1-19 სტრ., 4r
პატიოსანნო და დიდებულნო ქართველნო, ჟამთა ვითარებისაგან ქართლის ცხოვრება გარყვნილ იყო რომელი მე მწერალთაგან, და რომელიმე ჟამთა ვითარებისაგან არღარა წერებულ იყო: ხ~ მეხუთემან ვახტანგ ძემან ლეონისამან, დაძმის წულმან სახელოანის გიორგისამან შეკრიბნა მეცნიერნი კაცნი და მოიხვნა საცა რამ ქართლის ცხოვრებაები[.] ჰპოვნა: და კუალად გუჯარნი მცხეთისანი გელათისანი და მრავალთა ეკლესიათა და დიდებულთანი. და შეამოწმეს. და რომელიცა განრყვნილ იყო განმართეს და სხვათა წერილნი მოიხვნეს. რომელი მე სომეხთა და სპარსთა ცხოვრებისაგანგამოიხვნეს და ესრეთ აღაწერინეს:
პირველად . ვახსენოთ ესრეთ, რ~ სომეხთა, და ქართველთა რანთა, და მოვაკანელთა.ჲერთა, და ლეკთა მეგრელთა, და კავკასიანთა:
ამათ ყ~თა ერთი იყო მამა, სახელით თარგამოს იყო ძე თარშისა.
ავანანისა, ძისა იაფეთისა. ძისა ნოესა: და იყო ესე თარგამოსკაცი გმირი. და შ~დ განყოფისა ენათასა. ოდეს აღაშენა ნებროთ
შენიშვნა:
ადამს აქეთ ათას შვიდას ოთხმოცდა ათუთხმეტის წელიწადს უკან იყო ნებროთ

გოდოლი. და განეყვნეს მუნ ენანი და განიბნინეს მუნით ყ~ა ქყანასა: წარმოვიდა ესე თარგამოს ნათესავითურთ მისით და დამკვიდრა ორთა მათ მთათა შ~ს კაცთა შეუალსა არარატსა,
შენიშვნა
არარატი ალგოზია და [......]

1-30 სტრ., 4v
და მასისსა: და იყო ნათესავი მისი დიდი და ურიცხვი: რ~ ესხნეს ცოლმრავალ: და ძენი, და ასული: შვილნი, და შვილის შვილნი ძეთა და აასულთა მისთანი., რ~ ცხონდა იგი ექვსას წელ, და ვერღარა იტივდა ქყ~ანა არარატისა, და მასისისა რ~ ქყ~ანა იგი რლ~ი წილით ხდომოდა. ესე არს საზღუარი ქვეყანისა მისისა: აღმოსავლით ზღვა გურგანისა, რომელსა აწ გილანის ზღვად სახელს დე ბენ: და
სავალით ზღვა პონტოსა, რომლსა აწ შავ ზღვად სახელს დებენ: სამხრით მთა ორეთისა, რომელ არს ქურთთა ქვეყანსა, რომელ არს პირის პირ
შენიშვნა
მიდია თა[.]ვრიზი არს
მიდიისა: ჩრდილოთ მთა კავკასია, რომელსა სპარსნი იალბუზს უწოდენ: ხ~ შვილთაგან თარგამოსისთა გამოჩნდეს კაცნი რვანი გმირნი, ძლიერნი და სახელოვანნი რომელთა სახელები ესე არს: პირველსა ერქვა ჰაოს მეორესაქართლოს მესამესა ბარდოს მეოთხესა მოვაკან: მეხუთესა ლეკოს: მექვსესა ჲეროს: მეშვიდესა კავკას: მერვესა ეგროს:
ესე რვანი იყვნეს გმირნი. ხ~ ჰაოს. უმეტეს გმირი იყო ყოველთასა, რ~ეგე ვითარი არა ოდეს ყოფილ იყო, არცა წყლის რღვნისა წინათ და არცა შემდგომად., ტანითა, ძალითა და სიმხნითა: ხ~ ვერღარა იტევდა ქვეყანა არარატისა, და მასისისა:
მაშინ განუყო თარგამოს ქვეყანა და ნათესავი თვისი რვათა ამ
ათ გმირთა: ნახევარი ნათესავისა თვისისა, და ნახევარი, და უმჯო-

ბესი ქუჲყანისა მისცა ჰაოს: ხ~ შვიდთა ამათ მისცა ხვედრი.
მათი: არძანგებისაებრ მათისა, წარმოიყვანნა შვიდნი იგი ჩრდილოთ კერძო, და განუყვნა ქვეყანა ღირსებისაებრ მათისა.
მისცა ქართლოსს, და უჩინა საზღუარი აღმოსავალით ჲერეთი.
და მდინარე ბერდუჯისი, დასავლით ზღვა პონტოსა: სამხრითმთა რომელი მიჰყვების
შენიშვნა
ბერდუჯისი მდინარე დებედა
ბერდჯის მდინარის თავს: და მთა რ~ი მიჰყვები
ს დასავალით კერძო რომლისა წყალი გარდამოდის ჩრდილოთ კე
რძო და მიერთვის მტკვარსა, რომელი მიყვების მთა შორის.
კლარჯეთსა და ტაოს ვიდრე ზღვამდის და ჩრდილოთ საზღვარი ღადო მთა, რომელი გამოვლის შტოდ კავკასისაგან და
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მოკიდავს წვერი და სასრულისა ღადოსა, რომელსა აწ ჰქვიან ლიხი: და ამათ საზღვართა საშუალ მისცა ყ~ი ქართლოსს: ხ~ ბარდოსს.
მიცა მტკვარსა სამხრით ბერდუჯის მდინარითგან ვიდრე სადა.
შეკრბებინ მტკვარი, და
შენიშვნა
რახსი არაზიარახსი: ამან ბარდოს აღაშენა ქალაქი.
ბარადვი და დაეშენა მუნ: და მისცა მოვაკანს მტკვარს ჩრდი
ლოთ, მცირის ალაზნის შესართავიდგან ვიდრე ზღვამდე: და მან აღაშენა ქალაქი
შენიშვნა
მოვაკანი არს, მცირის ალაზნის შესაყარს ქვ[.]ვით ვ~ე ზღვამდე მცირე ალაზანი იორი
მოვაკნეთი, და დაემკვიდრა მუნ ხ~ ჲეროსს.
შენიშვნა
ჲერეთი არს მცირის ალაზნით ამომართ ვ~ე გულ გულამდე ცივს აქეთი და ვ~ე აზანბრამდე და
მტკვრამდე:
მისცა ქვეყანა მტკვრისა, ჩრდილოთ მცირის ალაზნის შესართავიდგან ვიდრე [ზღვამდე] : ტყებამდე, რომელსა აწ ჰქვიან გუ
ლგულა: და ამან ჲეროს აღაშენა პირველად ქალაქი შესაკრებ
ელთა შორის ორთავე ალაზანთასა და უწოდა სახელი თვისი.
ჲერეთი: და აწ მას ადგილს ჰქვიან ხორანთა: მისცა ერგოსსა ქვეყანა.
ზღვის ყურისა: და უჩინა საზღვარი აღმოსავალით მთა მცირე: რომელსა აწ ქვიან ლიხი დასავლით ზღვა მდინარე მცირის ხაზარე
თისა, სადაც წარსწვდების წვერი კავკასისა: ხ~ ამან ეგროს აღაშენა ქალაქი და უწოდა სახელი თვისი ეგრისი: აწ ამას ადგილსა.
ჰქვიან ბედაჳ ხ~ კავკასიათა ჩრდილოთ არა იყო ხვედრი თარგა
მასისა: ა~დ არცა იყო კაცი კავკასიანთა ჩრდილოთ, და უმკვიდრო იყო ქვეყანა იგი კავკასიითგან, ვიდრე მდინარედმდე დი
დად რლ~ი შესდის ზღვასა დარუბანდისასა: ამისთვის გამოიყვანნა მრავალთა გმირთაგან ორნი გმირნი ლეკან და კავკას: ხ~ ლეკანს თგან დარუბანდისათ ვიდრე მდინარემდელომეკისა: ჩრდილოთ ვიდრე მდინარემდე დიდად ხაზარეთისად.
მისცა კავკასის ლომეკის მდინარითგან ვიდრე დასასრულამდეკავკასიისა დასავალით: ხ~ ჰაოს დაემკვიდრა საყოფელთა მამი

სა თვისისა თარგამოსისათა, და დაიპყრა ქვეყანა ჩრდილოთ, ვი
თა დაგვიწერია სამხრით მთით ორეთისითგან აღმოსავალით.
ვიდრე ზღვამდე გურგანისა: და დასავლით ვ~ე ზღვამდეპონტოსა: და ამა შვიდთავე ძმათა ზ~ა იყო განმგებელდა უფალ: და ესე ყ~ნი იყვნეს მორჩილ ჰაოსისა და ამათ ყ~თა1-30 სტრ., 5v
იყო ერთი ენა სომხური: და ესე რვანი ერთობდით მონებდეს ნებროთ გმ
ირსა, რომელი იყო პირველი მეფე ყოვლისა ქვეყანისა შ~დ ამის.
სა მცირედთა წელიწადთა მოუწოდა ჰაოს შვიდთა მათ გმირთა: შემოკრიბნა და ჰრქვა მათ: მოგვცა ღმერთმან მაღალმან ძალი, და სიმრა
ვლე ნათესავისა ჩვენისა: აწ შეწევნითა ღუთისა დამბადებელი
სათა ვიყვნეთ არავის მონა და არავის ვმსახუროთ თვინიერ ღ~ისა
დამბადებელისა: ეწამნეს შვიდნივე იგი გმირნი და დაუმტკიცეს.
განზრახვა იგი: და განუდგეს ნებროთს, და არღარა მისცეს ხა
რკი: და ეზრახნეს სხვათა ვიეთმე ნათესავთა და დაურგულდეს სხვანიცა ნათესავნი: მაშინ განუწყრა ნებროთ და შემოჰკრიბნა გმირნი მისნი, და ყოველნი რომელნი ერჩდეს სპანი მისნი, და მო
მართა თარგამოსიანთა: ხ~ ჰაოს მოუწოდა შვიდთავე გმირთა: და ყო
ველთავე ნათესავთა თარგამოსიანთა: და შეეწივნენ სხვანიცა.
ვინმე ნათესავნი დასავლეთისანი: შეკრიბნა ჰაოს ესე ყოველნი.
ძირსა მასისასა: და ვითარ მოადგა ნებროთ ქვეყანასა
შენიშვნა
ადრაბა[.]დგანი ადრიბეჟანი რ~ლ არს მიწა თავრიზისა
ადარბა[.]დაგანისასა და დადგა მუნ: მაშინ წარმოავლინნა გმირნი მი
სნი სამეოცნი, და მათ თანა სპანი ურიცხვნი წყობად თარგამოსიანთა: ხ~ ვ~ა მოიწივნეს სპანი ნებროთისანი, მა
შინ მიეგებნეს შვიდნი იგი ძმანი ჰაოსისანი გმირნი, სპითა.
ძლიერითა., ხ~ სპითა უძლიერესითა ჰაოს დაუდგა უკანით ზურგი
თ, და იქმნა მათ შორის ბრძოლა სასტიკი, რომელი ემსგავსებოდა სასტიკებასა ჰაერისასა რ~ მტვერი ფერხისა მათისა.
ვ~ა ღრუბელი სქელი: ელვა აბჯრისა მათისა ვ~ა ელვა ცისა:
ჵმა პირისა მათისა, ვ~ა სეტყვა ხშირი: და დათხევა სისხლ
ისა მათისა, ვ~ა ღვარი სეტყვათა და განგრძელდა ბრძოლა.
მათ შ~ს და მოსწყდეს ორგნითვე ურიცხვნი ხ~ ჰაოს უდგა
გმირთა მისთა ზურგად ძალს ცემდა და ნუგეშის ცემდაჵმითა საზარელითა რომელი მსგავს იყო მეხისტეხისა:
მაშინ სძლეს თარგამოსიანთა და მოსრნეს სამეოცნი იგიგმირნი ნებროთისნი და სპანი მათნი: ხ~ შვიდნი ესე გმ
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ირნი თარგამოსიანნი ქართლოს, ბარდოს, მოვაკან, ჲერ
ოს, ლეკან კავკასიან და ეგროს ესენი დარჩეს ცოცხლებით,
თვინიერ წყლულებისა: და ძლევა შემოსილნი მადლობდეს.
ღმერთსა ხ~ ვითარცა ესმა ნებროთს, განწყრა და წარმოემართა მათ კერძოდ ყოვლითა ძალითა მისითა: ხ~ ჰაოსს.
არა ჰყვეს სპანი ნებროთის სპათა ოდენ: გამაგრდა. იგი ღრიაღაალთა შ~ა მასისათა მიუდგა ქვეშე კერძო ნებროთ, და იყო იგი.
ჭურვილი რკინითა, და რვალითა ტერფიდგან ვიდრე თხემადმდე:

აღხდა ერთსა გორასა ზედა ზრახვად ჰაოსისა და ეტყოდა დამ
ორჩილებასავე მისსა რათა მიქცევა სთნდეს მისადვე: ხ~ ჰაოს ჰრქვა ძმათა მისთა განმიმაგრეთ ზურგით კერძი ჩემი, და
მივიახლო ნებროთს: და წარვიდა და მივიდა პირის პირ მახლობელად ნებროთისა: ჰსტყორცა ისარი, დაჰკრა ისარი მკერდსა.
ნებროთისასა ფიცარსა ზედა რვალისასა და განვლო ზურგით, მა
შინ დაეცა ნებროთ და იოტა ბანაკი მისი და განთავისუფლდეს.
ნათესავნი თარგამოსისნი: მაშინ ჰაოს ჰყო თავი თვისი მეფე
დ ძმათა თვისთა ზედა, და სხვათაცა ნათესავსა ზედა მახლობ
ელთა საზღვართა მისთასა: ხ~ შვიდნივე ესე ძმანი წარვიდეს თვის თვისად ქვეყანად, და იყვნეს მორჩილ ჰაოსისა: ხ~ აქამო
მდე დავსწერეთ ანბავი რვათავე ძმათაჱ
ხ~ ამიერითგან ვიწყოთ, და წარმოვსთქვათ ამბავი ქართლისა, და ნათესავისა მათისა, და ცხოვრება მათი ვ~ე დღეთა ჩვენთამდე და ვითარ იგი განუყო ქვეყანა თარგამოს
ნათესავთა მისთ რვათავე შვილთა მისთა:
და მისცა ქვეყანა ქართლოსს, რომელი ზემო აღვსწერეთ: და ესექართლოს მოვიდა პლ~დ ადგილისა მას, სადა შეერთვის არაგვიმტკვარსა, და განვიდა მთასა მას ზედა რომელსა ეწოდების არმაზი: და პირველად შექმნა სიმაგრენი მას ზედა და იშენა მუნ ზედა
სახლი, და უწოდა მთასა მას სახელი თავისა თვისისა ქართ
ლი: და ვიდრე აღმართებამდე მუნ ზ~ა კერპისა არმაზისა ერქვა
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მთასა მას ქართლი, და მის გამო ეწოდა ყ~ა ქართლსა
ქართლი, ხუნანითგან ვიდრე ზღვადმდე სპერსისა. შ~დ ამ
ისა ამანვე ქართლოს აღაშენა ციხე ორბისა, რ~ლსა აწქვიან სამშვიდე: და კვალად აღაშენა მტვერის ციხე რო
მელსა აწ ქვია[ნ]
ხუნანი გატეხილის ჵიდის ციხეა
ხუნანი: ცხონდა იგი მრავალთა წელთა, და განმრვლდა ნათესავი მისი; ხ~ შვილთა შ~ს მისთა
გამოჩნდეს ხუთნი გმირნი რომელთა სახელები ესე არს:
პირველისა მცხეთოს მეორესა გარდაბოს: მესამესა კახოს მეოთხესა კუხოს მეხუთესა გაჩიოს: ესე ხუთნივეიყვნეს გმირნი: ა~დ მცხეთოს უგმირე იყო ხუთთავე მათ:
მოკვდა ქართლოს და დაფლეს იგი თავსა ზ~ა ქართლისასა, რომელ
სა აწ ეწოდების არმაზი: და შ˙დ ცოლმან მისმან აღაშენა.
დედა ციხე: და ამანვე აღაშენა ბოსტან ქალაქი, რომელსა აწ ეწ
ოდების რუს თავი: და განყვნა ცოლმან ქართლოსისამან ხუ
თნივე იგი გმირნი შვილნი ნისნი: მისცა გარადაბონს ხუნა
ნი, და უჩინა საზღვარი აღმოსავლით მდინარე ბერდუჯისი.
დასავალით ქალაქი გაჩიანი: და სამხრით მთა პირველ ხსენებუ
ლი: და ჩრდილოთ მტკვარი: ხ~ლო გაჩიოს მისცა ორბის ციხე,
და სკვირეთის
შენიშვნა
სკვირეთის მდინარე მაშავერია
მდინარითგან ვ~ე თავამდე აბოცისა: და ამან გაჩ
იოს აღაშენა ქალაქი რ~ლსა მაშინ ერქვა სანადიროს ქალაქი.,

ხ~ კუხოს მისცა, ბოსტან ქალაქი, რ~ლსა აწ ქვიან რუსთავი:
მისცა არაგვიდგან ვ~ე ჲერეთამდე, თავამდე თავსა კახეთის
ასა და მტკვარსა შუა: ხოლო კახოსს მისცა კავკასისა, და კახეთისა მთასა შ~ს არაგვიდგან ვიდრე ტყეტბადმდე, რომელ.
არს საზღვარი ჲერეთისა: და ამან კახოს აღაშენა ჩელეთი, და კ
უხოს შეეწია შენებასა ჩელეთისასა: რ~დედა ციხე კახოსი.
ხვედრ იყო. და მისცა კახოსს შეწევნისათვის და შეეწია შენ
ებასა
შენიშვნა
კახეთი არს თურდოს ჵევს ზეით თიანეთი ვ~ე ჵევსურეთამდე კუხეთი არს ნინო წმიდას ზეით
სამგორ და იმას ზეით არწოს მთამდის და რაგვამდის
კახეთისასა: ხოლო მცხეთოსს, რომელი უგმირე იყო.
ძმათა მისთა: ესე დარჩა საყოფელთა მამისა მათისა ქართ
ლოსისათა. რ~ლსა აწ ქვიან არმაზი: და მანვე აღაშენა ქალა
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ქი შესაკრებელსა შ~ს მტკვრისა, და არაგვისასა, და უწოდა სახ
ელი თვისი მცხეთა და დაიპყრა ქვეყანა ტფილისითგან, და რაგვითაგან ვიდრე ზღვადმდე სპერისა: და ესე იყო განმგებელ.
და უფალ მათ ოთხთავე ძმათა ზ~ა: და ესე ოთხნივე იყვნეს.
მორჩილ მისა ესე არიან განყოფანი ქართლოსის ძეთანი.
რ~ლნი განუყვნა დედამან მათმან შ~დ სიკვდილისა ქართლოსისა: ხ~ მრავალთა წელთა და მრავალთა ჟამთა ცხონდა.
ძე ქართლოსისი და განმრავლდა ნათესავი მისი, და მათ ყ~თა
განმრავლდა ნთესავი მათი, [] ხ~ შილთა შ~ს მცხეთოსის
ათა გამოჩნდეს სამნი გმირნი სახელოვანნი, რ~ლთა სახე
ლები ესე არს: პირველსა უფლოს მეოერსა ოძრჵოს: მესამესა ჯავახოს: განუყო ამათ ქვეყანა, და ნათესავი მათი
ყოველი: ოძროხოს მისცა ტასის კარითგან, ვიდრე ზღვადმ
დე სპერისა ქვეყანა კლდოვანი ამან ოძროჵოს აღაშენა ორ
ნი ციხე ქალაქნი ოძროხე და თუხარისი: ხოლო ჯავახოს მის
ცა ფანავარითგან, ვ~ე თავამდე მტკვრისა: და მან ჯავახოს.
აღაშენა ორნი ციხე ქალაქნი, წუნდა და ქალაქი არტანი
სა: რლსა მაშინ ერქვა ქაჯთა ქალაქი: ხ~ აწ ქვიან ჰური:
ხ~ უფლოსს და რჩა საყოფელთა მამისა მათისა მცხ
ეთოსისა მცხეთასა: და დაიპყრა ქ~ყანა არაგვითგან, და ტფი.
ლისისთგან ვ~ე ტასის კარამდე და ფანავარამდე: და მან აღაშენა უფლის ციხე ურბნისი კასპი არაგვითგან, და რ
მაზითგან ვ~ე ტასის კარამდე: უწოდა ამას ქვეყანასა [ნ] ზნა სოფლისა, რ~ლსა აწ ქვიან
შენიშვნა
შიდა ქართლი არს ტასის კარს ქვევით ზემო ქართლი არს კარს ზემო სამცხე და კლარჯეთი
შიდა ქართლი: ხ~ ვ~ე სი
კვდილადმდე მცხეთოსისა ესე ყოველნი ნათესავნი თარ
გამოსისნი იყვნეს სიყუარულსა ზ~ა ერთმანეთისასა და შიში
აქვნდათ ნებროთიანთი [თარგამოსისნი იყვნეს სიყვარ
ლსა ზ~ა ერთმანერთისასა ] და გონებდენ იგინი ნებრო
თიანთაგან ძებნასა სისხლისა ნებროთისისა: და ისწ
რაფდეს იგინი მართებასა ციხე ქალაქისასა შიშისა
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თვის ნებროთიანთასა ხ~ ვ~ა მცხეთოს მოკუდა ძე[.] ქართლოსი
სი, შთავარდა შური შ~ს შვილთა [ქა] ქართლოსისათა იწყეს ბრძოლად დაჵდომად ურთიერთარს: რ~ უფლოსს ძესა მცხეთო
სისა არა ერჩდეს არცა ხადოდეს უფლად, რ~ი დატევებულ იყოსაყდარათა ზედა ქართლოსისათა. რ~ მამისა მისისაგან უფლებ
ულ იყო უფლება ქართლოსიანთა: იწყეს ბრძოლად ურთიერთა
რს და ხდომად და განგრძელდეს მათ შ~ს ბრძოლა: მრავალ ჟამ.
სადმდე აღდგიან ამათგანი ორნი ნათესავნი ერთსა ზედა დასხვანი შეეწეოდიან რომელნი მე მას და რომელნიმე კ~დ სხვანი აღდგიან ერთმანეთსა ზედა და სხვანი შეწეოდიან და რომელსამე ჟამსაიქმნის მშვიდობა მათ შორის, და კ~დ შეიშალნიან და ებრძ
ოდიან: განგრძელდა მათ შ~ს ესე ვითარი საქმე და არავინ
იყო მათ შორის უწარჩინებულეს და უსახელოვანეს: ა~დ ადგილი
თი ადგილად თავადნი იჩინიან: ხ~ რომელიცა იყვის მც
ხეთას რეცა თავადი იგი იყვის ყ~ლთა მათ სხვათა ზ~ა: და არცა
სახელ ედებოდათ მეფედ არცა ერის თავად: ა~დ მამასახლისი
ეწოდებოდათ და იგი იყვის მაზავებელ და ბჭე სხვათა ქარ
თლოსიანთა: რ~ ქალაქი მცხეთა განდიდებულ იყო უმეტეს ყოველთასა, და უწოდეს დედა ქალაქად, და ამას ჟამ
სა დაივიწყეს ღ~ი დამბადებელი მათი დაიქმნეს მსახუ
რ მზისა და მთოვარისა, და ვარსკვლავთა ხუთთა: და მტ
კიცე და უფროსი საფიცარი მათი იყო საფლავი ქართლოსისი:გამოსვლა
შენიშვნა
ხაზარი რუსეთია
ხაზართა
მას ჟამსა შინა განძლიერდეს ხაზარნი და დაუწყეს ბრძ
ოლა ნათესავსა ლეკისათა, და კავკასიასათა ესე თარგამოსი
ანი ყ~ლნი იყვნეს მშვიდობით სიყუარულსა ერთმანერთი
სასა: ხ~ შვილთა ზედა კავკასიისათა იყო უფალ დურძუკ.
ძე ტირეთისი. ეზრახნეს ესე ექვსთავე ნათესავთა თარგამ
ოსიანთა და ითხოვეს შველა ხაზართა ზედა: ხ~ შეკრბეს.
ყოველნი ნათესავნი თარგამოსიანნი და გარდავლეს მთა კა
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ვკასი[.]ა: და მოსტყვენეს ყ~ნი საზღვარნი ხაზარეთისნი, და აღაშენ
ნეს ქალაქნი პირსა ხაზარეთისასა და წარმოვიდეს: ამისა შემდგომად.
ხაზართა იჩინეს მეფე და დაემორჩილნეს ყ~ნი ხაზარნი მეფესა მას
ჩინებულსა მათსა და წარმოიძღვანეს იგი და გამოვლეს ზღვის კა
რი რომელსა აწ ჰქვიან დარუბანდი, ვერ წინა აღუდგეს თარგამ
ოსიანნი, რ~ იყო სიმრავლე ურიცხვი ხაზართა წარსტყვენეს ქვე
ყანანი თარგამოსიანთანი, და შემუსრნეს ყ~ნი ქალაქნი არარა
ტისანი და მასისისანი და ჩრდილოეთისანი, ხ~ და დაუშთეს ციხე
ქალაქნი თუხარისისა სამშვილდე და მტვერის ციხე რომელ არს
ხუნანი შიდა ქართლი და ეგრისი. და ისწავეს ხაზართა ორნივე ესე გზანი რომელ არს ზღვის კარი დარუბანდი და არა
ბის კარი რომელ არს დარიელა და განამრავლეს ხაზართა გამო
სვლა დატყვენვა მათი, და ვერღარა წინა აღუდგეს დამიერით

გან იქმნეს ესე ყ~ნი თარგამოსიანნი მოხარკე. ხაზართა: ხ~.
ოდეს პირველ გამოვიდა ხაზართა მეფე და მოსტყვენნა.
ქვეყანანი რ~ნი ზემოთ დაგვიწერია, და გარდავლო მთა კავ
კასია: და იყო ძე მისი სახელით ულბოს, და მისცა ძესა თვი
სა ტყვე სომხითისა და ქართლისა და მისცა ქვეყანა კავკა
სისა ნაწილი ლომეკისა მდინარისა და სავლით და სავლეთა
მდე მთისა, დაეშენა ულძოს და მათნი ნათესავნი არიან
ოვსნი და იგი არს ოვსეთი რომელ ნაწილი იყო კავკასისა:
ხოლო დურძუკ რ~ლი უწარჩინებულეს-იყო შვილთა შ~ს კავ
კასისათა, მივიდა და დაჯდა ნაპრალსა შინა მთისასა, და უწო
და სახელი თვისი დურძუკეთი, და მისცემდა ხარკსა მეფ
სა ხაზართასა: ხოლო მასვე გზობასა მისცა მამის ძმი
ს წულსა მისსა ხაზართა მეფემან ნაწილი ლეკანისა აღ
მოსავლით ზღვითგან დარუბანდისა, მდინარემდე ლომეკ
ისა; და მისცა ტყვე რანისა და მოვაკანისა: და დაეშენა იგი.
მუნ, რომელ ნაწილი იყო ლეკანისა: ხ~ ხოზონიხ რ~ი უწ
არჩინებულეს იყო ნათესავთა შ~ს ლეკანისათა, მივი
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და და დაჯდა ნაპრალსა შ~ა მთისასა, აღაშენა ქალაქი და უწო
და სახელი თვისი ხოზანახეთი და გარდახდეს მას შ~ა ჟამნი
მრავალნი: და ესე ყ~ნი ნათესავნი იყვნეს მოხარკე ხაზართა: ხ~.
მიერითგან განძლიერდეს სპარსნი, მიერ მზისა აღმოსავლი
თგან ნათესავნი ნებროთისანი, და გამოჩნდა ნათესავთა შ~ს ნებროთისთა კაცი ერთი გმირი სახელი აფრიდონ. რ~ნ შეკრა.
ჯაჭვითა ბევრსაფ გველთა უფალიო და დააბა მთასა ზ~ა, რ~ლ არს.
კაცთ შეუალი, ესე ვითარად წერილ არს ცხოვრებასა სპარსთ
ასა: აფრიდონ ეუფლა ყ~სა ქყ~ანასა სპარსთასა: ხ~ რ~ლთამე
ქყ~ანათა შეგზავნნა ერისთავნი ჵელადნი მისნი, და რომელიმე ქყ~ანა მოხარკე ჰყო: ამან წარმოგზავნა ერისთავი თვისი.
სპითა დიდითა რ~ლსა სახელი ერქვა არდამ შვილი ნებროთის ნათესავთა. მოვიდა ქართლს, და შემუსრნა ყ~ნი ქალაქნი და ციხენი
ქართლისანი, და მოსრნა ყ~ნი რაოდენნი ხაზარნი ჰპოვნნა ქართ
ლსა შინა ამან არდამ ერისთავმან აღაშენა ქალაქი ზღვი
ს კარსა. და უწოდა სახელი დარუბანდი, რ~ი ითარგმანების დახ
შა კარი: და მანვე მოზღუდა მცხეთა ქალაქი ქვიტკირითა,
და აქამომდე არა იყო ქართლსა შინა საქმე ქვიტკირისა: და ამის გამოდაის წავლეს ქვიტკირი: ამანვე არდამ მოჰკიდა კირითზღ
უდე ციხესა არმაზისასა, და აქათ მტკვრამდი და წარმოზღუდა ცხვირი არმაზისი ვიდრე მტკვრადმდე, და ერისთობდა აგადონ მრავალთა წელთა: ხ~ ოდეს განუყო აფრიდონ ყოველი.
ქვეყანა სამთა ძეთა მისთა, მაშინ რომელსაცა ძესა მი
სცა სახლად სპარსეთი, და მასვე ხვდა წილად ქართლი, რომ
ელსა სახელად ერქვა იარედ. ხ~ შ~დ არდამ ერისთავისა გარდ
იცვალნეს ერისთავნი მიერითგან უცალო იქმნეს ძენი აფ
რიდონისანი: რ~ იწყეს ბრძოლად ურთიერთარს, და მოკლეს ორთა.
ძმათა იარედ ძმა მათი მაშინ პოვეს ჟამი მარჯვე ქართლო
სიანთა ბერძენთასა: ხ~ ეგრის წყალს ქვემოთ დარჩა ბერძ
ენთა რ~ მკვიდრთა მის ადგილისათა ეზრახნეს ოვსთა, გარ
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და მოიყვანნეს ოვსნი, დაჰპოვეს ერისთავი სპარსთა ველსაგარე დაკნისობად, და მოკლეს იგი და რ~ი პოვეს სპარსი[თა] ყ~ლიმოსწყვიდეს ოვსთა და ქართველთა და განთავისუფლდეს ქართველნი: ხ~ რანი და ჲერეთი დარჩა სპარსთა, და შ~დ ამისა მრავალთა წელიწადთა კ~დ განძლიერდეს სპარსნი დაგანდიდნა მეფე სპარსთა, რ~ლსა ერქვა ქეკაპოს: იყო კაცი
ვინმე მას ჟამსა ლეკთს მგრძნობელი ნათესავი ზანი
ხიზისი, და მან გრძნებითა თვისითა დააბრმო ქეკაპოს მე
ფე დასპა მისი, და ვერ შევიდა ლეკეთს: უკუმოიქცა და მაშინღა განუნათლდა თვალნი: ამან კ~დ მოხარკე ჰყვნა
ქართველნი და წარვიდა: შემდგომად ამისა რაოდენთამე წე
ლიწადთა მოვიდა ანბავი, ვ~დ მოსემან განვლო-ზღვა ის
რაილთა და იზრდებიან იგინი უდაბნოს მანანათ. განკვ
ირდეს ყ~ლნი, და მათ ყ~თა წარმართთა აქეს ღ~ი ისრაილ
თა: შემდგომად ამისა რაოდენთამე წელიწადთა უცალოიქმნა ქეკაპოს მეფე სპარსთა, რ~ იყო ბრძოლა თურქთაჰპოვეს ჟამ[.]ი მარჯვე სომეხთა და ქართველთა და განუდგეს.
სპარსთა, და განამაგრნეს ციხენი და ქალაქნი მათნი, და შეიერ
თნეს ყ~ნი ნათესავნი თარგამოსიანნი: შ~დ ამისსა რაოდენ
თამე წელთა გამოგზავნა ქეკაპოს სპარსთა მეფემან ძე მისი,
რომელსა ერქვა ფარშოროტ სპითა დიდითა სომეხთა და ქარ
თველთა ზედა და ყ~ა თარგამოსიანთა: ხ~ შეკრბეს ესე ყ~ნი თარ
გამოსიანნი მიეგებნეს და დაეწყვნეს ადრაბადგანს: სძლეს
და იოტეს ფარშოროტ და მოსპეს სპა მისი: შ~ედ ამისა მცირ
ეთა წელიწადთა კ~დ მოგზავნნა ამანვე ქეკაპოს ძის წული
მისი: შ[დ]იოშ ბედნიერისა რ~ი მოიკლა თურქეთს; ვ~ა წე
რილ არს წიგნთა სპარსთა ცხოვრებისასა არა ყ~ლი მართა
ლი ა~დ უმრავლესი ტყუილი წარმოემართა ესე ძე შიოშის
სახელით ქაიხოსრო, ვერ წინა აღუდგეს მას სომეხნი და
ქართველნი, რ~ დიდ იყო ძალი მისი, მოვლო, ყ~ლი სომხი
1-30 სტრ., 9v
თი და ქართლი, მოტყვენა ყოველივე და იავარ ჰყვნა ყ~ნი
ციხენი და ქალაქნი, და უტევნა ერის თავნი, და აღაშენა ად
რაბადაგანს სახლი სალოცველი სჯულისა მათისა და წარვიდა: და შემდგომად ამისა რაოდენთა მე წელიწადთა უცალო.
იქმნა ქაიხოსრო და იწყო ბრძოლად თურქთა, ეძებდა სისხლ
სა მამისა მათისასა, და იპოვეს ჟამი სომეხთა და ქართვე
ლთა, განუდგეს სპარსთა, და მოსრნეს ერის თავნი სპარსთ
ანი და განთავისუფლდენ: მასვე ჟამსა მოვიდეს თურქნი.
ოტებულნი მისვე ქაიხოსროსაგან, გამოვლეს ზღვა გურგანი
სი, აღმოჰყვეს მტკვარსა და მოვიდეს მცხეთას სახლი ოცდა
რვა, და ეზრახნეს მამასახლისსა მცხეთისასა, და აღუთქვეს შე
წევნა სპარსთა ზედა, ხ~ მამასახლისმან მცხეთელმან აუწყა ქართველთა. ინებეს დამეგობრება მათი თურქთა, რ~ აქვ
ნდა შიში სპარსთა, და შემწეობისათვის დაემეგობრნეს თუ
რქნი იგი გამოხმულნი და განიყვანეს ყ~ნი ქალაქთა შინა:
ხ~ უმრავლესნი მათგანნი მოვიდეს და პოვეს ადგილი ერთი მც

ხეთას დასავლით კერძო კლდეთა შ~ს მოკვეთილი ღრმა და მოითხოვეს ადგილი იგი მცხეთელ მამასახლისისაგან: მისცა.
და აღაშენა იგი მოზღუდეს მტკიცედ და ეწოდა ადგილსა მა
ს რაკინე: და იყვნეს ესე თურქნი და ქართველნი ნების მყოფელერთმანერთისა: მოელოდეს მოსლვასა სპარსთასა, ამაგრებდეს
ციხეთა და ქალაქთა: მას შინა სადაცა ვინ მოვიდის ოტებუ
ლნი საბერძნეთით გინა ასურით ოტებული გინა ხაზარეთით.
ყ~ნივე დაიმეგობრიან ქართველთა შემწეობისათვის სპარს
თა ზ~ა და გამოხდეს ამას შინა ჟამნი მრავალნი, მაშინ.
ნაბუქოდო[.]ნოსორ მეფემან წარმოსტყვენა იეროსალიმი და მ
უნით ოტებულნი ჰურიანი მოვიდეს ქართლსა და მოითხოვე
ს მცხეთელთა მამასახლისისაგან ქყ~ანა ხარკითა მისცა და და
სხნა არაგვსა ზედა წყაროსა რომელსა ჰრქვიან ხერკ ხარკი
ისა მისთვის აქამომდეს ქართლოსიანთა ენა მხოლო ქართ
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ული იყო, რ~ლსა ზრახვიდეს: ხ~ ოდეს შემოკრბეს ესე ურიცხვნი ნათესავნი ქართლსა შინა, მაშინ ქართველთაცა განრყვნეს ენა თავისი და ამათ ყ~თა ნათესავთაგან შეიქნა ენა მ
რავალი, და იპყრეს სჯული უბოროტესი ყ~თა ნათესავთა, რ~
ცოლ ქმრობისა თვის არა უჩნდა ნათესაობა, და ყ~სა სულიერსა
სჭამდეს, საფლავი არა იყო მკუდარსა შესჭამდეს: შ~დამისა რაოდენთამე წელიწადთა აღმოვიდა ძე სპარსთა მეფ
ისა ვაშტაშაბისა სახელით სპადნია ტარვალი გოლიათი
იგი და სახელოვანი: ხ~ ვერ წინა აღუდგეს სომეხნი და ქართ
ველნი, ა~დ განამაგრნეს ციხენი და ქალაქნი და მოელოდეს.მოსვლასა მისსა: ხ~ მოვიდა იგი ადარბადაგანს ეწია ანბავი სპ
რსთა რ~ მოკლეს მამა მისი თურქთა შემოვიდეს თურქნი სპა
რსეთად; მაშინ დაუტევა სპანდიატ ბრძოლა სომეხთა და ქარ
თველთა, შეიქცა თურქთა ზედა ძებნად სისხლსა მამისა მათ
ისასა, და განთავისუფლდეს სომეხნი და ქართველნი: შ~დ ამი
სა რაოდენთამე წელიწადთა, მეფე იქმნა სპარსეთს ძე სპა
ნდია ტრვალისა რ~ლი არს სახელით ბაამან რ~ლი იცნობები
ს არდაშირობით, ესე განდიდნა უფროს ყ~თა მეფეთა სპა
რსთასა: ამან დაიპყრა ბაბილოვანი და ასურეთი, მოხარკე ყ
ვნა ბერძენნი და ჰრომნი და მაშინ ქართველნი მოხარკე იყვნ
ეს მისდავე, და იყვნეს ქართლს ესრეთ აღრეული ესე ყ~ნი ნათ
ესავნი, და იზრახებოდა ქართლსა შ~ა ექვს[.]ი ენა, სომხური
ქართული, ხაზარული,ასურული, ებრაული და ბერძული, ესე
ენანი იცოდეს ყ~თა მა[მ]თა და დედათაჱ
თავი შემოსლვა ალექსანდრესი:
ესე ალექსანდრე გამოჩნდა ქყ~ანასა საბერძნეთისასა, ქყ~ან
ასა რ~ლსა ჰრქვიან მაკედონ, ძენი კაცნობისი მეგვიპტე
ლისა, ვ~ა წერილ არს ანბავი მისი წიგნსა ბერძენთასა:
ამან ალექსანდრე დაიპყრნა ყნი კიდენი ქყ~ანისანი, ესე გამო
ვიდა და სავლით და შევიდა სამხრით, შემოვიდა ჩრდი[.]
1-30 სტრ., 10v
ლოთ კავკას[ია]ნი, და მოვიდა ქართლად, და ჰპოვნა ყ~ნი ქართველნ
ი უბოროტეს ყ~ლთა ნათესავთა სჯულითა, რ~ ცოლ ქრმობისა და ს

იძვისა თვის არა უჩნდა ნათესაობა, ყ~ლსა სულიერსა სჭამდეს, ვ~ა
მჵეცნი და პირ უტყვნი რ~ლთა ქცევისა წარმოთქმა უხმარ არსდა იხილნა რა იგი სასტიკნი წარმართნი რომელთა ჩვენ ბუნ თუ
რქად და ყივჩაყად უწოდთ მსხდომარენი მდინარესა მას მტკვრის
ასა მიხვევით და უკვირდა ესე ალექსანდრეს., რ~ არა რ~ნი ნათესავნი იქმოდეს მას, და ენება რათამცა აღმოფხვრნა იგინი ქალა
ქებისა მისგან, ა~დ მას ჟ~ა ვერ უძლო რ~ ჰპოვნა ციხენი მაგ
არნი და ქალაქნი ძლიერნი: კ~დ გამოვიდეს სხვანი ნათესავნი.
ქალდეველნი, დაეშენნეს იგინიცა ქართლს: შე მდგომად ამ
ისსა განძლიერდა ალექსანდრე და დაიპყრა ყ~ლი ქ~ყანნა, და აღმოვიდა ქყანასა ქართლისასა, და ჰპოვნა ციხე ქალაქნი, ესე ძლიერნი შუაქართლი, წუნდა ხერთვისი მტკვრისა, ოძროჵე, მოკიდული კლდესა ღადოსასა თუხარის მდინარესა ზ~ა სპერისასა, რომელსა
ქვიან ჭოროხი ურბნისი კასპი და უფლის ციხე, ქალაქი დიდი მცხეთა, და უბანნი მისნი, სარკინე და ციხე დიდი დაზანავი უბანი
ჰურიათა და რუსთავი, და დედა ციხე სამშვილდე და მტკვრის ციხე.
რ~ლ არს ხუნანი კახეთის ქალაქნი: ამათ ყ~თა ქალაქთა დაციხეთა შ
ინა ჰპოვნა კაცნი სასტიკად ბრძოლნი, და განუყო ლაშქარი მისიდაყოველთა ამათ ციხე ქალაქთა გარე მოადგინნა, და თვით დადგა მცხეთას და დაუდგინა ლაშქარნი იმერ და ამერ ზემოთ და ქვემ
ოთ, და თვით და დგა ქსანს ზ~ა ადგილსა რ~ლსა ჰქვიან ნასტა
კისი: მტვერის ციხესა და თუხარისსა არა ბრძოდა რ~ ვერ შეუ
ძლებდა დაპყრობად: ხ~ სხვანი ესე ციხენი და ქალაქნი და იპყრა
ექვს თვე, ხ~ სარკინელთა მუნ თურქთაგანთა აგინეს მეფე
სა განუწყარა ალექსანდრე და არღარა ინება ზავი და ვედრებამა
თი არა შეიწყნარა დაჰრქვა მათ ვინათგან მაგინეთ მე ესე
არს ნაცვალი თქვენი, რათა დაგხოცნეთ ყ~ლნი, და მოიცვა
ქალაქი სარკინე, და ვერა სადეთ განერა ერთიცა კაცი ხ~ სა
1-30 სტრ., 11r
რკინელთა შესჭირდა, რ~ ბრძოდა ათერთმეტ თვე: იწყეს ფარულად კლდესა კაფა და განხვრიტეს კლდე იგი რ~ ლი ლბილ იყო.
და ადვილად სახვრეტელი და განკრბეს ჵვრელსა მას სარკინელნი ღამე, და შეივლტოდა ეს კავკასიად, და დაუტევეს ცალიე
რად ქალაქი: და დაიპყრნა ალექსანდრემან ყ~ლი ქართლი, და ამა
ალექსანდრემ მოსრნა ყ~ნი იგი ნათესავნი აღრეულნი ქართლს მყოფნი, და უცხონი იგი ნათესავნი მოსრნა და დაატყვევნა
და დედანი და ყრმანი უცებნი ათუთხმეტისა წლისა უმცირესნი:
და დაუტევნა ნათესავნი ქართლოსიანი, და დაუტევა მათ ზედა პა
ტრიკად სახელით აზონ ძე იარედო[.]სისი. ნათესავი მისი ქ~ყანით
მაკედონით, და მისცა ასი ათასი კაცი ქ~ყანით ჰრომით რ~ლსა
ფროტათოსი, ესე ფროტათოსელნი იყვნეს კაცნი ძლიერნი
და მჵნენი და ეკირთებოდეს ქ~ყანასა ჰრომისასა, და მოიყვანნა ქართ
ლად მისცა აზონს. პატრიკსა და დაუტევა ქართლს ერისთავად აზონ, და მისთანა სპანი მპყრობელ[..]ად ქართლისა: დაუბრძანა ალექსანდრემ აზონს, რათა პატივს ცემდენ მზესა
და მთოვარესა და ვარსკვლავთა ხუთთა, და მსახურებდენ ღ~ა უ
ხილავსა დამბადებელსა ყ~ისასა, რ~ მას ჟამსა არა იყო წ~წრმეტ
ყველი და მოძღვარი სჯულისა ჭეშმარიტისა, რ~ნცა ასწავა და ამ

ხილა, ა~დ თვით მოიგონა სჯული ესე ალექსანდრე: ხ~ ამან აზ
ონმან მოარღვივნნა ზღუდენი ქალაქსა მცხეთას საფუძველი
თურთ, და დაუტევნნა ოთხნი იგი ციხენი რომელი მოსდგმი
დეს პირსა ქართლისასა: თავადი ციხე რომელ არს არმაზი
სა ცხვირისასა და ერთი თავსა ზ~ა მცხეთისასა, მეოთხე ციხე დასავლით მცხეთა მტკვარსა ზ~ა, და ესენი მომტკიცნა დადა განავსნა იგინი ლაშქრითა, და ყ~თა ქართლისა ქალაქთა.
და მოარღვივნა ზღუდენი და და იპყრნა ყ~ნი საზღვარნი ქართ
ლისანი, და ბერდუჯის მდინარითგან ვ~ე ზღვადმდე სპერისა და დაიპყრა ქართლსა ზ~ა ეგრისიცა, და მოხარკე ყვნა ოსნი.
ლეკნი და ხაზარნი: და ვითარ წარვიდა ალექსანდრე ეგვიპტ
1-30 სტრ., 11v
ედ, და ვითარ აღაშენა ქალაქი ალექსანდრია, და ათორმეტ წლამდის მოვლო ყ~ი ქყ~ანა: ათორმეტსა წელსა შ~ა და ეპყრნეს ყ~ნი.
ქვეყანანი, და მეათორმეტესა წელსა ალექსანდრიასა შინა მოკუვდა უსწორო იგი დიდი ჵელმწიფე: და ვითარ მოკვდებოდა იგი.
მისსავე სიცოცხლესა შ~ა განუტევნა მთავარნი იგი. რ~ნიშეპყრობილ და დამონებულ იყვნენ მისგან, და იგინი წარვი
დეს თვის თვისად ქალაქად ვ~ა ბრძანებულ იყო: მერმე მაშინ მოიყვანნ[.]ა ოთხნი კაცნი ტომნი მისნი, რომელნი
იყვნეს სახელით ანტიოხოს, ჰრომოს ვიზინტიოს და პლატონ.
და მისცა ანტიოხოსს ასურიასტანი და სომხითი და კერძო აღმოსავლეთისა უჩინა მას, და მან აღაშენა ქალაქი ანტიოქია.
ხ~ ჰრომოსს მისცა თრიმიკოსი და უჩინა კერძო დასავლეთისა, და მან აღაშენა ქალაქი ჰრომი: და ვიზინტიოსს მისცა საბერ
ძნეთი და ქართლი დაუჩინა კერძო ჩრდილოსა და მოუწერა წიგ
ნი ანდერძი აზონ პატრიკსა ერისთავსა ქართლისასა რათა,
მსახურ[..]ებდეს იგი ვიზინიტიოსს და მან აღაშენა ვიზინ
ტია. რომელსა აწ ქვიან კოსტანტინუ პოლი: ხ~ პლატო
ნ დაუტევა ალექსანდრიას და მოკუდა ალექსანდრე: ამან აზ[აშენ]აონ და უტევია სჯული ალექსანდრეს მოცემული, იწ
ყო კერპ მსახურებად: და შექმნა ორნი კერპნი ვერცხლისა
ნი გაცი და გაიმ და მონებდა იგი ვიზინტიოსს მეფესა საბ
ერძნეთისასა იყო კაცი ძნელი და მრისხანე ესე.[...] დააწე
სა და მცნო სპათა მისთა ვ~დ ყ~თა ქართველთაგანმან რ~ნ ჰპოოს საჭურველი მოჰკალთ იგი, და ყოფდეს ჰრომნი იგი.
ქართველთა ზ~ა, და ვინცავინ გამოჩნდის ქართველთაგანი.
ქმნილ კეთილ და ჰასაკოანი მოჰკლიან იგი, და იყო ჭირი დიდდი ქართველთა. ზ~ა და ესე აზონ მათ რომაელთაცა ზ~ა იყომესისხლე და მოესრნეს მრავალნი მათგანნი:
ცხოვრება ფარნაოზისი რ~ლი იყო პ~ლი მეფე ქართლისა: მას ჟ~ა იყო ჭაბუკი ერთი მცხეთას ქალაქსა შ~ა
1-30 სტრ., 12r
რ~ლსა ერქვა ფარნაოზ: ესე ფარნაოზ იყო მამეულად ქართველი, ნათესავი უფლოსი მცხეთოს ძისა, დედეულად სპარსიასპანელი: და იყო იგი ძმის წული სამარისი, რ~ი მოსვლა
სა მას ალექსანდრესსა მცხეთელ მამასახლისი ყოფილ იყო:
ესე სამარ და ძმა თვისი მამა ფარნაოზისი მოკლულ იყო ალექს

ანდრესგან: ხ~ დედასა ფარნაოზისასა წარეყვანა ფარნაოზსამისა წლისა ყრმა, და შელტოლვილ იყო კავკასიად და მუნ.
აღზრდილ იყო, და მოსრულ იყო მცხეთას მამულსა თვისსა:
ხ~ ესე ფარნაოზ იყო კაცი გონიერი, მჵედარი შემაერთებელი და მონადირე ჵელოვანი, და იმალვიდა სიკეთესა თვისსააზონის შიშისაგან: ხ~ მონადირეობითა მისითა იქმნა მეცნი
ერ აზონისა. და შეიყვარა იგი აზონმან მონადირობისათვის:
ევედრებოდა ფარნაოზს დედა მისი შვილო ჩემო, ეკრძალე აზო
ნს და ნურა-რას იჩინებ სიკეთესა თავისა შენისასა, ნუ უკვე მოგკლან შენ: და იყო შიში და ძრწოლა მას. ზ~ა: და ვითა.
რ განმრავლდა შიში აზონისი მათ ზ~ა, ჰრქვა ფარნაოზ
სა შვილო ჩემო დაუტევე საყოფელი მამათა შენთა, და წა
რმიყვანე მამულსა ჩემსა ასპანს ძმათა ჩემთა თანა, და გ
ანერე შენ ცოცხალი ჵელისაგან აზონისა: და და ამტკიცეს
განზრახვა ესე წარსვლა ასპანად ჭირ უჩნდა ფარნაოზს.
დატევება საყოფელსა მამათა მისთასა, ა~დ შიშისაგან დი
დისა და ამტკიცა წარსლვა: მაშინ იხილა სიზმარი ფარნაოზ რეცა.
იყო სახლსა შინა იგი უკაცურსა, და ეგულვებოდა განსვ
ლა და ვერ განვიდა: მაშინ შემოვიდა სარკმელსა მისსა.
შუქი მზისა და მოერტყა წელთა მისთა და განზიდნა და გა
ნიყვანა სარკმელსა მას, და ვითარ განვიდა ველად იხილა მ
ზე ქვემდებარედ, მიჰყო ჵელი მისი მოჰხოცა ცვარი პირსა.
მისსა, და იცხო პირსა მისსა: განიღვიძა ფარნაოზ და გან
უკვირდა სიზმარი იგი ესე არს, მე წარვალ ასპანს და მუ
ნ სიკეთესა მივეცემი. ხ~ მას დღესა შ~ა განვიდა და ნ
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ადირობდა მარტო, და დევნა უყო ირემთა ველსა დიღომისასა, და
ივლტოდეს ირემნი ღრიღალოთა შ~ა ტფილისისათა: მისდევდა.
ფარნაოზ. სტყორცა ისარი და ჰკრა ირემსა. და მცირედ წარვლო.
და დაეცა ძირსა კლდისასა: მივიდა ფარნაოზ ირემსა ზედა და დღე.
იყო მწუხრი გარდახდა და დაჯდა ირემსა მასთანა, რათამცა დაჰყო.
მუნ ღამე, და დილეულმცა წარვიდა: ხ~ კლდისა მის ძირსა იყო ქვაბი რომლისა ძირი აღმოქმნილ იყო ქვითა ძველად და სიძველ
ითა შექმნოდა დარღვევა შენებულსა მას: მაშინ და ასხა წვიმა.
მძაფრი, ხ~ ფარნაოზ აღმოიღო ჩუგლუგი და გამოარღვია კარი ქვა
ბისა, რათამცა მუნ შიგა დაიმშრალა წვიმისა მისგან, და შევი
და ქვაბსა მას და იხილა მუნ შინა განძი მიუწდომელი ოქრო
და ვერცხლი და სამსახურებელი ოქროსა და ვეცხლისა მიუწთომე
ლი: მაშინ ფარნაოზ განკვირდა და აღივსო სიხარულითა და მოიგ
ონა სიზმარი იგი, და დაკრძალა კარი ქვაბისა ეგრეთვე: მსწრაფ
ლ წარმოვიდა და უთხრა დედასა თვისსა, და ორთა დათა მისთა:
მასვე ღამესა წარმოვიდეს სამნივე საჵედრებითა და ჭურჭ
ლებითა, და იწყეს გამოღებად განძისა მის, და დაფლვად სიმ
არჯვესა თვისსა, ვითარ განთენდებოდის, კ~დ ეგრეთვე აღმო
ქმნიან კარი ქვაბისა მის, და ესრეთ გამოკრიბეს იგი ხუთ ღამე, და გაიგულეს იგი სიმარჯვესა მათსა: მაშინ ფარნაოზ წარ
გზავნა მონა თვისი ქუჯის თანა და ჰრქვა, მე ვარ ნათესავი უფ
ლოს მცხეთოს ძისა და ძმის წული სამარა მამასახლისისა. და

არს ჩემთანა ხვასტაგი დიდძალი: აწ ინებე რათა ხვასტაგ
ითა მით მოვიდე შენთანა, და ვიყვნეთ ჩვენ ძმა, და ვიხმ
აროთ ჩვენ ხვასტაგი იგი ორთავე გამოუჩნდეთ ჩვენ მტ
ერად აზონ ერისთავსა, და სვემან ჩვენ გვცეს ძლევა კე
თილი: მაშინ განიხარა ქუჯი სიხარულითა დიდითა, და ჰრქ
ვა, აღდეგ და მოვედ ჩემთანა და ნუ შურობ ხვასტაგსა შენ
სა, და ხვასტაგითა შენითა განგიმრავლნე სპანი შენნი, ვი
დრე გამოვსჩნდე მტერად აზონისა, მაშინ განიხარონ ყ~თა ქა
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რთველთა აწყვედილთა მისგან, და მიწყვდეულთა და ვგონებ
რ~ლ ჰრომთა მათგანიცა გამოგვერთნენ, რ~ ურიცხვნი აწყვედილ.
არიან მათგანიცა აზონისაგან: მაშინ ფარნაოზ ფარულად წარვიდა.
სიხარულითა და რ~ი შესაძლებელ იყო განძისა მისგან წარიტანა
თანა დედა და დანი მისნი მისთანა., და მივიდა ქუჯის თანა და ჰრქ
ვა მას ქუჯი, შენ ხარ შვილი თავთა მათ ქართლისათა და შე
ნ გმართებს უფლება ჩემი, აწ ნუ შურობ ხვასტაგსა შ~ნსა.,
რათა განვამრავლნეთ სპანი: და უკეთუ მოგვეცეს ძლევა შენ ხა
არ უფალი ჩემი და მე ვარ მონა შენი: მაშინ შეიერთნეს და ე
ზრახნეს ოვსთა და ლეკთა. ხ~ მათ განიხარეს, რ~ არა სთნდა ხარკ
ისა მიცემა აზონისა, და მოჰყვეს ოვსნი და ლეკნი, და განიმრავლ
ეს სპანი: ეგრისით შეკრბეს ურიცხვნი სპანი., და მომართეს.
აზონს: ხ~ აზონმან მოუწოდა სპათა თვისთა და შემოკრიბნა: მა
შინ ათასი მხედარი რჩეული ჰრომთა მათგანი, რომელთა ბორო
ტი წაჰკიდებოდა აზონისაგან განუდგეს აზონს, ხ~ სპანი რ~ლ დარ
ჩომილ იყვნეს ვერღარა მიენდო მათ, რ~ ყ~თა ზ~ა ბოროტის მოქმედ იყო: წარვიდა აზონ და მივიდა კლარჯეთს, და განმაგრდა
იგი სიმაგრეთა შ~ა კლარჯეთისათა: ხ~ მოვიდა ფარნაოზ მცხეთ
ას და დაიპყრნა ოთხნი იგი ციხენი მცხეთისანი: და მასვე წელი
წადსა შ~ა და იპყრა ქართლი თვინიერ კლარჯეთისა: ამან ფარნ
აოზ წარავლინნა წინაშე მეფისა ანტიოხოს ასურიასტანისასა
და წარსცა ძღვენი დიდ ძალი, და აღუთქვა მას მსახურება.
და ითხოვა მისგან შეწევნა ბერძენთა ზ~ა: ხ~ ანტიოხოს შეი
წყნარა ძღვენი მისი და უწოდა შვილად თვისად, და წარმოსცაგვირგვინი, და უბრძანა ერისთავთა სომხითისათა, რათა შეეწე
ოდენ ფარნავაზს: ხ~ წელსა მეორესა აზონ მოირთნა სპანი
საბერძნეთით განძლიერდა ფ~დ და მომართა ფარნავზს: ხ~ ფა
რნავაზს განემრავლნეს სპანი ქართლისანი მოუწოდა და უ
ჵმო [მათ] ქუჯის და ოვსთა და შეკრბეს ესე ყ~ლნი და მოერთნეს.
ერის თავნი ანტიოხოზისნი სომხითით, და ესე ყ~ნი შეკრი
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ბნა ფარნავაზ და მიეგება ნაქალაქევსა თანა არტანისასა, რ~ლსა
ერქვა მაშინ ქაჯთა ქალაქი რომელ არს ჰური და ეწყვნეს: მუნ
და იქმნა ბრძოლა დიდ ძალი და მოსწყდეს ორგნითვე ურიცხვი:
ხ~ იძლივნეს ბერძენნი ფარნაოზისგან. ივლტოდა ბანაკი მათი.
და მოკლეს აზონი, და ურიცხვნი სპანი მათნი მოსრნეს და ტყვე ყვ
ეს და წარვიდა ფარნაოზ, და მოსტყვენა საზღვარი საბერძნეთისა.
ანძიანძორისა და ეკლეცით შემოიქცა მოვიდა კლარჯეთს, და და
იპყრა ქალაქი კლარჯეთი, და წარმოვიდა მცხეთად სიხარული

თა დიდითა: ხ~ სიმდიდრესა ზედა მისსა დაერთო ხვასტაგი აზო
[..] ონისცა, და ექმნა სიმდიდრე გარდარეული: ხ~ ეგრისს წყალ
ს ქვემოთ დარჩა ბერძენთა რ~ მკვიდრთა მის ადგილისათა.
არა ინებეს განნდგომა ბერძენთა: მაშინ ფარნავაზ მისცა
დაი მისი [მისცა ქჯის] ოვსთა მეფესა ცოლად და მეორე დაი მი
სი მისცა ქუჯის ცოლად, და მისცა ქუჯის ეგრის წყალს და რი
ონს შუა ზღვითგან მთამდე. რომელსა შინა ეგრისი და სვა
ნეთი და დამტკიცა იგი ერისთავად მუნ, და მან ქუჯიმ აღა
შენა [.]ციხე გოჯი: მაშინ ფარნაოზ უშიშ იქმნა ყ~თა მტერ
თა მისთაგან, და მეფე იქმნა ყ~ლს ქართლსა და ეგურსა ზ~ა და გა
ნამრავლნა ყ~ნი მჵედარნი ქართლოსიანნი: განაწესა ერისთ
ავნი რვანი და სპასეტი: ერთი გაგზავნა მარგვის ერისთავ
ად, და მისცა მცირის მთითგან, რ~ლ[..] არს ლიხი ვ~ე ზღვადმე
რიონს ზემოთ, და ამანვე ფარნაოზ აღუშენნა ციხენი შორაპან
ი და დიმნა: და გაგზავნა მეორე კახეთის ერისთავად, და მისცა
არაგვითგან ვ~ე ჲერეთამდე. რომელ არს კახეთი და კუხეთი:
მესამე გაგზავნა ხუნანისა ერისთავად, და მისცა ბერდუჯი
ს მდინარითგან ვ~ე ტფილისამდე და გაჩიანთამდეს, რ~ლ არს
გარდაბანი: მეოთხე გაგზავნეს სამშვილდეს ერის თავად.
და მისცა სკვირეთისა მდინარითგან ვ~ე მთამდე: რ~ლ, არს ტა
შრი დაბოცი: მეხუთე გაგზავნა წუნდას ერისთავად, და
მისცა ფანავრითგან ვ~ე თავამდე[.] მტკვრისა. რ~ლ არს ჯ
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ავახეთი და კოლა და არტანი: მექვსე გაგზავნა ოძრხეს ერი
სთავად და მისცა ტასის კარითგან ვ~ე არსიანთამდის:
ნოსტის თავითგან ზღვამდის, რ~ლ არს სამცხე და აჭარა.
მეშვიდე გაგზავნა კლარჯეთს ერის თავად, და მისცა არსიანითგან ზღვადმდე: და ქუჯი იყო ერისთავი ეგრისისა: და
მერვე დადგინა სპასპეტად, და მისცა ტფილისისითგან და არა
გვითგან:, ვ~ე ტასის კარამდე და ფანავარამდე რ~ლ არს ში
და ქართლი., და ესე სპასპეტი იყო ყოვლადვე წინაშე მეფი
სა მთავრობით განაგებდის ყ~თა ერის თავთა ზ~ა: ხოლო.
ამათ ერისთავთა ქვეშე ადგილთა, და დგილთა განაჩინნა სპასალარნი და ათასის თავნი, და მათ ყ~თაგან მოვიდოდა ხარკი სამეფო, და საერისთო: ესრეთ განაწესა ესე ყ~ი ფარნაოზ, მიმსგ
ავსებულად სამეფოსა სპარსთასა, და მოიყვანა ცოლი დ
ურძუკელთა, ნათესავი კავკასისი: ამან ფარნავაზ მოზღ
უდა ქალაქი მცხეთა მტკიცედ და ყ~ნი ქალაქნი და ციხენიქართლისანი მოოჵრებულნი ალექსანდრესაგან, და ამან აღაშენნა იგინი და ვერღარა იძიეს შური ბერძენთა ფარნაო
ზსა ზ~ა, რ~ უცალო იყვნეს იგინი უფლისაგან ჰრომთასა
და ამანვე ფარნავაზ შექმნა კერპი დიდი სახელსა ზ~ა თვისსა, ესევე არს არმაზი: და ფარნავაზს სპარსულად არმაზ ერქვა: ამართა კერპი დიდი იგი არმაზი თავსა ზ~ადა
ქართლისასა., და მერითგან ეწოდა არმაზი კერპისამი
სთვის და ქმნა სატფურება დიდი კერპისა მისთვის ა
ღმართებულისა: ოცდა შვიდისა წლისა მეფე იქმნა,
და სამოცდა ხუთს წელსა მეფობდა ნებიერად, და მსახურებ-

და იგი ანტიოხოს მეფესა ასურიასტანისასა: და ყ~ნი.
დღენი მისნი რომელ დაჯდა მშვიდობით დაყვნა, და ღა
შენა და განავსო ქართლი: ხ~ თვენი გაზაფხულისა და ს
თვლისანი, არისანი და ჰყვნის მცხეთას სამეუფოსა ქალაქსა: და თვენი ზამთრისანი და[.]ჰყვნის გაჩიანთა: ხ~
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თვენი ზაფხულისანი წუნდას, და ჟამითი ჟამად მივიდის ეგრისს, და კლარჯეთს და მოიკითხნის მეგრელნი და კლარჯნი, და განაგის ყ~ი საქმე დაშლილი: ხ~ იგი ჰრომნი ათასნი მხედარნი, რ~ნი
აზონისაგან მოერთნეს ფარნავაზს, რ~ნი ზემოთ ვახსენეთ, იგი
ნი განყვნა ჵევთა და ქყანათა შ~ა, იპყრნა იგინი კეთილად.,
რ~ ბრძოლასა მას აზონისასა მჵნედ იყვნეს, და უწოდა მათ სახელად აზნაურნი, რადგან წარვიდა ალექსანდრე., არღარასჭამდენ კაცსა, თვინიერ რ~ლ შესწირიან კერპსა მსხვერპ
ლად: იყო განსვნება და სიხარული ყ~ა ქალაქსა და ქართ
ლსა ზ~ა, მეფობისათვის ფარნაოზისა, და იტყოდეს ამას ყ~ნი ვმ
ადლობთ სვესა ჩ~ნსა, რ~ მოგვცა ჩვენ მეფე ნათესავთაგ
ან მამათა ჩნთასა დაღგვეხადა ხარკი და ჭირი უცხოთა ნათესავთაგან: და ესე ყ~ი აღასრულა ფარნაოზ სიბრძნითა და სიქ
ველითა, სიმხნითა და სიმდიდრითა: ამას: ესვა ძე და უწოდა.
სახელი საურმაგ: და ესე ფარნაოზ იყო პ~ლი მეფე ქართლსა
შინა ქართლოსისა ნათესავთაგანი ამან განავრცო ენა ქარ
თული და არღარა იზრახებოდა სხვა ენა ქართლსა შ~ა, თვინ
იერ ქართულისა, და კ~დ ამან შექმნა მწიგნობრობა ქართული
[სა დაკ~დ] და მოკუდა ფარნაოზ და დაფლეს წინაშე კერპისა არ
მაზისა:
მეფე მეორე საურმაგ:
ხ~ ამის წილ მეფე იქმნა ძე მისი საურმაგ: მას ჟამსაზრახვა ყვეს ერის თავთა ქართლისათა და თქვეს, არა კეთი
ლ არს ჩ~ნდა რათამცა ვმსახურებდეთ ნათესავსა ჩნსა, ა~დ
ვიყოთ ერთად და მოვკლათ ჩ~ნ საურმაგ, და ვიყვნეთ ჩვენთავის უფალ, ვ~ა ვიყვენით პ~ლ, და მივსცემდეთ ხარკსა.
ვინცა ვინ გამოჩნდეს მძლე, რ~ ესრეთ ყოფითა უფროს განვ
ისვენებთ: განამტკიცეს განზრახვა და მოკვლა საურმაგისა:
ხ~ იგრძნა საურმაგ და წარვლიდა ფარულად და ივლტოდა., წარ
იტანა თანა დედა მისი და მივიდა დუძრკთასა დედის ძმათა
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მისთათანა: მაშინ ჰრომთა იგი აზნაურნი წარვიდეს დამივიდეს დურძუკეთსავე, და ჰრქვეს საურმაგს, დიდი კეთილი
დგას ჩვ~ნ ზ~ა მამისა შენისა. ამისთვის ვართ ჩვენ მტკიცე
ერდგულებასა შენსა: მაშინ საურმაგ ეზრახა ოვსთა მეფესა. მამის დის წულსა მისსა, და ითხოვა შეწევნა: ხ~ იგი სიხარულით. წარვიდა შველად მისა, და საურმაგ შეიკრიბა დაურძუკეთიცა და წარმოემართა ქართველთა ზ~ა, და ვერ
ვინ წინა აღუდგა მას, და და იპყრნა ქართლი, და მოსრნა გან
დგომილნი მისნი. და რომელთამე შეუნდო: ხ~ და ამდაბლნა ქართ
ლოსიანნი, და წარჩინებულ ჰყვნა აზნაურნი, და განმრავლებუ
ლ ჰყვნა დურძუკნი, ნათესავნი კავკასისნი: ხ~ ტყვენვასა მას ხაზ

ართასა, ყ~ნივე მშვიდობით და რჩომილ იყვნეს სიმაგრისაგან ქყნისა, და ვერღარა იტევდა დურძუკეთი: მაშინ ამან საურმა
გ წარმოიყვანნა იგინი ყ~თა კავკასისა ნათესავთა ნახევარნი.,
და რომელნი მე მათგანი წარჩინებულ ჰყვნა, და სხვანი მთიუ
ლეთს დიდოეთითგან, ვ~ე ეგრისამდე რ~ლ არს სვანეთი: და ესე
ნი დაიპყრა მისანდობელად თვისად დედეულნი: და დაჯდა საურ
მაგ მცხეთას მეფედ, და უმატა ყ~თა სიმაგრეთა მცხეთისათა, და
ქართლისათა: და მან შექმნა ორნი კერპნი: აღნინა და დანა
ნა და აღმართნა გზასა ზ~ა მცხეთისასა და მსახურებდა იგი მე
ფესა ასური ასტანისასა: და მოიყვანა ცოლი [სპარსი], სპარ
სი, ასული ბარდაველის ერის თვისა და ესხნეს მასთანა ორ
ნი ასულნი და არა ესვა ძე; მაშინ მოიყვანა სპარსეთით შვი
ლი ნებროთისი ნათესავიდგან ცოლისა მისისა დედის დის
წული, და დაიჭირა იგი შვილად., რ~ლსა ერქვა სახელი მირ
ვან და მისცა ასული თვისი ცოლად, ქალაქი გაჩიანი, და
საერისთო სამშვილდისა: და ერთი ასული მისცა ძესა ქუჯ
ისასა მამის დისწულსა მისსა: მეფობდა საურმაგ ბედნიე
რად მრავალთა წელთა, და მოკვდა საურმაგ და მეფე იქმ
ნა მის წილ შვილებული მისი მირვანჱ
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მესამე მეფე მირვანოზ ნებროთიანი
ესე იყო მირვან ტანითა სრული, შვენიერი, ძლიერი მჵნე დაქველი: ამისსა მეფობასა დურძუკთა დაივიწყეს სიყუარული ფა
რნაოზისი, და საურმაგისი, და გარდამოვიდეს დურძუკეთს მყოფნი.,
და გაერთნეს თანა ჭართალთესა მსხდომნი კავკასიანნი, მოსტყ
ვენეს კახეთი და ბაზალეთი: მაშინ მირვან მეფემან მოუწო
და ყ~თა ერისთავთა ქართლისათა, და შემოკრიბნა ყ~ნი სპანი მჵ
ედარნი და ქვევითი და ყ~ნი კავკასიანნი იყვნეს სარწმუნოდ მორ
ჩილებასა ზ~ა მირვანისასა, რ~ლნი გარდამოვლინებულ იყვნეს საურ
მაგ მეფისა, თვინიერ ჭართალთასა: შემოკრიბნა ესე ყ~ნი, წარემართა
დურძუკეთს, შემოკრბეს დურძუკნი, დაუდგეს სიმაგრეთა ზ~ა გარდასავალთა გზასა: მაშინ მირვან გარდახდა ცხენისაგან მივიდა ქვევითათ თვისთა-თანა, და წარუძღვა წინა ქვეითთა, ზურგით შემ
ოადგინნა მჵედარნი, და მოვიდეს კართა მათ შ~ა ბრძოლა ძლიერ.
ხ~ მირვანს ვერა კვეთდა მახვილი დურძუკთა, ვ~ა კლდესა სიპსა.,
და დადგა უძრავად ვ~ა კოშკი მტკიცე და გარგძელდა მათ შ~ს ბრძოლა.
და მოსწყდა ორგნითვე ურიცხვი: ხ~ იძლივნეს დურძუკნი და ივლ
ტოდეს: მიუდგეს უკან ქართველნი მოსრნეს ტყვე ქმნეს და შევი
და[ეს] მირვან დურძუკეთს, და მოაოჵრა დურძუკეთი და ჭართალი, და
შეაბნა კარნი ქვიტკირითა და უწოდა სახელად დარუბალ: დაჯდა
მირვან მცხეთას მეფობდა ნებიერად, უშიშად იყო კაცი უხვად.
მიმნიჭებელი კეთილისა: შეიყუარეს იგი ყ~თა მკვიდრთა ქართლ
ისათა და მსახურებდა იგი მეფესა ასურასტანესასა: ამის
ზე მიცვალა ანტიოქიისა მეფობა ბაბილონს და მას ჟამსა მე
ფე იქმნა სომხითს რ~ლსა ერქვა არშაკ: ეძრახა მირვან არშ
აკს და მისცა ასული თვისი ძესა არშაკისასა არშაკს და მოკ
ვდა მირვან და მეფე იქმანა მის წილ ძე მისი ფარნაჯომ:
მეოთხე მეფე ფარნაჯომ ნებროთიანი:

ამან უმატა ყ~თა ციხე ქალაქთა შენობა, და ამან აღაშენა ცი
ხე ზე[.]ზადენი და შექმნა კერპი ზ[.]ადენი, და აღმართა, ზადენს. და იწყო
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შენება კახეთს ქალაქსა ნელქარის[.]სა, რ~ლ არს ნეკრესი: ამისა შ~დ შ
ეიყვარა სჯული სპარსთა ცეცხლის მსახურება: მოიყვანნა სპარსეთ
ით ცეცხლის მსახურნი და მოგვნი, და დასხნეს იგი მცხეთას, ადგილსა
მას რ~ლსა ჰქვიან მოგვთა და იწყო ცხადად გმობად კერპთა, ამისთ
ვის მოიძულეს იგი მკვიდრთა ქართლოსისთა, რ~ დიდი სასოება აქვნ
დათ კერპთა მიმართ: მაშინ შეითქვნეს ერის თავნი ქართლი
სანი უმრავლესნი, და წარჩინებულნი და წარავლინეს მოციქული.
წ~ე სომეხთა მეფისა და ჰრქვეს მეფე ჩვენი გარდახდა სჯულსა მამა
თა ჩვენთასა, არღარა მსახურებს ღ~თთა მპყრობელთა ქართლი
სათა და შემოიღეს სჯული მამული და დაუტევა სჯული დედეული:
აწ არღარა ღირს არს იგი მეფედ ჩვენდა: მოგვეც ძე შენა არშ
აკ რ~ლსა უზის ცოლად ნათესავი ფარნავაზიანთა მეფეთა ჩვე
ნთა: გვაშველე ძალი შ~ნი, და ვავოტოთ ფარნაჯომ შემომღებელი
ახლისა სჯულისა, და იყოს მეფედ ჩ~ნდა ძე შენი არშაკ, და დედოფლა
დ, ცოლი მისი შვილი მეფეთა ჩნ~და: მაშინ სთნდა სომეხთა მეფ
ესა განზრახვა ესე, გაგზავნა მოციქული მის პასუხითა კეთილითა და ჰრქვა მათ, უკეთუ ჭტ~დ უბიწოთა გულითა გნებავსთ მეფედ.
თქვენდა ძე ჩემი, თ~ქნ ყ~თა ერის თავთა მომეცით მე მძევალი და
მიგცე თქვენ ძე ჩემი მეფედ თქ~ნდა, და ყი~თავე ნიჭითა აღგავსნე:
მაშინ ერის თავთა ქართლისათა უმრავლესთა მისცეს მძევლები:
განაცხადეს განდგომა ფარნაჯომისი: მაშინ სომეხთა მეფე ყ~ითა
ძალითა მისითა წარმოემართა ქართლს: ხ~ ფარნაჯომ მეფემან მო
უწოდა სპარსთა და მოიყვანნა. სპარსნი ძლიერნი, და რომელნიმე დარ
ჩომოდეს შემოკრიბნა ქართველნიცა: ხ~ ერისთავნი ქართლისანიგანდგომილნი მიეგებნეს სომეხთა მეფესა ტაშირს, და მუნ შეკ
რბა სიმრავლე სომეხთა [მეფესა] და ქართველთა: ხ~ ფარნაჯომ მიეგე
ბა მუნვე ტაშირს: იქმნა მათ შ~ს ბრძოლა ძლიერი, მოსწყდა ორ
გნითვე ურიცხვი,ხ~ იძლია ფარნაჯომ სომეხთა და ქართველთაგან,
და მოიკლა ფარნაჯომ და მოსრნეს სპა მისი. ხ~ ძე ფანაჯომისი მირვან წელიწადისა ერთისა ყრმაი, წარიყვან[.]ა მამა ძუძემან მისმან და ივ
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ლტოდა სპარსეთს: ხ~ სომეხთა მეფემან მოსცა ძე მისი არშაკ:
მეხუთე მეფე არშაკ ძე სომეხთა მეფისა:
და იპყრა ყ~ლი ქართლი, და მეფობდა ნებიერად და უმატა ყ~თა სიმაგრე
თა ქართლისათა, და უმეტეს მოამტკიცნა ზღუდენი ჯავახეთს ქალა
ქსა წუნდას: მოკვდა არშაკ, და მეფე იქმნა ძე მისი არტაგ:
მექვსე მეფე არტაგ არშაკუნიანი:
და ორ წელ ოდენ[.] მეფ[.]ობდა: და მეორესა წელსა მეფობისა მისისა მოვი
დეს უ~კჲ ერისთავნი სპარსთანი სპითა დიდითა, ძიებად სისხლისა ფა
ნაჯომისა, და სპისა მის სპარსთასა, რ~ნი აწყვედილ იყვნეს ფარნაჯომ
ის თანა: ვერ წინა აღუდგა მათ არტაგ მეფე ქართველთა რ~ დიდ ძა
ლი იყო სპარსთა, ა~დ განამაგრნა ციხენი და ქალაქნი: და მოვლეს სპა
რსთა ყ~ი ქართლი და მოაოჵრნეს ყ~ნი ველნი: ა~დ ციხე ქალაქნი ვერარ~ლი წარიღეს, და წარვიდეს; მოკვდა არტაგ, და დაჯდა მის წილ ძე მი
სი ბარტონჱ

მეშვიდე მეფე ბარტომ არშაკუნიანი:
ამან უმატა ზღუდე მცხეთისა, და ყ~თა სიმაგრეთა ქალაქისათა: ხ~ აღზ
არდეს სპარსთა ძე ფარნაჯომისი. მირვან, რლ~ი სიკვდილსა მას ფარნაჯო
მისსა წარეყვანა მამა მძუმძესა მისსა, რ~ი ვაჵსენეთ პ~ლ: ესე მირვა
ნ იყო კაცი ქველი, მჵნე, მჵედარი და მრავალ გზის გამოცდილი ბრძო
ლასა თურქთა და არაბთასა: ამან შეკრიბნა სპანი ძლიერნი სპარსეთს მოუგზავნა მოციქული ერის თავთა ქართლისათა და ჰრქვა მათ,
მოიხსენეთ სიყუარული მამისა მის ჩემისა მირვანისი, და კეთილი.
მისი თქვენდა მიმართ, და ღაცათუ [.]მამამან ჩემმან შემოიღო სჯული უცხო თქვენ შ~ს, სამართლად მოიკლა მამა ჩემი, რ~ ვერ კეთ
ილად იპყრა სჯული მამათა თქვენთა:რლ~ისაგან გაქვსთ კეთილი,
აწ ნუ არს შიში და საურავი გულსა თქვენსა სიკვდილისა თჴსმამისა ჩემისა, რ~ სჯულისა დატევებისა თვის მოჰკვლენ[.] მამანი
შვილთა, და ძმანი ძმათა, არა იძიების სისხლი სჯულისა დატევების
ათჴს მოკლულთა მე ვარ შვილი მეფეთა თქვენთა ფარნაოზიანი,
და ღაცა თუ აღზრდილ ვარ სპარსთა თანა, ა~დ ვარ მე სჯულსა ზ~ა მა
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მათა თქვენთასა, და ვესავ მე ღ~ა მამათა თქვენთასა, სასოებითა მათითა მოვალ ძიებად მამულისა ჩემისა: აწ მიიღეთ ჩემგან დიდება.
და კეთილი: ხ~ ერის თავთა ქართლისათა არა შეიწყნარეს ბრძანებული.
მირვანისა, ა~დ წინაშე ყ~ნი მივიდეს ბარტომ მეფისა: ხ~ მცირედნი ქა
რთველნი არა წარჩინებულთაგანნი, წარვიდეს და მიერთნეს მირვა
ნს: მაშინ მეფემან ბარტომ შემოკრიბნა ყ~ნი სპანი ქართლისანი.
მოირთო ძალი სომხითით, და მიეგება იგი ხუნანს: იპყრა ზურგად ქალაქი ხუნანი, მოვიდა მირვან და დადგა მდინარესა ზ~ა ბურდუჯის
სა, და იწყო ბრძოლად, და გამოჩნდეს ორთაგანვე შ~ს ბუმბე[.]რაზნი: იყ[.]ვნეს თვესა ერთსა ყ~სა დღესა[.]ბუმბერაზთა ბრძოლანი, ოდესმე.
მათ სძლიან და ოდესმე იგინი იძლაიან: ხ~ ამა თვესა ერთსა შ~ა
ამან მირვან თავის თავითა მოკლა ათსამმეტი ბუნბერაზი ქარ
თველთა და სომეხთაგანი, და არა ვინ გამოჩნდა ქართველთა და სომ
ეხთა შ~ს მძლე მირვანისი და ვერც თვით ბარტომ ბრძოდა მას, რ~ არაიყო მისთანა ძალი გოლიათობისა: მაშინ ბარტომ მეფემან განაწ
ყვნა სპანი მისნი, და მომართა ყი~თა სპითა, და მუნით მირვვან მოე
გება სპითა ყ~ითა და იქმნა ბრძოლა ძლიერი მათ შ~ს, მოსწყდა ორ
თაგანვე ურიცხვი, იძლივნეს სომეხნი და ქართველნი სპარსთაგან.,
და მოკლეს ბარტომ მეფე ქართველთა: ხ~ ამას ბარტომ მეფესა არა.
ესვა ძე, ა~დ ასული ერთი, და სიცოცხლესა მისსა მოეყვანა ეგრისით.
ძის წული ქუჯისი სახელით ქართამ რლ~სა შესდგმიდა ფარნავა
ზიანობა, ფარნაოზის დისა ქუჯის ცოლისაგან, და დედისა მისისა.
საურმაგისა ასულისა ქუჯის ცოლისაგან: და ამის ქართამის და ეგრ
ისით მიეცა ასული ცოლი ბარტამ მეფესა: და ღეღო ესე შვილად.
ქართველთა სათნოებისათვის ექმნა ფარნაოზიანთ მიმართ, რ~ არა.
უნდა ქართველთა სხვისა ნათესავისა მეფობა, რ~ლსაცა არა შეს
დგმიდა ფარნაოზიანობა: ესე ქართამ ძე შვილობილი ბარტამ მე
ფისა მასვე წყობასა შინა მოიკლა ბარტამის თანა ხ~ ცოლი მისი.
ასული ბარტამისი უძლები დარჩა და ივლტოდა და წარვიდა სომხი
თს, მუნ შვა ყრმა: და უწოდეს სახელი ადერკი: და იზრდებოდა იგი.
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მუნ ხ~ ვ~ა მოკლა იგი ბარტამ მეფე, შემოვიდა მირვან ქართლად,
და დაიპყრა ქართლი ყ~ლი, დრ~ლნი დარჩომილ იყვნეს ერისთავნი,
ქართლისანი ციხეთა და სიმაგრეთა შ~ა, მისცა მათ ფიცი და აღთ
ქმა, და გამოიყვანნა ყ~ნი და მძლავრებით გამოიყვანა ცოლი ბარტომი
სი სამშვილდით, და შეირთო ცოლად, რ~ი შვილი იყო არშაკუნიათავე.
და დაჯდა მცხეთას: მერვე მეფედ მირვან, და ნებიერად მეფობდა მცირ
ედ ჟამ, და მოკვდა: და მეფე იქმნა მის წილ ძე მისი არშაკჱ
მეცხრე მეფე არშაკ, ძე მირვანისი ნებროთიანი:
ხ~ ესე არშაკ მეფე იყო დედით არშაკუნიანი, და მამით ნებროთიანი
ფარნავაზიანი: ამან არშაკ განაშვენა ნენ ქარ ქალაქი კახეთისა.
რ~ლ არს ნეკრესი, და ჰმატა სიმაგრესა უფლის ციხისასა: და იყო ესე
ძლიერი ძალითა დიდი გოლიათი: ხ~ ესე ადერკი ძე ქართამ ძისა
საურმაგისა ასულის წული ბარტამ მეფისა, რლ~ი ვახსენეთ ზემოაღზარდეს სომხითს: იყო კაცი ჰასაკითა შვენიერი, ტანითა დი
დი და გოლიათი, მრავალ-გზის გამოცდილ იყო იგი ბრძოლასა მას.
სომეხთა და ასურთასა, და მას მოეკლა მრავალნი ბუმბერაზნი, და ს
ახელოან ქმნილ იყო: ამან მოითხოვნა სპანი სომეხთა მეფისაგან:
მოსცა მან და წარმოემართა არშაკს ქართველთა მეფეთა ზე დედის
ძმასა მისსა: ხ~ არშაკ შემოკრიბნა ყ~ნი ერისთავნი ქართლისანი მო
ირთო ძალი სპარსეთით, და მიეგება წინა: შეკრბეს ორნივე სპანი
თრიალეთს, და და იბანაკეს მახლობელად ერთმანერთისა: ითხოვა ბრძ
ოლად თავის თავ არშაკ ადერკის: ხ~ ადერკი სიხარლითა აღიჭურა საჭურველითა.
შვენიერითა, აღჯდა ტაიჭსა ზ~ა და ჰრქვა სპათა თვისთა განმი მაგრე
თ ზურგით კერძი ჩემი, და ნუ შეძრწუნდებით და განვიდა: ეგრეთვე არშაკ აღიჭურა და განვიდა განწყობილთა შ~ს: აღიზახნეს ორ
თავე ჵმითა სასტიკითა, და მიეტევნეს ორნივე ურთიერთარს: და
იწყეს ორთავე გვრემად ოროლითა, და ვერ კვეთდეს საჭურველთაერთმანერთისასა, და ბრძოლისა სიგრძესა შ~ა გაუტყდათ ოროლები
აღმოიღეს ჩუგლუგები და იწყეს ბრძოლა ჩუგლუგებითა ოდეს უ
ხეთქნიან ჩუგლუგი საჭურველსა მათსა ზ~ა, მგზავს იყვის ჵმასა
1-30 სტრ., 18r
უროსასა, რ~ლ იცემის მჭედლისაგან გვრდემლსა ზ~ა და ჵმა.
ზახილისა მათისა მსგავს იყო ქუხილისა: მაშინ ვერ სძლიეს ერთმანერთსა, და შვრეს და უკუდგეს იმიერ და მიერ: შეღამდა.
დღე იგი და განისვენეს ორთავე: და დილეულ კ~დ გამოვიდეს-,
აღიღეს მშვილდები, იწყეს რბევად და სისრად ერთმანერთისა:
ჰკრა ისარი ადერკი მკერდსა არშაკისასა, და ვერა უფარა სიმაგრემან საჭურველისამან, განვლო ზურგი და ჩამოვარდა არშაკ ც
ხენისაგან: შეიქცა ადერკი მსწრაფლ მივიდა სპათა თანა სომხითისათა და ჰრქვა მათ გაფუცებ ღმერთა თქვენთთა, ნუ განმარტებთ მახვილთა თქვენთა ქართველთა ზ~ა, რ~ მამეულნია ჩვენნი, დააწ მე ვარ მეფე მათი ძალითა და შეწევნითა თქვენითა, ისმინე
ს სომეხთა ვედრება მისი, და ადადგრეს ადგილსა ზ~ა: შემოიქცა დამოვიდა ქართველთა სპისა და ჵმა უყო ჵმითა მაღლითა, მე ვარ შვილი მეფეთა თქვენთა, და სვესა ჩემსა მოუცემია მეფობა.
ჩემდა, აწ მიიღეთ ჩემგან კეთილი და სიხარული,აჰა ესერა სპა
ნი სომხითისანი არა მოუშვენ თქვენ ზ~ა: მაშინ მიუგეს ქა
რთველთა, შენ გამოსჩნდი უმჯობესი ყ~თაგან ნათესავთა ფარ

ნავაზისთა: ვინადგან მოკვდა მეფე ჩვენი, შენ ხარ მეფე ჩ~ნი: და
ვმადლობთ სვესა ჩნ~სა, რ~ მოგვეცა საზღვარად მეფისა ჩნ
ისა შვილივე მეფეთა ჩ~ნთა გოლიათი და სახელოანი: გარდახდეს.
ყ~ნი ქართველნი, და ცვიეს პირსა ზ~ა თჴსსა და თაყვანისცეს ადერკის, და მშვიდობით შეკრბეს ერთად სომეხნი და ქართველნი, და ს
პანი რანისანი, და მოიღეს ქართველთა გვირგვინი არშაკისი.,
და ადადგეს ადერკის და წარმოიყვანეს:
მეათე მეფე ადერკი ძე ბარტომისი
არშაკუნიანი.
და ამან ადერკი დაიპყრა ყ~ი ქართლი, და ეგრისი, და მოსცა სო
მეხთა მეფემან ასული მისი ცოლად: და დაჯდა მცხეთას, და მე
ფობდა კეთილად: ოცდა ათისა წლისა მეფე იქმნა და ორმეო
ცდა ათ შვიდმეტი წელ მეფობდა:
ხ~ პირველსა წელსა მეფობისა მისისა იშვა უფალი ჩ~ნი
1-30 სტრ., 18v
იესო ქ~ე ბეთლემს ჰურიასტანისასა. დასბამითგან სოფლისათ ხუთი ათას ხუთასსა: მაშინ მოვიდეს მოგვნი ძღვნისა შეწირვად და მოგვთა შესვლისა იეროსალიმს მოვიდა ამბავი მცხეთას, ვ~დ სპარსთა იეროსალიმი [.] წარტყვენესო, და ჰურიანი რ~ნი.
მცხეთას იყვნეს, იქმნა მათ შ~ს გლოვა და ტირილი: და შ~დ მეორსა წელსა სხვა მოვიდა ამბავი, ვ~დ სპარსნი არა წარტყვენვად მოვიდეს იეროსალიმს, ა~დ აქვნდათ ძღვენი ყრმისა ვისმე შობილისათვის: განიხარეს ჰურიათა მცხეთელთა: შემდგომად ამი
სსა კ~დ გარდახდეს წელნი ოცდა ათნი, მოვიდეს მოციქულნი ანნა მღვდელისა ჰურიათა მცხეთელთა იეროსალიმით ჰურია თათანა.
ვ~დ რომლსათვის იგი მოგვნი მოვიდეს და შესწირეს ძღვენი აღზრდილარს იგი, და იტყვის თავსა თვისსა ძედ ღ~ისა: და სხავსა რასმე ახალს სჯულსა გვიქადაგებს, და აწ წარგვივლენიან ჩვენ მოციქულნი ყ~თა თანა ჰურიათა, რათა მოვიდენ მეცნიერნი სჯულისანი:მოვედით უ~კჲ ყ~ნი მოსეს სჯულისა თანა მდებნი, და განვბჭოთ მას ზ~ა აწ თქვენგანნიცა წარმოვიდენ მეცნიერნი სჯულისანი მანდეთ რათა სჯული მამათა ჩვ~ნთა შეუცვალებელ ვყოთ, და დავამტკიცოთ მცნება მოსესი: აღვასრულოთ, რათა ახლითა მით სჯულითა, რ~ლ რასმე გვიქადაგებს არა შეაცთუნეს უმ
არტივეს ნივე ვინმე სჯულისა ჩ~ნისანი: ხ~ სიკვდილითაცა მისითა სჯული ჩ~ნი მტკიცე ვყოთ, და მას ზ~ა შური ვიძიოთ: მაშინ უ~კჲ.
წარვიდა ელიოზ კაცი მოხუცებული, ხ~ ესვა მას დედა ტომისაგან ელი.
მღვდლისა და კ~დ ერთი დაი ხ~ წარმავალსა მას ევედრებოდა დედა ძესა
თვისსა, ვ~რ წარვედ უ~კჲ შვილო საყუარელო წოდებასა მას მეფისასა,
და წესსა სჯულისასა, გარნა ესე ხ~ რ~ლსა გამცნებ შენ დაიმარხე: ნუ.
უ~კჲ შეერთვიან ცნობაჳ შენი განზრახვასა მათსა ბ~რტსა-.
და ნუცა ვიდრემე ეზიარები დათხევასა სისხლისა მის მისისასა, ნუ შვილო ჩემო გევედრები, ნუ რ~ უეჭუელად უწყოდე, ვ~დ იგი არს სიტყვა წ~წრმეტყველთა, რ~ლსა პირველიდგანვე მოასწავებდეს: და წარვიდეს ელიოზ მცხეთელი, და ლონგინოზ კარსნელი და1-30 სტრ., 19r
და მუნ დახვდეს ჯვარცმასა უფლისასა: ხ~რაჟამს დამსჭვალ
ვიდეს უფალსა ცემასა მას კვერისასა სამსჭვალთა ზ~ა მყის მებ

რ მასვე ჟამსა მცხეთას ჵმა ესმა დედას ელიოზისასა: ხ~ მან საშინელითა კრჩხიალებითა დაიძახა და თქვა, მშვიდობით მეფობაო ისრაილთაო: რ~ უგუნურებით მოჰკალთ უბადრუკნო წარწყმედილნო უფ
ალი და მაცხოვარი, და იქმენით ბოროტად მკვლელ[.] შემოქმედისა თქ
ვენისა: ვაი თქ~ნდა უბადრუკნო, ვინმცა უკ~უჲ იპოვა ეგე ვითარი გლოვა რლსა [..] თქვენ ღირს ხართ: ხ~ უფროს ვაი ჩემდა რ~ლ პ~ლ სი
კვდილისა ჩემისა მსმენელ იქმნეს ყურნი ჩემნი ყოვლისა მწუხარებისა სასმენელსა: და მყის ამას სიტყვასა ზ~ა მეყუსეულადუ~კჲ შეისვენა დედაკაცმან მწუხარებასა და გლოვასა შ~ა ფ~დსა
და მიუთხრობელსა: ხოლო კვართსა მას ზ~ა უ~ისასა წილ იგდეს უღთოთა ჰურიათა ჯვარცმასა უ~ისასა და განგებულებამან ღ~ისამან.
მიახვედრა წილი მცხეთელთ ჰურიათა: წარმოვიდა იეროსალიმით ელ
იოზ და ლონგინოზ, და წარმოიღო კვართი იგი წმიდა: ვ~ა მოიღო ელიოზ მცხეთას, მყის წინა უკ~ვე მიეგება დაჳ[.] იგი მისი გოდებითა და ტირილითა საშინელითა: ცრემლით შესვარული და მოეხვი
ა ყელსა სასურველისა მის ძმისასა: ხ~ ვ~ა იხილა უსასურველესი.
იგი ყ~თა სასურველთა, კვართი მხსნელისა ჩვენისა, მყის წადიერ
ებით და სურვილით შეიტკბო მკერდსა თვისსა, და მეყსეულად სულ
ნი წარხდეს ნეტარსა მას დედაკაცსა სამცხეთა მათ მიზეზთათვის პ~ლ უ~კჲ უფლისა სიკვდილისა და ვნებისა მისისათვის: მეორედ რ~ ეზიარა ძმა იგი მისი სისხლსა უფლისასა: ხ~ ვინადგა
ნ მოეხსენა დედისაცა თვისისა იგი მწუხარებით სიკვდილი: ვი
ნათგან უ~კჲ ყი~ვე მწუხარება ერთბამად შემოკრიბა ამისთვისცაძლეულ იქმნა ბუნებისაგან კაცობრივისა, და სიკუდილი და ესაჯა
ლმობილსა მწუხარებითაგან ფდ~თა: მაშინ უ~კჲ საკვირველისაქმე იგი განისმა ყ~ა მას ქალაქსა შ~ა, და ვ~ა საცნაურ ექმნა
მეფესაცა, და ყ~თა მთავართა და ერთა, და ყ~თა ერთბამად და უკვირ
და საქმე იგი საშინელი: ხ~ ვ~ა იხილა ადერკი მეფემან კვარ
1-30 სტრ., 19v
თი იგი სთნდა უკ~ჲ ფ~დ შვენიერებისა მისთვის, რათამცა სამო
სელი იგი შეემოსა: ხ~ საკვირველებისა მისთვის, და მის მიზეზისათვის, რ~ლი იგი იქმნა, არღარა უ~კჲ ინება გამოღებად მკერდი
საგან მკვდრისა მის. ხ~ ელიოზ და მარხა დაი იგი მისი სანატრ
ელითა და მარხვითა, რ~ ერთბმად ვ~ა აქვნდა მკერდსა თვისსა. ზ~აკვართი იგი, ეგრეთვე დამარხნა: ხ~ წმიდა იგი კვართი წმიდავე [დარჩა]
უ~კჲ დაშთა და წმიდავე ჰგიეს ვ~ა პირველვე, ვ~ა წერილ არს: და შ~დ
ამაღლებისა უფლისა რაჟამს წილ იგდეს მოციქულთა ყ~დ წ~ისა
ღთ~ის მშობელისა წილათ ხვდა მოქცევად ქ~ყანა საქართველოსა;
მაშინ ჩვენებით იჩინა უ~ი ძე მისი და ჰრქვა ჶი დედაო ჩემო.,
არა უგულებელს ვყო ერი იგი საზეპურო უფროს ყ~თა ნათესავთა მეოხებითა შენითა მათთვის: ხ~ შენ წარავლინე პ~ლ წო
დებული ანდრია ნაწილსა მას შენდა ხვედრებულსა., და თანა წა
რატანე ხატი იგი მკვიდრობდეს მცველად მათდა უ~კჲ ჟამთა: მაშინ.
ჰრქვა ყ~დ წ~ნ მოციქულსა ანდრიას, შვილო [ჩემო]ანდრია მოციქულსა დიდად უმძიმს სულსა ჩემსა, რ~ლ ქვეყანასა მას ნაწილსა ჩემსა.
არა ქადაგებულ არს სახელი ძისა ჩემისა: ოდეს წარვმართე ქადაგებად ძისა ჩემისა ქ~ყანასა მას წილად ჩემდა ხვედრებულსა, მაშინ გამომეცხადა სახიერი ძე ჩემი და ღ~ი, და მიბძანა რ~ა შ~ნ წარ-

ხვიდე და წარასვენო სახე ჩემი და სახიერისა ძისა ჩემისა ჩემ
და წილ ხდომილისა, რ~ა მე ვიყო განმგებელ ცხოვრებისა მათისა: ჵელი აღუპყრა და შევეწიო მათ, და არავინ მტერთაგა
ნი მძლე ექმნეს მას: და ჰრქვა მას მოციქულმან ყ~დ წმიდასა,
ნება სახიერისა ძისა შენისა და შენი, იყავნ ყ~ა ჟ~ა მაშინ ყ~დწ~ნ მოითხოვა ფიცარი დაიბანა პირი, და დაიდვა პირსა ზ~ა თვისსა და გამოისახა ხატი ესე ვითარი, რლ~ი იგი პ~დ ჩჩვილი წიაღთა თვისთა ეტვირთა ყ~დ სახიერი განჵორციელებული სიტყვა ღ~ისა რ~ლ აწ ყ~თა მიერ სახილველ არს, ხატი ყ~დ წმიდი
ისა აწყურისა ღ~ის მშობელისა უ~ისა-თანა შემწე გეყავნ სა
დაცა ხვიდოდე: და მეცა შემწე ვარ ქადაგებასა მაგას, და დიდად
1-30 სტრ., 20r
შევეწიო მონაწილესა მას ჩემდა ხვედრებულსა: მაშინ დავარდა მოციქული ქყ~ანად, და მადლი შესწირა ყ~დ წმიდასა ცრემლითა და გამოვიდა მიერ სიხარულით[.], და ქაადაგებასა სახარებისასა: ხ~ ამან ადერკი უმატა სიმაგრეთა ქართლისათა, ქალაქთა და ციხეთა, და უმეტეს მომტკიცნა ზღუდენი ქალაქისა მცხეთისანიწყალსა იმიერ და ამიერ: ამისვე ადერკის მეფობასა შ~ა
მოვიდეს ათორმეტთა წ~თა მოციქულთაგანი ანდრია.
ქალაქად ტრაპიზონად, რ~ლ არს სოფელი მეგრელთა.,
სადა იგი დაყო ჟამი მცირედი, და იხილა უგუნურება.
პირუტყვებრივი შ~ს მის ქალაქისათა: განვიდა მი
ერ და შევიდა ქყანასა ქართლისასა, რ~ლსა დიდ აჭარა ეწოდ
ების, და იწყო ქადაგებად სახარებისა, რ~ კაცნი პირუტყვთა.
უგუნურეს იყვნეს, და არა იცნობდეს შემოქმედსა ღ~ა და ყ~სა ს
აძაგელსა და არა წმიდასა წესსა აღასრულებდეს, რ~ სათქმელადაცა უჯერო არს: და მრავალნი ჭირნი და განსაცდელნი დაი
თმინა ურწმუნოთაგან, და შეწევნითა ღ~ისათა და წმიდისაამის ხატისათა ყ~ლივე მადლობით მოითმინნა ვ~ემდის ყ~ნ
ივე მაქცივნა, და მოიყვანნა სარწმუნოებად: რ~ ადგილსა მა
ას რომელსა იგი დაასვენა ხატი ყ~დ წ~ისა ღ~ისმშობლისა,
აღმოეცენა წყარო შვენიერი ფ~დ დიდი, რ~ი იგი ვ~ე დღესაც დაუწყვედელად აღმოდის და შემოკრბეს ყ~ნვე კერძო მკვიდრნი მის ქვეყანის
ანი და ნათელსცა ყ~თა სახელითა მამისათა და ძისათა და სუ
ლითა წმიდისათა: და ადადგინნ მღვდელნი და დიაკონნი, და დაუ
დვა[.] საზღვარი და წესი სარწმუნოებისა და აღაშენეს ეკლეს
ია შვენიერი სახელსა ზ~ა ყ~დ წმიდისა ღ~ის მშობელისასა: და
ვ~ა ენება წ~ა მოციქულსა, მიერ წარსვლა ევედრებოდეს, და არა.
უტევებდეს წარსვლად ა~დ ეტყოდეს, უკეთუ შენ წარხვალ ხატი.
ეგე ყ~დ წისა ღ~ის მშობელისა აქა დაგვისვენე სასოდ და მცვე
ლად ჩ~ნდა ხ~ წ~ნ მოციქულმან შექმნა ფიცარი მსგზა
1-30 სტრ., 20v
ვსი, ზომისა, და და სდვა ხატსა მას ზ~ა და მეყსეულად გამოისახა.
სახე უცვალებელი ხატისა მის, და მისცა იგი მათ: ხ~ მათ სიხ
არულითა შეიწყნარეს, და დასვენეს ეკლესიასა შ~ა მათსა პატ
ივით, რ~ი იგი ვ~ე აქამომდე ჰგიეს: ხ~ წ~ა მოციქულსა მისცეს,
მშვიდობა და მოწლედ მოიკითხნეს და ამბორს უყვეს და წარმოგზ

ავნეს და წარმოემართა და გარდამოვლო მთა, რ~ლსა რკინის ჯვარი ეწოდების, და თქმულ არს ვ~დ ჯ~ი იგი თვით ნეტარისა ანდრიას მ~რ აღმართებულ არს, და ვ~ა შთავლო ჵევი ოძრხისა, დამოვიდა საზღვართა სამცხისათა, და ივან სოფელსა რ~ლსა.
ეწოდების ზადენგორა: მიხედნა მოციქულმან ანდრია და იხი
ლნა კაცნი მის ადგილისანი, რ~ უზორვიდეს კერპთა[.] ყრუთადა ილოცა მოციქულმან წმიდისა მის ხატისა მიმართ, და ყ~ნი
კერპნი დაემჵვნეს და შეიმუსრნეს: ხ~ წმიდა მოციქული ანდრი
ა წარმოემართა, და მოიწია აწყურს, რ~ლსა პ~ლ ეწოდა სოსანგეთი,
და პირის პირ საქრისი, და დაივანა ადგილსა ერთსა, სადა იგი.
იყო ადგილი საკერპო, რლ~სა აწ ძველ ეკლესია ეწოდების რ~ლ
სა შინა იმსახურებოდეს კერპნი მათნი: ხ~ მთავრობდა მაში
ნ დედაკაცი ვინმე ქვრივი სამძღვარი: რ~ლსა ერთი ოდენ ძე ესვა, რ~ლ
ისა ყ~ი სასოება მისი მისა მიმართ მოძრაობდა: და მას ოდენ ჟ~ა მომკვდარ იყო და იყო ვაება ტირილისა და შფოთი ფრიად მრავ
ალი, და ღამესა მას იხილეს ციხიდ ღამენ ნათელი დიდისა დაესვენა ხატი ყ~დ წ~ისა განჰკვირდეს ფ~დ ვინაობასა მათსა, და რა
გათენდა, მსწრაფლ წარმოგზავნეს კაცნი რათამცა იხილონ.,
თუ ვინ არიან ანუ რა არს: და ვ~ა იხილეს კაცთა მათ წ~ა, მოციქუ
ლი, და ხატი ყ~დ წმიდისა მსწრაფლ წარვიდეს და აუწყეს ქვრივ
სა მას დედაკაცსა ვ~დ უცხონი ვინმე კაცნი არიან, და უცხო
სა ღ~[.]ა ჰქადაგებენ შემოქმედად და დამბადებელ[.]ად და სიცოცხ
ლესა მიმნიჭებელად და მკვდართა აღმადგინებელად, და ჰყ
ავს მას ხატი შვენიერი და მას პატივს ცემენ: ვ~ა ესმა სიტყვა ესე დედაკაცსა მას მკვდართა აღდგინებისა სიტყვა
1-30 სტრ., 21r
განჰკვირდა და ცოტად რამე ნუგეშისეცა გულსა მისსა: წარავლინამონანი თვისნი მოწოდებად წმიდისა მის მოციქულისა: და ვ~ა.
მივიდა ჰრქვა დედაკაცმან, ვ~დ ვინა ხართ, ანუ სადა მოხვალთ, ანუ რაჳ არს უცხო ეგე [ხატი] მოძღვრება თქ~ნი,
რლსა იტყვით რ~ არა სადა სმენილ არს ეგე ვითარი თხრობა: მიუგო წ~ნ მოციქულმან და ჰრაქვა, მოვალ ქალაქით.,იეროსალიმით სადა დადგეს ფერხნი უ~ისანი გო[- - - - - -] უ~ი
სა ჩვენისა იესო ქ~ესი წამის ყოფით აღადგენს მკვდართა, და მას ვქადაგებთ ღ~თად და უფლად და მპყრობელად ყ~თა
და ბადებულთა და რ~ლსა ჰრწმენეს იგი და ნათელ იღოს სახელი
თა მამისათა და ძისათა და სულისა წმიდისათა, ყ~ლი რაოდენიითხოვოს სარწმუნოებით მიეცემის, და ყ~თა სენთაგან განიკურნების: ხ~ დედაკაცსა მას ვ~ა ესმა ესე დავარდა ქყ~ანად ცრ
ემლით, და ჰრქვა მოციქულსა შეიწყალე სიქვრიე ესე ჩემი, და უბადრუკება ვინადგან მონა ხარ მკვდართა აღმადგინებელი, ილოცე ღ~ისა შენისა, და მოანიჭე შვილსა ამას ჩემსა სიცოცხლე, და ყ~ი რაოდენი მიბრძანო გისმინო, და არა ურჩ გექმნე უკეთუ ძე ჩემი აღდგომილი ვიხილო: რ~ ესე მხოლო მივის და სხვა არა: ხ~ წ~ნ მოციქულმან მიუგო დაჰრქვა უკეთუ გრწმენინ იესო ქ~ე ძე ღ~ისაჭეშმარიტი, რ~ლიცა იქმნების ჩვენ მიერ, რაოდენიცა რა ითხოო.
სარწმუნოებით ყ~ივე მოგეცემის მის მიერ: ხ~ დედაკაცსა მას.
ვ~ა ესმა ესე აღივსო სიხარულითა, და ცრემლით ჰრქვა მოცი-

ქულსა, ჶი მონაო ჭტ~ისა ღ~ისაო, ჭ~ტდ მრწამს და აღვიარებ.
იესო ქ~ესა, რ~ლსა შენ ჰქადაგებ ა~დ შეეწიე ურწმუნოებასა ჩემსა: ხ~ მოციქულმან გამოასხა ყ~ი იგი ერი, და მგოსნები.,
და არა ვინ უტევა მუნ, გარნა ქვრივი იგი, და მცირენი საკუთარნი მისნი, და მიიქვა ჵელთა ხატი ყ~დ წ~ისა ღ~ის მშობელი
სა და დასვენა ცხედარსა მას ზ~ა, სადა იდვა ყრმა იგი, და იწყო ლოცვად და ვედრებად ღ~ისა მ~რთ ჵელ აღპყრობით ღ~ისა;
და შ~დ ლოცვისა უპყრა ჵელი ყრმასა მას, და ვ~ა ძილისაგან ე1-30 სტრ., 21v
გრეთ აღადგინა იგი, და მისცა დედასა თვისსა: და ვ~ა იხილე
ს ყ~თა უცხო ესე სასწაული, განჰკვირდეს ფ~დ და თქმად რასამე უღონო იყვნეს: ხ~ დედაკაცმან. ვ~ა იხილა ძე თვისი განცოცხლებული.
სიხარულით აღდგა და დავარდა ფერხთა თანა მოციქულისათა, ცრემლი
თ თაყვანისცა, და მადლი შესწირა, და ჰრწმენა უ~ი იესო ქ~ე, და ნათ
ელს იღო დედაკაცმან ძით თურთ, და ყი~თ სახლეულით მისით: და მსწრაფლ წარავლინნა მონანი თვისნი, და წარსცა წიგნები სამ
ცხისა მთავართა მ~რთ და მის, წერა ესრეთ: აჰა ქვრივი გახარებ ძმანო სიხარულსა დიდსა ყ~თა ერთა: მოვინმე ვიდა კაცი ერთი უც
ხოსა ქყანისაგან, რ~ლი უცხოსსა ღ~ა ჰქადაგებს, და დაჰყავს მას ხატი ზეცისა, რ~ლმან ძე ჩემი მომკვდარი აღადგინა: აწ უ~კჲ ჯერ
არს: მოვედით რ~ა უმჯობესი წესი გამოვარჩიოთ, და ვსცნათ თუ.
რა ჯერ არს: და ვ~ა ესმა ესე მე[.]სხთა მათ ამბავი ესე საკვი.
რველი მსწრაფლ შემოკრბეს ყნივე ყოვლით კერძო, და იქმნა სიმრავლე ერისა ფრიადისა, ვ~ემდის აღივსო ველი იგი საქრის
ისა და განუკვირდა ყ~თა იხილეს რა ძე იგი ქვრივისა აღდგომ
ილი მკვდრეთით: ხ~ იყო ქალაქსა მას შინა ბომონი საკერპო-,
რ~ლსა შინა იმსახურებოდეს ბილწნი ღ~თნი მათნი არტემი და აპოლონ: და ვა იხილეს ესე მღვდელთა მათ სიცრუისათა, აღ
ივსნეს შურითა და იწყეს ცილობად და წინა აღმდგომად მოციქ
ულისა: ეგრეთვე ერი იგი, რ~ლნიმე იტყოდეს ჯერ არს თაყვან
ის ცემა რ~ნ ესე ვითარი სასწაული აღასრულა: ხ~ რლ~ნი
მე იტყოდეს ვ~დ აპოლონ და არტემი არიან დიდნი ღ~თნი, და ი
ყო ცილობა და შფოთი მათ შ~ს, ვ~ემდის ესე ვითარი საქმე[- - - - - ] და ამტკიცეს თანამოწამებითა ყ~ისა ერისათა: დაჰრქვა განაღეთ კარი საკერპოსა მაგის ტაძრისა, და შევასვენო
თ ჩვენ ხატი ესე შუა კერძო კერპთა თქვენთა, და დავბეჭდოთ.
ზოგად ორთა და უ~კჲთუ სძლოს ღ~ნ თქვენმან, მისი ჯერ იყოს.
თაყვანის ცემა. ხ~ უკეთუ სძლოს ღ~ნ ჩნმან, მას თაყვანისვცეთ ყ~თა, და ასკვნეს ესე ესრეთ: შეასვენეს ხატი ყ~დ წი~სა
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ღ~ის მშობლისა შუა კერპთა მათთა, და დაბეჭდეს კარსა ზ~ა და.
და მცველნი და ადგინეს და იწყეს მღვდელთა მათ სიცრუისათა ლო
ცვად: ხ~ წ~ნ მოციქულმან ილოცა ქ~ეს მ~რთ ჭ~ტისა ღ~ისა ჩ~ნისა.,
და ვ~ა განთენა და განაღეს კარი საკერპოსა, იხილნეს ყ~ნი კერპნიმათნი ქყ~ანად დათხეულნი, და სახედ მტვერისა შემუსრვილნი: ხ~
ხატი ყ~დ წ~ისა ღ~ის მშობელისა ბრწყინვიდა, ვ~ა მზე დიდები
თა და პატივითა: მაშინ მღვდელნი [ს.რ] იგი კერპთანი აღ
ივსნეს სირცხვილითა, და უმეცრებისა მათისა თვის შენდობასა.

