1-23 სტრ., 27r
მეოცდა ათ ჩვიდმეტე მეფე ფარსმან ძმის წული ფარსმან მეფისა
ხოსროიანი
და იყო იგი მორწმუნე ვ~ა მამისა ძმაჳ მისი, და მატა ყოველთა ეკლესიათა შემკობაჳ და მოკვდა კათალიკოზი ჩირმაგ და მანვე ფარსმან დასვა კათოლიკო
ზად საბა აქაჳთგან არღარა მოიყვანებდეს კათალიკოზსსა საბერძნეთით.
ა~დ ქართველნი დასხდებოდეს წარჩინებულთა ნათესავნი, და მოკვდა კათალიკოზი საბა და მანვე მეფემან დასვა კათალიკოზი ევლაიოზ: და ამისვე ფარსმანის
ზე მოვიდა იოვანე შა მდინარელი, რომელსა ეწოდა იოვანე ზედა ზადენელი
განმანათლებელი ქართლისა, დაგანმწმედელი სჯულისაჳ, მაშენებელი ეკლესიათაჳ რომელმან ქმნა სასწაულები და ნიშები მრავალი მან და მოწაფეთა მისთა რომელთა
განაკვირეს ყოველნი ქართველნი. და იწერა ცხოვრებაჳ და სასწაულნი, მათნი
და დაისხნეს ეკლესიათა შინა ქართლისათა, რ~ლთა სახელები ესე არს იოვანე
ზედა ზადენელი, დავით გარჯელი სტეფანე ხირსელი, იოსებ ალავერდელი
ზენონ იყალთოელი ანტონი მარტომყოფელი ისე წილკნელი თათე სტეფან
წმიდელი შიო მღვიმელი ისიდორე სამთავნელი აბიბოს ნეკრესელი
მიქელ ულუმბელი პიროს ბრეთელი და ელია დიაკონი:ხ~ იოვანე იყო ქვეყანით შვ[.] მდინარით, რომლისა მშობელნი არა უწყით
ა~დ მხოლო მამა ზეცისა მშობელად მისსა აღიზარდა და სრულ იქმნა ყოვ
ლითა სწავლითა და შეიმკო. სრულითა სათნოებითა ამისთვის მიენიჭნეს
მას ღ~თისა მიერ სენთა კურნებაჳ და ეშმაკთა ოტება რომლისა მ~რ
მრავალნი სასწაულნი აღესრულებოდეს. ვინათგან მრავალნი წყინება ჰქონდა ამისთვის მეოტ იქმნა უდაბნოდ, და მუნ დაადგრა, ხ~ მუნბრძანება მოიღო ანგელოზისა მიერ- რათა ათ თორმეტით მოწაფი1-23 სტრ., 27v
თურთ თვისით წარვიდეს ქართლად. და მოვიდა მცხეთას. და ბრძანებითა
მეფისათა და კურთხევითა კათალიკოზისათა აღვიდა მთასა ზ~ა ზადენსსა
და მუნ დაემკვიდრა დაყუდებითა მუნ მთასა ზედა პირველითგან კერპი
აღმართებულ იყვნეს და მით დამკვიდრებულ იყო მუნ ეშმაკთა; სიმრავლე ხ~ ლოცვითა წმიდისა მამისა იოვანესითა ყოველივე განიდევნა
მთისა მისგან:ხ~ მოწაფენი მისნი წარგზავნა წინა ძღომითა სულისა წმიდისათა რომლისამე
ქართლს და რომელიმე კახეთს: და რომელიმე უდაბნოსა გარეჯად, მაშინ მუნ დაადგრა იოვანე ღირსი მამა ჩუ~ენი ერთისა ოდენ მოწაფითა, და მრავალნი წინა
აღმდგომობა და განსაცდელნი მოითმინეს ეშმაკისა მიერ, და მძლედ გამოჩნდეს
მათ
ყოველთა ზ~ა჻ ამისა შ~დ მთასა მას ურწყულსა წყარო გემრიელი
გამოადინა ღ~თნ და ლოცვითა მისითა რომლისა სმითა და ცხებითა მდაბიურთაგან მრავალნი სნეულნი განიკურნებოდეს:ამისა შ~დ დავით წყაროსა მას ზედა მდგომელი მშვიდითა მოძღურებითა განიოტა
და მიერითგან არღარა ვის ავნებენ და თავნი მის მთისანი კაცთა ვისმე ვიდრე
დღეინდელად დღდმდე ესრეთ განისწავლნეს და თვნი უმწყსნი:- მოგვარეს მას განრღვეული მრავალ ჟამეული და ლოცვითა მისითა მყის გა1

ნიკურნა:სხვა მოიყვანეს კაცი რომლისა თანა იყო- ეშმაკი უტყვებისა და ილოცა მი
სთვის და მყის დაუტევა ეშმაკმა და ივლტოდა, და განიკურნა კაცი იგი:
და ადიდებდეს ღ~თსა მრავალთა მისთა სასწაულთაგან მცირედნი ესე წარმოვთქვენი, ოდეს მოიწია განსვლა მისი ჴორცთაგან მოუწოდა ელია დიაკონსა
და სხუათა ვიეთთა მოწაფეთა თვისთა ასწავა და განამტკიცა, და იხილნა ზეცი1-23 სტრ., 28r
სა მჴედრობანი მოსულნი მის ზ~ა და შევედრა სული მისი ჴელთა შინა
მათთა და და იძინა მშვიდობით შემურეს წმიდა გუამი მისი, და მიიღ.
ეს საყოფელსავე მას თვისსასა სადა იღვაწა მთასა მასვე მნ, ხ~ შ~დ მიცვლებისა მრავალნი სასწაულნი აღესრულნეს რ~ლთა სრულნი ცხოვრებ
წმიდისა იოვანესი მოგვითხრობს:წმიდა მამა დავით იყო ქვეყანით შა მდინარით რ~ლისა მშობელთა, არა მეცნიერ ვართ ესე დამოწფებული იოვანესა თანა მოვიდა, და განვიდა გარეჯას უდაბნოსა ერთისა ოდენ მოწაფითა რომლისა სახელი ლუკიანე რ~ლთა
სიცხენი მზისანი და ნეფხვანი ზამთართანი ფ~დ მრავალნი მოითმი--ნეს ამისა შ~დ ვ~ა მამა დიდისა ბასილისა, ირემთა მიერ გამოიზარდნეს: რ~ სამნი ირემნი
[.]უკ
როსანნი მოვიდიან და მოწველიან და ხაჭოსა მისსა ჭამდიან: გარნა ოთხ შაბათს
პარასკევსა არა მოდიან: შ~დ მცირედისა ჟამისა ერთი ნუკრთაგანი შთანთქა
ვეშაპმან მძვინვარემან. რ~ლი მკვიდრ იყო ღელესა რ~ლსამე ნაპრალთა კლდისათა
რომელი სიტყვითა დავითისითა განიდევნა და ველსა ყარაიასასა მეხის ტეხითა
შეიწვა, და ბუბაქარ დიდებული კაკაბთა ნადირობასა შ~ა შეემთხვია წმიდასა:
და ენება მახვილითა მოკვლა რ~ლსა. ჴელი განმარტებული შეახმო, და ვედრებითა წმიდისათა კ~დ ეგო, ვ~ა უნებელი და ძენი ბუბაქარისანი საპყარნი
წამსა შ~ა ლოცვითა განკურნა ამის გამო განისმა ჴმა და ფ~დ მრავალი
ერნი დაემოწაფნეს: და მრავალნი ჯურღმულნი აღმოკვეთეს: და მოვიდა
ღირსი და მოვიდა ღირსი დოდოცა, და დაადგრა მისთანა:ამისა შ~დ წმიდამან წყალი მწარენი და ატკბნა რ~ლნი დიან ვიდრე დღეინდელად დღედმდე გარემოს ბერთუბნის მონასტრისა, და მრავალნი სასწაულნი აღასრულნა- და შემდგომად წარვიდა წმიდა ქალაქად იერუსალიმად ქვეითად, და
სადა
1-23 სტრ., 28v
იხილვების ბორცვებთაგან, არა თავს იდვა შთასვლა, მუნ, ა~დ მუნით მოდრკა და თაყვანისცა, და აღიღო სამნი ლოდნი და შთაისხნა ჩახვთა რასამე და წარმოემართა, ამისთვის პატრიაქმა იხილა ჩვენება და მალე მსწრაფლოვანი
კაცნი მოსწივნეს წმიდასა და ორნი იგი ლოდნი მიუხუნეს: და ერთი მოანიჭეს: რომელი მოვიდა და მოიღო ლოდი იგი რ~ლისა სასწაულნი ითქვა ანგელოზისა მიერ პატრიაქისა მ~რთ, არა მიცემად სამთა ქუათა, არამედ მესამედისა
მადლისა წმიდისა ქალაქისა მოღებად აქა უდაბნოდ ვინათგან სამგზის აქა ლოცვა მიესწორების ერთ გზის იერუსალიმსა მისვლასა- ამისა შემდგომად სული
თვისი ღ~თსა შევედრა: დადაისხნა წმიდა გვამი საყოფსა თვისსა გარესჯის მო[.....] ნასტერსა:წმიდა მამა შიო იყო ქალაქით ანტიოქით სიჩოთგან დამოწაფებული მამისა
2

იოვანესი: ვინათგან წარმოვიდა ქართლად წმიდა იოვანე წინა ძღომითა სამღთოთა
სულისათა: არა უგულებელს ყო სულიერი მამა თვისი: დამისთანავე წარმოვიდა ღირსი შიო: მოსრულმა ქართლსა ქალაქსა მცხეთისასა:- მყუდრობისა
დამარტო
მყოფობისა მოსურნე იყო: ითხოვა შენდობა კათალიკოზისა და მამისა იოვანესაგან, წარვიდა წმიდა შიო: დასავლით კერძო მცხეთისა მარჯვენით მდინარესა მტკვართასა, რ~ლსა ჰქვიან მღვიმე: ღრმათა ჴევთა ფ~დთა მზისა სიცხეთა და ზამთრისა ყინვათა განიბძაროდეს ჴორცნი მისნი პოვა ქუაბი
კლდისა გამოკვეთილი სიცივისა და სიცხისა ნუ გეშინის იცა ვინათგან სახიერმა ღ~თნ არა უგულებელ ყო მრავალი ღვაწლი: ა~დ ვ~ა ელია ყორნისა
მიერ გამოზარდა ეგრეთვე აქა დღითი დღე ტრედისა მიერ საზრდელი მო
ეღებოდა:ამისა შ~დ დღესა ერთსა ფრინვლითა ნადირობად გამოვიდა კაცი მდიდარი
1-23 სტრ., 29r
საჩინო სახელით ევაგრე მხოლოდ მდგომი კლდისა თავსა ზ~ა ნახა მტრედი მიმქონი საზრდელისა თვალ აგნა და განეცვიფრნა გონებასა: კ~დ დღესა მეორესა ეგრერთვე ნახა ვ~ა პირველ, შეუდგა კვალსა ტრედისასა, ნახა ბერი მოღვაწე შეიშურა მოთმინება ბერისა არა უგულებელს ყო განშორება მისი, ჰრქუა მამაო ღირს მყავ შენთანა დამკვიდრება. რათა მყუდროებასა შ~ა აღვასრულო
დღენი ჩემნი, ჰრქა მას წმიდამან შიო: აღიღე კვერთხი ესე ჩემი უკეთუ იმიერ და ამიერ მდინარემან გზა გცეს განიპოს წყალი იგი ნება
უფლისა არს და მოვედ აქა და უკეთუ არა გზა გექმნეს იყავ სახლად და სარწმუნო მნებებელად წარვიდა განმგებ სახლისაგან. მოსეს მსგავსად ორგზის
მტკვარი განაპო კვერთხმან იმან აღვიდა მამისა შიოსსა ევაგრე არა უკუნ
მხედველი ვ~ა ლოთ სოდომისა შიშითა არა იქმნეს ძველ მარილის: ასწავა
მოთმინება ლოცვა უძილობა და ღვაწლი მონაზონებისა:ამისა შ~დ ჰრქუა წმიდამან შიომ შვილო ევაგრე გვიღირს ეკლესია
სადაცა უფალსა უნდეს: მვედრებელი ღ~თისა აღვიდნენ თვისსა კლდისა წვერისასა მარცხენასა ჴელსა საკმეველი და ცეცხლი დაიყარა მარჯვენითა ჯვარი
გამოსახა საკმლის კვამლით წვერ ჩამობრუნვით იპოვა ადგილი სადაცა
ეკლესია უნებს უფალსა: აღაშენა საყდარი ყ~დ წმიდისა ღ~თისა დედისა იქმნა მონაზონ ევაგრე განითქუა ანბავი ყოველსა გარემოს სოფლებთა
მოვიდენენ სხანი ურიცხვნი სულნი მონაზვნებად ყოველი საზდო წყალიცა
საზიდი იყო სატვირთავად ყვანდათ კარაულნი უბრძანა მგელთა და მწყსად
იდგნენ მგელნი ვირთა, ერთსა დღესა ბერის კონონის კარაული კლდისა გარდაჭრილი მიუსულელ იქმნა სადგომსა ჰრქუა ბერმან მან წმიდასა
შიოს რა ესე ჰყავ ვითარ მგელი მწყემსად კარაულთა განაჩინე. ამას შეუჭა
1-23 სტრ., 29v
მიეს ჩვეულ იყო მგელი რომელი კარაულთა მიყვანის ბერთა პური დაუნეცვიან ჭამის ან დატუქსვილი თრთის და ეჭიდების ზიდვად კალთასა ბერისასა
წაყოლილმა ნახა თავსა კლდისასა ნაპრალთა და გორებული კარაული უსულოთა მგდებარე პოვა თავის უფალ ყო მგელი უბრძანა ნურღარა იყოფები სავნებელად ადგილსა ამას სასწაული ესე დღეინდელად დღედმდე ჰგიან რ~
ვერას
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ავნის პირუტყთა ნადირნი ველისანი სხუაცა მრავალნი სასწაულნი აღასრულა
შ~დ ამისა მამად ევაგრე განაჩინა. თვით ჩავიდა ლაკვასა ღვიმესა ბნელსა კაცთა მიუვალსა ვითარ გამოთქვეს სიმჴნე დამოთმინება მისი ლოცვა: ეშმაკთაგან განსაცდელთა შეწყნარება ცრემლი დავედრება უფლისა მას შ~ა:
კეთილად აღასრულა ცხოვრება მისი ითხოვა მღრდლისა მიერ სიწმიდე დაწარვიდა წინაშე უფლისა, და მუნვე მიმღებელ იქმნა სადა ღვაწლი აღასრულა: და ჩანან საფლავი დღეისით სასოთ ქართველთა წლითი წლად ნაწილნი აღმოეცენებიან მორწმუნეთაგან განმამჴნობელად და ურწმუნოთა განმა
კვირებელად ვიდრე სულიერღა იყო მრავალნი სასწაულნი აღასრულა
დიდსაცა არაგვთა მდინარე განაპო მკელობელი ავლიანა განრისხებული
მეფე მშვიდ ყო ვნებული არა წმიდათაგან განკურნა უშვილოთა მიანიჭა
და ძე იგი კათალიკოზ ყო. და იდვა წმიდა გვამი მისი, სამყოფსა და საღვაწოსა
შინა ღვიმისასა:მამა წმიდა ისე მოწაფე წმიდისა მამისა იოვანესი, რომლისა არა უწყით მშობელი, არცა ალაგი სადგურობისა თვინიერ ესე ვიცით თანა მოჰყვა იოვანესა
და მრავლითა იძულებითა ქართლისა კათალიკოზმან აკურთხა მღვდელთმთავრად, საყდარსა წმიდისა მღ~ის მშობლისასა ქვეყანასა მუხნარისასა, დასოფელსა წილკნისასა ფრიადი ურწმუნონი სწავლითა მოაქცივნა მოძღვრება და
1-23 სტრ., 30r
და ქადაგება განფინა სამწყსოსა მისსა და ბასა მას უწყლობისა სასოწარკვეთ
ილ იყვნეს ამისთვის: რ~ შორს იყო ქსანი შა ტყე და მაღალი გორა ჰქონდა, აღიღო კვერთხი თვისი დღესა ერთსა შესრულმან ვედრებისა წართქმელმა წინაშე ხატსა დედისა ღ~თისასა, მიიწია ქსნისა პირსა უბრძანა წყალსა
მას ძლიერებისა უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესითა, და ღ~თის მშობლისა
მარიმისათა გიბრძანებ მდინარეო გამოვედ და შემოუდეგ კვალსა ჩემსა, და მოსდევდი წვერსა კვერთხისასა უ~ალსა და უგზაურსა ალაგსა შემოუდგა ჰყევებოდა
ვ~ა მონა წარმოიღო ვიდრე წილკნის ჩაღმა რომელი დღეინდელად მდინარეობს წყალი იგი:ამისა შ~დ ღვაწლი მრავალი განფინა უფლისა მიერ წარვიდა სიხარულით მღვდელთ მოძღრობითა პატივი აღასრულა, ღირსი წმიდა სული
შევედრა ღ~თსა და მიიღო ყ~დ პატიოსანი გვამი მისი: მონასტერსა მასვე წილკნისასა რ~ლი აწამომდე ჩანს სასოდ და შესავედრებელად ქართველთა:ხ~ მამა ანტონი შა მდინარელი რომელი იყო მოწაფე იოვანესი იყო წმიდა ესე განშორებულთა შორის ფ~დ სათნო და წარჩინებული, ამან ყ~დ სანატრელმან წმიდა იგი ხატი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი, რომელ სახედ პირსა თვისსა ტილოსა ზედან გამოსახა და ავგაროზს სასოება აღუსრულა, და შ~დ ამაღლებისა თადეოზის მიერთა ჴელითა მიუვლინა და განკურნა კეთრისა მისგან ქვე მდებარისა და ყოვლით სახლეულით მისით ნათელ იღო თადეოზის მიერითა ჴელითა: და შ~დ მისსა ძე კაცისა ავგაროზის
და კ~დ შვილის შვილისა ძისა მისისა ენაცვალნეს მათ მეფობათა ოდენ და არა
ღ~თის მსახურებითა: რ~ განდგომილ ექმნეს ღ~თის მსახურებასა დამონებულ
ეშმაკთა საოცრებასა: რ~ რა იგი ავგაროზს ეყო ეშმაკთა: და ვითარ შემუსრნა დაგანუდგა: მისი ენება შურის გება რათა მაუზღოს ეშმაკთა სახე ძველისა მის
1-24 სტრ., 30v
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საზორელისა და მჴობისა და მჴობთა ხატისა მის საუფლოსათა, რ~ლი აღმართა
ავგაროზ ბჭეთა ზ~ა ქალაქისათა სადა იგი ემართა კერპი ბილწი: რ~ მუნ დაუსვენა ხატი იგი ტილოსა ფიცარსა ზედან გარდართხმული რა~თა ყოველნი
შემავალნი მუნ შ~ა ხილვით თაყვაის-სემდენ: მაშინ ბილწმან შვილის
წულმან ავგაროზისმან აღირჩია დღე კეთილებისა წილ უსახურობა დახატი იგი უარყო და ეშმაკთა შეუდგა: და იგონა ხატისა მის ქრისტესისა რათა წარსწყმიდოს იგი მაშინ ეპისკოპოსმა მის ქალაქისამან გულის ჴმა ყო განზრახვა ბოროტისა მის და ყო განგება ღირსი, და შემსგავსებული მის ჟამისა
რ~ სადა იგი ხატი ესვენა კამარედად ქმნული იყო, და წმიდამან ებისკოპოზმან
და დგა კანდელი აღმთებული საფარველად ტაზრისა მის აღმართა: კეცი წინა
პირსა ხატისასა: და აღმოყორა კარი იგი კამარისა და შეაფარილა რომელ ყოვლად არა ეტყობოდა: თუ ერთი რ~ლ უახლეს არს და შ~დ უკანასკნელთ ჟამთა
ხვასრო სპარსთა მეფე მოადგა ედესია ქალაქსა, და იწყო თხრა ქვეშე:ზღუდესა და ეგრეთ შევიდენ რ~ლ ვერ აგრძნან თუ ბრძავსო მაშინ ღ~თნ არა
დაიდუმა უტყუელი აღთქმა რ~ლ აღთქვა ვითარმედ ზღუდე ვარ მე ედერიისა, და მშობლისა თვისისა მეოხებითა ევლავიოზს ეპისკოპოზისა მის ქალაქისასა
გამოეცხადა დედა ღ~თისა და ჰრქა ვ~დ: მას რომელსა-მე ბჭესა ზედა არს ხატი
იგი ჴელით უქნელი და დაფარული: და ვ~ა განიღვიძა ეპისკოპოზმან გულის
ჴმა ყო ჭეშმარიტებით ძილს ჩვენებულსა მის და განთიად წარვიდა ლი
ტანიითა ადგილსა მას: და მოვა წმიდა ხატი იგი ყ~დ განურყვნელი: დაკადელი იგი წინაშე მისსა ნათებული ეგე ოდენსა ჟამთა სიმრავლესა შინა: დაგარდა აწვეთეს ზეთი მის კანდელისა მბრძოლთა მათსა ზედან მის ქალაქისათა და მეყსეულად ვ~ა მიახლდა მიედვა და და იწვნეს და ვ~ა მტვერი განიბნივნეს და უჩინო იქმნეს:1-24 სტრ., 31r
ხ~ რომელი იგი კეცი საფარველად მის ხატისა აღმართებულ იყო მას ზ~ან გამოსახულ იყო სხუა ხატი: დამსგავსება წმიდისა მის საუფლოსა ხატისა
რ~ლი იგი სწორებით პატივ იცემებოდეს, და ნისტორიანთა ეკლესიასა შ~ა დ~ა
ესვენნეს: მაშინ წმიდამან ამან ანტონი იძია მოძღვრისა თვისისა გზა დაისწავა ჭეშმარიტი და ცნა, რ~ წარვიდა სომხით ჩრდილოეთით კერძო
სხათა თანა მოწაფეთა რ~ლთა აწ მოვიხსენნეთ დავით, და დოდო- და შიო ანტიოქელნი და რანი სხუანი მოწაფენი იოვანესნი ერთისა საძღვრისანი.
ესე სცნა წმიდამან ანტონი აღიძრა ტრფიალებითა მოძღვრისა თვისისისათა, და ესეცა ეძვინებოდა გულსა თვისსა: რ~ლ ნისტორიანთა ეკლესიასა შ~ა
იყვნეს საუფლონი იგი ხატნი: და აღიყვანა კეცი რ~ლ საფარველად მის
ხატისა ფოფილ იყო. და ხატი ქმნულ იყო ესე უჩინარად წარმეიყვანა
წინ ძღომითა ანგელოზისათა და უწყბებითა ზეციერისათა ჩრდილოეთს, და მიიწია მტკვარსა ზედან განაღო იგი დადაემკვიდრა აღმოსავლით ვითარ ოთხ მილიონ ნაპრალსა კლდისასა შინათაგან მთათა აკრანთა იოვანეს ახილვიდა ვითარ ხუთ მილიონ, და შიოს ცხრა მილიონი დავითს დოდოს ათცამეტ მილიონი: ხ~ მუნ თქვესვე რ~ლ წმიდისა ამას ანტონის ედნეს საზადელად
გვამისა თვისისა ირემნი. და იყო მთა უღაღი და სერტყიანი და იყო ქალაქი
ვითარ ერთს მილიონ მცირე, და ესე ირემნი წარვიდიან ველს და ვითარ ჟამი შევიდა შინა მოვიდიან წველს და ვითარ მწყემსნი მივიდოდეს ჟამელად
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ხ~ ერთსა ოდენ ჟამსა მიიწივნეს უჟამოდ და ფრთხინ და უკან ნუკრი მოსდევდა
ხორც შეკვეთილი, და ესე და უკვირდა წმიდასა მას, და თქუა გულსა შინა
თვისსა თუ სადა ვინ შეემთხვია, რ~ არა უწყოდა სიახლე მის ქალაქისა
და მყის ვ~ა, კაცთა თვალ მმრომედ ხედვასა თანა. რქუა რა არს ეგე. დამმათ ვ~ა პირ მეტყველთა თავ მიზიდვით თქვეს შემომიდგე დაგიჩვენოთ, და
1-22 სტრ., 31v
და შეუდგა კვალსა მათსა, და მიიწია მას ადგილსა სადა იგი შემთხვეულ იყო
მათდა, და აჰა მთავარი მის დაბისა მოვიდოდა ნადირობად და წინა შეემთხვია,
და რჰქუა ვინ ხარ: ხ~ წმიდა იგი ჴელითა უჩვენებდა სადა იყოფოდა და
ყოველსა საქმესა რამეთუ ენა არა ესმოდა:მაშინ მთავარმან მე ენა შენი არა მესმის, და რ~ლ ეგე ჴელითა მეუბნები ეგეცა მოგკვეთო, დარჰქვა წარიყვანეთ მჭედლისა თანა, და ვითარცა მიიყვანეს
მჭედელმან შანთი განახურა და გამოიღო რათა ჴელი მოკვეთოს: და დავარდა
ქვე და ჴელნი ვა შეშანი შეექმნეს „მაშინ წმიდამან მიყო ჴელი და ვ~ა ნა~კვერცხალი ჴელითა აღებული მიუპყრა, და ჰრქვა: ყავ ადრე ბრძანებული
შენდა: და იგი განკრთა საშინელსა მას ზ~ა ხილვასა, და მსწრაფლ მიუმცნეს,
მთავარსა და ჰრქუა ყოველი ხილული: და მან ბრძანა რათა წინაშე მისსა
მიიყვანონ: და ვ~ა მიიყვანეს თქა მას, რა გნებავს სთქუ დაყოველი მიგცე:ხ~ მან მცირედი ქუაჳ უჩვენა ვითარ სამეული და ლოკდა და ცნეს: რ~ მარილი
უნდა: და მოართვეს ორი ოდენ ქვაჳ და განუტეხელი: და მან მოხლიჩა ერთი ლიტრა და წარვიდა, დაალოკა ფურთა მისთა და იყოფოდა ხატსა მას
წინაშე ვიდრე აღსასრულამდე, ცხოვრებისა მისისა, და წმიდა იგი წმიდა წმიდა თასა მიიცვალა და ჩვენ დაგვიტევა ხატი იგი საუფლო, და არს ვიდრე დღეინდელად დღედმდე უჩინარად და სასწაულს მოქმედებს განცხადებულად რ~ლ
უადვილესა არს აღრიცხვა ზღვითა ქვიშათა ვიდრე საკუირველებათა საუფლოსა მის
ხატისასა გარნა ვინათგან ღ~თი მხოლო არს მოქმედი სასწაულთა მანვე მხოლომან უწყის სიმრავლე სასწაულთა მისთა: და უკეთუ სოლომონცა იყო
ვერცა მან შეუძლოს აღრიცხვად თვინიერ ღ~თისა მხოლოსა:1-24 სტრ., 32r
მოქცევაჳ მეფისაჳ და ყოვლისა ქართლისაჳ წმინდისა და ნეტარისა:
დედისა ჩუენისა ნინო მოციქულსა მიერ:პირველად ვახსენოთ ცხოვრებაჳ წმიდისა დანეტარისა დედისა ჩუენისა და ყოვლისა ქართლისა განმანათლებელისა ნინო მოციქულისაჳ.
რომლისათვის მანუე ნეტარმან მოგვითხრა: ჟამსა აღსრულებისა მისისასარომელი აღწერა მორწმუნემან დედოფალმან სალომე უჯარმოელმან ძის ცოლმან მირიან მეფისამან ასულმან ტრად სომეხთა მეფისამან: და იყო მათ ჟამთა შინა წმიდა გიორგი კაბადუკელი იწამა ქრისტტეს თვის: იყო კაბადუკიათ ქალაქით კაცი ვინმე შესაბამი: მონაჳ-ღ~თისაჳ სახელით ზაბილონ, და ესე წარვიდა: ჰრომედ წინაშე მეფისა მაქსიმიანესა
მსჰახურებად და ნიჭისა მოღებად მისგან:და მათვე დღეთა შინა კაცი ვინმე იყო კოლასტარას შინა: და ესხნეს მას
ორ შვილ ძე და ასული: და სახელი ძისაჳ მისისა იობენალი: ხ~ ასულისა მის სოსანა: აღესრუნეს ქმარი და ცოლი იგი: და რჩეს დაძმანი6

ობლად: აღდგეს და წარვიდეს ქალაქად წმიდად იერუსალიმად იმედ
ყვეს იმედი იგი ყოველთა ქრისტიანეთაჳ წმიდაჳ აღდგომაჳ დამიევედრეს მუნ:ესე ძმაჳ იობენალი მიემთხვია დევტალარობასა჻ ხ~ დაჳ იგი მისი სოსანა ჰმსახურებდა ნიაფორსა სარა-ბეთლემელსა:ხ~ ესე ჭაბუკი კაბალეკელი სახელით ზაბილონ რომელი ვახსენეთ
მოიწია ჰრომედ წინაშე მეფისა: და აღდგომილ იყვნეს მას ჟამსა
ბრანჯნი ბრძოლად ჰრომთა ველსა ზედა პატალანისასა: მისცა უფალმან
ძალი ზაბილონს ჭაბუკსა მას კაბადუკელსა და ქმნა წინა აღდგომაჳ მტერთა მათ უზომოჳ: და იოტნა ბრანჯნი: და შეიპყრა მეფე ბრანჯთაჳ
1-24 სტრ., 32v
და ყოველნი მთავარნი მათნი: და მოიყვანა იგინი წინაშე მეფისა: ხ~ მეფემან განაწესა სიკვდილი მათი: მაშინ იწყეს ტირილად ბრანჯთა მათ დაევედრებოდეს ზაბილონს: მოგუეც პირველად სჯული შენი: დაშეგვიყვანე
ტაძარსა ღ~თისა თქუენისასა: მაშინღა იყავნ სიკვდილი ჩუენი. რ~ შენ მ~რ
შეპყრობილ ვართ: და შენვეყავ ესე ჩვენ ზედა: და უბრალო იქმნენ
სისხლისა ჩვენისაგან ახოვანო: ხ~ ზაბილონს ვ~ა ესმა ესე ფარულად მეფისა
აუწყა ყოველი მსწრაფლ მივიდა იდუმალ პატრიაქისა ფარულად მეფისა
აუწყა ყოველი: ხ~ პატრიაქმან მისცა ნათელი ჴელსა ქუეშე ზაბილონს
და შეიყვანეს ტაძარსა ღ~თისასა აზიარნეს საჳიდუმლოსა ჴორცსა და სისხლსა
ქრისტესსა: და უჩუენეს დიდებანი იგი მოციქულთანი: და დილეულ ადრე
აღდგეს ბრანჯნი იგი და შეიმოსეს სამოსელი სამკდროჳ და განვიდეს ადგილსა მას კაცის საკლავსა სასისხლესა ილოცვიდეს: ჰდა ჰმადლობდეს
ღ~თსა ნათლის ღებისათვის: და იტყოდეს ჩუენ სიკვდილსა შ~ა უკვდავნი
ვართ: რ~ღირს გვყვნა ღ~თნ ესე ვითარსა დიდებასა: მიღებად საგზალსა მას დაულევნელსა ჴორცსა და სისხლსა ქრისტეს. ძისა ღ~თისა
უკდავისასა, რომელ უმაღლეს არს ყ~თა მთათა დაქუესკნელეს ყ~თა უფსკრულთა რომელ იგი არს კურთხეულ უკვე, ხ~ ვ~ა მშობელთა
ჩვენთა ნაყოფთა სიმწარისათა დამკვიდრთა ბნელისათა: და ჴმობდეს მოვე
დინ მეჴრმლე და აღხუნენ თავნი ჩვენნი ჩვენგან ამას რაჳ იტყოდენ
იგინი ხედვიდა ზაბილონ აღიძრა გონებითა და ტიროდა მწარედ:
რ~ი ვ~ა ცხუართა თავნი მათნი კვლად წარეპყრნეს: და ვ~ა კრავთა
შვილთა მათთა სწყლობედეს მაშინ მოწყალე ქმნული ზაბილონ
მათ ზედა შევიდა მეფისა:და გამოითხოვნა მეფისაგან. სამკვდროდ შეკაზმულნი მიმადლა მეფემან დარ
1-24 სტრ., 33r
ჰრქუა მომინიჭებია იგინი დარაჳცა გნებავს მათ მაშინ ზაბულონ განუტევნა
ხ~ იგინი ევედრებოდეს ზაბილონს: რათა წარჰყვეს ქუეყანასა მათსა. და მი
სცეს სჯული ქრისტესი: ნათლის ღებაჳ წყლითა ყოველსა ერსა მათსა:
ხ~. მან. ისმინა ვედრებაჳ მათი: და მოითხოვა მღვდელი პატრიაქისაგან დაბრძანებაჳ მოიღეს სხვითა მიზეზითა [რათამე] რითამე მეფისაგან და წარვიდესმათთანა და ვითარ მიიახლნეს დღისა ერთისა სავალსა: მოვიდა წინა ჰამბავი ვითარმედ მეფე ცოცხალი მოვალს და ყოველნი მთავარნი მისთან შეიძრნეს ათნი საერისთაონი: ხოზამოჳ ხოზაჳ გახლაჯაჳ ხონებაგაჳ სინგირაგაჳ ზაჯაჳ ზაგაჳ ზარდაჳ ზამრაჳ და თმონი დასამეფოჳ:
7

მიეგებვოდეს ესე ყოველნი მდინარესა ზედა დიდსა და ღრმასა: და აყენა
მეფემან ერი იგი წყალსა იმიერ და ამიერ: და აკურთხეს წყალი იგი
და შთახდა ყოველი იგი ერი და განიბანნეს: და აღმოჰჴდეს აღმოსავალსა
ერთსა დასდებდა მღვდელი ყოველსა მას ერსა ჴელსა: და იყო მუნ ათ
დღე და აზიარნა საიდუმლოსა ქრისტესა ერი ყოველი:დაუტევნა მღუდელი განუწესა წესი ყოველი, და ამისა შ~დ მისცა მშვიდობაჳ ყ~თა და წარვიდა ნიჭითა დიდითა ჰრომედ და განიზრახა გონებასა
თვისსა წარვიდე იერუსალიმად დავჰმსახურო ნიჭი ესე ჩემი ადგილთა
ღ~თისათა:წარვიდა ზაბულონ და განუყო ყოველი იგი მონაგები გლახათა: პ~ლი
ჴსენებული იგი დევტალარი პატრიაქ ქმნულ იყო, და ფ~დ დაიმეგობრნეს ურთი-ერთას. ზაბილონ და პატრიაქი ჰრქუა სარანიაფორმან პატრიაქსა:ესე ზაბილონ მამაჳ დაემბაზი ბრანჯათაჳ კაცი სრული ღ~თის მოშიშობითა
და სიბრძნითა: მიეც უკუე დაჳ შენი სოსანა ცოლად მისსა და სთნდა წმიდასა პატრიაქსა: და მისცა სოსანა ცოლად და წარვიდა თვისად ქალაქად კოლასტრად:1-24 სტრ., 33v
ესე წმიდაჳ ნინო მოძღუარი ქართლისაჳ მათგან იშვა ოდენ მხოლოდ თვინიერ სხვისა შვილისა: და აღზარდა დედამან მისმან სოსანა მსახურებასა
შ~ა გლახაკთასა: და ვითარ იქმნა ნინო ათ ორმეტისა წლისაჳ მშობელთა მისთ განყიდეს ყოველივე მონაგები მათი და წარვიდეს იერუსალიმად, მაშინ ზაბილონ და იწერა ჯუარი პატრიაქისაგან დაიჯმნა ცოლისაგან თვისისა შეიტკბო მკერდსა თვისსა ასული თვისი წმიდაჳ
ნინო: და დაღვარნა ვ~ა წყარონი ცრემლნითუალთაგან პირსა მისისა:და თქუა შენ მხოლო ასულო ჩემო ესერა დაგიტეობ ობლად ჩემგან
და მიგათუალავ შენ მამასა ზეთა სა ყ~თა მზრდელსა ღ~თსა: რ~ იგი არს
მამაჳ ობოლთაჳ და მსაჯული ქვრივთაჳ: და ნუ გეშინინ შენ შვი
ლო ჩემო:შენ ხ~ მარიამ მაგდანელისა შური აღიღე ქრისტეს სიყვარულისათვის დადათა მათ ლაზარესთაჳ: და თუ ეგრეთ შეიყვარო იგი ვ~ა მათ მან
ეგრეთვე მოგცეს შენ ყოველივე რაჳცა სთხოვო და უტევა ამბორის ყო
ფაჳ საუკუნოჳ: და წარვიდა წიაღ იორდანესა, კაცთა მათ თანა ველურთა სადა ყოფაჳ მისი უწყის დამბადებელმან ღ~თნ: ხ~ დედაჳ მისი
მისცა პატრიაქმან მსახურად გლახაკთა დედათა: და წმიდაჳ ნინო მსახურებდა ნიაფორსა სომეხსა დვინელსა ორწელ: დაჰკითხვიდა ყ~დვე
ვნებათა მათ ქრისტესთა: ჯუარცმისა და დაფლვისა და აღდგომისა ძალსა
და სამოსლისა მისისა ტილოთა და სუდარისა მიწყებით ყოველსა:რ~ არა ვინ ყოფილიყო და არცა იყო შორის იერუსალიმსა სწორ
მისსა მეცნიერობითა:სჯულისა ძუელისა და ახლასა ყოველსავე ზ~ა მიწევნ
ით: ხ~ იწყო უწყებად მისსა დაჰრქუა ვხედავ შვილო ჩემო ძალსა შენსა
ვ~ა ძალსა ლომისა ძვისასა: რომელი იზახებენ ყ~თა ზედა ოთხფერჴთა
1-24 სტრ., 34r
გინა ვ~ა არწივი დედალი რომელი აღვიდის სიმაღლესა ჰაერთასა
უფროს მამლისა: და ყოველი ჴმელეთი გუგასა თვალისა მისისასა მცი
რისა მარგალიტისა სწორად შეიყვანის: განიხილის და განიცადის საჭმელი მისი ცეცხლებრ: და რაჳ ინახის მიუტევნის ფრთენი და მიეტ8

ევის მას ზ~ა ეგრეთ იყოს ცხოვრებაჳ შენი:აწ ვიწყო და გითხრა ყოველივე: ოდეს იხილეს ღ~თი იგი უკდავი კაცთა მოკვდავთა ქუეყანასა ზედა: რომელი მოსრულ მოწოდებად წარმართთა, ვ~ა თვით ინება ხსნაჳ სოფლისაჳ: იწყო კეთილის ყოფად ჰურიათა: მკუდართა აღდგინებად: ბრმათა ახილვად სნეულთა განჰკურებად, ესე შეიშურვეს და შეიზრახნეს: და წარავლინეს სტრატიოტნი ყოვე
ლსა ქუეყანასა სწრაფით მოსლვად: ჰურიათა დათქუვეს: რ~ ესერა წარვწყ
მდებით, მოვედით: და შემოვჰკრბეთ: ყოველნი:მაშინ მოიწინეს ყოველით ქუეყანით კაცნი რიცხვნი სწავლული სჯულისა მოსესა: რომელნი იგი ანტაკრად წინა აღუდგეს სულსა წმიდასა ან
ტაკრად: რაჳ იგი ჯერ იყო ყოფად ქუეყანასა მათ აღასრულეს ჯუარს აცვეს და სამოსელსა მისსა, ზ~ა წილი იგდეს: დაჴვდა წილითა ჩრდილოელთა მცხეთელთა მოქალაქეთა კუართი იგი უკერავი: ხ~ და
ფლეს იესო დადაკრძალეს საფლავი მისი : ა~დ იგი აღდგა ვ~ა თქუა პ~დ:
და ტილონი იგი პოვნეს საფლავსა შ~ა:და შემდგომად რაოდენთა მე ჟამთა: მივიდეს ჴელთა ლუკა მახარებ
ელისათა და დასხნა იგინი სადაცა თვით იცის: ხ~ სუდარი არაიპოვა: ა~დ თქვეს ვიეთმე პეტრესათვის ვ~დ ჴელ ეწიფა აჴვმე
ვადო და აქვს მასო: ა~დ განცხადებულად არაჳ გვითხრეს:ხ~ ჯუარი ამასვე ქალაქსა შ~ა დამარხულ არიან: ა~დ ადგილი მათი
1-24 სტრ., 34v
არავინ უცის ოდენ ინებოს ღ~თნ გამოჩნდეს იგინიცა:ვ~ა ესმა ესე ყოველი წმიდასა ნინოს, ნიაფორისაგან მისცა კურთხევა
და მადლი ღ~ისა და კ~დ კითხა სადა არს ჩრდილოისა იგი ქვეყანაჳ სადა არს
სამოსელი იგი უფლისა ჩუენისაჳ: ჰრქუა ნიაფორმან ქალაქი მცხეთაჳ ქუეყანაჳ ქართლისაჳ: სომხითისა მთიულეთი არს საწარმართოჳ: რ~ ჟამსა ამას უჟიკთა საჴელმწიფოთა შექმნილ: არს იგი:ხ~ მათ დღეთა შ~ა მოვიდა დედაკაცი ვინმე ეფესოდ თაყვანის-ცემად წმიდისა აღდგომისა: და ჰკითხვიდა დედა-კაცსა მას ნიაფორი ვ~დ ელენე
დედოფალი ჯერეთცა ეგე ვითარსა ცთომასაჳ დაბნელსა შ~ა არს:
ხ~ მან ჰრქუა ესრედ ვითარმედ ვარ მჴევალი მათი დამახლობელი განზრახუასა მათსა ყოველსა ცხადსა დაფარულსა და უწყი მე მისი აქვს
მას დიდი წადიერებაჳ ქრისტეს სჯულისა დანათლის ღებისათვის჻
ხ~ ესმ ა რაჳ ესე დედაკაცისა მისგან წმიდასა ნინოს ჰრქუა ნიაფორსა ესეთ ვ~დ, წარმგზავნე მე და მივიდე დედოფლისა ელენესასა თუ უკვე
მივიახლო სიტყვის გებად ქრისტეს-თვის წინაშე მისსა: ხ~ ნიაფორმან აუწყა პატრიაკსა წადიერება ესე და საქმე ნინოსი: ხ~ დედის ძმამან
მოუწოდა წმიდასა ამას ნინოს დისწულსა თვისსა: და დაადგინა იგი აღსვლსა წმიდისა საკურთხეველისასა: დადაასხნა ჴელნი მისნი წმიდანი
მჴართა ზედა მისთა, სულთ ითქუნა ცად მიმართ სიღრმისა გულისა
მისისათა და თქუა უფალო ღ~თო საუკუნეთაო ჴელთა შენთა შევ
ვედრებ ობოლსა ამას შვილსა დისა ჩემისასა და წარვავლინებ ქადაგებად ღთაეებისა შენისა: რათა ახაროს აღდგომაჳ შენი სადაცა სათნო იყოს სრბა ამისი ექმენ ქრისტე ღ~თო ამას მოგზაურ ნავთ სად9

გურ მოძღუარ ენა მეცნიერ ვ~ა უწინარეს ამისსა მოშიშთა სახე
1-25 სტრ., 35r
ლისა შენისათა
და უჯმნა დედისაგან თვისისა, ამბორის ყოფითა განშორებისათა და გმოსახა მას ზ~ა სასწაული ჯუარისა და ესრეთ ლოცვითა ღ~თისა
მიმართ და კურთხევითა განუტევა და წარემართა წმიდაჳ ნინო დე
დაკაცისა მისთანა ეფესოდ მოსრულისა და ვითარ მიიწივნეს სამეფოსა
ჰრომს ჰრომს სახიდ დედა-კაცისა რომლისა იგი თანა მოგზაურ ექმნა იხი
ლეს მუნ დედოფალი ვინმე და ტომი მეფეთა სახელით რიფსიმე და დედა
მძუძე მისი გაიანე რომელი ესე იყოფოდეს მონასტერსა შინა ქალწულთასა: და ჰსუროდა ქრისტესთვის: და მომლოდე იყვნეს იერუსალიმით ნათლის ღებასა მაშინ დედა-კაცმან მან წარუდგინა წმიდაჳ ნინო დააუწყასაქმე მისი დედოფალსა რიფსიმეს: რომელი იგი იხილაჳ რა ჰქრისტეს მო
ყვარემან რიფსიმე სიხარულით შეიტკბო და შეიწყნარა სახიდ თვისად წინაშე
მისსა წმიდაჳ ნინო ჴელთგან მის დედაკაცისა თანა მოგზაურისა: და ესრეთ იყო
ფოდა რაჳ მისთანა წმიდაჳ ნინო მასვე შ~ა წელიწადსა ნათელ იღო რიფსიმე რომლისა თვის იგი სურვილ იყო მისთანა გაიანეცა დედა მძუძემან მისმან და სხუათა მათ სახლეულთა მისთა რიცხვითა ორმოცდა ათთა სულთა
ჴელსა შ~ა წმიდისა ნინოსსა: და იყოფოდეს მონასტერსა შ~ა თვისსა დამათთანა
წმიდანი ორ წელ
მათ დღეთა შ~ა წარავლინა კეისარმან [კეისარმან] ძიებად ქალისა ქმნულ
კეთილისადა შუენიერისა რათამცა რათამცა უპოვნეს ღირსი ცოლად მისსა და ვითარ მიწინეს მეძიებელნი იგი მონასტერსა ქალწულთასა და იხილეს და განიცადეს რიფსიმე და გამოიკითხეს გუარი მისი და ცნეს მეფეთა ნათესაობაჳ მისი: რომლისა სახე
ფ~დ
სთნდა შვენიერებაჳ მისი: რომლისა ვერაჳ სადა ეხილვაჳ მსგავსი ხილვით
და შუენიერებითა და გამოსახეს სახე შუენიერებისაჳ და ხატისა მისისა ფიცარ:
სა ზ~ა და წარგზავნეს წინაშე კეისრისა რომელი იხილა კეისარმან ფ~დ სთნდა დასიხარულით აღივსო: დაგანაწესა აღსრულებაჳ ქორწილისა მრავლითა სიხარულ
1-24 სტრ., 35v
თა რომლისა თვისცა მსწრაფლ წარავლინნა მოციქულნი დაგანმგებელნი ყოველთა შ~ა საბრძანებელთა მისთა: რათა ყოველნი დიდითა სიხარულითა მოვიდენ
ბრძანებითა ამას და ქორწილსა სამეუფოსა:ხ~ იხილეს რაჳ ყ~დ წმიდათა მათ დაფარული იგი მანქანებაჳ მტრისა და ისარნი
მისნი განჴურვებულნი რომლითა იგი ისწრაფდა სისრად წმიდათა ქრისტესთა იურვოდეს: რ~ ჭური რისხვისა იპოვა მეფე ვ~ა გუ~ლი სამოთხესა შ~ა მზრახველ ექმნა ეგრეთვე აქა მსგავსად მისსა უსჯულო ესე რომელსა აქუნდა შეგინებული თაყვანის ცემაჳ ბილწთა და შეგინებულთა კერპთა:ხ~ იხილეს რაჳ ნეტარმან რიფსიმე გაიანე სხუათა მათ წმიდათა დედათა განსაცდელი ესე მათ ზედა მოწევნლად, მაშინ მოიხსენეს მათ უბიწო იგი აღთქმა
ღირსი ქებისა მარტებით
ცხოვრებაჳ: რ~ლსა იგი იყვნეს განსწავლულ: და გოდებით ტიროდეს გამოხატვით შესწავებასა მისთვის წინაშე მეფისა უსჯულოსა შუენიერებისასა წმიდისა რიფსიმესა: რომელი იგი გამოეხატვათ: წარგზავნეს დამის10

ცნეს თავნი თვისნი ფიცხელისა მოღვაწებისა კანონსა ლოცითა დავედრებითა ღ~თისათა: დაუცადებელითა დამხურვალითა დაერთობით განზრახვითა ურთიერთარს ყოვლითავე: და უტევეს ქვეყანაი იგი ფარულად ორმეოცდა ათ ცამეტემან სულმან დამოიწივნეს ლტოლვილნი არეთა დასანახებთა სომხითისათა: ადგილსა მას როემლსა ჰრქვიან ახალ ქალაქი: უა
ღრეს შენებულსა რომელ არს დვინი საყოფელი: სომეხთა მეფისაჳ, და შევიდეს მუნ ტალავართა მათ შ~ა საწნახელთასა: რომელნი იგი იყვნეს შენებულ ჩრდილოთ კერძო: და აღმოსავალით დაიზრდებოდეს მუნ შინა
ჴელთ საქმრისა თვისისა გავაჭრებითა:ხ~ იხილა რაჳ კეისარმან, რ~ განერნეს ჴელთაგან მისთა: და ტრფიალებისაგან მისისა ბორტისა წმიდაჳ რიფსიმე და სხუანი იგი მისთანანი აღივსო
1-24 სტრ., 36r
უნუგეშინის ცემითა მწუხარებითა, დაწარავლინა კაცი ყ~თა ადგილთა მოძიებად მათდა მაშინ მოიწივნეს მოციქულნი კეისრისანი წინაშე თრდატ სო
მეხთა მეფისაჳ: და მოართვეს წიგნი კეისრისა რომელსა წერილ იყო ესრრეთ თვით მპყრობელი კეისარი საყვარელსა ძმასა და მეგობარსა და თანა მოსაყდრესა: ჩემსა, თრდატ იგი კითხავ უწყებულ იყავნ ძმობაჳ შენი: და თანა
შემწეობაჳ რომლისა თვის იგი პირველად გვევნების შეცთომილისა მის ქრისტიანთა ნათესავისა: რ~ ყ~დვე შეურაცხ იქმნების ჩუენი უფლებაჳ მათისაგან კრებულისა, და საწუნელ არს ჩუენი ჴელმწიფებაჳ მათგან: რ~ იგი ჯუარს ცმულსა ვისმე მომკუდარსა, ჰმსახურებენ და ძელსა თაყვანსა ცემენ: და თავისა
მათისა სიკვდილსა უფლისაჳ მათისათვის დიდებად შეირაცხებენ: და არა ეშინის
ჰურიათაგან, და მოკლულისა მისგან ურიათაგან დაჯუარცმულისა ეშინის და შეცთომილ
არიან: მე ფეთა აგინებენ ღ~თთა შეურაცხ ჰყოფენ და ძალსაცა მზისასა და მთოვარისა
და ვარსკვლავთა ნათლისასა: ჰარად შერაცხიან: ა~დ შექმნილად იტყვიან მათ
ჯუარცმულისა მის მიერ: და ესრეთ მიიქცეს ქუეყანაჳ ვიდრემდის მამანი
დედათაგან დადედანი მამათაგან ცოცხალვე განშორნეს: და ღაცათუ დიდითა ქადაგებითა და ფრიადითა სატანჯველითა მოვსწყვედენით: ა~დ კ~დცა უფროსად განმრავლდეს: ხ~ აწ შემემთხვია მე ხილვა ნათესავისა მათისა განისა ქალისა ერთისა ჭაბუკისა, და განვიზრახე მოყვანებაჳ მისი ცოლად ჩემდა:
ხ~ მას არაღათუ ვ~ა მეფისა უთქუა გულმან მისმან სურვილად ჩემდა, ა~დ
საძულელად: და რაჳ წმიდად შემრაცხეს მე: რომლითაცა მეოტ იქმნეს ფარულად ჩემგან და კერძოთა ქუეყაისა შენისათა წარმოსრულ არიან უწყებბულ იყავნ შენდა ძმაო ჩემო: მოიძიენ იგინი: და პოვნე რაჳ მისთანანი
იგი სიკვდილითა მოაკვდინენ: ხ~ რომელი იგი მათ შეაცთუნეს შვენიერი
ხატითა და სახელით რიფსიმე ჩემდავე წარმოავლინე: და უკეთუ შენ გი1-24 სტრ., 36v
ნდეს იგი თავისა შენისა თვის იგულე: რ~ არაჳ იპოვო სხუაჳ მსგავსი მისი
იონთა სოფელსა შ~ა: და ცოცხლებითმცა იყოფები შენ მსახურებასაჳ შ~ა ღ~თა
თასა:
ხ~ აღმოიკითხა რაჳ თრდატ, ბრძანებაჳ ესე კეისრისაჳ მყის იწყო მოსწრაფებით ძიებაჳ მათი: და პოვნა რაჳ საწნახელთა მათ შ~ა პ~ლ ხსენებუ11