ითხოვდეს მოციქულისაგან: და ყ~ნ ერმან მადლობისა ჵმა აღუ
ტევეს და თქვეს, ვ~დ დიდ არს ღ~ი ქრისტიანეთა, რ~ლსა მოცი
ქული ანდრია ქადაგებს, და რწმენა ყ~თა უ~ი ჩ~ნი იესო ქ~ედა ნათელ იღეს ყ~თა სიხარულითა სახელითა მამისათა, და
ძისათა, და სულისა წმიდისათა, და იქმნა სიხარული დიდი.მ
ას დღესა შ~ა ყ~ისა მის ერისა, და ადიდებდეს ღ~ა რ~ნ იჵსნა.
ჵელთაგან ეშმაკისათა: ხ~ წ~ა მოციქულსა ენება კ~დ წარსვლა სხ
ვათაცა ქალაქთა და სოფელთა ქადაგებად სახარება ქ~ესი: გარნა.
დედაკაცი იგი, და ყ~ი ერი ევედრებოდეს, რათა არა განეშოროს მათგან, ა~დ დღითი დღე ასწავებდეს წესსა სჯულისასა: ხ~ მოცი
ქული ერჩდა მათ, და ჟამ რაოდენმე დადგა მათთანა, და ასწავა მათ ყ~ი წესი და სარწმუნოება ქადაგებად სახარებისა: დაკ~დცა ევედრნენ ქვრივი იგი დედაკაცი, და ს~დ მესხნი, რათა არა გან
ეშოროს მათგან., და წ~ნ მოციქულმან ანდრია მიუგო და ჰრქვა,სხვათაცა ქალაქთა და სოფელთა ჯერ არს ჩემდა ქადაგებად სა
ხარება უ~ისა: ხ~ მათ ჰრქვეს, უკეთუ წარხვალ ხატი ეგე ყ~დ წ~ისა აქა დაგვისვენე სასოდ, და მცველად ჩ~ნდა: მიუგო მოციქულ
მან და ჰრქვა, ვ~დ ხატი ესე თვით ყ~დ წმიდისა ღ~ის მშობელისა პი
რსა ზ~ა დადებით გამოსახულ არს: და მიუთხრა ყ~ლივე შემდგო
მით შ~დ, ვითარ იგი შ~დ ამაღლებისა უ~ისა წილ იგდეს წ~თა
[წილ]მოციქულთა ყ~ი ქყ~ანა მოსაქცეველად, და ვითარ იგი ყ~დ
წმიდა ღ~ის მშობელსა წილხვდა ქყ~ანა ესე სამცხისა და მის მი
1-30 სტრ., 22v
ერ წარმოგზავნილი არს აქა სასოდ და მცველად წილ ხდომილთა თვი
ს, და ჯერეთცა ეგრეთ არს, აქა დაესვენოს მკვიდრად უკუე ჟამთა, და ვ~ა.
ესმა ესე მოციქულისაგან ქვრივსა მას და მესხთა, უმეტესითა სიხა
რულითა აღივსნეს, სცნეს რა წილხდომილება ყ~დ წ~ისა ღ~ის მშო
ბელისა: მადლი შესწირეს ქ~ესა, და უბიწოდ მშობელსა მისსა, და
უმეტესი სიყუარული და სურვილი სურვილსა ზ~ა შესძინეს: წ~ისა ა[.]
მის ხატისა, და ცრემლოანისა სიხარულითა ადიდებდეს, და დასვენეს ყ~დ დ
იდებული ხატი ყ~დ წ~ისა აწყურისა ღ~ის მშობელისა მცირესა მას ეკვდერსა, რლ~[.]სა აწ ძველ[.] ეკლესიად სახელსდებენ: ხ~ წ~ნ მოციქ
ულმან ანდრია მოიკითხნა ყ~ნივე სიმდაბლით და სიყუარულით, მი
სცა მშვიდობა, და წარემართა სხვათაცა ადგილთა ნიგლას, კლ[.]არჯეთ
ს და არტაპანკოლას,სადა იგი დაჰყო ჟამი მრავალი და განანათლა.
სიტყვითა მოძღვრებისა მისისათა, და შესწირნა უ~ისა წმიდისა ნა
თლის ღებისა მიერ: წარვლნა გზანი კლარჯეთისანი, ქყა~ნანი პართისანი, რ~ლ არს სომხითი, და აღვიდა იეროსალიმად აღსრულებად პასექისა: ხ~ვ~ა ესმა მეფეს ადერკის, ქართველთა და მეგრელ
თაგან სჯულისა დატევება, განუწყრა და წარავლინა ერის თავნი.
თვისნი, იძულებით კ~დ მიაქცივნა ქართველნი და მეგრელნი, და და
მალნეს ხატნი და ჯვარნი: და შერისხდა მეფე ადერკი ერის თავსა.
კლარჯეთისასა, რ~ლ მშვიდობით განუტევა ანდრია: ხ~ ვ~ა აღესრ
ულა დღესასწაული მარტვილისა წარმოვიდა მუნით დიდებული
ანდრია სხვათა მათთანა: მოვიდოდეს ქალაქითი ქალაქად, და სოფლი
თ სოფლად, ასწავებდეს ერთა და იქმოდეს სასწაულთა: და ესრეთ
მიიწივნეს ქყ~ნასა ქართლისას, და მერმე წარვლეს ტაოს კერპი ქყ~ანა,
და ვ~ე მდინარედ ჭროხამდე ყ~ი [.] იგი სოფლები მის კერძისა მოვლ

ეს, და დაუცადებელად ქადაგებდეს სახელსა ღ~ისასა და ესრეთ ქადაგებითა მიიწივნეს სვანეთისა ქყანასა: ხ~ მას ქყანასა მთავ
რებდა დღეთა მათ დედაკაცი ვინმე მთავარი, რ~ლსა რწმენა ქადგება მოციქულთა, და მატათა სხვათა მათთანა მოწაფეთა დაშთა მათ კერძოთა: ხ~ დიდი ანდრია სიმონით თურთ შევიდა ქ~ყა
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ნასა ოვსეთისასა, და მიწია ქალაქად, რ~ლსა ეწოდებოდა პოსტ
აფორი, სადა იგი დიდი სასწაული ქმნეს, და მრავალნი ერნი მოაქცივნნეს და განანათლეს: მიერ წარვიდეს, და შევიდეს ქყ~ანასა აფხაზეთისასა, და სევასტია ქალაქად მივიდეს, რლსა აწ ეწოდებ
ის ცხუმი და უქადაგეს სიტყვა ღ~ისა და მრავალთა შეიწყნარეს: და
მუნ და უტევა ნეტარმან ანდრია სიმონ კანანელი სხვათა თანა
მოწაფეთა. და თვით ქაჯეთის ქყანად აღვიდა: ხ~ კაცნი მის ქყანისანი ჯიქნი, იყვნეს კაცნი ფიცხელნი გულითა, და საქმეთა
შ~ა განფრდილნი ბოროტებითა, ურწმუნონი და უძღებნი, რლ~თა არა.
შეიწყნარეს ქადაგება მოციქულისა, ა~დ ენება მოკვლა მისი ხ~ მადლმან[.] ღ~ისამან დაიცვა: და იხილა რა მიუდრეკელობა მათი.
და პირ უტყვებრივი გონება, და უტევა და წარვიდა: ამისთვისცა ვ~ე.
აქამომდე ურწმუნოებასა შ~ა არიან: ხ~ სიმონ კანანელისა საფლა
ვი არს ნიკოფს ქალაქსა, შ~ს აფხაზეთისა[სა]და ქაჯეთისასა: რ~
მუნ აღესრულა წ~ა სვიმონ კანანელი: ამსვე ადერკის მეფობასაგამოჩნდა კ~დ მეფობა სპარსეთისა, რ~ რათგან შესრულ იყო ალ
ექსანდრე და განერყვნა სპარსეთი აქა ჟამამდე არღა დაჯდომილ იყ
ო მეფე სპარსეთს: რ~ ადგილთა და ადგილთა იყვნეს ერისთავნი
სპარსეთს: მაშინ შეკრბეს ერის თავნი სპარსეთისანი, და დასვეს მეფედ აჟღალან ბრძენი: მაშინ სომეხნი და ქართველნი იყვნე
ს მორჩილ აჟღალანისი სპარსთა მეფისა, და ვ~ე ადერკისა მეფობამ
დე ერთი დაჯდის ქართველთა მეფედ რაზომცა მრავალნი შვილნი იყ
ვნიან შვილნი მეფეთანი: ხ~ ამა ადერკის ესხნეს ორნი ძენი, რ~
ლთა განუყო ქალაქი მცხეთა და ქყ~ანა ქართლისა მტკვარსა შიდა
ქართლი მუხნარით კერძი, და ყ~ი ქართლი მტკვარსა ჩრდილოეთი
ჲერეთიდგან თავამდე ქართლისა და ეგრისისა ესე მისცა ბარტოსძესა თვისსა: ხ~ არმაზით კერძი ქალაქი მტკვარსა სამხრით ქა
რთლი ხუნანითგან ვ~ე თავამდე მტკვრისა და კლარჯეთი, მისცა ქა
რთამს მეორესა ძესა თვისსა და მოკვდა ადერკი:
მეათერთმეტე მფენი ბარტომ და ქართამ ძენი ადერკის ს
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სომეხთა მეფისა არშაკუნიანი:
და მეფობდეს ძენი მისნი: ხ~ [.]მათსა მეფობასა უესპასიანოს ურუმთა კეისარმან წარმოსტყვენა იერუსალიმი, და მუნით ოტებულნი ჰურიანი მოვიდეს მცხეთას, და დასხდეს ძველადვე მოს
რულთა ჰურიათა თანა რ~ლთა თანა ერთნეს შვილნი ბარაბას[.]ნი, რ
ლთა ჯვარცმასა უ~ისასა განუტევეს ჰურიათა უ~ისა ჩნ~ისა იეს
ო ქ~ეს წილ: და მოკვდეს ადერკის ძენი ბარტომ და ქართამ: და მეფ
იქმნნეს შვილნი მათნი: არმას დაჯდა ფარსმან და შიდა ქალაქსა კაოსჱ
მეათორმეტე მეფენი ფარსმან, და კაოს ძენი ბარტო
სი და ქართამისა არშაკუნიანი:

ხ~ ადერკისითგან ესე მეფენი იყვნეს მორჩილებასა შ~ა სო
მეხთა მეფისასა უმეტეს არმაზელნი მეფენი შეეწეოდეს სომეხთა ყ~თა მტერთა მათთა ზ~ა მაშინ მეფე იქმნა სომხითს დიდი იგი
მეფე იარვანდ, და დაივიწყა მან კეთილი ქართველთა: ემძლავრა.
ფარსმანს არმაზელსა, და მოუღო საზღვარი ქართლისა ქალაქი წუ
ნდა, და არტანი მტკვრამდე: და დასხნა წუნდას კაცნი მჵეცნი ნათე
სავნი დევთანი, და უწოდა წუნდას სახელად ქაჯატუნი, რლ~ი ით
არგამნების დევთა სახლი, და ვერ იძებნეს მეფეთა ქართლისა
თა საზღვარი: და მოკვდეს მწუხარებასა შ~ა დიდსა ფარსმან,
და კაოს: დასხდეს მეფედ შდ მათსა შვილნი მათნი, არმაზს აზო
როკ, და შიდა [ქართლს] ქალაქსა არმაზელჱ
მეათსამეტე მეფენი, აზორკ და არმაზელ, ძენი ფარსმანისი
და კაოსისი არშაკუნიანი:
ესენი იყვნეს კაცნი მჵნენი და შემართებელნი: შეითქვნეს ეს
ენი ძიებად საზღვართა ქართლისათა: მაშინ მოკლა სუმბატ ბივრიტიანმა იარვანდ მეფე სომეხთა, და დასვა მეფედ ძმაი
იარვანდისი არტაშან: მაშინ ამათ მეფეთა ქართლისათა
აზორკ და არმაზელ მოუწოდეს ოვსთა და ლეკთა: და გარდამოიყვანე
ს ოვსთა მეფენი ძმანი ორნი გოლიათნი ბაზუკ და აბაზუკ სპი
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თა ოვსეთისათა, და მათ გარდამოიტანეს თანა პაჭანიკნი და ჯიქნი, და გარდამოვიდა მეფე ლეკთა, და მან გარდამოიტანნა დურძუკნი.
და დიდონი: და ამათ მეფეთა ქართლისათა შემოკრიბნეს სპანი თვისნი, და
შეკრბა ესე ყ~ი სიმრავლე ურიცხვი, და სიმარჯვით ფარულად შეკრბეს,
ვ~ე შეკრბებოდეს სპანი სომეხთანი: შევიდეს ესენი სომხითს, და
უგრძნეულად წარმოტყვენეს შირაკვანი, და ვანანდი ბაგრევანამდე, [ტყვე და ნატყვენავი რიცხვი] და ბასიანამდე, და შეიქცეს და ჩა
ტყვენეს და შტი ვ~ე ნახჭევანამდე, და აღიღეს ტყვე და ნატყვენა
ვი ურიცხვი, და აღივსნეს ყ~ითავე ხვასტაგითა და გამოვლეს გზა.
ფარისოსისა: მაშინ სუმბატ ბივრიტიანმა სპათა სომხითისათა მოუწოდა და შეკრბეს მსწრაფლ სომეხნი და დევნა უყვეს: ხ~ ე
სე ყ~ნი ჩრდილონი განსრულ იყვნეს მტკვარსა, და მისრულ იყვნე
ს კამბეჩოანს, და ებანაკათ იორსა ზ~ა და განიყოფდეს ტყვესა და ნ
ატყვენავსა: მაშინ სუმბატ წარავლინნა მოციქული და ჰრქვა.
რომელი აგიღიათ ნატყვენავი სომხითით პირ უტყვი, ოქრო, ვეცხ
ლი და ნაქსოვი ყ~ი მიმინიჭები[.]ეს თქ~ნდა, და რ~ი დათხეულ არს სისხლი სომეხთა თქ~ნ მიერ უძიებელ იყოს თქ~ნ ზ~ა, ა~დ რ~ნი გყავს
თ კაცნი ტყვედ განუტევეთ და წარვედით მშვიდობით განმდ
იდრებულნი და აღსავსენი ყლ~ითავე: ხ~ მათ პასხ უგეს, არად
სხვანი შემოვედით სომხითს, ა~დ ძიებად შენდა, დავერა გპ
ოვეთ შენ., და აწ მოვედ ჩვენდა და მიიღე, ნაწილი შენი თუ არა
მოვიდეთ შენდა სადაცა იყო და არა განერე ჵელთაგან ჩვენთა ცო
ცხალი: მაშინ სუმბატ ბივრიტიანმა განვლო მტკვარი, და ბაზუ
კ ოვსთა მეფემან სთხოვა მუქარა, მიუგზავნა მოციქული და ი
თხოვა თავის თავ ბრძოლა: ხ~ სუმბატ აღიჭურა და აღჯდა ვარ
სამატსა მისსა, და განვიდა განწყობილთა შ~ს და მუნით გამ
ოხდა ბარზუკ, და აღიზახნეს ორთავე და მიეტევნეს: და სცა სუმბ
ატ ოროლნი სარტყელსა ზედა და განავლო ზურგით წყრთა ერთ.,

აღიღო [ტ]ცხენისაგან და დასცა ქყ~ანასა ზ~ა, მაშინ მიეტევაანბაზუკ შველად ძმისა თვისისა, და მოსწვდა სუმბატ ორო
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ლნი, და მიეგება ეგრეთვე: მასცა: სცა, და განავლო, და აღიღო და დას
ცა ქყ~ანასა, და თქვა ესე სომეხთა დედათა და მამათა, ყრმათა, ჩვილთა.
თვის, რ~ლნი თქ~ნ აღსწყვიდენით: მაშინ სპათა მათ ყ~თა. ოვსთა,
და ლეკთა და ქართველთა, და ყ~თა მათ ჩრდილოთა ნათესავთა, ვ~ა ერ
თითა პირითა აღიზახნეს და თქვეს, ვინათგან მოკლნეს ორნი იგი
ძმანი თავნი გოლიათობისა მეფისანი, სიკვდილი ჩ~ნი არა რად შე
სარაცხელ არს უფროსად განბოროტნეს, და შეკრბეს ყ~ნი სპასალა
რობისა ქვეშე აზორკ და არმაზელისასა ქართველთა მეფეთასა, და ყ~ნი
მიეტევნნეს სუმბატს, და სპათა მისთა: მაშინ იქმნა ბრძოლა და ძალი მათ შ~ს, სამ ჟამითგან, ვ~ე ცხრა ჟამამდე: , და მოსწყდა ორგნი
თვე ურიცხვი: აღ[დგა]ჵდა მტვერი, და დღე ნათელი, იქმნა ვ~ა ღამე
ბნელ, აღრეულ იქმნეს ერთგან, დავ[.]ერ იცნობდეს ერთმანერთსა მ
ტვერისაგან: მაშინ იძლია ბანაკი ჩრდილოსი, სომეხთაგან მე
ოტ იქმნეს და დაიფანჩნეს ყ~ნივე: მიუდგა სუმბატ მრავალთა
გან მოწყლულთ, და სდევნა ღამედმდე, და მოსრნა ყ~ნი ოვსნი, და ლ
ეკნი მცირენი დაურჩეს:, ხ~ ქართველნი უფრო დარჩეს სამეოტოთა
გზათა მეცნიერებითა: და შემოიხვეწნეს ორნივე მეფენი ქართლ
ისანი მცხეთას მოწყლულნი: მაშინ სუმბატ გამარჯვებული შემ
ოვიდა ქართლად მოაოჵრა ქართლი მოოჵრებითა, რ~ი პოვა ციხეთა
და ქალაქთა გარე, ა~დ ციხე ქალაქთა არა ბრძოდა რ~ არა მზა იყო.
მსწრაფლ ქალაქისაგან გამოსვლისა, ა~დ აღაშენა ციხე ერთი ოძ
რხისასა რ~ლსა ეწოდების სამცხე, ადგილსა რ~ლსა ეწოდების დემო
თი, მოკიდებულად მთასა ღადოსასა, და უტევნა შიგან ლაშქარ
ნი შემწედ წუნდელთა, რ~ ბრძოლად ოძრ[.]ჵლთა წარვიდა: ხ~ მეფენი ესე ქართლისანი აზორკ და არმაზელ სიფიცხლითა გულისათა
არა შეუშინდეს ა~დ განამაგრნეს ციხენი ქალაქნი მათნი, და განწ
ირნეს ყ~ნი ველნი ქართლისანი, და არა დასცხრეს კირთებისაგა
ნ სომეხთა ზ~ა იწყეს ოვსთა სისხლისა მათისა ძებნად სომ
ეხთა ზ~ა, გარდამოვიდეს ქართლად, და დაემ[.]ეგობრნეს ქართველთა, და აღირივნეს ერთად ოვსნი და ქართველნი, და მა~დის
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ბრძოდეს სომეხთა, და იყო ერისთავი ოძრჵეს ქალაქსა შ~ა მეფ
ისა არმაზელისი აზნაურთაგანი, იგი დადგომილ იყო სარ~წმნო
ებით ერთგულებასა არმაზელისსა, და მას შეეწეოდეს ერთმანე
რთსა, და დაუცხრომელად იბრძოდეს: და უფროსი ბრძოლა იყვის მდი
ნარესა ზ~ა, რ~ლსა ჰქვიან ნოსტე: და იყო კლარჯეთს ერის თავი აზო
რკ მეფისა აზნაურთაგანივე, იგი ავნებდის საზღვართა სომხითი
სათა, ქყ~ანასა პართისასა, რ~ლ არს ტაო: და ვერავინ შევიდოდა.
მავნე კლარჯეთს რ~ შეუალი და მაგარი იყო ტყითა და კლდითა, და
მკვიდრნი კლარჯეთისანი იყვნეს კაცნი მკვირცხნი დამხედა
რნიცა: ხ~ თვით მეფენი ქართლისანი მცხეთით გაემართოდია
ნ სომხითს გზასა აბოცისასა, და მ~დის ესრეთ ჰკრბებოდეს ქართვ
ელნი: მაშინ წარმოემართა ყ~თა ძალითა მისითა არტაშან სომ
ეხთა მეფე, და სპასეტი მისი სუმბატ ბივრიტიანი, ხ~ ქართველთა გაამაგრეს ციხენი და ქალაქნი, და მოირთეს ძალი ოვსეთით-

და განავსნეს ციხენი და ქალაქნი: მოვიდეს სომეხნი, და დადგეს.
მცხეთას, და ბრძოდეს ხუთ თვე და დღეთა ყ~თა იყვის ბრძოლა ბუ
მბერაზთა; მაშინ შესჭირდათ ქართველთა და ოვსთა, ითხოვეს მშვიდობა არა ძებნად სისხლისა და ზღვრისა: მაშინ ისმ
ინა სომეხთა მეფემან ვედრება მათი, და იქმნა საფიცი და აღ
თქმა, და დაიმონნა ქართველნი და ოვსნი, სომეხთა მეფემან და წ
არვიდა: ხ~ გარდახდეს ამას შინა წელნი რაოდენნიმე. აღშენდაქართლი მოოხრებული სომეხთაგან, მაშინ უცალო იქმნეს სო
მეხნი, რ~ იწყეს ბრძოლა სპარსთა და ბერძენთა: მაშინ პოვეს.
ჟამი მარჯვე ქართველთა, და ოვსთა: იწყეს კირთებად სომეხ
თა, რ~ სპანი სომეხთანი ყ~ნი და ორნი ძენი მეფისანი და სუმ
ბატ, იყვნეს ბრძოლად სპარსთა: და ვითარ განამრავლეს ქართ
ველთა და ოვსთა ბრძოლა სომეხთა: მაშინ არტაშან მეფემ
ან შეკრიბნა სპანი, რ~ნი შ~ა დარჩომოდეს, და მისცა ძესა თვის
სა ზარენს. და წარმოგზავნა ქართველთა ზ~ა: ხ~ შეკრბეს ქართ
ველნი და ოვსნი, და მიეგებნეს ქყანასა ჯავახეთისასა, და ეწყვ
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ნეს და სძლეს ზარენეს, და მოსრეს ყ~ი სპა მისი, და დსდევნეს საზღვარა
მდე სომხითისა: მიეწივნეს ზარენს ძესა მეფისასა, და შეიპყრეს.
ტბისა მის პირსა, რ~ლსა ჰქვიან ცელი, და უკმოიყვანეს: ხ~ ოვსთა ნე
ბვიდა მოკვლა ზარენისი, სისხლისა თვის მეფეთა მათთასა, და ქა
რთველთა დაიცვეს ცოცხლებით ძიებისათვის საზღვართა მათთა
სა, დასვეს პყრობილად ციხესა დარიალ[.]ანისასა: ვერ ძებნეს სომეხ
თა, რ~ უცალო იყვნეს სპარსთაგან: მაშინ წელსა მესამესა მო
ვიდა სუმბატ ბივრიტიანი და ორნი ძენი მეფისანი, არტვაზდა ტიგრან ყი~თა სპითა სომხითისათა: მაშინ მეფეთა ქართ
ლისათა უბრძანეს ქყ~ანასა მათსა შელტოლვა ციხე ქალაქთა;
და მთიულეთთა გაამაგრნეს ციხენი და ქალაქნი: მოვიდეს სომეხ
ნი თრიალეთს, და აღდგეს მათ შ~ს მოციქულნი და დაიზავნეს: მის
ცეს ქართველთა ძე მეფისა შეპყრობილი, და აღუთქვეს შეწ
ევნა ესრეთ უკეთუ ვინ აღდგეს მტერი, და მოღმართ გბრძოდეს ჩვე
ნ ორნივე მეფენი თავითა ჩვენითა და სპითა ჩვენითა თანადაგიდგეთ, და გიშველოთ: და თუ ვისმე მიღმართ ბრძოდეთ, ათას ათ
ასითა მჵედრითა ჭურვილითა შეგეწეოდეთ, და ესეცა აღუთქვეს ქარ
თველთა ვ~დ ქალაქსა ჩნ~სა დრამა არტაშან მეფისა ხატითა და ვს
ცეთო: ხ~ ამისთვის სომეხთა უკმოსცეს სამზღვარი ქართლისა.
წუნდა ქალაქი, და ციხე დემოთისა, ჯავახეთი[.] და არტანი: და მიერითგან იქმნეს მოყვარე სომეხნი და ქართველნი და ოვსნი, სამ
ნივე ერთგან ბრძოდეს მტერთა მათთა: აღესრულნეს აზორკ და
არმაზელ ნუგეშინის ცემულნი დიდად, რ~ სიმხნითა მათითა უ
კუ მოიხვნეს საზღვარნი ქართლისანი: და შ~დ მათსა მეფობდეს შვილნი მათნი არმაზს ამზასპ და შიდა ქართლს დეროკჱ
მეათოთხმეტე მეფენი, ამზასპ, და დეროკ ძენი აზორრკ, არმ
აზელისანი არშაკუნიანი:
და შ~დ მათსა მეფობდეს შვილნი მათნი არმაზს ფარსმან ქველი.
და შიდა ქალაქს მირდატ:
მეათხუტმეტე მეფენი ფარსმან ქველი და მირდატ ძენი
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ამზასპისა, და დეროკისი არშაკუნიანი:
აქამომდე ესე მეფენი ყ~ნი ორნი იყვნეს მოყვრობასა ზ~ა ერ
თგან მოყვარენი ვისნიმე, და ერთგან მტერნი ვისნიმე: მაში
ნ ამან მირდატ ქართველმან მოიყვანა ცოლი სპარსი, ნათესავი.
მეფეთა და წვევითა სპარსთათა მტერ ექმნეს ფარსმან ქველსა არმ
აზელსა., და განიზრახა მუხთლად სიკვდილი ფარსმან ქველ[.]სა.
სახლსა თჴსსა, რეცა მეჯლიშად და განცხრომად, რ~ი ესე უთხ
რა ვინმე ფარსმანს და განაკრძალა, და არა მივიდა: მიერითგან იქ
მნეს მტერ ურთიერთარს, და მირდატს შეეწეოდეს სპარსნი, ხ~ ფ
არსმანს სომეხნი:, ესე მირდატ იყო კაცი ურვილი და მოსისხლე, ხ~.
ფარსმან ქველი იყო კაცი კეთილი, და უხვად მიმნიჭებელი.,
ჰასაკითა შვენიერი, ტანითა დიდი და ძალიანი, მჵნე მჵედარი დაშემმართებელი ბრძოლისა, უშიში ვ~ა უჵორცო და ყოვლითავე.
უმჯობესი ყ~თა მეფეთა ქართლისათა, რ~ნი გარდაცვალებულ.
იყვნეს უწინარეს მისსა: ესე უყვარდათ მირდატის კერძოთაცა.
ქართველთა და სძულდათ მირდატ მესისხლეობისა და მედგრობი
სა მისთვის და გამოერთნეს უმრავლესნი მირდატისაცა კერძნი ემ
ძრავლა ფარსმან, ქველი, აოტა და წარვიდა მირდატ სპარსეთად:
ხ~ იყო მაშინ სპასეტი ფარსმან ქველისა ეგრეთვე ქველი, და გო
ლიათი სახელით ფარნავაზ, ძუძუს მტე იყო ფარსმანისი სარ
წმუნო და ერთგული, და მისანდობელი: იგი დაადგინა შიდა ქართლსა ქალაქსა ადგილსა მირდატისასა, და ყდ~ვე ფარნავაზ ქა
ლაქსა შინა, ხ~ მეფე ფარსმან ქველი იარებოდის, და განაგებდ
ის სამეფოსა მისსაა მაშინ მირდატ გამოიყვანნა სპარსნი
სპანი ძლიერნი, და მიმართა ფარსმანს: ხ~ ფარსმან შემოკრიბ
ნა სპანი ქართლისანი და მოირთო ძალი სომხითით, და მიე
გება იწროთა რკინისა ჵევისათა: იწყეს ბრძოლად ბუმბეზარ
თა დღეთა მრავალთა, და რ~ი გამჩნდის ბუმბერაზნი სპარ
სთა შ~ს, რლ~სა ვერ ებრძოდიან ბუმბერაზნი ქართლისანი
და სომხითისანი, მას ზედა განვიდის თვით მეფე ფარსმან
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და ანუ სპასეტი მისი ფარნავაზ, აჯობიან და სძლიან: და მას ბრძო
ლასა შ~ა მოკლა ფარსმან ათშვიდმეტნი ბუმბერაზნი სპარსნი;
ხ~ სპასეტმან მისმან ფარნავაზ მოკლა ოცდა სამი: მაშინ იყოსპარსთა შ~ა კაცი ერთი გოლიათი სახელით ჯუნშერ, რლ~ი ლომ
სა ჵელითა შეიპყრობდა: ამან სთხოვა ბრძოლა თავის თავ მეფეს
ა ფარსმანს: ხ~ ფარსმან ქველი სიხარულით აღიჭურა და განვიდა: ა
ღიზახნეს ორთავე ჵმითა სასტიკითა და მიეტევნეს ურთიერთარს, და იწყეს ბრძოლად ჵმლითა და ზაჰმი ბრძოლისა მათისა ემსგავსა ზაჰმსა.
[მაშინ] ქუხილისა[ზა] და ტეხისასა: აჯობა ფარსმან, ჩამოაგდო და მოკლ
ა: მოიქცა სპისა მისისა კერძო, ჵმა ჰყო ჵმითა მაღლითა, აჰა ლომნო მძვინარენო ცხოვარნი დასეტყვილნი: მაშინ მიეტევნეს ქართველნი და სომეხნი სპარსთა ზ~ა, აოტნეს და მოსწყვიდნეს, დატყვევნეს ურიცხვნი: და წარვიდა მირდატ სპარსეთადვე და წელსა მეორესა
კ~დ მოვიდა მირდატ სპითა მეტად უძლიერესითა: ხ~ ფარსმან ქვე
ლმან შემოკრიბნა მჵედარნი და ქვეითნი, და დადგა მცხეთას ქალაქსა შ~ა, რ~ არა ჰყვეს სპანი სპათა ოდენნი: მოვიდა მირდატ და და
დგა ჯაჭვს, და ყ~თა დღეთა იბრძოდიან ბუმბერაზნი, და ამას ბრძოლ

ასა შ~ა მოკლა მეფემან ფარსმან თავის თავითა ათორმეტი ბუმბერაზი მაშინ ფარსმან მეფემან სიფიცხითა გულისა მისისა
თა არღარა განახა სიმრავლე სპარსთა, ა~დ განვიდა ჟ~ა განთი
ადისასა სპითა მისითა, და დაესხა და მოსცა სვემან ძლევა, ა
ოტა ბანაკი მისი და მოსწყვიდა ურიცხვნი, და წარვიდა მირდატ მეოტი სპარსთავე: მიერითგან განითქვა სახელი ფარსმან ქვე
ლისა, და სპასეტისა მისისა ფარნავაზისი და წინამძღვარ ექმ
ნა იგი სპათა ქართლისა და სომხითისათა და იწყო ბრძოლასპარსთა, და შესვლა სპარსეთს: და ვერღარა ოდეს ვინ წინა აღუდ
გა ფარსმან ქველსა: მაშინ სპარსთა გება უყვეს: სიმარჯვით.
მოიყვანეს მზარეული ერთი, და აღუთქვეს მას კეთილი დიდი,
დაჰრქვეს ესრეთ, ვ~დ წარვედ და შეეწყნარე ფარსმანს, და წარი ტა
ნე თანა წამალი სასიკუდინე, და ჩაუყარე საჭმელსა მისსა და შ
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და შეაჭამე: ხ~ წარმოვიდა მზარეული იგი, და ჰყო ეგრე, ვ~ა უთხრეს სპა
რსთა და მოკლა ფარსმან: მაშინ იქმნა გლოვა და ტირილი, და ტყება.
ყ~თა ზ~ა ქართველთა, წარჩინებულითგან ვ~ე გლახაკთამდე: იტყებდეს თავთა მათ[.]თა ყ~ნი, და ყ~თა ქალაქთა და დაბნებთა და სდიან მგოსან
ნი გლოვისანი: შეკრბიან ყ~ნი და სხდებიან სიმჵნესა და სიქველე
სა, და სიშვენიერესა და სახიერებასა ფარსმან ქველისასა, და იტყოდი
ან, ვაჳ ჩნ~და, რ~ მოგვძინა სვემან ბოროტმან, და მეფე ჩ~ნი რლ~ისა
გან ჵსნილ ვიყვენით მონებისაგან მტერთასა, მოიკლა კაცთა მგრძნ
ებელთაგან: და აწ მივეცენით ჩ~ნ წარტყვენვად ნათესავთა უცხოთა:
მაშინ გამოვიდეს სპარსნი, და გამოიტანეს თანა მირდატ, და დაიპყრეს ქ
ართლი, და მისცეს მირდატს ნაწილი მისი: ხ~ ნაწილი ფარსმან
ისი თვით დაიჭირეს და დაუტევეს ერის თავი არზამს: ხ~ სპასეტმა
ნ ფარნავაზ წარიყვანა ცოლი და ძე ფარსმან ქველისა, და ივლტოდა-.
და მივიდა სომხითს რ~ სომეხთა მეფისა ასული იყო ცოლი ფარსმან
ისი; და დაიპყრეს ქართლი მირდატ დაერისთავმან სპარსთაგან: ხ~ მეგრელნი დადგეს ერთგულებასა ფარსმანის ძისასა: მას ჟ~ა მოყვარე
იქმნეს სომეხნი და ბერძენნი: მაშინ სომეხთა მეფემან მოირთო ძალი საბერძნეთით და წარმოემართა ბრძოლად სპარსთა და ქართველ
თა: მიერთნეს მეგრელნი, და შეკრბეს სპანი ურიცხვნი: მაშინ მი
რდატ დაერის თავმან სპარსთამან მოირთნეს ძალი სპარსეთით,
ხ~ სომეხნი და მეგრელნი და ბერძენნი ჩავიდეს შიდა ქართლსა, და მ
უნ მოეგებნეს სპარსნი და ქართველნი მდინარესა ზ~ა რ~ლსა ჰრქვიან
ლიახვი, და მუნ იქმნა ბრძოლა მათ შ~ს ადგილსა რ~ლსა ჰრქვიან რეჵი:
მოსწყდა ორგნითვე ურიცხვი, იძლივნეს სპარსნი და ქართველნი,
და მოკლეს მირდატ და ერისთავი სპარსეთისა და მოსრნეს სპანი მათნიჱ
მეათექვსმეტე მეფე ადამი ძე ფარსმან ქველისა არშაკუ
ნიანი:
დასვეს ძე ფარსმან ქველისა ადამი არშაკუნიანი და სამ წელ მ
ეფობდა და მოკვდა და დარჩა ძე მისი წელიწდისა ერთისა ყრმა, და
ვიდრე აღიზრდებოდა მეფობდა მამის დედა მისი ცოლი ფარსმან ქ
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ქველისა, რ~ლსა ერქვა ღადანა და ვითარ აღიზარდა ძის წული ფასმან ქველისა სახელით ფარსმანვე:
მეათშვიდმეტე მეფე ფარსმან ძე ადამისი არშაკუნიანი.

მეფობდა იგი, ხ~ შ~დ მისსა მეფობდა ძე მისი ამზასპ:
მეათვრამეტე მეფე, ძე ფარსმანისი, არშაკუნიანი: ამზასპ:
ესე ამზასპ იყო კაცი ძლიერი, და დიდი გოლიათი მგზავსი ფარსმან ქველისა: ამისსა მეფობასა გარდამოვიდეს ოვსნი სპანი გზასა დვალეთისასა, ვერ აგრძნა ამზასპ მეფემან მოს[.]ლვა ოვსთა, ვ~ე გა
რდამოვლამდე მთისა: მოვიდეს ოვსნი, და დადგეს ლიახვსა ზ~ა რვა დღე
განსვენებად, და არსად განვიდა მარბიელი, რ~ ქალაქისა მცხეთისა.
შემუსვრად გარდა მოსულიყვნეს: მაშინ ამაზპ მოუწოდა ყ~თა ერისთავთა.,
მოვიდეს ერისთავნი აღმოსავლისანი, ერისთავი კახეთისა, ერის თავი ხუნანისა, ერის თავი სამშვილდისა და შემოკრიბნეს მჵედარნი სპასეტისანი, და ვ~ე მოვიდოდეს ერისთავნი, მოვიდეს ოვსნი ჩრდილოსა.
კართა ქალაქისათა, რ~ლ არს მუხნარი: მაშინ ამაზასპ მეფემა
ნ განავსნა ციხენი და კარნი ქალაქისანი ლაშქრითა, და იყო სი
მრავლე ქვეითთა მცხეთელთა, რ~ნი კართა და ზღუდეთა სცვიდეს
მა[.]თგან კიდე, გარე[.]გამავალი ქველი მეომარი იყო ოცდა ათი ათასი
ყდ~ვე, და მაშინ რ~ლ ჰყვანდა მჵედარი ათი ათასი, და განვიდა მჵედ
არი, და ამზასპ, და განაწესნა ქვეითნი იგი არაგვსა იმიერ და ამიერსიმაგრეთა შ~ა კართასა, ხ~ მჵედრითა ლაშქრითა განვიდა ადგილსა
რ~ლსა ჰრქვიან საფურცლე, იპყრა ზურგად ქალაქი და ქვეითნი
იგი რ~ლ დაეყენნეს კართა შ~ა, ხ~ იყო ბუმბერაზთა ბრძოლა, გა
ნვიდა ამზასპ მშვილდითა, და იწყო სროლად გულითა ფიცხე
ლითა, და მკლავითა ძლიერითა უზომოდ შორს ისროდა, რ~ლ დამ
ართებითა ოვსთაგან არა შეეტყობოდა, არცა ინახოდა სიშორ
ით თუ ყ~დ აქვს მშვილდი, და მუნ ჰკრის ისარი, რ~ლსა არა დაუ
დგნის სიმაგრემან საჭურველისამან და მას დღესა შინა
ამაზასპ თავის თავთა მოკლა ბუნბეზარი ათუთხმეტი, და ც
ხენი მრავალი: სხვათაგან ბუმბერაზთა ამაზპისათა მოკლ
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ეს ბუმბერაზნი ოვსთანი, და დასდვა წყლულება დიდი ოვსთა ზ~ა: მას დღესა შინა შემოვიდა ამაზასპ ქალაქად მჵედრითა სპითა ხ~ ქვეითნი იგი დგეს ადგილსავე ზ~ა კართა შ~ა,
და ღამესა მას მოემატნეს მჵედარნი, რ~ლნი მოეტანნეს თანა
ერის თავთა მათ სისწრაფითა: და ვითარ გათენდა განვიდა კ~დ.
მუნვე ამზასპ, და აღიხვნა ოროლნი, და გამოვიდა ოვსთაგან კაცი
ერთი, რ~ლსა ერქვა სახელი ხვანხვა: იგი გამორჩეულ იყო სპ
ათა შ~ს ოვსთასა, აღიზახნეს ორთავე და მიეტევნეს ურთი
ერთარს, და პირველსავე მისვლასა სცა ოროლნი, და განვლო ზურგით, და მოკლა იგი და მოიჵადა ჵრმალი და მიეტევა სხვათა
ცა ბუმბერაზთა, და მოკლნა ორნი სხვანიცა: შეიქცა და შევიდა ქალაქად მჵედრებითურთ, და დადგეს ქველნი მუნვე კა
რთა შ~ა და მას ღამესა კ~დ მოემატნეს მჵედარნი: ხ~ განიზრ
ახეს და სხმა ოვსთა, და განვიდა და დაესხა ჟ~ა განთიადი
სასა მჵედრითა, და ქვეითითა ყი~თა ძალითა, აოტა ბანაკიმათი, და მოკლა მეფე ოვსთა, და მოსრა ყ~ი სიმრავლე მათი.
და წელსა მეორესა მოირთო ძალი სომხითით, და შეკრიბნა სპა
ნი მისნი ყ~ნი, და გარდავიდა ოვსეთს, და ვერვინ წინა აღუდგა, და მოსტყვენა ოვსეთი, და მოვიდა შ~ა გამარჯვებული., და შ~დ
ამისა შექმნა სილაღე, და იწ[.]ყო მესისხლეობა, და მოსწყვიდ

ნა მრავალნი წარჩინებულნი, და ამისთვის მოიძულეს იგი
ერმან ქართლისამან და მტერ ექმნა იგი სომეხთა, და შეყ
არნა სპარსნი: მაშინ გან[.]დგნენ ერის თავნი დასავლე
თისანი ხუთნი, ორნი ერის თავნი ეგრისისანი, ერთი ოძ
რჵისა, ერთი წუნდისა: ერთი კლარჯეთისა ეძრახნეს ესე სომეხთა მეფესა, [.]
და ითხოვეს ძე მისი მეფედ, რ~ დის წული იყო ამაზასპი
სი: მაშინ სომეხთა მეფე ძალითა მრავლითა წარმოემართა
ქართლად და მოირთნა [.] ძალი საბერძნეთითაცა, და ეზრახნეს
ოვსთაცა: ხ~ ოვსნი სიხარულით წარმოემართნეს, რ~ მესის
ხლე იყო ამაზასპ მათი და გარდამოვლეს გზა თავკვერისა,
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და მოვიდეს ერის თავთა თანა მეგრელისათა: მაშინ ამზასპ მოუწო
და სპარსთა, და მოვიდეს სპარსნი ძლიერნი და შეკრიბნა ქართველ
ნიცა, რ~ლნი დარჩომოდეს: მაშინ ოვსთა და მეგრთა გარდამოვლეს.
მთა მცირე, და შეკრბეს იგინი., და ერის თავნი ქართლისანი გა
ნდგომილნი: და მოვიდეს ესე ყ~ნი წ~ე სომეხთა მეფისა: ხ~ წარმ
ოემართა ამზასპ, და მოეგება იგი გუთის ჵევს. და არავინ პოვა.
ეგეოდენთა მათ სპათა შ~ა ბერძენთა, და სომეხთა ოვსთა, და მე
გრელთა და ქართველთა შ~ს, მარტოდ მბრძოლი ამზასპისი, ა~დ
ეწყვნეს ურთიერთარს სპანი იგი, და იქმნა ბრძოლა მათ შ~ს:
იძლია ამაზასპ, და ივლტოდა სპა მისი, და დაიპყრეს ქართლი,
და მოკლეს ამზასპ, და მოსრეს სპა მისი და დაუტევა სომეხთა.
მეფემან ძე მისი მეფედ ქართლსა, დის წული ამაზასპისი
სახელით რევ:
მეათცხრამეტე მეფე რევ: ძე სომეხთა მეფისა არშაკუნ
იანი:
და ამან რევ მოიყვანა ცოლი საბერძნეთით, ასული ლოღ
ოთეთისა სახელით სეფელა: მოიხვნა კერპნი სახე
ლით აფროდიტოს და აღმართა თავსა ზ~ა მცხეთისასა: ესე.
რევ მეფე და ღაცათუ იყო წარმართი, ა~დ იყო მოწყალე, და შემწე ყ~თა.
ჭირვეულთა რ~ სმენილ იყო მისდა მცირედ სახარება უ~ისა ჩ~ნისა ის
ო ქ~ესი, და აქვნდა რამე სიყუარული ქ~ესი: და ამან მეფობასა შ~ა
მისსა არღარა ვინ უტევა ქართლსა შ~ა ყრმათა კვლა, რ~ლსა იგი
უწინარეს და პ~ილ კერპთა მიმართ შესწირვიდეს მსხვერპლად ყრმა
თა: ვ~ე იყო მეფედ არღარა ვინ ჰკვლიდა ყრმათა [თვის]კერპთა თვი
ს: ა~დ ცხვრისა და ზროხისა შეწირვა განუწესა: და მისთვის ეწოდა რე
ვ მართალი, და მეფობდა იგი კეთილად და მოკვდა რევ მეფე იქმნა
ძე მისი ვაჩე:
მეოცე მეფე ვაჩე, ძე რევისი არშაკუნიანი
და შემდგომად ამისა მეფე იქმნა ძე ვაჩესი ბაკრ არშაკუნიანი.
ოცდა მერთე მეფე ბაკურ ძე ვაჩესი არშაკუნიანი
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და შ~დ ბაკურისა მეფობდა ძე ბაკურისა მირდატ:
ოცადა მეორე მეფე მირდატ, ძე ბაკურისი არშაკუნიანი.
და შ~დ მირდატისა მეფოფდა ძე მისი ასფაგურ.
ოცდა მესამე მეფე ასფაგურ ძე მირდატისი არშაკუნიანი.
და ამან ასფაგურ აღაშენა ციხე ქალაქი უჯარმა: ხ~ ალექსანდრეს
მეფობითგან ესე ყ~ნი მეფენი მეფობდეს ქართლს, და იყვნეს კერპთ მსა

ხურ, და ესე ასფაგურ იყო უკანასკნელი მეფე თარნაოზიანთა ნათესა
ვისა, და მის ზე მეფე იქმნა სპარსეთს
შენიშვნა
ქასრე სპარსთ მეფე: ამან ქასრე შეიპყრა ვალერიანე კეისარი, ა~დ მუნ ქასრეს სახელი ვალერიანე[ს].
წერი[ა]ილ არს
ქასრე, ანუ შირვან სასანი.
ანი რ~ნ მოსრნა მეფენი აჟღალიანნი, რ~ლ, იცნობების არდაშირობითვ~ა წერილ არს ცხოვრებასა სპარსთასა: ხ~ სომხითს მეფე იქმნა კოსარ
ოს, და ამან კოსაროს სომეხთა მეფემან იწყო ბრძოლად ქასრე მეფესა სპარს
თასა, და შეეწეოდა მას ასფაგურ მეფე ქართველთა: და ამან ასფაგურ გან
უხვნის კარნი კავკასიანთანი, და გამოიყვანის ოვსნი, ლეკნი და ხაზარნი, და მი
ვიდის კუსაროს მეფესთანა სომეხთასა ბრძოლად სპარსთა, და პილველ
სავე შესვლასა სპარსეთად, ეწყო ქასრე მეფე სპარსთა, და აოტეს იგი
და მოსრეს სპა მისი: და მიერითგან ვერღარა წინა აღუდგა ამათ მეფე.
იგი სპარსთა, და განამრავლეს შესვლა სპარსეთად, და ტყვევნა სპარსე
თისა: ხ~ დაესრულნეს მეფენი ქართლისანი ფარნავაზიანნი: და სომე
ხთ მეფის ძენიჱ
შემოსვლა სპარსთა ქართლს, და მეფობა მირიანისი: ვ~რ
იოტეს სომეხთა, და ქართველთა, და ჩრდილოს ნათესავთა მეფე
სპარსთა, და განამრავლეს შესვლა სპარსეთს, დაოჵრება სპარსეთისა დავერღარა ოდეს წინა აღუდგა მეფე სპარსთა; მაშინ მეფემან სპარ
სთამან მწუხარებითა შეპყრობილმან მოუწოდა მთავართა სოფლები
სათა პატიახშთა და ერის თავთა; ჰყო განზრახვა, და ეძიებდა ღონესა ბო
როტისა მის მოწევნულისასა, და აღუთქმიდა ნიჭსა დიდსა, და პატივსა,
რ~ნ უძიოს ღონე შურის გებისა ხ~ კრებულსა მას შ~ს იყო წარჩინებ
ული მთავარი სახელით ანაკ ნათესავისაგან კოსროს სომეხთა
მეფისა აღდგა იგი, წარმო[.]დგა და თქვა, ოტებულ არს სპა ჩვენი
კოსროს სომეხთა მეფისაგან; აწყვედილ არიან მჵედარნი ჩვენნი.,
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და დასდებია შიში და ძრწოლა მათი სპარსთა ზ~ა, და განძლიერებულ არია
ნ იგინი, და ვერ ძალ გვიცს წინა აღდგომად მათდა: აწ ესე არს განძ
რახვა ჩემი რათა მშვიდობითა, და ვედრებითა, და ხარკისა მიცემითა დავ
ამშვიდოდ კესარო მეფე: ესე რაჳ თქვა ანაკ, არა გულითა თქვა, ა~დ
სიმრავლესა მას უფარვიდა გულისა მისისა განზრახვასა: მიეახლა მე
ფესა და ჰრქვა თვისაგან, უწყოდე, არა ესერეთ არს განზრახვა ჩემი, რ~ლი
ვსთქუ, ა~დ ღირს მყავ მარტოდ შენს წ~ე ზრახვად და ვავუწყო მეფ
ობასა შენსა გულისა განზრახვა ჩ~ი: მაშინ წარჩინებულთა მა
თ იზრახეს თავის თვისად წ~ე მეფისა და წარვიდეს: მაშინ ფარულ
ად მოუწოდა მეფემან ანაკს, და ჰრქვა ანაკ ცხონდი მეფეო უ~კვე, მე გ
იძიო შურის გებისა ღონე კოსაროს ზ~ა, ესრეთ, რათა წარვიდემე
მისთანა დედა წულით ჩემითურთ, და მე მომენდობის იგი ნათესა
ობისათვის, და სვემან შენმან მოავლინოს კეთილად, მოვკლა მეფე იგი, და დავსდვა თავი ჩემი შენთვის., ჰსთნდა განზრახვა ესე მე
ფესა, და მოკლეთა დღეთა წარმოვიდა ანაკ და ძმა მისი დედა წულით.
ურთ, რეცა განდგომად სპარსთა მეფისაგან., და მოვიდა საზღვა
რთა სომხითისათა ქალაქსა, რ~ლსა ჰრქვიან ხილხალა საზამთრ
ოთა ადგილთა სომეხთა მეფეთასა: იხილა რა მეფემან კოსარო
ს, დიდითა პატივითა შეიწყნარა, რამეთუ ყ~ითავე სიმარჯვითა მოს

ლვასა მისსა აჩვენებდა სარწმუნოდ და ხედვიდა მეფე ყ~თა სახლ
ეულთა მისთა მისდა მოემართა: მაშინ მისცა მას მეფემან.
პატივი მეორედად, მისსა საყდარსა აღიყვანა სიხარულით და განსვ
ენებით, დაყვნეს დღენი ზამთრისანი: მოიწივნნეს დღენი ზაფ
ხულისა[ნი] არისანი, და განდიდნეს მდინარენი: წარვიდა მეფე მუნ
ით და მოვიდა არარატსა ქალაქსა და განმზადებულ იყო კოსარო მეფე
კ~დ შესვლად სპარსეთს: მაშინ დღესა ერთსა განვიდა მეფე ნა
დირობად, და გაჰყვეს ანაკ და ძმა მისი და იპყრნეს მახვილი ლესუ
ლნი ფარულად საწვიმარსა ქვეშე სტეოდესა, და პოვეს დროი; და
მოკლეს მეფე და ივლტოდეს: ხ~ დევნა უყვეს მთავართა სომ
ხითისათა, და მოუსწრეს ვიეთმე ჵიდსა ზ~ა, რლ~თამე მოუსწრეს
1-30 სტრ., 30r
ფონსა, და ასწყვიდნეს იწროსა შ~ა, და ვერღარა წარვიდეს: მოკლნეს იგინი და
მოსრეს ყ~ი ნათესავი მისი, თვინიერ დაშთეს ორნი შვილნი მათნი, აღ
იხვნეს მამამძუძეთა მათთა, ერთი შეივლტოდა საზღვართა საბერძნე
თისათა, და მეორე საზღვართა სპარსეთისათა: ვ~ა ესმა სპარსთა მეფ
ესა ქასრეს სასანიანს,აღივსო სიხარულითა, და წარმოემართა ყი~თა.
ძალითა მისითა: მოვიდა პ~დ სომხითს და დაიპყრა სომხითი, მოსრა და
ტყვე ჰყო ყ~ი ნათესავი სომეხთა მეფისა: ხ~ ერთი ძე კოსაროს მეფ
ისა მცირე ყრმა, შეივლტოდა საზღვართა საბერძნეთისათა, და მუნიზრდებოდა, რლსა ეწოდა თრდატ: მაშინ ვ~ა დაიპყრა სომხითი სპ
არსთა მეფემან და შემოვიდა ქართლად წარვიდა ასფაგურ მეფე ქართველთა ოვსეთს, რათამცა მოიმატნა სპანი ოვსეთ
ით, და განამაგრნა ციხენი და ქალაქნი: ხ~ რ~აჟს შევიდა
ოვსეთს, ეწია სიკვდილი, და მუნ მოკვდა: ამას ასფაგურს
არა ესვა ძე, ა~დ ასული ერთი: მაშინ შეკრბეს ყ~ნი ერი
სთავნი ქართლისანი მცხეთას ქალაქსა სპასპეტისა თა
ნა, რ~ლსა ერქვა მაიჟან: ზრახვა ყვეს სავსეთა მწუხა
რებითა და თქვეს, არა ვაუფლოთ გულთა ჩნ~თა ზ~ა მწუხა
რება, რათა არა მიგვეღოს გონება, გარნა ღონე ვიძიო
თ ჭირთა და განსაცდელთა ჩნ~თათვის: მაშინ თქვა მაიჟან სპასპეტმან, უკეთუმცა იყო ჩნთანა ძალ[.]ი ესე-ზო
მი, ჩნ~მცა მეასედთა სპარსთა შევსწორებოდით, და დამ
ცა ვ[.]სხენით თავნი ჩნ~ნი სიკვდილად, და წინა აღუდე
გით მათ, და თუცა დარჩომილ იყო მკვიდრი მეფისა ჩნ
ისა, ანუ ნათესავი მეფეთა ჩნ~თა, რომელიმცა ღირსიყო მეფობასა, დავსდეგითმცა ციხე ქალაქთა შ~ა და
და მცა ვსხენით თავნი ჩნ~ნი სიკვდილად, და ვსჭამემთცა ჵორცი კაცისა, ვ~ა პ~ლ მამათა ჩნ~თა: არამედ ჟა
მთა მოწევნადსა ესრეთ მოუვლენია, რ~ მოიკლა სპარ
სთაგან დიდი იგი მეფე, სომხითისა, წარღებულ არს სო
მხითი, რომელსა ეკიდა სამეფო ჩ~ნი, და აღუღია პირი
1-30 სტრ., 30v
თჴსი სპარსთა მეფესა შთანთქმად ყ~ისა ქყ~ანისა.,არა ვინარს.
ჩნ~თანა წინა აღდგომი მისი, და დარჩომილა ერი ჩნ~ი ობლად, ვ~ა ცხ
ოვარნი უმწყემოსონი:, აწ ესე არს განზრახვა, ჩნ~ი, რათა მივაგებოთ წინა მეფესა სპარსთასა მორჩილება, და ვითხოვოთ მის
გან წყალობა, და ვითხოოთ მისგან ძე მისი მეფედ ჩნ~და, და ვე-

ვედრნეთ, რათა შერთოს ცოლად ძესა მისსა ასული ასფაგ
ურისი მეფისა ჩნ~ისა ვავუწყოთ ქალისა ამის ნათესაობა ნებროთიანთა და დიდებულთა არშაკუნიანთა, და მეფეთა ჩნთა ფარნავაზი
ანთა, და ვითხოოთ მისგან დაჭირვა სჯულსა ზ~ა მამათა ჩნ~თასა, და
ვითხოოთ არა აღრევა ჩნ~თანა სპარსთა, და წარჩინებულად პყრობაჩნი, ნუ უ~კჲ შეიწყნაროს ვედრება ესე ჩ~ნ[.] ზ~ა და უკეთუ სჯულსა მამათ
ა ჩნთასა მიგვიღებდეს, და ჩ~ნ ზედა სპარსთა წარჩინებულ ჰყოფდეს, და ნათესავთა მეფეთა ჩნ~თასა მოსწყვედდეს, სიკუდილი უმჯობე
ს არს თავთა ჩნთათვის, ვ~ე მონახვა ესე ვითარისა, და ესრეთ და
ვსხნეთ თავნი ჩნ~ნი ციხეთა და ქალაქთა და მოვსწყდეთ ყ~ნი: მა
შინ დაემოწმნეს ყ~ნი ერის თავნი ზრახვასა მაიჟან სპასპეტ
ისასა, და წარგზავნეს მოციქული წ~ე სპარსა მეფისა და მოახსე
ნეს ესე ყ~ი რ~ი განეზრახა., ხ~ გამოიკითხა სპარსთა მეფემან პდ~ქა
ლაქისა მცხეთისა, და უთხრეს სივრცე და სიგრძე მისი, და მახლობელო
ბა ხაზართა, და ოვსთა: და კ~დ გვარი ასფაგურისი ასულისა, და უთხრე
ს ნათესაობა ნებროთიანთა და არშაკუნიანთა, და ფარნავაზიანთა; კეთილად შეიწყნარა და სთნდა სპარსთა მეფესა ვედრება ქართველთა,
რ~ თვითცა უ~კუჲ გამოირჩია მცხეთას ძისა თვისისა მეფედ, რ~. ყ~თა.
ქალაქთა სომხითისა, და ქართლისა, და რანისა, და მის კერძისა
უმაგრეს უფროსად გამოარჩია და მახლობელად ჩრდილოთა მტ
ერთა, რათა ჰბრძოდეს მათ მუნით, და იპყრობდეს ყ~თა კავკასი
ანთა: აღუსრულა ყ~ი იგი სათხოველი ქართველთა და მისცა
ყ~სა ზ~ა ფიცი და აღთქმა. და მოვიდა მცხეთას, და მიეგება მაიჟან
სპასპეტი, და ყ~ნი ერის თავნნი ქართლისანი: მაშინ მოიყვან
ეს ასული ასფაგურ მეფისა, რლ~სა ერქვა აბეშურა, და შერთო1-30 სტრ., 31r
და შერთო სპარსთა მეფემან ძესა თვისსა, რ~ი მუნჰყვა შვიდისა წლისა, ნ
აშობი მხევლისა, რლ~სა ერქვა ქართულად მირიან და სპარსულად მიჰრან: ე
სე მირიან იგი არს, რ~ნ ჟამსა სიბერისა მისისა იცნა ღ~ი დამბადებელი შეიწყ
ნარა სახარება მოციქულთა წი~სა ნინას მიერ, იქმნა აღმსარებელ სამე
ბისა, და თაყვანის მცემელ ჯ~ისა პატიოსნისა:
ოცდა მეოთხე მეფე მირიან, ძე სპარსთა მეფისა ხოსროიანი
აწ ვახსენო ცხოვრება, მირიანისი, ძისა ქასრე არდაშრისი
სასანელისა:
ვ~ა შეიწყნარა მეფემან ქასრე ვედრება ქართველთა, შერთო ძესა მი
სსა მირიანს ასული ქართველთა მეფისა, და მისცა მეფედ და დასვა მცხ
ეთას, დამისცა ქართლი, სომხითი, რანი მოვაკანი და ჲერეთი, დაიყო მი
რიან მაშინ წლისა შვიდისა, და თანა ჰყვა დედა მირიანისი, და არა დაუ
ტევა იგი მირიანის თანა, რ~ უყვარდა დედა მირიანისი ვ~ა თავი თვი
სი., ად დაუტევა მამამძუძედ, და განმგებელად წარჩინებული ერთი, რ~ლ
სა ერქვა მირვანოზ, და დაუტევა ორმოცი ათასი სპარსი მჵედარი რჩეული, და არა
დასხნა ქართლისა საზღვართა სპარსნი იგი ფიცისა მისთვის. რ~ლ ფიცებ
ულ იყო ქართველთად, ად დასხნა ჲერეთს, და მოვაკანს, და სომხითს: ხ~ უბ
რძანა მირვანოზს, რათა სპარსთა მათგანი შვიდიათასი რჩეული მჵედარი.
ყდ~ვე ქალაქსა შ~ა იპყრან მცველად ძისა მისისა, და ესრეთ დაეზავა ქართველთა, რათა კარნი და ციხენი და ქალაქნი ყ~ნი იპყრნეს ლაშქრთა სპარ
სითა, და სხვა სიმრავლე სპარსთა არა იყოს ქყ~ანასა შ~ა ქართლისა
სა აღრეულად, და იყოს შვილი ესე ჩემი ორსავე სჯულსა ზ~ა, მამათა.

ჩნ~თასა ცეცხლის მსახურებასა, და თქვენთა კერპთასა, რამეთუ პირვე
ლვე ამსცა ზ~ა მოეცა ფიცი: და წარვიდა მეფე ქასრე, და წარუხვნა, და და
იმორჩილნა ყ~ნი ჵევნი კავკასიანთანი, და დასხნა ყოველგან მთავარნი,
და უბრძანა მათ ყ~თა, რათა იყვნენ მორჩილ ძისა მისისა მირიანისა დაუბრძანა მირიანს ძესა თჴსსა, და მამა ძუძესა მისსა მირვანოზს, რ~ა ბრძ
ოდიან ხაზართა, და წარვიდა თვით სპარსეთად: ხ~ ამან მირვანოზ ჰმატა.
ყ~თა სიმაგრეთა ქართლისათა, და უმეტეს ყოველთა მოამტკიცნა ზღუ
დენი ნეკრესისა ქალაქისანი: აღიზარდა მირიან მსახურებასა შვიდთა1-30 სტრ., 31v
მათ კერპთასა და ცეცხლისასა: ხ~ შეიყვარნა ქართველნი, და დაივიწყა ენა სპარსული, და დაისწავლა ენა ქართული, და მატა შემკობა კერპთა, და ბომონთა: კეთილად იპყრნა ქურუმნი კერპთანი, და ყთ~ა მეფე
თა ქართლისათა უმეტეს აღასრულებდა მსახურებასა მას კერპთ
ასა, და შეამკო საფლავი ფარნავაზისი: ესე ყლ~ი ქართველთა სათ
ნოებისათვის ქმნა კეთილად იპყრნა ქართველნი ნიჭითა, და ყლ~ით
ავე დიდებითა, და შეიყვარეს იგი ყლ~თა ქართველთა უმეტეს ყთ~ა მე
ფეთასა, და მეფობდა ესრეთ მირიან მცხეთ[ას]იდგან ქართლს, სომ
ხითს, რანს, ჲერეთს მოვაკანს, და ეგრისს: ვითარ იქმნა მირიანათხუთმეტისა წლისა, მოუკვდა ცოლი ასული ქართველთა მეფი
სა, და ამას[.] ზ~ა დაესრულა ქართლს შ~ა მეფობა, და დ[.]ედოფლობა ფარნა
ვაზიანთა. მეფეთა: შეწუხდეს ყლ~ნი ქართველნი სიკვდილსა.
ზ~ა დედოფლისა მათისასა, ა~დ დაადგრეს ერთგულებასა ზ~ა მირიან
ისასა: არცა ძალ ედვა არცაღა ვინ იყო ფარნავაზიანთა ნათესავი, რომელიმცა ღირს ქმნილ იყო მეფობასა ქართველთასა: და
ესრეთ შეიტკბენ ამის მიზეზისა თვის მეფობა მირიანისი: ხ~ მირიან მეფ
ემან. უმეტეს ჰმატა კეთილსა ქართველთასა, და მოიყვანა ცოლი საბერძ
ნეთით პონტოთ ასული ულიოტორისი სახელით ნანა, იწყო ბრძოლად.
ხაზართა და მარადის ბრძოდის: ოდესმე გაადგიან მირიანს ლეკნი, და მა
თ გამოიყვანიან ხაზარნი, მიეგების. ჲერეთს, ანუ მოვაკანს, და მუნ უწ
ყვის ოდესმე გამოიყვანიან დურძუკთა, და დიდოთა, მაშინ ეწყვი
ს და ვერ ოდეს სძლეს ხაზართა, და ყლ~დვე მირიან სძლის, და ესრეთ მრ
ავალ გზის გარდაიხადა ბრძოლა ხაზართა, და უფროსი ლაშქრობა მისი
იყვის დარუბანდს, რ~ მოვიდიან ხაზარნი, და მოადგიან დარუბანდს რათ
მცა წარიღეს, და განაღეს კარი ფართო, და მუნითმცა იწყეს განსვ
ლა სპარსთა ზ~ა: ხ~ ოდეს მივიდიან ხაზარნი დარუბანდს, მაშინ.
წარვიდის მირიან შველად დარუბანდისა, ოდესმე უომროდ მიჰრი
დიან ხაზართა, და ოდესმე ბრძოლით აოტნის: ხ~ ვითარ იქმნა მი
რიან წლისა ორმეოცისა, მაშინ მოუკვდა მამა მისი სპარსთა
მეფე, და დაჯდა მეფედ სპარსეთს ძმა მირიანისი უმრწემესი,
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რომელსა ერქვა ბარტამ: ვ~ა ესმა მირიანს, მოუწოდა ყთ~ა სპათა მისთა,
შეიკრიბნა და წარემართა ბაღდადს, რათამცა დაჯდა საყდართა მამისა მისისათა: მაშინ ძმამან მისმან შეიკრიბნა სპანი ურიცხვნი, და მი
ეგება ბრძოლად ჵევსა ზ~ა ნასიბისასა: და ვ~ა იხილეს მოხუცებულ
თა, და მარზაპანთა საპარსეთისათა, ვ~დ მახვილი დაეცემის ურთიერთ
არს, აღდგეს მათ შ~ს მოციქულად და ბჭედ და დასჯერდეს ორნივე მეფენი ბჭობასა მათსა და დასხდეს ბჭედ: მირიან იტყოდა სარჩლად,.
პირმშო შვილი ვარ მე მამისა ჩემისა, და საუფლის წულოდ ებოძნეს.

ქყანანი უცხონი, მკლავითა წარხმულნი, და მუნ დღენი ჩემნი ყო
ველნი დამიყოფიან ბრძოლასა შ~ა ხაზართასა, და მრავალ გზის სისხ
ლითა ჩემითა დამიცავს ხაზართაგან ამისთვის ჩემი არს საყდარი.
მამისა ჩემისა: ხ~ ბარტომ იტყოდა, ამისთვის [ჩემი არს] თუმცა პი
რმშოდ არს იგი ა~დ ნაშობი არს მჵევლისა: [ხ~ მე ნაშობი] და ნაშობსა
მჵევლისასა ეყოფის სვედ, რომელნი მას მიხვედრიან სამეფო
ნი: ხ~ მე ნაშობი ვარ ჰინდოთა მეფისა, ასულისა სპარსთა
დედოფლისა, და მოგისმენია ანდერძი მამისა ჩემისა,და მოგინახავ
ს, რ~ლ ჵელითა მისითა დამადგა გვირგვინი თავსა ჩ~ა: ხ~ მათ გა
ნბჭეს, და მისცეს მეფობა სპარსეთისა ბარტომს: ხ~ მირიანს გ
ულის სადებლად მისცეს ბარტამისგან ჯაზირეთი, და შამისა
ნახევარი, და ადრაბადაგანი: ესე ყლ~ი ქართლსა, სომხითსა, რანსა
ჲერეთსა და მოვაკანსა ზ[.]ედა მოურთეს: და წარმოვიდა მირიან: ხ~ მი
რიან ვიდრეღა ჯერეთ იყო მუნ, გარდამოვლეს ოვსთა ფეროშ, და კა
ვცია, და განრყვნეს ქართლი: ხ~ მირიან გარეს გარე გარდვიდა, ო
ვსეთს, მოსტყვევნა ოვსეთი, და მოწვა ხაზარეთამდე, და გარდამო
ოვლო გზა და ვლეთისა, და მოვიდა შ~ა: და შ~დ ამისსა რაოდენთამე
წელიწადთა, ჩვეულებისა ებრ მოვიდეს ხაზარნი ბრძოლად დარუ
ბანდისა, ხ~ მირიან წარვიდა შველად დარუბანდისა, და ვიდრე.
იგი მუნ იყო წყობად ხაზართა, მაშინ უკუჲ გუთთა მეფე, ს
პითა ურიცხვითა შევიდა საბერძნეთს: ხ~ მეფე ბერძენთა შე
კრბა სპითა მისითა და წინა აღუდგა: მაშინ მეფემან გუ
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თთამან სთხოვა თავის თავ ბრძოლა კეისარსა, ვერ ძალ ედვა კეი
სარსა ბრძოლა მისი: ხ~ იყო ძე კოსაროს სომეხთა მეფისა, ს
ახელით თრდატ, რ~ი ვახსენეთ ზემო: აღზრდილ იყო საბერძნე
თს, და იყო იგი გოლიათი: მას ჟამსა იყო იგიცა სპასა თანა ბე
რძენთასა, იგი გამოარჩიეს ყთ~ა სპათა ბერძენთასა, და შემოსეს იგი შეს
ამოსლითა და საჭურველითა კეისრისათა, და კეისრის სახედ იგი გაუგ
ზავნეს ბრძოლად გუთთა მეფესა: გამოვიდა მუნით გუთთა მეფე და მ
იეტევნნეს ურთიერთარს ბრძოლად: სძლო თრდატ და ჵელად შეიპყრა, და
იოტეს ბანკი გუთთა: ხ~ კეისარმან მისცნა სპანი თრდატს და გამოგზავნნა სომხითს მამულსა თვისსა: გამოვიდეს სომხითს, და გამოასხნე
ს სპანი, ერის თავნი მირიანისნი: მაშინ მირიან მიიქცა წყობი
საგან ხაზართასა, და მოიყვანა სპარსეთით თვისი მისი ნათესავიმეფეთა სახელით ფეროზ, მან მოიტანა თანა სპა დიდი, და მისცა
ამას ფეროზს მირიან ასული თვისი ცოლად, და მისცა ქყ~ანა ხუნა
ნითგან ბარდავამდე მტკვარსა ორივე კერძი, და დადგინა იგი.
მუნ ერის თავად, და სხვაცა ძალი მოირთო სპარსეთით, და დაუწ
ყო ბრძოლად თრდატს: ხ~ ოდეს მოირთეს ძალი თრდატ საბერძნეთ
ით, და მომართის მირიანს., და მას ვერ ძალედვის წინა დადგომად.,
და განამაგრნის ციხენი და ქალაქნი, და მოვლის თრდატ ქყ~ანა მისი.,
და ოდესმე განძლიერდის მირიან სპარსეთით., ვერ წინა აღუდგი
ს თრდატ, მოვლის სომხითი: ესრეთ დაუცხრომელად იყვის შფო
თი მათ შ~ს მარტოდ მბრძოლი თრდატისი: და სახელოვან იქმ
ნა იგი ყლ~სა ქყანასა, და სძლო ყოვლადვე მბრძოლთა მისთა, ვ~ა
წერილ არს ამბავი მისი ცხორებასა სომეხთასა: შ~დ ამისსამეფე იქმნა სპარსეთს ძმის წული მირიანისი, ძე ბარტამისი:

მოუვლინა მირიანს მოციქული და ჰრქვა, რათა შევკრბეთ და გა
რდავლოთ სომხეთი, და შევიდეთ საბერძნეთად: მაშინ გამოვიდა [ს.]ა სპარსთა მეფე, და მიეგება მირიან, და შეკრბა სიმრ
ავლე ურიცხვი, ვ~ა თივანი ველთანი, და ფურცელნი ხეთანი
სიმრავლითა: გარდავლეს სომხითი და ვერ წინა აღუდგა თრ
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დატ, ა~დ განამაგრნა ციხე ქალაქნი, და წარტყვენეს სომხითი, და შევ
იდეს საბერძნეთად, და ვერ წინა აღუდგა მათ ბერძენთა მეფე კოსტანტ
ინე შთავარდა მწუხარებასა დიდსა, იწყეს ტყვენვად საბერძნეთ
ისა: მაშინ არწმუნეს მეფესა კოსტანტინეს კაცთა ღ~ის მსახურთა და ჰრქვეს, იხილე საკვირველება ქრისტესი, და ძლევა მტ
ერთა მოსავთა მისთაგან, ვ~რ ყ~ნი მოსავნი ქრისტესნი წარძღვ
ანებითა ჯ~ისათა სძლევენ მტერთა მათთა: ხ~ კოსტანტინე მე
ფემან ირწმუნა მათი, ვ~ა წერილ არს ესე განცხადებულად ცხო
ვრებასა ბერძენთასა: ნათელ იღო კოსტანტინე, და წარმოიძღვანა
სახე ჯვარისა, და ეწყო მტერთა სპარსთა მათ ურიცხვთა, სპითა
მცირითა და ძალითა ქე~სითა აოტა ბანაკი მათი, და მოსრა სიმრ
ავლე მათი: ივლტოდეს ორნი იგი ძმანი მცირედითღა მჵედრითა,
და მიუდგა უკანა კოსტანტინე, და შევიდა საზღვართა მათთა: სპარს
თა მეფე შევიდა სპარსეთად მეოტი: ხ~ მირიან და დგა ქართლად დაგა
ნამაგრნა ციხე ქალაქნი: უღონო იქმნა მირიან და შეშინა შ~დ ო
ტებასა ქართლით., რ~ აწყვედილ იყვნეს წყობასა შინა ყნი წა
რჩინებულნი მისნი სპარსნი, და ქართველნი:
წარგზავნა მოციქული წ~ე მეფისა კოსტანტინესსა, და ით[.]ხოვამისგან მშვიდობა, და აღუთქვა მას მსახურება, და მოწყვედა სპ
არსთა: სთნდა კოსტანტინეს, რ~ შიში აქვნდა კვალად სპარსთა
მეფისაგან და შემწეობისა თვის და ეზავა მირიანს: აღიღო შვილი მი
რიანისი მძევლად, რ~ლსა ერქვა ბაქარ, და დამოყვრნა თრდატ და მი
რიან და ამძახნა. მოსცა ასული მისი თრდატ, რ~ლსა ერქვა სალომე
ძესა მირიანისსა ცოლად რლ~სა ერქვა რევ: უჩინა საზღვარი ეს
რეთ რომელთა ქყ~ანათა მდინარენი დიან სამხრით, მიერთვიან
რაჵსსა, ესე, ქყ~ანანი თრდატის კერძად და ყარნა: და რომლისა ქყ
ანისა მდინარენი ჩრდილოთ დიან, და მიერთვიან მტკვარსა, მირიანის კერძად და ყარნა, და შუა მდგომელ ექმნა მათ: და წარვიდა: მე
ფობდა მირიან ქართლს, რანს ჲერეთს, და მოვაკანს: და აქვნდა ეგრი
სიცა ეგრის წყლამდე, და მისცა ძესა მისსა რევს საუფლის წულოდ
1-21 სტრ., 33v
კახეთი და კუხეთი, და დასვა იგი უჯარმოს[.] რევ და ცოლი მისი სალომე თ
რდატისი და ცხონდებოდეს უჯარმოს: ხ~ ფეროზს სიძესა მირიანისსა აქვნ
და ქყ~ანა, რლ~ი ზემო ვახსენეთ მიცემულად მირიანისგან, და იყო იგი
მუნ ერისთავად: მას ჟ~ა მოსრულ იყო წმიდა და ნეტარი დედა, და ემბაზი
ჩნ~ი ნინო, და დაეყო მცხეთას შ~ა სამი წელი, და განაცხადა ქადაგება ქრი
სტეს სჯულისა, და იქმოდა კურნებასა თვინიერ წამლისა, და ჵმა მაღლა
დ იწყო ქადაგებად ქ~ეს სჯულისა, ჭტ~ისა ქ~ეს ღ~ისა ჩნ~ისა: ოდეს ქ
ართლი მოაქცია წ~ნ ნინო ქ~ეს ამაღლებითგან გარდასრულ იყვნეს წ
ელნი სამას ოცდა ათერთმეტნი, ხ~ დასაბამითგან სოფლისა, ხუთი
ათას რვაას სამოცდა ათერთმეტსა:
ამ ალაგას დაიხატვის საუკუნო მამა, აქ წ~ა ნინო აქ წ~ა გიორგი

*საუკუნო მამა *ნინა *გიორგი
მოქცევა მირიან მეფისა., დყოვლისა ქართლისა, წმ
იდისა და ნეტარისა დედისა ჩვენისა ნინო მოციქულისა მეი
ერ:
´ირველად ვახსენოთ ცოვრება წმიდისა და ნეტარისა დედისა ჩნ~ი
სა, და ყოვლისა ქართლისა განმანათლებელისა ნინო მოციქულ
ისა, რომლისათვის მანვე ნეტარმან მოგვითხრა ჟ~ა აღსრულები
სა მისისა. რლ~ი აღწერა მორწმუნემან დედოფალმან სალომე უ
ჯარმელმან, ძის ცოლმან მირიან მეფისამან, ასულმან თრდატ.
სომეხთ მეფისამან: და იყო მათ ჟამთა შ~ა, ოდეს წ~ა გიორგი კაბა
1-30 სტრ., 34r
დუკელი აწამა ქრისტეს თვის, იყო კაბადუკიათ ქალაქით კაცი ვინმე მ
თავარი, შესაბამი მონა ღ~ისა, სახელით ზაბილონ., და ესე წარვიდა
ჰრომედ წ~ე მეფისა მაქსიმიანესა მსახურებად[.], და ნიჭისა მოღებად მი
სგან და მათვე დღეთა შ~ა კაცი ვინმე იყო კოლასტრას შ~ა, და ესხნე
ს მას ორ შვილ: ძე და ასული, და სახელი ძისა მისისა იობენალი. ხ~
ასულისა მისისა სოსანა: აღესრულნეს ქმარი და ცოლი იგი, და დარჩეს და
ძმანი ობლად: ადგეს და წარვიდეს ქალაქად იეროსალიმად, იმედ ჰყვეს ი
მედი იგი ყთ~ა ქრისტეანეთა წმიდა აღდგომა, და მიევედრნეს მუნ: ესე ძმა იობენალი მიემთხვია დევტალარობასა, ხ~ და იგი მისი სოს
ანა მსახურებდა ნიაფორსა სარა ბეთლემელსა: ხ~ ესე ჭაბუკი კაბადუკე
ლი სახელით ზაბილონ, რლ~ი ვახსენეთ, მიიწია ჰრომედ წ~ე მეფისა, და
აღდგომილ იყვნეს მას ჟ~ა ბ[.]რანჯნი
შენიშვნა
ბრანჯნი ფრანგნი არიან
ბრძოლად ჰრომთა, ველსა ზ~ა,
პატალანისსა: მისცა უ~ნ ძალი ზაბილონს ჯაბუკსა მას კაბადუკელ
სა, და ქმნა წინა აღდგომა მტერთა მათ უზომო[..] და იოტ[..]ნა ბრანჯნი, და
შეიპყრა მეფე ბრანჯთა, და ყ~ნი იგი მთავარნი მათნი, და მოიყვანა იგი
წ~ე მეფისა, ხ~ მეფემან განაწესა სიკვდილი მათი: მაშინ იწყეს ტირ
ილად ბრანჯთა მათ, და ევედრებოდეს ზაბილონს; მოგვეც პ~დ სჯული.
შენი, და შეგვიყვანენ ტაძარსა ღ~ისა შენისასა; მაშინ იყავნ სიკვდილი ჩ~ნი: შენ მიერ შეპყრობილ ვართ, და შენვე ჰყავ ესე ჩ~ნ ზ~ა
და უბრალო იქმენ სისხლისა ჩნ~ისაგან ახოვანო: ხ~ ზაბილონს ვ~ა ეს
მა ესე, მსწრაფლ მივიდა იდუმალ პატრიაქისა ფარულად მეფისა.,
აუწყა ყოველი:, ხ~ პატრიაქმა მისცა ნათელი ჵელსა ქვეშე ზაბილონისასა, და შეიყვანეს ტაძარსა ღ~ისასა, აზიარნეს საიდუმლოსა ჵორ
ცსა და სისხლსა ქ~ესასა, და უჩვენნეს დიდებანი იგი მოციქულთანი.,
დილეულ ადრე აღდგეს ბრანჯნი იგი და შეიმოსეს სამოსელი სამკვდრო
განვიდეს ადგილსა მას კაცის საკლავსა სასისხლესა ილოცვიდეს.
და მადლობდეს ღ~თსა, ნათლის ღებისათვის და იტყოდეს,, ჩ~ნ სიკვდი
ლსა შ~ა უკვდავნი ვართ, რ~ ღირს გვყვნა ღ~თნ ესე ვითარსა დი
დებასა, მიღებად საგზალსა მას დაულევნელსა ჵორცსა და სისხლსაქ~ეს ძისა ღ~ისა უკვდავისასა, რ~ლი იგი არს კ~ხლ უ~კე: ხ~ ვ~ა მშობელ
1-30 სტრ., 34v
თა ჩ~ნთა ნაყოფთა სიმწარისათა, და მკვიდრთა ბნელისათა, და ჵმობდეს მო
ვედინ მეჵრმლე, და აღიხვენ თავნი ჩ~ნნი ჩვენგან: ამას რა იტყოდეს იგ
ინი ზაბილონ, აღიძრა გონებითა და სტიროდა მწარედ, რ~ ვ~ა ცხოვართა თ-

ავნი მათნი კ~ლად წარუპყრნეს, და ვა კრავთა შვილთა მათთა სწყალობდ
ეს: მაშინ მოწყალე ქმნილი ზაბილონ მათ ზ~ა შევიდა მეფისა და გამო
თხოვნა მეფისაგან სამკვიდროდ შეკაზმულნი იგი, და მიმადლა მეფე
მან და ჰრქვა:, მიმინ[.]იჭებია იგინი შენდა, და ჰრაცა გნებავს უყავ მა
თ: მაშინ ზაბილონ განუტევნა, ხ~ იგინი იგინი ევედრებოდეს ზაბილონს, რ~ა
წარყვეს ქყანასა მათსა, და მისცეს სჯული ქ~ესი ნათლის-ღება წყლი
თა. ყ~ა ერსა მათსა: ხ~ მან ისმინა ვედრება მათი, და მოითხოვა მღუდელი პატრიაქისაგან, და ბრძანება მოიღეს სხვათა მიზეზითა რაჳთამე
მეფისაგან, და წარვიდეს მათთანა: და ვითარ მიიეახლნეს დღისა ერ
თისა სავალსა, მოვიდა წინა ამბავი, ვ~დ მეფე ცოცხალი მოვალს, და
ყ~ნი მთავარნი მისთანა: შეიძრნეს ათნი საერისთონი ხოზამ ხოზა
გაახლაჯა, ხონებაგა ხინგირაგა, ზაჯა, ზაგა, ზარდა ზამარა, და თმონი და
სამეფო: მიეგებნეს ესე ყ~ნი მდინარესა ზ~ა დიდს და ღრმასა, და დაყენნა მეფემან ერი იგი წყალსა იმიერ და მიერ, და კ~ხეს წყალი იგი: შთახდა ყ~ი ი
გი ერი, და განიბანნეს, და აღმოჵდეს აღმოსავალსა ერთსა, და დასდებდა მ
ღუდელი ყ~ა მას ერსა ჵელსა, და იყო მუნ ათ დღე და აზიარნა საი
დუმლოსა ქ~ესსა ერი ყ~ი დაუტევნა მღვდელნი განუწესა წესი
ყ~ი , და ამისა შ~დ მისცა მშვიდობა ყ~თა და წარვიდა ნიჭითა დი
დითა ჰრომედ, და განიზრახა გონებასა თვისსა, წარვიდე იერუსალი
მად და ვამსახურო ნიჭი ესე ჩემი ადგილთა ღ~ისათა: წარვიდა
ზაბილონ და განუყო ყ~ი იგი მონაგები გლახაკთა, და პ~ლ ხსენე
ბული იგი [დაეტევა] დევტალარი პატრიაქ ქმნილ იყო, და ფ~დ
დაიმეგობრნეს ურთიერთარს ზაბილონ და პატრიაქი: ჰრქვა სა
რან ფორმან პატრიაქს: ე ზაბილონ მამა და ემბაზი ბრანჯთა,
კაცი სრული ღ~ის მოშიშებითა და სიბრძნითა, მიეც უ~კჲ
დაჳ შ~ი სოსანა ცოლად მისსა, და სთნდა წ~ა პატრიაქსა და
მისცა სოსანა ცოლად, და წარვიდა თვისად ქალაქად კოლა
1-30 სტრ., 35r
სტრად: ესე წ~ა ნინო მოძღვარი ქართლისა მათგან იშვა, ოდენ მხო.
ლოდ თვინიერ სხვისა შვილისა, და აღზარდა დედამან მისმან სოსანა მს
ახურებასა შ~ა გლახაკთასა, და ვითარ იქმნა ნინო ათორმეტისა წლი
სა, მშობელთა მისთა განყიდეს ყ~ი მონაგები მათი, და ი~ჲლ
იმად: მაშინ ზაბილონ დაიწერა ჯ~ი პატრიაქისაგან, და იჯმნა ცოლ
ისაგან თვისისა, შეიტკბო მკერდსა თვისსა ასული მისი წ~ა ნინო, და
დაღვარნა ვ~ა წყარონი ცრემლნი თვალთაგან პირისა მისისა: და თქვა.
შენ მხოლო ასულო ჩემო, ესერა დაგიტეობ ობლად ჩემგან, და მიგ
ითვალავ შენ მამასა ზეცათასა ყ~თა მზრდელსა ღ~ა, რ~ იგი არ
ს მამა ობოლთა, და მსაჯული ქვრივთა, და ნუ გეშინინ შენ შვილო ჩემო: შ~ნ
ხ~ მარიამ მაგდანელისა შური აღიღე ქ~ეს სიყვარულისა თვის, და დათა მათ
რაზარესთა და თუ ეგრეთ შეიყვარო იგი ვა მათ, მან ეგრეთვე მოგცეს შენ.
ყ~ივე რაჳცა სთხოვო: და უტევა ამბორის ყოფა საუკუნო და წარვიდა წია
ღ იორდანესა კაცთა მათთანა ველურთა, სადა ყოფა მისი უწყის დამბ
ადებელმან ღ~ნ: ხ~ დედა მისი მისცა პატრიაქმან მსახურებად გლა
ხაკთა და დედათა და წ~ჳ ნინო მსახურებდა ნიაფორსა, სომეხსა დვინელ
სა ორ წელ, და კითხვიდა ყდვე ვნებათა მათ ქ~ესთა ჯვარცმისა, და ფლვი
სა, და აღდგომისა ძალსა, და სამოსლისა მისისა ტილოთა, და სუდარისასა მი
წყებით ყ~ა რ~ არავინ ყოფილ იყო და არცა იყო შ~ს ი~ჲლისა სწორ
მისსა მეცნიერებითა სჯულისა ძველთა და ახალთა ყ~ავე ზ~ა მიწე

ვნით:, ხ~ იწყო უწყებად მისა და ჰრქვა ვხედავ შვილო ჩემო ძალსაშენსა, ვ~ა ძალსა ლომისა ძუსასა, რ~ი იზახებნ ყთ~ა ზ~ა ოთხ ფერ
ხთა, გინა ვ~ა არწივი დედალი, რ~ი აღვიდის სიმაღლესა ჰაერთასა უ
ფროს მამალთასა, და ყ~ი ჵმელეთი გუგასა თვალისა მისისასა მცირისა.
მარგალიტისა სწორად შეიყენის, განიხილის, და განიცადის საჭმელი მი
სი ცეცხლებრ, და რა ნახის მიუტევნის ფრთენი და მიეტევის მას ზ~ა ეგრეთ იყოს ცხოვრება შ~ნი: აწ ვიწყო და გითხრა ყ~ივე: ოდეს იხილეს
ღ~ი იგი უკვდავი კაცთა მოკვდავთა ქყ~ანასა ზ~ა, რ~ი მოსრულ იყო
მოწოდებად წარმართთა. ვ~ა თვით ინება [.] ჵსნა სოფლისა: იწყო კე
თილის-ყოფად ჰურიათა, მკვდართა აღდგინებად, ბრმათა აღხ
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ილვად, სნეულთა განკურნებად: ესე შეიშურეს და შეიძრახნეს, და წარავლი
ნნეს სტრატიონი ყ~ა ქყ~ანასა მსწრაფით მოსვლად ჰურიათა და თქვეს, ვ
ითარმედ ესერა წარვსწყმდებით, მოვედით და შემოვკრბეთ ყლნი: მაშ
ინ მოიწივნეს ყლ~ით ქყანით კაცნი ურიცხვნი სწავლულნი სჯ
ულისა მოსესა, რ~ნი იგი ანტ[.]აკრად წინა აღუდგეს სულს წ~ა: რა იგ
ი ჯერ იყო ქყანასა ყოფად, მათ აღასრულეს, ჯ~რსაცვეს, და სამოსელსა მ
ისსა ზ~ა წილ იგდეს, და ხვდა წილითა ჩრდილოელთა მცხეთელთა მოქა
ლაქეთა კვართი იგი უკერველი: ხ~ დაფლეს იესო, და დაკრძალეს და საფლა
ვი მისი, ა~დ აღდგა, ვ~ა თქვა, პ~დ, და ტილონი იგი პოვნეს საფლავსა
შ~ა: და შ~დ რაოდენთამე ჟამთა მივიდეს ჵელთა ლუკა მახარებლისათა,
და დასხნა იგინი სადაცა თვით იცის: ხ სუდრ[.], არა იპოვა, ა~დ თქვეს ვიეთმე პეტრესთვის. ვ~დ ჵელეწიფა აღხმადო და აქვს მასაო; ა~დ განცხადე
ბულად არა გვითხრეს: ხ~ ჯვარნი ამასვე ქალაქსა შ~ა და მარხულ არიან,
ად ადგილი მათი არავინ იცის ოდეს ინებოს ღ~ნ გამოჩნდეს იგინიცა: ვ
ითარცა ესმა ესე ყ~ი წ~ა ნინოს ნიაფორისაგან, მისცა კ~ხევა და მადლი.
ღ~ა, და კ~დ ჰკითხა, სადა არს ჩრდილოსა იგი ქყ~ანა ქართლისა, სომხი
თისა, მთიულეთი არს საწარმართო, რ~ჟ~ა ამას უჟიკთა საჵელმწ
იფოდ შექმნილ არს იგი: ხ~ მათ დღეთა შ~ა მოვიდა დედაკაცი ვინმე ეფესო
დ თაყვანისცემად წ~ისა აღდგომისა, და ჰკითხვიდა დედაკაცსა მას ნიაფორი,
ვ~დ ელენე დედოფალი ჯერეთცა ეგე ცთომასა და ბნელსა შ~ა არს: ხ~ მან ჰრ
ქვა ესრეთ, ვ~დ [ვითარ] ვარ მჵევალი მათი და მახლობელი განზრახვისა მ
ათისა, ყ~ა ცხადსა და დაფარულსა, და უწყი მე მისი, რ~ აქვს მას დიდი
წადიერება ქ~ეს სჯულისა, და ნათლის ღებისა თვის: ხ~ ესმა რა ესე დ
ედაკაცისა მისგან წ~ა ნინოს, ჰრქვა ნიაფორსა ესრეთ წარმგზავნე, მე
და მივიდე დედოფლისა ელენესსა, ნუ უ~კჲ მივიახლო სიტყვის გებად ქ~ე
სთჴს წ~ე მისსა: ხ~ ნიაფორმან აუწყა პატრიაქსა წადიერება ესე, და ს
აქმე ნინოსი: ხ~ დედის ძმამან მოუწოდა წ~ა ნინოს დისწულსა თჴსსა,
და დადგინა იგი აღსავალსა წი~სა საკურთხეველისასა და დასხნა ჵელ
ნი მისნი წ~ა მჵართა ზ~ა მისთა, სულთ ითქვნა ცად მიმართ სირღ
მითა გულისა მისისათა და თქვა უ~ო ღ~ო საუკუნეთაო ჵელთა შე
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თა შევვედრებ ობოლსა ამას შვილსა დისა ჩემისასა, და წარვავლინებ ქადაგებად ღთ~აებისა შ~ისა, რათა ახაროს აღდგომა შ~ი, სადაცა სათნო
იყოს სრბა ამისი, ექმენ ქ~ე ღ~ო ამას მოგზაურ, ნავთ სადგურ, მო
ძღვარ, ენა მეცნიერ, ვ~ა უწინარეს ამისსა მოშიშთა სახელისა შენი
სათა: და უჯმნა დედისაგან თვისისა ამბორის ყოფითა განშორები
სათა, და გამოსახა მის ზ~ა სასწაული ჯ~ისა, და ესრეთ ლოცვითა ღ~ისა.

მიმართ და კ~ხევითა განუტევა: და წარემართა წ~ა ნინო დედაკაცისა მის თანა ეფესოთ მოსრულისა, და ვ~რ მიიწივნეს სამეუფოსა ჰრომსა სახ
იდ დედაკაცისა., რ~ლსა იგი თანა მოგზაურ ექმნა, იხილეს მუნ დედოფ
ალი ვინმე და ტომი მეფეთა სახელი რიფსიმე, დედა მძუძე მისი გაი
ანე, რ~ნი ესე იყოფებოდეს მონასტერსა შ~ა ქალწულთასა, და სუროდა
ქ~სთჴს, და მომლოდნე იყვნეს ი~ჲლიმით ნათლის ღებასა: მაშინ დედაკაცმან მან წარუდგინა ნინო, და აუწყა საქმე მისი დედოფალსა რიფ
სიმეს,რ~ი იგი იხილა რა ქ~ეს მოყვარემან რიფსიმე სიხარულით შეი
ტკბო, და შეიწყნარა სახიდ თვისად, წ~ე მისსა წ~ა ნინო ჵელთგან მი
ს დედაკაცისათანა მოგზაურისა, და ესრეთ იყოფოდა რა მისთანა წ~ა ნინო,
მასვე შ~ა წელიწადსა ნათელ იღო რიფსიმე, რლ~ისა თვის იგი სურვილ იყო, მი
ს თანა გაიანეცა დედა მძუძემან მისმან, და სხვათა მათ სახლეულთა მის
თა რიცხვითა ორმეოცდა ათთა სულთა, ჵელსა შ~ა წი~სა ნინოსსა და იყო
ფოდეს მონასტერსა შ~ა თვისსა, და მათთანა წ~ჳ ნინო ორ წელ: მა
თ დღეთა შ~ა წარავლინნა კეისარმან ძიებად ქალისა ქმნულ კე
თილისა და შვენიერისა, რათამცა ღირსი ცოლად მისსა, და ვ~რ მოი
წივნეს მეძიებელნი იგი მონასტერსა ქალწულთასა, და იხილნე
ს და განიცადეს რიფსიმე, და გამოიკითხეს გვარი მისი, სცნეს მეფე
თა ნათესაობა მისი, რლ~ისა სახე ფ~დ სთნდა შვენიერება მისი, რ~ლ
ისა ვერა სადა ეხილვა მსგავსი ხილვითა და შვენიერებითა, და გ
ამოსახეს სახე შვენიერებისა და ხატისა მისისა ფიცარსა ზ~ა, და წ
არგზავნეს წ~ე კეისრისა., რ~ი იხილა კეისარმან., ფ~დ სთნდა და სიხა
რულით აღივსო, და განაწესა აღსრულება ქორწილისა მრავლი
თა სიხარულითა, რლ~ისა თვისცა მსწრაფლ წარავლინა მოციქულნი,
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და განმგებელნი ყ~თა შა საბრძანებელთა მისთა, რათა ყ~ნი დიდითა სიხარუ
ლითა მოვიდენ ბრძანებითა ქორწილსა ამას სამეფოსა: ხ~ იხილეს რა ყ~დ
წ~თა მათ დედათა და ფარული იგი მანქანებაჳ მტერისა, და ისარნი იგი გა
ნხურვებულნი რომლითა იგი ისწრაფა სისრად წ~თა მათ ქ~ესთა, იურ
ვოდეს რ~ ჭური რისხვისა პოვა მეფე, ვ~ა გველი სამოთხესა შ~ა მზრ
ახველ[ი] ექმნა, ეგრეთვე აქა მსგავსად მისსა უუსჯულოეს იპოვა, რ
~ლსა აქვნდა შეგინებული თაყვანის ცემა ბილწთა და შეგინებულთა კერ
პთა: ხ~ იხილეს რა ნეტარმან რიფსიმე და გაიანე, და სხვათა მათ წთ~ა დედათა,
განსაცდელი ესე მათ ზ~ა მოწევნულად, მაშინ მოიხსენეს მათ უბიწო
იგი აღთქმა, და ღირსი ქებისა მარტოებით ცხოვრება რ~ლსა იგი იყვნეს
განსწავლულ, და გოდებით სტიროდეს გამოხატვით შვენიერებისა მისთვი
ს წ~ე მეფისა უსჯულოსა შვენიერებასა წი~სა რიფსიმესსა, რ~ იგი გა
მოეხატათ, წარგზავნეს: და მისცნეს თავნი თვისნი ფიცხელისა მოღ
ვაწებისა კანონსა ლოცვითა და ვედრებითა ღ~ისათა და უცადებელითა
და მხურვალითა. და ერთობით განზრახვითა ურთიერთარს, ყთავე დაუ
ტევეს ქყ~ანა იგი ფარულად ორმეოცდა ათცამეტმან სულმან, და მ
ოიწვნნეს ლტოლვილნი აერთა და სანახებთა სომხითისათა, ად
გილსა მას, რ~ლსა ჰრქვიან ახა ქალაქი, უაღრეს შენებულსა, რ~
ლ არს დვინი საყოფელი სომეხთა მეფისა, და შევიდეს მუნ ტა
ლავართა მათ შ~ა საწნახელთასა, რ~ლნი იგი იყვნეს შენებულ ჩრ
დილოთა კერძ, და აღმოსავალით, და იზრდებოდეს მუნ შ~ა ჵელთ საქმარი
სა მისისა განვაჭრებით: ხ~ იხილა რა კეისარმან, რ~ განერეს ჵელ
თაგან მისთა, და ტრფიალებისაგან მისისა ბოროტისა წ~ჳ რიფსიმე

და სხვანი იგი მისთანანი, აღივსო უნუგეშ ცემოითა მწუხარები
თა და წარავლინა კაცნი ყთ~ა ადგილთა მოძიებად მათდა, მაშინ.
მოიწივნეს მოციქულნი კეისრისანი წ~ე თრდატ სომეხთა მეფისა,
და მოართვეს წიგნი კეისრისა, რ~ლსა ესრეთ: თვით მპყრობელი კეისარი
საყვარელსა ძმასა და მეგობარსა, და თანა მოსაყდრესა ჩემსა თრდა
ტს, გიკითხავ: უწყებულ იყავნ ძმობა შ~ი, და თანა შემწეობა, რ~ლ
ისა თვის იგი პ~დ გვევნების, შეცთომილისა მის ქეანე~თა ნათეს
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ავისა, რ~ ყ~დვე შეურაც იქმნების ჩ~ნი უფლება მათისა მის კრებ
ულისა მიერ, და დასაწუნელ არს ჩ~ნი ესე ჵელმწიფება მათგან: რ~
იგინი ჯვარცმულსა ვისმე მომკვდარსა მსახურებენ, და ძელსა თა
ყვანის ცემენ, და თავისა მათისა სიკვდილსა უფლისა მათისათვის დიდებად შეირაცხებენ, და არა ეშინის ჰურიათაგან: და მო
კლულისა მისგან ჰურიათაგან, და ჯვარცმულისა ეშინის, და შეც
თომილ არიან: მეფეთა აგინებენ, ღმერთთა შეურაცხყოფენ, და ძა
ლსაცა მზისასა და მთოვარისასა და ვარსკულავთა ნათლისასა,არა რად შერაცხიან, ად შექმნილად იტყვიან მათ ჯ~რცმულისა.
მის მიერ, და ესრეთ მიიქციეს ქყ~ანა ვ~ემდის მამანი დედათაგან და დედანი.
მამათაგან ცოცხალვე განაშორნეს, დაღაცათუ დიდითა ქადებითა.
და ფ~დითა სატანჯველითა მოვსწყვიდენით, ა~დ კ~დცა უფროსად გან
მრავლდეს: ხ~ აწ შემემთხვია მე ხილვა ნათესავისა მათისაგანი
სა, ქალისა ერთისა ჭაბუკისა,და განვიზრახე მოყვანება მისი
ცოლად ჩემდა., ხ~ მას არცაღა თუ ვ~ა მეფისა უთქვა გულმან მ
ისმან სურვილად ჩემდა, ა~დ საძულველად, და არა წ~ად შე
მრაცხეს მე რ~ითაცა მეოტ იქმნეს ფარულად ჩემგან, და კერძო
თა ქ~ყანისა შენისათა წარმოსრულ არიან: უწყებულ იყავნ ესე
შენდა ძმაო ჩემო მოიძიენ იგინი, მისთანანი იგი სიკვ
დილითა მოაკვდინენ. ხ~ რ~ი იგი მათ შეაცთუნეს შვენიერი ხატი
თა, და სახელით რიფსიმე, ჩემდა წარმოავლინე: და უკეთუ შენ გ
თნდეს იგი თავისა შენისა თვის იგულე, რ~ არა იპოვო სხვა მს
გავსი მისი იონთა სოფელსა შ~ა და ცოცხლებითმცა იყოფები შენ.
მსახურებასა შ~ა ღ~თთასა ხ~ აღმოიკითხარა თრდატ ბრძანება ესე
კეისრისა, მყის იწყო მოსწრაფებით ძიება მათი, და ჰპოვნა რა საწნ
ეხელთა მათ შ~ა პ~ლ ჵსენებულთა, და იხილა რა რიფსიმე, აღივსო
ტრფიალებითა გულის თქმისათა და სიხარულითა დიდითა, და და
მტკიცა მიყვანება მისი ცოლად მისდა: ხ~ ურჩ ექმნა რა თრდატს.
საქმისა [ამ,] ამისთვის წ~ჳ რიფსიმე მაშინ იწამა იგი მის მიერ.
წამებისა ღვაწლითა, მისთანა გაიანეცა დედამძუძე იგი მისი,
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და სხვანი მრავალნი მათთანანი, ვ~ა იგი წერილ არს წიგნსა მას წამები
სა[სა] მათისასა, მოქცევასა შ~ა სომეხთასა: რ~ თრდატ მეფე განგებ
ითა ღ~ისათა ეშვად შეიცვალა, ხ~ რ~ლნიმე მათგანი წ~ანი, დაი
მალნეს და ივლტოდეს, რ~ლთათანვე მაშინ ესე წ~ა ნინო დამალ
ულ იქმნა ეკალთა შ~ს ვარდისათა, რ~ი იგი ჯერეთ არღარა გამო
მღებელ ქმნილ იყო ყვავილისა ჟამსა, და ესრეთ დამალულ რა იქმნა
წ~ა ნინო, და იხილა მუნით გამოსახითა მთავარდიაკონისათა შთამომა
ვალი ზეცით ნათლისა ოლარითა მოსილი დამპყრობელი სასაკმევე
ლისა ჵელითა მისითა რლ~ისა კვამლისა სახე სუნნელება დაჰფარვიდა.ც

ათა. და კ~დ იყო მისთანა სიმრავლე ერთა ზეცისათა, რ~ მას ჟამსა გა
ნეყოფოდეს ჵორცთაგან სულნი წ~თა მათ[ა] მოწამეთანი, რლნი იგი შეიერ
თნეს ბრწყინვალეთა მათ ზეცისა ძალთა, და ესრეთ ცად მიმართ აღი
წეოდა, რ~ი ესე იხილა რა ესრეთ წ~ნ ნინო, ღაღადყო ესრეთ უ~ო უ~ო რა
დ დამიტეობ მე შ~ს ასპიტთა იქედნეთა: მაშინ ჵმა ესმა ზე გარდამო.,
რ~ი ეტყოდა, ვ~დ ესრეთვე იყოს შენდა წარყვანება სასუფეველად წ~ე ღ~ისა;
ჟამსა ეგე ეკალი რ~ლ არს გარემოს შენსა, ყ~ივე იქმნეს ვარდის ფურცელ სუნ
ნელი: ა~დ აღსდეგ და ვიდოდე ჩრდილოთ კერძო, სადა იგი ფ~დ არს სა
მკალი, ხ~ მუშაკი ყ~დ არა:
ამისა შ~დ წარმოვიდა მუნით წ~ა ნინო, და მოიწია ორბანთად საზღ
ვართავე სომხითისათა, და მუნ დაიზამთრა ჭირთა შ~ა მრავალთა: და თ
ვესა მეოთხესა მარტითგან, რ~ლ არს ივნისი, წარმოემართა, და მოიწია მ
თათა ჯავახეთისათა, სადა იგი მიემთხვია ტბასა დიდსა გარდამომდი
ნარესა, რ~ლსა ეწოდების ფარავნი: ხ~ მიიხედნა რა მუნით, და იხილნა.
მთანი ჩრდილოსანი დღეთა მათ ზაფხულისათა სავსენი თოვლ
ითა, და ჰაერითა სასტიკისათა, შეძრწუნდა წ~ჳ ნინო და თქვა უ~ო უ~ო მიღ
ე სული ჩემი ჩემგან, და დაჰყო მუნ ორი დღე და ითხოვა საზრდელი მე
თებზურთაგან ტბასა მას შ~ა მონადირეთასა: და რ~ მწყემსნიცა იყვნეს
ადგილსა მასვე, და ჵმილვიდესრა საჵმილავსა ღამისასა სამწყსოსა ზ~ა
მათსა, ხადოდეს იგინი შემწედ და მფარველად მათდა ღმერთთა.
მათთა არმაზს და ზადენს, და აღუთქმიდეს მათ შესაწირავთა, ოდეს
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მოვიდეთ წ~ე თქ~ნსა მშვიდობითო, და ამას იტყოდეს იგინი ენითა სომხურითა, რ~
ლი ესე ესწავლა მცირედ რაჳმე ნინოსაცა პ~დვე ნიაფორისაგან, და ჰპოვა
მწყემსთა მათ შ~ს მზრახველ, სომხურისა ენითა ერთი და ჰკითხა და ჰრქვა ენი
თა სომხურითა, ვ~დ რლ~ისა სოფლისანი ხართ: ხ~ მან მიუგო და ჰრქვა, ვ~დ
ვართ ჩვენ დაბით ელარბნით და საფურცლით, და ქინძარელნი, რაბატელ
ნი, და დიდისა ქალაქისა მცხეთისანი, სადა ღმერთნი ღ~თობენ და მეფენი
მეფობენ და ჰკითხა სადათ არს მცხეთა. ხ~ მან მიუგო, ვ~დ გარდამდინარე
ესე ტბისა, თანა წარვლის ქალაქსა მას მცხეთისასა: ხ~ წ~ა ნინოს შე
უძნდა სიგრძე გზისა მის, და სიბრტყე მთათა მათ, რ~ი იხილა, და ამისთ
ვის შეძრწუნებულმან სულთ ითქვნა, და დაიდვა ლოდი სასთუნლად, და ე
სრეთ მიიძინა გარდასადინელსა მას ტბისასა, დვ~რ ეძინა მას, მოვიდა კაცი ერთი
ჩვენებით, ჰასაკითა ზომიერ, ხ~ თმითა ნახევარ თმოსან, და მისცა მას წიგნი
დაბეჭდული წ~ა ნინოს და ჰრქვა, მიართვ ესე მსწრაფლ ქალაქსა შ~ა მც
ხეთას მეფესა მას წარმართთასა: ხ~ წ~ნ ნინო იწყო ტირილად და ჰრქვა.
მას [ტირილად] ვედრებით, ვ~დ მე უ~ო დედაკაცი ვარ უცხო, და უმეცარი,
არღარა მრავლის მეტყვედ მეცნიერ, ვ~რ. მივიდე უცხოსა ქყ~ანასა, და
კაცთა მათ უცხო თესლთა: მაშინ კაცმან განუჵსნა წიგნი იგი, და
იყო წერილი ჰრომაელბრ, რ~ლსა ზ~ა იყო ბეჭედი იესო ქ~ესი, დაწერილ
იყვნეს წიგნსა მას შ~ა ათნი სიტყვანი, მსგავსადვე ფიცართა მათ ქვი
სათა მოსეს ზე მისცა კითხვად ნინოს, და იყო დასაბამი სიტყვათა მათ ესე:
ა:, სადაცა იქადაგოს სახარება ესე მუნცა ითქმოდეს დედაკაცი ესე:
ბ:, არცა მამა კაცება, არს არცა დედაკაცება, ა~დ თქვენ ყ~ნი ერთ ხართ:
გ, წარვედით და მოიმოწაფენით ყ~ნი წარმართნი, და ნათელს ცემდით.
მათ სახელითა მამისათა, და ძისათა, და სულისა წი~სათა:
დ, ნათელი გამობრწყინებად წარმართა ზ~ა, და დიდება ერისა შენისა.
ისრაილისა:

ე, სადაცა იქადაგოს სახარება ესე სასუფეველისა, მუნცა ით
ქმოდეს ყ~ა სოფელსა:
ვ, რ~ლნ თქვენ შეგიწყნარნ[ს]ეს, მე შემიწყნარა, და რ~ლმა
ნ მე შემიწყნაროს შეიწყნაროს მომავლინებელი ჩემი
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ზ, რ~ ფ~დ უყვარდა მარიამ უ~ა, რ~ მ~დის ისმენდა მისსა სიტყვასა ჭ
ეშმარიტსა:
ჲ, ნუ გეშინინ მათგან, რ~ლთა მოსწყვიდნენ ჵორცნი თქვენნი ხ~ სულისა ვე
რ შემძლებელ არიან. მოწყვედად:
თ, ჰრქვა მარიამს მაგდანელსა ი~ჴ, წარვედ და ახარე ძმათა ჩემთა:
ი, სადაცა ჰქადაგებდეთ სახელითა მამისათა, და ძისათა და სულისა წი~სათა:
ვ~ა წარიკითხნა სიტყვანი ესე წ~ნ ნინო, იწყო ვედრებად ღ~ისა მ~რთ და გულის ჵმა ყო, ვ~დ ზეცით იყო ჩვენება ესე, და აღიხილნა თვალნი
ზეცად, და ითხოვა მაღალთა შ~ა დამკვ~ებულისა, და ყ~ისა გარე შემცველ
ისა ღ~ისაგან შეწევნა მისი, და წარემართა, და მიჰყვა მდინარესა მის.
ტბისაგან გარადმომდინარესა, რ~ი იგი წარმდინარეობს დასავალით, მე
რმე კ~დ იწყებს აღმოსავალით დინებასა: მიუდგა გზათა ძნელთა და ფ
იცხელთა, ნახნა ჭირნი დიდნი გზათაგან, და შიშნი დიდნი მჵეცთაგან.,
ვ~ე მიწევნადმდე ადგილსა, მას, რ~ლსა იწყებს წყალი იგი აღმოსავლით.
დინებასა., და მიერითგან იქმნნა ლხინება მისი, რ~ ჰპოვნა მუნ მოგზ
აურნი, რ~ლთათანა მიიწია სანახებსა ქართლისასა ქალაქსა რ~ლსა.
ეწოდების ურბნისი: სადა იგი იხილა ერი უცხო, და უცხოთა ღ~თთა.
მსახურნი, რ~ თ~ყვანის ცემდეს იგინი ღ~თად მათდა ცეცხლსა, ქვასა.
და ძელთა, რლ~ისა თვისცა შეაურვა სულსა ამის წ~იდისასა, და შევიდა
უბანსა ჰურიათასა, რ~ლთაცა ზრახვიდა მათთანა ენისა თვის ებრ
აულისა, რ~ლსა იგიცა მეცნიერ-იყო, და დაყვნა მუნ თვისა ერთ
ისა დღენი, და განიცდიდა საქმესა და ძალსა მის ქ~ყანისასა : ხ~.
აღიძრნეს დღესა შ~ა, ერთსა ერნი დიდნი სიმრავლითა მით ქალ
აქისათა წარმავალნი დედად ქალაქად სამეუფოდ მცხეთად, მოვა
ჭრებად საჵმართა რათმე, და ზორვად წ~ე არმაზ ღ~ისა მათისა და წარჰყვაწ~ა ნინო მათთანავე: ხ~ ვ~რ იგი მიიწივნეს ქალაქად მცხეთად, და და ისა
დგურეს მათ წიაღ მოგვთასა ჵიდსა მას, დაიხილა მუნ მოგობა ცეც
ხლის მსახურთა მათ ერთა და საცთური, და ტიროდა წ~ა ნინო წარწყ
მედასა მას ზ~ა და იგლოვდა უცხოებასა მისსა: ხ~ აჰა ხვ
ალისა დღე იყო ჵმა ოხვრისა და საყვირისა, და ზარი საშინელი, და
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და გამოსვლასა ერისა ურიცხვისა, ვ~ა ყვავილთა ველისათა, და ზარი საშ
ინელი გამოვიდოდა ვ~ე გამოსვლადმე მეფისა: და ვ~რ იგი მოიწია ჟამი, ი
ყო სივლტოლვა და მიმოდაბნევა ყ~ისა კაცისა, და შიშისაგან შეივ
ლტოდეს და დაიმალვოდეს საფარველსა შ~ა მისსა: და აჰა მყის გამოვი
და ნანა დედოფალი, და შ~დ მისა გამოვიდა სიმრავლე ერისა ნელია
დ, და შეამკვნეს ყ~ნი იგი გზანი და ფოლორცნი, და სამოსელთა მიერ თ
ვითო ფერთა და ფურცელთაგან ხეთასა: მერმეღა გამოვიდა მეფე მირი
ან საზარელითა, და თვალთ შეუდგამითა ხილვითა, და იწყო ყ~ნ ერმან .
ქებად მისა: და ჰკითხა წ~ნ ნინო დედაკაცსა ვისმე ჰურიასა, ვ~დ რა არს.
ესე: ხ~ მან ჰრქვა, ღ~ი ღ~თთა მათთა არმაზ უწესს მათ წ~ე მისსა
აღსვლად, რლ~ისა მსგავს არა არს სხვა კერპი:: და ეუწყა რა წ~ა ნინოს,
აღვიდა ხილვად კერპისა მის არმაზისა, ერისა მისთანა,რ~ით ა

ღივსნეს მთანი იგი, და განსვენდებოდეს დროშათა მიერ, და სამკაული
თა და ყვავილნი ველისანი, და შეუსწრო წ~ნ ნინო ციხედ არმაზად,და
დადგა იგი მახლობელად კერპისა მის, ნაპრალსა ზღუდისასა, და ხ
ედვიდა საკვირველებასა მიუწთომელსა, და ენითა გამოუთქმელსა, ვ~რ:
იგი იყო შიში და ძრწოლა ზარისა აღსაჵდელი მეფეთა მათ, და ყ~ისა
ერისა წ~ე კერპთა მათ წარდგომილთა: რ~ იხილა წ~ნ ნინო მდგომა
რე კაცი ერთი სპილენძისა, რ~ლსა ეცვა ტანსა მისსა ჯაჭვი ოქროსა.,
და თავსა მისსა ჩაფხუტი ოქოსა, სამჵრენი და თვალნი მისნი იყვ
ნეს ზურმუხტისა და ბივრიტისანი, და ეპყრა ჵრმალი ჵელთა მისსა.
ერვალე, და მიმთხვევისა და სიკვდილისა მის მიერითა, არავინ განუკ
რძალველად შეემთხვეოდეს კერპსა მას., ა~დ ესრეთ განიკითხის თა
ვი მისი და თქვის: ჶ ი ჩემდა უკეთუ დასამე ვაკლდი დიდებასა ღ
~ისა არმაზისსა, ანუ შესამევსცეთ სიტყვად ებრაელთათანა, გინ
ა მოგვთა თანა სმენასა, ოდენ დამთხვეულ იყო მზისა მსახურთასა,
და მათსა, რ~ნი იგი იტყვიან უმეცრებით დიდსა ვისმე ღ~თსა, და ძე
სა ღ~ისა ზეცათასა, და იპოვოს რაჳმე ესე ვ~რი ბიწი, და მცეს
მე მახვილი მისი, რლ~ისაგან ეშინის ყ~ა ქყ~ანასა: და ესრეთ წ~წრვე
განკითხვითა თავთა თვისთათა, შიშითა და ძრწოლითა თაყვა
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ნის ციან მას: და კ~დ იყო მარჯვენით მისსა სხვა კერპი ოქროსა სახითა.
კაცისათა მდგომარე, და სახელი გაცი, და მარცხენით მისა ედგა კაცი
ვეცხლისა, და სახელი მისი გაიმ, რ~ნი იგი ღვთად უჩნდეს ერთა მათ ქა
რთლისათა: მაშინ ვ~რ იხილა ნეტარმან ნინო, იწყო სულთქმით და ც
რემლით ტირილად ღ~ისა მიმართ ცთომათა მათთვის ქ~ყანისა ჩრდილ
ოსათა, და მიფარვასა მისთვის მათგან ნათლისა, და უფლებისა მათ ზ~ა ბნე
ლისა თვის: რ~ მოხედნა მეფეთა მათ დიდ ძალითა, და ყთ~ა მთავართა, რ~ნი
იგი ცოცხლივ შთაენთქნეს ჯ~ხეთსა, და დაეტევა დამბადებელი, და ქვათა და ძელთა, სპილენძსა და რვალსა განჭედილსა ღ~თად თაყვანის ცემენ, და ე
სენი ინცობ[ო]ებოდეს ყ~ისა შემქმედად, და მოეხსენა წ~ა ნინოს მაშინ სიტ
ყვა იგი, რ~ი ამცნო დედის ძმამან მისმან იობენალ პატრიაქმან წ~ნ
ღირსმან ღ~ისამან ესრეთ, ვ~დ ვ~ა მამაკაცსა სრულსა წარგავლინებ, და მ
იწევნად ხარ ქყანასა უცხოსა, და ნათესავთა დარგველ ზევლი ბარკადულ.,
რ~ლ არს ბრანჯულად კაცთა ღის მბრძოლთა და მხდომელთა: მაშინ.
აღიხილნა ზეცად მიმართ და თქვა უ~ო მრავლითა ძალითა შენითაგე
ცრუნეს შენ მტერნი შენნი, და მრავლითა სულ გრძელებითა შენითა იქ
მენ რასაცა იქმან[ა], და მოიგონებენ ყ~ა მტვერებრ და ნაცარებრ განქარვე
ბადნი ესე ქყ~ანასა ზ~ა, ა~დ ნუ უგულებელსჰყოფ რ~ი შექმნეს ჵელთა
შენთა კაცი ხატად შენდა: და რ~ლსათვის ერთი სამებისაგანი განჰკა
ცენ და აცხოვნენ ყ~ნი სოფელნი, და მოხედენ წყალობით ამათ ზ~ა ნათესა
ავთა, და შერისხენ სულთა ამათ ბოროტთა და უჩინოთა, სოფლის მპ
ყრობელთა მთავართა ბნელისათა, და შთახვდინ ადგილთა ბნელთა, და მი
ჩვენე მე უ~ო ღ~ო, მამისა და დედისა ჩ~ისაო მჵევალსა ამას შენსა, და ნ
აშობსა მონათა შენთასა, რ~ლ იხილონ ყთ~ა კიდეთა ქყანისათა მაცხოვა
რება შენი, და რათა ჩრდილო ბღვარისათა იხარებდეს, და ყ~ნ ერმან მხოლ
ოსა ღ~ა თაყვანის გცენ ქ~ე იესოს მიერ ძისა შენისა რ~ლსა შვენის მად
ლობა და დიდების მიცემა უ~კე:
და ვ~ა დაასრულნა წ~ნ ნინო ლოცვა ესე, და მყის წამის ყოფითა საღთო
თა აღდგეს დასავლით ქარნი, და ჰაერნი ღრუბელთა თანა ხილვ

ითა საშინელითა, და ჵმითა ზარის აღსაჵდელითა ქუხილისათა, და მო
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და მობერნა ნიავმან მზისა დასავლისამან სული სიმწარისა.,
სიმყრალისა, რ~ი ესე იხილა სიმრავლემან ერისამან მათ ზ~ა მომავალ
ად მაშინ იწყეს მსწრაფლ სირბილად შელტოლვად ქალაქთა და სოფ
ელთა თჴსთა, და რ~ მცირედ დროსაცა ღ~ნ ვ~ე განრინაბამდე თა.
ვთა მათთა, და ყოფად ამისსა, რათამცა შეესწრნეს იგინი მომს
რველსა მას სოფელსა შ~ა თვისთა, და ვ~რ განიბნინეს იგინი ყ~ნი
მეყსეულად მოიწია რისხვისა იგი ღრუბელი მწარედ სასტიკი, და
მოიღო სეტყვა სწორი ქვისა ორთა მიერ ჵელთა მძლედ სატყორცებელი, ადგილსა მას ოდენ ზ~ა საყოფელსა კერპთასა, და შემუსრვით.
და აწვლილნა იგინი, და დაარღვივნა ზღუდენი იგი ქარისა მიერ
სასტიკისა, და შთაიბნივნეს იგინი კლდეთა ნაპრალთა მათ შ~ა:
ხ~ წ~ა ნინო ეგო უვნებელად დაცულ ადგილსა მასვე, სადა იგი პ~ლ შესრულ და მდგომარე იყო:
ხ~ დღესა მეორესა გამოვიდა მირიან მეფე და ყ~ი იგი ერი ძიებადღ~თთა მათთა, და არა ჰპოებდეს, რლ~ისა თვის იგი დაეცა მათ შიში
და ძრწოლა და გაკვირვებამან შეიპყრნა, და უმრავლესნი იგი ერნი იტ
ყოდეს გულ ფიცხელნი მოუდრეკელნი ესრეთ, ვ~დ ქალდეველთ ღ~ი ით
რუჯან, და ჩ~ნი ესე ღ~ი არმაზ, ყ~დვე ურთიერთარს მტერ არიან, რ~ ამა
ნ ოდესმე მათ ზ~ა ზღვა მოაქცია, და აწ მან შური იძია, და მო[.]აწია
ესე ამას ზ~ა:
ხ~ რ~ლნიმე იტყოდეს: ვ~დ რლ~ისა ღ~ისა ძალითა თრდატ ს
ომეხთა მეფე ეშვად შეი[.]ცვალა,დკ~დ ეშვისაგან კაცადვე მოა
ქცივნა, მან უ~კჲ ღ~ნ ჰყო, და მოიწია ესსე რისხვა ღ~ისა, და ამას ესე
ვ~რსა იტყოდეს ამისთვის მაშინ, რ~ ვინათგან მეფე თრდატ, ქ~ე
ა ძლითავე ეშვად გარდაქცეულ იყო, მიერითგან ქება დიდება ქ~ესი
არღარა ფარულად ითქმოდა ქართლსა შ~ა რ~ მადლსა ღ~ისასა ეწ
ყო მიფენად აღმოსავლეთს: ხ~ მასვე დღესა რისხვისა და კერპთა.
შემუსვრისასა, დასცხრა სეტყვა იგი და ქარი სასტიკი: მაშინ გამო
ვიდა წ~ა ნინო კლდისა მისგან ნაპრალისა, და პოვა თვალი იგი ბივ
რიტი, აღიღო და წარმოვიდა წინა კერძო დასასრულსა მას კლდისა
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ცხვირისასა, სადა, იგი ყოფილიყო ძველადვე ციხე და ქალაქი: და იხილნა
მუნ მდგომარედ ხე ერთი, რ~ლსა ბრინჯ უწოდიან, მაღალი, შვენიერი, და რ
ტო მრავალი, სადა იგი ყოფილიყო ბარტამ მეფისა საგრილი, და განსას
ვენებელი: და მივიდა ხესა მას ქვეშე, გამოსახა სასწაული ქ~ეს ჯ~ისა,
და აღასრულნა მუნ დღენი ექვსნი მადლობით და ვედრებით ღ~ისა მ~რთ,
წყალობით მოხედვისათვის, და დახსნისა ერისა მისთვის ეშმაკთა შეცთ
ომილისა: ხ~ ოდეს იქმნა კერპთა შემუსრვა, იყო თვე მარტითგან მე
ქ~სე აგვისტოსი, და დღე მექვსე, რ~ლსა შ~ა ფერი იცვალა ქ~ემან წ~ე
თავთა მათ წწრმეტყველთა, და მოწაფეთა თვისთა: და ვითარ იგი ვს
თქუ, იყო ფებოდრა წ~ა ნინო საფარველსა მას ქვეშე ხეთასა, მაშ
ინ მოვიდა მისდა სეფე ქალი ერთი სახელით შროშანა, და იხილა.
მუნ წ~ა ნინო ესრეთ მყოფი განკვირდა, და ჰკითხა მას სხვისა მიერ ბერძულ მე
ტყველისა დედაკაცისა ვინაობა მისი, სხვისა ყ~ისავე თანა საქმისა მი
სისა: რ~ი იგი აუწყა რა ყ~ივე, ნინო თვინიერ უწყებისა მშობელთა
თვისთასა, და იჩემა ტყვეობა თავისა მისისა მაშინ თანა შროშანა

ლმობილი და მოწყალე ქმნილი უცხოებისათვის მისისა, ცრემლით
აიძულებდა წ~ა ნინოს წარსვლად მისთანა სახით სამეფოდ, რ~ი
ესე არა ინება წ~ნ ნინო, ა~დ განეშორა და წარვიდა მისგან შროშანა: და
და შ~დ სამთა დღეთა, აღდგა მუნით, განვლო მტკვარი, და მიიწია სამოთხესა მას მეფისასა, სადა იგი არს აწ სვეტი იგი ღ~ივ აღმართ
ებული, და მცველისა, და შერავიდა მას შ~ა, იხილა და მოეგება დედ
აკაცი ცოლი სამოთხის მცველისა მის, სახელით ანასტასიოს, და
მოწლედ ამბორის ყოფით შეიტკბო, ვ~ა მრავალ ჟამითგან მეც
ნიერმან, და მეგობარმან, და დაბანნა ფერხნი, და განუსვენა ცხებითა,
ზეთისათა, და დაუგო პური და ღვინო, და დაყვნა მისთანა წ~ნ ნინო დღენი და ჟამნი ცხრათა თვეთანი: ხ~ იყვნეს ესე ანასტასოს და ქმ
არი მისი უშვილო, რლ~ისათვის ფ~დ მწუხარე იყვნეს იგინი: მა
შინ იხილა წ~ნ ნინო ჩვენებასა შ~ა ძილისასა კაცი ნათლ
ით შემოსილი, რ~ი ეტყოდა, ვ~დ შევედ სამოთხესა მაგას, და ჰპ
ოვო ქვეშე მცირე ბაბილო შემზადებული გამომღებელად ყ
1-30 სტრ., 41r
ყვავილთა სუნნელთა, და აღიღე მიწა ადგილსა მისგან, და ეც ჭამად მეუ
ღლეთა მაგათ, და ესვას შვილი:, ხ~ წ~ნ ნინო ულოცა, და სცა ჭამად
ცოლ ქმართა მათ ჩვენებით უწყებისა მისებრ, და შვნეს მათ ძე და
ასულები მრავალ[ი], რლ~ისათვისცა ჰრწმენა მათ ქ~ე ნინოს მიერ, და
დაემოწაფნეს მას ფარულად:
ხ~ შ~დ წ~ნ ნინო ცხრათა მათ თვეთასა, რლნი და ეყვნეს სამოთხის.
მცველთა მათთანა, ჰპოვა გარეგნით ზღუდეთა მათ ქალაქისათა ქ
ოჩი ერთი ბრწამლი სახედ ტალავარისა მცირისა მაყვალთა მიერ შე
მზადებული განგებითა ღ~ისათა, ადგილსა მას, სადა იგი არს სა
კ~ხეველი ზემოსა ეკლესიისა სამთავარ ეპისკოპოზისა., და ჰყო იგისაყოფელად განსასვენებელად თვისად, და აღმართა მუნ ჯ~ი ფვით.
მის მიერ შემზადებული ნასხლევთაგან ვაზთასა, რლ~ისა წ~ე გან[.]
ათენნ იგი ღამეთა მდ~ის მღვიძარებითა, და ეგრეთვე შეაღამებნ.
დღეთა დაუცხრომლად ლოცვითა, მარხვითა და ვედრებითა ღ~ისათა: და გა
ნკვირვებულნი სიმრავლესა ამას ზა ღვაწლთა მისთასა, მსახურებ
დეს მას მეუღლენი, მცველნი იგი სამოთხისა მის მეფისანი:
და ესრეთ მუნ მყოფი იგი წ~ა ნინო, მრავალ გზის მივალნ უბანსა.
მას ჰურიათასა ენისა თვის ებრაულისა, და გამოძიებისათვის კვართისა.
მის უ~ისა რლ~ისათვის იგი ესმინა ი~ჲლიმს ნეაფორისა მისგან, ვ~დ წარმოუღიაო იგი მცხეთელთა მათ ჰურიათა, რათამცა ყ~ით კერძო ვ~ე სცნა, და ეუწყა მას ვედრება: მაშინ ჰპოვა მან ჰურია ერთი სახელ
ით აბიათარ მღუდელი, და ასული მისი სიდონია და უქადაგა მათ.
სახარება უ~ისა ჩნისა იესო ქ~ესი, რლთაცა იგი რწმენა, და დაე
მოწაფნეს ჰურიანი, რიცხვით ექვსნი, სწავლასა ამას წი~სა ნინოსასა.
თვინიერ ნათლის ღებისა, რ~ არა იყო მას ჟამსა მღვდელი რათამცა
ნართელს სცა მათ, და იყვნეს იგინი ფარულად მოწაფე მისი:
და აღასრულებდა ღ~ი ჵელითა წი~სა ნინოსითა საკვირველებათა
და კურნებათა მრავალთა, რ~ რეცა თუ მიზეზითა წამალთა ხმარებ
ისათა, მრავალნი განუკურნებელთაგან სენთა შეპყრობილნი გა
ნათავისუფლნა უძლურებათაგან მათთა: და ესრეთ იქცეოდა რა;
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[ცხვირისასა, სადაიგი ყოფილ იყო ძველადვე და ქალაქი]

რა ქალაქსა შ~ა მცხეთას წ~ა ნინო ჟამთა სამისა წლისათა, მათ დღ
ეთა ქალაქსა შ~ა იქმნა შესვლა მირი[.]ანისი, და ძმის წულისა მისისა დიდისა სპა
რსათა მეფისა საბერძნეთად, რ~ნი ესე კოსტანტინე მეფემან ბერძენთა
მან იოტნა ძალითა ქ~ესითა და ჯ~ისა მისისა წინამძღვრობითა [.] ყოვლ
ითურთ სპითა მათითა:
თქმული აბიათარ მღვდელისა, რ~ი დაემოწაფა წ~ა და
ნეტარს ნინოს:
მე აბიათარ მღვდელი ვიყავ წილით ხვედრებული მის წელიწდისა,
ოდეს წ~ა ნეტარი ესე ნინო მოიწია მცხეთად, და მასვე უ~კჲ ჟამსა მოწევნ
ულ იქმნა ჩემდა წიგნი ანტიოქიით ჰურიათაგან მღვდელთა, რ~ლ
სა შ~ა წერილ იყო ესრეთ, ვ~დ განხეთქა ღ~ნ სამ ნაწილად მეფო
ბა ი~ჲლისა, რ~ აჰა ესერა წ~წარმეტყველნი ჩ~ნნი დასცხრეს და რ
ომელსა სული ღ~ისა აწვევდა მათ და თქვის აღესრულა ყ~ივე და გან
ვიბნიენით ჩ~ნ ყ~ა ქყ~ანასა, და ჰრომთა და იპყრეს ქყანა ჩნი: ჰური
ანი ვსტირთ ჩ~ნ ერითურთ დღეს,რ~ განვარისხეთ შემოქმედი ღ~ი:
აწ განიხილეღნა შენ წიგნი იგი მოსესნი, და სიტყვა იგი რ~ი მან დამიწერა
ესრეთ, ვ~დ რ~ი იტყოდეს თავსა თჴსსა ქყ~ანასა ზ~ა ძედ ღ~ისად მოჰკვედინ.,
ანუ შეუკჲვსცეთით ნაზარეველისა მისთვის იესოს სიკ~დილისა, რ~ ვხედ
ავთ, ოდეს პ~ლ მამათა ჩ~ნთა შესცოდიან რა ღ~ა, და ყ~დ დაივიწყია
ნ იგი მაშინ მისცნის იგი ჵელმწიფებასა ქვეშე ძნელსა, და ტყვე
ობასა ბოროტსა: და ოდეს: მოიქციან, რა ღაღადყვიან ღ~ისა მ~რთ, სწრაფით გარაინნის იგი ჭირისა ნისგან: ესე ესრეთ ყოფადი და აღსრულებადი, შვიდგზის უწყით წერილისაგან: ხ~ აწ ვინათგან ჵელნი
შეასხნეს მამათა მათ ჩ~ნთ ძესა მას მწირისა დედაკაცისასა, და მოკლ
ეს იგი, აღიღო ღ~ნ ჵელი წყალობისა მისისა ჩ~ნ ზ~ა, და განხეთქა
მეფობა ჩ~ნი, განმაშორა ტაძარსა მისსა წ~ა, და უგულებელსჰყო
ნათესავი ს~დ, და არს მით ჟამითგან სამასი წელიწადი და უმეტეს
ცა, რ~ლ არღარა ისმინა ვედრება ჩ~ნი და არცაღა ჰყო ლხინება
ჩ~ნი, რლ~ისათვის საგონებელ გვიჩნს ჩ~ნ, ვ~დ ნუ უ~კჲ ზეცით იყო კა
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კაცი იგიო: და განამრავლეს მათ ესე ვ~რისათვის მოწერად ჩვენდა: ხ~
მე. ვ~ა მესმა ესე ვიწყე კითხვად დედაკაცისა მის ნინოსაგან ქ~ესთ
ვის, თუ ვინ იყო იგი, ანუ რლ~ისა მიზეზისათვის იქმნა კაცად ძე ღ~ისა: მაშინ აღაღო პირი მისი წ~ნ ნინო, ვ~ა ჯურღმულმან აღმომდინარემ
ან, და იწყო სიტყვად დასაბამითგან წიგნთა ჩ~თა ზეპირით წარმოთ
ქმად, და განმიმარტებდა ძალსა მათასა, რ~ითა იგი ვ~ა მძინარესა განმ
აღვიძებდა მე, და ვ~ა დასულებულსა გონიერ მყოფდა, და მამათა ჩ~ნთაშემაწყალებდა. და მარწმუნებდა ცვალებასა სჯულისასა: ვიდრემდ
ის მრწმენა მე სიტყვითა მისითა იესო ქ~ე ძ~ე ღ~ისა, ვნებულად,
და აღდგომილად, და კ~დ მომავალად დიდებით,და ვ~დ ჭ~ტდ იგი არს მო
ლოდება წარმართთა და ღირს ვიქმნენით მე და შვილი ჩემი ესე სიდონია.,
მოღებად საპკურებელსა მას განსაწმედელსა ცოდვათაგან წყალსაემბაზისასა, რ~ლსა ინატრიდა წ~წრმეტყლი და~თ და ვერ ეწიფა. და მ
ესმა მე ჵმა ახლისა სჯულისა ერთად მგალობელთა, რ~ლსა იგი
და~თ ინატრიდა, და ღირს ვიქმნეთ ზიარებად ჭ~ტსა ჵორცსა, და სისხ
ლსა ქ~ეს ძისა ღ~ისასა, და კრავსა ცოდვათათვის სოფლისათა შეწირ
ულსა, რლ~ისა ტკბილ არს გემოს ხილვა მისი, და ამას ზ~ა სარწმუნოებ
ასა ჰყავ უ~ო განსვლა ჩემი ჵორცთაგან ჩემთა: კ~დ ს~ხნიცა მრავ

ალნი სასწაულნი ვიხილენ თვალითა ჩემითა მცხეთას შ~ა ნინ
ოს მიერ აღსრულებული დღეთა ჩემთა:
მეორე თქმული მისივე აბიათარ მღვდელისა კვართის
ათვის უ~ისა ჩ~ნისა იესო ქ~ესა
მე აბიათარ მიგითხრობ თქვენ თხრობასა მას, რ~ი მეუწყა, და ყურ
ითა ჩემითა ვისმინე მამის დედისა ჩ~ისაგან და რ~ი წიგნთაგანცა
უწყი, რ~ მათცა პაპათა და მშობელთაგან თვისთა მოთხრობით და
სმენით უწყოდეს ოდეს იგი მეფობდა ჲეროდე იჲლ~იმს, მას ჟამსა
გვესმა ესრეთ, ვ~დ იჲლ~იმი სპარსთა დაიპყრესო, რლ~ისა თვის იგი
იქმნა გლოვა და წუხილი ჰურიათა ზ~ა ქართველთა მცხეთელთა.
მკვიდრთა ბოდელთა, მღვდელთა კოდის წყაროელთა, მწიგნობართა
და სობის კანანელთა მთარგმნელთა, რლ~ისა თვისცა ესე ყ~ნი აღიძრ
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ნეს წარსვლად და შეწევნად იჲ~ლიმელთა: ხ~ შ~დ მცირედთა.
დღეთა სხვა მოიწია ღაღადისი ნუგეშინის ცემისა, ვ~დ სპ
არსნი იგი არა დაპყრობად იჲ~ლიმისა მოვიდეს, ა~დ საჭურველ
თა წილ აქვნდათ ოქრო სამეუფო, და მური მსწრაფლ მკურნა
ლი წყლულებისა, და გუნდრუკი სუნნელი, და ეძიებდეს ყრმასა.
ვისმე შობილსა თესლისაგან დ~თისა, რ~ლ რეცა ჰპო
ვეს მწირი ერთი ყრმა მწირისა დედაკაცისა შობილი უჟ
ამოდ უადგილოსა ადგილსა, ვ~ა არს ჩვეულება გარეგან დაბ
ისა მდგომარეთა კაცთა., და ესენი მოვიდეს ყრმასა მას თაყ
ვანისცეს მას და შესწირეს მას ძღვენი იგი მშვიდობით,
და იქმნა სიხარული დიდი სმენითა ამის ამბისათა ჰური
ათა ზ~ა ქართველთა: ხ~ შ~დ რა გარდახდეს წელნი ოცდაათ
ნი, მაშინ მოსწერა ანნა მღვდელმან იჲ~ლიმით მამისა ჩე
მისა ელიოზის თანა ესრეთ, ვ~დ იგივე რ~ლსათვის სპა
რსნი მეფენი ძღვნითა მოვიდეს, აღზრდილ არს, და ასაკ
სა ზომისასა მოწევნულ არს იგი, და თავსა მისსა ძედ ღ~ი
სად ხადის: აწ მოვედით ყ~ნი სიკუდილსა მისსა, რათა აღ
ვასრულოთ მცნება მოსესი: და წარვიდა აქათ ელიოზ მამ
ის მამა ჩემი, კაცი მოხუცებული, და ესვა მას დედა ტო
მისაგან ელი მღვდელისა, და ესე[.]ვა მას დაჳ ერთი, და ევედრებო
და ელიოზს დედა მისი ესრეთ, წარვედ შვილო წოდებასა მეფისა
სა, და წესსა სჯულისასა, გარნა რ~ლსა იგი განიზრახვენ, ნუ შერთვი
ნ ცნობა შენი შვილო ჩემო, რ~ იგი არს სიტყვა წ~წრმეტყველთა,დაიგავი ბრძენთა და საიდუმლო დაფარული პირველთაგან, და წარმართ
თა ნათელი, და ცხოვრება საუკუნო და წარვიდა ელიოზ მცხეთელი, და ლ
ონგინოზ კარსნელი, და მუნ დახვდეს ჯ~რცმასა უ~ისასა:
ხ~ რ~აჟს იგი დამსჭვალეს უ~ა ჯ~ა ზ~ა, და პასანიგ მან კვერითა
მით რკინისათა სცა სამსჭვალთა მათ ზ~ა უ~ისათა იჲ~ლიმს, მაშინ.
ესმა ჵმა სამსჭვალთა მათგან მოსრული დედასა ელიოზისასა, მყო
ფისა მცხეთას შ~ა, და მ~ყსეულად იკრჩხიალნა და თქვა მშვიდობით
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მეფობაო ჰურიათაო, რ~ მოჰკალთ თავისა თქნისა მაცხოვარი დამხსნელი, და იქმნე
ნით ამიერითგან მკვლელ, და მესისხლე შემოქმედისა: ვაჳ რათამცა არღარა სმ
ენილ იყო ყურთა ჩ~თა, დარცაღა შ~დ ამისსა სიკვდილისასა ღირს ვიქმენ:
მე ხილვად ნათლისა წარმართთა ზ~ა, და მშვიდობა იჲ~ლსა: და მყის შეისვენა

რა, სრულ ყო სიტყვა ესე: ხ~ კვართი იგი უ~ისა ხვდა წილითა მცხეთელთა.
მა ჰურიათა, და მოიღო იგი ელიოზ, და მიეგება დაჳ მისი ცრემლითა.
შესვარული, და მოეხვია ყელას ძმასა მისსა ელიოზს, და მოუღო მას სამოსელი.
იგი იესოსი, შეიტკბო მკერდსა მისსა, და მყის სულნი წარჵდეს მასვე
ჟამსა, სამთა ამათ ტკივილთა სიმწარითა, ქ~ეს სიკვდილითა, და დედისათვისისა, და ზიარებისათვის უარისმყოფელთა ქ~ესთა ძმისა მისისა: მაშინ.
იყო საკვირველი დიდი, და შეშფოთება მცხეთას შ~ა ღ~ განჰკვირდა თვით მეფე ადერკი, და ყ~ი სიმრავლე ერისა და მთავართა, და სთნდა მეფესა ადერკის.
სამოსელი იგი, გარნა საკირველებისა მისგან ზარ განხდილ და შეშინებულ
იქმნა იგი, და ვერღარა იკადრა გამოღებად ჵელთაგან მის მკვდრისათა, რ~ლ
სა იგი მაგრად, და სურვილით შემოემკერდა, და ესრეთ ჵელთავე მქონებელი.
სამოსლისა უ~ისა, და მარხა ძმამან მისმან ალიოზ დაჳ იგი მისი ადგილ
სა მას, რ~ი უწყის ღ~ნ მხოლომან, და არავინ თვინიერ ამისა, რ~ი ესე.
უწყიან, ვ~დ არს ადგილი იგი მახლობელ ნაძვისა მის ლიბანით წარმოღე
ბულისა, და მცხეთას დანერგულისა და აღორძინებულისა: და ესეცა მეუწყა მა
მისაგან ჩ~ისა, ვ~დ არს სხვათა საღთოთა ძალით შემოსილი მრჩობლი იგი.
ხალენი ელიასი ამას ქალაქსა შ~ა, და ჵელთა ჩ~ნთა საკხევლისა სიმტკიცესა ქვეშე.
ქვათა უპოვნელთა ვ~ე ჟამადმდე მისსა: რ~ მრავალ გზის მოიბირა წ~ნ ნინო.
მამისა მ~რთ ჩემისა, რათამცა გამოვიწვლილე მისგან მჵურვალედ ადგილი.
იგი სამოსლისა მის, ხ~მან ესე ოდენ მრქვა, ვ~დ აქა არს ადგილი იგი სამარ
ხავი მისიო, რ~ლსა ზ~ა ენანი იგი კაცთანი არა დასდუმენ გალობად ღ~ისა მი
მართ, და არს ადგილი იგი ადგილი ვ~ა იაკობისი კიბედ ხილული, და ზეცად.
აღწევნული და შ~დ წელთა მრავალთასა ძის წულმან შვილმან ადერკი მეფი
სამან, ამაზელ, ძიება ჰყო სამოსლისა მისთვის ჰურიათა თანა, და ვერ უძლო პო
ვნად, და ცნობად მისსა: გარნა მასცა ესრეთ მიეთხრა რ~ლთაგან ესრეთ გა
მოიკითხვიდა, ვ~ა ესერა ზემოთ ითქვა ნაძვისა მის მახლობელად ყოფა ადგილსა.
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მას რ~ლსა დამარხულ იქმნა: ხ~ დამარხულ იყავნ ესეცა, ვ~დ სახლი ელიოზის
ი, რ~ნ კვართი უ~ისა მოიღო და დამარხა მითურთ დაჳ მისი, იყო ქალაქსა დასავალით წიაღ მოგვთასა ჵიდსა ზ~ა: მათ დღეთა შ~ა იხილა წ~ნ ნინო სამგ
ზის და ორგზის ძილსა შ~ა ჩვენებით, რ~ი იგი მუჵლსა ზ~ა მისსა მიყრდნობილმ
ან მცირედ რაჳმე მიირულის: რ~ ხედვიდა იგი ესრეთ, ვ~დ რეცა თუ მოვიდიან.
მფრინველნი ფრთითა შავნი, და შთავიდიან მდინარესა მას შ~ა დაგ ანიბანიან,
და აღვიდიან და განსპეტაკდიან [სა] იგინი სამოთხესა მას შ~ა პ~ლ ხსენებული
საბაბილოსა, და მუნ, შ~ა მოისთვლებდიან ნაყოფსა მისსა, და ყვავილთა მათ იჵმ
ევდიან, და ესრეთ მოწლედ და სურვილით წი~სა ნინოს მ~რთ მოიღებდიან, რეცა
თუ მისი არს სამოთხე იგი, და გარემოს მისსა მოკრბიან იგი ჟივილითა შვენიე
რად: ხ~ ესე რა ესრეთ იხილა წ~ნ ნინო, აუწყა მოწაფესა მისსა სიდონიას ას
ულსა აბიათარისსა, რლ~ისათვის იგი მიუგო მან და ჰრქვა წ~ა ნინოს ჶი უცხო და ა
ქა არა შობილო, ტყვეო სიტყვისაებრ შენისა, და ჩვენ ტყვეთა მჵსნელო, უწ
ყი რ~ შ~ნ ზ~ა მოიწია ახალი ესე ჟამი, და შენ ჟამითისმეს ამბავი იგი ძველი
მამათა ჩ~ნთა ნაქმარი ზეცისა მის კაცისა უბრალოს[.] სისხლისა უსამართ
ლოდ დათხევა, რლითა იქმნა ჰურიათა სირცხვილი, და კიდეთა ქ~ყანისათა განბნ
ევა, მეფობისაგან დაცემა, დატაძრისა ღ~ისა მიღება მათგან, ერისა უცხოსა წოდება.
და მიცემა მათდა დ~ბისა მათისა იჲ~ლიმ,იჲ~ლიმ ვ~რ განგიმარტენ ფრთენი შნ
ნი, და შეიკრებ ყთ~ა ცისკიდითა ნათესავთა ფრთეთა ქ~შე შენთა, რ~ აჰა აქაცა.
მოსრულ არს დედაკაცი ესე, რ~ნცა შესცვალოს ყ~ი წესი ამის ქყ~ანისა, და კ~დცა
მიექცა წ~ა ნინოს და ჰრქვა ესრეთ, ვ~დ ჩ~ნება ეგე შენი მოასწავებს დაცხად ყო