ლთა: და იხილა რაჳ რიფსიმე აღივსო ტრფიალებითა გულის თქმისათა და სიხარულითა დიდითა დაამტკიცა მიყვანებაჳ მისი ცოლად
მისდა: ხ~ ურჩ ექმნა რაჳ თრდატს საქმისა ამისთვის წმიდაჳ რიფსიმე მაშინიწამა იგი მის მიერ წამებისა ღვაწლითა, მისთანა გაიანეცა დედა მძუძეიგი მისი: და სხუანი მრავალნი მათ თანანი: ვ~ა იგი წერილ არს წიგნსა მას წამებისა მათისასა: და გუეუწყებიან სასწაული იგი რომელნი
იქმნეს ჟამსა წამებისასა მათისასა მოქცევასა შინა სომეხთასა: რ~ თარდატ
მეფე განგებითა ღთ~ისათა ეშუად შეიცუალაჳ: ხ~ რომელნიმე მათგანი
წმიდანი დაიმალნეს დაივლტოდეს: რომელთა თანავე მაშინ, ესე წმიდაჳ ნინო დამალულ იქმნა: ეკალთა შორის ვარდისათა: რომელი იგი
ჯერეთ არღარაჳ გამომღებელ ქმნილ, იყო ყვავილსა ჟამსა: დაესრეთ დამალულ რაჳ იქმნა წმიდაჳ ნინო: და იხილა და იხილა მუნით გამო
სახითა სახითა მთავარ დიაკვნისათა: მომავალი ზეცით ნათლისა ოლარითა
მოსილი: დაპყრობელი სასაკუმევლისაჳ ჴელთა მისთა რომლისაჳ კუამლისა სახე სულნელებაჳ დაფარვიდა ცათა: და კ~დ იყო მისთანა ერთა სიმრავლე ზეცისათა: რ~ მას ჟამსა განეყვოდეს ჴორცთაგან სულნი
წმიდათა მათ მოწამეთანი რომელნი იგი შეიერთნეს ბრწყინვალეთა
მათ ზეცისა ძალთა: დაესრეთ ცად მიმართ აღიწეოდა რომელი ესე იხიილა რაჳ ესრეთ წმიდაჳ ნინო ღაღადყო ესრეთ უფალო უფალო
1-24 სტრ., 37r
რად დამიტეობ მე- შორის ასპიტთა და იქედნეთა: მაშინ ჴმა ესმა ზეგარდამო
რომელი ეტყოდა ვ~დ ესრეთვე იყოს შენიცა წაყვანებაჳ სასუფეველად
წინაშე ღ~თისა ჟამსა ეგე ეკალი რომელ არს გარემოს შენსა ყოველი ვე
იქმნეს ვარდის ფურცელი სურნელი: ა~დ აღდგა და ვიდოდა ჩრდილოთ კერძო სადა იგი ფ~დ არს სამკალი მუშაკი ყ~დ არა:ამისსა შ~დ და წარმოვიდა მუნით წმიდაჳ ნინო დამოიწია ორბანთად საზღუართა სომხითისათა: დამუნ დაიზამთრა ჭირთა შინა მრავალთა: და თუესა მეოთხ
ესა მარტითგან რომელ არს ივნისი: წარმოემართა და მოიწია მთათა ჯავახეთისათა: სადა იგი მიემთხვია ტბასა დიდსა გარდამომდინარესა რომელსა
ეწოდების ფარავნა: ხ~ მიჴედნა რაჳ მუნით და იხილნა მთანი ჩრდილოსანი დღეთა მათ ზაფხულისათა: სავსენი თოვლითა, ჰაერი სასტიკისათა: შეძრწუნდა წმიდა ნინო და თქუა უფალო უფალო მიიღე სული ჩემი ჩემგან
დადაყო მნ ორი დღე და ითხოვა საზრდელი მეთევზურთაგან ტბასა მას შ~ა
მონადირეთასა: და რ~ მწყემსნიცა იყვნეს ადგილსა მასვე და ჴმილიდუეს რაჳ
საჴმილავსა ღამისასა სამწყსოსა ზ~ა მათსა ხადოდეს იგინი შემწედ დამფარუელად მათდა ღ~თთა მათთა არმაზს დაზადენს: და აღუთქმიდეს მათ
შესაწირავთა ოდეს მოვიდეთ წინაშე თქუენსა მშვიდობითო: და ამას იტყოდეს იგინი ენითა სომხურითა: რომელი ესე ესწავლა მცირედ რაჳმე ნინოსაცა პირველვე ნიაფროსისგან და პოვა მწყემსთა მათ შორის მზრახუელი სომხურისა ერთი დაჰკითხა დაჰრქა ენითა სომხურისათა
ვ~დ რომლისა სოფლისანი ხართ: ხ~ მან მიუგო დარქა ვ~დ ვართ ჩუენ
დამით ელარბინით და საფურცლით და ქინძარელნი რაბატელნი დადიდისა ქალაქისა მცხეთისანი სადა ღ~თი ღთ~ბენ და მეფები მეფობენ ჰკითხა
სადათ არს ცხეთა: ხ~ მან მიუგო ვ~დ გარდა მდინარე ესე ტბისა, თანა
1-24 სტრ., 37v
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წარვლისა ქალაქსა მას მცხეთასა:ხ~ წმიდასა ნინოს შეუძინა დასიგრძე გზისა მის დასიბრტყე მთათა მათ რომელი
იხილა და ამისთვის შეძწუნებულმან სულთ ითქუნა: დაიდვა ლოდი ერთი სასთუმალ და ესრეთ მიიძინა გარდასადინელსა მას ტბისასა: დავითარ ეძინა
იგი მოვიდა კაცი ერთი ჩუენებით: ჰასაკითა ზომიერ: ხ~ თმითა ნახევარ თმოსანი: და მისცა მან წიგნი დაბეჭდული წმიდასა ნინოს: და ჰრქუ მიართვიესე მსწრაფლ ქალაქსა შ~ა მცხეთას მეფესა მას წარმართთასა: ხ~ წმიდამან ნინო იწყო ტირილად- და ჰრქუა მას გევედრებით: ვითარმედ მე უფალო
დედა კაცი ვარ უცხო და უმეცარი არღა მრავალის მეტყუედ მეცნი
ერ: ვითარ მივიდე უცხოსა ქუეყანასა და კაცთა მათ უცხო თესლთა჻
მაშინ კაცმან განუხსნა წიგნი იგი, და იყო წერილი რომაელებრ რომელსა ზ~ა იყო ბეჭედი იესოს ქრისტესნი: დაწერილ იყვნეს მას შ~ა ათნი
სიტყვანი მსგავსად ფიცართა მათ ქვისა მოსეს ზე მისცა კითხუად წმიდასა ნინოს: ა და იყო დასაბამი სიტყვათა მათ ესე: სადაცა იქადაგოს სახარება ესე: მუნცა ითქმოდის დედა კაცი ესე: ბ არცა მამა კაცება არს არ
ცა დედა კაცება: გ ა~დ თქვენ ყოველი ერთ ხართ წარვედით დამოიმოწაფენით ყოველნი წარმართნი: და ნათელს ცემდით მათ სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმიდისათა დ ნათელი გამობრწყინვებად წარმართთა ზედა და დიდება ერისა შენისა ისრაელისა ე სადცა იქადაგოს სახარება ესე სასუფეველისა მუნცა ითქმოდის ყოველსა სოფელსა: ვ რომელმან
თქუენ შეგიწყნარეს მე შემიწყნარა: და რომელმან მე შემიწყნაროს შეიწყნა
როს მომავლინებელი ჩემი: ზ რ~ ფ~დ უყვარდა მარიამ უფალსა, რამეთუ მარადის
ისმენად მისსა სიტყვასა ჭეშმარიტსა: ჲ ნუგეშინინ მათგან რომელთა მოსწყვედნენ ჴორცნი თქვენნი ხ~ სულისა ვერ შემძლებელ არიან მოწყვედად:
1-24 სტრ., 38r
თ ჰრქუა მარიამს მაგდანელსა იესო: წარვედ დედა კაცო და ახარე ძმათა ჩემთა:
ი სადაცა ქადაგებდეთ სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმიდისათა:ვ~ა წარიკითხნა სიტყვანი ესე წმიდამან ნინო: იწყო ვედრევბად: ღთ~ისა მიმართ და გულის ჴმა ყო ვ~დ ზეცით იყო ჩუენებაჳ ესე: და აღიხილნა თუალნი ზეცად დაითხოვა მაღალთა შ~ა და დამკვიდრებულისა, და ყოვლისაგარე შემცუელისა ღთ~ისაგან შეწევნა მისი, და წარემართა და მიჰყვა
მდინარისა მის ტბისაგან გარდამომდინარესა: რომელი იგი წარმდინა
რეობს დასავლით მერმე კ~დ იწყებს აღმოსავლით დინებასა მიუდგა
გზათა ძნელთა და ფიცხელთა ნახა ჭირნი დიდნი გზათაგან, და შიშნი
დიდნი მჴეცთაგან: ვიდრე მიწევნადმდე ადგილსა მას რომელსა იწყებს
წყალი იგი აღმოსავლით: დინებასა და მიერითგან იქმნა ლხინებაჳ მისი რ~
პოვნა მოგზაურნი რომელი თანა მიიწია სანახებსა ქართლისასა ქალაქსა მას
რომელსა ეწოდების ურბნისი: სადა იგი იხილა ერი უცხო და უცხოთა --ღ~თთა: ჰმსახურნი: რ~ თაყვანისცემდეს იგი ღ~თად მათდა ცეცხლსა ქუასა დაძელთა: რ~ლისა თვისცა შეეურვა სულსა ამის წმიდისასა: დაშევიდა უბანსაჰურიათასა რომელთაცა ზრახვიდა მათ თანა ენისათვის ებრაელისა, რ~ლსა
იგიცა მეცნიერ იყო: დადაყვნა მუნ თავისა ერთისა დღენი: დაგანიც
დიდა საქმესა: დაძალსა მის ქუეყანისასა:ხ~ აღიძრნეს დღესა შ~ა ერთსა: ერნი დიდნი სიმრავლითა მით ქალაქით წარმა13

ვალი დედად ქალაქად სამეუფოდ მცხეთად: მოვაჭრებად სახმართა რათამე და ზო
რვად წინაშე არმაზ ღ~თისა მათისა: და წარყვა მათ თავე წმიდა ნინო: ხ~
ვითარ იგი მიიწივნეს ქალაქად მცხეთად დადაისადგურეს წიაღ მოგვთასა ჴიდსა
მას
ზედა იხილა მუნ მოგობა ცეცხლის მსსახურთა მათ ერთა და საცთური. :
და ტიროდა წმიდა ნინო წარწყმედასა მას ზედა მათსა და იგლოვდა უხოებასა
1-24 სტრ., 38v
თვისსა
და აჰა ხუალისა დღე იყო ჴმაჳ ოხრისა და საყვირისა, და ზარი საშინელი --და გამოსვლაჳ ერისა ურიცხვისა: ვ~ა ყვავილი ველისათა, დაზარი საში
ნელი გამოვიდოდა ვიდრე გამოსვლამდე მეფისა, და ვითარ იგი მოიწია: ჟამი
იყო სივლტოლაჳ და მიმო დაბნევაჳ ყოვლისა კაცისა: და შიშისაგან
შეივლტოდეს და დაიმალვოდეს საფარველსა შინა თვისსა: და აჰა მყის გამოვიდა ნანა დედოფალი: და შ~დ მისსა გამოვიდა სიმრავლე ერისა
ნელიად და შეამკვნეს ყოველნი გზანი იგი და ფოლორცნი: და სამოსელთა თვითო ფერთა და ფურცელთაგან ხეთასა.: მერმეღა გამოვიდა
მეფე მირიან საზარელითა და თუალ შეუდგამითა ხილვითა: და იწყო ყოველმან ერმან ქებად მეფისა: და ჰკითხა წმიდამან ნინო დედაკაცსა ვისმე ჰურიათასა ვ~დ რა არს ესე: ხ~ მან ჰრქვა ღ~თი ღ~თთა მათთა არმაზს
უწესს მათ წინაშე მისსა აღსვლად რომლისა მსგავს არა არს სხუა კერპი: და ეუწყა რაჳ წმიდასა ნინოს: აღვიდა ხილვად კერპისა მის არმაზისა ერისა მისთანა: რომლითა აღივსნეს მთანი იგი და განაშვენებდეს დროშათა მიერ და სამკაულთა ყვავილი ველისანი და შეუსწრო წმიდამან
ნინო ციხედ არმაზად და დადგა იგი მახლობელად კერპისა მის ნაპრალსა
ზღუდისასა და ჴედვიდა საკვირველებასა მიუწდომელსა და ენითა გამოუთქმელსა
ვითარ იგი იყო შიში და ძრწოლაჳ ზარისა აღსახდელი მეფეთა მათ დაყოვლისა ერისა წინაშე კერპთა მათ წარდგომილთა: რ~ იხილა წმიდამან
ნინო მდგომარე კაცი ერთი სპილენძისა რომელსა ეცუა ტანსა მისსა
ჯაჭვი ოქროსა: და თავსა მისსა ჩაფხუტი ოქროსა სამჴრენი და თვალნი
მისნი იყვენს ზურმუხტისა და ბივრიტისანი: და ეპყრა ჴრმალი ჴელსა
მისსა ელვარე და ბრწყინვალე: რომელი იგი იქცეოდა ჴელსა შ~ა მისსა
1-24 სტრ., 39r
და შიშითა მისისა მიმთხუევისა და სიკვდილსა მის მიერითა არავინ განუკრძალველად შეემთხვეოდეს კერპსა მას, ა~დ ესრეთ განკითხიის თავი თვისი
და რქვის:ჵი ჩემემდა უკეთუ და სამე ვაკლდი დიდებასა დიდისა ამის ღ~თისა არმაზისა ანუ შესამე ვსცთეთ სიტყვად ებრაელთა თანა გინა მოგვთა თანა იტყვიან უმეცრებით დიდსა ვისმე ღ~თსა და ძესა ღ~თისა ზეცთასა: დაიპოის
რამე ესე ვითარი ბიწი და მცეს მე მახვილი მისი რომლისაგან ეშინის ყოველსა
ქვეყანასა: და ესრეთ წიანსწარვე განკითხვითა თავითა თვისთათა შიშთა დაძრწო
ლით: თყვანის სციან მას: და კ~დ იყო მარჯვენით მისსა სხუაჳ კერპი ოქროსაჳ სახითა კაცისათა მდგომარე: და სახელი მისი გაცი და მარცხენით უდგა
კაცი ვეცხლისა და სახელი მისი გაიმ: რომელნი იგი ღ~თად უჩნდენ ერთამას ქართლისასა:მაშინ ვითარ იხილა ნეტარმან ნინო, იწყო სულთქმით და ცრემლით ტირილ14

ად ღთ~ისა მიმართ ცთომითა მათ თვის ქვეყანისა ჩრდილოსათა: დამიფარვისა მის
თვის მათგან ნათლისა: და უფლებისა მათ ზ~ა ბნელისა თვის მიხედნა მეფეთამათ დიდძალთა: და ყოველთა მთავართა რომელი იგი ცოცხლივ შთაენთქნეს
ჯოჯოხეთსა დაეტევა დამბადებელი და ქუათა და ძელთა სპილენძსა დარვალსა
განჭედილსა ღ~თად თაყვაის ცემდენ და ესენი იცნობებოდენ ყოვლისა შემომქმედად: დამოეხსენა წმიდასა ნინოს მაშინ სიტყვა იგი რომელი ამცნო დედის
ძმამან მისმან იობენალ პატრიაქმან ღ~თისა წმიდამან: ესრეთ ვითარმედ
მამა კაცსა სრულსა წარგავლინებ, და მიწევნად ჴარ ქვეყანასა უცხოსა დანათესავთა: დაარგველ ზეველი ბარკადულ რომელ არს ბრანჯულად კაცთა
ღ~თის ბრძოლთა და მჴდომელთაო: მაში აღიხილნა ზეცად მიმართ უფალო მრავლითა ძალითა შენითა გეცრუნეს მტერნი შენნი: და მრავლითა სულ
1-23 სტრ., 39v
გრძელებითა შენითა ექმენ რასაც იქმან: და დამოიგონებენ ყოველსა მტვერებრ
და ნაცრებრ განქარვებადნი ესე ქვეყანასა ზედა, ა~დ ნუგულებელს ჰყოფ
რომელი შექმნეს ჴელთა შენთა კაცი ხატად შენდა:და რომლისათვის ერთი სამებისაგანი განჰკაცენ და აცხოვნენ ყოველი სოფელი დამოხედე წყალობით ამათცა ზ~ა ნათესავთა: დაშერისხენ სულთა ამათ ბოროტთა დაუჩინოთა სოფლისა მპყრობელთა მთავართა ბნელისათა და შთაჴედენ ადგილთა ძნელთა მიჩვენე მიჩვემნე მე უფალო ღ~თო მამისა და დედისა
ჩემისაო მჴევალსა ამას
შენსა და ნაშობსა მონათა შენთასა: რომელ იხილნონ ყოველთა კიდეთა
ქვეყანისათა
მაცხოვარება შენი: და რათა ჩრდილო ბღვარსა თანა იხარებდეს და ყოველმან ერ
მან მხოლოსა ღ~თსა თაყვანისგცენ ქრისტეს იესოს მიერ ძისა შენისა რომელსა
შვენის მადლობაჳ დიდებისა მიცემაჳ უკუნისამდე:და ვ~ა დაასრულა ლოცვაჳ ესე წმიდამან ნინო, და მყის წამის ყოფითა საღთოთა
აღდგეს დასავალით ქარნი: და ჰაერნი ღრუბელთა თანა სხილვითა საშინელითა
და ჴმითა ზარისა აღსაჴდელისა ქუხილისათა დამოჰბერნა ნიავმან მზისაჳ დასვალ
ისამან სული ჯერკუალი სიმწარისა სიმყრალისა რომელი ესე იხილაჳ სიმრავლემან ერისამან მათ ზედა მომავალად: მაშინ იწყეს მსწრაფლ სირბილად
შელტოლვად ქალაქთა და სოფელთა თვისთა: და რ~ მცირედ დროსცა ღ~თნ ვიდრე განრინებადმედე თავთა მათთა და ყოფად ამისსა: რათამცა შეესწრნეს იგინი
მომსრველსა საყოფელთა შ~ა თვისითა: განიბნივნეს იგი ყოველნი მეყსეულად მოიწია
რისხვისა იგი ღრუბელი მწარედ სასტიკი დამოიღო სეტყვა სწორი ქვისაჳ
ორთა მიერ ჴელთა მძლედ ძლით სატყორცებელი ადგილსა მას ოდენ ზ~ა
საყოფელსა კერპთასა, და შემუსვრვით და აწვლილნა დადაარღვივნა ზღუდენი
იგი ქარისა მიერ სასტიკისა: და შთაიბნივნეს იგი კლდეთა ნაპრალთა მათ შინა
1-24 სტრ., 40r
ხ~ წმიდაჳ ნინო ეგო უნებელად დაცული ადგილსა მასვე, სადა იგი პირველ შეს
რულ
და მდგომარე იყო:
ხ~ დღესა მეორესა გამოვიდა მირიონ მეფე, და ყოველი ერი იგი ძიებად ღ~თთა
მათთა, და რაჳ ჰპოებდეს, რომლისათვის იგი დაეცა მათ შიში, და ძრწოლა, დაგანკვირვებამან შეიპყრნა და უმრავლესი იგი ერნი იტყოდეს გულ-ფიცხელ
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ნი მოუდრეკელნი ესრეთ ვ~დ ქალდეველთ ღ~თი ითრუჯან, და ჩვენი ესე ღ~თი
არმაზ, ყ~დ ურთიერთარს მტერ არიან, რ~ ამა ოდეს მე მათ ზ~ა ზღვაჳ მოაქცია და აწ მან შური იძია და მოაწია ესე ამას ზედა:ხ~ რომელნიმე ესრეთ იტყოდეს ა~დ რომლისა ღთ~ისაჳ ძალითა თარდატ სომეხთა
მეფე ეშვად შეიცვალაჳ: და კ~დ ეშვისაგან კაცადვე მოაქცივნა მან უკვე ღ~თმან
ყო და მოიწია ესე რისხვაჳ ღ~თისა მათ ზ~ა: და ამას ესე ვითარსა იტყოდეს
ამისთვის
მაშინ: რ~ ვინათაგნ მეფე თარდატ ქრისტეს ძალითავე ეშვად გარადქცეულ
იყო: დაძალითავე ქრისტესითა კ~დ კაცად შეცვალებულ იყო მიერითგან
ქებაჳ დიდებაჳ ქრისდტესი არღარა ფარულად ითქმოდა ქართლსა შ~ა: რ~
მადლსა ღთი~სასა ეწყო მიფენა აღმოსავლეთს:ხ~ მასვე დღესა რისხვისა: დაკერპთა შემუსვრისასა: დასცხრა სეტყვაჳ იგი
დაქარი სასტიკი მაშინ გამოვიდა წმიდაჳ ნინო კლდისა მისგან ნაპრალისა:
დაპოვა თვალი იგი ბივრიტი აღიღო და წარმოვიდა წინა კერძო დასასრულსა მის კლდისა ცხვირისასა სადა იგი ყოფილიყო ძველადვე ციხე დაქალაქი დაიხილნა მუნ მდგომარედ ხენი ხენი ერთი რომელთა ბრინჯ უწოდიან მაღალნი მშვენიერნი და რტო მრავალნი სადა იგი ყოფილ იყო ბარტამ მეფისა საგრილი და განსასუენებლი და მივიდა ხესა მის
ქვეშე გამოსახა სასწაული ქრისტეს ჯვარისა და აღასრულნა მუნ დღენი ექვსნი მადლობით და ვედრებით ღ~თისა მიმართ წყალობით მოხედვისათვის
1-24 სტრ., 40v
დახსნის ერისა მის ეშმაკთა შეცთომილსა:
ხ~ ოდეს იქმნა კერპთა შემუსვრაჳ, იყო თვე მარტითგან მექვსე აგვისტოსი და დღე მეექვსე რომელსა შ~ა ფერი იცვალა ქრისტემან წინაშე
თავთა მათ წინასწარმეტყველთა და მოწაფეთა თვისთასა:და ვითარ იგი ვითვე იყოფებოდა რაჳ წმიდაჳ ნინო საფარველსა მას ქუეშე
ხეთასა მაშინ მოვიდა მისდა სეფე ქალი ერთი, სახელით შროშანა: და იხილა
მუნ წმიდაჳ ნინო ესრეთ მყოფი განკვირდა დაჰკითხა მას სხვის მიერ
ბერძულ მეტყველისა დედა კაცისა ვინაობაჳ მისი სხვისა ყოვლისავე თანა
საქმისა მისისა, რომელი იგი აუწყა რაჳ ყოველივე ნინო თვინიერ უწყებასა
მშობელთა თვისთასა, და იჩემა ტყვეობაჳ თავისა თვისისა: მაშინ შროშანა თანა
ლმობილი და მოწყალე ქმნილი უცხოებისათვის მისისა ცრემლით აიძულებდა
წმიდასა ნინოს წარსვლად მისთანა სახით სამეუფოდ, რომელი ესე არაჳ ინება წმიდამან ნინო: ა~დ განეშორა და წარვიდა მისგან შროშან჻
და შ~დ სამთა დღეთა აღდგა მუნით განვლო მტკვარი და მიიწია სამოთხესა
მას მეფისასა, სადა იგი აწ არს სვეტი იგი ღ~თივ აღმართებული დაეკლესია
საკათალიკოზო, და იხილა მუნ სახლი მცირე სამოთხისა მის მცველისა, დაშერაჳ ვიდა მას შ~ა იხილა და მოეგება დედა კაცი ცოლი სამოთხის მცველისა
მის სახელით ანასტასოს, და მოწლედ ამბორის ყოფითა, შეიტკბო ვ~ა მრავალ ჟამითგან მეცნიერმან და მეგობარმან, დაბანნა ფერჴნი და განუსვენა
ცხებითა ზეთისათა, და დაუგო პური და ღვინო და ყვნა მისთანა წმიდამან
ნინო დღენი და ჟამნი ცხრათა თვეთანი: ხ~ იყვნეს ესე ანასტსასო დაქმარი მისი უშვილო: რომლისათვის ფ~დ მწუხარე იყვნეს, იგინი მაშინ იხილა წმიდამან ნინო ჩვენებასა შინა ძილისასა კაცი ნათლით შემოსილი
რომელი ეტყოდა ვ~დ შევედ სამოთხესა მაგას: დაჰპოვო ქუეშე კერძო ნაძ16
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ვთასა მცირე ბაბილო შემზადებული გამომღებელად ყვავილთა სურნელთა, და აღიღე მიწაჳ ადგილისა მისგან და ეც ჭამად მეუღლეთა მაგათ დაესვას შვილი, ხ~ წმიდამან ნინო ულოცა და სცა ჭამადი, ცოლ ქმართა
მათ, ჩენებით უწყებისა მისებრ და შვნეს მათ ძე და ასულები მრავალ რომლისა თვისცა ჰრწმენა მათ ქრისტე ნინოს მიერ და დაემოწაფნეს მას ფარულად:ხ~ წმიდამან ნინო შ~დ ცხრათა მათ თვეთა რომელნი და ეყვნეს სამოთხისა მცველთა მათთანა მოვაჳ გარეგანით ზღუდეთა მათ ქალაქისათა, ქოჩი ერთი მრწამლი სახედ ტალავარისა მცირისა, მაყვალთა მიერ შემზადებული განგებითა ღ~თისათა ადგილსა მას სადა იგი აწ არს საკურთხეველი ზემოსა ეკლესსიისა სამთავრებისკოპოზოსა, და ყო იგი საყოფელად განსასვენებელად თვისად. და აღმართა შინა ჯვარი თვით მის მიერ შემზადებული ნასხლევთაგან ვაზთასა: რომლისა წინაშე განათენ იგი ღამეთა მარადის მღვიძარებითა, დაეგრეთვე შეაღამებენ დღეთა დაუცხრომელად ლოცვითა მარხვითა
დავედრებითა ღ~თისათა, და განკვირვებულნი სიმრავლესა ზ~ა, ამას ღვაწლთა
მის
თასა, მსახურებდეს მას მეუღლენი იგი მცველნი სამოთხისა მის მეუფისანი:და ესრეთ მუნ მყოფი იგი წმინდა ნინო, მრავალ უბანსა მას ჰურიათასა, ენისათვის
ებრაულისა, და გამოძიებისათვის კუართისა მის უფლისა რომლისათვის იგი ესმინა იერუსალიმს ნიაფორისა მისგან- ვ~დ წარმოუღონ იგი მცხეთელთა მათ
ჰურიათა რათამცა ყოვლით კერძოვე ცნა და ეუწყა მას კუართისა მის
ვედრებაჳ:
მაშინ პოვა მან ჰურია ერთი აბიათარ მღვდელი დაასული მისი
სიდონია და უქადაგა მათ სახარებაჳ უფლისა ჩვენისა იესოს ქრისტესი რომე
თაცა იგი ჰრწმენა, და დაემოწაფნეს მას, და მათთანა სხუანიცა დედანი დაემოწა1-24 სტრ., 41v
ფნეს ჰურიანი რიცხვით ექვსნი სწავლსა მას წმიდის ნინოსსა თვინეირ ნათლის ღებისა, რ~ არაჳ იყო მას ჟამსა მღვდელი რათამცა ნათელსცა მათ: დაიყვნეს იგი ფარულად მოწაფე მისი:და აღასრულებდა ღ~თი ჴელითა წმიდისა ნინოსითა საკვირველებათა დაკურნებათა მრავალთა, რ~ რეცა თუ მიზეზითა წამალთა ჴმარებისათა, მრავალნი განუკურნებელთა სენთაგან შეპყრობილნი განათავისუფლნა უძლურებათაგნ მათთა:და ესრეთ იქცეოდა რაჳ ქალაქსა მას შინა მცხეთას წმიდა ნინო ჟამთა სამისა
წილისათა, მათ დღეთა შ~ა იქმნა შესვლაჳ მირიონისი და ძმის წულისა მისისა დიდისა სპარსთა მეფისა საბერძნეთად, რომელი ესე კოსტანტინე მეფემან
ბერძენთამან: იოტნა ძალითა ქრისტესითა, დაჯუარისა მისისა წინამძღრობითა ყოვლით სპითურთ მათით:თქმული აბიათარ მღვდელისა რომელი დაემოწაფა წმიდასა და ნეტარსა
ნინოს჻
მე აბიათარ მღვდელი ვიყავ წლით ხუედრებული მის წელი წდისა, ოდე ს წმიდაჳ ესე და ნეტარი ნინო მოიწია მცხეთად და მასვე უკუე ჟამსა მოწევნულ
იქმნა ჩემდა წიგნი ანტიოქით ურიათაგან მღვდელთა რომელსა შინა წერილ
იყო ესრეთ ვ~დ განხეთქა ღ~თნ სამ ნაწილად მეფობაჳ ისრაელისა, რ~ აჰა ესერა წინასწარმეტყველნი ჩვენნი დასცხრეს, დარომელსა სული ღ~ისა აწვ
17

ევდა მათ, და თქვის აღესრულა ყოველივე, და განვიბნიენით ჩვენ ყოველსა
ქუეყანასა, და ჰრომთა დაიპყრეს ქუეყანაჳ ჩვენი, ურიანი ვტიროდით ჩვენ
ერითურთ დღესა, რ~ განვარისხეთ შემოქმედი ღ~თი: აწ განიხილენღა შენ
წიგნი იგი მოსესი, და სიტყვაჳ იგი რომელი მან და მიწერაჳ ესრეთ ვ~დ
რომელი იტყოდის თავსა თვისსა ქვეყანასა ზ~ა ძედ ღ~თისად მოაკვდინა, ანუ
შეუკუე ვსცეთით ნაზარევლისა მისთვის იესოს სიკუდილისა: რ~ ვხედავთ
ოდეს პირველ მამათა ჩუენთა შესცოდიან რაჳ ღ~თს და ყ~დ დაივიწყიან
1-24 სტრ., 42r
იგი, მაშინ მისცნის იგი ჴელმწიფებასა ქუეშე ძნელსა და ტყუეობასა ბოროტსა, ხ~ მოიქციან რაჳ და ღაღადყვიან ღ~თისა მიმართ სწრაფით განარინის იგი ჭირისა მისგან ესე ესრეთ ყოფადი და აღსრულებადი შვიდ გზის უწყ
ით წერილისაგან აწ ვინათგან ჴელნი მეასხნეს მამათა მათ ჩვენთა ძესა მის
მწირისა დედაკაცისა და მოკლეს იგი, აღიღო ღ~თნ ჴელი წყალობისა მისისა
ჩვენ ზ~ა, და განხეთქა მეფობაჳ ჩვენი, განგვაშორნა ტაძარსა თვისსა წმიდასა,
და უგულებელს ყო ნათესავი ს~დ, და არს მით ჟამითგან სამასი წელიწადი,
და უმეტესცა რომელ არაჳ ისმინა ვედრებაჳ ჩვენი და არცაღა ყო ლხინებაჳ
ჩვენი რომლისა თვის საგონებელ გვიჩნს ჩვენ ვითარმედ ნუ უკუე ზეცით იყო
კაცი იგი, და განამრავლეს მათ ესე ვითარისა პირისა თვის მოწერაჳ ჩვენდა.
ხ~ მე ვ~ა მესმა ესე ვიწყე კითხუად დედაკაცისა მის ნინოსაგან, ქრისტესთვის
თუ ვინ იყო იგი, ანუ რომლისა მიზეზისათვის იქმნა კაცად ძე ღ~თისა-მაშინაღიღო პირი თვისი წმიდამან ნინო- ვ~ა რაჳ ჯურღმულმან აღმომდინარემან,
და იწყო სიტყვად დასაბამითგან წიგნთა ჩვენთა ზეპირით წარმოთქმად, და
განმიმაარტებდა ძალსაჳ მათსა რომელთა იგი ვ~ა მძინარესაჳ განმაღვიძებდა მე, დავ~ა
დასულებულსა გონიერ მყოფდა, და მამათა ჩვენთა შემაწყალებდა, და მარწმუნებდა ცუალებასა სჯულისასა:
ვიდრემდის მრწმენა მე სიტყვითა მისითა იესო ქრისტე ძე ღ~თისაჳ ვნებულად და აღდგომილად, და კ~დ მომავლად დიდებით, და ვ~დ ჭეშმარიტად იგი არს
მოლოდებაჳ წარმართთა: და ღირს ვიქმნენით მედა შვილი ესე ჩემი სიდონია ამოღებად საპკურებელსა მას განსაწმედელსა ცოდვათაგან წყალსა ემბაზისასაჳ,
რომელსაჳ ინატრიდა წინასწარ მეტყელი დავით და ვერ ეწიფაჳ, და მესმა მე
ჴმაჳ ახლისა სჯულისა ერთად მგალობელთა რომელსა იგი დავით ინატრიდა, და ღირს ვიქმნენი ზიარებად ჭეშმარიტსა ჴორცსა და სისხლსა ქრისტეს
1-24 სტრ., 42v
ძისაჳ ღთისასა, და კრავსა ცოდვათა-თვის სოფლისათა შეწირულთა რომლისა
ტკბილ არს გემოსხილვაჳ მისი, და ამას ზედა სარწმუნოებაჳ ყავ უფალო
გასვლაჳ ჩემი, ჴორცთაგან ჩემთა, კ~დ სხუანიცა მრავალნი სასწაულნი ვიხილე თვალითა ჩემითა მცხეთას შ~ა ნინოს მიერ აღსრულებული დღეთა
ჩემთა:მეორე თქმული მისვე აბიათარ მღვდელისაჳ: კუართისათვის უფლისაჳ
ჩვენის იესოს
ქრისტეს
მე აბიათარ მიგითხრობ თხრობასა თქვენ მას რომელი მეუწყაჳ და ყურითა ჩემითა ვისმინე მამის დედისა ჩემისაგან, და რომელი წიგნთაგანცა უწყი: მამათცა
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პაპათა და მშობელთაგან თვისთა მოთხრობით და სმენით უწყოდეს: ოდეს ოდეს
იგი მეფობდა: ჰეროდე იერუსალიმს, მას ჟამსა გვესმა ესრეთ: ვ~დ იერუსალიმი სპარსთა დაიპყრესო: რომლისათვის იგი იქმნა გლოვაჳ დაწუხილი
ჰურიათა ზ~ა ქართველთა მცხეთელთა მკუიდრთა, ბოდელთა მღვდელთა, კოდის წყაროელთა მწიგნობართა დახობის კანანელთა თარგმანთა, რომლისათვისცა ესე ყოველნი აღიძრნეს წარსვლად: და შეწევნათ იერუსალიმელთა:
ხ~შემდგომად მცირედთა დღეთა სხუაჳ მოიწია ღაღადისი, ნუგეშინის ცემისაჳ:
ვ~დ სპარსნი იგი არაჳ დაპყრობად იერუსალიმისა მოვიდესო, ა~დ საჭურველთა
წილ აქვნდათ ოქრო სამეუფო, და მური მსწრაფლ მკურნალი წყლულებისა, და გუნდრუკი სურნელი: და ეძიებდეს ყრმასა ვისმე შობილსა თესლისაგან დავითისაჳ: რომელ რეცა პოვეს მწირი ერთი ყრმაჳ მწირისა დედაკაცისაჳ შობილი, უჟამოდ უადგილოსა ადგილსა, ვ~ა არს ჩვეულებაჳ
გარეგან დაბისა მდგომარეთა ვაცთა, და ესენი მის ყრმისაჳ მოვიდეს თაყვანისცეს მას: და შეწირეს მისა ძღუენი იგი მშვიდობით: და იქმნა სიხარული
დიდი სმენითა ამის ჰამბავისათა ჰურიათა ზ~ა ქართველთა [-----]
1-24 სტრ., 43r
ხ~ შ~დ გარდაჴდეს რაჳ წელნი ოცდა ათნი მაშინ მოწერაჳ ანნა მღვდელმაან იერუსალიმით. მამისაჳ ჩემისა ელიოზის თანა ესრეთ ვ~დ იგივე რო
ლისათვის სპარსნი მეფენი ძღვენითა მოვიდეს, აღზრდილ არს და ჰასაკსა ზომისასა მოწევნულ არს იგი, და თავსა თვისსა ძედ ღ~თისად ხადის აწ მოვედით ყოველნი სიკვდილსა მისსა რათა აღვასრულოთ მცნება მოსესი წარვიდა აქათ ელიოზ მამის მამაჳ ჩემი, კაცი მოხუცებული: დაესუაჳ მას დედა
ტომისაგან ელი მღვდელისა, და ესვა მას დაჳ ერთი, დაევედრებოდა ელიოზს დედაჳ მისი, ესრეთ, წარვედ შვილო წოდებასაჳ მას მეფისასა დაწესსა სჯულისასა გარნა რომელსა იგი განიზრახვენ, ნუ შეერთვი[.] ცნობაჳ შენი შვლო ჩემო: რ~ იგი არს სიტყვაჳ წწყ~ველთა და იგავი ბრძენთა და საიდმლოჳ დაფარული პირველთაგან, და წარმართთა ნათელ დაცხოვრებაჳ საუ
კუნო და წარვიდა ელიოზ მცხეთელი დალონგინოზ კარსნელი: და მუნ დახვდეს ჯუარცმასა უფლისასა:ხ რაჟამს იგი დამსჭვალვიდეს უფალსა ჯუარსა ზ~ა, და ჰასანიგმან კუერითა მით რკინისათა, სცა სამსჭუალთა მათ ზ~ა უფლისათა იერუსალიმს:
მაშინ ესმა ჴმა სამსჭუალთა მათგან გამოსრული დედასა ელიოზისასა მყოფსა მცხეთას შ~ა, და მეყსეულად. იკრჩხილა და თქუა მშვიდობით მეფობაო
ჰურიათაო რ~ მოჰკლათ თავისა თქუენისა მაცხოვარი და მჴსნელი, და იქმნენით ამიერითგან მკლველ და მესისხლე შემოქმედისა: ვა~ჳ თავსა ჩემსა
რომელ არაჳ მეუფლაჳ უწინარესვე ამისსაჳ სიკვდილი რათამცა არღარა სმენილ იყო ყურთა ჩემთა და არცაღა შ~დ ამისსა ღირს ვიქმენ
მე ხილვად ნათლისაჳ წარმართთა, ზ~ა დამშვიდობაჳ ისრაელსა დამყის
შეისვენა რაჳ სრულ ყო სიტყვაჳ ესე:ხ~ კუართი იგი უფლისაჳ ხუდა წილითა მცხეთელთა მათ ჰურიათა დამოი1-24 სტრ., 43v
იღო იგი მცხეთად ელიოზ და მიეგებაჳ დაჳ მისი ცრემლითა მიერ შესუარული და მოეხვია ყელსა ძმასა თვისსა ელიოზს, და მოუღო მას სამოსელი
იგი იესოსი შეიტკბო მკერდსა თვისსაჳ და მყის მეყსეულად სული წარხდეს მასვე ჟამსა სამთა ამათ ტკივილთა სიმწარითა ქრისტეს სიკუდი
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ლითა: და დედისა თვისისაჳ, და ზიარებისათვის უარის მყოფელთა ქრისტესთა ძმისა თვისისაჳ:მაშინ იყო საკვირველი დიდი და შეშფოთებაჳ მცხეთას შ~ა რ~ განკუირდა
თვით დიდი მეფე ადერკი, და ყოველი სიმრავლე ერისა დამთავართა,
და სთნდა მეფესა ანდერკის სამოსელი იგი გარნა საკვირველებისა მისგან ზარგანხდილ დაშეშინებულ იქმნა იგი- და ვერღარაჳ იკადრა გამოღებადჳ ჴელთაგან მის მკვდარისათა, რომელსა იგი მაგრად და სურვილით შემოემკრდადა ესრეთ ჴელთავე მქონებელი სამოსელისა უფლისაჳ დაჰმარხა ძმამან მისმან ელიოზ დაჳ იგი თვისი ადგილსა მას რომელი უწყის ღ~თნ მხოლომან დარაჳ ვინ სხუამან თვინიერ ამისა: რომელი ესე უწყიან ვ~დ არს ადგილიიგი მახლობელ ნაძვისა მის ლიბანით წარმოღებულისა- და მცხეთას დანერგულისა და აღორძინებულისა:და ესეცა მეუწყაჳ მამისაგან ჩემისა ვ~დ არს სხუაცა საღთოთა ძალითა შემოსილი მრჩობილი იგი ხალენი ელიას ამას ქალაქსა შ~ა დაჴელთა ჩვენთა საკურთხეველისა სიმტკიცესა ქუეშე ქუათა უპოვნელად. ვიდრე ჟამადმდე მისსა:რ~ მრავალ გზის მოიბირა წმიდამან ნინო მამისა მიმართ ჩემისა რათამცა გამოვიწულიე მისგან ადგილი იგი მჴურვალედ სამოსლისაჳ მის, ხ~ მან ესოდენ მრქუა, ვ~დ აქა არს ადგილი იგი სამარხავი მისიო, რომელსა ზ~ა ენანი კაცთანი
არა დადუმნენ გალობად ღ~თისა მიმართ, და არს ადგილი იგი ადგილი ვ~ა
იაკობისი, კიბედ ხილული დაზეცად აღწევნული, და შ~დ წელთა მრავალთ1-24 სტრ., 44r
ასა ძის წულმან შვილმან ადერკი მეფისამან ამზაელ ძიებაჳ ყო სამოსლისა მისთვის ჰურიათა თანა, და ვერ უძლო პოვნად და ცნობად მისსა.
გარნა მასცა ესრეთ მიეთხრა რომელთაგან ესრეთ გამოიკითხვიდა, ვ~ა
ესერა ზემოდ ითქუა ნაძვისა მის მახლობელად ყოფა, ადგილსა მას რომელსა დამარხულ იქმნა:ხ~ დამარხულ იყავნ ესეცა, ვ~დ სახლი ელიოზისი რომელმან კუართი უფლისაჳ მოიღო და დამარხა მითურთ დაჳ მისი იყო ქალაქსა და სავლით წიაღმოგუთასა ჴიდსა ზედა:მათ დღეთა შ~ა იხილაჳ წმიდამან ნინო სამგზის და ოთხგზისცა ძილსა
შინა ჩვენებით, რომელი იგი მუჴლსა თვისსა ზ~ა მიყრდნობილამან მცირედ
რაჳმე მიირულის, რამეთუ ჰჴედვიდა იგი ესრეთ ვ~დ რეცა მოვიდიან მფრინველი
ფრთითა შავნი, და შთავიდიან მდინარესა მას შ~ა, და განიბანიან და განსპეტაკნიან და აღვიდიან იგი სამოთხესა მას შ~ა პ~ლ ჴსენებულსა ბაბილოანსა, და
მუნ შინა მოისთვლებიან ნაყოფსა მისსა და ყვავილთა მათ იჴმევიდიან. მოწყალედ და სურვილით წმიდისა ნინოს მიმართ მოიღებდიან რეცა თ მისი არს
სამოთხე იგი, და გარემოს მისსა მოაკრბიან იგი ჟივილითა შუენიერად:
ხ~ესე რაჳ ესრეთ იხილა წიდამან ნინო აუწყა მოწაფესა თვისსა სიდონიას
ასულსა აბიათარისსა, რომლისათვის იგი მიუგო მან, და რქუა წმისადა ნინოს
უცხო, და აქა არა შობილო: ტყვეო სიტყვისა ებრ შენისა, და ჩვენ
მტყვეთა მჴსნელო უწყი, რ~ შენ ზე~და მოიწია ახალი ესე ჟამი, და შენ
ჟამით ისმეს ჰამბავი იგი ძუელი მამათა ჩუენთა ნაქმარი ზეცისა მის კაცისა უ ბრალოსა სისხლისა უსამართლოდ და თხევა, რომელთა იქმან ჰურიათა სირცხვილი, და კიდეთა ქუეყანისათა განბნევაჳ მეფობისაგან და ცემაჳ
და ტაძრისა მის წმიდისა მიღებაჳ მათგან: ერისა უცხოსა წოდებაჳ და მიცემაჳ
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1-24 სტრ., 44v
მათდა დიდებისა მათისა იერუსალიმ ვითარ განგიმარტავნ
ფრთენი შენნი, და შეიკრებ ყ~თა ცის კიდითა ნათესავთა ფრთეთა შეთა: რ~ აჰა აქაცა მოსრულ არს დედაკაცი ესე რომელმანცა შეეცილოს ყოველი წესი ამის ქუეყანისა, და კ~დ მიექცა წმიდასა ნინოს და ჰრქუა ესრეთ
ვ~დ ჩუენებაჳ ეგე შენი მოასწავებს, და ცხად ჰყოფს ადგილსა ამას შენ
მიერ სულიერად სამოთხედ შეცუალებასა, და სამღთოთა ნაყოფთა გამომ
ღებარობასა მისსაჳ უკუე:ხ~ ვითარ მოვიდა მირიან მეფე საბერძნეთით ოტებული კოსტანტინე
მეფისაგან და ვიდრე მოსვლადმდე მისსა განეცხადა წმიდისა ნინოს ქადაგება ქრისტეს სჯულისა, რ~ იტყოდა იგი ჴმა მაღლად ვ~დ გპოვენ
მკვიდ რნი იგი ჩრდილოსანი ცთომასა შ~ა და გამოეჩინა ჯუარი იგი
ნასხლევისა, და იქმოდა მის მიერ საკვირველებათა დიდთა, რ~ განკურნის განუკურნებელნი თვინიერ წამალთასა შეხებითა მით ჯუარისათა და კ~დ ქადაგებდეს მისთანავე მოწაფენი მისნი- რომელნი პ~ლ ფარულად იყვნეს მოწაფე მისდა, რიცხვით შვიდნი დედანი ნათესავნი ჰურიათანი სიდონია ასული აბიათარ მღვდლისა დასხუანი იგი
ექვსნი და სამოთხისა მცუელნი იგი ურთიერთარს მეუღლენი- და აბიათარ მღვდელი ახალი იგი პავლე რომელი უშიშად დაუცხრომლად
ქადაგებდა ქრისტეს სჯულსა რ~ლი ფ~დ მეცნიერ იყო ძველისა სჯლისა: და
ახალი ესე სჯული ესწავა მას, წმიდისა ნინოსაგან და უმეტეს ნინოსაჳ ამხილებდა ყოველსა კაცსა, და ასწავებდა, სჯულსა ჭეშმარიტსაჳ ქრისტესასა:მაშინ აღიძრნეს ჰურიანი აბიათარს ზ~ა რათამცა ქუაჳ დაკრიბეს
მას, ხ~ მირიან მეფემან მიავლინნა მსახურნი განარინა აბიათარ მოკვლსაგან ჰურიათასა, რ~ აქვნდა მირიან მეფესა სურვილი ქრისტეს
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სჯულისა ამისთვის რომელ ასმოდეს მრავალნი სასწაული ქრისტეს მიერნი საბერძნეთით და სომხითით: და არაჳ და აბრკოლებდა ქადაგებად ნინოსა, და მოწაფეთა მისთა ა~დ ჰბრძოდა მათ მტერი იგი ყ~თა მიმართ მორწმუნეთა ეშმაკი და ვერ დაამტკიცებდა აღსარებასა ქრისტესა. და ეგრეთვე ნანა დედოფალისა უმეტეს დაგულ ფიცხელ და შეურაცხის მყოფელ
იყო ქადაგებასაჳ მას ქრისტეს სჯულისასა ჭეშმარიტსაჳ
ხ~ წმიდაჳ ნინო იყო ესრეთ, და ილოცვიდა დაუცხრომელად საყუდელსა
მას მისსა მაყვალთა ქვეშე, დაკვირვებულ იყვნეს წარმართნი იგი ლოცუასა მისსა და მღვიძარებასა, უცხო უჩნდა საქმე იგი, იწყეს გამოკითხუად მისსა, ხ~ იგი აუწყებდა ძველთა და ახალთა წიგნთა, და განაბრძობდა უგულის ჴმოთა მათა და შთაუგდებდა გულსა მათსა სიყვარულსა ქრისტესსა
და იყო ესრეთ სამწელ, ვინაცა განაცხადა ქადაგებაჳ დადაიმოწაფნა მრავალნი მაშინ იყო ვინმე ყრმაჳ წული უფლისაჳ, მძიმისა სენისაჳ: და
მიმო აქვნდა დედასა მისსა კარითი კარად, რათამცა ვინმე პოვაჳ მეცნიერი
კურნებისა და ყომცა სარგებელი მისი, და შეისწავეს იგი ყ~თა- და რაჳ
ოდეს პოვეს სარგებელი კურნებისა ყრმისა მისთვის, და მკურნალთა ჰრქუეს დედაკაცსა მას ვ~დ არაჳ სარგებელ ეყვის ყრმასაჳ მაგასდა დედაკაცი იყო გულფიცხელი წარმართი, და მარადის სძაგებენ სჯუ21

ლსა ქრისტიანეთასა დაყენებდეს სხუათაცა კითხუად და მისვლად ნინოსსა:ხ~ ვ~ა სასოწარკუეთილ იქმნა მკურნალთა მიერ, მოვიდა და დავარდა წინაშე
ნინოსა დაევედრებოდა კურნებასა ყრმისასა: მაშინ ჰრქა წმიდამან ნინო
კურნებაჳ რომელ კაცთაგან არს, მე არა რაჳ ვყო, ხ~ ღ~თნ ჩუენმან ქმნას რომელსა მე ვმსახურებ ქრისტემან მისცეს ყრმასა ამას კურნებაჳრომელი ყ~თაგან განწირულ არს: და რომელსა კილიკსა ზ~ა მარადის ილო
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ცვენ წმიდასა ნინოს მას ზ~ა დადებად უბრძანა წმიდამან ნინო სნეული
იგი და იწყო ვედრებად უფლისა, და მასვე ჟამსა განიკურნა ყრმა იგი
განცვიფრებული და მხიარული მისცა დედასა თვისსა: ხ~ დედამან ყრმისამან აღიარაჳ ქრისტე და ჰრქუა არაჳ არს სხუა ღ~თი თვინიერ ქრისტესსარომელსა ჰქადაგებს ნინო. დადაემოწაფა წმიდასა ნინოს, და შეუდგა კუალსა მისსა, და ადიდებდა ღ~თსა
მაშინ დედოფალი ნანა, შევარდა სენსა ფიცხელსა დიდსა და მწარესა რომლისა კურნება ვერავინ შეუძლო, რ~ ყ~თა ჴელოვანთა მკურნალთა წარმოაცალიერნეს წამალნი მათნი, და ვერავინ შეუძლეს კურნება მისი: უღონო იქმნეს და სასოწარკვეთილ: ხ~ აუწყეს ვიეთმე დედოფალსა, ვ~დ დედა კაცისა მის
ჰრომისა ტყისა მ~რ რომელსა ჰქვიან ნინო, და ლოცვითა მისითა მრავალნი სენი
განიკურნებიან, მაშვინ უბრძანა მსახურთა თვისთა რათა მოიყვანონ ნინო, დამივიდეს მსახურნი დედოფლისანი: და პოვეს ნინო ქოჩსა მას ქუეშე მაყვალთასა
ილოცვიდა ჟამსა მექვსესა და მიუთხრეს ბრძანებაჳ დედოფლისაჳ, ხ~ წმიდამან
ნინო ჰრქუა არაჳ ბრძანებულარს ჩემდა სადა ბანაკი ჩვენი არს არაჳ განვიდეთ მ~რ: არამედ დედოფალი აქა მოვიდეს საყოფელსა ჩემსა ჭეშმარიტსა
დაგანიკურნოს ძალითა ქრისტესითა, ხ~ მსახურთა მიუთხრეს დედოფალსა თქმული იგი ნინოსი, მაშინ დედოფალი გულს მოდგინედ ეტყოდა მათ შემიმზადეთ
მე მცხედარი და მიმიყვანეთ მისსა, მაშინ წარიყვანეს ცხედრითა მსახურთა
მათ: და ძე მისი რევ, და სიმრავლე ერისა მისთანა
ვითარ მივიდეს საყოფელსა მას წმიდისა ნინოსაჳ, და დადვეს დედოფალი კილიაკსა მისსა ზ~ა იწყო წმიდამან ნინო ლოცუად დავედრებად ღ~ითსა მყოვარ ჟამ
და მოიღო ჯუარი იგი რომელი აქვნდა: და შეახო თავსა ფერჴთა დამჴართა სახედ ჯუარისა და მეყსეულად განიკურნა და აღდგა განცოცხლებული ჰრწმენა
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ქრისტე და თქა არაჳ არს ღ~თი თვინიერ ქრისტესა, რომელსა ქადაგებს ტყვე
ესე დედა კაცი. და მიერითგან შექმნა იგი მეგობრად თვისად შინაურად, და მარადის ჰკითხავნ და გამოიწვლილვენ სჯულსა ქრისტესა, და ასწავებს წმიდა ნინო
და აბიათარ ახალი პავლე, და ასული მისი სიდონია. და იქმნა დედოფალი მორწმუნე და იცნა ღ~თი ჭეშმარიტი. და ჰკითხვიდა დედოფალსა მეფე ვითარ იგი მეყსეულად განიკურნე, და უთხრობდა დედოფალი ყ~სა მას რომელი იქმნა მისზედა თვინიერ წამლისა ლოცვითა ნინოსითა და შეხებითა ჯუარისათა განიკურნა სიმრავლე იგი ერთა: რომელთა ეხილვა და ამტკიცებდეს სიტყვასა დედოფლისასა:მაშინ მირიან მეფე განკვირდა და იწყო გამოძიებად სჯულისა ქრისტესსა: დამარადის ჰკითხვენ ჰურია ყოფილსა მას აბიათარს: ძველთა და ახალთა წიგნთასა და იგი აუწყებდა ყოველსა:22

და წიგნიცა რომელი ჰქონდა მირიან მეფესა ნებროთისი, მასცა წიგნსა შინა
პოვა წერილი ესრეთ აღშენებასა მას გოდლისასა: ჴმა იყო ზეცით ნებროთის მიმართ, რომელი ეტყოდა მე ვარ მიქელ რომელი დადგინებულ
ვარ ღ~თისა მ~რ მთავრობასა ზ~ა აღმოსავლისასა: განვედ ქალაქით მაგით, რ~ ღ~თი
დაჰფარავს, ხ~ უკანასკნელთა ჟამთა მოვიდეს მეუფე იგი ცისა რ~ლისა შენ
გნებავს ხილვაჳ შეურაცხი ერსა შორის შეურაცხსა შიშმან მისმან განიქარვნეს გემონი სოფლისანი მეფენი დაუტეობდენ მეფობასა, და ეძიებდენ
სიგლახაკესა, მან გიხილოს ჭირსა შინა და გიჴსნას შენ:მაშინ გულის ჴმა ყო მეფემან მირიან რ~ ძუელნი წიგნნი და ახალნი ემოწმე ბოდეს, და ნებროთის წიგნიცა დაამტკიცებდა჻ და შეჰქმნა სურვილი ქრისტეს სჯულისა: ა~დ ჰბრძოდა მტერი იგი უჩინო- და აყენებდა აღსარებასა ქრისტესა, გულსა შთაუგდებდა სასოებასა კერპთასა და ცეცხლისასა: ა~დ
1-24 სტრ., 46v
მარადის ევედრებოდა დედოფალი აღსარებასა ქრისტესსა და იყო მეფე
დედოფლისა მოქცევითგან წელი წდისა ერთსა ორგულებასა შ~ა. ხ~ ასწავებდა ერთა დაუცხრომელად წმიდაჳ ნინო და რაჳ ვის აუწყებდა თუ ვინ
ვარ. ანუ სადათ მოვალ ა~დ ტყვედ იტყოდა თავსა თვისსა, შ~დ ამისსა მოგვიიგი მთავარი სპარსი, სახელით ხუარასნელი, იყო სულითა უკეთურითაგან ფიცხელად იგუემებოდა, და სიკვდილსა მიახლებულ იყო და იყო მთავარი იგი ნათესავითგან მირიან მეფისა, მაშინ ევედრნეს წმიდასა ნინოს ნანა დედოფალი და მეფე იხილვიდა საქმესა მისსა მცირედ ორგულებით ეტყვინ წმიდასა ნინოს რომლისა ღ~თისა ძალითა იქმნ კურნებასა ამას ანუ ხარ შენ ასული არბაზისი, ანუ შვილი ზადენისი- და უცხობით მოხუედ და შეურდი, დაზედა აც მათ წყალობაჳ შენი, და მიგანიჭეს
ძალი კურნებათა, რათა, რათა მათა სცხოვნდებოდი უცხოსა ქუეყანასა დადიდებულმცა არიან უკუნისამდე: ხ~ შენს წინაშე ჩვენსა იყავ ვ~ა ერთი
მაწოვნებელი შვილთა ჩვენთაგანი და პატივ ცემულ ქალაქსა ამას შინა
ა~დ უცხოსა ამას სიტყვასა ნუიტყვი ჰრომთა მათ შეცთომილთა სჯულსა
ნუ გნებავს ყოვლადვე თქმად:რ~ აჰა ესერა ღ~თნი დიდნი სოფლის მპყრობელნი, მზის მომფენელნი წვიმის მომყვანებელნი, ქუეყანით ნაყოფთა აღმომცენებელნი გამომზრდელი ქართლისანი არმაზ დაზადენ, ყოვლისა დაფარულისა გამომეძიებელნი ძუელნი
ღ~თნი მამათა ჩვენთანი გაცი და გაიმ჻ იგი იყვნენ სარწმუნებლად
კაცთა მიმართ: და უკეთუ განკურნო შენ მთავარი ესე- განგამდიდრო
და გყო შენ მკვიდრ მცხეთას შ~ა მსახურად არმაზისი, არმაზისი, დაღაცათუ ჰაერითა და სეტყვითა მოიწია მასს ზ~ა შემუსრვა მისი, ა~დ იგი ადგილი უძრავი არს, და ქალდეველთ ღ~ თი ითრუჯან ყოვლადვე მტერ არიან:
1-24 სტრ., 47r
ამან ზღვაჳ შემოადგინა ზედა, და მან ამას ზედა ესე ვითარი ურვა მოაწივითარ აქვს ჩვეულებაჳ სოფლის მ პყრობელთა. და კმაჳ გეყავნ ჩემგან ბრძანებაჳ ესე:მიუგო წმიდამან ნინო: შენ მეფე სახელითა ქრისტესითა და ვედრებითა დედისა მისისათა, და მისთა ყ~თა წმიდათათა მოავლინენ შენზედა ღ~თნ ცისა დაქუეყანისა შემოქმედმან, და მბადებელმან ყოვლისა დაბადებულისა, დიდისა
დადიდე23

ბულისა მისისა და აურაცხელისა მრავალ მოწყალებისაგან. მოგივლინენ შენ ვ~ა
საჴმილისაგან ნაბერწყალი ერთი მადლისა მისისსა:რ~ათა სცნა დაგულის ჴმაჳ ჰყო, სიმაღლე ცისა და ნათელი მზისა სიღრმე ზღვისა საძირკველისა, და სირვრცე ქვეყანისა და საფუძველი მისი, დაუწყებულ
იყავნ მეფე ვინ შემოსნის ცანი ღრუბლითა, და ქუხან ჴმითა ჰერისათა და
იძრვინ ქვეყანაჳ სიმძაფრითა და რბინ მეჴის ტეხანი, და ყოველსა მათსა ეგზების ცეცხლი გულის წყრომითა მათითა:[.]ნუ ოდეს შეიძრის ყოველნი ქ~ყანა ვიდრემდის დაირღვიონ მთანი დამყარნი
კლდენი და ქუანი, და მეცნიერ იყავნ შენ ამას ყოველსა მიწევნად, რ~ ღ~თი ცათა შ~ა უხილავ არს თავადი იგი ყ~თა დაბადებულთაგან თვინიერ ძისა მისისა, რომელი მისგან გამოვიდა ქვეყანასაზ~ა და გამოჩნდა ვ~ა კაცი, რომელმან
აღასრულა ყოველი რომლისათვის მოსრულ იყო: და აყვიდა მათვე სიმაღ.
ლეთა მამისათა, დაიხილა დაუსაბამო იგი მხოლო მაღალ არს დადაბადებულთა ხედავს დამაღალნი იგი შორით იცნის მეფეო ახლოს არს მიახ
ლებაჳ შენი ღ~თისა მიხედვად რომელი არს ქალაქსა ამას შინა სასწაული ერთი სამოსელი ძისა ღ~თისაჳ აქ არს: დახალენი მის ელიასი აქავე არს ყოფაჳ დამრავალნი სასწაულნი არიან, რომელნი ღ~თნ, გამოაჩინნეს, თუ არაჳ მე კუალაჳ მთავარი ესე შენი განვჰკურნო სახ
1-24 სტრ., 47v
ელთა ქრისტესითა ჩემისათა- და ჯუარითა ვნებისა მისისათა ვ~ა იგი დედოფალი ნანა განიკურნა სენისაგან დიდისა, რაჳ იგი ვაუწყე მას ჰყოფს იგი
რათა სულიცა თვისი განაბრწყინვოს, და ერიცა თვისი მიიახლოს ღ~თსა
და მიგვარეს მას მთავარი იგი დამოვიდა ნანა დედოფალიცა სამოთხესა მას
შინ ა ნაძუთა მათ ქვეშე დადაადგინა იგი აღმოსავალით და აპყრობად სცა ჴე
ლნი და ჰრქუა მას სამგზის: ვიჯმნი შენგან ეშმაკო შეუდგები ქრისტესა
ძესა ღ~თისასა და ტიროდა ნინო სულთქმითა თვისითა: და ითხოვდა ღ~თისაგან
შეწევნასა კაცსა ამას ზ~ა და იყვნეს მოწაფენი მისნი მუნვე ერთ დღე და
ორ ღამე, დამსწრაფლ განვიდა მისგან სული იგი ბოროტი, დაემოწაფანინოს სახლეულით და ერითურთ მისით, და ადიდებდეს მამასა დაძესა და სულსა წმიდასა:თქმული სიდონია დედაკაცისა, რომელი იყო მოწაფე წმიდისა ნინოსი რომელი ესე იხილა დადაიწერა მოქცევა სასწაულითა მირიან მეფისათა და შევრდომაჳ
ნინოსი აღსარებისათვის ქრისტესისა ჯვარისა აღმართებისათვის. ეკლეს
იათა აღშენებისათვის: დამას შინა სასწაულთა მისთათვის თავი მეშვიდე
მამაო გვაკურთხენ:და იყო დღესა ერთსა ზაფხულისასა თვესა ივლისსა ოცსა დღესა შაბათსა
განვიდა მეფე მირიო ნადირობად მუხნარით კერძო, და მოუხდა უჩინო იგი მტერი ბოროტი ეშმაკი, დაშთაუგდო გულსა სიყვარული კერპთა დაცეცხლისა: დაიგონებდა ყოველსა მსახურებასა მათსა მახვილითა მოწყვედასაჳ ყ~თა
ქრისტიანეთა, და ჰრქუა მეფემან ოთხთა თანა მზრახველთა მისთა, ღირს ვართ ჩვენ ღთ~თაგან ჩვენთა ბოროტის ყოფასაჳ, რ~ უდებ ვისმინენით მსახურებისაგან მათისა და მიუშვით ჩვენ ქრისტიანეთა გრძნეულთა ქადაგებად სჯულსა მათსა ქუეყანასა ჩვენსა, რ~ გრძნებითა ჰყოფენ საკვი1-23 სტრ., 48r
რველებათა მათ. აწ ესე არს განზრახვაჳ ჩემი, რათა ბოროტად მოსრნეს24

ყოველნი მოსავნი ჯუარცმულისანი და უმეტესად შეუდგეთ მსახურებასაღ~თთასა მათ პყრობელთა ქართლისათა ვამხილოთ ნანას ჩემსა ცოლსა შენანებაჳ დადატევებაჳ სჯულისა ჯუარცმულისასა: და თუ არაჳ მერჩდეს დავივიწყო სიყვარული მისი: და სხუათავე თანა წარვწყმიდოიგიცა: დადაუმტკიცეს განზრახვაჳ მისი თანა მზრახველთა მათ რ~ მხურვალედ იყვნეს იგინი საქმესა ამას, და ჰნებვიდა პირველითგან დავერა იკადრებდეს განცხადებულად, ხ~ მეფემან მოვლო ყოველი სანახავები
მუხნარისა და აღვიდა მთასა ზედა თხოთისასა მაღალსა რათამცა მოიხილა კასპად დაუფლისციხედ და განვიდა თხემსა მთისასა შუა სამხრისა ოდენ, დაბნე
ლდა მათ ზ~ა მზე და იქმნა ღამე ბნელი უკუნი: დადაჳპყრა ბნელმან არენი და ადგილი განიბნივენეს ურთი ერთას ჭირისაგან და ურვისა, დაშთა მეფე
მარტო და იარებოდა მთათა მაღნართა შეშინებული და შეძრწუნებული: დადა
დგა ერთსა ადგილსა და წარეწირა სასოება ცხოვრებისა მისისა, და ვ~ა
მოეგო თავისა ცნობასა, და განიზრახვიდა ესრეთ გულსა შ~ა თვისსა: აჰა --ესერა ვხადე ღთ~თა ჩემთა და არა ვპოვე ჩემზ~ა: აწ რომელსა ქადაგებს
ნინო ჯუარსა დაჯუარცმულსა დაჰყოფს კურნებასა მისითა სასოებითა
არამცა ძალ ედვა ჴსნა ჩვენი ჭირისა ამისგან: რ~ ვარ მე ცოცხლივ
ჯოჯოხეთს შ~ა, ვერა უწყი თუ ყოვლისა ქვეყანისათვის იქმნა დაქცევაესე, და ნათელი ბნელად გარდაიქცა, და თუ ჩემთვის ოდენ:აწ თუ ჩემთვის ოდენ არს ჭირი ესე: ღ~თო ნინოსო განმინათლე ღამე ესე
დამიჩვენე საყოფელი ჩემი და აღვიარო სახელი შენი, აღვმართო ძელი ჯუარისა და თაყვანის ვსცე მას, და აღვაშენო სახლი სალოცველად ჩემდა
1-23 სტრ., 48v
და ვიყო მორჩილ ნინოსა სჯულსა ზ~ა ჰრომთასა ესე ყოველი რაჳ წართქუა
განთენა და გამოუბრწყინდა მზე, და გარდამოვიდა მეფე ცხენისაგან და დადგა მას
ადგილსა განიპყრნა ჴელნი აღმოსავლით, და ჰრქუა შენ ხარ ღ~თი ყ~თა
ზ~ა ღთ~თა და უფალი უფალსა ზედა უფლებაჳთა ღ~თი რომელსა ნინო
იტყვის, დასაქებელ არს სახელი შენი ყოვლისა დაბადებულისაგან- ცასა
ქვეშე და ყოველსა ზედა რ~ შენ მიხსენ მე ჭირისაგან დაგანმინათლე ბნელი
ჩემი აჰა ესერა მიცნობიეს რ~ გინდა ჴსნა ჩემი დალჴინებაჳ მიაჴლებაჳ
შენდა უფალო კურთხეულო ამას ადგილსა აღვმართო ძელი ჯუარისაჳ
რომლითა იდიდებოდის სახელი შენი და იჴსენებოდის საქმე ესე და სასწაული უკ
უე, და ისწავა ადგილი იგი და წარმოემართა და იხილა ერმან ნათელი და
გამოერთნენ ერი განბნეულნი:ხ~ მეფე ღაღადებდა მიეცით ღ~თსა ნინოსა დიდებაჳ ყოელმან ერმან, რ~
იგი არს ღ~თი საუკუნეთა, დამას მხოლოსა შვენის დიდებაჳ უკუნისამდე:
ხ~ ნანა დედოფალი და ყოველი ერი განვიდეს მიგებებად მეფისაჳ რ~ ესმა პ~ლ წარწყმედა და კ~დ მოსვლა დიდებით, და მიეგებოდეს ქინძარას, დაღართას: ხ~ ნეტარი ნინო დადგომილ იყო ლოცვასა მწუხრისასა მაყულვანსა მას შინა, ჩვეულებისაებრ მისისა ჟამსა თვისსა, და ჩვენ მისთანა ორმეოცდა ათი სული:და იყო ვ~ა შემოვიდა მეფე, და აღიძრვოდა ქალაქი: დაჴმითა მაღლითა ღაღადებდა მეფე, სადაარს დედაკაცი იგი უცხო რომელ არს დედაჳ ჩემი, და ღ~თი მისი
მჴსნელი ჩემი. ვ~ა ესმა თუ აქა მაყულოვანსა არს და ილოცავს მოდრკა მეფე და ყოველი იგი ლაშქარი მოვიდა დაგარდაიჭრა საჴედრისაგან დაე25

ტყოდა ნინოს აწ ღირს ვარ სახელის დებად სახელისა ღ~თისა შენისასადა
1-23 სტრ., 49r
მჴსნელისა ჩემისასა: ხ~ წმიდაჳ ნინო ასწავლიდა და -აწუევდა მსწრაფლ თაყვანის ცემად აღმოსავალით დააღსარებად ქრისტეს ძისა ღთ~ისაჳ
მაშინ იქმნა გრგვინვა დატირილი ყოვლისა კაცისა, ოდეს ჴედვიდეს მეფესა დადედოფალსა ცრემლოსანთა, დახუალისა დღე წარავლინნა მოციქულნი საბერძნეთა მირიან მეფემან წინაშე კოსტანტინე მეფისა: და წიგნი ნინოსი ელენე დედოფლისა, და აუწყეს ესე ყოველი სასწაული ქრისტეს
მიერ, რომელი იქმნა მცხეთას შ~ა მირიან მეფესა ზ~ა და ითხოვნეს მოსწრაფებით მღვდელნი ნათლის ღებისათვის, ხ~ წმიდაჳ ნინო და მოწაფენი
მისნი ქადაგებდეს ერსა მას ზ~ა დადღე დაღამე დაუცხრომელად დაუჩუენებდა გზასაჳ ჭეშმარიტსა სასუფეველისასა:თქმული მისივე აღშენებისათვის ეკლესიისათა მამაო გვაკურთხენ:ოდეს წარემართა მეფე და ყოველი ერი ქრისტიანობასაჳ მოსწრაფებით....
ვიდრე მღვდელთა მოსვლამდე ჰრქუა მეფემან წმიდასა ნინოს მესწრაფების მე
აღშენებად სახლსა ღ~თისასა სადა უშენოთ, ჰრქუა ნინომ სადაცა მთავართა გონებაჳ მტკიცე მტკიცე არს ჰრქუა მას მეფემან მიყვარან მე მაყვალნი ესე შენნი
მნებავს მე გონებისა-ებრ ჩემისა გარნა არა ესე რაჳ, ა~დ არაჳ ვრიდო სამოთხესაამას სამეფოსა და ნაძვთა ამათ სიმაღლეთადაბაბილოთა ამათ ნაყოფიერებასაჳ და
ყვავილთა სურნელებასა, რ~ ჩუენებასაჳ, რომელი იხილე შენ მფრინველთა მათ ფრთითა უშვერთა განბანა წყლითა და განსპეტაკებაჳ ბრწყინვალედ
და დასხდომა ხეთა მათ ზ~ა სამოთხისათა დაჴმობაჳ მათი ჴმითა ტკბილითა:ჭეშმარიტად სამოთხე ესე ჴორციელი და წარმავალი შეგვეცვალოს ცხოვრებად
საუკუნოდ, დამუნ აღვაშენოთ სახლი ღ~თისა სალოცველად ჩვენდა ვიდრე
მოსვლადმდე ჩემდა მღდელთა საბერძნეთისათა დამეყუსეულად მოიღო ძელი ასწავებდა
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ხუროთა, დამოჰკვეთა ნაძვი იგი დანაძვისა მისგან შვიდნი სვეტნი ეკლესისანი და
ვითარ აღაშენეს კედელი იგი ძელითა, და ამართნეს ექვსნი იგი სვეტნი თვის თვისად
ხ~ სვეტი იგი უდიდესი, რომელი საკვირველ იყო ხილვითა საშუალ ეკლესიისა შესაგებელად განმზადებული ვერ შეუძლეს აღმართებად მისსა, და აუწყეს მეფესა საკურველი იგი ყ~დვე ვერ ძვრვა ადგილითცა: სუეტისა მის:მაშინ მოვიდა მეფე სიმრავლითა ერისათა დამოიხვნეს მრავალ ღონენი მანქანანი.
სიმარჯუითა და ერისა სიმრავლისა ძალითა ეცადნეს აღმართებად- და ვერ შეუძლეს. და იყო დაკუირვებულ მეფე და სიმრავლე ერისა. და იტყოდეს რაჳმე არს
ეს. და ვითარ იყო მწუხრი წარვიდა მეფე სახლად თვისად შეწუხებული
დიდად, ხ~ წმიდაჳ ნინო, და ათორმეტნი მოწაფენი მისნი დედანი, და ადგრეს
სვეტსა მისთანა, ხ~ იგი სანატრელი გოდებითა სვეტსა მას ზედა დაადინებდა ცრემლთა:ვ~ა შუა ღამე ოდენ იყო წარმოიქცეს ორნივე ესე მთანი არმაზი დაზადენი რეცა თუ ჩამოირღვეს დადააყენეს წყალნი ორთავე დამტკუარმან გარდამოხეთქეს დაწარქონდა ქალაქი დაშეიქმნეს ჴმანი საზარელი ტყებისაჳ
და გოდებისანი ეგრეთვე არაგვი გარდამოჴდა ციხესა ზ~ა, და იქმნებოდეს
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საზარელნი გრგვინუანი შეშინდეს დედანი და ივლტოდეს: ხ~ ნეტარი იგი
ღაღადებდა. ნუ გეშინინ დანო ჩემნო, მთანი მუნვე ჰგიან. დაწყალნი მუნვე დიან და ერსა ყოველსა სძინავს:ხ~ ესე რომელ რეცა მთანი და ირღვეს სამართლად გეჩვენების, რ~ ურწმუნოებისა მთანი დაირღვეს ქართლს შ~ა დაწყალნი რომელ დაეყვნეს სისხლი
იგი ყრმათა კერპთა მიმართ შეწირვის დაეყენოს:ხ~ ჴმა ესე ტყებისა არს ეშმაკთა სიმრავლისა, რ~ იგლოვენ იგი თავთა თვისთა რომელი არიან მეოტ ამით ადგილითა ძალითა მაღლისათა დაჯუარ1-24 სტრ., 50r
თა ქრისტესითა მოიქეცით და ილოცევდით ღ~თისა მიმართ მეყსეულად
დასცხრეს ჴმანი იგი და იყო არა რა, დადგა[.] წმიდა ნინო განეპყრნეს
ჴელნი და ილოცვიდა ღ~თისა მ~რთ და იტყოდა რათა არაჳ დაებრკოლოს
საქმე ესე რომელსა წარმართებულ არს მეფე და ვიდრე არაჳ ეყილვა
ქათამსა სამთავე კერძთა ქალაქისათა, დასცა ზარსა ლაშქარმან დალეწნეს
კარნი, და აღივსო ქალაქი სპარსითა დალაშქრითა, და შეიქმნა ზარი საჴდელი ზრზინვა დაყივილი დაკვლა, და სისხლი დიოდა, და აღივსო ყოველი
ადგილი, დამოვიდა მათდა სიმრავლე ზახილითა და მახვილითა, დასხუათა მათ შიშისაგან დადნებოდეს ჴორცნი, და განილია სული მათი ტიროდეს ნათესავთა მათ თვის:და მსწრაფლ ისმოდა ჴმობდეს რაჳ ძლიერად მეფე სპარსთა ხუარაჳ ბრძანებს და მეფეთა მეფე ხუარან ხუასრა-ჰყოველი ჰურია განარინეთ პირისაგან მახვილისა დაესერაჳ მესმა დამოვეგე ცნობასა შეორგულდით მე და
ათნი იგი ჩემთანანი დამოახლებულ იყვნეს მახვილოსანნი გარემოს
ჩვენსა სცემდეს დაკვლიდეს:და ისმა ჴმაჳ ძლიერი- მირიან მეფე შეიპყრესო, გარე მოიხილა მჴნემან მოღვაწემან დაჰრქუა ესე რომელი ყივის ვიცი როემელ აწ სადამე დიდად სჭირს
დაჰმადლობდით ღ~თსა რომელი ესე ნიში მათისა წარწყმედისაჳ არს და ქართლის ცხოვრებისაჳ და ამის ადგილისა დაბისა, და ნუგეშინის გუცემდა
ვ~ა მოძღვარი ჴელოვანი ჭეშმარიტად მოძღვარი დამოციქული სანატრელი:მიექცა ერსაჳ მას მომსრველსაჳ, დაჰრქუა სადა არიან მეფენი სპარსნი ხუარა დახვარან ხუასრაჳ საბასტანით გუშინ წამოხვედით მალე მოხვედით
დიდი სადმე ლაშქარი ხართ და ძლიერი რად დალეწნეთ ქალაქი ესე დამახვვილი დაეცით ქართა და ნიავთა წარგვალეთ ბნელით ჩრდილოთ კერძო
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მთათა დაკედართა აჰა მოვიდა რომელსა თქვენ ევლტვით
და განიძრა ჴელი ჯუარის სახედ, დამეყსეულად უჩინო იქმნეს ყოველნი იგი
და ესმნა დაყუდებაჳ დიდი და დედანი იგი ჰნატრიდეს მას დაადიდებდეს
ღ~თსა
ხ~ ვ~ა ცისკარი აეღებოდა მიერულა დედათა მათ: ხ~ მე სიდონია მღვიძარე ვიყავ
და
იგი დგა ჴელ განპყრობით, აჰა ესერა ზ~ა მოადგა ჭაბუკი ერთი ნეტარსა მას
ყ~დ ნათლითა შემოსილი შებლარდნილი ცეცხლისა ზეწარითა, დაჰრქუა რაჳმე სამნი სიტყვანი, ხ~ იგი დაეცა პირსა ზ~ა, დაჭაბუკმან მან მიყო სვეტსა მას
და აღამაღლა და წარიღო სიმაღლესა შ~ა- და განკვირვებული მივეახლე მე
სიდონია:
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და ვარქუ ესრეთ დედოფალო- რაჳ არს ესე, ხ~ მან მრქუა მოიდრიკე თავი ქუეყანად. დატირილად იწყო ზარისა მისგან და მცირედისა ჟამისა შ~დ, აღდგა დაა
ღმადგინა, და განვეშორენით მას ადგილსა, ხ~ დედანი ვითარ იყვნეს კიდე აჰა იხილეს მათცა სვეტი იგი ცეცხლის სახედ ჩამოვიდა დამოეახლა ჴარისხსა მას :
აღშორებულად ქვეყანით ვითარ ათთორმეტ წყრთა და ნელიად ნელიად ჩამო
იცვალებოდა ხარისხად თვისად მონაკვეთსა და ძირსა მისვე ნაძვისასა:ვ~ა რიჟრაჟი ოდენ იყო, აღდგა მეფე გულ გოდებული ურვათაგან, მიხედნა
სამოთხესა დაწყებულსა მას ეკლესიათა, დაიგი მტკიცე იყო გონებით იხილა ნათელი ვ~ა ელვა აღწევნული ცად სამოთხით მისით იწყო სრბად დამკვირცხლ
მოვიდოდა, და ყოველი სიმრავლე სახლისა მისისა, დაყოველი ერი ქალაქისა მივიდა: ვ~ა იხილეს საკვირველი იგი ნათლითა ბრწყინვალე სვეტი ჩამოვიდოდა
ადგილად თვისად რეცა ვ~ა ზეცით, დადადგა ხარისხსა მას ზედა, დადაემყარა
ჴელით შეუხებელად კაცთაგან, და ნეტარ იყო მას ჟამსა შ~ა, რ~ რაჳ იგი იქმნებოდა დაშიშითა და სიხარულითა აღივსო მცხეთა ქალაქი, დადიოდეს მდინარენი
ცრემლთანი მეფეთა და მთავართა და ყოველსა ერსა სულთქმით, სულისა მათისათა ადიდ
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ებდეს ღ~თსა: და ჰნატრიდეს წმიდასა ნინოს, და იქმნეს სასწაულნი დიდნი მასმას დღესა შინა:პირველად მოვიდა ჰურია ბრმაჳ შობითგან მიეახლა სვეტსა მას ღ~თივ აღმართებულსა და იქმნა მხედველი მუნ თქვესვე ადიდებდა ღ~თსა მეორე სეფე წული
ვინმე ყრმა ამზასპანი იდვა რვისა წყლისა, მოიღო დედამან მისმან სარწმუ
ო ებით, დადადვა ცხედრითა წინაშე სვეტსა მას ნათლისასა- და ნანდვილვე ნათლისსა ევედრებოდა ნინოს მოხედენ, დედოფალო ძესა ამას ჩემსა სიკვდილად მიახლებულსა, რ~ ვიცი ღ~თი ღ~თთა იგი არს რომელსა შენ მსახურებ, და ჩვენ გვიქადაგებ, მაშინ ნინო შეახო ჴელი სვეტსა მას დადასდვა ყრმასა მას, დაჰრქუა-გრწამს იესო ძე ღ~თისა ცხოვრებისათვის ყოვლისა სოფლისა ჴორცითა მოსრული ამიერითგან განიკურნენ და ადიდებდი მას ვისმა ძალმან განკურნა დამსწრაფლ აღდგა ყრმა იგი, ვ~ა მრთელი დადაეცა შიში დიდი მეფესა დაყოველსა ერსა
და თითო სახენი სნეულნი მოვიდოდეს და განიკურნებოდეს ვიდრემდის მეფემან
შეუქმნა საბურველი საბურველი ძელისა გარემოს სვეტსა მას დადაფარა ჴედვისაგან, დაეგრეთვე შეეხებოდეს ერნი დაგანიკურნებოდეს- მსწრაფლ იწყო მეფემან და განასრულა ეკლესია სამოთხესა მას შ~ა:და ვ~ა მიიწივნეს მოციქულნი მირიან მეფისანი, წინაშე კოსტანტინე მეფისა დამიუთხრეს ყოველი რაჳცა იქმნა, მაშინ აღივსო მეფე და დედა მისი ელენე
დედოფალი: პ~დ ამისთვის, რ~ მადლი ღ~თისა მიეფინებოდა ყ~თა ადგილთა..
და ჴელსა მათსა ქვეშე ნათლის ღებად ყოველი ქართლი, და შ~დ ამისთვ
ის განმხიარულდეს რ~ დადაადასტურეს მირიან მეფისგან ს~დ მოწყვედა სპარსთა, და მტკიცედ მიღებაჳ სიყვარულისა მათისა და მადლობდეს ღ~თსა:და წარმოგზავნეს მღვდელი ჭეშმარიტი იოვანე ებისკოპოსი, დამისთანა
1-24 სტრ., 51v
მღვდელნი ორნი, და დიაკონი სამნი. და მოუწერა მეფემან კოსტანტინე
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მირიანს წიგნი ლოცვისა და კურთხევაჳ ღ~თისა მადლობისა, და წარმოსცა ჯვარი დახატი მაცხოვრისა, დამისთანა ნიჭი დიდი, და ელენე დედო
ფალმან მოუწერა წიგნი ქებისა დანუგეშინის ცემისა, მოიწია ეფისკოპოსი
მღვდელნი დამოციქულნი მცხეთად და აღივსნეს სიხარულითა მეფე და ყოველი ერი მათი, რ~ სურვიელ იყვნეს ყოველივე ნათლის ღებისათვის მაშინ
მსწრაფლ გაგზავნა ბრძანებაჳ მირიან მეფემან ყ~თა ერისთავთა თანა სპ
სალართა და ყ~თა პირთა სამეფოსათა მოწოდებად წინაშე მისსა, დამსწრაფლ
მოიწივნეს ყოველნი ქალაქად მაშინ ნათელს იყო ჴელსა ქუეშე წმიდისა ნინო
სსა და შემდგომად დედოფალმან და შვილთა მათთა, ჴელთა ქვეშე მით მღვდელთასა და დიაკონთასა, და შ~დ ამისსა აკურთხეს მდინარე მტკვარი: დაებისკოპოსმან შემზადა ადგილი ერთი მიწურვითა ჴიდის კარსა მოგვითისასა, სადა ყოფილ იყო სახლი ელიოზ მღვდელისა, დამუნ ნათელს სცემდა
წარჩინებულთა ერთ ერთსა და ეწოდა ადგი ლსა მას მთავართა სანათლავი:ხ~ ქვემოთ მისსა მდინარესვე პირსა, ორნი იგი მღვდელნი და დიაკონნი ნათელს
ცემდეს ერსა და მიატყდებოდა ერი იგი ურთიერთას მოსწრაფებით
ეუბნებოდენ მღვდელთა რათა პირველად მასვე ნათელსცეს- და ესრეთ
სურვიელ იყო ერი იგი ნათლის ღებისათვის რ~ ესმინა ქადაგებაჳ წმიდისა ნინოსი, რომელსა იტყვიან ყოველმან რომელმან არა ნათელს
იღოს არაჳ პოოს მან ნათელი საუკუნო- და ამისთვის მოსწრაფე იყვნეს ნათლის ღებად ყოველნი იგი. დაესრეთ სახედ ნათელს იღეს, ყოველმან ერმან და სიმრავლემან ქართლისამან. თვინიერ. ხ~ არაჳ ნათელს იღელ მთეულთა კავკასიანთა: მიფენასა მას ნათლისასა, ა~დ დადგეს ბნელსა შ~ა
1-25 სტრ., 52r
ჟამ რაჳოდენმე. დაჰურიათა მცხეთელთა არავე ნათელს იღეს გარნა ბარაბიანთა
ნათელს იღეს ორმეოცდა ათმან სახლმან: და იქმნეს ჭეშმარიტ ამისთვისცა დიდ იქმნეს წინაშე მეფისა:
დამიუბოძა დიდებაჳ რომელსა ჰქვიან ციხე დიდი, ა~დ არაჳ ნათელს იღო
ფეროზ სიძემან მირიან მეფისამან: რომელსა ჰქონდა რანი ბარავამდის მირიან მეფისაგან, არცა ერმან მისმან ნათელ იღეს, ა~დ ჴორციეელად ოდენ მორჩილებდეს მირიან მეფესა:მაშინ წარავლინა მირიან მეფემან ებისკოპოსი იოვანე და მისთანა წარჩინებული ერთი წ~ე კოსტანტინე მეფისა. და ითხოა ნაწილი ძელისა ცხო
ვრებისა, რომელი მას ოდენ ჟამსა გამოეჩინა ღ~თის მსახურსა დაღ~თის
მოყვარესა ელენე დედოფალსა: დაითხოვნა მღვდელნი მრავალნი, რათა განავლინნეს ყ~თა ქალაქთა დაადგილთა: და ნათელს-ცემდენ ერსა, რათა მსწრაფლ ნათელს იღოს ყოველმან სულმან ქართლისამან დაითხოვნა ქვითა
ხუროთა მოძღვარნი აღშენებისათვის ეკლესიათა:ვითარ მიიწივნეს წინაშე კოსტანტინესა კეისრის სიხარულით მიანიჭა
ნაწილი ძელისა ცხოვრებისა და ფიცარნი იგი რომელსა ზ~ა ფერჴნი დაუმსჭუალეს უფალსა, და სამსჭუალნი ჴელთანი წარმოგზავნეს მღვდელნი დაჴურონი ფრიად მრავალნი:რ~ კოსტანტინე მეფემან მეფობასა- შინა მისსა აღაშენა ეკლესია ტაძარი წმიდაჳ
და მისცა განძი დიდ ძალი ებისკოზსა იოვანეს და უბრძანა სადაცა ჯერ იყოს
ადგილთა ქართლისათა მუნცა აღაშენენ ეკლესიანი სახელსა ზედა ჩემსა და ნიჭი
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ესე დიდ ძალი დამიმკვიდრე საზღვართა ქართლისათა:და წარმოვიდა ებისკოპოზი და მისთანა მოციქული, და ვითარ მოიწივნეს ადგილსა
რომელსა ჰქვიან ერუშეთი, დადაუტევნა მუნ ხურონი საქმედ ეკლესიისა დაუტევნა განძი დასამსჭუალნი უფლისანი დაწარმოვიდა დამოვიდა მანგლის და იწყო
ეკლესიასა დაუტევნა ფიცარნი იგი უფლისანი მაშინ შეწუხდა მირიან მეფე რ~ პი
1-24 სტრ., 52v
ველ არა სამეფოსა ქალაქსა მოვიდეს, ა~დ სხუათა ქალაქთა დაადგილთა იწყეს
შენებად ეკლესიასა, დადაუტევნეს ნაწილნი, ხ~ მოვიდა წმიდაჳ ნინო დაჰრქუა
ნუსწუხ მეფეო, რ~ ესრეთ ჯერ არს სადაცა მივიდოდიან და სთესვიდიან სახელსა ღ~თისასა, რ~ არს ქალაქსა ამას შ~ა სამოსელი იგი დიდებული უფლისაჳ:მაშინ მოიყვანა მეფემან აბიათარ და მის თანა: ჰურიანი მრავალნი და გამოიკითხა
მათგან კუართისა მისთვის, დამათ მიუთხრეს ყოველი რომელი ზემო წერილ
არს
და აღიპყრნა ჴელი თვისი მირიან მეფემან და ჰრქუა კურთხეულხარ შენ უფალო იესო ქრისტე ძეო ღ~თისაჳ ცხოველისაო, რ~ პ~ლითგანვე გინდა ჴსნა ჩვენი ეშმაკისაგან, და ადგილისა მისგან ბნელისა, ამისთვის სამოსელი იგიშენი წმიდაჳ წარმოეცა წმიდით ქალაქით შენით იერუსალიმით ებრაელთა მათ ღ~თაებისა შენისაგან უცხო ქმნილთა, და ჩვენ უცხოთა ნათესავთა:მაშინ ჰრქუა წმიდამან ნინო კურთხეულ არს უფალი იესო ქრისტე დამამა
უფლისა ჩვენისა, რომელმან მოავლინა სიტყვაჳ მისი წმიდაჳ ცათაგან მადალთა თვით ძლიერისაგან საყდრისა გარდამოსრულ[.] ქვეყანად მდაბლად
შობილი უეჭველად თესლისაგან დავითისა დედა კაცისაგან მარტოდ შობილისა
წმიდისა და უბიწოსა რომელი სათნო ეყო მას მიზეზითა მიზეზი ცხოვრებისა
ჩვენისა. რომელან ცასა ქვეშე ყოველივე განანათლა, და მორწმუნენი აცხოვნა, რომელი იშუა ვ~ა კაცი, ნათელი ყ~თა ხატი ღ~თისაჳ და ვ~ა მსახურმან
ვინმე სჯულისამან ნათელ იღო წყლისაგან, ჯვარსეცვა დაეფლა
დააღდგა მესამესა დღესა ამაღლდა სიმაღლესა მამისა თანა და კ~დ მოვალს
დიდებითაჳ-რომელსა ჰშუენის ყოველივე დიდებაჳ თანა მამით დასულით
წმიდითურთ აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე:აღმართებისათვის პატიოსნისა ჯვარისა
1-24 სტრ., 53r
ვ~ა ნათელს იღეს მეფემან დედოფალმან შვილთა მათთა, და ყოველამ ერმან მათმან: მაშინ დგა ხე ერთი ადგილსა ერთსა კლდესა ზ~ა შეუალსა დაიყო ხე იგი შვენიერი ფ~დ სურნელად საკვირველებაჳ, იყო ხისა მისგან რომელი ისარ ცემული ნადირი მოვიდის და ჭამის ფურცელი მისი
გინა თესლი ჩამოცვივნებული განერის სიკვდილისაგან დაღაცა-თუ საკლავსა ალაგსა დიდად წყლულ იყვის:ესე დიდად საკვირველ უჩნდა პირველთა მათ წარმართთა, და აუწყეს
ებისკოპოსსა იოვანეს, ხისა მისთვის, ხ~ ებისკოპოსმან- ჰრქუა აჰა ჭეშმარიტად პირველთაგანვე დამარხულ არს. ქვეყანა ესე ღ~თისაგან მსახურად თვისად, და ღ~თისა მიერ აღმოცენებულ არს ხე იგი დამარხულ ჟამისა
მისთვის: და აწღა მოეფინა მადლი ღ~თისაჳ ქართლს, და მის ხისაგან, ჯერ
არს შექმნად ჯვარი პატიოსანი, რომელსა თაყვანისცეს ყოველამ სიმრავლემან ქართლისამან:და წარვიდეს რევ ძე მეფისა, და ებისკოპოსი მისთანა სიმრავლე ერისა დამო
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ჰკვეთეს ხე იგი დაწარმოიღეს რტოთურთ მისით, დამოაქვნდა ათსა ათეულსა კაცსა ზეზერტოთურთ და ფურცლითურთ შემოაქონდა ქალაქად და შემკრბა ერი ხილვად- მწვანისა ფერობასა მას დაფურცლიანობასა, ჟამსა ზამთრისასა. ოდეს სხუა ყოველი ჴე ხმელ იყო- ხ~ ესე ფურცელ დაუ.
ცივნეული სულ ამო, და სახილველად შვენიერი, დაძირსა ზ~ა ამართეს ხეიგი კარსა ზ~ა ეკლესიისასა სამხრით მისისათა, და ბერვიდა ნელი ნიავი დაშლიდა ფურცელთა ხისა მისთა ძრვითა რტოთა მისთა, და იყო ხილვაჳ შვენიერი. ვ~ა სმენით. [ვ~ა სმენით] ვიცით ხისა მის ალვისა:ესე მოჰკუეთეს მარტსა ოცდა ხუთსა დღესა პარასკევსა, და დაადგრა ეგრეთ
ხე იგი დღესა ოცდა ჩვიდმეტსა, და არა შეეცვალა ფერი ფურცელმან1-24 სტრ., 54v
მისმან ვითარმცა დგა ძირსავე ზ~ა თვისსა თავსა ზ~ა წყაროსა ვიდრემდის ყოველნი ხენი მაღნარისანი შეიმოსნეს ფურცლითა, დაჴენი ნაყოფის გამომღებელნი შეიმოსნეს ყოვლითა:
მაშინ თვესა მაისსა ერთსა შექმნეს ჯუარნი ესე, დაშვიდსა ამის თვისასა აღემართნეს ჴელისა დადებითა თანა სიხარულითა წადიერებითა ყოვლისა ერისა ქართლისათა, და იყვნეს ეკლესიასა შინა:იხილა ყოელმან ერმან ქართლისამან, ყ~თა მათ დღეთა, აჰა ჩამოვიდეს
ჯუარი ცეცხლისა ზეცით მისზედა გარემოს მსგავსად გრგივინვითა ვარსკვლავისათა დადაადგრეს ზ~ა ეკლესიასა ვიდრე განთიადმდე:და რიჟრაჟ ოდენ გამოვიდიან მისგან ორნი ვარსკვლავნი ერთი წარვიდის
აღმოსავლით. დაერთი დასავლით. იგი თავადი ეგრეთ ბრწყინვალედ ნელიად განვიდის მიერ კერძო: ახლოს წყაროსა მას ზემო კერძო არაგვისა დადადგის
ბორცვსა ზ~ა კლდისასა რომელი აღმოაცენეს ცრემლითა წმიდისა ნინოსითა და
მუნით აღიმაღლის ზეცად:და ესრეთ მრავალ იხილა ყოველამ ერმან მაცხოვარებაჳ ღ~თისა ჩვენისა
მაშინ იწყეს კითხვად ნეტარისა ნინოსა თუ რაჳ არს რომელი გამოვალს
ბრწყინვალე ვარსკვლავი, და ერთი წავალს აღმოსავლით, დაერთი დასავლით: ხ~ მან ჰრქუა განავლინენით კაცნი მთათა ზ~ა მაღალთა აღმოსავლით
ვიდრე კახეთისა მთამდე, ვიდრე სანახებამდე ამის ქალაქისა, დაოდეს გამობრწყინდენ მთიებნი იგი ნახონ თუ სადა დადგენ, მუნც აღემართნენ ორნი იგი ჯუარნი ქრისტესნი:მაშინ ყო მეფემან ეგრეთ და შეცვნა თავნი მთათანი მიწყებით: ხ~ დღე ესე
იყო პარასკევი დაშაბათი განთენდებოდა, იყო იგივე სასწაული, და იქმნა ეგრეთვე. ვ~ა პირველ იქმნის. ხუალისა დღე მოვიდეს დასავლისანი
1-24 სტრ., 55r
რომელნი დგეს მთათა ზ~ა ქუაბთა თავისთა, და მიუთხრეს მეფესა ვ~ა
გამოვიდა ვარსკვლავი იგი, ამაღლდა დამიიწია მთასა ზ~ა თხოთისსა გარდასავალსა კასპისასა დადაადგრა ადგილსა ერთსა, და ყ~დ უჩინო იქმნა:და ეგრეთვე მოვიდეს მთით კახეთისით, და თქუეს ვიხილეთ ვარსკვლავი მომავალი და დგა დაბასა ბუდისა კუხეთისასა ქუეყანასა:მაშინ უბრძანა ნეტარმან ნინო, წარიხვენით ორნივე ესე ჯუარნი და აჰმართენით ერთი თხოთს სადა იგი ღ~თნ გამხილად ძალი მისი მისი დაერთი მიეც სალომეს მჴევალსა ქრისტესსა. აღმართოს უჯარმოს ქალაქსა, რ~ ბუდი დაბა კუხეთისაჳ არა წინა აღუდგეს ქალაქსა მეფეთასა31

რ~ ერისა სიმრავლე არს მუნ ბუდისა კულა დაბაჳ თვით იხილონ სათნო
იგი ადგილი ღ~თისაჳ, დაყვეს ეგრე ვ~ა უბრძანა ნინო:ხ~ ესე სასწაულითა ზეცისა ჩვენებით ჯუარი პატიოსანი მცხეთას იპყრეს
ჴელითა კაცობრივითა მივიდეს ბორცვსა მას ქვეშე, და წყაროსა მას ზედა, ათი
ესე ღამე და ილოცეს ღ~თისა მიმართ, და ნეტარი ნინო ცრემლითა შეაზავებდა წყაროსა მას, და იქმნებოდეს კურნებანი დასასწაულნი დიდნი:ხ~ ხუალისა დღე აღვიდეს კლდესა მას ზ~ა, და მივიდა ნეტარი იგი ბორცუს მას
ზ~ა დავარდა ქუათა მათ ზ~ა, და ტიროდა თვით იგი, და მისთანა მეფენი და
მთავარნი და ყოველნი სიმრავლე ერისა, ვიდრემდის მთანი ჴმას სცემდეს, და დასდუა ჴელი ერთსა ქუასა, დაჰრქუა ებისკოპოსსა მოვედ რ~ შენდა ჯერარს დასწერე ქუასა ამას ჯუარი იგი დიდებითა მეფეთაგან, დამოდრკაჳ
ერი იგი ურიცხვი, და თაყვანისცეს ჯუარსა, და აღიარეს ჭეშმარიტად ძეღ~თისა ცხოველისა, დარწმენა სამებით დიდებული ღ~თი:ხ~ დიდნი იგი მთავარნი არა განეშორებოდეს ეკლესიასა წმიდასა, დასვეტსა [..]თლისასა, დაჯუარსა მას ცხოველსა, რ~ ხედვიდეს ჰსასწაულთა მათ უზომოთა
1-24 სტრ., 55v
და კურებათა მათ მიუთხრობელთა, დადღესა კვირიაკესა აღვსებისა ზატიკსა ყო მირიან მეფემან დაყოველამ მცხეთამან შესაწირავად დღე იგი: განაწესეს ჯვარისა მსახურებად აღვსებისა ზატიკსა ყოველამ ქართლმან დღეინდელად დღედმდე:და იყო რაჳ ოდენისამე დღისა შ~დ მარტვილისა უკანისა იხილეს- სასწაული
დიდ საშინელი დღესა ოთხშაბათსა, აჰა ესერა სვეტი ერთი ნათლისა, სახედ[---]
ჯვარისა დგა ჯვარსაჳ მას ზ~ა, და ათორმეტნი ვარსკვლავნი სახედ გვირგვინისა გარემოს მისსა: ხ~ ბორცვი იგი ჯუარისა კმეოდა სახედ სულნელად, დახედვ
იდეს სასწაულსა ამას ყოველნი: დამრავალნი უღთოთაგანნი მოიქცეს, და ნათელს
იღეს მას დღესა შ~ა, ქრისტიანენი უფრო მორწმუნე იქმნებოდეს, და ადიდებდეს
ღ~თსა:მერმე კ~დ იხილეს, სხუაჳ სასწაული ჯუარისაჳ: ვ~ა ცეცხლი დგა თავსა ზ~ა მის
სა, შვიდ წილად მზისა უბრწყინვალესე ზ~ა დაადგრა მას, ვ~ა საჴმილისა ნაბერწყალნი აღვლენ ეგრე სახედ ანგელოზნი ღ~თისანი აღვიდოდეს დაგარდამოვიდოდეს მას ზ~ა, ხ~ ბორცვი იგი ჯუარისა იძრვოდა ძლიერად, და ვ~ა სახწ
აული იგი დასცხრებოდა ეგრეთვე ძრვა იგი დასცხრებოდა ვ~ა იხილეს სასწაუ ლი იგი დაუკვირდა ყ~თა უფროსად დაუმეტესად ადიდებდეს ღ~თსა, დავ~ა
იქმნებოდეს სასწაული იგი წლითი წლად-. და ყოველ იგი ერი ხედვიდეს
შიშით და ძრწოლით მოვიდეს თაყვანის ცემად გულს მოდგინედ:მას ჟამსა რევის ძესა მეფისასა, ესუა ყრმა მცირე წული, დაიყო სნეულ დამ
იწევნულ იყო სიკვდილად- რ~ იგი მხოლო ესუა მათ მოიღო და დვა იგი წინაშე ჯუარისა წმიდისაჳ, და ცრემლით ითხოვდა: უკეთუ მომიბოძო ყრმა. ესე
ცოცხალი. აღვაშენო კუბო საყუ...დელად შენდა, და მუნ თქვესვე განიკურნა
ყრმა იგი, და განკურნებული და განცოცხლებული წარიყვანა:მერმე მოვიდა აღთქმისა აღსრულებად, დაყო მადლისა მიცემა დიდითა სიხარ1-23 სტრ., 56r
ულითა დაგულს მოდგინებით აღაშენა კუბო ჯურისა მცხეთისა, რევ ძემანმეფისამან და წლითი წლად მოვიდის- და აღასრულის აღნათქუამი იგი მსხვერპ32

ლისა. დამიერითგან უფრო მოვიდოდეს ყოველნი უძლურნი დასნეულნი განიკურნებოდეს და სიხარულით ადიდებდეს ჯუარსა წმიდასა ქრისტესსა:იყო ვინმე მამა კაცი ჭაბუკი და ორნივე თვალნი დასდგომოდეს, ჯდა იგი წინა
შე ჯვარსა წმიდასა ქრისტესსა: და შ~დ შვიდისა დღისა აღეხილნეს თვალნი
ხედვიდა და ადიდებდა პატიოსანსა ჯუარსა:მერმე დედა კაცი ერთი იყო მარადის გუემული სულთაგან უკეთურთა
ეგე ოდენ რომელ ძალი და გონებაჳ მისი მიიღო რვასა წელსა. და სამოსელსა
მისსა და იპობდა, და ვითარ მოიყვანეს და პატიოსანსა ჯვარსა შეამთხვიეს შ~დ
ათორმეტისა დღისა განიკურნა, და თვისითა ფერჴითა წარვიდა ადიდებდა-ღ~თ სა და თაყვანის ცემდა პატიოსანსა ჯვარსა:მერე კ~დ იყო ყრმა მცირე და მეყსეულად დაეცა დამოკვდა, აღიღო იგი დედამან მისმან. დადააგდო წინაშე ჯუარისა ყრმა იგი მომკვდარი დილეულითგან
მიმწუხრადმდე. ხ~ დედაჳ მისი ტირილითა ილოცვიდა წინაშე ჯუარისა, სხუანი
ეტყოდეს წარიღე დედაკაცო დადამარხე, რ~ მომკვდარ არს და ნუღარა აწუხებ. ხ~
მან არა წარიკვეთა სასოება, დიდ უფროს და უმეტეს საწყალობლად ტიროდა, და
ილოცვიდა მწუხრისა ოდენ ჟამსა სულიერ იქმნა და თვალნი აღიხილნა: და შ~დ
შვიდისა დღისაგან განკურნებულნი და განცოცხლებული წარიყვანა ყრმა იგი
დედამან მისმან და ადიდებდა ღ~თსა:იხილეს რაჳ სასწაული დაკურნებაჳ ყ~დ წმიდისა ჯუარისა მრავალნი, უშვილონი მოვიდოდეს. და ითხოვდეს შვილიერებასა და შვილ მრავალ იქმნებოდეს,
და შესაწირავთა და მადლთა ჰყოფდეს, არა ხ~ თუ რომელნი მოვლენ მათ ოდენ
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მიანიჭის კურნება, ა~დ რ~ნი შორით ითხოვდიან შეწევნას წმი~დისა ჯუარისა მცხეთ საგან მუნ თქვესვე შეწევნითა მისითა მიიღიან მადლი მძლე იქმნიან
მტერთა დამოსწრაფედ მოვიდიან შეწირვად მადლისა:მრავალი უკუე უღთონი ჭირსა შთაცვივიან რაჟამს ხადოდიან წმიდასა ჯუავარსა მუნ თქვესვე განერიან ჭირისაგან, დამოვიდიან შემთხვევად პატიოსნისა
ჯუარისა, და მრავალთა ნათელს იღეს, და სიხარულით ადიდებდეს ღ~თსა მრავალნი უკვე მრავალთა ჭირთა შთაცვივეს. და ძალითა პატიოსნისა ჯუარისათა
განიკურნნეს, მრავალნი პირად პირადთაგან სატანჯველთა მოივლტიედ ვედრებად მყის განიკურნებიან, მუნ დღეინდელად დღედმდე და ადიდებდეს მამასა
და ძესა და წმიდასა სულსა რომლისა არს დიდება აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე:წიგნი რომელი მოუწერა პატრიარქმა. ჰრომისამან, დაბრანჯთა მეფემან ნინოს და მეფესა, და ყოველთა ერთა ქართლისათა:მათ დღეთა შ~ა მოიწია წიგნი ჰრომით წმიდისა პატრიაქისა. ნინოსა დამეფსა.
და ყოველსა ერსა ქართლისასა დამოუვლიანა ბრანჯი დიაკონი ქებისა შესხმად
დაკურთხევისა მიცემად, და ამის ნეტარისა ნინოს ლოცვისა წარღებად, დამადლისა
ზიარებად აქვნდა წიგნი ბრანჯთა მეფისა ნინოსცა თანა, და რ~ მამისა მისისაგან ნათელს ეღო ბრანჯეთს ყოველსა ერსა- დაყოველი ესე მასმენილ იყო იერუსალიმით და კოსტანტინე პოლით, ვითარმედ ქვეყანასა მას ქართლისასა მიეფინა მზე სიმართლისა:ამისთვის სანატრელი წიგნი მოეწერა რათამცა ეუწყნეს აქანი იგი სასწაულნი სეტისა მის მაყლოვანისა: და ძალი იგი კურნებისა, ესე ყოველი იხილა
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და მოისმინა სასწაულნი იგი ყოველნი ქმნილ იყვნეს მცხეთას დიაკონმან ბრა
1-23 სტრ., 57r
ნჯთამან დაგანკვრვებული ადიდებდა ღ~თსა და წარიღო წიგნები:მაშინ მეფემან ჰრქუა წმიდასა ნინოს. და ებისკოპოზსა. მნებავს ესრეთ რათა
ი იძულებით მახვილითა მოვაქცინეთ მთეულნი, დასიძე ჩემი ფეროზ დადავამონე ძესა ღ~თისასა, და ვათაყვანე პატიოსანსა ჯუარსა, მაშინ ჰრქუა მათ არაბრძანებულ არს უფლისაგან მახვილისა აღებაჳ, ა~დ სახარებითა და პატნიოსნითა ჯვარითა უჩვენოთ გზა ჭეშმარიტი მიმყვანებელი ცხოვრებად საუკუნოდ.
დამადლმან ღ~თისამან განანათლოს ბნელი იგი გულთა მათთა:და წარვიდა წმიდა ნინო. და ებისკოპოსი იოვანე, და მათ თანა მეფემან წარატანა
ერისთავი ერთი და მივიდეს დადადგეს წორბანსა, დამოუწოდეს მთიულთა
პირუტყვისა
მათ სახეთა კაცთა ჭართალელთა ფხოელთა გუდა მაყრელთა, და უქადაგეს მათ ჯვარი ქრისტიანეთა ჭეშმარიტი, მიმყვანებელი ცხოვრებად საუკუნოდ. ხ~ მათ არიჳ ინებებს ნათლის ღებაჳ, მაშინ ერისთავმან მეფისამა, მცირეთ წარმართთა
მახვილი მათ ზ~ა, და ძლევით შემუსრნა კერპნი მათნი:გარდამოვიდეს მუნით დადადგეს ჟალეთსა, დაუქადაგეს ერწო თიანელთ.. ხ~ მათ
შეიწყნარეს დანათელ იღეს. ხ~ ფხოველთა დაუტევეს ქვეყანაჳ მათი, და გარდავიდეს თუშეთს, და სხუანიცა მთიულელნი უმრავლესნი არაჳ მოიქცეს, ა~დ
და უმძიმა მათ მეფემან ხარკი ოდეს არა ინებეს ნათლის ღებაჳ ამისთვისცა
წაკრბეს იგინიცა და შესცდეს, და რომელნიმე უკანასკნელ მოექცივნა აბიბოს ნეკრესელს ებისკოპოსმან რომელნიმე მათ-განნი დარჩენ წარმართობასავე დღესამომდე, ხ~ წმიდაჳ ნინო წარემართა წარსლვად რანს მოქცევად ფეროზისა დავითარცა მიეახლა კახეთს დაბასა ბუდისასა და ყვნა მუნ დღენი დამოვიდოდეს მისსა კახეთით ჰკითხვიდეს დააღიღებდეს სწავლასა მისსა: სიმრავლე ერისა:მაშინ დასნეულდა მუნ და ვ~ა ცნა რევ ძემან მეფისამან- და სალომე ცოლმან მისმან,
1-23 სტრ., 57v
რომელნი ცხოვნდებოდეს უჯარმოს, მოვიდეს ნინოსა, დააცნობეს მეფესა
დადედოფალსა:ხ~ მათ მიავლინეს ებისკოპოსი იოვანე წარმოყვანებად- წმიდისა ნინოსა, ხ~ წმიდაჳ
ნინო არაჳ ერჩდა, ხ~ მაშინ წარვიდა თვით მეფე დასიმრავლე ერისა ძლიერისა. და მივიდეს მის ზ~ა დაშეკრბა სიმრავლე ერთა დახედვიდეს ყოველი იგი ერი
პირსა ნინოსსა, ვ~ა ზეცისა ანგელოზისასა, და მოსწყუედიან ფესვსა სამოსლისა
მისისასა, მიიღებდეს და ემთხუეოდეს სარწმუნოებით: და იძულებით ევედრებოდეს ყოველნი დედოფალნი გარემოს მსხდომნი. რომელთა მოსდიოდეს
ცრემლნი თვალთაგან მათთა. განშორებისათვის მოძღვრისა მის და მოღვაწისა
და სნეულთა მკურნალისა ჴელოვანისა, და ეტყოდეს სალომე უჯარმელი ჰეროჟ ავრისვნელი, დამათთანა ერისთავნი დამთავარნი- ჰკითხვიდეს ვინაჳ.
ანუ ვითარ მოხვედ ქვეყანასა ამას მაცხოვარებად ჩვენდა ანუ სადათმე იყო
აღზრდაი შენი, დედოფალო მაუწყე ჩვენ საქმე შენი, რასა იტყვი ტყვეთა
მჴსნელო სანატრელო. რ~ ესერა გვისწავიეს შენ მიერ ვ~დ ყოფილ არიან წიასწარ მეტყველნი პირველ ძისაჳ ღ~თისაჳ, შ~დ მოციქულნი ათორმეტნი სხუანი სამოც და ათორმეტნი, და ჩვენდაჳ არავინ მოავლინა ღ~თან სხვაჳ გარნა
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შენ. და შენ ვითარ იტყვი ვ~დ მე ტყვე ვარ, ანუ ვითარ უცხო: ხ~ მაშინ იწყო სიტყვად წმიდამან ნინო და ჰრქუა ასულნო სარწმუნოებისანო მახლობელნო
ჩემნო დაედოფალნო გხედავ თქვენ ვითარცა პირველთა მათ დედათა ყ~თა
სარწმუნოებასა და სიყვარულსა ქრისტესსა, და გნებავსთ გზათა ჩემთა ცნობაჳ
გლახაკისა მჴევლისათა და გაუწყოცა, რ~ ესერაჳ მოსრულ არს სული ჩემი ჴორჴად ჩემდა. დამეძინებიან მე ძილითა დედისა ჩემისათა საუკუნოდ, ა~დ
მოიხვენით
საწერელნი დადაწერეთ გლახაკი და უდები ცხოვრებაჳ ჩემი რათა უწყოდიან შვილთაცა თქვენთა სარწმუნოებაჳ თქვენი, და შეწყნარებაჳ ჩემი და სა
1-24 სტრ., 58r
სწაული ღ~თისანი რომელ. გიხილავნ
მაშინ მსწრაფლ მოიხვნეს საწერელნი სალომე უჯარმელმან და ჰერუჟ ავრისვნ
ელმან. იწყო სიტყვად და იგინი წერდეს, და წარმოუთხრა ყოველი რომელი ზემოთ დავწერეთ, ცხოვრებაჳ მის წმიდისა და ნეტარისა. და შევედრა მეფესა იაკობ
მღვდელი რათა შ~დ იოვანესა იგი იყოს ებისკოპოს:მაშინ იოვანე ებისკოპოსმან- შეწირვაჳ ჟამი და აზიარა წმიდაჳ ნინო ჴორცსა
და სისხლსა ქრისტესსა, და შევედრა სული მეუფესა ცათასა: ქართლად მოსულითგან მისითმე:- თოთხმეტ წელსა:- და ქრისტეს ამაღლებითგან სამას ოცდათურამეტ წელსა:- და დასაბამითგან წელთა: ხუთიათას რვაას ოცდა ათვრამეტსა჻ მაშინ შეიძრნეს ორნივე ესე ქალაქნი ცხეთა და უჯარმო და ყოველნი ქალაქნი მიცვალებასა მისსა მივიდეს და დამარხეს ძლევით შემოსილი გვამი მისი
ადგილსავე ზედა ერეთისა დაბასა ბუდისასა: რ~ მუნ ითხოვა თვით დაფლვაჳ მეფისაგან შეხედვითა ღ~თისათა, და სიმდაბლისათვის ქმნა ესე წმიდამან ადგილი იგი
შეურაცხი იყო, დამწუხარე იყო მეფე და ყოველნი წარჩინებულნი მუნ დაფლვასა
მისსა, ა~დ მცნებისა და ანდერძსა მისისა აღსრულებისთვის:და ვითარ აღასრულა ესე ყოველი ღ~ვთივ განბრძნობილმან მირიან მეფემან- განაამტკიცა ყოველი ქართლი და ჰერეთი, და სარწმუნოებასა ზ~ა სამებისა
ერთარსებისაჳ
ღ~თისასაჳ დაუსაბამოსა დამბადებელსა ყოვლისასა, და განამტკიცნეს სრულსა
სარწმუნოებასა. ზ~ედა:მაშინ კეისარსა კოსტანტინეს რომელ ჰყ~ვა მძევალი ძე მირიანისი რომეელსა ერქვა ბაჰქარ გამოუზავნა მეფემან კოსტანტინე ნიჭითა დიდითა
დამოუწერა ესრეთ:მოვსწერ შენდა ღ~თივ განბრძნობილისა ჩემთანავე ახალ ნერგისა მორწმუნისა მეფისაჳ მირიანისასა, იყავნ შენთანა მშვიდობაჳ დასიხარული. ვინათგან
1-24 სტრ., 58v
იცან შენ სამებაჳ ერთარსებაჳ ღ~თი დაუსაბამო დამბადებელი ყოვლისა არღრაჳ მიჴმს მე შენგან მძევალი, ა~დ კმა არს ჩვენ შორის შა მდგომელად
ქრისტე ძე ღ~თისაჳ პ~ლ ჟამთა შობილი- რომელი განკაცნა ჴსნისათვის
ჩვენისა, და ჯვარი მისი პატიოსანი რომელი მოცემულ არს ჩვენდა წინამძღვრად
ჩვენდა გულითა მოსავთა მისთა, და შა მდგომელობითა ღ~თისაჳ
დამბადებელისათაჳ. ვიყვნეთ ჩვენ სიყვარულსა ძმებრივსა შვილი შენი შენდავე მიმინიჭე35