ფს ადგილსა ამას, შენ მიერ სულიერად სამოთხედ შეცვალებასა, და საღ
თოთა ნაყოფთა გამომღებელობასა მისსა უ~კე:
ხ~ ვ~რ მოვიდა მირიან მეფე საბერძნეთით ოტებული კოსტანტინე მეფისა
გან, და ვ~ე მოსვლადმდე., მისა განეცხადა წი~სა ნინოს ქადაგება ქ~ეს სჯუ
ლისა, რ~ იტყოდა იგი ჵმა მაღლად, ვ~დ გპოვენ მკვიდრნი ეგე ჩრდილოსა
ნი ცთომასა შ~ა, და გამოეჩინა ჯ~ი იგი ნასხლევისა, და იქმოდა მის მიერ[.]
საკვირველებათა დიდთა: რ~ განჰკურნის განუკურნებელი თვინიერ წამა
ლთასა შეხებითა მით ჯისათა, და კ~დ ჰქადაგებდეს მისთანავე მოწაფენ
იცა მისნი, რ~ნი პ~ლ ფარულად იყვნეს მოწაფე მისდა რიცხვით შვიდ
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ნი დედანი ნათესავნი ჰურიათანი, სიდონია აბიათარ მღვდელისა, და სხვანი იგი.
ექვსნი, და სამოთხისა მცველნი იგი ურთიერთას მეუღლენი, და აბიათარ მღვდ
ელი, ახალი იგი პავლე, რ~ი უშიშად და დაუცხრომლად ქადაგებდა ქ~ეს სჯულსა, რ~ი ფ~დ მეცნიერ იყო ძველისა სჯულისა, და ახალი ესე სჯული ესწავა მას
წი~სა ნინოსაგან, და უმეტეს ნინოსსა, ამხილებდა ყ~ა კაცსა, და ასწავებდა სჯ
ულსა ჭ~ტსა ქ~ესსა: მაშინ აღიძრნეს ჰურიანი აბიათარს ზ~ა, რათამცა ქვა
დაჰკრიბეს მას, ხ~ მირიან მეფემან მიავლინა მსახურნი, და განარინა აბიათარმოკვლისაგან ჰურიათასა, რ~ აქვნდა მირიან მეფესა სურვილი ქ~ეს სჯულ
ისა, ამის თვის რ~ ასმოდეს მრავალნი სასწაულნი ქ~ეს მიერნი საბერძნ
ეთით, და სო[.]მხით[.]ით, და არა დაბრკოლებდა ქადაგებასა ნინოსსა, და მოწაფეთა
მისთასა, ა~დ ჰბრძოდა მათ მტერი იგი ყთ~ა მიმართ მორწმუნეთა ეშმაკი.
და ვერ დაამტკიცებდა აღსარებასა ქ~ესს: და ეგრეთვე ნანა დედოფალიცა უმე
ტეს, და გულფიცხელ, და შეურაცხის მყოფელ[..] იყო ქადაგებასა მას ქ~ეს სჯ
ულისასა ჭ~ტსა: ხ~ წ~ა ნინო იყო ესრეთ და ილოცვიდა და უცხრომელად საყ
უდელსა მას მისსა მაყვალთა ქვეშე, და დაკვირვებულ იყვნეს წარმართნი
იგი ლოცვასა მისსა, და მღვიძარებასა: უცხო უჩნდა საქმე იგი იწყეს გა
მოკითხვად მისსა., ხ~ იგი აუწყებდა ძველთა და ახალთა წიგნთა, და განაბ
რძნობდა უგულის-ჵმოთა მათ და შთაუგდებდა გულსა მათსა სიყუარულსა ქ~ესსა
და იყო ესრეთ სამ წელ, ვინაცა განცხადა ქადაგება, და დაიმოწაფნა მრავალ
ნი: მაშინ იყო ვინმე ყრმა წული უ~ისა მძიმისა სენისა, და მიმო აქვნდა
დედასა მისსა კარითი კარად, რათამცა ვინმე პოვა მეცნიერი კურნებისა, და
იყომცა სარგებელი მისი და შეისწავეს იგი ყთ~ა, და არა ოდეს პოვეს სარგებელი კურნებისა ყრმისა მისთვის და მკურნალთა ჰრქვეს დედაკაცსა მას, ვ~დ არა
სარგებელ ეყვის ყრმასა მაგას: დედაკაცი იგი იყო გულ ფიცხელი წარმართი,
და მ~დის სძაგებნ სჯულსა ქ~ეანეთასა და აყენებდეს სხვათაცა კითხვად, და მ
ისვლად ნინოსსა: ხ~ ვ~ა სასო წარკვეთილ იქმნა მკურნალთა მიერ, მოვიდა და დ
ავარდა წ~ე ნინოსა, და ევედრებოდა [მკრნალთა] კურნებასა ყრმისასა: მაშინ
ჰრქვა წ~ნ ნინო, კურნება რ~ი კაცთაგან არს, მე არა რა ვყო., ხ~ ღ~ნ ჩემმან
ქმნას, რლსა მე ვმსახურებ, ქ~ე მისცეს ყრმასა ამას კურნება, რ~ი ყთ~აგ.
ან განწირულ არს და რ~ლსა კილიკსა ზ~ა მ~ის ილოცავნ წ~ა ნინო, მას ზ~ა დად
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ებად უბრძანა წ~ნ ნინო სნეული იგი და იწყო ვედრებად უ~ისა, და მასვე ჟამსა განიკუ
რნა ყრმა იგი., და განცვიფრებული და მხიარული მისცა დედასა მისსა ხ~დედამან ყ
რმისამან აღიარა ქ~ე და თქვა, არა არს სხვა ღ~ი თვინიერ ქესა, რ~ლსა ქადაგებს
ნინო, და დაემოწაფა წ~ა ნინოს, და შეუდგა კვალსა მისსა, და ადიდებდა ღ~ა: მა
შინ დედოფალი ნანა შევარდა სენსა ფიცხელსა დიდსა და მწარესა, რლ~ისა კუ
რნება ვერვინ შეუძლო, რ~ ყთ~ა ჵელოანთა მკურნალთა წარმოცალიერნეს წამა
ლნი მათნი, და ვერ შეუძლეს კურნება მისი., უღონო იქმნეს და სასო წარკვეთი

ლ: ხ~ აუწყეს ვიეთმე დედოფალსა, ვ~დ დედაკაცისა მის ჰრომისა ტყვისა მიერრ~ლსა ჰქვიან ნინო, ლოცვითა მისითა მრავალნი სენნი განიკურნებიან: მაშინ,
უბრძანა მსახურთა თვისთა, რათა მოიყვანონ ნინო, და მივიდეს მსახურნი დე
დოფლისანი და პოვეს ნინო ქოჩსა მას ქვეშე მაყვალთასა, ილოცვიდა ჟამსა
მექვსესა, და მიუთხრეს ბრძანება დედოფლისა: ხ~ წ~ნ ნინო ჰრქვა, არა ბრძანე
ბულ არს, ჩემდა, სადა ბანაკი ჩ~ნი არს, არა განვიდეთ მიერ ა~დ დედოფალი ა
ქა მოვიდეს საყოფელსა ჩემსა ჭ~ტსა და განიკურნოს ძალითა ქ~ესითა: ხ~ მსახურთა მიუთხრეს დედოფალსა თქმული იგი ნინოსი: მაშინ დედოფალი გულს მოდგინედ ეტყოდა მათ, შემიმზადეთ მე ცხედარი, და მიმიყვანეთ
მისა: მაშინ წარიყვანეს ცხედრითა მსახურთა მათ, და ძე მისი რევ, და სიმრ
ავლე ერისა მისთანა: და მ[.]ივიდეს საყოფელსა მას წი~სა ნინოსსა, და დვე
ს დედოფალი კილიკსა მისსა ზ~ა: იწყო წ~ნ ნინო ლოცვად და ვედრებად ღ~ისა
მყოვარ ჟამ, და მოიღო ჯ~ი იგი რ~ი აქვნდა, და შეახო თავსა ფერჵთა, და მჵართა
სახედ ჯ~ისა, და მე~ყსელად განიკურნა, და აღდგა განცოცხლებული ჰრწმენა
ქ~ე, და თქვა არა არს ღ~ი თვინიერ ქ~ესა რ~ლსა ქადაგებს ტყვე ესე დედაკა
ცი, და მიერითგან შექმნა იგი მეგობრად თვისად შინაურად, და მ~დისჰკით
ხავნ, და გამოიწვლილავნ სჯულსა ქ~ესა, და ასწავებს წ~ა ნინო, და აბი
ათარ ახალი პავლე და ასული მისი სიდონია: და იქმნა დედოფალი მორწმ
უნე, და იცნა ღ~ი ჭ~ტი, და ჰკითხვიდა დედოფალსა მეფე: ვ~რ იგი მე~ყსლად
განიკურნე, და უთხრობდა დედოფალი ყ~ა მას, რ~ი იქმნა მის ზ~ა თვინიერ.
წამლისა, ლოცვითა ნინოსითა, და შეხებითა ჯ~ისათა განიკურნა: სიმრა
ვლე იგი ერთა, რლთა იგი ეხილვა, და ამტკიცებდეს სიტყვასა დედოფ
ლისასა: მაშინ მირიან მეფე განჰკვირდა, და იწყო გამოძიებად სჯულსა ქ~ე
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სსა, და მ~ადის ჰკითხავნ ურია ყოფილსა მას აბიათარს ძველთა და ახალთა წიგნთასა, და იგი აუწყებდა ყთ~ა: და წიგნიცა რ~ი ჰქონდა მირიან მეფესა ნებრო
თისი, და მასცა წიგნსა შ~ა პოვა წერილი ესრეთ, აღშენებასა მას გოდლისა
სა ჵმა იყო ზეცით ნებროთის მიმართ, რ~ი ეტყოდა, მე ვარ მიხაილ, რ~ი და
დგინებულ ვარ ღ~ისა მიერ მთავრობასა ზ~ა და აღმოსავალისასა, განვედ ქალაქით მაგით, რ~ ღ~ი ჰფარავს: ხ~ უკანასკნელთა ჟამთა მოვიდეს მეუფე
იგი ზეცისა, რ~ლსა შენ გნებავს ხილვა, შეურაცხი ერსა შ~ს შეურაცხსა, შიშმან მისმან განაქარვნეს გემონი სოფლისანი, მეფენი დაუტეო
და გიხსნას შენ:
მაშინ გულის ჵმა ჰყო მეფემან მირიან რ~ ძველნი წიგნნი და ახალნი.
ემოწმებოდეს, და ნებროთის წიგნიცა და ამტკიცებდა, და შეექმნა სურვილი
ქ~ეს სჯულისა: [.] ა~დ ჰბრძოდა მტერი იგი უჩინო, და აყენებდა აღსარებასა ქ~ესსა,
გულსა შ~ა შთაუგდებდა სასოებასა კერპთასა და ცეცხლისასა: ა~დ მ~დის ევედრებოდა დედოფალი აღსარებასა ქ~ესსა და იყო მეფე დედოფალის მოქცევითგან წელი
წადსა ერთსა ორგულებასა შ~ა: ხ~ ასწავებდა ერსა დაუცხრომელად წ~ა ნინო,
და არავის აუწყებდა თუ ვინ ვარ ანუ სადათ მოვალ, ა~დ ტყვედ იტყოდა თავსა
მისსა, შ~დ ამისა მოგვი იგი მთავარი სპარსი, სახელით ხვარასნ
ელი, იყო სულითა უკეთურითა, ფიცხელად, იგვემებოდა, და სიკვდილ
სა მიახლებულ იყო, და იყო მთავარი იგი ნათესავისაგან მირიან მეფისა:
მაშინ ევედრნეს წ~ა ნინოს ნანა დედოფალი, და მეფე ხ~ მეფე იხილვიდა საქმესა.
მისსა მცირედ ორგულებით, ეტყვინ წ~ა ნინოს რლ~ისა ღ~ისა ძალითა იქ
მ კურნებასა ამას, ანუ ხარ ასული არმაზისი, ანუ შვილი ზადენისა, და
უცხოებით მოხვედ, და შეუვრდი და ზ~ა აძს მათ წყალობა შ~ი, და მიგან
იჭეს ძალი კურნებათა, რათა მით სცხოვნდებოდი უცხოსა ქყ~ანასა.,

და დიდებულმცა არიან უ~კე: ხ~ შენ წ~ე ჩ~ნსა იყავ ვ~ა მაწოვებელი
შვილთა ჩ~ნთაგანი, და პატივს-საცემელ ქალაქსა ამას შ~ა, ა~დ უცხოსა ამ
ას სიტყვასა ნუ იტყვი, ჰრომთა მათ შეცთომილთა სჯულსა ნუ გნ
ებავს ყ~დვე თქმად:
რ~ აჰა ესერა ღ~ნი დიდნი სოფლის მპყრობელნი, მზის მომფენელნი
წვიმის მომყვანებელნი, ქ~ყანით ნაყოფთა აღმომაცენებელნი გამომზ
1-30 სტრ., 45v
რდელნი ქართლისანი არმაზ და ზადენ, ყ~ისა და ფარულისა გამომეძიებელნი, ძვ
ელნი ღ~ნი მამათა ჩ~ნთანი გაცი და გაიმ, იგინი იყვნენ სარწმუნებელად კაცთა.
მ~რთ, უკეთუ განჰკურნო შენ მთავარი ესე განგამდიდრო და გყო შენ მკვიდრ მცხ
ეთას შ~ა, მსახურად არმაზისი და ღაცათუ ჰაერითა და სეტყვითა მოიწია მას
ზ~ა შემუსრვა მისი, ა~დ იგი ადგილი უძრავ არს, და ქალდეველი ითრუ
ჯან ყ~დვე მტერ არიან ამან მას ზღვა შემოადგინა ზ~ა, და მან ამას ზ~ა ესე ვით
რი ურვა მოაწია ვ~რ აქვს ჩვეულება სოფლის მპყრობელთა, და კმა გეყავ
ნ ჩემგან ბრძანება ესე:
მიუგო წ~ნ ნინო შ~ნ მეფე, სახელითა ქ~ესითა და ვედრებითა და დედისამი
სისათა, და მისთა ყთ~ა წ~თთა, მოავლინენ ღ~ნ შენ ზ~ა ცისა და ქ~ყანისა შემო
ქმედმან, დამბადებელმან ყ~ისა დაბადებულისა დიდისა და დიდებულისა მის
ისა, და აურაცხელისა მრავალ მოწყალე[.]ბისაგან, მოგივლინენ შენ ზ~ა სახმ
ილისაგან ნაბერწყალი ერთი მადლისა მისისა: რ~ა სცნა, და გულის ჵმაყო
სიმაღლე ცისა და ნათელი მზისა, სიღრმე ზღვისა საძირკველისა, და სივრცე
ქ~ყანისა საფუძველი მისი, და უწყებულ იყავნ მეფეო, ვინ შემოსნეს ცანი
ღრუბლითა, [დაქყანა] და ქუხნ ჵმითა ჰაერისათა, და იძრვინ ქყ~ანა სიმძაფ
რითა, დარბინ მეხის ტეხანი, და ყ~ა მთასა ეგზებინ ცეცხლი გულის წყრო
მითა მათითა: ანუ ოდეს შეიძრის ქყ~ანა ყ~ი ვ~ემდინ დაირღვენ მთანი,და მ
ყარნი კლდენი, და ქვანი, და მეცნიერ იყავნ შენ ამას ყ~ა მიწევნად, რ~ ღ~ი ცა
თა შ~ა უხილავ არს თავადი იგი ყთ~ა დაბადებულთაგან, თვინიერ ძისა მი
სისა, რ~ლ ი მისგან გამოვიდა ქყ~ანასა ზ~ა, გამოაჩ[.]ნდა ვ~ა კაცი, რ~ლმან აღ
ასრულა ყ~ი, რლ~ისათვის მოსრულ იყო, და აღვიდა მათვე სიმაღლეთა მამ
ისათა: და იხილე დაუსაბამო იგი მხოლო მაღალ არს, და დაბადებულე
[.....გან] ბათა ხედავს, და მაღალნი იგი შორით იცნის: მეფეო ახ
ლო[.]ს[.] არს მიახლება შნი ღ~ისა მიხედვად, რ~ი არს ქალაქსა ამა
ს შ~ა სასწაული, ერთი სამოსელი ძისა ღ~ისა აქა არს, და ხალენიცა ი
გი ელიასი აქავე არს ყოფა, და უმრავლესნი სასწაულნი არიან, რლნ
ი ღ~ნ გამოაჩინნეს, თუ არა მე, კ~დ მთავარი ესე შენი განვკურნო სახ
ელითა ქ~ეს ჩ~მსათა, და ჯ~ითა ვნებისა მისისათა, ვ~ა იგი დედოფალი
ნანა განიკურნა სენისაგან დიდისა, და რა იგი ვავუწყე მას ჰყოფს იგი,
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რათა სულიცა მისი განაბრწყინოს, და ერიცა მისი მიაახლო
ს ღ~ა: და მიჰგვარეს მას მთავარი იგი და მოვიდა ნანა დედოფალიცა
სამოთხესა მას ნაძვთა მათ ქვეშე, და დადგინა იგი აღმოსავალი
თ, და აღპყრობად სცა ჵელნი, და ჰრქვა მას სამგზის: ვიჯმნი შენგა
ნ ეშმაკო, შეუვრდები ქ~ესა ღ~ისასა და ტიროდა ნინო სულთქ
მითა მისითა, და ითხოვდა ღ~ისაგან შეწევნასა კაცსა მას ზ~ა: და
იყვნეს მოწაფენიცა მისნი მუნვე ერთ დღე, და ორ ღამე, და მსწ
რაფლ განვიდა მისგან სული იგი ბრ~ტი, და დაემოწაფა ნინ
ოს სახლეულით და ერითურთ მისით, და ადიდებდეს მამასა და ძ
ესა და წ~ა საულსა აწდა უკუნისამდე ამინ:

თქმული სიდონია დედაკაცისა, რ~ი იყო მოწაფე წ~ისა, ნინოსი: რ~ი ესე იხილა, და დაიწერა სასწაულით
ა მოქცევა მირიან მეფისა, და შევრდომა წი~სა
ნინოსი აღსარებისათჴს. ქ~ესა, ჯ~ის:აღმართებისა.
თვის: და ეკლესიათა აღშენებისათვჴს, და მას შ~ა სა
სწაულთა მისთათჴს: თავი მეშვიდე მამაო გვა~კხნ.
და იყო დღესა ერთსა ზაფხულისასა, თვესა ივლისსა ოცსა.
დღესა შაბათსა განვიდა მეფე მირიან ნადირობად მუხნარით კე
რძო, და მოუხდა უჩინო იგი ბოროტი ეშმაკი, და შთაუგ.დო გულსა სიყუარული კერპთა და ცეცხლისა, და იგონებდა ყ~ა მს
ახურებასა მათსა და მახვილითა მოწყვედასა ყთ~ა ქ~ენეთა: და ჰრქ
ვა მეფემან ოთხთა თანა მზრახველთა მისთა, ღირს ვართ ღ~
თთაგან ჩნთა ყოფად ბრ~ტისა, რ~ უდებ ვიქმნენით ჩ~ნ მ
სახურებისაგან მათისა, და მიუშვით ჩ~ნ ქ~ნეთა გრძნეულთა.
ქადაგებად სჯულსა მათსა ქყანასა ჩ~ნსა, რ~ გრძნებითა ჰყო
ფენ საკვირველებათა მათ: აწ ესე არს გა ნზრახვჳ ჩემი რ
ათა მოვსრნეთ ყ~ნი მოსავნი ჯრცმულისანი, და უმეტეს შეუდგეთ მსა
ხურებასა ღ~თთსა, მპყრობელთა მათ ქართლისათა, ვამხილოთ ნანას
ცოლსა ჩემსა შენანება და დატევება სჯულისა ჯ~რცმულისასა, და თუარა მერჩდეს, დავივიწყო მეცა სიყუარული მისი, და სხვათავე [.] თანა
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წარვწყმიდო იგიცა: მაშინ დაუმტკიცეს განზრახვაჳ მისი თანა მძრახველ
თა მათ, რ~ მჵურვალედ იყვნეს იგინი საქმესა ამას, და ნებვიდა პ~ლით
გან, და ვერ იკადრებდეს განცხადებად: ხ~ მეფემან მოვლო ყ~ი სანახები
მუხნარისა, და აღვიდა მთასა ზ~ა თოხათისასა მაღალსა, რათამცა მოიხი
ლა კასპად და უფლის ციხედ: განვიდა თხემსა მთისასა შუა სამხრისა
ოდენ, და დაბნელდა მათ ზ~ა მზე და იქმნა ბნელი ღამე უკუნი, და დაიპყრა ბნ
ელმან არენი და ადგილნი, და განიბნინეს ურთიერთარს ჭირისაგან და ურ
ვისა: და დაშთა მეფე მარტო და იარებოდა მთათა მაღნართა შეშინებული
და შეძრწუნებული, და დადგა ერთსა ადგილსა, და წარეწირა სასოება ცხოვ
რებისა მისისა: და ვ~ა მოეგო თავისა ცნობასა, და განიზრახვიდა ესრეთ.გ
ულსა შ~ა მისსა, აჰა ესერა ვხადე ღ~თთა ჩემთა, და არა ვპოვე ჩემ
ზ~ა აწ რ~ლსა ქადაგებს ნინო ჯ~ა და ჯვარცმულსა, და ჰყოფს კურნებასა
მისითა სასოებითა არამცა ძალ ედვა ხსნა ჩ~ნი ჭირისა ამისგან, რ~ ვარ მე
ცოცხალი ჯოჯოხეთს შ~ა, ვერა უწყი თუ ყ~ისა ქ~ყანისათვის იქმნა დაქცევა
ესე და ნათელი ბნელად გარდაიქცა, და თუ ჩემთვის ოდენ:
აწ ჩემთვის ოდენ არს ჭირი ესე ღ~ო ნინოსო, განმინათლე ბნელი ესე,
და მიჩვენე საყოფელი შენი, და აღვიარო სახელი შენი, და აღვმართო ძელი
ჯ~ისა [.] და თაყვანის ვცე მას, და აღვაშენო სახლი სალოცველად ჩემ
და, დავიყო მორჩილ ნინოსა სჯულსა ზ~ა ჰრომთასა: ესე [..] ყ~ი რა წარსთ
ქვა გათენდა, და გამობრწყინვა მზე და გარდამოჵდა მეფე ცხენისაგან, და
დადგა მას ადგილსა, განიპყრნა ჵელნი აღმოსავლით და თქვა., შენ
ხარ ღ~ი ყთ~ა ზ~ა ღ~თთა, და უ~ი ყთ~ა ზ~ა უფლებათა ღ~ი რ~ლსა ნინო
იტყვის და საქებელ არს სახელი შენი ყ~ისა დაბადებლისაგან ცასა ქვეშე,
და ყ~სა ქყ~ანასა ზ~ა: რ~ შენ მიხსენ მე ჭირისაგან, და განმინათლე ბნ
ელი ჩემი: აჰა ესერა მიცნობიეს, რ~ გნებავს ჵსნა ჩემი, და ლხინება
და მიახლება შენდა: უ~ო კ~ხლო, ამას ადგილსა აღვმართო ძელი ჯ~ისა
რ~ითა იდიდებოდეს სახელი შენი, და იხსენებოდეს საქმე ესე, და სას

წაული უ~კჲ: დაისწავა ადგილი იგი და წარმოემართა, და იხილა ე
რმან მან ნათელი, და გამოემართნენ ერნი განბნეულნი: ხ~ მეფე
ღაღადებდა, მიეცით ღ~ა ნინოსსა დიდება ყ~ნ ერმან, რ~ იგი არს ღ~ი
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ს~აკნეთ, და მას მხოლოსა შ~ნის დიდება უკ~ე: ხ~ ნანა დედოფალი და ყ~ი ერი გან
ვიდეს მიგებებად მეფისა, რ~ ესმა პ~დ წარწყმედა, და კვალად მოს[ვ]ლვა
დიდებით, და მიეგებოდეს ქინძარას, და ღართს: ხ~ ნეტარი ნინო დადგომილ იყო
ლოცვასა მწუხრისასა მაყვლოანსა მას შ~ა ჩვეულებისა მებრ მისისა ჟამსა
მისსა, და ჩნ მის თანა ორმეოცდა ათი სული და იყო ვ~რ შემოვიდა მეფე, დააღიძროდა ქალაქი და ჵმითა მაღლითა ღაღადებდა მეფე, სადა არს დე
დაკაცი იგი უცხო, რ~ლ არს დედა ჩემი, და ღ~ი მისი მხსნელი ჩ~ი:ვ~ა
ესმა რ~ლ აქა მაყვლოვანსა არს და ილოცავს, მოდრკა მეფე [დიდი] და ყ~ი ერ
ი იგი ლაშქარი, [.] მოვიოდა და გარდაიჭრა საჵედარისაგან, და ეტყოდა
ნინოს., აწ ღირს ვარ სახელის დებად სახელსა ღ~ისა შნისასა, და მჵსნ
ელისა ჩ~ისასა: ხ~ წ~ა ნინო ასწავლიდა დააწვევდა მსწრაფლ თაყვ
ანის ცემად აღმოსავალით და აღსარებად ქ~ეს ძისა ღ~ისა: მაშინ იქმ
ნა გრგვინვა, და ტირილი ყ~ისა კაცისა, ოდეს ხედვიდეს მეფესა და დედოფალსა ცრ
ემლოანთა, და ხვალისა დღე წარავლინნა მოციქულნი საბერძნეთად მირიან.
მეფემან წ~ე კოსტანტინე მეფისა, და წიგნი ნინოსი ელენე დედოფალსა
წ~ე, და აუწყეს ესე ყ~ი სასწაული ქ~ეს მიერ, რ~ი იქმნა მცხეთას შ~ა მი
რიან მეფისა ზე, და ითხოვნეს მოსწრაფებით მღვდელნი ნათლის ღებ
ისა თვის: ხ~ წ~ა ნინო, და მოწაფენი მისნი ქადაგებდეს ერსა შ~ს მას ზ~ა
დღე დაღამე დაუცხრომლად, და უჩვენებდა გზასა ჭ~ტსა სასუფეველისასა:
თქმული მისვე აღშენებისათჴს ეკლესიათა: მამაო გვა~კხენ:
ოდეს წარემართა მეფე, და ყ~ი ერი ქ~ენობასა მოსწრაფებითვე მღვდ
ელთა მოსლვადმდე, ჰრქვა მეფემან წ~ა ნინოს: მესწრაფების აღშენ
ებად სახლსა ღ~ისასა: სადათ უშენოთ, ჰრქვა [მას მეფემან] ნინო, ს
ადაცა მთავართა განმტკიცე არს: ჰრქვა მეფემან, მიყვარან მე მაყვა
ლნი ესე, შენნი, [.] მნებავს მე გონებისამებრ ჩ~ისა, გარნა არა ესრე.,
ა~დ არა ვრიდო სამოთხესა მას სამეუფოსა, და ნაძვთა ამათ სიმაღ
ლეთა და ბაბილოთა ამათ ნა[.]ყოფიერებასა და ყვავილთა სუნნელებ
ასა, რ~ ჩ~ნებასა რა იხილე შენ მფრინველთა მათ ფრთითა უშვ
ერთა განბანა წყლითა, და განსპეტაკება ბრწყინვალედ, და სხდომა
ხეთა მათ ზ~ა სამოთხისათა, და ჵმობ[.]ა მათი ჵმითა ტკბილითა:
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ჭ~ტდ სამოთხე ესე ჵორციელი და წარმავალი შეგვეცვალოს ცხოვრებად სა
უ~კნოდ, და მუნ აღვაშენოთ სახლი ღ~ისა სალოცველად ჩ~ნდა, ვ~ე მოსვლად
მდე ჩემდა მღვდელთა საბერძნეთით, და მ~ყსეულად მოიღო ძელი და ასწავებ
და ხუროთა, და მოჰკვეთა ნაძვი იგი, და ნაძვისა მისგან შემზადნა შვიდნი სვეტ
ნი ეკლესიისანი. და ვ~რ აღაშენეს კედელი იგი ძელითა, და აღმართნეს
ექვსნი იგი სვეტნი თვის თვისად, ხ~ იგი უდიდესი, რ~ი საკვირველიყო ხილვითა, საშუალ ეკლესიისა შესაგდებელად განმზადებული,
ვერ შეუძლეს აღმართებად მისსა., და აუწყეს მეფესა საკვირველი.
იგი ყ~დვე ვერ ძრვა ადგილითაცა სვეტისა მის: მაშინ მოვიდა მეფ
ე სიმრავლითა ერისათა, და მოიხვნეს მრავალ ღონენი მანქანანი, სი
მარჯვითა ერისა სიმრავლისა ძალითა ეცადნეს აღმართებად, და ვერ
შეუძლეს: და იყო დაკვირვებულ მეფე და სიმრავლე ერისა, და იტყ
ოდეს რაჳმე არს ესე. და ვ~რ იწყო მწუხრი, წარვიდა მეფე სახლა

დ თვისად შეწუხებული დიდად: ხ~ წ~ა ნინო, და ათორმეტნი მოწაფე
ნი მისნი დედანი დაადგრეს სვეტისა მისთანა: ხ~ იგი სანატრელი გოდ
ებითა სვეტსა მას ზ~ა და ადინებდა ცრემლთა: ვ~ა შუაღამე ოდენ ი
ყო, წარმოიქცეს ორნივე მთანი არმაზი და ზადენი, რეცა თუ ჩამოირღ
ვეს, და წყალნი იგი ორთავე, და მტკვარმან გარდამოხეთქ
ა, და წარქონდა ქალაქი, და შეიქმნა ჵმა საზარელი ტყებისა და გოდე
ბისა: ეგრეთვე არაგვი გარდამოჵდა ციხესა ზ~ა, და იქმნებოდეს საზარ
ელნი გრგვინვანი: შეშინდეს დედანი და ივლტოდეს: ხ~ ნეტარი იგი
ღაღადებდა, ნუ გეშინისთ დანო ჩემნო, მთანი მუნვე ჰგიან, და წყალ
ნი მუნვე სდიან, და ერსა ყ~სა სძინავს:
ხ~ ესე რ~ლ რეცა მთანი და ირღვეს სამართლად გეჩვენების, რ~
ურწმ~ნოებისა მთანი და ირღვეს სამართლად ქართლსა შ~ა, და წყ
ალნი, რ~ლ დაეყენნეს, სისხლნი იგი ყრმათა კერპთა მიმართ შეწირვისა და ეყენოს:
ხ~ ჵმა ესე ტყებისა არს ეშმაკთა, სიმრავლისა, რ~ იგლოვენ იგ
ინი თავთა თვისთა, რ~ლნი არიან იგინი მეოტ ამით ადგილით.
ძალითა მაღლისათა, და ჯ~ითა ქ~ესითა: მოიქეცით და ილოცევდი
1-30 სტრ., 48r
თ ღ~ისა მ~რთ, და მე~ყსეულად და სცხრეს ჵმანი იგი, და იყო არა რა: და დადგა.
წ~ა ნინო, განეპყრნეს ჵელნი და ილოცვიდა ღ~ისა მ~რთ, და იტყოდა, რათა
და ებრკოლოს საქმე ესე, რ~ლსა წარმართებულ არს მეფე და ვ~ე არა ეყივ
ლა ქათამსა, სამთავე კერძთა ქალაქისათა, დასცა ზარსა ლაშქარმან ძ
ლიერმან, დალეწნეს კარნი, და აღივსო ქალაქი სპარსითა ლაშქრითა,
და შეიქმნა ზარისაჵდელი ზრზინვა და ყივილი და კლვა, და სისხლი დიოდა,
და აღივსო ყლ~ი ადგილი, და მოვიდა მათდა სიმრავლე ზახილითა და მახ
ვილითა, და სხვათა მათ შიშისაგან დადნებოდეს ჵორცნი, და განილ
ია სული მათი, სტიროდეს ნათესავთა მათთვის: და მსწრაფლ ისმო
და ჵმობდეს რა ძლიერად, მეფე სპარსთა ხვასრა ბრძანებს, და მეფეთა.
მეფე ხვარან ხვასრა, ყ~ი ჰურია განარინეთ პირისაგან მახვილისა.
ესერა მესმა და მოვეგე ცნობასა, და შეორგულდით მე, და ათნი იგი ჩემთ
ანანი, და მახლობელ იყვნეს მახვილოსანნი გარემოს ჩნსა, სცემდეს და ჰკ
ლვიდეს: და ისმა ჵმა [ძრ] ძლიერი, მეფე მირიან შეიპყრესო. მაშინ გარემოიხილა მჵნემან მოღუაწემან, და თქვა, ესე რ~ლ ყივის ვიცი რ~ლ აწ სადამე
დიდად სჭირს, და მადლობდით ღ~ა, რ~ლ ესე ნიში მათისა წარწყმედისა არს, და ქართ
ლისა ცხოვრებისა, და ამის ადგილისა დაბისა, და ნუგეშის გვცემდა, ვ~ა მოძღვ
არი ჵელოვანი: ჭ~ტდ მოძღვარი და მოციქული სანატრელი: მაშინ მიექც
ა ერსა მას მომსვრელსა დაჰრქვა მათ, სადა არიან მეფენი სპარსთანი
ხვარან, და ხვარან ხვასარა: საბასტანით გუშინ წამოხვედით, მალე მოხ
ვედით დიდი სადმე ლაშქარი ხართ, და ძლიერი, რად დალეწეთ ქალაქი
ესე, და მახვილი დაეცით ქართა და ნიავთა: წარგვალეთ ბნელით ჩრდ
ილოთ კერძო მთათა და ჰკედართა: აჰა მოვიდა, რ~ლსა: თქვენ ევლტი
თ: და განიძრა ჵელი ჯ~ის სახედ, და მეყ~სეულად უჩინო იქმნეს ყ~ნი
იგი და იქმნა დაყუდება დიდი, და დედანი იგი ჰნატრიდეს მას, და ადიდებ
დეს ღ~ა:
ხ~ ვ~ა ცისკარი აეღებოდა, მიერულა დედათა მათ, ხ~ მე სიდონია მღვ
იძარე ვიყავ, და იგი დგა ჵელ განპყრობით: აჰა ესერა ზ~ა მოადგა ჭაბუკი
ერთი ნეტარსა მას ყ~დ ნათლითა შემკობილი, შებლარდნილი ცეცხლი
სა ზეწარით, და ჰრქვა სამნი სიტყვანი რაჳმენი: ხ~ იგი დაეცა პირ
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სა ზ~ა, და ჭაბუკმან მან მიჰყო ჵელი სვეტსა მას და აღმართა და წარიღო სი
მაღლესა შ~ა, და განკვირვებული მივეახლე მე სიდონია და ვარქვ ესრეთ.
დედოფალო, რაჳ არს ესე: ხ~ მან მრქვა, მოიდრიკე თავი ქყანად, და
ტირილად იწყო ზარისა მისგან, და მცირედისა ჟამისა შ~დ აღდგა და ა
ღმადგინა, და განვეშორენით მას ადგილსა: ხ~ დედანი ვ~რ იყვნეს კიდე,
აჰა იხილეს მათცა სვეტი იგი ცეცხლისა სახედ ჩამოვიდა, და მოეახლა ხა
რისხასა მას და დადგა აღშორებულად ქყანით ვ~რ ათორმეტ წყრთა, და ნელ
იად ჩამოიცვალებოდა ხარისხად თვისად მონაკვეთსა და ძირსა
მისვე ნაძვისასა: ვ~ა რიჟრაჟი ოდენ იყო, აღდგა მეფე გულ გოდებუ
ლი ურვათაგან, მიხედა სამოთხესა დაწყებულსა მას ეკლესიასა, და ი
გი მტკიცე იყო გონებითა, იხილა ნათელი, ვ~ა ელვა აღწევნული ცა
დ სამოთხით მისით იწყო სრბად, და მკვირცხლ მოვიდოდა, და ყ~ი სიმრავლე სახლისა მისისა, და ყ~ი ერი ქალაქისა მივიდა: ვ~ა. იხილეს საკვი
რველი იგი ნათლითა ბრწყინვალე სვეტი ჩამოვიდა ადგილად თვისად.
რეცა ვ~ა ზეცით, და დადგა ხარისხსა მას ზ~ა: და დაემყარა ჵელით შე
უხებლად კაცთაგან, და ნეტარ იყო მას ჟამსა შ~ა, რ~ რა იგი იქმნებ
ოდა, შიშითა და სიხარულითა აღივსო მცხეთა ქალაქი და სდიო
დეს მდინარენი ცრემლთანი მეფეთა და მთავართთა, და ყ~ა ერსა სულთქმით
სულისა მათისათა, ადიდებდეს ღ~ა და ჰნატრიდეს წ~ა ნინოს, და იქმნეს სასწაულნი დიდნი მას დღესა შ~ა:
პ~დ მოვიდა ჰურია ბრმა შობიდგან, და მიეახლა სვეტსა მას ღ~თივ აღ
მართებულსა, და იქმნა, მხედველ მუ თქვესვე, და დიდებდა ღ~ა:
მეორე სეფე ქალი ვინმე ყრმა ამზასპანი, იდვა რვისა წლისა, მო
იღო დედამან მისმან სარწმუნოებით, და დასდვა ცხედრითა წ~ე სვე
ტისა მის ნათლისასა, და ნანდვილვე ნათლისასა, ევედრებოდა წ~ა
ნინოს, მოხედენ დედოფალო ძესა ამას ზ~ა ჩემსა სიკვდილად მი
ახლებულსა, რ~ ვი ცი ღ~ი ღ~თთა იგი არს, რ~ლსა შენ მსახურებ.,
და ჩ~ნ გვიქადაგებ: მაშინ ნინო შეახო ჵელი სვეტსა მას, და და[.]
სდვა ყრმასა მას და ჰრქვა, გრწმს იესო ძე ღ~ისა ცხოვრებისათვის ყ~ისა სოფლისა ჵორცითა მოსრული, ამიერითგან განიკურნე,
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და დიდებდი მას, ვისმან ძალმან მყის განჰკურნა, და მსწრაფლ აღდგა ყრმა იგი;
ვ~ა მრთელი, და დაეცა შიში დიდი მეფესა და ყ~ა ერსა: და ეგრეთვე თვითო სახენი.
სნეულნი მოვიდოდეს და განიკურნებოდეს ვ~ემდის მეფემან შეუქმნა საბურ
ველი ძელისა გარემოს სვეტსა მას, და დაფარა ხედვისაგან, და ეგრეთვე შეხებოდეს ერნი, და განიკურნებოდეს მსწრაფლ. იწყო მეფემან და განასრულა
ეკლესია სამოთხესა მას შ~ა:
და ვ~ა მიიწივნნეს მოციქულნი მირიან მეფისანი წ~ე კოსტანტინე მეფი
სა, და მიუთხრეს ყ~ი, რაჳცა იქმნა: მაშინ აღივსო სიხარულითა მეფე დადედა მისი ელენე დედოფალი: პ~დ ამისთვის რ~ მადლი ღ~ისა მიეფინებოდა.
ყთ~ა ადგილთა, და ჵელსა მათსა ქვეშე ყ~ი ქართლი, და კ~დ ამისთვის განხ
იარულდეს რ~ და ადასტურეს მირიან მეფისაგან ს~დ მოწყვედა სპარსთა,
და მტკიცება მიღება სიყვარულისა მათისა და მადლობდეს ღ~ა:
და წარმოგზავნეს მღ~დელი ჭიტი ი~ნე ეპისკოპოსი, და მისთანა მღვდელნი.
ორნი, და დიაკონნი სამნი და მოუწერა მეფემან კოსტანტინე მირიანს წი
გნი ლოცვისა, და~კხევა ღ~ისა მადლობისა, და წარმოსცა ჯ~ი, და ხატი მაცხოვრისა, და მისთანა ნიჭი დიდი, და ელენე დედოფარმან მოუწერა წი

გნი ქებისა და ნუგეშინის ცემისა: მოიწია ეპისკოპოსი, მღვდელნი და მო
ციქულნი მცხეთად, და აღივსნეს სიხარულითა მეფე და ყ~ი ერი მათი, რ~ სურვილ იყვნეს ყ~ნივე ნათლის ღებისა თვის: მაშინ მსწრაფლ გაგზა
ვნა ბრძანება მირიან მეფემან ყთ~ა ერისთავთათანა, სპასალართა, და ყ~თა პირთა სამეფო[.]სათა მოწოდებად წ~ე მისსა, და მსწრაფლ მოიწივნეს ყნი ქალაქად:
მაშინ ნათელ იღო მეფემან ჵელსა ქვეშე წი~სა ნინოსსა, და შ~დ დედო
ფალმან, და შვილთა მათთა ჵელთა ქვეშე მათ მღვდელთასა, და დიაკო
ნთასა: და შ~დ ამისსა აკ~ხეს მდინარეჳ მტკვარი, და ეპისკოპოსმან შემზადა ადგილი ერთი მიწურვით ჵიდის კარსა მოგვთასსა, სადა ყოფ
ილიყო სახლი ელიოს მღვდელისა, და მუნ ნათელსცემდა წარჩინებუ
ლთა ერთ ერთსა, და ეწოდა ადგილსა მას მთავართა სანათლავი: ხ~ ქვე
მოთ მისსა მდინარისავე პირსა ორნი იგი მღვდელნი და დიაკონნი
ნათელ სცემდეს ერსა, და მიატყდებოდა ერი იგი ურთიერთარს მოსწრ
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მსწრაფებით, ეუბნებოდეს ერნი მღვდელთა მათ, რ~ პ~დ მას ნათელს
ცეს, დაესრეთ სურვიელ იყო ერი იგი მღვდელთა ნათლის ღებისათვის, რ~ ეს
მინა ქადაგება წი~სა ნინოსი, რ~ლსა იტყოდა, ვ~დ ყ~ნ რ~ნ არა ნათელ იღო
ს, არა ჰპოვოს მან ნათელი სა~კნო: ადამისთვის მოსწრაფე იყვნეს ნათლ
ის ღებად ყ~ნი იგი, და ესრეთ სახედ ნათელ იღეს ყ~ნ ერმან და სიმრავლემა
ნ ქართლისამან, თვინიერ ხ~ არა ნათელ იღეს მთიულთა კავკასიანთა, მი
ფენასა მას ნათლისასა, ა~დ დადგეს ბნელსა შ~ა ჟამ რაოდენმე, და ჰურია
თა მცხეთელთა არავე ნათელ იღეს:
გარნა ბარაბიანთა ნათელ იღეს ორმოცდა ათმან სახლმან, და იქმნნ
ეს ჭ~ტ, ამისთვისცა დიდ იქმნეს წ~ე მეფისა, და მიუბოძა დაბა რ~ლსა ჰრქ
ვიან ციხე დიდი: კ~დ არა ნათელ იღო ფეროზ სიძემან მირიან მეფისამან,
რ~ლსა ჰქონდა რანი, ბარდავამდის მირიან მეფისაგან, არცა ერმან მისმანნათელ იღეს, ა~დ ჵორციელად ოდენ მორჩილებდეს მირიან მეფესა:
მაშინ წარავლინნა მირიან მეფემან ეპისკოპოსი ი~ნე, და მისთანაწარჩინებულ[.]ი ერთი წ~ე კოსტანტინე მეფისა, და ითხოვა ნაწილი
ძელისა ცხოვრებისა, რ~ი მას ოდენ ჟამსა გამოეჩინა ღ~ის მსახურსა.
და ღ~ის მოყვარესა ელენე დედოფალსა და ითხოვა მღვდელნი მრავა
ლნი, რ~ განავლინნეს ყთ~ა ქალაქთა და ადგილთა და ნათელსცემდენ ერსა, რ~ა მსწრაფლ ნათელ იღოს ყ~ნ სულმან ქართლისამან: და ითხო
ვნა ქვითა ხუროსა მოძღვარნი აღშენებისათვის ეკლესიათა: ვ~რმიწივნეს წ~ე კოსტანტინე კეისრისა სიხარულით მიანიჭნა ნაწილ
ნი ძელისა ცხოვრებისა, და ფიცარნი იგი, რ~ლსა ზ~ა ფერხნი დაუმჭვა
ლნეს უ~ა, და სამჭვალნი ჵელთანი: წარმოგზავნნეს მღვდელნი და
დიაკონნი, ხურონი ფ~დ მრავალნი:
ხ~კოსტანტინე მეფემან მეფობასა შ~ა მისსა აღაშენა ეკლესია ტაძარი
წ~ა, და მოსცა განძი დიდძალი ეპისკოპოსა ი~ნეს, და უბრძანა, სადაცა ჯერ იყო
ს ადგილთა ქართლისათა, მუნცა აღაშენენ ეკლესიანი სახელსა ზ~ა ჩემსა,
და ნიჭი ესე დიდძალი დამიმკვ~ე საზღვართა ქართლისათა: და წარმოვი
და ეპისკოპოსი და მისთანა მოციქული, და ვითარ მოიწივნეს ადგილსა, რ~ლსა ჰრქვიან ერუშეთი, და დაუტევნა მუნ ხურონი საქმედ ეკლესისა და დ
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და დაუტევნა განძი, და სამსჭვალნი უ~ისანი და წარმოვიდა: მოვიდა მანგლისს[.] და იწყო
ეკლესიასა, და უტევნა ფიცარნი იგი უ~ისანი: მაშინ შეწუხნა მირიან მეფე, რ~

პ~ლ არა სამეფოსა ქალაქსა მოვიდეს, ა~დ სხვათა ქალაქთა და ადგილთა იწყეს.
შენებად. ეკლესიათა, და დაუტევნეს ნაწილნი: ხ~ მოვიდა წ~ა ნინო,და ეტყოდა, ნუ.
სწუხ მეფეო, რ~ ესრეთ ჯერ არს., სადაცა მოვიდოდიან დასთესვიდიან სახლსა ღ~ი
სასა, რ~ არს ქალაქსა ამას შ~ა სამოსელი იგი დიდებული უ~ისა
მაშინ მოიყვანა მეფემან აბიათარ და მისთანა ჰურიანი მრავალნი და გამო
იკითხა მათგან კვართისა მისთვის, და მათ მიუთხრეს ყ~ი, რ~ი ზემო წერილ არს:
და აღიპყრნა ჵელნი მირიან მეფემან, და თქვა, კ~ხრ შენ უ~ო იესო ქ~ე
ძეო ღ~ისა ცხოველისაო, რ~ პ~ლითგან გენება ჵსნა ჩ~ნი ეშმაკისაგან,
და ადგილისა მისგან ბნელისა, ამისთვის სამოსელი იგი შენი წ~ა წარმოეცა წ~ით
ქალაქით იჲლ~იმით ებრაელთა მათ ღ~თაებისა შენისაგან უცხო ქმნილთა
და ჩ~ნ უცხოთა ნათესავთა:
და წარემართა მეფე და ყ~ი ქალაქი ქ~ეანობასა: იწყეს ხუროთა შენებად ეკლესი
ისა გარე უბანსა მაყვალთა მათ საყოფელთა წისა ნინოსათა, სადა არს აწეკლესია საეპისკოპოსოდ: მაშინ თქვა წ~ნ ნინო კ~ხრს უ~ი იესო ქ~ე, და მამა
უ~ისა ჩ~ნისა რ~ნ მოავლინა სიტყვა მისი წ~ა ცათაგან მაღალთა, თვით.
ძლიერისაგან საყდრისა გარდამოსრული ქყ~ანად, მდაბლად შობილი უეჭ
ველად თესლისაგან, დ~თისა, დედაკაცისაგან მარტოდ შობილისა, წი~სა
და უბიწოსა, რლი სათნო ეყო მას მიზეზითა მიზეზი ცხოვრებისა ჩნისა, რ~ნ
ცასა ქვეშე ყ~ივე განანათლა, და მორწმუნენი აცხოვნნა., რ~ი იშვა ვ~ა კაცი.,
ნათელი ყთ~ა ხატი ღ~ისა, და ვ~ა მსახურმან ვინმე სჯულისამან ნათელ იღო
წყლისაგან და სულისა, ჯ~რს ეცვა დაეფლა და აღდგა მესამესა დღესა;
აღმაღლდა სიმაღლესა მამისათანა, და კ~დ მოვალს დიდებით, რლსა შვენის
ყ~ივე დიდება თანა მამით და სულით წ~დითურთ აწდა მ~დის და~უკი უ~კე ამინ:
აღმართებისათჴს პატიოსნისა ჯ~ისა: ვ~ა ნათელ იღეს მე
ფემან, და დედოფალმან და შჴლთა მათთა, და ყ~ნ ერმან მათმან, მაშინდგა ხე ერთი ადგილსა ერთსა კლდესა ზ~ა შეუვალსა, და იყო ხე იგი შვენი
ერი ფ~დ, სუნნელება იყო საკვირველად იყო ხისა მისგან, რლ~იცა ისარ ცემუ
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ლი მივიდის და ჭამის ფურცელი მისი, გინა თესლი ჩამოცვინებული განერის სიკვდილისაგან, და ღაცათუ საკლავსა ადგილსა დიდად წყლულ იყვის:
ესე დიდად საკვირველ უჩნდა პ~ლთა მათ წარმართთა, და აუწყეს ეპისკოპოსსა ი~ნეს ხისა მისთვის, ხ~ ეპისკოპოსმან თქვა აჰა ჭ~ტდ პ~ლითგანვე დამარხულ არს ქ
ყ~ანა ესე ღ~ისაგან მსახურად თჴსად, და ღ~ისაგან აღმოცენებულ არს ხე იგი.,
და დამარხულ ჟ~ისა ამისთვის, და აწღა მოეფინა მადლი ღ~ისა ქართლს, და მის
ხისაგან ჯერ არს შექმნად ჯ~ი პატიოსანი, რ~ლსა თაყვანის ცენ ყ~ნ ერმან სი
მრავლემან ქართლისამან: და წარვიდეს რევ ძე მეფისა და ეპისკოპოსი, და მისთ
ანა სიმრავლე ერისა, და მოჰკვეთეს ხე იგი და წარმოიღეს რტოთურთ მისით: დამოაქვნდა ათსა ათეულსა კაცსა ზეზე რტოთურთ და ფურცელითურთ შემოაქვნდა ქალაქად, და შემოკრბა ერი ხილვად მწვანის ფერობასა მას დაფურცლი
ანობასა ჟამსა ზამთრისასა, ოდეს სხვა ყ~ი ხე ჵმელ იყო ხ~ ესე ფურცელ დაუტევ
ნელი, სუნ ამო, და სახილველად შვენიერი და ძირსა ზ~ა აღმართეს ხე იგი კა
რსა ზ~ა ეკლესიისა სამხრით მის ხისათა და ბერვიდა ნელი ნიავი, და შლიდა ფ
ურცელთა მის ხისათა ძრვითა რტოთა მისთათა, და იყო, ხილვა მისი შვე
ნიერ, ვ~ა სმენით ვიცით ხისა მის ალვისა: ესე მოჰკვეთეს მარტსა ოცდახ
უთსა დღესა პარასკევსა, და დადგრა ხე იგი ეგრეთ დღესა ოცდა ათშვიდ
მეტსა, და არა შეცვალა ფერი ფურცელმან მისმან, ვ~რმცა სდგა ძირსავ
ე ზ~ა მისსა თავსა ზ~ა წყაროსასა, ვ~ედის ყ~ნი მაღნარისანი შეიმოსნეს ფურ
ცლითა, და ხენი ნაყოფის გამომღებელნი შეიმოსნეს ყვავილითა: მაშინ თ

ვესა მაისსა ერთსა შექმნეს ჯვარნი ესე, და შვიდსა ამის თვისასა აღემ
ართნეს ჵელისა დადებითა მეფეთათა სიხარულითა და წადიერებით ყ~ისა ე
რისა ქართლისათა და იყვნეს ეკლესიასა შინა:
იხილა ყ~ნ ერმან ქართლისამან ყ~თა მათ დღეთა, აჰა ჩამოვიდეს ჯ~ი
ცეცხლისა ზეცით მის ზ~ა, გარემოს მსგავსად გრგვინვით ვარსკვლავის
ათა, და დადგრეს ზ~ა ეკლესიასა, ვ~ე განთიადმდე: და რიჟრაჟ ოდენ გამო
ვიდიან მისგან ორნი ვარსკვლავნი, ერთი წარვიდის აღმოსავალით და ე
რთ დასავალით: იგი თავადი ბრწყინვალედ ნელიად განვიდის მიერ კერ
ძო ახლოს წყაროსა მას, ზემო კერძო არაგვისა, და დადგის ბორცვსა ზ~ა კლ
დისასა, რ~ი აღმოაცენის ცრ ემლითა წი~სა ნინოსთა, და მუნით აღიმაღ
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ლის ზეცად: და ესრეთ მრავალ გზის იხილა ყ~ნ ერმან მაცხოვარება ღ~ისა ჩ~ნ
ისა: მაშინ იწყეს კითხვად ნეტარისა ნინოსსა, თუ რა არს რლი გამოვალს ბრწყ
ინვალე ვარსკვლავი, და ერთი წარვალს აღმოსავად, და ერთი დასავალად: ხ~ მან
თქვა ესრეთ, განავლინენით კაცნი მთათა ზ~ა მაღალთა აღმოსავალით, ვ~ე კახ
ეთისა მთადმდე, დასავალით ვ~ე სანახებამდე ამის ქალაქისათა, და ოდეს გამო
ბრწყინდ[.]ეს მთიებნი იგი იხილონ თუ სადა დადგენ, მუნცა აღმართნენ ორნი იგი ჯვარნი ქ~ესნი: მაშინ ჰყო მეფემან ეგრეთ და შეცვნა თავნი მთათ
ანი მიწყებით: ხ~ დღე ესე იყო პარასკევი, და შაბათი განთენდებოდა, იყო
იგივე სასწაული, და იქმნა ეგრეთვე, ვ~ა პ~ლ იქმნის: ხვალისა დღე მოვი
იდეს და სავლისანი, რ~ნი დგეს მთათა ზ~ა ქვაბთა თავისათა და მიუთხრეს.
მეფესა, ვითთა გამოვიდა ვარსკვლავი იგი, ამაღლდა და მიიწია მთასა ზ~ა
თოხათისასა, გარდასავალსა კასპისასა, და დადგრა ადგილსა ერთსა, და[.]
ყ~დ უჩინო იქმნა: და ეგრეთვე მოვიდეს მთით კახეთისა და თქვეს.
ვიხილეთ ვარსკვლავი აქათ მომავალი, და დადგა დაბასა ბუდისსა, კუხე
თისა ქყ~ანასა: მაშინ უბრძანა ნეტარმან ნინო წარიხვენით ორნივე ეს
ე ჯვარნი და აღმართენით ერთი თხოთს, სადა იგი ღ~ ნ გამხილა ძალი
მისი, და ერთი, და ერთი მიეც სალომეს მჵევალსა ქ~ესსა აღმართოს უჯა
რმოს ქალაქსა, რ~ ბუდი დაბა კუხეთისა არა წინა აღუდგეს ქალაქსა.
მეფეთასა, რ~ ერისა სიმრავლე არს მას შ~ა ბუდისა კვლა დაბათვით იხილ
ოს, სათნო იგი ადგილი ღ~ისა, და ჰყვეს ეგრეთ, ვ~ა უბრძანა ნინო ხ~ ს
ასწაულითა ზეცისა ჩნ~ებით ჯ~ი პატიოსანი მცხეთას იპყრეს ჵელითა
კაცობრივითა, მივედეს ბორცვსა მას ქვეშე, და წყაროსა მას ზ~ა ათიეს
ღამე, და ილოცეს ღ~ისა მ~რთ, და ნეტარი ნინო ცრემლითა შეაზავებდა წყ
აროსა მას და იქმნებოდეს კურნებანი და სასწაულნი დიდნი: ხ~ ხვალისა
დღე აღვიდეს კლდესა მას ზ~ა, და მივიდა ნეტარი იგი ბორცვსა მას ზ~ა
დავარდა ქვათა მათ ზ~ა, ტიროდა თვით იგი და მის თანა მეფენი, და მთ
ავარნი, და ყ~ი სიმრავლე ერისა, ვ~ედმს მთანი ჵმა სცემდეს, და დასდვა ჵ
ელი ერთსა ქვასა, და ჰრქვა ეპისკოპოსსა., მოვედ რ~ შენდა ჯერ არს.,
და დასწერე ქვასა ამას ჯ~ი, და მან ჰყო ეგრეთ: და მუნ აღემართა ჯ~ი
იგი დიდებითა მეფეთაგან, და მოდრიკა ერი იგი ურიცხვი, და თაყვა
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ნისცეს ჯ~ა, და აღიარეს ჭ~ტდ ძე ღ~ისა ცხოველისა, და ჰრწმენა სამებით ღ~ი
დიდებული:
ხ~ დიდნი იგი მთავარნი არა განეშორებოდეს ეკლესიასა წ~ა, და სვეტსა ნა
თლისასა, და ჯ~ა მას ცხოველსა, [.] რ~ ხედვიდეს სასწაულთა მათ უზომო
თა, და კურნებათა მათ მიუთხრობელთა: ხ~ დღესა კჴრიაკესა აღვსებისაზატიკსა, ჰყო მირიან მეფემან, და ყ~ნ მცხეთამან შესაწირავად დღე-

იგი განაწესეს ჯ~ისა მსახურებად აღვსებისა ზატიკსა ყ~ნ ქართლმან
დღეინდელად დღედმდე:
და იყო რაოდენისამე დღისა შ~დ მარტვილისა უკანისა, იხილეს სასწაუ
ლი დიდი საშინელი დღესა ოთხშაფათსა: აჰა ესერა სვეტი ნათლისა სა
ხედ ჯ~ისა დგა ჯ~ა მას ზ~ა, და ათორმეტნი ვარსკვლავნი სახედ გვირგვინი
სა გარემოს მისსა: ხ~ ბორცვი იგი ჯ~ისა კმეოდა სახედ სუნნელად, და ხედ
ვიდეს სასწაულსა ამას ყ~ნი, და მრავალნი უღთოთაგანნი მოიქცეს, და ნ
ათელ იღეს მას დღესა შ~ა: ქ~ენნი უფროსად მორწმუნე იქმნებოდეს და
ადიდებდეს ღმერთსა:
მერმე კ~დ იხილეს სხვა სასწაული ჯ~ისა, ვ~ა ცეცხლი დგა თავსა ზ~ა მის
სა, შვიდ წილად მზისა უბრწყინვალესი ზ~ა და ადგრა მას: ვ~ა სახმილისა.
ნაბერწყალნი აღვალნ, ეგრეთ სახედ ანგ~სნი ღ~ისანი აღვიდოდეს დაგ
არდამოვიდოდეს მას ზ~ა: ხ~ ბორცვი იგი ჯ~ისა იძრვოდა ძლიერად, და ვ~ა
სასწაული იგი და სცხრებოდა, ეგრეთვე ძრვაცა იგი დასცხრებოდა: ვ~ა
იხილეს სასწაული იგი დაუკვირდა ყთ~ა უფროსად და უმეტესად ადიდებ
დეს ღ~ა, და ვ~ა იქმნებოდეს სასწაულნი წლითი წლად, ყ~ი იგიერი ხედვიდეს შიშით, და ძრწოლით მოვიდოდეს თაყვანისცემად
გულს მოდგინედ: მას ჟ~ა რევის ძესა მეფისასა ესვა ყრმა მცირე წული, და იყო სნეულ, და მიწევნულ იყო სიკუდილად, რ~ იგი ოდენ მხოლო
ესვა მათ: მოიღო იგი და დასდვა იგი წ~ე ჯისა წი~სა, და ცრემლით
ითხოვდა; უკეთუ მომიბოძოს ყრმა ესე ცოცხალი, აღვაშენო კუბო
საყუდელად შენდა, და მუნ თქვესვე განიკურნა ყრმა იგი, და განკ
ურნებული და განცოცხლებული წარიყვანა:
მერმე მოვიდა აღთქმისა აღსრულებელად, და ჰყო მადლისა მიცემა
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დიდითა სიხარულითა, და გულს მოდგინებით აღაშენა კუბო ჯ~ისა მცხეთისა.
რევ ძემან მეფისამან, და წლითი წლად მოვიდის, და აღასრულის აღნათქვამი იგი
მსხვერპლისა, და მიერითგან უფროს და უმეტეს მოვიდიან ყ~ნი უძლურნი, და სნე
ულნი განიკურნებოდეს, და სიხარულით ადიდებდეს ჯ~ა წ~ა ქ~ესსა:
იყო ვინმე მამაკაცი ჭაბუკი, და ორნივე თვალნი და სდგომოდეს, ჯდა იგი წ~ე
ჯ~ისა წი~სა ქ~ესსა, და შ~დ შვიდისა დღისა აღეხილნეს თვალნი, ხედვიდა.
და ადიდებდა პატიოსანსა ჯ~ა მერმე დედაკაცი ერთი იყო მ~დის გვემული
სულთაგან უკეთურთა ეგოდენ რ~ლ, ძალი და გონება მისი მიეღო რვასა წ
ელსა, და სამოსელსა მისსა დაიპებდა, და ვითარ მოიყვანეს და პატიოსანსა ჯ~ა შეამთხვიეს, შ~დ ათორმეტისა დღისა განიკურნა, და მისითა
ფერჵითა წარვიდა ადიდებდა ღ~ა, და თაყ~ნისცემდ[.]ეს პატიოსანსა ჯ~ა:
მერმე კ~დ იყო ყრმა მცირე, და მეყ~სეულად დაეცა და მოკვდა: აღიღო იგი დე
დამან მისმან, და დაგდო წ~ე ჯ~ისა ყრმა იგი მომკვდარი დილეულითგან მი
მწუხრადმდე: ხ~ დედა მისი ტირილითა ილოცვიდა წ~ე ჯ~ისა, სხვანი ე
ტყოდეს, წარიღე დედაკაცო, და დამარხე, რ~ მომკვდარ არს, დანუღარააწყინებ: ხ~ მან არა წარიკვეთა სასოება, ა~დ უფროს და უმეტეს საწყალ
ობელად ტიროდა, და ილოცვიდა: მწუხრისა ოდენ ჟამსა სულიერ იქმნა,
და თვალნი აღიხილნა, და შ~დ შვიდისა დღისაგან განკურნებული და გან
ცოცხლებული წარიყვანა ყრმა იგი დედამან მისმან და ადიდებდა ღ~ესა:
იხილეს რა სასწაული და კურნება ყ~დ წი~სა ჯ~ისა, მრავალნი უშვილონი მოვ
იდოდეს, და ითხოვდეს შვილიერებასა, და შვილ მრავალ იქმნებოდეს, და შე
საწირავთა და მადლთა ჰყოფდეს: არა ხ~ თუ რ~ლნი მოვალნ, მათ ოდენ.
მიანიჭის კურნება, ა~დ რლნი შორით ითხოვდიან შეწევნასა წი~სა ჯ~ისა

მცხეთისაგან, მუნ თქვესვე შეწევნითა მისითა მიიღიან მადლი, მ
ძლე, ექმნიან მტერთა, და მოსწრაფედ მოვიდიან მადლისაჱ
მრავალნი უ~კჲ უღონონი ჭირსა შთაცვივიან, და რაჟ~ს ხადოდიან წ~ა ჯ~ა, მუ
ნთქვესვე განერნიან ჭირისაგან, და მოვიდიან შემთხვევად ჯ~ისა პატი
ოსნისა, და მრავალთა ნათელ იღეს, და სიხარულით ადიდებდეს ღ~სა: მრ
ავალნი უკ~ჲ მრავალთა ჭირთა შთაცვიეს და ძალითა პატიოს ნისა
ჯ~ისათა განიკურნეს მრავალნი უ~კჲ პირად პირადთაგან განსა
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ცდელთა და სატანჯველთა მიეცნენ, და მიივლტოდედ რა ვედრ
ებად, მყის განიკურნებოდედ, და მუნ დღენდელად დღედმდე
ადიდებდეს, და აქებდეს თაყვანისცემით მამასსა და ძესა, და წ
მიდასა სულსა, აწდა მ~დის და უკ~ნითი უ~კე ამინ:
წიგნი რომელი მოუწერა პატრიახმან ჰრომი
სამან, და ბრანჯთა მეფემან ნინოსა, და მეფესა.,
და ყთ~ა ერთა ქართლისათა:
მათ დღეთა შ~ა მოიწია წიგნი ჰრომით წი~სა პატრიაქისა ნი
ნოს მომართ და მეფისა, და ყთ~ა ერსა ქართლისათა, და მოუვლი
ნა ბრანჯი დიაკონი ქებისა შესხმად, და კ~ხევისა მიცემად, და
ამის ნეტარისა ნინოს ლოცვისა წარღებად, და მადლისა ზია
რებად: აქვნდა წიგნი ბრანჯთ მეფისა ნინოსაცა თანა, და რ~
მამისა მისისაგან ნათელს ეღო ბრანჯეთა ყ~ა ერსა, და ყ~ი ერი ესე მასმენილ იყო იჲ~ლიმით, და კოსტანტინუ პოლით.
ვ~დ ქვეყანასა მას ქართლისასა მიეფინა მზე სიმართლისა.,
ამისთვის სანატრელი წიგნი მოეწერა, რათამცა ეუწყნეს აქანი იგი სასწაულნი სვეტისა მის მაყლოვანისა, და ძალი იგ
ი კურნებისა: ესე ყ~ნი იხილნა და მოისმინა სასწაულნი იგი,
ყ~ნი რ~ნი ქმნილ იყვნეს მცხეთას დიაკონმან ბრანჯთამან,
და განკვირვებული ადიდებდა ღ~ა დაწარიღო წიგნები:
მაშინ მეფემან ჰრქვა წ~ა ნინოს და ეპისკოპოზსა, მნებავს რა
თა იძულებით მახვილითა მოვაქციენით მთიულნი, და სიძე
ჩემი ფეროზ, და დავამონნე ძესა ღ~ისასა, და ვათაყვანნე პა
ტიოსანსა ჯ~ა: მაშინ ჰრქვა მათ არა ბრძანებულ არს მა
ხვილი უ~ისაგან აღება, ა~დ სახარებითა და პატიოსნი
სა ჯ~რითა უჩვენოთ გზა ჭ~ტი მიმყვანებელი ცხოვრებადსა~კნოდ, და მადლმან ღ~ისამან განანათლოს ბნელი იგი
გულთა მათთა, და წარვიდა წ~ა ნინო და ეპისკოპოსი ი~ნე, და
მათ წარატანა მეფემან ერის თავი ერთი, და მივიდეს
და დადგეს წორბანსა, და მოუწოდეს მთიულთა პირუტყვის
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ა სახეთა მათ კაცთა ჭართაელთა ფხოველთა, გუდა მაყრელთა, და უქადაგეს
ქ~ნეთა ჯ~ი ჭ~ტი მიმყვანებელი ცხოვრებად ს~კნოდ: ხ~ მათ არა ინებეს ნა
თლის ღება: მაშინ ერის თავმან მეფისამან მცირედ წარმართა მახვილი
მათ ზ~ა, და ძლევით შემუსრნა კერპნი მათნი:
გარდამოვიდეს მუნით, და დადგეს ჟალეთსა, და უქადაგეს ერწო თიანელთა: ხ~
მათ შეიწყნარეს და ნათელ იღეს; ხ~ ფხოველთა და უტევეს ქყ~ანა მათი,
და გარდავიდეს თუშეთს, და სხვანიცა მთიულელნი უმრავლესნი არა მოიქცეს,ა~დ და უმძიმა მათ მეფემან ხარკი, ოდეს არა ინებეს ნათლის ღება: ამი
სთვისცა წარკრბეს იგინიცა, და შესცთეს: და რ~ლნიმე უკანასკნელ მოაქცივნა.

აბიბოს ნეკრესელ ეპისკოპოსმან, რ~ლნიმე მათგანნი დარჩეს წარმართობ
ასავე დღესამომდე: ხ~ წ~ა ნინო წარემართა წარსვლად რანს, მოქცევად.
ფეროზისა, და ვ~ა მიეახლა კახეთს დაბასა ბუდისასა, და დაყვნა მუნ დღენ
ი, და მოვიდოდეს მისსა კახეთით ჰკითხვიდეს, და აღიღებდეს სწავლასა მისსა:
მაშინ და სნეულდა წ~ჳ ნინო მუნ: და ვ~ა სცნა რევ ძემან მეფი
სამან და სალომე ცოლმან მისმან, რ~ი ცხონდებოდეს უჯარმოს, მოვიდეს.
ნინოსსა, და აცნობეს მეფესა და დედოფალსა: ხ~ მათ მიავლინეს ეპის
კოპოსი იოანე წარმოყვანებად წი~სა ნინოსსა: ხ~ წ~ა ნინო არა ერჩდა.,
მაშინ წარვიდა თვით მეფე და სიმრავლე ერისა ფ~დისა, და მივიდეს მისთ
ანა, და შეკრბა სიმრავლე ერთა, და ყ~ი იგი ერი ხედვიდეს პირსა ნინ
ოსსა, ვ~ა ზეცისა ანგელოზსა და მოსწყვედდიან ფესვსა სამოსლისა.
მისისასა მიიღებდეს და ემთხვეოდეს სარწმუნოებით, და აიძულებდეს
ყ~ნი დედოფალნი, და გარემოს მსხდომნი ვედრებით, რ~ლთა სდიოდათ ცრემ
ლი თვალთაგან მათთა განშორებისათვის მოძღვრისა მის და მოღვაწ
ისა, და სნეულთა მკურნალისა ჵელოვანისა, და ეტყოდეს სალომე უჯარმელი, პეროჟ ჰავრისნელი, და მათთანა ერის თავნი და მთავარნი,
ჰკითხვიდეს თუ ვინა, ანუ ვითარ მოხვედ ქყანასა ამას მაცხოვარებ
ად ჩ~ნდა, ანუ სადათმე იყო აღზრდა შენი დედოფალო მაუწყე ჩ~ნ სა
ქმე შენი რასა იტყვი ტყვეობასა ტყვეთა მხსნელო სანატრელო, რ~ ესე
რა გვის წავიეს შენ, ვ~დ ყოფილ არიან წწრმეტყველნი პ~ილ ძისა
ღ~ისა და შ~დ მოციქულნი ათორმეტნი, და სხვანი სამოცდა ათნ
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ი, და ჩ~ნდა არავინ მოავლინა ღ~ნ სხვა გარნა შენ, და შენ ვ~რ იტყვი, ვ~
დ ტყვე ვარ ანუ უცხო:
ხ~ მაშინ [..]იწყო სიტყვად წ~ა ნინო და თქვა ასულნო სარწმუნოები
სანო, მიახლებულნო დედოფალნო ჩემნო, გხედავ თქვენ ვ~ა პილველთა მათ
დედათა, ყთ~ა სარწმუნოებასა და სიყვარულსა ქ~ესსა და გნებავსთ გზათა ჩ
ემთა ცნობა გლახაკისათა და გაუწყოცა რ~ ესერა მოსრულ არს
სული ჩემი ჵორჵად ჩ~და, და მეძინებიან მე ძილითა დედისა ჩ~ისათა ს~კნოდ,
ა~დ მოიხვენით საწერელნი, და დაწერეთ გლახაკი და უდები ცხოვრება ჩ~ი, რათა
უწყოდენ შვილთაცა თქვენთა სა~რწმნბა თქ~ნი და შეწყნარება ჩემი, და სასწა
ულნი ღ~ისანი რ~ლ გიხილვან
მაშინ მსწრაფლ მოიხვნეს საწერელნი სალომე უჯარმელმან და ჲერუჯ
ჰავრისნელმან: იწყო სიტყვად და იგინი სწერდეს, და წარმოუთხრა ყ~ი რ~ი
ზემოთ დავსწერეთ ცხოვრება მის წი~სა და ნეტარისა, და შავედრა მეფესა
ი~კბ მღვდელი, რათა შ~დ ი~ნეს იგი იყოს ეპისკოპოს:
მაშინ ი~ნე ეპისკოპოსმან შეწირა ჟამი, და აზიარა წ~ა ნინო ჵორცსა.
და სისხლსა ქ~ესსა, და შევედრა სული მეუფესა ცათასა: ქართლად მოსვ
ლითგან მისით მეთოთხმეტესა წელსა და ქ~ეს ამაღლებითგან:
ტ ლ ჲ დასაბამაიდგან წელთა: ჭ შ ლ ჲ: ხუთიათას რვ
ას ოცდა ათვრამეტსა:
მაშინ შეიძრნეს ორნივე ესე ქალაქნი მცხეთა და უჯარმა, და ყ~ი ქართლი მიცვალებასა მისსა მივიდეს, და დამარხეს ღვაწლით შემოსილი
გვამი მისი ადგილსავე ზად ერთსა დაბასა ბუდისასა, რ~ თვით ითხო
ვა [+გვამი მისი] [ადგილსავე ზ~ადერთსა დაბასა+] მუნ დაფლვა მეფი
საგან, შეხედვითა ღ~ისათა, და სიმდაბლისათვის ქმნა ესე წ~ნ, რ~
ადგილი იგი [] შეურაცხი იყო და მწუხარე იყო მეფე, და ყნი წარჩ
ინებულნი მუნ დაფლვასა მისსა ა~დ მცნებისა და ანდერძისა მისისა

აღსრულებისათვის დაფლეს მუნ:
და აღასრულა ესე ყ~ი ღ~თივ განბრძნობილმან მეფემან მირიან,:
განამტკიცნა ყ~ი ქართლი და ჲერეთი, და სარწმ~ნბასა ზ~ა სამებისა
ერთარსებ[.]სა ღ~ისასა და უსაბამოსა და მბადებელისა ყ~ისსა და განმ
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მტკიცენ[.]ეს[.] სრულსა სარწმ~ნებასა ზ~ა:
მაშინ კეისარსა კოსტანტინეს, რ~ლ ჰყვა მძევალი ძე მირიანისი, რ~ლსა
ერქვა ბაქარ, გამოეგზავნა მეფემან კოსტანტინე ნიჭითა დიდითა, და მ
ოუწერა ესრეთ:
მოვსწერ შ~ნდ ღ~თივ განბრძნობილისა ჩემთანავე ახალ ნერგისა მორწ
მუნისა მირიანისსა, იყავნ შნთანა მშვიდობა და სიხარული ვინათგან იც
ან შენ სამება ერთარსება, ღ~ი დაუსაბამო, და მბადებელი ყ~ისა, არღარა
მიჵმს მე შნგან მძევალი, ა~დ კმა არს ჩ~ნ შ~ს შუამდგომელად ქ~ე ძე
ღ~ისა, პ~ლ ჟამთა შობილი, რ~ი განკაცნა ჵსნისათვის ჩ~ნისა, და ჯ~ი მი
სი პატიოსანი რ~ი მოცემულ არს ჩ~ნდა წინამძღვრად ჩ~ნდა გული
თა მოსავთა მისთა, და შუამდგომელობითა ღ~ისა დამბადებელისათა;
ვიყვნეთ ჩ~ნ სიყუარულსა ზ~ა ძმებრივსა, ამისთვის შვილი შენი შე
ნდავე მიმინიჭები[.]ეს, იხილე და განიხარე, და ღ~ისაგან მოვლინებუ
ლი ანგელოსი მშვიდობისა იყავნ შენთანა მ~დის განსდევნენ ღ~ნ
დამბადებელმან ეშმაკი მაცთური საზღვართაგან შნთა:
მოვიდა ბაქარ ძე მეფისა მირიანისი, ქ~ეს ამაღლებითგან გარდასრუ
ლ იყვნეს წელნი: ტ Ä ვ : და მოციქული კოსტანტინე მეფისა კეი
სრისა მცხეთას აღივსნეს სიხარულითა მირიან, და ნანა დედოფალი
და მადლობდეს ღ~ა ნიჭთა სრულითა დიდითა მოცემულსა: მაშინ მირიან მეფემან განასრულა: ეკლესია საეპისკოპოსო, და აღასრულა სატ
ფურება მისი მრავლითა დიდებითა, და მოქცევითგან მირიან მეფისა
თა, ოცდა მეხუთესა წელსა მოკვდა ძე მისი რევ, სიძე თრდატ სომეხთა
მეფისა, რ~ლსა მიეცა მეფობა სიცოცხლესავე მისსა და დაფლეს აკლ
დამასავე, რ~ი თვით მასვე რევს აღეშენა, და მასვე წელიწადსა დასნეუ
ლდა მირიან მეფე, რლიცა აღესრულაჱ
და მოიყვანა ძე მისი ბაქარ, აჰა მე წარვალ ვინაცა მოვედ, და ვმადლობმრავალ მოწყალესა ღ~ა დამბადებელსა ცათა და ქ~ყანისასა რ~ლ წარტყ
ვენვილი ეშმაკისაგან მიხსნა მე პირისაგან ჯხე~თისა, და ღირს მყო მა
რჯვენით მისთანა.
შენ ნანა, უკეთუ გცესღა მოცალება ცხოვრებისა ჩ~ისა ღ~ნ, შ~დ
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განყავ სამეფო ჩემი განძი ორად, და მიიღე სამარხოსა ნინოსა განმანა
თლებელსა ჩ~ნსა, ჟამთა შეცვალებისათვის, რათა არა შეირყიოს უკუ~ჲ ადგილი იგი, რ~ მეფეთა საჯდომი არს, ა~დ აწ დაბა იგი მის ადგ
ილისა, რ~ ღირს არს პატივის ცემასა: ხ~ ძესა მისსა ჰრქვა შვილო
ჩემო, შეიცვალა ბნელი ჩემი ნათლად და სიკვდილი ცხოვრებად: შენდა
მომიცემია გვირგვინი მეფობისა ჩ~ისა, ღ~ნ დამბადებელმან ცისა და ქყან
ისამან და გამტკიცნეს შენ სრულსა სარწმუნოებასა ზ~ა:
იწვრთიდი ყდვე მცნებათა ძისა ღ~ისათა, და ადგერ ს~დ მათ ზ~ა, და სახ
ელსა ზ~ა ქ~ესსა სიკ~დილი ცხოვრებად გიჩნდინ, რ~ითა წარუარი ცხოვ
რება მოიგო, და სადაცა ჰპოვენ ვნებანი იგი ცეცხლის მსახურნი კერ
პნი, ცეცხლითა დასწვენ, და ნაცარი შეასვ, რ~ნი მათ ესვიდენ: და ესე
ცა შვილთაცა შნთა ამცენ, რ~ მე ვიცი იგი, რ~ი კავკასიანთაცა შინ

ავე დაილევიან: ხ~ შენ ამას შეუდეგ ყ~ითა გულითა შენითა და თავი შენი
შევედრ[.]ე ძესა ღ~ისასა, და პ~ლ ჟამთა შობილსა და განკაცებულსა, და ვნე
ბულსა ჵსნისათვის ჩ~ნისა, და წარძღვანვითა პატიოსნისა ჯისათა სძ
ლო მტერთა, ვ~ა აქვს ჩვეულება გულითა მოსავთა მისთა: და პატივს ც
ემდე სვეტსა მას ცხოველსა ღ~ივ აღმართებულსა, და იყავნ ყ~ითურთ სას
ოება შენი მისა მიმართ და იყავნ[.] მისვლა შ~ი ძილად სა~კნოდ სა~რწმნბასა ზ~ა
წი~სა სამებისასა, და მოასვენებინა ჯ~ი იგი წი~სა ნინოსი, რ~ი პ~ლითგანაქვნდა, და ჩამოკიდა გვირგვინი სამეფო ჯ~ი ზ~ა, და მოიყვანა ძე მისი ბაქარ, და
თავსა მისსა გამოსახა სახე ჯ~ისა, და აღიღო გვირგვინ[.]ი ჯ~ასაგან,
და დადგა თავსა ზ~ა ძისა თჴსისასა:
და აღესრულა მირიან მეფე, და დაეფლა ზემოსა ეკლესიასა საშუალსა სვეტსა შ~ა
სამხრით კერძო, და მას სვეტსა შ~ა არს ნაწილი ღ~თივ აღმართებულისა სვ
ეტისა, და მეორესა წელს მოკვდა ნან დედოფალი, და დაეფლა, მასვე სვეტ
სა დასავალით, სადა მირიან მეფე დამარხულ იყო:
მეოცდახუთე მეფე ბაქარ, ძე მირიანისი ხოსროიანი:
და დაჯდა ძე მისი ბაქარ, და იყო მორწმუნე, ვ~ა მამამისი: და ამან მოაქ
ცივნნა უმრავლესნი კავკასიანნი, რ~ლნი ვერ მოექცივნეს მამასა მისსა
და შთავარდა შ~ს მისსა და სომეხთა მტერობა, რ~ სომეხნი ბაქარის ძმის წუ
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ლსა რევის ძისა, თრდატ მეფის ასულის წულისა მეფობასა ლამოდეს ქართლს:
ხ~ ესე ბაქარ ეზრახა სპარსთა მეფესა, მამის წმის წულსა მისსა და დაემო
ყვრა, და გაუცვალა ქყ~ანა, და სიძესა მისსა ფეროზს, რ~ლსა ჰქონდა რანი ბარდა
ვამდის მოცემულად მირიანისაგან, და მის წილ მისცა სამშვილდითგან მიღმ
ართ ქყ~ანა ვ~ე თავამდე აბოცისა:
მაშინღა ნათელიღო ფეროზ და ერმან მისმან, და მოირთეს ძალი ხვასროთა
გან, და ეწყვნეს სომეხთა ჯავახეთს, სძლიეს და აოტნეს სომეხნი მაშინ მეფ
ემან ბაქარ შუამდგომელობითა ბერძენთა მეფისათა და სპარსთა მეფისათა,
დაწერა ჵელით წერილი ძმის წულთა მისთა, და დედისა მათისა სალომეს, ვ~ემდის იყო
ს ნათესავი ბაქარისი, რ~ლ ეძლოს პყრობა მეფობისა, მათი იყოს, და არაოდეს.
ძებნონ მეფობა ნათესავთა რევისთა:
მაშინღა მოიყვანნა ძმის წულნი მისნი, და მისცა კუხეთი, და დასხნა რუს
თავს ერის თავად: ამან ბაქარ ყ~ნი დღენი ცხოვრებისა მისისანი დიდ
სა სარწმუნოებასა შ~ა აღასრულნა, და განამრავლნა მღვდელნი და დიაკ
ონნი ყ~ა ქართლსა და რანსა შ~ა ეკლესიათა მსახურად: ამან აღაშენა ე
კლესია, წილკანისა: მოკვდა, და დაეფლა ძმასავე თჴსთანა:
მეოცდა ექვსე მეფე მირდატ ძე ბაქარისი ხოსროიანი:
და დაჯდა მეფედ ძე მისი მირდატ, და მეფობდა დიდსა რწ~მნოებასა შ~ა, და მან აღ
აშენა ეკლესიანი თუხარისსა ციხესა შ~ა, რ~ ჵევსა კლარჯეთისასა არა იყო
ეკლესია და მუნ შ~ა და ადგინნა მღვდელნი მოძღვრად კლარჯთა, და მატა
შენება და შემკობა ერუშეთისა და წუნდისა ეკლესიათა:
მაშინ ამის მირდატის მეფობასა იწყეს ქართველთა სვეტის ცხ
ოველისაგან ნაწილისა გამოღებად, და შექმნად ჯვარად, რ~ დიდნი.
სასწაულნი და კურნებანი იქმნებოდეს, სადაცა იყვის ნაწილი სვეტისა
ცხოველისა, და არა აყენებდა მირდატ მეფე ნაწილისა გაღებად, რ~
ეპისკოპოსმან ჭ~ტნ იაკობ, ეგრეთვე ჯერ იჩინა, და თქვა მინიჭებ
ულ არს უ~ისაგან, და ჯერ არს სვეტისა მის ღ~თივ აღმართებულისა ქმნა სახედ ჯ~ისა, და განეფინა ყთ~ა ადგილთა ქართლისათა ნა
წილი სვეტისა მის ცხოველისა:

მაშინ ამან მეფემან მირდატ, მისვე სვეტისაგან შექმნა ჯვა
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რნი და ერთ წარგზავნა ერუშეთს, და ~რი დარჩა სვეტისაგან
მისცხოველისა, მის გარემო ქმნა ქვიტკირითა პ~ლ სვეტ
ისა ოდნად და თავსა ზ~ა მის სვეტისასა აღმართა ძელი იგი
განმანთლებელი, და ყ~ნი დღენი ცხოვრებისა მისისან[ა] უშფო
თველად აღასრულნა სარწმუნოებასა შ~ა დიდსა, და მისსაზე
მოკ~და იკ~ბ ეპისკოპოსი, და დაჯდა იოვ სომეხი: ნერსეს კათალიკოსისა დიაკონი: და მოკვდა მირდატ მეფე:
მეოცდა შვიდე მეფე ვარაზბაქარ, ძე მირდატისი ხოსრო
იანი:
და ჯდა ძე მისი ვარაზბაქარ, და შეირთო ცოლი, ასული თ
რდატისი რევის ძისა მირიანის ძის წულისა, მორწმუნე და კ
ეთილ მოქმედი: ხ~ ამას ანგელოზისა ხარებითა მიენიჭა ძერ~ლსა უწოდეს მურვანოზ: ესე მურვანოს, საშოთაგანვე
დედისათ დიდი წ~ა იქმნა, ვა დიდი წინა მორბედი, და ყივე ს
აღთო წერილი დაისწავლა და წარემატებოდა ჰასაკითა, და მ
ადლითა წ~ე ღ~ისა:
ვითარ იქმნა ათორმეტისა წლისა, მაშინ ბერძენთა მეფე თ
ეოდოსი მცირე შეშინებულ იქმნა, რათა არა მიერთნენ ქართ
ველნი სპარსთა ა~დ სთხოვა ვარზაბაქარ მურვანოს მძევლა
დ, და წარიყვანა კოსტანტინე პოლედ, და ვ~ა ძესა მისსა ზრდიდა
ფუფუნებითა დიდითა: ხ~ მურვანოზს არა რაჳ ეურვებოდა სო
ფლისა ამის დიდებისა თვის, ა~დ შესძინა ლოცვასა და მარხვა
სა, და სიწმიდით ცხოვრებად: და შეიმოსა შინაგან ჵორცითა მი
სთა ზ~ა ფლასი თხისა ბალნისა, და მით იჭირვებდის ჵორცთა მ
ისთა, და მსწრაფლ ისწავა ენა ბერძული, და ასურებრივი, და ფი
ლესოსობა სრული, ვე უკვირდა: ხ~ მიენიჭნეს მას მადლნი ღ
~ისა მიერ სნეულთა კურნებანი, რ~ი წვრილ არს სრულსა ცხო
ვრებასა მისსა: და ღამესა განცხადებისასა მდგომარე იყო უძ
ილოდ, და ჰრქვა მსახურსა მისსა მოღებად ზეთისა აღსანთ
ებელად კანდლისა, ხ~ მან შეურაცხჰყო მურვანოს, და აყვედრა,
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რ~ მეფისა ძე ხარ, და არა გსურის სამეფოთათვის, და ვ~ა მონაზონი იყოფები
მშიერი კჴრიაკით კვირაკამდე: ხ~ მურვანოს აღანთო წყალი კანდელთა შ~ა თვინიერ ზეთისა, და ილოცვიდა ეგრეთ, რ~ შვიდ ღამე ენთებოდა კანდელი წყალ
სა მას შ~ა, და ეჩვენა უ~ი იესო ქ~ე, და აღუთქვა მისთანა ყოფა მა~დის: და მ
რავალი სასწაული აღასრულა კანდელისა მის მიერ ცხებითა სნეულთ
ათა: ხ~ საჭურისი ვინმე იყო მეფისა, რ~ლნი ესე ორნივე შეითქვნეს წა
რსვლად: სცნა მეფემან თეოდოსი, და დაუდგინნა მცველნი: ხ~ წინამძღ
ვრებითა უ~ისათა განვლეს ღამე, და წარვიდეს: რ~ სვეტი ნათლისა წი
ნა უძღოდა მათ, ვ~ა ი~ჲლთა, და ჵმა ესმათ სვეტის გამო, რ~ი შემომიდ
გეს მე, არავიდოდეს ბნელსა: და პოვეს ნავი, და ვლეს რაოდენიმე დღენი: ხ~
ქალაქსა ერთსა შ~ა შეპყრობილ იქმნნეს ვისგანმე, და შეიყენნეს საპყრ
ობილესა: ხ~ მას ღამესა იქმნა ძრვა და მეხისტეხა და ელვა ფ~დი, და მთა
ვარსა მის ქალაქისასა და ადგა კაცი ვინმე საშინელებით, და ეტყოდა, გან
უტევენ მონანი ღისანი, უკეთუ არა, დაიქცევის ქალაქი ესე, და ესრეთ შე
ძრწუნებულმან განუტევნა:

ამისა შ~დ მოვიდენ იჲლ~იმად, და მუნ იყო ვინმე მეფე ჰრომისა, სამთავრ
ოთ[ა] მოსრული, სახელით პინინოს, და მეუღლე მისი, რ~ლთა დაეტევათ სო
ფლისა სიხარული, და მუნ იყოფოდეს: რ~ მონაზონ იქმნეს, და აღაშე
ნეს ორნი მონასტერნი, რ~ლნი თვითოეულნი მუნ იყოფოდეს, და ამათ მიერ
შეწყნარებულ იქმნეს: შ~დ ამისსა საფლავსა უ~ისასა მიიწივნეს, და მუ
ნ აღკვეცილ იქმნეს მონაზონებად, დ აუწოდეს მურვანოზს პეტრე ხ~ სა
ჭურისსა, იოანე:
რ~ლთა ღვაწლნი და შრომანი გამოუთქმელ არიან, და აღაშენნეს მო
ნასტერნი, და ქსენონი: ამისა შ~დ გამოსცადა ეშმაკმან პეტრე, და აყვედრა მა
მულთა სამეფოთა დატევება, და მონაზონებითა არა კეთილად ცხოვრება:
ხ~ მან შერისხა და განაძო ამისა შ~დ გამოეცხადა კ~დ ქ~ე, და აჩვენა ცა
თა შ~ა ეკლესია, და ერგასისი კაცნი მგალობელნი, შვენიერნი ხილვითა,
და აღუთქვა დიდება ს~კნო
და ანასტასი პატრიაქისა მ~რ იძულებით მღვდელად ჵელ დასხმულ
იქმნა: შ~დ განვიდა უდაბნოთა, და აღაშენა მუნცა მონასტერნი პირსა იო
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რდანისასა, მჯდომი მძვინვარე განჰკურნა: მოვლნო ყ~ნი უდაბნონი ეგვიპტ
ისანი, და სკვიტისანი, და მრავალნი სასწაულნი აღასრულნა: და კ~დ მონასტე
რსა და ქსენონსა თჴსსა მოიქცა და სიყმილსა შ~ა საფქვილე, საცერცვე, საზე
თე, და საღვინე ყ~ივე ჭურჭელი ლოცვითა თვისითა აღავსნა:
მას ჟ~ა შ~ა აღესრულა ეპისკოპოსი მაუმიასა, და შეკრბეს კაცნი მის ქალა
ქისანი, და გამოითხოეს პ~ე ქართველი. ხ~ მან არა თავს იდვა, რათამცა უსმი
ნა პატრიაქსა, ა~დ ენება თავისა გარდაგდება სიმაღლისაგან, და ეგრეთ
წარტოლვა სხვათა ადგილთა: ა~დ კ~დ ქ~ე გამოეცხადა სიმრავლეთა თანა
ანგელოსთასა, და სიტყვითა უ~ისათა ეპისკოპოსობა თავს იდვა: მრავალ გზ
ის ესმა ჵმა ზეგარდამო ქალაქსა რ~ი ეტყოდა პეტრე ქართველსა, და უწვი
მრობასა წვიმიან ჰყოფდა, უშვილოთა შვილიერ, სნეულთა განჰკურნებდა, უ
ნაყოფოთა ნაყოფიერ ჰყოფდა, მეთევზურთა განუმარჯვებდა: ხ~ მისცა ღ~ნ
წწრმეტყველებისა, დასულისა წი~სა ხლვისა რ~ სული მამისა ესაიასი,
და მამისა ზენონ სკიტელისა ჵორცთაგან რა განვიდეს, იხილნა ზეცად აღმა
ვალნი:
ამის შ~დ სცნა განსვლა თჴსი ჵორცთაგან, და ყთ~ა აუწყა: ხ~ ძმამან ვინმე იხილა
ჩვენება ათანასი პეტრეს თვის, რ~ წ~ნი ევედრნეს ღ~ა., პეტრე ქართველისა ბრძა
ნე მოყვანებად ჩნ~და, რ~ ფ~დ სტანჯნა ჵორცნი თჴსნი: და შ~დ ათისა დღი
სა უბრძანა მოსვლად მისსა: ამისა შ~დ ათ დღე ილოცვიდა სენაკსა თჴსსა
და გამოვიდა მეათესა დღესა, და შეწირა წ~ჳ მსხვერპლი, და ეზიარა წ~თა საი
დუმლოთა, და სხვანიცა აზიარნა, და კ~ხნა, და მშვიდობა მისცა, და შევი
და სენაკად მიწვა და დაიძინა ძილი მართალთა, თვესა დეკემბერსა ორ
სა, და იხილეს წ~თა კაცთა ვიეთმე წ~ა სული მისი, რ~ლ შეჰყვანდათ სიმ
რავლესა წთ~ასა გალობითა, და დიდებითა რ~ლთა წანა უპირობდა მღვდე
ლ მოწამე პეტრე ალექსანდრიელი, და მრავალნი სნეულნი განიკურნეს, რლნი
შეეხნეს წ~ა გვამსა მისსა, რ~იცა ცხოვრებასა შ~ა მისს წერილ არს; ხ~ ამის
ნეტარისა ფ~დი ქება აღეწერა გრიგორი დეოლოღოსსა, ვ~ა პატრიაქსა ჰრო
მისასა, წიგნსა შ~ა თჴსსა:
ხ~ ჩ~ნ პ~ლსავე სიტყვასა მოვიდეთ, ვინათგან ესე ვარზაბაქარ და შთა უ
ძეოდ, შეიყვარა სოფელი ესე, და მიდრკა კეთილისაგან და შეირთო სხვა
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ცა ცოლი, ძის წული ფეროზისი, მირიანის ასულისა და უშვა ფეროზის ძი

ს წულმან ძე, რ~ლსა ერქვა ფარსმან: ხ~ რევს ძის წულმან, რ~ლნი პ~ლ ვა
სენენ ორნი ძენი, რ~ლთა ერქვა მირდატ, და თრდატ:
ესე ვარზაბაქარ მეფე კაცი იყო ურწმუნო, და მოძულე სჯულისა და
ვერ იკადრებდა ერისაგან განცხადებად სჯულისა სიძულილსა, რ~ მოქ
ცეულ იყო ქართლი, და დიდსა სარწმუნოებასა შ~ა იყვნეს აზნაურნი, და ყ~ი
ერი ქართლისა: და ესე ვარზბაქარ შიშისა მათისაგან ვერ განაცხადე
ბდა დატევებასა სჯულისა მათისასა: არა სადათ აღაშენა ეკლესია,
და არცარა ჰმატა აღშენებულსა, და ყ~ითავე იქცეოდა უსჯულოდ: ამისს
ავე გამოგზავნა სპარსთა მეფემან ერის თავი სპითა დიდითა, სომე
ხთა და ქართველთა ზ~ა, ხარკისა დადებად მაშინ სომეხთა მოგზავნე
ს ვარზაბაქარისსა მოციქული და ჰრქვეს, რათა შეკრბეს და მოირთონ
ძალი ბერძენთაგან, და განუხვნენ კარნი კავკასიანთანი, გამოიყვანნეს
ოვსნი და ლეკნი, და წინა აღუდგეს სპარსთა, და წარჩინებულნიცა თვისნი
ეტყოდეს წინა აღდგომასა სპარსთასა: ამან არა ისმინა არცა სომე
ხთა, არცა წარჩინებულთა მისთა, რ~ იყო იგი ჩუკენი და მოშიში: უკუ
ჯდა იგი ჵევსა კახეთისასა, და აღაშენა ციხე ჵიდარს, და განამაგრნა ცი
ხე ქალაქნი, და უბრძანა ყთ~ა რათა დამალნეს ჯვარნი: მაშინ მოვიდ
ეს სპარსნი პ~დ სომხითს, და მოაოჵრეს და შემოვიდეს ქართლს: აღაშენა ერ
ისთავმან სპარსთამან ტფილისი, კართა შ~რის ციხედ მცხეთისა-:
მაშინ ვარზაბაქარ ეზრახა შევრდომით, და ითხოვა[..] მშვიდობა: ხ~ ერ
ისთავმან სპარსთამან ჰრქვა მას, პ~დ მომეც მე რანი, [ს~დ]და მოვაკა
ნი, რ~ საზღვართა სპარსეთისაგანი არს და მათი არს რანი, ს~დ შვი
ლნი არ~ნ სპარსთა მეფეთანი, და სხედან საყდართა მამათა მათთასა, და თ
ქვენდა კმა არს ქართლი, რ~ნი ნაშობნი ხართ მჵევლისანი: გაქვნდეს:
უ~კუჲ ქართლი და ხარკსა მისცემდით მეფეთა ხვასროიანთა: მაშინ
ვარზაბაქარ ვერღარა პასუხი მიუგო დიდის შიშისაგან: მისცარანი და მოვაკანი, და განკვეთა ხარკი: ხ~ მანრის თავმან მისცა ც
იხე ტფილისისა, და წარვიდა მიერითგან იქმნეს მოხარკე:
ამისა შ~დ განუდგეს კლარჯნი ვარზა ბაქარს, და მიერთნეს ბერძე
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ნთა და დაიპყრეს ბერძენთა თუხარისი, და ყ~ი კლარჯეთი ზღვითგან არსიანთ
ამდე: და დარჩა ვარზაბაქარს თვინიერ კლარჯეთისა, და ჲერეთი და ეგრისი: მ
ანვე: ერის თავმან სპარსთამან წარიყვანა ტყვედ შვილნი ფეროზი
სნი, ასულის წულნი მირიანისნი მორწმუნისა მეფისანი, და ქვეყან
ისა მათისა საზღვარი ქართლისა მოსცა ვარაზ ბაქარსავე, და მოკვდა ვარზა ბაქარ: და დარჩეს ძენი თვისნი სამნი წვრილნი, რ~ლნი ვერ იპყრობ
დეს მეფობასა:
მეოცდა რვა მეფე თრდატ სიმამრი ვარზა ბაქარისი ხოსროიანი
მაშინ წარჩინებულთა ქართლისათა ზრახვა უყვეს, და დასვეს მეფედ სი
მამრი ვარაზ ბაქარისი, ძე რევისა, ძის წული მირიანისა, კაც მოხუცებ
ული, სახელით თრდატ: და მისცნეს შვილნი ვარზაბაქარისნი საზრდო
დ ასულის წულნი მისნი, და მესამესა შვილსა მეორისა ცოლისასა ზრდიდა სამშვ
ილდისა, ერისთავი, რ~ლსა ერქვა სახელით ფარსმან
ხ~ მეფობდა ესე თრდატ მოხუცებული კეთილად, და იყო კაცი მორწმუ
ნე, ბრძენი და გონიერი: ამან სიბრძნითა მისითა და ამშვიდნა სპარსნი,
გამოაჩინნა ჯვარნი, და შეკმაზნა ეკლესიანი: ამის ზე მოკვდა ეპისკო
პოზი ივოვ, და დასვა მის წილ ელია: და ხარკსა მისცემდა სპარსთამეფესა: და მან გამოითხოვა რუსთავი, და აღაშენა ეკლესია: და მანვ

ე აღაშენა ნეკრესი: და მეფობდა უშფოთველად და მოკვდა სარწმუ
ნოებასა შ~ა დიდსა:
მეოცდა ცხრა მეფე ფარსმან ძე ვარზა ბაქარისი ხოსროიანი
და ჯდა მეფედ ვარზაბაქარისი წის წულისფეროზისი რლსა ერქვა ფარსმან[პ]
[ველი]რ~ იგი უხუცესი იყო ძმათა და მოკვდა ელია ეპისკოპოსი, და დასვეს.
სვიმონ: ესე ფარსმან იყო კაცი მორწმუნე, მჵედარი, შემართებელი:
ეზრახა მეფესა ბერძენთასა, და ითხოვა მისგან შეწევნა, და აღუსრულა
თხოვა მისი კეისარმან, მაშინ გაადგა სპარსთა არღარა მისცა ხარკ
ი, და განამრავლნა ჯვარნი, და განაალნა ეკლესიანი ყ~ა ქართლსა შ~ა ა
ღაშენა ეკლესია: ბოლნისისა, და მცერედ ჟამ მეფობდა და მოკვდა:
მეოცდა ათე მეფე მირდატ ძმა ფარსმან ხოსროიანი
და ჯდა ძმა მისი მირდატ მეფედ ასულის წული თრდატისა, ძე ვარ
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ზაბაქარისი, მამულად ბაქარიანი, დედუფლად რევიანი, ორთავე მირიანის
ძეთა ნათესავი: და იყო ესე მირდატ კაცი ქველი, და შემ[.]მაერთებელი მჵედა
არი: გარნა ურწმუნო და უშიში ღ~ისა, ლაღი, და ამპარტავანი, და მინდობ
ი მჵედრობისა მისისა, რ~ არა მსახურ[...]ა მან ღ~ა, არცაღა აღაშენა ეკლესია, არცარა მატა აღშენებულთა, და სილაღითა მისითა მტერ ექმ
ნა ბერძენთა, და სპარსთა: ბერძენთაგან ეძებდა კლარჯეთისა საზღვარ
თა ქართლისათა, ხ~ სპარსთა არა მისცემდა ხარკსა: ხ~ მაშინ სპარს
თა მეფემან გამოგზავნა ერის თავი, რ~ლსა ერქვა აბრამ სპითა ძლიერითა მირდის ზ~ა: მაშინ მირდატ სილაღითა მისითა არა ჰრიდა
სიმრავლეთათა სპარსისათა, მცირედითა სპითა მიეგება გარდაბანს,
ეწყო, აოტეს და შეიპყრეს სპარსთა წყობასა შ~ა: შემოვიდეს ქართლს,
და დაიპყრეს ქართლი, და განრყვნეს ეკლესიანი: ხ~ ნათესავნი მეფეთა
ნი დარჩეს ჵევსა კახეთისასა, და სვიმონ ეპისკოპოსი მათთანავე: ხ~ მ
ირდატ წარიყვანეს ბაღდადს, და მუნ მოკვდაჱ
ცხოვრება ვახტანგ გურგასლანისა მშობელთა, და შ~დ თვით.
მის დიდისა მის, და ღ~ის მსახურისა მეფისა, რლ~ი უმეტეს
ყთ~ა კაცთასა განთქმულად გამოჩნდა, ყთ~ა მეფეთა ქართვე
ლთასა:
ვ~რ იგი შეიპყრეს მეფე ქართველთა მირდატ სპარსთა წყობასა შ~ა,
წარიყვანეს ბაღდადს, და მუნ მოკვდა დადაიპყრეს ქართლი სპარსთა გა
რყვნეს ეკლესიანი:, დამალეს ჯვარები ქართველთა, და ყთ~ა შ~ა ეკლესიათა ქართლისათა ცეცხლის მსახურთა სპარსთა აღაგზნეს ცეცხლი.,
ხ~ ნათესავნი ქართველის მეფეთანი დარჩეს ჵევსა კახეთისასა, და შ~დ სა
მისა წლისა უცალო იქმნა მეფეს პარსთა, რ~ აღუდგეს მტერნი აღმ
ოსავალით: მაშინ შეითქვნეს აზნაურნი ქართლისანი, მოიყვანეს და
დასვეს მეფედ მცხეთას ძე თრდატ მეფისა წარტყვენილისა სახელით არჩილ:
მეოცდა ათერტმეტე, მეფე არჩილ ძე მირდატ მეფისა ხოსროიანი:
ამან არჩილ მოიყვანა ცოლი საბერძნეთით, ნათესავი ივბიმია
ნოს მეფისა, სახელით: მარიამ: და განაცხადა მტერობა სპარსთა გ
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ამოაჩინნა ჯვარნი, და შეამკვნა ეკლესიანი, მოსრნა, და განასხნა ყნი ცეც
ხლის მსახურნი საზღვართაგან ქართლისათა: მოირთო ძალი საბერძნ
ეთით: წარძღვანებითა ჯ~ისათა იწყო ბრძოლად სპარსთა, მაშინ ერისთ
ავი სპარსთა მეფისა, რ~ი ერის თობდა რანს და მოვაკანს ვ~ე არჩილის მ

ეფობადმდე, მისივე გასაგებელი იყო ქართლი, აწ ამან შეჰკრიბნა სპ
ანი რანისა და მოვაკანისა, და ადრაბადგანისა, და მომართა არჩილს: ხ~ არჩილ სასოებითა და მინდობითა ღ~ისათა მიეგება სა[.]ზღვართა ზ~ა
ქართლისათა, და რანისათა, ეწყო მუნ მდინარესა ზ~ა ბერდუჯისასა, და
ძალითა პატიოსნისა ჯ~ისათა მოსრნა, და ტყვევნა და შევიდა რა
ნს, და წარმოსტყვენა, და მოვიდა შ~ა გამარჯვებული: განავლინა ქადაგ
ნი ყ~ა ქართლსა შ~ა, და ჰრქვა ყთ~ა, არა ძალითა, არცა სიმხნითა არც
ა სიბრძნითა, არცა სიმრავლითა სპათათა ვსძლეთ მტერთა, ა~დ ძა
ლითა უ~ისა ჩ~ნისა იესო ქ~ეს ძისა ღ~ისათა, რ~ნ მოგვცა წინამძღვრა
დ და საჭურველად ჯ~ი მისი პატიოსანი: აწ ყთ~ა ქართველთა ადიდეთ სა
მება ერთარსება, ღ~ი დაუსაბამო დამბადებელი ყ~ისა; შესწირეთ მადლობა,
დამტკიცემცა არიან გულნი თქვენნი სარწმუნოებასა ზ~ა სამებისა წმი
სასა, დაყ თ~ა ქართველთა შესწირეს მადლობა ღ~ისა მიმართ და გან
აახლნეს ეკლესიანი:
მშინ არჩილ მეფემან აღაშენა ეკლესიანი სტეფან წი~სა მცხე
თას კართა ზ~ა არაგვისათა, სადა იყვნეს უუბონი მტკიცენი საბრძო
ლნი, რ~ნი მასვე აღაშენნეს: ესვა არჩილს ძე და უწოდა სახელი მირდა
ტ, და აღიზარდა ესე მირდატ, და დადგა ჰასაკსა მამა კაცობისასა: მირდა
ტ იყო მორწმუნე, და ღ~ის მსახური ვ~ა მამა მისი, და იყო იგი ქველი, და
შემმართებელი: ამან უმეტესად იწყო ბრძოლად სპარსთა, შესვლა
დ და ტყვენვად რანსა, და მოვაკანსა: რ~ მას ჟამსა უცალო იყო მეფე
სპარსთა, ჰბრძო[..]და იგი ჰინდოთა, და სინდთა, და აბაშთა, და ვერ შ
ემძლებელ იყო სპისა დიდისა გამოგზავნასა, და სპათა რანისა და მო
ვაკანისათა, და ადარბადაგანისათა ემძლავრებოდეს ქართველნი, წინ
ამძღვარ ექმნის მირდატ სპათა მამისა მისისათა, და მ~დის სტყვ[.]
ენვიდა რანსა და მოვაკანსა: მას ჟამსა შ~ა იყო ერის თავად რანს ბარზაბ
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ოდ, ვერაოდეს წინა აღუდგებოდა იგი, ა~დ განამაგრნა ციხენი და ქალაქნი,
და შესვლასა ქართველთასა რანსა, სადაცა ეწყვნიან სპარსნი ნაწყვედთალაშქარისათა მტყვენვალთა ქართველთა, მ~დის, სპარსნი იძლეოდიან: ხ~
ბარზაბოდ ერისთავსა, ესვა ასული ქმნულ კეთილი, შვენიერი რ~ლსა ერქვა.
საგდუხტ: უთხრეს ძესა არჩილისასა მირდატს შვენიერებაჳ მისი, და
სმენითა შვენიერისა მისისათა ტრფიალ იქმნა მირდატ მის ზ~ა: მო
ახსენა მამასა მისსა, ვევედრები მეფობასა თქ~ნსა, მომგვარე ცოლ
ად ჩემდა ასული ბარზაბოდისი, და შევქმნათ ჩ~ნ შ~ს მშვიდობა, და ღა
თუ ძალითა ქესითა ჩ~ნ ვართ მძლეველნი, ა~დ ვერ წავიხვამთ ჩ~ნ
ციხეთა და ქალაქთა რანისათა: ნუ უკ~უჲ იცალოს მეფემან სპარს
თამან, და იძიოს ჩ~ნ ზ~ა შური, და მოაოხრნეს ეკლესიანი და საზღვა
რნი ჩ~ნნი: აწ ამითღა განჰქარდეს მტერობა ჩ~ნი, და ჩ~ნთვის, რაჳცა
მახსენოს მეფესა სპარსთასა, უსმენს, იგი და ამით მტკიცედ, და შეუ
რყეველად ვიპყრნეთ საზღვარნი ქართლისანი, და განმტკიცნეს სჯ
ული ქ~ესი ქართლს, და არღარა შექმნას გულსა ქართველთასა იჭვი.,
და გმობა სჯულისა ქ~ესისა, და მძლავრებისათვის სპარსთასა ესრეთ ა
რღა იქმნასო:
ესე ყი~ვე ესრეთ თქვა მირდატ სიყვარულისა თჴს მის ქალისა., მაშინ არჩ
ილ მეფემან აღუსრულა თხოვა მისი, წარგზავნა მოციქული ბარზა ბუდი
სსა, და ითხოვა ასული მისი ცოლად ძისა თვისისა ხ~ ბარზა ბუდ განიხარა.
სიხარულითა დიდითა, რ~ მოოხრებულ იყო ქყ~ანა მათი, და შესჭირებოდა:

ითხოვა ფიცი და აღთქმა მშვიდობისა თვის, და მისცეს ფიცი მშვიდო
ბისა თვის, და მოსცა ასული მისი მზვითვითა: მოიყვანეს მც
ხეთას, და ქმნეს ქორწილი, შვება და განცხრომა დღეთა მრავალთა: და
მისცა [.]მეფემან სამშვილდე ძესა მისსა საერისთოთა მისითა, და მ
უნ დასხდეს მირდატ და საგდუხტ: ხ~ ამან საგდუხტ დედოფალმან გა
მოიკითხა სჯული ქ~ესი, რ~ ქმარმან მისმან მოჰგვარნა კაცნი სჯულის მე
ცნიერნი, და უთარგმნეს სახარება უ~ისა ჩ~ნისა იესო ქ~ესი, და ასწავეს, ვ~დჭ~ტი ღმერთი არს ქრისტე, რ~ლი განჰკაცნა ჵსნისა თჴს ჩნ~ისა: მაშ
ინ საგდუხტ გულის ჵმა ჰყო დასცნა სჯული ჭტ~ი: და უტევა ცეცხ
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ისა მსახურება, და ნათელ იღო და იქმნა მორწმუნე: და მან აღაშენა ს
იონი სამშვილდისა: ამის არჩილის ზე გარდაიცვალნეს სამნი დიდნი
ეპისკოპოზნი: ვასილი გრიგორი და ინე ოქორო პირი:
და ამანვე არჩილ და სვა ბასილისა შ~დ სხვა ეპისკოპოსი, რლ~სა ერქვა
მობიდან: ესე იყო ნათესავით სპარსი, აჩვენებდა იგი მართლმა
დიდებლობასა, ხ~ იყო ვინ[.]მე მოგვი უსჯულო, შემშლელი წესთა, და
ვერ უგრძნა არჩილ მეფემან, და ძემან მისმან უსჯულოება მობიდან
ისი., ა~დ ჰგონებდეს სარწმუნოდ, და ვერცა განაცხადებდა მაშინ ქადაგ
ებასა სჯულისა მისისასა შიშისაგან მეფისა, და ერისა ა~დ ფარულა
დ სწერდა წიგნებსა ყ~ისა საცთურებისასა, რ~ი შ~დ დაწვა ყ~ი წერილ
ი მისი, ჭ~ტმან ეპისკოპოსმან: მიხაილ რ~ი განიკვეთა კადრების
ათვის ვახტანგ მეფისა:
ხ~ ამან არჩილ მეფემან, ყ~ნი დღენი ცხოვრებისა მისისანი აღასრულნა.
სარწმუნოებასა შ~ა სამებისა წი~სასა, ეკლესიათა შენებასა და ყ~სა ქა
რთლსა შ~ა განამრავლნა მღვდელნი და დიაკონნი მსახურნი ეკლეს
იათანი და მოკვდა: და მის წილ დაჯდა ძე მისი მეფედ მირდატჱ
მეოცდა ათორმეტე მეფე მირდატ, ძე არჩილ მეფისა ხოსროიანი
მეფობდა იგი. ვ~ა მამამისი დიდსა სარწმნ~ბასა შ~ა მიუდგა დედო
ფალი საგდუხტ, და შვა ასული, და უწოდეს სახელად ხვარანძე კ~დ ევ
ედრებოდეს ღ~ა მეფე მირდატ, დედოფალი საგდუხტ რ~ა მისცეს ძე: შ~დ ოთ
ხისა წლისა მიუდგა საგდუხტ, და შვა ძე, და უწოდა სახელი სპარსულად ვა
რან ხვასროთანგ[..]: , ხ~ ქართულად ეწოდა ვახტანგ აღივსნეს სიხარულ
ითა მშობელნი მისნი შობასა ყრმისა ვახტანგისასა, და განავლინეს
მახარებელნი ყთ~თანა ერის თავთა, და გამოიღეს ხვასტაგი დიდ ძალი, ო
ქრო და ვეცხლი, და განუყვეს გლახაკთა, და შესწირეს მადლობა ღ~ისა მ~რთ,
და ლოცვითა, და ღამისთევითა დღეთა მრავალთა., და შ~დ ამისა მო[.]ხ
ადნა მეფემან ყ~ნი წარჩინებულნი ქალაქად, და დღეთა მრავალთა ჰყო.
პურობა და განცხრომა და ევედრებოდეს ღ~ა ყ~ნი აღზრდისათვის ყრმისა ვახ
ტანგისა; მოითხოვა მეფისაგან საზრდელად საურმაგ სპასპეტმან ვახტ
ანგ დიდითა ვედრებითა: მიანიჭა მეფემან და მისცა ძე მისი ვახტანგ
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საურმაგ სპასპეტსა საზრდელად, რ~ წესი, რ~ა შვილნი მეფეთანი წარჩინებულთა
სახლსა აღიზარდნენ: შ~დ ამისა მექვსესა წელსა შვა საგდუხტ ასული სხვა, და
უწოდა სახელი მირანდუხტ: და მოითხოვა იგი საზრდოდ სპასალარმან კასპის
ამან და მისცა იგი მეფემან, და წარიყვანა ქალაქსა კასპისასა, და იზრდებ
ოდა მუნ; შ~დ ამისსა წელსა მეორესა, მოკვდა მეფე მირდატ დარჩა ვახტა
ნგ შვიდისა ძლისა ყრმა:
მეოცდა ათსამეტე მეფე ვახტანგ ძე მირდატისი ხოსროიანი

მაშინ საგდუხტ დედოფალი შეძრწუნდა მამისა მისისა ბარზაბუდისგან,
ნუ უკ~უჲ შური აგოსო მამამან ჩემმან ნაქმრისა თჴის მამულისა და ქმრი
სა ჩ~ისა, რ~ლ ეგოდენნი ბოროტნი მოაწივნნეს მას ზ~ა, ნუ უკ~უჲ შური აგო
ს ჩემზ~აცა და ტევებად სჯულისათვის პ~დისა, და წარწყმიდოს შვილი
ჩემი, განრყვნას ქართლი, და სჯული ქ~ესი წარსწყმიდოსო: ესე ყ~ი მოიგონა
და შთავარდა მწუხარებასა შ~ა დიდსა: ევედრებოდა ღ~ა და განიზრახა წარსვლა
წ~ე მამისა მისისა, და შევრდომა მისი; მოიყვანნა ყ~ნი ერის თავნი სპ
ასეტისა თანა, და ცრემლითა მწარითა შევდრა ძე მისი სპასპეტსა და ერის
თავთა ყთ~ა, და წარვიდა ბარდავს მამისა მისისა თანა: განუღო თავი.
და წარმოუყარნა ძუძუნი თვისნი: დავარდა პირსა ზ~ა, და დასდვა პირი მისი
ფერხთა ზ~ა მისთა, და დალტობდა ფერჵთა მამისა მისისათა ცრემლითა, და
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და თხოვდა მისგან შეწყალებასა, და არა მოხსენებასა ნაქმართა ქმრისა მისი
სათა, და შენდობასა დატევებისა სჯულისა, და ევედრებოდა, რ~ა არა აიძულოს ქ~ეს
სჯულისა, რ~ იგი არს ღ~ი ჭ~ტი, და ევედრებოდა, რათა იპყრას შვილი მისი მა
მულსა შ~ა მისსა, და მოურავ ექმნას იგი სპარსთა მეფისა წ~ე:
მაშინ ბარზაბუდ განმზადებულმან ბრ~ტის-ყოფად ქართლისა თვის შე
იწყალა ასული მისი, არა [.]აიძულა დატევება სჯულისა და აღასრუ
ლა ყ~ი თხოვა მისი: ხ~ სჯულისათვის ესრეთ თქვა; იძულებით არცა ვი
ს სხვასა ქართველსა და გატევებინებ სჯულსა ქ~ესსა, ა~დ მიუგზავნ
ი ცეცხლის მსახურთა ქალაქსა თქვენსა, და იყვნენ მუნ მათ ზ~ა ეპისკო
პოსი სჯულისა ჩნისა, და ვინცა ქართველი ნებითა მისითა აღირ
ჩევდეს სჯულსა ჩ~ნსა, ნუ აყენებთო:
მაშინ საგდუხტ ერჩდა მამასა მისსა შიშისაგან დიდისა, და აღუთქვა
მინდობითა ღ~ისათა, და წარმოვიდა ქართლად: მაშინ ბარზაბუდ წარმოგ
ზავნნა ცეცხლის მსახურნი მცხეთას, და მათ ზ~ა ეპისკოპოსი ბინაქარ,
და დასხდეს მოგვთას: ხ~ საგდუხტ დედოფალი განაგებდა, მეფობასა, ძალ
ითა და შეწენითა მამისა მისისათა, და მოკვდა ბარზაბუდ მამა საგ
დუხტისი, და მის წილ და ადგინა სპარსთა მეფემან ადგილსა მისსა.
ძევე მისი ვარზა ბაკურ, ძმა საგდუხტ დედოფლისა: მოკვდა საურმა
გ სპასპეტი მამა მძუძე ვახტანგისი: მაშინ მეფემან და ადგინა სხ
ვა სპასპეტი, რ~ლსა ერქვა ჯუანშერ: ხ~ ბინაქარ ეპისკოპოსი მცხეთ
ელთა, რ~ი იყო ცეცხლის მსახური ასწავებდა ქართველთა სჯულსა
მისსა, ა~დ არავინ ერჩდა წარჩინებულთაგანნი: გარნა წვრილისა ერ
ისაგანნი, მრავალნი მოაქცია ცეცხლის მსახურებასა, და შეერია ქართლ
სა შ~ა წვრილსა ერსა ზ~ა ცეცხლის მსახურება, ამისთვის მწუხარე იყო
დიდად საგდუხტ [მაშინ მოიყვანა] დედოფალი, ა~დ მძლავრებისაგან ს
პარსთასა, ვერა რას იკადრებდა: მაშინ მოიყვანა მღვდელი ჭ~ტი საბ
ერძნეთით, სახელით მიხაილ და დადგინა მიახაილ ეპიისკოპოსი ეპის
კოპოსად ზემოსა ეკლესიასა, რ~ მობიდან ეპისკოპოსი გარადცვალებ
ულ იყო, და ესე მახაილ ეპისკოპოსი წინა აღუდგა ბინაქარს მაცთუ
რსა, რ~ ასწავებდა ყთ~ა სჯულსა ჭტ~სა: ამან იპყრნა სრწნ~ბასა ზ~ა
1-30 სტრ., 61r
ყ~ნი წარჩინებულნი ქართლისანი, და ერიცა უმრავლესი: ა~დ მცირედი ვინმე.
წვრილისა ერისაგანნი მიიქცეს ცეცხლის მსახურებასა:
მაშინ ვითარ იქმნა ვახტანგ წლისა ათისა:, გარადმოვიდნეს ოვსნი სპანიურიცხვნი, და მოტყვენეს ქართლი თავითგან მტკვრისათ. ვ~ე ხუნანამდე., და მოა
ოხრნეს ველნი, და ციხე ქალაქი დაურჩეს თვინიერ კასპისა, რ~ კსაპის[.] ქალა

ქი შემუსრე, და ტყვე ყვეს, და წარიყვანეს ვაჳხტანგის დაჳ მირანდუხტ სამ
ის წლის ქალი, რ~ლ დაუშთეს წარუტყვენელად ჵევნი ქართლისანი, კახეთი.,
კლარჯეთი, და ეგრისი: ჩავლეს რანსა და მოვაკანს, და მოსტყვენეს იგი ცა.,
და განვლეს კარი დარუბანდისა, რ~ თვით გზა სცეს დარუბანდელთა, და შე
ვიდეს ოვსეთს გამარჯვებულნი:
მაშინ მასვე ჟ~ა გამოვიდეს ბერძენნი აფხაზეთით, რ~ ბერძენთა ჰქონდათ
ეგრისს წყალს ქვემოთ ყ~ი, და იპყრეს ქვემოთ ეგრისის წყლითგან ვ~
ე ციხე გოჯამდე: მაშინ იქმნა გლოვა და წუხილი ყთ~ა ქართველთა,
და იტყოდეს, განვამრავლეთ ცოდვა წ~ე ღ~ისა, და არცა კეთილად ვიპყართ. ს
ჯული ქ~ესი, და წესი იოანეს მცნებისა და სამართლად მოაწია ღ~ნ ჩ~ნ ზ~ა
რისხვა ესე, რ~ მიგვცნა ჩ~ნ წარტყვენვად უცხოთა ნათესავთა.
მიგვეღო ჩ~ნ საზღვარი ბერძენთაგან, ვ~ა მიეღო ვარზაბაქარს მეფესა ბერძე
ნთაგან კლარჯეთი, იგი ცოდვითა ვარზაბაქარისათა მოიწია, რ~ ვერა კეთილად
ეპყრა სჯული ქ~ესი, ხ~ ესე არა მეფეთა ჩნთა ცოდვისაგან იქმნა, ა~დ ჩ~ნერისაგან ცოდვათასა:
აწ მეფე ჩნი ყრმა არს, და არა გვივის ჩ~ნ წინამძღვარი, რლიმცა სასოებ
ითა ქ~ესითა და წინამძღრობითა ჯ~ისათა წარგვიძღვა ჩ~ნ, და ვიძიეთ ჩ~ნ
შური, პ~ლ ოვსთა ზ~ა და შდგ~ომადცა ვსძებნეთ საძღვარნი ქართლისა
ბერძენთაგან: ამა[.]ს იტყოდეს ქართველნი, და იყვნეს მწუხარებასა შ~ა დი
დსა:
მაშინ ვახტანგ იზრდებოდა: და ისწავლიდა მიხაილ ეპისკოპოსისა
გან ყ~ა მცნებასა უ~ისასა, და სიყრმესავე ჰასაკსა შეიყვარა სჯულიქ~ესი უფროს ყთ~ა მეფეთა, დამწუხარე იყო იგი ამისთვის, რ~ შემორ
ეოდა ქართლს ცეცხლის მსახურნი, ტყვეობისა და საზღვართ მი
ხმისაგან, დაუმეტეს იურვოდა სჯულისა თვის გონებასა შ~ა, ა~დ.
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ძლიერებისაგან სპარსთასა, ვერ იკადრებდა გამოცხადებად: მაშინ ვ~რ იქ
მნა ვახტანგ წლისა ათხუთმეტისა, მოუწოდა ყთ~ა წარჩინებულთა: ქა
რთლისათა, და შემოკრიბნა ყ~ნი ქალაქნი, და განმზადა სახლი ერთი, და
ჯდა საყდართა ზ~ა მაღალთა, ხ~ ჯუანშერ სპასპეტი და ორნივე ეპისკო
პოზნი დასხდეს საყდართავე, და სხვანი ყ~ნი ერის თავნი დასხდეს სელებ
ითა, და ათასის თავნი, და ასის თავნი წარმოდგეს ზე:
მაშინ მეფემან, ვ~ა მოხუცებულმან, და ბრძენმან, და ვ~ა აღზრდილ
მან ფილოსოფოსმან იწყო, ზრახვად ჵმითა მაღლითა, და თქვა., მეფ
ეთა და ერთა ზ~ა მოიწევის განსაცდელი, და ჭირი ღ~ისა და გარდახდენ მცნებ
ათა, მაშინ მოაწევს ჭირთა ესე ვითართა ზ~ა, რ~ლ აწ ესე მოიწია ჩ~ვ ზ~ა,
ვ~ა რა მამა კეთილი სწვრთი[.]ნ შვილთა კეთილად საქმეთა ზ~ა კეთილთა, და
უკეთუ არა კეთილად აღასრულებდეს სწავლასა მამისა თვისასა, სცე
მს მამა იგი გვემითა და სწავლითა, რათა ასწაოს ყ~ი კეთილი და იქმნას
საჵმარ კეთილისა: ეგრეთ გვწვრთნა ჩ~ნ ღ~ნ დამბადებელმან ცისადა ქყანისამან: ამისთჴს გვიჵმს ჩ~ნ, რათა ვმადლობდეთ მოწყალებათა.
მისთაო მაშინ ამათ ყლ~თა მისცეს ღ~ა მადლობა:
კ~დ იწყო ზრახვად მეფემან ვახტანგ, და თქვა, ყლ~თა წარჩინებულთა.
ისმინეთ ჵმისა ჩი~სა, და ღაცათუ ყრმა ვარ, და არა გინახავთ ჩმგან კეთ
ილი., მამათა კვლა ჩნთ~აგან გინახავნ დიდნი კეთილნი და დიდებანი.
რ~ლნი დადგინებულ ხართ მთავრობასა ზ~ა: აწ უკეთუ გვაცოცხლებს
ღ~ი მოგხვდენ ჩემგან კეთილნი და დიდებანი, რ~ნი არა გეხილნენ მამ
ათა ჩვენთაგან:

აწ რ~ლსა გეტყვი თქვენ და ღაცათუ ჩემ ზ~ა, და თქვენ ზ~ა სწორად მოწევნუ
რ არს განსაცდელი ესე, ა~დ ესრეთ იპყართ თავით თქვენით, ვ~რმცა არა მო
წევნულ იყოს თქ~ნ ზ~ა, ა~დ ჩემ ზ~ა ოდენ, და არა იყოს გულსა ჩ~სა სიტყვა,
თუ რ~ი მოიწივნეს მათ ზ~ა განსაცდელნი, მისისა შურის გებისათვის
ჰყოფენ ამას, ა~დ ყ~ივე ჩმდა სამსახურად და ვითვალო, და ყისათჴს კეთ
ილი მოვაგო, არა და ვითმინო კიცხევა ოვსთა-ად სასოებითა სამებისა
ერთარსებისა და მბადებელისა ღ~ისა დაუსაბამოსათა, და წარმძღვანები
თა ჯ~ისა მის პატიოსნისათა, რ~ი მოცემულ არს წინამძღვრად და
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საჭურველად გულით მოსავთა მისთა, და ვიძიოთ შური მათ ზ~ა:
უკეთუმცა წარგვკიდებოდა ესე სპარსთაგან მეფისა მის, ანუ ბერძენთაგან
მეფისა, მომცა ვითმინეთ, ა~დ ესერა მოწევნულ არს ჩ~ნ ზ~ა ოვსთა საკიცხელ
თაგან, არა ჵამს დათმენა და სიკვდილი სჯობს თავთა ჩ~ნთათჴს:
მაშინ აღდგა ჯუანშერ სპასპეტი და თქვა., ცხონდინ მეფეო უკ~ე დიდებ
ით, და მტერთა შენთა ზ~ა ნება აღსრულებით, ჭ~ტი ბრძანე ეგე ყ~ი ცოდვათა
ჩ~ნთა მ~რ მოიწია ესე განსაცდელი ჩ~ნ ზ~ა, და სამართლად გვსაჯნა ღ~ნ,
რ~ განვამრავლეთ ცოდვა წ~ე მისსა, და გვიღირს მადლობა ღ~ისა, რ~ დიდსა
პატიჟსა ღირს ვიყვენით, და არა ეზომსა, რ~ლ მოიწია ჩ~ნ ზ~ა: ა~დ მრავა
ლ მოწყალემან ღ~ნ, არა შეცოდებათა ჩ~ნთა ოდენი პატიჟი მოგვაგო.,
და ამით კნინითა პატიჟითა გვწვართნა, და ჩ~ნ მკვიდრთა ქართლისათა.
ამისთვის დიდი მადლობა გვიღირს ღ~ისა მ~რთ, რ~ შენ უმჯობესი ყთ~ა მე
ფეთა ქართლისათა, და მამათა შენთა უფროსი ყთ~ა სრული, მსგავსი ნე
ბროთ გმირისათა გამოგაჩინა ღ~ნ, წინამძღვრად ჩ~ნდა მოცემულ-ხარ შენ
ღ~ისა მ~რ განმაქარვებელი ჭირთა ჩ~ნთა ძველთა და ახალთასა: და უკეთუ.
ცოდვანი ჩ~ნნი არა დასძლევენ, შენ მ~რ მოველით განქარვებასა ყთ~ა
ჭირთა ჩ~ნთასა [~ისა] უმეტეს [ჟამისასა], [რ~] წარმატებასა, ჭირთა გარე მ
იქცევით საზღვართა ჩნ~თასა ყ~ისა ჟამისასა, რ~ არავინ მამათა შენთ
განი ყოფილ არს მსგავს შენდა, ცხონდინ მეფეო უკ~ე: რადგან მოწევნ
ულ არს ოვსთაგან ხუთსა ამას წელსა შ~ა ვყოფილვართ ჩნ მწუხარე
ბასა შ~ა დიდსა, ამისთვის რ~ლ ყრმა იყავ, და არა ძალ გედვა მჵედრ
ობა, და წყობათა წინა მძღრობა, და არცა მეფობასა შ~ა განგებაჱ
აწ მეფეო დაღაცათუ სრულ ხარ სიბრძნითა, და ძალითა სიმჵნი
თა, და ასაკითა, ა~დ გაკლს სისრულე დღეთა მჵედრობისათჴს: რ~ ვხედ
ავ სიბრძნესა შ~ნსა, და ღაცათუ ყრმა ხარ, ა~დ ძალ გიცს მეფობისა გა
ნგება, ხ~ მჵედრობასა და წყობათა შ~ა განწყობისა შ~ისა არა არს ჟ~ი: ესე
არს განზრახვა ჩ~ი რათა სიბრძნითა შნითა, და კითხვითა დედისა შნ
ისათა, გამოარჩიე ერთი ვინ ჩ~ნგანი წინამძღვრად სპისა ჩ~ნისა,
და მიგვცენ ჩ~ნ ყ~ნი მას, და ვიყვნეთ ჩ~ნ ყ~ნი მორჩილ, ვ~ა მამისაშ~ნისა, და ძალითა სამებისა ღ~ისა ერთარსებისათა წარვიდეთ და ვიძ
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ოთ შური: ხ~ შენ იყავ[.] შ~ა, და განაგებდი მეფობასა: უკეთუ ცოდვათა ჩ
ნთაგან ვიძლივნეთ ოვსთაგან, მეფობა შ~ინი უნებელად დარჩეს, და უკეთუ
კვლა თავითა შენითა ცოდვათა ჩ~ნთაგან იძლიო ს~დ წარწყმდეს ქყ~ანაჳ ჩნი,
რ~ ნაცვალი შენი არა არს ქყ~ანასა ზ~აო: ესე თქვა ჯუანშერ სპასპეტმან,
და დაემოწმნეს ყნი წარჩინებულნი, და ერისთავნი, ზრახვასა მისსა:
მაშინ თქვა მეფემან ვ~რ ხვდების ესე სრულსა სიბრძნესა, და ერთ
გულებასა თქ~ნსა, ეგრეთ წარმოსთქვი ყ~ი ჯუანშერ: ხ~ არა ვარ მორჩილ.
ზრახვისა მაგის შენისა, ამისთვის, რ~ლ, რადგან მოწევნულ არს განსაცდელ[ი]

ნი ესე ჩ~ნ ზ~ა, ყ~ნი დღენი ცხოვრებისა ჩნისანი მწუხარებასა შ~ა და
იმყოფიან, ვ~ა მყოფსა ბნელსა, და სიწყალული დისა ჩ~ისა განლევ
ს გულსა ჩემსა, ვ~ა მახვილი ცეცხლისა, და სიკვდილი მირჩევნია თ
ავისა ჩ~ისა ვ~ეღა სიცოცხლე: მინდობითა ღ~ისათა და წინამძღრობ
ითა ჯ~ისათა მის პატიოსნისა, თავით ჩემით წარვალ და ვესავ მრავა
ლ მოწყალებათა მისთა, რ~ა არა განმწიროს, და მომცეს ძლევა:
მაშინ ვ~რ ვერღარა და უშლიდეს, მიემოწმნეს ყ~ნი იგი წარჩინებულნ
ი და თქვეს., ცხონდი მეფეო უკ~ე, იქმნას განზრახვაჳ შ~ი ღ~ნ დამ
ბადებელმან მოავლინნეს ან~გსნი მისნი ძალად შენდა, და დასცნეს ყ~ნი
მტერნი შენნი
ლაშქრობათა გაპირვა ოვსეთზე:
და ამტკიცეს ლაშქრობა ოვსეთ[ზე]ისა, და განიყარნეს ყ~ნი სახლად თვისა
დ კაზმად: ხ~ ვახტანგ მეფემან წარავლინა მოციქული წ~ე დედის ძმისა თვის
ისა ვარზა ბაკურისა რანის ერის თვისა, აუწყა ლაშქრობა ოვსეთისა, და
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ითხოვა მისგან შეწევნა: ხ~ მან სიხარულით აღუთქვა, რ~ ქყ~ანა მისიცა
ტყვე ქმნილ იყო ოვსთაგან: ხ~ მოუწოდა ვახტანგ ყთ~ა ქართველთა, და შემო
კრბეს ყ~ნი, და დაიბანაკეს მუხნარს, და ხერკს იმიერ და ამიერ არაგვსა, და იყო ასი
ათასი მჵედარი, და სამოცი ათასი ქვეითი: და მოგზავნა ვარზაბაკურ სპანი
თვისნი თორმეტი ათასი მჵედარი, და მეფე ვახტანგ განვიდა ქალაქით მ
ცხეთით, და განასხნა სპანი თვისნი, და მოეწონნეს სიმრავლითა, ცხენკე
თილობითა, და მოკაზმულებითა, და იხილნა ყ~ნი იგი მხიარულად დაღძრ
ვით, რ~ სავსე იყვნეს შურითა ოვსთათა: აღივსო სიხარულითა და მადლო
ბდა ღ~ა; შემოვიდა ქალაქად, და აღასრულა შვიდეული ერთი ლოცვითა.
და მარხვითა; და ღამისთევითა, და განუყო ხვასტაგი დიდ ძალი გლახაკთა.,
და უტევა განმგებელად სამეფოსა მისსა დედა მისი საგდუხტ, და დაჳ თ
ჴსი ხვარანძე, და დაწერა ანდერძი ესრეთ, უკეთუ არღარა შემოვიქცე ცო
ცხალი, დაჳ ჩემი ხვარანძე შეირთოს მირიან, რ~ი ეყოდა ვახტანგს მამ
ის ძმის წულად, ნათესავისაგან რევისა მირიანის ძისა, რ~ი სიძე იყო თრდა
ტ სომეხთა მეფისა, მან შეირთოს დაჳ ჩემი, და მან იპყრასო მეფობა: და
ესე დაწერილი დედასა მისსა მისცა, და სხვასა არავის აუწყა: და იგი მი
რიან მამის ძმის წული მისი და უტევა მცხეთას:
წარვიდა ვახტანგ, და დადგა თიანეთს, და მიერთნეს ყ~ნი მეფენი კავკასია
ნნი ორმეოცდა ათი ათასი მჵედარი, და წარვიდა: წარემართა სახელსა ზ~ა
ღ~ისასა, განვლო კარი დარღანისა; შესლვასა მისსა ოვსეთს, იყო ვა
ხტანგ წლისა ათექვსმეტისა:, მაშინ მეფეთა ოვსეთისათა შეკრი
ბეს სპანი მათნი, და მოირთეს ძალი ხაზარეთით და მოეგებნეს მდინა
რესა მას ზ~ა, რ~ი განვლის დარიელსა, და ჩავლის ველსა ოვსეთისასა: და
მასცა მდინარესა არაგვი ჰქვიან: რ~ ერთისა მთისაგან გამოვალს თავი
ორთავე, ქართლისა არაგვისა, და ოვსეთისა არაგვისა., და დაიბანაკეს
ორთავე სპათა ამიერ და იმიერ, რ~ მდინარისა მის პირსა ორგნითვე
ქარაფნი იყვნეს კლდისანი, ჭალაკნი, და ველოვანნი პირთა მდინარი
სათა, და განკლძალეს ერთმანერთისაგან, და დაიცვნეს გზანი ქარაფთ
ანი, დადგეს ეგრე შვიდ დღე:
ამა შვიდსა დღესა ბრძოლა იყო ბუმბერაზ[არ]თა მდინარესა მას ზ~ა
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ხოლო რ~ლ ჰყვეს ნიჯადნი ხაზართანი ოვსთა, მათთანა, ერთი
გოლიათი სახელით თარჵან, გამოვიდა ესე თარჵან ხაზარი, ჵმა ჰყო ჵმით

ა მაღლითა და თქვა; გეტყვი თქვენ ყ~ლთა სპათა ვახტანგისათა, ვინაცა
არს თქვენ შ~ს უძლიერესი, გამოვიდეს ჩემ ზ~ა: ხ~ ვახტანგ მეფესა რ~ლჰყვა სპანი სპარსთანი ჯადნი, მათთანა ერთო კაცი ერთი რ~ლსა ერქვა
ფარსმან ფახურ, ამისდა ვერავის დაუდგნეს ბრძოლასა შ~ა რ~ მრავალ გზი
ს ლომი ჵელითა შეეპყრა ესე განვიდა ბრძოლად თარხანისა, და აღიზახ
ნეს ორთავე და მიეტევნეს ურთიერთარს, და პ~ლსავე შეკრებასა უხეთქნ
ა ჵრმლითა ფარსმან ფარუხს ჩაბალახსა ზ~ა და განუპო თავი ბეჭთამდე:
მაშინ დაჭმუნდა ვახტანგ, დასპანი მისნი, რ~ არავინ დარჩა მათ შ~ს
მსგავსი ფარსმან ფარუხისი: შე[.]ძრწუნდეს ყ~ნი იგი სპანი და აღი
ვსნეს მწუხარებითა, და დაღამდა დღე იგი:
და შევიდა ვახტანგ კარვად თვისად. და დადგა ლოცვად და ცრემლ
ით ევედრებოდა ღ~ა, და ვ~ე განთენებადმდე არა და ჯდა ქვე ლოცვისა გ
ან, ითხოვდა ღისაგან შეწევნასა, და მინდობითა ღ~ისათა ეგულ
ებოდა თვით ბრძოლაჳ თარხანისა, რ~ უშიშ იყო ვ~ა უჵორცო და იმედი.
აქვნდა ღ~ისაგან, და ძალისა თჴსისაგან: ვითარ განთენა კ~დ შთამოვიდა თა
რჵან კიდესა მდინარისასა, აყვედრებდა და კ~დ ითხოვდა მუქარასა, და არავინ
იპოვა სპათა შ~ს ვახტანგისთა მებრძოლი მისი:
მაშინ მეფე ვახტანგ ჰრქვა: სპათა თვისთა, არა მინდობი[..]ლვა
რ მე ძალსა ჩემსა და სიმჵნესა, ა~დ მინდობილ ვარ ღ~ისა დაუსაბამოსა.
სამებისა ერთარსებისა, უ~ისა დამბადებელისათა: განვ[...]ალ თ
ვით ბრძოლად თარჵანისა: მაშინ განჰკვირდეს წარჩინებულნი იგი
და აყვედრებდეს ვახტანგს, და მრავალ ღონედ ზრახვიდეს, რათამცა დაა
ყენნეს ბრძოლისაგან, რ~ ყრმა იყო, და არა იცოდეს გამოცდილებაჳ მისი
ა~დ არა ერჩდა ვახტანგ, და ამტკიცა ბრძოლა მისი: გარდაჵდა ცხენი
საგან, და დავარდა ქყ~ანასა ზ~ა თაყვანისცა ღ~ა აღიპყრნა ჵელნი თ
ვისნი დათქვა., ჲე უ~ო დამბადებელო ყ~ისაო, და შემმატებელო კეთ
ილთაო, აღმამაღლებელო მოსავთა შენთაო, შ~ნ იყავ მწე ჩმდა,
და მოავლინე ანგ~სი ძალად ჩდ~ა, და ეც უსჯულო იგი და არცხვინე
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მგმობართა შნ~თა, რ~ არა ძალისა ჩ~ისად მინდობილ ვარ, ა~დ მოწყალე
ბისა შენისად., მოიქცა ვახტანგ, და აღჯდა ტაიჭსა მისსა, და ჰრქვა სპა
თა თვისთა, ევედრენით ღ~ა და ნუ შესძრწუნდებით:
წარვიდა ვახტანგ, და დადგეს სპანი მისნი ზურგით მისსა შეძრწუნებულნი, და სავსენი მწუხარებითა, და მისსა სჯულსა ზ~ა ევედრებო
დეს ღ~ა:
აქა ვახტანგისა და თარხნის ომი და მოკვლა თარხანისა ვახ
ტანგისაგან:
მაშინ ჩავლო ვახტანგ გვერდი, და ჩავიდა მდინარისა პირსა, აქ
ვნდეს ოროლნი, მოხედნა თარჵან და თქვა; მე გოლიათთა და გმირთა.
გამოცდილთა მბრძოლი ვარ, არა ყრმა წულთა, გარნა შენ ზ~ა დავიმდა
ბლო თავი ჩემი: და აღიზახნეს და მიეტევნეს ურთიერთსა, და პილვე
ლსავე შეკრებასა, სცა ვახტანგ ოროლნი სარტყელსა ზ~ა, და ვერა უ
ფარა სიმაგრემან საჭურველისამან და განვლო ზურგი, და მოკლა: ხ~
ქართველთა ნუგეშინის ცემულთა[მან], და სავსეთა სიხარული თა ა
ღიზახნეს ჵმითა საშინელითა, და შესწირეს ღ~ისა მიმართ მადლ
ობა: ხ~ ვახტანგ მასვე ადგილსა გარდაჵდა ცხენისაგან, და დავარ
და მიწასა ზ~ა, თაყვანისცა ღ~ა, და თქვა; კურთხეულ ხარ შენ უ~ო
რ~ლნ მოავლინე ანგ~სი შენი, და დაეც მტერი ჩემი: შენ ხარ აღმმ

ართებელი მოსავთა შენთა, შნ ხარ რ~ნ აღადგინი ქვეყანისაგან
გლახაკი, და სკორეთაგან აღამაღლე დავრდომილი: მოჰკვეთა თავი
თარჵანს აღჯდა, და წარვიდა ლაშქართა თვისთა თანა: და მაშინ
ყთ~ა მათ სპათა ჵმითა აღწევნითა ქება შეასხეს ვახტანგს
და ჰმადლობდეს ღ~ა:
აქა ვახტანგისა და ბაყათარ ოვსის ომი: და მოკვლა ბა
ყათარისა ვახტანგისგან:
მაშინ მეორესა დღესა სხვა გამოვიდა ბუმბერაზი ოვსთაგანრ~ლსა ერქვა ბაყათარ: იგი იყო გოლიათი ესრეთ, რ~ლ რაჳთგან
და ეწყო მჵედრობად, ვერვის და ედგნეს მის ზ~ა, და მოესრა ყ~ი მებრძ
ოლი მისი, რ~ იყო სიგრძე მშვილდისა მისისა ათორმეტი მტკა
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ველი, და ისარი მისი ექვსი მტკაველი: მოდგა ესე ბაყათარ მდინარისა.
პირსა, და ჵმა ჰყო ჵმითა დიდითა და თქვა ვახტანგ მეფეო, ნუ განლაღ
ნები შ~ნ მოკვლისათჴს თარ[.]ჵანისა, არა ერთო იგი გოლიათთა, და ამისთ
ვის მოიკლა იგი ყმაწვილისაგან: აწ უკეთუ შენვე გამოხვიდე მბრძოლ
ად ჩემდა, მოგხვდენ ჩემგან ბრძოლანი ფიცხელნი, რ~ლთაგან ვერ
ღარა განერე, თუ არა ვინცა სპათა შენთაგან გამოვიდეს, მისთვი
სცა მზა ვარ: მაშინ პასუხ უგო ვახტანგ ბაყათარს და ჰრქვა,
მე არა ძალითა ჩემითა ვსძლე თარჵანს, ა~დ ძალითა დამბადებე
ლისა[თა] ჩ~ისათა, და არა მეშინის მე შენგან, ვ~ა ძალი ქ~ესი ჩემთა
ნა არს და ჯ~ი მისი პატიოსანი საჭურველ ჩ~და, და განაწესა ვახტანგ.
სპანი, და დადგინნა განმზადებულად, და აღჯდა ტაიჭსა შეჭურვილსა ჯავ
შნითა, და აღიღო ფარი მისი ვიგრის ტყავისა რ~ლსა ვერ ჰკვეთდა მა
ხვილი, და ჩავლო გვერდი, მიდგა მახლობელად მდინარის, ჵმა უყო ბაყათარ
ს და ჰრქვა; არა გამოვალ მე მდინარესა, რ~ მეფე ვარ, არა მივეახლები მე ს
პასა ოვსეთისასა, რ~ წარჩინებული ვარ, რ~ სიკვდილითა ჩემითა წა
რწყმდების ყლ~ი სპა ჩემი: ხ~ შენ მონა ხარ წარწყმედითა შენითა
არა ე~ვნების სპათა ოვსეთისასა, ვ~ა ძაღლისა ერთისა: გამოვედ მდინ
არესა ჩემ კერძო: მაშინ ბაყათარ ოვსმან აღასრულა სიტყვა მისი და
თქვა; მე მომკლველმან შნმან გამოვლო მდინარე, ა~დ მდინარისა.
პირისაგან უკუდეგ სამ უტევან:
მაშინ ვახტანგ უკურიდა, და გამოვლო ბაყათარ მდინარე იგი და უწყო ს
როლად ისრითა: მაშინ ვახტანგ სიფირთხილითა თვალთა მის
თათა, და სიმახვილითა გონებისა მისისათა, და სიკისკასითა ტაიჭ
ისა მისისათა, ჰრიდებდა ისარსა, რ~, შორსვე იხილის ისარი მომა
ვალი, და დაუხლდებოდის და სიმარჯვითა, და ვერ მიეახლებდა:
ამიერ და იმიერ სპათაგან იყო ცემა ბუკისა, და დაბდაბთა და იზახდე
ს ჵმითა აღწევნულითა სპანი ორნივე, ოვსნი და ქართველნი, რ~ი
თა იძროდეს მთანი და ბორცვნი, და ვერ შეჰკრა ისარი ორის მეტე ბა
ყათარ ფარსა ვახტანგისსა, და ვერ კვეთდა ყ~დ, და კ~დ ჰკრა სხვა ისარი
ცხენსა ვახტანგისასა, განაგდო შიგან, და ვ~ე დაეცემოდა ცხენი
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ვახტანგისი, მიუჵდა ზ~ა, და უხეთქნნა მჵარსა ბაყათარისასა ჵრმლითა ძლი
ერითა, და ჩაჰკვეთა ვ~ე გულამდე: მაშინღა დაეცა ცხენი ვახტანგისი, ს
წრაფით მიჰყო ჵელი, და შეიპყრა ცხენი ბაყათარისი, და დავარდა ქყ~ანა
სა ზ~ა, და თაყვანისცა ღ~ა, და სშეწირა მადლი უზესთაესი პ~ლსა; და აღ
ჯდა ცხენსა ბაყათარისსა, და მოდგა მახლობელად სპათა თვისთა, და რქვ

ა ჵმითა მაღლითა, მჵნე იყვენით, და განძლიერდით, რ~ ღ~ი ჩვენ კერძო არს: ხ~ სპანი იგი
წარმოემართნეს განმზადებლნი ცხენ ორასნი,
და ჯაჭვ ჩაბალახოსანნი, წინა კერძო მთასა, უკანით კერძო[ნი] ქვევით
ნი, და ქვევითთა უკანით სიმრავლე მჵედართა და ესრეთ მიმართეს: ხ~ ოვ
სნი წარმოდგეს ქარაფსა ზ~ა, და დაასხეს ისარი, ვ~ა წვიმა მძაფრი:მაშინ ვახტანგ: მეფე მოქცეულ იყო სპასა მისსა ზურგით კერძო რ
ჩეულითა მჵედრითა, უზახებდა და განაძლიერებდა, და ნუგეშინისცემ
და სპათა თჴსთა, მაშინ წინათა ცხენთ ორასანთა აღვლეს გზა ქა
რაფისა, აღვიდეს ვაკესა, და აღუდგეს უკან ქვევითნი, და შ~დ სიმ
რავლე მჵედართა მისთა: და იქმნა ბრძოლა ძლიერი მათ შ~ს: ხ~ უკე
თუ მარჯვენითკერძო იბრძოდეს მარცხენით კერძო სძრწოდიან, და თ
უ მარცხენითკერძო იბრძოდის, მარჯვენით კერძო სძრწოდიან, და ეგოდენსა
მას შ~ა ჵმასა ჵმასა სპათასა იცნობებოდა ჵმა ვახტანგისი, ჵმა ვ~ა ლო
მისა, და თანა ჰყვებოდეს მას ორნი მჵედარნი არტვაზ ძუძუს მტე ძე საუ
რმაგისა სპასპეტისა, და ბივრიტიანი სეფე წული, და იგინიცა იბრძოდე
ს მჵნედ: მაშინ იძლივნეს ოვსნი, და ივლტოდა ბანაკი მათი, მოისრნეს
და ტყვე იქმნნეს: ხ~ უმრავლესი მეოტი ოვსთაგან ცოცხალი შეიპყრესუკუმოხსნისათჴს ტყვეთასა, რ~ნი წარტყვენილ იყვნეს პი~ლ ოვსთ
აგან ქართველნი: ვ~რ უკ~ჲ მოიქცეს დევნისაგან და დაიბანაკეს ბა
ნაკსავე მისსა, სამდღე განისვენეს, და სშეწირეს მადლობა ღ~ისა
მიმართ და მერმე განიბნივნეს ტყვენვად ოვსეთისა, შემუსრნეს ქ
ალაქნი მათნი, და აღიღეს ტყვე და ნატყვენავი ურიცხვი, და გან
ვიდეს პაჭანიგეთს, რ~ მაშინ მუნ იყო პაჭანიგეთი მოსაზღვრ
ედ ოვსეთისა მდინარესა მას ოვსეთისასა წიაღ და ჯიგეთი მუნვე
იყო: შდ ჟამთა მრავალთა იოტნეს პაჭანიგნი და ჯიქნი თ
ურქთაგან, და წარვიდეს პაჭანიგნი დასავლით კერძსა, ხ~ ჯიქნი
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დაემკვიდრნეს ბოლოსა აფხაზეთისასა, დ ამოსტყვენა ვახტანგ პაჭ
ანიგეთი და ჯიქეთი, და შეიქცა და მოდგა ოვსეთსავე, და მეფენი ოვსთ
ანი შევლტოლვილ იყვნეს სიმაგრეთა კავკასიათა, აღდგეს მათშ~ს მოციქულნი, და დაიზავნეს: და ითხოვეს ვახტანგისაგან ოვსთა ნა
ცვლად დისა მისისა, ოცდა ათი ათასი ტყვე ოვსეთისა, ყ~ი უკ
ეთესი, რ~ი სახელ დებით თქვეს ოვსთა, და მისცა ვახტანგ ოვს
თა ოცდა ათი ათასი ტყვე დისა მისისა თვის, და ესრეთ მოი[.]ყ
ვანა ხ~ ტყვენი ქართველნი რ~ლნი ჰყვეს ოვსთა ექვსსა წელსა,
იგი ყ~ნი უკმოიხსნნა თვითო თვითოსა თჴს და აღიღო მძევალი
ოვსთაგან და მძევლისათვის მისცა ოცდა ათვ [ათასი]რა მეტი
ათასი, და რ~ი უკუმოისხნა ტყვე ქართლისა, რიცხვით სამას ორ
მოცდა ათი ათასი, და რ~ლ დარჩა ოვსეთისა, ამათ გატეობილთა
გან კიდე თვალვით ექვსას ორმოცდა ათი ათასი, თჴნიერ პაჭ
ანიგთა და ჯიგთაგან: და ესე ყ~ი, აღესრულა ოთხთვე: და მაშინ ვ
ახტანგ მეფემან განუტევნა ნიჯადნი იგი სპარსთანი და მეფენი.
კავკასიანთანი ნიჭითა დიდითა:
და წარმოგზავნა დაი მისი, მირანდუხტ, და ტყვე იგი ყ~ი გზასა
დარიელისასა, და თვით სპითა ქართლისათა წარმოვიდა გზასა
აფხაზეთისასა სულ გრძელად და უშიშად: იწყო ბრძოლად ცი
ხეთა და ქალაქთა აფხაზეთისათა, და მოვიდა სახლსა თჴსსა სა
მეფოსა ქალაქსა მცხეთას: და გაეგებნეს დედა და დანი მის

ნი, და სიმრავლე ქალაქისა მამათა და დედათა, მიუფენდეს საზ
ელთა და სამოსელთა მათთა ფერჵთა ქვეშე მისთა, და აყრი
დეს თავსა დრამასა და დრაკანსა, და აღწევნილითა ჵმითა შეას
ხმიდეს ქებასა, რ~ არა რ~ლსა მეფესა ექმნა ეგე ვითარი ძლი
ერი წყობა: მაშინ ვახტანგ მეფემან შესწირა მადლობაღ~ა ღ~ისა მ~რთ მრავლითა ლოცვითა, და გლახაკთა მიცემ
ითა, და გასცა ნიჭი ერსა მისსა ზ~ა, და წარჩინებულ ქმნა მჵ
ნედ მსახურნი და გამოცდილნი წყობასა მას შ~ს[..] ოვსთასა,
და წარსცა ძღვენი ნატყვენავისა მისგან, დედის ძმასა მის
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ძმ[ი]ასა მისისა ვარზაბაკურისთანა, მონა ათასი, ცხენი და საჵედარი
ათასი ცხენი ჵრდალი ათი ათასი: და კ~დ წარსცა წ~ე სპარსთა მეფისა,
მონა ათი ათასი, ცხენი სახედარი ათი ათასი ესე ყ~ი მიუძღვნა სპა
რსთა მეფისაგან ასული ცოლად: ხ~ სპარსთა მეფემან მოსცა ასული ცოლად, რ~ლსა ერქვა: ბალენდუხტ, და მოსცა სომხითი, და ყ~ნი მეფე
ნი კავკასიანთანი მზითვადა; მოსწერა მისთანა წიგნი, რ~ლსა პა
ტრუცაგსა წერილ იყო ესრეთ ჰურ[.]ომისა დისაგან ყთ~ა მეფეთა, მ
ეფის ვახტანგისა მ~რთ ვარან ხვასროთაგანისა, ათთა მეფეთა ახ
ოვანისა, და მოუწერა მან ბრძოლა კეისრისა, რ~ კეისარი ბრძოლად გა
ნსრულ იყო სპითა:
მაშინ ვახტანგ აუწყა ყთ~ა სპათა მისთა, და~თა მეფეთა კავკ
ასისთა, და შემოკრბეს და დადგეს მტკვარსა, ვ~რ ორასი ათასი იმიერ და ა
მიერ, და მოერთო ვარზაბაკურ დედის ძმა მისი, ერისთავი რანისა ბრძან
ებითა სპარსთა მეფისათა, სპითა ადრბადგანისთა, რანისა და მოვაკ
ანისათა, ვ~რ ორას[.]ათასითა მჵედრითა:
მას ჟ~ა იყო ვახტანგ წლისა ოცდა ორისა, იგი იყო უმაღლეს კა
ცთა მის ჟამისათა, და უშვენიერეს სახითა და ძლიერი ძალითა,
რ~ლ ჭურვილი ქვეითი ირემს მიეწ[.]იის, უპყრის რქა და დაიჭირის: და
ცხენი ჭურვილი აღიღის მჵართა ზ~ა და მცხეთით აღვიდის ციხესა.
არმაზისასა, და მარტო იყო ძე მამისა მისისა, და ერთი დაჳ მისი ხვ
არანძეცა იყო ძლიერი და შვენიერი, და ნათესავი მირიან მეფისა.
მორწმუნისა; ვახტანგ და დანი მისნი და რჩომილიყვნეს: იგინი იყვნეს.
მირიანის ძის ბაქარის ნათესავისაგან: ხ~ მირიან და გრიგოლ, იყვნე
ს ნათესავისაგან რევისა მირიანისვე ძისა, და აქვნდა მას კუხეთი,
და ცხონდებოდეს რუსთავსა ციხე ქალაქსა; რ~ შემცირებულ იყვნეს
ურთიერთარს კლვითა: მირიან მეფისაგან ვ~ე ვახტანგ მეფისამ
დე, გარადცვალებულ იყო ნათესავი ათი, და მეფენი რვა და წე
ლიწადი ასორმეოცდა ათშვიდმეტი: ხ~ ეპისკოპოსნი წესსა ჭ~ტსა
ზ~ა რვან გარადცვალებულნი ხ~ სხვანი შემშლელნი წესისანი.
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აქა ვახტანგ გორგასლანისაგან საბერძნეთს წასვლა
საომრად:
წარემართა ვახტანგ შესვლად საბერძნეთად და მიიწივნეს სო
მხითს და მოერთნეს პერჟ კაფარს, სადა იგი ციხე აღეგო პ~ლ ჵს
ენებულსა მას ფეროზს: ერის თავნი სომხითისანი, სივნელნი,
არევ ასფორაგნელი ჯუანშერ ტაროვნელი, ამაზასპ გრიგოლის შენ
ებულისა ქალაქისაგან, თრდატ ნათესავისაგან დიდისა თრდატისა,
და მოადგეს ციხე ქალაქთა, რ~ლსა ერქვა კარახპოლი, და აწ ეწოდების.

კარნუ ქალაქი, და ბრძოდეს მას: ხ~ ვერ შეუძლეს და[.]პყრობად, რ~ ი
ყო იგი ზღუდითა მაღლითა სამითა, და დაუტევნეს ორნი ერის
თავნი მჵედრითა ათორმეტ ათასითა ბრძოლად ქალაქისა მისდა
წარვიდა ვახტანგ პონტოს, და მოაოჵრნა გზასა ქალაქნი სამნი ან
ძიაძორი ეკლეცი დასტერი: დამოადგეს ლაშქარნი პონტოს ქალაქსა
დიდსა ზღვის კიდესა, და ბრძოდეს სამთვე, და მიუწია ლაშქარმან ვ~ე ქა
ალაქისა მის კოსტანტინისა:
ხ~ სპარსნი, რლ~თა ჰპოებდეს ეკლესისა მსახურთა, და ჰკვლიდეს, ა~დ ვა
ხტანგ მეფემან ამცნო სპათა სომხითისათა, და ყთ~ა სპათა, რათა არა.
ჰკვლიდენ მოწესეთაგანსა ვისმე, ა~დ ტყვე ჰყოფდენ; და ჰრქვა; მამის[.] მა
მა ჩემი მირიან, ოდეს შემოჰყვა მეფესა სპარსთასა ძმის წულსა მისსა
ბრძოლად ბერძენთა ზ~ა, ესე ვითართასა უყოფდეს მოწესეთა, და ეკლესი
სა მსახურთა, და იძლივნეს ძლევითა ბრ~ტითა ურიცხვნი სპანი მცი
რეთაგან ლაშქართა, მიერითგან მიიღეს საზღვარი ესე ბერძენთა ჩ~ნ ქა
რთველთაგან აღმოსავალით ზღვისა ამის:
ხ~ წყობა პლ~თა მეფეთა იყო ანძიანძ[..]ორის, სადა უკუჲ აწ არს საფ
ლავი დიდისა მოძღვრისა გრიგოლისი, და მუნით იოტნეს მეფენი ჩნ~ნი:
ხ~ ჩ~ნ ათისა დღისა სავალი ჩამოგვივლია, ჩრდილოთ მოქცეულვართ და
ჩნცა ვართ სჯულსა ზ~ა ბერძენთასა აღმსარებელ ქე~სი, რ~ლ არს ჭტ~ი
ღ~ი ყთ~ა:, ანუ არა გასმიანა სასწაულნი. რ~ნი ქმნა კოსტანტინე
ზე მეფისა წარძღვანებითა ჯისათა, ანუ ქყ~ანასა შ~ა სპარსთასა.
იქმნნეს ივლიანის მეფისა მეკერპისა, ვ~რ იგი ისარამან ზეც
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ისამან მოკლა იგი, და შეკრბეს სპანი ბერძენთანი ივბიმიანოს მორწ
მუნე იჩინეს მეფედ, ხ~ მანარა თავს იდვა ვ~ედს არ დამუსრნეს კერ
პნი, და აღმართნეს ჯვარნი, და მას ზ~ა და არქვეს გვირგვინი მეფისა:
ხ~ ანგელოსმან უი~სამან აღიღო გვირგვინი, და დადგა თავსა ივბი
მიანოსსა, ჭტ~სა მეფესა, და ჵმა იყო ზეცით, რ~ი ეტყოდა საპ
არსთა მეფესა ხვასროთანგსა, და ეცადენით ბრძოლად ივბიმია
ნოსისსა, რ~ ძალი ჯი~სა უძლეველი არს, და მიერითგან იქმნეს მეგ
ობარ მეფე ივბიმიანოს და ხვასრო ვ~ემდის, ორნივე იგი მიიცვალ
ნეს: ანუ თქვენ მკვიდრთა მაგათ სომხითისათა არშაკუნიანთა,
პატიახშთა, ბივრიტიანთა, არა გახსოვნნა გრიგოლ პართეველის
ანი, და წინა აღმდგომთა მისთათ თრდატ მეფისა არშაკუნიანისა, ვ~რ.
დასცა ზვაობისაგან, და იქმნა იგი ეშვად: ა~დ გრიგოლიმ მოაქცია იგი,
და მიერითგან იქმნა იგი მუშაკ ეკლესიათა, და ეკლესია დიდი აღაშენა.
თრდატ ზურგითა მისითა, რ~ იყო იგი გმირი:
ხ~ თქვენ მკვიდრნო ქართლისანო. მეფეთა ქართლისათანო, რ~ნი დადგი
ნებულ ხართ დღეს მთავრობასა ზ~ა ჩ~ნ მეფეთაგან, რ~ლ ჩ~ნ ვართ.
ნათესავნი ნებროთ გმირისანი, რ~ ესრეთ წერილ არს წიგნთა შ~ა მა
თთა რ~ი უწინარეს ყთ~ა მეფეთა გამოჩნდა ქყ~ანასა ზ~ა, რ~ი ლომ
სა ძალითა, ვ~ა თიკანსა მიიყვანებდა, კანჯართა და ქურციკთა ქვ
ეითი იპყრობდა რ~ ეზომ განდიდნა ძალი მისი, რ~ლ დაემორჩილ
ნეს ყ~ნი ნათესავნი ნოესნი, ვ~ემდის შეუძლო ქმნად ქალაქი,რ
ლ~ისა ქვად შეექმნა ქვა ოქრო, და ხარისხად ვეცხლი, და ხარისხად
და გარემოს მისსა მოიქმოდა აგურითა და კირითა:, ხ~ ქუდნი კართა.
და სარკმელთანი იაკინთისა, და ზურმუხტისანი შეექ[.]მნა, რ~ მათ
ისა ნათლისაგან შეექმნა ესე ვითარად, რ~ლ ვერ შეუძლებდა დაბ

ნელებად ღამე, და ქმნა მას შ~ა ტაძრები და კოშკები, რ~ლ ვერ
შესაძლებელ არს გაგონებად თქვენდა, მოუგონებელ არს თვითოე
ულნი სიბრძნენი მისნი, რ~ლნი მიეცა მას, ვ~ემდის აღმართა სამ
ისა დღისა სავალსა, რ~ი ექმნა აღსავალად ხარისხად ზღ
უდეთა ზ~ა, და ჰნებავიდა, რათა აღვიდეს, და იხილნეს მყოფნი ცი
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სანი ხ~ ვ~ა განვლო საზღვარი ჰაერისა, და შევიდა საზღვარსა ვარსკვლ
ავთასა, ვერღარა უძლებდეს საქმედ მოქმედნი იგი, რ~ დადნებოდა ოქრო
და ვეცხლი, რ~ მუნითგან ვინმე არს ჵელმწიფება ცეცხლისა ეთერისა
მის, რ~ი ეგზების მძაფ~დ სამყაროსა ქცევისაგან, და ესმა მუნი
თ საზრახავი შვიდთა გუნდთა ზეცისათა, რლ~ისაგან შესლბეს ადამია
ნნი, და იქმნა ყ~ი თვითო კაცი ნათესავითურთ მეტყველი თვითოსა ენ
ისა, და არღარა ერჩდეს ურთიერთარს პირსა მოყვსისა მისისასა, და
წარვიდეს: ხ~ ნებროთს უნითა სპარსულითა ჰრქვა ., მე ვარ მიხაილ. ა~ნ
გსი, რ~ი დადგინებულ ვარ ღ~ისა მ~რ მთავრობასა ზ~ა აღმოსავ
ლისასა, განვედით ქალაქით მაგით რ~ ღ~ი დაჰფარავს მაგას.
ვ~ე გამოჩინებადმე სამოთხისა, რ~ლ ესე დგას მახლობელად ნაშენე
ბსა მაგას შენსა, რ~ლსა შ~ს არს მთა ესე, რლ~ისაგან აღმოვალს
მზე, და გამოვლენ მისგან ორნი მდინარენი ნილოსი და გეონი, რ~ გეო
ნს გამოაქვს სამოთხით ხე სუნნელი, და თივა, რ~ი შეეზავების
მუშკსა: აწ წარვედ შენ და დასჯედ ორთავე მდინარეთა შ~ს ევფრა
ტასა და ჯილასა, და განუტევნე ნათესავნი ესე, ვ~ა ვინ ინებოს. რ~
წარუვლენიან უფალსა: ხ~ მეფობა შენი მეფობდეს ყთ~ა ზ~ა მეფეთა:
არამედ ჟამთა უკანასკნელთა მოვიდეს მეუფე ცისა, რლ~ი შ~ნ გნე
ბავს ხილვაჳ მისი ერსა შ~ს შეურაცხსა, შიშმან მისმან განა
ქარვნეს გემონი სოფლისანი, მეფენი დაუტეობდენ მეფობასა, და ეძ
იებდენ გლახაკობასა, მან გიხილოს. შენ ჭირსა შ~ა, და გიხსნას: და და
უტევეს ყთ~ა ქალაქი, და დაუტევნა ინდურად მზრახველნი ჰინდოეთ
ს, სინდნი სინდს, ჰრომნი ჰრომს, ბერძენნი საბერძნეთს, აგდამაგუგ
მაგუგეთს, სპარსნი სპარსეთს:
ხ~ პლ~ი ენა ასურებრი იყო, და ესე არიან შვიდნი ენანი, რ~ნი ნებრო
თისამდე ზრახვიდეს, ამის თვის მოგითხარ, რ~ლ მამათა ჩნთა და ფა
რულად ეპყრათ წიგნი ესე, ხ~ მე შურმან სა~ღთომან მაიძულა
თქმად ამისა: ამის მ~რ შეიწყნარა მამამან ჩ~ნმან მირიან სახარება იგი ნინოსი, ანუ არა ნინოს ქ~ეს მოსლვამდე მიიღებდეს.
მამნი ჩნნი ხარკსა, და მუნითგან მოუძლურდით, ესერა ბერძენნი
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ბრძვანან: მაშინ იხილა ნებროთ. ჯოჯოხეთსა შ~ა, დაიხსნა, იგი.
არს პ~ი ყთ~ა მეფეთა, და დანიელცა [ემო] ეწამების, ვ~დ მიხაილ
დადგინებულ არს ძალად სპარსთა, და თქვენ ქართველამან არა ვიხი
ლენით სასწაულნი, რ~ლ ქმნა ნინო, ანუ ჰგონებთა, ვ~დ ბერძენნი გან
წირნა ღ~ნ, არა უმეტესნი ქყ~ანანი სპარსეთისანი მათ შემოურ
თავნა და დღეს მექ~სვ თვე, არს რადგან ასმიეს ჵმა ლაშქრობისა ჩნისა: ქცეულ არს კეისარი,
რ~ ასმიეს შემოსლვაჳ ჩ~ნი, და აწმოახლებულ არს ბრძოლად, ჩ~ნდა: აწ უკუჲ ყ~ნი ნათესავნი უ~აღ~თსა მსახურებდით და დასცხერით ვნებათაგან ეკლესისათაო:
და ვ~ა ესე ყ~ნი წარმოთქვა, განავლინნა ქადაგნი, რათა ყ~ნი მოწ
ესენი გამოვიდენ სამალავთაგან მათთა, და ტყვენნი განუტევნე

ნ სადათ უნდეს წარვიდენ. და გამოვიდა სიმრავლე მღვდელთა და
დიაკონთა, და მოწესეთა მონაზონთა და ენკრატისთ ქვაბებით, და მთ
ათაგან: დაუმრავლესნი პონტო ქალაქით, რ~ შეიწრებულ იყო ქალ
აქი იგი ოთხ თვე ოდენ, და მათთანა იყვნეს ორნი კაცნი პეტრე
მღვდელი მოწაფეთაგანი გრიგორი ღ~ის მეტყლ~ისათა, რ~ საფლ
ავსა მისსა ზ~ა მღვდელობდ, და სამოელ მონაზონი, წარსდგესწ~ე ვახტანგისა მადლისა მიცემად განტევებისათვის ტყვეთა
სა, და განთავისუფლებისათვის ეკლესიათა და მღვდელთასა: და ვ
ითარ წარმოსთქვეს, სთნდა მეფესა და მოიახლნა იგინი, და უბრძ
ნა შემოსად ყთ~ა ტყვეთა, და მოწესეთა განტეობილთა, მისგან უ
ძლურთა, რ~ ყ~ნი უძლურნი ქალაქით გამოსრულ იყვნეს, უძლუ
რთა მისცა სახედრები და ჭაბუკთა სამ სამი დრაჰკანი და განუტევნა
ხ~ პეტრე მღვდელი და სამოელ მონაზონი, დაიყენა: და ვითარ წარ
ვიდეს სპანი იგი კარავად თვისად, და მეფე შევიდა სერობად, ჰრქ
ვა მეფემან პ~ეს სთნდამცა ღ~ა საქმე ესე ჩემი, რ~ დავიცვენ
ეკლესიანი, და განუტევნე ტყვენი: თქვა პ~ე იტყოდეს მონა შნიწ~ე შენსა კადნიერად, ანუ მიგცემდე ქებასა სიცრუისასა, ჰრქვა მას
მეფემან იტყოდე, რ~ არას ვეძიებ, გარნა მხილებასა, რათა გან
ვერნეთ სიცრუისაგან ჰრქვა პ~ე ეკლესიანი ჵორცთანი უფროს
არიან წ~ე ღ~ისა, ვ~ეღა ეკლესიანი ქვათანი ეკლესია ქვათა ოდ
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ესმე დაირღვეს, და აღაშენიან მითვე ქვითა: ხ~ ეკლესიანი ჵორცთა
ნი ოდეს დაირღვენ ვერვინ შემძლებელ არს განკურნებად ვერც მკურნ
არი ვერცა მეფე:
აწ რაოდენნი გვამნი კაცთა მართალთანი და გიცემიან, რ~ლსა იტყვის ს
ისხლისათვის აბელისა, ყ~ი სისხლი ნოეს რღვნითა განწ~ა და სისხ
ლისათვის ზაქარიასსა ბარუქის ძისა, მიუგო ყ~ი შეურაცხება ჰურიათა,
ვ~ა იტყვის ესაია; აღიღე და წარსწყმიდე ყ~ი წული მათი, ტიტოს დასპ
ასიანოსის მიერ: ანუ არა აღმოგიკითხავსთა წიგნთაგან მოსეათა,
რ~აჟს ისრაიტელმან ისიძვა, უცხო თესლთანა რაოდენი სული მოკვდა
ერთისა მის სიძვისათვის:
აწ უკუჲ სპათა შენთაგან რაოდენნი ქალწულნი განხრწნილ არიან, ტა
ძარნი ღ~ისანი: და ჰრქვა მეფემან, არა უწყი, ვ~რ იგი ივბიმიანოს დაცვი
სათვის ეკლესიათასა იყო ივლიანესთანა უკეთურისა, და თუ დაბრკოლ
დეს კაც უმჯობეს არს დაცემა ს~დ: ჰრქვა პ~ე, არა დაბრკოლებულსა და
გცემ, ა~დ დაცემულსა აღგადგინებ, ვ~ა დ~თ სისხლისაგან ჰურისა სა
ცთურისაგან ჰურიათასა, და არა მნებავს შენი რათა იყო ვ~ა კაცი, რ~ი
მარჯვენით იქმნ, და მარცხენითა არღვევნ, და არცა, პირითა მათით
ა აკ~ხევდენ, და გულითა მათითა სწყევდენ და აგინებდენ, ა~დ ვ~ა მე.
ფენი კეთილად ჵსენებულნი რ~ლთა დაიპყრეს სოფელი ესე და სასუ
ფეველსა არა განეშორნეს, დ~თ სოლომონ, კოსტანტინე, ივბიმიანოს,
და ყ~ნი მსგავსნი მათნი: ხ~ არა არს მსგავსება შენი ივბიმიანოსისა.
და ვინა არს შენ ზ~ა უფალ რ~ლმანცა ჵრმალი მისი იყო კისერსა შენ
სა ზ~ა, ვ~ა იგი ივბიმიანოსისა ივლიანესი:
ანუ სადა გევნოს შენ: ვ~ა ივბიმიანოსსა ივლიანესგან, ანუ ვი
ს ხედავს ღ~ი, რ~ი შენ ზ~ა უფალ იყოს, და ჰქონდამცა შენ ზ~ა პას
უხი სიმართლესა წ~ე ღ~ისა, არა შენ უფალ გყოა ამათ ყთ~ა ზ~ა, და შ
ენ შეგიდგენ ყ~ნი; ამიერითგან ითხოოს ღ~ნ ყ~ი ჵელთაგან შნთა-

საქმე ბრ~ტისა, და შენ მიგაგოს, არა თუ შეინანო: ჰრქვა მეფემა
ნ, მენება განმართლება თავისა ჩ~ისა, ხ~ სიმართლით შნ დამსაჯე
უმსჯავროებასა ჩემსა: ჰრქვა პ~ე, ვინათგან გზა ეც შეწამებად, ც
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ოდვა შენი განგეშოროს შენგან, ხ~ აწ გითხრა გულის სიტყვა შენი,
არა უმეცრებამან აღგძრნა ბრძოლად ძეთა ზ~ა ღ~ისათა, ა~დ ძველის
ათვის ნათესავისა შნისა სპარსთასა, და არა უწყი, რ~ ბერძენნი ნათ
ესავნი ღ~ისანი არიან, აღთქმისა მისთვის რაჟ~ს უწოდა მათ შვილ
ად ღ~ისა დამოსცა მათ ბეჭედი, რ~ითა შემუსრა ჯ~ხეთი, და არს იგიჯ~ი Hრქვა მეფემან, აწ რაჳ გნებავს შენ: მიუგო, პეტრე მნებავს,
რათა შენ მ~რ აღგზებული ცეცხლი, შნვე დაშრიტო, და მეგობარ.
იყო კეისრისა, ვ~ა დღესამომდე იყავ სპარსთა: მიუგო მეფემან
ესე მნებავს, რათა მიჩვენოთ ლოცვითა თქვენითა ამას ღამესა
კეისარი, და მე შეკრებულნი, და რ~ი ზრახვად არს ჩ~ნ შ~ს სიყვარუ
ლისა ყოფა, და ვსცნა მე ვ~დ სთნავს ქ~ესა ზრახვა ესე შენი ჩემდა მომართ
Hრქვა პ~ე, და მძიმდა თხოვა ეგე შ~ი ჩემ ზ~ა, რ~ ესე არს კაცთა რჩ
ეულთა, რ~ლ არიან ვ~ა ანგ~სნი სრულითა საქმითა, და არიან ამათ
კედელთა შ~ს, ესე ვითარი მათ განგებისა საქმედ, რ~ლსა შენ ით
ხოვ, მეც დრო, რათა წარვიდე ვევედრო მათ და ვავწყო ბრძანებაჳ შ~ი,
და ლოცვითა მათითა აღესრულოს თხოვაცა შ~ი განზრახვასა შ~ისა ა~დ
შეურაცხ გვიჩნს, თავი ჩნი, რ~ კაცნი ცოდვილნი ვართ, ნუ უკუჲ
სილაღედ იხილოს ღ~ნ:
მაშინ შერისხნა მას სამოელ მონაზონმა და ჰრქვა, მღვდელო საქმე
სა ღ~ისასა, ვ~ა საქმესა კაცისასა ზრახავ, ანუ არა აღმოგიკით
ხავსა, ვ~რ ეტყვის ღ~ი პალეკარატოსს: უკეთუმცა არა დაბრკოლ
დებოდეს ანგ~სნი კაცთა სათნოებისა თვის ყ~თმცა ქალაქთა შ~ა ჯ~რ
ს ვეცვი, რათა ყ~ნი ვაცხოვნნე, ანუ მე უფროს არსა აქაზ მეფე ი~ჲ
ლისა მეფესა ქე~ნთასა, რ~ლსა ეტყვის ესაია,, ითხოვე სასწ
აული სიმაღლედ ანუ სირღმედ, და მისთვის თქვა,, მიუდგეს ქ~წლი
ანუ ვინ ჰრქვა ისრაიტელსა, რაჳცა ითხოო სახელითა ჩემითა
მოგეცეს: ისო ჰრქვა სამყაროსა ცისასა, მოიქეც და სამსა ჭდესა მო
იქცა იგი
აწ სიტყვა სიმდაბლისა შნისა კეთილ არს პ~ე, ა~დ საბრკოლებელ
არს მცირედ მორწმუნეთა კაცთა: ხ~ შენ მეფეო, მცირედ შეგვეწიე
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ნ ჩვენ სარწმუნოებითა ლოცვამან ჭირვეულისა ამის ქალაქისამა
ნ ყოს ბრძანება შ~ი, და წარვიდეს წ~ნი იგი სადგურად თვისად: ხ~ მეფ
ემან მყოვარ ჟამ ილოცა, და დაწვა; და მირულებასა შ~ა მისსა, აჰა
უკუჲ მოვიდოდა დედაკაცი იგი, რ~ი იყო წ~ა ნინო, და ჰრქვა, აღდეგ
მეფეო, და ნკრძალულად მიეგებოდე, რ~ ორნი მეფენი ზეცისა და ქ~ყ
ანისანი მოვლენ შენდა, და რეცა მიხედნა, და იხილა პ~ლ სახე ქალ
ისა, ვ~რ არს კოსტანტინეს, და მიიწია იგი სწრაფით და იხილნაორნი საყდარნი, ერთსა ზ~ა ჭაბუკი მჯდომარე საჭურველითა გვირ
გვინოსანი, და მეორეთა საყდართა მოხუცებული მჯდომარე ზეწრიი
თა. სპეტაკითა, და თავსა ზ~ა გვირგვინი ნათლისა არა ოქროსა და ფერ
ჵთანა და ჯდა ნინო, და ჵელი მარჯვენა ვახტანგისა ეპყრა პ~ეს მღვდ
ელსა, და მარცხენა სამოელ მონაზონსა, და ჰრქვა სამოელ, შეურდი
დიდსა იმას მთავარსა ზეცისასა გრიგორის: მივიდა და თაყვანისცა, და ჰ

რქვა გრიგორი:, რაჳ ესე ჰქმენ ბრ~ტი კაცო:, რ~ მოაოჵრე ბანა
კი ჩ~ი, და მჵეცთა შეაჭამენ ცხოვარნი ჩემნი: უკეთუმცა ორნი
ეგე არა რ~ლნი გვერდით გიდგან, და დედაკაცისა ამისთვის სათნო
სა, რ~ი მ~დის იღვწის მამისათანა თქვენთვის, შური ვიგემ
ცა შენგან, ვ~ა მამათა შენთაგან, რ~ლნი ესვიდენ: ცეცხლსა შემ
წველსა, და არა ბრწყინვალებასა განმანათლებელსა ყთ~ასა, და მისცა
ჵელი, და ამბორსუყო, რეცა ჵელი მიჰყო გვირგვინსა, რეცა
ეგე ვითარივე გვირგვინი მისცა ვახტანგს, და ჰრქვა ეგე პ~ეს და აღ
იღო პ~ე მისვე გვირგვინისაგან, რეცა უდარესი, და ჰრქვა სამოელ
მონაზონსა: და ჰრქვა ნინო ვახტანგს აწ უკუჲ მივედ მეთისა, და
მიიღე ნიჭი შ~ი: მივიდა მეფისა და ამბორს უყვეს ურთიერარს, და
ადგილსცა საყდართა თვისთასა და ისვა იგი თანა, და მისცა
ბეჭედი ჵელისა მისისაგან, რლ~ისა იყო თვალი ფ~დ ნათელი, და
თქვა კეისარმან:, უკეთუ გნებავსთ, რათა მოგცე გვირგვინი, აღ
უთქუ ვ~რ ესე დგას ჩ~ნ ზ~ა, რათა ჰბრძოდე მტერთა მისთა,და
მიიღე მისგან გვირგვინი: მიიხილა ვახტანგ, დაიხილა ჯ~ი რო
მლისა ფრთეთა მისთა ზ~ა აქვნდა გვირგვინი, და უმეტესად ხილ
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ვამან ჯ~ისამან და სცა შეძრწუნება, რ~ უსაშინელეს იყო ზარი მისი,
და დადუმნა: ხ~ აღდგა პ~ე, და მიხედნა პეტრეს კერძო და სამოელს, და ე
რთითა პირითა თქვეს, ჩ~ნ ვართ თავსმდებნი უმეტეს ყთ~ასა ჶი ჯ~ო
უძლეველო, და მიჰყო ჵელი კეისარმან, და მოიღო გვირგვინი ჯ~ისაგან.,
და აადგა კეისარმან გვირგვინი იგი ვახტანგს თავსა, და იწყეს გამო
სვლად, რეცა ჵმა ჰყო ეპისკოპოსმან სამ გზის დათქვა: ვახტანგ ვახ
ტანგ ვახტანგ. უმეტეს მორწმუნე იყო შ~ნ ყთ~ა შ~ს ნათესავთა
სპარსთასა მეორედ შენგან აღეშენნენ ქალაქნი, და განეწესნენ ეპ
ისკოპოსნი, და ეპისკოპოსთა მთავარნი: მესამედ გვირგვინი წამებისა
მიღო, და გამოვიდა რეცა მოუწოდა ძილსავე შ~ა პ~ეს და სამოელს, და უ
თხრობდა ძილსავე შ~ა ჩ~ნებასა, და იგინი უხსნიდეს, რლ~ისაა იგი
იხილეს: საყდართა გვირგვინოსანი ნათლითა, იგი არს დიდი მოძღ
ვარი გრიგორი, და მან რ~ომელ მომცა მე გვირგვინისა მისგან, მომცა
ეპისკოპოსთ მთავრობა, და მე, რ~ი მივეც გვირგვინისა ჩ~ისაგან მ
ყვასსა ჩემსა, ჩემ მ~რ ყოფად არს ეპისკოპოსად, და რ~ლ ნახენ გვ
ირგვინითა ოქროსათა ჭურვილი იგი არს კეისარი, და რ~ლ[.] მოგცაბეჭედი, და მოგცეს შენ ასული ცოლად, და ყ~ი საზღვარი ქართლისა,
მისგან უკუმოღებული უკ მოგცეს: ხ~ გვირგვინი ჯ~ისაგან რ~ლ მოგ
ცა, ვრცელნი ღვაწლნი გარდაიხადნე შეწევნითა ჯ~ისათა: ხ~ მოძღვ
არმან ჩვენმან რ~ლ სამ გზის გიჵმო, სამნი ნიჭნი გითხოვნა ღ
~ისაგან, რათა შენ მ~რ ჭ~ტება დაემტკიცოს ქართლისა კა
თოლიკოსისაგან, და სძლევდე მტერთა, ვ~ე დღედმდე აღსრულებისა
შნისა: ხ~ აღსრულებასა შენსა გვირგვინი წამებისა მიიღო ბრძო
ლასა შ~ა ჵელთა მტერთასა რა შევარდე; ესე ყ~ი აღესრულოს, ვ~ე
მოუძლურებად მდე შ~ნდ სიბერემდე:
ვ~ა განიღვიძა მეფემან მადლობა ღ~ა, რ~ ყ~ივე გამოუცხადა, და
მოუწოდა მსწრაფლ პ~ეს და სამოელს, და ჰრქვა; რა იხილეთ: ხ~ მათ.
ჰრქვეს ვიტყოდეთ მეფე, ერთი მარჯვენით და ერთი, მარცხენით რჟ
ამს შენ საყდართა მსხდომარეთა წ~ე კეისრისა, ღ~თივ გამომეტყვ
ელისა დიდისა გრიგორისა, და კ~დ იგივე დედოფალი და ამშვიდებდა
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მოძღვარსა მას განძვინებულსა შენ ზ~ა, და მიგცემდა შენ ჵელთა მის
თა., და ჰრქვა მათ მეფემან. დუმენით წ~ანო, რ~ ყ~ივე ჩემთანა გიხი
ლავსთ: აწ ვითარ გნებავს თქვენ ქალაქისა ამის საქმე, რ~ი შემუსრვა
დ მიწევნულ არს, ანუ რა ვყოთ ტყვისა ამისთვის, რ~ი უმეტეს არს
ბევრისა ათასისა, რ~ი არს ჵელთა ჩემთა: აწ უ~კუჲ სწრაფით განვი
დეს აქათ ქადაგი, ვ~დ სპარსთა მეფე წარმომართებულ არს ქყ~ანად ჯ
აზირეთად, და გამოვლეს ფილისტიმი კვალსა მეფისა კეისრისასა, რ~მა
ნ მოაოჵრა ქყ~ანა სპარსთა, და სპარსთა მეფემან ვერ შეუძლო ბრძო
ლად ჩ~ნდა, და ვხედავთ სპარსთა მეფე მოვალს ძალად ჩ~ნდა, და ვიცით,
ვ~დ სპანი სპარსთანი სომხითისა და ქართლისა სპათა უმრავლეს არია
ნ, დარავინ არს ჩ~ნ შ~ს ჭ~ტი მორწმუნე, და ნერგნა მამამან ჩ~ნმან მი
რიან, გინა თრდატ დედით ნათესავმან ჩემმან, აქა ამათ ყთ~ა სრ~წ
მნება ვიცით, რ~ სავსე არს საცთურითა, ნუ უკუჲ გამოცხადებასა საქმისა ჩ~ისასა განწყრეს დედის ძმა ესე ჩემი, და ვეწყვნე
თ ურთიერთარს, და ვიქმნეთ საცინელ ყთ~ა ზ~ა მტერთა ჩ~ნთა, ა~დ ე
სე ვყო, რეცა მოვიდენ სპანი ჩვენნი, და მაუწყო ჩ~ნ მოსვლა კეისრი
სა მის ზ~ა უკუვრიდოთ ჩ~ნ პ~ილ საქმე ესე ვავუწყოთ, ოდეს მოვიდ
ეს და დაგვეახლოს ჩ~ნ კეისარი მაშინ ვ~ა იზრახოს სიწმიდემა
ნ შნმან, ეგრეთ ვყოთ დარცა ერთი ტყვეთა მისთაგანი დარჩ
ეს ჩნ~თანა და წარვიდა პ~ე კეისრისადჱ
ხ~ სამოელ და დგა წ~ე მეფისა, ხ~ ხვალისა დღე მოვიდა რეცა დესპანი, და
უქადაგა მეფესა, ვ~დ სპანი ბერძენთანი შემოვიდეს კოსტანტინე პო
ლედ; ხ~ მოუწოდა მეფემან დედის ძმასა მისსა, და ყთ~ა მთავართა და ჰრქ
ვა რასა იტყვით, რ~ უწყჴთ სიმრავლე სპათა ბერძენთა, და ვერაგობა წ
ყობისა მათისა, და სიმარჯვე ზღვათა ნავებითა; ესერა მივიდეს იგი
ნი სპარსეთს, ქყ~ანასა გმირთა და გოლიათთასა, და ვერ უძლეს წყობად; აწ.
მეშინის, ნუ უკუჲ სპანი ნავებითა მოვიდენ, შეიპყრან გზა ჩ~ნი და
მოგვწყვიდონ ჩ~ნ ვ~ა ბაკსა შ~ა:
ა~დ აღვსდგეთ, და დავიბანაკოთ ზღვასა სომხითით კერძო, რათა
გვაქვნდეს ჩნ გზა ჭირისა და ლხინისა:
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აღიყარა ლაშქარი გარემოს ქალაქისა, და ვლეს ხუთისა დღისა
სავალი სომჵითით კერძო, და დადგეს სპერის კერძო, და დგეს მყოფნი ქალ
აქისანი მიწევნულნი სიკვდილად და მისცეს მადლი ვახტანგს, და მი
სცეს ძღვენი ათასი ლიტრა ოქრო, და ხუთასი თავი სტავრა, და განვ
იდა ერი მშვიდობით სავაჭროსა მისსა, და საჵმრსა; ხ~ ვ~ა მივიდა პ~ე
წ~ე [მეთ] კეისრისა, და უთხრნა ყ~ნი იგი: ხ~ კეისარმან განიხარა ფ~დ, და ყ~ი
[.]რ~ი ეხილვა ჩვენებასა შ~ა, მისცა მას ზ~ა ნება ვახტანგს და წარმ
ოავლინა პ~ე მღვდელი, და მიუმცნო აღთქმითა და საფიცრითა ძლ
იერითა, რათა სწორ იყოს მეფობისა მისისა, ა~დ ორთავე სპათა დას
ცნენ სპარსნი, რ~ნი იგი არიან ვახტანგისა თანა, არა აღვიდენ სა
ბრძანებელთა მათთაგან, ოდეს შეკრბენ ვახტანგ და იგი:
ხ~ ვ~ე პ~ე და მოციქულნი მოვიდოდეს ვახტანგისსა, კეისარი შემოვიდა
კოსტანტინედ, და წარმოავლინა ხუთასი დროშანი, რ~ლსა შ~ა ხუთა
ს ხუთასი იყო კაცი, და უბრძანა რათა მიეახლნენ ვახტანგს, და დ
ადგნენ თჴნიერ ბრძოლისა და წარემართა გზასა პონტოსსა რვა
ას ათასითა მჵედრითა: და ვ~რ მოეახლნეს სპანი იგი ზღვისანი, უ

ნდა სპარსთა წყობა მათი, ხ~ მეფე აყენებდა და არა მიუშვებდა.
ბრძოლად: ხ~ ვ~ა შეართვეს ძღვენი მოციქულმან კეისრისამან, დპ~ე,
ჰქონდა საიდუმლო სიტყვა, და ჰქონდა საერო და თქვა ცხადად, ვ~დ ნუივლტი, და დეგ ჩემდა მოსლვამდე, რათა რ~ლნი ეგე შენთანა არიან სპ
არსნი, რ~ლნი დაგვრჩეს შესვლასა მას ჩვენსა სპარსეთს მოუწყ
ვედელად, მოვსწყვიდნეთ ეგენიცა: ხ~ საიდუმლოდ მოართუვეს მას
ჯ~ი და გვირგვინი შუამდგომელად და შესამოსელი ტანისა მისისა, და
შევკრბეთრა, მიგცე ციხე თუხარისისა, და საზღვარნი ქართლისანი: ხ~ მისც ვახტანგ მეფემან პასუხი საეროდ, ვ~დ არა რლ~ისა მ
იზეზისათვის მოვედით აქა გარნა წყობისა შნისათვის: აწ მოვედ
აქა და თუ არა ჩვენ მოვიდეთ კოსტანტინეპოლედ
ხ~ და ფარულად ამცნო და ჰრქვა, რლ~ი არა შ~ნსა შვენის ღ~ის მოყვა
რებასა, რ~ი შენ არა ჰყოფ, სხვასა ნუ აწვევ, რ~ ღადრობა არა ჵე
ლი არს კაცთა პატიოსანთა; და ღაცათუ აწ შენ მიგცნე სპარ
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სნი, არა უკუჲ განცრუვდესა სახელი ჩ~ი, და უმეტეს ჩ~ნსა, აქვს მრა
ვალთა მათგანთა სიყუარული ქ~ესი, ა~დ შიშისა მათისაგან ვერ გამო
აცხადებენ: აწ ბძანე, რათა საქმე ესე ჩ~ნი მშვიდობით ვყოთ ვ~ა ივბიამიანოს, და ყთ~ა სპარსთა: ხ~ შ~დ ამისსა რჟ~მს განწმდენ საქმენი
ჩვენნი, უმარჯვეს ადრე შევიყარნეთ იგინი ჵელსა შენსა, და ნუმც არა
იქმნების საქმე უშვერი, და ნუცა საქმე შფოთისა თქვენ მ~რ, რათა
არა დაეცნენ პირითა მახვილისათა ერნი თქვენნი, რ~ ერნი თქვნ
ნი განლაღებულ არიან ჯობნასა ზ~ა სპარსთასა, ხ~ სპარსნი არავე შე
შინებულ არიან, ა~დ შურითა თქვენითა წადიერნი არიან წყობასა, ან
უმცა მოკვდეს, ანუმცა შური იძიეს სისხლისა მათისა: ხ~ სპანი ესე
შნნი თუ მიღმა ბრძოდიან, მემცა უბრალო ვარ:
და წარვიდა მისთანა მოციქულად ვარაზ მიჰრ მამაძუძისა მისისა ძმა,
და სამოელ მონაზონი: ხ~ კეისარი მოწევნილ იყო პონტო ქალაქად, და
პონტოელნი გამოსრულ იყვნეს მიგებებად, და შეასხმიდეს ქებასა,
და ვახტანგ მეფისა მადლობასა, რ~ უკურიდნა მათ და არა მისცნა სიკ
ვდილად: ვ~ა მიიწივნეს მოციქულნი ვახტანგ მეფისანი ქალაქად,
მიართვეს ძღვენი ათასი მუტკალი მუშკი, ხუთასი ამბარი და თას
ი ლიტრა ალვა და განსრულ იყო გუნდი ვახტანგ მეფისა ალაფ
ობად მიეტევნეს მათ მკვირცხლნი ბერძენთანი და მათთანა შე
კრებულნი ჵევთა და ქალაქთანი მჵედარი სამას ათასი: ხ~ მეფე ვახტ
ანგ აყენებდა მიძვლეობად სპათამ მათ მეალაფეთა, ვ~რ არამივი
და დედის ძმა მისი ერისთავი სპარსთა, და რისხვით ჰრქვა ვახტან
გს; ჶი გველო, და ნათესავო ასპიტისაო, არა უწყია, რ~, დედა მამ
ისა შნისა ბერძენი იყო, ნათესავი ივბიმიანოზისი, და გძლო შენ ბუ
ნებამან მამის დედისა შენისამან, და სიყუარული ჯრცმულისა მის
კაცისა მომკვდრისა გიპყრიეს, და გნებავს შეყენებაჳ ჩ~ნი ჵელსა
ბერძენთასა: ხ~ ვახტანგ ჰრქვა, აჰა შნდა ბერძენნი, და იხილო შნ ძა
ლი კაცისა მის მომკვდარისა, და ცეცხლისა მის სასოსა შნ~ისა.
და სცეს საყვირსა, და განვიდეს ყ~ი სომხითი და სპარსნი, და მეფე დარუ
ბანდისა; ხ~ მეფე ვახტანგ, და ყ~ნი ქართველნი განვიდეს ხედ
1-30 სტრ., 72r
ვად, და დგეს: და აღჯდა სპილოსა ზ~ა თეთრსა, და ეწყვნეს იგინი ზღვი
ს კიდესა მას, რ~ლ არს ჭალაკი რიყე ხერმისისა: მისვლამდე სპ

არსთა ლაშქრისა მოეკლა ბერძენთა ერისა მისგან, ოცდა შვიდი ათ
ასი, და განძლიერდა ბრძოლა, და მოკლეს დედის ძმა ვახტანგისა
ერის თავი სპარსთა და მოკლეს მეფე იპაჯაჯ ლეკთა, და მრავალნი
ერის მთავარნი და იძლია ბანაკი აღმოსავლისა:
იყო ბერძენთა სპასალარი პალეკარპოს ლოღოთელი, დისწული მეფ
ისა, და იყო იგი ძლიერი, და მას მოეკლნეს მრავლად ბუმბერაზნი სპარსთანი, და ესეცა ერის თავი მანვე მოკლა: მაშინ გარდამოჵდა მეფე
ვახტანგ ეტლთაგან; არა რ~ი ჩ~ნ გვინდა, გარნა რ~ი ღ~ა სთნდა რ~
ჩნ ვიტყოდით მშვიდობასა, ა~დ სილაღემან სპარსთამან აგინა ღ~ა
და ღ~ნ შურ-იგო, და მოკლეს ერის თავი რანისა, რლ~ისათვის ყ~ი სპ
არსეთი, ვ~ა მოჵრებასა სპარსთასა იგლოვდეს:
აწ დამდაბლდა სილაღე სპარსთა; მოიყვანეთ ჯ~ი და წარვიძღვანო
თ რ~ითა გვძლევდენ, მითვე იძლივნენ, და ჰქმენ ძედ ძლიერებისად,
და ნუ [კჲ] ვინ ბრძავთ ურთიერთსა სხვისა მ~რ, და ნუ ეძიებთ ძლ
ევასა მტერთასა, ა~დ იყვნენ ჵელნი თქვენნი, ვ~ა ჵელნი ჩემნი, რათა არა
ვიძლივნეთ ს~დ, არა ხ~ აქა ვიდიდვნნეთ, ა~დ ადარბადაგანამდე, ვ~ა იდევნი
ან ყორანნი მართვეთაგან თჴსთა:
და ამოიყვანა პ~ე მღვდელმან ჯ~ი. და ჰრქვა მეფემან დადეგ წ~ე პ
ირსა მტერისასა, და ერისა ჩნისასა, და არქვ ყთ~ა; თაყვანისეცით
ყთ~ა და ვსძლოთ ძალითა ჯისათა: და უბრძანა დიმიტრის ერისთ
ავსა მისსა და ჯუანშერს სპასპეტსა, რათა მიჰყვენ ჯ~ა თან: ქად
აგი ჵმობდა ძლიერად, რ~ნ არა თაყვანისცეს ჯ~ა მოჰკვედინ: და მი
ვიდოდეს ყ~ნი ერნი, და თაყვანისცემდენ, და დადგებოდენ წ~ე ჯისა.
ხ~ ბოროზო მოვაკანელმან მეფემან ჰრქვა, არა დაუტეობ მე ნათ
ელსა შემწველსა და არა თაყვანის ვსცემ ძელსა მააშმელსა, რ~ი
განშვენებულ არს ოქროთა და ანთრაკითა: მაშინ დასცა მას ლახ
უარი ჯუანშერ სპასპეტმან და მოკლა, და დაეცა მძორი მისი; და მ
იერითგან არღარავინ იკადრა გმობად ჯ~ისა; და აღთქმითა ეტყო
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და ერი იგი მეფესა ვახტანგს, უკეთუ შემეწიოს ჩ~ნ ჯ~ი, არღარა იყ
ოს ჩნდა სხვა ღ~ი, გარნა ჯვარცმული:
და გარდაჵდა მეფე, თაყვანისცა, და ყ~ნ ერმან მისთანა. და თქვა მეფემ
ან, აჩვენე ძალი შენი ერსა ამას ურწმუნოსა, რათა მოიყვანნე სარწმ
უნოებად, უ~ო ღ~ო მორწმუნენი შენნი, და ღაცათუ მოკვდენ ცოცხალ
არიან, და ცხოველნი შენნი შენ ცხოველისაგან ძლიერ არიან და მაშინ ს
პანი იგი ბერძენთანი გამოვიდეს რა ველად, ხ~ პარევარტოს ვ~ა მგელი
სისხლითა აღმოსრვილი, და ვ~ა ლომი განძვინებული მოიძახდა, და შე
ურაცხ ჰყოფდა სპათა მათ: ხ~ მეფემან თქვა, ვინ არს თქნ შ~ს კა
ცი, რ~ი ეწყოს ამას, და სწორ იყოს მეფობისა ჩემისა: და წარვლო ქ
ადაგმან ორგზის და ვერვინ იკადრა ყ~დ სიტყვად:
აქა ვახტანგ გორგასლისა და პალეკარტოს ბერძენთ ს
პასეტისაო, და მოკვლა პარეკარტოსი ვახტანგისა
გან:
მაშინ თქვა ვახტანგ, არა ძალითა განძლიერდების კაცი, ა~დ
ღ~ნ მოსცის ძალი, და მე ვესავ ძალსა შენსა, და ვ~ა დ~თ განვალ ნი
შითა ჯ~ისა შენისათა, მომეც მე ძალი ვ~ა დ~თ გოლიათსა ზ~ა, რ~
ესეცა მაყვედრებელად შეურაცხებით მოუხდა ჯ~ა შენსა რაჟ~ს
იხილა ჯ~ი აღმართებული ძალად ჩ~ნდა, არა ივლტოდა მისგან ა~დ

სასოებითა ძალისა მისისათა განვიდე ბრძოლად: და თქვა იხილე
ღ~ო ამპარტავანი და დაადმდაბლე; კ~დ იხილი ჭირვეული, დაიჵსენ.
ხ~ იგი შეურაცხად მიჩნს, და არა მეშინის, რ~ ძალი შ~ენ მ~რი დი
დ არს რ~ითა ვსძლოთ: ა~დ მეშინის შენგან რ~ მდაბალთა ჵმ
ათა ისმენ, და შენ გხადი შემწედ ჩემდა:
აღმოიხდა ჵმალი, და შეამთხვია ჯვარსა და განვიდა შ~ს განწყ
ობილთა მათ, და თქვა: არა ბრძავნ ლომი ჵარსა, რ~ მეფე ვარ.
და შენ მონა, ა~დ დავსდევ თავი ჩემი ერისა ამისთვის, რათა ჰრ
წმენეს ძალი ჯ~ისა: მოეტევა [პ]პალეკარტოს, ხ~ მეფესაომრად.
ნებასა მიალებოდა, და აღიზახნეს ორთავე მათ განწყობილთა ჵმ
ითა საშინელითა, და იყო ჵმა იგი ვ~ა ჵმა ქუხილისა, რლ~ითა შეი
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ძრვის; ქყ~ანა და სცა ლახვარი პალეკარტოს ფაარსა ვახტანგისასა, რ~ი
იყო ვიგრის ტყავისა, და განავლო ფარსა, ვ~ა მწყრთა ერთი, რ~ იყო სი
მსხიო ლახვრისა ვ~ა მკლავი კაცისა, და მისცა ფარი იგი მეფემან
ლახვარსა მისსა, და მიეტევა პირის პირ, დასცა ჵრმლითა ჩაბა
ლახსა ზ~ა, და განუპო თავი მისი ვ~ე ბეჭთამდე, და მიჰყო ჵელი, და უ
პყრა თავისა მისისა ნახევარი, და მიიღო წ~ე ჯ~ა; და თქვა,, ყ~ისა
განდგომილისა შენისა ესრეთ იყავნ ნაწილი, და მიეტევნეს სპანი
ვახტანგისანი სპათა ბერძენთასა, და აოტნეს იგინი, და აღიჭრნეს
გუნდ გუნდად, და მიაწყვდიეს ზღვის პირსა, და არავინ განერა მათ
განი, გარნა რ~ი შეესწრა ზღვად, და ივლტოდეს ნავითა:
მას დღესა შინა მოსწყდა სპათაგან ვახტანგისათა ორმოცდა
სამი ათასი ხ~ სპათაგან ბერძენთასა მოსწყდა სამოცდა ათორმე
ტი ათასი, და შეიპყრეს ტყვედ მათგანი ასოცდა ხუთი ათასი: და მო
მოიქცეს სპანი იგი გვამსა ზ~ა ვარაზაბაკურ ვახტანგის დედის ძმი
სასა, იგლოვდეს და შემურეს იგი შარითა და მურითა, და წარს
ცეს ბარდავად: ხ~ მეფემან ვახტანგ მოუწოდა ყთ~ა სპათა, და უბრძანა
მოყვანება ყთ~ა ტყვეთა, და მოიყვანეს: და იყო ერთ რიცხვად ყ~ი მამა
კაცი და დედაკაცი, შვიდას ოთხმოცი ათასი და წარსცა იგი ყ~ი წ~ე კე
ისრისა ჵელითა ნასარისითა, და ადარნასესითა ერისთავთა მისთათა,
და მისწერა წიგნი, ვ~დ სიბრძნე ღ~ისა ყ~ი მიუწთომელ არს, და სიბ
რძნესა კაცთასა და ნებასა სძლევს ნება ღ~ისა მე უწყი რ~ არა არს ნება
შ~ი საქმესა ამას შ~ა, რ~ლ ესე იქმნა პალეკარტოსისაგან, არცა თუ
ერთო ნება ჩემი, რა ესე ჰქმნა დედის ძმამან ჩემმან და ორნივე ესე
ძვირის მოქმედნი ძვირმან მოინადირა, ამისთვის ჰყო ესე ღ~ნ ახ
ალ ნერგნი ხ~ იყვნეს ესენი სარწმნ~ბად შიშსა მისსა ქვეშე, ვ~ა
იგი უძღებისათვის შვილისა ჰყო საქმე განსაცხრ~ი: ხ~ თქვენ.
პლ~ნი შვილნი ხართ ღ~ისანი, და მ~დის თვისნივე ხართ: აწ მწ
უხარება ესე დედის ძმისა ჩ~ისა, და დის წულისა თქვენისა მ~რ.
ნუგეშინის ვეც რა~ჟამს ვიძიე შური მკვლელთა მისთა: ხ~ თქვენ
ნუგეში გეცით ერისა ამისთვის რ~ი იჵსნა ღ~ნ შვიდას ოთხმო
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ცი ათასი, და უკეთუ ბრძანებდე მიმთხვევად[..] ჩემდა გამოისწრაფე, და
უკეთუ, არა მოციქულითა განაგე საქმე ჩ~ნი, რ~ დამძიმდა დგომა ჩ~ნი
ქყ~ანასა ამისთვის მოოხრებულისა: ხ~ ვ~ე მისვლამდე მოციქულთა, ფ~დ მ
წუხარე იყო კეისარი; ა~დ რაჟ~ს უთხრეს, ვ~დ ტყვე პ~ლ შეპყრობილი, და
ტყვე ერისაგან მეოტისა, ყ~ი დაუკლებელად განუტეობია, მაშინ განიხა

რა ფ~დ, და ყთ~ა დაუტევეს მწუხარება:
და შეჯდა მეფე ნავსა სამ ათასითა დრომონითა სუბუქად ზღვის კიდე
სა, და მოუწოდა ვახტანგს, და ყვეს ურთიერთარს აღთქმა და ფიცი და განა
გეს საქმე წინდობისა; და უკნსცა კეისარმან საზღვარი ქართლისაციხე თუხარისი, და კლარჯეთი ყ~ი ზღვათგან, ვ~ე [ზღვიდგან] არსიანთამდე,
და ჵევნი, რ~ლნიცა მოსდგმან ღადოთა., და გამოიკითხა კეისარმან სა
ზღვარი საბერძნეთისა ქყანა ზღვის პირისა, რ~ლ არს აფხაზეთი და ჰრქვა.
ესე ეგრის წყლითგან, ვ~ე მდინარემდე მცირისა ხაზარეთისა, ესე საზღვა
რი არს საბერძნეთისა ალექსანდრობითგან, რ~ი აწ შენ მიგიღია მკლა
ვითა ჩნგან, აწ იგი უკმოგვე[.], და ოდეს წარიყვანებდე ცოლსა შნსა ას
ულსა ჩემსა მაშინ მოგცე მისგან ქყანა:
და უწერა ეგრის წყალსა და კლისურსა შუა ქყ~ანა მზ[.]ითვად, და სხვააფხაზეთი უკუნ სცა ვახტანგ ბერძენთა: და წარმოვიდა ვახტანგ გზა
სა კლარჯეთისასა, და სპანი მისნი განუტევნა გზასა სომხითისასა.
და ვ~რ მოიწია თუხარისად, მიხედნა და შეუყვარდა ციხე და თქვა; ჭ~ტდ
თუხარ შენ ციხე.და ვ~ა წარმოვიდა იხილა კლდეს შუა კლარჯეთს, რ
ლ~სა სოფელსა ერქვა არტანუჯი და მოუწოდა არტვაზ ძუძუს მტესა
მისსა, და დადგინა იგი ერისთავად და უბრძანა, რათა ააგოს ციხე
არტანუჯისა: და უბრძანა, რათა გამონახოს ჵევსა მას შ~ა სამონას
ტრე და აღაშენოს ეკლესია, და ქმნას მონასტრად ვ~ა ეხილვნეს მონასტერნი
საბერძნეთისანი:
და ჰრქვა არტავაზ, უკეთუ განძლიერდენ სპარსნი ჩ~ნ ზ~ა, საყუდელი
ჩ~ნი აქა ყოფად არს: ხ~ არტავაზ აღაშენა ციხე არტანუჯისა და მო
ნასტერ[.]ი, და სამნი ეკლესიანი, დაბა მერისა შინდობისა და ახი[.]ზ
ისა: და განაახლა ციხე ახიზისა, და ქმნა იგი ქვაბად: და ვ~რ წარმოვ
იდა ვახტანგ ქალაქად თვისად მცხეთად, იყო სიხარული დიდი,
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და მადლობისა მიცემაჳ ღ~ისა: და შეიქცა იგი მშვიდობით, და მისცა.,
ნიჭი ერსა მისსა; ხ~ მეფემან სპარსთამან, ვ~ა სცნა, ვ~დ მიიქცა
ვახტანგ ბერძენთა კერძო, შეიქცა სპარსეთად და მოკვდა: და დაჯდა
ძე მისი მეფედ, და ვ~ე მოიწიფებოდა იგი, წარმოჵდა ამას შ~ა სა
მი წელიწადი: ხ~ ვახტანგ მეფესა უშვა ცოლმან ძე და ასული მა
რჩბივად, და მოკვდა: შობასა შ~ა: ბალენდუხტ დედოფალი: ას
ული სპარსთა მეფისა: ხ~ ვახტანგ უწოდა ძესა მისსა სახელი
სპარსულად და რჩილ და ქართულად და ჩი: მაშინ ვახტანგ მეფ
ემან ვერ მოიცალა მოყვანებაჳ ცოლისა ბერძენთა მეფისა ას
ულისა, და ვერცა კათალიკოსისა, და ეპისკოპოსთა, რ~ მოელოდა.
იგი სპარსთა მეფესა მოსლვასა: ამაგრებდა ციხე ქალ
აქთა, და ჰკაზმევდა მჵედრობათა, და განამზადებდა ბრძოლად სპ
ათა: მაშინ: შეაგდო საპყრობილესა შ~ა ბინაქარ მა
ცთური ეპისკოპოზი ცეცხლის მსახურთა, და მოსრნა და განასხ
ნა ცეცხლის მსახურნი საზღვართაგან ქართლისათა:
ხ~ სპარსთა მეფე, შ~დ სამისა წლისა წარმოემართა ბრძოლ
ად ვახტანგისა და მოიწია ინდაბრიანთა და დაიბანაკა: ხ~ ვახტ
ანგ წარავლინა ბერძენთა თანა, და მიუმცნო; ვ~დ აჰა დღე იგი რ~ი
აღმითქვამს, ვ~დ სპარსნი შემოვაწყვდინნენ ჵელსა შენსა; აჰა
ესერა მომიყვანებიან იგინი შუა საზღვართა ქართლისათა, და ყ~ი კა
ცი მათთანა, ვ~რ სამასი ათასი, რ~ ჰგონებდა იგი განმრ

ავლებასა სპათა მისთასა სომხითით, და მეფეთაგან კავკას
იანთასა: ხ~ მათ ვერ იკადრეს განრთვად მისსა, რ~ რ~ლთმე მათ
განთა აქვნდა სასოება ჯვარცმულისა: ხ~ რ~ლნი იძლინნეს ეშ
მაკისაგან მეფენი დარუბანდი, გაერთნეს; აწ აღმისრულე
ბიეს აღთქმაჳ ჩემი, რ~ლ აღმითქვამს: სადაცა მიპოვნიეს.
სახლი ცეცხლისა დამივსია, და მოგვნი, და გზირნი მიმიცემი
ან სატანჯველსა ბოროტსა, და მაცთური ბინაქრიანი მივეც საპყრობილესა, და სიკვდილისაგან გარდაიხვეწა; მან უკუჲ მოიყვანნა სპარსნი ქართლად და დასვა ეპისკოპოსად მ
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მიხაილ კაცი სარწმუნო: ხ~ ბინქარ ვ~ა მოიწია საზღვართა ქართლისათა მოკვდა: აწ სწრაფით წარმოემართნნენ სპანი შენნი რ~ლ
აქა შინავე დაეცნენ ყ~ნი მტერნი ჯ~ისანი და მოიცალო შენ ყთ~ა მტე
რთა შენთაგან: ხ~ თუ ჩ~ნ გვძლოს, და განძლიერდეს იგი და შემოვიდეს
გზასა შიმბატისასა:
ხ~ ვ~ე მიიწეოდეს მოციქულნი ვახტანგისანი, წარსრულ იყო კეისარი
ქ~ყანით ხაზარეთით კერძო, რლ~ისაგან ვერღა მოიცალებდა მოსვ
ლად ქართლად: ხ~ ვახტანგ განაძლიერნა ციხენი ქალაქისანი
და ურჩეულესნი მებრძოლი ერისა მისისა, ვ~რ ასი ათასი მ
ჵედარი და ასი ათასი ქვეითი იპყრა მისთანა, და დაუბანაკა მ
ათ დიღომით ვ~ე ქართლისა კართამდე, და სპარსთა დაიბანაკ
ეს ცხენის ტერფითგან ჩაღმართ:
აქა სპარსთა მოსვლა ქართლს ვახტანგ გორგასლის
საომრად, და ვახტანგისაგან გამარჯვება მათ ზ~ა:
ხ~ ვახტანგ განფართა ჵიდი მოგვითისა, ვ~ე სამოც მჵარ ქცევ
ისა თვის მათ ზ~ა სპათასა: ხ~ მეფე და სპასპეტი ჯუანშე
რ დადგეს მცხეთას: ხ~ ნასრი და მირდატ დაუტევნა სპათა ზ~ა.
სომხითისა, და ქართლისათა რ~ლნი დგეს არმაზით კერძო., და ა
რა ბრძოდიან სპარსნი არმაზით კერძო, მცხეთით განვიდი
ან, და რა განვიდის ლაშქარი იგი იმიერ კერძო მცხეთით, ეწ
ყვიან არაგვსა ზ~ა მცხეთისასა, და რ~ლსამე დღესა განვ
ლიან ფონი მტკვრისა, და შეიბნიან ფონსა ზ~ა ტფილისისასა,
და რ~ლსამე დღესა მათ სძლიან, და რლსამე მათ: ხ~ ვახტანგ მე
ფესა შეექმნა ჩაბალახი ოქროსა, და გამოესვა წინათ მ
გელი, და უკანით ლომი: და რ~ლსაცა კერძოსა იმძლეოდიან.
ქართველნი, მუნითცა მიმართის, და მოსრის სპისა მისგ
ან სპარსეთისა, ვ~ა ლომმან კანჯარნი: მიერითგან ვერღ
არა შეუძლებდეს სპარსნი წყობად მისსა, და დაის წავლ
ეს იგი რ~ლსა ეწერა მგელი და ლომი:
და ვ~ა იხილა ვახტანგ, და თქვიან, დურაზ გურგ ასლა
1-30 სტრ., 75r
ნ რ~ლ არს ესე მირიდეთო თავსა მგლისასა, და მის მიერ სახელ ედვა.
ვახტანგ მეფესა გორგ ასლან განძლიერდა მათ შ~ს ბრძოლა.
ოთხთვე ოდენ, და მოიწია მოციქული კეისრისაგან, და მოართუა ძღ
ვენი ვახტანგს, და მოჰგვარა სპათაგან ბერძენთასა ოთხმოცი ა
თასი მჵედარი, და მოუწერა ვახტანგს, ვ~დ შევექეც წყობასა ხაღ
ანისასა, და მომივლენია შენდა ოთხმოცი ათასი და მომიწერია ლე
ონისდა, უკეთუ გიჵმდეს შენ ლაშქარი წ~ე შენსა, არს მელიტენ

ითგან ვ~ე ლამდე წ~ე შენსა იყოს., და მოწევნულ იყო ლაშქარი ბერძ
ენთა ჯავახეთს: ხ~ ვ~ა სცნა სპარსთა მეფემან ბერძენთა მოსლ
ვაჳ შველად მათდა იწყო ზრახვად ვახტანგისა, მიუმცნო მოც
იქულსა და ჰრქვა., რასათჴს მოვსწყდებით ურთიერთას ძმანიკაცნი და შვილნი ნებროთისანი, უკეთუ ცეცხლი არს ღ~ი, შეუკვ
ეწიენ იგი თავსა, ხ~ თვითეული ჩ~ნგან სათნოსანი სათნოსა სუ
ლისა მისისა მსახურებდესო:
ვ~ა მოვიდა მოციქული და უთხრა, სთნდა ვახტანგს, ყ~ა ერსა.
მისსა, და მისცა ნიჭი ვახტანგ მეფემან: მიუვლინა მოციქუ
ლი და ჰრქვა, გიხილავს ძალი ჯ~ისა, და ყთ~ა მეფეთა მოგაქვნდა
ხარკი ვ~ე გამოჩინებამდე ჯვარცმულისა, და რჟ~ს გამოჩნდაიგი, მძლე გექმნნეს ყ~ნი თაყვანის მცემელნი მისნი წ~ე მი
სსა, და მოხარკენი შენნი ბერძენნი მოღმართ გბრძვანან, და მო
აოჵრეს სამსახურებელნი ცეცხლისანი აწ უკუჲ გვბრძოდი
ჩვენ დატეობისათვის სჯულისა მოვკვდებით ჩ~ნ მისთვის, ვ~ა
იგი მოკვდა ჩვნთვის, და მან აღმადგინნეს ჩ~ნ: ხ~ უკეთუ სიტყვა
შენი, და არა იყოს ცეცხლი ღ~თად შენდა ქ~ე, მამად და უფლად გხ
ადო შენ, დაღაცათუ ჩ~ნ პირ მშონი ვართ, ა~დ თქნ სხდეთ საყ
დართა მამისა ჩნ~ისათა:
ვ~ა უთხრეს სიტყვა ვახტანგისა, შეიწყნარა და წარსცა ძღვე
ნი გორგასალსა ძლიერად, და მისთანა გვირგვინი ანთრაკლანი
და ჟამი დასდვეს შეკრებისა; აიყარა სპარსთა მეფე განთიად.,
და დადგეს ველსა კალისასა, ხ~ ტფილისი სოფელი და კალაცა მო
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ჵრებულ იყო მაშინ., ხ~ მეფე და დგა ჯაჭვს, და შეკრბეს მასვე ველ
სა ორნივე მეფენი, და მოიკითხეს ურთიერთარს და უყვეს აღთქმა
თავის თავისა სჯულსა ზ~ა გარდაუვალ, და მოხადა მას დღეს სპა
რსთა მეფეჳ გორგასლანმან ლაშქრით მისით ტფილისად, და
უძღვნა გორგასლანმან მჵევალი ათასი მონა ხუთასი, სტავრ
ა საკარმანგი ხუთასი, ბიზიონი უზმი ხუთასი ჵრდალი ცხენი ათი
ათასი, ცხენი ბარგისა ხუთასი, ჯორი სამასი, ძროხა ოთხასი, ცხვ
არი ათი ათასი: და დღესა მესამესა მოივიდა გორგასალი მისთანა და
თანა წარიტანა ლეონ ანთიპატრიკი კეისრისა, და ჰყვეს განზრახვა
და ანთიპატრიკმან აზრახა გორგასლანსა, რ~ა ჰყოს მშვიდობა შ~ს
კეისრისა და ხვასროსი, რ~ ეშინოდა ბერძენთა, ნუ უკუჲ შევიდენსაბერძნეთად სპარსნი, და მოაოჵრონ იგი: ხ~ სპანი საბერძნეთის
ანი ყ~ნი იყვნეს ხაზარეთს, და ჰრქვა ხვასრო გორგასლანსა, ითხ
ოვე ჩემგან რაჳცა გნებავს თავისა შენისათვის, და სხვისა ვისთვი
სცა გნებავს: ხ~ გორგასლანმან ჰრქვა, მნებავს, რათა იყოს მშ
ვიდობა შ~ს შ~ნსა და კეისრისა:
Hრქვა ხოსრო და ამძიმე თხოვა შ~ნი ჩ~ნ ზ~ა, არა ჰქვიან წყალობა
ამისთვის ვყავ სიყვარული შენ ზ~ა, რათა შევიდე საბერძნეთად.
და შური ვიძიო მათგან, და აჰა მოციქული ხაზართა მეფისა მე
ათე დღე არს, რაჳთგან მოსრულ არს, და შენ არა უწყი მიზე
ზი მტერობისა ჩ~ნისა. ხ~ აწ მიგითხრა სილაღე მათი ჩ~ნ ზ~ა,
და მევყო ნება შენი, ვინათგან აღგითქვ ფიცითა ძლიერითა,
ვ~დ არა ვყო უნებელი შ~ი: და თქვა, ვ~დ შ~ნ უწყი, რ~ ზღვასა მო
ღმართ ჩნი არს საზღვარი განყოფილი ნოვესითგან, და აწ იგი გ

ვბრძავს ჩ~ნ ჯაზირსა და შამსა და მოჵრებულ არიან ქალაქნი ი
გი: ხ~ სამეფო ჩ~ნი არს ა~დ ჯაზირისა ნახევარი განწვალებულ
არს მამათა ჩ~ნთა შნი არს ხვედრად, და მიუღებიეს იგი ბერძენთა,
და მე ესერა შევიდოდე უკუ მოღებად მისა, აწ რ~ი ნაწილი მა
მათა შნთა არს, შენ განყავ, შენ იცი, და ბერძენთა: ხ~ სხვა ჯ
აზირისა მომცენ მე ბერძენთა და რ~ი ვითხოვე მე შ~ნგან: ხ~ ვ~ა ეს
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მა ესე ლეონ ანთიპატრივსა, განიხარა, ფ~დ, და თაყვანისცა
ორთავე მეფეთა, და თქვა, ხუთნი ქალაქნი ჯაზირისანი შენდ
ავე იყვნნენ შენნი კერძნი, რ~ ნახევარი სიკლიისია, რ~ი მო
გვეღო შენგან, უკუნგცეთ, და დღეთა ჩ~ნთა იყავნ მშვიდო
ბა შ~ს შნსა და მისსა:
და თქვა მეფემან., ვინა უწყის თუ დასჯერდეს ბერძენთა მეფე
ქმნულსა ჩ~ნსა; და თქვა ლეონ: რ[ჟ]~ჟს წარმომავლენდა მე ძ
ალად ამის მეფისა, ჰრქვა მეფესა ჩ~ნსა მონაზონმან ვინმე
ღ~ის მეცნიერმან, ვ~დ სთნავს ღ~ა მშვიდობა სამთავე მათ მე
ფეთა, და იქმნაცა ეგრე: ხ~ კეისარმან უბრძანა მწიგნობარსა და
დაწერა ესრე თქვა, და წარიკითხეს წიგნი იგი, დაწერილ იყო ფი
ცით, თჴნიერ მისსა, რლ~ი მოსცა სპარსთა მეფემან ივბიმიან
ოსს, არა [მოციქლსა] ვსძებნო თქ~ნ ზ~ა, და მოუწოდა ხაზართა
მეფისა მოციქულსა, და უთხრა მან აზრა ზენაჳ სპარსთა ბერძენ
თა ზ~ა:
მაშინ მოიღო სპარსთა მეფემან ქარტა, და დაწერა ჵელითა თჴს
ითა წიგნი ბერძენთა მეფისა სიყუარულისა, და ჩინება საზღვ
ართა, და სიკილისა უკუ[.]ცემისათვის, მისცა ფილისტიმი საზღვ
ართ იჲ~ლიმისათ და თქვა, ვ~დ ქალაქი სჯულისა თქვენისა არს იჲ~ლემი,
და მისცა გორგასალსა ნიჭი ალვა ლიტრა სამ ათასი, ამბარი ლიტრა
ხუთასა მუშკი ლიტრა ხუთასი, სამოსელი ხვასროანი ათასი, და ხაზ
დი სამი ათასი
და წარვიდა ვახტანგ მეფე შ~ა: ხვალისა დღე მიავლინა: ვახტანგისა
ბარზაბან საკუთარი, და მობიდან და ჰრქვა; ესრეთ გორგასლანსა რ~ი
გინდა ჩემგან, მე ვქმნე აწ იგი და განაგე საბრძანებელნი შენნი, ვ~ა
გნებავს მიავლინენ დასტური, დაითვალე ქალაქი შ~ი, რ~ი მიგც
ენ შ~ნ; ხ~ ბარზაბანდის მისლვა მიბრძანებია კეისრისა მითვ
ალვად ქყ~ანათა და ქალაქთა ჩ~ნთა, ხ~ შენ უწყი, რ~ საქმესაამას ჩემსა ზ~ა განრისხნენ სპარსნი მოხუცებულნი, რ~ მათ ებ
რძანა ჩემ მ~რ შემუსრვა საბერძნეთისა, ხ~ მე დღეს საზღ
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ვრით ჩემით ორი სამეფო მივანიჭენ:
აწ ესე არს სათხოველი ჩემი, რათა დაჳ შ~ი მომეც მე ცო
ლად და შენ წარმოხვიდე ჩემთანა მამისა ჩვენისასა, რათანახნე ნათესავი შენნი, და შ~ენ შემწე მეყო მე თავითა შ~ითა მტ
ერთა ჩემთა ზ~ა ჰაბაშთა, და ელამთა ჰინდოთა და სინდთა, რ~ უძ
ვირესი ბრ~ტი და დამდაბლება მეფობისა ჩ~ისა მათჰყვეს აწ.
ოდეს მოხვიდე ჩ~თანა ესრეთ ვრქვა მოხუცებულთა, და მარზაპანთა
ჩემთა, რ~ სიყვარული ვყავ ჩემი და მოყვარეთა ჩე~თა, რ~ ეს
რეთ ინება ძმამან ჩემმან ვახტანგ მეფემან რლ~ნიცა ქყ~ანანი
მათითავე შემწეობითა მოჵარკე ვყვნე მტერნი ჩნ~ნი, და მით და

ვაცხროთ გულის წყრომა მათი ბერძენთა ზ~ა: ხ~ შენ თავითა შე
ნითა მინებ ძალად ჩემდა, ა~დ სპანი შენნი ადგილსავე იყვნენ:
მაშინ ვახტანგ მოუწოდა თანა მზრახველთა თვისთა და ეზრახა
ლეონ ანთიპატრიკსაც ესრეთ, ვ~დ დიდარს კეთილი შენი ბერძენ
თა ზ~ა უფროს მეფეთა მათ, რ~ნი სხენან საყდართა მათთა, რ~ შენ
დასცევ ქალაქი პონტოჳ შემუსრვისაგან, და შენ მიანიჭე შვი
დას ოთხმოცი ათასი სული, და დღეს შენ მ~რ მიეცემის ჯაზი
რა და ფილისტიმი, რ~ი მშვიდობით არა რ~ლსა მეფესა ბერძენ
თასა შეუპყრია, და მართალ არს ხვასრო, უკეთუ არა ჰყო მის თანა სათნოება, უხმრად შეურაცხოს იგი ერმან, მისმან, რ~ და
ღაცთუმცა მან არა გვითხრა, მიღმართ ვაძლიოთ, რ~ ესე არს
სრული სიყუარული, მიგცე ლაშქრისა ჩ~ისაგან ათი ათასი
ჭურვილი და მე წარვყვე მოციქულთა შნთათანა წ~ე კეისრისა და
მუნით გამოგერთო ჯაზირს სპითა ძლიერითა:
˜სე განზრახვა სთნდა ლეონ ანთიპატსა, და ყთ~ა წარჩინებულ
თა ვახტანგისათა, და მისცა სპარსთა მეფესა ვახტანგ დაჳ მისი ცოლად რ~ლსა ერქვა მირანდუხტ, რ~ი წარტყვენილ იყო
ოვსთაგან და გამოეხსნა ვახტანგს: ხვარანძე ამისთვის არა
მისცა რ~ დაწინდებულ იყო იგი სომეხთა პატიახშისა, და მოი
ყვანა ვახტანგ ძე მისი რ~ლსა ერქვა სპარსულად და რჩილ
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ხ ქართულად დაჩი. მაშინ იყო ხუთისა წლისა, და დაადგა გვირგვი
ნი, და დაუტევა მეფედ, და დაუტევნა მისთანა შვიდნი წარჩ
ინებულნი თვისნი, პ~დ ჯუანშერ სპასპეტი მპყრობელი შიდა
ქართლისა, და მფლობელი ყთ~ა ერის თავთა, დიმიტრი ერისთავიკახეთისა და კუხეთისა, გრიგოლი ერისთავი ჰერეთისა, ნერსან
ერისთავი ხუნანისა, ადარნასე, ერის თავი სამშვილდისა,
სამნაღირო ერისთავი შიდა ეგრისისა, და სვანეთისა, და ბაკ
ურ ერის თავი ბარგუისა და თავ კვერისა: ამათ შევედრა ძე თ
ვისი დაჩი, და უბრძანა აღშენებაჳ უჯარმოსა, და მუნ შ~ა ზრდა
დაჩი მეფისა, რ~ სიმარჯვედ გამონახა იგი ნადირთა და საცხო
ვართა თვის და წარიტანნა თანა ოთხნი წარჩინებულნი თვისნი, არ
ტავაზ ერის თავი კლარჯეთისა, და ჩაზარ ერის თავი წუნდისა,
და ბივრიტ ერისთავი ოძრჵისა, და საურმაგ ეჯიბი მისი დიდი, და მ
ათთანა ათი ათასი მჵედარი ლაშქრისა და რჩეული, და ლეონ ანთი
პატ[...]იკმან ლაშქრისა მისისაგან დაუტევნა ათი ათასი ბე
რძენი, და თვით წარვიდა წ~ე კეისრისა: და ვახტანგ მეფემან წარატ
ანა თანა დესპად არტავაზ ერისთავი კლარჯეთისა, და წარსცა
ყ~ი ნიჭი წ~ე კეისრისა, რ~ი მიენიჭა მეფესა ხვასროს, გარნასტავრები, და ტაიჭები დაიჭირა თავისა მისისათვის, და სხვაყ~ი წარსცა, და უბრძანა არტავაზს, რათა ჯაზირს მოერთოს ლ
ეონ ანთიპატრიკსთანა
ხ~ ვახტანგს ევედრნეს დედა და დაჳ მისი ხვარანძე, რათა
წარიტანნეს თანა, და ილოცონ იჲ~ლიმი: წარიტანნა და წარვი
და მეფე ვახტანგ, და ხვასრო გზასა ადარბადგანისასა, და მუნი
თ წარვიდეს ვახტანგ, და დედაჳ და დაჳ მისი იჲ~ლიმს და ხვასრო
ელოდა ანტიოქს:
შევიდეს და ილოცეს წ~აჳ აღდგომა, და მოილოცნეს ყნი ად

გილნი წ~ნი, შეევედრნეს წ~ა აღდგომასა, და შესწირეს შეს
აწირავი დი~დი, და წარმოვიდეს ანტიოქიას: ხ~ ლეონ ანთიპატ
რიკი კეისრისა, და არტავაზ ერის თავი ვახტანგისი, მო
1-30 სტრ., 77v
ვიდეს ოცი ათასითა მჵედრითა რჩეულითა, და მოართვეს ხვასროს
კეისრისაგან ძღვენი მიუწდომელი, და ვახტანგს ნიჭი მიუწდო
მელი, და მოემცნო კეისარსა მოციქულთა მ~რ სიხარული და მადლ
ისა მიცემაჳ ღ~ისა და ვახტანგის ქება და მადლი მიუწდო
მელი, და მოემცნო ვახტანგისად, და მიბრძანებია ლეონისდა ესრეთ,
რათა იყოს შიშსა და ბრძანებასა ქვეშე, ვ~ა ჩ~მსა; და შეკრბა ვა
ხტანგის საბრძანებელსა ქვეშე ბერძენნი და ქართველნი, და სომეხნი.
ორმოცდა ათი ათასი მჵედარი რჩეული:
მაშინ უბრძანა სპარსთა მეფემან ვახტანგს, ოდეს დედა, და დაჳ
შ~ნი აქამომდე დამაშვრალ არიან, მოვიდენ იგინიცა სამეფოდ ჩ~და, რ~ა
ერთობით აღვასრულოთ სიხარული ჩვე~ნი; მერმე თუ ინებონ წარსვლა ქა
რთლს, წარვიდენ იგინი გზასა რანისასა, ხ~ თუ ინებონ ლოდინება შენი,
გელოდინ ურას ქალაქსა შ~ა; სთნდა ესე ვახტანგს ბრძანებაჳ ხვას
როსი, და წარიტანნეს თანა, და წარემართნეს: და წარგზავნნა სპარსთა მე
ფემან მოციქული წ~ე ყთ~ა წარჩინებულთა სპარსეთისათა , და მიუ
თხრა ესრეთ ყოველი:
ხ~ მათ განიხარეს სიხარულითა დიდითა, რ~ ცეცხლებრ ეგზებოდეს ბრძო
ლისა თვის ჰინდოთა, და სინდელთა, და აბაშთა, და ჯორჯანთათჴს: და მ[.]ი
ვიდეს ბაღდადს, და მოეგებნეს ყ~ნი წარჩინებულნი სპარსთანი სიხა
რულითა დიდითა და აღასრულეს ქორწილი სამეფო ექვს თვე განცხრომ
ითა და განსვენებითა მიუწდომელითა: და შ~დ ქორწილისა, მისცა ნიჭი
დიდძალი დედასა, და დასა ვახტანგისასა და წარმოვიდეს ურაჰს: პა
ტივისცემდა ვახტანგს ყ~ი ერი სპარსთა ვ~ა ხვასროს მეფესამათსა და მერმე წარემართნეს მტერთა ზ~ა აქა ვახტანგ გორგასლისაგან სპარსთ მეფისა; და
მერე წარემართნეს მტერთა ზ~ა:
აქა ვახტანგ გორგასლანისაგან სპარსთა მეფისა შველა, ჰი
ნდოთა, სინდელთა, აბაშთა, და ჯორჯანთა ზ~ა: და ყ~თა ზ~ა გა
მარჯვება ვახტანგისაგან:
´~დ მივიდეს ჯორჯანეთს, და წარმოსტყვენეს ჯორჯანეთი ყ~დ და უ
მკვიდრო ყვეს, და დასხნეს ადგილსა მათსა ნათესავნი სპარსთანი და
ელამნი: და მიერითგან იქმნეს ჯორჯანი გლეხად, რ~ლ აწ არიან მებეგ
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რენი სპარსთანი:
შესლვა ინდოეთს. ვახტანგ მეფისაგან გორგასლისა და გამარ
ჯვება მათ ზ~ა: და მუნით შევიდეს ინდოეთს, და მუნით იქმნეს წყობანი ძლიერნი
ბმბერაზთანი თჴთოს თვითოს და იყო მუნ.
წესად, რ~ლმანცა მათგანმან სძლის ბუმბერაზთა ივლტინ მის წ~ე
ბანაკი მისი: ხ~ ვახტანგ მეფემან მოკლა ბუმბერაზი თხუთმეტი მუნ შ~ა,
რ~ლთა დაეცნეს მრავალნი გოლიათნი სპარსთანი და ჰყვეს ბრძოლასა შ~ა.
ინდოეთისასა სამი წელი და წარმოსტყვენნეს უმრავლესი ქყ~ანანიჰინდ
ოეთისანი, ა~დ მტკიცენი ქალაქნი ვერ განტეხნეს, რ~ ზღ~თა შ~ა იყ
ვნეს, და წარმოიღეს ხარკი ინდოთა მეფისაგან, მუშკი ლიტრა ათასი,
ამბარი ეგზომივე, და ალვა ნავი ათი, თვალნი იაკინთი და ზურმუხტი.
ნავი ერთი, და მისთანა საფირონი თვითო სახე ოქრო აქლემი ასი ვც

ხლი აქლემი ხუთასი:
შესლვა სინდეთს ვახტანგ გორგასლისაგან და გამარჯვება:
და მუნით შევიდეს სინდეთს, მაშინ სინდთა მეფემან განყო ერისთავ
ნი ციხეთა და ქალაქთა შ~ა, და რლ~საცა კერძსა განვიდიან სპარსნი.
მტყვენავნი, გამოუხდიან ლაშქარნი მტყვენავთა მათ ციხეთა და ქალ
აქთაგან, და დასდვიან ვნება დიდი სპარსთა ზ~ა, და მოსწყდა ურიცხვი.
ერი სპარსთაგან; ხ~ ძალითა ქ~ესითა არა სადა იძლივნეს ვახტანგ
ის სპათაგანნი, და ყ~დვე მძლედ გამოჩნდეს მტერთა ზ~ა, და მჵნედ.
მბრძოლად გამოჩნდეს ოთხნი იგი წარჩინებულნი ვახტანგისანი, და
ლეონ ბერძენი, რ~, მათ დასცნეს მრავალნი მებრძოლნი სინდელ
ნი ბუმბერაზნი:
ხ~ სინდთა მეფე იყო ქალაქსა შ~ა სინდიას, მაშინ ყ~ითა ძალითა მა
თითა მივიდეს სინდიას, და მუნ მიხვდეს ბრძოლანი ძლიერნი, და დღ
ეთა ყთ~ა გამოვიდის თვით სინდთა მეფე, რ~ იყო იგი მჵნე გოლიათი,
შემმაერთებელი, და გამოიტანის მჵედარნი სინდისანი და იყვის ბრძოლა
ბუმბერაზთა მბრძოლთა მისთა, და არა მიხვდეს იგი ვახტანგ ბრძო
ლასა შ~ა დღეთა მრავალთა მაშინ სინდთა მეფემან ველსა მას
ზ~ა კართა ქალაქისათა ღამე თხარა მთხრებლი დიდი და სამალავები
შიგან მთხრებლსა მჵედართა, და სიმარჯვით დაუტევნეს გამოსა
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ვალნი გზანი, და ჩაადგინნეს მას შიგან მჵედარნი ათნი რჩეულნი და დილას ადრე გამოგზავნა ბუმბერაზი ერთი: მას დღესა ხვე
დრი იყო ვახტანგისი კართა ცვისათვის, და მიდგა ესე ბუმბერაზი, და ს
თხოვა ბრძოლაჳ ვახტანგს თავის თავ, რათამცა წარიტყუა, და შ
ეჰჵადა მჵედართა მათ ზ~ა: მაშინ საურმაგ ეჯიბი ვახტანგისი გა
ნვიდა და ჰრქვა: არა ხარ შენ კადნიერ ბრძოლად მეფისა, ა~დ მე გებ
რძოლო მონა მონასა და მიეტევა; ხ~ სინდელი იგი გაიქცა, და მ
ისდევდა საურმაგ ჩვეულებისაებრ, რ~ მრავალგზის ბრძოლილ იყო
ველსა მას ზ~ა და ვ~რ წარჵდა დამალულთა მათ მჵედართა, გამო
უტევნეს ზურგით მისა, და იგი მეოტი შემოიქცა: ხ~ საურმაგ
სცა ოროლნი წინასა მას და მოკლნა, ხ~ ათთა მათ მოკლეს საურმა
გ: მაშინ თვით მეფე მიეტევა, და მისთანა სამნი იგი წარჩი
ნებულნი არტავაზ, ბივრიტიანი, და ნასარ, და მათთანა ლეონ ბერძენი:
ხ~ სინდელნი იგი ივლტოდეს და მისდევდა ვახტანგ მოყვსითურ
თ ვ~ე კართამდე ქალაქისათა, და სინდნი იგი შეივლტოდეს ქალაქ
სა შინამაშინ ვახტანგ მწუხარებითა შემოიქცა, და იგლოვდა გვამსა
ზ~ა საურმაგისასა, ვ~ა ძმისა საყვარელისასა, რ~ თანა ზრდილ იყომისი ძმისწული მამამძუძისა მისისა არტავაზის მამისა, ერთგული
მინდობილი და ქველი:
არაკი:
მაშინ სინდთა მეფემან კართაგან ქალაქისათა გარდამოს
ძახა ესრეთ:
და ჵმა უყო ჵმითა მაღლითა და თქვა: ვახტანგ მეფეო; მს
გავსი ხარ შ~ნ ყვავისა მის უგუნურისა, რ~ლმან პოვა ქორი მოწ
ყლული და გაგლეჯილი არწივისაგან, რ~ლსა ვერ ეძლო აფრენა,
და მიახლებულ იყო სიკვდილსა, და არა ქმნა ყვავმან მან, ვ~რ წ
ესი არს ყვავისა, რ~ სხვამან ყვავმან, ოდეს იხილოს ქორი.