ბიეს იხილე და განიხარე, და ღ~თისაგან მოვლინებული ანგელოზი მშვიდობისა იყავნ შენთანა მარადის განდევნენ ღთ~ნ დამბადებელმან ეშმაკი მაცთური
საზღუართაგან შენთა:მოვიდა ბაჰქარ ძე მეფისა მირიანისი და მოციქული კოსტანტინე მეფისაჳ კეისრი
სა მცხეთასა, აღივსნეს სიხარულითა მირიან მეფე და ნანა დედოფალი: და
მადლობდეს
ღ~თსა ნიჭთა სრულითა დიდითა მომცემელსა, მაშინ მირიან მეფემან განასრულა
ეკლესია საებისკოპოსო და აღასრულა სატფურებაჳ მისი მრავლითა დიდებითა
და მოქცევითგან მირიან მეფისაჳთა ოცდა მეხუთესა წელსა მოკუდა ძე მისი რევ სი
ძე თრდატ სომეხთა მეფისაჳ რომელსა მიეცა მეფობაჳ სიცოცხლესავე თვისისა
დადაფლეს აკლდამასავე რომელი თვით მასვე რევს აღეშენა. და მასვე წელიწადსა დასნეულდა მირიან მეფე რომელიც აღესრულა:და მოიყვანა ძე მისი ბაქარ აჰა ესერა მე წარვალ ვინაცა მოვედ და ვმადლობ მრავალ მოწყალესა ღ~თსა, დამბადებელსა ცათა და ქუე~ყანისასა რომელი წარტყვენ-ილ ეშმაკისაგან მიხსნა მე პირისაგან ჯოჯოხეთისა, და ღირს მყო მე მარჯვენით
მისთანა:შშენ ნანა უკეთუ გცესღა მოცალებაჳ ცხოვრებისა ჩემისაჳ, შ~დ განუყავ
სამეფო განძი ჩვენი ორად, და მიიღე სამარხავსა ნინოსა განმანათლებელსა
ჩვენსა ჟამთა შეცვალებისათვის, რათა არა შეირყიოს უკუნისამდე იგი ადგი
1-23 სტრ., 59r
ლი რ~ მეფეთა საჯდომიარს, ა~დ მწირ არს ეგრეთვე. დავედრა ებისკოპოსნი
რათა ადიდონ დიდება მისი ადგილისა, რ~ ღირს არს პატივ ცემასა, ხ~ ძესა თვისსა ჰრქუა შვილო ჩემო შეიცვალა ბნელი ჩემი ნათლად და სიკვდილი ცხოვრებად შენდა მომიცემია გვირგვინი მეფობისა ჩემისაჳ, ღთ~ნ დამბადებელმან ცისა
დაქვეყანისამან და განგამტკიცნეს შენ სრულსა სარწმუნოებასა ზ~ა
იწურთიდი ყოვლადვე მცნებათა ძისა ღ~თისათა და დაადგერ ს~დ მათ ზ~ა დასახელსა ზედა ქრისტესსა სიკვდილი ცხოვრებად გიჩნდენ რომლითა რომლითა წარუალი ცხოვრება მოიგო- და სადაცა პოვნე ვნებანი იგი ცეცხ.
ხლის მსახურებისანი და კერპნი ცეცხლითა დაწვენ- და ნაცარი შეასუ რომ
ელნი მათ ესვიდენ, და ესე შვილთაცა შენთა ამცენ რ~ მე ვიცი იგი რომელ კავკასიათაცა შინავე და ილევიან, ხ~ შენ ამას შეუდეგ ყოვლითა გულითა შენითა და თავი შენი შევედრე ძესა ღ~ისასა- და პირველ ჟამთა შობილთა განკაცებულსა, და ვნებულსა ჴსნისათვის ჩვენისაჳ და წარძღუანებითა პატიოსნისა
ჯუარისათა სძლო მტერთა ვ~ა აქვს ჩვეულებაჳ გულითა მოსავთა მის~თა:და პატივსცემდე სვეტსა მას ცხოველსა ღ~თივ აღმართებულსა და იყავნ ყოვლითურთ სასოებაჳ შენი მისსა მიმართ, და იყავნ მისვლა შენი ძილად საუკუნოდ სარწმუნოებასა ზ~ა წმიდისა სამებისასა, და მოაყვანიებია ჯუარი ჯუარი იგი
წმიდისა ნინოსი რომელი პირველითგან აქვნდა. და ჩამოჰკიდა გვირგვინი სამეფო ჯვარსა მას. და მოიყვანა ძე თვისი ბაჰქარ. და თავსა მისსა გამოსახა სახეჯუარისაჳ დააღიღო გვირგვინი ჯუარისაგან დადადგა თავსა ზ~ა ძისა თვისისასაჳ. დააღესრულა მირიან მეფე დადაეფლა ზემოსა ეკლესიასა საშუალსა სვეტსა სამხრით კერძო სამჴრით კერძო დამას სვეტსა შინა არს ნაწილი-ღ~თივ აღმართებულისაჳ სვეტისა- და მეორესა წელსა მოკვდა ნანა დედოფალი
1-22 სტრ., 59v
და დაეფლა მასვე სვეტსა დასავლით სადა მირიან მეფე დამარხულ იყო:36

მეოცდა ხუთე მეფე ბაჰქარ ძე მირიანისი ხოსროიანი
და დაჯდა ძე მისი ბაქარ და იყო მორწმუნე, ვ~ა მამაჳ მისი, და ამან მოაქცივნა
უმრავლესი კავკასიანნი, რომელნი ვერ მოექცივნეს მამასა მისსა:და შთავარდა შორის მისსა და სომეხთა მტერობაჳ, რ~ სომეხნი ბაჰქარს ძმის
წულსა რევის ძისა თრდატ სომეხთა მეფისაჳ ასულის წულისა მეფობასაჳ ლამოდ--ეს ქართლს
ხ~ ესე ბაქარ ეზრახა სპარსთა მეფესა მამისა ძმის წულსა მისსა, და დაემოყვრა
და გაუცვალა ქუეყანაჳ დასიძესსა მისსა ფეროზს რომელსა ჰქონდა რანი ბარდავამდის მოცემულად მირიანისაგან დამისცა მისწილ სამშვილდითგან მიღმარ
თ ქვეყანაჳ ვიდრე თავამდე აბოცისა:მაშინღა ნათელ იღო ფეროზ და ერმან მისმან და მოირთეს ძალი ხუასროთაგან დაეწყვნეს სომეხთა ჯავახეთს- სძლიეს და აოტნეს სომეხნი მაშინ
მეფემან ბაჰქარ შუა მდგომლობითა ბერძენთა მეფისაჳ და სპარსთა მეფისათა
დაწერა ჴელით წერილი ძმის წულთა მისთა დადედისა მათისა სალომეს
ვიდრემდის იყოს ნათესავი ბაქარისი რომელ ეძლოს პყრობაჳ მეფობისა
მათი იყოს მეფობაჳ არაჳ ოდეს ძებნონ მეფობაჳ ნათესავთა რევისათა:მაშინღა მოიყვანნა ძმის წულნი მისნი და მისცა კუხეთი და დასხნა რუსთავს ერისთავად ამან ბაჰქარ ყოველნი დღენი ცხოვრებისა მისისანი
დი-სა სარწმუნოებასა შ~ა აღასრულნა და განამრავლნა მღრდელნი და დიაკონნი
ყოველსა ქართლსა და რანსა შინა ეკლესიათა მსახურად ამან აღაშენა
ეკლესია: წილკნისაჳ მოკვდა და დაეფლა ძმასავე თვისსა თანა:1-23 სტრ., 60r
ცხოვრება მეფეთ მეფისა დავითისი გიორგის ძისა რომელი იყო
სამეოც და მეათვრამეტე შვილი შვილთაგანი დავით წინას წარმეტყველისა რომელსა ეწოდა აღმაშენებელი ესე იყო ქართლისა და აფხაზეთ
სა მეორმეოც და მექვსე
ამისა შემდგომად მოვიდა სულტანი მალიქმა მოადგა სამშვილდესა და წაიღო
და ივანე ძე ლიპარიტისა ტყუე ჰყო დამოაოჴრა სომხითი და წარვიდა მასვეწელსა მოვიდა სარანგი ძალითა სულტანისათა ჩამოდგა სამშვილდის ბარს. და მივიდეს ლაშქარნი გიორგი მეფისანი და შეიბნეს ფარცხის სძლეს სპათა გიორგისთა და იოტნეს სპარსნი და რ~ დიდი ძლევა მოსცა ღ~თნ
გიორგის:წარვიდა მეფე გიორგი მამულსა თვისსა ტაოს დამოვიდა ბანას, ხ~ მუნ მოვიდა წინაშე მათსა ზორვარი აღმოსავალისა გრიგოლ ბაკურიანის ძე რომელსა ჰქონდეს ოლთისნი დაკარნუ ქალაქი და კარი. და დიდ-თ განიხარეს და განისვენეს დამოსცა გიორგი მეფესა ციხე ქალაქი და მისი მიმდგომი ქუეყანა და განგანიყარნესხ~ მეფემან გიორგი დაუტევნა კარის აზნაურნი შავშნი და წარმოვიდა
შინა: ხ~ განძლიერებასა თურქთასა დაუტევნეს ქუვეყანანი მათნი ციხენი დაქალაქნი რ~ლ აღმოსავლეთს ჰქონდეს: და წარვიდეს რომელნიცა აიხუნეს თურქთა დადაემკვიდრნეს მას შინა-დავინათგან მეზობლობით მოეახლნეს ჩვენთა
გამრავლდა შიში და ჭირი მათი ჩვენ ზ~ა, რ~ იწყეს მიერითგან რბევად ტყუენვად და მოოჴრებად წვად სვრვად და ტყუეობად ქრისტიანეთა: რ~ მათ ჟამთა
გიორ.გი მეფესა ყოველს გარე მდგომსა დაესხნეს უგრძნულოად თურქნი დიდნი
რომელთა და.37

ვადი იყო აჰმად ამირა ძლიერი და მაგრად მოისარნი რომელსა მას-რომელსა მას ოდენ ჟამსა აღეღო კარი მოვიდეს ესენი შინა-1-23 სტრ., 60v
ქრისტიანეთათა. აოტეს გიორგი მეფე და სპა მისი ურიცხვი: ხ~ საჭურჭლენი დიდნი და სამსახურებელნი სამეფოთა ტაბლათანი ოქროსა დავეცხლისანი ბაგრატეულნი და სამურნი და სამწდეონნი პატიოსანნი კარავნი სამეფოთა ყოველთა დიდებულთანი აიხუნეს იავარად და წარვიდეს: ხ გიორგი მეფე წარვიდა მეოტი აჭარით აფხაზეთად:
მათ უკუე ლაშქართა ესე ვითართა ალაფითა სავსეთა მიმავალთა წინა დაემთხუივნეს ამირანი დიდნი იასი ვინმე და ბუჟღობ: დამათ თ~ა სიმრავლე
ურიცხვნითურქთა საბერძნეთს მიმავალთა რ~ლთა იხილეს რაჳ ესე ოდენი სიმრავლე
ოქროსა და სიმდიდრისა რომელ აქვნდა, და ცნეს მეოტობა გიორგისი: დაესმაცა მათგან ვ~დ რად წარხვალთ საბერძნეთს აჰა ქუეყანა საქართველო უკაცური
დასავსე ესე ვითარითა სიმდიდრითა დამათ მყის მოაქცივნეს გზანი მათნი და
მოეფინეს პირსა ყოვლისა ქუეყანისასა ვ~ა მკალნი. დადღესა ივანობასა კარნის ფორნი კლარჯეთი ზღვის პირამდის შავშეთი აჭარა სამცხე ქართლი არგუეთი სამოქალიქობა და ჭყონდიდი აღივსო თურქითა მოისრა და ტყუე იქმნა ამათ ქვე
ყანათა მკვიდრი ყოველი: მასვე ერთსა დღესა დაწუეს ქუთათისი და არტანუ-ჯი და უდაბნონი კლარჯეთისანი: დაყვეს ამათ ქუეყანათა შინა თურქთა-ვიდრე მოსვლამდე თოვოვლისა, მოჭამეს ქუეყანა და მოსწყვიდეს თუ სადმე ვინ
დარჩომილ იყო ტყვეთა კლდეთა ქუაბთა და ჴურელთა ქუეყანისათა: და ესე
იყო პირუელი და დიდი თურქობა რ~ ქორონიკონი იჯდა ტარი:- ხ~ თუ ვინმე მთულეთ[ი]ს ანუ სიმაგრეთა სადაღა ვინ დაშთა კაცი ზამთრისა სიფიცხითა უსა
/ხლობითა და შიმშილითა, ეგრეცა მოისრა: და განგრძელდა ესე. ვითარი ჭირი ქრტიანეთა ზედა: რ~ არესა თანა გაზაფხულისასა მოვიდიან თურქნი დამათუე პირ
უელთა საქმეთა-ებრ იქმოდიან და ზამთრის წარვიდიან და არა იყო მათ ჟამთა
1-23 სტრ., 61r
შინა თესვა დამკა: დამოოჴრდა ქუეყანა და ტყედ გარდაიქცა: ნაცულად კაცთა მჴე
ცნი და ნადირნი დაემკვიდრნეს მათ შ~ა: იყო იყო ჭირი მოუთმენელი ყოველთა
ზედა
მკვიდრთა ქართლისათა და შეუსწორებელნი და აღმატებული ოდეს მე ყოფილთა სმენილთა და გარდასრულთა ოჴრებათასა:ხ~ წმიდანი ეკლესიანი შექმნეს სახლად ჰუნეთა მათთა: ხ~ საკურთხეველნი
ღ~თისანი ადგილად არა წმიდებისა მათისა: და ღმრდელნი რომელნი მე
თვით შეწირვასავე შინა სამღთოსა მსხუერპლისასა მუნვე მახვილითა შეწი
რულ იქმნეს და სისხლნი მათნი აღრინეს მეუფისა თანა: და რომელნიმე მწარესა ტყუეობასა მიცემულ იქმნეს: მოხუცებულნი არა შეწყალებულ იქმნეს: ხ~ ქალწულნი გინებულ ჭაბუკნი და კვეთებულ: ხ~ ჩვილნი მიმო დატაცებულ ცეცხლი უცხო დამბრძოლი: რომლითა მოიწვა შენებულნი ყოვე-ლნი მდინარენი სისხლთანი ნაცვლად წყლისაჳ ნაკადულთა მრწყუელნი ქუეყისანი: და რათა თვით მათ იერემიასათანა ვიტყოდე. რ~ მან ოდენ კეთილად
უწყოდა ჟამისა ამის ჯეროვანი გოდება ვ~დ ძენი სიონისანი პატიოსანი და ბორო-ტისა გამოუცდელნი უცხოთა გზათა ტყუეობისათა მოგზაურობენ: ხ~ გზანი სიონისანი იგლოენ არა ყოფისათვის მათ ზედა მედღესასწაულეთასა და ჴელნი
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დედად მოწყალიანი არაჳ საზრდელითა შვილთა მიცემად მოქმედებენ
ა~დ საზრდელ თვისსა ჰყოფენ თვით თვისთა მათ საყუარელთა჻ და ესენი
ესრეთ და ფრიადცა უძვირეს ამათ რაჳ საქმეთა ესრეთ რაჳ ხედვიდა მეფე გიორგი და რამეთუ არა სადათ იყო ღონე ჴსნისა და შეწევნისა
არცა რაჳ და მჴსნელი ამათ ძვირთა რომელი მოეცვა პირი ყოვლისა
ქუეყანისა: რ~ ძალი ბერძენთაცა შემცირებულ იყო და რომელნი ქუეყანანი მათ აღმოსავლეთს ჰქონდეს ზღვასა გარეთ ყოველი თურქთა და
1-23 სტრ., 61v
ეპყრა: ყო განზრახვა დიდებულთა თვისთა თანა დადაამტკიცეს წარსვლა
მაღალსა სულტანსა მალიქშას წინაშე: და ესრეთ დადვა სული თვისი დასისხლნი ქრისტიანეთა ხსნისათვის: და მინდობითა ღ~ისათა და წარძღვანებითა
ძელისა ცხოვრებისათა წარვიდა ასპანახსა სულტანი და შეწყნარებულ იქმნა მისგან ვ~ა შვილი საყუარელი:რ~ იყო კაცი იგი მალიქ შ~ა ვ~ა სიდიდითა კიდეთა მპყრობელობისა შეუსწორებელ: ეგრეთვე სახითა სიტკბოებისათა სახიერებითა აღმატებული ყ~თა კაცთასა რომლისანი მრავალი არიან და სხუანიცა ურიცხვნი საცნაურებანი მართალ მსაჯულობანი მოწყალებანი ქრისტიანეთა სიყუარულნი, და რაარა განვაგრძოთ სიტყუა ყ~დ უბოროტო რამე გონება ყოვლით კერძო აქვნდა ამისთვისცა ყოველი სათხოველი აღუსრულა მეფესა გიორგის უმე
ტესცა სასოებისა და სამეფო მისითავ უფალ ყო ზ~ა მარბიელთაგან:
და მისცა კახეთიცა ჲერეთი გარნა ხარაჯა ითხოვა სამეფოსა მისისა რომელსა აიღებდეს ჟამთა მრავალთა და ესრეთ გადიდებითა მრავლითა დი
დებითა გამოგზავნა სამეფოდ თვისად და წარმოაყოლნა სპანი დიდნი რათა წარვლონ გზა მშვიდობისა დარათა აართვან კახეთი: და ჟამსა თვლისასა მოვიდეს კახეთს და მოადგეს ციხესა ვეჟინისასა ვიდრე ჰბრძოდესღა
ხ~ მეფესა გიორგის მოეხსენა ნადირობა აჯამეთისა არღარა ზრუნვიდეს
სხუასა არცა ელოდა აღებასა ვეჟინისასა და კახეთისასა: ა~დ ლაშქართა თუ
რქთა რომელნი ჰყვეს მისცა ნიჭად სუჯეთი და ყოველი ქუეყანა იორის
პირისა კუხეთი რომელი მოოჴრდა მუნ დღეინდელად დღედმდე, ხ~ თვით გარდა
მვლო მთა ლიხთა და შთავიდა აფხაზეთად:მათ ჟამთა კახთა მეფე აღსართან წარვიდა მალიქშას წ~ე დაუტევა ქრისტ1-23 სტრ., 62r
იანობა და შეიძინა სარკინოზთა სჯულსა და ამით ღონითა აღიღო სულტანისა
გან კახეთი: ამათ ესე ვითართა ჟამთა არავე დამშვიდნა ქუეყანაჳ არცა რაჳ
იქმნა ლხინებაჳ კაცთა უკეთურებისათვის მკვიდრთა მისთასა: რ~ ყოველმანჰასაკმან და ყოველმან პატივმან ყოვლითურთ შესცოდეს ღ~თსა: მიიქცეს
გზათაგან წრფელთა ყოვლის მიმართ უკეთურებისა ბუნებით მოწყალე
და სახიერი ღ~თი ესე ოდენ განარისხეს ვიდრემდის თვით მოიხადეს გან
ჩინება რისხვისა ქადააგებული უჯულოთი თვის ესაიას მიერ მეტყველისა: ესრეთ ვაჳ ნათესავსა ცოდვილსა ერი რომელი სავსე არს უსჯულო
ებითა კუალითგან ფერხთათ ვიდრე თავამდე არა არს მას შ~ა სიცოცხლე: არცა
ბრძვილი არცა შესახუევი და შემდგომნი ამისთვის ქუეყანა ოჴერ ქალაქნი ცეცხლითა მომწვარ სოფელთა თქვენთა უცხო თესლნი მოსჭამდენ მოოჴრებულ
და დაქცეულ არს პირისაგან ერისაგან უცხო ტომთასა ესე ყოველი მოიწია
დათვალითა ჩვ
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ნითა ვიხილეთ და ფრიადი უფროს ამათ წარმოთქმულთასა, რამეთუ ვითარმცა ვინ
წარმოთქვა თვითეულად რათა დღეთა ჩვენთა მოიწია ჭირი:
ამას ყოველსა ზ~ა არავე დასცხრა გულისწყრომა უფლისა ჩვენ --- ზ~ა რ~
არა შევინანეთ არცა გულისხმა ვყავით არცა ჯეროვანთა მოვაქციეთ გზათა მიმართ
უფლისა ბრძანებათასა. ამისთვისცა. ქვეყანისა მავალთა ბოროტთა ზ~ა
სხუანიცა საშინელებანი ზეგარდამონი ღ~თივ მოვლენილნი გვემანი მოიწივნ
ეს ქუეყანასა ჩუენსა ზ~ა რათა არა თქვან მცოდველთა ვ~დ ესე აღძრვა წარ
მართთანი არა ცოდვათა ჩვენთა თვის იქმნეს არცა ღ~თისა მიერ მოიწივნესცა
ა~დ შეცვალებითა რამე ჟამთათა და დამთხუევითა აღ ძრვისა საქმეთათა
ამისთვისცა
დღესა აღვსებასა თვით მას აღდგომასა მეუფისასა რომელსა შ~ა სიხარული და განსვენება საგონებელ ჯერ იყო, მოხედნა რისხვით უფალმან ქვეყანასა, და შეძრა1-23 სტრ., 62v
ქვეყანა საფუძველითურთ ესე ოდენ სასტიკად ვიდრემდის მთანი მაღალნი დაკლდენი სასტიკნი მყარნი სახედ მტუერისა და იგალნეს ქალაქნი და სოფელნი დაირღუეს. ეკლესიანი დაეცნეს სახლნი და ინთქნეს და დაზულეს დაიქმნეს საფლავ
მას შ~ა მკვიდრთა რომელთა თანა თმოგვიცა და იქცა და დაიპყრნა ქვეშე კახაბერი
ძე ნინიასი ცოლითურთდა განგრძელდა ესე ვითარი იგი რყევა ქუეყანისა საშინელი განსრულებამდი
ვიდრე წელიწდამდის რომელსა შ~ა მოსწყდა სიმრავლე ურიცხვი: მაშინ რისხვასა შ~ა მოიხსენა წყალობა მან რომელი სწავლის ყოველსა შვილსა რომელი უყუარს მოაკვდინებს და აცხოვნებს- რომელი მზა არს უფროს მამისა მოწყალისა წყალობად: რ~ წერილისა მიერ არა თუმცა უფალმან დამიტევა თესლი ვ~ა სოდომომცა შევიქმნენით და გომორელთა მივემსგავსენით: რ~
ამიერითგან
იწყეს კაცთა ცხოვრებისათა მობერვად და ღრუბელთა მაცხოვარებისათა
აღმოჭურო
ბად ვინათგან ათთორმეტ წელ ამათ თვითო ცხენთა ჭირთა განგრძობითა ბნელსა უკუნსა შ~ა იწყო აღმოცისკრებად: მზემან ყოველთა მეფობათამან დიდმან
სახელითა უდიდესმან სახელი საქმითა ჴელ მდგომმან დავით ღ~თისა მამისა
მან და თვით სამეოცდა მეათვრამეტემან შვილმან ამის დავითისამან:
დავით მასჟამსა რომელი იყო ჰასაკითა თექვსმეტსი წლისა ხ~ ქორონიკონი ტარი
და თანი ამის მარტოდ შობილსა გიორგისგან თვით მამამან დაადგა გვირგვინი
მეფო
ბისა უჭეშმარიტესი ითქვინ თვით მამამან ზეცათამან პოვა დავით მონა თვისი:
და საცხებელი მისი წმიდა სცხო: და რ~ ჴელი მისი წმიდა შეეწია დამკლავმა წმი
დამან მისმან განაძლიერა იგი წყალობა და ჭეშმარიტება შემოსა, და უაღრეს ყო
უფროს ყოველთა მეფეთა ქვეყანისათა ვიდრემდის დადვა ზღვათა ზ~ა ჴელი მი
სი დამდინარეთა ზ~ა მარჯვენი მისი გარნა შრომითა ფრიადითა და ღვაწლითა
ძლიე
1-24 სტრ., 63r
რითა მრავალთა დღეთა შემდგომადცა იქმნა ესე ვ~ა წინა მდებარემან
სიტყვამან ცხად ყოს: რ~ მეფე იქმნა: რა დავით მოოჴრებულ იყო ქართლი
და თვინიერ ციხეთასა სადამე არა სადა იყო კაცი სოფელსა შ~ა კაცი არცარა შენებ-40

ულობა მათ ჟამთა შ~ა ჰქონდეს თრიალეთი და კლდე-კარნი და მიმდგომი ქვეყანა მათი ლიპარიტს: და მეფეს დავითს წინაშე იყო რეცა ერთგულად ეგრეთვე
ნიანია კახაბერის ძეცა და სხუანიცა აზნაურნი მცირედ შემოკრიბნა დაშთომილნი სადავე და სოფლებთაცა დაიწყეს შთამოსლვად დადასხდომად დაიყო მაშინ საზღვარი სამეფოსა მთა მცირე ლიხთა და სადგომი სამეფო წაღულის თავი, და ოდესცა ნადირობა უნდის ქართლისა ჭალათა ანუ ნაჭარმაგევს რომე
ლი ყ~დ აღსავსე იყო ირემთა და ეშვთა მიერ არა პირველ შთავიდიან ვიდრემდის ცხენ კეთილთა მჴედართა მიერ მოინახიან დამაშინღა ჩამოვიდიან ნადირო
ბად: ხ~ ამას ვითარებასა შ~ა გარდახდა წელიწადი ოთხი სულტანი მალიქ შ~ა:
ლიპარიტ ამირამან იწყო მათვე მამულ პაპურთა კვალთა სვლავა: რ~ ზა
კვიდა წინაშე მისსა მოპოვნებად უსჯულოებისა დაღათუ ქრისტიანე იყო
სახითა გარნაორგულებითა, და სიძულილითა პატრონთა გუარისაგან მოქვნდა
გონებითა: და ვინათგან გულის ჴმის ყოფა არა ინება კეთილისა: დადგა ყოველსა გზასა არა კეთილსა: ამას რა ესე ვითარებასა ჴედვიდა მეფე დავით
ინება განწვრთა მისი ამისთვისცა პყრობილ ყო იგი ჟამ რაოდენმე რომელი, იყო განსასწავლელად გონიერისა ვისამე: და ესრეთ მომტკიცებული
მრავალთა და მტკიცეთა ფიცთა მიერ დაერთობისათვის ღ~თისა შუამდგომელად მომცემი განუტევა იგი და მითვე დიდებითა ამყოფა და არა
შეუცვალა, რამეთუ კეთილმან არა თუ მართალსა ა~დ არცა თუ ბოროტსა ადვილად აბრალის ვინათგან სიბოროტედ არა განსწავლულ არს
არცა მეჭველ იყო: ხ~ იგი ვ~ა ძაღლი მიექცა ნათხევარსა დავითარცა
1-24 სტრ., 63v
ღორი ინწუნბა სანგორელსა მწვირისასა.განაცხად მტერობა და უკეთურებასა იწურთიდა საწოლსა ზედა თვისსა: იხილა რამ მშვიდმან და ღ~თივ განბრძნობილმან მეფემან დავით: რ~ კუდი ძაღლისა არ განემართების არცა
კირჩხიბი მართლად ვალს მეორესა წელსა კ~დ შეიპყრა ორწელ პყრობილ
ყო დასაბერძნეთს გაგზავნა და მუნ განეხვა ცხოვრებასა:
ამას ჟამსა ფრანგნი აღიღეს იერუსალიმი და ანტიოქია და შეწევნითა ღ~თი
სათა მოეშენა ქუეყანა ქართლისა განძლიერდა დავით და განამრავლა სპანი
და არღარა მისცა სულტანს ხარაჯი და თურქნი ვერღარა დაიზამთრედეს ქართლს: რ~ მოაქამამდე ზამთრისა მიწევნისა ფალაგნითა მათითა ჩამოდგიან -ჰავჭალას დადიღომს ჩაღმართ მტკვრისა დაიორის პირთა, რ~ მათი
იყო სადგური კახეთს მეფობდა კვირიკე კაცი მეფობისავე თანა მეფე ქმნული
ვნებათა ზ~ა დაჭეშმარიტი ქრისტიანე:მოსცა ჟამი ღ~თნ მეფესა დავითს და წარუღო კვირიკეს ციხე ზ~ა ზადნენი და იყო ქორონიკონი: ტარი კანი და ანი წარემატებოდა დიდებითა
და განმარჯვებულებითა რომელთა თანა ესეცა იქმნა მოკვდა რატიძე ლიპარიტისი კაცი ორგული და ნამდვილვე ნაშობი იქედნესი:და ესრეთ და სრულდა სახლი ბაღვი ვაშთა სახლი განმამწარებელთა:
რ~ სუა უკანასკნელი თხლე რისხვისა სასმელი ცოდვილი ქვეყანისათა დაარღარავინ დარჩა საყოფელთა მათთა მკვიდრი: რ~ აღიხსნა უსჯულოება მამათა მათთა წინაშე უფლისა, და მამული მათი აღიღო მეფემან შემდგომად წელიწდისა ერთისა მიიცვალა კვირიკე მეფე: და დასვეს
კახთა მეფედ ძმისწული კვირიკესი აღსართან და რომელსა არა რა
ქონდეს ნიშანი არამედ იყო ცუნდრუკი რაიმე უსჯულო უმეცარად უს
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სამართლო და ფ~დ წინა უკმო მამის ძმისა მისისა:1-24 სტრ., 64r
მას ჟამსა განიცადა მეფემან გონებისა თვალითა და კეთილად გულის-ჴმა
ყო საქმე რომლითა მოიმადლებოდა ღ~თი და სარგებელი დიდი იქმნებიოდა, წმიდანიეკლესიანი სახლი ღ~თისანი ქვაბ ავაზაკთა ქმნილ იყუნეს და უღირსთა და უწესოთა მამულობით უფროსა უფროს ვიდრე ღირსებით
დაეპყრნეს უფროსნი საეპისკოპოსონი არა კართა მწყემსებრ შესრულნი ა~დ ავაზაკებრ ერდოთ შესრულნი და მათნივე მსგავსნი ხუც
ესნი და ქორ ეპისკოპოსნი დაედგინნეს რომელნი ნაცვლად სჯულთა ღვთისათა პყრობისა უსჯულოებასა აწურთიდეს: მათ ქუეშეთა ყ~თა დათვით სახელითა უფლისათა: და მღვდელთაგან გამოვიდოდა ყოველი უჯულოება და ცოდვა რომლითა თვალი ღ~თისა მხედველი ყოველთა ესე
ოდნად რისხვად აღმრულ იყო ვ~ა ზემორე სიტყუამან გამოაც
ხადა: და რ~ არა არს ცოდვა მღვდელისა და მჴედრისა: არცა ერისა
და მღრდელთ მთავრისა: არცა მწყემსისა და სამწყსოსა ვარცა წერილარს მონამან რომელმან იცოდის ნება უფლისა თვისისა დაარა განეკრძალოს იგუემოს დიდად: ამათ უკუე ესე ვითართა დიდთა წყლულებათა კურნებად შემოკრბა ერი მრავალი, რ~ სამეფოსა თვისისა კათალიკოზნი მღვდელთ მთავარნი მეუდაბნოენი მოღძვარნი დამეცნიერნიშემოკრიბნა წინაშე მათსა ჟამსა დაადგილსა ჯეროვანსა და მრავალდღე გამოწვლილვითა და ფ~დითა კეთილად გამოიძიეს და ყოველი ცთ-ომილი განმართეს და კეთილ წესიერება ყოვლითურთ დაამტკიცეს უღირსად გამოჩინებულნი გარდამოსთხივნეს საყდართაგან
და შეაჩვენეს დაღათუ არა ადგილ იოო ესე: რ~ იყვნეს კაცნი მთავართა და წარჩინებულთა შვილნი: რ~ რომელთა უწესოდ დაეპყრნეს საყდრები და მათ წილ ჭეშმარიტნი, მწყემსნი დასათნონი ღ~თი
1-24 სტრ., 64v
სანი დაადგინეს და ძეგლი შვენიერი ჭეშმარიტისა სარწმუნოებისა აღწერეს მიმდგომი დამოწამე წმიდათა ათორმეტთა კრებათა და ესრეთ ყო
ველნი ნიჭითა სამეფოთა წარგზავნეს თვითეული სახითა თვისად დაესეცა მიმსგავსებულად დიდისა კოსტანტინესსა აღასრულა მეფემან დავით
რომლისა სანაცვლოდ იხილეთ თუ რაჳ განაგო ღ~თნ გულთა მეცნიერმან უძილმან მცველმან ისრაელისამან:რ~ ესე აღსართან კაცთა მეფედ ჴსენებული შეიპყრეს ერთა დიდებულთა
არიშიანმან დაბარამ დადედის ძმამან მათმან ქავთარ ბარამის ძემან,
და მოსცეს მეფესა და იხუნა მეფემან ჲერეთი და კახეთი: და ერწუხს ქმნნა წყობანი დიდნი და ჴმა გახმენილი იგი დიდი ძლევა, რომელ
მცირედითა ლაშქრითა და განწირულითა ერითა დახოცნა სულტნისა
იგი სპანი ურიცხვნი, ათაბაკი განძისა დაუმრავლესი კაცთა დაქვეყანისა ერი მტერთავე თანა გარე მოდგომილი ჩუენ თანა ესე ოდენ ად
ვილად მოსწრაფედ ჴელთ უსხნა ღ~თნ საკვრველებამან რომელ ერთი ათსთა არა თუ სდევდა ა~დ ჴელითა იპყრობდა- და ორთა არა თუ წარიქცივნეს ბევრნი არამედ სანთლითა თვით მათვე ტყეთა დამთხრებლთათ
ტყუედ მოყვანდეს იგინი ყოველნი ქრისტიანენი:ხ~ თვით მეფე არა თუ ვ~ა სხუამ ვინმე ზურგით უდგა ოდენ სპათათვის
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თა ანუ შორით უზახებდა ვ~ა ერთი მთავართაგანი ვინმე ა~დ უპირატეს ყოველთა თვით წინა [წინა] უვიდოდა დავითა ლომი შეუძახებდა
ჴმითა მაღლითა: დავითა გრიგალი მიდამო იქცევოდა თვით გოლიათებრბ
მიმართებდა თვით მკლავითა მტკიცითა: და ჴმობდა ახოვანთა სვრიდა და დასცემდა წინა დამთხუეულთა ყოველთა ვიდრემდის ფრიადისა ცემისაგან არა
თუ ვ~ა ძველსა დავითის ელიაზარის ჴელი ჴრმლისა ვადასა ოდენ
1-24 სტრ., 65r
ება, ა~დ ჴრმლითა მისითა უკმო მდინარითა სისხლითა წელნი აღსავსედ ეტ
ვირთნეს რაჟამს შ~დ ომისა გარდახდის დასარტყლისა განხსნისა საცნაურ იქმნა ქვეყნად რა დაითსია ესე ოდენსა მტკანარისა სისხლისა შეყინებულისა, რომელსა პირველ განხილვისა თვით მისგან ვგონებდით გამოსრულად:
და მას დღესა სამნი ცხენნი გამოუკლნეს და მეოთხესაღა ზ~ა მჯდომმან სრულ
ყო მის დღისა, რომელ მის დღისა ომი: დაესე მრავლისაგან ყოვლად მცირედი დაკნინი წარმოთქვით ესრეთ რა თვით მპყრობელობით დაიპყრაჰერრეთი და კახეთი დანებიერად აიხვნა ციხენი და სიმაგრენი მათნი მზებრ მიიაფინა წყალობა ყ~თა ზ~ა მკვიდრთა ქუეყანისათა: და ვინათგან ღ~თი ესრეთ განაგებდა საქმეთა დავითისათა დაწარუმართებდა ყოველთა გზათა მისთა
და მოსცემდა ჟამითი ჟამად ძლევათა საკვირველთა და უძღოდა ძალითა ძალად: არცა იგი უდებებდა განმრავლებად საქმეთა კეთილთა-ღთ~ისათა: ა~დ სრულითა გულითა ჰმსახურებდა, და მათ იქმოდა, რომელნი ნები
სა ღ~თისად დაემტკიცნის და სათნო ყოფილად მისდა აღუჩნდის ვ~ა აწ ითქვას:რ~ მოიგონა აღშენება მონასტრისა დადაამტკიცა რომელიცა გამოირჩია მადლ
მან საღთომან ადგილსა ყ~დ შუენიერსა და ყოვლითურთ უნაკლულოსა რომელსა შინა ვ~ა მეორეცაჳ გარდაართხა ტაძარი ყ~დ წმიდისა და უფროსად
კურთხეულისა დედისა ღ~თისა რაბამ რამე აღმატებული ყოველთა წინანდელთა ქმნულობისა: რომელი ზესთა ჰმათს შუენიერებასა ყოველთასა
სივრცითა და ნივთითა სიკეთითა და სიმრავლითა და მოქმნულობისა შეუსწორებლობითა რომელსა აწ თანა მოწამედ ჰქონან თვალნი ყ~თა ხორცციელთა მხედველთანი და აღავსო სიწმიდეთა მიერ პატიოსანთა ნაწი
ლსა წმიდათასა ხატთა და სიწმიდისა სამსახურებელთა ყ~დ დიდებ
ულთა და სხუათა ნივთთა ძვირად საპოვნელთა ამათ თანა და ხსნა მუ1-24 სტრ., 65v
ვე დიდთა დახვასროვანთა მეფეთა ტახტნი და საყდარნი სასანთლეები
დასაკიდელნი ფერად ფერადა[დ] იავარად მოხმულნი და კ~დ გვირგვინნი მანიფნი
ფიალანი და სასმელნი რომელნი მოუხნა მეფეთა არაბეთისათა რააჟამს თვით
იგინიცა ტყვედ მოიყვანნა მასვე ტაძარსა შ~ა შეწირნა ღ~თისა სახსენოდ და სამადლობელად ძლევისა მის საკვირველისა: და მუნვე შემოკრიბნა
კაცნი პატიოსანნი ცხოვრებითა და შემკულნი ყოვლითა სათნოებითა არა
თვისთა სამეფოთა ოდენ შ~ა პოვნილნი, ა~დ ქუეყანისა კიდეთა სადადცა ესმა ვიეთიმე სიკეთე და სისრულე სულიერითა და ჴორციელითა სათოებითა აღსავსეობა იძია და კ~დ გამოიძინა მოიყვანნა დადაამკვიდრა მას
შინა მამული ლიპარიტეთი უმკვიდროდ დაშთომილი იყო ს~დ სხუათა მრვალთა და სამართლიანთა უსარჩლელ მიუხვეჭელთა სოფლებთა თანა მისცნა დედასა ღ~თისასა მსახურებელად მისსა წინაშე მდგომთათვის. და უზრუნველი ტრაპეზი განუჩინა რომელიცა აწ წინა მდებარე არს ყოვლისა
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აღმოსავალისა მეორედ იერუსალიმად სასწავლოდ ყოვლისა კეთილისა მოძღურად სწავლულებისად სახლად ათინად ფ~დ უაღრეს მისსა საღმთოთა
შ~ა წესად კანონად ყოვლისა საეკლესიოსა შუენიერებისად:და კ~დ სხა მოიგონა საქმე შემსგავსებულად მოწყალისა და ტკბილისა ღ~თ
ისა სახიერისა კაცთ მოყვარებისათვისისა აღაშენა ქსენონი ადგილსა შემს
გავსებულსა და შუენიერსა, რომელსა შინა შეკრიბნა ძმანი თვითო სახითა
სენითა განცდილნი და მოუმზადა ყოველნი სახმარი მათი უნაკლულოდ
და უხუებით და განუჩინნა შესავალნი და საღუაწნი მათნი ყოვლადვე.
ხ~ თვით მივიდნის მოიხილნის მოიკითხნის და ანბორს უყვის, თვითოეულსა
ჰფუფუნებდის ჰმამებრ სწყალობდის და ჰნატრიდის, განამჴნობდის მოთმინებისა მიმართ მონახის თვისითა ჴელითა ჴელითა ცხდრები სამოსლები და სა
1-24 სტრ., 66r
გაბული მათი პინაკი და ყოველი სახმარი მათი მისცის თვითეულსა ოქრო კმა
საყოფნი და განაკრძალნის ზ~ა მდგომელნი მათი განაგის ყოველი საქმე მათი დიდიდათ შვენიერად და ღ~თის მსახურებით:
ხ~ ვიდრე ამად ჟამამდე ქალაქი ტფილისი რუსთავი სომხითი დაყოველი სამშვილდე დააგარანი თურქთა აქვნდეს, ხ თრიალეთი და კლდე კარნი ჰქონდეს თევდორეს ჭყონდიდელისა დისწულსა კაცსა გონიერსა- დადიდად მყოფსა: რ~
მეფე რა გარდავიდის აფხაზეთად მუმცრორე ეშინოდის თურქთა და მათთა ციხოვანთა, მას ჟამსა მეფე გარდავიდა იმერეთს, და შეკრბეს ჭყონ
დიდელსა მწიგნობართ უხუცესსა წინაშე თევდორე აბულეთი და ივანე ორბელი და სიმარჯვით მოიპარეს სამშვილდე მაშვინ იქმნა დიდი სიხარული, რ~
დღითი დღე შეემატებოდა საზღვართა სამეფოთა ცნეს რა თურქთა აღება
სამშვილდისა უმრავლესნი ცხენი სომხითისანი დაუტევნეს და ღამე ივლტოდეს
და ჩუენთანა მოითვალნეს იგინი, რ~ ვიდრე მოაქამომდე სთველთა ჩამოიარიან თუ
რქთა სომხითი ყოვლითა ფალანგითა მათითა ჩამოდგიან გაჩიანთა, და პირსა
მტკურისასა ტფილისთგან ვიდრე ბარდავადმდე და იორის პირთა და ყოველთა
ამათ შუენიერთა ადგილთა საზამთროთა, რომელთა შ~ა ზამთრის ვ~ა არესა გაზფხულისასა ითიბების თივა და აქვს შეშა და წყალი უხვებით დამუნ არს სიმრავლე ნადირთა თვითო ფერი და საშუებელი ყოველი ამათ ადგილთა შ~ა
დადგიან ხარგაებითა ცხენისა ცვრასა ჯორისა და აქლემებისა მათისა არა
იყო რიცხვი, და აქვნდათ ცხოვრება სანატრელი ნადირობდია განისუენებდიან
და იხარებდიან და არა იყო ნაკლულევანობა მათთანა თვისთა ქალაქთა ვაჭრობდიან:ოდეს სამშვილდე დაძერნა აღირეს ქორანიკონი იყო ტარი და ლასი მასწელსა მოვიდა ძალი სულტნისა და ყოველი თურქობა კაცი ვითარ: ორასი
1-24 სტრ., 66v
ათასი უგრძნულად სიმარჯვითა: ხ~ მეფე დგა ნაჭარმაგევს ტაძრეულითა ცნა
რა მოსვლა მათი მიმწუხრი თრიალეთს ღამე ყოლ წარვიდა მრავალთა კაცითა
ათას ხუთასითა: რ~ ესოდენნი დახუდეს მას წინაშე ცისკარს მოვიდნეს თურქნი იქმნა ბრძოლა ფიცხელი მას დღესა, და შეწევნითა ღ~თისათა იძლია ბანაკი მათი. და მიდრეკასა დღისასა მიდრკეს სივლტოლად ესე ოდენ ზარ განხდილნი
და მოსწრაფენი ვიდრემდის არცა თუ კარავთა მათთა და ჭურჭელთა მიხედნეს
ყ~დ, ა~დ მოსწრაფებასა პატივსცე ს ფერჴთა მათთა უფროს საქონლისა მათისა
დაესრეთ განიბნივნენ თვისთა ქუეყანათა ხ~ ესევითარსა საკვირველსა სივლტო44

ლასა მათსა თვით მეფე და სპანი მისნი ესოდენ ურწმუნო იქმნეს ვიდრემდის არავინ სდევნა ყ~დ, რ~ ხვალისა ომი ეგონა წარიყო გიორგი ჭყონდიდელმან რუს თავიცა მეფისა მუხნარს ყოფასა ქორონიკონი იყო ტარი ლასი და ენი რომლმისათვისცა დიდად წყენა შეექმნა თურქთა დარიდობა
საზამთროთა ადგილთა დგომისა:რ~ მოიმსტუარის მეფემან [-----] რომელთა მოსრვა ეგებოდის, რ~უგრძნეულად
და ესხნის და მოსწყვიდნის. და ესე არა ერთ გინა ორ ანუ სამ ა~დ მრავალ
გზის ვ~ა აწ ერთი ითქვას, რ~ ტავოს ჩამოდგეს დიდნი თურქნი ხარგნებითა ვინათგან ზამთრისა სიფიცხესა და მთათა სიმაგრესა მიენდვნეს
ხ~ მეფემან მოიჴელოვნა ესრეთ რ~ სამთა ქართლისათა მაზაობა უბრძანა
და თვით ქუთათის გარდავიდა რომლითა უეჭველ ყვნა იგინი დათუესაფებერვალსა აცნობა ქართუელთა და მესხთა რათა კლარჯეთს დახვდენ პაემნსა და თვით შიდითა სპითა სუფთით ჭოროხის პირი წარვლო შეკრბეს
ერთად და უგრძნაულად დაესხნეს მათ ზ~ა უშიშად გულ-დებითა მსხდომარეთა
ბასიანამდე და მთად კარნიფორისა, რ~ ქორანიკონი იყო, ტარი ლასი და ვინი მოსრეს სიმრავლე მათი ურიცხვი და აღიღეს დედა წული მათი ცხენები ცხოვა1-24 სტრ., 67r
რი აქლემები და ყოველნი ნაქონები მათი რომლითა აღივსო ყოველი სამეფო
მისი ყოვლითა კეთილითა:და მასვე წელსა ასული თვისი კატა გაგზავნა საბერძნეთ სძლად ბერძენთა მეფისა რ~ პირველ ამისა პირმშო ასული თვისი, თამარი გაეგზავნა დედოფლად შარვანისა რათა ვ~ა ორნი მნათობნი ერთი აღმოსავლეთს ერთი დასავლეთს
ცისკროვან ჰყოფდენ სფეროსა მამისაგან მიმღებელნი მზებრთა შარავანდედთ
ანი- დამეორესა წელსა დაიპყრნა გრიგოლის ძენი ასამ და შოთა, და აღიღო ცი
ხე გიში, და გაგზავნა ძე თვისი დიმიტრი შარავანს სპითა ძლიერითა ლაშქრად, ხ~ მუნ ქმნნა ომნი საკვირველნი რომლითა განაკვირვნა მხილველნი დამსმენელი გამოიღო ციხე ქალაძორი და ძლევა შემოსილი მოვიდა წინაშე მამისა-თვისისა სავსე ალაფითა და ტყვითა ურიცხვითა:ხ~ მეორესა წელსა ბზობად წარმოემართა მეფე ღანუჴით წარსვლად რახის პირსა, და ზატიკი გარდაიხადა ნახიდურს მუნ [მნ] მოართვეს ამბავი
ბეშქენ ჯაყელისა ჯავახეთს თურქთანი მოკვლისა- დაამისთვის უშლიდეს
დიდებულ
ნი მას ჟამსა წარსვლად დაყოვლად არა მოისმინა არამედ დაესხა თურქთა
რახსის პირსა მდგომთა და მოსრა სიმრავლე მათი ურიცხვი წარმოიღო ტყვე დაალაფი ურიცხვი:ამასვე წელსა აღიღო სომხითის ციხე ქალაქი ლორე და მასვე წელსა ივლისსა აღ
იხვნა აგარანი მეორესა დღესა ცისკარსა, რ~ პირუელცა ესევე ციხე აეღო ბაგრატს პაპასა მისსა გარნა სამთვე ბრძოლითა ამასვე აგვისტოსა მოკვდა სულტანი
მალიქი მალიქშას ძე: და ალექსი ბერძენთა მეფე დავერა სცნეს ერთმან მეორისა სიკვდილი ქორონიკონი იყო ტანი ლასი და ჲე: ხედვიდა რა მეფე დავით ესე ოდენზეგარდამოთა ღ[..]ისა მიმართ წყალობათა შეწევნათა ძლევათა და გამარჯვებათა თვისთა დარომელთა ღ~თი მოსცემდა სამეფოთა ქუეყანათა ქალაქთა და ც1-24 სტრ., 67v
იხეთა. რ~ არა იყო ესე ოდენი სიმრავლე ლაშქართა სამეფოსა შ~ა მისსა: რათამცა
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რათამცა ქალაქთა დაციხეთა შ~ა მდგომად და დამჭირველად და კ~დ თვისთა თანა
მყოფე
ლად და მოლაშქრედმცა კმა იყვნეს დაუცხრომელად და სამარადისოსა მისსა
მიმოსვლასა ზამთარ და ზაფხულ განაღო სადამე ლაშქრობასა:ამისთვისცა შემოკრიბა გონება კეთილად გონიერად გამგონე ვ~ა დავით სულისა
მიერ წმმიდისა აღიღო მაღლად თავი თვისი და მიმოავლო თვალი გონებისა თვისისა
განიცადა
კეთილად და განიზრახა სამეფოთა ცნობითა რომელი არა კმა იყვნეს სამეფოსა
მისისანი თანა მიყოლად კრთომათა დაწადიერებათა სულისა თვისისათა და მგზავსად
ალექანდრესა ჰქმნა ამანცა სულთ ითქუნა, რ~ ითქმის მისთვის ვ~დ ფილოსოფოსმან
ვინმე ჰრქუა არიანო მრავალნი და ურიცხვნი სოფელნი რომელთა არცა თუ სახელი
გასმიეს შენ, და, მან სულთ ითქუნ და თქა უკეთუ დამიშთეს ესენი რაჳ იყოსპყრობელობა ჩემი ამისთვისცა ამან მეორე ალექსანდრე განიზრახა სივრცითა
გონებისათა.
რ~ სხუებრ არა იყო ღონე უწყოდა კეთილად ყივჩაყთა ნათესავისა სიმრავლე
და სიმჴნე წყობათა შ~ა სისუბუქე მიმოსვლისა სიფიცხე მიმართებისა ადვილად
სამჭირვლობა და ყოვლლითურთ მომზავებლობა ნებისა თვისისა და მათთანა
უადვილეს იყუნეს მოსულად მახლობელობითაცა და უპოვარებითა, და რამეთუ პირველ
მრავალთა წელთასა მიერ მოიყვანა სანატრელი და ყ~დ განთქმული სიკეთითა გუარანდუხტ: დედოფალი შვილი ყივჩაყთა უმთავრესისა ათრაქა
შარაღანის ძისა სჯულიერად მეუღლედ თვისად დადედოფლად ყოვლისა
საქართველოსა
ამისთვისცა წარავლინნა კაცნი სარწმუნონი და მოუწოდა ყივჩაყთა და სიმამრისა
თვისისა: ხ~ მათ სიხარულით მიითვალეს გარნა ითხოვეს გზა მშვიდობისა
ოსთაგან ამისთვისცა აიძულა მეფემან დაბრძანა წარსლვად ოვსეთს დასიტყუასავე თანა წარემართა დათანა წარიტანა გიორგი ჭყონდიდელი მწიგნობბართა უხუცესი თვისი კაცი სრული ყოვლითა სიკეთითა სულისა დაჴორც1-24 სტრ., 68r
თასა სავსე სიბრძნითა: და გონიერებითა განმზრახი სივიანი ფრთხილი თანა
აღზრდილი პატრონთა და თანა განკაფული ყოველთა და საქმეთა და ღვაწლთა მის
თა შევიდეს ოვსეთს დამოეგებნეს მეფენი ოვსეთისანი: და ყოველნი მთავარნი
მათნი და ვ~ა მონანი დადგეს წინაშე მისსა და აიხვნეს მძევალნი ორთაგანვე ოვსთა
და ყივჩაყთა ესერ ადვილად შეაერთნა ორნივე ნათესავნიდაყოშორის მათსა
მშვიდობა: და სიყვარული ვ~ა აიხვნა ციხენი დარიელისა და ყოველთა კართა ოვსთისა და კავკასიასა მთისათანი და შექმნა გზა მშვიდობისა ყვიჩაყთათავის, დაგამოიყვანა სიმრავლე ფ~დ დიდი სიმამრი და ცოლის ძმანი თვისნი, და არცა ცუ46

დად დაშურა არცა უსაქმოდ მათი გამოყვანა, ა~დ მათითა ჴელითა მოსრა
ს~დ სპარსეთისა ძალნი და დასცა შიში და ზარი ყ~თა მეფეთა ქუეყანისათა, დამათითა თანა ყოვლითა ქმნნა საქმენი დარწმუნებულნი, ვ~ა ითქვას წაღმართ:ხ~ მაშინ ოვსეთს ყოფასა მიიცვალა გიორგი ჭყონდიდელი თავ ადგა სიყრმითგანთა პატრონი მსახურებათა თვის, და პატივითა დიდითა წარმოგზავნა
მონასტერსა
ახალსა დამუნ დაემარხა რომელი იგლოვა ყოველმან სამეფომან და თვითმე
ფემან ვითა მამა შემოსითა შავისათა ორმეოც დღე ვიდრემდის იშვა:ვახტანგ რომელი ხარებითა დაჴსნა გლოვა ხ~ ყივჩაყნი დააყენნაადგილთა მარჯუეთა დედა წულითა მათითა რომელთა თანა იყო წყობად განმავალი რჩეული ორმოცი ათასი ესენი განასრულნა ცხენებითა და საჭურველითა და კ~დ მონანი რომელი რომელი ჰყვეს რჩეულნი და განსწავლული ღვვაწსა ვითარ ხუთ ათასი კაცი ყოველნი ქრისტიანე ქმნულნი მისანდონი დაგამოცდილნი სიმჴნითა და თვით ყივჩაყნიცა უმრავლესნი ქრისტიანე იქმნებოდეს დღითი დღე და სიმრავლე ურიცხვი შეეძინებოდეს ქრისტესა ესენი რა ესრეთ შემოიკრიბნა დადააწყვნა გუარად და დაუდგინა სპასალარნი დამმართებენი და ეგრეთვე თვისისა სამეფოსა სპანი რჩეულნი და მოკაზმულნი ცხენ კეთი
1-24 სტრ., 68v
ლნი შეუქცეველნი და საშუალ მათსა თვით იგი უმსგავსო სპასპეტი და წინა
ბრძოლი მიმსგავსებული ძველისა ქაიხოსროსთვის მოთხრობილთა წინა უძღოდა: და იწყო რბევად სპარსეთისა შარვანისა და სომხითისა დიდისა, რ~ არა და შურებოდა არცა მოეწყინებოდა არამედ ჟამიერად და წესიერად ალაშქრებდა მათ
მართებდა და განაგებდა მსგავსად მისსა დიდ გონებითა დავიღამცა იყო წინა
და მდგომი მისი ანუ მიმმართნი ომისა მის წინაშე: რ~ დაღათუ წერილმან ფრთოვანს ვეფსვსა მიამსგავსა მაკედონელი იგი სიფიცხითა მიმმართველობისა
თვის, და მსწრაფლ მიმოვლისა ქუეყანათა შინა და ჭრელად მრავალ ფერობისათვის
ქცევათა და განზრახვათა მისთასა ა~დ ჩვენი ესე გვირგვინოსანი და ახალი
ალექსანდრე
დაღათუ იყო ჟამითა შ~დ არა საქმითაცა განზრახვითა არცა სიმჴნითაუმცირედ და თვით მათ საქმეთა შ~ა რომელთა მძლედ თქმისა ალექსანდრე არა უმდაბლეს ა~დ მრავლითა უმაღლეს მგონიეს ესე, და რაოდენ საწუთოთა და ჴორციელთა შ~ა იგი მისთა სწორთა და მისგან მის ჟამისათა ყ~თა უმაღლეს და უზე
შთაეს იყო ეგეოდენ ესე საღთოთა და ქრისტეს მცნებათა შ~ა ჴორციელთავე
თანა მისთა, პირველთა ყ~თა ჰმატა: რ~ არა სცა ძილი თუალთ არცა ჰრული
წამთა არცა განსუენება ჴორცთა თვისთა არა მიდრკა გემოვანებითა მიმართ
არცა ნებასა ჴორცთასა: არა სასმელ საჭმელთა არცა სიმღერა სიღოდათა
და რაჳ თურთ არა რა შემკრველთა ჴორცთა დაგონებისათა გარნა სა~ღ
თოთა და სასულიეროთა ყ~თ დასრულებად და უდებებად მზიდველთა ნებისათა: და განიცადედღა ოთხთა ამათ წელთა ქმნულნი მისნი რომელთა მრავალ
გზის მცირედი მეგულების თქმად:რ~ აქვნდეს ჩვეულებად ესე მეფესა, რ~ განგებულებითა გარდავიდის აფხა
ზეთად და ჩამოიტყუვნნის თურქმანი საზამთროთა ადგილთა მტკვრის
პირთა რ~ მათნიცა- მსტოვარნი ზ~ა ადგიან მეფესა და იკულევდიან გზათა მისთა
1-23 სტრ., 69r
გარდავიდა მეფე გეგუთს და მიერ ხუფთას და ამით გულ პყრობილ ყვნა
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იგინი ქორონიკონი იყო ტარი და მანი, ხ~ მათ ცნეს რა სიშორე მისი ჩამოდგეს ბოტორას დიდნი ფ~დ და დაიზამთრეს და არა, ჰრულოდა მეფესა, ა~დ
გარდამოიფრინა ფებერვალსა ათთოთხმეტსა, და უცნაურად დაესხა მათ
ზ~ა და ძლით ვინმე შეესწრა ცხენზედა, და გარდაიხუეწნეს აღიღეს ტყვე
და ალაფი ურიცხვი და მოვიდეს ღანუხს და მასვე შვიდეულსა პირ მარხვასა
დღესა აღიღო შარვანისა ქალაქი ყაბალა- და აღავსო სამეფო თვისი ოქროთა და ვეცხლითა და ყოვლითა სიმდიდრითა და წარმოვიდა ქართლს: დამყის შეიკრიბა სპა და წარვიდა შარვანს მაისს შვიდსა არაბია ლიჟათათ
ქურდევნამდე და შიშტლანთამდე და სავსენი ალაფითა მოვიდეს ქართლსა:
მათვე დღეთა შეიბნეს შარვანელი და დარუბანდელი მოკლეს აფრიდონ დამოსწყვიდნეს შარვანელი თვესა ნოემბერსა წარვიდა აშორნას და დაესხნეს
თურქმანთა მოსრნა დაიავარ-ყვნა წარმოიღო ურიცხვი ჩამოვლო მგზავრად
დადაესხა სევგელ-ღამე თურქმანთავე, და არა დაუტევა მოტირალი კარავთა
მათთა ესე ერთისა წლისად:
მასვე ზამთარსა ჩავიდა აფხაზეთს მიჭვინტამდე და გააგნა საქმენი მანდაურნი
ღირსნი და წყალობისანი შეიწყალნა შემცოდენი და იპყრნა და წვართნა, რ~ იყო
ზამთარი ძნელი და თოვლი ფ~დი, ესერა ცნეს თურქთა ვ~დ შორს არს მეფე
გულდებით ჩამოდგეს პირსა მტკვრისასა გარნა ჰომსა არა ჰრცხვენოდა არცა
დამხრწეველთაგანი
რაჳ იმჭირვიდა არცა ჰრულოდა ომისათვის , წარმოვიდა მსწრაფლ აფხაზეთითთოვლთა საშინელთა გარდაათხრევინა მთა ლიხისა სადა გარდა-ნაკვეთსა
თოვლისასა
აქვნდა სიმაღლე: მჴარი სამი და ხვდა მზად სპა მისი პირველ [.]ამბავისა ქართლისა ცნობამდე დაესხა ხუნას და აღავსო ლაშქარმან მთით მტკვრამდე და გა1-24 სტრ., 69v
გთათ ბერდუჯამდე: და მოსრეს პირითა მახვილისათა დარომელ არა დაუშთათ
მთხრობი ჰამბავისა ქრონიკონი იყო, ტარი მანი და ანი თვე იყო მარტი
ხ~ ვ~ა მოიწია გაზაფხული განდიდნა მტკვარი ფ~დ რომელ ნადინები მისი
ვერღარა
იტევდა, ამისთა მინდობითა ჩადგეს თურქმანნი ბარდავს გულ დებით მა
შინ მონახნა მეფემან იგინიცა დალონს მტკუარს აცურდა:- ყივჩაყითა
და ჰაზრავსა მას წყალსა მოსრნა თურქნი არბა ბარდავი და ყო ორი დღე დანე
ბიერად მოვიდა შინ: სავსე ალაფითა თუე იყო ივნისი ამათ ესე ვითარითა
ჭირთაგან შეიწრებულნი თურქმანნი და კ~დ ვაჭარნი განძელ ტფილელ დადმანელნი წარვიდეს სულტანსა წინაშე და ყოველსავე სპარსეთსა შეიღებნეს შავად რომელთამე პირნი და რომელთამე ჴელები და რომელნიმე ს~დ და ესრეთ
მიუთხრნეს ყოველნი ჭირნი მოწევნულნი მათ ზ~ა რომელთა აღძრნეს წყალობად თვისსა: და იქმნა გლოვა ფ~დი შორის მათსა:მაშინ სულტანმან მოუწოდა არაბეთისა მეფესა დურბეზს სადაყას ძესა დამო
სცა ძე თვისი მალიქი და ყოველი ძალი მისი: და აჩინა სპასალარად ელღაზი ძე
არდეხისი, კაცნი დაჰმანი და მრავალ ღონე- და უბრძანა თურქმანობასა სადაღაცა ვინ იყო დამასკოთ და ჰალაბითგან ამოღმართ ყოველსა მჴედრობად შემძლებელსა ამათ თანა ათაბაგსა განძისასა მისითა ძალითა და ყოველთა სომხითისა:
ამირათა ქორონიკონი:- ტარი მანი და ანი შეკრბეს ესე ყოველნი შეით48

ქვნეს შეიმტკიცნეს: სიმრავლითა ვ~ა ქვიშა ზღვისა: რომლითა აღივსო ქუეყანა
და აგვისტოსა თვრამეტსა მოვიდა თრიალეთს მანგლისს და დიდ გორთა: რომელი
თვით
ფერჴთა ზ~ა ვერ ეტეოდეს ამათ ადგილთა:ხ~ მეფემან და ვით უშიშმან და ყ~დ უძრავმან გულითა და თუ ვითარ წინა განაწ
ყო სპა მისი: და თუ ვითარ ყოველი საქმე შუენიერად და ღონიერად ყო რაბამ რამე წყნარად უშფოთველად და გამოცდილებით და ყ~დ ბრძნად განა
1-24 სტრ., 70r
გო. და თუ ვითარ თვისნი სპანი დაიცვნა უნებელად ამათ ყ~ლ თვის ვგონებ
რომელ ყოველთა ბრძენთა სოფლისათა ვერ შემძლებელ-არს მითხრობად
ზ~ა მიწევნითა ყოველსავე: რ~ პირველსავე ჰომსა იოტა ბანაკი მათი და ივლტოდა რ~ ჴელი მაღლისა შეეწეოდა და ძალი ზეგარდამო ფარვიდა მას და წმიდა მო
წამე: გიორგი განცხადებულად და ყოველთა სახილველად წინ უძღოდა მას დამკლავითა თვისითა მოსვრიდა ზედა მოწევნულთა უსჯულოთა მათ წარმართთა: რომელ თვით იგი უსჯულონი და უმეცარნი მოღმართ აღიარებდეს
და მოგვითხრობდეს სასწაულსა ამას მთავარ მოწამისა გიორგისა: და ვითარითა
ღონითა მოსრნა სახელოვანნი იგი ბრძოლნი არაბეთისანი- და ანუ მეოტთა ვითარ
სიმარჯვით და განკრძალულად სდევნა, და მოსრნა რომლითა აღივსნეს ველ
თანი და ღელენი მძორებითა: ხ~ სპანი ჩვენნი და უფროსად ყოველი სამეფო
აღივსო ოქროთა და ვეცხლითა არაბულითა ცხენებითა: ასურულითა ჯო
რებითა კარვებითა სრა ფარდაგებითა სხვითა უცხოთა ჭურჭლებითა
საბრძოლელთა თვითო სახეთათა ქოსთა და ფილაკავანთათა სასმურთა ტურფათა და სანადიმოთათა საბანელთა და სამზა-რეულოთათა რაოდენმან ქარტამან
და მელანმან დაიტიოს აღწერად: და რ~ გლეხთა იხილემცა ოდეს არაბთა მეფენი
მოჰყვანდეს ტყვედ: და სხვათა გოლიათთა თვის რადღა რამცა გვინდოდა თქმაჳ:ხ~ ამად რა თხრობად მოვიწიე ვაებისა ღირსად შევრაცხენ დიდნი იგი სახელოვანნი გამომეტყველნი, ვიტყვი უკუვე უმიროს არისტოტელისა ელინთა ხ~
იოსიპოსს ებრაელსა რომელთაგანმან ერთმან ტროადელთა აქილეველთამან
შეამკვნა თხრობანი თუ ვითარ ღამენონ და პარაჟამოან უაქილევი, და ეკტონ
მერმეცა ოდისეოს და უფირესტე ეკვეთნეს და ვინ ვის მძლე ექმნა და მეორემან
ალექსანდრესნი წარმოთქვნა მძლეობანი და სიმჴნენი და ძლევა შემოსილობანი:
ხ~ მესამემან ნეტიტოაის მიერნი მეტომეთა თვისთა ზარნი ჭირნი მისცნა
1-24 სტრ., 70v
აღწერასა და ვინათგან ამათ ნივთნი საქმენი არა აქვნდეს კმად მისა-თხრობლად჻
ამისთვისცა მის ჴელოვნობისა რიტორებისათა განავრცელნეს ვ~ა იტყვისთვით სადამე ალექსანდრიელი: არა დიდ იყავ აქიველი ა~დ დიდთა მიემთხვია
მაქებელსა უმიროზ: რ~ ოცდა, რუა წელ განგრძნობისა ტროადელთა ბრძოლის
ასა ვერა რა ღირსი ქებისა იქმნა: ხ~ მეფის[.] დავითისი ესე ოდენთა მიმართ წინა
განწყობაჳ სამ ჟამამდი იყო დავერცა პირველსა ომსა შეუძლეს წინა დადგომად
ჰქონებოდესმცა ამათ ბრძენთა თხრობათა ნივთად საქმენი დავითისნი და მათმცა
აღწერნეს ჯეროვანად მათისაებრ რიტორობისა: მსგავსად, და მაშინღამცა ღირს ქმნილ იყუნეს ჯეროვანსა ქებასა და ესენი ესე ოდენ, ხ~ მეორესა
წელსა აღიღო მეფემან: ქალაქი ტფილისი: პირველსავე ჰომსა ოთხას წელ ქონ49

ნებული სპარსთადა დაუმკვიდრა შვილთა თვისთა საჭურჭლედ და სახლად
თვისად
საუკუნოდ ქორონიკონი იყო: ტარი მანი და ბანი:და მეორესა წელსა მოვიდა სულტანი შარვანს შეიპყრა შარვაშა აიღო შამახია: და მოგზავნა მოციქული მეფესა წინაშე დამოუწერა წიგნი და მოჰრქუა ვ~რ
შენ ტყეთა მეფე ხარ და ვერა ოდეს გამოხვალ ველთა მე ესერე შარვანშა
შევიპყარ ჴელთა და ხარაჯასა ვითხოვ: შენ თუ გენებოს ძღვენი ჯეროანი გამმოგზავნე და თუ უნდა სამალავთათ გამოჴედ და მნახე, ხ~ ესმა რა ესე მეფეს
მსწრაფლ ჴმა უყო ყ~თა სპათა მისთა დაბრძანებასავე მისსა თანა მოვიდეს
წინაშე მისსა ყოველნი სამეფოსა მისისანი და წარემართა სულტანსა ზედა, დაყივჩაყნი ოდენ ათუალულ იქმნნეს მაშინ და იყო შემბმელი ორმოცდა
ათი ათასი:- და ეუწყა რა სულტანსა ზედა მისვლა და ძალი და სიმრავლე
სპათა მისთა და განჰკრთა აიყარა ველთათ სადა დგა და მსწრაფლ შევიდა
ქალაქად და გარე მოიზღუდა ერთ კერძო სხრტითა და სანდაკებითა: დასხვით კერძო ზღუდითა ქალაქისა შამახიისათა: ხ~ ცნა რა ესე მეფემან არ1-24 სტრ., 71r
ღარა ჯერ უჩნდა ზე~დ მისვლა მლტოლვარისა: ა~დ დავარდა მიწასა ზედა და
მადლობა შეწირა ღ~თისა სახიერისა და კაცთ მოყვარისა: დაადგილობასა დადგა:მაშინ სულტანმა მრავალთა მიერ ვედრებათა და ძღუენთა და მუდარითთა შეთვ
ლილობათა ვ~ა მონამან ჭირვეულმან: არღარა ძღვენი ანუ ჰომნი ითხოვნა
ა~დ გზა სამლტოლვარო ფ~დ რამე სიმდაბლითა და არა სულტანურად, შეიწრებულმან შიმშილითა და წყურილითა მრავალ დღე:მასვე დღესა სულტანსა წინაშე მიმავალი ათაბაგი რანისა აღსუნღული
ძლითა მრავლითა მოსრეს მონათა მეფისათა ვითარ ოთხი ათასი კაცი: დაიგი
ოდენ მარტო მეოტი ძლით მივიდა სულტანსა. წინაშე: იხილა რაჳ ესე
სულტანმა მასვე ღამესა გაიპარა და საზდუნით მეოტი სხვით გზით წარვი
და სოფლად თვისად: და ესრეთ ძლევა შემოსილი დამადლობელი ღ~თისა შემო
იქცა მეფე და მცირედთა დღეთა განისვენა ამუნს
და მეორესა თვესა ივნისსა: კ~დ წარვიდა შარვანს: აღიღო გულისტანი სახლი
თავადი შარვანისა სიცხეთა მათ საშინელთა მოირთო შარვანი და აღავსნა კეთთილითა ყოველნი მორჩილნი ბრძანებათა მისთანი წარმოვიდა ქართლად
ხ~ სთველთა გარდავიდა გეგუთს ინადირა განისუენა განაგო მანდაური ყოველ და მარტსა გარდავიდა ქართლად და აღიღო ქალაქი დმანისი: და აპრი
ლსა დაესხნეს ბაბურანს დარუბანდელსა დამოსწყვიდნეს ქურდნი ლეკნი
და ყივჩაყნი დარუბანდელისანი: და აღიხვნეს ციხენი ღასანი დახოზაონდი და მიმდგომი მათი ქუეყანა:და მყის აღმსრბოლა ვ~ა არწივმან და მაისსა აღიხუნეს ციხენი სომხითისანი
გაგნი ტერო-ნაკალი ქავაზინნი ნორბედი მანას-გომნი და ტალინჯაქარი
და ივნისსა წარემართა ლაშქრითა განვლო ჯავახეთი კოლაკარნი ფოლა ბასია
ნნი სპერამდინ და რაცა პოვა თურქმანი მოსრა და ტყუე ყო ჩამოვლო ბუთა
1-24 სტრ., 71v
თა-ყური დადაწვნა ოლთისნი და მოვიდა თრიალეთს დიდითა გამარჯვებითა: და
მცირედნი დღენი შუა გამოჴდეს და განიყარა ლაშქარი თვისი თვისად:- და აგვისტოსა ოცსა჻
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მოვიდეს მწიგნობარნი ანელთა თავადთანი და მოახსენეს მოცემა ქალაქისა
დაციხეთა
მოჟანას წყაროთა ზედა მდგომსა და მსწრაფლ წიგნები წუევისა წარსცა ყოველთა
და მესამესა დღესა სამოცი ათასი მჴედარი წინაშე უდგა წარემართა და ვითარცა მიიწია მესამესა დღესა აიღო ქალაქი ანისი და ციხენი მისნი უჭირველად: და სოფელნი და ქუეყანანი ანისისნი: და წარმოიყვანა ბულასავარ რათა ძეთა მისთა თანა
დამჴევალთა დასძალთა და ჩაგზავნა აფხაზეთს: და ანისისა მცუველად დაუტევნა
აზნაურნი მესხნი და წარმოვიდა ქართლად, და მცირედთა დღეთა მოუსვენა სპათა
თვისთა:და მერმე წარემართა შარუანს: და აღიღო ქალაქი შამახია: და ციხე ბიგრიტი სრულად ყოველნი შარვანი: დადაუტევნა ციხეთა დაქალაქთა შინა ლაშქარნი დიდნი ჰერნი და კახნი და განმგებელად და ზედა მხედველად ყოველთა საქმეთა მანდაურთა
აჩინა
მწიგნობართ უხუცესი თვისი სვიმონ ჭყონდიდელი მთავარ ეპის-კოპოსი, მაშინ ბე
დიელ ალავერდელი მიმსგავსებული გიორგი დედის-ძმისა თვისისა კაცი
ყოვლითურთ
სრული დაბრძენი:და განაგო მეფემან ყოველი საქმე შარავანისა აღავსნა კეთილითა და საბოძვარითა
ქურდნი ლეკნი და თარასნი მოვიდა ქართლად და ყივჩაყთა თვისთა უჩინა
საზამთროდ სადგური და საზრდელი და კაცნი ზედა მდგომნი მათნი და განაგო ყოველი საქმე
ქართლისა სომხითისა და ანისისა: დაეგულებოდა გაზაფხულ ქმნა დიდთა საქმეთა და უფროსთა
ლაშქრობათა
ვინათგან არავინ წინა აღუდგა მას: და რ~ თვით სულტანი მუნ სადა იყო ძრწოდა
შიშისაგან მისისა, და არცაღა თვით ძუელად ქონებულთა ქალაქთა დაქუეყანათა
გონებდა თვისად ქონებად არამედ რაოდენთა შორის იყო ეგრეცა ეოცნებოდა მძინარესა
1-24 სტრ., 72r
შიში და მღვიძარესა სიკვდილი:ამისთვისცა ზედასა ზედა წარმოავლენდის მოციქულთა ძღუნითა დამშვიდებად
პირსა მისსა და რ~ წარმოსცინის საჭურჭლენი მძიმენი ტურფანი მრავალ ფერნი მფრინველნი და ნადირნი უცხონი დაძვირად საპოვნელნი და ეძიებნ მშვიდობასა და
სიყუარულსა: და ყივჩაყთაგან არა რბევასა ამისთვისცა არა რას მიხედვიდეს წარსაგებელთა სიმრავლესა ოდენმცა მუნ თვით სადა იყვის იპოის მშვიდობა და სიცოცხლე თავისა თვისისა, ვგონებ ვითარმედ მამათა და პაპათაგან წაღებულნი ქუეყანანი ტყვენი და სიმდიდრენი მრავალ წილად უკმოიზღნა: ამან მჴნემან
დაამშვიდნა
ქუეყანა აღივსო და გარდაეცა ყოვლითა კეთილითა განავსო და აღაშენა ყოველი
ოჴერ
ქმნილი და გარდაემატა ყოვლითა ჟამთა მშვიდობითა და სიმდიდრითა სამეფო
ჩუენი
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ნაცვლად გარდასრულთა ოჴრებათასა, ესე ვითარნი უკუე არიან მეფობითა და
მიმოსვლათა მისთა წყობათა და ღუაწლთა ძლევათა დაწარმართებულებათა დაპყრობათა
დაახუმათა დიდთა მათ მრავალთა სამეფოთა და სამთავროთა მოთხრობანი, და
საქმენი რომელნი მან ქმნნა და აღასრულნა რომელნი ჩუენ მცირედითა და ყ~დ კნინითა სიტყვითა წარმოგვიჩენიან დიდთა მათ და მითხრობად შეუძლებელთა საქმეთა
მისთაგან, და ბრჭალთაგან ლომსა დაფესუსა მცირისა ყოვლისა ქსოვილისა ვითარებასა
საცნაურ ყოფად ვმეცადინობთ ვ~ა აჩრდილისაგან კაცსა რომელნი ესე შეუძლებ
ელ არიან ყოფად: ხ~ ჴორციელთა საქმეთა ესრეთ მოქმედისაგან უკეთუ ვიეთმე
ჰგონონ ვითარმედ რადღანმცა მოეცალა საღთოთა და სულიერთა სათნოებათა მიერ
მიხედვადცა და მოგონებად არა თუ ქმნად ვინათგან ფრიადცა კმა არიან ესენი: ერთისა ჴორცთა შინა მყოფისა კაცისა ქმნად და წარმართებად: და თუ სადათ პოვა
სამეფო თვისი სიმდაბლედ შთასრული: და თუ სადათ სიმაღლედ აღიყვანა, დათუ სადა დასხნა საზღვარნი დამძლეულნი ვითა მძლედ გამოაჩინნა ამათნი მგონებელნი ნუ უკვე არა იბრალნენ ა~დ ეუწყენ მათ ვ~დ უკეთუ ამათ ვითარ1-24 სტრ., 72v
ვინმე გამოიძიოს და ზედა მიწევნით ვინ ცნობა ინებოს კნინღა და ესე ჴორციელნი
საქმენი წარმოთქმულნი ფ~დ უნდო და არა რად პოვნეს ვ~ა ნამდვილვე მცირედი
და სასაწუთონი დაგარდომათა მათთანა მტკიცეთა და საუკუნოდ ღ~თ მყოფელთა მისთა საქმეთა რომელთა იგი უმეტეს ამათსა მათ მომქედებ, და დაუსასწრაფოეს აქვნდა რომელთაგანნი მცირედნი მრავლისაგან ვ~ა სასმელი
მტკვრისაგან ჩვენცა მივსცეთ თხრობასა:- იტყვის სოლომონ დასაბ
ამად სიბრძნისა მიეგე სიბრძნეო: ხ~ დავით მამა ღ~თისა დასაბამად სიბრძ
ნისა შიში უფლისა ესე შიში უფლისა მოიგო სიყრმითგან თვისით დავით
დაჰასაკსა მისსა თანა აღორძნდა და ჟამსა თვისსა ესე ვითარნი ნაყოფნი:
გამოიხვნა რომლითა ორკერძო ცხოვრება თვისი განაშვენა რომლითა შეამკვნა საქმენი თვისნი რომლითა განაგნა ჴორციელნი და წარმართნა სულიერნი:ხ~ თუ ვითარ ისმენდი გონიერად დედად სიბრძნისა რაჳ პოვა შიში უფლისა შიშისად ღ~თისად საღთონი წერილნი და ესენი მდიდრად შეიტკბნა რაოდენი პოვნა გარდამოღებულად ენასა ქართულსა სხუათა ენათაგან ძველნი
და ახალნი: ვ~ა სხუამან პტოლემეოს ამას ზედა სასოვან ქმნილმან და ესე--ოდენ შეიყვარნა და შეითვისნა რომელ სთქუმცა თუ მათ შინა ცხოველ
არს და მათ შინა იძრვის: იგინი იყვნეს მისსა საზდელ ყოველთა გემო
ვან და სასუმელ ტკბილ და საწადელ, იგინი შუებად განცხრობა საწურ
თელ დასარგებელ დღე და ღამე მიმოსლვათა შინა მიმდემთა ლაშქრობათა მოუწყენელთა შრომათა განუსვენებელთა, წიგნები ეტვირთა სიმრავლესა ჯორთა და აქლემთასა სადა გარდახდის ჰუნესა პირველ ყოვლისა წიგნნი მოაქვნდიან ჴელითა და არა დააცადის კითხვა ვიდრე არადა შურის:1-24 სტრ., 73r
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ხ~ შ~დ სერობისა ნაცვლად ძილისა ანუ სხუისა რასმე საქმისა კ~დ კითხვაჳ
წიგნთა: და რაჟამს თვალნი დაშურიან სმენილნი ანაცუალნის სადა არა
გარე-წარად: ა~დ ფრიადცა ფრთხილად ისმენნ წინაშე თვისსა მკითხველისსა გამოეძიებნ ჰკითხვან: დაჰუფროღა თვით განმარტებნ ძალსა
და სიღრმესა მათსა,და უსაკვირველეს ესე არის უწყით ყ~თა სასწრაფო
არის ყ~თა საქმე ნადირობისა და თუ ვითარ იმონებს შედგომილსა
თვისსა: და წარტყვენილ ჰყოფს და ნადირობასა შინა არა რასა სხუასა გარნა
განხილვასა და დევნასა ნადირისასა: და თუ ვითარ ჴელთ იგდოს მიმხედვ
ელ ჰყოფს გარნა მის გულს მოდგინება ამასცა სძლევდა: რ~ თვით ნადირობასა შინა წიგნნი აქუნდიან ჴელთა: და რაჟამს ჟამი იყვის მისცნის ვისმე მსახურსა და ესრეთ დევნა უყვის: და ნუ უკვე ჰგონო ვ~დ ჴელითა ცალიერითა მოიქცის ანუ ცუდად დაშურის: რ~ ვინ გავნ ჴორციელი
ანუ ვინ იხილა ესე ოდენ განმარჯუებული ნადირობასა შინა:მოსამახოს: ვინმე ითქმის ებრაელი მოისრობის და კეთილ მრთელობისა თვის
ალექსანდრეს სპათა შორის მჯობად: და აქილევი კენტავროსგან განსწავლულად: მოისრობისა ელენთა შორის: ხ~ ბარჰამჯური სპარსთა შორის
მოქმედად უცხოთა და საკვირველთა: გარნა ჭეშმარიტად ვერცა ერთი ამათგანი შეუსწორებდა ამას ვ~ა გვიხილავს:და ვთქ~უა სხუაცა საქმე საცნაურ მყოფელი წიგნთა სიყვარულისა რომელსა შინა არა რა იყო ტყუილი ვინათგან წარსწყმედს უფალი ყოველნი რომელნი იტყვიან სუცრუესა: წინა დაიდვა ოდეს მე წიგნი სამოციქულო წარკითხვად დარაჟამს დაასრულის ნიშანი დასვის ბოლოსა წიგნისასა: ხ~ მოქცევასა წელიწდისასა მით ნიშნითა ავთვალეთ ოცდა ოთხჯერ წარუკითხა: არიან უკუე სხუანიცა მრა1-24 სტრ., 73v
ვალნი საცნაურებანი ამის პირისანი: გარნა მე ერთიღა შევსძინო სიტყვად სხუაჳ ამათთა: ქალაქი ტფილისი:- იყო ოდეს ერთ ჯერ არა სრულიად შემოყვანებულ იყო უღესა ქუეშე მორჩილებისასა ვ~ა აწ ა~დ სავსე
იყო სისხლითა ქრისტიანეთათა: ოდესვე ყვიან ღავღავი და თვინიერ მიზეზისაცა მოსრიან რავოდენნი პოვნიან ქრისტიანენი: ხ~ ოდესმე ქარავანსა
თანა შემოყოლითა თურქთა ზედა განსცნიან შემომავალ გამომავალი
ქრისტიანენი დატყვეობად სიკვდილსა მისცნიან: და ესრეთ ისრვოდა ქუეყანა მრავალ ჟამ რომელი ესე ეძვინებოდა სულსა დავითისასა:
შემოვიდა ოდესმე ქარავანი დიდი განძით და თანა შემოჰყვეს თურქნი
დიდნი ცნა მეფემან და გაგზავნნა მონათაგანნი თხუთმეტნი კაცნი რჩეულნი: რათა ლოჭინით კერძო ნახირი მძოვარი ქალაქისა წარმოიტაცონნუ უკვე იგი თურქნი გამოვიდენ დევნად და მოსწყვიდნეს ამით ღონითა:ხ~ თვით სამასითა ოდენ კაცითა დაიმალა ღელეთა ავჭალისათა დაარავის მიენდო მხედუელსა სხუასა: ა~დ თვით მარტო წარვიდა ყ~დ უსაჭურველო ჴრმლითა ოდენ: და თანა წარიტანა წიგნი ღ~თის მეტყველი: და ამცნო
სპათა არა შეძვრად ყოვლადვე მისვლადმდე მისა მათ თანა:ხ~ მონათა ჰყვეს ბრძანებული მათდა და წარმოიღეს ნახირი: დამოეწივნეს თურქნი ვითარ ასი კაცი: და შემდგომად დიდისა ჰომისა ჩამოყარნეს მონანი დადაუხოცნეს ცხენნი გარნა ქუეითიცა იბრძოდეს ფიცხლად: ხ~ მეფე ცხენსა რა გარდაჰჴდა არა ჰგონებდა ჯერეთ მოსვლასა შეექცა კითხვასა: და ესე
53

ოდენ წარიტყუენ მისგან გონებითა რომელ სრულად დავიწყდა წინა
მდებარე საქმე: ვიდრემდის ჴმაი რამე კლვისა შემოისმა ყურთა: მყის დავუტევა წიგნი მუნვე და ამჴედრებული მიჰყვა მას ჴმასა: და ვითარცა ზედა წარადგა მონათა თვისთა ესე ვითარსა ღუაწლსა შინა მყოფთასა: და რ~
1-24 სტრ., 74r
შორვიდა თვისთა სპათა და უკეთუმცა მათდა ცნობად წარსრულ-იყო მონათა დაუხოცდეს მსწრაფლ შთაბრიალდა ვ~ა არწივი: დადააბნინა ვ~ა კაკაბნი
და მსწრაფლ ესე ოდენნი მოსწყვიდნა რომელ მათი ცხენნი კმა ეყვნეს მო
ნათა მათ: და აღმჴედრებულთა ესე ოდენნი მოსრნეს რომელ მცირედ შეესწრნეს ქალაქსა ქალაქსა: ხ~ გზანი სავსენი იყვნეს მძორითა მათითა და ფრიადისა ცემისაგან ჴრმალმანცა დაღვლარჭნი ლმან-უკარ ქარქაში თვისნი
მაშინღა მოვიდა სპათა თვისთა თანა: რომელნი ფ~დ აბრალებდეს მას:
განიცადეთღა
ჩემდა რომელ ესე ვითარსა საქმესა შინა: და ესე ოდენ უცალოსა წიგნივე
ქონდეს უსასწროფოესად საქმედ ესენი და ესე ოდენ:
ხ~ ვთქუა ესეცა ვითარმედ უკეთუმცა არა წერილთა მეცნიერებანი: და გარდასრულთა საქმეთა შემეცნებანი პირველ მეფეთა ყოფილთა კეთილ ძღვანებულთა:
ანუ ვერასა წარმართებულთა შემთხუეულნი წინა განსაკრძალებლად: სახედ არა
შემოეხვნეს და არა მოეჴმარნეს: ვ~ა იტყვის სოლომონ ვ~დ იცნის ქცეულებანი
ჟამთანი
აჴსნანი იგავთანი და გარდასრულთა შეამგზავსნის მომავალნი არა თუმცა ესენი ესრეთ კუერთხი მეფობისა ესე ოდენ დამდაბლებული ძნელი და ნანდვილ
დიდ განსაგებელი რათა იპყრა ესრეთ მაღლად და ვითარ სხუამან: რ~
განბრძნდა უფროს გაბასაელისა და უფროს ეთამ ისრაიტელისა წერილისაებრ
და ვითარ ვინ აღრაცხნეს რაოდენნი საქმენი ეთხოებიან მეფობასა რაოდენნი მართებნი და განსაგებელნი კიდეთა პყრობანი ნაპირთა ჭირვანი განხეთქილობათა კრძალვანი სამეფოსა წყნარობისა ღონენი: ლაშქრობათა
მეცადინობანი: მთავართა ზაკვისა ცნობანი მჴედართა განწესებანი:
საერონი შიშნი სახელოთა და საბჭოთა სჯანი საჭურჭლეთა
შემოსვლანი: მოციქულთა შემთჴუევანი და პასუხნი: მეძღვნეთა ჯეროვანნი მისაგებელნი შემცოდეთა წყობათნი წუართანი. მსახურებელთა
1-24 სტრ., 74v
ნიჭ მრავლობანი მოჩივართა მრავალი გამოძიებანი: მოსაკითხავთა შესატყვისნი მოკითხუანი: სპათა დაწყობანი: და ღონიერნი მიმართებანი: დარაო
დენი ვინ აღმოწყნეს სიტყვითა უფსკრულისაგან სამეფოთა საქმეთასა რომელსა შინა ვერვინ ძუელთა და ახალთა მეფეთაგანი ემსგავსა: ვ~ა საქმენი
წამებენ მზისა შარავანდთა უბრწყინვალესნი და ცხადნი რომელნი სიბრძნითა
თვისითა ქმნნა:რ~ სულტანი დასვა მოხარკედ თვისსა: ხ~ მეფე ბერძენთა ვ~ა სახლეული თვისი დასცნა წარმართნი: მოსრნა ბარბაროზნი მრწემად მოიყვანნა მეფენი
ხ~ მონად ჴელმწიფენი: მეოტად წარიქცივნა არაბნი იავარად ისმაიტელნი მტუერად და სხნა სპარსნი: ხ~ გლეხად მთავარნი მათნი: დარათა მოკლედ ვთქუა პირველ ყოფილნი მეფენი მსაჯულნი გმირნი იგი საუკუნითგან სახელოვანნი ყოველნივე ესრეთ დასხნა ვ~ა პირუტყუნი ყოველსა
საქმესა შინა:54

ხ~ კ~დ საღთოთა სათნოებათა და სულიერთა საქმეთა მისთა ვიეთი გონება მას
წუთეს, ანუ მოგონებულსა ვისამან, შეუძლოს თხრობად, რ~ ვ~ა ღ~თი
მართალ სჯიდა, სამეფოთა თვისთა თუალ უხუამითა მით ბჭობითა თვისითა და არა სადათ მიდრკებოდა წამი მისისა სასწორისა, ვ~ა სოლომონი
სთვის გუესმის საბჭოთა შინა, და თვით მოსეს მიერნი გუაუწყებენ
ბჭობანი და თხრობანი: ხ~ თავი სათნოებათა სიწმიდე ესე ოდენი მოიგო ვ~ა დიდმან ანტონი ნუ მეტყვიმისთა სიჭაბუკისათა რათამე: რომელ
არცა ღ~თნ მოიჴსენნეს, უწყი ჭეშმარიტებით: რამეთუ ყ~თა ათისა წლისა ჟამთა სამარადისოდ წმიდითა პირითა და განწმედილითა გონებითა უხრწნელთა ქრისტეს საიდუმლოთა თანამოწამებითა სვინდისისა თანა
და არა მხილებითა გონებისათა და რომლისა მოწამე არს სარწმუნო ცა
1-24 სტრ., 75r
თა შინა კ~დ ლოცვისა და მარხვისა თვის რადღა საჴმარ არს თქმა რომლისა იგი
საქმარ ოდენ, იყო და კ~დ მონასტერნი და საეპისკოპოზონი ეკლესიანი წესსა
და რიგსა ლოცვისასა და ყოვლისა საეკლსიოსა განგებისასა დარბაზის კარით მი
იღებდიან ვ~ა კანონსა უცთომელსა ყ~დ შუენიერსა და დაწყობილსა კეთილ
მაწესიერებასა ლოცვისა და მარხვისასა: ხ~ საეშმაკონი სიმღერანი სახიობანი
და განცხრომანი და გინება ღ~თისა განმარისხებელი და ყოველი უწესოება მოს
პობილ იყო ლაშქართა შინა მისთა და ურიცხვისა მას შინა სიმრავლესა ენათა
ნათესავთა: ვ~ა ცათა შინა მყოფთა შორის:კ~დ წყალობაჳ გლახაკთა ესე ოდენი აქვნდა ვიდრემდის აღავსო ზღუა დაჴმელი ქუელის საქმემან მისმან: რ~ ლავრანი და საკრებულონი დამო
ნასტერნი არა თვისთა ოდენ სამეფოთა არამედ საბერძნეთისანიცა მთა წმიდისა დაბორღალეთისანი მერმეცა ასურეთისა დაკვი-პრიისა დაშავისა მთთისა პალესტინისანი აღავსნა კეთილითა უფროსღა საფლავი უფლისა
ჩუენისა იესოს ქრისტესი და მყოფნი იერუსალემისნი თვითო ფერთა მიერ
შესაწირავთა განამდიდრნა კ~დ უშორესცა ამათსა: რ~ მთასა სინასა სადა იხილეს ღ~თი მოსე და ელია აღაშენა მონასტერი და წარსცა ოქრო მრავალ ათასეული დამოსაკიდელნი ოქსიონი და წიგნები საეკლესიო სრულებით და სამსახურებელი სიწმიდეთა ოქროსა რჩეულისაჳ:და კ~დ დღითი დღე წარსაგებელთა რომელთა თვისითა ჴელითა მისცემდა
ფარულად: ვინ აღრიცხოს თვინიერ მამისა ზეცათასა რომელი მიაგებს ცხ
ადათ: რ~ იყო მისსა კისაკი მცირე აღავსის დრაჰკნითა- რაჳ დღე სარწმუნოთა თვისთა კეთილთა სამწუხროდ ცალიერი მოაქუნდის იგი მხიარულსა:
სულითა და პირითა: და ოდესმე ნახევარი წარაგის მისი და ოდესმე არავინ არავინ ეპოვნის და ეგრე სავსე მისცის დამარხულად ხუალისა: და სულთ1-24 სტრ., 75v
ქმით თქვის დადღეს ვერა მივეც ქრისტესა მარცხებითა ჩემდა ცოდვათათა და
ამას არა თუ ჴელოსანთაგან მორთმულისა იქმოდის ანუ საჭურჭლითა, ა~დ
ჴელთა თვისთა ნადირებულითა რომელთაგანი თვისსა მოძღვარსა იოვანეს მიცა ოდესმე დრაჰკანი ვითარ ოცდა ოთხი ათასი რათა განუყოს გლახაკთა და
ესეცა მცირედი მრავლისაგან თქმად შეუძლებელ: ხ~ განათავისუფლნა არა
მონასტერნი ოდენ და ლავრანი მოსაკარგუეთა მაჭივრებელთაგან. ა~დ ხუცესნიცა სამეფოსა შინა მისსა ყოვლისა ჭირისა და ბეგრისაგან: რათა თავის უფალთა სამღთო მსახურება მიუპყრიან ღ~თსა:55

ხ~ ამათ თანა რაოდენნი ეკლესიანი აღაშენნა რაოდენნიჴიდნი მდინარეთა
სასტიკ~თა
ზედა: რაოდენნი გზანი საწყინოდ სავალნი ქუა-ფენილ ყვნა. რაოდენნი ეკლესიანი
წარმართთაგან შეგინებულნი განწმიდნა სახლად ღ~თისად რაოდენნი ნათესავნი
წარმართთანი შვილად წმიდისა ემბაზისად- და შეაწყნარნა ქრისტესა: დადაუა
მისთვის უმეტესი მოსწრაფება რათამცა ყოველი სოფელი მოსტაცა ეშმ
აკსა და შეასაკუთრა ღ~თსა რომლითა მიიღო მადლი მოციქულობისა
და ვ~ა დიდმან კოსტანტინე სხუათავე კეთილთა თანა აქვნდა ესეცა: რ~ სვლთა შინა თვისთა სამეფოთასა სიმრავლითა სპათათა: და სიმავლითა სვლისათა ვერ ადვილად მიემთხვეოდიან მოჩივარნი და დაჭირებულნი და მიმძლავრებულნი: განაღა ვიეთგანმე რომელთა საჭიროდ უჴმდის განკითხუა დაშეწევნა მეფობრივი: ნუ უკვე დავინმე აღვიდის ბორცვსა ზედა რასამე
გზისა მახლობელისა, ანუ კლდესა გინა თუ ხესა ვ~ა ზაქე უკეთუ ოდენ
ეპოვის ესე ვითარი რამე და მუნით საცნაურ ყვის ჭრტინა თვისი: ამისთვის დაედგინნეს კაცნი მართლად მცნობელნი: და განმკითხვარნი მოჩივართანი რომელთა მიერ მიიღებდეს კურნებასა:მრავალ გზის გვიხილავს იგი დამალტობელად ღაწუთა თვისთა ცრემლ1-24 სტრ., 76r
ითა ხილვასა ზ~ა თვითო სახეთა სენთა მ~რ განცდილთასა და ხილვად- საცნაურთა რომელნი შეემთხუევიან მიუნდობელთა ამათ და უბადრუკთა ჴორ
ცთა: რომელთა სხუათა უმეტეს ზრდის ქუეყანა ქუთათისი: ვინ აღრიცხ
ვნეს ტყვენი რომელნი მან განათავის-უფლნა რომელნი უკუმოიჴსნა ყი
ვჩაყთაგან ფასითა ვინ ჯეროვნად წარმოთქვნეს პატივის პყრობანი
მონაზონთანი და სიყვარულით შეწყნარებანი მათნი თითუეულისა ნიჭი
და სახმარნი რომელთა უზრუნუელ ყვნის ყ~თა საჭიროთაგან: ხ~ აქვნდა ამას
ყ~დ ბრძენსა მეფესა საქმედ ესეცა: რომელთა უმეტეს ყ~თა საშიშად საზარრელ იყო ყ~თა: რ~ ღ~თისა მ~რ იყო მის ზ~ა ნიჭი ესე: და საქმე ყ~დ საკვირველი: არა რა შორიელი არცა სამეფოთა შინა მისთა: არცა ლაშქართა
შინა მისთა მყოფთა კაცთაჳ: და დიდთა დამცირეთა საქმე ქმნილი კეთილი:
გინა სიტყვა ბოროტი: თქმული არარა და ეფარვოდა ყ~დვე ა~დ რაოდენცა
ვის ფარულად ექმნის: ანუ თუ თქვის ყოველივე ცხად იყო წინაშე მისსა ვიდრემდის გულის სიტყვანიცა მოგონებანი ვიეთნიმე მიუთხრნის მას რომელთა ზარ-განჴდილ ყვნის: და მონაზონთაგან შორებულთა სენაკთა შ~ა მათთა ქმნილნი ღუაწლნი დასათნოებანი უწყოდნის ცხადად და სიშორე გზისა ვიდრე ეკლესიამდე ზომით იცოდის დამოთმინებისათვის აქებდის დაჰნატრიდის: ნუ ამას ეძიებნ მკითხუელო თუ ვითარ იქმნებოდა ესე ა~დ
ამას ცნობდი თუ რა სარგებელი პოვის ამათ, რ~ არა თუ ცუდად
რადმე და განსაკითხავად საგიობელთა საქმედ ანუ საკიცხელად ვიეთ ვისმე იქმოდის ნუ იყოფინ ესე წარვედ:ა~დ დიდი საქმენი საქმენი და ფ~დ სასწრაფონი წარმართნა ამით და მრავლითა
კეთილთა მიზეზ ექმნა: ესე პირველად ორგულებასა და ზაკვასა და ღალატსა რასაცა ვერვინ დიდთა ანუ მცირეთაგანი იკადრებდა მოგონება
1-24 სტრ., 76v
დცა არა თუ თქუმად ვისდა არცა თუ უმაღლესსა ვინ თვისსა თანა ანუ მოყვასსა
თვისსა გინა ყრმათა თვისთა ვინათგან მტკიცედ უწყოდა ყოველმან კაცმან
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პირით აღმოსვლასავე თანა სიტყვისასა საცნაურ ქმნილ არს უეჭველად
წინაშე მეფისა჻ და მრავალნი განპატიჟებულცა იყუნეს: და მახლობელესე ვითართა თვის: ამისთვისცა ვერცა ოდეს ვინ განიზრახა ღალატი რაჳთურთით დღეთა მისთა ა~დ იყო ყოველთაგან საკრძალავ და სარიდო:და კ~დ მღვდელთ მოძღვართა მღვდელთა და დიაკონთა მონაზონთა და ყ~თა
კაცთა
ესევე საქმე ექმნა წესიერებაჳ და გზა ყ~თა სათნოებათა მიმართ რ~ შიშითა
მისითა ვერ იკადრებდიან უწესოდ სვლად ვინათგან უწყოდიან არა რას დაფარულობა წინაშე მისსა: და მის მიერ ქება სათნობისა: დაძაგება არა წმიდათა და უწესოთა საქმეთა: რ~ ვერცა მსოფლიო ვინმე და ვერცა მოქალაქე: ვერ
მჴედარი ვერ რომელი პატივი და ჰასაკი იკადრებდა განდრეკილად სვლად: რ~
ყ~თა
კაცთა იყო წესიერება ყ~თა კანონ ყ~თა პატიოსნება: და თვით მათ მეძავთა ყო
ველთა კრძალულებაჳ ყ~თა შიშ დამართებელ გზათა საღთოთა დამშვიდობისათა: ესე დიდნი საქმენი ღ~თისაგან ოდენ შესაძლებელნი ესრეთ ადვილად
წარმართნა ამით ვ~ა ვერვინ ადვილი წარმართის ეგრეთ ამისთვისცა შიში დიდი
და ზარი მისი განითქუა კიდეთა ქუეყანისათა: და განკრთეს ყოველნი მკვიდრნი: ხოდესმე შემოკრბა ოდესმე წინაშე მეფისა ნათესავი გულარძნილი ყ~დ ბო
როტთა სომხებთა ეფისკობოსები: და მონასტერთა მათთა წინამძღვრები
მრავალი ფ~დ რომელნი აზმნობდეს თავთა თვისთა მიწევნად თავსა ყოვლისა
და მეცნიერებისასა: და მოაჴსენეს რათამცა ყო ბრძანებითა მისითა კრება დაყვესმცა სიტყვის გებაჳ, და გამოძიებაჳ სჯულისაჳ: და უკეთუ იძლივნენ
და იქმნენ თანა ერთ ჴმა სჯულისა და თვისი სჯული შეაჩუენონ: ხ~ უკეთუ სძლონ ესე ოდენ მიემადლოს რათა არღარა გვიწოდდეთ მწვალებელად:
1-24 სტრ., 77r
და არცა შეგვაჩვენებდეთ:ხ~ მოუწოდა მეფემანცა იოვანეს კათალიკოზსა ქართლისასა: და მის ქუეშეთა ეფის
კოპოზთა და მეუდაბნოეთა: და არსენის იყალთოელსა თარგმანსა და მეცნიერსა
ბერძენთა დაქართველთა ენათასა და განმანათლებელსა ყ~თა ეკლესიათასა
დასხვათა მეცნიერთა და ბრძენთა კაცთა:
ყვეს უკვე სიტყვის გება ურთიერთას ცისკრით ვიდრე ცხრაჟამამდე დავერას უძლეს დაბოლოებად: რ~ იყო ორკერძოვე ძლევის მოყუარებაჳ ოდენ და სიტყვათა პაექრობაჳ: რ~ შევიდიან შეუალთა საქმეთა და ძნიად გამოსავალთა შეეწყინა ესე მეფესა: დარჰქუა მათ თქვენ მამანო სიღრმეთა სადამე შესრულ ხართ და უცნაურთა ხედავთ ვ~ა ფილოსოფოსნი: და ჩვენ ვერა რას
უძლებთ ცნობად ვ~ა უსწავლელნი და ყ~თა სოფლიონი: და ესე საცნაურ
არს თქუენდა: რ~ მე შორის ვარ სწავლულებასა და მეცნიერებასაგან ვ~ა
მჴედრობათა შინა აღზრდილი: ამისთვისცა უსწავლელთა და ლიტონთა
და მარტივთა მიერ სიტყვათა გეზრახო თქვენ ესე რაჳ თქვა იწყო მათდა მიმართ სიტყვითა თქმად: რომელთა ღ~თი მოსცემდა უეჭველად
პირსა მისსა ესე ოდენთა იგავთა და სახეთა წინადაუდებდა აჴსნათა საკვირ
ველთა მიერ წინა დაუდგრომელთა დაუცილობელთა: რომლითა დანთქა ვ~ა მეგვიპტელნი დადაუყო პირი მათი და უპასუხო ჰყვნა და ყ~დ უსიტყველ: ვ~ა ოდესმე დიდმან ბასილი ათინას შინა ესე მწვალებელი჻
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და ესე ოდენ ზარ განჴდილ ყვნა და ყ~დ უღონო რომელთა აღიარეს ცხადად ძლეულება თვისი ამისითა ოდენ მეტყველთა ვ~დ ჩუენ მეფე მოწაფე
გავიგონე ამათ მოძღვართა თქუენთა გარნა ვითარ ვხედავთ შენ სამე ხარ
მოძღუარი მოძღუართაჳ რომლისა ბრჭალსა ვერ მიმწუდარ არიან ეგე მოძღუარ საგონებელნი თქვენნი: და ესრეთ ფ~დ მაბრალობელნი თვისნი მიიქცეს
1-24 სტრ., 77v
სირცხვილეულნი არღარა ოდეს მკადრებელნი ამისნი ოდესცა:ხ~ არიან ვინმე მაბრალობელნი მეფისანი ჯერედცა ესე ოდენი მჭირსედ მოლაშქობისა თვისა: და მჴედრობათა მისთა განუსვენებელისა მიმოსვლისა დაჭირვებისათვის: და ვითარმედ არცა მშვილდი თავს იდებსო მარადის გარდაცმულობა
სა: არცა ძალი ორღანოსა მარადის განსხირპულობასა: რ~ ჟამსა ჴმარებისა მათისასა თუითეული მათი უჴმარ იპოისო: და ესე ვითართა უგიობელთა მათ
თვის და უმიზეზოსა: და ყ~დ იტყვიან გარნა ისმინეთ ესე ვითართა მათ: პირველად ესე რ~ სამეფო აფხაზეთისა მცირე ჰქონდა მოკლებული და მცირედ იყო დატყუეობათა და ზემო ჴსენებულთა ჭირთაგან მცირე გუნდი მჴედრობისა: და იგინიცა
დაჯაბნებულნი მრავალ გზის მტერთაგან სივლტოლითა უცხენოდ უსაჭურვე
ლონი: და თურქთა წყობისა ყ~დ უმეცარნი და ფ~დ მოშიშნი: უკეთუმცა
ესე ოდენ უწყინოთა ლაშქრობითა: დამცირედ მცირედ ბრძოლითა და სწავლითა გუარიანად და ღონიერად წინა ძღომითა: და მრავალთა ძლევათა მიერ მოგვარებითა: არა განეწვართნეს სპანი თვისნი დაგანეკადნიერნეს წყობათა მიერ მჴენეთა ქებითა და ნიჭთა მიცემითა: ხ~ ჯაბანთა სადედოთა შთაცმითა და კიცხევით
ძაგებითა: არამცა მოეღონნა ვიდრემდის სპათა შორის მისთა: ყ~დ არა იპოვებოდა ჯაბანად ზრახული რათამცა ექმნეს ესე ოდენნი ძლევანი ანუ რათამცა
ექმნნეს და აღეხვნის ესე ოდენნი სამეფონი: ნუ უკუე ძილითა ანუ ადგილთა
მწვანვილოვანთა მოხმურობითა განცხრომითა და მაჩვენებელთა საქმეთა
შედგომითა არა
ესრეთ არა არამედ არცა ალექსანდრე ქმნნა ესრეთ:რ~ პ~დ მამულისა თვისისანი შეკრიბნა: და მით დაიპყრნა დასავლისანი ევტრობი
იტალია ჰრომი და აფრიკეთი: და მათითა წარტანებითა და იპყრა ეგვიპტე შესრულმან კარქედონით: და მიერ ეგვიპტით პალესტინე და ფინიკე და კილიკასა
თვისად შემქმნელი წინა განეწყო დარიოზს: და რაჟამს სპარსეთი მოირთო მაშინ
1-24 სტრ., 78r
ღა სძლო პიროს ჰინდოსა, და ეგრეთღა ამით ყოვლითა მოვლო ყოველი
ქუეყანა და ქმნა რაჳ იგი ქმნა: თუ არა ქართველითა სპითა ვერც რა
ალექსანდრე იქმოდა კარგსა: და თუმცა დავითს სპარსთა მეფობა ჰქონებოდა
ანუ ბერძენთა: და ჰრომთა ძალი ანუ სხუათა დიდთა სამეფოთა მაშინმცა გენახნეს ნაქმარნი მისნი და სხუათა ქებულთაგანი:- ხ~ ვთქუა მეორეცა მიზეზი
ამისვე პირისა ვინათგან ნათესავი ქართველთა ორგულ ბუნება არს: პი
რველთგანვე თვისითა უფალთა: რ~ რაჟამს განდიდნენ განსუქნენ და დიდება
პოონ და განსუენებაჳ იწყებენ განზრახუად ბოროტისა ვ~ა მოგვითხრობს
ძუელი მატიანე ქართლისა და საქმენი აწ ხილულნი: და ესე მან უბრძნესმან ყ~თა კაცთამან კეთილად სადამე უწყოდა: ამისთვისცა არა ოდეს მოაცალა ამისად განზრახუად: ანუ განსვენებად ანუ შეკრებად და ქმნად რასამე
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ესე ვითარსა: ა~დ საქმეთა რომელთა იწყო გაასრულნაცა მაღლად და შვენიერად: ნუ უკვე დალომსაცა აბრალონ ეგე ვითართა: რ~ არა ციდა
მტკავლურად ისხედავს: არცა კუერნულად ჰკრთების:კ~დ სხუასა ბრალობასა შემოიღებენ მეტყველნი შეიყვარნის ვინმე და განადიდნის ვინმეო: და კ~დ მოიძულნის ვინმე და დაამცრნისო: ესე აღამაღლის და ესე დაამდაბლის:ეჰ უსამართლოებასა ჵ~ი უგუნურებასა: ამისთვის აბრალებაა: რ~ კაცი მი
წისაგანი ღ~თსა [.] ემსგავსა რაჳთაცა საქმითა ვინ იხილა ესე საუკუნითგან
ჵ~ი კაცო: ამისთვის რად არა ღ~თსა აბრალებ უგუნურო ამასვე ესრეთ მოქმედსა ანუ არა ხუთთა ქანქართა ათთა მყოფელსა მისცნა ათი ქალაქნი ანუ
არა ერთისა დამფლველსა მოუღო იგიცა: და მისცა ათთა ზ~ედა მეთერთმ
ეტედ:- ანუ რასთვის ქადაგებულ-არიან სამოთხის შუებანი და სასუფეველისა ნეტარებანი ღ~თისა ნების მყოფელთათვის ჭეშმარიტდ, ხ~ საშინე
1-24 სტრ., 78v
ლებანი ურჩთა და უღირსთა თვის: და უკეთუ მეფემან ერთ გულნი ფრთხილნი და ახოვანი ნაცვლად ორგულთა და ჯაბანთა და უღირსთა რაჳ უსამართლო ქმნა: ნუ უკვე დუხჭირმანცა აბრალოს სარკესა: რ~ სახემისი-ცხადად უჩუვენის:უჴმარნი და უღირსნი ნუ მას ა~დ თავთა თვისთა აბრალებდინ: უკეთუ არა ვინ
იყო ესოდენ მართლად აღმწონელ საქმეთა და მცნობელ ვითარებასა კაცისასა რომლისა აჩრდილსა შეკრებულ იყვნეს ერნი ტომნი და ენანი
მეფენი დაჴელმწიფენი ოვსეთისა და ყივჩაყეთისანი სომხეთისა და ფრანგეთი
სნი: შარვანისა და სპარსეთისნი ხილვისაებრ ნაფუქოდონოსორისა ვხედევდო იტყვის ხესა შორის ქუეყანისა სიმაღლედ ცისა მიწდომასა და რტოთა მისთა კიდედმდე ქუეყანისა ფურცელნი მისნი შვენიერ: და ნაყოფი მისი
ფ~დ და საზრდელი მისი შორის ქუე კერძო მისსა დაიმკვიდრეს მხეცთა
ქუეყანისათა დაშორის რტოთა მისთა მკვიდრობა ყვეს ფრინველთა ცისათა: და მისგან იზარდებოდა ყოველი ჴორციელი჻ აჰა სახე არა უმსგავსო ა~დ ფ~დცა შეტყუებული ჩუენისა თვით პყრობელისა და ყ~დ გამომ
სახველნი სიტყვით საქმეთა თუალთა ჩუენთა ახილულთა რ~ სიტკბობისა და სახიერებისა და სიბრძნისა მისისა ხილვად წყურიელნი კიდით
ქუეყანისათ შემოკრბებოდეს წინაშე მისსა: ვინ იყო ეზომ ტკბილ შემთხუე
ვათა შინა, ვინ სატრფიალო ზრახ ვითა და სასურველ დუმილითა: იგივე
შვენიერ ხატითა უშუენიერეს მორთულობითა გუამისათა: შეწყო
ბილ ანაგებისათა და ახოვან ტანითა და ძლიერ ძალითა უძლიერეს სიმახვილითა: საწადელ ღიმილითა უსაწადელეს მჭმუნვარებითა: მადლიერ
ხედვითა საზარელ ლომებრ მკთომელობითა: ბრძენ ცნობითა უბრძნეს გამორჩევითა: მარტივ სახითა მრავალ სახე მართებითა:1-24 სტრ., 79r
შემარისხებელ მყუდროებითა მაქებელ განმსწავლელობითა: და არცა
ერთსა კეთილთაგანსა შემაშფოთებელ უზომოებითა მაღალ უმაღლესთათვის: მდაბალ მდაბლესთათვის მათ მტერთაგანცა თვით საწადელ
და საყვარელ სათნოებათა მისთაგან შეკდემებულთა ვინ. ესრეთ მიიღო ერთიცა სათნოებათაგანი. ვითარ ვინ ყოველთაგანმან შეიკრიბა ყოველი
სრულებით თითვეული რომელთა ყოველთა თვის შეუძლებელ არს
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დაკვირვება ოდენ არა თუ მიბაძვება რომლითა სრულ იქმნა იგი ყო
ველსა შინა ესრეთ რაჳ აღსავსე იყო ნავი: უფასოთაგან ტვირთითა სათნო
ებისათა: და არღარა შემძლებელ წარსვლად ღადირთა:და აქუნდა ყოვლით კერძო მშვიდობა დადაწყნარება სამეფოთა მისთა: მაშინ
დიდმან მან წინა განმგებელმან ცხოვრებისა ჩუენისამან და ყოვლისავე უმჯობესისა შემცვალებელმან განგებითა მით რომელნი მან უწყის:
და განაწესებს ჟამად წელთა ჩუენთა ესრეთ განაგო ვ~ა მუშაკმან კეთილმან რაჟამს იხილნის ხუვილნი აღსავსედ ნაყოფითა: და ქუეყანად და
დრეკილნი ისწრაფის და უნჯება მათი და ვ~ა მენავემან ბრძენმან განიცადის რაჳ ნავი თვისი აღსავსედ მრავალ ფერითა ტვირთითა
მიისწრაფის ნავთ სადგურად რათა არა რაჳ ევნოს სოფლისა ამის
მღელვარისა ზღუისაგან:რ~ ჟამსა ზამთრისასა მშვიდობასა და დაწყნარებასა ყოვლისა სამეფოსასა არა
გარეგანად მენაკიდურესა ა~დ საშუალ თვისთა სამეფოთა ადგილთა თვით
მის მიერვე წინათ განჩინებულსა განსასუენებელად და მისაძინელად ვ~ა ჰრულითა რათამე შუენიერითა და იძინა მამათა თვისთა თანა და ვით მებრ ესე კმა
არს საცნაურ მყოფლად საკუთრებისა თვისისა ღ~თისა მიმართ: რ~ მრავალ
გზის მრავალთა მიზეზთა და განსაცდელთა სიკვდილისათა შთავარდა იგი რო1-24 სტრ., 79v
რომელთაგანი მცირედ მივსცემ თხრობასა, რ~ ნადირთა დევნასა შინა ოდეს მე მუხნარს წაექცა ცხენი და ესე ოდენ შემუსრა რომელ სამდღე ყ~დ უსულო
მდებარე იყო უძრავად სამშვინველისაგან ოდენ საცნაური ცოცხლად და შ~დ სამდღე ნამეტსა სისხლისასა აღმომყრელსა მოექცა სული დასიტყვა და ძლითღა აღდგა ცოცხალი: და ესე ვითარი მრავალ გზის შეემთთხვია და ღ~თნ
იხსნა სიკვდილისგან:კ~დ ციხესა რომელსამე ჰბრძოდეს ქართლს და მეფე კარისა კარვისა თვისისა დგა
პერანგითა მოსილ ოდენ შუა დღე: და ციხით ვინმე შემოსტყორცა ისარიდაჰკრა
ხატსა მთავარ ანგელოზისასა: რომელი ეკიდა ყელსა ოქროსა მცირე: დაძალმან საღთომან განარინა მშვიდობით:რ~აოდენ გზის ყივჩაყთა თვისთა განიზრახეს ღალატი: და განაჩინეს კაცნი მჴნენი:
რომელიმე ჴრმლითა: რომელიმე შუბითა: სხუანი ისრითა: და ესე არა ერთ დ~აორ გინა სამ ა~დ მრავალ გზის: და არაოდეს მიუშუა ღ~ თნ კუერთხი ცოდვილთა მართალსა მას ზ~ა: არცა ოდეს მისცა ჴელთა მეძიებელთა მისთასა:
და ღათუ მრავალ გზის დევნასა თურქთასა მარტო დაეპყრრის ანუ
უსაჭურველო: გარნა ყოველსა შინა ჴელი იგი ზე გარდამო ფარვიდა
მდევართა მისთაგან:ა~დ ყოვლადვე და ყოველსავე შინა იყო ბედნიერ და სვიან მადლითა აღსავსე:
ეგრეთვე ჟამსა შინა შვენიერსა დაჯეროვანსა მოუწოდა ღ~თნ შემყვარებელსა თვისსა: დამარადის მოსურნესა სამარადისოდ მეფობად წინაშე
მისსა: და არღარა მიეუშა მრავალ ჟამ სჯად და დაჭირვად სამსხემოსა
მას კედარსა შ~ა მკვიდრობითა: და ჴორცთა ამათ ქუე დამზიდველთა მიერშეკვრად სულისა გონებაჳ ქმნულსა არცა განხრწნადითა გვირგვინითა და პორფირითა- ვ~ა სიზმრითა და ნაოცნითა უმრავლესად მღე1-24 სტრ., 80r
რად, ა~დ ნანდვილ ჭეშმარიტითა და მტკიცითა წარუდინებელთა დასამარად60