იწყის ჵმა მაღლად ყივილი, და ისმინის სხვათაცა, და დაესხი
ს სიმრავლე ყვავთა ქორსა მას რათამცა განიოტეს საყოფელთა
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გან მისთა, და უშიშადმცა დაყვნეს დღენი მათნი: რ~ პირუტყვთა
ცა იციან სარგებელი თავისა, არა ქმნა ყვავმან მან ესრეთ, ა~დ შე
იწყალა ქორი იგი, ვ~ა კეთილის მყოფელი მისი და დაუწყო ზრდა მა
რთვეთა თვისთა თანა; მ~დის უკრებნ მკალსა და გველსა, რ~ სხვისა შეპყ
რობაჳ არა ძალ უძს ყვავსა, და მით ზრდიდა ქორსა მას ვ~ა მოეზა
რდნეს ქორსა მას ფრთენი მისნი, თქვა გონებასა მისსა: ესერა დღეთა მ
რავალთა გაზრდილ ვარ მკალითა და გველითა, და არა მომცემია მე.
ძალი მამა დედათა ჩ~თა, რ~ მკალითა ვერ განვძლიერდები, თუმცა ძალ.
მედვა მიწევნა მფრინველთა, და მით გამოზრდა თავისა ჩ~ისა,, ა~დ
შევიპყრა ყვავი ესე მზრდელი ჩემი და შევსჭამო, და განვისვენო და ორდღე
მომეცეს ძალი და ვიწყო წესისაებრ ნადირობად მამათა ჩემთაებრ რ~ლ
ისათვისცა აღასრულა ესე, შეიპყრა ყვავი იგი და შეჭამა, და მიერი
თგან იწყო ნადირობად დიდთა, და მალეთა მფრინველთა: არა მიეცა
ყვავსა მას მოწყალებისათვის მისისა ქება, ა~დ უგუნურად და თავის
მკლველად ითქმის, არცა მიეცა ქორსა მას ყვედრება უწყალოებისა, და კ
ეთილის უხსენებლობისა, და იგი არს გვარი, და წესი ქორისა: განილეოდა.
და მოკვდებოდა მკალითა, და ქმნა წესისაებრ, და განერა სიკვდილისაგან: ხ~
ყვავმან მან არა წესისაებრ მისისა ქმნა და მითცა მოკვდა: აწ სპა
რსნი პირველით მოაქამომდე და წაღმართ მი უკუნისამდე მტე
რნი არ~ნ ჯ~ის მსახურთანი; ჟამსა შ~ა უღონოებით ლიქნით ჰყვიანსიყვარული, და ოდეს ეცის ჟამი არა ჰყვიან წყალობა, და კეთილის
ჵსენება; ესე ბევრის ბევრეულ ჯერ ქმნილ არს, რ~ი გვასმიან წი
გნთაგან; და ოდეს იხილენ სპარსნი ჩემმიერ შეკნინებულნი, არა
ჰყავ იგი რ~ი ჯერ იყო შენდა საქმედ სიხარულისა და მადლისა შეწირ
ვა ღ~ისა შენისა და ზრახება სხვათაცა ნათესავთა, და მტერად აღ
ზრზენა სპარსთა, ზ~ა და შეწევნა მტერთა სპარსეთისათა; არა ჰყა
ვ ესე ვითარი, ა~დ და გიტეობია საყოფელი მამათა შენთა, და წინ
ამძღვარ ქმნილ ხარ სპასა დიდსა საქრისტიანოსა საბერძნეთ
ისასა, და მოგივლია ორისა წლისა გზა, და მოსრულ ხარ ძალად
სპარსთა, რათა განძლიერდენ, და მოიწყვეს, და წარგწყმიდეს შენ,
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და ქყ~ანა შენი, და დაიპყრეს წარსაწყმედელად ყ~ი ჯისმსახური: ჭ~ტდ
ამას იმზადებ თავისა შნისათვის და ყთ~ა ჯ~ის მსახურთათვის; რად
ვსთქუ მე შენთვის ყვავის იგავი, რ~ მეფე ხარ თვით მპყრობელი, [..]
ახოვანი, და ნებითა შენითა მიგიცემია თავი შნი მონად მტერთა შ
ნთა, და ვითარ არა უგუნურად ვსთქუ თავი შენი:
არაკი: მაშინ ვახტანგ ჰრქვა: გეგონა შენ სიბრძნითა გამონახულად
იზრახე, ა~დ ცრუ არიან სიტყვანი ეგე შენნი: აწ მე გითხრა და გა
უწყო ჭ~ტი; უგუნურო, მსგავსხარ შენ თაგვისა მის მთხუნველ
ისა, რ~ლსა არა ასხენ თვალნი, და საყოფელი მისი არს მიწასა ქვ
ეშე, და არა უწყინ ბრწყინვალება მზისა, და შვენიერება ველთა, და დაჯერ
ებულ არს [მიწასა ქვეშე] ცხოვრებასა მისსა., რ~ ეგოდენ ჰგონიეს
მას ცხოვრებაჳ ყთ~ა იძრვისთა, ვითარსა ცხოვრებასა თჴსსა არს,
და არა სურველ არს ხილვად ნათლისა, და შვენიერებასა ცისა და ქ~ყანისასა: ეგრეთვე შენ ბრმა ხარ გონებისა თვალითა, და ყრუხარ გ-

ონებისა ყურითა, და არა ხედავ, და არცა გესმის, და არცა უწყი ცხოვ
რება სრული, და არცა სურვიელ ხარ შენ მისვლად ცხოვრებასა
მას საუკუნოსა, ნათელსა მას დაუსრულებელსა: არა იცნობ შენ ღ~ა
შემოქმედსა ყ~ისასა, რლ~ისა მი~რ შეიქმნა ყ~ივე: არა მიქმნია მოს
ვლა ამას ქყანასა დიდებისა თვის ამა სოფლისა, არცა მსახურებისა
თვის სპარსთა მეფისა, ა~დ მსახურებისათვის ღ~ისა დაუსაბამოსა,
სამებისა ერთარსებისა, დამბადებელისა ყთ~ასა., დიდებისა თვის
მერმისა სა~კნოსა დაუსრულებელისა: რ~თა აქა მოსვლითა გამომ
იხსნა იჲ~ლიმი წ~ჳ ქალაქნი, სადა დგეს ფერხნი უ~ისა ჩ~ნისა
იესოს ქ~ესნი, და მუნ აღასრულა ყ~ივე ჵსნისათვის სულთა ჩ~ნთასა:
და შ~დ ყ~ი საქრისტეანო და მიჵსნია მოოჵრებისაგან, რ~ მისცემდა.
ჟამი სპარსთა მეფესა მოტყვენვად ყ~ისა საქრისტიანოსა, დაღა
ცათუმცა ქყ~ანა ჩ~ი დაცულ იყო ძალითა ქ~ესითა, და სიმჵნითა სპათა ჩემთათა, ა~დ უცალო იყვნეს ბერძენნი, და ვერ წინა აღუდგ
ებოდეს, და ესრეთ ჯერ არს ჩ~ნდა ქ~ეს მოსლვითგან, რ~ა ერთისა მ
ოყვსისა ჩ~ნისა თვის დავსდვათ სული ჩვ~ენი: ხ~ ბევრის ბევრ
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ეული და ჵსნილ არს ჩემისა აქა მოსვლითა, და ამისთვის მიქმნიე
ს ესე, რათა ღ~ნ და მბადებელმან ჩემმან შეიწიროს მსახურება
ესე ჩ~ი და აღმისუბუქნეს ცოდვანი ჩ~ნი, და რლ~ი სთქუ შ~ნ თუ მოი
წყონ რა სპარსთა მტერ ექმნებიან ქ~ენთა, მე ძალითა და შეწევ
ნითა, ქ~ესითა ჟამსა ამას დამიხსნიან ქე~ნენი ჭირისაგან დიდისა.
და უკანის ღ~ნ დამბადებელმან წყალობა. ჰყო მოსავთა მისთა ზ~ა:
დაღაცა თუმცა არა იყო მიზეზი ქე~ნეთა ჵსნისათვის, ძალად სპარს
თა მოვსრულ ვიყავ აქა ჯერ იყო ესეცა პ~დ ნათესაობისათვის, და შ~დ.
ამისთვის: დაღაცათუ არა ჭ~ტსა სჯულსა ზ~ა არიან სპარსნი,
ა~დ მეცნიერნი არიან ღ~ისა დამბადებელისანი, და სწამთ ცხოვრე
ბა სულიერი: ხ~ თქვ~ნ ს~დ უმეცარნი ხართ ღ~ისანი, და უგულისჵმო
ვ~ა ცხენი და ჯორი, ვ~რ უკ~ჲ არამცა მსახურებად შეიწირა ღ~ნ დამ
ბადებელმან ყ~ისამან და საწუთოსა ამის საქმეთაგან საძაგ
ელ-არს გონება შენი: რ~ ქორმან ღადარმან რ~ნ შეჭამა ყვ
ავი იგი მზრდელი მისი, აქებ ნაქმარსა მისსა: ხ~ ბუნება ჩ~ნი
ესე არს, რათა კეთილის მყოფელისა ჩნისათვის დავსდვათმცა
სული ჩე~ნი და მოვიგოთ მადლი ღ~ისაგან, და ვპოვოთ ცხოვრ
ება სა~კნო, და სოფელსა ამას მოვიგოთ ქება კაცთაგან, და სახე
ლსა ზ~ა ღ~ისასა, და მცნებათა მისთა თვის თუ მოვკვდეთ უკ
ვდავნივე ვართ, და სიკვდილისაგან ცხოვრებად მივიცვალები
თ საუკუნოსა შ~ა დიდებასა:
მაშინ ჰრქვა სინდთა მეფემან, ცუდ არს სიგრძე ზრახვისა ჩ~ნ
შ~ს, ა~დ რ~ი სთქუ შენ სახელისათვის ღ~ისა შენისა სიკუდილი, და
სიკვდილისაგან ცხოვრებად მიცვალება, მაშინ უკეთუ კაცმან
უწყოდის მის ზ~ა მიმავალნი დიდება და კეთილნი, ჯერ არს ესრეთ;
რათა ისწრაფოს მიმთხვევად სუფევისა მის: აწ უკ~ჲ ჭ~ტდ უწ
ყი თუ სუფევად მისვლა შ~ი, გამოვედ ბრძოლად ჩემდა, რათა
ჩემ მიერ მიიცვალო დღეს სიკუდილისაგან ცხოვრებად, რ~ წარ
ჩინებულიცა შენი წარმივლენია წინა მორბედად შენდა, რათა
განგიმზადოს სადგური შენი
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Hრქვა ვახტანგ; მე აწინდელი არა რაჳ მიჩნს სიხარულად, რ~ცოდვილი ვარ, და არა ს~დ აღმისრულებია მცნება ღ~ისა, და არა ს~დ აღ
მიჵოცნიან ცოდვანი ჩ~ნი სინანულითა, ა~დ ძალითა ქ~ესითა არა
მეშინის მე შენგან სიკვდილისა, რ~ იგი არს მფარველი ჩ~ი რლ~ისა
მ~რ დაცულ ვარ ყ~დვე, და მრავალ მწყალემან ღ~ნ მრავლითა მის მ
იერითა ძალითა ჩემ მონისაგან მისისა მოგკლას მგმობარი
მისი, და სული შენი წარვიდეს ბნელსა მას გარესკნელსა, ცეცხლსა
უშრეტსა:
მაშინ განვიდა სინდთა მეფე, და ვახტანგ ჰრქვა მოყვასთა
თვისთა ღ~თსა ევედრენით, და ზურგით კერძი ჩ~ი განმიმაგრეთ,
და განვიდა ვახტანგ, და ორთავე აქვნდა ოროლები: მაშინ იწყეს რბევა
დ მრგვლივ ნავარდსა, და ღონესა ეძიებდეს ორნივე რათამცა შეჰყვე
ს წვვერსა ოროლისასა: მაშინ დაიჟამა სინდთა მეფემან შეყოლა
ვახტანგის ოროლის წვერისა, და შეუტივანა, რათამცა სცნა ოროლ
ნი., ხ~ სიმჵნითა და სიკისკისითა ტანისა მისისათა წარიხადნა და მ
იუდრიკა ოროლსა, და შემოუმრგვალა ვ~ა გრიგალმან, და ჰსცნა ორო
ლი სინდთა მეფესა ბეჭსა მარცხენესა, ვერ უფარა სიმაგრემა
ნ საჭურველისამან და სწყლა წყლულებითა, რ~ წინათ
განვლო წყრთა და ჩამოიჭრა სინდთა მეფე და მივიდა ზ~ა ვახტანგ
ჩაჰყო ჵელი და უპყრა ფერჵი მისი, და თრევით მოიღო წ~ე სპარსთა მე
ფისა:
მაშინ ყ~ნ სპამან ჵმითა მაღლითა ქება შეასხა ვახტან
გს, და აღივსო სიხარულითა სპარსთა მეფე, და ყ~ი ბანაკი მისი,
და მოვიდოდეს ყ~ნი წარჩინებულნი წ~ე ვახტანგ მეფისა ძღვენ
ითა, და შესწირვიდეს ძღვენსა: მაშინ სპარსთა მეფემან მო
იყვანა მკურნალი ჵელოვანი, და დადგინა ზ~ა სინდთა მეფესა, რა
თა განჰკურნოს წყლულებისაგან, და მის მ~რ ყ~ი სინდეთი წარი
ღოს: ხ~ სინდთა დაიჭირეს ნაცვლად მეფისა მათისა ძე მისი: მა
შინ მეფემან ვახტანგ აზრახა სპარსთა მეფესა განტევება სი
ნდთა მეფისა, და აღება ხარკისა, და მძევალთა, რ~ ვერ წარიღ
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ებდეს სინდეთს; ა~დ სთნდა მეფესა სპარსთა განზრახვა ვახტ
ანგისი, და განუტევა მეფე სინდთა, და აღიღო მისგან ხარკი ორი ეგზ
ომი, რ~ი ჰინდოთაგან და ორნი შვილთაგანი მძევლად, და ესე ხარკი
სინდთა მაში სპარსთა მეფემან ყ~ივე მიანიჭა ვახტანგს; მაში
ნ მეფე იგი სინდთა დაემოყე ვრა ვახტანგს სიყუარულითა დიდ
ითა, პ~დ ამისთვის რ~ლ, ოდეს შევარდა ჵელსა ვახტანგისასა,
არა მოკლა და ცოცხლებით მოიყვანა წ~ე სპარსთა მეფისა: და შ~
დ~ ამისთვის რ~ლ ვახტანგისა მ~რვე განთავისუფლდა ტყვეობი
საგან და უძღვნა ვახტანგს ძღვენი მიუწდომელი დიდ ძალი:
და წარმოვიდეს სინდეთით წელსა მეოთხესა სინდეთს შესვლისასა და დ
არჩომოდეს ქალაქნი სინდეთისანი მოუოხრებელად სინდთა, თოფო
რი კიმრა:
აქა სპარსთა მეფისაგან, და ვახტანგ გურგასლანისაგან აბ
აშეთს შესვლა და დაჭირვა აბაშეთისა მათგან:
მოვიდეს მუნით აბაშეთს, ხ~ აბაშნი მსხდომარე იყვნეს ქყ~ანასა
რ~ლსა მოსდგმიდა წყალი და ლელწამოანი რ~ლსა ვერ იარებოდა
ნავი და ვერცა ოთხფერხი; ა~დ საზღვარსა ზ~ა არს სპარსთასა. და

სულგრძელად ჰბრძოდეს, რ~ წყალი იგი რ~ი შესდიოდა გარდაუგდეს, და ლელწამოანი იგი დაწვეს ცეცხლითა, და წარმოსტყვენე
ს აბაშეთი ყ~ი და განუყვნა მეფემან სპარსთამან აბაში ორა
დ, და ნახევარნი დაუტევა ადგილსავე ზ~ა, და ნახევარი წარმოიყ
ვანა ვითარ სახლი ათასი და განყვნა იგინი ადგილითი ად
გილად, და ესე არიან ქურდნი ნათესავნი, იგი რ~ლ წარმოსტყვენნა აბაშთაგან:
და ვითარ მოვიდა ვახტანგ მეფე წელსა მერვესა შესვლით მი
სითგან სპარსეთდვე ანტიოქამდე და მოვიდა ურაჰად: ხ~ ხვასრ
ო მეფე აძლევდა ვახტანგს ცოლად თჴსთაგან მეფეთასა,
ხ~ ვახტანგ ჰრქვა ჯერ არს ჩემგან ორთა ცოლთა პყრობა რ~ მი
ვის ცოლი ასული კეისრისა, და უმძიმდა ესე მეფესა ხვასროსრქვა: ხ~ ვახტანგ მშვიდობით ჰპოვნა დედა, და დაჳ მისი-,
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და წარმოვიდეს ვ~ე განსაყოფელსა ბერძენთასა და სომეხთასა: და წარ
ვიდა ლეონ ბრძენი, და სპა მისი შიმშატად: ხ~ ვახტანგ წარავლ
ინნა მოციქულნი წარმოყვანებად ცოლისა მისისა, და პეტრე
სთვის კათოლიკოზისა, და სამოელ ეპისკოპოზისა.
წარვიდა ვახტანგ ქართლად და მოეგება ძე მისი დაჩი, და ყ~ნი
სპასარალნი, და მათ თანა ეპისკოპოსნი: და ვ~ა სცნა მიქელ ეპის
კოპოსმან, ვ~დ წარავლინა მეფემან მოყვანებად კზ~ისა, და ეპისკო
პოსთა, დაუმძიმდა ესე და იწყო რეცა ამბოხებად, და მიზეზობად და მი
უვლინა მეფესა, ვ~დ შენ დაგიტეობია ქ~ე და ცეცხლასა ესავ: ხ~ ვა
ხტანგ ჰრქვა; ვ~დ ძალითა ქ~ესითა შევედ მე, და სიმრთელით გამო
ველ ძალითა ქ~ესითა უბრალო ვარ იცის ღ~ნ, მაგრა წარმივლ
ენია მოყვანებად კ~სისა და ეპისკოპოსთა:
და ვ~ა ესმა ესე ეპისკოპოსსა მას, და იდასტურა და ჰგონებდა რ~ლ
შფოთითა და აცადოს საქმე იგი, და მოსლვა მათი: და კრულ ჰყო მ
ეფე და ყ~ნი სპანი მისნი: ხ~ მეფემან თქვა, დაღაცათუ უბრ
ალო ვარ, სიმდაბლე ჯერ არს ჩემგან, და მივიდა მეფე, გარდ
აჵდა საჵედარსა, და მიეახლა რათამცა შეემთხვია ფერჵთა ეპის
კოპოსისათა: ხ~ მან განიხარა ფერჵი, და მიამთხვია პირსა მეფ
ისასა ფანდაკითა, და შემუსრა კბილი მისი: ხ~ მეფემან თქვა,
სილაღე ესე ამპარტავანებისა არს საცთური ეშმაკისა: უკეთუ სი
მრავლემან ცოდვათა ჩემთამან აღგძრა არა გაქვს ჵელმწიფება
ბრ~ტისა; ა~დ შენდობისა, ვ~ა იტყვის წ~აჳ სახარება, , არა და
შრიტო პატრუქი მბნდვინვარე, არც განსტეხო ლელწამი დაჩე
ჩქვილი, ხ~ შენ ჰგონებ, ვ~დ შენითა სივერაგითა ჩ~ნ სიყვარუ
ლსა ზ~ა ქ~ესსა და გვაცადენ:
მაშინ გამოგაჩნდა ცხადად. რა~ჟს გესმა უმთავრესისა შ~ნისა
ქართლად მოყვანება, და აღეგზენ შურითა ბოროტად, ვ~ა იუდა
პეტრესითა რ~ შნ ხარ ვ~ა იუდა, ხ~ ვ~ა ეკლესია ვ~ა პ~ე ვეც
ხლის მოყვარე ხარ, რ~ შენც მეგვადრუცე ხარ ქ~ესი: აწ მიგ
ავლინო შენ პატრიაქისა კოსტანტინე პოლედ, და ვ~ა ჯერ იყ
1-30 სტრ., 82r
ოს განგიკითხოს: და წარსცა იგი დესპანითა, და მისთანა, კბილი
მისი, და შეუთვალა, რათა კ~სი და ათორმეტი ეპისკოპ
ოსნი სწრაფით წარმოავლინენ, მათ შორისმცა არს პეტრე-

კა~სი, და სამოელ ეპისკოპოსად, და სხვანიცა ვინცა სთნდენ: და
ვითარ მიაწიეს მიხაილ ეპისკოპოსი, ჰრქვა მას პატრიახმან:
ვინათგან დაითხია სისხლი შენ მ~რ ქყ~ანასა ზ~ა, არღარა ხარ[.]
შენ ღირს ეპისკოპოსად, და კადრებისა თვის მეფისა თანა გაძს შენ
სიკვდილი ვ~ა იტყვის,, დაემორჩილენით თქვენ მეფეთა, რ~ არა
ცუდად ჵრმალ აბს, რ~ ღ~ისა მ~რ მთავრობს, ვ~ა ლომი შ~ს ცხო
ვართაჱ
მაშინ ექსორია ყვეს მიხაილ ეპისკოპოზი მონასტერსა მღვ
იძარეთასა, და წარავლინეს პ~ე მღვდელი, და სამოელ მონაზონი
ანტიოქიას, და მიუწერა ანტიოქისა პატრიაქსა მეფემან და პატრია
ქმან კოსტანტინე პოლელმან, პ~დ დასაბამსა ქართლისა მოქცევ
ისასა დედაკაცისა, რ~ლსა ნინოს მ~რ განავლინა აქა ეპისკოპ
ოსი, რ~ შ~ს სპარსთა და ბერძენთა შფოთი იყო, და მით ვერ
მოაწიეს საქმე ესე ჯერისა ებრ სჯულისა, რ~ ჩ~ნ უწყით ვ~დ ქა
რთლი და აღმოსავლეთი და ჩრდილო, მაგის წი~სა საყდრისანი არ
იან, ვ~ა განაწესეს მოციქულთა სახარებასა შ~ა რ~ლ არს უწინარე
სობა, და მიუწერეს ყ~ი საქმე ვახტანგისი მეფისა დიდისა, ვ~რ
ეპისკოპოსი იგი, რ~ი მათ მ~რ დადგინებულ იყო განვაყენ
ეთ, და დღეს იცოდეთ ახალ ნერგად ქართლი ჭტ~დ:
აწ ესე ორნი მათ მიერ თხოვილნი აკ~ოხენ, და თერთმეტნი ვი
ნ შენ გნებავს აკურთხენ; ხ~ ჩნდა მოვიდენ, რათა ჩ~ნ ნიჭ
ითა და საჵმარითა ყ~ითა განუტევენით: ხ~ ანტიოქელმან
პატრიაქმან ჰყო ეგრეთ, ვ~ა მიუმცნეს პატრიაქმან და კე
ისარმან, აკ~ხნა ათორმენტნი ეპისკოპოსნი, და პ~ე კ~სად, და მ
ოვიდეს კოსტანტინეპოლედ, და მისცა მეფემან ნიჭი დიდ
ძალი, და მისცა ასული მისი სახელით ელენე მეფესა ვახ
ტანგს, და გამოავლინა იგი სპითა დიდითა, ვ~ე საზღვარ
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თამდე სომხითისათა; და მოეგება მეფე ვახტანგ, და შეიქცე[.]ს სპ
ანი ბერძენთანი, და წარმოვიდეს მცხეთად ქართლისა მოქცევითგან
სვეტის ცხოველისა აღშენებამდე, კ~სის განწესებამდე გარდაჵდ
ეს წელნი: რ: ო: მეფენი გარადცვალებულ იყვნეს: ი: და მთ
ავარ ეპისკოპოსნი: იგ:
ხ~ მცხეთას მეფემან ვახტანგ აღაშენა ეკლესია მოციქუ
ლთა, სვეტი ცხოველი, რ~ პ~ლ მცირე იყო მირიანისაგან შე
ნებული, და უპყრა სვეტსა შ~ა სამხრით ადგილსა მას, სადა იგი
დაცემულ იყო ეკლესია, რლ არს სიონი დიდი, მუნ შ~ა და სვეს პ~ლ
კ~სი პ~ე, და სამოელ ეპისკოპოსად მცხეთასავე საეპისკოპოს
ოსა: და დასვა ერთი ეპისკოპოსად კლარჯეთს ეკლესიასა ახიზისასა,
ერთი ჲერუშეთს მეორე არტანს მესამე ჯავახეთს წუნდას,
მეოთხე მანგლისს; მეხუთე ბოლნისს, მექვსე რუსთავს, მეშ
ვიდე ნინო წმიდას უჯარმის, კარს, რლ~ი გორგასალს აღეშე
ნა: მერვე ჭერემს, მისსავე აღშენებულსა, და მუნ ქალაქი ერ
თი შორის ორთავე ეკლესიათა, რლ~ი იგი მანვე აღაშენა მეცხრ
ე ჩელეთს, რლი სოფელსა შუა აღაშენა: მეათე ხორნაბუჯს,
მეათერთმეტე აგარაკსა, რლ~ი არს ხუნანს გამართებით შ~დ
მისსა აღაშენა ეკლესია ნიქოზისა საგზებელსა თანა ცეცხ
ლისასა, და დას[.]ვა ეპისკოპოსი, სადა იგი ეფლა გვამი წისა

რაჟდენისა რლ~ი იწამა სპარსთა მ~რ წყობასა ვახტანგის
ასა:
ესე რაჟდენ იყო მამამძუძე ვახტანგის ცოლისა, რლ~ი
იგი პირველ მოიყვანა სპარსთა მეფისა ასული, და მო
იქცა იგი ქყ~ანედ, და იქმნა დიდად მორწმუნე, და იყო ბრ
ძოლასა შ~ა ძლიერ, და შეიპყრეს იგი სპარსთა, და აიძულებ
დეს, რათამცა უარ ყო ქ~ე: ხ~ წ~ნ მან აღირჩია წარუა
ლი იგი დიდება, და იწამა ქე~ს თჴს; და ესხნეს ვახტანგს
ბერძნის ცოლისაგან სამ ძე, და ორ ასულ; ხ~ ძესა მისსა პი
რმშოსა პლ~ისა ცოლისასა და ჩის მისცა ქალაქი ჭერე
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მისა, და ნეკრესისა, და ქალაქი კამბეჩისა, რ~ლ არს ხორნაბუჯი, და ყ~ი ქყ~ანა
აღმოსავლით მტკვარს, და თვით დაჯდა ვახტანგ უჯარმოსა, და აღაშენა
იგი ნაშენებითა უზომოთა, და დაჳ მისი ხვარანძე მისცა ბაკურს, პატ
იახსა სომხითისასა ცოლად: და ვ~ა წარვიდეს ამას შ~ა ჟამნი რაოდე
ნნიმე მოკვდა ხვასრო მეფე და დაჯდა მის წილ ძე მისი ხვასრო, და განძლ
იერებულ იყვნეს სპარსნი, რ~ ყ~ნი მტერნი მათნი დაემორჩილნეს შეს
ლვითა ვახტანგისათა: მაშინ წარმოემართა იგი ბერძენთა ბრძოლად.
და მოუვლინა მოციქული გორგასალსა და ჰრქვა., მოკვდა მამა ჩ~ი და მ
ეფედ მყო მე ერმან მისმან საყდართა მისთა ზ~ა, და ესრეთ მიბრძან
ე[.]ს მოხუცებულთა ჩ~თა, რათა მოვიდე წ~ე შენსა, და ვერჩდე ბრძანე
ბასა შნსა, შენ წარმიძღვე ჩ~ნ მეფეო წინამძღვრად ჩ~ნდა შეს
ლვასა ამას ჩ~ნსა საბერძნეთს, და მომეც ასული შ~ი ცოლად, რ~
ვყო მე ვა ერთი შვილთა შნთაგანი: და ვ~ა მოვიდა მოციქული ვახ
ტანგ მეფისად, და ვახტანგ აშენებდა ქალაქსა ტფილისისასა, დას
ფუძველი ოდენ დაედვა, და ვ~ა უთხრა მოციქულმან შეთვლილო
ბა ხვასრო მეფისა, თქვა მეფემან, ამისი თქვიან, მჭედელო განმ
ახვე მახვილი შენი, რათა მსწრაფლ განეწონნეს ასოთა შ~ნთა:
დღეთა მიწევნილ იყო, ვ~რ სამოცისა წლისა, და თქვა ესრეთ:, უთხართ მე
ფესა ხვასროს, პ~დ განემზადე ბრძოლად ჩ~და, და ეგრეთ შევედ საბერძნეთად,
რ~ ძალნი რ~ლნი იქმნეს ძალითა ჯ~ისათა იქმნნეს, აწ ცხოვრება ჩ~ნი
იყავნ სასოებითა ჯვარცმულისათა, და წარავლინა ქადაგი, რათა დაუ
ტეონ სოფლები, რლ~ი იყო არა ძლიერი, და შეივლტოდიან კავკა
სიანად და კახეთად, რ~ კახეთი ტყე იყო შეუალი მტრისა მიერ:
ხ~ დაჩი მეფე, და დის წული მისი გარდავიდეს კახეთად, და შევიდეს
ჵევსა ლოპოტისასა, ქყანასა მას კლდითა მოზღუდვილსა, და იყვ
ნეს სოფლისა მის კაცნი ცეცხლისა და წყლის მსახურნი, და სავ
სე[ნი] იყო ჵევი იგი სიმრავლითა კაცთათა, ვ~ე ნოსრადმდე: ხ~ გო
რგასალი ცოლი და შვილნი თვისნი უჯარმის ჵევსა, და წინა ციხესა
თვით შედგა და მისთანა ჯუანშერ და ადარნასე: ხ~ მცხეთად დემეტ
რე, და ნერსე და ბივრიტიანი დაუტევნა:
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წარავლინა მოციქული და მიუმცნო კეისარსა:
აქა სპარსთა მოსლვა ქართლს ვახტანგ გორგასალზე საომრ
ად და ვახტანგ მეფისაგან სპარსთა მეფის შვილის ბარტო
მის მოკვლა:
Èა მოვიდა ხვასრო მეფე, და შემუსრნა ქალაქნი კამბეჩისანი, და ჭერ
ემისა ციხე, და ველის ციხე; და ვ~ა მოიწივნეს კახეთად, და დაიბანაკე-

იორსა ზ~ა: ხ~ სპანი ვახტანგისანი დადგეს ველსა ზ~ა გარემოს ციხე
სა ქალაქსა სადა ჰქვიან დარფაკა, და შეიბნეს იორსა [.]ზ~ა, და სამდღე
ყთ~ა დღეთა იბრძოდეს, და დაეცემოდა ორთავე სპათაგან ურიცხვი, და
ვახტანგ მოუწოდა: პ~ე კ~სსა და ჰრქვა; უწყოდე, რ~ არა ხარკი
სა მიღებისათვის გვბრძვანან, ა~დ ქ~ეს დატეობისათვის: აწ მე ესე გა
ნმიზრახავს, რ~ ცხოვრებასა ჩ~ნსა სიკვდილი უმჯობეს არს სახელსა
ზ~ა ქ~ესსა, რათა სასუფეველი გვაქვნდეს აღთქმული მათთანა, რ~
ლთა უბრძანებს უ~ი ვ~დ, , რ~ლნ წარიწყმიდოს თავი მისი სოფელ
სა ამას ჩემთჴს მან ჰპოოს იგი:
Hრქვა მას პ~ე კს~მან; გიხილვან საქმენი, რ~ნი არავინ ნათესავთა.
შენთაგანმან იხილნა, შეწევნანი ქეს მიერნი, რ~ უწყის სიბრძნემ
ან შენმან, ვ~დ მტერი იგი გამომცდელი ჩ~ნი აცილობს ჩნთვის ღ~ა,
ვ~ა იოვს ზ~ა, რ~ ღ~ი მიუშვებს მაიძულებელთა მათ თვისთა წა
რწყმედად ხ~ შეყვარებულთა თვისთა განმღრთობად: იყავნ შნ ვ~ა
გაზრახოს ღ~ნ, რ~დაღაცა თუ აწ არა მოვკვდეთ, მოსიკვდიდ ვართ,
და ამით სიტყვითა ამხილა, ვ~დ წყობასა მას არა დარჩეს, და ჰრქვა; არა
ხ~თუ ქართლი მიეცეს განსარყვნელად, ა~დ იჲ~ლიმიცა, რ~ლ არს მშ
ობელი ყთ~ა შვილთა ნათლისათა:
Èა ჰრქვა მეფემან, დადეგ ეკლესიასა შ~ა რაჟდენ წი~სასა, რ~ლ. პალა
ტსა შ~ა უჯარმოსასა ამიშენებიეს, და ვეჭვ, ვ~დ ქალაქი გარემოსუჯარმოსა იძლივნენ, რ~ მტკიცენი ზღუდენი და ძლიერნი აქა [.]დავ
სხენით; და ჰყო ეგრეთ კ~სმან, ხ~ ეპისკოპოსნი ყ~ნი წ~ნი მას შ~ა შე
კრბეს: და იყო ლაშქარი ვახტანგისი ას ორმოცი ათასი, ხ~ სპარს
თა იყო შვიდას ორმოცი ათასი, და განყო ვახტანგ ლაშქარი მისი
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სამად, და კლდით კერძო მიავლინა ქვეითი და ერთ კერძო მიავლინნა პა
ტიახშნი და სპასპეტნი, და სადათ სპარსთა მეფე იყო მუნით თვით მი
ვიდა ვახტანგ: ვ~რ ასი ათასითა კაცითა ღამესა ნისლსა განცისკ
რებულოდენ, დაესხა ვახტანგ სპარსთა ზ~ა, და ჰრქვა ყ~ა ერსა მისსა, ყ~ი
კაცი რ~ი დარჩეს სიკვდილისაგან, და მტერთა ჩ~ნთაგანისა თავი ან
ჵელი არა გამოიტანოს სიკვდილითა მოკვედეს. იგი ჩ~ნ მ~რ, და ცისკა
რი რა ეღებოდა, და ესხა და შევლო ვ~ე პალატამდე მეფისა შევიდა კარ
ავსა შ~ა მეფისასა, და მეფე შეესწრა ცხენსა ზ~ა, და ძე მისი ბარ
ტამ მოკლა, და მოჰკვეთა თავი, და მუნ შ~ა სპარსმან ვინმე სცა
ისარი მკერდსა ვახტანგისასა, და იყო ბრძოლა შუა დღემდეჱ
ჰსძლო ვახტანგ სპარსთა მათ, და მოკლა მათგანი ვითარ ასოც
და ათი ათასი, ხ~ სპათაგან ვახტანგისათა მოკვდა ვ~რ ოცდარვა ათასი, და წარმოიღეს ნატყვენავი, ცხენი ვ~რ ასი ათასი;
და ს~დ ვერ იოტნეს სიმრავლისაგან, და აიყარა მუნით სპარსთ მე
ფე, და ჩადგა რუს თავსა: და დამძიმდა წყლულება ვახტანგისა,
რ~ შეწყულ იყო ისარი ფილტვად, და წარვიდა უჯარმოს, და უბ
რძანა სპასალართა ქართლისათა, რათა ადგილავე თჴსთა და ადგენ:
ჰსცნეს სპარსთა ვ~დ დამძიმდა ვახტანგ წყლულებისაგან მოაოჵრე
ს ტფილისი და არმაზი ქალაქი, ხ~ მცხეთა ვერ დაიპყრეს, გარნა რ~ი
ზღუდესა გარეგნით იყო მოაოჵრეს, რ~ი იგი მუხნარით და არაგვსა
ხერთვისსა იყ~ო: ხ~ ბერძენთა მეფე სიმამრი ვახტანგისი მოკვდა
და დაჯდა ძე მისი მეფედ, და გამოვიდა სპერად გამოსვლად ქართლ
ად, და ვითარ სცნეს სიმძიმე გორგასლისა, და ადგრა კარნუ ქალაქსა,

და მუნ მივიდა ხვასრო: და შეიბნეს ხვასრო და კეისარი კარნი ფორს,და
დაიჵოცა ორთაგანვე სპათა, რ~ლ იქმნა ორთაგანვე სისხლისა მდი
ნარე, და მის მ~რ ეწოდა კარნიფორა რეცა სისხლისა ცხენი მუ
ცლით აპობდა, და ვერა სძლო ერთმანცა, რ~ სპანი ორთანივე და
იჵოცნენ და შეიქცა ხვასრო გზასა ქართლისასა:
ხ~ ვახტანგ შეიტყო სიკვდილი თავისა თვისისა მოუწოდა კ~ სს
პ~ეს და ცოლსა თვისსა ელენეს, და ძეთა, და ყთ~ა წარჩინებულთა დათ
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ქვა მე ესერა წარვალ წ~ე ღ~ისა ჩ~ისა, და ვმადლობ სახელსა მი
სსა, რ~ნ არა დამაკლო გამორჩეულთა მისთა წ~თა:
აწ გამცნებ თქ~ნ, რათა მტკიცედ სარწმ~ნბასა ზ~ა სდგეთ, და ეძიე
ბდეთ ქ~ესთვის სიკვდილსა სახელსა ზ~ა მისსა, რათა წარუალი დი
ება მოიგოთ: და ჰრქვა ყთ~ა წარჩინებულთა, თქვენ მკვიდრნო ქართლ
ისანო მოიჵსენენით კეთილნი ჩ~ნი, რ~ სახლისა ჩ~ნისა მ~რ მიიღ
ეთ ნათელი სა~კნო, და მე ჵორციელებრითა დიდებითა გადიდე თქვენ: ნა
თესავთა ჩემთა, და სახლსა ჩემსა ნუ შეურაცყოფთ თქ~ნ და სიყვარუ
ლსა ბერძენთასა ნუ დაუტეობთ: და ჰრქვა ძესა მისსა დაჩისა: შენ ხა
რ პირმშოჳ შვილი ჩემი, შენდა მიმიცემია გვირგვინი მეფობისა ჩე
მისა, და ნაწილად ძმათა შენთა და მიმიცემია ტასისკარითგან, და წ
უნდითგან ვ~ე სომხითამდე და საბერძნეთამდე საზღვარი აფხაზეთ
ისა, რ~ი მოცემულ არს ეგრის წყალს და კლისურას შუა, იგი თვით
ძმათა შენთა დედისა მათისა არს, იგი აქვნდეს მათ, და იყვნენ შე
ნდა ერისთავად მორჩილებასა ქვეშე ნათესავისა შენისასა: და მოუწოდა
ნასარს ერის თავსა წუნდისასა, და არტავაზს ერის თავსა კლარჯეთისასა
და ბივრიტიან ერისთავსა ოძრჵისასა, და მით მიათვალა ცოლი მისი
ელენე და შვილნი თვისნი, რლ~თა ერქვა ლეონ, და მირდატ და შე
ვედრნა მათ სამთა ერისთავთა ცრემლითა, და შეხედვითა ღ~ისათა;
მაშინ წარჩინებულთა, და ყ~სა ერსა ზ~ა დღე იყო სასჯელისა, და იტყე
ბდენ ყ~ნი თავთა თვსთა ისხმიდეს ნაცარსა, და ყ~ნი ინატრიდეს სიკვ
დილსა თავისა მისისასა, და ჵმისაგან გოდებისა იძროდა ქ~ყა
ნა, და მორწმუნე ერი ნატრიდა მეფესა, რ~ ქ~ესთჴს მოიკლა:
მოკვდა ვახტანგ და დაეფლა მცხეთას საკათალიკოსოსა სვეტსა თ
ანა, რლ~სა შ~ა არს ღ~თივ აღმართებულისა სვეტისაგან და ზ~ა საფლ
ავსა მისსა წერილ არს ხატი მისი სწორი ჰასაკისა მისისა:
მეოცდა ათორმეტე მეფე და ჩი ძე ვახტანგ გორგასლისა ხოსრო
იანი: ქ~ეს აქეთ: фიზ:
და პყრობით და ჯდა ძე მისი საყდარსა ზ~ა, დაჩი, ხ~ ცოლი, და
ორნი ძენი ვახტანგისნი წარიყვანეს სამთა მათ ერის თავთა, დ
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ა დაიპყრეს და სავლით ქართლისა, რლ~ი მისცა ვახტანგ და და
სხდეს წუნდას ქალაქსა ზაფხულის, და ზამთრი
თ იყვიან ოძრჵეს, და არა ეწოდა მათ მეფედ ა~დ ერის თავად და
მთავრად და იყვნენ მორჩილებასა ძმისა მათისა დაჩი მეფის
ასა: ხ~ ამან დაჩი მეფემან შ~დ სიკვდილისა ვახტანგ მეფი
სა, იწყო შენებად ქართლისა, რ~ მოოჵრებულ იყვნეს ყ~ნი ჵე
ვნი ქართლისანი თვინიერ კახეთისა, და კლარჯეთისა, და ეგრისი
სა: და განასრულნა ზღუდენი ტფილისისანი და ვ~რ ებრძანა.
ვახტანგს, იგი შექმნა სახლად სამეფოდ და მოკვდა პეტრე

კ~სი, და დაჯდა სამოელ და მეფემან მას მიუთვალა მცხეთა რ~
ეგრეთ ებრძანა მეფესა ვახტანგს:
ამანვე მეფემან და ჩი და პატიჟა მთიულთა კახეთისათა, რათა
აღიარონ ქ~ე; ხ~ მათ არა ინებეს, და განდგეს ყ~ნი ჩოპაპატელნი: ხ~
ორთავე მათგან ძეთა ვახტანგისთა ნაშობთა ბერძნისა ცოლ
ისათა მოკვდა, რ~ლსა ერქვა ლეონ, და დარჩა, მირდატ ოდენ: ამ
ას მირდატს და ევაჭრა ძმა მისი დაჩი მეფე, გაუცვალა ქყ~ანა,
და აღიღო მირდისაგან ეგრის წყალსა და კლისურასა შუა მირდა
ტის დედული საზღვარი საბერძნეთისა, და მისცა ჯავახეთი ფა
ნავრითგან მტკვრადმდე, და დაიპყრა მირდატ ძემან ვახტანგის
ამან თარავნით დატასის კარითგან, ვ~ე ზღვადმდე სპერისა, და ერი
სთობდა მუნ და იყო მორჩილ დაჩი მეფისა ძმისა მისისა ამანაღაშენა ჯავახეთს ეკლესია წყაროს თავისა იმეფა დაჩი
ათორმეტ წელ, და მოკვდა და ჩი მეფე:
მეოცდა ათხუთმეტე მეფე ბაკურ ძე, და ჩი მეფისა ხოსროიანი:
და დაჯდა მეფედ ძე მისი ბაკურ, და იმეფა ათსამმეტ წელ და მოკვდა:
ოცდა მეათექვსმეტე მეფე ფარსმან. ძე ბაკურ მეფისა ხოსროიანი:
და ჯდა ძე მისი მეფე ფარსმან, მ~კდა კ~სი სამოელ, და დაჯდა კათ
ალიკოსად [..]თავ ფეჩაგ, და მოკვდა თავ ფეჩაგ და დაჯდა კათ
ალიკოსად ჩარმაგ: და ვახტანგისითგან მოაქამომდე ესე მეფე
ნი მშვიდობით იყვნენ და შვილნი მირდატისნი მონებდეს შვილთა
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და ჩისათა: ხ~ ამის ფარსმანის მეფობასა მოვიდეს სპარსნი, და მ
ოაოჵრეს ქართლი: ხ~ ფარსმან მეფემან ქართველთამან ითხოვა სპარსთა მეფის
აგან, რათა არა მოაოჵრნეს ეკლესიანი, და დაიპყრას ქართლი˙
სჯულსა ზ~ა ქ~ესსა, რ~ მას ჟამსა ბერძენნი უცალო იყვნეს, რ~ დასავ
ლით მტერნი აღდგომილ იყვნეს, და ვერ შემძლებელ იყვნეს შ
ველად ქართლისა წინა აღდგომად სპარსთა
მაშინ სპარსთა მეფემან ისმინა ვედრებაჳ მისი, და დაიცვნა ეკლ
ესიანი: ხ~ ფარსმან დაუწერა მას მორჩილება და მსახურება, და წარ
ვიდა სპარსთა მეფე მიერითგან განიყვნეს ნათესავნი სპარსთა
მეფისანი , რ~ შვილნი დაჩისანი მონებდეს სპარსთა, ხ~ შვილნი
მირდატისნი და ადგრეს მორჩილებასა ბერძენთასა: იმეფა ფარ
სმან ათორმეტ წელ და მოკვდა ფარსმან და დაჯდა ძმის წუ
ლი მისი მეფედ, რ~ლსა ერქვა ფარსმან, ქ~ეს აქეთ:ფ ნ ვ::
ოცდა მეათშვიდმეტე მეფე ფარსმან, ძმის წული ფარსმ
ან მეფისა ხოსროიანი:
და იყო იგი მორწმუნე, ვ~ა მამის ძმა მისი, და ჰმატა ყოველთა ეკლ
ესიათა შემკობაჳ: ხ~ითხოვა იუსტინიანესაგან ქართველთა
თჴს რათა დასხდებოდენ კსად ნათესავნი ქართველთანირ~ მოვიდოდიან კათალიკოსად საბერძნეთით: ხ~ იუსტინიანე და
წერა წიგნი, და დაეწერა მისითა ბეჭდითა ესრეთ, რათა დასხ
დებოდენ კ~სად ნათესავნი ქართველთანი, და აქვნდეს უაღრ
ესობა ყთ~ა ეკლესიათა და მღდელთ მთავართა ზ~ა. მაშინ
მოკვდა კ~სი ჩარმაგ, და ამანვე ფარსმან მეფემან დასვა კს~ად საბა: აქ
ათგან არღარა მოიყვანებდეს კ~სსა საბერძნეთით, ა~დ ქართვ
ელნი დასხდებოდეს წარჩინებულთა ნათესავნი:
მოკვდა კ~სი საბა, და მანვე მეფემან და სვა კ~სი ვლავიოს; და

ამასვე ფარსმანისზე მოვიდა ი~ნე შუა მდინარელი, დასაბამ
თგან წელთა: ხ ს ვ: რ~ლსა ეწოდა ი~ნე ზედა ძნელი, განმ
ნათლებელი ქართლისა, და განმწმედელი სჯულისა, მა
შვენებელი ეკლესიათა, რ~ნ ქმნნა სასწაულები და ნიშე
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ბი მრავალი, ქ~ეს აქეთ ფ ნ თ: ;მან და მოწაფეთა მისთა, რ~ლთა
განკურნეს ყ~ლნი ქართველნი:
და იწერა ცხოვრება და სასწაულნი მათნი, და დაისხნეს ეკლეს
იათა შ~ა ქართლისათა, რლთა სახელები ესე არს იოანე ზედ
აძნელი დავით გარესჯელი, სტეფანე ხისრელი იოსებ ალავე
რდელი ზენონ იყალთოელი, ანტონი მარტო მყოფელი,
ისე წილკნელი, თათე სტეფან წმიდელი: შიო მღვდელ
ი. ისიდორე სამთავნელი, აბიბოს ნეკრესელი, მიხაილ ულუ
მბელი, პიროს ბრეთელი და ილია დიაკონი; მირიანიდამგარადჵდეს წელნი ორასნი, და მეფენი ათორმეტნი:
ხ~ იოანე იყო ქყანით შუა მდინარით, რლისა მშობელნი.
არა უწყით ა~დ მამაჳ ზეცისა მშობელად მისა: აღიზ
არდა და სრულ იქმნა ყი~თა სწავლითა. და შეიმკო სრულითა
სათნოებითა: ამისთვის მიენიჭნეს მას ღი~სა მ~რ სენთა
კურნება, და ეშმაკთა ოტება, რლ~ისა მ~რ მრავალნი სას
წაულნი აღესრულებოდეს: ვინათგან მრავალნი წყინება ჰქ
ონდა, ამისთვის მეოტ იქმნა უდაბნოდ, და მუნ დაადგრა[.]
[რავალი] ხ~ მუნ ბძანება მოიღო ან~გსისა მ~რ, რათა ათორ
მეტით მოწაფითურთ მისით, რათა წარვიდეს ქართლად,
და მოვიდა მცხეთას და ბრძანებითა მეფისათა და კურთხევ
ითა კათალიკოსისათა აღვიდა მთასა ზ~ა ზადენსა და მუნ
და ემკვდრა და ყუდებით, მუნ მთასა ზ~ა პირველი თგან კერ
პნი აღმართებულ იყვნეს, და მით და მკვიებულ იყო ეშმა
კთა სიმრავლე[.]: ხ~ ლოცვითა წისა მამისა იოანესითა ყ~ვე
განიდევნა მთისა მისგან: ხ~ მოწაფენი თჴსნი წარგზავ
ნა წინაძღომითა სულისა წი~სათა რლიმე ქართლს,
და რლი მე კახეთს, და რ~იმე უდაბნოს გარესჯად:
მაშინ მუნ დადგრა ი~ნე ღირსი მამა ჩ~ნი ერთისა ოდენ
მოწაფითა, და მრავალნი წინა აღმდგომონი და განსა
ცდელნი მოითმინნეს ეშმაკისა მ~რ, და მძლედ გამოჩ
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ნდეს მათ ყთ~ა ზ~ა: ამის შ~დ მთასა მას ურწყულსა გამოადინნა2
1გემოანნი ღ~ნ ლოცვითა მისითა, რლ~ისა სმითა და ცხებითა მდ
აბიურ[.]თაგან მრავალნი სნეულნი განიკურნებოდეს:
ამისა შ~დ დათვი[.] წყაროსა მას ზ~ა მდგომელი მშვიდითა მო
ძღვრებითა განიოტა, და მიერითგან არღარა ვის ავნებენ დათვინი
მის მთისანი კაცთა ვისმე, ვ~ე დღეინდელად დღედმდე, ეს
რეთ განისწავლნეს დათვნი უმწყსნი: მოგვარეს მას განრღვეული მრ
ავალ ჟამეულისა, და ლოცვითა მისითა მყის განიკურნა: სხვა მოიყ
ვანეს კაცი, რლ~ისათანა იყო ეშმაკი უტყვებისა, და ილოცა მისთვის,
და მყის დაუტევა ეშმაკმან და ივლტოდა, და განიკურნა კაცი იგი და ადიდე
ბდა ღ~ა: მრავალთა მისთა სასწაულთაგან მცირედნი ესე წარმოვთს
ქვენ: ოდეს მოიწია განსვლა მისი ჵორცთაგან, მოუწოდა ელია

დიაკონსა და სხვათა მოწაფეთა თვისთა, ასწავა და განამტკიცნა, და ი
ხილნა ზეცისა მჵედრობანი მოსრულნი მის ზ~ა, და შევედრა სული მისი
ჵელთა შ~ა მათთა და დაიძინა მშვიდობით: შემურეს გვამი მისი, და მიიღ
ეს საყოფელსავე მას თ~სსა, სადა იღვაწა მთასა[ვე] მასვე მუნ: ხ~ შ~დ მი
ცვალებისა მრავალნი სასწაულნი აღესრულნეს მის მ~რ რ~ლთა
სრული ცხოვრება წი~სა ი~ნესი მოგვითხრობს:
იყო წ~ა მამა დავით ქყანით შუა მდინარით, რლ~ისა მშობელ
თა არა მეცნიერ ვართ: ესე დამოწაფებული ი~ნესთანა მოვიდა, და გან
ვიდა გარესჯისა უდაბნოსა ერთისა ოდენ მოწაფითა, რლ~ისა სახელი ლ
უკიანე, რლთა სიცხენი მზისანი, და ნეფხვანი ზამთრისანი ფ~დ მრა
ვალნი მოითმინნეს:
ამისა შ~დ ვ~ა მამა დიდისა ვასილისა, ირემთა მ~რ გამოიზარდნეს. რ~
სამნი ირემნი ნუკრისანი მოვიდიან, და მოწველიან, და ხაჭოსა მისსა
სჭამდიან, გარნა ოთხშაბათსა და პარასკევს არა მოვიდიან: შ~დ მცირე
დისა ჟამისა ერთი ნუკრთაგანი შთანთქა ვეშაპმან მძვინარემან რ
~ლი მკვიდრ იყო ნაპრალთა კლდისათა, რ~ი სიტყვითა დავი
თისითა განიდევნა, და ველსავე ყარაიასითა მეხისტითა შეიწვა, და ბ
უბაქარ დიდებული კაკაბთა ნადირობასა შ~ა შეემთხვია წ~ა, და ენება
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მახვილითა მოკვლა მისი,რ~ლსა ჵელი განმარტებული შეაჵმო, და ვედ
რებითა წი~სათა კ~დ ეგო უვნებელი: და ძენი ბუბაქარისანი საპყარ
ნი წამსა შ~ა ლოცვითა განკურნა: ამის გამო განისმა ჵმა, და ფ~დ მრავ
ალნი ერნი დაემოწაფნეს, და მრავალნი ჯურღმულნი აღმოჰკვეთეს:
და მოვიდა ღირსი დოდოცა, და დაადგრა მისთანა: ამისა შ~დ წ~ნ წყალნი.
მწარენი და ატკბნა, რ~ნი სდიან ვე დღეინდელად დღედმდე გარემოს ბერ
თუბნისა მონასტერისა, და მრავალნი სასწაულნი აღასრულნა: და შ~დ
წარვიდა წ~ა ქალაქად, იჲ~ლიმად ქვეითად და სადა იხილვების ბო
რცვებთაგან, არა თავს იდვა შთასვლა მუნ ა~დ მუნით მოდრკა, და თ
აყვანისცა, და აღიღო სამნი ლოდნი და შთაისხნა ჩახვთა, და წარმოე
მართა:
ამისთვის პატრიაქმან იხილა ჩვენება, და მალე მსრბოლნი კაცნი მოს
წივეს წ~ა, და ორნი იგი ლოდნი მოუხვნეს და ერთი მიანიჭნეს, რ~ი მოვი
და და მოიღო ლოდი იგი, რლ~ისა სასწაულნი ითქვნეს ან~გსისა მ~რ პა
ტრიაქისა მიმართ, არა მიცემად სამთა ქვათა, ა~დ მესამედისა მადლისა წ~ი
სა ქალაქისა მოღებად აქა უდაბნოდ, ვინათგან სამ გზის აქა მიესწო
რების ლოცვა ერთგის იეროსალიმს მისლვასა: ამისა შ~დ სული მისი ღ~ა
შევედრა, და დაისხნა წ~ჳ გვამი მის სამყოფსა მისსა გარესჯის მონასტერ
სა:
იყო წ~ჳ მამა შიო ქალაქით ანტიოქიით, სიჩჩოთაგან და მოწაფებულიმამა იოანესი, და ვინაჳთგან წარმოვიდა ქართლად ი~ნე წინა ძღობითა საღ~თოთა სულისათა, არა უგულებელს ჰყო სულიერი მამა მისი, და მის
თანა წარმოვიდა ღირსი შიო: მოსრულსა ქართლს ქალაქსა მცხეთის
ასა, მყუდროებისა მოსურნე იყო: ითხოვა კ~სისაგან
და მამისა იოანესა, წარვიდა წ~ჳ შიო დასავლეთ კერძო მცხეთისა, მარ
ჯვენით მდინარესა მტკვარსა, რ~ლსა ჰრქვიან მღვიმე ღრმათა ჵე
ვთა ფ~დთა, მზის სიცხეთა, და ზამთრისა ყინვათა განიბძარვოდეს ჵო
რცნი მისნი ჰპოვა ქვაბი კლდისა გამოკვეთილი სიცივისა და სიცხი
სა, და ნუგეშის იცა: ვინათგან სახიერმან ღ~ნ არა უგულებელსჰყო მრა

ვალი ღვაწლი, ა~დ ვ~ა ელია ყორნისა მ~რ გამოზარდა, ეგრეთვე აქა დ
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დღითი დღე ტრედისა მიერ საზდელი მოეღებოდა:
ამისა შ~დ დღესა ერთსა ფრინველთა ნადირობად გამოვიდა კაცი მდი
დარი და საჩინო, სახელით ევაგრე, მხოლოდ მდგომი კლდისა თავსაზ~ა
ნახა ტრედი მიმქონი საზრდელისა, თვალ აგნა, და განე[.]ცვიფრა გონებ
ასა: ვ~დ დღესა მეორესა ეგრეთვე ნახა ვ~ა პ~ლ, შეუდგა კვალსა ტრე
დისასა, ნახა ბერი მოღვაწე შეიშურვა მოთმინება ბერისა, არა უგულე
ბელს ჰყო განშორება. მისი; ჰრქვა მამაო ღირს [მრავალი] [ღვაწლი,ა~დ . ვ~ა] მყავ შენთანა
და მკვიდ
რებად, რათა მყუდროებასა შ~ა აღვასრულო დღენი ჩემნი;ჰრქვა მას
წ~ნ შიო; აღიღე კვერთხი ესე ჩემი, უკეთუ იმიერ, და ამიერ მდინარემ
ან გზა გცეს განიპოს წყალი იგი, ნება უ~ისა არს, და მოვედ აქა: და უ
კეთუ არა გზა გექმნას იყავ სახლად, და სარწმუნოდ მნებებელად:
წარვიდა განგებ სახლისაგან, მოსეს მსგავსად ორ გზის მტკვარი განაპო
კვერთხმან იმან, აღვიდა მამის შიოს ევაგრე არა უკუნ მხედველი
ვ~ა ლოთ სოდომისა შიშითა, რათა არა იქმნეს ძეგლ მარილის:
ასწავა მოთმინება, ლოცვა, უძილობა, და ღვაწლი მონაზონებისა:
ამისა შ~დ ჰრქვა წ~ნ შიო შვილო, ევაგრე; გვიღირს ეკლესია, სად
აცა უ~ა ენებოს: მაშინ მვედრებელნი ღ~ისანი აღვიდენ თავსა კლ
დისა წვერისასა, მარცხენესა ჵელსა საკმეველი და ცეცხლი დაიყარა.,
მარჯვენით ჯ~ი გამოსახა, საკმლის კუამლით წვერ ჩამობრუნვით იპოვა ადგილი, სადაცა ეკლესია უნებს უ~ა; აღაშენა ყ~დ წი~სა ღ~ისა დედისა.
იქმნა მონაზონ ევაგრე, და განითქვა ამბავი ყ~სა გარემოს სოფლებსა, და
მოვიდენ სხვანი ურიცხვნი სულნი მონაზონებად, ყ~ი საზრდო წყა
ლიცა საზიდი იყო, სატვირთავად ჰყვანდათ კარაულნი, უბრძანა მგე
ლთა, და მწყემსად იდგნენ მგელნი:
ვითა ერთსა დღესა ბერისა კონონის კარაული კლდესა გარდაჭრი
ლი მიუსვლელ იქმნა სადგომსა, ჰრქვა ბერმან მან წ~ა შიოს, რა ე
სე ჰყავ, ვ~რ მგელი მწყემსად კარაულთა განაჩინე და მას შეუჭამიეს.
ჩვეულ იყო მგელი, რა კარაულთა მიიყვანდის ბერთა პური და უნ
ეცვინ, ჭამის და დატუქსვილი თრთის, და ეჭიდების ზიდვად კალთასა
ბერისასა, წაყოლილმან ნახა თავსა კლდისასა ნაპრალთა და გორე
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ბული კარაული უსულოდ მდებარე ჰპოვა, თავის უფალ ჰყო მგელი უ
ბრძანა ნუღარა იყოფები სავნებელად ადგილსა ამას:[დასასწალი]
და სასწაული ესე დღეინდელად დღედმდე ჰგიან, რ~ ვერას ავნის პი
რუტყვთა ნადირნი ველისანი; სხვაცა მრავალნი სასწაულნი აღა
სრულნა: ამისა შ~დ მამად ბერთა ზ~ა ევაგრე განაჩინა და თვით შ
თავიდა ლაკვასა მღვიმესა ბნელსა, კაცთა მიუალსა ვ~რ გამოთქვა
ს სიმჵნე, და მოთმინება მისი, და ლოცვა, განსა[.]ცდელი ეშმაკთაგან,
და ცრემლი და ვედრება დაუდუმებელი უ~ისა მ~რთ: და ესრეთ აღასრულა კე
თილად ცხოვრება თჴსი:
ითხოვა მღდელისაგან სი~წე და წარვიდა წ~ე უ~ისა, და მუნვე მიღე
ბელ იქმნა, სადაცა ღვაწლნი აღასრულნა, და ჩანან საფლავი დღ
ეისით სასო ქართველთა, წლითი წლად ნაწილთა აღმომასვენნი
მორწმუნეთაგან განწმედელად, და ურწმუნოთა განმაქარვებელად:
ვიდრე სულიერღა იყო, მრავალნი, სასწაულნი აღასრულნა, დიდი

საცა არაგვი მდინარე განაპო, მკელობელი ავლინა, განრისხებული
მეფე მშვიდ ჰყო ვნებული არა წთ~აგან განჰკურნა, უშვილონი შვი
ლიერ ქმნა, და ძე იგი კათოლი ქმნა: და დაიდვა წ~ჳ გვამი მისი ად
გილსა მას თვისსა საღვაწოსა შ~ა მღვიმისასა:
იყო წ~ა მამა ისე წილკნელი, მოწაფე წი~სა მამისა იოანესი, რლ~ისა
არა უწყით მშობელი, არცა ალაგი სადაურობისა, თჴნიერ ესე უწყ
ით [.] რ~ლ თანა მოჰყვა ი~ნეს, და მრავალთა იძულებითა ქართლი
სა კ~სმან აკ~ხა მღვდელთ მთავრად საყდარსა წი~სა ღ~ისა დედის
ასა ქ~ყანისა მუხრანისასა, და ქალაქსა წილკნისასა: фრიადნი ღვა
წლნი აღასრულნა, და მრავალნი ურწმუნონი სწავლითა მოაქ
ცივნნა და მოძღვრება და ქადაგება განფინნა სამწყსოსა თვის
სა, და დაბა იგი რ~ლ უწყლობითა სასო წარკვეთილ იყო, ვინათგა
ნ შორს იყო ქსანი შუა ტყე დაქვნდა გორი მაღალი აღი
ღო კვერთხი მისი დღესა ერთსა შესრულმან წ~ე ხატისადედისა ღ~ისა ვედრებისა წარმთქმელმან, მიიწია პირსა ქსნ
ისასა, და უბრძანა წყალსა მას ძლიერებითა უ~ისა ჩ~ნისა იე
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იესო ქ~ესითა, და ღ~ისა დედისა მარიამისათა, გიბრძანებ, მდი
ნარეო, გამოვედ და შემოვედ კვალსა ჩემსა და მოსდევდი წვერსა
კუერთხისასა:
მაშინ უვალსა და უგზაურსა ალაგსა შემოუდგა და მოჰყევებოდა
ვ~ა მონა, და წარმოიღო ვ~ე წილკანის ჩაღმართ, რლ~ი დღეინდელა
დ მდინარეობს წყალი იგი: ამისა შ~დ ღვაწლი მრავალი განფ
ინა, და უ~ისა წარვიდა სიხარულითა; მღდელთ მოძღვრებისა
პატივი აღასრულა, ღირსი წ~ჳ სული შევედრა უ~ა, და მიეღოწ~ჳ გვამი მისი მონასტერსა მასვე წილკნისასა, რ~ი აქამომდეჩანს, სასოდ და შესავედრებელად ქართველთა
იყო წმიდა მამა ანტონი შუა მდინარელი, მოწაფე ი~ნესი; იყო წ~ჳ
ესე განშორებულთა შ~ს ფ~დ სათნო და წარჩინებული; ამან ყ~დ
სანატრელმან წ~ჳ იგი ხატი უ~ისა ჩ~ნისა იესო ქესი, რ~ი სახედ
პირსა მისსა ტილოსა ზ~ან გამოსახა და ავგაროზ მთავრისა სასო
ება აღასრულა, და შ~დ ამაღლებისა თჴსისა თადეოსის მიერი
თა ჵელითა მიუვლინა, და განჰკურნა კეთრისა მისგან ქვე მდ
ებარისა, და ყ~ით სახლეულით მისით ნათელ იღო თადეოსის მიე
რითა ჵელითა, და შ~დ ძე ავგაროზისა მის, და შვილის შვილნი მის
ნი ენაცვალნეს მეფობათა მათ ოდენ, და არა ღირს მსახურე
ბითა, რ~ განდგომილ იქმნენ ღის მსახურებისაგან, და დამო
ნებულ ეშმაკთა საოცრებასა:
რ~ რაჳ იგი ავგაროზს ეყო ეშმაკთა, და ვ~რ შემუსრნა და განუ
დგა მისი ვნება შურის გება, რათა მიუზღოს ეშმაკთა სახე ძველ
ისა საზორველისა დამჵობისა, დამჵობითა ხატისა მის საუფლო
სათა რ~ი აღმართა ავგაროს ბჭეთა ზ~ა ქალაქისათა, სადა იგი
აღმართებულ იყო კერპი ბილწი: რ~ მუნ დაუსვენა ხატი იგი
ტილოსა ფიცარსა ზ~ა გარდართხმული, რათა ყ~ნი შემავალნი
მუნ შა ხილვით თაყვანის ცემდენ:
მაშინ ბილწმან შვილის წულმან ავგაროზისამან აღირჩია დღე კეთილებისა წილ უსახურება, და ხატი იგი უარ ჰყო, და ეშმა
1-30 სტრ., 89r

კთა შეუდგა, და იგონა ხატისა მის ქ~ესისა, რათა, წარსწყმიდოს იგი:
მაშინ ეპისკოპოსმან მის ქალაქისამან გულის ჵმა ჰყო განზრახვა იგი
ბრ~ტისა მის, და ჰყო ღირსი განგება შემსგავსებული ჟამისა: რ~ სადა იგი ხატი ესვენა კამარედად ქმნილ იყო, და მან წ~ნ ეპისკოპოსმ
ან დადგა კანდელი აღნთებული, საფარველად ტაძრისა მის აღმართა
კეცი წინა პირსა ხატისასა, და აღმოყარა კარი იგი კამარისა, და შეაფრ
იალა რ~ლ ყ~დ არა ეტყობოდა თუ ერთი რ~ლ უახლეს არს:
და შ~დ უკანასკნელთა ჟამთა ხვასრო სპარსთა მეფე მოადგა ედესია ქა
ლაქსა, და უწყო აღმოთხრა ქვეშე ზღუდესა, და ეგრეთ შევიდნენ რომ
ელ, ვერა აგრძნან თუ ჰბრძავსო: მაშინ ღ~ნ არა დაიდუმა უტყუჲლი
იგი აღთქმა მისი, რ~ლ აღუთქვა პ~ლ ვ~დ, ზღუდე ვარ მე ედესი
სა და მშობელისა მისისა მეოხებითა: მსწრაფლ ევლავოზს ეპისკოპ
ოსა მის ქალაქისასა გამოეცხადა დედა ღ~ისა და ჰრქვა, ვ~დ მას რ~ლსა
მე ბჭისა ზ~ა არს ხატი იგი ჵელით უქმნელი, და დაფარული, და ვ~აგანიღვიძა ეპისკოპოსმან გულის ჵმაჰყო ჭ~ტებით ძილსა შ~ა ჩვ
ენებულსა მას, და განთიადსა წარვიდა ლიტანიით ადგილსა მას;
და ჰპოვა წ~ა იგი ხატი ყ~დ განურყვნელი, და კანდელი იგი წ~ე მისსა აღნთ
ებული ეგო ეგოდენთა ჟამთა სიმრავლესა შ~ა:
მაშინ გარდა აწვეთეს ზეთი მის კანდელისაგან მბრძოლთა მათ ზ~ა მისქალაქისათა, და ვ~ა მიახდა მეყსეულად აღეგზნა, და ყ~ნი იგი დაიწვნეს, და
ვ~ა მტვერი განიბნინნეს, და უჩინო იქმნნეს: ხ~კეცი იგი რ~ი ს
აფარველად ხატისა მის აღმართებულ იყო, მას ზ~ა გამოსახულ იყ
ო იგივე მის სახისა მსგავსება, რ~ი იგი სწორებით ეუფლებოდა
მას და მსგავსად მის სუფლოსა ხატისა თაყვანისცემდეს და ნის
ტორიანთა ეკლესიასა შ~ა და ასვენეს:
მაშინ წ~ნ ამან ანტონიმ, იძია მოძღვრისა თჴსისა გზა, და ისწა
ვა ჭ~ტი, და სცნა ვ~დ წარვიდა სომხითს ჩრდილოეთით კერძო სხ
ვათა თანა მოწაფეთა, რლ~ნი აწ მოვიხსენენით, დ~თ, დოდო, ში
ო ანტიოქელი, და რვანი სხვანი მოწაფენი ი~ნესნი ერთისა საზღ
ვრისანი: ესე სცნა ანტონი აღიძრა ტრფიალებითა მოძღვ
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რისა თჴსისათა და ესეცა ეძვინებოდა გულსა მისსა ნისტორიანთა
ეკლესიასა შ~ა მდებარეობისათვის მისისა ხატისა საუფლო, და
აღიყვანა კეცი იგი რ~ი საფარველად მის ხატისა ყოფილ იყო
და გამოსახულ იყო, ესე უჩინოდ წარმოიყვანა წინა ძღომითა ან
გსისათა, და უწყებითა ზეციერითა, ჩრდილოეთს მიიწია მტკვარ
სა ზ~ა, განვლო იგი და დაემკვიდრა აღმოსავალით, ვ~რ ხუთ მილი
ონ ნაპრალსა კლდისასა, შიგან მთათა აკრიანთა, ი~ნეს ახილ
ვიდა, ვ~რ ხუთ მილიონ, და შიოს ცხრა მილიონ, დ~თ დოდოს ათს
ამმეტ მილიონ:
ხ~ მუნ თქვესვე, რ~ლ წ~ა ამას ანტონის ენდვნეს სახელად გვამის
ა თჴსისა ირემნი, და იყო მთა უღაღი, და სერი ტყიანი, და იყო ქა
ლაქი ვითარ ერთ მილიონ, მცირე, და ესე ირემნი წარვიდიან ველ
სა, და ვ~რ ჟ~ი მოვიდის, შ~ა მოვიდიან, წველის, და ვ~რ მწყემსნი მო
ვიდოდეს ჟამეულად:
ხ~ ერთსა ოდენ ჟამსა მიიწივნეს უჟამოდ, და დაფრთხენ, და უკან ნ
უკრი მოსდევდა ჵორც შეკვეთილი რ~ი ესე და უკვირდა მას წ~ა, და
თქვა გულსა შ~ა მისსა, თუ სადა ვინ შეემთხვია, რ~ არა უწყ

ოდა სიახლე ქალაქისა მის, და მყის ვ~ა კაცთა თვალ მრუდედ ხე
დვასა თანა ჰრქვა, რა არს ეგე,და მათ პირ მეტყველთა თავ მი
ზიდვით ჰრქვეს შემომიდეგ და გიჩვენოთ, და შეუდგა კვალსა მა
თსა, და მიიწია ადგილსა მას სადა იგი შემთხვეულ იყო მათდა, და აჰა.
მთავარი დაბისა მის მოვიდა ნადირობად, და წინა შეემთხვია, და
ჰრქვა ვინ ხარ; ხ~ წ~ჳ იგი ჵელითა უჩვენებდა, სადა იყო
ფოდა, და ყ~ავე საქმესა, რ~ ენა არა ესმოდა:
მაშინ მთავარმან ჰრქვა, მე შენი არა მესმის, და რ~ი ეგე ჵელი
თა მეუბნები, ეგეცა მოგკვეთო: და ჰრქვა წარიყვანეთ მჭედლისა თ~ნა.
და ვ~ა მიიყვანეს მჭედელმან შანთ გააჵურვა, და გამოიღო, რათა[.]
ჵელი მოჰკვეთოს, დავარდა ქვე, და ჵელნი ვ~ა შეშანი შეექმნ[.]ნს:
მაშინ წ~ნ მიჰყო ჵელი, და ვ~ა ნაკვერცხალი ჵელითა. აღებული
მიუპყრა, და ჰრქვა ჰყავ ადრე ბრძანებული შენდა, და იგი განჰკრთა.
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საშინელსა მას ზ~ა ხილვასა, და მსწრაფლ მიუმცნეს, მ
თავარსა, და ჰრქვეს ყ~ი ხილული, და მან ბრძანა რათა წ~ე
მისსა მიიყვანონ, და ვ~ა მიიყვანეს, ჰრქვა მას; ჰსთქუ რა
ჳცა გნებავს და ყლ~ივე მიგცე შენ: ხ~ მცირედი ქვა უჩვენა.
მას ვითარ სამეული, და ლოკდა მას და სცნეს რ~ მარილი
უნდა, და მოართვეს ორი ოდენ ქვა განუტეხელი, და მან,
მოხლიჩა, და წარვიდა, და ალოკა ფურთა მათ, და იყოფოდა ხა
ტსა მას წ~ე, ვ~ე აღსასრულამდე ცხოვრებისა მისისა: და
წ~ჳ იგი წ~თა შ~ა მიიცვალა, და ჩ~ნ დაგვიტევა ხატი იგი
საუფლო და არს იგი ვ~ე დღეინდელად დღემდე უჩინრა
დ, და სასწაულთა მოქმედებს განცხადებულად, რ~ი უადვ
ილეს არს აღრიცხვა ზღვის ქვიშათა, ვ~ე საკვირველ
ებათა საუფლოსა მის ხატისათა: გარნა ვინათგან ღ~ი
მხ~ არს მოქმედი სასწაულთა, მანვე მხ~მან უწყი
ს სიმრავლე სასწაულთა თვისთა, და უკეთუ ხ~ სოლომონ
ცა იყო, ვერცა მან შეიძლოს აღრიცხვად, თვინიერ ღ~ი
სა მხოლოსაჱ
ხ~ ჟამსა მას ოდეს თვით მპყრობელი იუსტინიანოს მე
ფე ბერძენთა ჰბრძოდა კერძოთა ოვსეთისათა, საზღვარსა
ავაზაგიასსა, ნათესავსა ხასკუნთასა, რ~ ექმნა მათ გან
დგომილება, მაშინ მოუძღვანა ნიჭი დიდი იუსტინი
ანოს ფარსმანს ქართველსა მეფესა, და ევედრა, რათა შე
ეწიოს მჵედრობასა მისსა ყლ~ითა ძალითა მისითა, და ბ
რძოლა უყოს ხასკუნთა: ისმინა უკ~ჲ ფარსმან ვედრება
ბერძენთა მეფისა და დაუტევა ევაგრე მცველად სამეფოსა
თჴსსა:
ხ~ თვით წარვიდა, და შეწევნითა ღისათა და იმორჩილა ნა
თესავი იგი ხასკუნთა, და მთავარნი მათნი ყ~ნი შეპყრო
ბილნი წარავლინნა წ~ე იუსტინიანესა: მერმე მოიქცა თ
ვისადვე სამეფოდ ოცდა მექვსესა წელსა იუსტინიანეს მე
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ფობისასა: იქმნა კრება მეხუთე ას სამეოცდა ხუთთა მამ
ათაგანთ წ~თა ქ~ეს აქეთ ფ კ ზ კოსტანტინე პოლის ვიგილიო
ს წი~სა ჰრომთა პაპისა ზე, რლ~ისა წინა მძღვარ იყვნეს ევ

სტიქიოს კოსტანტინუ პოლელი, აპოლინარი ალექსანდრელი,
დომნოს ანტიოხელი და ადგილისა აღმავსებელნი იეროსალ
იმელთანი სტეფანოს გ~ი და დამიანოს ეპისკოპოსნი:
ხ~ შემოკრბეს ორიგეანთა და მისთა მიმდგომთათვის დიდიმო
ს, დაევაგრესთჴს, რლ~ნიცა შეაჩვენნეს და დაამჵვნეს:
მათვე ჟამთა შ~ა იუსტინიანეს მეფობისათა, აფხაზნიცა შეიცვალნეს უმჯობესად, და ქ~ეანობისა შეიწყნარეს ქადაგება,
რ~ პალატსა შ~ა იუსტინიანე მეფისასა იყო ვინმე საჭურ
ისი აფხაზი ნათესავით, და ეფრატა სახელის დებით, რ~ი
წარივლინა მეფისა მ~რ ქადაგებად მათდა, და აღთქმად, ვ~დ
ამიერითგან არცა[ღა] ერთიღა ვინ ნათესავისა მათისაგანი
განჵვებულ იქმნებოდეს მამა კაცობისაგან რკინისა მ~რ: რ~
მრავალნი იყვნეს მათგანნი მსახურ სამეუფოსა საწოლისა,
რ~ლთა საჭურის იცის წოდება ჩვეულებამან: ვინაცა იუსტ
ინიანე ტაძარი წი~სა ღ~ის მშობლისა აღაშენა: აფხაზეთს.
შ~ა ბიჭვინთას და მღდელნი დაადგინნა მას შ~ა, რ~უგანცხ
ადებულესად ასწავებდენ სჯულსა ქ~ენობისასა:
ხ~ მეფითგან მირიან მეფისათა, ვ~ე მეორისა ფარსმანისასა.,
გარდაჵდეს წელნი ორას ორმოცდა ათი, და მეფენი გარდაიც
ვალნეს ათოთხმეტნი და ვახტანგისითგან კათოლიკოსნი.
გარდაიცვალნეს ექვსნი და მოკვდა ფარსმან, და დაჯდა მე
ფედ ძე მისი ბაკურ:
ოცდა მეათვრამეტე მეფე ბაკურ, ძე ფარსმან მე
ფისა ხოსროიანი: ესე ბაკურ იყო მორწმუნე და მაშენ
ებელი ეკლესიათა: ამან განამრავლნა ეკლესიანი და მღ
ვდელნი სამეფოსა შ~ა მისსა, და განსწმიდა ქართლი ყ~ი
სა უსჯულოებისაგან: და მოკვდა კ~სი ევლავიოს: და მანვე
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მეფემან კ~სად მაკარი: ამასვე ჟამსა მეფობდა სპარსეთს შ~ა
რ~ლსა ერქვა ურმიზდ, და მასვე ჟამსა იყო სომხითს კაცი ერთი.
შვილი მთავართა, სახელით ვასქენ, და ესვა მას ცოლი მთავ
ართა შვილი, რ~ლსა ერქვა შუშანიკ, ასული ვარდანისი: ხ~
ამას ვასქენს ეუფლა ეშმაკი, და განიძრახა მიქცევა ცეცხ
ლის მსახურებად; წარვიდა წ~ე სპარსთა მეფისა, და და
უტევა სჯული ქ~ესი და იქმნა ცეცხლის მსახური:
ხ~ სპარსთა მეფემან წარმოგზავნა იგი ნიჭითა დიდითა ერი
სთავად რანისა; ხ~ ვ~რ მოვიდა, და სცნა ცოლმან მისმან შუშა
ნიკ ქრმისა მისისაგან დატევება სჯულისა ქ~ესისა, არღარა
ერჩდა იგი ცოლად და დაივიწყა სიყუარული ქრმისა მისისა, და
ყ~ითა გულითა შეუდგა იგი ქ~ესა, აღსრულებად მცნებათა
მისთა: მაშინ ვასქენ შეუდგა მრავალ ღონედ პ~ლ ლიქნითა
და ვედრებითა, და ნიჭისა მიცემითა, შ~დ შეაგდო სატანჯველ
სა დიდსა, რ~ი სივრცისაგან ვერ დავსწერენ ღვაწლნი წი~სა
შუშანიკისანი, [რ~ი] და მოკლა იგი ქმარმან მისმან ვასქენ ერი
სთავმან რანისამან
მაშინ ბაკურ მეფემან ქართველმან, მოუწოდა ყთ~ა ერისთავ
თა ქართლისათა, და შემოკრიბნა ლაშქარნი ფარულად, და წა
რემართა ვასქენს ზ~ა პარვით: ხ~ ვასქენ ველსა გარე დგა კიდ

ესა მტკვრისასა, სადა შეერთვის მდინარე ანაკერტისა მტკ
ვარსა: და ესხა, და შეიპყრა ვასქენ, და დაჭრეს წურილად ა
სონი მისნი, და მოკიდეს ხესა: გვამი წი~სა შუშანიკისა
წარმოიღეს დიდითა პატივითა და დაფლეს ცორტავს:
ამან ბაკურ მეფემან წარგზავნა მოციქული წ~ე მეფისა სპ
არსთასა, აუწყა ესე ყ~ი, და ითხოვა მისგან შენდობა: მაშინ მე
ფემან განიძრახა გონებასა და თქვა, უკეთუ შევრისხოთ ქარ
თველთა, გაერთნენ იგინი ბერძენთა, და შენდობა აღირჩია:
გამოგზავნა მოციქული ბაკურისსა პასუხითა კეთილითა,
და ყ~ი გმობა და ბრალობა ვასქენ მოკლულისა უბრძანა და ამარ
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თლა ბაკურ სიკვდილისა მისისათჴს, და წარმოგზავნა რანსა.
და მოვაკანსა სხვა ერისთავი, რლსა ერქვა დარიელ: და უბრძანა
რათა კეთილად მეგობრობდეს ქართველთა: და მოკვდა კ~სი მაკარი,
და ამანვე მეფემან დასვა სვიმონ კ~სად, და მოკვდა მეფე ბაკურ, და დ
არჩეს შვილნი მისნი წვრილნი, რ~ლნი ვერ იპყრობდეს მეფობასა:
მაშინ მეფემან სპარსთამან ურმიზდ, მისცა ძესა მისსა რანიდა მოვაკანი, რ~ლსა ერქვა ქასრე ამბარიეზ, და მოვიდა და დაჯდა ბარ
დავს და უწყო ზრახვად ერის თავთა ქართლისათა, აღუთქვა კე
თილი დიდი, და დაუწერა საერისთოთა მათთა მამულობი შვილი
თი შვილამდე, და ესრეთ მოიბირნა ლიქნითა, და განდგეს ერისთ
ავნი და თვის თვისად, ხარკსა მისცემდეს ქასრეს ამბარიეზს, და შ
ვილნი ბაკურისნი და რჩეს მთიულეთს კახეთისასა, და ნათესა
ვნი მირდატისნი ვახტანგის ძისანი, რლნი მთავრობდეს კლა
რჯეთს და ჯავახეთს იგინი დარჩეს კლდეთა შ~ა კლარჯეთისათა.
სხვა ყ~ი ქართლი სომხითი, და ასფურაანგი დაიპყრეს სპარ
სთა, და ბრძოდეს ბერძენთა, ამისა შ~დ მცირედთა წელთა იქმნ
ნეს შფოთნი დიდნი სპარსეთს შ~ა, შემოვიდა თურქთა მეფე სპ
არსეთს შ~ა, მოვიდეს ბერძენნი ეწყვნეს სპარსთა შუა მდინარ
ეს, იოტნეს შევიდეს სპარსეთს, და იწყეს ტყვენვად სპარსეთ
ისა: მაშინ ქასრე ამბარიეზმან და უტევა ქართლი და რანი, და წა
რვიდა შველად მამისა მისისა: ესრეთ რა უცალო იქმნეს სპარ
სნი, მაშინ შეითქვნეს ყნი ერის თავნი ქართლისანი ზემოანი
და ქვემონი და წარგზავნეს მოციქული წ~ე ბერძენთა მეფისა და ი
თხოვეს, რათა უჩინოს მეფედ ნათესავთაგან მეფეთა ქართლ
ისათა, რათა იყვნეს ერისთავნი იგი თჴს თჴსსა საერისთოსა
შეუცვალებელად: მაშინ კეისარმან აღასრულა თხოვა მა
თი, და მოსცა მეფედ დის წული მირდატისი ვახტანგის ძისა
ბერძნის ცოლისა, რ~ლსა ერქვა გურამ რლი მსთავრობდა კლ
არჯეთს და ჯავახეთსჱ
oცდა მეათცხრამეტე მეფე ქართლისა კ
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ურაპალატი გურამ ბაგრატიონი: ხ~ ესე გურ
ამ იყო დედით ხოსროიანი და მამით ბაგრატიონი:
და ესე ბაგრატიონის შვილის შვილნი და ნათესავნი
არიან ამა გურამისნი: და ვიწყოთ ყ~ივე ამბავი ბაგრატი
ონთა, თუ ვითარ არიან ნათესავნი და ვით წწრ მეტ
ყვლისანი დ სოლომონისნი: ანუ ვითარ მოიწივ

ნეს ქყ~ანასა ჩნ~სა: ვიწყოთ ადამისითგან, და წარმ
ოვსთქვათ ყ~ი ნათესაობაჳ მათი:
ადამ ჰშვა სეით სეით შვა ენოს, ენოს შვა კაინან, კაინა
ნ შვა მალელელ, მალელელ შვა იარედ, იარედ შვა ენუქ, ენუ
ქ შვა მათუსალა, მათუსალა შვა ლამექ, ლამექ შვა ნოე,ნოე შვა სემ, სემ შვა არფაქსად, არფაქსად შვა კაინან, [შვა]კაინ
ან შვა სალა, სალა შვა ებერ, ებერ შვა ფალეგ, ფალეგ შვა რა
გავ, რაგავ შვა სერუქ, სერუქ შვა ნაქორ, ნაქორ შვა თარა, თარა შვა
აბრაჰამ, აბრაჰამ შვა ისაკ, ისაკ შვა იაკობ, იაკობ შვა იუდა,
იუდა შვა ფარეზ, ფარეზ შვა ესრომ, ესრომ შვა არამ, არამ შვა
ამინადაბ. ამინადაბ შვა ნაასონ, ნაასონ შვა სალმონ, სალმონ
შვა ბოოს, ბოოს შვა იობედ, იობედ შვა იესე, იესე შვა დ~თ
მეფე, დ~თ მეფემან შვა სოლომონ, სოლომონ შვა რობოამ, რ
ობოამ შვა აბია, აბია შვა ასა, ასა შვა იოსაფატ, იოსაფატ შ
ვა იორამ, იორამ შვა ოზია, ოზია შვა იოთამ იოთამ შვა აქაზ,
აქაზ შვა ეზეკია, ეზეკია შვა მანასე, მანასე შვა ამონ, ამონ შ
ვა იოსია, იოსია შვა იექონია, იექონია შვა სალათიელ, სალათ
იელ შვა ზორაბაბელ, ზორაბაბელ შვა აბიუდ, აბიუდ შვა ელიაკი
მ, ელიაკიმ შვა აზორ, აზორ შვა სადუკ, სადუკ შვა აქიმ, აქიმ შ
ვა ელიუდ, ელიუდ შვა ელიაზარ, ელიაზარ შვა მატათან მატათან შვა იაკ
ობ, იაკობ შვა იოსებ ქმარი მარიამისი, და ძმა კლეოპასი, კლეოპა
შვა ნაომ, ნაომ შვა სალა, სალა შვა რობუამ, რობუამ შვა მუ
ხთარ, მუხთარ შვა ელიაკიმ, ელიაკიმ შვა ბენიამენ, ბენიამენ.
შვა იერობე, იერობე შვა მოსე, მოსე შვა იუდა, იუდა შვა ელია
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ზარ, ელიაზარ შვა ლევი, ლევი შვა იორამ, იორამ შვა მანასე, მანასე.
შვა იაკობ, იაკობ შვა მიქია, მიქია შვა იოაკიმ, იოაკიმ შვა იერობე
მი, იერობემ შვა აბრაამი, აბრაამ შვა იობ, შვა აქაბ, აქაბ შვა სვიმო
ნ, სვიმონ შვა იზაქარ, იზაქარ შვა აბია, აბია შვა გად, გად შვა ასე
რ, ასერ შვა ისაკ, ისაკ შვა დან, დან შვა სოლომონ, სოლომონ შვა,შ
ვიდნი ძმანი, რ~ლნი იგი მოსცნა ღ~ნ ტყვეობასა შ~ა:
და ესე შვიდნი ძმანი ძენი ამის სოლომონისნი წარმო
ვიდეს ქყ~ანით ფილისტიმით: ტყვეობით წარმოსრულნი
ჰურიანი, და მოიწივნეს ეკლეცს წ~ე რაქელ დედოფლისა, და ნათელიღეს ჵელითა რაქელ დედოფლისათა, ერთი მათგანი შემოიყვ
ანა სიძედ, და ორნი მათგანი ამზახნა სომეხთა მეფესა:
ხ~ ოთხნი ესე ძმანი გურამ, საჰკ, ასამ და ვარზავარად წარმოემართ
ნეს ქართლს: მაშინ ვინათგან მოაკლდა მეფობა შვილთა გორგასლ
ისათა, მით ჟამითგან ეპყრათ უფლებაჳ ქართლის აზნაურთა.
ვ~ე ამათამდე, ა~დ დაესრულა უფლებაჳ ქართლისა აზნაურთა ბრ~ო
ტთა საქმრთა მათთაგან: მას ჟამსა მცხეთა ათხელდებოდა, და ტფ
ილისი აღშენდებოდა; არმაზი შემცირდებოდა, და კალა განდიდდებოდა:
და სპარსთა და ეპყრა სომხითი, ქართლი და ასფურაგანი:
ხ~ მაშინ ვ~რ უცალო იქმნეს სპარსნი, ითხოვეს ქართველთა ბერძ
ენთ მეფისაგან მეფე ქართლისად: მაშინ კეისარმან მოსცა ესე.
გურამ კურაპ პალატი რ~ მანვე კეისარმან მოსცა პატივად კურატ
პალატობა, და წარმოგზავნა მცხეთად: ხ~ სამნი იგი ძმანი ამის გ
ურამისნი წარვიდეს კახეთს, და საჰაკ და ემძახა ბაკურს ძესა ნერსესი

სა: ხ~ ასამ, და ვარ-ზავრად წარვიდეს კამბეჩოანს, და გარადუქციეს.
ერი ვეზანსა ერის თავსა სპარსთასა და მოკლეს ვეზან, და დაიპყრ
ეს მათ კამბეჩოანი, და დასხდებოდეს მუნ, და ცხონდებოდეს ხორნაბუ
ჯს: და ამა ჟამამდე შვილნი მათნი მსთავრობდეს მას შ~ა:
ხ~ ამის გურამის ზე, მოკვდა კ~სი სვიმონ, და დაჯდა კ~სად სამოელ.
თ: კ~სი, და შვილნი ბაკურ მეფისანი ნათესავნი დაჩისნი ვახტან
გის ძისანი, რლ~ისათვის მიეცა მეფობა ვახტანგ მეფესა, იგინი
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და რჩეს კახეთს, და დაიპყრეს კახეთი, და ჲერეთი იორითგან, და დასხდეს უჯა
რმოსა, და იყვნეს მორჩილებასა გურამ კურატ პალატისასა:
მაშინ კეისარმან წარმოსცა განძი დიდ ძალი გურამ კურატ პალატი
სთანა, და უბრძანა., რათა მით განძითა გამოიყვანნეს ჩრდილოს ლ
აშქარნი, და შეაერთნეს მათ თანა სპანი ქართლისანი, და შეგზავნე
ს სპარსეთს: ხ~ გურამ ჰყო ეგრეთ: გამოიყვანნა ოვსნი, დურძუკნი,
დიდონი, და წარუძღვანა ერისთავნი ქართლისანი; შევიდეს ადარბა
დაგანს, და დაუწყეს ტყვენვა,და ესე ვითარნი ჭირნი და უცალოება
ნი მოიწივნეს სპარსთა ზ~ა: მაშინ გამოჩნდა კაცი ერთი სპარსეთს,
რ~სა ერქვა ბარამ ჩუბინი: ესე ეწყო თურქთა სპარსეთს შესრ
ულთა, ვ~ა წერილ არს განცხადებულად სპარსთა ცხოვრებასა შ~ა,
და მოკლა თურქთა მეფე, და იოტა ბანაკი მათი: ხ~ სპანი იგი ბერძე
ნთანი, რ~ნი შესრულ იყვნეს სპარსეთს, შეიქცეს და წარვიდეს შ~ა
ხ~ დაშთომილი იგი გურამ პალატისა შეგზავნილი, წარმოვიდეს
იგინიცა შ~ა, რ~ ვინათგან მოიცალეს სპარსთა თურქთაგან, შე
შინდეს, და დაეცა შიში და ძრწოლა ქართველთა სპარსთაგან:
მაშინ იწყო [.]გურამ კურატ პალატმან ციხეთა და ქალაქთა მა
გრებად, და კ~დ წყალობა ჰყო ღ~ნ ქე~ნეთა, ზ~ა დასხვა შუღლი დავა
რდა სპარსეთს; რ~ იგივე ბარამ ჩუბინი გაადგა სპარსთა მეფესა,
და დასწვეს თვალნი ურმიზდს მეფესა, და ცოლის ძმათა მისთა, დ აიწყე
ს ბრძოლად ჩუბინმა და ქასრე, ამბარვეზმან იოტა ქასრე ჩუბინის
გან, და წარვიდა საბერძნეთს:
მაშინ კეისარმან მავრიკ, მისცა ასული მისი ცოლად ქასრე ამ
ბარვეზსა, და მისცა სპა მისი, და წარმოგზავნა ჩუბინს ზ~ა, იოტა
ჩუბინი სპარსეთით, და ქასრე ამბარვეზმან და იპყრა სპარსეთი:
შ~დ ამისა მავრიკ კეისარმან იურვა ქართველთა თვის ქასრესთანა,
დაჰრქვა., ვინათგან დაუტეობიათ ქართველთა კერპთ მსახურება,
მუნითგან მორჩილნი არიან ბერძენთა, რ~ ჟამსა შ~ა მძლავრებისაგა
ნ თქვენისა იქმნნეს განრყვნილ ქართლი, თუ არა სხვა სამარ
თალი თქ~ნი არა რაჳ არს ქართლსა ზ~ა, აწ ბრძანებითა ღ~ისა
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თა ვინათგან სრულსა სიყვარულსა ზ~ა ვართ მე და შენ, იყოს ქართ
ლი ჩ~ნ შ~ს თავის უფალ მშვვიდობით, რ~ მე ვარ მოურავი და მწე ყთ~ა
ქართველთა, და ყთ~ა ქე~ნეთა:
მაშინ ერჩდა სპარსთა მეფე კეისარსა, და განთავისუფლდეს ქართ
ველნი: და ესე გურამ კრტ პალატი დაადგრა ბერძენთა მორჩილებასა.
ზ~ა: იყო ესე გურამ კაცი მორწმუნე, და მაშენებელი ეკლესიათა: ამან
აღაშენა ეკლესია ჯ~ისა პატიოსნისა: და აქამომდე ჯ~ი ველსა ზ~ა
იყო, და ექმნა ეკლესია წელთამდის ოდენ: და კ~დ ამანვე კურატ პალ
ატმან განაახლა საფუძველი ტფილისისა სიონისა, რ~ი შ~დ ა

მის გურამისა განასრულეს, აღშენება ტფილისის სიონისა, ნახე
ვარი ერთმან ვინმე ქვრივმან დედაკაცმან და ნახევარი ყ~ნ ერმან, ჟ
ამსა პ~ლისა ადარნასე მთავრისასა, და იგი ადარნასეცა შეეწია აღ
შენებასა მისსა, რ~ ნათესავნი მორწმუნისა მირიან მეფისანი ყნ
ივე ეკლესიათა მაშენებელნი იყვნეს: და მეფობდა ესე მეფე კურატ
პალატი კეთილად. და უშფოთველად, ა~დ ქართველნი ერის თავნი
ვერ სცვალნა საერისთოთაგან მათთა, რ~ სპარსთა მეფისაგან და ბე
რძენთა მეფისაგან აქვნდათ სიგელნი მკვიდრობისანი საერისთოთა
მათთა, ა~დ იყვნეს მორჩილებასა გურამ კურტ პალატისასა:
ხ~ ამას გურამ კურატ პალატსა ესხნეს ძენი, რ~ლთა ეწოდებოდა სა
ხელად ერთსა სტეფანოს და მეორესა დიმიტრი., და მასვე ზე მოკვდა კ~სი სამოელ, და მანვე კურატ პალატმან დასვა კ~სად სამოე
ლვე: ი: კ~სი: და ამისა შ~დ მოკვდა გურამ კურატ პალატი და მ
ის წილ მეფე იქმნა ძე მისი სტეფანოზ:
მეორმოცე ერისთავთა მთავარი ქართლისა სტეფანოზ, ძე
გურამ კურატ პალატისა ბაგრატიონი:
ხ~ ამან სტეფანოზ მეფობისა სახელი ვერ იკადრა, სპარსთა
და ბერძენთა შიშისაგან, ა~დ ერისთავთ მთავრად ხადოდეს, და მის ზე
მოკვდა კ~სი სამოელ, და ამან სტეფანოზ დასვა კ~სად ბართლომე:
ხ~ ესე სტეფანოზ იყო ურწმუნო და უშიში ღ~ისა, არა მსახურა ღ~ა,
არცა ჰმატა სჯულსა და ეკლესიათა, და ამაზე იქმნა შფოთი დი
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დი საბერძნეთს, რ~ მავრიკ კეისარსა განუდგა ფოკას მჵედარი, და მოკლა
მავრიკ კეისარი, და შვილნი მისნი, და დაიპყრა საბერძნეთი ფოკას მჵე
დარმან მაშინ სიძემან კეისრისამან ქასრე სპარსთა მეფემან, იწ
ყო სისხლთა ძებნა სიმამრისა, და ცოლის ძმათა თჴსთა, შესვლად
და ტყვენვად საბერძნეთს: განძლიერდა ბერძენთა ზ~ა, და ვერ წინა ა
ღუდგა ფოკა კეისარი: ხ~ სტეფანოზ მთავარი ქართლისა შეუშინდა
მეფესა სპარსთასა, განუდგა მაშინ ბერძენთა, და მიექცა სპარ
სთა: მას ჟამსა მანვე ქასრე მეფემან წარმოსტყვენა იეროსლიმი,
და წარმოიღო ძელი ცხოვრებისა: და შ~დ ამისა აღიღო ღ~ნ ჵელი
წყალობისა ქასრესგან, შეიპყრა ძემან მისმან, შესვა საპყრობი
ლესა ძნელსა, და მოკვდა სენითა ბოროტითა:
ხ~ ამის სტეფანოზის ძმა დიმიტრი, აშენებდა ეკლესია[თა]სა ჯი
სა პატიოსნისა, რ~ სენიცა იყო მისთანა ბრ~ტი და ვერ შემძლ
ებელ იყო განშორებად კარსა ეკლესისასა., და სტეფანოს მსთავრ
ობდა ყ~სა ქყ~ანასა ქართლისასა, და დაჯდა ტფილისს,და მორჩ
ილებდა სპარსთა: ხ~ ამისა შ~დ რაოდენთამე წელიწადთა, გამოჩნ
და საბერძნეთს კაცი ერთი, თჴსი მავრიკ კეისრისა, სახელით ერა
კლე: ამან მოკლა ფოკა კეისარი და დაიპყრა საბერძნეთი: განძლ
იერდა იგი, დასავლეთ[.]ით თურკნი, და შეკრიბნა სპანი ურიცხვ
ნი, და წარმოემართა სპარსეთად, ძიებად ძელისა ცხოველისა, და მო
ვიდა პ~დ ზემო ქართლს სამცხეს:
მაშინ მიესმა სასწაულთ მოქმედება ხატისა მის, რლ~ი წ~ა ღ~ის მ
შობელსა გამოესახა, და მოეცა პ~ლ წოდებულისა ანდრიასათვის დამ
ას მოესვენა, და დაესვენებინა მცირესა ეკვდერსა შ~ა აწყურს: მოვი
და კეისარი ერეკლე ხილვად დათაყვანის ცემად ხატისა მის: მა
შინ იწყო ერეკლე აწყურს დიდისა საყდრისა საძირკველისა ჩაგ

დებად და შენებად ვე~მდის მიერითგან განსრულდა მორწმუნეთა
კაცთა მიერ, და მიერ შექმნეს საეპისკოპოსოდ:
მაშინ ამან სტეფანოზ, არა ინება განდგომა სპარსთა, განამაგ
რნა ციხენი და ქალაქნი, და დადგა ტფილისსა შ~ა: მოვიდა ერაკლ
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ე კეისარი და მოადგა ტფილისს., ხ~ სტეფანოზ იყო ქველი მჵედარი, და შ
ემმართებელი, დღეთა ყთ~ა გამოვიდის კართა ქალაქისათა, და ებრძოდ
ის ბერძენთა: მაშინ უკ~ჲ მას წყობასა შ~ა ჩამოაგდეს სტეფანოს.
და მოკლეს, და დაიპყრა კეისარმან ტფილისი: ხ~ ციხესა კალისასა.
დარჩეს კაცნი, და არა მოერთნეს კეისარსა, და ციხის გამოღმართ ცი
ხის თავმან ჵმაჰყო და ჰქვა მეფესა ესრეთ; ვაცისა წვერნი გასხ
ენ, და ვაც ბოტისა კისერი გაქვს: მაშინ ვ~ა ესმა სიტყვა ესე კეისარ
სა ბრძანა: დაღაცათუ კაცმან იმან ბასრობით მრქვა მე ვაც ბოტო
ბა, ა~დ არა არს სიტყვა მისი ცუდ, და მოიღო წიგნი დანილ წ~წრმეტყ
ველისა და ჰპოვა მას შ~ა წერილი ესრეთ: ვ~დ გამოვიდა ვაცი დასავლი
სა დაშემუსრნეს რქანი ვერძისა აღმოსავლისანი:
განიხარა კეისარმან, და დაიდასტურა, რ~ ყ~ივე განემარჯვებოდა: მა
შინ მოუწოდა კეისარმან ძესა ბაკურისსა ქართველთა მეფის
ასა ნათესავსა დაჩისასა ვახტანგის ძისასა, რ~ი ერისთობდა კახე
თს რ~ლსა ეწოდებოდა სახელად ადარნასე, და მისცა მას ტიფ
ლისი, და მთავრობა ქართლისა და დაუტევა მასთანა ერისთავი, რ
ლ~სა ერქვა ჯიბღა, ბრძოლად კალისა:
მეორმოცდა ერთი მთავარი ქართლისა ადარნასე
ძე მეფისა ბაკურისი. მესამე ძე ხოსროიანი:
ხ~ ამან ადარნასემ მთავარმან. ქართლისამან და ერ
ისთავმან ჯიბღა, უწყვეს ბრძოლად ციხესა კალისასა.,
და კეისარი წარემართა ბაღდადს., პ~დ მივიდა გარდაბანს, ვა
რაზ გაგელისასა, და დაილაშქრა ადგილსა მას, რ~ლსა ჰრქვ
იან ხუზაშენი; და ნათელსცა ერაკლემ ერის თავსა ვარაზ
გაგელსა, და ყ~სა ერსა მისსა, და იწყო შენებად ეკლესისა, რ~ი
იგი უბრწყინვალეს არს ყთ~ა ეკლესიათა: და მუნით წარ
ვიდეს ბერდუჯს, და დადგა გულსა სოფლისასა, და აღმართა ჯ~ი
ქვისა, და დასდვა საფუძველი წი~სა ღ~ის მშობელისა ეკლესი
ად და აღასრულა გუმბათი მისი: (და) მნით მივიდა ლალს დაუწო
და მეწეკენელთა მთავარსა, და ნათელსცა., და წარვიდა მუნით
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ბაღდადს: ხ~ მან ერისთავმან ჯიბუღ, და ადარნასე ქართლის მთ
ავარმან გამოიღეს ციხე კალისა, და შეიპყრეს ციხის თავი იგი:
ხ~ ამან ერისთავმან ჯიბუღ, პ~დ პირი დრაჰკნით აღუვსო, რ~ლ
სიტყვითა მისითა განიხარა კეისარმან, და შ~დ მისსა ტყავი გა
ჰჵადა და კეისარსა უკან მისწია გარდაბან, კადრებისა თვის უყო ყ~ი
ესე მას: და ესე ვითარითა სიკვდილითა წარეგნეს სტეფანოს, და მ
ისნი მსახურნი: ამისთვის უყო ღ~ნ მთავარსა მას სტეფანოზს
რ~ არა მინდობითა ღ~ისათა ცხონდებოდა, ა~დ მორწმუნეთა ემტ
ერებოდა, და ურწმუნოთა მოყვრობდა:ხ~ მაშინ კ~დ წარიღეს ბერძ
ენთა საზღვარი ქართლისა სპერი, და ბოლო კლარჯეთისა ზღვ
ის პირი და შვილნი სტეფანოზისნი დარჩეს, კლდეთა შ~ა კლარჯე
თისათა და სხვა ყ~ი ქართლი დაიპყრა ადარნასე ბაკურის ძემ

ან მთავრობით, და მეფობისა სახელი ვერცა მან იკადრა., და ერ
ისთავნი იყვნეს თჴს თვისსა საერისთოსა მაშინ მკვიდრობდ
ეს და მორჩილებდეს ადარნასე მთავარსა:
მოკვდა კ~სი ბართლომე, და ამან ადარნასემ დასვა კ~სად ი~ნე: ი ბ:
კ~სი და წარგზავნეს ანტიოქიას, და მისთანა მონაზონი ერთი მოცი
ქულათაცა და სა~კხელათცა, რ~ განწესებულ იყო კხ~ევა ანტიოქიი
თ კ~სისა, და ვერღარა ვის ჵელეწიფებოდა სლვად გზასა ანტიოქ
ისასა, ამისთვის დიდი ზრუნვა აქვნდათ ქართველთა: ხ~ დღეთა
თეოფილაკტე ანტიოხელ პატრიახისა, წარივლინნეს მოციქულ
ნი და მივიდეს წ~ე თეოფილაქტე ანტიოხელ პატრიახისა, და
მიუთხრეს., ვ~დ დიდსა ჭირსა შ~ა არიან ქ~ენენი, მკვიდრნი ქართველ
თა სოფლებისანი: რ~ დღითგან ნეტარისა ანასტასი მღვდელ
მოწამისათა, არა კხებულ არს სიძნელისა თვის გზათასა:
ხ~ მან ჰყო საზოგადო კრება, და განაჩინა ბჭობითა კრებისათა მთ
ავარეპისკოპოსთა, მიტრა პოლიტთა და ეპისკოპსთა თჴსთა თანა რათა შეკრბებოდნენ ეპისკოპოსნი სამრევლოსა მისისანი, და კ
ხ~ებდენ კა~სს ჟამითი ჟამად, რ~იცა საღ~თომან მადლმან უჩ
ვენოს მათ, და რ~ი გამოირჩიონ, და სთნდეს მეფესა, და ეპისკოპო
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სთა, და ერსა და მოყვასთა მის ეკლესისათა: და შეუქმნა მათ აღწე
რილი მოსახსენებელი თავისა მისისათვის, და მუნ შემოკრებულისა
კრებისა თვის, დაჵელ დასხმულ ჰყო ერთი ორთა მათ მისსა მოვლინებ
ულთა მონაზოთაგანი სახელით ი~ნე მის ჟამისა კ~სად მათდა:
ხ~ ამას ანტიოქიის კრებასა შ~ა გაპატიოსნდა, და განთავისუფლდა
მათგან კ~სი, რ~ ჵელ ქვეით არღარა არს პატრიახთა და აღარც აკ~ხ
ებენ, ა~დ თვისნი ეპისკოპოსნი აკ~ხებენ, და მიერითგან განეფინა ქყ
ანასა ზ~ა, ვ~დ კრებასა შ~ა ანტიოხისასაჱ
მაშინ უკ~ჲ ი~ნე გუთელ ეპისკოპოსი მისისა სამწყსოსა დაერისა მ~რ მო
ივლინა ქართლად, და ქართლისა კა~სისა იოანესა მიერ ჵელთ დასხმა მცხეთას; რ~ მას ჟამსა საბერძნეთისა კერძონი ხატთა მბრძოლისა წვალებასა.
და ეპყრნეს: მოკუდა კ~კოსი ი~ნე და ამანვე ადარნასემ დასვა ბაბილა კ~სად:
იგ: კ~სი: ხ~ ერაკლე კეისარი შევიდა ბაღდადს, შეიპყრა ხვასრო, მეფე, და მო
აღებინა ძელი ცხოვრებისა,და მოკლა ხვასრო, და იწყო შენებად იჲლ
იმისა: და დასვა ბოდისტრო პატრიაქად, და დიდ ფ~დ წარუღო ბაღდადი,
და უკმოიარა გზა ქართლისავე, წელსა მეშვიდესა რადგან ჩაევლო და ეკლ
ესია ჯ~ისა პატიოსნისა, და სიონი ტფილისისა, განესრულნეს
ადარნასე ქართლისა მთავარსა: მაშინ ერაკლე მეფემან მცხეთას
და უჯარმოს ქადაგნი განავლინნა, რათა ყ~ნი ქ~ეანენი ეკლესიად შე
ვიდნენ, და ყნი მოგვნი და ცეცხლის მსახურნი, რ~ლნიცა არა მოინა
თლნენ, მოისრნენ: ხ~ მათ ნათლის ღება არა ინებეს, ა~დ ზაკვით აღ
ერინეს ქ~ნეთა თ~ა, და მიაწიეს მათ ყთ~ა ზ~ა მახვილი და ეკლესიათა
შ~ა მდინარენი სისხლთანი სდიოდეს და განსწმიდა სჯული ქ~ს ღ~ისა
ჩ~ნისა წარვიდა და წარიტანა თ~ა მანგლისით და ჲერუშეთით ფერჵთა ფ
იცარნნი და სამსჭვალი უ~ისა ჩ~ნისა ი~სო ქ~ესი, რ~ნი მოცემულ იყ
ვნეს კოსტანტინესგან მირიან მეფისად: მაშინ შეწუხდა ადარნასე
ქართლისა მთავარი, და ევედრებოდა, რათა არა წარიხვნეს კეისარმან ნიჭნი იგი ღ~ისა
მიერნი, ა~დ არა ისმინა კეისარმან ვე
დრება მისი და წარიხვნა თანა: და შ~დ ამისა მოკვდა ადარნასე მთავა

რი და მისწილ დაჯდა ძე მისი სტეფანოზ ქე~ს აქეთ k კ ნ:
oრმეოცდა მეორე მთავარი ქართლისა სტეფ
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ანოზ, ძე ადარნასე მთავრისა ხოსროიანი:
ხ~ ეს სტეფანოზ: იყო უმეტეს ყთ~ა ქართლის მეფეთა დამთავართა მორწმუნე და განმწმედელი სჯულისა; მაშენებელი ეკლ
ესიათა: და ამან მოადგნა ზღუდენი ეკლესიასა ჯ~ისა პატიოსნის
ასა, და აღაშენნა დარბასნი, და დაწერე კრება ყთ~ა პარასკევთა: ამ
ან შეკრიბნა ყ~ნი ეპისკოპოსნი და მღრდელნი მის არისანი კ~სსა
თანა წ~ე პატიოსნისა ჯ~ისა, და ადიდიან პარასკევი ვ~ა დიდი პარასკევი:
ხ~ საკათალიკოსოსა არნ კრება ყთ~ა ხუთ შაბათთა, და ადიდიან წმი
და სიონი, ვ~ა დიდსა ხუთ შაბათსა საიდუმლოსა-თანა ჵორცითა
და სისხლითა ქ~ესითა ხ~ მცხეთას საეპისკოპოსოსა არნ კრება ყთ~ა
შაბათთა და ჵსენება პ~ლ მოწამისა სტეფანესი, და ყთ~ა მოწამე
თა, და დიდისა მისგან ძლიერებისა სპარსთასა, რ~ი წამებულ
იყო აბიბოს ნეკრესელი ეპისკოპოსი, რ~ნ მოაქცივნა უმრავლესნი.
მთიულნი არაგვსა აღმოსავლით, ხ~ პატიოსანი გვამი მისი დას
დვეს მცხეთას საეპისკოპსოსა სამარხოსა ეპისკოპოსთასა, დღ
ესასწაულსა მისსა ყთ~ა დღესასწაულთა შეკრბიან და ადიდიან ღ~ი;
მათ ჟამთა უკ~ჲ გამოჩინებულ იყო: მოჰმედ ნათესავი ისმაილი
სა, მოძღვარი სარკინოსთა სჯულისა, და ყ~ი არაბია და იამნეთი და იპყ
რა, და მოკვდა იგი, და მის წილ დადგა აბუბექირ, და შევიდა სპარსე
თს: რ~ ვინათგან შესრულ იყო ერაკლე მეფე სპარსეთს, განერ
ყვნა სპარსეთი, და არა ვინ იყო წინა აღმდგომი მისი სპარს
ეთს შ~ა ამან აბუბექირ და იპყრა სპარსეთი, შევიდა ბაღდადს და
უმრავლესთა მძლავრებითა და ატეობინა ცეცხლის მსახურება-,
და მოაქცივნა ცეცხლის მსახურნი იგი სარკინოზად, და მოკვდა იგი: და
დგა მის წილ ომარ, და უმეტეს განძლიერდა იგი: მაშინ უთხრ
ეს ერაკლე მეფესა, ვ~დ შემოვლენ აგარიანნი შამად, და ჯაზირეთ
ად რ~ლ არს შუა მდინარე: და გამოვიდა ერაკლე ფილისტიმად, რათა
მცა ეწყო მუნ: ხ~ იყო მონაზონი კაცი ღ~ისა და მან ჰრქვა მეფესა
ესრეთ; ვ~დ ივლტოდეთ სარრას განძებულთა, ანუ თუ განკერძო
ებულთ, რ~ უ~ნ მისცა აღმოსავლეთი, და სამხრეთი სარკინო
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ზთა რ~ლ არს თარგმანებით მისი სარას ძაღლი:
და მონაზონისა მის სიტყვითა ესე უთხრეს ერეკლე მეფესა ვარსკვლ
ავთა მრიცხველთა და სრულთა მისანთა: აღაშენა ერაკლე მეფემა
ნ სვეტი, და დაწერა მას ზ~ა; მშვიდობით შუა მდინარეო, და ფილის
ტიმო, ვე~მდის წარჵდეს შვიდნი შვიდეულნი შვიდეულისა თჴს ესრ
ეთ ჰპოვეს ჟამი განსაზღვრებული ფილასოფოსთა, ჰრიმის ტრ
ომის, ტროსმან, აჯინტონის წიგნთა შ~ა, რ~ლ არს სარკინოზთა თ
ვის რ~ლ არს ორასა ორმეოცდა ათი წელი: ხ~ მოჰმედისა გამოჩინება
მდე ალექსანდრესითგან გარდასრულ იყვნეს წელნი ცხრა ას ოცდ
ა შვიდინი:
მაშინ ყ~ნი ნათესავნი ბერძენთა წარჩინებულთანი
ჰფლვიდეს ქყ~ანათა შ~ა განძთა მათთა: რათა რაჟ~ს გამ
ოვიდეს, ჰპოონ განძი იგი, და არღარა ნახონ ჭირი იგი წარღე
ბასა, და კ~დ გამოღებასა: და აღმოვლო მუნით ერაკლე კეისარმ

ან გზა რანისა, და მეორედ შემოვიდა ქართლად; და ჰრქვა ნათესავსა
სპარსთასა რ~ნი შემოლტოლვილ იყვნეს სარკინოზთაგან; უკეთუ
უწყით ვ~დ დასრულდა მეფობაჳ თქვენი, და უტევეთ ჩრდილო, და შე
მოვედით ჩნთანა: ხ~ მათ დაუტევეს ქყ~ანა ესე, და დაფლეს განძი
იგი მათი, და რ~ნიმე წარჰყვეს და რლნიმე დადგეს, და შეიტანეს ყ~ი
სა საგანძურისა გუჯარნი, და რა გუჯარნი დაწერნეს, აღწერნეს ნა
თესავი მისი, და ქყ~ანა და დასდვეს, რათა ოდეს მოვიდიენ ბერძენნი.
მით გუჯრითა მოიძიონ ნათესავნი მათნი, და თვითოეულან გა
ნუყონ განძი და ქვეყანა:
მოკ~და კ~სი თაბორ, და დასვეს კა~სად სამოელ:
ამისა შ~დ გარდაჰჵდეს რაოდენნიმე წელნი, ქ~ეს აქეთ: ქ ნ ვ: იქ
მნა კრება მეექვსე: რ ო: წ~თა მამათა კოსტანტინე პოლ
ეს შ~ა, მეათსამეტესა წელსა პოღონატი კოსტანტინეს მეფ
ობისასა, რ~ი იყო მამა იუსტინიანესი, რლ~ისა წინა მძღვრა
დ იყვნეს თ~ე, და გ~ი ხუცესნი, და ი~ე დიაკონი, მცველნი ადგი
ლისანი აღათონ ჰრომთა პაპისანი, და გ~ი კოსტანტინუ პო
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ლელი, თეოფანე ანტიოქელი:
ამის კრებისა მიერ ბრძანეს ესრეთ, წი~სა ეკლესისა საქართველოსა
თვის, რ~ლ არს მცხეთას წ~ჳ სვეტი, რათა იყო სწორ პატივითა, ვ~ა
წ~ჳ სამოციქულო კათოლიკე ეკლესიანი საპატრიახონი: და იყოს
კ~სი ქართლისა სწორი პატრიახთა თანა, და აკ~ხევდეს, მწყსიდეს
და განაგებდეს სიმართლით მთავარ ეპისკოპოთა, მიტროპოლიტ
თა და ეპისკოპოსთა; და სამწყსოსა მისსა ქართლსა, გამოღმა, გა
ღმა კახეთსა, შაქსა, შირვანსა, და მიდგმით წამოვლით მთისა.
მის ადგილისათა სვანეთისა, და ჩერქეზისა საზღვრამდის, ს~დ ოვ
სეთსა, და ყ~სა ზემო ქართლსა: სამცხო სათაბაგოსა:
მისთჴს მიგვითვლია საქართველოსა ეკლესიანი: მას ჰმონებდ
ენ და მის ჵელ ქვეშე იყვნენ, და სჯულსა მისსა ერჩდენ, და მისგა
ნ იმწყსებოდენ: და მიგვიცემია შეკრვისა და განხსნისა, რ~ რ~ი
შეჰკრას, კრულ იყოს იგი ცათა შ~ა, და რ~ი განხსნას, ჵსნილ იყოს
ცათა შ~ა: ხ~ პ~ლითგან ანტიოქიის კრებისა მიერ განპატიოსნებ
ულ იყო, და აწ ამა კრებისა მიერ დაგვიმტკიცებია პატრიაქად, რ~
ნუ იქმნებინ მიტრაპოლიტი, ნუცა ეპისკოპოსი კ~სისა შეუნდობ
ელად: ხ~ უკეთუ ვინმე იკადროს კ~სისა მის წინა ადგომაჳ მთავა
რ ეპისკოპოსმან, ანუ ეპისკოპოსმან ანუ დაიპყრას ხარისხი, და
ეკლესია ძალითა კ~სისა უკითხავად და შეუნდობელად, ანუ იკურ
თხოს მეფე, გინა მთავარნი, ანუ მთავარ ეპისკოპოსნი, და მი
ტრაპოლიტ ეპისკოპოსნი, განიკვეთენ: ხ~ ოდესცა ენებოს შე
მზადებაჳ და კ~ხევა მისსა ეკლესიასა:
რ~ მრავალნი მრავალ გზით ამათ პირთათვის გვიკითხვიდეს, და და
ვბრკოლდებოდით ჩ~ნ უმეცრებით, და ესენი მცირედი
ესე სიტყვანი ვ~ა თესლის მკრებელმან მიმო განთესულნი წ~თა
წერილთაგან შემოვკრიბენ ჯერ ჩინებითა შნითა კაცო ღ~ისაო:
ხ~ სტეფანოზს ესხნეს ორნი ძენი უხუცესსა ეწოდებოდა სახელად
მირ და შედეგსა არჩილ და განუყო ყ~ი ხვასტაგი სამეფოსა მი
სსა საგანძური ოქროსა და ვეცხლისა, და თვალთა პატიოსანთა
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რ~ ნახევარი საქონელისა მისისა წარიღო ქყ~ანასა ეგრისს, და წარიტა
ნა თანა ძე მისი პირმშო მირ, და ნახევარი საქონლისა მისისა მისცა.
არჩილს უმრწემესსა ძესა მისსა: არჩილ და დაფლა საგანძური მისი
უფროსი ჵევსა კახეთისასა, ხ~ სამსახურებელნი ოქროსა და ვეცხლის
ანი ჵევსა უჯარმოსასა, და საგანძურნი ქართლისა, და ჯავახეთისანი
დასხა მახლობელად გორსა, რ~ი მანვე ერაკლემ განაჩინა განძთა სამ
ალავად მათთვის, რ~ლნი თანა ვერ წარქონდეს: ხ~ სახელი გორისა მი
ს არს ტონთიო, რ~ლ არს თარგმანებით მთა ოქროსი, და დასვა მას ზ~ა
ტილისმი, რათა ვერვინ უძლოს გამოღებად:
ხ~ საგანძურნი ყთ~ა ქართლისა ეკლესიათანი დაჰფლნა აჩრდილსა
დიდისა სიონისა მცხეთისასა: დშ~დ მცირედთა დღეთა შევიდა არჩ
ილცა ეგრისადვე, და მუნ ყოფნასა შ~ა მოკვდა სტეფანოზ მთ
ავარი ქართლისა, და მის წილ მეფე იქმნა ძე მისი მირ: და არჩილ:
oრმეოცდა მესამე მეფე, მირ: და ძმა მისი არჩი
ლ: ძენი სტეფანოზ მთავრისანი: ხოსროიანი:
ხ~ მუნ ეგრისს [შ]ყ~ოფნასა შ~ა ამის მეფისა მირისა, და ძმისა მისის
ა არჩილისასა, მოვიდა ამირა აგარიანი ქართლს, რ~ლსა ერქვა მურვან.
ყრუ, დის წული მოჰმედისი რ~ი წარმოევლინა ეშიმს ამირ მუმლსა
ბაღდადელსა, ძესა აბდალ მელიქისასა ნათესავისაგან ამათისა,
და ამისთვის ეწოდა ყრუი რ~ლ მეორედ არა მიითვალვიდა სიტყვასა
განმძრახთასა, და ყ~ნი მთავარნი, და პატიახშნი ნათესავნი ერის თა
ვთა და წარჩინებულთანი, შევიდოდეს კავკასიად, და დაიმალნეს
კლდეთა და ღრეთა და მოვლო ყრუმან ყ~ი კავკასია, და დაიპყრა კარი
დარიელასი, და დარუბანდისა, და შემუსრა ყ~ნი ქალაქნი, და უმრავლე
სნი ციხენი საზღვარნი ქართლისათანი:
და ვ~ა სცნა, რ~ მეფენი ქართლისანი, და ყ~ნი ნათესავნი მათნი
წარვიდეს ეგრისად, და მუნით კ~დ მიიცვალნეს აფხაზეთად, შეუ
დგა კვალსა მათსა, და შემუსრნა ყ~ნი ქალაქნი, და სიმაგრენი
ეგრისის ქ~ყანისანი, და ციხე იგი სამ ზღუდე[სა] შემუსრა, რ~
ლ არს ციხე გოჯი, შემუსრა და შევლო ზღუდე იგი [სა]მსაზღ[]
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საზღვარი ეკლისურისა, და მოსვლასა მისსა იყოს კს~ი თაბორვე:
ხ~ იყვნეს მაშინ მეფენი მირ, და ძმა მისი არჩილ ციხესა მას შ~ა ანაკო
ფისასა, რლსა შ~ა იყო არს ხატი ყ~დ წი~სა ღ~ის მშობელისა, არა კაცობრივითა ჵე
ლითა დაწერილი, ა~დ ზეგარდამო, რლ~ისა თვის არავინ უწყის, თუ ვინა იგი მოს
რული იპოვა თავსა ზ~ა მის კლდისასა რ~ლსა მოსდგმიდა სამხრით ზღვა და ჩრ
დილოთ ჭალაკი მწყურნები, და ერისთავი კეისრისა ლეონ შესრულ იყო ცი
ხესა სობლისასა, რ~ლ არს გარდასავალსა ოვსეთისასა, და ვერვინ შემძლებე
ლ იყვნეს წყობად ყრუსა მის, რ~ იყვნეს სპანი მისნი უფროს დაუმრავ
ლეს ჭალაკთა ეგრისისათა: ხ~ ამანვე ყრუმ შეიპყრა და აწამა დ~თ, და კოს
ტანტინე რლთა წამებასა ვრცელად მოგვითხრობს ცხოვრება მათი
და ჩ~ნ პლ~ივე სიტყვა ვიწყოთ: მაშინ ვ~რ იყვნეს ციხესა მას შ~ა ანაკოფ
ისასა და და საბამითგან სოფლისათ ექვსიათას ორას ორმეოცდა ცხრასა და
ქე~ს ჯრ~ცმითგან შვიდას ოცდა ათსა მეფობასა ბერძენთასა ლეონ ისავროსა, და კ~სი სამოელ: მუნ მივიდა მურვან ყრუი, და დაუპირა წყებად ბრძ
ოლად მეფეთა მათ: მაშინ ჰრქვა არჩილ ძმასა თჴსსა: მირს: მიწყვედ
ილ არს ციხე ქალაქი ესე შემუსრვად, და უკეთუ შეგვიპყრნეს ჵელად, და გამო
იკითხნეს ყ~ნი საგანძურნი ნამალევნი, რ~ლნი იგი დავფლენით ქყანასა

ჩ~ნსა მონაგებნი ღ~თივ განბრწყინვებულისანი, და ყთ~ა შვილთა
მათთანი, რ~ლთა გვშვნეს ჩ~ნ, იგიცა ითხოოს ჵელთაგან ჩ~ნთა რ~ი დამა
ლა ერაკლე მეფემან, რლ~ისა აღწერილი ყ~ი დავსდევით ორთა მათთანა.
გვირგვინთა ზურმუხტისა და იაგუნდისა ძოწეულისათა, რ~ი იგი გამოი
ტანა მამამან ჩ~ნმან დიდმან ვახტანგ მეფემან ჰინდოეთით და სინდ
ით, დავფლენით იგი უჯარმას მახლობელად შ~ს ორთა მათ კოშკთა უმც
ველოთა, და ყ~ი იგი აღწერილ არს გონებასა ჩ~ნსა; და შენ წარიხვენ ორ
ნი იგი გვირგვინი მისვე ვახტანგისანი ოქროსა და ანთრაკისანი ერთი.
მირიან მეფისა, და ერთი ვახტანგისა რ~ი მოუძღვნა სპარსთა მეფ
ემან ყ~ა თანა ოქროსა და ვეცხლსა რ~ი აღვიდა სატვირთოსა ხუთასსა და მ
კვირცხლსა ორი ათასსა, შენდა მამამან ჩემმან დასდევით იგი ქუთათი
სს, და ციხე გოჯს:
ხ~ მე გვირგვინნი იგი ჩემნი და გუჯარნი იგი ტყვისანი, მარტოდ დავ
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სვხენ და აწუკეთუ მოვსწყდეთ, განძი იგი უცნაურად დარჩეს ყ~ივე: გამოს
ლვასა ბერძენთასა ძიება ყოს კეისარმან ნათესავისა ჩ~ნისათვის, და მო
სცეს განძიცა იგი და მეფობა: აწ უ~კჲ ვიქმნნეთ ჩ~ნ მიზეზ მოოჵრებისა
ქართლისა და საბერძნეთისა, ა~დ განვიდეთ და ვეწყვნეთ ზღვის კერძოსა ამ
ას გვერდსა შ~ა, და თუ ენებოს ღ~ა ერთითა იოტოს ათასი, და ორითა ბევრი:
და მივიდეს წ~ე ხატისა მის ყ~დ წი~სა ღ~ის მშობელისასა შევრდომით, და იტყო
დეს; განვალთ სასოებითა ძისა შენისა და ღ~ისა ჩვენისათა რ~ი იშვა შ
ენგან, მისსა შესწირენ ოხა ჩ~ნთს, და თანა მავალ მეყავნ ჩ~ნ წყალობა
შენი: და იყო მათ თანა სიმრავლე მცირე ტაძრეულისა მათისა, და ნათე
სავი ერისთავთა და პატიახშთა ათასი ოდენ: ხ~ სპათაგან აფხაზთა.
ორი ათასი მებრძოლი, და ვ~ე განთენებამდე მოავლინა უ~ნ სარკინოზთა
ზ~ა ხორშაკი. ბღვარისა, და გვემნნა იგინი სატლითა სისხლისათა, და ეჩ
ვენა ღამესა მას ანგ~სი არჩილსა, რ~ნ ჰრქვა მას: წარვედით და ეწყვენი
თ აგარიანთა მათ, რ~ მოგვივლენია მათ ზ~ა გვემანი სასტიკად მომს
ვრელნი კაცთაგან მიპირუტყვთამდე:
და ოდეს განხვიდეთ გესმასთ ბანაკსა მას შ~ა მათსა ჵმა ვაებისა და ტი
რილისა, ხ~ თქ~ნ მჵნე იყვენით და განძლიერდით სასოებითა ღ~ისათა
და ვ~ა განთენდებოდა, ესმათ ბანაკით მათით ჵმა ტირილისა და გოდე
ბისა: მაშინ უკვე განვიდეს სასოებითა ღ~ისათა წყობად მათდა, და
ეწყვნეს: და მოსცა უ~ნ ძლევა მცირეთა ერთა ქ~ენეთა, და მო
სწყდა სატლითა. სარკინოზთაგანი ოცდა თხუ[.]თმეტი ათასი და მ
ახვილითა სამი ათასი: და იწყლა მირ მარზაკითა ფერდსა, ხ~ ქ~ნეთა
გან მს დღესა შ~ა მოკლეს კაცი სამოცი, და სარკინოზთა ცხენი დაეცა
ვ~ა ჭალაკი და ჩაჰყარ[ეს]იდეს ყ~სა მას ზღვად:
მაშინ იხილა ვინმე ჩვენება აგარიანმა, რ~ლსა ეტყოდა რეცა მო
ციქული მათი; მოუცემია ღ~ა ძლევა ჩენდა ვ~ე აღსრულებადმდე ათ
თა მეფეთა, ვ~ა ჰრქვა აბრაჰამს და აგარს ღ~ნ, ა~დ ეკლესიათა ღ~ი
სათა და კაცთა ღ~ის მსახურთა ეკრძალებოდეთ, ვ~ა იგი გამცენ
ყურანსა შ~ა ჩ~ა: მაშინ მსწრაფლ აღიყარნეს და უკუნიქცეს
კვალსავე შ~ა თჴსსა, და აღვლეს ციხე გოჯი, და დაიბანაკეს წ
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ყალთა მათ ზ~ა ორთა მსგეფსსა ერთსა, და გარდამოჵდა წყალი წვიმისა.
ფიცხელი, და აღსდგეს მდინარენი სასტიკად, და მიმართა უმცროსმან მა

ნ წყალმან სპასა აბაშთასა, და წარიღო მათგან მკვირცხლი ოცდა
სამი ათასი, და მიმართა უფროსმან წყალმან მან მჵედართა, რ~ლთა იგი
ბანაკი იყო უჭალაკეს, რ~ლნი იგი მიივლტოდეს ადგილთა რ~ლთამე,
და რლ~ნიმე ხეთა ზ~ა განჵდებოდეს, და წარიღო ცხენი ოცდაათხუთ მეტი
ათასი: და მიერიდგან სახელ ედვა ორთა მათ მდინარეთა ერთსა ც
ხენის წყალი, და ერთსა აბაშა; და აღიყარა მუნით, და შევლეს მუნ გზა.
გურიისა, და განვლეს სპერი, და სიმრავლისაგან არა შეჩენილ იყო დაკლ
ება: ხ~ უწინვე დასჭრეს კუდები ცხენთა მათთა, რ~ თიჵისაგან ვერ
ითრევდიან:
ხ~ მას ჟ~ა განრყვნილი ქყ~ანა ქართლისა, სომხითისა, და რანისა
რ~ არაღარა იპოებოდა არცა ნაშენები, არცა საჭამელი კაცთა, და პირ
უტყვთა ყ~ლდვ; და წარივლინეს მოციქული წ~ე კეისრისა მირ და არჩ
ილ, და ერისთავმან აფხაზეთისამან, და აუწყეს ესე ყ~ი რაჳცა იქმნა
ღ~ისა მიერ ჵელითა მათითა: მაშინ კეისარმან წარმოსცა ორი გვი
რგვინი, და გუჯარი მირს დარჩილს, და მოსწერა მათ თანა ესრეთ; ვ~დ
თქვენი იყო მეფობა სიმჵნე და სიბრძნე ქართლსა შ~ა აწ და ღაცათუ.
იდევნებით ჩ~ნთან მსახურებისა თვის ჯ~ისა, ა~დ მოქცევასა ჩ~ნსა,
ვ~ა აღმითქვა ჩ~ნ ღ~ნ ჩვენთანავე იდიდნეთ, ხ~ თქ~ნ დაადგერით სი
მაგრეთა თქვენთა შ~ა, ვე~მდის წარჵდენ წელიწადნი მათნი სამას
ნი, რ~ ორას მეერგესესა წელიწდისასა, მოეცეს ძალი მეფობასა ჩ
ნ~სა, და შემუსრნეთ აგარიანნი, და ყ~ნი მათნი ამაღლებულნი დამ
დაბლდენ, და ჩ~ნ თ~ა მადიდებელნი ამაღლდენ:
და მოსწერა ლეონისა ესრეთ სახედ, რ~ ყ~დვე საზღვართა ქართლისა
თა ჩ~ნგან ქმნილ არს ვნება, და მეფეთა მათთაგან ჩ~ნდა მომართ.
რგება და თანა დადგრომა: ხ~ აწ ესე მესამე მსახურება და რგება დასდ
ვეს საყდარსა ამას სამეუფოსა, რ~ პ~დ ნათელი მიიღეს ჵელსა ქვ
ეშე ჩ~ნსა, და შ~ს სპარსთა ყვეს მშვიდობა, და კ~დ შემუსვრისაგან
დაარჩინეს დიდი იგი ქალაქი პონტოისა, რ~ იგივე ვახტანგ გურ
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გასლან შუა მდგომელ იქმნა, და ჵრმლითა მისითა უკუ მოიღო სამ
ეფოსა ამის პალესტინე, და ორი ნაწილი ჯაზირეთისა, და უკეთუმცა[.]
ღ~ა არა მაგათ მიერ დაებრკოლა ბრ~ტი ეგე მტერი, შემსრულიყომცა
ვ~ე კოსტანტინუ პოლედმდე: რ~ შვილთა შ~რის ნებროთისთა ეგენი მხ
ოლო[.] ადიდნა ღ~ნ რ~ არა ნათესავსა მაგათსა ბრძენი გულის ჵმის მყოფელი, და მბრძოლი ვ~ა მოგვითხრობს ჩ~ნ აღწერილი ესე გუ
ჯარი, რ~ლსა შ~ა აღწერილ არიან მეფენი და წარჩინებულნი ტომებით.,
და სოფლებით მათით: ხ~ შნდა მიბრძანებიეს ერისთობა აფხაზეთისა, შენ
და შვილთა შნთა, და მომავალთა სახლისა შენისათა მი უკ~ე; ა~დ კეთილად პა
ტივობდი მეფეთა, და ერთა მაგათ ქართლისათა, და მიერითგან ნუღარა მცა.
ჵელ გეწიფება ვნებად მათდა, და საზღვართა მათთა ეგრისთა, ვე~დის იყვ
ნენ მანდა, ანუ განვიდენ მანდით:
მაშინ მეფე მირ დამძიმდა წყლულებისაგან მოსიკვდიდ , და ჰრქვა ძმასა

თ~სსა არჩილს ესრეთ; რ~ მე ესერა წარვალ ძმაო ჩემო მამათა ჩ~ნთა თ
ანა ა~დ მე წარმიღე, და დამფალ საფლავსა მას მამათასა ჩ~ნთასა თა
ნა: ხ~ შნ გაუწყო ადგილი საგანძურთა მათ ჩ~ნთა ნამალევთა თუ სადა
არს, რ~ არა მივის ჩ~ნ შვილი წული მკვიდრად, ა~დ მისხენ შვიდნი ასულნი,
და აწ შენ ხარ მკვიდრი სახლისაგან მეფ ობისა ჩ~ნისა მირიან მეფისა, და
შენ თვით უწყი, ვ~დ ქალი შვილი ჩ~ნ არა მივსცით ერის თავთა ჩნთა ცო
ლად, ანუ მივსცით მეფესა, ანუ მოვინმევიდის სპარსეთით ნა თესავი
მეფეთა ვ~ა ფეროზ, რლსა მისცა მირიან მეფემან ასული მისი ცოლა
დ, და ჩ~ნ შემცირებულ ვართ, რ~ შენ ხარ უცოლო, და მე ვარ უძეო:და ა
წ რადგან მოიყვანიან მამათა ჩ~ნთა ცოლად ასულნი ერისთავთა ჩ~ნ
თანი, დამისციან ასულნი თვისნი მათ და ქყ~ანანიცა ქართლისა მის
ციან მათ, და შნცა მიეც მათ ასულნი ჩე~ნი და განუყავ მათ ქყ~ანანი ქა
რთლისანი, ნახევარი შენ, და ნახევარი მათ:
ხ~ საუხუცესოდ რლ~ი მაქვნდა მე, ყ~ივე მომიცემია შენდა და გაქვნდე
ს საუხუცესოდ ეგრისი, სვანეთი, თავ კვერი, არგვეთი და გურია:
ხ~ კლარჯეთი, და შუა მთიულეთი მიეც ასულთა ჩე~თა, რათა მუნ შ~ა
იყვნენ ჟამთა ამათ ბრ~ტთა, და რ~ მამაცა ჩ~ნი მოკვდა ამა შფოთ
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სა შ~ა, რლ~ი დამარხულ არს ეგრისსა შ~ა, და ვერ წარვგზავნეთ იგი მცხეთას: წა
რსცენ ძვალნი მისნი, და დაჰფლენ საყდარსა ქუთათისსა., რათა იყოს იგი საწ
ამებელად სამკვიდროსა ჩ~ნისა, და შენ და ადგერ აქა, და ემოყვრებოდი ბერძენ
თა, ვე~მდის განქარდეს ბნელი ესე; და შ~დ ამისა მოკვდა მეფე მირ, და წა
რიღეს მცხეთას, და დაფლეს ზემოსა ეკლესიასა შესავალსა კარისასა: და
დაჯდა მის წილ მეფედ ძმა მისივე არჩილ:
oრმეცდა მეოთხე მეფე არჩილ, ძე სტეფანოზ მე
ფისა, და ძმა მირიან მეფისა ხოსროიანი:
მაშინ ამან მეფემან არჩილ მოუწოდა ყთ~ა ერისთავთა ქართლ
ისათა, და მისცნა ძმის წულნი თვისნი, ერთი მისცა მამის ძმის
წულისა შვილსა გუარამ კურატ პალატისასა, რლ~სა ჰქონდა კლა
რჯეთი და ჯავახეთი:
მეორე მისცა პატიახსა ნათესავსა ფეროზისასა, რ~ი მთავრობდა
თრიალეთს, ტაშირს და აბოცს: მესამე მისცა ნერსესს ნერსიანსა
რ~ი იყო წარჩინებული ვახტანგ მეფისა: მეოთხე მისცა ადა
რნასე ადარნასიანსა, და ორთა ამათ განუყო ზემო სოფელი რ~ლ
არს ქართლი: მეხუთე მისცა ვარაზმანს, და მისცა კოტმანით გა
ნ ქურდის ჵევამდე:
იყო ვარზმან ნათესავი სპარსთა ერისთავისა ბარდაველისა, რ
~ლი იყო დედის ძმა ვახტანგისი შვილთაგან ძეთა მისთასა: მექ
ვსე მისცა ჯუანშერს ჯუანშერიანსა, რ~ი იყო ნათესავი მირი
ან მეფისა შვილთაგან რევის ძეთასა, და მისცა ჯვარი და ხერკი, და ყ~ი
მთიულეთი მანგლისის ჵევი, და ტფილისი: ხ~ ნაწილი არჩილისა
იყო განზოგებით ყთ~ა ამათ ჵევთაგან:

Èა ვითარ იხილეს რ~ ჯუანშერს უმეტესი ნაწილი მისცა, და უმძი
მდა მცირე რამ სხვათა მათ და განუტევნა მთავარნი ესე ცოლები
თურთ თვის ადგილად: ხ~ არჩილ მოუწოდა ლეონს, და ჰრქვა
ესრეთ: კ~ხლ იყავნ შ~ნ უ~ისა მიერ, რ~ კეთილად იღვაწე სტ
უმრობა ჩნ~ი, და დამიცვენ ჩვ~ენ ადგილთა შენთა მშვიდობით, გ
არნა აწ უწყი შენება ადგილთა ჩნ~თა, კლისურითგან აღმართ
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წარვალ, და დავეშენები ციხე გოჯს და ქუთათის და აწ ითხოვე თავისა შენ
ისათვის რაჳ გნებავს ჩემგან ნაცვლად კეთილისა მსახურებისა შნისა:
ხ~ ლეონ ჰრქვა, მომცა მე კეისარმან ქყ~ანა ესე მკვიდრობით., კეთილად.
სიმჵნითა თქვენითა, ხ~ ამიერითგან არს ესე მამულობით სამკვიდრებელ.
ჩემდა ეკლესიურითგან ვ~ე მდინარედმდე დიდად ხაზარეთად, სადა დასწყდე
ბის წვერი კავკასიისა ამის: შემრთე მეცა მონათა შნთა თანა რ~ლნი ესე
ღირს მყვენ შვილად და ძმად შნდა, არა მინდა ნაწილი შენგან, ა~დ ჩემი
ცა ესე შენდა იყოს ყ~ივე:
მაშინ მისცა ლეონს, ძმის წული მისი გვარანდუხტ და გვირგვინი იგი
რ~ი ბერძენთა მეფესა წარმოეგზავნა მირისთვის, და ჰყვეს აღთქ
მა და ფიცი საშინელი, ვ~დ არა იყოს მტერობაჳ შ~ს მათსა ა~დ ერჩდეს.
ლეონ არჩილს ყთ~ა დღეთა მისთა:
წარმოვიდა არჩილ და დაემკვიდრა ეგრის ვ~ე შორაპნადმდე, და ყ~ნი ციხენი
და ქალაქნი აღაშენა საზღვარსა ზ~ა გურიისა და საბერძნეთისასა, და წა
რჵდა ამას შ~ა წელიწადნი თორმეტი, და იწყო შენებად ქართლ
მან, რ~ განრყვნილ იყო საყოფელად მცხეთა:
გარდამოვიდა არჩილ ეგრისით, და დაჯდა ნაციხარსა ჵიდრისასა მაშინ მო
ვიდა მისსა ერთი მთავარი ვინმე, რ~ი იყო ნათესავისაგან დ~თ წ~წრმ
ეტყველისა ადარნასე ძმის წული ადარნასე ბრმისა, რლ~ისავე ძმა მი
სი მზახლებულ იყო ბაგრატიონიანთადვე, და ბერძენთა მიერ დადგინებულ იყო
ერისთავად არეთა სომხითისათა და ტყვეობასა მას ყრუსასა შთასრულ
იყო იგი შვილთა თანა გურამ კურატ პალატისსა კლარჯეთს, და მუნ დარჩ
ომილ იყო ხ~ ამან ადარნასემ ითხოვა არჩილისაგან და ჰრქვა; უკეთუ.
ინებო და მყო მე ვ~ა მკვიდრი შენი, მომეც მე ქყ~ანა, და მისცა შულავერ
ი, და არტანი: ამისა შ~დ არჩილ კახეთად, და ყთ~ა ტაძრეულთა მისთა
მიუბოძა კახეთი, და აზნაურ ჰყუნა იგინი, აღაშენა ეკლესია საძმორას,
და შეირთო ასული გუარამ კურატ პალატისა ცოლად, რ~ი იყო შვილ
თაგან ვახტანგ მეფისათა ბერძენთა ცოლის ნაშობთა, და დაჯდა
წუქეთს, და აღაშენა კასრი და ჵევსა ლაკატისასა აღაშენა ციხე,
და ჰპოვნა წუქეთს მთავარნი, რლ~თად მიებოძა ვახტანგ მეფესა1-30 სტრ., 101r
წუქეთი: და იყო მაშინ რლ~ი ერისთობდა თუშთა, და ხუნძთა ზა, და ყ~თა
წარმართთა მის მთისათა სახელით აბუხვასრო, და არა ინება მისგა
ნ წარღება წქუთისა, და აღაშენა ციხე ქალაქი ერთი ნუხაპატს ორ
თა წყალთა შუა: ხ~ ნუხპატელნი იყვნეს უწინარეს კაცნი წარმა