ისოთა: სადა თვით იგი ბუნებით ღ~თი მეუფებს მადლით ღ~თ ქ მნილთა ზ~ა:
მუნ აღიყვანა მისთანა მეფობად უხრწნელით და ბრწყინვალითა გვირგვინითა და პორფირითა შემკული: სადა იგი აწ მკვიდრ არს: და იქცევის
ნათელსა შინა ღ~თაებისასა:რ~ იყო მაშინ თვე იანვარი ოცდა ოთხი: და დღე შაბათი: ოდეს ქორონიკო
ნი იყო ტარი კანი და ენი: ხ~ წელიწადნი მისნი შობითგანი ორმეოც
და ათსამეტი: ხ მეფობდა ოცდა ათოთხმეტ წელ და ვითარცა პირველმან
და ვით სოლომონი: ამანცა თვისითა ჴელითა დასუა საყდართა თვისთა ძე
თვისი დიმიტრი სახელით სახელ დებული მარადღე გარდამონასახი ყოვლი თურთ მსგავსი მამულთა: დადაადგა თავსა გვირგვინი შუენიერი ქუათაგან:
პატიოსანთა: ვიტყვი უკუე სათნოებათა მამულთა და შეარტყა წელთა ძლიერთა მახვილი: ეჰა რაბამ სვიანად ჴმარებული: და შემოსა მკლავთა ლომებრთა, პორფირი, და ტანსა ახოვანთა დაულოცა ცხორება წარმართებბული და განგრძობაჳ დღეთა ბედნიერობითა: თაყვანისცემად მისსა მეფეთა ქუეყანისათა და ყოველთა წარმართთა მონებად მისსა: გამობრწყინვებად დღეთა მისთა სიმართლე და მრავალი მშვიდობაჳ და ესრეთ განცვალა ქუენა მოქალაქობაჳ ზენად სუფევად: რომლისა მკვიდრნი --განჴსნილნი არიან შრომათაგან და ოფლითა დაზრუნვათა: და მუნ მეფობს სიმდიდრეთა მათ ზ~ა რომელნი წინა წარგზავნნა საუნჯეთა მათ უშიშთა: რ~ მუნ არს შუება და სიხარული რომელსა არა აქვს მწუხარება:და სიმდიდრე რომელსა არა: შეუდგს სიგლახაკე და რომელსა მხიარულება
არა განჰკუეთს ურვაჳ და მეფობაჳ: რომელსა არა აქვს აღსასრული: დამუნა არს ცხოვრებაჳ: რომელსა არა შეამრღუევეს სიკვდილი:1-23 სტრ., 82r
შემდგომად ამისსა წელსა მეორესა მოკვდა მეფე მიდრატ დარჩა ვახტანგ შვიდისა წლისა ყრმაჳ:მეოცდა ათ სამმეტე მეფე ვახტანგ ძე მიდრატისი ხოსროიანი:მაშინ საგდუხტ დედოფალი შეძრწუნდა მამისა მისისა ბარზა ბუდისაგან ნუ უკ
ვე შური იგოს მამამან ჩემმან ნაქმრის თვის მამამთილისა დაქმრისა ჩემისა როელ ეგოდენნი ბოროტნი მოააწივნეს მას ზედა ნუ უკვე შური იგოს ჩემ ზედადატევებისათვის სჯულისა- და წარწყმიდოს შვილი ჩემი- განყვრნას ქართლი და სჯული ქრისტესი წარწყმიდოს:ესე ყოველი მოიგონა და შთავარდა მწუხარებასა შინა დიდსა ევედრებოდა ღ~თსა:
და განიზრახა წარსვლაჳ წინაშე მამისა მისისა და შევრდომაჳ მისი: მოიყვანნა
ყოველნი ერისთავნი სპაჳ სპეტისა თანა: და ცრემლითა სიმწარისათა შეჳვედრა
ძე მისი სპასპეტსა. და ერისთავთა ყოველთა:და წარვიდა ბარდავს მამისა თვისისა თანა განიღო თავი: და აღმოუღარნა
ძუძუნიმისნი დადავარდა პირსა ზედა, დასდვა პირი თვისი ფერხთა მისთა ზედა, დაალტობდა ფერჴთა მამისა თვისისათა, ცრემლითა და ითხოვდა მისგან შეწყალებასადა არა ჴსენებასა ნაქმარსა ქმრისა მისისათა. და შენდობასა დატევებისათვის
სჯულისა. და ევედრებოდა რათა არა აიძულოს დატევებად ქრისტეს სჯულისაჳ, რ~
იგი არს ღ~თი ჭეშმარიტი, და ევედრებოდა, რათა იპყრას შვილი მისი მამულსა შ~ა თვისსა, და მოურავ ექმნეს იგი სპარსთა მეფესა წინაშე:61

მაშინ ბარზაბუდ განმზადებულმან ბოროტის ყოფად ქართლისათვის შეიწყალა ასული თვისი არა აიძულა დატევებაჳ სჯულისა, და აღასრულა ყო
ველი თხოვაჳ მისი: ხ~ სჯულისათვის ესრეთ თქა აიძულებით არცა ვის
[არცა] სხუასა ქართველსა დაგატეობიებ სჯულსა ქრისტესსა ა~დ მივგზავნნე ცე1-24 სტრ., 82v
ცხლის მსახურნი ქალაქსა თქვენსა და იყვნენ მუნ მათ ზ~ა ეპისკოპოსნი სჯულისა
ჩუენისაჳ და ვინცა ქართველი ნებითა თვისითა აღირჩევდეს სჯულსა ჩვენსა ნუ
[მაშინ სადხტ ერჩდა] აყენებთ:მაშინ სადუხტ ერჩდა მამასა თვისსა შიშისაგან დიდისა და აღუთქუა მინდობითა
ღ~თ
ისათა, და წარმოვიდა ქართლად მაშინ ბარზაბუდ წარგზავნა ცეცხლის მსახურნი
მცხეთას, და მათ ზედა ეპისკოპოზად ბინქარ დადასხდეს მოგვთასა, ხ~ სადუხტ
დედო
ფალი განაგებდა მეფობასა ძალითა და შეწევნითა მამისა თვისისათა
მოკვდა სურმაგ სპაჳ სპეტი მამამძუძე ვახტანგისი, მაშინ მეფემან დაადგინა
სხუაჳ სპაჳ სპეტი რომელსა ერქუა ნუნშერ, ხ~ ბინქარიან ებისკოპოსი მცხეთელთაჳ. რომელი იყო სპარსი ცეცხლის მსახური. ასწავებდა ქართლსა სჯულსა თვისსა, ა~დ არავინ ერჩდა წარჩინებულთაგანნი გარნა წურილისა ერისაგანი მიაქცია მრავალი ცეცხლის მსახურებასა:და შეერია ქართლსა შინა წრვილს ერსა ზ~ა. ცეცხლის მსახურებაჳ ამისთვის მწუხარე იყო დიდად სადუხტ დედოფალი, ა~დ მძლავრებისაგან სპარსთასა ვერა
რას იკადრებდა: მაშინ მოიყვანა მღრდელი ჭეშმარიტი საბერძნეთით სახელით მიქელ. დადაადგინა ებისკოპოზად ზემოსა ეკლესიასა- რ~ მობიდან ებისკოპოსი გარდაცვალებულ იყო
და ესე მიქელ ებისკოპოსი წინა აღუდგა ბინქარს მაცთურსა, რ~ ასწავებდა ყ~თა
სჯულსა ჭეშმარიტსა ამან იპყრა სარწმუნოებასა ზედა ყოველნი წარჩინებუნი ქართლისანი და ერიცა უმრავლესი, ა~დ მცირედი ვინმე წურილისა ერისა
განნი მიიქცეს ცეცხლის მსახურებასა:მაშინ ვითარ იქმნა ვახტანგ წლისა ათისაჳ გარდამოვიდეს ოვსნი სპანი ურიცხვნი დამოტყვენეს ქართლი თავითგან მტკვარისით ვიდრე ხუნანამდე- დამო
აიოხრნეს ველნი, ა~დ ციხე ქალაქნი დაურჩეს თვინიერ კასპისა, ხ~ კასპისა ქალ1-23 სტრ., 83r
აქნი შემუსრნეს- და ტყვევნეს და წარიყვანეს ვახტანგის დაჳ მიჰრანდუხტ. სამისა წლისა ქალი:რომელ დაურჩეს წარუტყვვ[დ]ნელად. ჴევნი ქართლისანი კახეთი დაკელარჯეთი
და ეგრისი- ჩავლეს რანსა, და მოვაკანსა, და მოტყვენეს იგიცა. და განვლეს კარი --დარუბანდისაჳ, რ~ თვით გზა სცეს დარუბანდელთა და შევიდეს ოვსეთს
გამარჯვებული:მასვე ჟამსა გამოვიდეს ბერძენნი აფხაზეთით, რ~ ბერძენთა ჰქონდა ეგრის წყალს ქუემოთ კერძი ყოველი, დაიპყრეს ქვემოთ ეგრის წყლითგან ვიდრე ციხე გაჯამდე- მაშინ იქმნა გლოაჳ, და წუხილი ყოველთა ზ~ა ქართველთა და იტყოდეს განვამრავლეთ ცოდვაჳ წინაშე ღ~თისა- და არაცა კეთილად ვიპყართ სჯული ქრისტესი. და წესი იოვანეს მცნებისაჳ:და სამართლად მოაწია ღ~თნ ჩვენ ზ~ა ესე რისხვაჳ: რ~ მიგვცნა ჩვენ საძღვარი
ბერძენთა62

გან ვ~ა მიეღო ვარაზბაჰქარ მეფესა ბერძენთაგან კლარჯეთი იგი ცოდვითა ვარაზბაჰქარისათა მოიწია, რ~ ვერა კეთილად ეპყრა სჯული ქრისტესი, ხ~ ესე არა მეფეთა ჩვენთა ცოდვისაგან იქმნა, ა~დ ჩვენ ერისა ცოდვათაგან:აწ მეფე ჩვენი ყრმა არს, და არა გუივის ჩვენ წინამძღვარი: რომელიმცა სასოებითა სასოებით ქრისტესითა. და წინამძღვრებითა ჯვარისაჳთა წარგუივიძღვა ჩვენ
და ვიძიეთ ჩვენ შური, პირველ ოვსთა ზ~ა და შემდგომადმცა ვძებნეთ საზღვარნი
ქართლისაჳ ბერძენთაგან, ამას იტყოდეს ყოველნი ქართველნი და იყვნეს მწხარებასა შ~ა დიდსა:მაშინ ვახტანგ იზარდებოდა და ისწავლიდა. მიქელ ებისკოპოსისაგან, ყოველსა
მცნებასა უფლისასა და სიყრმისავე ჰასაკსა შეიყვარა სჯული ქრისტესი, უფროს
ყოველთა მეფეთა: და მწუხარე იყო იგი ამისთვის, რ~ შემორეოდა ქართლს ცეცხლის მსახურებაჳ ტყვე ბისა და საზღვართ მიხუმისაგან და უმეტეს იოუროდა გამო
სჯულისათუის გონებასა შ~ა. ა~დ ძლიერებისაგან სპარსთასა ვერ იკადრებდა გამო
1-24 სტრ., 83v
ცხადებად:მაშინ ვითარ იქმნა ვახტანგ წლისა თხუთმეტისაჳ: მოუწოდა ყ~თა წარჩინებულთა ქართლისათა. და შემოკრიბნა ყოველნი ქალაქნი, და განმზადა მეფემან
სახლ ერთი. და დაჯდა საყდართა ზედა მაღალთა, ხ~ ჯუანბერ სპაჳ სპეტი
და ორნივე ებისკოპოსნი დასხდეს საყდართავე და სხანი ყოველნი ერისთავნი
დასხდეს სელებითა და ათასნის თავნი და ასის თავნი და ყოველი წარმოდგეს ზე:მაშინ მეფემან, ვ~ა მოხუცებულმან და ბრძენმან. და ვითარცა აღზრდილმან ფუილასოფოსთა თანა, იწყო ზრახვად ჴმითა მაღლითა და თქა მეფეთა და ერთა
ზ~ა მოიწევის განსაცდელი და ჭირი ღ~თისა მიერ, ცოდვათა მათთაგან, ოდეს მორწმუნეთა აკლონ მსახურებაჳ და გარდაჰჴდენ მცნებათა. მოაწევს ჭირთა ესე. ვითართა ზ~ა რ~ლ აწ ეს მოიწია ჩვენ ზ~ა, ვ~ა რაჳ მამაჳ კეთილი წურთინ შვილსა კეთილად, საქმეთა ზ~ა კეთილთა: და უკეთუ არა კეთილად აღასრულებდეს:
სწავლასა მამისა თუისისასა, გვემს მამაჳ იგი გვემითა და სწავლითა- რათა ისწაოს ყოველი კეთილი, და იქმნას სახმარ კეთილისა, ეგრე გვწრთნა ჩვენ ღთ~ნ
დამბადებელმან ცისა და ქვეყანისამან: ამისთვისცა გუიხმს ჩვენ რათა ვჰმადლობდეთ მოწყალებათა მისთა: მაშინ ამათ ყოველთა მისცეს ღ~თსა მადლობაჳ
ტირილითა:კვალად იწყო ზრახვად მეფემან ვახტანგ და თქუა ყოველთა წარჩინებულთა
ისმინეთ ჴმისა ჩემისა დაღაცა. თ ყრმა ვარ და რაჳ გინახავსთ ჩემგან კეთილი მამათა კვალა ჩვენთაგან განახვან, დიდნი კეთილნი დადიდებანი თქვენი რომელნი დადგინებულ ხართ მთავრობასა ზ~ა, აწ უკეთუ გუაცოცხლებს ღ~ თი
მოგუხდენ ჩემგან კეთილნი და დიდებანი, რ~ლნი არა გაეხილნენ მამათა
ჩვენთაგან:აწ რომელსა გეტყვი თქვენ. დაღაცა თუ ჩემ ზ~ა და თქვენ ზ~ა, და სწორეთ მოწევნულ არს განსაცდელი ესე: ა~დ ესრეთ იპყრათ თავით თქვენით ვითარმცა არა
მოწევნულ არს თქვენ ზ~ა, ა~დ ჩემზედა ოდენ, და არა იყოს გულსა ჩემსა სიტყვ1-24 სტრ., 84r
აჳ. თუ რომელ მოიწინეს მათ ზ~ა განსაცდელნი. თუისისა შურის გებისათუის ჰყო
ფენ ამას. ა~დ ყოველი ჩემდა სამსახურად დავითვალო ყოვლისათვის კეთილი მოგაგო. არა დაუთმინო კიცხვაჳ ოვსთაჳ:63

ა~დ სასოებითა სამებისა ერთარსებისა და მბადებელისა ღთ~ისა დაუსაბამოითა
დაწარძღვანებითა ჯვარისა მის პატიოსნისათა. რ~ლი მოცემულ არს წინამძღურად და საჭურველად გულითა მოსავთა მისთა, და ვიძიოთ შური მათ ზ~ა, უკეთუმცა წაგუკიდებოდა ესე სპარსთა მეფისაგან, ანუ ბერძენთა მეფისაგან მომცა
ვითმინეთ. ა~დ რაჳ მოწევნულ არს ჩვენ ზ~ა ოვსთა კიცჴთაგან-,არა ხამს მისი
დათმენაჳ და სიკვდილი სჯობს თავთა ჩვენთა თუის:მაშინ აღდგა ჯუამბერ სპაჳ სპეტი და თქა ცხონდინ მეფეო უკუნისამდე დიდებით დამტერთა შენთა ზ~ა, ნება აღსრულებით ჭეშმარიტი ჰბრძანე ცოდვათა ჩვენთა მიერ მოიწია ესე განსაცდელი ჩვენ ზ~ა დასამართლად გუსაჯნა ღ~თნ რ~
განვა მრავლეთ ცოდვაჳ წინაშე მისსა და გვიღირს მადლობაჳ ღ~თისაჳ რ~ დიდსა
პატიჯსა ღირს ვიყვენით, და არა ეზომსა, რომელ მოიწია ჩვენ ზედა, ა~დ მრავალ მოწყალემან ღ~თნ, არცა შეცოდებათა ჩვენთა ოდენი პატიჟნი მოგვაგო და ამით კნინითა პატიჯითა გუწუართნა, და ჩვენ მკვიდრთა ქართლისათაამის თუის დიდი მადლობაჳ გუიღირს, ღთ~ისა მიმართ. რ~ შენ უმჯობესი
ყოველთა მეფეთა ქართლისათა და მამათა შენთა უფროსი, ყოვლითა სრული მსგავსი ნებროთ გმირისაჳ გამოგაჩინა ღთ~ნ. წინამძღვრად ჩვენდა. მოცემულ ხარ შენ ღთ~ისა მიერ განმაქარვებელი ჭირთა ჩვენთა ძველთა
და ახალთასა:და უკეთუ ცოდვანი ჩვენნი არა და სძლევენ, შენ მიერ მოველით განქარვებასა
ყოველთა ჭირთა ჩვენთასა უმეტეს წარმატებასა საზღვართა ჩვენთასა ყო
ლისა ჟამისასა, რათა არა ვინ მამათ შენთაგანი ყოფილარს მსგავს შენდა
1-24 სტრ., 84v
ცხოვნდინ მეფეო უკუნისამდე, რაჳთგან მოწევნულ არს ოვსთაგან, ხუთსა ამას
წელსა შ~ა ვყოფილვართ ჩვენ მწუხარებასა შ~ა დიდსა, ამისთუის რ~ ყრმაჳ
იყავ და არა ძალ გედვა მჴედრობაჳ და წყობათა წინამძღრობაჳ და არცა შ~ა
მეფობისა განგებაჳ
აწ მეფეო დაღაცა თუ: სრულ ხარ სიბრძნითა, და ძალითა სიმჴ ნითა, და აჰასაკითა, ა~დ გაკლს სისრულე დღეთაჳ მჴედრობისა თუის, ხ~ ვხედავ სიბრძნესა შენსა, დაღაცა თუ ყრმაჳ ხარ, ა~დ ძალ გიცს განგებაჳ მეფობისაჳ ხ~
მჴედრობისა დაწყობაჳ წინა განწყობისა შენისაჳ არა არს ჟამი:ესე არს განზრახვაჳ ჩემი, რათა სიბრძნითა, და კითხვითა დედისა შენისათა,
გამოაჩინე:
ერთი ვინ ჩვენგანი: წინამძღვრად სპისა შენისა: და მიგვცენ ჩვენ ყოველნი მას დავიყვნეთ მორჩილ ვ~ა მამისა შენისა და ძალითა სამებისა ღ~თისა ერთარსებისათადა
წარვიდეთ და ვიძიოთ შური, ხ~ შენ იყავ შინა, და განაგებდი მეფობასა, უკეთუ
ცოდვათა ჩვენთაგან ვიძლივნეთ ოვსთაგან მეფობაჳ შენი უვნებელად დარჩეს:უკეთუ კვლა თავითა შენითა ცოდვათა ჩვენთაგან იძლიოს, ს~დ წარწყმდეს
ქვეყანაჳ
ჩვენი, რ~ ნაცვალი შენი, არა არს ქვეყანასა ზ~ა. ესე თქუვა ჯუანბერ, სპაჳ სპეტმან
დაემოწმნეს ყოველნი წარჩინებულნი, და ერისთავნი ზრახვასა მისსა:მაშინ თქვა მეფემან. ვითარ ხუდების სრულსა სიბრძნესა, და ერთგულო64

ბასა შენსა, ეგრეთ წარმოსთქუი ყოველი ჯუანბერ, ხ~ მე არა ვარ მორჩილ- ზრახვის მაგის შენისა, რ~ რაჳთგან მოწევნულ არს განსაცდელი იგი ჩვენ ზ~ა, ყოველნი დღენი ცხოვრებისა ჩემისანი, მწუხარებასა შ~ა დამიყოფიან, ვ~ა მყოფსა
ბნელისასა და სიწყალული დისა ჩემისაჳ განლევს გულსა ჩემსა, ვ~ა მახუილი
ცეცხლისაჳ, და სიკვდილი მირჩევია თავისა ჩემისაჳ, ვიდრეღა სიცოცხლე:მინდობითა ღთ~ისათა და წინა მძღვრობითა ჯუარისა მის პატიოსნისაჳთა თავითა ჩემითა წარვალ. და ვესავ მრავალ მოწყალებათა მისთა, რათა არა გან
1-24 სტრ., 85r
მწიროს და მომცეს ძლევაჳ:მაშინ ვითარ ვერღარა დაუშლიდეს მიემოწმნეს ყოველნი იგი წარჩინებულნი დათქვეს ცხოვნდინ მეფეო უკუნისამდე იქმნეს განზრახვაჳ შენი, ღთ~ნ დამბადებელმან მოავლინენ ანგელოზი მისი ძალად შენდა,და დასცენ ყოველნი მტერნი შენნი
დაამტკიცეს ლაშქრობაჳ ოვსეთისაჳ და განიყარნეს ყოველნი სახლად თუისად
კაზმვად:ხ~ ვახტანგ წარავლინა მოციქული წინაშე დედისა ძმისა მისისა ვარაზ ბაკურიისა რანისა ერისთვისა აუწყა ლაშქრობაჳ ოვსეთისაჳ და ითხოვა მისგან შეწევნაჳ, ხ~ მან სიხარულით აღუთქვა, რ~ ქვეყანაჳ მისიცა ტყვე ქმნილ იყო
ოვსთაგან:ხ~ ვახტანგ მოუწოდა ყოველთა სპათა ქართლისათა, და შემოკრბეს ყოველნი,
და დაიბანაკეს მოხნარს, და ხერკს ამიერ და იმიერ არაგვსა, და იყო ასი ათასი
მხედარი, და სამოცი ათასი ქვეითი, და გამოგზავნნა ვარაზ ბაკურ სპანი თუისნი:თოთხმეტი ათასი მჴედარი:და ვახტანგ მეფე განვიდა ქალაქით მცხეთით: და განასხნა სპანი მისნი მოეწო
ნნეს სიმრავლითა ცხენ კეთილებებითა დამოკაზმულობითა: და იხილნა ყო
ველნი იგი მხიარულად, და აღძრვით, რ~ სავსე იყვნეს შურითა: ოვსთაჳთა აღივსო სიხარულითა, და ჰმადლობდა ღ~თსა:შემოვიდა ქალაქად და აღასრულა შუიდეული ერთი ლოცვითა და მარხვითა, დაღამის თევითა და განუყო ხუასტაგი დიდძალი გლახაკთა: დაუტევნა განმგებელად სამეფოჳსა მისისა: დედაჳ მისი საგდუხტ და დაჳ მისი ხუარანძე- და დაწერა ანდერძი ესრეთ უკეთუ არღარა შემვიქცე ცოცხალი დაჳ ჩემი ხუარანძე შეირთოს მიჰრან, რომელი ეყვოდა ვახტანგს მამის ძმის წულად ნათესა
1-23 სტრ., 85v
ვისაგან რევისა, მირიანის ძისა, რომელი სიძე იყო თრდატ სომეხთა მეფისაჳ მან შეირთოს დაჳ ჩემი, და მან დაიპყ რას მეფობაჳ, და ესე დაწერილი დედასა მისსაა
მისცა, და სხუასა არავის აუწყა, და იგი მიჰრიან მამის ძმის წული მისი დაუტევამცხეთას:წარვიდა ვახტანგ დადადგა თიანეთს: და მიერთნეს ყოველნი მეფენი კავკასიანნი
ორმოცდა ათი ათასი მჴედარი, და წარემართა და წარემართა სახელსა ზ~ა ღ~თსათა განვლო კარი, დარითასი შესვლასა მისსა ოვსეთს იყო ვახტანგ წლისა
თექვსმეტისაჳ:მაშინ მეფეთა ოვსეთისათა შეკრიბნეს სპანი მათნი: და მოირთნეს ძალნი ხაზარეთით: და მოეგებნეს მდინარესა ზ~ა, რომელნი განვლის და რმლჰსა, და ჩაჰვლის
ველსა
ოვსეთისასა, და მასცა მდინარესა, არაგუიჰქუიან, რ~ ერთისა მთისაგან გამოვა65

ლს თავი ორთავე ქართლისა არაგუისაჳ და ოვსეთისა არაგუისაჳ:დაიბანაკეს ორთავე სპათა ამიერ და იმიერ, რ~ მდინარისა მის პირსა ორგნითვე
ქარაფნი იყვნეს კლდისანი, ჭალაკნი და ყოველნნი პირთა მდინარისათა
და განეკრძალნეს ერთმანერთისაგან, და დაიცვნეს გზანი ქარაფთანი და დგეს
ეგრე შუიდ დღე:ამას შვიდსა დღესა, ბრძოლაჳ ბუმბერაზთაჳ მდინარესა მას ზ~ა ხ~ რომელჰყვეს ნიჯადნი ხაზართანი: ოვსთა მათ თანა ერთო კაცი ერთი გოლიათი
სახელით თარხან, გამოვიდა ესე თარჴან ხაზარი, ჴმა ყო ჴმითა მაღლითა და თქვა გეტყვი თქვენ ყოველთა სპათა ვახტანგისათა, ვინცა არს თქვენ შორის
უძლიერესი გამოვიდეს ჩემ ზ~ედა:ხ~ ვახტანგ მეფესა, რ~ლი ჰყ~ვა სპანი სპარსთა ნიჯადნი მათთანა ერთო კაცი
ერთი რომელსა ერქუა ფარზმან ფარუხ, ამიზდა ვერავის დაედგნეს ბრძო
1-24 სტრ., 86r
ლასა შ~ა მრავალი ლომი ჴელითა შეეპყრა, ესე განვიდა ბრძოლად თარხანისა, და აღიზახნეს ორთავე და მიეტევნეს ურთი ერთას და პირველსავე შეკრებასა უხეთქნა ჴრმლითა ფარზმან ფარუხს ჩაბალახსა ზ~ა, და განუპო თავი ბეჭთამდე:მაშინ დაჭმუნდა ვახტანგ, და სპანი მისნი, რ~ არა ვინ დარჩა მათ შორის მსგავსი ფარზმან ფარუხისი:შეძრწუნდეს ყოველნი იგი სპანი: და აღივსნეს მწუხარებითა დაღამდა დღე იგი:ვახტანგ შევიდა კარავად თუისად დადადგა ლოცვად, და ცრემლითა ევედრებოდა
ღ~თსა და ვიდრე განთენებადმდე არა დაჯდა ქვე ლოცვისაგან, ითხოვდა ღ~თისაგან შეწევნასა და მინდობითა ღთ~ისათა ეგულვებოდა თუით ბრძოლაჳ თარხნისა:
უშიში იყო ვ~ა უჴორცოჳ, და იმედი ქონდა ღთ~ისაგან და ძალისა თუისისაგან:ვითარ განთენა კ~დ შთამოვიდა თარჴან კიდესა მდინარისასა, აყვედრებდა და კ~დ
ითხოვდა მუქარასა, და არავინ იპოვა სპათა შორის ვახტანგისათა: მბრძოლაჳ
მისი
მაშინ ვახტანგ. ჰრქა სპათა თუისთა, არა მინდობილ ვარ მე ძალისა ჩემისა დასიმხნისად ჩემისა ა~დ მინდობილ-ვარ ღ~თისა და უსაბამოსა სამებისა
ერთარსებისა, უფლისა დამბადებელისჳთა განვალ თვით ბრძოლად თარჴნისსა:მაშინ განკვირდეს წარჩინებულნი იგი აყვედრებდეს ვახტანგს ,და მრავალ
ღონედ ზრახვიდეს რათამცა დააყენეს ბრძოლისაგან, რ~ ყრმა იყო ვახტანგ და არა იცოდეს გამოცდილებაჳ მისი:არა ერჩდა ვახტანგ, ა~დ დაამტკიცა ბრძოლაჳ მისი: გარდაჰჴდა ცხენისაგან: და დავარდა ქვეყანასა ზ~ა: თაყვანი-სცა ღ~თსა, აღიპყრნა ჴელნი თუისი
და თქუა ჰე უფალო დამბადებელო ყოვლისაო: და შემმატებელო კეთილთაო, აღმამაღლებელო მოსავთა შენთაო შენ იყავ მწე ჩემდა, და მოავლინე
ანგელოზი ძალად ჩემდა, და ეც უშჯულოჳ ისი, და არცხვინე მგმობართა
1-24 სტრ., 86v
შენთა, რ~ არა ძალისად ჩემისა მინდობილ ვარ, ა~დ მოწყალებისა შენისად
მოიქცა ვახტანგ, და აღჯდა ტაიჭსა თუისსა და ჰრქ~ვა სპათა თვისთა ევედრებოდეთ ღ~თსა, და ნუ შეძრწუნდებით, წარვიდა ვახტანგ დადადგეს სპანი
მისნი ზურგით მისსა შეძრწუნდებულნი დასავსენი მწუხარებითა: თუის თვისსა სჯულსა ევედრებოდეს ღ~თსა:66

ა~ აქა ვახტანგისი და თარხნის ომი და მოკვლა თარხნისი ვახტანგისაგან
მაშინ ჩავლო გუვერდი ვახტანგ: და ჩარვიდა მდინარისა პირსა აქვნდეს
ჰოროლნი მოჴედნა თარჴან და თქვა მე გოლიათთა და გმირთა გამოცდილთა
მბრძოლი ვარ, არა ყმაწვილთაჳ განა შენზედა დავიმდაბლო თავი ჩემი
აღიზახნეს და მიეტევნეს ურთიერთასა, და პირველსავე შეკრებასა სცა:ვახტანგ ჰოროლნი სარტყელსა ზ~ა, და ვერაჳ: უფარა სიმაგრემან საჭურველისამან, და განვლოს ზურგით და მოკლა, ხ~ ქართველთა ნუგეშინის
ცემულთა: და სავსეთა სიხარულითა აღიზახნეს ჴმითა საშინელითა, დაშეს
წირეს ღ~თსა მიმართ მადლობაჳ. ხ~ ვახტანგ მასვე ადგილსა, გარდაჰჴდა
ცხენისაგან. და დავარდა მიწასა ზედა, თაყვანისცა ღ~თსა და თქ~ვა კურთხე
ულხარ შენ უფალო, რომელმან მოავლინე ანგელოზი შენი და დაეც მტერი
ჩემი შენ ხარ აღმმართებელი მოსავთა შენთაჳ, შენ ხარ რომელმან აღადგინე
ქვეყანისაგან გლახაკი და სკორეთაგან აღამაღლე დავრდომილი:მოჰკვეთა თავი თარხანს აღჯდა და წარვიდა ლაშქართა თუისთა თანა, და ყოველთა მათ სპათა, ჴმითა აღწევნითა შეასხეს ქებაჳ ვახტანგს- დაჰმადლობდეს ღ~თსა
აქა ვახტანგისი და ბაყათარ ოვსის ომი. და მოკლა ბაყათარისა ვახტნგისაგან
და მეორესა დღესა სხუაჳ გამოვიდა ბუმბერეზი ოვსთაგან, რომელსა ერქვა ბა1-24 სტრ., 87r
ყათარ, იგი იყო გოლიათი. და რაჳთგან დაეწყო მჴედრობად ვერვის დაედგნეს მისდა და მოესრა ყოველი ბრძოლი მისი, რ~ იყო სიგრძე მშვილდისა მის
ისაჳ თორმეტი მტკაველი და ისარი მისი ექვსი მტკაველი:მოდგა ესე ბაყათარ პირსა მდინარისასა და ჴმა ყო ჴმითა დიდითა და თქვა ვახტანგ მეფეო ნუ განჰლაღნები შენ მოკლვისათუის თარჴანისა, არა ერთო გოლიათთა, და ამისთვის მოიკლა იგი ყმაწუილისაგან აწ უკეთუ შენვე გამოხვიდე
ბრძოლად ჩემდა მოგუხუდენ ჩემგან ბრძოლანი ფიცხელი, რომელთაგან ვეღარა განერე, თუ არა ვინცა სპათა შენთაგანი გამოვიდეს მისთისც მზაჳ ვარა:მაშინ პასუხ უგო ვახტანგ ბაყათარს და თქ~ვა არა ძალითა ჩემითა ვსძლე
თარჴანს, ა~დ ძალითა დამბადებელისა ჩემისჳთა და არა მეშინის შენგან- ვ~ა ძაღლისა ერთისაგან, რ~ ძალი ქრისტესი ჩემთანა არს, და ჯვარი მისი პატიოსანი საჭურველ ჩემდა:
და განაწესა ვახტანგ სპანი, და დაადგინა განმზადებულად და აღჯდა ტაიჭსა
შეჭურვილსა ჯავშნითა, და აღიღო ფარი მისი ვიგრის ტყავისაჳ, რომელსა ვერ ჰკვეთდა მახვილი, და ჩავლო გვერდი მიდგა მახლობელად, მდინარისა ჴმა უყო
ბაყათარს, და ჰქვა არა გამოვალ მე მდინარესა, რ~ მეფე ვარ, არა მივეახლები სპასა ოვსეთისასა, რ~ წარჩინებული ვარ, რ~ სიკვდილითა ჩემითა წარწყმდების ყოველი სპაჳ, ხ~ შენ მონაჳ ხარ, და წარწყმედითა შენითა არაჳ
ევნების სპასა ოვსეთისასა, ვ~ა ძაღლისა ერთისაჳ, გამოვედ მდინარესა ჩემ
კერძო: მაშინ ბაყათარ, ოვსმან აღასრულა სიტყვაჳ მისი და თქვა,
მე მომკლველმან შენმან, გამოვალო მდინარე არამედ პირისაგან მდინარისა უკუდეგ სამ უტევან:მაშინ ვახტანგ უკუჰრიდა და გამოვლო მდინარე ბაყათარ დაუწყო სრ67

1-24 სტრ., 87v
ოლად ისრითა, მაშინ ვახტანგ. სიფრთხილითა თვალთა მისთათა, და სიმახვილითა გონებისა თვისისათა და სიკისკასითა ტაიჭისა მისისათა, ჰრიდებდა ისარსა, რ~ შორსვე იხილვის ისარი მომავალი, და უხლდნებოდნის იგი და სიმარჯვითა და ვერ მიახვედრებდა:ამიერ და იმიერ იყო სპათაგან ცემაჳ ბკებისაჳ, და დაბდაბთაჳ და იზახდეს
ჴმითა აღწევნილითა სპანი ორნივე ოვსნი დაქართველნი, რ~ლითა იძვროდეს მთანი და ბორცვნი და ვერ შეჰკრა ისარნი ორისა მეტი ბაყათარ
ფარსა ვახტანგისასა, და ვერა ჰკვეთა ყ~დ დაკ~დ. ჰკრა სხუაჳ ისარი ცხენსა
ვახტანგისასა განაგდო შიგან, ვიდრე დაეცემოდა ცხენი ვახტანგისი: მიუხდა ზედა
და უხეთქნა ჴრმლითა, მჴარსა ბაყათარისსა, და ჩაკვეთა ვიდრე გულამდე მა
შინღა დაეცა ცხენი ვახტანგისი, სწრაფით მიყო ჴელი, და შეიპყრა ცხენი ბა
ყათარისი და დავარდა ქვეყანასა ზედა და თაყვანისცა ღ~თსა, დაშესწირა მა
დლობა უზეშთაეს პირველისა, და აღჯდა ცხენსა ბაყათარისსა, და მოდგა მახლობელად სპათა თვისთა, და ჰთქუა ჴმითა მაღლითა, მხნე იყვენით, და განძლიერდით, რ~ ღ~თი ჩვენ კერძო არს, ხ~ სპანი იგი წარმოემართნეს განმზადებულნი. ცხენ თორნოსანნი, და ჯაჭუ ჩაბალახოსანნი. წინათ კერძო მათსა
უკანით კერძო ქვეითნი და ქვეითთა უკანით სიმრავლე მჴედართაჳ. დაესრეთ მიიმართეს: ხ~ ოვსნი წარმოდგეს ქარაფსა ზ~ა, დაასხეს ისარი ვ~ა წვიმჳ მძლაფრი
მაშინ ვახტანგ მეფე, მოქცეულ იყო სპასა მისსა ზურგით რჩეულითა მჴედრითა, უზახებდა და განაძლიერებდა, და ნუგეშინის ცემდა სპათა მისთა მაშინ წინათ ცხენ თორნოსანთა აღვლეს გზაჳ ქარაფისაჳ აღვიდეს ვაკესა დააღუდგეს უკანა ქვეითნი, და შ~დ სიმრავლე მჴედრობათა მისთაჳ, და იქმნა
ბრძოლაჳ ძლიერი მათ შორის:1-23 სტრ., 88r
ხ~ ვახტანგ უკეთუ მარჯვნით კერძო იბრძოდის მარცხენით კერძოჳ ძრწოდისი, დათუ მარცხენით კერძო იბრძოდის, მარჯვნით კერძონი ძრწოდიან, და ეგე ოდენსა მას შინა ჴმასა სპათასა იცნობებოდა ჴმაჳ ვახტანისი ვ~ა ჴმაჳ ლომისაჳ, და თანა ჰყვებოდეს მას, ორნი მჴედარნი- არტავაზ ძუძუის მტე ძე საურმაგისი, სპაჳ სპეტისაჳ, და ბივრიტიან სეფე წული და იგინიცა იბრძოდეს მჴნედ:მაშინ იძლივნეს ოვსნი და ივლტოდა ბანაკი მათი, მოისრნეს- და ტყვე
იქმნნეს, ხ~ უმრავლესი მეოტნი ოვსთაგანი ცოცხალი შეიპყრეს, უკუ მოხსნისა თუის ტყვეთასა, რ~ლნი წარტყვენულ იყვნეს პირველი ოვსთაგან
ქართველნი
ვითარ უკვე მოიქცეს დევნისაგან და დაიბანაკეს ბანაკსავე თუისსა სამ დღე განისვენეს, და შესწირეს მადლობაჳ ღ~თისა მიმართ: და მერმე განიბნივნეს ტყვევნად ოვსეთის, შემუსრნეს ქალაქნი მათნი- და აღიღეს ტყვე და ნატყვე ნავი ურიცხვი
და განუიდეს პაჭანიგეთს, რ~ მაშინ მუნ იყო პაჭანიგეთი, მოსაზღვრედ ოსეთისა, მდინარესა მას ოვსეთისასა წიაღ და ჯიქეთი მუნვე იყო შ~დ ჟამთა მრავალთა, იოტნეს პაჭანიგნი და ჯიქნი, თურქთაგან, და წარვიდეს პაჭანიგნი
დასავლით კერძოსა, ხ~ ჯიქნი დაემკვიდრნეს ბოლოსა აფხაზეთისასა:და მოტყვენა ვახტანგ, პაჭანიგეთი, და ჯიქეთი, დაშეიქცა და გამოდგა ოვსე
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თსავე, და მეფენი ოვსთანი შელტოლუილ იყვნეს სიმაგრეთა კავკასისათა, აღდგეს მათ შორის მოციქულნი, და დაიზავნეს, და ითხოვეს ვახტანგისაგან,
ოვსთა, ნაცვლად დისა მისისაჳ. ოცდა ათი ათასი ტყვე ოვსეთისაჳ, ყოველი
უკეთესი, რომელი სახელ-დებით თქვეს ოვსთა:1-23 სტრ., 88v
და მისცა ვახტანგ ოცდა ათი ათასი ტყვე დისა მისისა თუის დაესრეთ მოიყ~ანა:ხ~ ტყვენი ქართველნი ჰყვეს ოვსთა ექვსა წელსა. იგი ყოველნი უკუმო იხსნნა
თუითოჳ თუითოსათუის. და იყო მძევალი ოვსთაგან და მძევლისათუის მისცა
სხუაჳ ტყვე ოცდა ათვრამეტი ათასი და რომელი უკმოიჴსნა ტყვე ქართლისაჳ რიცხვით სამას ორმოცდა ათი ათასი და რომელ დარჩა ტყვე ოვსეთისაჳ
ამათ გატეობილთაგან კიდევ თვალვით ექვსას ორმოცდა ათი ათასი თუინიერ
პაჭანიგთა და ჯიქთასა, და ესე ყოველი აღესრულა ოთხ თვე:მაშინ ვახტანგ მეფემან, განუტევნა ნიჯადნი იგი სპარსთანი და მეფენი კავკასიათანი ნიჭითა დიდითა წარმოგზავნნა დაჳ მისი მიჰრანდუხტ, და ტყვე იგი
ყოველი გზასა და რიჟლისასა და თუით სპითა ქართლისითა წარმოვიდა გზასა
აფხაზეთისასა სულ გრძელად და უშიშად იწყო ბრძოლად ციხეთა აფხაზეთისათა:და მოვიდა სახლსა მისსა ქალაქსა სამეფოსა მცხეთას, და გაეგება დედაჳ და დანი
მისნი და სიმრავლე ქალაქისანი მამათა და დედათაჳ, მიუფენდეს სახელთა და სამოსელთა მათთა ფერჴთა ქვეშე მისთა. და აყრიდეს თავსა დრამასა და დრაჰკანსა
და აღწევნ-ულითა ჴმითაჳ შეასხმიდეს ქებასა:რ~ არა რ~ლსა მეფესა ექმნა ეგე ვითარი ძლიერი წყობაჳ მაშინ ვახტანგ
მეფემან შეწირა მადლობაჳ ღ~თისა მ~რთ მრავლითა ლოცვითა და ღამის-თევითა და გლახაკთ მიცემითად გასცა ნიჭი ერსა მისს ზ~ა, და წარჩინებულ ქმნა მჴნედ მსახურნი და გამოცდილნი წყობასა მას შინა
ოვსთასა:და წარსცა ძღვენი ნატყვენავისა მისგან, დედის ძმასა მისსა ვარაზ ბაკურს
თანა მონაჳ ათასი ცხენი სახედარი ათასი, ჴრდალი ცხენი ათასი, და კ~დ წარს
ცა წინაშე სპარსთა მეფისა:1-23 სტრ., 89r
მონაჳ ათი ათასი ცხენი სახედარი ათი ათასი ცხენი ჴრდალი ათი ათასი:
ესე ყოველი მიუძღვანა სპარსთა მეფესა, ჴელითა ბუნქარ ებისკოპოზისა
თა და ითხოა სპარსთა მეფისაგან ასული ცოლად, ხ~ სპარსთა მეფემან მოსცა
აასული ცოლად, რომელსა ერქვა ბალენდუხტ:და მოსცა სომხითი, და ყოველნი მეფენი კავკასიანთანი, ზითვად მიწერა მისთანა წიგნი რომელსა პატრუცაგსა წერილ იყო, ესრეთ ჰურმიხ დისაგან ყოველთა მეფეთა მეფისა ვახტანგის მიმართ, ვარან ხვასრო თანგისა
ათთა მეფეთა ახოვნისა:და მოუწერა მან ბრძოლაჳ კეისრისაჳ, რ~ კეისარი განსრულ იყო ბრძოლ
ად სპარსთა მაშინ ვახტანგ აუწყა, ყოველთა სპათა მისთა, და ყოველთა მეფეთა კავკასიისათა- შემოკრბეს დადადგეს მტკვარსა, იმიერ და ამიერ, ვითარ ორას ათასი:და მოერთო ვარაზ ბაკურ დედის ძმაჳ მისი, ერისთავი რანისაჳ ბრძანებითა
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სპარსთა მეფისათა, სპითა ადარბადაგანისაჳთა რანისა და მოვაკანისჳთა ვითარ ორას ათასის მჴედრითა:მას ჟამსა იყო ვახტანგ წლისა ოცდა ორისაჳ, იყო იგი უმაღლეს კაცთა
მის ჟამისათა, და უშვენიერეს სახითა და ძლიერი ძალითა, რომელ ჭურვილი ქვეითი ირემსა, მი. ეწიის უპყრის რქაჳ დადაიმჭირის და ცხენი
ჭურვილი აღიღის მხართა ზ~ა და მცხეთით აღვიდის ციხესა არმაზისასა
და მარტო იყო ძე მამისა მისისაჳ, და ერთი დაჳ მისი ხვარენძეცა. იყო ძლიერი და შვენიერი:და ნათესავისაგან მირიან მეფისა მორწმუნისა ვახტანგ, დადანი მისნი დარჩომმილ იყვნეს, იგინი იყვნეს ნათესავისგან ბაჰქარ მირიანის ძისა, ხ~ მი
1-23 სტრ., 89v
ხ~ მირიან და გრიგოლ იყვნეს ნათესავისაგან რევისსა მირიანისვე ძისა და აქნდა მას კუხეთი და ცხონდებოდეს რუს თავსა ციხე ქალაქსა, რ~ შემცირებულ იყვნეს ურთი ერთას კვლითა:მირიან მეფისაგან ვიდრე ვახტანგ მეფისამდე, გარდაცვალებულ იყო, ნათესავი ათი, და მეფენი რვანი, და წელიწადნი ას ორმოც და ათ ჩვიდმეტი, ხ~
ებისკოპოსნი წესსა ზ~ა ჭეშმარიტსა გარდაცვალებულნი რვანი, ხ~ სხვანი შემშლელნი წესისანი:აქა ვახტანგ გორგასლისაგან საბერძნეთს წასულა საომრად
წარემართა ვახტანგ. შესვლად საბერძნეთად და მიიწივნეს სომხითს
და მოერთნეს პეროჟ კაფარს სადა იგი ციხე ეგო პირველ ჴსენებულსა
მას ფეროზს ერისთავნი სომხითისნი, სივნელი არევ ასფორაგნელი
ჯუანბერ ტაროვნელი ამაზასპ გრიგოლის შენებულისა ქალაქისაგან თრდატ ნათესავისაგან დიდისა თრდატისაგან:და მოადგეს ციხე ქალაქსა რომელსა ერქვა კარასპოლაჳ და აწ ეწოდების კარნუნ ქალაქ. და ბრძოდეს, ხ~ ვერ შეუძლეს დაპყრობად, რ~ იყო იგი ზღუდითა მაღლითა სამითა, და დაუტევნეს ორნი ერისთავნი მჴედრითა თორმეტ ათასითა ბრძოლად ქალაქისა მის.
წარვიდა ვახტანგ პონტოს, და მოაოჴრნა გზასა ქალაქნი სამნი ანძიაძორი ეკლლეცი- და სტერი, და მოადგეს ლაშქარნი პონტოჳსა ქალაქსა დიდსა ზღვის კიდესა, და ბრძოდეს სამთვე, და მიუწია ლაშქარმან ვიდრე ქალაქისა მის
კოსტანტისა:ხ~ სპარსნი რომელთა ჰპოებდეს ეკლესიისა მსახურთა, დაკლვიდეს, ა~დ ვახტანგ მეფემ[ან] ამცნო სპათა სომხითისათა, და ყოველთა სპარსთა, რათა არავის
კლვიდენ მოწესეთაგანსა- არამედ ტყვე ჰყოფდენ:1-23 სტრ., 90r
და ჰთქვა მათ მამის მამაჳ ჩემი მირიან. ოდეს შემოყვა მეფესა სპარსთასა
ძმისწულსა მისსა ბრძოლად ბერძენთა. ესე ივითარსა უყოფდეს მოწესეთა. დაეკლესისა მსახურთა. და იძლივნეს ძლევითა ბოროტითა ურიცხვნი სპანი.
მცირედთა ლაშქართაგან. მიერთაგან. მიიღეს საძღვარი ესე ბერძენთა, ჩვენ
ქართველთაგან. აღმოსავლით ზღვისა ამის:ხ~ წყობაჳ პირველთა მეფეთაჳ იყო ანძიანძორს, სადა უკვე აწარს საფლავი დი
დისა მოძღვრისა გრიგოლისი, და მუნით იოტნეს მეფენი ჩვენნი, ათისა დღისა
სავალი჻ ჩამოგუუივლია ჩრდილოთ მოქცეულ ვართ, და ჩვენცა ვართ სჯულსა70

ზ~ა ბერძენთასა, აღმსარებელ ქრისტესი რომელ არს ჭეშმარიტი ღ~თი ყ~თაჳ
ანუ არა გასმიან, სასწაულნი, რომელნი ქმნა კოსტანტინეზე მეფისა წარძღვანებითა ჯვარისათა, ანუ ქვეყანასა შინა სპარსთასი იქმნეს ივლიანეზე მეკერპი
სა მეფისა, ვითარ იგი ისარმან ზეცისამან მოკლა იგი და შეკრბეს სპანი ბერძენთანი ივბიმიანოს მორწმუნე აჩინეს მეფედ: ხ~ მან არა თავს იდვა, ვიდრემდის
არა დამუსრნეს კერპნი, და აღმართნეს ჯვარნი. და მას ზედა დაარქვეს გვი
რგვინი მეფისაჳ:ხ~ ანგელოზმან უფლისამან აღიღო გუირგვინი, დადაადგასა თავსა
ივბიმიანოსისსა, ჭეშმარიტსა მეფესა, და ჴმა იყო ზეცით რომელი ეტყოდა სპარსთა მეფესა ხვასროთანაგსა და ეცადენით ბრძოლად ივბიმიანოსისსა, რ~ ძალი ჯვარისა უძლეველ არს- და ამიერითგან იქმნეს მეგობარ მეფე ივბიმიანოს, და ხვასრო ვიდრემდის, ორნივე იგი მიიცვალნეს:ანუ თქვენ, მკუიდრთა მაგათ სომხითისათა არშაკონიანთა პატიახშთა ბივრი
ტიანთა არა გახსოვნანა- საქმენი გრიგოლი პართეველისნი- და წინა აღმდგოთა მისთათ თრდატ მეფისა არშაკონიანისაჳ- ვათარი და სცა ზვაობისაგან, დაი
1-23 სტრ., 90v
ქმნა იგი ეშვად ა~დ გრიგოლიმ მოაქცია იგი, და მიერითგან იქმნა იგი მუშაკ ეკლესიათა და ეკლესიაჳ დიდი აღაშენა თრდატ ზურგითა თუისითა- რ~ იყო
იგი, გმირი, ხ~ თქვენ მკუიდრნო ქართლისანო ნათესავნო მეფეთა ქართლისათანო რ~ლნი დადგინებულ ხართ დღესა მთავრობასა ზ~ა ჩვენ მეფეთაგან:რომელნი ჩვენ ვართ ნათესავნი ნებროთ გმირისანი, რ~ ესრეთ წერილ არს
წიგნთა შ~ა მათთა, რ~ლი უწინარეს ყ~თა მეფეთა გამოჩნდა. ქვეყანასა ზ~ა, რომელი ლომსა ძალითა ვითარცა თიკანსა მიიყვანებდა. კანჯართა და ქურციკთა ქვეითი იპყრობდა, რ~ ეზომ განდიდნა ძალი მისი რ~ლ დაუმორჩილნეს ყოველნი ნათესავნი ნოესნი, ვიდრემდის შეუძლო ქმნად, ქალაქი რომლისა ქად შექმნა- ქვაჳ ოქროჳ და ხარისხად ვეცხლი, და გარემოს მისსა, მოიქმოდა აგ
ურითა, და კირითა, ხ~ ქედნი კართა და სარკმელთანი, იაკინთისა, და ზურმუხტიისანი შექმნა, რ~ მათისა ნათლისაგან ვერ შეუძლებდა დაბნელებად ღამე დაქმნა მას შ~ა ტაძრები და კოშკები, რ~ლი ვერ შესაძლებელ არს გაგონებად
თქვენდა მოუგონებელ არს თუითოეული სიბრძნე მისი, რ~ლი მიეცა მას. ვიდრემდის აჰმართა სამისა დღისა სავალსა, რ~ლი ექმნა აღსავალად ხარისხად ზღუდეთა ზ~ა და ჰნებვიდა, რათა აღვიდეს და იხილნეს მყოფნი ცისანი, ხ~ ვ~ა განვლო საზღვარი ჰაერისაჳ, და შევიდა საზღვარსა ვარსკვლავთასა ვერღარა უძლებდეს საქმედ მოქმედნი იგი რ~ დადნებოდა ოქროჳ და ვეცხლი, რ~ მუნითგან ვინამე არს, ჴელმწიფებაჳ ცეცხლისაჳ ეთერისა მის რომელი ეგზე
ბის მძლავრიად, სამყაროსა ქცევისაგან:და ესმა მუნით საზრახავი შვიდთა გუნდთა ზეცისათაჳ რ~ლისაგან შესულბეს
ადამიანი. და იქმნა და იქმნა ყოველი კაცი. თუითო ნათესავითურთ მეტყველი თუითო ენასა, და არღარა ერჩდეს ურთი ერთას პირსა მოყვსისა თუის
1-23 სტრ., 91r
ისასა და წარვიდეს:ხ~ ნებროთს ენითა სპარსულითა ჰთქვა მე ვარ მიქელ ანგელოზი რ~ლი დადგინებულ ვარ, ღ~თისა მიერ მთავრობასა ზ~ა აღმოსავლისასა, განვედ ქალაქით:
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რ~ ღ~თი და ჰფარავს მაგას, ვიდრე გამოჩინებადმდე სამოთხისა, რომელესე: დგას მახლობელად ნაშენებსა მაგას შენასა. რ~ლსა შორის არის მთაჳ ესე.
რომლისაგან აღმოვალს მზე, და გამოვლენ მისგან ორნი მდინარენი, ნილოსი დაგეონი, რ~ გეონსა გამოაქვს სამოთხით ხე სულნელი, და თივაჳ რლი შეეზავების
მუშკსა:აწ წარვედ შენ და დაჯედ ორთავე მდინარეთა შორის ევფრატასა჻ და ჯილასა,
და განუტევე ნათესავნი ესე ვ~ა ვინ ინებოს, რ~ წარუვლენიან უფალსა, ხ~ მეფობაჳ
შენი მეფობდეს ყოველთა ზ~ა მეფეთა:ა~დ ჟამთა უკანასკნელთა, მოვიდეს მეფე ცისაჳ. რ~ლი შენ გნებავს ხილვაჳ მისი
ერსა შორის შეურაცხსა, შიშმან მისმან განაქარვნეს გემონი სოფლისანი. მეფენი დაუტეობდეს მეფობასა, და ეძიებდენ გლახაკობასა, მან გიხილოს შენ ჭირსა შინა, და გიხსნნეს:და უტევეს ყოველთა ქალაქი. და დაუტევნა უიინდურად მზრახველნი
უიინდოეთს
სინდნი სინდეთს ჰრომნი ჰრომს ბერძენნი საბერძნეთს, აგდამაგუგ მაგუგეთს,
სპარსნი სპარსეთსა:ხ~ პირველი ენაჳ ასურებრი იყო, და ესე არიან შვიდნი ენანი, რომელნი
ნებროთისამდე ზრახვიდეს. ამისთუის მოგითხარ, რომელ მამათა ჩვენთა დაფალულად ეპყრა წიგნი ესე, ხ~ მე შურმან სამღთომან მოიძულა თქმად ამისსა, ამის მიერ შეიწყნარა, მამამან ჩვენმან მირიან, სახარებაჳ იგი ნინოსი, ანუ არაქრისტესტეს მოსვლამდე მიიღებდეს მამანი ჩვენნი ხარკსა და მუნითგან
1-23 სტრ., 91v
მოუძლურდით ესერა ბერძენნი მიღმართ ბრძვანან:მაშინ იხილა ნებროთ ჯოჯოხეთსა შ~ა- და იხსნა იგი არს პირველი მეფე
ყოველთა მეფეთაჳ და დანიელცა ეწამების ვ~დ მიქელ დადგინებულ არს
ძალად სპარსთა:და თქვენ ქართველმან, არა ვიხილენით სასწაულნი, რომელ ქმნნა ნინო ანუ ჰგონებათა, ვ~დ ბერძენთა, განწირნა ღთ~ნ- არა უმეტესნი ქვეყანანი სპარსეთისანი
მათ შემოურთვანა. დაღესა მეექვსე თვე არს- რაჳთგან ასმიეს ჴმაჳ ლაშქრობისა ჩვენისაჳ ქცეული არს კეისარი: რამეთუ ასმიეს შემოსლვაჳ ჩვენი და
აწ მოახლებულ არს, ბრძოლად ჩუენდა:აწ უკვე ყოველნი ნათესავნი უფალსა ღ~თსა ჰმსახურებდით, და დასცხერით
ვნებათაგან, ეკლესიისათა, და ვ~ა ესე ყოველი წარმოსთქუა, განავლინა ქადაგნი, რათა ყოველნი მოწესენი გამოვიდენ სამალავთაგან მათთა, და ტყვენი განუტევნენ სადათ უნდეს წარვიდენ, და გამოვიდა სიმრავლე, მღვდელთა, და დიაკონთაჳ, და მწყემსთა მონაზონთა, და ენკრატისათაჳ, ქვაბებით და მთათაგან, და
უმრავლესი პონტო ქალაქით, რ~ შეიწრებულ იყო ქალაქი იგი, ოთხ თვე ოდენ:და მათთანა იყვნეს ორნი კაცნი, პეტრე მღვდელი. მოწაფეთაგან გრიგოლ ღ~თის
მეტყველისათა, რ~ საფლავსა მისსა ზ~ა მღვდელობდა, და სამოელ მონაზონი, წარრდგეს წინაშე ვახტანგისა, მადლის მიცემად, განტეობისათუის ტყვეთასა, დაგანთავისუფლებისა თუის ეკლესიათაისა, და მღვდელთაჳსა. და ვითარ წარმოთქვესსთნდა მეფესა და მოიახლნა იგინი, და უბრძანა შემოსად ყოველთა ტყვეთა დამო
წესეთა განტეობილთა მისგან უძლურთა, რ~ ყოველნი უძლურნი ქალაქით გამოსრულ იყვნეს, უძლურთა მისცა სახედრები, და ჭაბუკთა სამ სამი დრაკანი,
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და განუტევნა:1-23 სტრ., 92r
ხ~ პეტრე მღრდელი და სამოელ მონაზონი, და იყენნა, და ვითარ წარვიდეს სპანი
იგი კარავად თუისად. და მეფე შევიდა სერობად თქვა მეფემან პეტრეს, სთნდამცა
ღმ.ერთსა საქმე ესე ჩემი, რ~ და ვიცვენ ეკლესიანი. და განუტევენ ტყვენი, თქვა პეტრე იტყოდის მონაჳ შენი, წინაშე შენსა კადნიერად- ანუ მიგცემდე ქებასა
სიცრუისასა ჰქ~ვა მას მეფემან იტყოდე, რ~ არას ვეძიებ გარნა მხილებასა
რათა განვერეთ სიცრუვისაგან:ჰქ~ვა მეტრე ეკლესიანი ჴორცთანი უფროს არიან შწაშე ღ~თისა ვიდრე ეკლესიანი
ქვათანი, ეკლესიაჳ ქვათაჳ ოდეს მე დაირღუიეს, და აღაშენიან მითვე ქვითა, ხ~ ეკლესიანი ჴორცთანი, ოდეს დაირღუენ, ვერვინ შემძლებელ არს, განკურნებად. ვერცა მკურნალი. ვერცა მეფე:აწ რაოდენი გუამნი კაცთა მართალთანი დაგიცემიან, რომელსა იტყუის სისხლისა თუისს აბელისსა, ყოველი სისხლი ნოეს რღუნითა განწმიდა, და სისხლისა
მისთუის, ზაქრიას ბაროქის ძისა მიაგო, ყოველი შეურაცხებაჳ ჰურიათა, ვ~ა
იტყვისესაია აღიღე და წარსწყმიდე ყოველი წული მათი ტიტოს დასპასიანოსის: მ~რ:ანუ აღმოგიკითხავსთა წიგნთაგან მოსესთა. რაჟამს ისრაიტელმან ისიძვა, უცხო
თესლთანა რაოდენი სული მოკვდა ერთისა მის სიძვისათუის აწ უკვე სპათა შენთაგან. რომელნი ქალწულნი განხრწნილ არიან ტაძარნი ღთ~ისანი:და ჰქ~ვა მეფემან არა უწყი, ვითარ იგი ივბინიანოს, დაცვისათუის ეკლესიათასა ი
ყო
ივლიანეს თანა, უკეთურისა, და თუ დაბრჰკოლდეს, კაცი უმჯობეს არს დაცემაჳ სრულიად:ჰქვა პეტრე არა დაბრკოლებულსა- დაგცემ, ა~დ დაცემულსა აღგადგინებ ვ~ა დავით სისხლისაგან ურიაჳსა საცთურისაგან ჰურიათასა, და არა მნებავს შენი რათა
იყო ვ~ა კაცი, რ~ლი მარჯუნითა იქმნ დამარცხენითა არღვევნ, და არცა რომელნი
1-23 სტრ., 92v
პირითა მათითა აკურთხევდენ, და გულითა მათითა სწყევდენ, და აგინებდენ. ა~დ
ვ~ა მეფენი კეთილად ჴსენებულნი, რ~ლთა დაიპყრეს სოფელი ესე, და სასუფე
ველსა, არაჳ განეშორნეს- და ვით სოლომონ. კოსტანტინე ივბინიანოს, და ყოველნი
მსგავსნი მათნი, ხ~ არაჳ არს მსგავსებაჳ შენი჻ ივბიმიანოსისა. და ვინ არს შენზ~ა უფალ, რომელმცა ჴრმალი მისი იყო კისერსა შენსა ზედა, ვ~ა იგი ივბიმიანოსისა ივლიანესი:ანუ სადა გევნოს შენ, ვ~ა ივბიმიანოსს ივლიანესაგან, ანუ ვის ჴედავს, ღთ~ი რ~ლი
შენზ~ა უფალ იყოს, და ჰქონდამცა პასუხი შენ ზ~ა, სიმრავლესა წინაშე ღ~თისა არარა შენ უფალ გყო, ამათ ყოველთა ზ~ა, და შენ შეგიდგნენ- ყოველნი ამიერითგან
ითხოს ღთ~ნ ყოველი ჴელთაგან შენთა საქმენი ბოროტისაჳ- და შენ მიგაგოს, არა
თუშეინანო
ჰქვა მეფემან- მენება განმართლებაჳ თავისა ჩემისაჳ, ხ~ სიმართლით შენ დამსაჯე
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ჯავრობასა ჩემსა:ჰქვა პეტრე ვინათგან გზა ეც შეწამებად, ცოდვაჳ შენი განგეშორა შენგან. ხ~ აწ გითხრა გულის სიტყვაჳ შენი, არა უმ ეცრებამან აღგძრა ბრძოლად ძეთა ზ~ა ღ~თისათა, არამედ შუელისა თუის: ნათესავისა შენისათვის სპარსთასა, და არა უწყია
რ~ ბერძენნი ნათესავნი ღ~თისანი არიან, აღთქმისა მისთუის რაჟამ უწოდა მათ
შვილად ღ~თისა და მოსცა მათ ბეჭედი, რ~ლითა შემუსრა ჯოჯოხეთი, და არს
იგი ჯვარი:ჰქვა მეფემან აწ რაჳ გნებავს შენ: ჰქვა მას პეტრე მნებავს რათა შენ მიერ
აღგზებული ეგე ცეცხლი, შენვე დაჰშრიტო, და მეგობარ იყო კეისრისა, ვ~ა
დღესამომდე იყავ სპარსთაჳ, მიუგო მეფემან, ესე მნებავს რათა მიჩუენოთ ლოცვითა თქვენითა, ამას ღამესა კეისარი და მე შეკრებულნი. და რომელი ზრახ
1-23 სტრ., 93r
ვად არს ჩვენ შორის სიყვარულისა ყოფაჳ, და ვცნა მე ვ~დ სთნავს ქრისტესა ზრახვაჳ ესე შენი ჩემდა მომართ:ჰქვა პეტრე დამძიმდა თხოვაჳ ესე შენი ჩემ ზ~ა, რ~ ესე არს კაცთა რჩეულთაჳ,
რ~ლნი არიან ვ~ა ანგელოზნი სრულითა საქმითა, და არიან ამათ კედელთა შორის ესე ვითარი მათ განგების საქმედ, რ~ლსა შენ ითხოვო მეც მე დროჳ რათა
წარვიდე ვევედრო მათ, და უთხრა ბრძანებაჳ შენი, და ლოცვითა მათითა აღესრულოს განზრახვაჳ შენი, ა~დ შეურაცხ გუიჩნს თავი ჩუენ, რ~ კაცნი ვართ
ცოდვილნი ნუ უკვე სილაღედ იხილოს ღ~თნ:შერისხა მას სამოელ მონაზონი და ჰქვა მღრდელო საქმესა საქმესა ღ~თისასა ვ~ა
საქმესა კაცისასა
ზრახავ- ანუ არა აღმოგიკითხავსა, ვითარ ეტყვის ღ ~თი პალეკარტოსს უკეთუმცა არა დაბრკოლდებოდეს- ანგელოზნი კაცთა სათნოებისათუის: ყ~თამცა
ქალაქთა შ~ა ჯვარს ვეცუი რა~თა ყოველნი ვაცხოვნნე:ანუ მე უფროს არსა აქაზ მეფე ისრაილისაჳ, მეფესა ქრისტიანეთსა, რ~ლსა ეტყვის ესაია, ითხოვე სასწაული სიმაღლედ, ანუ სიღრმედ და მისთუის თქუა მიუდგეს ქალწული, ანუ ვინჰთქვა ისრაიტელს. რაცა ითხოვო სახელითაჩემითა მოგეცეს, ისო ჰქვ~ა სამყაროსა ცისასა მოიქეც და სამსა ჭდესა- მოიქცა იგი.
აწ სიტყვაჳ სიმდაბლისა შენისაჳ, კეთილ არს პეტრე. ა~დ საბრკოლებელ არს მცირედ მორწმუნეთა კაცთა:ხ~ შენ მეფეო მცირედ შეგვეწიენ ჩვენ სარწმუნოებითა, რ~ ლოცვამან ჭირვეულისა მის ქალაქისამან, ყოს ბრძანებაჳ შენი, და წარვიდენ წმიდანი იგი სადგურად თუისად. ხ~ მეფემან მყვარ ჟამ დაწვა და მირულებასა შინა მისსა, აჰა უკუე მოვიდოდა დედა კაცი იგი რ~ლი იყო წმიდაჳ ნინო და ჰქვ~ა აღდეგ მეფეო დაგანკრძალულად მიეგებვოდე, რ~ ორნი მეფენი ზეცისა და ქუეყანისანი მოვლენ შენდა
1-23 სტრ., 93v
და რეცა მიხედნა და იხილა პირველ სახე ქალისაჳ, ვითარ არს კოსტანტინეს, და მიიწია იგი სწრაფით, და იხილნა ორნი საყდარნი, ერთსა ზ~ა ჭაბუკი
მჯდომარე საჭურველითა გვირგვინოსანი:და მეორეთა საყდართა მოხუცებული მჯდომარე ზეწრითა სპეტაკითა და თავსა ზა
გუირგვინი ნათლისაჳ, არა ოქროსაჳ, და ფერჴთა თანა დაჯდა ნინოჳ და ჴელი ვახტანგისი მარჯვენაჳ ეპყრა პეტრე მღრდელსა დამარცხენაჳ სამოელ მონაზონსა:74

და ჰქ~ვა სამოელ შეურდი დიდსა იმას მთავარსა ზეცისასა გრიგოლის, მივიდა და
თაყვანისცა: და ჰქვა გრიგოლი, რაჳ ესე ჰქმენ ბოროტო კაცო, რ~ მოაოჴრე ბანაკი
ჩემი, და მჴეცთა შეაჭამენ ცხოვარნი ჩემნი, უკეთუმცა ორნი ეგე არა რ~ლი გუერდით გიდგან, და დედა კაცისა ამისთუის სათნოსა, რომელი მარად იღვწის,
მამისა
თანა თქვენთუის, ვიგემცა შენგან, ვ~ა მამათა შენთაგან, რომელი ესვიდენ ცეცხლ
სა შემწველსა, და არა ბრწყინვალებასა განმანათლებელსა ყოველთასა და მისცა
და მისცა ჴელი- და ამბორს უყო რეცა მიყო ჴელი გუირგუინსა ნათლისასა, რეცა ეგე ვითარივე გუირგუიგუინი მისცა ვახტანგს და ჰრქვა ეგე პეტრეს. და აღიღო პეტრე მისვე გუირგუინისაგან, რეცა უდარესი, და რქვა სამოელ მონაზო
ონსა
და ჰრქვა ნინო ვახტანგს, აწ უკუე მივედ მეფისა და მიიღე ნიჭი შენი. მივიდა
მეფისა და ამბორს უყვეს ურთიერთარს და ადგილ სცა საყდართა თუისთასა დაისვა იგი თანა, და მისცა ბეჭედი ჴელისა მისისაგან რომლისაჳ იყო თვალი ფ~დ ნათელი. და ჰრქვა კეისარმან უკეთუ გნებავს, რათა მოგცე გუირგუინი
აღუთქვი ვითარ ესე დგას ჩვენ ზედა, რათა ჰბრძოდე მტერთა მისთა და
მიიღე მისგან გუირგუინი:მო:ოიხილა ვახტანგ და იხილა ჯვარი რ~ლსა ფრთეთა მისთა ზ~ა აქვნდა გუირ1-24 სტრ., 94r
გუინი. და უმეტესად ხილვამან ჯვარისამან და სცა შეძრწუნებაჳ, და რ~ უსაშინელეს იყო ზარი მისი და დადუმნა, ხ~ აღდგა ნინო და მიხედნა პეტრეს კერძო და სამოელს და ერთითა პირითა თქვეს ჩვენ ვართ თავსდებნი ვ~დ უმეტეს
ყოველთასა წარემატოს: ჵჳ ჯვარო უძლეველო, და მიყო ჴელი კეისარმან დამოიღო გუირგუინი ჯვარისაგან, და დაადგა გუირგუინი ვახტანგს თავსა და იწყეს
გამოსვლად, რეცა ჴმა ყო ებისკოპოსმან სამგზის და ჰრქვა:ვახტანგ ვახტანგ, უმეტეს მორწმუნე იყო შენ ყოველთა შორის ნათესავთა სპარსთა მეორედ შენგან აღეშენენ ეკლესიანი, და განეწესნენ ებისკოპოსნი და ებისკოპოსთა, მთავარნი მესამედ გუირგუინიცა [.]ამებისაჳ მიიღო და
გამოვიდა.
რეცა მოუწოდა ძილსავე, პეტრეს და სამოელს. და უთხრობდა ძილსავე შინა ჩვენებ
ასა
და იგინი აუხსნიდეს, რომელიცა იგი იხილეს, საყდართა გუირგუინოსანი ნათლითა იგი არს დიდი მოძღუარი გრიგოლი, და მან რომელ მომცა მე გუირგუინისამისგან, მომცა ებისკოპოსთ მთავრობაჳ, და მე რომელი მივეც გუირგუინისა ჩემ ისაგან მოყვასსა ჩემსა. ჩემ მიერ ყოფად არს ებისკოპოზად, და რომელ ნახე
გუირგუინითა ოქროსითა, ჭურჭელი იგი არს კეისარი, და რომელ მოგცა
შენ ბეჭედი და მოგცეს შენ ასული ცოლად, და ყოველი საზღვარი ქართლისაჳ, მისგან უკმოღებული უკმოგცეს, ხ~ გუირგუინი ჯვარისაგან
რ~ლ მოგცა ვრცელნი ღვაწლნი გარდა იხადნე შეწევნითა ჯვარისაჳთა,
ხ~ მოძღვარმან ჩვენმა, რ~ლ სამგზის გიჴმო, სამნი ნიჭნი გითხოვნა ღ~თისაგან,
რათა შენ მიერ ჭეშმარიტებაჳ დაემტკიცოს, ქართლისა კათალიკოზთა დაებისკოპოსთა, და სძლევდე მტერთა ვიდრე დღედმდე, აღსრულებისა შენისა,
ხ~ აღსრულებასა შენსა, გუირგუინი წამებისაჳ მიიღო ბრძოლასა შინა ჴელთა
75

მტერთასა, არა შეჲვარდე, ესე ყოველ აღესრულოს ვიდრე მოუძლურე
1-24 სტრ., 94v
ბამდე შენდა და სიბერემდე:ვ~ა განიღვიძა მეფემან მადლობდა ღ~თსა რ~ ყოველივე გამოუცხადა დამოუწოდა პეტრეს და სამოელს, და ჰრქვა რაჳ იხილეთ, ხ~ მათ ჰქვეს იტყოდინ მეფე ერთი მარჯვენით და ერთი მარცხენით ვდეგით რაჟამს შენ
საყდართა ზედა წინაშე მსხდომარე კეისრისა, ღ~თივ გამომეტყველისა დიდ
სა გრიგოლისაჳ, და კ~დ იგივე დედოფალი დაამშვიდებდა მოძღვარსა მას განრისხებულსა შენ ზ~ა. და მიგცემდა შენ ჴელთა მისთა:და ჰქ~ვა მათ მეფემან დუმენით წმიდანო რ~ ყოველივე ჩემთანა გიხილავსთ აწ
ვითარ გნებავს თქვენ ქალაქისა ამის საქმე, რ~ლი შემუსრვად მიწ
ევნულ არს ანუ რაჳ ვყოთ ტყუისა ამისთუის, რ~ლი უმეტეს არს ბევრისა ათასისა რ~ლ არს ჴელთა ჩემთა:აწ უკუე სწრაფით განვიდეს აქაჳთ ქადაგი, ვ~დ სპარსთა მეფე წარმომართებულ არს ქვეყანად ჯაზირეთად, გამოვლეს ფილისტიმი კუალსა მეფისა კეისრისასა, რ~ მან მოაოჴრა ქვეყანაჳ სპარსთაჳ და სპარსთა მეფემან ვერ შეუძლო
ბრძოლად, და კეისარმან ვ~ა ცნა, ვ~დ ჩუენ მოვედით ქვეყანასა მათსა, მოისწრაფის ბრძოლად ჩვენდა, და ვხედავთ სპარსთა მეფე მოვალს ძალად ჩუენდა დავიცით ვ~დ სპანი სპარსთანი სომხითისა და ქართლისა სპათა უმრავლეს არიან:და არა ვინარს ჩუენ შორის ჭეშმარიტი მორწმუნე, რ~ლნი დანერგნა მამამან ჩვენმან მირიან გინა თრდატ დედით ნათესავმან ჩუენმან, აქ ამათ ყოველთა სარწმუნოვება ვიცით, რ~ სავსე არს საცთურითა, ნუ უკუე გამოცხადებასა საქმისა ჩემისასა განწყრეს დედის ძმაჳ ესე ჩემი, დავეწყვნეთ ურთიერთარს, და ვიქმნეთ
საცინელ ყოველთა მტერთა ჩუენთა:ა~დ ესე ვყო რეცა: მოვიდენ სპანი ჩუენნი მაუწყონ ჩუენ მოსვლაჳ კეისრისაჳ მას
ზედა უკუვრიდოთ ჩვენ პირველ საქმე ესე ვაუწყოთ, ოდეს მოვიდეს და დაგვეხლ1-24 სტრ., 95r
ოს ჩვენ კეისარი- მაშინ ვ~ა იზრახოს სიწმიდემან შენმან ეგრეთ ვყოთ, და არცა
ერთი ტყვეთა მისთაგანი და რჩეს ჩუენთანა:და წარვიდა პეტრე კეისრისა, ხ~ სამოელ დადგა წინაშე მეფისა, ხ~ ხვალისა მოვიდა
რეცა დიასპანი, და უქადაგა მეფესა, ვ~დ სპანი ბერძენთანი შემოვიდეს კოსტანტინე
პოვლეს:ხ~ მოუწოდა მეფემან დედის ძმასა მისსა, და ყოველთა მეფეთა, და ჰქვა რასა
იტყვით რ~
უწყით სიმრავლე სპათა ბერძენთაჳ, და ვერაგობა წყობისა მათისაჳ, და სიმ
არჯვე ზღვათა შინა ნავებითა, ესერა შევიდეს იგინი სპარსეთს, ქვეყანასა გმირთა, და გოლიათასა, და ვერ უძლეს წყობად:აწ მეშინის ნუ უკუე სპანი ნავებითა. მოვიდენ შეიპყრან გზაჳ ჩვენი და
მოგწყვიდნენ
ჩუენ ვ~ა ბბაკსა შინა, ა~დ აღვდგეთ აქაჳთ, დადა ვიბანაკოთ ზღვასა სომხითით კერძო, რათა გვაქვნდეს ჩუენ გზაჳ ჭირისა დალხინისაჳ აღიყარა ლაშქარი
იგი გარემოს ქალაქისა, და ვლეს ხუთისა დღისა სავალი სომითით კერძო და დადგეს სპერის კერძო, და განვიდეს მყოფნი ქალაქისანი. მიწევნული სიკვდილად, და მისცეს მადლი ვახტანგს, და მისცეს ძღვენი ათასი ლიტრაჳ ოქროჳ
76

და ხუთასი თავი სტავრაჳ, და განვიდა ერი მშვიდობით სავაჭროსა თუის და
სახმრი
სა, ხ~ ვ~ა მივიდა პეტრე წინაშე კეისრისა და უთხრა ყოველი იგი, ხ~ კეისარმან
განიხარა ფ~დ, და ყოველი, რომელი ეხილვა ჩვენებასა შინა, მისცა მას ზ~ა ნებაჳ
ვახტანგს
და წარმოავლინა პეტრე მღრდელი, და მიუმცნო აღთქმითა და ასაფიცარითა ძლიერითა-რათა სწორი იყოს მეფობისა მისისაჳ, ა~დ ორთავე სპათა დასცნენ
სპარსნი, რ~ლნი იგი არიან ვახტანგის თანა, რ~ არა აღვიდენ საბრძანებელთა
მათთაგან ოდეს შეკრიბენ, ვახტანგ და იგი:ხ~ ვიდრე პეტრე და მოციქულნი მოვიდოდეს ვახტანგისა, კეისარი შემოვიდა
კოსტნტინედ და წარმოავლინა, ხუთასი დრომონი, რ~ლსა შინა
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იყო ხუთას ხუთასი კაცი, და უბრძანა რათა მიეახლენ ვახტანგს- და დადგენ თვინ
იერ ბრძოლისაგან, და წარემართა კეისარი, გზასა პონტოისსა, რვა ასი ათასითა მჴედრითა, და ვითარ მოეახლნეს სპანი იგი ზღუისანი, უნდა სპარსთა წყობაჳ
მათი, ხ~ მეფე, აყენებდა და არა მიუშვებდა ბრძოლად:ხ~ ვ~ა შეართვეს ძღვენი მოციქულმან კეისრისამან და პეტრე ჰქონდა სიტყვაჳ საიდუმლოჳ, და ჰქონდა სიტყვაჳ საეროჳ, და თქვა ცხადად, ვ~დ ნუ ილტვი
და დადეგ, ჩემდა მოსვლამდე, რათა რ~ლნი ეგე შენთანა არიან სპარსნი რომელნი დაგვრჩეს შესვლასა ამას ჩვენსა სპარსეთს მოუწყველად მოვსწყუიდნეთეგენიცა:ხ~ საიდუმლოდ მოართვეს მას ჯუარი, და გუირგუინი შუა მდგომელად, და
შესამოსელი, ტანისა მისისაჳ, და თქვა რაჳ შევკრბეთ მიგცე ციხე თუხარისისაჳ
და საზღვარნნი ქართლისანი, ხ~ მისცა მეფემან ვახტანგს, პასუხი საეროდ, ვ~დ
არა რ~ლისა მიზეზისათვის, მოვედით აქა, გარნა წყობისა შენისათუის აწ მოვედაქა თუ არა ჩუენ მოვიდეთ კოსტანტინე პოვლედ:და ფარულად ამცნო და ჰქვა, რ~ლი არა შუენის შენსა ღ~თის მოყვარებასა, რ~ლი
შენ არა ჰყოფ სხუასა ნუ აუწყევ, რ~ ღარდობაჳ არა ჴელი არს კაცთაპატიოსანთაჳ დაღაცა თუ აწ შენ მიგცნე სპარსნი, არა უკუე განცრუვდესა სახელი ჩემი, და უმეტეს ჩუენსა აქვს, მრავალთა მათგანთა სიყვარული ქრისტესი:- ა~დ შიშისაგან მათისა ვერ გამოაცხადებენ:აწ ბრძანე რათა საქმე ესე ჩვენი- მშვიდობით ვყოთ, ვ~ა ივბიმიანოს და
ყ~თა სპარსთა, ხ~ შ~დ ამისსა, რაჟამს გაწმდენ- საქმენი ჩუენნი, უმარჯვეს ადრე შევყარნეთ იგინი ჴელსა შენსა, და ნუმცარაჳ იქმნების. საქმე უშუვერი, და ნუცა საქმე შფოთისაჳ თქვენ მიერ რათა არა დაეცნენპირთა მახვილისათა ერნი თქუენნი, რ~ ერნი თქვენნი განლაღებულ
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არიან ჯობნასა ზ~ა სპარსთასა ხ~ სპარსნი არავე შეშინებით არიან, ა~დ შურითა თქუენითა წადიერ არიან წყობასა ანუმცა მოდუნდეს, ანუმცა იძიეს სისხლისა მათისაჳ, ხ~ სპანი ესე შენნი თუ მიღმა ჰბრძოდიან მემცა უბრალოვარ:და წავიდა მისთანა მოციქულად ვარაზ მჳრი მამა მძუძისა მისისა ძმაჳ, და სამოელ
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ნაზონი. ხოლო კეისარი მოწევნულ იყო პონტოდ ქალაქად, და პონტოელნი გამოსრულ იყვნეს მიგებებად, და შეასხმიდეს ქებასა, და ვახტანგ მეფისა მადლობასა,
რ~ უკრ~იდა მათ და არა მისცნა იგინი სიკვდილსა:ვ~ა მიიწივნეს მოციქულნი ვახტანგ მეფისანი, ქალაქად მიართვეს ძღუენნი, ათასი
მუტკალი მუშკი, ხუთასი ამბარი, და ათასი ლიტრაჳ ალვაჳ:და განსრულ იყო გუნდი ვახტანგ მეფისაჳ ალაფობად მიეტევნეს მათ მკურცხლნი
ბერძენთანი, და მათთანა შეკრებულნი, ჴევთა და ქალაქთანი მჴედარი სამას ათასიხ~ მეფე ვახტანგ, აყენებდა მიძულებად სპათა მათ მეალაფეთა, ვითარ არა
მივიდა დედის ძმაჳ მისი ერისთაუი სპარსთაჳ, და რისხვით ჰქვა ვახტანგს: ჵი
გუელო და ნათესაო ასპიტისაო, არა უწყია, რ~ დედაჳ მამისა შენისაჳ, ბერძენი იყო
ნათესავი ივბიმიანოსისი, და გძლო შენ ბუნებამან მამის დედისა შენისამან, და
სიყვარული ჯვარცმულისა მის კაცისა მომკვდრისაჳ გიპყრიეს და გნებავს, შეყენებაჳ ჩუენი ჴელსა ბერძენთასა:ხ~ ვახტანგ ჰქვა- აჰა შენდა ბერძენნი იხილო ძალი კაცისა მის მომკვდარისაჳ დაცო
ცხლისა მის სასოისა შენისაჳ, და სცეს საყვუირსა და განვიდეს ყოველი სომხითი
დასპარსნი, და მეფე და რუბანდისაჳ, ხ~ მეფე ვახტანგ, და ყოველნი ქართველნი, განვიდეს ხედვად და დადგეს, და აღჯდა მეფე პილოსა ზ~ა თეთრსა, და ეწყვნეს იგინი ძღვის კიდესა მას, რ~ლ არს ჭალაკი, რიყე ხერთუისისაჳ, მისულამ1-23 სტრ., 96v
დე სპარსთა ლაშქრისა მოეკლა ბერძენთა ერისა მისგან ოცდა შვიდათასი, და განძლიერდა ბრძოლაჳ, და მოკლეს დედის ძმაჳ ვახტანგისი ერისთავი სპარსთაჳ და მოკლეს იპაჯაჯ მეფე ლეკთაჳ, და მრავალნი ერის
მთავარნი. და იძლია ბანაკი აღმოსავლისაჳ, იყო ბერძენთა სპასალარი:პალეკარტოს ლოღოთელი, დისწული მეფისაჳ, და იყო იგი ძლიერ დამას
მოეკლნეს ძლიერად ბუმბერზნი სპარსთანი, და ესეცა ერისთავი მანვე მოკლა
მაშინ გარდამოჴდა, მეფე ვახტანგ ეტლთაგან, არა რ~ლი ჩუენ გუინდა გარნა რომელიღა სთნდა, რ~ ჩუენ ვიტყოდით მშვიდობასა ა~დ სილაღემან სპარსთამან
იგინი ღ~თსა, და ღ~თნ შურ იგო, და მოკლეს ერისთაუი რანისაჳ, რომლისათვის ყო
ველი სპარსეთი, ვ~ა მოოჴრებასა სპარსთასა იგლოვს აწ, დამდაბლდა სილაღე
სპარსთა:მოიყვანეთ ჯუარი და წარვიძღვანოთ, რათა რ~ლით გუძლევდენ მითვე იძლინენ, და ჰქმენით ძედ ძლიერებისა და - ნუ ვინ ბრძავთ ურთი ერთსა სხუისა მიერ, და ნუ ეძიებთ ძლევასა მტერთასა, ა~დ იყვნენ ჴელნი თქვენნი, ვ~ა ჴელნი ჩემნი. რათა არა ვიძლინეთ ს~დ, არა, ხ~ აქა ვდევნეთ, ა~დ ადარბადაგანამდე ვ~ა
იდევნნიან ყორანი მართუეთაგან თუისთა:და მოიყვანა პეტრე მღრდელმან ჯუარი- და ჰრქვა მეფემან დადეგ წინაშე პირსა
მტერისასა - და ერისა ჩუენისასა, დარქვ ყოველთა თაყვანის ეცით - ჯვარსა და
ვსძლოთ - და უბრძანა დემეტრეს ერისთავსა თუისსა, და ჯუანბერს, სპაჳ სპეტსა
რათა მიჰყვენ ჯუარსა თანა, ქადაგი ჴმობდა ძლიერად, რ~ლნ არა თაყვანისცეს
ჯვარსა მოკვედინ და მივიდოდეს ყოველნი ერნი, და თაყვანის სცემდეს დადგებოდეს წინაშე ჯუარისა:78

ხ~ ბორზო მოვაკელმან მეფემან ჰქვა, არა დაუტეობ ნათელსა შემწუელსა, და არა
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თაყვანის-ვცემ ძელსა მაშმელსა, რ~ლი განშუენებულ არს- ოქროთა და ანთრაკითა, დასცა მას ლახუარი ჯუანბერ სპაჳ სპეტმან, დადაეცა მძორი მისი:მიერითგან არღარავინ იკადრა, გმობად ჯვარისაჳ, და აღთქმიდ, ეტყოდა ერი იგი
მეფესა ვახტანგს, უკეთუ შემეწიოს ჩუენ ჯუარი, არღარა იყოს ჩუენდა სხუაჳ
ღ~თი, გარნა ჯუარცმული: და გარდაჰჴდა მეფე და თაყვანისსცა და ყოელი ერი
მისთანა- და თქვა მეფემან, აჩუენე ძალი შენი ერსა ამას შენსა ურწმუნოსა,
რათა მოიყვანენ სარწმუნოებად, უფალო ღ~თო მორწმუნენი შენნი - დაღაცა თუმოკვდენ ცოცხალ არიან, და ცხოველნნი შენნი, შენ ცხოველისაგან ძლიერ არიან,
და სპანი იგი ბერძენთანი გამოვიდეს ვ~ა ველად, ხ~ პალეკარტოს, ვ~ა მგელი სისხლითა აღმოზვრილი, და ვ~ა ლომი განძვინებული, მოიზახდა და შეურახც ყოფდა
სპათა მათ:ხ~ მეფემა თქ~ვა, ვინ არს თქუენ შორის კაცი რომელი ეწყოს იმას, და სწორი იყოს
მეფობისა ჩემისაჳ, და წარვლო ქადაგმან ორგზის და ვერვინ იკადრა, ყ~დ
სიტყვად:აქა ვახტანგ გორგასლისა, და პალეკარტოს ბერძენთ, სპაჳსპეტისომი და მოკულა პალეკარტოსისი ვახტანგისაგან
მაშინ თქ~ვა ვახტანგ, არა ძალითა განძლიერდების კაცი, ა~დ ღ~თნ მოსცეს
ძალი. და მე ვესავ ძალსა შენსა. და ვ~ა დავით განვალ ნიშითა ჯვარისა შენისაჳთა. მომეც მე ძალი ვ~ა დავითს, გოლიათსა ზედა, რ~ ესეცა მაყვედრებელად შეუ
რაცხებით მოუხდა ჯუარსა შენსა, რ~ რაჟამს იხილა ჯვარი აღმართებული
ძალად ჩუენდა, არა ივლტოდა მისგან, ა~დ სასოებითა ძალითა მისისათა განვიდეს
ბრძოლად:და ჰრქა იხილე ღ~თო ამპარტავანი, დაამდაბლე კ~დ იხილე ჭირვეული- და
იხსენხ~ ისი შეურაცხად მიჩნს, და არა მეშინის- რ~ ძალი შენ მიერ. დიდარს რომლითა-1-23 სტრ., 97v
რომლითა ვსძლოთ: ჩუენდა ა~დ მეშინის შენგან, რ~ მდაბალთა ჴმანი ისმიან, და
შენ გხადი შემწედ ჩუენდ:აღმოიჴადა ჴრმალი და შეამთხუუია ჯვარსა და განვიდა შორის განწყობილთა მათ:
და ჰქვა არა ჰბრძავნ ლომი ჴარსა, რ~ მეფე ვარ, და შენ მონაჳ, ა~დ დავდვა თავი
ჩემი ერისა ამის თუის რათა ჰრწმენეს ძალი ჯუარისაჳ, მოეტევა პალეკარტოს
ხ~ ვახტანგ საომრად ნებასა მიეახლებოდა, და აღიზახნეს ორთავე მათ განწყო
ბილთა, ჴმითა საშინელითა, და იყო ჴმაჳ იგი ვ~ა ჴმაჳ ქუხილისაჳ, რლითა შეიძრა ქუეყანაჳ და დასცა ლახუარი პალეკარტოს ფარსა ვახტანგისასა- რომელი
იყო ვიგრის ტყავისაჳ, და განვლო ფარსა, ვ~ა წყრთაჳ ერთი, რომელი
იყო სიმსხოჳ ლახვრისაჳ, ვ~ა მკლავი კაცისაჳ, და მისცა ფარი იგი მეფემან ლახვარსა მისსა, და მიუტევა პირის პირ- და სცა ჴრმლითა ჩაბალახსა ზ~ა და განაპო თავი მისი ვიდრე ბეჭთამდე, და მიყო ჴელი და უპყრა თავისა მისისა
ნახევარი, და მიიღო წინაშე ჯუარისა.. და თქვა ყოვლისა გამდგომისა შენისაჳ ესე
იყავნ ნაწილი და მიეტევნეს სპანი ვახტანგისნი, სპათა ბერძენთასა და აოტნეს
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იგინი და აღიჭრნეს გუნდგუნდად, და მიაწყვედინეს ზღუის პირსა, და არა ვინ განერა მათგანი. გარნა რომელი შეესწრა ზღვად და ივლტოდეს ნავითა:მას დღეთა შ~ა მოსწყდა სპათაგან ვახტანგისთა ორმოცდა სამი ათასი, ხ~ სპათაგან ბერძენთასა მოსწყდა, სამოც და ათორმეტი ათასი, და შეიპყრეს ტყვედ მათგანი ას ოცდა ხუთი ათასი:და ვ~ა მოიქცენ სპანი იგი გუამსა ზედა, ვარაზ ბაკურ ვახტანგის დედის ძმისა,
იგლოეს და შემურეს იგი შარითა და მურითა და წარსცეს ბარდავად:ხ~ მეფემან ვახტანგ მოუწოდა სპათა ყოველთა და უბრძანა მოყვანებაჳ ყ~თა ტყვეთაჳ, და მოიყვანეს, და იყო ერთ რიცხვად ყოველი მამა კაცი და დედაკაცი:1-23 სტრ., 98r
შუიდა ოთხმოცი ათასი, და წარსცა იგი ყოველი წინაშე კეისრისა, ჴელითა ნასარისითა დადარ ნერსესითა ერისთავთა მისთათა:და მიწერა წიგნი ვითარმედ, სიბრძნე ღ~თისაჳ მიუწდომელ არს, და სიბრძნესა
კაცთასა
და ნებასა სძლევს, ნებაჳ ღ~თისაჳ, მე უწყი რ~ არა არს ნება შენი საქმესა ამას რომელ ესე იქმნა პალე კარტოსისაგან არცა თუ ერთო ნება ჩემი, რ~ლი ესე ქმ
ნა დედის ძმამან ჩემმან, და ორნივე ესე ძუირის მოქმედნი, ძუირმან მოინადირნა,
ამისთუის ყო ესე ღ~თნ, რ~ ახალ ნერგნი ესე, ხ~იყვნეს სარწმუნოებად შიშისა მის
სა ქვეშე, ვ~ა იგი უძღებისა თუის შვილისა ყო საქმე განსაცხრომელი, ხ~ თქვენ
პირველნი შვილნი ხართ ღ~თისანი და მარადის მისნივე ხართ:აწ მწუხარებაჳ ესე დედის ძმისა ჩემისაჳ, და დის წულისა თქვენისა მიერ
ნუგეშინის ვეც რაჟამს ვიძიე შური მკლელთა მისთაჳ, ხ~ თქუენ ნუგეშინის გეცით ერისა ამისთუის რ~ლი იხსნა ღ~თნ შვიდას ოთხმოცი ათასი
და უკეთუ ჰბრძანებდე მიმთხვევად ჩემდა გამოისწრაფე, და უკუეთუ არა მოციქულითა განაგე საქმე ჩუენი, რ~ დამძიმდა დგომაჳ ჩვენი, ქუეყანისა ამისთუის მოოხრებულისა: ხ~ ვ~ე მოსუვლამდე მოციქულთა ფ~დ მწუხარე იყო კეისარი ა~დ
რაჟამს უთხრეს ვ~დ ტყვე პირველ შეპყრობილი, და ტყვე ერისაგან
მეოტისა, ყოველი დაუკლებლად განუტეობია, მაშინ განიხარა ფ~დ დაყოველთა
დაუტევნეს მწუხარებაჳ
და შეჯდა მეფე ნავსა, სამ ათასითა დრომონითა სუბუქად ზღუის კიდესა და მოუწდა ვახტანგს, და ყვეს ურთი ერთარს აღთქმაჳ და ფიცი და განაგეს საქმე წინდობისაჳ- და უკუსცა კეისარმან საზღვარი ქართლისაჳ, ციხე თუხარისი , და კლარჯეთი ყოველი, ზღვითგან ვიდრე არსიანთამდე, და ჴევნი რომელნი მოსდგმანან-ღადოთა, და გამოიკითხა კეისარმან საზღვარი საბერძნეთისაჳ ქუეყანაჳ ზღუის
პირ1-23 სტრ., 98v
ისაჳ რომელ არს აფხაზეთი:და ჰქვა ესე ეგრის წყლითგან ვიდრე მდინარემდე მცირისა საზარეთისა ესე საზღვარი არს საბერძნეთისაჳ ალექსანდრობითგან რომელი აწ შენ მიგიღია მკლავითა ჩუენგან, აწ იგი უკუმოგვეც და ოდეს წარიყვანებდე ცოლსა შენსა ასულსა ჩემსა მაშინ მოგცე მისგან ქუეყანაჳ. და უწერა ეგრის წყალსა და კლისურასა შუა ქვეყანაჳ ზითუად. და სხვაჳ აფხაზეთი უკუსცა, ვახტანგ ბერძენთა80

და წარმოვიდა ვახტანგ გზასა კლარჯეთისასა. და სპანი მისნი განუტევნა გზასა
სომხითისასა და ვითარ მოიწია თუხარისად. მიხედნა და შეუყუარდა ციხე. და თქუა
ჭეშმარიტად თხარ შენ ციხე. და ვ~ა წარმოვიდა იხილა კლდე შუა კლარჯეთსა რომ
ლსა სოფელსა ერქვა არტანუჯი. და მოუწოდა არტვაზ ძუძუს მტესა მისსა
და დაადგინა იგი ერისთავად, და უბრძანა რათა აგოს ციხე არტანუჯისაჳ. და უბრ
ძანა რათა გამონახოს ჴევსა მას შინა სამონასტრე, და აღაშენოს ეკლესია. და
ქმნეს მონასტრად, ვ~ა ეხილვნეს მონასტერნი საბერძნეთისანი, და ჰრქვა არ
ტვაზს. უკეთუ განძლიერდენ სპარსნი ჩუენ ზ~ა.. საყუდელი ჩუენი აქა ყოფად არს:ხ~ არტვაზ აღაშენა ციხე არტანუჯისაჳ. და მონასტერი, და სამნი ეკლესიანი. დაბაჳ მერისაჳ შინდობისაჳ. და ხიზისაჳ. და განასახლა ციხე ახიზისაჳ, და ქმნა იგი
ქუაბად და ვითარ წარმოვიდა ვახტანგ ქალაქად თუისად მცხეთად იყო სიხარული
დიდი. და მადლის მიცემაჳ ღ~თისაჳ და შეიქცა იგი მშვიდობით და მისცა ნიჭი ერთუისსა:ხ~ მეფემან სპარსთამან ვ~ა ცნა ვ~დ მიიქცა ვახტანგ ბერძენთა კერძო, შეიქცა სპრსეთად და მოკვდა, და დაჯდა მეფედ ძე მისი. და ვიდრე მოიწიფებოდა იგი წარმოჴდა ამას შ~ა სამი წელიწადი: ხ~ ვახტანგ მეფესა უშვა ცოლმან ძე და ასული მა1-23 სტრ., 99r
რჩბივად და მოკვდა შობასა შ~ა ბალენდუხტ დედოფალი ასული სპარსთა მეფისაჳ. ხ~ ვახტანგ უწოდა ძესა თუისსა სახელი სპარსულად დარჩილ და ქართულად
და ჩი
მაშინ ვახტანგ მეფემან, ვერ მოიცალა მოყვანებად ცოლისა ბერძენთა მეფი
სა ასულისა და ვერცა კათალიკოზისა და ებისკოპოსთა, რ~ მოელოდა იგი სპარსთა მეფესა მოსვლასა ამაგრებდა ციხეთა და ქალაქთა. და ჰკაზმვიდა მჴედართა
და განმზადებდა ბრძოლად სპარსთა. მაშინ შეაგდო საპყრობილესა შინა ბინქარ მაცთური ებისკოპოსი ცეცხლის მსახურთაჳ. და მოსრნა და განასხნა ყოველნი ცეცხლის მსახურნი საზღვართაგან ქართლისათა:ხ~ სპარსთა მეფე შ~დ სამისა წლისა წარმოემართა ბრძოლად ვახტანგისსა და
მოიწიაჱ
ინდაბრიანთა და დაიბანაკა. ხ~ ვახტანგ წარავლინა ბერძენთა თანა, და მიუმცნო
ვ~დ აჰა
დღე იგი რ~ლ აღმითქუამს ვ~დ სპარსნი შემოვაწყვდინე ჴელსა შენსა აჰა ესერა
მომიყვანებიან შუა საზღვართა ქართლისათა, და ყოველი კაცი მათ თანა ვითარ
სამასი ათასი, რ~ ჰგონებდა იგი განმრავლებასა სპათა მისთასა სომხითით და
მეფეთა
გან კავკასიანთასა, ხ~ მათ ვერ იკადრეს განრთვად მისსა, რ~ რ~ლთამე მათგანთა. აქვნდა სასოებაჳ ჯუარცმულისაჳ, ხ~ რ~ლნი იძლივნეს ეშმაკისაგან მეფენი
დარუბანდისანი გაერთნეს, აწ აღმისრულებიეს აღთქმაჳ ჩემი, რ~ლ აღმითქვამს სადაცა მიპოვნიეს სახლი ცეცხლისაჳ დამივსია ფსლითა, და მოგვნი და
გაზირნი მიმიცემიან სატანჯველსა ბოროტსა, და მაცთური ბინქარიანი მივეც საპყრობილესა, და სიკვდილისაგან გარდაიხვეწა, მან უკვე მოიყვანნა სპარსნი ქართლად:
დადავსუ ებისკოპოსად მიქელ კაცი სარწმუნოჳ, ხ~ ბინქარ ვ~ა მოიწია საზღვარ81

თა ქართლისათა. მოკუდა:აწ სწრაფით წარმოემართნენ სპანი შენნი, რ~ლ აქა შ~ა დაეცნენ ყოველნი მტერნი
1-23 სტრ., 99v
ჯვარისანი, და მოიცალონ შენ ყ~თა მტერთა შენთაგან, ხ~ ჩუენ თუ გუძლოს და განძლიერდეს იგი და შემოვიდეს გზასა შიმბატისასა, ხ~ ვიდრე მიიწეოდეს მოციქული
ვახტანგ მეფისანი წარსრულ იყო კეისარი ქვეყანით ხაზარეთით კერძო
რ~ლისაგან ვერ მოიცალებოდა მოსულად ქართლად, ხ~ ვახტანგ განაძლიერნა
ციხენი ქალაქისანი, და ურჩეულესი მებრძოლი ერისა მისისაჳ ვითარ ასი
ათასი მჴედარი, და ასი ათასი ქვეითი, იპყრა მისთანა და დაუბანაკა მათ დიღუმით
ვიდრე ქართლისა, კართამდე და სპარსთა დაიბანაკეს ცხენის ტერფითგან
ჩაღმართ:აქა სპარსთა მოსულა ქართლს ვახტანგ გორგასლის საომრად, და
ვახტანგისაგან გამარჯუება მათ ზედა:ხ~ ვახტანგ განა ფართა ჴიდი, მოგუთისაჳ, ვიდრე სამოც მხარ ქცევისათუის მათ
ზედა
სპატასა, ხ~ მეფე და სპაჳ სპეტი ჯუანბერ, დადგეს მცხეთას. ხ~ ნასარ და მიდრატ
დაუტევნა სპათა ზ~ა სომხითისათა და ქართლისათა, რ~ლი დგეს არმაზით კერძო
და რაჳ ჰბრძოდიან სპარსნი არმაზით კერძო მცხეთით განვიდიან, და რაჳ განვიდის ლაშქარი იგი მიერ კერძო, ეწყვიან არაგვსა ზ~ა და ოდეს მე განვლიან ფონი მტკვრისაჳ და შეიბნიან ფონსა ზედა ტფილისისასა და რ~ლსამე დღესა მათ სძლიან და რომელსამე მათ:ხ~ ვახტანგს მეფესა შეექმნა ჩაბალახი ოქროსაჳ და გამოესვა წინაჳთ მგელი და უკანაჳთ ლომი და რომელსა კერძოსა იძლეოდიან ქართველნი მუნითცა- მიჰმართის- და მოსრის სპისა მისგან სპარსეთისა ვ~ა ლომმან კანჯარნი:მიერითგან ვერღარა შეუძლებდეს სპარსნი წყობად მისა, და ისწავლეს იგინი. რომელსა ეწერა მგელი და ლომი, და ვ~ა იხილიან ვახტანგ, დაქუიან დურაზ
გორგასალრომელ არს ესე, მიჰრიდეთ, თავსა მგლისასა, და მის მიერ სახელ ედვა ვახტანგ
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განძლიერდა მათ შორის ბრძოლაჳ ოთხთუე ოდენ, და მოიწია მოციქული კეისრისაგან და მოართვა ძღუენი ვახტანგს, და მოჰგუარა სპათაგან ბერძენთაჳსა ოთხმოცი ათასი მხედარი. და მოუწერა ვახტანგს, ვ~დ შევექეც წყობასა, ხაყანისასა:
და მომივლენია შენდა ოთხმოცი ათასი მჴედარი და მომიწერია ლეონისდა, უკეთუ
გიხმდეს შენ ლაშქარი წინაშე შენსა არს მელტენითგან- ვიდრე ლამდემდე
გამოღმართ ვიდრე კარნუ ქალაქამდე, და მიბრძანებია ლეონისდა წინაშე შენსა
იყოს:და მოწევნულ იყო ლაშქარი ბერძენთაჳ ჯავახეთს, ხ~ ვ~ა სცნა სპარსთა მეფემან
ბერძენთა მოსვლაჳ შველად მათდა იწყო ზრახვად ვახტანგისსა მიუმცნო მოციქულსა და ჰრქუა რასათუის ამოწყდებით ურთიერთარს ძმანი კაცნი, და შვილნი
ნებროთისნი უკეთუ ცეცხლი არს ღ~თი შეუკუე მწიენ იგი თავსა, ხ~ თუითოე
ული ჩუენგანი სათნოსა სულისა, თუისისასა ჰმსახურებდეს:ვ~ა მივიდა მოციქული და უთხრა სთნდა ვახტანგს და ყოველსა ერსა მისსა და
მისცა ნიჭი
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ვახტანგ მეფემან მიუვლინა მოციქული და ჰქვა გიხილავს ძალი ჯუარისაჳ დაყოველთა მეფეთაჳ მოგუაქვნდა ხარკი, ვიდრე გამოჩინებამდე ჯუარ ცმულისა
რაჟამს გამოჩნდა იგი მძლე ექმნეს ყოველნი თაყვანის მცემელნი მისნი წინნაშე მისსა და მოჴარკენი შენნი ბერძენნი მოღმართ გბრძვანან და მოაოჴრნეს
სამსახურებელნი ცეცხლისანი აწ უკუე თუ გუბრძოდე ჩუენ დატეობისა თუის სჯულისა მოვკდებით ჩუენ მისთვის ვ~ა მოკუდა ჩუენთუის, და მან აღმადგინნეს
ჩუენ
ხ~ უკეთუ აღასრულო სიტყუაჳ შენი და არა იყოს ცეცხლი ღ~თად შენდა დაიიყოს ღ~თად შენდა ქრისტე, მამად და უფლად გხადო შენ დაღაცა თუ ჩუენ პირმშონი ვართ ა~დ თქუენ სხდეთ საყდართა ზ~ა მამისა ჩუენისათა:ვ~ა უთხრეს სიტყვაჳ ვახტანგისი შეიწყნარა, და წარსცა ძღუენი გორგასალსა
ძლიერად და მისთანა გუირგუინი ანთრაკოანი. და ჟამი დასდვეს შეკრებისაჳ აჳ
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ყარა მეფე სპარსთაჳ. განთიად და დადგეს ველსა კალჳსასა, ხ~ ტფილისი სოფელი
და კლაჳცა მოოჴრებულ იყო მაშინ:ხ~ მეფე ვახტანგ დადგა ჯაჭუს, და შეკრბეს მას ველსა ორნივე მეფენი, და მოიკიითხეს ურთი ერთარს, და ყვეს აღთქმაჳ, თავის თავისა სჯულსა გარდაუალ და
მოჰხადა მას დღესა სპარსთა მეფე გორგასალმან, ლაშქრით თუისით ტფილისად
დაუძღვნა გორგასალმან მჴევალი ათასი მონაჳ ხუთასი, სტავრაჳ სკარამანგი ხუთასი, ბიზიონი ზუზმაჳ ხუთასი ჴდალი ცხენი ათი ათასი. ცხენი ბაჰრიგისა ხუთასი ჯორი სამასი, ზროხაჳ ოთხასი, ცხვარი ათი ათასი, და დღესა მესამესა მივიდა გორგასალი მისთანა, და თანა წარიტანა ლეონ ანთი პატრიკი კეისრისაჳ, და
ყვეს განზრახუაჳ, და ზრახა ანთიპატრიკმან გორგასალსა, რათა ყოს, მშვიდობაჳ, შორის კეისრისა და ხუასროსა, რ~ ეშინოდა ბერძენთა ნუ უკუე შევიდენ
საბერძნეთად სპარსნი და მოაოჴრონ იგი, რ~ სპანი საბერძნეთისანი ყოველი
იყვნეს ხაზარეთს:და ჰქ~ვა ხუასრო გორგასალსა, ითხოვე ჩემგან რაცა გნებავს, ხ~ გორგასალმან ჰქვ~ა მნებავს, რათა იყოს მშვიდობაჳ, შენ შორის და კეისრისა ჰქვა ხვასრო
და მძიმე თხოვაჳ შენი ჩუენ ზ~ა, არა ყვიან წყალობაჳ ამისთუის ვყავ სიყვარული შენ ზედა რათა შევიდე საბერძნეთად, და შური ვიძიო მათგან, და აჰა მოციქ
ული ხაზართა მეფისაჳ მეათე დღე არს, რაჳთგან მოსრულ არს, და შენ არაუწყი მიზეზი მტერობისა ჩუენისაჳ, ხ~ აწ მიგითხრა სილაღე მათი ჩუენ ზ~ა
და მერმე ვყო ნებაჳ შენი. ვინათგან აღგითვ ფიცითა ძლიერითა ვ~დ არაჳ
ვყო უნებელი შენი, და თქვა ვ~დ შენ უწყი: რ~ ზღვასა მოღმართ ჩუენი
არს საზღუარი, განყოფილი ნოესითგან, და აწ იგი ბრძავს ჩუენ ჯაზირსა და შამსა, და მოოჴრებულ არიან ქალაქნი იგი, ხ~ შამი სამეფო ჩუენი არს,
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ა~დ ჯაზირისა ნახევარი განწვალებულ არს მამათა ჩუენთაჳ შენი არს ხუედრად და მიუღებიეს იგი ბერძენთა, და მე ესერა შევიდოდე უკმოღებად მისსა.
აწ რომელი ნაწილი მამათა ჩუენთაჳ არს შენ განყავ, შენ იცი და ბერძენთა:ხ~ სხუაჳ ჯაზირისაჳ მომცენ მე ბერძენთა, და რომელი ვითხოე მე შენგან, ხ~ ვ~ა
ესმა ესე ლეონ ანთიპატრიკსა განიხარა ფ~დ, და თაყვანის სცა ორთავე
მეფესთა, და თქვა ხუთნი ქალაქნი ჯაზირისანი შენდავე იყვნენ, შენნი კერძ83