რთნი და მჵეცის ბუნებისანი, ა~დ ყრუს მოესრა სიმრავლე იგი მათი
და იძულებით მონათლნა არჩილ იგინიჱ
ხ~ განძლიერებულ იყვნეს სარკინოზნი ქყ~ანასა რანისასა, და დაეპყ
რათ გაზირი და სომხითი, და ბრძოდა მასლამა ბერძენთა: ხ~ ძმის წულნი ადარნასე ბრმისანი, რლ~თა და სწვნეს მამის ძმისა თვალნი.
წარმოვიდეს ტრონით შაკიხად სამნი ძმანი, და დაემკვიდრნეს მუნ ბრ
ძანებითა არჩილისათა: რ~ ყ~ი პირი კავკასიისა რანით კერძო უმ
კვიდრო ქმნილ იყო, ხ~ ჲერეთი და კახეთი ჭალაკთა და ტყეთაგ
ან უკეთე და რჩომილ იყო: და დაემკვიდრნენ სამნივე იგი ძმანი.
ვ~ე გულგულამდე: მასვე ჟა~ა პატიახშნი ვინმე არა შეუშვნეს კლა
რჯეთს სხვათ, და წარვიდეს ნახევარნი მათნი და შეიპყრეს კლდე
ერთი ტაოს, რლ~სა ერქვა კალმახი, და აღაშენეს ციხე: ხ~ რლ~ნი იგი მოვიდ
ეს კახეთს არჩილისთანა, მისცა ერთსა მათგანსა ცოლად ნათესავისა
აბუხოსროსაგან, რ~ და ქვრიებულ იყო იგი, და არა ესვა ქმარი: და მიუბ
ოძა წუქეთი ციხით, და კარითურთ: და ჟ~ა მას და ეცადნეს სარკინო
ზნი შემოსვლად ქართლად, ყრუსა წარსლვითგან წელი წადსა ორმეო
ცდა მეათესა; აქა ჟამადმდე არღარა შემოვიდოდეს, ა~დ მიიღებდე
ს ხარკსა ერის თავთაგან: ხ~ არჩილს ესხნეს ძენი ორნი, იოანე და
ჯუანშერ, და ასულნი ოთხნი
გუარანდ უხტ მარიამ, მირანდუხტ, და შუშან:
წამება წ~ისა და დიდებულისა, მოწამისა არჩილისა, რლ~ი.
ესე მეფე იყო ქართლისა ხოსროიანი:
Èა ვითარ გარდაჰჵდეს ამას შა წელიწადნი ორმოცდა ათნი, კ~დ მოვი
და ჭიჭუმ ნათესავი მოჰმედისი, მოაოჵრნა, და შემუსრნა ყ~ი შენ
ებული ქართლისა და მიმართა შესვლად კახეთად, რათამცა მო
აოჵრნა, და ყ~ითურთ უმკვიდრო ჰყო: იყო შიში დიდი მეფეთა და მ
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თავართა, და ყ~ისა ერისა, და არა შემძლებელ იყვნეს წინა აღდგო
მად, რ~ რაჳთგან განერყვნა ქყ~ანა ესე ყრუსა, და ღაცათუ გარდა
ვლნა ჟამნი მრავალნი მშვიდობით, ა~დ არღავე მოგებულ იყო კვა
ლსავე თჴსსა.
მაშინ წ~ნ არჩილ განიზრახა გონებასა თჴსსა, სიმჵნითა გული
სა მისისათა, რათა მივიდეს და ნახოს, და ითხოვოს მშვიდობა მის
გან ქყ~ანისა თჴსისა და დაცვა შეურყეველად ეკლესიათა, და არა
და პატიჟიება და ტევებისა თჴს სჯულისა, მინდობითა ღ~ისათა ა
ღირჩია თავისა თვისისა და სულისა დადება სახსრად ქ~ენეთა: აღდგა
და მივიდა ჭიჭუმისთანა, რლ~სა ეწოდა ასიმ; მაშინ ვ~ა სცნა მისლ
ვა მისი, მიეგება სიხარულითა, და მოიკითხა დიდითა დიდებითა, და ყვ
ეს დღე იგი ერთობით და აქო სიკეთე მისი, და შეუყვარდა სიკეთე
და უმეტესად შვენიერება პირისა მისისა:
და შ~დ მცირედთა დღეთა იწყო ლიქნად სიტყვითა, და აღუთქმიდა
ნიჭთა დიდთა, და აწვევდა და ტევებასა ქეს სჯულისასა, და მიქცევა

დ სარკინოზად: ხ~ წ~ნ არჩილ ყ~დვე არა თავს იდვა სიცბილი მისი;
და მტკიცითა გონებითა მიუგო და ჰრქვა ესრეთ; ნუ იყოფინ თუ
მცა შნ~ითა სიტყვითა ვისმინე, ანუმცა და უტევე ქ~ე ღ~ითი ცხო
ველი, რ~ლი იგი არს ღ~ი ჭ~ტი, რ~ლნ ჵსნისა თჴს ჩნ~ისა ჵორცი
თა სიკვდილი თავს იდვა და უკეთუ ვისმინო შ~ნი, უწყოდე რ~ლ მო
ვკვდე სიკვდილითა, რლ~ითა ვიტანჯებ[.]ოდე სა~კნოდ გარნა უკეთ
უ შ~ნ მომკლა, აღვსდგე ვ~ა ღ~ი ჩ~ი და მისთანაცა ვიდიდო:
ესმა რა ესე უსჯულოსა მას, და იხილა სიმტკიცე მისი უქცეველი
და უკვირდა ფ~დ, და უბრძანა შეპყრობა მისი, და შეყენება საპყრობ
ილესა რათა ღონის ძიებითა მიაქციოს იგი, რ~ არა სთნდა სი
კვდილი მისი შვენიერისა თჴს ხატისა მისისა, და სიმაღლი
სა თჴს ასაკისა მისისა და ვრ შეიყვანეს საპყრობილესა, აკ~ხ
ევდა ღ~ა, და ითხოვდა მის მიერსა შეწევნასა, რ~ა მოწყალებითა
მისითა ღირს ჰყოს თავი თჴსი მიმთხვევად მკვიდრ ყოფად ნათე
ლსა მას და უსრულებელსა ყთა თანა წ~თა რლ~თა ღ~ისათჴს
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სიკუდილითა უკვდავება მოიგეს
მაშინ უ~კჲ წარმოდგა წ~ე ასიმისა მთავარი ერთი გარდაბანელი მიქცე
ული სარკინოზად, რლ~ისა მამის ძმა მოეკლა წაიანართა და მკვლელნ
ი მისნი განერინნეს მშვიდობით პაპასა არჩილისასა ადარნასე მეფე
სა: ამისთვის უკუჲ შური იგო გარდაბანელმან და ჰრქვა ასიმს ესრეთ,,
რ~ არა უწყი თუ ვინ არს ესე არჩილ: ესე არს ძე სტეფანოზისი
ნათესავი მეფისა დიდისა ვახტანგისი, რომელ იყო ნათესავისა
გან მირიანის ძისა ქასრესა, და ესე იყო მამისა თჴსისა თანა, რაჟ
ამს უ~კჲ დაჰფლვიდეს საგანძურთა სამეფოსა ქართლისასა, და იგიცა
იცის, რლ~ი ჲერაკლე მეფემან დაჰფლა საგანძურნი თჴსი რ~ ერაკლ
ეცა უჩვენებდა, სადა იგი ჰფლვიდეს:
ესმა რა ესე ყ~ი ასიმს, მოუწოდა კ~დ არჩილს და ჰრქვა ესრეთ: უწინ თ
ვალ გახვენ ქმნილ კეთილობისა შენისა თვის, რ~ ფ~დ ქმნილ კეთ
ილ ხარ შ~ნ, ხ~ აწ მითხრეს შ~ნთჴს, რ~ შვილი ხარ დიდთა მეფე
თა ხოსროიანთა, ა~დ აწ უფროსად განსდიდნე წინაშე ჩემსა, უკეთუ.
ისმინო ჩემი, და იყოს სამეფო შ~ნი შენდავე, და საგანძურნიცა მამ
ათა შნთანი მიგანიჭნე შენვე: პ~დ მიჩვენენ საგანძურნი მეფეთა
ბერძენთანი, და მოიქეც სჯულსა ჩე~ს ზ~ა და იქმენ სარკინოზ, და სპასალ
არ გყო შ~ნ ქყ~ანასა ქართლისასა, და მეფე და უფალ ერსა ზ~ა შენსავე
მაშინ მიუგო წ~ნ არჩილ და ჰრქვა ესრეთ; უწყოდე მტკიცედ, რ~ მცი
რე ვიყავ ასაკითა, ოდეს იგი განვლო ქყანა ესე ერაკლე მეფემან, რ~
მამამან ჩემმან და ძმამან ჩემმან და სხნეს ყ~ნი საგანძურნი მათნი
ციხესა მას, სადათ იგი შეიქცა ყრუ ამირა, და აწ აქვსთ იგი ბერძენ
თა: ხ~ მე არა და უტეო უ~ი ღ~ი ჩ~ი და არცა განვყიდო წარუალი იგ
ი დიდება, მსწრაფლ წარმავალისა ამისთვის:
მიუგო და ჰრქვა ასიმ; შ~ნ უკუე იყავ და ცემასა მას აფხაზეთსა შ~ა

სარკინოზთასა:
ჰრქვა [..]წმიდამან არჩილ, მე ვიყავ მაშინ რჟ~ას დასცნა იგინი ღ~ნ
ჰრქვა ასიმ, და რ~ლნ ღ~ნ და სცნა სარკინოზნი იგი:
მიუგო არჩილ დაჰრქვა; ღ~ნ ცხოველმან, რლ~ი არს შემოქმედი ცათა
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და ქყა~ნისა, და რლ~ი იგი მოვიდა ზეცით ქყ~ანად ჵსნისათჴს ნათესავისა
კაცთასა, და სიკვდილითა თჴსითა აღგვადგინნა, და უკვდავება მოგვან
იჭა, მან უ~კჲ და სცა და დაამდაბლნა იგინი: მაშინ ჰრქვა მთავარმან
მან არჩილს, რლ~ისა უკჲ ღ~ი მოკვდავი არს, და სასოებაჳ ცხოვრები
სა მოკვდავისა მიმართ აქვს, ჯერ არს მისიცა სიკვდილი, და უბრძანა
თავისა მოკვეთითა აღსრულება წ~ისა არჩილისა, და არა ჰრიდა სიკეთესა.
მისსა, და არცა შეიკდიმა დიდებისაგან წარჩინებულებისა მისისა:
მაშინ განიყვანეს გარე მტარვალთა მათ წ~ა მოწამე არჩილ და მოჰკვეთე
ს თავი მისი მახვილითა თვესა მირკანსა, რ~ლ არს მარტი ოცსა მის თ
ვისასა, ქ~ეს აქეთ: ღ პ ა:, და შევედრა სული თვისი ჵელთა შ~ა დამბა
დებელისათა, აღირჩია სიკვდილი იგი უკვდავებისა მომატყვებელი,
და შესცვალა მცირედ ჟამისა ესე მეფობაჳ საწუთოსა სიხარულად საუ
კნოდ, და ღირს იქმნა განწყობილთა შ~ს[.] წმიდათასა, და ახოვანთა მოწა
მეთასა წარდგომად წ~ე ღ~ისა გვირგვინოსნობს წ~ისა სამებისა:
ხ~ ვ~ა აღესრულა წ~ჳ მოწამე არჩილ, მივიდეს ღამესა მას გოდერძია
ნი ტბელნი, და მათთანა აზნაურნი მამეანნი, და მოიპარეს გვამი წ~ისა
მოწამისა არჩილისა; წარმო[..]იღეს და შემურეს დიდითა პატივითა, და და
მარხეს ნოტეკროას მის მიერ აღშენებულსა ეკლესიასა: ხ~ ცოლმან
მისმან მიუბოძა მათ სოფლები, რლ~თა მოიღეს გვამი წ~ისა მოწამ
ისა არჩილისა კახეთს შ~ა სამკვიდრებელად მათდა: ხ~ წიგნი ესე წამებ
ისა მისისა იპოვა ესრეთ სულ მცირედ აღწერილი, რ~ლ ჟამთა შლილ
ობითა ჯერისაებრ ვერავის აღეწერა: ხ~ წიგნი ესე ქართველთა ცხო
ვრებისა, ვ~ე ვახტანგისამდე, აღიწერებოდა ჟამითი ჟამად: ხ~ ვახტ
ანგ მეფესითგან ვ~ე აქამომდე, აღწერა ჯუანშერ ჯუანშერიანმან ძმ
ის წულის ქმარმან წ~ისა არჩილისამან, ნათესავმან რევისმან, მი
რიანის ძისამან, და ამიერითგან შემდგომთა ნათესავთა აღწერონ
ვ~ა იხილონ, და წინამდებარემან ჟამმან უწყებად მოსცეს გონებასა
მათსა ღ~თივ განბრძნობილსა:
oრმოცდა მეხუთენი მთავარნი ქართლისა იო
ანე და ძმა მისი ჯუანშერ, ძენი წ~ისა მოწამისა არ
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ჩილ მეფისანი ხოსროიანი:
შ~დ ამისა რაჟამს აღესრულა წ~ჳ მოწამე არჩილ მეფე, და რჩეს შვი
ლნი მისნი ი~ნე და ჯუანშერ: წარვიდა ი~ნე ეგრისად, და წარიტანა თ~ა
დედა, და ორნი დანი თვისნი: ხ~ ჯუანშერ, და ორნი დანი და რჩეს ქყანასა.
ქართლისა და კახეთისასა, და უმრწემესი დაჳ მისი იყო სახითა შვენი
ერ, და მიესმა ქება მისი ხაზართა მეფესა ხაკანს, მოგზავნა მოცი

ქული ჯუანშერისად, და სთხოვა დაჳ მისი ცოლად, რლ~სა ერქვა სახე
ლად შუშან, და უქადა შველა სარკინოზთა ზა: მაშინ რ~აჟს.
მოიწია მოციქული ხაკანისა, მიუმცნო ესე ყ~ი ჯუანშერ ძმასა თჴსსა
იოანეს და დედასა თჴსსა. ხ~ მათ არა ინებეს მიცემაჳ მისი, ა~დ მიუ
მცნეს ესრეთ; უკეთუ უღონო იქმნეს ყოფა ჩნ~ი, უმჯობეს არს რათა
შევიდეთ საბერძნეთად, და მივმართოთ, ვ~ეღა შეიგინოს შვილი ჩნ~იწარმართთა მიერ, და შუშანცა აგინა მეფესა ხაზართასაჱ
შ~დ სამისა წლისა მოგზავნა ხაკანმა სპასალარი თვისი ბლუჩან, გ
ამოვლო გზა ლეკეთისა, და შემოვიდა კახეთად, და მოადგა ციხესა მას,
რლსა იყვნეს ჯუანშერ, და დაჳ მისი შუშან, და მცირეთა დღეთა
წარიღო ციხე იგი, და ტყვე ყვნა იგინი, და შემუსრა ქალაქი ტფ
ილისისა, წარსტყვენა ქართლი, და ყ~ი ესე ქყ~ანა: და ვ~ა წარე მართა
გზასა და რიელისასა, დღესა ერთსა ჰრქვა ძმასა თჴსსა: შუშან უ
მჯობეს არს ჩემთჴს სიკვდილი, რათა ღირს მყოს მე უ~ნ ნაწილ
სა წ~თა დედათასა, ვ~ეღა შევიგინო წარმართთა მ~რ, და ჰქონდა მას
ბეჭედი, აღმოუგდო მას თვალი, და მოწოა იგი რ~ იყო თვალსამას ქვეშე სასიკვდინე წამალი, და მუნ თქვესვე მოკვდა, და წა
რვიდა ბლუჩან, და მიგვარეს [ჯვა] ჯუანშერ ხაკანსა, და მიუთხრა
სიკვდილი დისა მისისა შუშანისა:
ხ~ განწყრა მეფე ხაკან, არა მოტანისა თვის გვამისა შუშანი
სა, რლ~ისა წადიერ იყო ხილვად მისა; მაშინ შეიპყრეს ბლუ
ჩან, და მოაბეს ყელსა საბელი, და განზიდვად სცეს ორთა ცხენო
სანთა იმიერ და ამიერ, და მოსწყვიდეს თავი მისი ბოროტად, და ვით
არ დაჰყო ჯუანშერ მუნ წელიწადი შვიდი, მეშვიდესა წელ
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სა წარმოგზავნა ხაკანმან ნიჭითა დიდითა ქყ~ანად თვისად:
ხ~ ამიერითგან იწყო შემცირებად მეფობამან დიდთა მათ მეფეთა
ხოსროიანთამან: პ~დ უფლება სარკინოზთა განდიდნა, და მათგან მი
ეცა ყ~ი ესე ქყ~ანა ჟამითი ჟამად რბევასა და ოჵრებასა: მეორე
დ იქმნა სიმრავლე ქყ~ანასა ქართლისასა, და შეერიათ ბრძოლა,
და იქმნეს მტერ ურთიერთარს; და უკეთუ ვინმე გამოჩნდის რლ~იმცა ღ
ირს იყო მეფედ შვილთა შ~ს ვახტანგისათა, იქმნის შემცი
რებულ სარკინოზთაგან,, რ~ დაიპყრეს ქალაქი ტფილისი აგარი
ანთა, და შექმნეს სახლად სამყოფელად თვისად, და მიიღებდენ ხარ
კსა ქ~ყანისა ამისგან, რლ~სა ჰრქვიან ხარაჯა:, რ~ განგებითა ღ~
თისათა სიმრავლისაგან ცოდვათა ჩნ~თასა განდიდნა ნათესავი ა
გარიანთა, და განეფინა ქადაგება მაჰმედ უსჯულოსა, და მრავალი
ერი შეუდგა მას: და შ~დ გამოვიდეს სპარსნი და პონტომდე მოი
წივნეს: და ყ~ი კაბადუკია დაიპყრეს ღ ა ვ:ხ~ ამან ჯუანშერ შეირთო ცოლად ნათესავი ბაგრატონთათა ასული
ადარნასესი სახელით ლატავრი, და აბრალა დედამან მისმან მოყვან
ება მისი ცოლად, არა თურე კეთილად მეცნიერი იყო, ვ~დ არიან იგინი

ნათესავნი და~თ წ~წარმეტყ~ლისანი, რლ~ი იგი ჵორციელად მამად
ღ~ისად იწოდა: და ვ~რ იხილა ძის ცოლი თვისი, შეუყვარდა იგი, აკ~
ხა და დალოცა: და ვ~არ გარდაჵდა მას შ~ა წელიწადნი მრავალნი,
მოვიდა ამირა აგარიანი, რლ~ი ჰმსთავრობდა სომხითს, ქართლს, და
ჲერეთს სახელით ხვასრო: ოდეს ამან აღაშენა ტფილისი ქა
ლაქი მოოჵრებული ხაზართაგან: ხ~ რაჟამს მოუძლურდეს ბერძენნი,
გაადგა მათგან ერისთავი აფხაზთა, სახელით ლეონ, ძმის წული
ლეონ ერისთავისა, რლ~ისათვის მიეცა სამკვიდროდ აფხაზეთი ბერძ
ენთა მეფესა:
ესე მეორე ლეონ ასულის წული იყო ხაზართა მეფისა, და ძა
ლითა მათითა გადგა ბერძენთა, და დაიპყრა აფხაზეთი, და ეგრ
ისი ვ~ე ლიხამდე და სახელი დვა მეფედ აფხაზთ; რ~ მიცვალებ
ულ იყო იოანე, ერისთავი, და დაბერებულ იყო ჯუანშერ: და შ~დ
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ამისა ჯუანშერცა მიიცვალა: ა~დ სიცოცხლესავე ჯუანშ.
ერისასა ადარნასე ბაგრატიონმან, იცვალა ნასამალი კლარჯე
თისა, შავშეთისა, აჭარისა, ნიგალისა. ასისფორისა, არტანი
სა და ქვემო ტაოსა, და ციხეთაგან რომელი ჰქონდეს შვილის.
შვილთა ვახტანგ მეფისათა: და შ~დ მისა წარვიდა კლარჯეთად,
და მუნ მოკვდა ადარნასე: რ~ მამა მისი ნერსე, ძე ვარზაბაკურ.
ანთიპატრიკისა, და ამის ვარაზბაკურის მამა სახელით გუარამ კუ
რატ პალატი, ძე პლ~ისა სტეფანოზისა, და ძმა დიმიტრისა, ეს
ენი გარდაცვალებულ იყვნეს, და ძმანი ამის ადარნასეს[.]ინი.
სახელით фილიპე და სტეფანოზ, იგინიცა მომკვდარ იყვნე
ს: და შ~დ სიკვდილისა ადარნასესა განადიდნა უ~ნ მეფობა აშ
ოტ კურატ პალატისა, რ~ი იყო ძე ადარნასესი, და ძმა გურგენ
ერისთავისა.
oრმეოცდა მეექვსე კურატ პალატი ქართლის
ა აშოთან, ძე ადარნასესი ბაგრატოანი:
ხ~ ესე აშოთან კურატპალატი მსთავრობდა ქყ~ანასა მას შ~ა, და ს
ახლად მისა იყო ბარდავი და ტფილისი: და ჰქონდა მას ქყ~ანა, რ~ლ არს
გარემოს მისსა: რ~ მათვე ჟ~თა შესრულ იყო მასლამა საბერძნე
თად, და შეიქცა მოუძლურებული, და განწბილებული: მაშინ ბე
რძენთა მეფემან მიუბოძა აშოთანს კურატპალატობა, და მო
უძლურებულ იყვნეს სარკინოზნი, და განდიდნა აშოთან კურატ
პალატი
ხ~ ტფილისს არღარა ვინ და რჩა სარკინოზთაგანი, თვინიერ შ
უაბის ძისა: და გრიგოლი მსთავრობდა კახეთს: და ესხნეს ძენი
აშოთანს ადარნასე, და ბაგრატ:მას ჟ~ა მეორესა წელსა გამო
ილაშქრა აშოთან კურატ-პალატმა, და უშველა თეოდოსი ათ
ხაზთა მეფემან, ძემან მეორისა ლეონისამან, რლ~ი იგი სიძე იყო
აშოთან კურატ პალატისა: მოვიდა გრიგოლ კახეთით და გ

რიგოლს უშველეს მთიულთა და წნართა, და ამირმა ტფი
ლისისამან: შეიბნეს ქსანსა ზ~ა აშოთან და გრიგოლი: გა
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იქცა გრიგოლი კახეთისა, და დაიპყრეს ქყ~ანა, რლ~ი ჰქონდეს ქართლი
საგან, და და იპყრა აშოთან კურატპალატმან კლარჯეთიდგან ვ~ე ქსან
ადმდე:და შ~დ ხალილ იზდის ძე არაბიით და დაიპყრა სომხითი, ქა
რთლი და ჲერეთი, და იწყეს ძიება აშოთან კურატ პალატისა, და ვერ უ
ძლო წინა აღდგომად მათდა აშოთან, და ივლტოდა მათგან, და წარემ
ართა იგი, რათა წარვიდეს საბერძნეთად, და თანა ჰყვეს მას დედა და
ცოლი, დაორნი ძენი მისნი, უხუცესი ადარნასე, და შედეგი ბაგრა
ტ: ხ~ უმრწემესი ძე, სახელით გურამ არტანუჯსა შ~ა დაებადა, და ე
რი თჴსი მცირედ ჰყვა თანა მკვიდრნი მისნი დედა წულითურთ და
შვილით მათით, და მოიწივნეს მთასა ჯავახეთისასა, კლდესა დიდისა
მის ტბისა ფარავანისასა: და მაშვრალნ სლვისაგან გარდახდეს გან
სვენებად კიდესა მას ტბისასა: ჭამეს რა პური მცირედ მიერულათ:
მაშინ მძინარეთა ეწივნეს დიდნი ლაშქარნი სარკინოზთანი, და შე
ეწია ღ~ი აშოთს კურატ პალატსა, და კნინსა ლაშქარსა მისსა მოს
ცა ძლევა მათ ზ~ა, და მოსრნეს სიმრავლენი ურიცხვნი წარმოვიდეს მ
უნით, და მოიწივნეს ჵევსა შავშეთისასა: ხ~ ჵევი შავშეთისა უშენებ
ელი იყო, მაშინ გარეშე მცირეთა სოფელთასა, რ~ ჟ~თა სპარსთა უ
ფლებისასა აოჵრდა, ოდეს იგი ყრუმან ბაღდადელმან შემუსრნა ყ~ნი
ციხენი, და მოვლო შავშეთიცა და ღადონი, და შ~დ მისსა სრვამან სატლ
ობისამან მოაოჵრა შავშეთი და კლარჯეთი, და მცირედნიღა და რჩეს
კაცნი ადგილ ადგილ:
ხ~ და შთომილთა მათ მკვიდრთა შავშეთისათა შეიწყნარეს იგი სიხარ
ულითა და სიყვარულითა და დაემკვიდრა მუნ, და მისცა ღ~ნ განმარჯვება
და ჵელმწიფა შავშეთ კლარჯეთსა ზ~ა, და რლნი მე სოფელნი მის ქ~ყა
ნისანი მოვიდა საფასოთ, და ზოგნი ოჵერნი აღაშენნა, და განამრავლ
ნა სოფლები აშოტ კურატპალატმან ქყ~ანათა მათ შ~ა: და განამტ
კიცნა ღ~ნ ჵელმწიფება მისი ნებითა ბერძენთა მეფეთათა: ხ~ ამ
ან აშოტ კურატპალატმან ჰპოვა კლარჯეთის ტყეთა შ~ა კლდე
ერთი, რლ~ი პ~ლ ვახტანგ გურგასლანსა ციხედ აღეშენა სახელით
არტანუჯი, აოჵრებულ იყო ბაღდადელისა მის ყრუობითგან:
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იგი განაახლა აშოტ. და აღაშენა ეგრეთვე ციხედ, და წინა კერძო მისსა ქ
ვეშეთ აღაშენა ქალაქი და აღაშენა ციხესა მას შ~ა ეკლესია წ~თა მო
ციქულთა პეტრესი და პავლესი, და შექმნა მას შ~ა საფლავი თვისი.,
და დაემკვიდრა ციხესა მას შ~ა ცხოვრებად: და მერმე კ~დ ეუფლა ქყ~ანათა
ვ~ე კარად მდე ბარდავის ქალაქისა, და მრავალ გზის მოსცა ღ~ნ აშო
ტკურატ პალატსა ძლევა, და დიდი დიდება ბრძოლათა შინა:
და იყო ერთსა ჟ~ა შ~ა განვიდა აშოტ რ~თამცა შეკრიბა ლაშქარი ბ
რძოლისათვის სარკინოზთასა: მოვიდა იგი ადგილსა რლ~სამე, და გან

ავლინნა ლაშქრისა მაწვეველნი, და ვ~ე არღა შეკრებულ იყო ლაშქა
რი იგი მისი მისთანა, და ესხნეს მას სარკინოზნი უცნაურად, და აოტნ
ეს იგინი, და წარმოემართა და მოვიდა ჵევსა ნიგალისასა და იწყო ძებნ
ად ერისა, ვითა განიმრავლა ლაშქარი თჴსი, და წარმოემართნეს მი
ს წ~ე იგინი, რლ~თა მან უბრძანა: ხ~ იგინი მოვიდოდეს მოკვლად
მისა: მაშინ ვ~ე მოწევნადმდე მათდა კარად მისა, არა უწყოდა აშოტ.
ზაკვა მათი, და რ~ჟს მოიწივნეს იგინი კარად მისსა, მაშინღა აგრ
ძნა რა იგი ეგულებოდა მათ, და არა ჰყვა მას ერი თვისი, თვინიერ მც
ირედთასა რლ~ითა ვერ წინა აღუდგებოდა მათ იგი: ამისთჴს შე
ივლტოდა აშოტ კურატ პალატი ეკლესიად, და მოწყალეს იგი მა
ხვილითა სა~კხეველსა ზ~ა, და შესვარა სა~კუხეველი იგი სისხლითა
თჴსითა, რ~ დაკლეს იგი ვ~ა ცხოვარი აღსავალსა საკურთხევლისასა, და
სისხლი იგი მისი და თხეული დღესცა საჩინოდ სახილველ-არს:
ხ~ ესმათ რა ესე ამბავი ერსა მისსა, რლ~ნი იგი იყვნეს დოლის ყანას,
ვ~დ მოიკლა უფალი იგი მათი აშოტ ჵელითა ოროზ მორიზის ძეთათა,
წარვიდეს დოლის ყანით, და დევნა უყვეს მკვლელთა მათ უფლ
ლისა თჴსისათა, და ეწივნეს მათ სავანესა ზ~ა ჭოროხისასა, და მოს
რნეს იგინი ბროტად, ვე~მდის არა და უშთათ არცა ერთი მათგანი: და
წარმოიღეს აშოტ მკ~დარი, და დაფლეს თჴსსა მას საფლავსა შ~ა, ც
იხესა არტანუჯისასა ეკლესიასა წთა მოციქულთა პე~სსა და პავლე
სსა: ხ~ მოიკლა რა მეგრელთაგან ესე აშოტ კურატპალატი, დას
აბამითგან წე ლთა: ხ ტ ლ დ ქკ~ნსა მეათსამმეტედ[ა] მოქცეულსა: შ~ა
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მ ვ: თვესა იანვარსა: კ თ: და შ~დ აშოტის სიკვდილისა, რ~ლ გარე
თ ქყ~ანა ჰქონდათ ძეთა აშოთისათა, წარუღეს სარკინოზთა, რ~ იყვ
ნეს იგინი უსრულ ასაკითა:
ხ~ რა~ჟს სრულ ასაკ იქმნნეს იგინი, კდ~ცა მოსცნა ღ~ნ მათვე ყი~ვე
ნაქონები მამისა მათისა,რ~ იზრდებოდნენ სამნივე იგი ძმანი
ძენი ამის აშოტ კურატ პალატისანი ციხესა შ~ა არტანუჯისა
სა, და იყვნეს ხარკისა მიმცემელ სარკინოზთა ყ~ნივე ჵევნი, შა
ვშეთი, კლარჯეთი, ნიგალისანი, რ~ ამირობდა ტფილისსა შ~ა
ალი შუაბის ძე, რლ~ი და ედგინა ხალილას:
მას ჟ~ა, [..] შ[.]ეითქვნეს გარდაბანელნი, და განაჩინეს ქორ ეპისკო
პოსად და ჩი, ძე ინე ქო[ო]ბულის ძისა: და შ~დ მისსა და სვეს ქო
რ ეპისკოპოსად სამოელ დონაური, და კ~დ მეორედ მოვიდა იგივე
ხალილა არაბი: შეებნეს გარდაბანელნი გავაზს, და გააქციეს
ხალილა, და მოსწყვიდეს სიმრავლე ფ~დი: და კ~დ დაჯდა ამირად
ტფილისს საჰაკ ისმაილის ძე: კ~დ ხალილა მოვიდა მესამედ: და
მოკლეს ჯავახეთს: და ძე მისი მოჰმედ მოვიდა ქართლს, მოე
რთო მას ბაგრატ ძე აშოტ კურატ პალატისა, და მისცა მას ქართ
ლი:
oრმეოცდა მეშვიდე კურატპალატი ბაგრატ, ძე ა

შოტ კურატ პალატისა, და ძმა ადარნასესი, და გ
[გ]ურამისა ბაგრატიონი:
ხ~ ამან ბაგრატ, და ძმათა მისთა და იპყრეს არტანუჯი
თ გამოღმართ მათი ნაქონები იგი მამულები მამისა მა
თისა, და მორჩილებდეს სარკინოზთა: ხ~ ვ~რ მოვიდა მოჰმედ
ქართლს, და მიერთო მას ბაგრატ კურატ პალატი, მაშინ
გამოვიდა საჰაკ ამირა ტფილელი ლაშქრითა, და დადგა რეჵას,
ხ~ მოჰმედ და ბაგრატ წარიღეს უფლის ციხე, და მოვიდეს კა
ხნი გარდაბანელნი შველად საჰკისა: შეიბნეს, რეჵას და ი
ბრძოლეს: და იყო ბრძოლა ძლიერი მათ შ~ს, არცა იგინი გა
იქცეს, და არცა იგინი ვ~ემდის გაიყარნეს, და აღიყარა მოჰმედ.
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და წარვიდა ბარდავს:
ხ~ ამან ბაგრატ განაჩინა, და განაწესა კ~სი აფხაზეთს, ქეს აქეთ: პ ლ:
და აქამო ჟამამდე გარდასრულ იყვნეს წელნი მოჰმედის გამოჩინე
ბითგან, რ~ლმან სჯლი სარკინოზთა და უდვა ორას და ათცხრამეტნი:
მაშინ მოვიდა ბუღა თურქი მონა ბაღდადით, რლ~ი გამოეგზავნაამირ მუმლსა სპითა დიდითა, და შემუსრა ყ~ი სომხითი, და ტყვ
ე ყვნა ყ~ნი მთავარნი მათნი, და მოვიდა მუნით და მოადგა ტფილ
ისს, რ~ არა მორჩილობდეს, და მოკლა ამირა ტფილისისა სააკ, და
შემუსრა ტფილისი, და დაიწვა ცეცხლითა, და მოაოჵრნა ყ~ნი არ
ენი მისნი, და დადგა კვერცხობასა: ხ~ ბუღა ვ~ა სცნა, წარავლინა
ზირაქ სპასალარი თჴსი, და ბაგრატ კურატ პალატი, და შეებნეს,
და გააქცივეს აფხაზნი, და მოწყდა სიმრავლე ურიცხვი, და თეოდოსი მე
ფე წარვიდა მეოტი გზასა დავლეთისასა: კ~დ უ~კჲ მოქცეულთა და
უდგეს წინა გარდაბანელნი ჯ~ის გვერდსა, და ავნეს დიდად ლაშქართა:
ხ~ ვ~რ სცნა ბუღა, აღიყარა მუნით და მოვიდა ჭართალეთს, და დადგა მუ
ნ შ~ა, და ლამოდა ოვსეთად შესლვასა, და შევიდა ცხაოტამდის:ხ~
აბულბაზ სომეხთა ერისთავმან და გურამ მამფალიმ, ძმამან ბ
აგრატ კურატ პალატისამან მიუთხრეს მთიულთა, რათა არა შე
უშვან: ხ~ მათ განიხარეს, და განწირნეს მძევალნი მათნი, უშველა
ღ~ნ, რ~ მოვიდა თოვლი, და უდგეს წინა, და შეებნეს, და მოსცა ღ~ნ
ძლევა, და მოკვდა სარკინოზთაგან ურიცხვი, და ცხენმან მათმან
მოძოვა იელი, და დაიჵოცა ფ~დი: ხ~ სიმრავლისაგან ლაშქრისა არა
ჩნდა, რ~ იყო სიმრავლე მისი ვითარ ასოცი ათასი: შეიქცა გარე და
იზამთრა ბარდავს, და შეიპყრა ხუცისა ვინმე ძე, რლ~ი გამთავრებ
ულ იყო, და შემუსრა გარდაბანი:განაღო კარი და რუბანდისა, და გ
ამოიყვანნა ხაზარნი სახლი სამასი და დასხნა იგინი შამქორს:
და დარიელით გამოიყვანნა ოვსნი, ვ~რ სახლი სამი ათასი, და დასხნ
ა დმანის და ენება შესლვა ზაფხულის ოვსეთად:
ხ~ ამირ მულმან ვ~რ სცნა, ვ~დ ხაზართა ტომთა მისთა ზრახკვეს, მ

ოუვლინა ბუღას, რათა დაუტეოს ქართლი მოჰმედს ხალილი
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ს ძესა: წარვიდა ბუღა, და ამირობდა მოჰმედ ხალილის ძე, და გარდაა
დგინა ამირულმან მოჰმედ, და დაადგინა ისა შახის ძე ნათესავი მო
ჰმედისივე: და ქორეპისკოპოსი იყო გაბრიელ დონაური, ძმა სამ
ოელ ქორ ეპისკოპოსისა, და წარვიდა ისა, და მოვიდა სხვა ამირა, რ~ლ
სა ერქვა სახელად აბრამ: და კ~დ მოვიდა ამირად ხალილის ძე მოჰმ
ედ, და უფროსად ნებიერად და იპყრა ყ~ი ესე ქყ~ანა, სომხითი, ქართლი,
და რანი: და წარვიდა ხალილის ძე, და დადგა ამირად კაცი სააკის მონა
თესავთაგანი, სახელით გაბუც: ხ~ გურამ ძემან აშოტ კურატ
პალატისამან, და ძმამან კურატ პალატისამან ბაგრატისა შეიპ
ყრა გაბუც, და დაემორჩილნეს გარადბანელნი, და ბრძოდა აშოტმა
მის ძმის წულსა მისსა, ძესა, სუმბატ სომეხთა მეფისასა, ძ
მასა გურამისსა:
ხ~ გურამს დაეპყრა ჯავახეთი, თრიალეთი, ტაშირი, აბოცი, და არ
ტანი; და ბრძოდა სარკინოზთა; ზოგჯერ სძლის გურამ, და ზოგჯ
ერ სარკინოზთა: ხ~ გურამ განუყო ქყ~ანანი ძმათა თჴსთა ა
დარნასეს, და ბაგრატს: და აბოცი განუყო ცოლის ძმასა თჴსსა.
სომეხთა მეფესა:
და შ~დ ამისსა გარდაიცვალა ადარნასე ძმა ამის გუარამისა, და ძე
აშოტ კურატპალატისა გარდაიცვალა ბაგრატ კურატპალატი
ძმა ამის ადარნასესი ქკ~სა: ჟ:ვ: და დაუტევნა სამნი ძენი, დავი
თ აშოტ და ადარნასე: გარდაიცვალა ესე ადარნასე ქ~კსა: ჟ დ: გა
რდაიცვალა აშოტ ძმა ამის ადარნასესი, და ძე ბაგრატ კურატ
პალატისა ქ~კს: რ ე:
მას ჟ~ა გამოვიდა აფხა[ტ]ზთა მეფე გიორგი აღწეფლი, ძმა
თევოდოსისი დიმიტრისა ძე ლეონისი, და დაიპყრა ქართლი
და დაუტევა ერის თავად ჩიხასტი ძე დიმიტრისი: მეფობდა ესე.
შვიდ წელ და ვ~რ გარადაიცვალა იგი მეფე აფხაზთა, და რჩა ძე
დემეტრესი მცირე, რლ~სა ერქვა ბაგრატ, რლ~ი იცნობების.
ექსორია ქმნილობით: და ცოლმან გ~ი მეფისამან მოკლა ძე ტ
ინენე დემეტრესი, ერისთავი ჩიხისა, და ეცრუა იგი ი~ნე მთ
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ავარსა შავლალიანსა, და შთააგდეს ბაგრატ ზღვასა:
ხ~ ღ~ნ განარინა იგი, და მიწია კოსტანტინუპოლედ, და მო
გვარა მეფემან ი~ნე ძესა თჴსსა ადარნასეს ცოლი, ასუ
ლი გურამ აშოტის ძისა: და მოკვდა ი~ნე მეფე აფხაზთა.
და მეფობდა მის წილ ძე მისი ადარნასე: მაშინ ეპყრა
ლიპარიტის ქყ~ანა თრიალეთისა: აღაგო ციხე [მეორე]
კლდე კართა, და იპატრონა და ვით ძე ბაგრატ კურატ პა
ლატისა: თეოდორე მეორე გარდაიცვალა ცოლ შვილიანა
დ, და დაჯდა მეფედ გ~ი, რლ~სა საუფლის წულოდ ჰქონდა

აღწეფი, ამისთვის ეწოდა მას გ~ი აღწეფელი: თეოდო
სი იბატონა ოცდა შვიდი წელი:
oრმეოცდა მერვე მეფე კურატპალატი და~თ
ბაგრატიონი ძე ბაგრატისა:
ხ~ ამას დ~თ კურატპალატსა აღუდგა მტერად ნასრა:ძე
გურამ მამფალისა რლ~ი იყო მამის ძმა ამის და ვითისი: ხ~ ე
სე ნასრა ბიძის ძე ამა დ~თ კურატპალატისა, და გურგენ, იყ
ვნენ აფხაზთა კერძ, და და~თ და ლიპარიტ უშველიდეს სომეხ
თა, და იბრძოდეს სომეხნი და აფხაზნი ქართლსა ზ~ა:
მას ჟ~ა მონაზონ იქმნა გურამ: ხ~ ამან და~თ კურატ პალატ
მან აღაშენა ეკლესია ხახულისა: და ვ~რ მოკვდა კახთა ქორე
პისკოპოსი გაბრიილ დონაური, და ჯდა ქორ ეპისკოპოსად ფა
დლა არევ მანელი, კაცი ბრძენი საქმის მეცნიერი: მას ჟ~ა
მოიტყუა ნასარა ძემან გუარამ მამფალისამან და~თ კურატ
პალატი, და მოკლა იგი ქკ~სა: რ ა:
და უტევა ძე სახელით ადარნასე, რ~ი მეფე იქმნა შ~დ მა
მისა: თვისისა გარდაიცვალა აშოტ კეკელა, ძე ადარნასესი
ძისა აშოტ დიდისა ქ~კს პ ზ: გარდაიცვალა სუმბატ მამ
ფალი არტანუჯელი ძმა აშოტ კეკელასი, და ძე ადარნასესი
ძისა აშოტ დიდისა ქ~კს რ თ:
გარდაიცვალა ძე ამის სუმბატისა და~თ მამფალი, მონ
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აზონ ქმნილი ქ~კსა რ ჳ გ: გარდაიცვალა სუმბატ ერის
თავთ ერისთავი, ძე მის დავით მამფალ მონაზონისა ქ~კს
ს ჲ: და უტევა ძენი ორნი დ~თ და ბაგრატ : გარდაიცვალა ეს
ე ბაგრატ ძე სუმბატისი და ძმა დავითისი, ქ~კს ს ჲ: მას
ვე წელსა რლ~სა შ~ა მოკვდა მამა მისი სუმბატ: და დაუ
ტევნა ძენი ორნი გურგენ, და სუმბატ ხ~ გურგენ და უტე
ვა ძე ერთი სახელით დემეტრე, და სუმბატ და უტევა ძე ე
რთი სახელით ბაგრატ:
გარდაიცვალა გურგენ კურატ პალატი ძმა სუმბატ მამფ
ალი არტანუჯელისა, და ძე ადარნასესი ძისა აშოტ დიდისა
ქკ~ს რ ი ა: გარდაიცვალა აშოტ კუხი, რლ~ნ აღაშენა ტბ
ეთი საეპისკოპოსო ძე მის გურგენ[ისა ]კურატპალატისა,
ძმა აშოტ კუხისა ქ~კს რ ლ ჲ:
გარდაიცვალა ადარნასე ერისთავთ ერისთავი, ძე გურგ
ენ კურატპალატისა ქ~კს რ ი ვ: და უტევა ორნი ძენი დ~თ
ერისთავათ ერისთავი, და გურგენ ერისთავათ ერისთავი: გა
რდაიცვალა ესე გურგენ ერის თავათ[.] ერის თავი, ძმა დ~თ
ერის თავათ ერისთავისა ქკ~სა რ ჳ ა:
გარდაიცვალა ბაგრატ მამფალ არტანუჯელი, ძე სუმბა
ტ მამფალ ანთიპატი არტანუჯელისა, ძისა ადარნასეს

ი, და ძმა მამფალ და~თ მონაზონ ქმნილისა ქკ~ს რ კ თ: გარ
დაიცვალა ადარნასე ყოფილი და მონაზონ ქმნილი ვასილი
ძე, მის ბაგრატ მამფალ არტანუჯელისა ქკ~ს რ ჳ ე:
გარდაიცვალა აშოტ ძმა ადარნასე მონაზონ ქმნილისა, და
ძე ბაგრატ მამფალ არტანუჯელისა ქკ~ს რ კ თ: გარდაიცვალ
ა დ~თ ერისთავათ ერისთავი, ძე ბაგრატ მამფალ არტანუჯ
ელისა, და ძმა ადარნასე ყოფილ ვასილისა ქკ~ს რ კ ჲ: გა
რდაიცვალა გურგენ ერის თავი, ძმა ამის დ~თ ერისთავთ
ერის თავისა, და ძე ბაგრატ მამფალ არტანუჯელისა ქკ~ს
რ მ ვ: გარდაიცვალა გურგენ ძე მის გურგენ ერისთა
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ვისა ძისა ბაგრატ მამფალ არტანუჯელისა ქკ~ს რ პ ჲ:
ხ~ ვიწყოთ ჩ~ნ პირველივე ამბავი იგი: და~თ კურატპალატისა რლ~ი
მოკლა ნასრიმ მამის ძმის წულმან მისმან, ძემან გურამ მამფალი
სამან: ამისთვის შეუკრბეს ნასირს მტერად სომეხნი, და ლიპარიტ და ქა
რთველნი, და აშოტ ძმა დავითისი, და მათთანა სარკინოზნი, და შეებნეს
ნასრის, და გააქციეს და მიუხვნეს ციხენი, და წარვიდა ნასრი მეოტი კოს
ტანტინე პოლედ. წ~ე ბერძენთა მეფისა: და იყოფოდა მუნ მრავალ ჟამ:
და დასვეს ქართველთა მეფედ ადარნასე, ძე დ~თ კურატპალატისა:
oრმეოცდა მეცხრე მეფე ადარნასე, ძე დ~თ მეფისა კურა
ტპალატისა ბაგრატოანი: ბ ადარნასე:
ხ~ ამან ადარნასე მეფობასა შ~ა თჴსსა აღაშენა ბანა ჵელითა კვი
რიკე ბანელისათა, რლ~ი იგი ქმნა პ~ლ ეპისკოპოს ბანელ: ხ~ მას
ჟ~ა შესრულ იყო ბაგრატ, ძე დემეტრე აფხაზთა მეფისა საბერძნე
თად კოსტანტე პოლედ, და მოსცა ბერძენთა მეფემან ლაშქარი, და გ
მოგზავნა ზღვით, და ნავით შემოვიდა აფხაზეთად, და მოკლა ადარნას
ე ძე ი~ნესი და დაიპყრა აფხაზეთი:
ხ~ ამან ბაგრატ მეფემან შეირთო ცოლი ადარნასესი ცოლად ასუ
ლი გუარამ მამფალისა, და გამოიყვანა ბაგრატ აფხაზ მეფემან
ნასრი ცოლის ძმა თჴსი საბერძნეთით, და მისცა ლაშქარი, და მუნით
გარდამოვიდა ნასრი სამცხეს, და შეიპყრა სამნი ციხენი: ოძრჵე, ჯ~ის
ციხე, და ლომსიანთა, გურ-ამისავე აღშენებული: და მ[.]უნცა შეიკრ
იბნა სხვანი ლაშქარნი ურიცხვნი, და მომართა ადარნასეს ქართ
ლის მეფესა, ძესა დ~თ კურატ პალატისასა: ხ~ ადარნასე მეფ
ე ძე დ~თ მოკლულისა, განვიდა ბრძოლად მისა დმიჰყვა მისთანა
შემწედ გურგენ კურატპალატი, რლ~ი უწინარეს ამის ადარნასე
მეფისა კურატ პალატი იყო, და შვილნი მისნი და მათთანა სო
მეხნი, და ყვეს ბრძოლა დიდ ძალი მტკვარსა ზ~ა:
შეეწია ღ~ი მცირეთა ამათ ადარნასეს კერძთა, და იძლივნეს ნა
სრი და აფხაზნი, და ბაყათარ მთავარი ოვსი, და მეოტ იქმნეს, და შეი
პყრეს ნასრი, და მოკლეს ჵევსა შ~ა სამცხისასა, სოფელსა რლ~სა
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ეწოდების ასპინძა ქ~კს რ ჲ
და არა დაუშთა შვილი, დაღიჵოცა საჵსენებელი მისი:
გარდაიცვალა გუარამ მამფალი, მამა ნასრისი, და ძე აშოტ დიდისა ქ~კს
რ ბ გარდაიცვალა აშოტ ძე გუარამ მამფალისა ძისა აშოტ დიდისა,
და ძმა ნასრისი ქ~კს პ თ:
ხ~ ოდეს ჯერეთ არა მომკვდარ იყო გურგენ კურატ პალატი ძე ადარ
ნასესი, ძის აშოტ დიდისა, წარმოვიდა ესე გურგენ ტაოთ კალმახით
მამულით თვისით, ცხოვრებად შავშეთს, და არტანს: და მისა შ~დ შეი
მტერნეს ურთიერთას, და შეკრებეს ლაშქარნი ერთმანერთსა ზ~ა: ერთ კერ
ძო გურგენ კურატპალატმან, და ერთა მისთა, მეორე კერძოსა ადარნასე მე
ფემან, და ბაგრატ არტანუჯელმან: მოვიდეს ესენი ჵევსა არტანისასა,
სოფელსა მგლინავს, და ბრძოდეს ერთმანერთსა, და მეოტ იქმნა გურგენ,
სწყლეს და შეიპყრეს, და მოკვდა წყლულებისა მისგან კურატპალატი
ქ~კს რ ი ა. რლისა სიკუდილი ზემორეცა აღგვიწერია:
ამისა შ~დ განძლიერა ფდლა ქორეპისკოპოსი, და დაიმორჩილნა გარდა
ბანელნი: და შ~დ მისსა დაჯდა კვირიკე ქორეპისკოპოსად, და იპყრობდეს
ქართლსა აზნაურნი ქ~ეს აქეთ რვას ოთხმოცდა რვასა: მას ჟ~ა გამ
ოვიდა კოსტანტინე აფხაზთა მეფე, და იპყრა ქართლი, და და ემტერა სო
მეხთა მეფე სუმბატ, და გამოილაშქრა სპითა დიდითა, და მოადგა უფ
ლის ციხესა, და წარიღეს ციხე ჵერჵითა და ზავყვეს,და დაიმძახლნეს
ციხე, და ყ~ი ქართლი:
ამისა შ~დ მოვიდა ამირა აგარიანი, სახელით აბულკასიმ, ძე აბუსა
ჯისი არაბელი რლ~ი გამოეგზავნა ამირ მუმლსა სპითა დიდითა, და
ურიცხვითა, რლ~თა არა იტევდა ქყ~ანა: და მოვიდა პ~დ სომხითს, და მო
სრა ყ~ი სომხითი, სვანეთი, ვაეძორი, და ასფურაგანი: მაშინ სუმბატ ს
ომეხთა მეფემან ვერ დაუდგნა ზარისა მისგან, და წარმოვიდა მუნით.
მეოტი და მიმართა მთათა აფხაზეთისათა, და მუნ იყოფებოდა: და მოვიდა
აბუსაჯის ძე ტფილისს:
აქა ეწამა წ~ა აბო ქალაქსა ტფილისს ერის თობასა გურგენისსა, კა
თოლიკოსობასა სამოელისასა: ქ~ეს აქეთ რვაას ოთხმეოცდ ათსაჱ
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მეფობასა ბერძენთასა კოსტანტინე ძისა ლეონისასა:
და [ა]მას: ჟ~ა ამირა იყო ჯაფარ ძე ალისი, მოვიდა და მოადგა უჯარმოს, და ში
გან დგეს სამასი ოდენ კაცი, და ბრძოდეს მრავალთა დღეთა: და ვ~რ იხილეს,
რ~ლ ვერ და უდგმიდეს, ამისთვის აღგდეს ღამე, და გარდაიხვეწნეს: ვ~ა სცნე
ს ბოჭორმელთა ციხოანთა წარღება უჯარმოსი, და აგდეს ციხე, და გარდა მ
ოიხვეწნეს: ხ~ რა~ჟს მოვიდეს, მუნ ჰპოვეს იგი უკაცური და თქვეს რ~ლი
ბაკი იყო მას შ~ა ფიცხელად გვბრძვეს, და რლ~ი ციხვა, იგი უკაცუ
რად დაუგდიათ: აღიღეს ბოჭორმაცა, და დაიჭირეს ციხედვე, და უჯა
რმის ზღუდენი და არღვივნეს:
ხ~ კვირიკე ქორეპისკოპოსმან ვითარ იხილა, რლ~ი არა იყო ღონე მისი.,
ამისთვის მიენდო ფიცითა, მივიდა და ნახა, და ჰკითხვიდა ვინ გასწავა

აქა მოსლვა, და უთხრა, მაწვია დედამან ჩემმან, და თქვა, არა ვატკივნო
გული ერთისა შემხედვარსა: და შეუყვარდა სიკეთისა მისისათვის, და
განუტევა: გარნა ბოჭორმა თვით და იჭირა: შ~დ ამისა შემოვიდა ქართ
ლად, და მოაოჵრა ქართლი, და ვ~ე იგი შემოვიდოდა მოარღვივნეს ზღუდე
ნი უფლის ციხისანი, რ~ლ არა და იმჭირონ: შევიდა მუნით სამცხეს.,
და მოაოჵრა სამცხე, და ჯავახეთი: და მოადგა ციხესა თმოგვისასა: და ვ~რ იხ
ილა სიმაგრე და სიმტკიცე მისი აიყარა, და მოადგა ყველსა და მოად
გა გარე და დუწყო ბრძოლა:
ხ~ იყო მუნ შიგან ჭაბუკი ერთი სახელით გობრონ, ებრძოდა შიგნით გ
ამოღმართ დღეთა ყ~თა მოყვასთა თ~ა: და ვითარ წარიღეს ციხე იგი, შეი
პყრეს წ~ა გობრონ და აწამეს, რლ~ისა წამება მისი აღწერა ვრცელად წ~ნ
მამამან ჩნ~მან სტეფანე მტბევარმან ეპისკოპოსმან: და ვ~რ აიღეს
ციხე იგი, აიყარა მუნით და წარვიდა და ვანად ქალაქად: ხ~ მუნ მოვიდ
ეს და უთხრეს ყ~ი იგი, ვ~დ სუმბატ მეფე შევიდა ციხესა კაპოეტისა
სა: მაშინ მსწრაფლ აიყარა, და მიმართა ციხესა მას რლ~სა შ~ა იყო
სუმბატ მეფე სომეხთა: და ამცნო ლაშქართა თვისთა რათა ყ~ნ რ~ლნ
ჰპოვოს ცოცხალი მოიყვანოს წ~ე მისა: და მოვიდა და მოადგა ციხესა კა
პოეტისასა, და ციხოანთა დედა წული რლ~ი ჰპოვეს გარეგნით შეიპყრ
ეს, და მისთვის გამოსცეს ციხე იგი, და შეიპყრეს სუმბატ მეფე, და წ
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და წარიყვანეს დვინს, ჩამოჰკიდეს ძელსა და მოკვდა
და შ~დ ამისა ვ~რ გარდაჰხდეს წელნი რაოდენიმე, და მოეშენა ქართლი: მა
შინ უჵმო კვირიკე ქორეპისკოპოსმან კოსტანტინე აფხაზთა მეფესა, და ჩ
ავიდეს ერთად, და მოადგეს ციხესა ვეჟანისასა აფხაზთა მეფე მოადგა ზ~ა
კერძო, და კვირიკე ქვემოთ, და ვ~რ მისწურეს წარღებად., მაშინ ადარნასე პა
ტრიკი მოვიდა, და პარასკევსა ჯ~ა მიუპყრა ზავის პირი, მოსცა აფხაზთა
მეფესა არეში, გავაზნი და კვირიკეს ორჭობი, და ესრეთ და იზავნეს და შეიქცეს:
მაშინ მოვიდა კოსტანტინე აფხაზთა მეფე, და ილოცა ალავერდს წ~ის გიო
რგის წ~ე, და შემოსა ხატი მისი ოქროთა: ხ~ ლაშქარი თჴსი უფროსი წარა
ვლინა გზასა გარესა, და ფ~დ პატივსცა კვირიკე ქორეპისკოპოსმან, და წა
რვიდა ქყ~ანად თვისად: შ~დ მცირეთა დღეთა გარდაიცვალა კოსტანტინე
აფხაზთა მეფე, და იშლებოდა ქყ~ანა აფხაზეთისა ჟამ რაოდენმე, რ~ უს
ხნეს ძენი ორნი კოსტანტინე მეფესა, ერთი უხუცესი, და მეორე რლ~ი უ
შვა ცოლმან უმრწემესი: უხუცესსა ერქვა გ~ი უმრწემესსა, ბაგრატ და
იყო მათ შ~ს ბრძოლა ფიცხელი, რლ~ი თვითოეულად ჰპოვო ცხოვრ
ებასა მათსა:
ხ~ ესე ბაგრატ სიძე იყო გურგენ ერისთავთ ერისთავისა ძისა ადარნ
ასე ერისთავთ ერისთავისა, რლ~ი იყო ტომად ბაგრატიონი რლ~ისა სიკვდილი
ზემორე აღგვიწერია: ხ~ ესე გურგენ შველოდა ბაგრატს ყ~ითა ძალითა თვისი
თა, ვ~ე არა მიცვალა ბაგრატ, არა იყო მშვიდობა შ~ს მათსა: და შ~დ სიკვდ
ილისა მისისა მიიღო სრულებით მეფობა აფხაზთა გიორგიმ: იყო ესე გ~ი
მეფე სრული ყ~ითა სიკეთითა, და ახოვნებითა, ღ~ის მოყვარე იყო უმე

ტეს მაშენებელი ეკლესიათა, მოწყალე, გლახაკთა, უხვი და მდაბალი,
და ყ~ითა კეთილისა სათნოებითა სრული: ამან განაგნა და განაწყვნა
ყ~ნი საქმენი კეთილნი მამულსა სამეფოსა თჴსისა: ამან აღაშენა
ჭყონდიდის ეკლესია, და შექმნა საეპისკოპოსოდ და განაშვენა იგი ნაწი
ლთა მრავალთა წ~თა მარტვილთათა: მას ჟ~ა გარდაიცვალა კვირიკ
ე ქორეპისკოპოსი, და დაჯდა მის წილ ფადალა ძე კვირიკესი: და ამან
აღაგო ციხე ლოწობანთა: ამასვე ჟ~ა მოვიდეს სარკინოზნი, რლ~თა
უჵმობენ საჯობით, და მოტყვენეს კახეთი, და დაწვეს ჯ~ი, მცხეთა,
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და შეიქცეს და წარვიდეს და წარიტანეს თანა ჯ~ი პატიოსანი და ჭრილი: და შ~დ
მისა შეედვათ სნება მუცლისა, და გულის ჵმაჰყვეს ჯ~ისა მიერობა, მოსწყდეს.
ურიცხვნი, და წარმოგზავნეს ქართლსავე: ა~დ აშხანიკის ჟამამდე ჲერეთი
მწვალებელი იყო: აშხანიკ დის წული იყო გურამ ერისთავთ ერისთავისა,
დედოფალმან დინარ, დამან გურამისმან მოაქცივნა მართ მადიდებელად:
მაშინ სალართა დაეპყრათ ბარდავი, და ადრაბაგანი: მოკვდა ადარნასე
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oრმეოცდა მეათე მეფე სუმბატ, ძე ადარნასე მეფისა:
ჟამსა ამას გარდამოვიდა გ~ი მეფე აფხაზთა, და მისცა ქართლი კოსტ
ანტინეს ძესა თვისსა: ხ~ ესე ქართველთა მეფენი და ბაგრატიონნი
დასხდიან ქართლის მეფედ, და ოდეს მტერთა მიერ იძლეოდიან ეპყ
ათ სამცხეჳ, რ~ლ არს ზემო ქართლი, ტაო, ჯავახეთი, თრიალეთი,
სამშვილდე ხუნანის საერისთაონი თვინიერ გარადაბანისა და კლა
რჯეთისა, თვისნი ციხე ადგილნი და ჟ~დ სომხითიცა, და შიდა ქართლი:
oრმეოცდა მეათერთმეტე მეფე კოსტანტინე, ძე გიო
რგი მეფისა ბაგრატიონი:
ამან იმეფა სამი წელი სუმბატისავე მეფობასა შ~ა კოსტანტ
ინე მან აფხაზთა მეფისა ძემან: შ~დ იწყო მტერობად მამისა თვის
ისა: ჰსცნა გ~ი მეფემან, მოვიდა და ვერ წინა აღუდგა ძე მისი ვინ
ათგან ტაოელნი მეფენი ყ~ნი მოიწვივნა, და ემწნენ ყ~ნი ბ~რტე
ბისათვის კოსტანტინესსა: არმედ კოსტანტინემ განამაგრა უფლ
ის ციხე და გარმოდგომილმან გ~ი მეფემან ვერ შემუსრა ციხე,
ა~დ აბირნა აზნაურნი გამოტყუებად კოსტანტინესსა, და ეტყოდნენ,.
ვინათგან არს მეფე გარე ათხაზეთისა,გამოვედ შ~ნ, და გყოთ მეფ
ედ: ხ~ იგი მრწმუნებელი გამოვიდა ტივით, და მიეტევნენ შეპყ
რობად ივლტოდა კოსტანტინე, და დაიმალა ნაპრალსა კლდისასა
ჰპოვეს, და მოჰგვარეს გ~ი მეფესა:
ხ~ ამან გამოჰყვერა უთესლობისათვის, და შ~დ მოკვდა: აღიღო ციხე,
და წარვიდა; მოკვდა ქორ იკ~ოზი ფადალა, და დაჯდა კვირიკე ა~დ გა
ნდგნენ გარდაბანელნი, იწ[.]იეს გ~ი მეფე მოსრული, შთავიდა კა
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ხეთს, მოსწყვიდნა, და მოწვნა, და შეიქცა თვისავე ქყ~ანასა: მ[.]ერმე მოვიდა გ~ი
ატენს შთასლვად კახეთს, და ძე მეფისა ლეონ იყო ერისთავი ქართლისა:

ჰსცნა კვირიკემ, რ~ ვერ დაუდგემდა, მოვიდა წ~ე გ~ი მეფისა, და ლამოდა კ~დ
ზაკვით გაპარვასა: აგრძნა მეფემან შეიპყრა კვირიკე და წარვიდა კახეთს,
რათა აღკრიბოს დედა წულითურთ: ჰსცნეს ესე აზნაურთა ქართველ
თა, აცნობეს, და გარდაიხვეწნენ: ა~დ მოერთო ძმაჳ კვირიკესი შურტა,
და მოუტანა უჯარმო, და მოსცა სხვანიცა ციხენი კახეთისანი, თჴ
ნიერ ნახჭევან ბოჭორმისა, და ლორწობნისა: გარნა ლორწობანს აღ
უშენა შურის ციხეჳ, და მოუდგინნა სპანი: მოადგა მარილისს შე
მუსრა იგი: გამოიყვანა არსის ძე და ვ~რ სცნა კვირიკე
მ არღარა იყო სხვა ღონე, ითხოვა განტევებაჳ, და დაულოცა
გ~ი კახეთი: ა~დ ლეონ მეფისა ძე არა ლამობდა განტევებასა, გარ
ნა აღიღო მეფემან ნახჭევანი, და განუტევა კვირიკე:
ხ~ მეფე წარვიდა აფხაზეთს: კ~დ შეეზრახნენ აზნაურნი კვირიკე
ს, და წარიღო ყ~ნი ციხენი კახეთისანი: და კ~დ ეუფლა მამულსა
თჴსსა: ესმა გ~ი მეფესა, და უმძიმდა წარღება კახეთისა ა~დ,
აბრალა მათ რლ~ნი განტევებასა უთქმიდენ კვირიესასა,
გარნა ზამთარ წარგზავნა ძე თჴსი ლეონ, ესე შევიდა, და მო
წვა კახეთი: მუნ მოართვეს სიკვდილი ლეონს მამისა მი
სისა: მაშინ მოუწოდა კვირიკეს ტბასა ზ~ა ბაზალეთისასა
და იზავნენ: და დაიმზახლნენ: ხ~ ლეონ შემოიქცა, და გამეფ
და აფხაზეთს: და მცირედისა შ~დ მო~კდა ასული ლეონისი, რლ~ი
მიეცა კვირიკეს ძისა თვის: და კ~დ იწყეს მტერობა ლეონ და კვირი
კემ: გამოვიდა ლეონ აღწყვიდნა მუხრანი, ხერკი, და ბაზალეთი.
მუნ და სნეულდა, უკუნ იქცა და მკ~და აფხაზეთს და დაჯდა ძე
მისი დიმიტრი:
ამასვე ჟ~ა მო~კდა მეფეჳ ქართლისა სუმბატ ქ~ეს აქეთ198 ქართულსა: 178
oრმეოცდა მეათორმეტე მეფე ბაგრატ ანუ და
ვით რეგვენი
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და ჯდა მეფედ ქართლისა ძე სუმბატისა და~თ ანუ ბაგრატ რეგვენი.,
ხ~ დიმიტრი მეფემან მოიწყო სამეფოჳ თვისი აფხაზეთი, გარნა.
შ~დ მთავართა აფხაზეთისათა მოიწვიეს თეოდოსი ძმა დიმიტრის
ა კოსტანტინეპოლიდამ, რლ~ი მამასავე წარეგზავნა ორნი ძენი მშ
ვიდობისა თვის ძმათა: მაშინ გამოვიდა თეოდოსი, და მოვიდა სამც
ხეს, და შეიკრებდა სპათა., მცნობმან დიმიტრი წარმოავლინა ლა
შქარი, და დაესხნენ თეოდოსის უეცრად, ივლტოდა და მოვიდა ძლე
ული მთავრისა: მაშინ შეიყვანა ციხესა ძამისასა, და მუნი
დამ ეძიებდა ღონესა: კვალად წარმოავლინნა დიმიტრიმ სპა
ნი, მოადგნენ ძამის ციხესა და ჰბრძოდენ სამ[.]თვე: ა~დ შესჭი
რდათრა ციხოვანთა ზავ ყვეს, და ფიცით განუტევეს თეოდოსი
მშვიდობით: და მივიდა და ვითს წ~ე კურატ პალატისა:
ხ~ ესე და ვით მეფე ძე იყო ადარნასესი, და ადარნასე იყო სუმბ

ატ მეფისა კუარტ პალატისა: ა~დ იყო დავით ყ~ითა სიკეთ
ითა სრული სამღ~თო სამჵედროთი: ამას ეპყრა ბასიანი ტ
აო, და მიმდგომნი მისნი: შ~დ ორისა წლისა წარმოვიდა თე
ოდოსი და ვითისგან, და მოვიდა კახეთს: მაშინ მოუგზავნა დი
მიტრიმ კვირიკეს, რათა მოამშვიდოს ძმანი: ხ~ კვირიკემ ფი
ცით წ~ე კ~სისა მცხეთას და ეპისკოპოსთათა მიათვალა დი
მიტრის თეოდოსი: ა~დ შ~დ ჟ~ა მცირესა და ივიწყა ფიცი ღ~ისა,
შეიპყრა ძმაჳ თჴსი თეოდოსი, და დასწვნა თვალნი:
მაშინ აფხაზთა იძიეს ჩალა მეფედ, გარნა ვერ შეუძლეს,
რ~ იყო დიმიტრი [მეფე, და არღარა დარჩა ]მჵნე ახოვანი ხ~ შ~დ მოკვდა რა დიმიტრი
მეფედა არღარა დარჩა მკვიდრი შ~დ მისსა გამოიყვანეს თეოდოსი,
და დასვეს მეფედ აფხაზთა: ჟ~ა ამას მოადგნენ კახნი უფ
ლის ციხეს: მაშინ იყო ქართლისა ერისთავი მარუშის ძე ი
ნე: ამან აწვია დ~თ კურატ პალატი ტაოდამ, რ~თა აღიღოს
ქართლი, ანუ თვით იპყრას, ანუ მისცეს ბაგრატს ძესა ბა
გრატისასა, მეფეს ბაგრატს რეგვენის ძის ძეს, რლ~ი აღე
ზარდა ამასვე დავითს ძედ თვისად: რ~ მას არა ესვა ძე:
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ესე ბაგრატ გურგენ მეფეთ მეფისა ზე: ხ~ ესე ბაგრატ იყო ასული
ს წული გ~ი აფხაზთა მეფისა, და ეყოდა აფხაზეთიც დედით: ამისი:
მსმენელი დავით კურატ პალატი, წარმოემართა ყ~ით ძალითა თვის
ითა, და მოვიდა ქართლს: მხილველთა კახთა, და უტევეს უფლის ც
იხეჳ და წარვიდენ: ხ~ და ადგინა მეფედ ბაგრატ ქ~ეს აქეთ ქართ
ულსა ხ~ და ვით წარვიდა მამულსა თჴსსა ტაოსს:
oრმეოცდა მეათსამეტე მეფე ბაგრატ, ძე გურგენ მეფ
ეთ მეფისა ბაგრატიონი: ბ ბაგრატ:
ხ~ ვ~რ და ჯდა მეფედ ბაგრატ, და წარვიდა ამას შ~ა ჟამი რაოდენი მე, კ~დ
იწყეს მედგრობით ზაკულება ვ~ა არს ჩვეულება ქართლისა აზნაურთა:
შეებნეს ნაქურდეველთა, და საბოტარელთა, და მოიყვანნეს ლაშქარნი
კახეთით, და გასცეს უფლის ციხე, და შეიპყრეს გურგენ და ძე მისი ბ
აგრატ, და დედოფალი გურანდუხტ, და წარიყვენეს კახეთად: ხ~ რაჟამს.
სცნა ესე კურატპალატმან დ~თ და უმძიმდა ფ~დ და გამოილაშქრა ყ~ითა
ძალითა თჴსითა; მოვიდა თრიალეთს შთასვლად კახეთად, და რა~ჟს
ცნეს კახთა, მოუგზავნეს მოციქული და მოუპყრეს ზავისა პირი: მა
შინ განუტევნეს გურგენ, და ბაგრატ, და დედოფალი გურანდუხტ, და შე
უქციეს ქართლი და უფლის ციხე: ხ~ წირქვალს ციხე, და გრუი თვ
ითან და იჭირეს: მას ჟ~ა უპყრა ქართლი და უფლის ციხეჳ გურ
ანდუხტ დედოფალსა: ესე გურანდუხტ დედოფალი იყო ასული
გ~ი აფხაზთა მეფისა, და დედა ბაგრატისა: და ვ~რ გარდახდა ამას შ~ა
სამი წელიწადი, და მეფობდა აფაზეთს თეოდოსი მწუხარე, განირყვნა
ქყ~ანა იგი, და შეიცვალა ყ~ი წესი მისი, და განგება პირველთა მეფ

ეთა განწესებული: და იყვნეს ყ~ნი წარჩინებულნი მის ქყა~ნისანი მწუხ
არებასა შ~ა დიდსა: მაშინ ამანვე ი~ნე მარუშის ძემან, ინება რათა.
მოიყვანოს ბაგრატ მეფედ აფხაზეთისა, და მისთან ყ~თა დიდებულ
თა ერისთავთა და აზნაურთა აფხაზეთისა და ქართლისათა გამოი
თხოეს ბაგრატ მეფედ დ~თ კურატ პალატისაგან: ხ~ მან დიდითა
იძულებითა ძნელად აღუსრულა სათხოველი მათი და ვ~ა პ~ლ ვს
თქუ, უშვილო იყო და~თ კურატპალატი, და ბაგრატ გაეზარდა შვილ
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ად მპყრობელად ორისავე კერძისა ტაოსა:
გარნა რა~ჟს უმკვიდრო ქმნილ იყო ქყ~ანა აფხაზეთისა, მოსცა მათ სი
მტკიცითა და მძელვლითა: შთაიყვანეს იგი აფხაზეთს, დალოცეს მეფ
ედ და დაემორჩილნეს ყ~ნი ბრძანებასა მისსა, რ~ განსრულებულ იყო ას
აკითა: დ~თ ვ~რ გარდაჰჵდეს ამას შა წელიწადი ორნი, იწყო განგებად,
საურავად და განმართებად, და ყ~ა საქმესა მსგავსად პაპისა მისისა
დიდისა გ~ი მეფისა იქმოდა, და გინათუ უმეტეს ადრე ვსთქვა რ~ ყ~ით უ
რთ მიემსგავსებოდა ქცევასა გამზრდელისა თჴსისა დიდისა და~თ მე
ფისა კურატ-პალატისა:
და იხილვებოდა მისთანა ყ~ივე საქმე კეთილისა: გამოგზავნა თეო
დოსი მეფე დედის ძმა მის ტაოს, წ~ე დ~თ კურატპალატისა, რ~ ეს
ე საქმე გამონახა უმჯობესად, რათა ყ~თა კაცთა დიდთა და მცირეთა სა
სოება კეთილი, გინა თუ შიში უწესობისათვის მისა მ~რთ ოდენ აქვნდეს:
შ~დ ამისა გარადმოვიდა ქართლს მეფე ბაგრატ, რათა განაგნეს საქმენიდა შლილნი ქართლისანი: მოვიდა და დადგა თიღვას: ხ~ მას ჟ~ა აზნაუ
რთა ქართლისათა, რლთამე არა ენება გარდამოსვლა მისი, რ~თვითო
ეული განაგებდეს საქმეთა ქართლისათა:, და ღაცათუ იყვნეს მო
რჩილებასა ზ~ა გურანდუხტ დედოფლისასა: მაშინ იწინამძღ
ვრეს ქავთარი ტბელი, მოეგებნეს ბრძოლად,და დაუდგეს თავსა ზ~ა
მოღრისასა: იხილა რა ბაგრატ აფხაზთა მეფემან, აღუზახნა სპათათჴსთა, მივიდეს და შეებნეს, აოტნეს ქართველნი, რლნიმე დახოცნ
ეს, რლნიმე შეიპყრნეს, და სხვანი კ~დ მეოტნი გარადიხვეწნეს და დაი
ფანტნეს:მოვიდა უფლის ციხესა, აღიღო ციხე დედისაგან თვის
ისა, და დაყენა დღენი მცირედნი: განაგნა საქმენი ქართლისანი,
წარიყვანა დედა თჴსი და წარვიდა ქყ~ანად აფხაზეთად:
და ვ~რ ჵელოვანმან მენავემან მოძღვარმან განაგო ყლ~ი საქმე აფხა
ზეთისა, რ~ მცირედ ამხილის ყ~თა ვინ უ~კჲ ჰპოვოს ურჩი, და მისა
ადგილსა განა დიდის ერთგული, და მისანდობელი თჴსი: და შ~დ
ამისა გარდახდეს წელნი რაოდენნიმე, იყო კლდე კართა რატი,
და ჰქონდა ციხე ატენისა, და ქართლისაგან მტკვარსა სამხრით
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კერძო ყ~ივე თრიალეთი მანგლის ჵევისა და სკვირეთი, და არა მორჩილებდა
ბაგრატს; მაშინ შეიკრიბა ბაგრატ მეფემან სპა თვისი და გარადამოვი
და ქართლად ენება მიდგომა და შერევა რატი ერისთავთ ერისთავსა: მა

შინ უ~კუჲ აუწყეს დ~თ კურატ-პალატსა და უთხრეს ესრეთ სახედ:
არა სადა წარვალს სხვაგან, თვინიერ განმზადებულ არს სიკ~დილად შენ
და, და შეკრებულ და შეკაზმულ იყო გურგენ მამა ბაგრატისი მისლვად
შვილისა თჴსისა თანა : ხ~ დ~თ კურატ პალატი წარმოემართა მსწრაფლ, და
მიუწოდა ლაშქარსა თჴსსა, და უჵმო ყ~თა მეფეთა სომხითისათა:
ხ~ მაშინ ჯერეთ ცოცხალ იყო პაპა ბაგრატ მეფისა ბაგრატ რე
გვენი, რლ~ისა სიკვდილი ზემორე აღვწერეთ, იგიცა მოვიდა და~თ
კურატ პალატსა თანა, რ~ეშინოდა ძისა თვისისა გურგენისა გ
ან წარღებასა მეფობისასა: მოვიდეს და დადგეს დლივს, სპითა დიდ
ითა, რლ~თა არა იყო რიცხვი, და გაგაზავნა ლაშქარი გურგენს ზ~ა:
მაშინ მიეგებნეს წინა გურგენს, და შეიბნეს გარდა თხრილსა თავ
სა შავშეთისასა, გააქციეს გურგენ და შთაიხვეწა მეოტი და შევი
და ციხესა წეფთისასა:
მას ჟ~ა მოსრულ იყო ბაგრატ მეფე თრიალეთს და დადგა კარუშ
ეთს, გაგაზავნა მოციქული, განიცადა ლაშქარი და იხილა რ~ ძალითა არა ეგ
ებოდა წინა აღდგომა დ~თ კუარატ-პალატისა: მაშინ და უტევნა სპანი თ
ვისნი ადგილსა ზ~ა დ~თ მარტო მივიდა წ~ე მისსა ითხოვა შენდობა, და აუ
წყა ვ~დ სხვას არა რასათვის მოვედ, გარნა არა მორჩილებისა რატისა:
ხ~ მან უბრძანა ესრეთ; მითხრეს რ~ლ უბრალო ხარ ა~დ მითავისუფლ
ებიხარ რატის ზ~ა, და დაიმორჩილე ვითაც სახედ გწადიან; მაშინ წარ
მოვიდა სიხარულითა სავსე, და წარვიდა აფხაზეთადვე, რათა ვერა.
უგრძნას რატიმ, და უგრძნეულად მივიდეს ოდეს არა გონებდეს:
მას ჟ~ა ვ~რ მოიწია ჟ~ი ზამთრისა, მივიდა ყ~ლითა ძალითა თვისისთა
მეფე ბაგრატ, და მოადგა კლდე კართა: იხილა რა ესე რატიმ: გამ
ოვიდა გარე, და გამოიტანა გარე შვილი თვისი ლიპრიტ თანა, და შევე
დრა ბაგრატ მეფესა, და ციხეცა თჴსი მისცა, და თვით და ჯდა მამუ
ლსა თვისსა არგვეთს:
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ხ~ ამას ჟ~ა შ~ა გარდაცველებულ იყო დ~თ დიდი კუარტ პალატი, ვა
ვსთქუთ. ზემორე, რ~ლ არა და შთა ძე, და აოჵრდა იმიერ ტაო,. მაში
ნ გამოვიდა ვასილი ბერძენთა მეფე, და მისცნეს მას ცხენი აზნაუ
რთა ამა დავითისთა, და დაიპყრა ვასილი მეფემან მამული და~თ კურატ
პალატისა, და მივიდეს მის წ~ე ბაგრატ აფხაზთა მეფე, და მამა მისი გუ
რგენ: და მოსცა მათ ვასილი მეფემან პატივად გურგენს მაგისტროს
ობა; და ბაგრატს კურატპალატობა, რათამცა ვითა მტერ ყვნა ერთმანე
რთისა მ~რთ, მამა ძენი ესე, და ამით ღონითა იძმაცვა: ხ~ გურგენ
ჭ~ტი, და წრფელ იყო, და ვერ აღძრა გული მისი ზაკვითა ამის მი
ზეზისათა, და ვერ უძლო ვერას ღონის ძიებითა:
და შ~დ ამისა რაოდენთამე წელთა გარადაიცვალა ესე გურგენ მეფე
თ მეფე, მამა ამის[ი] ბაგრატ მეფისა რეგვენისა: ქ~კს: ს კ ჲ. და შ~დ
ვ~რ წარხდეს ამას შ~ა ჟამნი რაოდენნიმე, და ვ~რ ვსთქუ, პირველვე
მოიწყვნა და განაგნა ყ~ნი საქმენი აფხაზეთისანი, ურჩნი თჴს

ნი შესცვალნა დიდებისაგან, და ერთგულნი ადგილთა მათთა და ადგ
ინნა ბრძანებითა თვისთა მორჩილნი და წარემატა ყ~თა მეფეთა
აფხაზეთისათა ყ~ითა განგებითა, და განიმრავლა ლაშქარი თვისი უმე
ტეს ყ~ისა ჟამისა: გამოილაშქრა ყ~ითა სპითა თვისითა, და გარდამოვი
და ქართლს, წარგზავნა მოციქული კახეთს, ითხოვნა ციხენი ქართლ
ისანი, რლ~ნი მათ აქვნდეს: მას ჟ~ა იყო კახეთს ქორ კ~ზი დ~თ, ხ~ მა
ნ არა ინება მიცემა ციხეთა, ა~დ მიუმცნო ესრეთ, უკეთუ ეძიებ.
ციხეთა იყოს ჩ~ნ შ~ს დამჯერებელ მკლავი და ომი, ხ~ მე წინა მოგეგე
ბო ქსანსა ზ~ა:
ვ~ა ესმა რა ესე ბაგრატ მეფესა ქართველთა და აფხათასა განუ
წყრა ფ~დ, რ~ კურატ პალატი იყო მას ჟ~ა დლივს, და განაგებდა საქ
მესა ტაოსსა და ქართლისათა, რლ~ი მაშინვე თვით ეპყრა ტაო მ
იცვალებასა ზ~ა მამისა თვისისა გურგენ მეფეთ მეფისასა: მა
შინ წარმოგზავნა მეფემან ბაგრატ კაცი მოსწრაფედ, და აწვია სპ
ათა აფხაზეთისა და ქართლისათა, და თვით წარემართა ზემოთა
ლაშქრითა გაიარა თრიალეთი, განვლო ჵიდი მცხეთისა, და მო
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ერთნეს თანა აფხაზნი და ქართველნი: და დგა თიანეთს, და ი
წყო შემუსრვად კახეთისა და ვერ წინდა აღუდგა დ~თ, რ~ იყო
ძალი, ბაგრატ მეფისა ურიცხვი და იწყო ბრძოლად ციხეთა, რ~ მასჟ~ა აღიღო ჲერეთისა ქყ~ანა, და განაჩინა მთავრად აბულალ, და
წარმოვიდა შ~ა და მათვე ჟამთა, რა~ჟს წარმოვიდა ბაგრატ ათხ
ახზთა მეფე, კ~დ მიიქცეს კაცნი ჲერეთისანი, და მიერთნეს
და თ~ს: აღიღო და~თ ჲრეთი და შ~დ მცირედისა ჟ~ისა მიიცვალა დ~თ
ქ~ეს აქეთ ჩ ე: კ~დ გამოვიდა ყ~ითა სპითა თვისითა ბაგრატ მ
ეფე, და აღიღო ჲერეთი მეორედ, და იჭირა დინარ დედოფალი
თვისად, იწყო ძებნად კახეთისა, და ძალითა თვისითა მიუწ
თომელითა წარიხვნა ორსა წელიწადსა შ~ა ყ~ნი ციხენი კახე
თისანი: შეაწყვდია კვირიკე ბოჭორმას, და დაუყენა ციხესა გა
რეშემო მცველნი წლითი წლამდის,და წარიღო ბოჭორმაცა, და დ
აიპყრა ს~დ ჲერეთი და კახეთი: წარმოიყვანა კვირიკე, და დაიმჭ
ირა თვისსა კარსა ზა~და: მას ჟ~ა განდიდნა ფადლონ ამირა
განძისა, იწყო კირთებად ჲერეთისა და კახეთისა ერის თავ
თა, ჟამითი ჟამად მეკობრობითა და პარვით რბევად, და ტყვ
ევნად ადგილითი ადგილად:
ხ~ იხილა რა ესე დიდმან მეფემან ბაგრატ კადნიერება მისი,
აღივსო შურითა და დიდად შეუძნდა კადიერება მისი განე
მზადა ყ~ითა სპითა თვისითა წარსვლად განძას, და წარგზ
ავნა მოციქული წ~ე გაგიკ შაჰანში სომეხთა მეფისა, რ~ა
[იძძო] იძიოს შური ფადლონისაგან: ხ~ მან განიხარა სიხა
რულითა დიდითა, და მოსწრაფედ მოუწოდა ყ~თა სპათა თვი
სთა, წარმოემართა და მოვიდა წ~ე ბაგრატ აფხაზთა მეფისა,

შეკრბეს ორნივე ზორა კერტს, და მიმართეს ფადლონს დიდა
დ განლაღებულსა, მოძულესა ქე~ანეთასა, რ~ი იგი ყ~ით
ურთ ეძიებდა წარწყმედასა ყ~თა ჯ~ის მსახურთასა: და ვი
თარ იხილა ძალი მათი უძლეველი, შეუშინდა წარვი
და, და მიმართა სიმაგრეთა შესლვად:
1-30 სტრ., 114r
მაშინ ამან დიდმან და ყ~ითურთ ძლევა შემოსილმან მეფემან ბა
გრატ წარმოსტყვენა ქყ~ანა რანისა; მოადგა ქალაქსა შამქორსა
და უდგნა ფილაკავანი, და მცირეთა დღეთა დალეწნეს ზღუდენი შა
მქორისანი, და ხვალისა დღე ეგულებოდა შემუსრვად ქალაქ
ისა მის: მას ღამესა მოუვლინა მოციქული ფადლონმა ითხ
ოვა შენდობა, და აღუთქვა დღეთა შ~ა სიცოცხლისა თვისისათა
მსახურება, გაუკვეთა ხარაჯა, და დაუწერა თავის თავით ლაშქრობა
ყ~თა მტერთა მისთა ზ~ა: მაშინ შემოკრიბნა ყ~ნი დიდებულნი
თჴსნი წ~ე თვისსა, და უბრძანა რათა დაიჭირონ ქალაქი იგი ძა
ლითა მათითა: ხ~მათ იხილეს და განიცადეს, რ~ლ ვერავის ძალედ
ვა ამისთვის მოახსენეს და აუწყეს და უფროსღა ამისთვის, რ~ლ სხვ
ათა ყ~თა სალაშქროთა საქმეთაგან უცალო იქმნებოდეს:
კ~დ უბრძანა და განიზრახა დაზავება ფადლონისი, და მათ ყ~თა სი
ბრძნითა მათითა გამოარჩიეს, და უმჯობესად აწვიეს ზავისა დას
ტური: მაშინ უბრძანა, და გაგზავნა მოციქული, და მისგან აუ
წყა ზავისა დასტური: მაშინ ფადლონ განიხარა სიხარულით
ა დიდითა, და აღუსრულა ყ~ი იგი სიტყვა აღთქმული საქმით:
უძღვნა ძღვენი მიუწთომელი, აღავსნა ყ~ნი დიდებულნი ნი
ჭითა მიუწთომელითა და წარმოვიდა მეფე ბაგრატ შ~ა გამარჯ
ვებული: ამი[.]ს მეფობისა ზე იყო წ~ა მამა ჩ~ნი ევთიმი ქარ
თველი მთარგმნელი წიგნთა ჩ~ნ ქართველთასა:
ხ~ ამან მეფემან ბაგრატ აღაშენა საყდარი ბედისა, და შექმნა
საეპისკოპოსოდ: მოსცვალა მუნ გუდაყვისა საეპისკოპოსო და შე
სწირნა სოფელნი მრავალნი ყ~ლთა ჵევთა და ადგილთანი, და
განასრულა ყ~ითა განგებითა, და შეამკვნა ყ~ლითა სამკაულ
ითა, აკ~ხა და დასვა ეპისკოპოსი მუნ შ~ა: ხ~ უკეთუ ვისმე ენებ
ოს განცდად და გულის ჵმის ყოფად სიმაღლისათჴს და დიდე
ბისა მეფობისა მისისა: პ~დ განიცადოს სამკაული ბედისა
ეკლესისა, და მისგან გულის ჵმა ჰყოს და სცნას, რლ არავინ ყოფ
ილ არს სხვა მეფე მსგავსი მისი ქყ~ანასა ქართლისა და აფხაზ ეთისა:
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ამანვე მეფემან აკ~ხა ეკლესია ქუთათისა განგებითა დიდითა, და მიუწდომელი
თა, რ~ შემოკრიბნა მახლობელნი ყ~ნი ჵელმწიფენი, და კ~სნი მღვდელთ მოძღ
ვარნი, და ყ~თა მონასტერთა წინამძღვარნი და ყ~ნი დიდებულნი ზემონი და ქვე
მონი მამულისა და სამეფოსა თჴსსა მყოფნი, და სხვათა ყ~თა საჵელმწიფოთანი:
ხ~ ამან ბაგრატ მეფემან კურატპალატმან და იპყრა ყ~ი კავკასია თვითმპყრო

ბელობითა ჯიქეთითგან ვ~ე გურგენადმდე, და ადარბადაგანი, და შარვანი მოჵ
არკე ჰყო, სომხითისა ჵელმწიფობით მეფე სპარსთა მეგობარ და ერთგულ ჰყო,
სიბრძნითა და ძლიერებითა თჴსითა უფროს სახლეულთა თვისთასა: და ბერ
ძენთა მეფესაცა შიში აქვნდა ამისი ყ~დვე, რ~, წარემატა ყ~თავე ჵელმ
წიფეთა ყ~ითავე განგებითა:
ამისად მოაჯედ და შემპოვნად შეიქმნნეს ყ~ნი ჵელმწიფენი მახლობელნი,
და მოთაულნი მამულისა და სამეფოსა მისისანი მოლაშქრედ ვ~ა თვისნი დიდ
ებულნი, და მისანდობელნი, და უმორჩილნა ღ~ნ ყ~ნი მტერნი და წინა აღ
მდგონი მისნი, და მომადლა დღეთა მისთა მშვიდობა, და დიდი და წყნ
არება ქყ~ანისა მისისა: და უკეთუ ვინმე ინებოს თვითოეულად წარმოთ
ქმად და იწყოს ყ~თა განგებულებათა მისთა მოუძლურდეს ენა მისი,
რლ~თაგან მცირედნი წარმოვსთქვენ ჟამთა სივრცისაგან არა დავიწყე
ბისათვის: და ვსთაქვა ესეცა, რ~ლ შ~დ დიდისა მის მეფისა ვახტანგ [ხა] გუ
რგასლისა არავინ გამოჩენილ არს სხვა მსგავსი მისი დიდებითა და ძ
ალითა ყ~ითა:
ეკლესიათა მაშენებელი იყო, გლახაკთა და დავრდომილთა მოწყალე, და სიმარ
თლისა მართლად მოქმედი ყ~თა კაცთა თჴს, და ქვრივთა და ობოლთა შემწ
ყნარებელი: ხ~ესეცა წარმოვსთქვათ ჩვენ, რ~ რაოდენნი ბაგრატიონნი
მეფედ და კურატ პალატად ზემორე აღგვიწერია, რლ~ნიმე მეფობდეს ქარ
თლს და რლ~ნიმე სამცხეს ტაოსს შ~ა, ვ~ე ამა ბაგრატის გამეფებამდის:
და ოდეს მეფე იქმნა ესე ბაგრატ, რლ~ნიმე გარდაცვალებულ იყვნეს
და რ~ლნიმე ამის ჟ~ა გარადიცვალნეს, და არღარა ვინ იყო ამის ჟამში
სხვა ბაგრატიონი, თვინიერ სუმბატისა, და ძმისა მისისა გურგენი
სა, რ~ნი მეფობდეს კლარჯეთს ძენი ბაგრატ არტანუჯელისა
ნი რლ~თა სიკვდილნი ზემორე აღვსწერეთ, სუმბატის სიკვდილი
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ქ~კს ს ლ ა: და ესრეთ ძმისა მისისა გურგენის სიკვდილი ქკ~ოს ს ლ ბ:
ხ~ ესრეთ იყო გარადცვალება მათი, რ~ მაშინ ოდესმე ამან ბაგრატ მეფე
მან კურატ პალატმან მოიყვანნა ესე ორნი ძმანი კლარჯთა ჵელმ
წიფენი სუმბატ და გურგენ ძენი ბაგრატ არტანუჯელ[.]ისანი და რბაზ
ობად მის წ~ე ციხესა შ~ა ფანასკერტისასა და მუნ შ~ა შეიპყრნა იგინი,
და აღიხვნა ციხენი და ქალაქნი მათნი: ხ~ იგინი პატიმარ ჰყვნა ცი
ხესა შ~ა თმოგვისასა, და მუნ ციხესა შ~ა გარდაიცვალნეს სუმბატ
და გურგენ: ხ~ შვილნი მათნი წარვიდეს კონსტანტინუ პოლედ ძე გურ
გენისა და დემეტრე, და ძე სმბატისი ბაგრატ ვასილი მეფისა წ~ე, და მათნივე შვი
ლნი კლარჯთა მეფეთანი, რ~ლ და შთეს ამა ქყ~ანასა, მოისრნეს ყ~ნი სი
კვილითა პატიმრობასა შ~ა: ამისა შ~დ ბაგრატ მეფემან მოვლო
ყ~ი სამეფო თვისი აფხაზეთი, ჲერეთი, და კახეთი, მოვიდა და დაიზამთ
რა ჵევთა ტაოსთა: და მორაიწია ზაფხული, მოვიდა მასვე ციხესა ფანა
სკერტისასა წელსა მესამესა, და მუნ შ~ა გარდაიცვალა ესე ბაგრა
ტ მეფე თვესა ზ: დღესა პარასკევსა: ქ~კს ს ლ დ; და წარმოიღო
გვამი მისი ზვიადმან ერისთავთ ერისთავმან, და დამარხა ბედიას და მ
ეფე იქმნა ძე მისი გიორგი ი ჲ წლისა: ქ~ს აქეთ ჩთჱ
oრმეოცდა მეათექვსმეტე მეფე გიორგი ძე ბაგრატ ა

ფხაზთა და ქართველთა მეფისა ბაგრატიონი:
ხ~ დაჯდა რა ესე გ~ი მეფედ, ყ~ა სამეფოსა და მამულსა თვისსა ჟ~ა ოდენ
სიყრმისა და სიჭაბუკისა მისისა, რ~ იყო რა~ჟს მეფე იქმნა წლისა
ი ჲ: მას ჟ~ა განდგა ამას, ქყ~ანასა ჲერეთი, კახეთი და ღადრობითა
აზნაურთათა შეპყრობილ იქმნნეს ერისთავნი მათ ქყ~ანად თვისთა.
მათ, და კვალადვე ეუფლნეს მათნი უფალნი, რლ~თა პ~ლ აქვნდა.
გ~ი: ხ~ მეშვიდესა წელსა მეფობისა მისისა გამოვიდა ვასილი მეფე
ბერძენთა ამა გ~ი მეფესა ზ~ა, ყ~ითა სპითა საბერძნეთით უცხო თე
სლითა ურიცხვითა:
ხ~ გ~ი მეფე განვიდა სპითა დიდითა წინა აღდგომად მისსა, და და
იბანაკეს ორთავე ქყ~ანასა ბასიანისასა მრავალ დღე, და არა მივიდეს
ბრძოლად ერთმანერთსა ზ~ა, და მორიდა გ~ი მეფემ, და მოვიდა და დაწ
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ვა ქალაქი ოლთისი: გამოუდგა უკანა გიორგისნი, და წინა მავალნი ვასილი
ს ლაშქარნი:
იქმნა ბრძოლა დიდი სოფელსა მას, რლ~სა ეწოდების შირიმია; და მრავლ
ნი მოისრნეს ორკერძოვე, და მოიკლნეს მუნ დიდნი ერის თვნი გ~ი მეფისა
ნი რატი ძე ლიპარტისა, და ხურსი: და ვ~ა მოესმა ჵმა ომისა გ~ი მეფესა,
აღბორგნეს განვიდეს, და მივიდეს ადგილსა მას, სადა იყო ბრძოლა: და მუნ
მოვიდა ვასილი მეფეცა სპითა დიდითა, და შეკრბეს იმიერ და ამიერ, და ი
ქმნა მუნ ბრძოლა დიდი, და მოისრნეს მუნ ბერძენნი დიდნი და ფ~დნი, და
წარმოიღეს გიორგისთა ავარი, და ეზომ განდიდნა ბრძოლა იგი, რ~ლ სივლ
ტოლა ეგულებოდეს და წარმოვიდეს: ხ~ ვასილი მეფე წარმოუდგა უკანა, და
მოვიდა არტანს, და დაწვა იგი, და რლ~ი ჰპოვა ტყვე ჰყო ყ~ნივე:
ხ~ გ~ი მეფე წარვიდა ნიგალით კერძო სამცხედ, და მიუდგა მას უკანა ვას
ილი ჯავახეთით კერძო, და მოაოჵრა ყ~ივე, და მუნით გარდავიდა გ~ი მეფ
ე თრიალეთად, და მოადგა ვასილი თრიალეთადვე, დარა მიეახლნეს ერ
თმანერთსა, კ~დ განძლიერდა გ~ი მეფე ლაშქრითა, რ~ მოიყვანნა წანა
რნი და შაქნი: ხ~ იხილა რა ესე მეფემან ვასილი შეიქცა თრიალე
თით, და უკუ მოვლო ჯავახეთით, და არტანი დღეთა შ~ა ზამთრი
სათა: და კ~დ უბოროტეს ადრე მოაოჵრა, და წარვიდა, და დაიზამთრა ქყანასა ხალ
დასა მახლობელად ქალაქსა ტრაპიზონთასა, და ვიდოდეს მათ შ~ს მოცი
ქულნი ზავისა, და სიყუარულისათჴს
ხ~ იქმნა მას ჟ~ა განდგომილება დიდი საბერძნეთსა რ~ შეიერთნეს ვა
სილი მეფისა სპასპეტნი, და წარვიზე ძე ფოკას განდგომილისა, და მეფე ი
ქმნა ქსიფენ: და მიიდგინეს მათ ყ~ი აღმოსავლეთისა კერძი ქყ~ანა: ხ~
ღ~ნ ვასილის დიდად შეშინებულს ნუგეშისცა, რ~ განუდგა ქსიფენს
წარვიზი, და ყ~ნი ერნი მისნი მიდგომილნი, და მოკლეს ქსიფენ: ხ~ წარ
ვიზს მიეგო ცრუობა ქსიფენისა, რ~ შეიტყუეს ციხესა, და ლასანოს
თა სისხლისათვის ფოკას ძისა შეიპყრეს და მოგვარეს ვასილი მეფ
ესა: და მან ექსორია ჰყო კუნძულსა რასამე, და მისთანათა [თა]მრ
ავალთა მოჰკვეთა თავი მახვილითა, რლ~თათანა იყო ფერიზ ძე.
ჯოჯიკისა ნათესავი ტაოელი და სხვანი იყვნეს ბერძენნი:
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და კ~დ შემოიქცა ვასილი მეფე, და მოვიდა ბასიანს, და ითხოვდა ქყანათა
და ციხეთა; და აღუთქმიდა ზავსა და მშვიდობასა: სცნა რა[თა] ესე გ~ი მეფემა
ნ, წარავლინა ზვიადი ერისთავი სპითა, და უბრძანა, რათა ზავისა
მიპყრობითა მცირედ ხან და მჭირვად ადგილსა: და თვით გ~ი მეფე წარ

იდა, და წარუდგა უკანით სპითა ძლიერითა, და განიზრახვიდა ესრეთ,
უკეთუ, ინებოს ზავი ვასილი მეფემან, იქმნას ესრეთ, და უკეთუ
ინებოს ომი, განვემზადნეთ მისთვის:
ხ~ რლ~თა არა უნდა ყოფად მშვიდობისა, იწყეს განმზადებად ომისა რ~
არა უნდოდათ მშვიდობა, ა~დ აზრახეს მეფესა გიორგის ბრძოლა, და
აწვიეს იგი ვასილი მეფესა ზ~ა, რლ~ი იგი ზავად და მშვიდობად ჰგ
ონებდეს მისვლასა მათსა, და მიელოდა: ხ~ გიორგისთა იწყეს ბრძ
ოლად: და იოტეს ზოგი ვასილის ლაშქრისა: მაშინ უბრძანა ვა
სილი მეფემან და მოკიდება წვერსა ოროლისასა წერილი მათი რლ~ი
მისად და ეწერნეს გ~ი მეფესა სიმტკიცისა და ზავისანი: და ესრეთ ვა
სილი მეფემან ორლის წვერითა ამართნა იგი, და მიუპყრა ღ~ა და ჰ
რქვა, იხილე მეუფეო წერილი ესე მათი, და საქმე რ~ლ აწ იქმნა: და
კ~დ მოიღო ვასილი მეფემან ძელი ცხოვრებისა მანდილითა წ~ითა,
და დასცა იგი ქყ~ანასა ზ~ა და თქვა ესრეთ; კ~დ უკეთუ მიმცე მე ჵელ
თა მტერთასა, არღარა თაყვანისგცე შ~ნ უ~კე; და ვ~რ ესე ჰყო და თქ
ვა, მყის მასვე ჟ~ა იძლივნეს, და მეოტ იქმნეს სპანი გიორგი მ
ეფისანი, რლ~ი იგი პ~ლ მივიდეს, და მოისრნეს ურიცხვნი პირითა
მახვილისათა, და რლნიმე ტყვე იქმნნეს, რ~ თვით მეფე გ~ი და უძ
ლიერესი ლაშქარი მისი არღარა მისრულ იყვნეს ყ~დვე ჯერეთ
და იგინიცა მოისრნეს მას დღესა შ~ა, რლ~თაცა მშვიდობის ყოფ
ა არა ენებათ, და წარიღეს ბერძენთა ავარი დიდ ძალი, და განძი სა
მეფო ყ~ლი ს~დ, რაოდენნი აქვნდათ ქართველთა მათ:
და წარმოიძრა მცირედ ვასილი მეფე, და მოუდგა უკანა მეფესა გ~ის
და კ~დ იწყო მშვიდობა პრველსაებრვე რ~ შიში აქვნდათ ბერძენ
თა განდგომისა, და ყვეს მაშინ მშვიდობა, და დაიზავნეს: და მის
ცა გიორგი მეფემან მძევლად ძე თჴსი ბაგრატ წლისა სამ
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ისა და ციხენი რლ~ნიმე პ~ლ გაეცნეს აზნაურთა და ულოცნა, და მი
სცნა სხვანიცა ციხენი პ~ლ მიცემულნი, და უკანის ვრ ათოთხმეტ
ნი, და ქყ~ანა რ~ლ ჰქონდა და~თ კურატპალატსა ტაოსს, ბასიანს, ჯავხე
თს, და შავშეთს: ხ~ რლ~ნიმე ამათ ქყ~ანათაგან ეკლესიანი, სოფელნი,
და ადგილნი და ულოცნა გ~ი მეფესა:
და ესრეთ წარვიდა, და წარიყვანა ბაგრატ უფლის წული მძევლად ძე გ~ი მეფ
ისა: აღუთქვა ფიცით აღთქმა, ვ~ დ წელსა მესამესა გამოგიგზავნო ძე
შ~ი და იყო სამსა წელსა ქალაქსა სამეფოსა კოსტანტინუ პოლეს და
წელსა მესამესა გამოგზავნა ვ~ა აღუთქვა: ხ~ რა~ჟას მოიწივნეს მა
მულსა და სამეფოსა თვისსა, მოჰყვა თანა კატაბანი აღმოსავლისა
ვ~ე საზღვართადმდე მამულისა თვისისა, და ვ~რ შერაიქცა გარე, მოეწია მო
სწრაფებით მანდატური და მოართო კატაბანსა წიგნი კოსტანტი
ნე მეფისა, რლ~სა წერილ იყო ესრეთ სახედ; ვ~დ განგებითა ღ~ისათა
მიიცვალა სანატრელი ვასილი მეფე ძმა ჩემი, და ნაცვლად ვი
ქმენ მეფედ ყ~ა საბერძნეთსა: აწ უკ~ჲ სადაცა მიწევნილ.
იყოს განსაგებელსა ჩ~ნსა ბაგრატ ძე გ~ი მეფისა აფხაზთა ჵელმწიფი
სა, შეაქციეთ სწრაფითა დიდითა, რ~ლ მოაწიოს წ~ე ჩნ~სა.
ხ~ მან ვ~ა წარიკითხა ბრძანება მეფისა, ენება რათამცა შეაქციეს
გარე ბრძანებისა ებრ მეფისა, შეიქცა სწრაფით დევნა უყო უკანა,
და რა~ჟას მიეახლა, იხილა რ~ლ სიმრავლე დიდ ძალი მიგებებუ
ლიყო წინა დიდებულნი ერის თავნი, და აზნაურნი ტაოელნი, მე

სხნი და ქართველნი, რლ~თა არა იყო რიცხვი სიმრავლისა მათისა:
შეიქცა გარე და უთხრა მანდატურსა, რლ~ი მიწეულ იყო და
სტი და რითა, უკეთუ ძალ გიძს შენ აქციე, ჩემგან კვლა
ესე არა ეგების:
ჶ~ი დიდი და საკვირველება და მოწყალება ღ~ისა, ვ~რ მყი
ს განერა მართალი ჵელთაგან მათთა, რლ~თა ენება ზაკვით
ა შექცევა მისი, და თუ გენებოს, განცდად ესე ვ~რთთა შეწ
ევნითა ღ~ისათა, იხილეთ და განიცადენით ურიცხვნი
ჵელის აპყრობანი ამის დიდისა ბაგრატ აფხაზთა მეფ
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ისა, რ~ლ არავის ზ~ა მოწევნულ იყვნეს სხვისა მეფისა, რლისათ
ვის ჟ~ა და ჟ~ა გაუწყოს წინა მდებარემან სიტყვამან:
ხ~ ვ~რ უ~კჲ მოიწია წ~ე მამისა თვისისა გ~ი მეფისა სახლად მათდა ქუთათისს, იხილეს მშობელთა მისთა შვილი მათი[..]
მსგავსი განუცდელისა და მიუთხრობელისა სიკეთისა მისის
ათვის შეუძლებელ არს კაცთაგან მითხრობა, იხილეს რაგანიხარეს სიხარულითა დიდითა მიუთხრობელითა შეწი
რეს მადლობა ღ~ისა მიმართ: იყო ქ~კნი მას ჟ~ა ს მ ე:
შ~დ ორისა წლისა გარდაიცვალა მეფე გ~ი სავსე ყ~ითა სიკე
თითა, ჟ~ა ოდენ სიყმისასა არავინ გამოჩენილ იყო მსგავსი
მისი მამათა შ~ს მისთა ახოვნებითა, ჭაბუკობითა, და ს
იქველითა, ტანითა და სახითა ცნობითა, და ყოვლითურთ სრული განგებითა საჵელმწიფოთა, ქ~კს ს მ ზ: თვესა აგვის
ტოსა ი ვ ქყ~ანასა თრიალეთისასა ადგილსა, რლ~სა ეწოდ
ების მყინვარნი გინა იწრონი: და დაუტევა გლოვა და მწუხ
არება ყ~თა მკვიდრთა მამულისა და სამეფოს მისისათა:
იგლოვდეს ყ~ნი სიკეთისა, და სიჭაბუკისა და ახოვნებისა მი
სისათვის: წარ[ვიდე]იღეს და დამარხეს საყდარსა ქუთათისსა: ესხნეს შვილნი ოთხნი ძენი, ბაგრატ, და დიმიტრი, და ასულ
ნი გურანდუხტ და კატაჳ: მეხუთე შვილი მათი მართა მიც
ვალებულ იყო შ~დ მიცვალებისა დიდისა მის მეფისა: მასვე
ჟ~ა მეფე იქმნა ბაგრატ ყ~ა მამულსა, და სამეფოსა მისსა ზ~ა,
ზემოსა და ქვემოსა წელიწადისა თ:
oრმეოცდა მეათჩვიდმეტე მეფე ქართლისა და აფხ
აზეთისა ბაგრატ ძე გ~ი მეფისა ბაგრატიონი:
ხ~ რაჟამს და ჯდა მეფედ ბაგრატ, მასვე ჟ~ა წარვიდეს აზნა
ურნი ტაოელნი საბერძნეთს, ვაჩე კარიჭის ძე, და ბანელი
ეპისკოპოსი ი~ნე, და მათთანა სიმრავლე აზნაურთა ტაო
ელთა: ხ~ კოსტანტნე მეფემან წელი წადსა ოდენ მოქც
ევისასა; გამოგზავნა პარკიმანოზი ლაშქრითა ურიცხვ
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ითა, და ჩამოდგა და აღაოჵრა იგივე ქყ~ანანი, რლ~ი ვასილი მეფე
სა მოეოჵრნეს:
მოვიდა თრიალეთს ციხესა ქვეშე: [რ~ჟას] კლდე კართასა, მასჟ~ა ჰქონდეს ლიპარიტ ერისთავთ ერისთავს ძესა ლიპარტ
ისასა: შემოკრიბნა სხვანიცა აზნაურნი, დაუდგეს განძათა,
და შეებნეს ციხესა ქვეშე: რ~ჟას იხილა პარკიმანოზმან, რ~ლ
ვერას ავნებდა, შეიქცა გარე, მასვე ჟ~ა წარვიდა ჩანჩუხი ფა

ლელი საბერძნეთს, მისცა ციხე გარყლოფისა მიერთო ბერძ
ენთა, და არჯევან [მო]ოლოლის ძემან გასცა ბერძენთავე ციხე
წეფეთისა:
ხ~ რ~ჟს იხილა საბა მტბევარმან ეპისკოპოსმან, რ~ლ შავშ
ეთს არღარა იყო სხვაჳ ღონე, აღაგო ციხე თავსა ზ~ა ტბეთი
სასა, და იჭირა ქყ~ანა შავშეთისა, ქმნა დიდი ერთგულობა ბა
გრატ აფხაზთა მეფისათვის პატივსცა ღ~ნ, და ვერ წარუღ
ეს ქყ~ანა მტერთა, რ~ მას ჟ~ა გაგზავნა პარკიმანოზ ჰროედ
როზი ერისთავმან ინე ბანელი ხალტულარი, წარიყვანა თანა ვითანგი ლაშქრითა, დიდითა, და მისცა თანა დიმიტრი
კლარჯი ძე სუმბატისი, რეცა შესატყვე ნველად ქ~ყანისა
კაცთა თვის, და ამით მიზეზითა მიიქცეს მრავალნი კაცნი
მის ქ~ყანისანი წვრილისა ერისაგან
შემოვიდა მასვე ციხესა შ~ა ეზრახა ანჩელი, და რ~ნი აზნაურნი.
გამოჩნდეს ერთგულად, შეუდგეს მასვე ციხესა შ~ა და გამაგრდე
ს: ხ~ ციხე არტანუჯისა ჰქონდა ი~ნეს ერის თავსა აბუსერსა:
და მათ ჟამთა ქყ~ანათა ამათ შ~ა იქმნნეს ბრძოლანი, შუ
ღლნი, და მიდამონი, მრავალნი, და ვ~რ დიდად იღელვებოდა ქყანა ესე,
კ~დ პატივსცა ღ~ნ ბაგრატს, აფხაზთა და ქართველთა მე
ფესა: ეწია სენი სასიკვდინე კოსტანტინე მეფესა, მო
უწერა პარკიმანოზს ჲერედროსსა უხმო შეღმართ: ხ~ იგიწარემართა მსწრაფლ, და ვ~ე იგი მივიდოდა, მიიცვალა კ
ოსტანტინე მეფე, და რა~ჟს მიიცვალებოდა, და სვა სხვა
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მეფე სახელით რომანოზ კეისარი, და შერთო ცოლად ასული თვისი ზოია:
შ~დ წელსა მესამესა წარვიდა დედოფალი მარიამ დედა ბაგრატ აფხაზ
თა და ქართველთა მეფისა საბერძნეთად, ძიებად მშვიდობისა და ერ
თობისა, და კ~დ ძიებად პატივისა კურატპალატობისა ძისა თ~სისათ
ვის, ვ~ა არს ჩვეულება და წესი სახლისა მათისა, და მოყვანებ[.]ისათჴს
ძის ცოლისა:
ხ~ ამას ჟ~ა იყო გიორგი მთა წმინდელი მთარგმნელი, თან[.] ახლდა
დედოფალსა მარიამს ქ~ეს აქეთ ჩ ჳ ჲ:
ხ~ ჩ~ნ პირველსავე სიტყვასა მოვიდეთ: და ვ~ა მიიწია დედოფალი
მარიამ წ~ე ბერძენთა მეფისა, აღუსრულა ყ~ი სათხოველი სიხარუ
ლით მოსცნა ფიცნი და სიმტკიცენი ერთობისა, და სიყვარულ
ისა, და უწერა ოქროს ბეჭედნი, და მოსცა პატივი +
კურატ პალატობისა, და მოსცა ცოლად ბაგრატისთვის ელენე დედ
ოფალი: ხ~მორაიწია მარიამ დედოფალი მამულსა ძისა თვისისასა
ქყანასა ტაოსსა, მოართვა პატივი, და აღასრულა ქორწილი, და უკუ
რთხეს გვირგვინი ბაგრატს, და მიიცვალა ელენე დედოფალი ქუთათისს.
შ~ა, და შეირთო ბაგრატ მეფემან ბორენა დედოფალი ოვსთა მეფეთა ას
ული, დაჳ დურღულელისა: ხ~ ამისა შ~დ სხვაცა ძე დარჩა გიორგი
მეფესა ანაკოფიას შ~ა ოვსთა მეფეთა ასულისა მეორისა ცოლისა
თანა გ~ი მეფისასა და აზნაურთაგან იყო მათ შუა მიდამო საუბარი,
და ყრმა მცირე იყო სახელით დიმიტრი: ვერცა გაამეფეს, თუცა ვის.
გულსა ედვა, და ვერცაღა გამოინდვეს ბაგრატ მეფემან და დედამან
მისმან, და არცაღა თავადთა დიდებულთა ამის სამეფოსათა, და ვე
რღარა დაიდგნა, და წარვიდა სამეფოსა მისგან, და მიმართა ბერძენ

თა მეფეს, და წარიტანა თანა ანაკოფია, და მიერითგან წარუხდა
ანაკოფია მოაქა ჟამადმდე აფხაზთა მეფესა: და შ~დ ამისა მოირჭვნ
ა და ეუფლა ზემოსა და ქვემოსა თავისა მამულსა ზ~ა ბაგრატ მე
ფე, და დიდი ფადლონ ავად იქცეოდა და სწუნობდა ყ~თა მოთაულთა
ამის სამეფოსათა, და ვ~ე ყრმაღა იყო ბაგრატ შეკრბეს ლაშქარნი
ამის სამეფოსანი, იბირნეს ლიპარიტ და ი~ნე აბაზაძე: და მოვიდა
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დადი[..] კვირიკე რანთა და კახთა მეფე, დ~თ სომეხთა მეფე, და ჯაფარ ტფ
ილელი: ესე ყ~ნი პირობითა კვირიკესითა შეკრებულ იყვნეს, მიუ
ჵდეს ესე ყნი ეკლეცს ფადლონს ზ~ა გააქციეს ფადლონ, და აუწყვი
დეს ლაშქარნი აიღეს ავარი და განძი ურიცხვი: ამიერითგან ვ~ე სიკვ
დილამდე შეჵდა ფადლონ, და სიმცირესავე შ~ა ბაგრატ მეფისასა
ლიპარტის ძემან და ინე აბაზაძის ძემან ქართლისა ერისთავმა
ნ, მუხათ გვერდს გამოიტყუეს თბილელი ამირა ჯაფარ, და შეიპ
ყრეს, და მრავალ ჟამ და აყენეს პატიმრობასა შა და წარუღეს ბირთვი
სი: შეიწყალა აფხაზთა მეფემან, და განუტევა ტფილისსა ზ~ა ამ
ირათ და მიერითგან დარჩა ლიპარიტელთ, და ამირას შუა, და შ~დ
მცირედისა ჟამისა აზრახა ლიპარიტ ბაგრატს წაღება ტფილისი
სა: მოადგეს ტფილისსა მტკვარსა ამერით ზემოთ და ქვემოთ აფხა
ზთა მეფისა ლაშქარნი, და წყალს იმერით კერძო, მოადგინნა ლაშქარნი
კახნი, და ჲერნი: მას ჟ~ა მოკლულ იყო დიდი კახთა მეფე კვირიკე ო
ვსისა ვისმე მონისაგან, რ~ წყობასა შ~ა ოვსთა მეფე ურდურე მოეკ
ლა კვირიკე მეფესა, ამისთვის მოკლა ოვსმან კვირიკე:
მას ჟ~ა იყო მეფე კახეთს გაგიკ ძე და~თ სომეხთა მეფისა სამშვი
ლდარისა, და ზორაკერტელისა დისწული კვირიკესი, და ჰბრძოდენ ორ
წელ ტფილისსა: და მას ჟ~ა იყო ამირად ჯაფარიძე ალისი, და ესრეთ
შეაჭირვეს, ტფილელნი, რ~ლ ლიტრა ვირის ჵორცი ხუთას დრამ
ათ იყიდებოდა, და ვერა რა დაუდგმიდეს სიმშილითა, და ბრძოლათა
ძლიერთა: ტფილელთა განიძრახეს მოცემა ტფილისისა, და ამის.
ქალაქისა ბრძოლასა შ~ა წარტყვენეს ციხენი ორბეთი, და ფარცხ
ისი აფხაზთა მეფისა ლაშქარმან და ამირა შეეკაზმა თავისა ლა
შქრითა, შემზადა ტივები და ნავები ღამით. წასვლად განძას
ლაშქარსა თანა ფადლონის შვილისასა, და რლთამე დიდებულთა აფ
ხაზთა მეფისათა ლიპარიტისაგან ფარულად გააზრახეს მეფესა არა
განძება ამირასი, და დაფარულად ამირა ლიპარიტისგან დაჰკიდეს ზავი ა
მირასა; გამოაცხადეს, და დამკვიდრეს ამირა ტფილისსავე ზ~ა: და
იბირნა აფხაზთა მეფემან კახნი, აშოტ, მთავარნი მარილელი
1-30 სტრ., 119r
და სიძე კვირიკე მეფისა, და ხახულ გურთა ჯ~ის ციხითა და მოეყარა ტფილ
ისს და ემტერა კახთა: და მიერითგან შეიქმნა ლიპარიტ ქვე განმხედვა
რედ თვისისა, გაილაშქრა აფხაზთა მეფემან კახეთს შეება და შეუჵდა
მთასა ზ~ა მიქელ გაბრიელთასა: წყობათა შ~ა შეიპყრეს სტეფანოზ.
ვარჯანის ძე პანკისისა ერისთავი და ვაჩე ძე გურგენ ბერისა ხორნაბუ
ჯისა ერისთავი, დაჯე დისწული გოდერძისა სტორის ერისთავი და მა
ჭელისა, და გარდაადგა თიანეთს, და დაწვა დარბაზი ბოდოჯისა სახლ
ი სახელოანი დიდისა კვირიკე მეფისა აგებული, და ესე ერისთ
ავნი ქენებით აძლევდეს ციხეთა მათთა, და ვერღარა ჩავიდეს კა
ხეთს, და შემოიქცა, რ~ ლიპარიტ იწყო საურავთა გვერდ ქცეულთა:

შ~დ მცირედისა ჟამისა გამოიყვანა ლიპარიტ დიმიტრი ძმა ბაგრატი
სი სამეფოდ ბერძენთა მეფისა ლაშქრითა, და მიერითნეს სხვანიცა
ვინმე აზნაურნი დიდებულნი, მოვლეს ზემო ქყ~ანა, და ჩამოვიდეს ქარ
თლს, და მოადგეს ატენს, არე არე მოწუვეს ქართლი, და ჰყვეს ლიპა
რიტს კახნი, და ბერძენნი: და ვერ წაიღეს ატენი, რ~ ციხეთა უფალნი
კაცნი მტკიცე იყვნეს ერთგულებასა ზ~ა ბაგრატისასა, თვინიე
რ ფარსმან თმოგველისა, და ბეშქენ ჯაყელისა თუხარის ერისთავისა:
გავიდა მეფე ჯავახეთს, და იწყეს ახალქალაქისა ზღუდეთა შენებად,
რ~ მას ჟ~ა უზღოდო იყო, და არე ზამთრისა მოწევნულ იყო ბერძენთა
ენება შეღმართ წასვლა, დაეზავა ლიპარიტ აფხაზთა მეფესა, უ
ბოძა ქართლისა ერისთაობა: წარვიდეს ბერძენი საბერძნეთად, და წა
რიტანეს დიმიტრი თანა: და კ~დ განძლიერდა მოირჭვნა ბაგრატ მე
ფე თვისსა მამულსა ზ~ა, დააგო სვემან ბაგრატისამან ჟ~ი მო
ერთო ვესტი
შენიშვნა
ვახუშტი მესხად სწერს
ცხრითა ციხითა ანისისითა, თვინიერ ამბერდისა, და
მოსცეს ანელთა ანისი ბაგრატის დედასა, რ~ მამულად ეყოდეს
სომეხნი, სენაქერემ სომეხთა მეფისა ასული იყო მარიამ დედო
ფალი ბაგრატის დედა, რ~ იყო ჟამი გაზაფხულისა ბაგრატ აფხ
აზეთს იყო, მოადგა ანა-კოფიას, და მის წურა წასაღებელად,
და მოვიდეს ტფილელნი ბერნი:
რ~ მის ჟამისა პირველ მომკვდარ იყო ტფილელი ამირა ჯა
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ფარ უქადეს ქალაქი, და უჵმეს სასწრაფოდ: და აგდო, და მოაყენა ანაკოფიას გარე
ქვაბლაელ[.] ჭაჭას ძე ოთაღო აფხაზეთისა ლაშქრითა. ამოიარა დამოვიდა ქ
უთათისს, და მოაყენა ქუთათისსა სამოქალაქოსა ლაშქარი, და გურიელნი.
აზნაურნი, და ლომსიანნი მოაყენნა ხოფათისს და დაუდგეს ფილაკავანი, და ბ
რძოდეს: და ამოიარა მეფემან, და მოვიდა ქართლს, და მოვიდეს სხვანი მჵმობელ
ნი ბერნი ტფილელნი, წარემართა ტფილისად, და მოეგებნეს ქალაქის
ბერნი, დარბაზის ყმანი [.] ცხენოსანნი დიღმის ველსა, და ყ~ი ერი ქვეი
თი დაკაზმული, დედათა და მამათა სიმრავლე იყო მოედანს, და იყო ჵმობა
ბუკთა, და დუმბულთა კერძოვე საშინელი, რლ~ისა ჵმითა იძვროდა ქ~ყა
ანა, და იყო სიხარული ორკერძოვე განსაკვირვებელი: შეიყვანეს, მოავ
ლეს ქალაქი, ასხმიდეს დრამასა, და დრაჰკანსა, და მოართვნეს კლიტენი.
ქალაქისანი, და შეიყვანეს საამირაოსა დარბაზსა: დაჯდა მეფე ბა
გრატ საურავად: აღიხვნა კოშკნი კართანი თავის კაცითა, და ღი
ღო ციხე ქალაქისა და რიჯელელი, და ორნივე კოშკნი წყალვინისანი,
და თაბორი, და დაადგინნა შიგან ერისთავ ნი თვისნი: ხ~ ისნელთა ჩააგდ
ეს ჵიდი, და არა მოსცეს ისანი, და უდგნეს ფილაკავანი, და ბრძოდეს ისა
ნსა, დ ესროდეს ისართა, და ისნისა ველსა მოვიდეს კახთა მეფე გაგი
კ, და ერისთავთ ერისთავი გოდერძი, და ყ~ნი დიდებულნი კახეთისანი
და რბაზობად ბაგრატ მეფისა წ~ე, და მშვიდობისა ძებნად:
მაშინ ბრძანა, და განვიდა მეფე ბაგრატ ველსა ისანისასა, მოიყვანნა
კახნი და ითაყვანნა, და მისცა მშვიდობა, და განუტევნა; იყო სიხარუ
ლი და საურავი დღითი დღე შემატებისა: და ვ~რ გარდაჰჵდეს ამას შ~ა
დღენი ზაფხულისანი, და კ~დ იწყო ლიპარიტ მათვე ფიცხელთა
საურავთა, და გამოიტყუვნა ინისით დედოფლისაგან აბუსერი ერის

თავი არტანუჯისა, და ხიხათა, და ციხის ჯ~ისა, და აწყვრის ციხ
ისა პატრონი, და ი~ნე ერისთავი ი~ნე დადიანი და გუარამ გოდერძის
ძე ბეჭის კლიხის პატრონი, და შეიპყრნა იგინი ანისის კარსა, და ად
გდო ტფილისი მეფემან და განვიდა ჯავახეთს: ამისა შ~დ გამოიყ
ვანნა მაწყვერელმან მესხნი განძითა ბაგრატისთვის შველად, და
მეფე იდგა ხტილსა: ხ~ ლიპარიტ შეკრიბნა კახნი, და მოადგა ფოკა
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თა, გამოექცა მაწყვერელი[თა] ბაგრატ მეფესა, და შეეზრახა ლიპარტის:
სცნა ესე მეფემან ბაგრატ ზამთრისა ყინვათა საშინელთა გარდაიარა
შავშეთი, და ჩავიდა ქართლს: და ლიპარიტ გამოიყვანა ახლად საბერძნ
ეთით დიმიტრი ძმა ბაგრატ მეფისა, ბერძენთა მეფისა განძი და ლაშ
ქარი შემწე იყო, და განხეთქნა ამის სამეფოსა კაცნი, რლ~ნიმე წა
უდგინნა დიმიტრის, და რლნიმე დარჩეს ბაგრატის: ერთგულებასაშ~ა: და ძე ლიპარიტისა ი~ნე მძევლად დარჩა ბაგრატის ერთგულე
ბასა შ~ა, და ითხოვა იგი ბაგრატისგან, და ნაცვლად გაუშვა აბუ
სერი თვისითა ციხითა მშვიდობით: დაიყვნეს თანა მდგომნი ლი
პარიტისა კახნი ძალითა მათითა, და დავით სომეხთა მეფე ძალით
ა მისითა, და განძლიერდებოდეს იგინი ძალითა მათითა ამას კერძოსა.
ქართლისასა:
და იყო მიდამო საურავი ჵელოვნად, და მოვიდეს ვარანგნი სამი ათასი კა
ცი, და დაყენა ბაბს, გარდამოიტანა თანა შვიდასი კაცი და მოვიდა ბა
გრატ შიდათ ლაშქრითა: და ამით ვარანგითა, მესხნი ვერღარა მოილოდი
ნეს: მივიდეს და შეიბნეს თავსა სასირეთისა[ასა] ჭა ლისასა, გაიქცა შიდა
ლაშქარი, და ომსა ამასვე კვლა შეიპყრეს აბუსერი, და სხვანიცა დიდებულ
ნი მისთანა:
ვერღარა უძლეს ბრძოლაჳ ვარანგთა, მისცნა ლიპარიტ პაშტნ
ი, და წინა მათსა პურს უკაზმიდეს, და ეგრეთ ლხინი
შენიშვნა
სამსავეში ასე წერია
გარდავლეს და ამი
სა პ~ლ მომკვდარ იყო ძმა ბაგრატისა დიმიტრი: და შ~დ გაქცევისა
შეშინდა ბაგრატ სამეფოსა და მამულისა მისისა განხეთქილობასა,
და უქმნა მუდარა ლიპარიტს, და მცირედისა ცხენოსნითა მივიდა ლიპარ
იტის თანა ხოვლესა, დარა სცნა ლიპარიტ მოსვლა მისი არა ნახა,
გარიდა მუნით შეიქცა ბაგრატ, და წარვიდა აფხაზეთს:
და შ~დ მცირედისა ჟამისა სულა ერის თავმან კალმახისამან, გრ
იგოლი ერისთავმან არტანუჯისამან შეაერთეს სიტყვა და შეი
წყვნეს მათთანა სხვანი, აზნაურნი მესხნი, და უჵმეს მეფესა
ბაგრატს და წარმოემართა ლაშქრითა: გარდამოვლო გზა რკინისა
ჯავარისა, და შეკრბეს არყის ციხესა: ჰსცნა ესე ლიპარიტ, შეკრ
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იბა ლაშქარი თავისი და მოირთნა კახნი, და სომეხნი, და ბერძ
ენნი თანვე ჰყვეს, და მიუჵდა არყის ციხესა უგრძნეულად, და შ
ეიბნეს: ჰსძლია ლიპარიტვე და გააქცია მეფე: შეიპყრეს სუ
ლა კალმახისა ერისთავი, და მრავლითა ტანჯვითა, და ძელსა გა
სმითა სთხოვეს კალმახი, და არა მისცა: მასვე ომსა შეიპყ
რეს გრიგოლ ძე აბუსერისი, სთხოვეს არტანუჯი სი~კდილი
სა ქადებითა და მისცნა:

მოირჭვნა ლიპარიტ, და აღიხვნა ზემონი ციხენი, და მიირთნა
თავადნი კაცნი, დაგარეს გარე წარვიდა ლიპარიტ მითვე ლაშ
ქრითა დვინად, და ულაშქრა ბერძენთა მეფესა დვინელსა ზ~ა, და
შემოიქცა ქყ~ანასა თვისსა:
და შ~დ წელი წადისა მოქცევასა, გამოჩნდეს სულტნისა თურ
ქნი ბაჰრამლამიანი ქყ~ანასა ბასიანისასა: გამოვიდა ბერძენ
თა მეფისა ლაშქარი, და უჵმეს ლიპარიტს, და წარვიდა ლიპარ
იტ შველად ბერძენთა ყ~ითა ლაშქრითა ამის ზემოსა კერ
ძისათა: შეიბნეს ორდროსა და უკუმიასა ქვემოთ, და გააქციეს
ყ~ი სპა საბერძნეთისა და ლიპარიტისა, იქმნა თურქთაგან
მათი დიდად მოსრვა, და შეიპყრეს ლიპარიტ, და წარიყვანე
ს ხვარასანს სულტანს თანა: დიდებულთა ამის სამეფოს
ათა, და შვილთა ლიპარიტისთა ი~ნე, და ნიანია იძებნეს უში
შოება, და გამოიყვანეს მეფე[დ] მეფედ:
და კ~დ მოირჭვნა, და შეიპყრნა შვილნი ლიპარიტისანი, აიღოუფლის ციხე, და გაუშვა ი~ნე, და დადგომილ იყვნეს განძი
სა ქყ~ანასა თურქნი, და წასაღებლად მიეწურათ განძა: გა
მოგზავნა თავისა ნაცვლად ბერძენთა მეფემან ლიხტუ
რი ყ~ითა ლაშქრითა დიდითა, დაა წვიეს, ბაგრატს ლაშა
რითა მისითა, და წარიყვანა თანა; და ემართნეს თურქთა,
და მივიდეს განძას კარსა, და მორიდეს თურქთა და დაირ
ჩინეს განძისა ქყ~ანა, და შეიქცეს მშვიდობით: და ამისა
შ~დ კ~დ უჵმეს ტფილელთა, და მოსცეს ტფილისი
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ბაგრატს, და შეიყვანეს შ~ა, და იყო სიხარული, და მშვიდობა დიდი
და ამისა შ~დ და ეხსნა ლიპარიტ თურქთა, და შემოვიდა ანისს: და
აგდო ბაგრატ ტფილისი ლიპარიტის გზით აღმოვლო ქარ
თლი, და მივიდა ჯავახეთს:
განძლიერდა ლიპარიტ, რ~ მსახურებისა მისთვის ტყვე ქმნ
ილ იყო: წარვიდა საბერძნეთს, და ნახა ბერძენთა მეფე, და მო
ირთო ბერძენთა მეფისა ძალი, და ვერღარა და უდგა ბაგრატ,
და ამისა პ~ლ ძე თვისი და უტევა ქუთათის მეფედ სამეფოსა
ზ~ა აფხაზეთისასა, და წარვიდა თვით საბერძნეთს ბაგრატ: ქ~ეს
აქეთ ჩ მ ე: მას ჟ~ა იყო ბერძენთა მეფე კოსტანტინე მონა
მახოსი, რ~ლნ დიდად პატივსცა ბაგრატს: გარნა ლიპარიტი
სათნოთა სწრაფითა ვერღარა შეაქცია მამულსა თ~სსა
ზ~ა ბაგრატ დაჰყო მუნ სამი წელი დიდებით, ვ~ე იყო ბა
გრატ საბერძნეთს, ითხოვა ლიპარიტ ძე ბაგრატისი გ~ი მე
ფედ, და მხედ მოსცეს იგი დედამან მისმან, და დიდებულთა
მის ქ~ყანისათა: მოიყვანეს საყდარსა რუისისასა, აკ~ხეს მე
ფედ, და მოიყვანეს მზრდელად მისა ლიპარიტ, და პატრონა
დ დაჳ ბაგრატისი გუარანდუხტ დედოფალი:
კაცი სრული და უნაცვალო სახითა, სიბრძნითა, სიუხვითა
და ღ~ის მსახურებითა, და ყ~ისა კეთილითა: და შ~დ მცირედი
სა ჟამისა მოითხოვა გურანდუხტ ბაგრატ ბერძენთა მეფ
ისაგან, და გამოგზავნა ბერძენთა მეფემან დიდითა დიდებ
ითა, ნიჭითა, და განძითა მიუწდომელითა: მიეგება ყ~ი ლა
შქარი აფხაზეთისა ზღვის პირსა ხუფთას, და იყო სიხარუ

ლი და ღ~ის მადლობა დიდი: ბრძანა, და შემოვიდა სახლად თვი
სად ქუთათისს, და ლიპარიტ მოირჭვნა ზემოსა კერძსა და
უკლებლად: და იყო მოყვარედ მისსა ხორასანს დუილუბეგ
სულტანი, და საბერძნეთს მეფე ბერძენთა, და ზრდიდა ბაგრ
ატის ძესა გიორგის სახელითა მეფობისათა: ხ~ ბაგრატს
აქვნდა ლიხს ქვემოთ კერძი მიწყობით: და მცირედისა1-30 სტრ., 121v
ჟამისა შ~დ ამის სამეფოსა დიდებულთა მოეწყინათ პატრონობა
ლიპარიტისა: [დაშეიპყრეს] სულა კალმახელი, და ყ~ნი მესხნი გამ
ოექცეს ლიპარიტს, და შეიპყრეს დლივს ლიპარიტ, და ძე მისი ი~ნე ხ~
ნიანია გარდაეხვეწა, და მიმართა კლდე კართა, და არა შეუშვეს მამი
სა მისისა ციხოანთა, და წარვიდა ანისს ბერძენთა თანა:
ხ~ ლიპარიტ და ი~ნე პყრობილი სულა წარიყვანა კალმახს, გაგზა
ვნა სულა მეფესა თანა სულთა ზ~ა მჵმობელნი: ხ~ გურანდუხტ
და ძე ბაგრატისი გ~ი დგეს ხრტილსა, და რა ცნეს შეპყრობა ლიპარ
იტისი შეიყვანეს ახალ ქალაქსა, და მუნ მოილოდინეს ბაგრ
ატ სულთა ზ~ა მივიდა ბაგრატ მეფე: და ამისა მსახურებისა ნაც
ვლად, მეფემან უბოძა მამულობით ციხის ჯვარი, ოძრჵე, ბოდო კლდითა,
და სხვაცა მრავალი საქონელი და სამღვდელოთ მოძღვრონი, და ჳცა უნ
დოდა: მოვიდეს მეფისა წ~ე სულა ჯავახეთს, და მოგვარა ლიპარიტ და~
ინე პყრობილნი, და მოაჵსენა; ჵელთა აიხვნა ლიპარიტელთა გან
ციხენი არტანუჯი, და ყველი, უფლის [.]ციხე, და ბირთვისი: ხ~ კლ
დეკარნი მტკიცედ ეპყრნეს ციხოანთა, რ~ მუნ შიგან დგა ან
ამორი მწიგნობართ უხუცესი ლიპარიტისი: მოიყვანეს თრიალეთ
ს ამოთა თხოვითა, არა მოსცნეს ციხოვანთა კლდე კარნი, აღმართნეს.
ძელნი და გაასხნეს მას ზ~ა, ლიპარიტ და ი~ნე განწირეს სიკ~დილად:
და შ~დ დღეთა მრავალთა მოიმტკიცნეს მეფე და დიდებულნი ამის
სამეფოსანი ციხოანთა ლიპარიტისთა მშვიდობით გაშვებისა
თვის ლიპარიტისა, და ი~ნესთვის, მოსც ნა კლდე კარნი, გამოიღო
ხვასტანგი თვისი, და ჩაიცვა ჩოხანი ლიპარიტ, შევედრა ძე თვი
სი ი~ნე მეფესა, და დარჩა არგვეთის მამული ი~ნეს, ეფიცა ლი
პარიტ მეფესა გულითა მტკიცითა შეუცოდებლობისათვი
ს და განუტევეს და წარვიდა სამეფოსა: შ~დ მცირედისა ჟამისა გაიპარა, და წარვიდა იოანე საბერძნეთს, და დაყვნა წელნი რაოდენნი
მე, და ნიანია მოკვდა ანისს ბერძენთა ყმობასა შ~ა, და ი~ნეს უუ
რვა მამამან თვისმან ბაგრატსა თანა, და თვით ბაგრატცა გამო
იზიდნა, და გამოიყვანა ამას სამეფოსა, და უბოძა მამული არგვე
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თისა და ქართლისა, და მონებდა ერთგულობით: და იყო თავადთა თანა ა[.]
მის სამეფოსათა, და სპასალარ სიკეთისა მისისათვის: ხ~ ლიპარიტ
მიიცვალა საბერძნეთს სამეუფოსა ქალაქსა კოსტანტინუ პოლ
ის, და წარმოიღეს დიდითა პატივითა დიდებულთა ერთგულთა დაგ
აზრდილთა მისთა: მოიტანეს და დამარხეს სამარხოსა მამათა მათთასა:
და მოირჭვნა ბაგრატ, და განძლიერდა უფროს ყ~თა მეფეთა ამის სამეფ
ოსათა, და ამან წარუხვნა ყ~ნი ციხენი ჲერეთისა და კახეთისანი თვი
ნიერ კუეტარისა, და ნახჭევანისანი: და შ~დ ამისსა იქმნეს დიდნი სა
ქმენი, და აღძრვანი დიდთა მეფეთანი: ამისსა მეფობასა შ~ა გამო
ვიდა სულტანი არფასარან მეფე სპარსთა, და სხმის გვარად უგრძნეულად.