ნი, რ~ ნახევარი სიკილიისაჳ, რომელი მოგუეღო შენგან უკუგცეთ და დღეთა ჩუენთა იყავნ მშვიდობაჳ, შორის შენსა და მისსა:და თქვა მეფემან, ვინაჳ უწყის თუ და სჯერდეს მეფე ბერძენთაჳ ქმნულსა,ჩუენსა, და თქვა ლეონ, რაჟამს წარმომავლენდა მე- ძალად ამის მეფისა, ჰქვამეფესა ჩუენსა, მონაზონმან- ვინმე ღ~თის მეცნიერმან ვ~დ სთნავს ღ~თსა მშვიდობაჳ, სამთავე ამათ მეფეთაჳ იქმნაცა ეგრე, ხ~ კეისარმან უბრძანა მწიგნობარსა, დადაწერა წიგნი ზავისაჳ, აჰა აქა არს აღწერილი წიგნი მისი, ვ~ა
ესე ვთქუ წარიკითხეს წიგნი იგი, და წერილ იყო ფიცით თვინიერ მისა, რომელი მოსცა სპარსთა მეფემან ივბიმიანოზს არა ვძებნო თქუენ ზ~ა, და მოუწოდა
მეფემან სპარსთამან ხაზართა მეფისა მოციქულსა, და უთხრა მან, აღზრზენაჳ სპარსთაჳ ბერძენთა ზ~ა:მაშინ მოიღო სპარსთა მეფემან ქარტაჳ, და დაწერა ჴელითა თუისითა წიგნი ბერძენთა მეფისა სიყვარულისაჳ, და ჩინებაჳ საზღვართაჳ, და სიკილიისა უკუცემისათუის, მისცა ფილისტიმი საზღვრითა იერუსალიმისჳთა, და თქუა ვ~დ ქალაქი სჯულისა თქუენისაჳ არს იერუსალიმი:და მისცა გორგასალსა ნიჭი, ალვაჳ ლიტრაჳ სამ ათასი, ამბარი ლიტრაჳ ხუ
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თასი მუშკი ლიტრაჳ ხუთასი, სამოსელი ხუასროანი ათასი და ხაზდი სამი ათასი,
და
წარვიდა ვახტანგ მეფე შინა, ხვალისა დღე მიავლინა ვახტანგისსა ბარზაბან საკუთარი დამობდიან, და ჰრქვა ესრეთ გორგასალს, რომელი გინდა ჩემგან მე ვქმნე აწ
იგი
და განაგე საბრძანებელი შენი, ვ~ა გნებავს მიავლინენ მიავლინენ და სტურნ[.] და
ითვალე
ქალაქი შენი, რ~ლი მიგცენ შენ, ხ~ ბარზაბანიზდა მიბრძანებია მისვლაჳ კეისრისა
მი
თუალვად ქუეყანათა დაქალაქთა თქუენთა, ხ~ შენ უწყი, რ~ საქმესა ამას ჩემსა ზ~ა
განრისხნენ სპარსნი მოხუცებულნი, რ~ მათ ებრძანა ჩემ მიერ, შემუსრუაჳ
საბერძნეთისაჳ, ხ~ მე დღეს საზღვრით ჩემით ორი სამეფოჳ მივანიჭე:აწ ესე არს სათხოელი ჩემი, რათა დაჳ შენი მომცე მე ცოლად, და შენ წარმოხვიდე
ჩემთანა ქვეყანასა მამისა ჩუენისა. რათა ჰნახნე ნათესავნი შენნი, და შენ შემწე მეყო მე თავითა შენითა, მტერთა ჩემთა ზ~ა, აბაშთა და ელამთა ინდოთა, და სინდთა,
რ~ უძვირესი ბოროტი, დადამდაბლებაჳ მეფობისა ჩემისაჳ, მათ ყვეს. აწ
ოდეს მოხვიდე ჩემთანა ესრეთ ვჰრქვა მოხუცებულთა, დამარზაპანთა ჩემთა,
რ~ სიყვარული ვყავ ჩემი, და მოყვარეთა ჩემთაჳ, რ~ ესრეთ ინება ძმამან ჩემმან ვახტანგ მეფემან, რ~ლნი ქუეყანანი მივსცენით მათითვე შემწეობითა მოხარკე ვყვნეთ მტერნი ჩვენნი, და ამითა დავაცხროთ, გულის წყრომაჳ მათი ბერძენთა ზედა, ხ~ შენ თავითა შენითა მინებ ძალად ჩემდა, ა~დ სპანი შენნი
ადგილსავე იყვნენ:მაშინ ვახტანგ მოუწოდა თანა მზრახველთა თუისთა, და ეზრახა ლეონ
ანთიპატრიკს,
ესრეთ ვ~დ დიდარს კეთილი შენი ბერძენთა ზ~ა უფროს მეფეთა მათ, რ~ლნი სხენან საყდართა მათთა, რ~ შენ დასცევ ქალაქი პონტოჳსაჳ, შემუსრვისაგან- და შენ.
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მიანიჭე შვიდას ოთხმოცი ათასი სული დადღეს შენ მიერ მიეცემის ჯაზირაჳ დამართალ არს ხვასრო უკეთუ არა ჰყო მისთანა სათნოებაჳ უჴმრად შე ურაცხყოს
იგი ერმან მისმან, დაღაცა თუმცა მან არა გუითხრა მიღმართ ვაძლიოთ
1-23 სტრ., 102r
რ~ ესე არს სრული სიყვარული:მიგცე ლაშქრისა ჩემისაგან- ათი ათასი ჭურვილი- და მე წარვჰყვე მოციქულთა
შენთა
თანა წინაშე კეისრისა, და მუნით გამოგერთო ჯაზირას სპითა ძლიერითა, ესე
განაზრახა ლეონ ანთი პატმან. და სთნდა მეფესა ვახტანგს, დაყოველთა წარჩინებულთა
მისთა განზრახვაჳ მისი:და მისცა სპარსთა მეფესა ვახტანგ დაჳ მისი ცოლად, რომელსა ერქვა- მირანდუხტ რომელნი წარტყვენილ იყო ოვსთაგან. და გამოეჴსნა ვახტანგს ხუარანზე- ამისთვის არა მისცა, რ~ დაწინდებულ იყო იგი სომეხთა პატიახშისა
მოიყვანა
ვახტანგ ძე მისი რომელსა ერქვა სპარსულად დარჩილ- ხ~ ქართულად დაჩი მაშინ
იყო ხუთისა წლისაჳ დადაადგა გუირგუინი, დადაუტევა მეფედ, დადაუტევნა
მისთანა
შვიდნი წარჩინებულნი მისნი პირველად ჯუანბერ სპაჳ სპეტი მპყრობელი შიდა
ქართლისაჳ, და ფლობელი ყ~თა ერისთავთაჳ, და დემეტრე ერისთავი კახეთისა, და
კუხეთისა, გრიგოლი ერისთავი ჲერეთისაჳ ნერისარან- ერისთავი ხუნანისაჳ და
ადარნასე ერისთავი სამშვილდისაჳ, და სამანღირ ერისთავი შიდა ეგრისისაჳ დასვანეთისაჳ, და ბაკურ ერისთავი, მარგუისაჳ, და თაკვერისაჳ:და ამათ შჲევედრა ძე თუისი და ჩი, და უბრძანა აღშენებაჳ უჯარმოსაჳ, და მუნ
შინა
ზრდაჳ მეფისაჳ, რ~ სიმარჯუედ გამონახა იგი ნადირთა, და საცხოართა თუის:და წარიტანა თანნა ოთხნი წარჩინებულნი მისნი, არტვაზ ერისთავი კლარჯეთისაჳ, და ნასარ ერისთავი წუნდისაჳ, და ბივრიტიანი ერისთავი ოძრჴისა,
დასაურმაგ ეჯიბი მისი დიდი და მათ თანა ათი ათასი მჴედარი ლაშქრისა მისისაჳ დარჩეული:და ლეონ ანთი პატრიკმან ლაშქრისა მისისაგან დაუტევა ათი ათასი ბერძენი და
თუით წარვიდა წინაშე კეისრისა და ვახტანგ მეფემან წარატანა თანა დესპნად
1-23 სტრ., 102v
არტუაზ ერისთავი კლარჯეთისა თავი, და წარსცა ყოველი ნიჭი წინაშე კეისრისა, რ~ლი მიენიჭა მეფესა ხუასროს, გარნა სტავრაები, და ტაიჭები დაიჭირა თავისა თუისისათუის, და სხვაჳ ყოველი ყოველი წარსცა, და უბრძანა არტვაზს, რათა ჯაზირს მოერთოს ლეონ ანთი პატრისა თანა:ხ~ ვახტანგს ევედრნეს დედაჳ და დაჳ მისი ხუარანძე, რათა წარიტანნეს თანა დაი.
ლოცონ იერუსალიმს: წარიტანა და წარვიდეს, ვახტანგ მეფე და ხუასრო გზასა ადარბადაგნისასა, და მუნვით წარვიდეს ვახტანგ, და დედაჳ და დაჳ მისი იერუსალიმს, და ხუასრო ელოდა ანტიოქს, შევიდეს და ილოცეს წმიდასა აღდგომასა:
და მოილოცნეს ყოველნი ადგილნი წმიდანი, შეევედრნეს წმიდასა აღდგომასა, და
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წირეს შესაწირავი დიდი, და წარმოვიდეს ანტიოქს:ხ~ ლეონ ანთი პატრიკი კეისრისა, და რტვაზ ერისთავი ვახტანგისი, მოვიდეს ოცი
ათასითა მჴედრითა, და რჩეულითა, და მოართვეს ხუასროს, კეისრისაგან ძღვენი
მიუწდომელი, და ვახტანგს ნიჭი მიუწდომელი და მოემცნო კეისართა მოციქულთა
და
სიხარული და მადლისა მიცემაჳ ღ~თისაჳ, და ვახტანგის ქებაჳ, დამადლი
მიუწდომელი:და მოემცნო ვახტანგისად- მიბრძანებია ლეონისდა ესრეთ, რათა იყოს შიშსა,
დაბრძანებასა
შენსა ქუეშე, ვ~ა ჩემსა, და შეკრბა ვახტანგის საბრძანებელსა ქვეშე, ბერძენი
დაქართველნი- და სომეხნი. ორმოც: და ათი ათასი მჴედარი რჩეული:მაშინ უბრძანა სპარსთა მეფემან ვახტანგს ოდეს დედაჳ და დაჳ შენი დამაშურალ არიან აქამომდის, მოვიდენ იგინიცა სამეუფოდ ჩემდა, ჩემდა, რათა ერთობით
აღვასრულოთ სიხარული ჩუენი- მერმე თუ ინებონ წარსლვაჳ ქართლსა, წარვიდენ, იგინი გზასა რანისასა, ხ~ თუ ინებონ ლოდინებაჳ შენი გელოდიან, ურაჰას
ქალაქსა შინა, სთნდა უკუე ვახტანგს, ბრძანებაჳ ხვასროსი, და წარიტანეს თანა:
და წარემართნეს, და წარგზავნა სპარსთა მეფემან, მოციქული წ~ე ყოელთა წარჩ1-23 სტრ., 103r
ინებულთა სპარსეთისათა. და მიუთხრა ესრეთ ყოველი, ხ~ მათ განიხარეს სიხარულითა დიდითა, რ~ ცეცხლებრ ეგზებოდეს ბრძოლისათუის ჰინდოთა
სინდელთადა აბაშთა, და ჯორჯანთა თუის. და მივიდეს ბაღდადს და მოეგებნეს ყოველნი
წარჩინებულნი სპარსთანი სიხარულითა დიდითა, და აღასრულეს ქორწილი სამეფო ექვს თუე განცხრომითა და განსუენებითა მიუწდომელითა, და შ~დ ქორწილისა, მისცა ნიჭი დიდი ძალი, დედასა და დასა ვახტანგისსა, და წარმოვიდეს
ურაჰს, პატივსცემდა ვახტანგს ყოელი ერი სპარსთაჳ ვ~ა ხვასროს მეფესა მათსა, და მერმე წარემართნეს მტერთა ზ~ა:აქა ვახტანგ გორგასლისაგან სპარსთ მეფისა შუელა ინდოთა სინდელთა აბაშთა, და ჯორჯანთა ზედა და ყოველთა ზე გამარჯუება ვახტან
გისგან
პირველად მივიდეს ჯორჯანეთს, და წარმოსტყვენეს, ჯორჯანეთი ყოვლადუმკვიდრო ყვეს, დადახსნეს ადგილსა მათსა ნათესავნი სპარსთანი, და ელამ. წდა მიერითგან იქმნეს ჯორჯანი გლეხად, რ~ლნი აწ არიან მებეგრენი სპარსთანი:შესულა ინდოეთს, ვახტანგ გორგასლისაგან და ვახტანგისაგან გამარჯუება
მათ ზედა
და მუნით შევიდეს ჰინდოეთად, და მუნ იქმნეს წყობანი ძლიერნი, ბუმბერ აზ
თანი თითოს თითოთანი, და იყო მუნ წესად, რ~ლმანცა მათგანმან სძლის
ბუმბერეზთა ივლტიან მის წინაშე ბანაკი მისი: ხ~ ვახტანგ მეფემან მოკლა ბუმბერეზი თხუთმეტი მუნ შ~ა, რ~ლთა დაეცნეს მრავალნი გოლიათნი
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სპარსთანი, და ყვეს ბრძოლასა შინა ჰინდოეთისასა სამი წელი, და წარმოტყვენნეს უმრავლესი ქვეყანანი ჰინდოეთისანი, ა~დ მტკიცენი ციხე ქა
1-22 სტრ., 103v
ლაქნი ვერ განტეხნეს, რ~ ზღვათა შინა იყვნეს:და წარმოიღეს ხარკი, ჰინდოთა მეფისაგან, მუშკი ლიტრაჳ ათასი, ამბარი
ეგზომივეალვაჳ ნავი ათი, თვალები იანკითი და ზურმუხტი ნავი ერთი- და მასთანა
საფირონი თით-ოსახე, ოქროჳ აქლემი ასი, ვეცხლი აქლემი ხუთასი:შესლვა სინდეთს, ვახტანგ გორგასლისაგან და გამარჯუება, ვახტანგისაგან:და მუნით შევიდეს სინდეთს, მაშინ სინდთა მეფემან განყო ერისთავნი ციხეთა და
ქალაქთა შინა, და რომელსაცა კერძსა განვიდიან სპარსნი მტყვენავნი გამოუჴდიან ლაშქარნი სინდელნი ციხეთა და ქალაქთაგან. დადასდვიან ვნებაჳ დიდი სპარსთა, ზ~ა- და მოსწყდა ურიცხვი ერი სპარსთაგან, ხ~ ძალითა ქრისტესითა არა სადა იძლივნეს ვახტანგის სპათაგანი, და ყოვლადვე მძლედ გამოჩნ
დეს მტერთა ზედა:და მჴნედ მბრძოლად გამოჩნდეს ოთხნი იგი წარჩინებულნი ვახტანგისნი, და ლეონ
ბერძენი, რ~ მათ დასცნეს მრავალნი მებრძოლნი სინდელნი ბუმბერეზნი:ხ~ სინდთა მეფე იყო ქალაქსა შ~ა სინდიას, მაშინ ყოვლითა ძალითა მათითა
მივიდეს
სინდიას, და მუნ მიხვდეს ბრძოლანი ძლიერნი. და დღეთა ყოელთა გამოვიდის თვით სინდთა მეფე, რ~ იყო იგი მჴნე გოლიათი და შემმართებელი:და გამოიტანნის მჴედარნი სინდეთისანი, და იყვის ბრძოლაჳ ბუმბერაზთაჳ რ~მელსამე დღესა მათ სძლიან და რ~ლსამე მათ და სინდთა მეფემან სძლო თავის
თავითა ყოელთა ბუმბერაზთა მბრძოლათა მისთა:- და არა მიხვდეს იგი დავახტანგ ბრძოლასა შინა დღეთა მრავალთა:მაშინ სინდთა მეფემან ველსა მას ზ~ა კართა ქალაქისათა, ღამე თხარა მთხრებ1-23 სტრ., 104r
ლი დიდი, და სამალავები შიგან მთხრებლსა მჴედართაჳ, და სიმარჯვით დაუტევნა გზანი გამოსავალნი, და ჩაადგინის მუნითაგან მჴედარნი ათნი რჩეულნი, და დილასა ადრე გამოგზავნა ბუმბერეზი ერთი, მას დღესა, ხუედრი იყო ვახტანგისი
კართა ცუისათუის და მიდგა ესე ბუმბერაზი, და სთხოა ბრძოლაჳ ვახტანგს თავს
თავ, რათამცა წარიტყვა, და ჰშეჴდა მათ მჴედართა ზ~ა, მაშინ საურმაგ ეჯიბი
ვახტანგისი, განვიდა და ჰქვა არა ხარ შენ კადნიერ ბრძოლად მეფისა ა~დ მე გებრძოლო მონაჳ მონასა და მიეტევა, ხ~ სინდელი იგი გაიქცა და მისდევდა საურ საურმაგ ჩუეულებისაებრ, რ~ მრავალ გზის ბრძოლილ იყო ველსა მას ზ~ა, და ვითარ, წარხდა და მალულთა მათ მჴედართა, გამოუჴდეს ზურგი მისსა, და იგი მეოტი
შემოიქცა, ხ~ საურმაგ სცა ჰოროლნი წინასა მას, და მოკლა, ხ~ ათთა მათ მოკლეს
საურმაგ::მაშინ მიეტევა თვით მეფე ვახტანგ, დამისთანა სამნი იგი წარჩინებულნი მისნი არტვაზ ბივრიტიან ,და ნასარ, და მათთანა ლეონ ბერძენი, ხ~ სინდელნი იგი
ივლტოდეს, და მისდევდა ვახტანგ მოყვსითურ ვიდრე კართამდე ქალაქისათა და სინდნი იგი შეივლტოდეს ქალაქსა შინა, მაშინ ვახტანგ სავსე მწუხარებითა შეიქცა, და იგლოვდა, გუამსა ზ~ა საურმაგისასა, ვ~ა ძმისა საყვარელისსა რ~
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თანა ზრდილ იყო მისი ძმის წული მამა მძუძისა მისისაჳ, არტვაზის მამისაჳ ერთგული მინდობილი, და ქველი არაკი
მაშინ სინდთა მეფე გამოდგა კართა ქალაქისათა, და ჴმა ყო ჴმითა მაღლითა, და
თქვა ვახტანგ მეფეო მსგავსი ხარ შენ ყვავისა მის უგუნურისაჳ, რ~ლნ პოა
ქარი მოწყლული, და გლეჯილი არწივისაგან, რ~ლისა ვერ ეძლო აფრენაჳ, და მიახლებულ იყო სიკვდილად, და არა ქმნა ყვავმან მან ვ~ა წესიარს ყვავისაჳ, რ~ სხუამან, ყვავმან ოდეს იხილოს ქორი იწყის ჴმა მაღლად ყივილი და ასმინის სხუათაცა და დაესხის სიმრავლე ყვავთაჳ ქორსა, რათამცა
1-23 სტრ., 104v
განიოტეს საყოფელთაგან მისთა, და უშიშადმცა და ყვნეს დღენი მათნი, რ~
პირუტყთაცა იციან სარგებელი თავისაჳ
არა ქმნა ყვავმან მან ესე ვითარი, ა~დ შეიწყალა ქარი იგი ვ~ა კეთილის მყოფელი მისი, დაუწყო ზრდაჳ მართვეთა თავისა თანა მარადის უკრებნ მკალსა დაგუელსა, რ~ სხუისა შეპყრობაჳ არა რასა ძალ უც ყვავსა, და მით ზრდიდა ქორსა
ვ~ა მოეზარდნეს ქორსა მას ფრთენი, თქვა გონებასა თვისსა ესერა დღეთა
მრავალთა გაზრდილ ვარ მკალითა და გუელითა, და არა მომცემია. მე ძალი მამა დედათა
ჩემთაჳ,
რ~ მკალითა ვერ განძლიერდები, თუმცა ძალ მედუა მიწევნაჳ მფრინველთაჳ დამით გამოზრდაჳ თავისა ჩემისაჳ
ა~დ შევიპყრა ყვავი ესე მზრდელი ჩემი, და შევჭამო და განვისვენო ორდღე
მომეცეს ძალი, დავიწყო-წესისაებრ ნადირობად მამათა ჩემთაებრ რ~ლისა თუისცა აღასრულა ესე შეიპყრა ყვავი იგი და შეჭამა, და მიერითგან იწყო ნადირობად დიდთა და მალეთა ფრინველთა:არა მიეცა ყვავსა მას ქებაჳ მოწყალებისაჳ, ა~დ უგნურად და თავის მკვლელად ითქმის, არცა მიეცა ქორსა მას ყვედრებაჳ უწყალოებისაჳ, და კეთილის უხსენებლობისაჳ, და იგი არს გუარი და წესი ქორისაჳ, განილეოდა და მოკვდებოდა
მკალითა
და ქმნა წესისა ებრ, და განერა სიკვდილისაგან, ხ~ ყვავმან მან არა წესისაებრ
თუისისა ქმნა, და მიცა მოკვდა:ასპარსნი მოქამომდე, და წაღმართ მი უკუე მტერნია ჯუარისა მსახურთანი, ჟამსა შ~ა უღონობითა ლიქნით ყუიან სიყვარული, და ოდეს ეცის ჟამი, არა.
ყვიან წყალობაჳ და კეთილის ჴსენებაჳ ესე ბევრის ბევრეულჯერ, ქმნილ არს რომელი გუასმია წიგნთაგან:და ოდეს იხილენ ჩემ მიმერ შეკნინებულნი, არა ჰყავ იგი, რ~ლი ჯერ იყო შე1-23 სტრ., 105r
ნდა საქმედ სიხარული და მადლისა შეწირვაჳ ღთ~ისა შენისა: და ზრახებაჳ
სხვათაჳ
ცა ნათესავთაჳ, და მტერად აღზრზენაჳ სპარსთა ზ~ა და შეწევნაჳ მტერთა სპარსეთისათაჳ, არა ჰყავ ესე ვითარი:ა~დ დაგიტეობია მამათა შენთაჳ, და წინამძღუარ ქმნილ ხარ სპასა დიდსა საქრისტიანოსა საბერძნეთისასა, და მოგივლია ორისა წელიწდისა გზაჳ, და მოსრულ ხარ
ძალად სპარსთა, რათა განძლიერდენ, და მოიწყვეს, და წარგწყმიდებს და ქუეყანაჳ ძენი დადაიპყრეს, წარსაწყმედელად ყოველი ჯვარის მსახურ:88

ჭეშმარიტად ამას იმზადებ თავისა შენისათუის, და ყოველთა ჯუარის მსახურთაა
თუის, რად ვთქუ მე შენთან ყვავისა იგავი, რ~ მეფე ხარ თუით მპყრობელი ახოვ
ვანი, და ნებითა შენითა მიგიცემია, თავი შენი მონად მტერთა შენთა, ვითარ არა
უგნუნურად ვთქვა თავი შენი: არაკი:მაშინ ვახტანგ, ჰქვა გეგონა შენ ვ~დ სიბრძნით გამონახულად იზრახე, ა~დ ცრუარიან სიტყვანი ეგე შენნი, მე გითხრა და გაუწყო ჭეშმარიტი:უგნურო მსგავს ხარ შენ თაგვისა მის მთხუნველისა, რომელსა არა ასხენ თვალნი, და საყოფელი მისიარს მიწასა ქვეშე, და არა უწყინ ბრწყინვალებაჳ მზისაჳ,
და შუენიება ველთაჳ, და დაჯერებულ არს იგი ცხოვრებასა თუისსა, რ~ ეგეოდენ ჰგონიეს მას ცხოვრებაჳ ყ~თა იძრვისთაჳ, ვითარისა ცხორებასა თუისსა არს.
და არა სურვიელ არს ხილვად ნათლისა და შუენიერებასა ცისა და ქვეყანისასა:ეგრეთვე შენ ბრმა ხარ გონებისა თვალითა, და ყრუ ხარ გონებისა ყურითა და არა
ხედავ და არცა გესმის, და არცა უწყი ცხოვრებაჳ სრული, და არცა სურვიელხარ, შენ მისლვად ცხოვრებასა მას საუკუნეს და უსრულებელსა არა იცნობ შენ
ღ~თსა შემოქმედსა ყოვლისასა, რომლისა მიერ შეიქმნა ყოველივე, არა მიქმნია
მოსლვა
ამას ქვეყანასა დიდებისათუის- სოფლისა არცა მსახურებისათუის სპარსთა მეფისა,
ა~დ
1-23 სტრ., 105v
მსხურებისათუის ღ~თისა დაუსაბამოსა სამებისა ერთარსებისა დამბადებელისა
ყ~თასა- დადიდებისათუის მერმისა საუკუნოსა დაუსრულებელისა, რ~ ჩემითა აქა მოსვლითა პ~დ
გამომიხსნია
იერუსალიმი წმიდაჳ ქალაქი სადა დადგეს ფერჴნი უფლისა ჩუენისა იესოს ქრისტე
სნი, და მუნ აღასრულა ყოველივე ჴსნისათვის სულთა ჩუენთასა, და შემდგომად
ყოველი
საქრისტიანო და მიჴსნია მოოჴრებისაგან- რ~ მისცემოდა ჟამი სპარსთა მეფესა
მოტყვენად
ყოვლისა საქრისტიანოსა, დაღაცა თუმცა ქვეყანა ჩემი დაცულ იყო ძალითა
ქრისტეს
ითა, და სიმჴნითა სპათა ჩემთათა, ა~დ უცალო იყავნ ეს ბერძენნი, და ვერ წინა
აღუდგებოდეს:და ესრეთ ჯერ არს ჩუენდა ქრისტეს მოსლვითგან, რათა ერთისა მოყვასისა
ჩუენისა,თუის დავდვათ სული ჩუენი: ხ~ ბევრისა ბევრეული სული და ხსნილ არს ჩემისა აქა მოსვლისა, და ამისთუის მიქმნიეს ესე რათა ღ~თნ დამბადებელმან ჩემმან
შეიწიროს მსახურებაჳ ესე ჩემი, და აღმისუბუქნეს ცოდვანი ჩემნი:და რომელსთვი შენ თუ მოიწყონ რაჳ სპარსთა მტერ ექმნებიან ქრისტიანეთა მე
ძალით, და შეწევნითა ქრისტესითა ჟამსა ამას დამიჴსნიან ქრისტიანენი ჭირისაგან
დიდისა და უკანის ღ~თნ დამბადებელმან წყალობა ყოს კ~დ მისთა ზე~და:დაღაცა თუმცა არა იყო მიზეზი ქრისტიანეთა ჴსნისათუის, ძალად სპარსთა
მოსრულ
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ვიყავ აქა ჯერ იყო ესეცა, პირველად ნათესაობისათუის, და შემდგომად ამისთუის
დაღაცა თუ არა ჭეშმარიტსა სჯულსა ზე~და არიან სპარსნი ა~დ მეცნიერნი
არიან, ღ ~თისა დამბადებელისანი, და ჰრწამს ცხოვრებაჳ სულიერი, ხ~ თქვენ
ს~დ უმეცარი ხართ ღთ~ისანი, და უგულისხმო ვ~ა ცხენი და ჯორი:ვითარ უკუე არამცა მსახურებდა შეიწირა ღ~თნ დამბადებელმან ყოვლისამან, და საწუთროისაცა ამის საქმეთაგან საძაგელ არს გონებაჳ: ქორმან ღადარმან რომელმან შეჭამა ყვავი იგი მზრდელი მისი აქებ ნაქმარსა მისსა:1-23 სტრ., 106r
ხ~ ბუნებაჳ ჩუენი ესე არს რათა კეთილის მყოფელისა ჩუენისათუის დავდვათ
სული
ჩუენი, და მოვიგოთ მადლი ღთ~ისაგან, და ვპოვოთ ცხორებაჳ საუკუნო, და სოფელსა ამას მოვიგოთ ქებაჳ კაცთაგან და სახელსა ზ~ა ღთ~ისასა, და მცნებათა
მისთათუის
თუ მოვკ~დეთ უკვდავნი ვე ვართ და სიკუდილისაგან ცხოვრებად მივიცვალებით:მაშინ ჰქვა სინდთა მეფემან, ცუდ არს სიგრძე ზრახვისაჳ ჩუენ შორის, ა~დ რ~ლი
სთქუ შენ სახელისა თუის ღთ~ისა ჩემისა მოვკდე სიკუდილისაგან ცხოვრებად
მივიცვალები,
მაშინ უკეთუ კაცმან უწყო დის მის ზედა მომავალი დიდებაჳ და კეთილი, ჯერ არს
ესრეთ რათა ისწრაფოს მიმხუევად სუფევად:აწ უკუე ჭეშმარიტად უწყი სუფევად მისვლვა შენი, გამოედ ბრძოლად ჩემდა რათა
ჩემ მიერ მიიცვალო დღეს სიკუდილისაგან ცხოვრებად. რ~ წარჩინებულიცა შენი
წარმივლენია წინა მორბედად შენდა, რათა განგიმზადოს სადგური შენი:ჰქვა ვახტანგ მე აწინდელი არა მიჩნს სიხარულად, რ~ ცოდვილი ვარ, და არა ს~დ
აღმის.
რულებია მცნებაჳ ღ~თისაჳ და არა სრულად აღმიჴოციან ცოდვანი ჩემნი
სინანულითა.
ა~დ ძალითა ქრისტესითა არა მეშინიან შენგან სიკუდილისა, რამეთუ იგი არს
მფარველი ჩემი რომლისა მიერ დაცულ ვარ ყოვლადვე, და მრავალ მოწყალემან ღ~თნ
მის მიერთა ძალითა ჩემ მონისა მისისაგან მოგკლას მგმობარი მისი- და სული შენი
წარვიდეს ბნელსა მას გარესკნელსა ცეცხლსა უშრეტსა:მაშინ განვიდა სინდთა მეფე, და ვახტანგ, ჰქვა მოყვასთა თუისთა, ღთსა ევედრენით და ზურგით კერძი ჩემი განმიმაგრეთ, და განვიდა ვახტანგ, და ორთავე აქონდა ჰოროლები, მაშინ იწყეს რბევად მრგულივ ნავარდსა, და ღონესა ეძიებდეს ორნივე რათამცა შეჰყეს წუერსა ჰოროლისასა, მაშინ დაიჟამა სინდთა მეფემან
შეყოლაჳ ვახტანგის ჰოროლისა წუერისაჳ, და შეუტევნა რათამცა სცნა ჰოროლნი, ხ~ სიმხნითა და სიკისკასითა ტანისა მისისათა წარიჴადნა და მიუდრკა ჰორო
1-23 სტრ., 106v
ლსა
და შემოუმრგულა ვ~ა გრიგალმან, და სცა ჰოროლი სინდთა მეფესა ბეჭსა
მარცხენასა, ვერუფარა სიმაგრემან საჭურველისამან და წყლა წყლულებითა დიდითა, რ~ წინათ
გავლო წყრთაჳ და ჩამოიჭრა სინდთა მეფე, და მივიდა ზედა ვახტანგ ჩაყო ჴელი
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და უპყრა ფერჴი მისი- და თრევით მოიღო წინაშე სპარსთა მეფისა:მაშინ ყოველმან სპამან ჴმითა მაღლითა შეასხა ქება ვახტანგს, და აღივსო სიხარულითა სპარსთა მეფე, და ყოველი ბანაკი მისი, და მოვიდეს, ყოველნი წარჩინებულნი წინაშე ვახტანგ მეფისა, ძღვნითა და შესწირვიდეს ძღუენსა:მაშინ სპარსთა მეფემან მოიყვანა მკურნალი ჴელოვანი- და და ადგინა ზედა
სინდთა
მეფესა, რათა განკურნოს წყლულებისაგან, და მისმიერ წარიღოს ყ~ლი სინდეთი:ხ~ სინდთა დაიჭირეს ნაცვლად მეფისა მათისა ძე მისი, მაშინ მეფემან ვახტანგ
აზრახა
სპარსთა მეფესა განტევება სინდთა მეფისაჳ, აღებაჳ ხარკისაჳ და მძევალთაჳ
რ~ ვერ წაიღებდეს სინდეს:ა~დ სთნდა მეფესა სპარსთასა განზრახვაჳ ვახტანგისი, განუტევა მეფე სინდთაჳ
აიღო მისგან ხარკი, ორი ეგზომი რ~ლი, ჰინდოთაგან, და ორნი შვილნი
მძევლად, და ესე ხარკი სინდთაჳ, მაშინ სპარსთა მეფემან ყოველივე
მიანიჭა ვახტანგს:მაშინ მეფე იგი სინდთაჳ:- დაემოყვრა ვახტანგს სიყვარულითა დიდითა, პირვე
ლად ამისთუის, რომელ ოდეს შევარდა: ჴელსა ვახტანგისსა არა მოკლა და ცოცხ
ებით მოიყვანა წინაშე სპარსთა მეფისა, და შემდგომად ამისთუის, რ~ ვახტანგისვე მიერ განთავისუფლდა ტყვეობისაგან- და უძღვნა ვახტანგს
ძღვენი მიუწდომლად დიდ ძალი. და წარმოვიდეს სინდეთით წელსა მეოთხესა სინდეთს შესვლისასა, დარჩომოდეს ქალაქნი სინდესანი მოუოჴრებელად სინდაჳ
1-28 სტრ., 107r
თოფორი კიმრაი
აქა სპარსთ მეფისა, და ვახტანგ გორგასლისაგან შესვლა აბაშეთს და დაჭი
რვა აბაშეთისა მათგან
და მოვიდეს მუნით აბაშეთს, ხ~ აბაშნი მსხდომარე იყვნეს ქვეყანასა, რ~ლსა
მოსდგმი
და, წყალი და ლერწმოანი, რ~ლსა ვერ იარებოდა ნავი, და ვერცა ოთხფერჴნი
ა~დ საზღვარსა ზ~ა არს სპარსთასა, და სულ გრძელად ჰბრძოდეს, რ~ წყალი იგი
რომელი შესდიოდა გარდაუგდეს და ლერწმოანი იგი დაწუეს ცეცხლითა, და წარმოტყვენეს აბაშეთი ყოველი, და განუყვნა მეფემან სპარსთამან აბაშნი ორ
ად, და ნახევარნი დაუტევნა ადგილსავე ზედა, და ნახევარნი წარმოიყვანა ვით
არ სახლი ათასი, და განყვნა იგინი ადგილითი ადგილად:და ესე არიან ქურდნი ნათესავნი იგი, რ~ლ წარმოტყვევნნა აბაშთაგან- და ვი
თარ მოვიდა ვახტანგ მეფე, წელსა მერვესა შესვლით მისითგან სპარსეთადვე ანტიოქიამდე, და მოვიდა ურაჰად:
ხ~ სპარსთა მეფე აძლევდა ვახტანგს ცოლად თვისთაგან მეფეთასა, ვახტანგ ჰრქვა არა ჯერ არს ჩემგან, ორთა ცოლთა პყრობაჳ, მივის ცოლი, ასული
კეისრისაჳ, დაუმძიმდა ესე მეფესა ხუასროს არამედ ვერა რაჳ ჰქ~ვა:ხ~ ვახტანგ მშვიდობით პოვნა დედაჳ და დაჳ- და წარმოვიდეს ვიდრე განსაყოფე
ლსა ბერძენთასა და სომეხთასა- და წარვიდა ლეონ ბერძენი და სპაჳ მისი შიმშატად, ხ~ ვახტანგ წარავლინა მოციქული წარმოყვანებად ცოლისა მისისა,
და პეტრესთუის კათალიკოზისა, და სამოელ ებისკოპოსისა:წარმოვიდა ვახტანგ ქართლად და მიეგება ძე მისი დაჩი და ყოველნი სპასალა
რნი და მათთანა ებისკოპოსნი:91

და ვ~ა ცნა ებისკოპოზმან- ვ~დ წარავლინა მეფემან მოყვანებად კათალიკოზ
1-23 სტრ., 107v
სა და ებისკოპოსთა- და უმძიმდა მას ზ~ა იწყო რეცა ამბოხებად და მიზეზობად და
მიუ
ვლინა მეფესა ვ~დ შენ და გიტეობია ქრისტე- და ცეცხლსა ესავ, ხ~ ვახტანგ მოუვლინა ვ~დ ძალითა ქრისტესითა შეველ და სიმრთელიდ გამოვედ ძალითა
ქრისტესითა უბრალო:მაგრა წარმივლენიეს მოყვანებად კათალიკოზისა და ებისკოპოზისთა- და ვ~ა
ესმა ესე ებისკოპოზსა, დაიდასტურა, და ჰგონებდა რ~ლ შფოთითა დააცადის
საქმე იგი- და მოსვლაჳ მათი, დაკრულ ყო მეფე და ყოველნი სპანი მისნი:ხ~ მეფემან ჰრქვა დაღაცა თუ უბრალო ვარ სიმდაბლე ჯერ არს ჩემგან
და მივიდა მეფე დაგარდახდა საჴედარსა რათამცა შეემთხია ფერჴთა ებისკო
პოსისათა, და განხარა მან ფერხი დამიამთხვია პირსა მეფისასა ფანდაკითა, შემუსრა კბილი მისი, ხ~ მეფემა ჰრქვა სილაღე ესე ამპარტევანებისა არს სა
ცთური ეშმაკისა:უკეთუ სიმრავლემან ცოდვათა ჩემთამან აღგძრა, არა გაქვს ჴელმწიფებაჳ ბოროტისა. ა~დ შენდობისა ვ~ა იტყვის სახარებაჳ არა დაშრიტ პატრუკი მბდვინვარე, არცა გატეხო ლერწამი დაჩეჩქილი, ხ~ შენ ჰგონებ ვ~დ
შენითა სივერაგითა ჩუენ დაგვაცადენ სიყვარულსა ქრისტესა:მაშინ გამოგაჩნდა ცხადად, რაჟამს გესმა უმთავრესისა შენისა, ქართლად მოყნებაჳ, და აღეგზენ შურითა ბოროტად ვ~ა იუდა პეტრესითა, რ~ შენ ხარ ვ~ა
იუდა. ხ~ ეკლესიაჳ ვ~ა პეტრე, ვეცხლის მოყვარე ხარ, რ~ შენცა მეგვადრუ
ცე ხარ ქრისტესი. აწ მიგავლინო შენ პატრიახისა კოსტანტინე პოვლედ
და ვ~ა ჯერ იყო განგიკითხოს:და წარსცა იგი დიასპანთა, და მისთანა კბილი, მისი და შეუთვალა, რათა
კათალიკოზი
და თორმეტნი ებისკოპოზნი სწრაფით წარმოავლინენ მათშორისმცა არს პეტ1-23 სტრ., 108r
რე კათალიკოზი და სამოელ ებისკოპოზად- და სხვანი ვინცა სთნდენ:და ვითარ მიაწიეს მიქელ ებისკოპოსი, ჰქვა მას პატრიახმან, ვინაითგან-ვინაითგან
დაითხია
სისხლი შენ მიერ ქვეყანასა ზედა. არღარა ხარ შენ ღირს ებისკოპოზად- დაკადრებისა თუის მეფისა. თანა შენ გაც სიკვდილი, ვ~ა იტყვის დაემორჩილენით თვენ
მეფეთა
რ~ არა ცუდ~ად ჴრმალ აბიეს. რ~ ღ~თისა მიერ მთავრობს ვ~ა ლომი შორის
ცხოვართა.
და ეგსორია ყვეს მიქელ ებისკოპოსი მონასტერსა მღვიძარეთასა:და წარავლინა პეტრე მღრდელი, და სამოელ მონაზონი ანტიოქიას, და მიუწერა
ანტიოქიის პატრიაქსა, მეფემან და პატრიაქმან კოსტანტინე პოვლელმან პირუელად დასაბამსა
ქართლისა მოქცევისასა დედა კაცისა, ჰრომაელისა ნინოს მიერ- განავლინა აქა
ებისკოპოსი,
რ~ შორის სპარსთა და ბერძენთა შფოთი იყო და მითვე, რ~ მოაწიეს საქმე ესე ჯერ,
ისა ებრ სჯულისა
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რ~ ჩუენ უწყით ვ~დ ქართლი აღმოსავლეთი და ჩრდილოჳ, მაგის წმიდისა
საყდრისანი
არიან, ვ~ა განაწესეს მოციქულთა სახარებასა შინა რ~ლ არს უწინარესობაჳ:და მიუწერეს ყოველი საქმე დიდისა ვახტანგ მეფისაჳ, ვითარ ებისკოპოსი იგი
რ~ლი
მათ მიერ დადგინებულ იყო უკუვადგინეთ დადღეს იცოდეთ ახალ ნერგად
ჭეშმარიტად ქართლი, აწ ესე ორნი მათგან თხოილნი, აკურთხენ- და ათერთმეტნი ვინ შენ
გნებავნ აკურთხენ, ხ~ ჩუენდა მოვიდენ რათა ჩუენ ნიჭითა და სახმრითა ყოვლითა
განუტევნეთ:ხ~ ანტიოქელმან პატრიაქმან, ყო ეგრე ვ~ა მიუმცნეს პატრიაქმან და კეისარმან,
აკურთხნა თორმეტნი ებისკოპოსნი, და პეტრე კათალიკოზად, და მოვიდეს კოსტანტინე
პოლედ
და მეფემან მისცა ნიჭი დიდ ძალ, და მისცა ასული თუისი სახელით ელენე მეფესა
ვახტანგს, და გამოავლინა იგი სპითა დიდითა ვიდრე საზღვართამდე სომხითისათა, და მიეგება ვახტანგ მეფე, და შეიქცეს სპანი ბერძენთანი დაწარმოვიდენ მცხეთად
1-23 სტრ., 108v
ხ~ მცხეთას მეფემან ვახტანგ, აღაშენა ეკლესია მოციქულთა, სვეტი ცხოველი, და
უპყრასვეტსა შინა სამხრით, ადგილსა მას სადა იგი დაცემულ იყო ეკლესია რ~ლ არს სიონი დიდი, მუნ შინა- დასუეს პეტრე კათალიკოზად სამოელ ებისკოპოზად
მცხეთისავე საებისკოპოსოსა:დასვა ერთი ებისკოპოსად, კლარჯეთს ეკლესიათა აზიზისასა ერთი არტანს ერუშეთს მესამე ჯავახეთს წუნდას მეოთხე მანგლისს- მეხუთე ბოლნისს მეექვსე
რუსთავს
მეშვიდე ნინო წმიდას უჯარმისა კარსა, რ~ლი გორგასალს აღეშენა მერუე ჭერამს მი
სსავე აღშენებულსა, და მუნ ქაქლაქი ერთი შორის ორთავე ეკლესიათა, რ~ლი იგი
მანვე აღაშენა, მეცხრე ჩელეთს, რ~ლი სოფელსა შუ~ა აღაშენა, მეათე ხორნა ბუჯს:
მეათერთმეტე აგარაკს რ~ლი არს ხუნას გამართებით:შემდგომად მისსა აღაშენა ეკლესიაჳ ნიქოზისაჳ, საგზებელსა თანა ცეცხლისასა დადასუა ებისკოპოსი სადა იგი ეფლა გვამი წმიდისა რაჟდენისი, რ~ლი იწამა სპარსთა მიერ წყობასა ვახტანგისასა:ესე იყომამა მძუძე ვახტანგისი ცოლისაჳ, რ~ლი იგი პ~ლ მოეყვანა სპარსთა
მეფისა- ასული, და მოიქცა იგი ქრისტიანედ, და იქმნა დიდად მორწმუნედ, და იყო
ბრძოლასა მას შინა ძლიერ, შეიპყრეს იგი სპარსთა და აიძულებდეს რათამცა უარყოს ქრისტე, ხ~ მან წმიდამან აღირჩია წარუალი იგი დიდება- დაიწამა ქრისტესთუის:და ესხნეს ვახტანგს ბერძენისა ცოლისაგან, სამძე და ორ ასულ- ხ~ ძესა მისსა პირმშოსა პირველისა ცოლისასა დაჩის, მისცა ქალაქი ჭერემისაჳ, და ნეკრესისაჳ და
ქალაქი კამბეჩისაჳ, რ~ლ არს ხორ ნაბუჯი, და ყოველი ქვეყანაჳ მტკვარსა
აღმოსავლეთით, და თუით ვახტანგ და ჯდა უჯარმოს, და აღაშენა იგი ნაშენებთა
უზომოთა, დადაჳ იგი ხუარანძე, მისცა ბაკურს ცოლად პატიახშსა სომხითისასა
ცოლად:93

1-23 სტრ., 109r
და ვ~ა წარვიდეს ამას შინა ჟამნი რაოდენიმე, მოკვდა მეფე ხასრო და დაჯდა მის
წილ
ძე მისი ხუასრო, და განძლიერებულ იყვნეს სპარსნი, რ~ ყოველნი მტერნი
მისნი დაემორჩილნეს შესვლითა ვახტანგისითა:და წარმოემართა იგი ბრძოლად ბერძენთა, და მოუვლინა გორგასალს მოციქული:
დაჰქ~ვა
მოკვდა მამაჳ ჩემი დამეფე მყო მე ერმან მისმან საყდართა მისთა ზ~ა: და ესრეთ
მიბრძანეს მოხუცებულთა ჩემთა, რათა მოვიდე წინაშე შენსა- და ვერჩდე ბრძანებასა
შენსა- შენ წარმიძღუე ჩუენ მეფეო წინამძღურად ჩუენდა შესვლასა ამას
ჩუენსა საბერძნეთსა:და მომეც ასული შენი ცოლად, რათა ვიყო მე ვ~ა ერთი შვილთაგან შენთაგანი დავ~ა მოვიდა მოციქული ვახტანგ მეფისა, და ვახტანგ აშენებდა ქალაქსა ტფილისასა,
და საფუძველი ოდენ და ედუვა, და ვითარცა უთხრა მოციქულმან შეთუალულობაჳ, ხუასრო მეფისაჳთ, ჰქვა მეფემან მისი თქვიან მჭედელო განმახუე
მახვილი შენი, რათა მსწრაფლ განეწონოს ასოთა შენთა, დღეთა მიწევნილ
იყო ვითარ სამეოცის წლისა:და ჰქ~ვა ესრეთ უთხარ მეფესა ხუასროს, პ~დ განემზადე ბრძოლად ჩემდა, და ეგრე შეედ საბერძნეთად, რ~ ძალნი რომელნი იქმნეს ძალითა ჯუარისაჳთა იქმნეს აწ ცხოვრებაჳ ჩუენი, იყავნ სასოებითა ჯუარცმულისაჳთა:და წარავლინა ქადაგი რათა დაუტეონ სოფლები და ქალაქები რ~ლი იყო არა ძლიერი, და შეივლტიან კავკასიანთა და კახეთად, რ~ კახეთი ტყე იყო შეუალი მტრისა მიერ, ხ~ დაჩი მეფე და დისწული მისი გარდავიდეს კახეთად, და შევიდეს
ჴევსა ლოპატისასა ქვეყანასა მას კლდითა მოზღუდვილსა, და იყვნეს სოფლისა
მის კაცნი ცეცხლისა დ წყლისა მსახურნი, და სავსე იყო ჴევი იგი სიმრავლითა კაცთათა ვიდრე ნოსონამდე:1-23 სტრ., 109v
ხ~ გორგასალი ცოლნი და შვილნი მისნი უჯარმისა ჴევსა და წინა ციხესა თუით
შედგა- დამი
სთანა ჯუანბერ და ადარნესე, ხ~ მცხეთად დემეტრე დაანერსე და ბივრიტიანი
დაუტევნა
წარავლინა მოციქული და მიამცნო კეისარსა:აქა სპარსთ მოსულა ქართლს ვახტანგ გორგასალზე საომრად, და ვახტნგისაგან სპარსთ მეფისა შვილის ბარტამის მოკვლა:და მოვიდა ხუასრო მეფე, და შემუსრნა ქალაქნი კამბეჩისანი, და ჭერამისა ციხე,
და ველისა ციხე, და ვ~ა მოიწინეს კახეთად, და იბანაკეს იორსა ზ~ა ხ~ სპანი ვახტანგისნი დადგეს ველსა ზ~ა გარემოს ციხესა ქალაქსა სადა ჰქვიან დარფაკა
და შეიბნეს იორსა ზ~ა და სამდღე ყოელთა დღეთა იბრძოდეს დადაეცემოდა ორთა
ვე სპათაგან ურიცხუი:და ვახტანგ მოუწოდა პეტრეს კათალიკოზსა, და ჰქვა, უწყოდე, რ~ არა ხარკისა მიღებისათუის გბრძვანან, ა~დ ქრისტე და ტეობისათუის აწ მე ესე განმიზრახავს, რ~
ცხოვრებასა ჩუენსა სიკუდილი უმჯობეს არს სახელსა ზ~ა ქრისტესსა, რათა სასუ94

ფეველი გვაქვნდეს აღთქმული მათ თანა, რ~ლი ეტყვის რ~ლნ წარიწყმიდოს
თავი თუისი სოფლისა ამის ჩემთვის მან პოოს იგი:ჰქ~ვა მას პეტრე კათალიკოზმან, გიხილვან საქმენი რ~ლნი არავინ ნათესავთა
შენთაგამან იხილნა შეწევნანი ქრისტეს მიერნი, რ~ უწყის სიბრძნემან შენმან, ვითარმედ მტერნი იგი გამომცდელ ჩვენი, აცილობს ჩუენთუის, ღ~თსა ვ~ა იობისათუის,
რ~
ღ~თი მიუშუებს მაჳძულებულთა მათ თუისთა წარწყმედად, ხ~ შეყვარებულთათუისთა, განთობად, იყავ შენ ვ~ა გაზრახოს ღ~თნ, დაღაცა თუ არა მოკვდეთ:და ამით სიტყვითა ამხილა, ვ~დ წყობასა მას არა დარჩეს, და ჰქ~ვა არა, ხ~ თუ ქა
რთლი მიეცეს განსარყვნელად, ა~დ იერუსალიმიცა, რ~ლ არს მშობელი
1-23 სტრ., 110r
ყოველთა შვილთა ნათლისათაჳ:და ჰრქვა მეფემან დადეგ ეკლესიასა შინა რაჟდენ წმიდისასა რ~ლ პალატსა შინა
უჯარმოსსა ამიშენებიეს, და ვეჭუ ვ~დ ყოველნი ქალაქნი გარემოს უჯარმოსა იძლივნენ, რამეთუ მტკიცენი ზღუდენი, და ძლიერნი: აქა დავსხენით, და ყო ეგრე კათალიკოზმან, ხ~ ებისკოპოზნი ყოველნი წმიდანი მას შინა შეკრბეს:და იყო ლაშქარი ვახტანგისი ასორმოცი ათასი, ხ~ სპარსთაჳ იყო შვიდას ორმოცი
ათასიდა განყო ვახტანგ ლაშქარი მისი სამად და კლდით კერძო მიავლინა ქვეითი- დაერთ კერძო მიავლინა პატიაშნი და სპაჳ სპეტნი, და სადაც სპარსთა მეფე იყო
მუნით თვით მივიდა ვახტანგ, ვითარ ასი ათასითა კაცითა, ღამესა ნისლსა განცისკრებულ ოდენ დაესხა ვახტანგ სპარსთა ზედა, და ჰქ~ვა ყოველსა ერსა
მისსა, ყოველი კაცი რ~ლი დარჩეს სიკვდილისაგან, და მტერთა ჩუენთა განისათავი ანუ ჴელი არა გამოიტანოს სიკვდილითა მოკუდეს იგი ჩუენ მიერ:და ცისკარი რაჳ აღებოდა დაესხა, და შევლო ვიდრე პალატამდე მეფისა შევიდა
კარავსა შინა მეფისასა, და მეფე შეესწრა ცხენსა ზ~ა, და ძე მისი ბარტამ მოკლა, და მოკვეთა თავი მისი და მუნ შინა სპარსმან ვინმე სცა ისარი მკერდა ვახტანგისასა, და იყო ბრძოლაჳ შუა დღემდე სძლო ვახტანგ სპარსთა მათ, დამო
კლა მათგანი ვითარ ასოცდა ათი ათასი. ხ~ სპათაგან ვახტანგისათა მოკვდა
ვითარ ოცდა რვაჳ ათასი, და წარმოიღეს ნატყვენავი ცხენი ვითარ ასი ათასი,
და სრულად ვერ იოტნეს სიმრავლისაგან, და იყო რა მუნით სპარსთა მეფე, და
ჩადგა
რუსთავს, და დამძიმდა წყლულებაჳ, ვახტანგისი რ~ შეწეულ იყო ისარი ფირტუად
და წა
რვიდა უჯარმოს, და უბრძანა სპასალართა ქართლისათა, რათა ადგილსავე თვისთა
დადგენ სცნეს სპარსთა ვითარმედ დამძიმდა ვახტანგ წყლულებისაგან მოაოჴრს
ტფილისი- და არმაზი ქალაქი, ხ~ ცხეთაჳ ვერ დაიპყრეს, გარნა რ~ლ ზღუდ1-23 სტრ., 110v
ესა გარეგანით იყო მოაოჴრეს, რ~ლი იგი მუხნარით- და არაგვსა ხერთუისასა იყო:ხ~ ბერძენთა მეფე სიმამრი ვახტანგისი მოკვდა დადაჯდა, ზენონ ძე მისი მეფედ
დაგამოვიდა სპერად გამოსვლად ქართლად, და ვითარ ცნეს სიმძიმე გორგასალისაჳ,
95

დაადგრა კარუ ქალაქს, და მივიდა მუნ ხუასრო, და შეიბნეს და კეისარი კარნი ფო
რას, და დაიხოცა ორთაგანვე სპათა, რ~ლი იქმნა ორთაგანვე სისხლისა მდინარე, და მის მიერ ეწოდა კარნიფორას, რეცა ცხენი სისხლსა მუცლითა აპობდა
სისხლსა და ვერ სძლო ერთმანცა, რ~ სპანი ორთანივე დაიხოცნეს, და შეიქცა ხუასრო გზასა ქართლისასა:ხ~ ვახტანგ შეიტყო სიკვდილი თაუისა თუისისაჳ და მოუწოდა კათალიკოზსა
პეტრეს
და ცოლსა თუისსა, ელენეს - და ძეთა და ყოველთა წარჩინებულთა, - და ჰრქვა მე
ესერე წარუალ წინაშე ღ~თისა ჩემისა, და ვჰმადლობ სახელსა მისსა, რ~ლნ არა
დამაკლო გამორჩეულთა მისთა წმიდათა:აწ გამცნებ თქუენ, რათა მტკიცედ სარწმუნოებასა ზედა სდგეთ, და ეძიებდეთ ქრის
ტესთუის სიკვდილსა სახელსა მისსა ზედა, რათა წარუალი დიდებაჳ მოიგოთ, და
ჰრქვაყოველთა წარჩინებულთა, თქუენ მკუიდრნო ქართლისანო, მოიჴსენენით კეთილნი
ჩემნი, რ~ პ~დ სახლისა ჩუენისა მიერ მოიღეთ ნათელი საუკუნოჳ - და მე ჴორცილებრივთა გადიდენ თქვენ, ნათესავთა და სახლსა ჩემსა, ნუ შეურაცხ ყოფთ
თქუენ, და სიყვარულსა ბერძენთასა ნუ დაუტეობთ:და ჰრქ~ვა ძესა თუისსა დაჩის, შენ ხარ პირმშოჳ შვილი ჩემი, შენდა მიმიცემია,
გუირგუინი
მეფობისა ჩემისაჳ- და ნაწილად ძმათა შენთა და მიმიცემია ტასის კარითგანი
და წუნდითგანი ვიდრე სომხითადმდე, და საბერძნეთამდე, საზღვარი აფხაზეთისაჳ, რ~ლი მოცემულ არს ეგრის წყალსა დაკლისურას შუა იგი
თუით ძმათა შენთა, და დედისა მათისაჳ არს, იგი აქვნდეს მათ, და იყვნენ
1-12 სტრ., 111r
შენდა ერისთავად მორჩილებასა ქვეშე ნათესავისა შენისასა:და მოუწოდა ნასარს ერისთავსა წუნდისასა, და არტვაზს ერისთავსა კლარჯეთისასა, და ბივრტიან ერისთავსა ოძრჴისასა, და მათ მიუთუალა ცოლი თუისი
ელენე, და შვილნი მისნი, რომელთა ერქვა ერქვა ლეონ და მიდრატ,
და შეჰვედრნა მათ სამთა ერისთავთა ცრემლითა, და შეხედვებითა ღ~თისათა:მაშინ წარჩინებულთა და ყოველსა ერსა ზე~და, დღე იყო სასჯელისაჳ
და იტყებდენ ყოველნი თავთა თუისთა ისხმიდეს ყოველნი ნაცარსა, და ყო
ველი ინატრიდეს სიკვდილსა თავისა თუისისასა, და ჴმისაგან გოდებისა იძროდა ქვეყანაჳ, და მორწმუნე ერნი ჰნატრიდა მეფესა, რ~ ქრისტესთუის მოიკლა:და მოკუდა ვახანგ: დაეფლა მცხეთასა საკათალიკოზოსა სუეტსა თანა, რომელსა
შინა
არს ღ~თივ აღმართებულისაგან სუეტისა: და ზედა საფლავსა მისსა წერი
ლ არს, ხატი მისი სწორი ასაკისა მისისა:-
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