მოვიდეს და შემუსრეს კანგარი და თრიალეთი, და დღესა ერთსა მარბიელმან მი
სმან მიუწია ყველის ყურსა, გარდავიდა შავშეთს, კლარჯეთს, ტაოსს ვ~ე
ფანასკერტამდე, და მასვე დღესა ჩამოუწია თორს და ღვივის ჵევს, და თვით
და დგა თრიალეთს სამ დღე:
მას ჟ~ა მომავალი იყო მეფე ტაოთ, და თანა ჰყვანდეს დედაჳ და დაჳ,
და ძე თვისი გ~ი, და დადგომილ იყვნეს ხე კრებულთა, და აყრისა მისისა.
ჟ~ა მოუჵდა ლაშქარი სულტნისა, წამოვიდეს და მოუდგეს ქედსა ზ~ა:
ხ~ იგინი ჩამოესწრნეს ქართლსა: წავიდა ჯავახეთს და მოადგ
ეს ახალ ქალაქსა, რ~ მესხი აზნაურნი, და ზემოსა კერძისანი
ძლიერად დგეს ახალ ქალაქს, და ბრძოდეს სამ დღე, რ~ არა ზღუ
დითა მტკიცითა განსრულებულ იყო ახალქალაქი, ვერღარა
დაუდგმიდეს ბრძოლათა ძლიერთა, აღიჭურნეს მყოფნი ქალა
ქისანი, და განახვნეს კარნი, და შეიბნეს ძლიერად: მოსრნეს პი
რითა მახვილისათა, შევიდეს თურქნი ქალაქად, და ტყვე ყვეს.
ურიცხვი ერი ქეა~ნეთა: აღიღეს განძი და ტყვე ძლიერი, შ
ეიღება წყალი ახალქალაქისა სისხლითა, და მოუვ[ი]ლინა
ახალ ქალაქით მოციქული სულტანმან, დაჰკიდა მძახ
ობა, სთხოვა დისწული ცოლად ბაგრატ მეფესა:
და მიიქცა სულტანი ანისად, შემუსრა, და წაუღო ანისი მო
სრნა და ტყვე ყვნა ურიცხვნი სულნი, და წარვიდა ქყ~ანად
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თვისად სპარსეთად, და ანისი წარუღო ბერძენთა, და მისცა
მანუჩას ძესა აბულასარისასა: ხ~ დისწული ბაგრატისი
რლ~სა ითხოვდა სულტანი, იყო ძმის წული სომეხთა მეფ
ისა კვირიკესი: ჰსთხოვა ბაგრატ, და მან არა მისცა: მიგ
ზავნა ბაგრატ მოციქულად ერისთავი დიდ ძალად თხოვნად
ვარაზბაკურ გამრეკელი, აბირნა კაცნი სომეხთა მეფისანი
ცა, და სამშვილდეს შემომავალი სომეხთა მეფე კვირიკე, და
ძმა მისი სუმბატ შეიპყრეს ქვეშის ჭალისა, და აცნობე
ს ბაგრატს: და წარვიდა ქვაჵრელად მსწრაფლ, და მოგვარნ
ეს პყრობილნი კლდე კართა ქვეშე: სთხოვა სამშვილდ
ე და არა, მოსცეს: და ერთი ძმა მათი შესრულ იყო სამშვი
ლდეს ადარნასე: ხ~ მიიყვანეს სამშვილდეს, და ამართნეს ძელ
ნი, და გასვეს სომეხთ მეფე კვირიკე სამდღე: მშვიდობაითხოვეს, და მისცეს სამშვილდე: ხ~ მოსრულ იყვნეს ორნი ერ
ისთავნი სომეხთა მეფისანი ლუკის ერისთავი, და კაკვა
ქარისა, აძლევდეს და მოსცემდეს სამთა ციხეთა, სუმბატ
ძმა კვირიკესი ოფრეს და კოშკსა:
ხ~ შეეწყალნეს ბაგრატ მეფესა, კვირიკე, და მისცნა და უთ
ავისუფლნა ყ~ნი ციხენი, თვინიერ, სამშვილდისა, და არცა სხვ
ანი ციხეთა უფალნი დიდებულნი მათნი შემოუშვნა, ა~დ
სამშვილდე ოდენ იპყრა სახლად თვისად: და ეგრეთვე მონ
ებდეს სომეხნი: ხ~ დიდმან ბაგრატ მეფემან გაათხოვა ას
ული თვისი, და შერთო ბერძენთა მეფესა; და შ~დ ამისსა
გაათხოვა დისწული თვისი და შერთო სპარსთა მეფეს სუ
ლტანსა: და შ~დ სამისა წლისა კ~დ გამოვიდა სულტანი,
შემოვლო რანი, და უგრძნულად შევიდა ჲერეთად, და მის ქ~ყ
ანისა დიდებულნი იყვნეს მორთულ, და ერთგულ ბა

გრატისა: და მას ჟ~ა იყო მცირედითა საქონლითა მეფე
კახეთის აღსართან, ძე გაგიკისა, და ყ~თა დაყარნეს ციხენ
ი მათნი, და ივლტოდეს კავკასიად: და იყო ბაგრატ გა
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გალაშქრებული კახეთისა აღებად, და ლაშქარი მისი წინა გაგზავ
ნილი იყო ვეჟანისა ერისთავსა თანა წირქვალელსა: შემოიქცეს
მშვიდობით, და უთხრეს შემოსლვა სულტანისა, და დაყრა ციხეთა:
შემოიქცა სწრაფით, და მოვიდა ქყანად თვისად ქართლად: ხ~ აღს
ართან მიერთო სულტანსა, მიუძღვნა ძღვენი დიდი, და დაუტე
ვა სჯული და დაიცვითა წინა: აღუთქვა ხარაჯა, და მისცნა ყ~ნი ცი
ხენი და ყრილნი სულტანმან მასვე, და რლ~ნი თვით აღსართანის
თა, მისცნა ყ~ნი აღსართანს: და შ~დ სამისა კვირისა წარმოემარ
თა აფხაზთა მეფესა ზ~ა, და მიერთნეს სომეხთა მეფე კვირიკე, და ტ
ფილელი ამირა, და აღსართან შემოჰყვეს ქართლსა თანა ჯაჭვით,
გაუშვეს მარბიელი ცისკრად, და სამ წუხროდ აღივსო ყ~ლი ქართლი
თვესა დეკემბერსა: ი დღესა სამშაბათსა ქკ~ნი იყო: ს პ ჲ:
და იყო ქართლს შ~ა პური და ღვინო ფრიადი, და დაყო ექვსი კვირა
დაიწყო ოჵრებად, და ჵოცად კაცისა: და გარდავიდა მარბიელი მისი არ
გვეთს, მიუწიეს დაარბიეს ვ~ე სევერის ციხემდე: და მოისრა ური
ცხვი სული ქე~ნეთა, და ტყვე იქმნა: და იქმნა საძაგელ ქყ~ანა ქა
რთლისა სახილველ კაცთა:
მოოჵრდეს ყ~ნი ეკლესიანი, სიმრავლითა მძორისათა არა.
და ედგმოდა ქყანასა თვალნი და ცოდვათა ჩნ~თა მოსაგებელსა რ
ისხვასა ღ~ისასა ზეცით წამებდა ცაჳ, სისხლისა მწვიმებელი
ღრუბელი აღმოსავლით მოეფინა ქართა ზ~ა, და იქმნა ღამე
უკუნი, ვ~ა ნათელი დღისა, და იყო ხილვა მისი საშინელი და
შესაძრწუნებელი, და არე სისხლი წვიმული ეხილვა კაცთა, და იქ
მნა ზამთარი სასტიკი, რლ~ი გარდაეხვეწა და მიმართა მთათა,
მოსწყვიდნა იგინიცა სიფიცხემან ზამთრისამან, ხ~ ყ~ა ქართ
ლსა შ~ა დადგა ლაშქარი, და თვით თავადი სულტანი დადგა კა
რბს, და მერმე ჩამოდგა შერთულთა, და აჭირვა სიძნელემან ზა
მთრისამან და ნანქრევთა ნეფხვათა ძლიერთა:
და მიგზავნა მოციქულად ინე ძე ლიპარიტისი მეფემან ბაგრა
ტ ძიებად მშვიდობისა: ხ~ სულტანმან შეაქცია იგი აფხ
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აზეთად, და ბაგრატს სთხოვა ხარაჯა, და უქადა მშვიდობა: ხ~ სიფ
იცხლისაგან ზამთრისა ვერღარა მოილოდინა, და წარვიდა ქარ
თლით, და ჩამავალმან წარუღო ტფილისი, და რუსთავი.,
და მისცა ფადლონს განძისა პატრონსა: არა თუ მეფეთა.
ჩნ~თა მტერობისათვის ოდენ ამოსწყვიტა ტფილისი და რუსთ
ავი, ამას სამეფოსა არცა ამისთვის ქმნა, თუმცა იგი ამირა
ორგულ[.]ად, დგომილ იყვნეს მისსა კარსა ზ~ა, ა~დ კეთილისა
და მსახურებისა, ნაცვლად ბოროტსა უყოფდიან ყ~ა კაცსა
ზ~ა, რ~ მინდობილ იყვნეს იგინი ძალსა უღთოებისა მათ
ისასა: და იყვნეს იგინი ყ~ით კერძო მცბიერ, და ამის ქართლ
ისა ოჵრებასა შ~ა იყო ლაშქრისა მისისა სიმრავლე ხუთასი
ათასი და წარვიდა სულტანი ქყ~ანად თვისად:
და მოიწია არე გაზაფხულისა, შეიქნა წყალთა სიდიდე ძლ

იერი, და მტკვარი ვერღარა ეტია ნადინებსა თვისსა, მოეფი
ნა ველთა და წარიღო მრავალი ს~ლი, რლ~ი და რჩომილ იყო ს
ულტნისაგან: და ამისა შ~დ იწყო ფადლონ ამპარტავანე
ბასა და უსჯულოებასა, და სიახლესა ტფილისისა, სადამე
გამოყვანებასა ჵელოსანთასა: და ვითარ იქმნა გაზაფხული
გარდამოვიდა მეფე, ქართლად, და ჩადგა დიდგორათა, და სცნა
დადგომა მეფისა რ~ საზაფხულო მეფეთა სადგომი არს
ადგილი იგი: ხ~ ფადლონ არად შერაცხა დიდგორთა დგო
მა მეფისა წარმოემართა ლაშქრითა ოცდა ათსამეტისა ათ
ასითა კაცითა, მოვიდა ტფილისსა, და დაიბანაკა ველსა
ისანისასა: ხ~ მუნ დაუტევნა კარავნი და ამოვლო ღამე ყოვე
ლ მუხნარისა, და არბივნა ქართლისა ნაპირნი:
ხ~ სცნა ტფილისით გაღმართ აფხაზთა მეფემან ქარ
თლის ვნება წამოსვლა ფადლოსნისა, გამოგზავნა ხილვად.
ი~ნე ძე ლიპარიტისი ერის თავი, და ნიანია ძე ქვაბულისი,
და მურვან ჯაყელი ერის თავი ყველისა, და თანა სხვანი
ცა აზნაურნი მცირედნი რჩეულითა ლაშქრითა:
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ხ~ ქართლს ვერღარა ჩამოეწივნეს შექცეულთა განუსწრეს მუხნ
არს, წინა წილკნის გორთა თანა უკანა კერძსა შეებნეს და პი
რველსავე ჵრმლისა მოკიდებასა გააქციეს ფადლონ, და მოადგა ფა
დლონის ლაშქარი გაქცეული ტრამასა ნარეკვავისასა, მიჰჵოცდ
ეს და იპყრობდეს აფხაზთა მეფისა ლაშქარნი და აღმოეგო ხრა
მითა და კაცითა. და ზ~ა ლაშქარმან მეოტმან განსლვა იწყო შ
ობოს ტყით, და ყ~თა ტყეთა, და ძეძვნართაგან ვითა ჭივჭავისა
მართვეთა ეგრეთ გამოჰკრეფდეს და მალულთა ლაშქართა ფად
ლონისათა ბაგრატისა ლაშქარნი, და შემოუსწრნეს წინა იწროსა ღ
ართისასა, და მცირედნი ვინმე გაესწრნეს, და სდევნა ლაშქარმან.
ბაგრატისამან ვ~ე მთადმე ხერკისა, მოსრნეს და ტყვე ყვეს ლაშ
ქარი ფადლონისა, და დაჵოცნეს:
ხ~ ფადლონ ათუთხმეტითა ოდენ ცხენოსნითა წარვლო გზა.
წილკანისა, და მიეხვია პირსა არაგვისასა, და გაჰხდა ნარღვევთა გზ
ითა ერწოს, და თქვა თავისი მოციქულად, ვ~დ ფადლონის მოცი
ქული ვარო, და მახარობლად მივალ აღსართანისთანა, აფხაზთა
მეფისა ლაშქარი გავაქციეთო:
მაშინ დახვდა კაცი ვინმე მოციქული, ა~დ ხარ შ~ნ ამირათა ამირა
ფადლონ: ჰქვა კაცსა მას ფადლონ: მიიღე ჩემგან ოქრო და ვ
ეცხლი დიდ ძალი, და საკ[.]არგავნი მრავალნი, და ნუ შემიწა
მებ, გარდამიყვანე მინდორად, და წამომყე თანა:
ჰრქვა კაცმან მან:ვერ ვიქმ საქმესა მაგას, რ~ მკვიდრი ვარ
მე ამის სოფლისა: აწ ისმინე ჩემი, და მომყევ თანა, და მე მ
იგიყვანო აღსართანისათა, და მან გაგზავნოს ქყ~ანასა შენსა
ნებსით: არა უნდა ესე ფადლონს, ა~დ ერწოთ ვერღარა შემ
ძლებელ იყო წარსვლად, წარუძღვა კაცი იგი, და მიჰგუარა
ჟალეთს ისაკის ტობელისა ძესა აზნაურსა მესხსა: ხ~ სცნა რა
ფადლონის კარად მისვლა, განძარცვა ერი ფადლონისა, გარ
დაყარნა ცხენისაგან, დაიჭირნა ჵელთა, და შესვა ჯორსა ზ~ა ფად
ლონ, და არა იჵსენა ისაკ მკვიდრობა აფხაზთა მეფისა, რლ~ნცა
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აფხაზთა მეფისაგან გაქცეული ფადლონ შეიპყრა, და შეგვარა
ბოჭორმას ბაგრატისთვის:
ამან მსწრაფლ წარიყვანა, და მიჰგვარა აღსართანს თელავს: ხ~ აღ
სართან მსწრაფლ წარიყვანა ხორნაბუჯს [ფადლონ] ხ~ აფხაზთა
მეფისაგან ეშინოდა უკანა ჩამოდგომისა, მიუპყრეს ხორნაბუჯ
ს ფადლონ, და მისცა ხორნაბუჯი, წარიყვანეს არეთად და მისცა
არადეთი აღსართანასავე:
ხ~ ბაგრატ შეშინდა გაშვებასა ფადლონისასა, მისცა ბოჭორმა
და უჯარმო კახთა, და წამოიყვანა ფადლონ: გასვეს ძელსა მი
შენიშვნა
მიუღეს მგონია
უპყრეს ტფილი, და აღიღეს ჭირვეულად ტფილისი, რ~ მუნ შიგა
ნ მდგომი კაცი გაამირებასა ლამოდა, და არა დაიჭირა ბაგრატ თვისა
დ ტფილისი, ა~დ. დმანისს და ტევებული სითლარბა ძებნა, და შ
ემოიყვანა ტფილისად, და მისცა მას ტფილისი: ხ~ თვისად აიხვნა
ციხენი რუსთავი, ფარცხისი, აგარანი, გრიგოლ წმიდანი, და
ქვაზნი და ორმოცდა ოთხი ათასი დრაჰკანი, და მძევალნი ძმის
წული მისი ძე მანუჩასი, და სამთა თავადთა განძისათა:
და შ~დ ამისა მოგზავნა სულტანმან სარანგი ალხაზი, და მის
ითა შუამდგომელობითა და სიტყვითა და ეზავა ბაგრატ, და განუტ
ევა ფადლონ, და გაგზავნა საჵელმწიფოსა თვისსა. განძას დაწ
არყვა სარანგი თანა: და მოართვეს გაგიკეთი, და აღიღო აფხაზთა მე
ფემან გაგი: შ~დ ამისა ფადლონმან გატეხა ფიცი, და შუამდგომელო
ბანი დიდისა სულტანისანი, და მოიპარ[.]ა ქავაზინი; და შ~დ მისსა
მეფე აფხაზეთს იყო, მოვიდა ფადლონ, და მოადგა აგარათა, და განს
ცა ციხის თავმან აგარანი მსწრაფლ აღმოვიდა მეფე და მივიდა,
და მოადგა აგარათა, და წაიხვნა აგარა; და გამოიყვანა დორღოლელი
ოვსთა მეფე ორმოცდა რვა ათასითა ოვსითა: და წარუძღვანა
ძე თვისი კურატპალატი გ~ი, და მოაოჵრა განძა, და აღიღო ტყვე
და ნატყვენავი ურიცხვი, და გაგზავნა სამეფოდ თვისად:
ამისა შ~დ აღისურვილა დიდმან ოვსთა მეფემან დურღულე
ლმან დის ძისა მათისა ბაგრატის სევასტოსისა თვის, და ითხ
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ოვა დარბაზობა ბაგრატისაგან: ხ~ ბაგრატ სცა ნება, და მხიარულ
ად წარმოემართა ოვსთა მეფე ყ~ითა თავადითა ოვსეთისათა,
და აღმოვლო გზა აფხაზეთისა, და მოვიდა ქუთათის, და ნახა დაჳ მა
თი დედოფალი დედა გ~ი კურატპალატისა: რ~ გ~ი კურატპალა
ტი გებულ იყო უწინა, და მოიყვანეს ქართლს და მეფე იდგა ტი
ნის ჵიდს ჭალას ნადარბაზევს, და მოეგება წინა დიდისა სია
მითა პატივითა: შეკრბეს ერთად კეზუთა ზ~ა,, და იყო სიხარუ
ლი, და ჵმა ბუკთა და დუმბულთა საშინელი, და მიუწდომელი
და დაყვეს ერთგან დღენი ათორმეტნი, და განუსვენეს ყ~ითა გ
ანსვენებითა და სიხარულითა: და შ~დ ზამთრისა მიზეზითა გ
აისწრაფეს, და მისცა ნიჭი საბოძვარი მეფესა, და ყ~თა დიდე
ბულთა ოვსეთისათა, გაგზავნა და წარვიდეს სიხარულითა დი
დითა
და შ~დ ამისა არონიებდა სულტანი მოციქულთა, და უკრებდა

ძღვენთა ბაგრატ მეფესა, ამოთა ენითა სთხოვდა ხარაჯასა
და არა დაიდვა ბაგრატ მეფემან ხარაჯა, ა~დ ავლენდა იგიცა
მოციქულთა, და უკრებდა იგიცა ძღვენსა, და იყო მათ შ~ს
სიტყვა სიყუარულისა: და შ~დ მცირედთა წელიწადთა სამშ
ვილდისა ბართა მდგომსა მეფესა ბაგრატს დაეცა სალმობა
მუცლისა, და ჩადგა მარ[.]აბადთა, და დაუძნელდა სალმობა,
და ტახტითა წარმოიყვანეს და თანა ჰყვა გ~ი კურატპალა
ტი, და ყ~ნი დიდებულნი მისნი: ხ~ გ~ი კურატ პალატი,
და ყ~ნი დიდებულნი თვისნი: ხ~ გ~ი კურატ პალატი გაგებულ
იყო წინა, დამოიყვანეს ქართლს მეფე, და ყ~ნი დიდებულნი
მისნი მუნ მოვიდეს, და მოვიდა დედამისი მარიამ დედო ფა
ლი, და ცოლი მისი ბორენა, და ასული მისი მარიამ.
და შ~დ მცირედთა დღეთა მიუთვალა ძე თვისი გ~ი კურატპა
ლატი მეფედ დიდებულთა ამის სამეფოსათა, და ყ~ნი შევ
ედრნა მას, და ჰრქვა დედასა თვისსა დედაო, მეწყალვი შ~ნ
რ~ ყ~ნი შობილნი შენნი წარმოგვიქციენ წინა, და ეგრეთღა
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შენ მოჰკვდები: და შ~დ ამისა გარდაიცვალა მეფე ბაგრატ თვესა ნოე
მბერსა კ დ ქკ~სა იყო ს ჟ ბ: და ამისვე ბაგრატის სიკვდილისა ჟამთა
შ~ა, მოიკლა სულტანი კაცისა ვისგანმე ბერისა თურქისა
გან, თავის ლაშქართა ხარგასა შ~ა; გაევლო ჯეონი შვიდასი
ათასითა კაცითა, გაელაშქრა თურ[.]ქთა მეფესა ზ~ა, სამარყ
ანდისა სიახლესა, ციხესა მოადგა, და მოიკლა მის ციხისა პა
ტრონისაგან თურქისა, და ვერღარა შეესწრა თურქი იგი ციხე
სა, და დაჭრეს უწყალოდ მახვილითა, და ვერღა სცნეს ბაგრატ და
სულტანმან ერთმანერთისა სიკვდილი:
შ~დ ამისსა დაჯდა მეფედ ძე მისი კურატპალატი ქეს აქეთ
ჩ ჳ ზ ბ [ბაგრატ] გიორგი:
oრმეოცდა მეათვრამეტე მეფე ქართლისა და აფხაზ
ეთისა გიორგი ძე ბაგრატისი ბაგრატიონი: ქ~კს ს ო:
ხ~ ამის ბაგრატის ზე არა აფრინდა ყ~ა შ~ა მამულსა მისსა ერთი
ცა ქათამი; და დიდითა დიდებითა და პატივითა წარიყვანეს, და და
მარხეს ჭყონდიდს: ესე ბაგრატ წელიწდისა ცხრისა მეფე იქ
მნა, და აღესრულა წლისა ორმეოცდა ათექვსმეტისა:
ესე ბაგრატ იყო პ~ლ კურატპარატი, და შ~დ მერმე იქმნა სევასტ
ოს, იყო კაცი უშვენიერესი ყ~თასა, სრული სიბრძნითა, ფილა
სოფოსი ენითა სვიანი ბედითა, უმდიდრესი ყ~თა აფხაზთა მეფ
ეთასა, მოწყალე შეცოდებულთა თვის, უხვი ალაგთა ზ~ა, ხ~ ჟამ
თა მისთა ქყ~ანასა და წყნარება არა აქვნდა, ეკლესიანი გლახაკნი,
აზნაურნი ვერ იკითხვებოდეს:
ხ~ გიორგი მეფე იყო მოწყალე და განმკითხველი გლახაკთა და
და ვრდომილთა, კაცი საშიში და უხვი მეფეთა აფხაზეთისათა, პ
ურად უკეთესი ყ~თა კაცთა, ცხენოსანი მშვილდოსანი რჩეუ
ლი, და შ~დ მამისა მისისა დაჰყო ზამთარი ერთი მშვიდობით და
და ზაფხულის ნახევარი: ხ~ შ~დ თავადთა ამის სამეფოსათა ნი
ანია ქვაბულის ძემან, დაი~ნე ლიპარიტის ძემან, დავარდა[.]ნ.
სვანთა ერის თავმან, რეცათუ იკლეს რაჳმე სიყრმითა გიო
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გიორგი მეფისათა და აუშალეს ქყ~ანა:
იოანე მოირთვნა კახნი, და დადგა ქსნისა პირსა: და ნიანია წარიღ
ო ქუთათისა საჭურჭლე, და შედგა ქუთათისს შ~ა: დავარდან გაა
დგინა სვანნი, ავისა მოხარულნი და არბიეს, და აღწყვიდეს საეგრო:
ხ~ გიორგი მეფემან სძლო სიკეთითა სიბრძნითა, და ძვირ უხსე
ნებელ იქმნა, უბოძა ი~ნეს სამშვილდე, და ძესა ლიპარიტისსა
იოანეს მისცა ლორწობანი ნაცვლად რუს თავისა, რ~ლ მიეცა კა
ხთა: და ნიანიას თმოგვი, და სხვანი საქონელნი რჩეულნი ვარდანს
უბოძა ასკალანა, და უთაღოუბა ჯაყელთა ი~ნეს სიტყვით უბოძა
ყ~თვე ყოველივე ესე, ერთგული და ორგული და ფარა წყალობითა
და დაიწყნარა მეფობა თვისი გ~ი მეფემან:
კ~დ გაადგა ი~ნე ძე ლიპარიტისა, და სცნა გ~ი მეფემან ქუთათისი
თ გარდამოვიდა სამცხეს[ა], მოირთნა მესხნი გარდამოვიდა და შთავი
და სამშვილდეს კარ: მუნ მოიყვანა კახთა მეფე აღსართან, ვერ
დადგა ი~ნე ციხეში, მირიდა მთათა სომხითისათა, და მასვე შლი
ლობასა შ~ა წაიხვნა ლორწობანი ლიპარიტისაგან აღსართ
ან: მოეყარა მეფე სამშვილდეს გარდადგა ჯავახეთს, და მოიყვა
ნა მეფეთ მეფემან გ~ი, მათ წ~ე დაიფიცნეს ეკრანთას, და დაიმტ
კიცა ი~ნე კლდე კართა და სამშვილდესა ზ~ა კვალადცა გაადგა
ი~ნე, გამოსტყუა გაგი ციხოანთა გ~ი მეფისათა, და მიჰყიდა.
ფადლონს განძის პატრონსა:
და შ~დ ამისა მოვიდა სულტანი მაილქშა მტერად ყ~თა ქ~ეანეთა
მიაგება იოანე, და ძე მისი ლიპარიტ წინა, შეიწყნარა სულტან
მან, და დაჰყო მათ თანა ხანი მცირედი, და გამოეპარა: და მოვიდა სუ
ლტანი, და მოადგა სამშვილდეს: წარუღო სამშვილდე, და ტყვე
იქმნა ი~ნე თავითა ცოლითა და შვილის შვილითა, და ყ~თა აზნა
ურთა დედა წულითა, და დაიჭირა სამშვილდე სულტანმან: [და]
დგომასა მოარბია ქართლი წარიღეს ტყვე და ნატყვენავი ურ
იცხვი, და შეიქცა გარე, და აღიღო განძა, და დააგდო სარანგი განძ
ას, და ბრძოლად ამის ქყ~ანისა ყ~ისა ორ[.]მოცდა რვათასითა კაცი
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თა: შედგა ფადლონ ციხეთა მაგართა, და ვერ დაუდგნა გამოიყვანეს
და დააპატიმრეს იგიცა:
შ~დ მცირედისა ხანისა შეკრბა სარანგი ყ~ითა ლაშქრითა მისითა,
და კერძისათა დვინისა და დმანისისა ამირათა თანა დგომითა, და მომ
ართა გ~ი მეფესა შეკრბა გ~ი მეფეთ მეფე ყ~ითა სპითა მისითა
ზემოითა და ქვემოითა, და მოიყვანა მის წ~ე აღსართან კახთა მეფე:
და მართეს ერთმანერთს, განაძლიერა ღ~ნ გ~ი მეფე წარძღვანები
თა პატიოსნისა ჯ~ისათა მიუჵდა ზ~ა ფარცხის ქვემოთ, და იოტა
ბანაკი სარანგისი, გააქცია, და ასწყვიდა: იყო ჟამი მწუხრისა, და ს
იღამემან და არჩინა ბანაკი სარანგის ლაშქრისა, და შემოიქცა უ
კლებულად მეფე გ~ი მშვიდობით თვისსა სამეფოსა:
და შ~დ ამისსა მომადლა ღ~ნ მძლავრებისაგან ბერძენთასა წახმუ
ლნი ციხენი წაუხვნა ბერძენთა, ანაკოფია თავადი ციხეთა აფხ
აზეთისათა, და მრავალნი ციხენი კლარჯეთისა, შავშეთისა ჯავახეთი
სა და არტანისა: და შ~დ ამისა ესეცა მოჰმადლა ღ~ნ, აღიღო ქალა
ქი კარის ციხე, ქყ~ანა და სიმაგრენი ვანადისა, და კარნიფორისანი და
ოტნა თურქნი მის ქყანისაგან. შეწევნითა ღი~სათა: ამის შ~დ

კ~დ მოვიდა მალიქშჰა, შემუსრა სამშვილდე, და კ~დ ტყვე ჰყო ი~ნე
ლიპარიტის ძე მოაოჵრა სამხრითი, და წარვიდა მასვე წელსა მოვიდა.
კ~დ სარანგი ძალითა სულტანისათა, და ჩამოდგა სამშვილდისა ბარ
ს,მიუხდენ სპანი გიორგი მეფისანი ეკვეთნეს, აოტნეს სარან
გნნი დიდითა ძლევითა, და მოსწყვიტნეს სპანი მისნი:
შ~დ წარვიდა მეფე გ~ი ტაოდ, მუნ მოერთო გრიგოლი ბაკურის ძერლ~სა აქვნდა ოლთისი და კარნუ ქალაქი,მოსცა მეფეს კარი: და მ
იმდგომი მისი, და წარვიდა: მაშინ მეფემან და უტევნა კარს აზ
ნაურნი შავშელნი, და თვით წარმოვიდა: ა~დ ამ ჟამად განძლიე
რდენ თურქნი, რ~ დაუტევებდნენ ბერძენნი აღმოსავლეთსა,
და წარვიდოდნენ: რ~ თურქნი დაიპყრობდნენ მათთა ნაქონებთა ქ~ყ
ანათა: ამათ იწყეს ბრბევაჳ ქე~ანეთა ყ~თა ცოდვათა ჩნთათ
ვის, გარნა განცემითა ქე~ანეთაგანვე დაესხნენ მეფესა ყველს
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მდგომსა ჰამად ამირ სპითა თვისითა, რლ~სა მას ჟ~ა აღეღო კარიცა,
და აოტეს მეფე გ~ი, და წრავიდა გზით აჭარისათ აფხაზეთს:
ხ~ თურქთა წარიღეს სიმდიდრე მეფისა ურიცხვი, სამსახურებელნ
ი ბაგრატოანურნი, გარნა უკუნ ქცეულთა მათ ემთხვიათ სხვ
ანი თურქნი, რლ~ნი მოვიდოდნენ საბერძნეთს სახელით იასი,
და ბუულობა: ამათ რა იხილეს სიმდიდრეჳ და ლტოლვა მეფისა, ჰრქ
ვეს აჰა ქართლი უკაცური, და სავსე ესე ვითარითა, რად მიხ
ვალთ საბერძნეთს: მსწრაფლ მოიქცნენ იგინი და მოვიდნენ ქე~ს
აქეთ [1088] 1080 და ქართულსა [308] 300: ივნისის 24:და აღავსო ყ~ი:
გიორგია:
ამასვე დღესა დაწვეს ქუთათისი, არტანი, კლარჯეთი, უდაბნ
ონი ჭყონ დიდი, და ქართლი: ა~დ დაჰყვეს ზამთარიცა, მოსწყ
ვიდნეს ქყ~ანაჳ, მოჭამეს და წარვიდენ: ესე იყო დიდი თურქობა,
და თუ ვინმე და შთენენ, მთათა კლდეთა, და სიმაგრეთა იგნიცა
მოსწყდენ ზამთრისაგან:
ხ~ განძლიერდა ჭირი ესე, რ~ ზაფხულს მოიქციან, ეგრეთვე
ჰყვიან, გატყევდა ქყ~ანა, და არღარა იყო. მუშაკობაჳ, რ~ წ~ნი ეკლ
ესიანიცა სახლად უსიტყვთა იქმნენ, და არა სადა იყო ღო
ნის ძიებაჳ, ვინათგან ბერძენთა მოეღებოდა ძალი, ამისთვს.
განიზრახა გიორგი მეფემან წარსვლა წ~ე სულტანისა და და
სდვას სული თვისი ერისა თვისისათვის: და მივიდა ისაანანად:
ხ~ სულტანმან შეიტკბო, და პატივსცა დიდად, რ~ იყო სუ
ლტანი კაცი სიკეთით სრული, და ყ~თა ზ~ა აქვნდა უბორ
ოტობაჳ აღუსრულა მეფესა ყ~ი სათხოველი, ათავისუ
ფლა ქ~ყანითურთ, მოსცა ჲერეთი, და კახეთი და სპანი, რ
ათა აღართვან ჲერ კახნი: კ~დ ბოძებანი დიდნი, და წარმ
ოავლინა,ად ხარკი ითხოვა:
მოვიდა მეფე სპითა სულტანისათა, მოადგა ვეჯინ
ის ციხესა; მაშინ გარ მოდგომასა შ~ა მოვიდა თოვლ
ი, მოაგონდა მეფესა ნადირობა აჯამეთისა, განუტევ
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ნა სპანი ბოძებითა, და მისცა იორის პირი სადგურად , და თვით,
მოვიდა აჯამეთს: ამისი მხილველი აღსართან წარვიდა მა
ლიქ შაჰს წ~ე, და უტევა ქ~ე, და იქმნდა სარკინოზ: ამისთვის

მოსცა კ~დ მასვე კახეთი და ჲერეთი, გარნა, არავე და სცხრა
რისხვა ღ~ისა ცოდვათა ჩნთათვის: ხ~ დღესა აღდგომისასა
ესე ოდენ შეიძრა ქყ~ანა, რ~ დაირღვენ კლდენი, ქალაქნი, ცი
ხენი ნაშენებნი, და მრავალნი მოსწყდეს ქ~ეს აქეთ 1088. ქა
რთულსა 308: რათა არა იტყოდნენ ვ~დ სოფლისა ქცევათა
მიერ არს ოხრება, და არა ცოდვათა ჩნ~თა თ~ს იყო ესე ძრვა
ერთ წელ, რ~ განირყვნა ქყ~ანა შ~დ მიცვალა მეფე გიორ
გი ქ~ეს აქეთ 1089: ქართულს 309: დაჯდა ძე მისი დ~თჱ
ცხოვრება მეფეთა მეფისა დავითისი, გიორგ
ის: ძისა რომელი იყო სამეოცდა მეთვრამე
ტე შვილის შვილთაგანი დ~თ წწრმეტყვე
ლისა: რომელსა ეწოდა დ~თ აღმაშენებელი
ესე იყო მეფე ქართლისა: და აფხაზეთისა ორმე
ოცდა ათ ცხრამეტე მეფე:
ამისა შ~დ მოვიდა სულტანი მალიქშა, მოადგა სამშ
ვილდესა და წარიღო: და ი~ნე ძე ლიპარიტისა ტყვე
ჰყო, მოაოჵრა სომხითი და წარვიდა: ხ~ მასვე წელსა
მოვიდა სარანგი ძალითა სულტნისათა, ჩამოვიდა სა
მშვილდის ბარს ლაშქარნი გ~ი მეფისანი და შეიბნეს
ფარცხის, სძლიეს სპათა გიორგისთა, და იოტნეს სა
რსნი: და შემდგომნი რლ~იცა ზემორე აღგვიწერია იქმნა
რა იგი იქმნა: და შ~დ სიკუდილისა გ~ისსა, დაჯდა
რა ძე მისი დავით, მას ჟ~ა იყო ასაკითა წლისა ათ
ექვსმეტისა, რლ~სა სიცოცხლესავე შ~ა მეფემან
გ~ი დაადგა გვირგვინი მეფობისა ქეს აქეთ ჩ პ დ: და
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და ამიერითგან იწყეს ნიავთა ცხოვრებისათა მობერვად მო
ოჵრებულსა საქართველოსათა, და ღრუბელთა მაცხოვარებისათა
აღმოჭირვებად, ვინათგან ათორმეტ წელ ამა [თრქთაგან] თვითო სახეთა
ჭირთა განგრძობითა ბნელსა უკუნსა შ~ა, იწყო აღმოცისკრება
დ მზემან ყ~თა მეფობათა-მან დიდმან სახელითა უდიდესმან
საქმითა სახელ-მდგომმან დ~თ ღ~ისა მამისამან, და თვით სა
მეოცდა მეათვრამეტემან შვილმან მისმან:
უჭეშმარიტესი ითქვას. რ~ლ ვ~რ მამამან ზეცათამან პო
ვა მონა თვისი დ~თ და საცხებელი წ~ჳ თვისი სცხო ამას, და რ~ ჵე
ლი მისი წ~ჳ შეეწია, და მკლავმან წ~ნ მისმან განაძლიერა
ესე. წყალობა და ჭ~ტება შემოსა, და უაღრეს ჰყო უფროს ყ~თა
მეფეთა ქ~ყანისათა, ვე~მდის დასდვა ზღვათა ზ~ა ჵელი მი
სი, და მდინარეთა ზ~ა მარჯვენეჳ მისი: გარნა შრომითა ფ
დ~ითა და ღვაწლითა ძლიერითა, და მრავალთა დღეთა შ~დცა
იქმნა ესე, ვ~ა წინა მდებარემან სიტყვამან ცხად ჰყოს: რ~
მეფე იქმნა რა დავით, მოოჵრებულ იყო ქართლი, და თვინიერ ცი
ხეთასა სადამე არა სადა სოფელსა შ~ა კაცი, არცარა შენებუ
ლებაღა: მათ ჟამთა შ~ა ჰქონდეს თრიალეთი, და კლდე კარნი
და მიმდგომნი ქყ~ანა მათი ლიპარიტისა, და მეფეს დავითს წ~ე
იყვნეს რეცა ერთგულად: ეგრეთვე ნიანია ძეცა, და სხვანიცა
აზნაურნი მცირედ მცირედ შემოკრბინა დაშთომილნი სადამე:
და სოფლებთაცა დაიწყეს შთამოსვლად და დასხდომად: და იყო მა

შინ საზღვარი სამეფოსა მთა მცირე ლიხთა, და სადგომი სა
მეფო წაღულის თავი: და ოდესცა ნადირობა უნდის. ქართლისა
ჭალაკთა ანუ ნაჭარმაგევს, რლ~ი ყ~დვე აღსავსე იყო ირემთა და ე
შვთა მიერ, არა პ~ლ შთავიდიან, ვ~ემდის ცხენ კეთილითა მჵე
დართა მიერ მონახიან, და მაშინღა ჩამოვიდიან ნადირობად:
ხ~ ამას ვ~რებასა შ~ა გარდაჵდა წელიწადი ოთხი: მოკვდასულტანი მალიქშაჰა, და ლიპარიტ ამირამან იწყო მათვე
მამა პაპურთა კვალთა სლვა, რ~ ზაკჴდა წ~ე თვისსა მოპოვნე
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ბად უსჯულოებისა და ღათუ [კვალთა სლვა, რ~ ზაკვიდა წ~ე თვისსა] ქე~ანე იყო სახითა,
გარნა ორგულებითა
და სიძულილი პატრონთა, გვარისაგან მოაქვნდა გონებითა და ვინ
ათგან გულის ჵმის ყოფა არა ინება კეთილისა დგა ყ~ა გზასა არა კეთი
ლსა:
ამას რა ესე ვ~რსა ხედვიდა მეფე დ~თ ინება გაწვრთა მისი ამისთ
ვისცა პყრობილ ჰყო იგი ჟამრაოდენმე რლ~ი კმა იყო განსასწავლელად გო
ნიერისა ვისსამე და ესრეთ მამტკიცებელი მრავალთა დამტკიცეთა ფი
ცითა მიერ და ერთობისათვის ღ~ისა შუამდგომელად მომცემი განუ
ტევა იგი და მითვე დიდებითა ამყოფა და არაშეუცვალა რ~ კეთილმა
ნ არა თუ მართალსა ა~დ არცა თუ ბოროტსა ადვილად აბრალის, ვინა
თგან. სიბოროტედ არა განსწავლულ არს არცა მეეჭველ თვისსა:
ხ~ იგი ვ~ა ძაღლი მიექცა ნათხევარსა, და ვ~ა ღორი ინწუბა სანგორელსა
მწვირისასა, განაცხადა მტერობა და უკეთურებასა იწვრთიდა საწოლსაზ~ა თვისასა:
იხილა რა მშვიდმან და ღ~ივ განბრძნობილმან მეფემან დ~თ, რ~ კუდი ძაღ
ლისა არა განემართების, არცა კირჩხიბი მართლიად ვალს; მეორესა წე
ლსა კ~დ შეიპყრა, ორ წელ პყრობილ ჰყო, და საბერძნეთს გაგზავნა [ცხო მნ ცხო
ვრებასა] მუნ განეხვა ცხოვრებასა: ამას ჟ~ა გამოვიდეს ფრანგნი,
აღიღეს ი~ჲლიმინი და ანტიოქია:
შეწევნითა ღ~ისათა მოეშენა ქყ~ანა ქართლისა, განძლიერდა დ~თ,
და განამრავლნა სპანი, და არცარა მისცა სულტანსა ხარაჯა, და თუ
რქნი ვერა რა დაიზამთრებდეს ქართლს, რ~ მოაქამომდე ზამთრისა
მოწევნასა ფალანგებითა მათითა ჩამოდგიან ავჭალას, და დიღო
მს ჩაღმართ მტკვრისა და იორის პირთა, რ~ მათი იყო სადგომი:კახ
ეთს მეფობდა კვირიკე, კაცი მეფობასავე თანა მეფე ქმნილი ვნ
ებათა ზ~ა, და ჭტ~ი ქე~ნე:
მოსცა ჟამი ღ~ნ მეფეს დავითს, და წარუღო კვირიკეს ციხე ზ~ა ზა
დენი, იყო ქ~კნი ტ კ ა: წარემატებოდა დიდებითა და განმარჯვებ
ულებითა, რლ~თა თ~ა ესეცა იქმნა, მოკვდა ძე ლიპარიტისი რატი,
კაცი ორგული, და ნანდვილვე ნაშობი იქედნთა. და ესრეთ დასრულდა
სახლი ბაღვი ვაშთა სახლი განმამწარებელთა, რ~ სვა უკანასკნე
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ლი თხლე რისხვისა, სასმელი ცოდვილთა ქყანისათა,და არღარა ვინ.
დარჩა საყოფელთა მისთა მკვიდრი, რ~ აღიხსენა უსჯულოებაჳ მამ
ათა მათთა წ~ე უ~ისა, და მამული მათი აღიღო მეფემან: შ~დ წელი
წადისა ერთისა მიიცვალა კვირიკე მეფე და დასვეს კახთა მეფედძმის წული კვირიკესი აღსართან, რლ~სა არა რა აქვნდა ნიშანი
მეფობისა, ა~დ იყო ცუნდრუკი რაჳმე უსჯულო, უმეცრად უსამ
ართლო, და ყ~დ წინა უკმო მამის ძმისა თვისისა:

მას ჟ~ა განიცადა მეფემან გონებისა თვალითა, და კეთილად გულის ჵმაჰყო საქმე, რლ~ითა მოიმადლებოდა ღ~ი, და სარგებელნი
დიდი იქმნებოდა: რ~ წ~ნი ეკლესიანი სახლნი ღ~ისანი ქვაბ ავ
აზაკთა ქმნილ იყვნეს და უღირსთა, და უწესოთა მამულობითა
უფროს ვ~ე ღირსებით დაეპყრნეს უფროსნი საეპისკოპოსონი. არა კა
რთა მწყემსებრ შესულნი, ა~დ ავაზაკებრ, ერდოთა შესრულნი, და მათ
ნივე მსგავსნი ხუცესნი, და ქორიკოზნი დაედგინნეს, რ~ნი ნაცვლად
სჯულთა ღ~ისათა პყრობისა უსჯულოებასა აწვრთიდეს მათ ქვეშ
ეთა ყ~თა, და თვით სახლითა უ~ისათ, და მღვდელთაგან გამო
ვიდოდა ყ~ი უსჯულოება, და ცოდვა, რლ~ისა თვალი ღ~ისა მხედველი
ყ~თა ესოდენ რისხვად აღძრულ იყო, ვ~ა ზემორე სიტყვამან გამოა
ჩინა, რ~ არა სწორ არს ცოდვა მღვდელისა და მჵედრისა, არცა ერ
ისა და მღვდელთ მთავრისა, არცა მწყემსისა და სამწყსოსა, ვ~ა
წერილ არს: მონამან რ~ნ იცოდის ნება უ~ისა თვისისა, და არა
განეკრძალოს, გვემ[ების]ოს დიდად: ამათ უკუჲ ესე ვ~რთა
დიდთა წყლურებათა. კურნებად შემოკრბა კრება ერი მრავალი რა
თა სამეფოსა მისისა კ~სნი მღდელთ მთავარნი, მეუდაბნოე
ნი მოღძვარნი და მეცნიერნი შემოკრბეს წ~ე მისსა ჟ~ა და ადგ
ილსა ჯეროანსა, და მრავალ დღე გამოწვლილვითა, და ფ~დ კეთ
ილ რომითა კეთილად გამოიძიეს, და ყ~ი ცთომილი განმა
რთეს, და კეთილ წესიერება ყ~ითურთ დაამტკიცეს, უღირსად
დადგინებულნი გარდამოსთხინეს საყდართაგან და შეაჩვენნეს,
და ღათუ არა ადვილ იყო ესე, რ~ იყვნეს კაცნი მთავართა
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და წარჩინებულთა შვილნი,რ~ რლთაცა უწესოდ დაეპყრნეს საყდრები,
და მათნი მაგიერნი ჭტ~ნი მწყემსნი, და სათნონი ღ~ისანი დაადგინნე
ს, [და ველი] და ძეგლი შვენიერი ჭ~ტისა სარწმუნოებისა აღწერეს, მი
მდგომი და მოწამე წთა ათორმეტთა კრებათა, და ესრეთ ყ~ნი ნიჭითა
სამეფოთა წარგზავნეს თვითეული სახედ თვისად: და ესეცა მიმს
გავსებულად დიდისა კოსტანტინესა აღასრულა მეფემან დ~თ: რ~ლისა სანაცვლოდ იხილეთ თუ რაჳ განაგო ღ~ნ გულთ მეცნიე
რმან უძილმან მცველმან იჲ~ლისამან: ხ~ ესე აღსართან კახთა
მეფედ ხსენებული შეიპყრეს ჲერთთა დიდებულთა არიშიანმა
ნ და ბარამ, დედის ძმამან მათმან ქავთარ ბარამის ძემან, და მო
სცეს მეფესა: და აიხვნა მეფემან ჲერეთი და კახეთი, და ერწუ
ხს ქმნა წყობანი დიდნი, და ჵმა განსმენილნი იგი, და დიდი ძლე
ვა რ~ლ მცირედითა ლაშქრითა და განწირულითა ერითა დაჵოც
ნა სულტანისა იგი სპანი ურიცვნი: ათაბაგი განძისა დაუ
მრავლესი სხვათა ერი მტერთავე, გარე მოდგომილი თანა ესე
ოდენ, ადვილად დამოსწრაფედ ჵელთ უსხნა ღ~ნ საკვირველებ
ათამან, რ~ლ ერთი ათასთა არა თუ სდევდა, ა~დ ჵელითა იპყრო
ბდა, და ორთავე წარექცივნეს ბევრნი: ა~დ სანთლითა თვით მათ
ვე ტყვეთა ტყვეთათ და მთხრებლთად ტყვედ მოჰყვანდეს ქე~ნენი და
სხვანი
ხ~ თვით მეფე არა თუ ვ~ა სხვა ვინმე ზურგით უდგა ოდენ სპათა
თვისთა, ანუ შორით უზახებდა, ვ~ა ერთი მთავართაგანი ვინმე
ა~დ უპირატეს ყ~თა თვით წინა უვიდოდა, და ვ~ა ლომი შეუზახებდა
ჵმითა მაღლითა, და ვ~ა გრიგალი მიმოდა იქცეოდა, თვით გოლ

იათებრ მიჰმართებდა, თვით მკლავითა მტკიცითა მჵობარე
ახოვანთა სრვიდა, და დასცემდა წინა დამთხეველთა ყ~თა, ვ~ე მ
დის ფ~დისა ცემისაგან არა თუ ძველსა დავითს ელიაზარის
ჵელი ჵრმლისა ვადასა ოდენ დაეწება, ა~დ ჵრმლითა მისითა
უკუ მომდინარითა სისხლითა წელნი აღსავსედ ეტვირთნეს:
რაჟამს შ~დ ომისა გარდაჰჵდის[.] და სარტყელისა განჵსნასა საცნ
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აურ იქმნის. ესე ოდენისა სისხლისა შეყინებუ
ლისა, რლ~სა პ~დ განხილვისა თვით მისგან ვგონებდით გამოსრ
ულად, და მას დღესა სამნიცხენნი გამოუკლეს, და მეოთხესაღა ზ~ა მჯ
დომმან სრულ ჰყო მის დღისა ომი, და ესე მრავლისაგან ყ~დ მც
ირედი წინდა წარმოვსთქვით; ესრეთრა თვით მპყრობელობით
დაიპყრა ჲერეთი და კახეთი და ნებიერად აიხვნა ციხენი და სიმაგრე
ნი მათნი:
მზებრ მიჰფინა წყალობა ყ~თა ზ~ა მკვიდრთა ქ~ყანისათა, და ვინ
ათგან ღ~ი ესრეთ განაგებდა საქმეთა დავითისთა, და წარუმარ
თებდა ყ~თა გზათა მისთა, და მოსცემდა ჟამითი ჟამად ძლევ
ათა საკვირველთა, და უძღოდა ძალითი ძალად, არცა იგი უდე
ბებდა განმრავლებად საქმეთა კეთილთა და სათნოთა ღ~ისათა,
ა~დ სრულითა გულითა მსახურებდა, და მათ იქმოდა, რლ~ნი ნებისა
ღ~ისად, [ა~დ სრლითა] დაამტკიცნის, და სათნო ყოფილად მისა
აღუჩნდის, ვ~ა აწ ითქვას
რ~ მოიგონა აღშენება მონასტრისა, და დამტკიცა, რლიცა გამ
ოირჩია მადლმან საღმრთომან ადგილსა ყ~დ შვენიერსა, და ყ~თ
ურთ უნაკლულოსა, რლ~სა შ~ა მეორე ცაჳ გარდაართხა ტაძა
რი ყ~დ წ~ისა და უფროსად კ~ხეულისა ღ~ის მშობელისა, რაბამ რა
ჳმე აღმატებული ყ~თა წინანდელთა ქმნილებისა რლ~ი ზე
სთა ჰმატს შვენიერებასა ყ~თასა სივრცისა სიკეთითა, და ნივთ
თა ძვირ ფას სიმრავლითა, და ქმნილ კეთილობისა შეუსწორებლ
ობითა რლ~სა აწ მოწამედ ჰქონან თვალნი ყ~თა ჵორციელ
თა მხედველთანი, და აღავსო სიწმიდეთა მიერ პატიოსან
თა ნაწილთა წი~თათა წთა ხატთა, და სიწ~ისასა
მსახურებელთა ყ~დ დიდებულთა, და სხვათა ნივთთა ძვი
რად საპოვნელთა:ამათთანა დასხნა მუნვე დიდთა.
და ხვასროანთა მეფეთა ტახტნი და საყდარნი, სასანთ
ლენი, საკიდელნი ფ~დ ფ~დად კეთილ მკობით მოსხმუ
ლნი, და კ~დ გვირგვინნი მანიაკითა მკობილნი და ფიალსა
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სამელ სამკაულნი ოქრო ქმნილ ნახჭოვნად შექმნილნი, რლ~ნი
მოუხვნა მეფეთა არაბეთისათა, რ~აჟს თვით იგინიცა ტყვედ
მოიყვანნა და მასვე ტაძარსა შეწირნა ღ~ისა სახსენად, და სამ
ადლობელად ძლევისა მის საკვირველისა:
და მუნვე შემოკრიბნა კაცნი პატიოსანნი ცხოვრებითა, და შემ
კულნი ყ~ითა სათნოებითა, არა თვისითა სამეფოთა ოდენ შ~ა
პოვნილნი, ა~დ ქ~ყანისა კიდეთა სადითცა ესმა ვიეთმე სიკეთე,
და სისრულე სულიერითა დაჵორციელითა სათნოებითა, აღსავ
სეობა, იძია და კ~დ გამოიძია, მოიყვანნა და დამკვიდრნა მას შ~ა:
მამული ლიპარიტეთი უმკჴდრო დარჩომილ იყო ს~დ, სხვათა მრ

ავალთაცა და სამართლიანთა უსარჩლელ მიუხვეჭელთა სოფ
ლებთათანა მისცა დედასა ღ~ისასა სამსახურებელად მის წ~ე
მდგომთა თვის: უზრუნველი ტრაპეზი განუჩინა, რლ~იცა აწ
წინამდებარე არს ყ~ისა აღმოსავლისა მეორედ ი~ჲლიმად, სასწ
აულად ყ~ისა კეთილისა, მოძღვრად სწავლულებისად, სახლად
ათინად ფ~დ უაღრეს თვისსა საღთოთა შ~ა წესად, და კანონ
ად ყ~ისა საეკლესიოსა შვენიერებისად:
და კ~დ სხვა მოიგონა საქმე შემსგავსებული მოწყალისა, და ტ
კბილისა ღ~ისა სახიერისა კაცთ მოყვარებისა თვისისა: აღ
აშენა ქსენონი ადგილსა შემსგავსებულსა და შვენიერსა,
რლ~სა შ~ა შეკრიბნა ძმანი თვითო სახითა სათნოებითა
განცდილნი და მოუმზადა ყი~ვე საჵმარი მათი უნაკლულ
ოდ და უხვებით და განუჩინნა შესავალნი, და სახითა
საღვაწონი მათნი ყ~დვე: რ~ თვით მივიდის, მოიხილ
ნის და მოიკითხნის, დამბორს უყვის თვითოეულთა: ფუ
ფუნებდიან, მამებრ ჰსწყალობდის და ნატრიდის, და
განამჵნობდის, და მონახის თვისითა ჵელითა ცხედ
რები, სამოსლები, და საგებელი მათი, და პინაკნი,
და ყ~ნი საჵმარნი მათი, და მისცის თვითოეულსა.
ოქრო კმა საყოფინი, [.]და განაკრძალნის ზ~ა მდგ
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ომელნი მათნი, და განაგის ყ~ი საქმე მათი დიდად შვენ
იერად ღ~ის მსახურებით:
ხ~ ვ~ე ამად ჟამად მდე ქალაქი ტფილისი, რუსთავი, სომხ
ითი, და ყ~ი სამშვილდე, და აგარიანი თურქთა აქვნდეს: ხ~
თრიალეთი და კლდე კარნი ჰქონდეს თეოდორეს ჭყოინდე
ლისა დისწულსა, კაცსა გონიერსა და ლეთილსა: რ~ მეფე
რა გარდავლის აფხაზეთად, უმცრორე ეშინოდის თურქთა,
და მათთა ციხოანთა: მას ჟ~ა მეფე გარდავიდა იმერეთს, და
შეკრბეს გ~ი ჭყონდიდელი მწიგნობართ უხუცესის წ~ე თე
ოდორე აბულეთი, და ი~ნე ორბელი, და სიმარჯვით მოიპარესსამშვილდე: მაშინ იქმნა დიდი სიხარული, რ~ დღითი
დღე შეემატებოდა საზღვართა სამეფოთა: ხ~ სცნეს რა
თურქთა აღება სამშვილდისა, უმრავლესნი ციხენი სომ
ხითისანი და უტევნეს, და ღამე ივლტოდეს, და ჩნთანა
მიითვალნეს იგინი ვ~ე მოაქამომდე:
სთველთა ჩამოიარიან თურქთა სომხითი ყ~ითა ფალა[ლან]ლგებითა
მათითა, ჩამოდგიან გაჩიანთა, და პირსა მტკვრისასა, ტფილისითგან
ვ~ე ბარდავადმდე, და იორის პირთა, და ყ~თა ამათ შვენიერთა ადგი
ლთა საზამოთროთა, რლ~თა შ~ა ზამთრის, ვ~ა არესა გაზაფხული
სასა ითიბების თივა, და აქვს შეშა და წყალი უხვებით, და ა
რს მუნ სიმრავლე ნადირთა თვითო ფერი, და საშვებელი
ყ~ი: ამათ ადგილთა შ~ა დადგიან ხარგაებითა ცხენისა, ჯორ
ისა აქლემისა, და ცხოვარისა არა იყო რიცხვი:
აქვნდა ცხოვრება უკითხველი და სანატრელი ნადირობდი
ან განისვენებდიან, და იხარებდიან, და არა რა იყო ნაკლულევა
ნებაჳ მათთანა, ვითა თვის[.]თა ქალაქთა ვაჭრობდიან:
ხ~ ჩნ~თა ნაპირთა ადგილებთა არბევდიან ტყვითა და ალაფ

ითა სავსეთა: ხ~ გაზაფხულსა თანა იწყიან აღმართ სლვად
მთათა სომხითისათა და არარატისათა: ეგრეთვე ზაფხულ
ითაცა ჰქონდისთ შვება. და განსვენება თივათა, და ველთა
1-30 სტრ., 131v
შვენიერთა ადგილთა და ადგილთა მწვანვილოანთა, და ესოდენ დი
დიყო ძალი მათი და სიმრავლე, რ~ლ ვსთქვამცა თუ ყ~ი თურქობა ყ~ისა
ქა~ყანისა აქა არსოა და არავისგან იყო მოსაგონებელ[ი], ოდესცა მათი გა
ნსხმა ანუ ვნება, არცა თუ თვით სულტანისაგან:
ოდეს სამშვილდე და ძერნა აღიღეს ქკ~ნი იყო ტ ლ დ: და მას წელსა
მოვიდა ძალი სულტანისა, და ყ~ი თურქობა, კაცი ვ~რ ასი ათა
სი უგრძნეულად სიმარჯვითა: ხ~ მეფე დგა ნაჭარმაგევს ტაძრეუ
ლითა: ჰსცნა რა მოსლვა მათი, მიმწუხრი თრიალეთს ღამე ყოლ
ე წარვიდა მასლათა კაცითა ათას ხუთასითა, რ~ ესეოდენნი დახ
ვდეს მას წ~ე: ცისკარს მოვიდეს თურქნი, და იქმნა ბრძოლა ფიცხელ
ი მას დღესა, და შეწევნითა ღ~ისათა იძლია ბანაკი მათი, და მი
დრეკასა დღისასა, მისდრკეს სივლტოლად, ესეო დენ ზარ განხდი
ლნი და მოსწრაფნი, ვ~ემდის არცა თუ კარავთა მათთა და ჭურ
ჭელთა მიხედნეს ყ~დ, ა~დ მოსწრაფებასა პატივსცეს ფერჵთა მათ
თა, უფროს, საქონელისა მათისა, და ესრეთ განიბნივნენ თვი
სთა ქვეყანათა:
ხ~ ესე ვითარსა საკვირველსა სივლტოლასა მათსა თვით მეფე და
სპანი მისნი ესოდენ დაუჯერებელ იყვნეს, ვ~ემდის არავინ სდევნა
ყ~დ, რ~ ხვალისა ომი ეგონა: წარიღო გ~ი ჭყონდიდელმან რუ
სთავიცა მეფისა მუხნარს ყოფასა: ქკ~ნი იყო სამას ტ ლ ე: რლისა თვის
ცა დიდად წყენა შეექმნა თურქთა, და რიდობა საზამთროთა ად
გილთა დგომისა:
რ~ მოიმსტვარნის მეფემან, რლ~თა მოსვრა ეგებოდის და უგრძნე
ულად დაესხის და მოსწყვიდნის: რ~ ესე ერთ გინა ორ, ანუ სამად
მრავალ გზის, ვ~ა ითქვას ერთი, რ~ლ ტაოსს ჩამოდგეს დიდნი თუ
რქნი ხარგებითა, ვინათგან ზამთრისა სიფიცხესა და მთათა სიმ
აგრესა მიენდვნეს: ხ~ მეფემან მოიჵელოვნა ესრეთ, რ~ სპათა
ქართლისათა, მზაობა უბრძანა, და თვით ქუთათისს გარდვიდა, რლ~ი
თა უეჭუელ ჰყვნა იგინი, და თვესა ფებერვალსა აცნობა, ქარ
თველთა, და მესხთა., რათა კლარჯეთს და ხვდენ პაემანსა, და
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და თვით მცირითა სპითა ჭოროხის პირი წარვლო: შეკრბეს ერთად, და უ
გრძნეულად დაესხნენ მათ ზ~ა, უშიშად გულდებუთა მსხდომარეთა ბა
სიანადმდე, და მთად კარნი ფორისა ქკ~ნი იყო სამას ტ ლ ვ: მოსრნეს სპანი მათ
ნი ურიცხვნი და აღიღეს დედა წული მათი, ცხენნი ცხოვარნი, აქლე
მნი, და ყ~ი ნაქონები მათი, რლ~ითა აღივსო ყ~ი სამეფო მისი ყ~ითა კეთილითა:
ამასვე წელსა ასული თვისი კატაი გაგზავნა საბერძნეთს სძლად ბე
რძენთა მეფისა: რ~ პ~ლ ამისსა პირმშო ასული თვისი თამარ გაეგზავნა
დედოფლად შარვანისა, რ~ ვ~ა ორნი მნათობნი, ერთი აღმოსავლე
თს, და ერთი დასავლეთს ცისკროან ჰყოფდენ სფეროსა მამისაგან
მიმღებელნი მზებრთა შერავანდედთანი: და მეორესა წელსა დაიპყ
რა გრიგოლის ძენი ასამ და შოთა დაღიღო ციხე გიში, და გაგზავნა
ძე თვისი დიმიტრი შარვანს სპითა ძლიერითა ლაშქრად: ხ~ მუნ ქმნა
ომნი საკვირველნი. რლ~ითა განაკვირვნა მხილველნი და მსმენელნი: გამ

ოიღო ციხე ქალა ძორი, და ძლევა შემოსილი მოვიდა წ~ე მამისა თვისისა
სავსე ალაფითა, და ტყვითა ურიცხვითა:
ხ~ მეორესა წელსა ბზობად წარმოემართა მეფე იანუჵით, წარსლვად
რაჵსის პირსა, და ზატიკი გარდაიჵადა ნაჵიდურს: მუნ მოართვეს
ამბავი ბეშქენ ჯაყელისა, ჯავახეთს თურქთაგან მოკვლისა, და
ამისთვის უშლიდეს დიდებულნი მას ჟ~ა წარსლვად და ყ~დ არა მოი
სმინა, ა~დ დაესხა თურქთა რაჵსის პირსა მდგომთა, და მოსრა.
სიმრავლე მათი ურიცხვი და წარმოიღო ტყვე და ალაფი ურიცხვი:
ამასვე წელსა აღიღო სომხითისა ციხე ქალაქი ლორე და მასვე
წელსა ივლისსა აღიხვნა აგარანი მეორესა დღესა ცისკარს, რ~
პ~ლვე ესვე ციხე აეღო ბაგრატს პაპასა მისსა გარნა სამსა თ
ვესა ბრძოლითა:
ამასვე აგვისტოსა მოკვდა სულტანი მალიქი მალიქშაჰს ძე და ალე
ქსის კომნინს ბერძენთა მეფე, და ვერ სცნეს ერთმან მეორისა სი
კვდილი ქკ~ნი იყო ტ ლ ჲ: ჰხედვიდა რა დ~თ მეფე ესე ოდენთა
ზეგარდამოთა ღისა მიერთა წყალობათა, შეწევნათა ძლევ
ათა და გამარჯვებათა თვისთა, დრლთა ღ~ი მოსცემდა სამ
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ეფოთა, ქყ~ანათა, ქალაქთა და ციხეთა, რ~ არა იყო ესე ოდენი სიმრავლე
ლაშქართა სამეფოსა შ~ა თვისსა, რათამცა ქალაქთა და ციხეთა შ~ა მდგო
მად და დამჭირველად, და კ~დ თვისთა თანა მყოფელად და მოლაშქრედცა კმა
იყვნეს დაუცხრომელად სამ~დისოსა მისსა მიმოსლვასა ზამთარ და ზ
აფხულ, განაღა სადამე ლაშქრობ[.]ასა:
ამისთვის შემოიკრიბნა გონება კეთილად გონიერად გამგონე ვ~ა დავით სულ
ისა მიერ წ~ისა აღიღო მაღლად თავი თვისი, და მიმოავლო თვალი გონებ
ისა თვისისა განიცადა კეთილად, და განიზრახა სამეფოთა ცნობითა
რ~ი არა კმა იყვნეს მეფობისა მისისანი თანა მიყოლად კრთომითა და წ
ადიერებათა მისთა სულისა თვისისათა და მსგავსად ალექსანდრესა ქმნა ამანაცა:
სულთ ითქვნა, რ~ ითქმის მისთვის, ვ~დ ფილასოფოსმან ვინმე ჰრქვა მას:
არიანო მრავალნი და ურიცხვნი სოფელნი, რლთა არცა თუ სახელი გას
მიეს შნ და მან სულთ ითქვნა და თქვა: უკეთუ დამიშთეს ესენი, რაჳ ი
ყოს მპყრობელობა ჩემი: ამისთვისცა ამან მეორემან ალექსანდრე გან
იზრახა სივრცითა გონებისათა, რ~ სხვებრ არა იყო ღონე, უწყოდა კე
თილად ყივჩაყთა ნათესავისა სიმრავლე, და სიმჵნე წყობათა შ~ა, სი
სუბუქე მიმოსლვისა სიფიცხე მიმართებისა, ადვილად და სამჭირვე
ლობა, და ყ~ითურთ მომზავებელობითცა და უპოვარებითა, და რ~პირვ
ელ მრავალთა წელთასა მ~რ მოიყვანა სანატრელი და ყ~დ განთქმ[.]უ
ლი სიკეთითა გურანდუხტ დედოფალი შვილი ყივჩაყთა უმთავ
რესისა ათრაქა შარაღანის ძისა სჯულიერად მეუღლედ თვისად, და
დედოფლად ყ~ისა საქართველოსა: ამისთვისცა წარავლინნა სარწმ
უნონი, და მოუწოდა ყივჩაყთა და სიმამრსა თვისსა: ხ~ მათ სიხარუ
ლით მიითვალეს, გარნა ითხოვეს გზა მშვიდობისა ოვსთაგან, ამ
ისთვისცა აიძულა მეფემან, და ბრძანა წარსლვა ოვსეთს, და სიტ
ყვასავე თანა წარემართა, და თანა წარიტანა გ~გი ჭონდიდელი მწ
იგნობართა უხუცესი თვისი კაცი სრული ყ~ითა სიკეთითა სულისა
და ჵორცთასა, სავსე სიბრძნითა და გონიერებითა, განმძრახი სვიანი,
ფრთხილი, თანა აღზრდილი პატრონთა, და თანა განკაფული ყ~თა
გზათა და საქმეთა და ღვაწლთა მისთა:

1-30 სტრ., 133r
შევიდეს ოვსეთს, და მოეგებნეს მეფენი ოვსეთისანი, და ყ~ნი მთავარნი მა
თნი, და ვ~ა მონანი დადგეს წ~ე მისსა [.] აიხვნეს მძევალნი ორთაგანვე
ოვსთა და ყივჩაყთა, და ესრეთ ადვილად შეაერთნა ორნივე ნათესავნი.
და ჰყო შ~ს მათსა მშვიდობა და სიყუარული ვ~ა ძმათა: აღიხვნა ციხენი
დარიელისა, და ყო~თა კართა ოვსეთისათა და კავკასიი[.]სა, და შექმნა გზა მშვი
დობისა ყივჩაყთა თვის, და გამოიყვანა სიმრავლე ფ~დ დიდი: და სიმამრი, და
ცოლის ძმანი მისნი, არა ცუდად დაშვრა, არცა უსაქმოდ მათი
გამოყვანება, ა~დ მათითა ჵელითა მოსრნა ს~დ სპარსეთისა ძალი, და დასცა
შიში დაზარი ყ~თა მეფეთა ქყანისათა, და მათითა თანა ყოფითა ქმნა
საქმენი დაურწმუნებელნი, ვ~ა ითქვას წაღმართ:
ხ~ მაშინ ოვსეთს ყოფასა მიიცვალა გ~ი ჭყონდიდელი და თა
ვითგან სიყრმითგანთა პატრონი მსახურებათა თვის, და პატივითა დი
დითა წარმოგზავნა: მონასტერსა ახალსა, და მუნ დაემარხა, რლ~ი იგ
ლოვა ყ~ნ სამეფომან, და თვით მეფემან, ვ~ა მამა, შემოსითა შავი
სათა ორმეოც დღე ვ~ემდის იშვა ვახტანგ, რლისა ხარებითა და ჵ
სნა გლოვა: ხ~ ყივჩაყნი დააყენნა ადგილსა მათსა მარჯვეთა დედა
წულითა მათითა, რლ~თათანა იყო წყობად განმავალი რჩეული ორმ
ოცი ათასი: ესენი განასრულნა ცხენებითა და საჭურველითა, და
კ~დ მონანი რლ~ნი ჰყვეს რჩეულნი და განსწავლულნი ღვაწლსა,
ვითარ ხუთი ათასი კაცი ყ~ნი ქე~ნე ქმნილნი მისანდონი და გ
ამოცდილნი სიმჵნითა და თვით ყივჩაყნიცა უმრავლესნი იქ
მნებოდეს, დღითი დღე სიმრავლე ურიცხვი შეეძინებოდა: ქე~სა:
ესენი რა ესრეთ შემოიკრიბნა და დაწყვნა, გვარად დაუდგინნა ს
პასალარნი და მმართებელნი, და ეგრეთვე თვისისა სამეფოსა სპ
ანი რჩეულნი, და მოკაზმულნი ცხენ კეთილნი, და პირ შეუქც
ეველნი და საშუალ მათსა თვით იგი უმსგავსო სპასპეტი
და წინამბრძოლი და მიმსგავსებული ძველისა ქაიხოსროსათ
ვის მოთხრობილთა წინა უძღოდა, და იწყო რბევად სპარსეთი
სა, შარვანისა, და სომხითისა, რ~ არა დაშვრებოდა,
არცა მოეწყინებოდა, ა~დ ჟამიერად და წესიერად ალაშქრებდა
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მათ: ჰმართებდა დაგანაგებდა მსგავსად თვისსა დიდ გონებ
ითა, და ვინღამცა წინაღმდგომი იყო მისი, ანუ შემმარ
თი ომისა მის წინაშე:
რ~ და ღაცათუ წერილმან ფრთოვანსა ვეფხვსა მიამსგა
ვსა მაკედონელი იგი სიფიცხითა მიმმართველობისა
თვის, და მსწრაფლ მიმოვლისა ქყანათა შ~ა, და ჭრელა
დ მრავალ ფერობისათვის ქცევათა და განზრახვათა
მისთასა: ა~დ ჩვენი ესე გვირგვინოსანი, და ახალი ალექ
სანდრე, დაღათუ იყო ჟამითა შ~დ, ა~დ არა საქმითაცა
არცა განზრახვითა არცა სიმხნითა, უმცირედ, და თვით საქ
მეთა შ~ა რლ~თა მძლედ ითქმის: ალექსანდრე, არა უმდ
აბლეს, ა~დ მრავლითა უმაღლეს მგონიეს ესე, და რაოდენ
საწუთოთა და ჵორციელთა შ~ა სწორთა მისთა და მის
გან მის ჟამისთა, ყ~თა უმაღლეს და უზეშთაეს იყო
ეგეოდენ ესე საღ~თოთა და ქ~ეს მცნებათა შ~ა ჵორციე
ლათვე თანა მისთა პ~ლთა ყ~თა ჰმატდა, რ~ არა სცა

ძილი თვალთა მისცა, არცა ჰრული წამთა, არცა გან
სვენება ჵორცთა თვისთა, არა მისდრკა გემოვნებათა მ~რ
თ, არცა ნებასა ჵორცთასა, არა სასმელ საჭმელთა, არ
ცა სიმღერა[თა] სიღოდათა, და რათურთ არა რა შემკულ
თა ჵორცთა გონებისათა, გარნა საღ~თოთა და სასულ
იეროთა ყ~თა დასრულებად დაუდებელად მზიდველთა ნე
ბისათა:
და განიცადეთღა ოთხთა ამათ წელიწადთა ქმნილნი
მისნი რლ~თა მრავალთაგანისა მცირედი მეგულების თ
ქმად:
რ~ აქვნდეს ჩვეულებად ესე მეფესა, რ~ განგებულ
ებითა გარდავიდის აფხაზეთად, და ჩამოიტყუის თურ
ქმანნი საზამთროთა ადგილთა პირთა მტკვრისა
თა, რ~ მათნიცა მსტოვარნი ზ~ა ადგიან მეფესა,
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და აკვლევდიან გზათა მისთა: გარდავიდა მეფე გუგეთს, და
მიერ ხუფთას, და ამით გულ პყრობილ ჰყვნა იგინი, ქკ~ნი იყო
ტ მ: ხ~ მათ ჰსცნეს რა სიშორე მისი, ჩამოდგეს ბოტორ
ას დიდნი ფ~დ, და დაიზამთრეს, და არა ჰრულოდა მეფესა, ა~დ
გარდა მოიფრინა ფებერვალსა ათხუთმეტსა, და უცნაურა
დ დაესხა მათ ზ~ა და ძლით ვინმე შეესწრა ცხენსა და გარდაი
ხვეწნეს:
აღიღეს ტყვე და ალაფი ურიცხვი, მოვიდეს ღანუჵს, და მა
სვე შვიდეულისა პირ მარხვასა დღესა, აიღო შარვანი
სა ქალაქი ყაბალა, და აღავსო სამეფო თვისი ოქროთა და
ვეცხლითა, და ყ~ითა სიმდიდრითა: და წარმოვიდა ქართლს, და
მყის შეიკრიბა სპა და წარვიდა შარვანს მაისსა შვიდსა,
არაბია ლიჟათით ქურდევანადმდე, და შიშტლათამდე, და
სავსენი ალაფითა მოვიდეს ქართლს: მათვე დღეთა შეი
ბნეს შარვანელნი და და რუბანდელნი მოკლეს აფრიდონ, და
მოსწყვიდნეს შარვანელნი: თვესა ნოემბერსა წარვიდა მე
ფე აშორანას, და დაესხა თურქმანთა მოსრნა, და იავარ ჰყვ
ნა, წარმოიღო ურიცხვი ჩამოვლო მგზავრად, და დაესხა
სევგელა მუჯს თურქმანთავე, და არა დაუტევა მოტირალი
კარავთა მათთა, ესე ერთისა წლისად:
მასვე ზამთარსა ჩავიდა აფხაზეთს ბიჭვინტამდე, და განაგნა საქმე
ნი მუნებურნი, ღირსნი წყალობისანი შეიწყალნა შემცოდენი
შეიპყრნა, და სწვრთნა, რ~ იყო ზამთარი ძნელი, და თოვლი ფ~დი:
ესე რაჳ სცნეს თურქთა, ვ~დ შორს არს მეფე, გულდებით ჩ
ამოდგეს პირსა მტკვრისასა: გარნა ლომსა არა ჰრცხვენოდა,
არცა დამწველთაგანი რაიმ-ჭირვიდა, არცა ჰრულოდა ომისათ
ვის: წარმოვიდა მსწრაფლ აფხაზეთით თოვლთა საშინელ
თა შ~ა გარდათხრევინა მთაჳ ლიხისა, სადა გარდანაკვეთსა
თოვლისასა აქვნდა სიმაღლე მჵარი სამი, დახვდა მზად სპ
ა მისი: პ~ლ ამბავის ქართლისა ცნობამდე, დაესხა ხუნა
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ნს, და აღავსო ლაშქარმან მთით მტკვრამდე, და გაგთათ ბერდუჟა
მდე: და მოსრენს პირითა მახვილისათა, რ~ლ არა დაუშთათ მთხრობი.

ამბისა ქკ~ნი იყო ტ მ ა: თვე მარტი: ხ~ ვ~ა მოიწია გაზაფხუ
ლი, განდიდნა მტკვარი, რ~ლ ნადინები მისი ვერღარა იტევდა,
ამისითა მინდობითა ჩადგენ თურქმანნი ბარდავს გულდებით
მაშინ მონახნა მეფემან იგინიცა და ალონს მტკვარსა გაცურდა
ყივჩაყთა, დაუზრავსა მას წყალსა, და მოსრნა თურქნი, არაბია, ბარ
დავი, და დაჰყო ორი დღე და ნებიერად მოვიდა შ~ა სავსე ალაფითა თვე
იყო ივნისი: ამათ ესე ვ~რთაგან შეიწრებულნი თურქმანნი, და კ~დ
ვაჭარნი განძელ ტფილელნი და დმანელნი წარვიდეს სულტანსა წ~ე
და ყ~ა სპარსეთსა:
შეიღებნეს შავად რლ~თამე პირნი, და რლ~თამე ჵელენი, და რ~ლნ
იმე ს~დ. და ესრეთ მიუთხრნეს ყ~ნი ჭირნი მოწევნულნი მათ ზ~ა,
რლ~თა[..] აღძრნეს წყალობად თვისად, და იქმნა გლოვა ფ~დი შ~რის
მათსა: მაშინ სულტანმა[.] მოუწოდა არაბეთის მთავარსა დურ
აბეზს სადაყის ძესა, და მისცა ძე თვისი მალიქი და ყ~ი ძალი მისი.
და აჩინა სპასალარად ეღაზი ძე არდოხისი, კაცი და ჰმანი, და მრავ
ალ ღონე, და უბრძანა თურქმანობასა სადაღაცა ვინიყო, დამასკოთ
და ჰალაბითგან აღმომართ ყ~ა მჵედრობად შემძლებელსა, ამათ
თანა ათაბაგსა განძისასა მისითა ძალითა, და ყ~თა სომხითისა
თა ამირათა ქკ~ნი იყო ტ მ ა: შეკრბეს ესე ყ~ნი შეითქვნეს, შე
იმტკიცნეს, სიმრავლითა ვ~ა ქვიშა ზღვისა, რლ~ითა აღივსო ქ~ყ
ანა, და აგვისტოსა ათვრამეტსა მოვიდა თრიალეთს მანგლისს
და დიდგორთა, რ~ლ თვით ფერჵთა ზ~ა ვერა ეტეოდეს ამათ ადგი
ლთა: ხ~ მეფემან დავით უშიშმან, და ყ~დ უძრავმან გულითა
და თუ ვ~რ წინა განაწყო სპა მისი, და თუ ვ~რ ყ~ი საქმე შვენი
ერად და ღონიერად დაჰყო, რაბამ რამე წყნარად უშფოთველად და გა
მოცდილებით, და ყ~დ ბრძნად განაგო, და თუ ვ~რ თვისნი სპანი
დაიცვნა უვნებელად, ამა ყ~თათვის ვგონრბ, რ~ლ ყ~თა ბრძენთა
სოფლისათა ვერ შემძლებელ არს მითხრობად ზედ მიწევნით ყა~ვე:
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რ~ პირველსავე ომსა იოტა ბანაკი მათი და ივლტოდა, რ~ ჵელი მა
ღლისა შეეწეოდა, და ძალი ზეგარდამო ჰფარვიდა მას და წ~ა მოწამე
გ~ი განცხადებულად და ყთა სახ[ლელად]ილველად წინა უძღოდა მას,
და მკლავითა მისითა მოსრვიდა ზ~ა მოწევნულთა უსჯულოთა მათ
წარმართთა, რ~ლ თვით იგი უსჯულონი, და უმეცარნი მოღმართ
აღიარებდეს და მოგვითხრობდეს სასწაულსა ამას მთავარ მოწამ
ისა გ~ისასა, და ვ~რითა ღონითა მოსრნა სახელოანნი იგი მბ
რძოლნი არაბეთისანი, და ნუ მეოტთა ვ~რ სიმარჯვით და განკრძა
ლულად ჰსდევნა, და მოსრნა რლ~ითა აღივსნეს ჵევნი მათნი და ღელ
ენი მძოვრებითა:
ხ~ სპანი ჩ~ნნი, და უფროსად ყ~ი სამეფო აღივსო ოქროთა და ვეცხ
ლითა, არაბულითა ცხენებითა, ასურულითა ჯორებითა, კარვებითა, სრაფ
არდებითა, და სხვითა უცხოთა ჭურჭლებითა, საბრძოლველთა თვითო სახე
თა ქოსთა და ფილაკავანთათა, სასმურითა ტურფათა და სანადიმოთათა, სა
ნადიმოთა და სამზარეულოთა და საბანელთათა: რაოდენმან ქარტამან და მ
ელანმან დაიტიოს აღწერად, და რ~ გლეხთა იხილემცა, ოდეს არაბთა მეფ
ენი მოჰყვანდეს ტყვედ, და სხვათა გოლიათთათვის, რადღარამცა გვინდოდა.
თქმად: ხ~ ამადრა თხრობად მოვიწიე ვაებისა ღირსად შევრაცხენ დი
დნი იგი სახელოვანნი გამომეტველნი, ვიტყვი უკუჲ ომიროსს, არისტ

ოტელისა და ელინთა ხ~ იოსიპოს ებრაელთასა, რლ~თაგანმან ერთმან
ტროადელმან აქილეველთამან შეამკვნა თხრობანი თუ ვ~რ აღამ
ემნონ უაქიველი, და ეკტონ, მერმეცა ოდისეოს, და ფირესტე ეკვეთ
ნეს და ვინ ვის მძლე ექმნა:
და მეორემან ალექსანდრესნი წარმოთქვნა მძლეობანი და სიმჵნენი და
ძლევა შემოსილებანი: ხ~ მესამემან ნეტიტოს მიერნი მეტომეთა თვი
სთა ზარნი, შიშნი, მისცნა ჭირთა აღწერასა: და ვინათგან ამათ ნ
ივთნი საქმეთანი არა ჰქონდეს კმად მისათხრობელად:
ამისთვისცა მის ჵელოვნებისა რიტორებისათა განავრცელეს, ვ~ა
იტყვის თვით სადამე ალექსანდრელი: არა დიდ იყავ აქივე
ლი, ა~დ მიემთხვია მაქებერსა ომიროს, რ~ ოცდა რვა წელ განგრძ
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ობასა ტროადელთა ბრძოლისასა, ვერა რა ღირსი ქებისა იქმნა: ხ~ მეფ
ისა დავითისი ესეოდენთა მ~რთ წინა განწყობა სამ ჟამად იყო, და ვერცა
პ~ლსა ომსა შეუძლეს წინა დადგომად ჰქონებოდესმცა ამათ ბრძენთა
თხრობათა ნივთად საქმენი დავითისნი, და მათმცა აღწერნეს ჯეროვნ
ად მათისა ებრ რიტორებისა მსგავსად, და მაშინღამცა ღირს ქმნილ
იყვნეს ჯეროანსა ქებასა და ესენი ესე ოდენ:
ხ~ მეორესა წელსა აღიღო მეფემან ქალაქი ტფილისი, პ~ლსავე ომსა,
ოთხას წელ ქონებული სპარსთა, დაუმკვიდრა შვილთა თვისთა საჭ
ურჭლედ და სახლად თვისად საუკუნოდ ქკ~ნი იყო ტ მ ბ: და მეორესა წ
ელსა მოვიდა სულტანი შარვანს, შეიპყრა შარვანშა, აღიღო შა
მახია, და მოუგზავნა მოციქული მეფესა და მოუწერა წიგნი და ჰრქვა: ვ~დ
შენ ტყეთა მეფე ხარ, და ვერა-ოდეს გამოხვალ ველთა: ხ~ მე ესერა შა
რვანშაჰ შევიპყარ ჵელთა და ხარაჯას ვსთხოვ: შ~ნ თუ გენებოს ძღ
ვენი ჯეროანი წარმოგზავნე, და თუ გინდა ნახვად ჩმ~და გამოვედ:
ხ~ ესმა რა ესე მეფესა, მსწრაფლ ჵმა უყო ყ~თა სპათა მისთა, და ბრძ
ანებასა მისსა თანა მოვიდეს წ~ე მისსა ყ~ნი სამეფოსა მისისანი
და წარემართა სულტანსა ზ~ა, და ყივჩაყნი ოდენ ათვალულ იქმნეს
მაშინ და იყო შემბმელ ორმოცდა ათი ათასი, და ეუწყა რა სულტანსა
ზ~ა მისვლა და ძალი, და სიმრავლე სპათა მისთა განჰკვირდა აიყა
რა ველთათ, სადა დგა, და მსწრაფლ შევიდა ქალაქად, და გარე მოი
ზღუდა ერთ კერძო სხარტითა და კანდაკებითა და სხვით კერძო ზღ
უდითა შამახიისათა:
ხ~ სცნა რა ესე მეფემან, არღარა, ჯერ უჩნდა ზ~ა მისლვა მლტო
რვალისა, ა~დ დავარდა მიწასა ზ~ა და მადლობა შესწირა ღ~ისასახიერისა და კაცთ მოყვარისა, და ადგილობ[ი]ასა დადგა: მაშინ სულ
ტანმან მრავალითა ვედრებითა და ძღვენთა, და მუდარითა შე
თვლილობათა ვ~ა მონამან ჭირვეულმან, არა ძღვენი, ანუ ომ
ნი ითხოვნა, ა~დ გზა სამლტოლვარო: ფ~დ რამე სიმდაბლით,
და არა სულტანურად, შეიწრებულმან სიმშილითა და წყურვი
ლითა მრავალ დღე: მასვე დღესა სულტანისა წ~ე მიმავა
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ლი ათაბაგი რანისა აღსუნღული ძალითა მრავლითა მოსრნ
ეს მონათა მეფისათა, ვ~რ ოთხი ათასი კაცი, და იგი მარტო მე
ოტი ძლით მივიდა სულტანისა წ~ე: იხილა რა ესე სულტან
მან, მასვე ღამესა გაიპარა, და სასდუნით მეოტი სხვით გზი
თ წარვიდა სოფლად თვისად: და ესრეთ შემოსილი ძლევითა სა

ღთოთა, მმადლობელი ღ~ისა, შემოიქცა მეფე, და მცირედ
თა დღეთა განისვენა, და მეორესა თვესა ივნისსა კ~დ წარ
ვიდა შარვანს, აღიღო გულისტანი, სახლი თავადი შარვ
ანისა, სიცხეთა მათ საშინელთა მოირთო შარვანი, და აღ
ავსნა კეთილითა ყ~ნი მორჩილნი ბრძანებისა მისისანი: წა
რმოვიდა ქართლად: ხ~ სთველთა გარდავიდა გეგუთს, ინადი
რა, განისვენა, განაგო მუნებური ყ~ი, და მარტსა გარდავი
და ქართლად, და აღიღო ქალაქი დმანისი, და აპრილსა დაე
სხნეს შაბურანს დარუბანდელსა, და მოსწყვიდნეს ქურდნი ლე
კნი, და ყივჩაყნი დარუბანდელისანი და აღიხვნეს ციხენი
ღასანნი და ხოზაონდი და მიმდგომი მათი ქყ~ანა: და მყის
აღისრბოლა ვ~ა არწივმან, და მაისსა აღიხვნა ციხენი სო
მხითისანი გაგნი, ტერონაკალი, ქავაზინნი ნორბედი, მა
ნასგომნი და ტალინჯაქარი: და ივნისსა წარემართა ლაშქ
რითა, განვლო ჯავახეთი, კოლაკარნი, ფორა, ბასიანნი სპ
რამდის, და რაცა პოვა თურქმანნი მოსრა, და ტყვე ჰყო:
ჩამოვლო ბუიათაყური, და დაწვნა ოლთისნი, და მოვიდა თრია
ლეთს დიდითა გამარჯვებითა: და მცირედნი დღენი შუა
გამოჵდეს და განიყარა ლაშქარი თვის თვისად: და აგვისტოსა.
ოცსა მოვიდეს მწიგნობარნი ანელთა თავადთანი, და მოახ
სენეს მოცემა ქალაქისა და ციხეთა ბოჟანას წყაროთა
ზ~ა მდგომთა, და მსწრაფლ წიგნები წვევისა წარსცა ყ~თა
ადგილთა, და მესამესა დღესა სამოცი ათასი მჵედარი წ~ე უდგა
წარემართა, და ვ~ა მიიწია მესამესა დღესა აღიღო ქალაქი
ანისი, და ციხენი თვისნი უჭირველად, და სოფელნი და ქ~
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ყანანი ანისისანი: და წარმოიყვანა ბულასავარ რვათა ძეთა
მისთა-თანა და მჵევალთა და სძალთა, და ჩაგზავნა აფხაზე
თს, და ანისისა მცველად დაუტევნა აზნაურნი მესხნი და წ
არმოვიდა ქართლად: და მცირეთა დღეთა მოუსვენა სპათა თ
ვისთა: და ამისა შ~დ შარვანს წარემართა და აღიღო ქალაქი
შამახია და ციხე ბივრიტი, ს~დ ყ~ი შარვანი: და დაუტევნა ც
იხეთა და ქალაქთა შ~ა ლაშქარნი დიდნი ჲერნი და კახნი, და
განმგებელად დაზ~ა მხედველად ყ~თა საქმეთა მუნებურთა
აჩინა მწიგნობართ უხუცესი სვიმონ ჭყონდიდელი
მთავარ ეპისკოპოსი: მაშინ ბედიელი ალავერდელი მიმს
გავსებული გ~ი დედის ძმისა თვისისა, კაცი ყოვლითუ
რთ სრული და ბრძენი: და განაგო მეფემან ყ~ი საქმე შარვ
ანისა, აღავსნა კეთილითა და საბოძვრითა ქურდნი ლეკნი
და თარასნი: მოვიდა ქართლად, და ყივჩაყთა თვისთა უჩინა
საზამთროთ სადგური, და საზრდელი, კაცნი ზ~ა მდგომნი
მათნი, და განაგო ყ~ლი საქმე ქართლისა, სომხითისა და ანისა და ეგუ
ლებოდა გაზაფხულქმნა დიდთა საქმეთა, და უფროსთა ლაშქრობათა:
ვინათგან არავინ წინა აღუდგა მას, და რ~ თვით სულტანი მუნ სადა
იყო ძრწოდა შიშისაგან მისისა, და არცა თვით ძველად ქონებულ
თა ქალაქთა და ქყანათა ჰგონებდა თვისად ქონებად, ა~დ რაოდენცა
შორს იყო, ეგრეცა ეოცნებოდა მძინარესა შიში, და მღვიძარესა
სიკვდილი:

ამისთვისცა ზ~ას ზ~ა წარმოავლენდის მოციქულთა ძღვენითა.
და მშვიდებად პირსა მისსა, რ~ წარმოსცნის საჭურჭლენი მძიმენი
ტურფანი, მრავალფერნი მფრინველნი, და ნადირნი უცხონი და ძ
ვირად საპოვნელნი, და ეძიებნ მშვიდობასა და სიყვარულსა და ყ
ივჩაყთაგან არა რბევასა: ამისთვისცა არა რას მიხედვიდეს წარსა
გებელთა სიმრავლესა, ოდენმცა მუნ თვით იყვის, სადა იპოვის
მშვიდობა, და სიცოცხლე თავისა თვისისა: და ვგონებ ვ~დ მამათა
და პაპათაგან წაღებულნი ტყვენი, ქყ~ანანი და სიმდიდრენი მრა
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ვალ წილად უკუ მოიზღვნა ამან მჵნემან, და დამშვიდა ქყანა აღივს
ო და გარდაეცა ყ~ითა კეთილითა, განავსო და აღაშენა ყ~ი ოჵერ ქმნ
ილი, და გარდაემატა ყ~თა ჟამთა მშვიდობითა და სიმდიდრითა სამ
ეფო ჩ~ნი, ნაცვლად გარდასრულთა ოჵრებთასა: ესე ვ~რნი უკ~ჲ არი
ან მეფობრივთა და მიმოსვლათა მისთა წყობათა, და ღვაწლთა,
ძლევათა, და წარმართებულებათა და პყრობათა, და აღხმათა დიდთა
მათ, და მრავალთა სამეფოთა და სამთავროთა მოთხრობანი, და ს
აქმენი, რლ~ნი მან ქმნა და აღასრულნა რლ~ნი ჩ~ნ მცირედითა.
და კ~დ კნინითა სიტყვითა წარმოგვიჩენიან დიდთა მათ და მითხრო
ბად[.] შეუძლებელთა საქმეთა მისთაგან და ბრჭალ[.]თაგან ლომ
სა, და ვეფხვსსა მცირისა ყისაგან წარმოთქმასა, და ფესვსა მც
ირისა ქსოვილისა ვ~რებასა საცნაურ ყოფად ვიმეცადინეთ,
ვ~ა აჩრდილისაგან კაცსა, რლ~ნი ესე შეუძლებელ არიან ყოფა
დ, რ~ ჵორციელთა საქმეთა ესრეთ მოქმედისაგან უკ~ეთუ [.] ვიე
თმე ჰგონ[ია]ონ, ვ~დ რადღამცა მოეცალა საღ~თოთა და სულ
იერთა სათნოებათა მიერ მიხედვადცა და მგონებად, არა თუ
ქმნად, ვინათგან ფ~დცა კმა არიან ესენი ერთისა ჵორცთაშ~ა მყოფისა კაცისაგან ქმნადცა და წარმართებად:
და თუ სადა ჰპოვა სამეფო თვისი სიმდაბლედ შთასრული, და თუ სადა
სიმაღლედ აღიყვანა, და თუ სადა დასხნა საზღვარნი და ძლეულნი
ვითა მძლედ გამოაჩინა, ამათნი მგონებელნი ნუ უკ~ჲ არა იბრა
ლნენ, ა~დ ეუწყენ მათ, ვ~დ უკეთუ ამათ. პირთა თვის ვინმე გა
მოიძიოს, და ზ~ა მიწევნით ვინ ცნობა ინებოს, კნინღა და ჵორციე
ლნი ესე საქმენი წარმოთქმულნი, ფ~დ უნდოდ და არა რად ჰპოვ
ნეს, ვ~ა ნამდვილვე მცირედი და სასაწუთონი და დგრომათა მათ
თანა მტკიცეთა, და საუკუნოდ ღ~თ მყოფელთა მისთა საქმე
თა, რლ~თა იგი უმეტეს ამათსა მათ მოქმედებ, და უმოსწრაფ
ეს აქვნდა რლ~თაგანნი მცირედი მრავლისაგან, ვ~ა სასმე
ლი ერთი მტკვრისაგან ჩ~ნცა მივსცეთ თხრობასა:
იტყვის სოლომონ ,, დასაბამად სიბრძნისა მოიგე სიბრძნე: ხ~
1-30 სტრ., 137v
დავით მამა ღ~ისა; დასაბამი სიბრძნისა შიში უ~ისა: ესე შიში
უ~ისა მოიგო სიყრმითგან თვისით დავით და ასაკსა თვისსა თანა აღაო
რძინა, და ჟ~ა თვისსა ვ~რნი ნაყოფნი გამოიხვნა რლ~ითა ორკე
რძოვე ცხოვრება თვისი განაშვენა, რლ~ითა შეამკვნა საქმენი
თჴისნი, რლ~ითა განაგნა ჵორციელნი და წარმართნა სულიერნი:
ხ~ თუ ვითარ გონიერად ისმენდი, დედად სიბრძნისა რა ჰპოვა.
შიში შიშისად ღ~ისად, საღთონი წერილნი მდიდრად შეიტკ
ბნა რაოდენნი რა ჰპოვნა გარდამოღებულად ენასა ქართველ

თასა სხვათა ენათაგან: ძველნი და ახალნი ვ~ა სხვამან პტ
ოლ[.]ომეოს ამას ზ~ა ოდენ სასოვან ქმნილმან, ესე ოდენ შეი
ყვარნა და შეითვისნა რ~ლ სთქვამცა, თუ მათ შ~ა ცხოველ არს,
და მათ შ~ა იძრვის: იგინი იყვნეს მისსა საზრდელ ყ~თა გემოვან.
და სასმელ ტკბილ და საწადელ: იგინი შვებად განცხრომა
საწვრთელ, და სარგებელ დღედაღამე მიმოსვლათა შ~ა მიმ
დემთა ლაშქრობათა მოუწყენელთა შრომათა განუსვენებელ
თა წიგნები ატვირთა სიმრავლესა ჯორთა და აქლემთასა, და ს
ადა გარდაჰჵდის ჰუნესა, პ~ლ ყ~ისა წიგნნი მოაქვნდიან ჵელ
ითა, და არა დააცადის კითხვა, ვ~ე არა დაშვრის: ხ~ შ~დ სერო
ბისა, ნაცულად ძილისა ანუ სხვისა რაჳსამე საქმისა, კ~დ
იკითხავნ წიგნთა, და რ~ჟას თვალნი დაშვრიან, სმენილნი
ანაცვალნის, სადა არა გარეწარად, ა~დ ფ~დცა ფრთხილად ისმ
ენნ წ~ე თჴსსა მკითხველისა მიერ, გამოეძიებნ ჰკითხავ
ნ, და უფროსღა თვით განმარტებნ ძალსა და სიღრმესა მათ
სა და უსაკვირველეს არს ესეცა:
უწყით ყ~თა თუ ვითარ სასწრაფო არს ყ~თადა საქმე ნად
ირობისა, რ~ლ არა რასა სხვასა განხილვასა და დევნასა ნა
დიროსასა, და თუ ვ~რ ჵელთ იგდოს მიმხედველ ჰყოფს გარ
ნა მისი გულს მოდგინება ამასცა სძლევდა, რ~ თვით ნადი
რობასა[ცა] შინაცა წიგნი აქვნდიან ჵელთა, დრ~აჟს ჟამი
იყვის, მისცნის ვისმე მსახურსა, და ესრეთ დევნა უყვის, დან
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უ~კჲ ჰგონოს ვინ, ვ~დ ჵელითა ცალიერითა მოიქცის, ა~დ ცუდა
დ დაშვრის, რ~ ვინ ჰგავნ ჵორციელი, ანუ ვინ იხილა ესოდენ გან
მარჯვებული ნადირობასა შ~ა: მოსამახოს ვინმე ითქმის ებრა
ელი, მოისრობისა და მართველობისათვის ალექსანდრეს სპათა შ~ს,
მჯობად, და აქილევი კენტავროსისგან განსწავლულად მოისრობისა
ელენთა შ~ს: ხ~ ბარამ ჯუბინი სპარსთა შ~ს მოქმედად უცხო
თა და საკვირველთა გარნა ვერცა ერთი ამათგანი შეუსწორებდა
ამას, ვ~ა გვიხილავს: და ვსთქვა სხვაცა საქმე საცნაურ მყოფელი წიგნთა სიყ
ვარულისა, რლსა შ~ა არა რა იყოს ტყუილი, ვინათგან წარსწყმედს უ~ი,, ყ~ნი
რლნი იტყოდენ სუცრუესა:
წინა და იდვა წიგნი სამოციქულო წარკითხვად, და რ~აჟს დაასრულის ნიშ
ანი დასვის ბოლოსა წიგნისასა: ხ~ მოქცევასა წელიწდისასა, მით ნიშნ
ითა აღვთვალეთ ოცდა ოთხჯერ წარეკითხა: არიან უკ~ჲ სხვანიცა მრა
ვალნი საცნაურებანი ამის პირისანი, გარნა მე ერთიღა შევსძინო სი
ტყვა სხვაჳ ამათთანა: ქალაქი ტფილისი იყო, ოდეს ერთ ჯერ არა.
ს~დ შემოყვანებულ იყო უღელსა ქვეშე მორჩილებისასა, ვ~ა აწ ა~დ სავ
სე იყო სისხლითა ქე~ნეთათა ოდესვე ყვიან ღავღავი, და თვინიერ მიზეზ
ისაცა მოსრნიან რაოდენნი პოვნიან ქე~ნიანენი: ხ~ ოდესმე ქარავანსა თანა
შთამოყოლითა თურქთა ზ~ა განსცინიან შემომავალ გამომავალი ქ~ნი
ანენი და ტყვეობად და სიკვდილისა მისციან: და ესრეთ ისრვოდა ქყ~ანა მრა
ვალ ჟამ, რლ~ი ესე ეძვინებოდა სულსა და ვითისასა:
შემოვიდა ოდესმე ქარვანი დიდი განძით, და თანა შემოჰყვეს თურქნი დი
დნი, სცნა ესე მეფემან, გაგზავნნა მონათაგანი ათხუთმეტნი კაცნი
რჩეულნი, რათა ლოჭინით კერძო ნახირი მძოვარი ქალაქისა წარმოი
ტაცონ, ნუ უკ~ჲ თურქნი იგი გამოვიდნენ დევნად და მოსწყვიდნეს ამი

თ ღონითა: ხ~ თვით სამასითა ოდენ კაცითა დაიმალა ღელეთა ავჭ
არისათა, და არავის მიენდო სხვასა, ა~დ მარტო წარვიდა ყ~დ უსაჭურვე
ლო ჵრმლითა ოდენ და თანა წარიტანა წიგნი ღ~ისმეტყველი, და ა
მცნო სპათა არა შეძრვად ყ~დვე მისლვადმდე მისა მათთან:
ხ~ მონათა ყვეს ბრძანებული მათდა და წარმოიღეს ნახირი, და მოეწივნ
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ეს თურქნი ვითარ ასი კაცი, და შ~დ დიდისა ომისა ჩამოყარნეს მონანი, და და
უხოცნეს ცხენნი, გარნა ქვეითნიცა იბრძოდნენ ფიცხელად: ხ~ მეფე ცხენსა
რა გარდახდა, არა ჰგონებდა ჯერეთ მოსლვასა, და შეექცა კითხვასა, და ესოდენ
წარიტყვენა მისგან გონებითა, რ~ლ ს~დ დაავიწყდა წინამდებარე საქმე, ვ~ე
მდის ჵმა რაჳ მე კლვისა შემოესმა:
მყის დაუტევა წიგნი მუნვე, და ამჵედრებული მიჰყვა მას ჵმასა და ვ~ა წარ
ადგა მ~ნათა თვისთა ზ~ა, ესე ვ~რსა ღვაწლსა შ~ა მყოფთასა, და რ~ აშ
ორვიდა თვისთა სპათა, და უკეთუმცა მათდა ცნობად წარსულ იყო, მონა
თა დაუჵოცდეს: მსწრაფლ შთაბრიალდა ვ~ა არწივი, და დააბნივნა ვ~ა
კაკაბნი და მსწრაფლ ესე ოდენნი მოსწყვიდნეს, რ~ლ მცირედნიღა შეეს
წრნეს ქალაქსა: ხ~ გზანი სავსენი იყვნეს მძორითა მათითა, და ფ~დ ცემი
საგან ჵრმალმანცა დაღვლარჭნილმან უარ ჰყო ქარქაში თჴსი: მაშინ
ღა მოვიდა სპათა თვისთა თანა, რლ~ნიცა ფ~დ აბრალებდეს მას: განიცადე
თღა ჩმ~და რ~ლ ესე ვ~რსა საქმესა შ~ა და ესოდენსა უცალოსა წიგნი.
ვე აქვნდეს უსასწრაფოესად საქმედ, და ესენი ესე ოდენ:
ხ~ ვსთქვა ესეცა, ვ~დ უკეთუმცა არა წერილთა მეცნიერებანი და გარდასრულთა საქმეთა შემცნებანი პ~ლ მეფეთა ყოფილთა კეთილ ძღ
ვანებულთა, ანუ ვერა რას წარმართებულთა შემთხვეულნი წინა
განსაკრძალველად, და სახედ არა შემოეხვნეს და არა მოეჵმარნეს, ვ~ა იტ
ყვის სოლომან: ვ~დ: იცნის ქცეულებანი ჟამთანი, აჵსნანი იგავთ
ანი, და გარდასრულთა შეამსგავსნეს მომავალნი, არა თუმცა ესენი
ესრეთ კვერთხი მეფობისა ესე ოდენ დამდაბლებული ძნელი და ნ
ანდვილი დიდ განსაგებელი, რლ~ი იპყრა ესრეთ მაღლად, და ვ~რვერვინ სხვამან, რ~ განბრძნდა უფროს გაბასაელისა და უფროს
ეთამ ისრაიტელისა წერილისაებრ, და ვ~რ ვინ აღრაცხნეს
რაოდენი საქმენი ეთხოებიან მეფობასა, რაოდენნი მართებანი
და განსაგებელნი, კიდეთა პყრობანი ნაპირთა მჭირვანი განხ
ეთქილობათა კრძალვანი, სამეფოსა წყნარებისა ღონენი ლა
შქრობათა მეცადინეობანი, მთავართა ზაკულებისა ცნობანი,
მჵედართა განწესებანი, საერონი შიშნი, საჵელოთა და საბჭო
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თა სჯანი, საჭურჭველეთა შემოსვანი, მოციქულთა შემთხვევა
ნი, პასუხნი მეძღვნეთა ჯეროანნი მისაგებელნი შემცოდე
თა წყალობითნი წვრთანი, მსახურებულთა ნიჭ მრავლობან
ი, მოჩივართა გამოძიებანი, მოსაკითხავთა შესატყვისნი მო
კითხვანი, სპათ დაწყობანი, და ღონიერნი მიერთებანი, და
რაოდენნი ვინ აღმოწყვნეს სიტყვითა უფსკრულისაგან სამე
ფოსა საქმეთა, რლ~სა შ~ა ვერვინ ძველთა და ახალთა მე
ფეთაგანი ემსგავსა, ვ~ა საქმენი წამებენ მზისა შარავან
დეთა უბრწყინვალესნი, და ცხადნი, რლ~ნი სიბრძნითა თვისითა
ქმნა:
ხ~ სულტანი დასვა მოხარკედ თვისად: ხ~ მეფე ბერძენთა, ვ~ა

სახლეული თვისი, დასცნა წარმართნი, მოსრნა ბარბაროზნი, მ
რწემად მოიყვანნა მეფენი, ხ~ მონად ჵელმწიფენი, მეოტადწარიქცივნა არაბნი, იავარად ისმაიტელნი, მტევრად დასხნა
სპარსნი, ხ~ გლეხად მთავარნი მათნი: დარა მოკლედ ვსთქ
ვა, პ~ლ ყოფილნი მეფენი, მსაჯულნი, გოლიათნი, გმირნი, კა
ცნი იგი საუკუნითგან სახელოანნი მჵნენი და ძლიერნი, და ყ~თა,
საქმეთა ზ~ა სახელოანნი, ყ~ნივე ესრეთ დასხნა, ვ~ა პირ უტყვნ
ი ყ~ლსა საქმესა შ~ა:
ხ~ კ~დ საღ~თოთა სათნოებათა და სულიერთა საქმეთა მისთა:
ვიეთი გონება მისწვთეს, ანუ მოგონებულსა ვისმან ენამან.
შეუძლოს თხრობად, რ~ ვ~ა: მართლ სჯიდა სა
მეფოთა თვისთა თვალ უხვავითა მით ბჭობითა თვისითა,
და არა სადათ მიდრკებოდა წამი მისისა სასწორისა, ვ~ა სოლომ
ონისთვის გვესმის საბჭოთა შ~ა, და თვით მოსეს მიერნი გვაუ
წყებენ ბჭობანი და თხრობანი: ხ~ თავი სათნოებათა სიწმიდე
ესე ოდენ მოიგო, ვ~ა დიდმან ანტონი: ნუ მეტყვი მისთა სი
ჭაბუკისათა რათამე რლ~ი არცა ღ~ნ მოიხსენნეს, უწყი ჭტ~ებ
ით,რ~ ყ~თა ათისა წლისა ჟამთა სამ~დისოდ წ~ითა პი
რითა, და განწმედილისა გულითა და გონებითა უხრწნელ
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თა ქე~ს საიდუმლოთა თანა, მოწამეობითა სვინდისისათა, და არა.
მხილებითა გონებისათა, და რლ~სა მოწამე არს სარწმუნოცათა.
შ~ა: კ~დ ლოცვისა და მარხვისათვის რადღა საჵმარ არს თქმად,
რლ~სა იგი საკმარ ოდენ იყო:
და კ~დ მონასტერნი და საეპისკოპოსონი ეკლესიანი წესსა და რიგ
სა ლოცვისასა, და ყ~ისა საეკლესიოსა განგებისასა, დარბაზისა კა
რით მიიღებდიან, ვ~ა კანონსა უცთომელსა, და ყ~დ შვენიერსა,
და დაწყობილსა, კეთილ წესიერებასა ლოცვისა და მარხვისასა
რ~ საეშმაკონი სიმღერანი, სახიობანი და განცხრომანი, და გი
ნება ღ~ისა განმარისხებელი, და ყ~ი უწესოება მოსპობილ იყო.
ლაშქართა შ~ა მისთა, და ურიცხვსა მას შ~ა სიმრავლესა ენ
ათა ნათესავთა, ვ~ა ცათა შ~ა მყოფთა შ~ს: კ~დ წყალობა
გლახაკთა ესე ოდენი აქვნდა, ვი~რემდის აღავსო ზღვა და
ჵმელი ქველის საქმემან მისმან, რ~ ლავრანი და საკრებუ
ლონი და მონასტერნი არა თვისთა ოდენ სა[.]მეფოთა, ა~დ საბ
ერძნეთისანიცა, მთა წმიდისა და ბურღალეთისანი: მერმე
ცა ასურეთისა და კვიპრიისა, და შავისა მთისა პალესტინის
ანი აღავსნა კეთილითა უფროსღა საფლავი უ~ისა ჩ~ნი
სა იესო ქე~სი, და მყოფნი იჲლიმისანი თვითო ფერთა მიე
რ შესაწირავთა განამდიდრნა:
კ~დ უშორესაცა ამათსა, რ~ მთასა სინასა, სადა იხილეს ღ~ი მ
ოსე და ელია, აღაშენა და წარსცა ოქრო მრავალ ათასეული და მო
საკიდელნი ოქსიონნი, და წი გნები საეკლესიო სრულებით, და სამს
ახურებელი სიწმიდეთა ოქროისა რჩეულისა: და კ~დ დღითი
დღე წარსაგებელთა რლ~თა თვისითა ჵელითა მისცემდა ფა
რულად, ვინ აღრიცხოს, თვინიერ მამისა ზეცათასა, რლ~ი მ
იაგებს ცხადად: რ~ იყო მისა კისაკი მცირე, აღავსის დრა
ჰკნითა, რა დღე სარწმუნოთა თვისითა ჵელითა, და სარწმუნო

დ ცალიერი მოაქვნდის იგი მხიარულსა სულითა და პირითა
და ოდესმე ნახევარი წარაგის მისი და ოდეს არავინ ეპოვის ეგ
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რე სავსე მისცის და მარხვად ხვალისა, და სულთქმით თქვის, დღეს
ვერა მივეც ქ~ესა მარცხებითა ჩემთა ცოდვათათა. და ამას არა
თუ ჵელოსანთაგან მორთმულისა იქმოდის, ა~დ საჭუჭლით ა~დ
ჵელთა თვისთა ნადირებულითა, რლ~თაგანი თვისსა მოძღვარსა
ი~ნეს მისცა ოდესმე დრაჰკანი, ვ~რ ოცდა ოთხი ათასი, რათა
განუყოს გლახაკთა და ესეცა მცირედი მრავლისაგან თქმად
შეუძლებელი:
ხ~ განათავისუფლნა არა მონასტერნი ოდენ და ლავრანი მოსა
კარგვეთა მაჭირვებელთაგან, ა~დ ხუცესნიცა სამეფოსა შ~ა
თჴსსა ყ~ისა ჭირისა და ბეგრისაგან, რათა თავის უფალთა სა
ღ~თო[თა]მსახურებაჳ მიუპყრან ღ~ა
ხ~ ამათ თანა რაოდენნი ეკლესიანი აღაშენნა რაოდენი ჵი
დნი მდინარეთა ზ~ა სასტიკთა, რაოდენი გზანი საწყინოდ სა
ვალნი ქვაფენილ ყვნა, რაოდენნი ეკლესიანი წარმართთ
აგან შეგინებულნი განწმიდნა სახლად ღ~ისა. რაოდენნი
ნათესავნი წარმართთანი შვილად წ~ისა ემბაზისად შე
აწყნარნა ქ~ესა, და დასდვა მისთვის უმეტესი მოსწრაფება, რ~ა
ყ~ი სოფელი მოსტაცა ეშმაკსა, და შეასაკუთრა ღ~ა, რლ~ითა
მიიღო მადლი მოციქულობისა ვ~ა პავლე, და ვ~ა დიდმან კოსტანტინე:
სხვათავე კეთილთა თანა აქვნდა ესეცა, რ~ სლვასა შ~ა თ
ვისთა სამეფოთასა სიმრავლითა სპათათა, და სიმალითა
სლვისათა ვერ ადვილად მიემთხვეოდიან მოჩივარნი და დაჭი
რებულნი, და მიმძლავრებულნი, განღა ვ[.]ეთგანმე, რლთასა
ჭიროდ უჵმდის განკითხვა და შეწევნა მეფობრივი, ნუ უკ~ჲ
დავინმე აღვიდის ბორცვსა ზა რასმე გზისა მახლობელსა.
ანუ კლდესა გინათუ ხესა ვ~ა ზაქე უკეთუ ოდენ ეპოვის.
ესე ვ~რი საქმე, და მუნით საცნაურ ჰყვის ჭრტინვა თვის
ი, ამისთვის დაედგინნეს კაცნი მართლად მცნობელნი და გ
ანმკითხვარნი მოჩივართანი, რლ~თა მრ მიიღებდეს კურნებასა
მრავალ გზის გვიხილავს იგი და მალტობელად ღაწვთ თვ
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ისთა ცრემლითა, ხილვასა ზ~ა თვითო სახეთა სენთა მიერ განცდილთ
ასა, და ხილვად საძნაურთა, რლ~ნი შეემთხვევიან მიუნდობელთა ამათ
და უბადრუკთა ჵორცთა, რლ~თა სხვათა უმეტეს ზრდის ქყ~ანა ქუთათისა:
ვინ აღრიცხნეს ტყვენი, რლ~ნი მან განათავისუფლნა, რლ~ნი უკუ
მოისხნა ყივჩაყთაგან ფასითა; ვინ ჯეროვნად წარმოთქვნეს პატი
ვის პყრობანი მონაზონთანი, და სიყვარულით შეწყნარებულჰყვნეს ყ~თა საჭიროთაგან:
ხ~ აქვნდა ამას ყ~დ ბრძენსა მეფესა საქმედ ესეცა, რლ~თა უმე
ტეს ყ~თა საშიშად საზარელ ყთა, რ~ ღ~ისა მ~რ იყო მის ზ~ა ნიჭ
ი ესე ,და საქმე ყ~დ საკვირველი, არა რაჳ შორიელი არცა სამეფ
ოთა შ~ა მისთა, არცა ლაშქართა შ~ა მისთა მყოფთა კაცთა,
დიდთა და მცირეთა საქმე ქმნილი, კეთილი, გინა სიტყვა ბორო
ტი სიტყვა თქმული, არა რაჳ დაეფარვოდა ყ~დვე ა~დ რაოდენცა
ვის ფარულად უქმნის, ანუ თუ ეთქვის, ყ~ვე ცხად იყო წ~ე მისა,

ვ~ემდის გულის სიტყვანიცა მოგონებანი ვიეთნიმე მიუთხრნის, მა
თ, რ~ლ ზარ განჵდილ ჰყვის და მონაზონთა განშორებულთა სენაკთა
შ~ა მათთა ქმნილნი ღვაწლნი და ს~თნოებანი უწყოდის ცხადად, და
სიშორე გზისა, ვ~ე ეკლესიამდე ზომით [წყოდის], იცოდის და მოთმინებისათვის
აქებდის და ჰნატრიდის:
ნუ ამას ეძიებ, მკითხველო, თუ ვითარ იქმნებოდა ესე, ა~დ ამას
სცნობდი თუ რა სარგებელი ჰპოვის ამით, რ~ არა ცუდად რადმე და
განსაკითხავად საგიობელთა საქმედ, ანუ საკიცხველად ვიეთვის
მე იქმოდის, ნუ იყოფინ ესე, წარვედ, ა~დ დიდნი საქმენი და ფ~დ სა
სწრაფონი წარმართნა ამით და მრავალთა კეთილთა მიზეზ ექ
მნა ესე: პ~დ ორგულებასა და ზაკვასა და ღალატსა. რასცა ვე
რვინ დიდთა ანუმცირეთაგანი იკადრებდა მოგონებადცა, არა თ
უ თქმად ვისდა არცა თუ უმაღლესსა ვინ თვისა თანა, ანუმოყვასსა თვისსა გინა ყრმათა თვისთა თანა, ვინათგან მტკიცედ
უწყოდა ყ~ნ კაცმან პირით აღმოსლვასავე თანა სიტყვისასა სა
სცნაურ იქმნის უეჭველად წ~ე მეფისა, და მრავალნი განპატიჟებუ
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ლცა იყვნეს და მხილებულ ესე ვ~რთათვის:
ამისთვისცა ვერცა ვინ ოდეს განიზრახა ბრ~ტი რათურთით დღეთა[..] მისთა
ღალატი, ა~დ იყო ყ~თაგან საკრძალავ და სარიდო: და კ~დ მღდელთ მო
ძღვართა და მღვდელთა, და დიაკონთა, მონაზონთა და ყ~თა კაცთა ეს
ევე საქმე ექმნა წესიერება გზა ყ~თა სათნოებათა მ~რთ, რ~ შიშითა
მისითა ვერ იკადრებდიან უწესოდ სლვად, ვინათგან უწყოდიან არა რას
დაფარულობა წ~ე მისსა, და მის მიერ ქება სათნოებისა, და ძაგება არა
წთა და უწესოთა საქმეთა. რ~ ვერცა მსოფლიო ვინმე მოქალაქე. ვერ
მჵედარი, და ვერა რლ~ი პატივი და ასაკი განდრეკილად სლვად რ~ ყ~თა კაცთა
ჰყო წესიერება, ყ~თა კანონ, ყ~თა პატიოსნება:
და თვით მათ მეძავთა ყთ~ა კრძალულება, ყ~თა შიშ და მართებელ გზა
თა საღ~თოთა და მშვიდობისათა:
ესე დიდნი საქმენი, ღ~ისაგან ოდენ შესაძლებელნი ესრეთ ადვილად წარმართნა
ადვილად ამით, ვ~ა ვერვინ ადვილი წარმართის ეგრეთ: ამისთვის შიში [დად]
დიდი და ზარი მისი განითქვა კიდეთა ქ~ყანისათა და განკრთეს ყ~ნი მკვიდრ
ნი ქყ~ანისანი: ხ~ შემოკრბა ოდესმე წ~ე მეფისა ნათესავი გვლარძნი
ლი ყ~დ ბოროტთა სომეხთა ეპისკოპოსები, და მონასტერთა მათთა წინამ
ძღვრები მრავალი ფ~დ, რ~ნი აზმნობდეს თავთა თვისთა მიწევნად თავ
სა ყ~ისა მეცნიერებისასა და მოახსენეს. რათამცა ჰყოს ბრძანებითა მისითა
კრება: და ყვესცა სიტყვის გება და გამოძიება სჯულისა, და უკეთუ იძლ
ივნენ და იქმნენ თანა ერთჵმა სჯულისა, და თვისი სჯული შეაჩვენონ:
და უკეთუ სძლონ, ესე ოდენ მიემადლოსთ, რათა არღარა გვიწოდდეთო მწ
ვალებელთა, და არცა შეგვაჩვენებდეთ: ხ~ მოუწოდა მეფემანცა ი~ნე
ს კ~სსა ქართლისასა, და მის ქვეშეთა ეპისკოპოსთა და მეუდაბნოეთა,
და არსენის იყალთოელსა თარგმანსა, და მეცნიერსა ბერძენთა და ქართვ
ელთა ენათასა, და განმანათლებელსა ყ~თა ეკლესიათასა, და სხვათაცა
მეცნიერთა და ბრძენთა კაცთა: ჰყვეს უკუჲ სიტყვის გება ურთიერთას.
ცისკრით ვ~ე ცხრა ჟამადმდე და ვერა უძლეს და ბრკოლებად რ~ იყო ორ
კერძოვე ძლევის მოყვარება ოდენ, და სიტყვათა პაექრობა: რ~ შევიდ
იან შეუვალთა საქმეთა, და ძნიად გამოსავალთა შეეწყინა ესე მეფე
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სა და ჰრქვა მათ: თქვენ მამანო სიღრმეთა შესრულ ხართ, და უცნაურთა
ხედვათა ფილასაფოსნი და ჩ~ნ ვერასა უძლებთ ცნობად ვ~ა უსწავლელნი,
და ყ~დ მსოფლიონი: და ესე საცნაურ არს თ~ქნდა, რ~ მე შორს ვარ სწავლ
ულებისა და მეცნიერებასაგან, ვ~ა მჵედრობათა შ~ა აღზრდილი: ამისთვისცა
უსწავლელთა, ლიტონთა, და მარტივთა მიერ სიტყვათა გეზრახო თქვენ:
ესე რაჳ თქვა იწყო მათდა მიმართ სიტყვათა თქმად, რლ~თა ღ~ი უეჭ
ველად მოსცემდა პირსა მისსა: ესე ოდენთა იგავთა, და სახეთა წინა
დაუდებდა, აჵსნათა საკვირველითა მიერ წინადაუდგრლ~თა და უცილ
ობელთა, რლ~ითა დაანთქნა, ვ~ა მეგვიპტელნი, და დაუყო პირი მათი
და უპასუხო ყვნა, და ყ~დ უსიტყველ ვ~ა ოდესმე დიდმან ბასილი ათინა
ს შ~ა ესე მწვალებელნი, და ესოდენ ზარ განჵდილ ყვნა და ყ~დ უღო
ნო, რლთა აღიარეს ცხადად ძლეულება თვისი: ამისთა ოდენ მეტ
ყველთა, ვ~დ ჩ~ნ მეფე მოწაფე გვეგონე ამათ მოძღვართა თ~ქნთა,
გარნა ვ~რ ვხედავთ, შ~ნ სამე ხარ მოძღვარი მოძღვართა, რლ~ისა ბრ
ჭალსა ვერ მიმწვდარ არიან ეგე მოძღვარ საგონებელნი თქ~ნნი
და ესრეთ ფ~დ მაბრალებელნი თვისნი მიიქცეს სირცხვილეულნი არღარა
ოდეს მკადრებელნი მისნი ოდესცა: ხ~ არიან ვინმე მაბრალებელნი მეფ
ისანი, ჯერეთცა ესეოდენ მჭირსედ და მოლაშქრეობისა თვის და მჵედრობა
თა მისთა განუსვენებელისა მიმო სლვისა და ჭირებისა თვის, ვ~დ არ
ცა მშვილდი თავს იდებსო მ~დის გარდაცმულობასა, არცა ძალი ორღ
ანოსა მ~დის განსხირპულობასა, რ~ ჟ~ა ჵმარებისა მათისასა თვი
თოეული მათი უჵმარ იპოოს, და ვ~რთა უგიობელთა მათთვის და უმ
იზეზოსა, იტყვიან: გარნა ესე ვ~რთა მათ პ~დ ესე: რ~ სამეფო
აფხაზეთისა მცირე ჰქონდა მოკლებულ, და მცირედ იყო, და ტყვეობათა
და ზემოჵსენებულთა ჭირთაგან მცირე გუნდი მჵედრობისა, და იგინი
ცა და ჯაბნებულნი მრავალ გზის მტერთაგან სივლტოლითა უცხენო
დ, უსაჭურველონი, და თურქთა წყობისა მ~რთ ყ~დ უმეცარნი, და ფ~დ მოში
შნი: უკეთუმცა ესე ოდენ უწყინოთა ლაშქრობითა, და მცირედ მცირედ
ბრძოლითა და სწავლითა გონიერად და ღონიერად წინა ძღომითა, და მრავ
ლითა ძლევათა მ~რ მოგვარებითა არა განეწვართნეს სპანი თვისნი.
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და განეკადრნიერნეს წყობათა მიერ მჵნეთა, ქებითა, და ნიჭთა მიცემითა:
ხ~ ჯაბანთა სადედოთა შთაცმითა, და კიცხევით ძაგებითა, არამცა მოეღ
ონნა, ვ~ემდის სპათა შ~ს მისთა, ყ~დ არა იპოებოდა ჯაბნად ზრახული,
რათამცა ექმნნეს ესოდენნი ძლევანი, ანუ რათამცა ექმნნეს, და აღე
ხვნეს ესეოდენნი სამეფონი, ნუ უ~კჲ ძილითა და ადგილთა მწვანი
ლოანთა ზ~ა მოსმურობითა, განცხრომითა, და მაჩვნებელთა საქმ
ეთა შედგომითა, არა ესრე არა, ა~დ არცა ალექსანდრე ქმნა ესრეთ:
რ~ პ~დ მამულისა თვისისანი შეკრიბნა, და მით დაიპყრნა დასავლისნი
ევტროპი, იტალია, რომი, და აფრიკეთი: და მათითა წარტანებითა დაი
პყრა ეგვიპტე, შესრულმან კარ ქვედონით, და მიერ ეგვიპტით პალეს
ტინე, და ფინიკე, და კილიკასა თვისად შემქმნელი, წინა განეწყო დარიოზს:
და რაჟამს სპარსეთი მოირთო, მაშინღა სძლო პიროსა ჰინდოსა, და ეგრე
თღა ამით ყ~ითა მოვლო ყ~ი ქყ~ანა, და ქმნა, რა იგი ქმნა, თუ არა
ქართველთა სპითა, ვერცარას ალექსანდრე იქმოდა კარგსა:
და თუმცა დავითს სპარსთა მეფობა ჰქონებოდა, ანუ ბერძენთა და ჰრომთა.
ძალი ანუ სხვათამცა დიდთა სამეფოთა, მაშინამცა გენახნეს ნაქ
მარნი მისნი, და სხვათა ქებულთანი: ხ~ ვსთქვა მეორეცა მიზეზი

ამისვე პირისა: ვინათგან ნათესავი ქართველთა ორგულ ბუნება
არს პლ~ითგანვე თვისთა უფალთა რ~ რ~აჟს განდიდნენ განსუქდ[.]ნენ,
და დიდება პოონ, და განსვენება, იწყებენ განზრახვად ბ~როტისა, ვ~ა მოგვით
ხრობს ძველი მატიანე ქართლისა, და საქმენი აწ ხილულნი: და ესე მან
უბრძნესმან ყ~თა კაცთამან კეთილად სადმე უწყოდა, ამისთვისცა
არა ოდეს მოაცალა ამისად განზრახვად, ანუ განსვენებად, ანუ შეკრ
ებად და ქმნად რასამე ესე ვ~რისა, ა~დ საქმეთა, რლ~თა იწყო ქმნა
დ, გაასრულამცა მაღლად და შვენიერად: ნუ უ~კჲ და ლომსაცა აბრალ
ონ ეგე ვ~რთა, რ~ არა ციდა მტკავლურად იხედავს, არცა კვერნ
ულად ჰკრთების: კ~დ სხვასა ბრალობასა შემოიღებენ მეტყველნი,
შეიყარნის ვინმე, და განადიდნის ვინმეო: და კ~დ მოიძულნის ვინმეო და
დაამცირნისო, ესე აღამაღლნის, და ესე და ამდაბლის:
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ეჰა უსამართლოებასა ჶ~ი უგუნურებასა, ამისთვის აბრალება რ~ კაცი მი
წისაგანი ღ~ა ემსგავსა, რაჳთამცა საქმითა, ვინ იხილა ესე საუ
კუნითგან ჶ~ი კაცო: ამისთვის რად არა ღ~ა აბრალებ უგუნურო,
ამასვე ესრეთ მოქმედსა, ანუ არა ხუთთა ქანქართა ათ მყოფელ
სა მისცნა ათნი ქალაქნი, ანუ არა ერთისა დამფლველსა მოუ
ღო იგიცა, და მისცა ათთა ზ~ა მეთერთმეტედ: ანუ რასათვის ქა
დაგებულ არიან სამოთხისა შვებანი, და სასუფეველისა ნეტ
არებანი, ღ~ისა ნებისა მყოფელთათვის ჭ~ტდ: ხ~ საშინელებანი
ურჩთა და უღირსთათვის: და უკეთუ მეფემან ერთგულნი ფრ
თხილნი, და ახოვანნი ნაცვლად ორგულთა, და ჯაბანთა და უ
ღირსთა ადიდნეს, რაჳ უსამართლო ქმნა: ნუ უ~კჲ დუხჭირმ
ანცა აბრალოს სარკესა, რ~ სახე მისი ცხადად ეჩვენის:
უჵმარნი და უღირსნი ნუ მას, ა~დ თავთა თვისთა აბრალებდინ
უკეთუ არა ვინ იყო ესოდენ მართლად აღმოწონელ საქმეთა და მ
ცნობელ ვ~რებასა კაცისასა, რლისა აჩრდილსა შეკრებუ
ლ იყვნეს ერნი ტომნი და ენანი, მეფენი და ჵელ მწიფენი
ოვსეთისა და ყივჩაყეთისნი სომხეთისა დ აფრანგეთისანი,
შარვანისა და სპარსეთისანი, ხილვისა ებრ ნაბუქოდონოსო
რისა,, ვხედევდიო, იტყვის ხესა შ~ს ქყანისა სიმაღლედ ცის
ად მიწთომისა, და რტოთა მისთა კიდეთა ქყანისამდე, ფურცელ
ნი მისნი შვენიერ და ნაყოფი მისი ფ~დ, და საზრდელი მისი შ~ს, ქვ
ე კერძო მისთა და იმკვიდრეს მჵეცთა ქ~ყანისათა და შ~ს რტო
თა მისთა მკვიდრობა[.]ჳ ყვეს ფრინველთა ცისათა და მისგან
იზრდებოდა ყ~ი ჵორციელი აჰა სახე არა უმსგავსო ა~დ ფ~დცა თანა
შეტყვებულნი ჩნისა თვით მპყრობელისა, და ყ~დ გამომსახველნი სი
ტყვით საქმეთა, თვალთა ჩ~ნთა ხილულთა, რ~ სიტკბოებისა და ს
ახიერებისა, და სიბრძნისა მისისა ხილვად წყურიელნი კიდით
ქყანისათა შემოკრბენ წ~ე მისსა:
ვინ იყო ეზომ ტკბილ შემთხვევათა შ~ა, ვინ სატრფიალო
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ზრახვითა და სასურველ დუმილითა, ეგრეთვე შვენიერ ხატ
ითა, უშვენიერეს მორთულობითა გვამისათა, გაწყობილ ანა
გებითა და ახოვან ტანითა, და ძლიერ ძალითა, უძლიერეს.
სიმახვილითა, საწადელ ღიმილითა, უსაწადელეს მჭუნ
ვარებითა, მადლიერ ხედვითა საზარელ ლომებრ მკრთომელ

ობითა, ბრძენ ცნობითა უბრძნეს გამორჩევითა, მარტივ.
სახითა, მრავალ სახე მართებითა:
შემრისხველ მყუდროებითა, მაქებელ განმსწავლელო
ბითა და არცა ერთსა კეთილ თაგანსა შემაშთობელ
უზომებითა მაღალ უმაღლესთათვის, და თვით მათ
მტერთაგანცა თვით საწადელ, და საყვარელ სათნოება
თა მისთაგან შეკდიმებულთა:
ვინა[.] ესრეთ მიიღო, ერთიცა სათნოებათაგან: ვით
არ ვინ ყ~თაგანმან შეიკრიბა ყ~ი სრულებით თ
ვითოეული. რლ~თა ყ~თათვის შეუძლებელ არს და კვ
ირვება ოდენ, არა თუ მიბაძვება, რლ~ითა სრულ იქ
მნა იგი ყოელსა შინა:
ესრეთ რა აღსავსე იყო ნავი უფასოთაგან ტვირთი
თა სათნოებისათა, და არღარა შემძლებელ წარსლ
ვად ღადირთა: და აქვნდა ყ~ით კერძო მშვიდობა, და
დაწყნარება სამეფოთა მისთა: მაშინ დიდმან მან
წინა განმგებელ მან ცხოვრებისა ჩ~ნისამან, და ყ~ისავე
უმჯობესისა შემცვალებელმან, განგებითა მით,
რლ~ნი მან უწყნის და განაწესებს ჟამთა და წელთა ჩ~ნ
თა, ესრეთ განაგო, ვ~ა მ უშაკმან კეთილმან, რ~აჟს
იხილნის ჵუვილნი აღსავსედ ნაყოფთა და ქყ~ანად
და დრეკილნი, ისწრაფის დაუნჯება მათ, და ვ~ა მენა
ვემან ბრძენმან განიცადის რა ნავი თვისი აღსავს
ედ მრავარ ფერითა ტვრთითა მიისწრაფის ნავთ
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სადგურად, რათა არა რაჳ ევნოს სოფლისა ამის მღელვ
არისა ზღვისაგან:
რა~ჟს ზამთრისა მშვიდობასა და დაწყნარებასა ყისა სამე
ფოსასა; არა გარეგნად მენაკიდურესა, ა~დ საშუალ თვისთა
სამეფოთა ადგილთა თვით მის მიერვე წინა განჩინე
ბულ[.]სა განსასვენებელად და მისაძინელად, ვ~ა ჰრულითა
რაჳთამე შვენიერითა დაიძინა მამათა თვისთათანა: და თ
ვით მებრ ესე კმა არს საცნაურ მყოფელად საკუთრებისა
თვისისა ღ~ისა მიმართ:
რ~ მრავალ გზის მრავალთა მიზეზთა და განსაცდელთა
სიკვდილისათა შთავარდა იგი, რლ~თაგანი მცირედი მი
ვსცეთ თხრობასა, რ~ ნადირთა დევნასა შ~ა ოდესმე მუხნარს წაექცა ცხენი, და ესეოდენ შეიმუსრა, რ~ლ სა
მდღე ყ~დ უსულო მდებარე იყო უძრავად, სამშვინელისაგ
ან ოდენ საცნაურნი ცოცხლად: და შ~დ სამ დღე ნამეტსა
სისხლისასა აღმომყრელსა, სული და სიტყვა მოექცა, და ძ
ლით[.]ღა აღდგა ცოცხალი, და ესე ვ~რი მრავალ გზი
ს შეემთხვია. და ღ~ნ იჵსნა სი~კვდილისაგან: კ~დ ციხესა
რლსამე ჰბრძოდეს ქართლს, და მეფე კარსა კარავსა თვისი
სა სდგა პერანგითა ოედნ მოსილი შუა დღე, და ციხით
ვინმე შემოსტყორცა ისარი, და ჰკრა ხატსა მთავარ ანგე
ლოზისასა, რლ~ი ეკიდა ყელსა ოქროისა მცირე და ძალმ
ან საღ~თომან განარინა მშვიდობით:

რ~აოდენ გზის ყივჩაყთა თვისთა განიზრახეს ღალატი,
და განაჩინნეს კაცნი მჵნენი, რლ~ი ჵრმლითა, რლ~იმე შ
უბითა, სხვანი ისრითა, და ესე არა ერთ და ორ, გინა სამ,
ა~დ მრავალ გზის, და არა ოდეს მიუშვა ღ~ნ კვერთხი ცო
დვილთა ზ~ა მართლისა ამისსა მომართ, არცა ოდესმისცა იგი ჵელთა მეძიებელთა მისთასა: დაღათუ დევ
ნასა თურქთასა მარტო დაეპყრის, ანუ უსაჭურველო გარ
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ნა ყ~ა შ~ა ჵელი იგი ზეგარდამო ჰფარვიდა მდევართა მისთაგან:
არამედ ყ~დვე და ყ~ავე შ~ა იყო ბედნიერ, და სვიან, მადლითა აღსავსე,
ეგრეთვე ყ~ა ჟ~ა და დროსა კეთილ გონება, განმახულსა შვენიერსა, და ჯ
ეროანსა მოუწოდა ღ~ნ შემყვარებელსა თჴსსა, და მ~დის მოსურნესა
სამარადისოდ მეფობად წ~ე მისსა, და არღარა მიუშვა მრავალ ჟამ დამ
ჭირვად სამსხემოსა ამასა კედარსა შ~ა მკვიდრობად[.]: და ჵორცთა ამა
თ ქვეშე დამზიდველთა შეკრვად სულსა გონებაქმნილსა, არცა.
განხრწნადითა გვირგვინითა და პორპირითა, ვ~ა სიზმრითა და ნაოცნ
ითა უმრავლესად მღერად:
არამედ ნანდვილ ჭტი~თა და მტკიცითა წარუდგინებელთა და სამარ
ადისოთა, სადა თვით იგი ბუნებით ღ~ი მეუფებს, მადლით ღ~თ ქ
მნილითა ზ~ა, მუნ აღიყვანა მეფობად უხრწნელითა, და ბრწყინ
ვალითა გვირგვინ[.]თა და პორფირითა შემკული. სადა იგი აწ მკვიდრ არს,
და იქცევის ნათელსა შ~ა ღ~თაებისასა: რ~ იყო მაშინ თვე იანვარი კდ:
დღე შაბათი, ქ~კნი ტ კ ე: ქ~ეს აქეთ ჩ რ კ: ხ~ წელიწადნი მისნი
შობითგანნი ორმოცდა ათსამეტ: ხ~ მეფობდა ოცდა ათოთხმეტ წელ:
და ვ~ა პ~ლმან დ~თ, სოლომონი, ამანცა დასვა თვისითა ჵელითა საყდა
რთა თვისთა ზ~ა ძე თვისი დიმიტრი, სახელით სახელ დებული მარ
ად დღე გარდამონასახი, ყ~ითურთ მსგავსი მამულთა,, და დაადგა თავსა
გვირგვინი შვენიერი ქვათაგან პატიოსანთა, და შეარტყა წელთა მ
ისთა ძლიერთა მახვილი:
ეჰა, რაბამ სვიანად ჵმარებული, და შემოსა პორფირი მკლავთა.
ლმობიერითა, და ტანსა ახოვანსა დაულოცა ცხოვრება წარმართებული.
და განგრძობაჳ დღეთა ბედნიერობით, თაყვანის ცემად მისა მეფეთა.
ქ~ყანისათა, და ყ~თა წარმართთა მონებად მისსა გამობრწყინვებად დღ
ეთა მისთა სიმართლე და მრავალი მშვიდობა: და ესრეთ განცვალა
ქ~ყანისა მოქალაქობაჳ ზენად სუფევად, რლ~ისა მკვიდრნი განხსნი
ლ არიან შრომათაგან და ოფლთა, და ზრუნვათა, და მუნ მეფობს ს
იმდიდრეთა მათ ზ~ა, რ~ნი წინა წარგზავნა საუნჯეთა მათ უშ
იშთა. რ~ მუნ არს შვება და სიხარული, რ~ლ[.]სა არა აქვს მწ
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უხარება, და სიმდიდრე, რლ~სა არა შეუდგს სიგლახაკე, და მხიარულება და რ~
ლსა არა განჰკვეთს ურვა და მეფობაჳ, რლ~სა არა აქვს აღსასრული და
მუნ არს ცხოვრება რლ~სა არა შეამღვრევს სიკვდილი ა~დ არს და
უსრულებელი დიდება კეთილთათს:
ცხოვრება დიმიტრი მეფისა დავითსის ძისა, რლ~ი იყო მე
სამეოცე მეფე[ს] ქართლისა ბაგრატიონი:
სრულ ჰყო დავით სრბაჳ მეფობისა, ქ~კს ტ კ ე: მივიდა დაუსრ
ულებელისა სუფევისა, და სიცოცხლესავე შა თვისსა დასვა მეფედ,
ძე თვისი დიმიტრი, და დაადგა გვირგვინი და დაიპყრა სამეფო ტახტი.

და საჯდომი მკლავითა ლმობიერითა მისათხრობელად ბრძენთა, და ქე
ბის მოყვარეთა თვის: იტყვის სოლომონცა მეფე, ჟამნი არიან მშვ
იდობისანი სარწმუნოება მეფეთა
პ~დ მოშიში იყო ღ~ისა, სვიანი და გამარჯვებული და სიმაღლესა და
სიმდიდრესა შ~ა მდაბალი, და გლახაკთ მოწყალე: ობოლთა და ქვრი
ვთა განმკითხველ, ეკლესიათა, მღვდელთა და მონაზონთა კეთ
ილის მყოფელ, შემწირველი სოფელთა და აგარაკთა, დიდებულთა
სამეფოსა მათისათა და კარსა ზ~ა მყოფთა, ტკბილად მოუბარ, უხ
ვი და მბოძებელი, ვ~რ გააშენა და განავრცელა სამეფოჳ თჴსი:
ოდეს დიდმან და ვით ტფილისი აიღო ჲერეთი და კახეთი მოირთო
ციხეთა და ქალაქთაგან კიდე კაცი არა სადა იყო, ჲერეთი, სომხითი,
ტაშირი, ჯავახეთი, ქვენა არტანი, ამათსა მეფობასა
შ~ა აშენდა ტაოსა, ნაპირნი: ოდეს ჯერეთ არა მეფე იყო, დიდმან და
ვით შარვანს გაგზავნა, ქმნა ომნი და ბრძოლანი, რ~ლ ყ~ნი მხედვე
ლნი მისნი განაკვირვნა, და აღიღო ციხე ქელაძორი, და აღივს
ო ალაფითა დტყვითა ურიცხვითა, გააქცივნა სუქმნეთნი თა
ვი სპარსეთობისა, და აჵოსცნა და ამოსწყვიტნა, აღავსნა საჭ
ურჭლენი და ლაშქარნი თვისნი, ერთგულთა შემწყნარებელი იყო,
და შეცოდებულთა სამართლიანად მწვრთნელი, ვინათგან არა სწო
რ არს ცოდვა მღვდელისა და მჵედრისა, არცა ერისა და მღვდელ
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მთავრისა, რ~ნ იცოდის ნება უ~ისა თვისისა და არა ყოს, იგვ
ემოს ფ~დ:
ყი~თურთ ემსგავსა ძირსა კეთილსა დავითიანსა, ხესა ღ~ივ
დანერგულსა და ცხებულიანსა, წარვლო ცხოვრება, და მიწია სრ
ულ ქმნილი სიბერესა, დაესხნეს ძენი ორნი დავით და გ~ი,
ასული ერთი სახელით რუსუდან: თვით შეიმოსა ჩოხა,[..] და
[სვეს] ეკურთხა სქემითა, და იყო წელიწადი ერთი და აღესრუ
ლა და დასვეს მეფედ დავით, ქ~ეს აქეთ ჩ რ ნ ა:
სამეოცდა ერთი მეფე და ვით ძე დიმიტრი მე
ფისა ბაგრატიონი:
ხ~ ამან და ვით იმეფა ექვს თვე და მოკვდა, და[.] დაუტე
ვა ძე ერთი სახელით დიმიტრი, და შ~დ მისა დაჯდა მე
ფედ გ~ი, ძმა მისივე და ძე დიმიტრი მეფისა, [ქეს აქ]
[ეთ] ქკ~ოს ტ ს ვ: ამასვე წელსა მიიცვალა მეფე დი
მიტრი ერთ წელ ჩოხოსანი, და დაჳ დიმიტრისი თამა
რ თიღვის აღმაშენებელი, იგიცა შემონოზნებული.
გარდაიცვალა და დაჳ მისი კატა საბერძნეთს გათხოვილ იყო:
სამეოცდა მეორე მეფე გ~ი, ძე დიმიტრი მეფისა,
და ძმა და ვით მეფისა ბაგრატოანი:
ხ~ მეფე გ~ი ვ~ა დაჯდა ტახტსა ზ~ა საჵელმწიფოსა, და
დაიპყა ყ~ნი სამეფონი მამა პაპათა მისთანი აღმო
სავლეთით გურგანის ზღვით ვ~ე, ზღვადმედე სპერისა: რ~ლ
ენამან შეუძლოს სიკეთისა და სიქველისა მისისა
ახოვანებისა და გულოვნობისა მისისა: ღ~ის მოყვარები
სა და მოწყალებისა მისისა, სიუხვისა და სვიანობისა მის
ისა სიბრძნისა და გონიერებისა გამოთქმად: რ~ იყო უმაღ
ლესი ყ~თა მეფეთასა,, მძლე და შემუსრველი ყთა მტ

ერთა მისთა, მორჭმული და სვე დოვლათითა გამდი
დრებული კეთილად მსახური ღ~ისა მაშენებელი ეკლესი
1-30 სტრ., 145v
ათა, ეპისკოპოსთა და მეუდაბნოეთა და მღვდელთათვის კეთ
ლის მყოფელი, დიდთა და ცოტათაგან შეცოდებისა უკადრი,
გლახაკთა და ქვრივთა თვის მოწყალე, და უკეთუ ვინმე იპოვი
ს ორგული და შემოცოდე ადრე მიმტევებელ ექმნის, და შემნ
დობელ, ერთგულთა თვის უხვ და მბოძებელ:
სპარსეთისა სულტანი, შორს მყოფნი და ახლოს მყოფნი
მეძღვნედ, და მოხარკედ მისდა იყვნეს, და ყ~ნი სანაპირონი უშ
იშად ჰქონდეს: ამას მამამან ამისმან კეთილად მოხსენ
ებულმან დიმიტრი მეფემან, სიცოცხლესავე თვისსა მო
გვარა ცოლი ასული ოვსთა მეფისა ხუდდანისი, სახელ
ით ბურდუხან, რლ~ი ჰმატდა სიკეთითა ყთა დედათა: მი
სებრი სძალი არა ეხილვა ქართლისა თემთა, ესე თვით
შესატყვისი ქმრისა თვისისა პირ მზისა, ტან ლომისა, თ
ვით მზეთა მზე შვენებითა, და მიმფენობითაცა, ვ~რ ითქ
მის ცოდვილთ და მართალთა ზ~ა რლ~ი ჰყვეობდა მართალთა
და სწყალობდა ბრალეულთა: ამისთვის არა ვიტყვი სახეთა
გარეშეთა, გინ თუ ვიეთმე სატრფიალოთა, რლ~ი ამათგ
ანცა არა [წყალო] უნაწილო იყო, ა~დ ყ~ი შვენიერება, და
ყოველი სიტურფე ჵოციელებრი გარდამატებულად იხი
ლვებოდა მის შორის:
არამედ თვით მის ქ~ეს შემოსილებით ვსთქვა, რლ~ი ემს
გავსებოდა ეკატირინას, ანუ პელენობის წილ ირინედ წ
ოდებულსა: ნუ უკ~ჲ ზესთა გარდამეტებითა მოუძლუ
რდეს სიტყვა, ანუ მაბრალებდეს ვინ მარჯულ ანუ მარც
ხულ გარდაქცევისა თვის, ა~დ ყ~ი ძალისა ებრ შესაწყნა
რებელ არს: ა~დ ესე ხ~ კმა ვიყო ქებად: რ~ დედა იქმნა შვი
ლისა ნათელ შემოსილისა. თვით გურ[.]გასლის ვახტან
გის აღმავსებელი ადგილისა, და წ~წრმეტყველისა დავი
თისა მამად თვისად ღ~ისაგან ქენებით აღთქმულსა
აღდგინებად ტომთაგან მისთა, მისებრ მპყრობელი აღმ
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ოსავლეთისა და დასავლეთის, თამარს ვიტყვი მეფედ ცხებულსა რლ~ი ქვ
ემორე სიტყვამან საცნაურ ჰყოს: ხ~ ჩ~ნ პირველსავე სიტყვასა მოვი
დეთ: ამან გ~ი იპყრა რა მეფობისა შარავანდედი იშვიდ სამეფოდ განწე
სებული, შემკულმან ზეგარდამოთა პორფირითა და გვირგვინთა., აღ
იჭურნა მკლავნიცა მოსრვად და მოწყვედად წინა აღმოდგომთა ქ~ეს ჰსჯ
ულისათა აგარიანთა, ისმაიტელთა, და მოჰმადიანთა:
პ~დ წყალობისა მიმფენმან იმერთა და ამერთა, ზემოთა და ქვემოთა, დი
დებულთა და აზნაურთა, სპასალართა და სპასპეტთა, შინაურთა და გარეშ
ეთა: მერმე ჵელ ჰყო შეყრად და განმართვად ქალაქსა ზ~ა კათირევანსა, და წ
არმოსტყვენა ყ~ი ჵევნები კლდოვანი, და ქალაქები აშორნისა სომეხთა
მეფედ წოდებულისა შაჰერმენისა: და შ~დ ამისა კ~დ შემყრელმან სპა
თა მისთამან, მრ~თა დიდად ქალაქად და სახელ განთქმულად, აწ
რომელ არს არარატისა ძირსა საზღვარი სომხითისა და ადრი ბეაჟანი
სა, მამული თრდატ გოლიათისა, რლი ოდესმე ღორ იქმნა მიზეზ

ითა გრიგორი პართისათა, თვით წინა მდგომელ და წყობად განმზადებულ
ექმნა სპათა თვისთა, და ახოვნად წინა-მსრბოლობით ეკვეთა, რლ~ნიცა და
ხვდეს ქალაქსა გარეთ:
და კ~დ თვით სპითა თვისითა გამოიღო ქალაქი, რლ~ისა სიმრავლემან
ტყვეთა და საუნჯეთამან დაფარა პირი ველთა და მთათა და თვით: ქა
ლაქიცა სამეფო ტფილისი აღივსო ნატყვენავთა მიერ, რ~ლ ტყვე
სა თვითო დრამად გინა ფუკად განმსყიდველობდეს მომსყიდველი:
შ~დ ამისა განისვენებდეს მთთა და ბართა, და მოვლიდეს
და მოინადირის, რლ~ისა მოისრობასა ვერა რლ~ი სახელ განთქმული პ~ლი
ანუ მის ჟამისა ესწორებოდის., კ~დ ინება შეყრა და გალაშქრება დიდა
დ ქალაქად ანისად რლ~ი ძველ ოდესმე ბერძენთა მეფეთა სახლად და ს
აჯდომად იგი ეპყრათ, რლ~სა შ~ა მოდღესამდე არს ათას და ერთ ეკლესია:
და მირიდებითა ბერძენთათა და მიმოცვალებითა ჟამთათა დიდად გვა
რიანთა ვიეთმე, შანშე დადიანთათანა განდგომილ ქმნილ იყო; ამას ზ~ა
მყის მიმჵდომმან სამ დღე ჰყო ომთა სიმრავლე და ძგერაჰუნეთა, სიტ
ყვითა და საქმითა ბოლოდ დასტეხნეს მსგავსად მეხის ტეხისა [თვი] დაელვისა
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სახედ გარდახვეწასა შ~ა შანშე დადიანისასა ჵელთ იგდო ქალაქი ნებისა
ებრ თვისისა, [.] და არა წარვიდა მიერ, ვ~ე არა განაგო კეთილად, და დაიმჭირა
სიმტკიცედ ტახტისა თვისისა, შესანახავად და განსამაგრებლად: და
დაუტევა ი~ნე ორბელიანი მანდუტართა უხუცესი, თანა შემწეობი
თა ამირ სპასალარისა სარგის მჵარგრძელისთა და სხვათა თემისა დიდ
ებულთა აზნაურთა:
და მიერ უზრუნველ ქმნილმან მომართა თვისთავე სანადიროთა, და შესა
ქცევართა და სასიხარულოთა: რლ~ისა ჯავრისაგან აღძრა სიბოროტე,
და ქედ მაღლობა აგარიანთა და ისმაიტელთა, და შარიარმან სულტანმ
ან წოდებელმან თავისა თვისისამან: მაწვეველ ექმნა ყ~ა შამსა, ჯ
აზირასა და დიარბეგისა, თურქთა-თანა: [მაწვეველ ექმნა ყო არა ოდეს] გარდმანისათა
არდო
ხის, ძე რლი პაპისა მისისაგან დიდ გვართა, კუზის ძე, რლ~ისა მამ
მან ლაშქრობათა შ~ა პამირიელად სახელ განთქმული გამოჩენილი
ივანე აბულეთის ძე ლტოლვილ ჰყო, სალდუხა სალჩუკიანი რლ~ი სულ
ტანთა გვარტომობდა, ს~დ მრავალთა დიდთა ამპრიათა და ფათაბაშთა სპა
რსეთისა თანა მსგავსად მჵეცთა აღლესნა კბილნი, და დიდითა მიუწდ
ომელითა ძალითა და უჰამრითა ლაშქრითა, მოვიდა და მოადგა ანისს:
ხ~ სცნა ესე მეფემან მეფეთამან გ~ი ნაჭარმაგევს სახლსა სალხინო
სა მდგომან, კაცმან მჵნემან და გულოვანმან, და მჵნედ შემმართებელ
მან წყობათა შ~ა იჵმნა დასნი ზემონი და ქვემონი: და ვ~რ ითქმის გმირი
სრბად გზასა, ეგრეთ მსწრაფლ შეირტყა და წარემართა და სუფევდა, არ
ღა და მხედველი მცირეთა, და არღარა მომლოდნე ექმნა სახელ განთ
ქმულთა ჭაბუკთა ლიხთი იმერთა, და ვიეთმე ამიერთაცა: მინდ
ობილი წყალობათა შემძლისა: და ჰ[.]ხადა სახელსა ზეცათა მეუფებისა
სა, რლ~ი აღრაცხავს სიმრავლესა გარე მოდგომილთა მტერთასა: გარდა
მვლელი მთათა შთავიდა შირაკად, რლ~სა იახლა თანა განმზრახად ი
~ნე მწიგნობართ უხუცესი, და სუმბატ სვიმონ ქმნილი რ~ სხვათა სა
ჭურლეთა თანა საქმითაცა აღჭურვილ იყო
და ესენი დამშლელ ექმნეს მეფესა სიმცროსა თვის სპათასა, ხ~ არა დამო
რჩილდა მჵნე მჵნეთა, და გოლიათი გოლიათთა, ჭ~ტდ მიმღები მოწ
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ამეთა ღვაწლთა და გვირგვინთა თვით სეხნაობითაცა მიმსგავსებული გიო
რგის ღვაწლისა მძლისათა, მან თუ ერთი ვეშაპი მოკლა, ამან ბევრის ბევრთ
ა ასპიტთა და იქედნეთა მსგავსთა სძლივნა უძლეველმან:
ხ~ იხილნა რა სპანი ურიცხვნი სარკინოზთანი, გარდაჰჵდა ჰუნისაგან, და მ
ლოცველი ევედრებოდა ღ~ა მჵურვალედ ცრემლთა ნაკადითა, თვალთა ზე
ცად აღიხილვიდა, და აღიღო საჭურველი და მისცა, ი~ნეს ძელი ცხოვრ
ებისა წინა წარმძღვანვად: და ამჵედრდეს გულითა განმახულითა, ურთი
ერთას განამჵნობდეს, და შვილნი ცხოვრებისანი თავისა თვისსა სიკ
ვდილსა ჰრიდებდეს: ხ~ მეფემან მტკიცედ აღმჵედრებულმან ჰუნესა ზ~ა
ჵმითა მით ხოსროანითა განსცა ღაღადი, და სწავლა გულსა ახოვა
ნთა და გულოვანთა სპათა თვისთა, ვ~დ კაცნო ძმანო ერთ სულნო
და ერთ რჯულნო, თუ რაზომ კეთილარს საღთოთა სჯულთა და ქ~ეს სახ
არებისათვის სიკვდილი, რლ~თა სამარადისოდ ვნატრით ქ~ეს კვალთა
შედგომილთა და მომკვდართა თვით ბუნებითა მოკვდავთა სხეულთაგანდა ხედავთა: თუ რაოდენ უფროს სახელოვან არს მჵნებრივი სიკვდილი, ვ~ეღა სე
ნით განდნობით განლეულებასა შ~ა, რ~ სახე და სახელი საუკუნოდ გზად გვ
ყვების ჩ~ვ: გვასმიეს ძველთა მომთხრობელთაგან, თუ რაოდენნი ღვაწლნი
თავს ისხნეს სა~ღთოთა სჯულთათვის ტომან ებრაელთამან და ახალსა
ამას შ~ა აღთქმასა გუნდმან და მწყობრმან მოწამეთამან:
აწ ფრთოვანნო ლომნო ჩემნო, ჩ~ნთვის ლახვარგანწონილისა ქ~ესთვი
ს აღვიხვნეთ ლახვარნი და ოროლნი, და უგმირნეთ ურწმუნოთა ღ~თაებ
ისა მისისათა: და წარმომთქმელმან უკანასკნელთა ლოცვათამან მო
უწოდა ამილახორსა თვისსა სუმბატის ძესა ლიპარიტს, და ბეგსა სურ
ამელსა ქირქიშს აბულეთის ძესა, და სამ ათასთა თანა მბრძანებელ
მან მუნცა ღიმილითა და სიცილით მლაღობელმან: მოყმენო იგიცა
ვსჯობთ რ~ლნცა უმოსწრაფეს უხეთქნეთ დროშის მქონესა და დაცემი
თა მისთა დავსცეთ ბანაკი უცხო თესლთა ამათ:
ესრეთ სასოებით მოქადულმან განვლნა რაზმნი და სუპერაზმნი, და
განაწონნა კინენი, და ვ~რ იხილეს დროშა დაცემული მკლავითა აქილ
იანითა, იქცეს მკვეთრ, და იჵმიეს სივლტოვლა ძალისაებრ ჰუნეთ
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ასა რლ~სა შ~ა აღესრულა სიტყვა წწ~რ მეტყველთა, ვ~დ ერთმა
ნ წარიქციოს ასი, და ასმან თ~ქნგანმან ბევრეული: ამირ სპას
ალარნი, დიდებულნი, და ლაშქარნი ამათ აქეთ, და მათ მუნით ა
დინეს ღვარი სისხლისა და თვით მეფის ალექსანდრეს სვეთა, და
სიაოშის მოყმეობითა სდევდა მრავალ გზის მცველი, რაზმთა
სცემდა და იცემებოდა, სრვიდა და ისროლებოდა, და ბუმბერაზნი
მისნი თანა შემწეობდეს: და ესრეთ დევნასა შ~ა, დაზესთა გა
რდამატებულსა ძლევასა ზ~ა შთაუწერა მზე, და შეიქცეს სადგ
ომად: და იხილეს სიმრავლეჳ ჵელმწიფეთა, და დიდებულთა,
აზნაურთა, და მონათა სიმრავლე კარავთა, და სარა ფარდათა, სი
მდიდრე თვალთა და მარგალიტთა ურიცხვთა, ოქრო ჭედილთა,
და უჭედელთა აქლემთა, ცხენთა, და ჯორთა, და ყთა განძთა სო
ფლის სიმდიდრეთა და მონაგებთა აღრიცხვად შეუძლებელთა:
ესრეთ მმადლობელნი ღ~ისანი იშვებდეს და იხარებდეს, ვ~რ
მპოვნელნი მამა ძისა და ძე მამისა, ძმა ძმისა. და თვისი ნათ
ესავისა პატრონი ყმისა, და ყმა პატრონისა: გამარჯვე

ბულნი: და აღვსილნი ყ~ითურთ სიხარულითა, იღიმოდეს
და ამბორს უყოფდეს ურთიერთარს: და ესე ვ~რსა განცხრომასა და სი
ხარულსა შ~ა, თვით მეფე სპითურთ გარდამოჵდა, და თაყვანისცა
ზენასა განგებასა: არა ესვიდა მკლავთა სიმაგრესა, არცა ს
ხვილ ბარკალთა მამა კაცისათა, ა~დ ზე გარდამოსა შეწევნა
სა, და მოხედვასა წ~ა მარჯვენისა საუფლოსასა, უგალობდა და დ
ამხედ სიმდაბლით[.] და ვარდა წ~ე უ~ისა საბაოთისა, და ცრემლ
თა[.] მ~რ ადგილი იგი და ასოვლა:
და მერმეღა დაჯდა განსვენებად, და აღებად ბევრის ბევ
რეულთაგან ნიჭთა მცირედისა: და ეგრეთცა აღვსებულ
მან საჭურველთა, და მიერ აღმავსებელმა
ნ ჵელმწიფეთა და დიდებულთა, აზნათურთა, და მონათა
მან, სამ დღე და მყოფელმან კართა ანისისათა, და მაუ
რვებელმან ქალაქისამან, და მას შ~ა დამყენებელმან
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ამირასა და ლაშქართამან: მუნით აღიყარა და წარმოემართა პი
რითა მხიარულითა, წარმოავლინნა მახარებელნი წ~ე ფილასოფ
ოსთა, და პატრირ[.]ხისა რლ~ისა ლოცვა თანა შემწედ აქვნდა,
და თვით განათლებულითა პირითა, პ~დ გამზრდელისა თვისისა.
და მამის დისა თვისისა. წ~ე თამარ დედოფლისა, რ~ნ დაალტო
პ~დ ცრემლითა, და მერმე სიხარულითა გარდარეულითა:
და მერმე შეეყარა ცოლსა, თჴსსა ურცხვენელითა პირითა, და ახ
ოვანითა სახითა: ამას ესე ვითარსა მორჭმულობასა. და გ
აზეებასა და აღმატებულობასა რ~ლნ. აღვლნა ყ~ითურთ საზ
ღვარნი მამათა და პაპათანი:
ხ~ განისმა რა ამბავი ესე საკვირველი, ამოწყვეტა შამისა,
და ჯაზირა სომხითისა, და აზრუმისა ლაშქართა, ჵელმწიფეთა,
და დიდებულთა, მიესმა სულტანსაცა ხვარასნისა და ერა
ყისასა, და ხალიფას მპყრობელსა ბაბილოანისასა, და ცრუ სჯ
ულის[.] მდებელსა სარკინოზობისასა, და ვარაზგ ათაბაგსა სპ
არსეთისასა: მოაწვივეს და შემოკრიბეს ყ~ი ისლიმობა, და შეი
ყარნეს რანს და მომართეს ქვემო კერძოსა ქყანასა სომხითისა
სა: და მოადგეს ციხესა გაგს: აღიღეს იგი, და მოაოჵრნეს ყ~ნი
საზღვარნი მისნი:
ხ~ სცნა ესე სახელ განთქმულმან და უძლეველმან მჵე
დარმან და უებრმან ჭაბუკმან მეფემან გ~ი: მსწრ
აფლ შეიყარნა შვიდნივე სამეფონი თვისნი, იმერნი, დამ
ერნი ზემონი და ქვემონი, და გამოასხნა ოვსნი, და ქვეყანანი დი
დ ძალნი, და მომართა სულტანსა, რლ~ი მოსრულ იყო აურაცხე
ლითა, და უამრა ვითა ლაშქრითა: რ~ იყვნეს აქათაც სიკეთ
ე, და სიდიდე დაუსრულებელი:
მიმართეს, და განვიდეს მთასა ბუბაქართასა, და ვ~რ სცნა ესე
სულტანმან და ათაბაგმან, და ყ~თა ფალავანთა, და დიდებულთა
მათთა, და თქვეს; ვ~დ არა არს დღეს კაცი ქყანასა ზ~ა პი
რის პირ შემბმელი გ~ისა, და ლაშქართა მისთა, მივრი
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დოთ თავი და დავეფარნეთ პირისა მათისაგან, და დამყრელთა ყ~ისა სან
ოაგისათა, და უფროსღა გაგს შ~ა მყოფთა ლაშქართამან აღიძრნე

ს დაწარვიდეს: და ვ~ა განვლეს წყალი ეკლეცისა, რლ~სა შ~ა მსწრა
ფლ მ[.]სრბოლობამან და ჯარმან და ეწივნეს ლაშქართა, დაუწყეს
ჩამოყრა დაჵოცა: ხ~ესე რა სცნა ჵელმწიფემან, დასვე განმდი
დებულმან მკლავმან აქილეველმან და გულმან მაღნინტოვან
მან. მიეტევა სახედ მჵეცისა, გარნა უქმ იქმნა. ვიეთგანმე,
რ~ ძლევად განმზადებულსა წინა აღმდგომ, და დამახრწეველექმ
ნნეს დიდებულთაგანი ვინმე ვ~ე სადვეთა და ჭიდებადმდე:
ხ~ უფროსღა ვარდან კოლონკელის ძე, რლ~სა მას ჟ~ა ერისთო
ბაცა ეპყრა ჲერეთისა, კაცი დღითა მომწყსებული და ბრძოლასა
შ~ა ძლიერი და გამოცდილი, ნუ უკუჲ შურმან და მტერობამან ჰყო
ერთი ერთისამან, და არღარა მიუშვეს მეტყველთა ესრეთ: ვინა
თგან გაქცეულია სულტანი ყ~ითა სპითა თვისითა ნურღარა
აღვზავებული მკადრებელობ, ღ~ისაგან ესრეთ ამაღლებული. ა~დ
სიტყვა მათი უსიტყველ, საქმე უსაქმო და მიზეზი უმიზეზო:
გარნა ვინათგან მეფე ცნობითა ბრძენი და მომსმენი იყო, დამორჩ
ილდა: და კ~დ ეგო განმყრელი ლაშქართა თჴსსავე შვებასა,
და სიხარულსა და ნადირობასა შ~ა: შ~დ ამისა სულტანი და ათ
აბაგი ყ~ითა სპითა და ძალითა მათითა აღვიდეს გელაქუნად, და მ
იერ მოირთეს ძალი, და მოვიდეს კართა ანისისათა, და ზემოთ შაჰერმ
ანი, და ყ~ი ჵელმწიფე არაბეთითგან:
მას ჟ~ა შ~ა ანისსა განამტკიცებდა თორელი დიდი, და სახელ
განთქმული მოლაშქრე, და განმზადნა საბრძოლველნი და მანქანა
ნი მრღვეველმან და მარბეველმან და გარეშემოთა ქყ~ანათამან:
ესე ამბავი ვ~რ მოისმა ქყანასა ამას, და მოიწია წ~ე მეფისა,
რლ~ი მცირედითა ლაშქრითა იდგა შ~ს მთათ ლორისა და დმანისი
სათა, და ნადირობდა და იშვებდა: რლ~ისა წ~ე მოსრულცა იყო მო
ციქული სულტანისა, კაცი მოგვი და ტრელი, მეცნიერ საქმი
სა ამხილველი და განმხილველი ლაშქართა დგომისა, ვ~რ ი
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თქმის ჰინდოთა აღწერილსა ქილილა დამანასა შ~ა იგავი ბუთისა და ყ
ვავისა, ეგრეთ ამან სახედ ყვავისა გამომცდელმან ლაშქართამან, მოისხნა
ფრთენი და აღფრინდა, და მივიდა წ~ე სულტანისა და თაბაგისა, და მეტყვ
ელმან ესრეთ; აჰა ჟამი კ~დ გებისა ჩ~ნისა, უკეთუ აწ არა მიხვიდეთ,
სხვა ჟამი ვერღარა ჰპოოთ ვინათგან იხილნა მცირედითა მდგომნი, ა
მისთჴს განლაღნა სვე ამაღლებულსა ზ~ა, და ძალითა და ახოვნებით.
შემმართებელსა მეფესა ზ~ა:
ხ~ ესმათ რა ესე მათ, ფ~დ მხიარულთა აღისწრაფეს, და ღამე იგი
ყ~ი აღსწრაფებით წარმომემართნეს, და ჟ~ა განთიადისასა მძინარეთა ზ~ა
დაესხნეს ესრეთ უგრძნეულად, რ~ლ ძლითღა უძლო შეჭურვა, და ამჵედრ
ება ჰუნესა ზ~ა: ამას ზ~ა ი~ნე ამირ სპასალარმან, და სხვათა დიდებულ
თაცა კნინღა და შეპყრობის სახედ იძულებით წარმოიყვანეს, და გამო
ემართნეს ესრეთ მეტყუელთა ნუ მეფე, ჟამი არს [.] ომისა, და ჟამი არს
სივლტოლისა: ვინათგან ყ~ავე საქმესა ჟამი მიაჩანს, რ~ ოდეს ალექსა
ნდრეცა უძლეველი იძლია დედაკაცისაგან, და ეგრეთვე სამფსონ დალ
ილასაგან და სოლომონ სიბილასაგან და სხვანიცა სახენი ჵელმწიფეთა
ძლეულებისანი წინა უყვნეს, და ნუ უკჲ რლ~თამე განვარისხეთ ზეცათა
მეუფე, მომცემი შარავანდედობისა შენისა, და სწორად ძისა [.] ინება
განსწავლა შ~ნი, ვ~ა მამამან შვილთ მოყვარემან ამაღლებულსა ძე

სა დავითიანსა ზედა:
ვინათგან იგიცა იდევნებოდა საულის მიერ მეფე და წწრმეტყვ
ელი, უფროსღა მამად ღ~ისა გამოჩინებული: აწ ჩ~ნცა თავსმდებე
ლთა ვიჵმიოთ სივლტოლა, და კ~დ შემძლებელმან ყ~ისამან, და მომნიჭ
ებელმან ძლევისამან, ჩვეულებისა ებრ მოწყალებისა მისისა მოგვ
აგოს უძლეველობა:
და ესრეთ იძულებით წარმომყვანებელნი, და გამომართულნი მრავალ
გზის იგი, და მისნი მოყმენი რაზმსა შ~ა იპოვნეს გარე უკუნ მქ
ცეველი, და მიმბრუნველნი ჰჵოცდეს, და ჩამოჰყრიდეს სპათა მათ
თა: რლ~თა სიმხნითა ესე ვ~რი უცხო, და განსაკრთომელი საქმე
ეხილვა, რ~ არა დიდებული, არცა აზნაური არა ვარგი, და საცნა
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ური კაცი აზნაურის ყმაცა დაკლებულ იქმნა მათ ლაშქართა შ~ა,
თვინიერ ერთის ჯ~ის მტვირთველისა ქანის ძისა, და ერთის ბედითის კა
ცის აზნაურის კიდე გარნა ჯ~ი წარმოყვანებულ იქმნა მშვიდობით
და უვნებლად ჶ~ი განსაკრთომელი სიმჵნე და სიქველე, და უფროსღა ჵე
ლი საუფლო თანა შემწე, ვითარ რლ~თა წყობათა შ~ა, გინა ძველ
თა გინა ახალთა სმენილ არს ესრეთ უვნებელობა უგრძნეულად დამ
სხმელობასა შ~ა ესე ოდენთა სპათათა: ვინაჳცა ესერაჳ იხილეს ისლე
მთა მათ, შ~დ ამისა განიფრთხვეს და თქვეს, ვ~დ უკეთუ ესრეთ უგრძნე
ულად დამსხმელთა ვერ ჵელთ ვიგდეთ, და ვერა რლ~ი შევამთხვიეთ, აწ
დევნა ჩნგან გრძნობითისა აჩრდილთა მსგავს უკ~ჲ არს დევნაჳ
მათი, და წიაღითა შეპყრობა ქარისა: მაშინ შეიქცეს და წარვიდეს სი
რცხვილეულნი:
აწ უკჲ წამკითხველნი ამისნი, და მცნობელნი განიცდიდით საკვირვ
ელებათა ღ~ისათა, ვ~ა წერილ არს ფსალმუნთა შ~ა, საზღვარი და
სდევ რათა არა გარდაჰჵდეს ვ~რ ითქმის ზღვისა თვის: და კ~დ კესარ
იელთა მნათობისა დიდისა ბასილის მიერ აღწერილი ბუნებით[.] მე
ტყველებისათვის ექვსთა დღეთასა, ვ~რ ჩიტი ალკუნი ბაგესა ზ~ა
ზღვისასა დამსხმელ იქმნების კვერცხთა, ხ~ ოხრვანი და ღელვა ტე
ხილებანი ზღვისანი ვერ შეარყევენ და ვერცა გარდაჰჵდებიან ბ
ძანებასა ღ~ისასა უკეთუმცა მიეშვა ზენასა განგებასა, და არა უკუ
ნექცივნეს სიმჵნეთა და სიქველესა მეფისასა, და შიშსა სპათა მისთასა, წარტყვენილ და მოოჵრებულმცა ქმნილ იყო ყ~ნი არენი, და ა
დგილნი უმანკონი სამეფოსა მისისანი: შ~დ ამისა უბოძა: ანისი თვისსავე მემამულესა, და ითაყვანა თავისა თვისისა ყმად და თვით შე
მოეხვეწა ელდაგუზ ათაბაგი, და ჩამოდგა შუა სულტანისა და ქართვე
ლთა, და ითხოვა ზავი, აქათ დედოფალი რუსუდან დაჳ მეფისა სუ
ლტანისა ცოლ ყოფილი ჩამოდგა შუა და შეიქმნა მშვიდობა, და ჟამ
რაოდენმე ზავი:
ხ~ თვით მეფე დაჯდა სიხარულად და განსვენებად და ნადირობად: ოდ
ესმე ჟამსა ზამთრისასა გარდავიდეს ლიხთ იმერითს, და იუწიის ზღ
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ვად პონტოსა, მოვლის და მოინადირის ალანთა ქყ~ანა, რ~ლ არს აფხა
ზეთი, და ოდესმე ზღვადმდე გურგანისა, და ამას შ~ა სუფევდა და იხარებდა:
ვინათგან უღონო იქმნებოდეს ლაშქარნი და დიდებულნი ამის სოფ
ლისანი, მკადრებელთა მოაჵსენეს ესრეთ სახედ, არა არს ღონე დარჩო
მისა ჩ~ნესა თვინიერ ლაშქრობისა და რბევისა:

ხ~ ისმინა მეფემან, წარსცა ფიცი და ზავი შინაურთა, და ერთსა დღ
ესა შ~ა დაასკვნეს პაემანი ლაშქრობისა: უბრძანა ტაოელთა კლარ
ჯთა, და შავშთა მორბევა ოლთისისა და ბანისისა: ხ~ მესხთა და თორელ
თა კარისა, და აშორნისა; და ამირ სპასალარისა და სომხითართა მტკვ
არს აქეთ, ვ~ე განძამდის: თვით სარაგიანით ლიხთ იმერთა, და ქარ
თველთა განძისა და მართებით მტკვრის პირი იმიერ და ამიერ ხო
ლთამდის: და ჲერთა და კახთა ალაზნის შესართავით ვ~ე შარვა
ნამდის: იქმნა ესე ვითარი უცხო ლაშქრობა, რ~ლ არა ოდეს ვის ეხილ
ვა: ესე არა უდარეს მიჩნს ამბაკომის აღტაცებასა, და დანიელი
ს მრ~თ მსწრაფლ მოყვანებასა, არცა ელიას ცეცხლისა ეტლ
თა მ~რ მსწრაფლ აღტაცებასა რლ~ი ესე იქმნა დღეთა ამათ ჩნ~თა:
ღ~ისა არს საკვირველება ესე, და არა კაცობრივისა ძალისა,
ესრეთ წამსა შ~ა მლაშქვრელმან და აღვსებულმან ურიცხვთასა
უნჯეთა მიერ, გარდავლო მთა, და იპოვა მუნვე გეგუთს რლ~ი მუნ
მყოფთა ძლით ირწმუნეს ყოფა ამისი: აწ რ~ლნმე ენამან, ანუ რ~ნმე
გონებამან შეუძლოს აღწერად, ანუ გამოთქმად: და უკეთუ ჵელ ჰყოს თ
ვითოეულად აღწერად, საწყენმცა იქმნა სიმრავლითა აღწერილთა
თა, და საკვირველ და დაუჯერებელ სასმენელად
ვინათგან და ვითიანობა და სოლომონიანობა ამასთანა ცხად იხი
ლვებოდა ცხებულსათანა ღ~ისასა, ამასცა სოლომონისებრ ჰმო
ნებდეს, ყ~ნი მეფენი ქ~ყანისანი და ძღვნის მრთმელობდეს წ~ე
მისსა: რ~მოვიდ წ~ე მისსა ანდრონიკე კომნი ანოსი ცო
ლითა სახე შვენიერითა და ბრწყინვალითა, თანა შვილებითა, და დ
ისწულითა, მამის ძმისწული დიდისა მანუილ კეისრისაყ~ისა დასავლეთისა, და საბერძნეთ მეფისა: და ვ~რ ჰმართებდა, ეგ
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რეთ მადლობელმან ღ~ისამან შეიწყნარა და მისცა პატივი შესატყვისი
სახლის შვილობისა მისისა, და მისცნა ქალაქნი და ციხენი კმა საყო
ფელნი მისნი, და დაუდგნა საჯდომნი სიახლესა საყდრისა თჴსისა
პირის პირ მამის ძმის წულისა თვისისა აღსართანისა, რლ~ი მე
ფე იყო მოვაკანისა, და შარვანისა, და ზღვის პირისა დარუბანდით ხი
ლხალამდის, რლ~ი მეფესა უჩნდა ვ~ა შვილი რ~ მამის დისა თამა
რის ძე იყო, რლი პ~ლ განეთხოვა მეფესა დიდსა დავითს, ესე
შარვანშაჰ შემოხვეწილ იყო ოდესმე დაჭირებული დარუბანდელთა
ხაზართაგან. მაშინ შეიყარა ლაშქარნი იმერ და მიერნი, და თვით ძმ
აცა ანდრონიკე მეფისა ბერძენთასა თანა წარიყვანა, და მივიდა ვ~ე კა
რთამდე დარუბანდისათა შაბურანი რლ~ისა კართა თვით მჭვრეტ
ელობასა შ~ა მეფისას მოსაწონელ იქმნა ანდრონიკე თვით მის
გან, და ყ~თა სპათა მისთაგან, და უბოძა ქალაქი მამის დის წულსა
თვისსა შარვან შაჰს და მუნიდაღმე მომრბეველი ბასიანისა, რლ~ი
ესე უცხო იყო კაცობრივისა ძალისაგან:
შემოიქცა მუნით გამარჯვებული, იშვებდა და იმოთხვიდა საყოფე
ლთა შ~ა თვისთა, ოდესმე გაგზავნიდის სპათა თვისთა, და სპასა
ლართა და მიუწევდის ვ~ე ნახჭევანის კარამდის და ოდესმე მასი
სამდის და ღოღვამდის, ოდესმე ბარდავამდის, და ბლყუნამდის:
ამას ესე ვ~რსა მარჯვებასა და გაზეებასა შ~ა, განამრავლნა საჭურჭლენ
იცა, და დასდვა თვით მისით მონაგებით, და მისთა ნატყვენავთაგან მოგ
ებული ციხესა შ~ა უჯარმოსასა, რლ~ი აგებულ იყო გურგასლისაგ

ან ვახტანგისა, რლ~სა შ~ა აღესრულა ლომი იგი ლომთა და გოლი
ათი გოლიათთა ვახტანგ:
ხ~ სანადიროთა ქორთა და ძაღლთა სიმრავლე, და სიტურფე და მოკა
ზმულობა არა ოდეს ვისგანქმნილ არს არცა წიაღ მომართ ყოფადარს:
ამას ესე ვ~რსა სრულ ყოფასა სოფლისასა, და სწუთოთა გემოთა შ~ა
ქცევასა, მიიწიფა ძმის წული მისი, დიმიტრი, შვილი ძმისა მი
სისა უხუცესისა დავითისი, სახე კეთილი, და ყ~ითა ჵელოვნებითა.
მარჯვე და განსწავლული, ზნე კეთილობითა მსგავსი სახლისა შ
1-30 სტრ., 151r
ვილობისა მათისა: გარნა რლ~ი ცუდ იქმს ამათ ყ~თა სიკეთითა და სწა
ვლულებათა, სახე უკლებოთა და ჭაბუკობათა იგი ექმნა მკვლელ, და განმ
ამწარებელ ჟამთა ცხოვრებისა მისისათა:
უშიშოება ღ~ისა, და გარდამავლობა სჯულისა ქ~ეს მცნებათასა,
ვ~რ თანა შთამამავლობა, და გვართა უბედობა ამის სამეფოსა კაც
თა: ვინათგან დავითცა მამამან მისმან ღალატსა, და განდგომილ
ებასა შ~ა მამისა თვისისა დიდისა დიმიტრი მეფისა, ამოსწყვი
ტნა ამის სამეფოსა დიდებულნი, რლ~ნიმე ექსორია ქმნით, და რლ~ი
მე სიკვდილით, და რლნიმე განპატიჟებით:
აქაცა მსგავსად მისსა შევიდა გულსა მისსა ეშმაკი და გონებ
ასა მისსა და მის მიერ შერისხდა ღ~ი ორბელიანთა, და ყ~თა ტ
ომთა და მიმდგომთა მათთა, სამცხელთა, ჲერელთა, კახთა,
და სადაცა ვინ ნათესავი, და ნატამალი მომსმენარ მათდა
იყო: იქმნა განდგომანი, ბრძოლანი, კლვანი, სისხლნი, და რბევ
ანი: ხ~ მოქმედმან სამართალთამან ღ~ნ არა მიუშვა, ვ~ა
დავითის ძე აბესალომ, არცა ამას სცა უფლება, ვ~ა წერილ
არს წ~ა სახარებასა შ~ა უკეთუ ჰრქვას შვილმან მამასა
ანუ დედასა კორბან რ~ლ არს ნიჭი, რ~ლ ჩემგან სარგებელ
გეყოს სიკვდილითა მოჰკვედინო:
ამისთვისცა არა წარემართა ძესა მამისა წინა აღმდეგისა
სა, და თვით ამასცა წინა აღმდეგსა და განდგომილსა მეფ
ისა ღის მოყვარისასა: და მიეცა ძლევა გ~ისვე მძ
ლეთა მძლესა: მაშინ შეიყვარა ქალაქით ტფილისით
ლაშქარი, და მრ~თა და სომხითის მთასა შ~ა მყოფსა და ე
კვეთა ძლიერად იოტნა და განაქცივნა დიმიტრი, და მიმდ
გომნი მისნი: და შეიხვეწნეს ქალაქსა შ~ა და ციხესა ლო
რისასა: და მოუხვნა ყ~ნი სიმაგრენი და ციხენი, რაოდენნი
მას მძლავრებით და ეპყრნეს:
მაშინ წამოუვიდეს დიმიტრის, სარგის მჵარგრძელი
შვილითა და ძმის წულითა მისითა, [..] ძმა და საყვარელი
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ორბელთ: ესე შეიტკბო და შეიყვარა მეფემან, და მისცა მისანდობლ
ობა მსგავსად გვარის შვილობისა მისისა, და მომრბეველმან ტაშირისა
და ლორისა, ვ~ე კართამდე დაიბანაკა აგარათა: მაშინ დიმიტრი მყოფმ
ან ციხესა შ~ა ლორისასა, წარგზავნა ლაშქარნი, რლ~ნიცა დარჩომო
დეს ერთგულებასა შ~ა მისსა და სხვანი თემნი მესხნი, თორელ
ნი, ქართლელნი, სომხითარნი, და თვით გამზრდელი მისი მეჯინიბე
თ უხუცესი ჭიაბერი, და მივიდეს ქყანასა ჲერეთისასა, და მუნი
თ მოიჵმეს ჲერეთის ერისთავი და ყ~ნი ჲერნი სრულითა ლეკითა

კავკასითა, და შექმნეს ომნი ფიცხელნი და მკვეთრ კვეთებანი.
რ~ იყვნესცა ორ კერძოვე გამოცდილნი, და ლომნი ჭაბუკნი:
ამას შ~ა სძლო მსჯავრმან სიმართლისამან, გააქცივნეს ჲერნი,
დიდებულნი აზნაურნი, და ლეკნი: ხ~ შეიპყრეს გრიგოლ[.] ასათი
ს ძე ფიცხელი, და კარგ მეომარ, თვით ჵელ დაკოდილობითა და გა
მოკვლითა ცხენისათა შეიპყრეს ი~ნე ვარდანის ძე, რლ~ი ითქმო
და პ~ლთგან ორგულად, და მთხრელად მთხრებლისა, და მისთანა[..]
შოთცა ძე ართა ვაჩოხის ძისა: ესენი ვ~ა შინათგამცემელნი
განზრახ განგებითა ჵელთ იპყრნეს, წამოემართნეს, და მოვიდეს წ~ე
მეფისა ღ~თივ და ცულისა:
ხ~ განიხარეს სიხარულითა დიდითა ფ~დ, ვინათგან ხედვიდა ღ~ა თანა
შემწედ თვისსად ჵელის ამპყრობელად, და მარადღე მარჯვებისა.
მომცემსა მრავალსა მადლსა აღუარებდა:
მაშინ მეფე აგარას მყოფი აღიძრა, აღვიდა, და მოადგა ქალაქსა და
ციხესა ლორისასა: ხ~ მას ჟ~ა წარგზავნეს სპარსეთს დიმიტრი ქა
რთლის ერისთავი სუმბატის ძე ლიპარიტ და მეჯინიბეთ უხუცე
სი ქავთარ ივანეს ძე, რლ~ნი ესე გ~ისაგანვე იყვნეს ჵელი
ს უფალნი, და ანანია დვინელი, ზოგნი შეერ შანისათანა, და ზოგნი
ელდა გუზის ძეთა თანა, რათამცა მოხადეს ღ~თსა შემწედ თვისად:
ხ~ მათ და ღაცათუ ინებეს თანა შემწეობა დიმიტრისი, და თანა
მოჰყვესცა, ა~დ უქმადვე უკუნ [.აქცია] აქცია მართლ მსაჯულებამ
ან ღ~ისამან: ამას შ~ა დაუღონოვდეს ციხესა შ~ა ლორისასა
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მყოფნი იხილა რა დიმიტრი თავი თვისი ყითურთ შეუწევნელი, მოიბა
საბელი, დაbგარდამოჵდა ციხით, და მომართა თვისსავე ბიძასა, და ამირ სპ
ასალარი და სხვანი, რლ~ნიცა დარჩეს ციხესა შ~ა, უნებელები
თ გამოასხეს ციხით, და მოიყვანდეს წ~ე მეფისა სვე სრულისა,
და ამაღლებულისა: აღიღო ლორე, და დაიმჭირა თავისა თვისი
სათვის: ხ~ მას ჟ~ა მუნით წარმოვიდა მორჭმული, და ზე ამაღლებუ
ლი, და ურჩთა და მტერთა თვისთა არა მიაგო მსგავსად მისაგებ
ელისა მათისა, ა~დ შენდობით და წყალობით წვართა, და რლ~ნი
მე ექსორია ჰყვა უცხოთა ქყანათა, და თვით მოვიდა ნაჭარმაგ
ევს: იშვებდა და იხარებდა, და მადლობდა ღ~თსა:
შ~დ ამისსა მეორესა წელსა, შეოიკრიბა ყ~ით სამეფოთ თვისით შემო
იქცა იანუხით ნაჭარმაგევადმდე, და შემკრებელმან შვიდთავე
სამეფოთა თვისთამან, და მოუწოდა ცოლსა თვისსა დედოფალთ.
დედოფალსა ბურდუხანს, რლ~ი იყო ოვსთა მეფისა რლ~ი მატ
და სიკეთითა ყ~თა დედათა, სიბრძნითა, და გონ[.]იერებითა დას
იტურფითა, და შვენიერებითა, რ~ მის ებრი სძალი არა ვის უხ
ილავს ქყანასა ქართლისასა, და ვ~რ იგი მატდა ყ~თა სიკეთ
ითა, ეგრეთვე დედობითაცა თამარისითა, უმეტესი იყო ყ~თა, და თანა
განზრახვითა, და გამორჩევითა მისითა, და უფროსღა განგებითა ზენაჳ
სა მის ყთა მხედისათა, შარავანდედთა მინიჭებითა შვილი მა
თი თამარ ნათელი, და ბრწინვალებაჳ თვალთა მათთა, და გვი
რგვინი, და მანიაკი ყთა მეფეთა და ჵელმწიფეთა:
მეფედ ჰყო თანა დგომითა პატრიარხთა, და ყთა ეპისკოპოზთა
თა, დიდებულთა ამერთა და იმერთა, ვაზირთა, სპა სპეტთა და ს
პასალართათა: და დაისვა მარჯვენით თვისსა, მეფე და დედოფალი

შემკული და შემოსილი პირად პირადად ფესვედითა ოქროანი
თა, ბისონითა და ზეზითა, რლსა ხადა მთად პოხილად და მთ
ად შეყოფილად; და დაადგა თავსა მისსა გვირგვინი ოქრ
ოსა მის ოქროსა, აღმკული იაკინთთა, და სამაგდეთა[.] მ~რ, და
მდიდარნი ერისანი ლიტანიობდეს წე პირსა მისსა:
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და თვით მეფემან მფიცებელმან ერთგულობისა, და ერთ სულობ
ბისა მისისათვის, და ცრემლით და მალტობელმან, შევედრა ი
გი ღ~ა და კ~ხა კ~ხევითა აბრაჰამიანითა: რლ~ი ჰსჩანს ვ~ა
მზე, ვ~ე მოდღენდელად დღედმდე მამისა კ~ხევა შვილსა ზ~ა სა
ყვარელსა, ნარნარსა და მშვიდსა, მსგავსად დავითისსა, და ლოდ
ისა მისებრ დანიელის მ~რ ხილულისა, რლ~ი გამოეკვეთა მთ
ისაგან, იმატა და ამატოს, და მერმეცა იმატა, ვ~ემდის იქმნა
მთა დიდი, და ლოდ საკიდურ[.] არა ლოდ შებრკოლებისა: და შემ
უსრა ყ~ნი ხატნი და კერპოვნება ოქროსა, ვეცხლისა, რკინი
სა, და რვალისა, რლ~ნიმე უხილავთა ძალთა ძეგლ
ები, და ანდრიანტები, და რ~ნლიმე ხილულთა მბრძოლთა და
წინა-აღმდგომთა ძლიერებანი, და სილაღენი რლ~ნიცა შე
მდგომმან სიტყვამან საცნაურ ჰყოს, რლ~ნი გვეგულების ა
ღწერად:
ხ~ ჩ~ნ პირველსავე სიტყვასა მოვიდეთ: და ვ~ა ესრეთ განც
ხრებოდეს და იშვებდეს, და არა სადათ იყო მავნებელი გინა ვნებული, ა~დ ყ~ითურთ მოხარულნი, და გაზეებულნი იმოთხვი
დეს და იხარებდეს: მაშინ მოიწია თნა ნადები იგი ბუნ
ებისა ჩ~ნისა, და საწუთოსა ამის პირ უჭ~ტობა და ს
იმუხთლე, მიიცვალა დედა თამარისი, ყ~ითურთ სიკეთე
[.] აღმატებული დედოფალი ბურდუხან:
და თუ ვითარნი ვაებანი და ტყებანი იქმნნეს ჟ~ა მას შემს
გავსებულნი მწუხარებისა მათისა, სიტყვით გამოთქმა
შეუძლებელ არს, და აღწერად შეუკადრებელ, და საწყინოდ
მსმსენელთა თვის:
ხ~ მეფესა გეგუთს მყოფსა უთხრეს ესეოდენნი ამბავნი
ზარის საჵდელნი: მაშინ მეფემან ამფხვრელმან თმათა
და წვერისამან აღისწრაფა შეყრად საყვარელისა თვის
ისა, ესე ვითარისა დედისაგან უსამშობლო ქმნილისა
[ტკილისა] ტკბილისა შვილისა თვისისა თამარისა: რლ~სა ნათელ
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ცისკროვნება ჰაერისა მისისა სიმრუმედ გარდაიქცეოდა, ხ~ ნაკადულნი
ცრემლთა მათთანი ურთიერთას ხვევნასა შ~ა ოთხთავე თვალთა
გან სახედ სამოთხისა მდინარეთა გეონისებრ მცენარეობდეს, და ვ~ა წე
სისა ებრ იგლოვდეს, ყ~ლთა ქართველთა-თვის ეგე ვ~რისა დაკლება
სა: მაშინ კ~დ იმედის მდებელ ექმნა შვილსა საყვარელსა და სატრ
ფოსა არა უმეტეს ზომისა გლოვად, ვ~ა რა იყო თამარ გარდა
მსვლელ წესსა, და საღ~თოთა სჯულთასა მორჩილ ექმნა მამა
სა თვისსა, და მიმყოლელ, ვ~ა ბრძანებასა მისსა:
და შ~დ გლოვისა მის გარდახდომისა, და მოქცევასა წელიწადთასა
კ~დ იშვებდა და ნადირობდა მომვლელი მთათა და ბართა, ბრძანები
თ მპყრობელი აღმოსავლეთისა და დასავლეთისა, ჩრდილოსა და ს

ამხრისა: რ~ ამას სძღნობდეს და ძმობდეს მეფენი ბერძენთანი და
ჰრომთანი, ჰინდოთა და არაბთანი, ეგრეთვე სულტანი ხვარასნისა
და ბაბილოვნისა, და შამისა, ეგვიპტისა, და იკონიისანი და შემდგო
მნი ამათნი სკვითნი, ხაზარნი, და ალმანნი, ხვარასანი, და ხვა
რაზმ შჰა, აბაშნი, არაბნი ელა მიტელნი, და შუა მდინარელნი,
და ყ~ნი ერნი, ენანი და ნათესავნი მაღრიბით მაშრიყამდის:
ამას ესე ვითარსა გაზეებასა, და ამალებასა, სვე სრულებასა და
სოფლის მონაგებთა და დიდებათასა: აჰა მოიწია ჟამი ევას წყ
ევისა, და ადამის ცთომათაგან დანასჯი, და ყ~თა ტომთა მათთ
ა ზ~ა თანა წარუალი ვალი სიკვდილი, ყ~თა შემჭამელი და მი
წისა მიწადვე მიმაქცეველი, რ~ ვ~ა ღ~ნ და ძემან ღ~ის
ამან ჩ~ნდა მოსრულმან ჵორცითა მით ადამიერითა მიიღ
ო სიკვდილი, რა საკვირველ არს,რ~ლ მიწით მოღებულნი მიწადვე მიიქცენ: ეგრეთვე ამან დიდმან და სვე სრულმან
და ყ~ითურთ ღ~ისა სათნომან ქცევათა და კაცობრივთაცა შ~ა
უახოვნემან და უზესთაესმან ყ~თა მის ჟამისა კაცთამან მე
ფემან დიდმან გ~ი მიიღო სიკვდილი: ქკ~ოს ტ ჟ დ:
მოკვდა მეფე გ~ი მსგეფსსა ქ~ეს ვნებისასა: ესე ვ~რი საგო
დებელი და საღაღადო მოსაწევარი მოიწია რ~ლ ითქმოდაცა
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თუმცა განსახეთქელი კლდეთა და შემძრველი იატაკთა და დამაბნელ
ებელი მნათობთა:
ესმა ესე მეფეთ მეფისაგან თვით მეფე ქმნილსა თამარს ქა
ლაქსა შ~ა ტფილისისასა მჯდომსა ციხესა შ~ა ისანს: მაშინ
ყოვლითურთ სამოთხისა მსგავსი სამყოფი, იქმნა ჯოჯოხეთი
სა, დაშავებათა წილ და მუსიკობათა, აღჵდეს ჵმანი ვაებისა და ტყ
ებისანი: თამარ პირი იგი ეთეროანი და უკიმრო, ჰაერი და უმრ
უმო ნათელი შეიზღუდა ბნელითა, და მფხრველი თმათა იხ
ოკდის ღაწუთა ჵელითა მულღაზაროვანითა, და წყარო სისხლი
სა ცრემლთასა უსრობდა ნაკადულსა ცრემლთასა: ხ~ დაჳ მეფისა
რუსუდან გამზრდელი თამარისი, იყოფებოდა სამშვილდეს: წარვ
იდეს პატრიაქი, და დიდებულნი წარმოიყვანეს მუნით, შერავიდეს
ტაძართა სამეუფოთა და აღმხილველთა თვალთასა იხილეს ამ
აღლებული, დასვე სრულებით გაზეებული ტახტი, და სასვენ
ებელი მეფეთა დაცლილი და ოჵერ ქმნილი:
და ვ~ა იხილა აღზრდილი თვისი თამარ ესრეთ მყოფი, მაშინ გა
რდამხვეველნი ურთიერთას სისხლეურითა ცრემლითა ჵმასა
აღუტევებდეს ვაებისასა: მიმო იხილეს გარემოს, და იხილ
ეს მიხაილ პატრიაქი ყ~თა ეპისკოპოსთა თან მდგომი, და ვაზ
ირნი ანტონი, და ამირ სპასალარი ყუბასარა, და სხვანი ჵელის უფ
ალნი მეჭურჭლეთ უხუცესი ვარდან და მდივანი ჩურჩურახი ჭი
აბერი მეჯინიბეთ უხუცესი, აფრიდონ მსახურთ უხუცესი,
იოანე და დიდებულნი აზნაურნი, მონანი და მოყმენი: თანა პო
რფირითა და გვირგვინით[.] სკიპტრითურთ, და საჭურველთა სვიან
ად ჵმარებულთა: კ~დ ამხილველთა იხილესცა სრაი სავსე მეომ
ართა რაზმები და რაზმები სპანი, და მონა სპანი: და კ~დ ქალაქნი და
ციხენი აწყვედილი და ოჵერ ქმნილნი, და თვით იხილვებოდა ტანი
თა გურგასლიანითა, და პირითა მნათობიერითა უსულოდ და უძრ

ავად მდებარე: ან რლ~იმცა სახე მოიღებოდა სახოსა მის დღისა რლნმან ენამან
გამოთქვნეს ანუ რაოდენი გლოვ
ანი რაოდენნი ტყებანი, რაოდენი, ვაებანი და რაოდენნი სისხლე
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სისხლეურთა ცრემლთა ნაკადნი ათას კეცნი რლ~ნიმე მოთქმანი
და მოხსენებანი აბელისადამი და დავითისნი იონათანისადმი, და იაკობ
ისნი იოსებისადმი, ამას ესე ვითარსა გლოვასა და ბნელთა სახლ
თა შ~ა შეწყვდევასა, შთაცმასა და დაფენასა ძაძისასა, და კიდე ქმ
ნასა ყისა სანოაგისასა, მიუმყოვ[.]რებელად ჟამი გლოვისა ვე
რღარა ეძლოთ ქართველთა უმეფოდ და უპატრონოდ ყოფა: ამისთ
ვის შემოკრბა შვიდთა სამეფოთა დიდებულნი, რლ~ნიცა ღირს იყვ
ნეს განზრახვად და გამორჩევად: ჰკადრეს და მოახსენეს დედოფალსა რუს
უდანს გამზრდელსა თამარისასა, დღეს შ~ნ ჰსჩან მშობლად ამი
სა, და ვინათგან ვხედავთ ყრმასა თამარს გონებითა არა ყრმაებრითა,
ა~დ გონებითა და ცნობითა სრულსა, და ჯეროვნად და კეთილად მორჩილ
სა, და მსმენელსა შ~ნდა, და შ~ნ გხედავს სახედ მშობელთა, არქვ მბრძა
ნებელმან, და მომხსენებელმან შეცვალება ამის ესე ვ~რსა გლოვისა:
დასა, და ძმასა, და მამასა მათსა და უსვამს, მუნ ჵელჰყოს განბრწყინვე
ბა მათი: და უკეთუმცა არა შემეცნებულ იყო სისრულესა და ზესთა
პყრობად და აღმატებად მთავრებრივსა პატივსა გვირგვინი იგი და
მანიაკი მეფობისა არამცა ერწმუნნეს საყდარი დავითისი და საბრჭო
სოლომონისი:
აწ ჵელ ჰყოს ჵელითა მეფობასა, დკ~ხევით გვირგვინოსან ყოფად აღ
ვიდეს, და ამაღლდეს და დაჯდეს საყდართა მამათა თვისთასა, აღ
პყრობითა და აღძღვანებითა ძელისა ცხოველისათა, მან დაიპყ
რნეს კიდენი ქყ~ანისანი, და მეფობდეს იგი ზღვით ზღვადმდე, და
მდინარითგან კიდედმდე სოფლისათ:
ამისმან მსმენელმან დედოფალმან რუსუდან, მიითვალნა განზრახ
ვანი მათნი, და ეკვეთნეს სიტყვანი იგი შევიდა წ~ე თამარისა უბ
რძანა და მოახსენა მეფესა და დედოფალსა თამარს და ძლით [.] მო
რჩილ ექმნა ბრძანებასა გამზრდელისა თვისისა; და შვიდთავესამეფოთა თვისთა განზრახვითა და გამორჩევითა ძლით და არწმ
უნეს აღსლვად, და აღმაღლებად საყდართა და საჯდომთა მამა პაპთა:
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Èაჯდა ნებითა განგებითა ღ~ისათა მეფე თამარ: და საბა
მითგან წელთა ექვსიათას ექვსას ოთხმოცდა ექვს
სა: ქ~ეს აქეთ, ათას ასორმოცდა ათექვს მეტსა:
იყო მეფე საქართველოსა თამარ სამეოცდა მესამე:
ხ~ აწ ამიერითგან ვიწყო, და მიგითხრა და ფარული იგი ცეცხლი,
ვ~ა საღრტილსა შ~ს კვეთებითა რკინისათა გამოჰკრთის, ეგრ
ეთვე აღმობრწყინვებად ამბავთა თამარისთა, და სიტყვით.
ოდენ მცირედი რაჳმე ნაბერწყალი დიდისა მის საჵმილისა აღ
მოვაჭვირვო, და მიგითხრა მიუთხრობელი, და სიტყვით გამოუთქმ
ელნი ცხოვრებანი, და ქცევანი თამარ ბრძნისანი:
მაშინ ვ~ა შემოკრბეს შვიდთავე სამეფოთა მთავარნი, და დ
იდებულნი პატრიაქით თანა ყ~ლით ეპისკოპოსით და სამ
ღვდელოთ კრებულით, აღსვეს და აღამაღლეს საყდართა
ზ~ა სამეფოთა მზე იგი მზეთა, და ნათელი ნათელთა, ელვარ

ება და მზეებრ მაშუქებელი სხივ კაამკამებათა, მიიღეს.
გვირგვინი. და აღამაღლეს ჵმა მგალობელთა ძლევით გვი
რგვინოსნობისა, და მძლედ მფლობელობისა, და მოახსენებ
დეს მთასა ზეთის ხილთასა გამოჩინებულსა ჯ~ა კოსტ
ანტინესზე მეფისა:
და ამას ესე ვითარსა შესხმასა და გალობასა შ~ა, ვინათგ
ან ლიხთ იმერთგან იყო დადგმად გვირგვინსა თავსა სამეფო
სა, აწვიეს მონაზონი ღირსი მადლით შემოსილი მთავარ ეპ
ისკოპოსი ქუთათელი ანტონი საღირის ძე მიღებად გვირგ
ვინისა: და სრულ ჰყვესრა კ~ხევაჳ, და დალოცეს; მაშინ კახაბერი
კვირიკეს ძე ერისთავი რაჭისა და თავ კვერისა, და სრულ ყვე
ს მოჵელეთა სვიანთა და დიდებულთა ვარდანის ძეთა, სა
ღირის ძეთა და ამანელის ძეთა მოღებად და დადებად ჵრმ
ლისა: ამას შ~ა ჰკრეს სპილენძ ჭურთა, ბუკთა, ქოსათა
და წინწილთა, და იყო ზარი და ზეიმი ქალაქსა შ~ა, სიხარულ
ი და მხიარულება. შვება და გამოსვენება, და იმედი უიმე
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დო ქმნილთა და სასოება უსასო ქმნილთა:
თაყვანისცეს, და ლოცეს და ადიდეს სპათა შვიდთავე სამეფოსათა, და
დაიპყრა ჟამისად თვითოეულმან თვისი ადგილი: რ~ რ~ლნ ადიდნის მა
დიდებელნი თვისნი ღ~ნ, თვით მისგან იდიდა თამარ შვიდ მნათობიერი
რ~ლნ ექვსთა დღეთა შ~ა წარმოაჩინნა ყ~ნი არსნი, და განსვენება სცა
მეშვიდესა, ესე თამარ არს, რ~ლისათვის თქვა განსვენებად სულსა შ~ა მშ
ვიდსა და მყუდროსა: აწ მხილველმან იხილა და იყო ნათელი უმეტე
ს ნათლისა მის ხილულისა, და იყო კეთილ, და უწოდა ნათელსა მას
დღე: ამას უწოდა ნათელად ულუმპიანად დიდ სვეობისა, და დიდ ბრწ
ყინვალებისა: ამან განმზადებელმან სიბრძნისა შვიდთა სვე
ტთამან, აღაშენა მას ზ~ა ტაძარი შეუმწიკვლებელად სამკვი
დრებელად შვიდთა მადლთა სულისათა, და შვიდ გზის დღესა შ~ა
მადიდებელმან ღ~ისამან, შვიდ წილ განწმედილ ყვნა სიტყვა
ნი თვისნი მსახურებად უ~ისა, ვ~ა აღწერენ რლსამე ესაია და რლ
სამე და~თ, და პატივის მცემელი შვიდთა, უფროსღა ნაწილის
მიმცემი მერვისა სიტყვისაებრ სოლომონისა: კვალად შვიდცა.
და სამეოცდა ათ შვიდ გზის შვიდეულთა შ~ა თვითოეულსა დღესა შემ
ნდობელმან ბრალეულთამან ჵმისა ებრ სამეფოსა, და შვიდთა მათ
სარტყელთა ცისათა მნათობთა სპეროსანთა, რ~ლ არიან კორნოს,
ზევს, აფროდიტე, აპოლონ, ერმი, ირაკლი და არვა:
ამათ შეასახა სფერა მიწიერი ხუთთა მათ საგრძნობელთა სულ
ისთა შვიდ მყოფელად თანა და რთვითა სულისა და გონებისათა,
განწმედად, განათლებად და განბრწყინვებად, და ესრეთ აღებაძვა ზ
ენასა მნათსა ქვენა ესე მნათი, გინა თუ შვენებითა უცხოთა.
და უსახოთა, გინა თუ სიბრძნითა და მეცნიერებით მპყრობელო
ბითა, ანუ მზეებრ უხვებითა მიფენად სწორებით მართალთა და
ცოდვილთა, და ესრეთ განსწავლნა ხუთნივე საგრძნობელნი, და
შეიზღუდა შიშითა ღ~ისათა ხედვა, ყნოსა, სმენა, გემოს, ხ
ილვა და შეხება, და ულიქნავად სატანას [ა] და გველისა მ~რ, და ეს
რეთ მ~რდ წარმდინარე ესე საწუთო და ქვე და მზიდველი მსგ
1-30 სტრ., 155v

ავსად სოლინართა შეუხებელმან მიწისამან, უნებელად წარიხა
დნა, და ესოდენთა დიდებათა და სიმდიდრეთა, გარდარეულთა, და ს
იმაღლესა შ~ა ესრეთ იყო, ვითარმცა ყ~დ არა რაჳ ჰქონებოდა, და უ
დარეს და უგლახაკეს ყ~თა კაცთასა შეერაცხა თავი თჴსი, მომხს
ენებელი ჵმისა მის „შიშველი გამოველ დედის მუცლით ჩემი
თგან, და შიშველსა მეგულების წარსლვად: და ესოდენსა ამას
ღ~ის მსახურებასა და კრძალულებასა შ~ა, ნუ უკუჲ ქვეყნიერი
ესე მეფობაჳ უდიდებელად, და განუგებელად დაუტევა ნუ იყო
ფინ; ა~დ უზეშთაეს ყ~თა მეფეთა, და ბრძენთა, და ფილასოფ
ოსთასა კეთილად განაგო, და შეამკო და წარმართა, რ~ი ესე შეუძ
ლებელ არს სხვათა კაცთა მიერ ჵმისა ებრ სამეუფოსა ვ~დ „ორ
თა უფალთა მონება შეუძლებელ არსო“ ა~დ ამან პ~დ მეძიებელ
მან სასუფეველისამან და ზენასა სუფევისა მოსურნე მან, ქვე[.]
ნა[..]ცა ესე დიდება და სიმდიდრე უხვებით და სავსებით მიიღო აღთქმ
ისაებრ უტყუელისა:
პ~დ ეძიებდითო სასუფეველსა ღ~ისასა და სიმართლესა მისსა და ესე
ყ~ი შეგეძინოს: რ~ აღიმაღლა მაღლად გონება, და მდაბლითა სული
თა განიცადა სიდიდე საქმისა მის და ხვედრებულისა, მიაყვნა მყვ
ანებელსა თვისსა ხედვა, და ვ~ა ორბმან ფრთე მალემან აღიფრინა
ზე, და მიმოვლნა გუგანი სახედველთანი, და სივრცითა გონებისა
თვისისათა შემოიკრიბ[.]ა ყოველივე სა~ღთონი, და საერონი წესნი
განგებანი, და იწყო განგება ვითარ იგი მოჰბერვიდა სული, მიმო იხ
ილა სიმახვილითა ცნობისათა გარემოს ყ~ი, და მყისსა შ~ა შეემცნა
ხილვითა ოდენ წრფელთა და დრკუთა გვლარძნილთა და უმანკოთა
ერთგულთა, და სიბრძნით განგებითა თვისითა პ~დ ყ~თა ზ~ა და ას
ხა წყალობა უხვებით, რათა ჟ~ა საქმეთასა ერთგულნი ერთგუ
ლობითა მადრიელობდენ:
ხ~ დრკუნი და განდრეკილნი გულითა უსიტყველ იყვნენ მიგების
ათვის უშურველად წყალობათასა: განახვნა საუნჯენი მამა პაპათა
ნი, და განჰფინნა ყ~თა ზ~ა მოწყალებანი და შეწყნარებანი პ~დ ყ~ისა პ~ლისა
1-30 სტრ., 156r
მისთვის იღვაწა, სადა იგი და იუნჯების სიმდიდრე წარუპარველი, რ~ლსა მპარ
ავი არა მიეხების, და მღილთა მიერ არა განირყვნების, მუნ წარგზავნა უხ
ვებით გლახაკთა და მოქენეთათა, რ~ლისა რიცხვი ურიცხვი არს და ჰამრი უჰამრავ:
და იხსნნა მოვალენი ვალთაგან, და მისცა ობოლთა და ქვრივთა კმა საყოფელი
მათი, და ჵელმწიფება განქორწინებად ობოლნი მათნი: ღონიერ ყვნა გლახაკნი
და უღონონი მდიდარ: ამა ესე ვ~რსა შ~ა და წყებასა წყალობისასა იმერთა
და ამერთა, ზემოთა და ქვემოთა, შვიდთავე თემთასა არა დაუტევა მოქენე, რ~ლ
საცა ზ~ა არა უხვებით მიჰფინა წყალობა და სამართალი:
ხ~ სჯულთა თვის საღ~თოთა მეორე კოსტანტინე იქმნებოდა და მისებრვე
მოსწრაფე იყო დაწყებასა საღ~თოთა საქმეთასა, რ~ იწყო აღლესვად ორ
პირსა მახვილსა სამხილებელად უღ~თოთა იქმნეს შეყრა და გამორჩევა დი
დთა მათ და მსოფლიოთა კრებათა: პ~დ აღმოუწოდა წ~ით ქალაქით ი~ჲლ
იმით ნი~კსს გულაბრის ძესა, რ~ლსა სიმდაბლისა ძლით ეჯმნა ქარ
თლისა კ~სბისაგან: ესერა მოიყვანა, შემოკრიბნა ყ~ნი სამეფოსა თჴსისა
მღ~დელთ მთავარნი, მონაზონნი, და მეუდაბნოენი, კაცნი მეცნიერნი სჯულ
ისა საღ~თოსანი, და მოსწრაფე იყო, რათა მართ მადიდებლობასა ზ~ა შემო
თესილნი ბოროტნი თესლნი აღმოფხრვნეს სამეფოსაგან თჴსისა, რ~ი ესე-

განემარჯვა ადრე სასოებითა კეთილის მქონებელითა:
ხ~ შემოკრბეს ყოვლით კერძო სამეფოსა მისისა ეპისკოპოსნი, რ~ლთა
პ~დ აქვნდა ზემოჵსენებული იგი ნი~კზ მსგავსი სეხნისა თვისისა წ~ისა
ნი~კზისა და ანტონი ქუთათელი საღირის ძე დიდად განთქმული
სათნოებ[ი]ათა შ~ა, და ძლიერი სიტყვით და საქმით:
მიეგებებოდა მათ თამარ დიდითა სიმდაბლითა, ვ~ა ერთი კაცი
შეურახი, და არა ვ~ა მეფე, ვ~რ ა~ნგსთა და არა კაცთა: შეკრიბნა ყ~ნი
ერთსა სადგურსა, და დასხნა საყდრებითა: ხ~ თვით დაჯდა შორის
მათსა მარტოდ და არა მეფობით, და ესრეთ ეტყოდა „ჶ~ი წ~ნო მამ
ანო, თქვენ ღ~ისა მ~რ განჩინებულ ხართ მოძღვრად ჩ~ნდა, და მ
ართებელად წ~თა ეკლესიათა, და თანა გაძსთ სიტყვის მიგებად სულთა
თვის ჩვენთა:
გამოიძიეთ ყ~ი კეთილად, და[.] და ამტკიცეთ მართალი, და განჰჵადეთ: ყ~ი
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გვლარძნილი, იწყეთ პ~ლ ჩემ ზ~ა რ~ შარავანდედი ესე მეფობისა არს, და არა
ღ~ის მბრძოლობისა, ნუ თვალ ახვამთ მთავრთა სიდიდისა
თვის. ნუცა გლახაკთა უდებ ჰყოფთ სიმცირისათჴს თქვენ სიტყვით,
ხ~ მე საქმით; თქვენ სწავლით, ხ~ მე განსწავლით; თქვენ წვრთით
ხ~ მე განწვრთით:
ზოგად ჵელ მივსცეთ დაცვად სჯულთა საღ~თოთა შეუგინებლად,
რათა არა ზოგად ვიზღვინეთ, თქვენ ვ~ა მღვდელნი, ხ~ მე ვ~ა მეფე: თქ~ნ
ვ~ა მნენი, ხ~ მე ვ~ა ებგური:
ესმნეს რა სიტყვანი ესე ყ~ა მას კრებულსა მამათასა, მადლობდ
ეს ღ~ა, და თანად მეფესა ღ~ივ განბრძნობილსა:
ჯდა უკ~ჲ თამარ მცირედ ჟამ შ~ს მათსა, მერმე მიიღო კ~ხევა მა
თგან, და წარვიდა პალატად თვისად: ხ~ წინამძღვართა კრებისათა
ნიკოლოზ და ანტონი, რ~ნი ვ~ა პირმეტყველნი მთიებნი უძღოდეს
მომრგვლებასა ცაებრისა მის ვარსკვლავთა[ასა] ვარსკვლავისასა:
ხ~ არა ინება მაშინდელმან მან მიქაელ კ~სმან შ~ს მათსა ყოფ
ა, რ~ წინა უკმო რაჳმე იყო წესთაგან საეკლესიოთა, და ჭყო
ნდიდელ[თა] მაწყვერელობა, და მწიგნობართ უხუცესობა მას მიეხვ
ეჭა ჟამისაგან: ა~დ ვერ განაყენეს, და ღაცათუ ფ~დ იღვაწეს,
ა~დ თვით განაყენა ადრე სასჯელმან ღ~ისამან: ხ~ სხვანი ვინმე
ეპისკოპოსნი შესცვალნეს, და მათ წილ საღ~თონი კაცნი და მე
ცნიერნი სჯულისანი და სხნეს: და სხვანი საეკლესიონი წესნი:
განმართნეს, უდებთა მიერ და ხსნილნი: ხ~ აღივსებოდა რა კრება, და ა
ღდგეს წ~ნი მამანი კ~დ მეფე თამარ მიექცა საურავთა, და განსაგ
ებელთა სამეფოსა თჴსისათა:
მაშინ იწყეს ძველითგან ჩვეულებისა ებრ კაცთა და უდგრომე
ლობისა საქმე, დიდებულთა ვიეთმე ჵელის უფალთა ყვეს
ფიცი ესრეთ; ვ~დ; აღარ ვეგებით ძველთა ჵელის უფალთა და
განმგებელთა საქმისათა, ფარმანსა ქვეშე მყოფნი ვინა
თგან მათგან და ძვრცილნი და უპატიოდ და სულნი ვართ, და
გვარეულნი და თვით მსახურეველნი სახლნი უპატიოდ და უს
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ახოდ განს[.]ულვართ, უგვართა და უჵამთაგან, და ღაცათუ ერთ
გული, და კარგი მოყმე და ჭაბუკი იყო ყუბასარ გაზრდილი პატ
რონთაგან, და იყოცა ამირ სპასალარი და მანდატურთ უხუცესი,

გარნა სენისა მ~რ ფილენჯად წოდებულისა მიღებოდა ენა, ჵელ
ი და ფერჵი, და აწვიეს მეფესა თამარს მოღებად ყ~ისა ნაქონებისა:
გარნა უქმ იქმნა განზრახვა მათი, ვინათგან თამარ სახიე
რი იყო და მოწყალე: მოიხსენა სიყვარული და სამსახური და ზრ
დილობა მისი, თვინიერ ჵელის უფლობისა, და ლორისაგან კიდე
არა რაჳ და აკლო, და ეგრეთვე სიყვარულითა და დიდითა პატ
ივითა და იჭირა დღედმდე მიცვალებისა მისისა:
კვალად აფრიდონ აზნაურის ყმობისაგან ღ~ის მობაძავის.
მოწყალებით ამაღლებული და განდიდებული, ვ~ე მსახურ უხუცესობამდი, და თმოგვისა და სხვათა ციხეთა პატრონობი
თ აღზეებული მოიშალა და დაიმჵო ნებითა და განზრახვითა
ლაშქართათა, და ბრძოლა ყვეს ურთიერთარს ჵელის უფლებ
ისა თვის: ერთი ესეცა უცხო მოსაგონებელი, და დიდად გან
საკვირვებელი ყუთლურ არს-ღან ჯორის სახედ ორ გუნუ
ბამან, და დაუდ გრომელმან წესსა ზა თვისსა, ვ~რ ჩვეულება
აქვს ყრმათა ადრე აღ[.]ზვავებად სიდიდისა მ~რ და უფროს ღა გვ
არითა უაზნოთა აღამაღლებს: სიმდიდრე მომღებ იქმნა წესსა რასმე სპარსთა გონება მაღლობისასა, და სილაღითქცევისასა, ითხოვა და დგმად კარავი ველსა ისანისასა, სანა
ხებსა საგოდებელისასა, მუნ შიგან თავის უფლებით მს
ხდომარენი რათა მივსცემდეთ და მოვიღებდეთ, რ~ლთამე ვრის
ხვიდეთ და რ~ლთამე ვსწყალობდეთ: ამას ესრეთ ვკადრებდეთ და ვა
ცნობებდეთ თამარ მეფესა, და დედოფალსა, და მუნღა სრულ ი
ქმნებოდეს განგებული ჩ~ნი: ესე ვ~რი საწყენცა იყო, და ვ~ა
შვენოდა ჵელ მწიფებასა მისსა და სიბრძნესა და მეცნიერ
ებასა, ეგრე იწყინა და განიკვირვა, და ვ~ა გულის ჵმა ჰყო მათი
სივერაგე, და უკეთურება უკლებმან გონებითა, და სულ გრძე
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ლმან და გვიანმან რისხვისა თვის, და საუნჯემან სიბრძნის
ამან, იძია, ღონე შემსგავსებული სიბრძნისა მისისა, რათ
ამცა ჵელთ იგდო მოქმედნი ამის საქმისანი:
განიზრახა ერთგულთა და საკუთართა თვისთა, და შეიპყრა ყუთ[.]ლ
ურ არსაღან მეჭურჭლეთა უხუცესი: ხ~ აწ თავით თვისით ა
მირ სპასალარად და სომეხთ მეფისა ადგილსა ლორესა და ჯდო
მად განმზადებული: და ვ~ა სცნეს ლაშქართა მისთანა შემწეთა
და თანა შეფიცულთა, მისისა მის უკეთურებისა და უგზოდ გა
ნზრახველობისათა, შეიყარნეს და უკუადგეს თამარს სახიერსა
და ბრძენსა, და [.]ყვეს ახალი სიმტკიცე და ფიცი რათა ყულურ
არსაღან გააშვებინონ, და არა მიუშვან ვნებად მისა და განემზ
ადნეს შემდგომად ისანისაცა, და ჵელ ჰყვეს საქმესა შეუკად
რებელსა, და ბრძოლად უბრძოლველისა, რ~ლსა ჰფარვიდა ძა
ლი მაღლისა და მკლავი საუფლო:
იყო მარადის განმზადებულ თანა შემწედ მისა, მის წილ
ამღებელ ჭურისა და ფარისა, და განფინის მახვილი წ~ე მა
ჭირვებელთა მისთა, და წინა აღმდგომთა მისთა; ამისთვი
ს ცუდ იქმნა განზრახვა მათი, ვ~რ განზრახვა აბიათარ მღვ
დელისა, და იოაბ სპასპეტისა, რ~ნი თანა შემწე ეყოფოდეს
ორნიას ძმასა სოლომონისასა: მაშინ თამარ მშვიდმან, და მშ

ვიდობის მეძიებელმან წარავლინნა ორნი საპატიონი დი
ოფალნი, რ~ი იყო ერთი ხვაშაქი ცოქელი დედა ქართლისა
ერის თავთა ერისთავისა რატისი, მეორე კარავ ჯაყელი დე
და, აწ მყოფთა სამძღვართა, უბრძანა ფიცით მინდობა
და სხვისა აღარავისი ბრალობა: ხ~ იხილეს რა ესე გა[ნ]დ
[...]გომილთა მათ, მაშინვე მოჰყვეს დიდებულნი ბრძანებ
ასა პატრონისასა: მოვიდეს წ~ე თამარისა და დავრდომით თ
აყვანის ცეს, და აღიღეს ფიცი პატრონისაგან და მისცეს პ
ირი ერთგულობისა და ნების ყოფისა მისისა:
კვალად და ჯდა ცხებული ღ~ისა საყდართა ზ~ა ამაღლე
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ბულთა, შვენებითა მით აფროდიტიანითა, და სიუხვითა მით მზეებრ
აპოლონიანითა საჭვრეტ სატურფო, ვ~ე დაბნედამდის და განჭრა გახ
ელებამდის ყო~ლთა მისთა გამცდელ მხედველთა და შეიპყრობდის
წყალი ჯავარითა მით უმსგავსოითა, და სახითა მით ღ~თივ ქმნილითა:
იურვის, და იურვოდა ყ~თა შეურვებულთათვის, ა~დ გარდაცვალება
სა და გამოჩენასა შ~ა ორთა ვაზირთა და სპასპეთათანა დგომითა,
და ერთნებაობითა შვიდთავე სამეფოთა დიდებულთათა, განაჩინა
ამირ სპასალარი სარგის მჵარგრძელი, კაცი გვარიანი და აღზრდ
ილი ლაშქრობათა შ~ა და ჭაბუკობათა, და უბოძა ლორე, სათავად
ო და სამთავრო სომხითს შ~ა და წყალობა ჰყო ძისაცა მისისა ზ
აქარიასი: ესე ზაქარია და ივანე მჵარგრძელის ძენი, და ღაცათ
უ მეფეთა თვის ერთგულნი იყვნეს, და დიდად გამოცდილნი ლა
შქრობათა შ~ა. კაცნი სახელოანნი ა~დ სჯულითა სომეხნი იყვ
ნეს: ესე იოანე წერილთა შ~ა მიწევნით მეცნიერი იყო, რლისა თვ
ისცა გულის ჵმა ჰყო სიმრუდე სჯულისა, თვისისა[.], ნათელ იღო
და იქმნა ჭ~ტ ქე~ნე, რ~ლი ქვემორე სიტყვამან საცნაურ ჰყოს, და ლო
ცვითა და ითაყვანა და რბაზის ყმად უმცროსი შვილი მისი იოანე,
და გააჩინა, და უბოძა ჭიაბერს მანდატურ უხუცესობა, და მისცა
არგანი ოქროისა ჵელთა მისთა, და შთაცვეს საკ[.]რმანგ[.]ი ტა
ნსა მისსა, და და სვეს სელებითა ოქროჭედილებითა, რ~ლნიმე
მარჯვენით მისა, და რომელნიმე მარცხენით:
კ~დ უბოძა მესაჭურჭლეთ უხუცესობა დიდ გვარიანსა კაცსა კა
ხა ბერსა ვარდანის ძესა, და მსახურთ უხუცესობა ვარდანს და დი
ანსა, და ჩურჩურახობა მარუშიანსა ძესა ჩურჩურახისასა: ვინ
აცა მათ ორთავე მამა მოხუცებული იყო, და სდვა პატივი მამი
სა მათისა, და დასხნა სასთაულითა, და მისცა ამირახორობა
გამრეკელსა თორელსა, რ~ი შ~დ სარგის მხარგძელისა ამირ
სპასალარცა იქმნა ამირახორი და ერის თავი; მის ჟამისანი ესე
ნი იყვნეს ბარამ ვარდანის ძე სვანთა ერის თავი: კახა ბერი კახ
ა ბერის ძე რაჭის ერისთავი: აფხაზთ ერისთავი დოთალოდ შარვა
1-30 სტრ., 158v
შის ძე ცხუმის ერისთავად ამუნელის, ძე და ოდიშის ერისთავად
ბედიანი: და ლიხთ იმერით ქართლის ერისთავად რატი სურა
მელი: და კახეთის ერისთავად ბაკურ ყრმა ძაგძის ძე, და ჲერეთის
ერისთავად გრიგოლის ძე ასათ, რ~ლნ მისტაცა მძლავრებით და
მორევით საღირს კოლონიკელის ძესა, და მცირედ ჟამ ქონებასა შ~ა
იჯდა არიშიანის ადგილსა და ჯდომა სასთაულითა და ჵელთ უდვა

შვილსა მისსა გრიგოლს ჲერეთის ერისთაობა და სამცხის ერისთ
ავად და სპასალარად აჩინეს ბოცო ჯაყელი და სხვანი ჵელის უ
ფალნი ტაძრისა და საყდრისა წ~ე მდგომელნი განაჩინეს წესისა
ებრ და სიახლისა: ამათთანა აღავსნა ეპისკოპოსნი, და საყდ
არნი შესაწირავითა, თავის უფალ ყვნა ეკლესიანი ხარაჯისა
და ბეგრისაგან:
გააზნაურდეს ქვეყნის მოქმედნი და გადიდებულდეს აზნაურნი,
და გაჵელმწიფდეს დიდებულნი მეფობასა შ~ა ამისსა, რ~ლი აწ სჩ
ანს და წერასა შ~ა ამისსა: ათერთმეტთა მოქცევათა ჟამთა თა
მარ სამგზის სანატრელისათა, რ~ნ სიმშვიდითა და ვითიანითა,
და სიბრძნითა სოლომონიანითა სიმჵნითა და საურავის დღესისა.
ხვალის არ მიგდებითა ალექსანდრიანითა, იპყრნა ზღვით პო
ნტოსით, ზღვადმდე გურგანისა, და სპერითგან და რუბანდამდის,
და ყ~ნი კავკასისა იმერნი და ამერნი ხაზარეთამდი და სკვითამდი:
და მმარხველ იქმნა ცხრათა ნეტარებათა, და აღმასრულებელ ა
თთა მცნებათა, რ~ლნ ესე ვითარი იჵმია სიბრძნე და მეცნიერ
ება და სიმშვიდე გონებისა, ვ~ემდის ამისსა განგებასა შ~ა და ცხ
ოვრებასა ამისსა არცა თუ ტაჯგანგი უბრძანა ვისდამე და კრ
ვად რ~ შ~ს იყო მესიხლეობისა, თვალთა და ბნელებასა და ას
ოთა მოღებასა: ა~დ აქვნდა ნება შიშისა და ზარისა და მდებე
ლი, რ~ლითა უძრწოდა შიშნეულად ყ~ი საბრძანებელი მისი:
მშვიდ იყო და მყუდრო, და მშვიდობისა მყოფელი:
ამისთვის იშვებს მშვიდობით სიტყვისა ებრ საწ~წრმეტყ
ლოსა მშვიდთა დაიმკვიდრონ ქყანა, და სუფევს მშვიდობით
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სამეფოთა და სამფლობელოთა შ~ა თვისთა, რ~ი არასადა ვის უხილა
ვს, თვინიერ ამისსა ესე ვ~რსა უვნებელობასა და ურისხველობასა შ~ა,
უვნებელად და მშვიდობით და პყრობა საზღვართა მამა.პაპურთა, და დ
ამჭირვა და წვრთა კაცთა ქედ ფიცხელთა და გონება ურჩთა:
ხ~ სხვანი ზნენი, და ქცევანი გამარჯვებანი, და აღმატებანი საზღ
ვართა მამა პაპათანი, და ყ~ისა მამაცობისა მ~რთ სიმარჯვენი, ოდე
სმე რაინდობანი, და მჵედართ სიჵელოვნენი და მკვირცხლ მოქმედებანი,
ოდესმე ნარნარად მშვიდ და წყნარ მეტყველებანი, და სიბრძნით მეპას
უხობანი, ესე ყ~ნი წინამდებარ[.]არისა სიტყვისამან გეუწყენ ყ~თა:
პირველი ქმარი თამარისი:
მაშინ შეკრბნეს ყ~ნი ამის სამეფოსა დიდებულნი, სპასალარნი
და ერისთავნი წ~ე პატრიაქისა და ეპისკოპოსთა, და მოახსენებდეს მ
ათ, რათა ზოგად ყ~თა იღვაწონ შემოყვანებად სიძისა თამარი
სათჴს: რ~ლისათვის ჵამდა თუცა ყოფილიყო ჟამი გმირთა და გო
ლიათა ყოფისა, ანუ თუ გარეშედ წოდებულთა ელლინთა სისხლთა
და თხევისა, ანუ გაჭრანი მიჯნურთა ჵელ ქმნილებანი, ვ~რ იქმნ
აცა ამის თამარისა თვის მრავალთა მიერ, არა რ~ი ქვემორე სიტყ
ვამან გაუწყოს: რ~ შვენოდა საჵამსოდ თუცა გამოჩენილ იყვნეს
ანუ გმირნი სახენი გმირთანი, ანუ მამანი სახენი მამათ მთავ
ართა შვენიერთა, და კეთილად მბრძოლთანი, ანუ გარეშეთანი
სისხლ დამთხეველნი შეყვარებულთა თვის, ანუ მიჯნურნი
ლომნი, და მზენი მჵეცებრ გაჭრილნი ამის მზისა და უმე
ტეს მზისა, თვით მათ მოთხრობილთა მზედ მნათობად სა

გონებელთა უბრწყინვალესისა და უნათლესისა თვის:
[გარნა ვინათგან ცდ]
ვითარ თაჰ მთა თანიმანისათვის, ვ~რ ამირან ხვარაშნი
სათჴს, ვ~რ ხვასრო შანშაბანუშისათჴს, ვ~რ მზე ჭაბუ
კ მზისა თვის ხაზართასა ვ~რ პოლემპი მჵნედ მბრძოლი
იპოდამასთვის, ონომას ასულისა, ვ~რ პლატონ პერსეფ
ონის თვის, ვ~რ რამინ ვისისა თვის ვ~რ შარიაროს ოსნაოზ
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ისათვის, ვ~ა ბადბერ ანალათისთვის, და უმეტეს ვ~რ იკ~ბ რაქაელის
თჴს, და იოსებ ასინეთისთვის, და დავით ბერსაბედისთვის, დააბ ისაკის
თვის:
გარნა ვინათგან ცუდ საგონებელ იქმნა და არა სადა დაებადა ღ~ა
სწორი ამისი, არცაღა მგონიეს თუ დაბადებად არს: მაშინ წარმო
დგა კაცი ვინმე ტფილისისა მკვიდრთაგან თავადი, და მეფეთ მეფ
ისაგან წყალობაჵელ დასხმული ამირად ქართლისა და ტფილი
სისა, სახელით აბულასან, მან თქვა; მე ვიცი შვილი რუს
თა ჵელმწიფისა: ანდრია, დიდისა მეფისა, რლსა მონ
ებენ სამასნი მეფენი მის კერძოსანი, და იგი მცირე, დარ
ჩომილი მამისაგან და ბიძისაგან სავალთად წოდებული
სა, ექსორია ქმნით დევნით გარდამოიხვეწა, და არს იგი
ყივჩაყთა მეფისა სვინჯს ქალაქსა შ~ა:
მაშინ განზრახვითა ყ~თათა წარავლინეს კაცი ერთი მკ
ვიდრთაგან ტფილისისათა დიდ ვაჭარი, სახელით ზა
ნქან ზორაბაბელ, რათა მსწრაფლ წარვიდეს ცვალ
ებითა ჰუნეთათა, და წარმოიყვანოს იგი: რ~ იყვნეს მა
შინ რუსნი ქე~ნენი და მართლმადიდებელნი, ამისთვ
ის უფროს მოიყვანებდეს მას:
ა~დ ესე ვერ განიზრახეს კეთილად, რ არცა ერთი კაცი
ღირსი საქმისა წარეგზავნეს, და არცა მოიყვანებდეს, მის
სა, მეცნიერ იყვნეს:
შ~დ მცირედისა ჟ~ამისა მოიწია კაცი იგი წარვ[.]ლინებ
ული, და მოიყვანა კაცი იგი დიდად გვარიანი, და უდიდესი.
ყ~თა მეფეთა მის კერძოთა, და სხვითაცა არა უმარჯვი,
ა~დ პირითა შვენიერი, სრული ანაგებითა, და მჭვრეტთ
აგან დიდად საჩენი რლიცა იხილეს რა ყ~თა სთნდა ხილ
ვა მისი, ა~დ შინაგანსა მისსა არა რას მეცნიერ იყვნ
ეს, არცა ჩვეულებასა მისსა: შეკრბეს წ~ე რუსუდ
ან დედოფლისა პატრიაქი და დიდებულნი, სპასპე
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ტნი და ერისთავნი, და მოახსენებდეს თამარს და აწვევდეს
ქორწინებასა, და ასწრაფობდეს ამის პირისათვის: ა~დ იგი მიუ
გებდა ვ~დ კაცნო; ვ~რ ღირს შეუტყობლად ესე ვ~რისა ქმნ
ად საქმისა, არა ვიცით კაცისა ამისთვის უცხოსა, არცა
ქცევა, არცა საქმე, არცა ბ~ნბისა და ჩვეულებისა, არცა მჵ
ედრობისა და სიქველისა, მაცდეთ ვ~ემდის განიცადოთ ყთა სიკეთ
ე, და სიდრკუე თუ მისი:
ხ~ იგინი წინა აღუდგებოდეს, და უშვილოებას მოახსენ
ებდეს, და სახლისა მისისა უნაყოფოებასა დრტვინვიდ

ეს, და წინა მძღვარსა სპათასა ითხოვდეს, და ყ~ითურთ
შეაიწრებდეს სულსა: მისსა: ურემსა ემსგავსებოდა.
სახისა ოდენ მიხედვითა და პილოთაებრ არა განიხილ
ვიდეს მისაყრდნობელთა:
ეს[.] ოდენსა მძიმესა საქმესა მსუბუქად შეეხებოდეს,
ხ~ სხვანი ვიეთნიმე უღონოებით აწვევდეს ალექსის
მოყვანასა ქმრად, რ~ი ახლოს თვისობდა: და მამულად მა
მის ძმის წული იყო ბერძენთა მეფისა: ესე მის ჟ~ა აქა
მყოფ იყო, და შიშთა ამის ქმნისათა ყ~დ უწადინელ
მან ქმრისამან, იაჯა ჟამად და ჵსნა ქორწინებისა:
ხ~ დედოფალმან და სპათა არა მიუშვეს ამის ქმნად,
ა~დ ფ~დ აიძულეს, [და..] და განამ მზადეს ქორწილი, ვ~რ.
იყო ხვედრი და რიგი ულუმპიანობისა, და შარავანდედო
ბისა მათისა, ეგრეთ ქმნეს ქორწილი, სახე და უდებ
ელი, და იგავ მიუწდომელი, სიმრავლენი სახიობათ
ანი, ძღნობანი და ნიჭებანი თვალთა და მარგალიტთანი
ოქრო ჭედილთა და უჭედელთანი, სიმდიდრეთა, ლართა კე
რულთა და უკერველთანი: ესრეთ მსგეფსამდის იყო
სიხარული, შვება, ძღნობა და გაცემა: ხ~ მე ესეცა გა
უწყო, საბრალო და საძნაური საქმე, რ~ მოსრულ იყვნ
ეს ოვსთა მეფეთა შვილნი შვენიერნი, და სახე კეთილ
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ნი, მოყმენი მოაჯენი, და მთხოველნი ღ~ისანი[...] თამარის
თვის, მინდობილნი ჭაბუკობისანი, ვ~რ რ~ლნიმცა ღირს ვიყვ
ენით მოწოდებათ თამარისა, და მიხდომად ბედსა ამას საზე
სთაოსა: ვინაცა უქმ იქმნა განზრახვა მათი, და და წსრულთა თ
ვისად მამულად ერთსა მათგანსა შეემთხვია მოუთმენელი
[სიკვდილი] სურვილი და სიყვარული თამარისა, რლისათჴ
ს ვერღარა შემძლე მივარდა საგებელად, და ბნედასა შ~ა მ
იწია აღსასრულად ნიქოზს საყდარსა შ~ა წ~ისა რა
ჟდენისასა, რლ~იცა მუნ დაფლეს: და სხვანი რაოდენნი
ჵელმწიფეთა ძენი ამისთვის გაჭრით გამიჯნურებულ
ნი დახელ ქმნილნი ვერღარა სთმობდეს სურვილსა მისსა,
ვითა ქვემორე სიტყვამან საცნაურ ჰყოს:
შ~დ ამისა ჵელ ჰყვეს გალაშქრებად, და განვიდეს ტ
ფილისით მეფე რუსთა, და უფროსღა აფხაზთა, დააბეს დრ
ოშა სვიანად ჵმარებული, და წარიძღვანეს ძელი ცხოვ
რებისა მცველი და მფარველი მეფეთა, და ზღუდე ქე~ანო
ბისა: პ~დ ილაშქრეს ქყ~ანასა კარისა და კარნიფორასსა, და
მოარბიეს ვ~ე ბასიანამდე და გამარჯვებულნი და აღვსებუ
ლნი შემოიქცეს, და მოვიდეს წ~ე პატრონისა ღ~ივ განათლ
ებულისა, და იხარებდეს და იშვებდეს და მადლობდეს ღ~ა: ამ
ისა უწინარეს მოვიდეს ლაშქარნი რანისა და გელაქუნისა
თურქთანი, და მოარბიეს ქყანა პალაქციოსი ძაღლის ჵევა
დ წოდებული: მაშინ მიუხდა მათ ზ~ა გამრეკელი კახ[.]ას ძე
სვისაგან თამარ უძლეველისა, და მცირედთაგან დიდნი იძლი
ვნეს, გააქცივნეს, ამოსწყვიდნეს და მოიღეს არმაღანი წ~ე
თჴთ მპყრობელისა:

და მასვე ჟამსა შ~ა მოვიდეს კარნუ, შამელნი და თუ[.]რქ
ნი გარმიანელნი ცხენოსანნი და ქვეითნი, და აღივსო შავ
შეთისა და კლარჯეთისა ქყ~ანა:
აქეთ შეიყარნენ გუზან აბულასნის ძე, ტაოელნი და მის
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ქყა~ნისა ლაშქარნი, და ბოცო, და ვინცაღა იახლა, და მიასწრნეს მე
სხნიცა, და მარბიელ გაშვებულთა შეებნეს: მანვე ბედმან, და
სვემან თამარისმან სძლია, გააქცივნეს, და დაჵოცნეს და მუ
ნითცა მოიღეს ურიცხვი კაცი და ცხენი წ~ე მეფისა ღ~ივ გვ
ირგვინოსნისა, დღითი დღე აღმატებულისა და წარმართებ
ულისა: ამას შ~ა იხირაბდეს და იშვებდეს, და მადლობდეს ღ~თსა
ამისა შ~დ წარვიდეს მჵარგრძელის ძენი სარგისისა, და ვარამი
სნი მოყმენი კეთილნი, და გამოცდილნი ლაშქრობათა შ~ა,
უხუცესი ზაქარია, და ზაქარია დალოცვილნი ივანე, და სარგი
ს და ულოცავნი, და ილაშქრეს ქ~ყანასა დვინისასა, და გამარჯ
ვებულნი და ალაფ აღებულთა მოეწივნეს უკანა ლაშქარ
ნი დვინელნი და სურამელნი, მიექცეს ესენიცა, და შეექმნა
თ ომი ფიცხელი ვინაცა ბოლოდ მჵარგრძელთა გაემა
რჯვნეს და გაა[.]ქცივნეს, და აღვსებულნი და სახელოანნ
ი მოვიდეს წ~ე მეფესა თამართანა: ხ~ მათ წყალობამ
ი[.]ეს: და გარადიხადეს მადლი უსაზომო:
შ~დ ამისა ჟამ რაოდენმე ლაშქრობდეს ქვემონი ქვემოთ, და ზემონი
ზემოთ, და შუანი შუათ, ყ~ლგნით ძლევა შემოსილნი გამარჯვე
ბულნი მადლობდეს ღ~ა, და არა სადათ ჩნდა წინა აღმდეგნი და
ურჩი ნებისა მათისა:
კ~დ მეფემან შემოიკრიბა სპა თვისი ბრძანებითა თამარისი
თა, მიმართა დვინად, და მოაოჵრა ქყანა პართთა, წარუხვნეს ქალა
ქნი, და გამოიღეს მას შ~ა მყოფი საუნჯე დიდ ძალი, და ტყვე
თა სიმრავლე, და მოვიდეს თამარისავე სვე სრულისა, და ნათელ
ბრწყინვალისა წ~ე რ~ლისა თვალი უღამო, და დღე უკუნო და საწა
დელ[.] და საშვებელ სულისა და ჵორცთა:
ამას შინა ოდესმე მოისვენიან ლაშქრობათაგან, და გარდავი
დიან იმერთა ქ~ყანად წესისა ებრ და ჟამისა, და ოდესმე ჩავი
დიან შარვანისა მზვრამდე, და მოვიდის შარვან შა დიდითა
ნიჭთა, და ძღვნითა, და ერთად ინადირიან მინდორნი, და მ
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ხიარულნი კ~დ განიყარნიან, და უბოძის საბოძვართა სიმრავლე
და წარგზავნის პატივითა ძმებრითა, და იგი მსახურებდა და მონებ
და მონებითა ყმებრითა:
შ~დ ამისა შეიყარა დიდ ძალითა ლაშქრითა, და მიმართა გე
ლაქუნად, რ~ი ძნელ იყო შესამართებლად, ზღვის ქვიშის სახე
დ სიმრავლითა თურქმანისათა, და ესხნეს, ამოწყვიდნეს და ა
ღიღეს დიდ ძალი ნატყვენავი და იავარი, და ვ~ა გამოემართნე
ს გამარჯვებულნი, მოეწივნეს უკანა ყ~ი თურქმანობა გელაქუ
ნს წინა ძღომითა, შამელთა დიდებულთა როსტომ, და აიალღ
უს ალფესთა, და ვითარ წყობა და რაზმი ურთიერთას განაწყვეს
განმჵნდეს სპანი თამარისნი, და უსწრობდა ბერი ყრმასა, და ყრმა
ბერსა, პატრონი ყმასა და ყმა პატრონსა გაქცივნეს ამოსწყვიტნე

ს და დაჵოცნეს, და მოვიდეს თვისადვე სამეფოდ წ~ე მეფისა დედო
ფლისა: შ~დ ამისა წვევითა ასათ გრიგორის ძისათა, დიდი და სახე
ლოვანი ლაშქრობა გარადიხადეს განძას, ქვემოთ ბალყუნამდის:
კ~დ ზემოთ კერძო რაჵსის პირი მასისამდის მუნცა დიდთა ლაშ
ქართა მოწევასა შ~ა ისახელეს თავი სპათა ამის სამეფოსათა:
და თვით მეფის მჭვრეტელობასა შ~ა ვარდან და დიანმან მსახურ
თ უხუცესმან, ოთხთავე მჵარ გრძელთა, და სხვათა დიდებულთა
და აზნაურთა, დიდი გაჭირებული ომი გარდაიჵადეს და გააქცივნე
ს, და შემოიქცეს მუნითცა გამარჯვებულნი, და აღვსებულნი სიხარულით:
არა მრავლისა ჟამისა შ~დ, მიიღეს აღსასრული თამარისი სიტყვათა,
რ~ შემოჵდა უცხო რაჳმე და უმსგავსი საქმე, შეუმზგავსებელი და დაუ
ჯერებელი კაცთა გონებისაგან: შევიდა სატანა გულსა სვე უბედურისა
რუსისა სკუით რაჳმე სახელდებულისა, ბარბაროზებრივითა გონება
თა და გულის სიტყვათა უწესოებათა სიმთვრალეთა შ~ა იყო მრ
ავალთა საძაგაელთა და უშვერთა საქმეთა ქმნად, რლ~თა ნამეტნ
ავ არს აღწერად: აღიძრა წყენად თამარისა ჵელმწიფეთა მზისა,
და მეფეთა ელვა ცისკროვანებისა, იუდა მყოფელმან თავისა თვისის
ამან, არღარა იცოდა რაჳმცა ექმნა, ძლეული და ტაძარ ქმნილი
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შვიდთა მათ სულთა უბოროტესთა პირველისა სოდომურიცა ქცევა
მოიპოვა და ქცევით და ქცეულმან, და წარწყმედით წარწყმედულმან: ამ
ის ესე ვ~რისა უცხოსა და საგიობოსა საქმისა შემოღებასა შ~ა,
ითმენდა თამარ მჵნე და წყნარი, ნარნარი ცნობიერი და გონიერი ორ
ისა წლისა და ნახევრისა ჟამთასა, უკეთურებათა რუსისათა, რ~ლ
სა სხვასა ვერა რ~ლსამე ძალ ედვა თმენად განსაცდელსა ამას
უცხოსა ქ~ყანასა ჩვენსა შ~ა:
და ვ~ა უგრძნეს ესე ვაზირთა და დიდებულთა ამის სამეფოსათა.
განკვირ[.]ვებულთა და განცვიფრებულთა ერთ ჵმა ყვეს მცნობე
ლთა ამისთა, ვ~დ ესე მისვე ძველისა მტერისა არს, რ~ლნ მო
აკვლევინა ძმასა ძმა, და მამათა შვილნი, და ექმნა ექსორია.
პ~ლსა მას კაცსა სამოთხისაგან განჵდით, ვ~რ ესე აწ ხილ
ულისა ამის სამოთხისა, და უმეტეს სამოთხისა, და უბრწყინვა
ლეს ედემისა შეუმზადებია ექსორია ქმნა:
რ~ მისვე ძველისა ხაღან სკვითისა შემსგავსებულად მოსდგმია
აქაცა, მუნ თუ იგი მოადგა დედოფალსა ქალაქთასა, აქა ესე
დედოფალსა დედოფალთასა, და მეფესა მეფეთასა: ბოლოდ რაჳღა თვინიერ ამისსა, ვერღარა მიმნდობელთა ორღანო ქმნილისა მის ეშ
მაკთა ბომონისა, ჵელ ყვეს დიდად ცრემლ მდინარეობასა შ~ა, იწყეს დრ
ტვინვად ცილობათა თვის მათ პ~ლთასა, რლ~ითა აიძულებდეს შე
რთვასა მისსა:
Hრცხვენოდა ყ~თა თამარისაგან, ვერცა მოწყალისა და განურ
ისხებელისა: ხ~ ბრძენმან თამარ იძია მრავალი ღონე
განკურნებისა მისისა, გარნა ვერა რას სარგებელ ეყო
უბრძანა სარწმუნოთა მონაზონთა პირითა მრავალ
გზის, და ყ~დვე არა რას სარგებელ ეყო რუსსა მას: ამ
ის თვისცა თვით პირის პირ იწყო მხილებად მისა,
ა~დ უფროს განძვინდებოდა რუსი, ვ~ა ღ~ისაგან საფა
რველ მოძრცვილი, ვ~ა იტყვის წერილი„ ვკურნებდი

ბაბილოანსა და არა განიკურნა: არათუ ოდენ არა შე
1-30 სტრ., 162v
იგ[.]ონა ა~დ უძვირესთა მიმართ იწყო, და შერაცხილნებიცა
კაცნი უბრალოდ ჰგვემნა და ასოთა ამოგდებითა სტანჯ
ნა: შეუძნდა ესე ყ~ი თამარს, და წ~ე ყ~თასა ესე თქვა, დაღა
თუ საღთოსა სჯულისა მიერ სწავლულ ვარ არა განშო
რებად პ~ლსა საწოლსა, ა~დ რ~ნ არა დაიცვას საწოლი თვი
სი წმიდად, არა ჯერ არს მისთანა და თმენა, რ~ შემაგი
ნებელ არი ტაძრისა ღ~ისასა:
და მე არა მიძლავს აჩრდილ[.]სა მრუდისა ხისასა გამა
რთვად, და უბრალოდ განვიყრი მტვერსაცა, რ~ი ა[.]აღ
მეკრა შ~ნ მიერ, ესე თქვა, და აღდგა და დაუტევა იგი
ხ~ რუსუდან დედოფალმან, და ყ~თა მთავართა საწყალ
ობელად განაძეს იგი, და არა ეგოდენ უბადრუკ იქმნა
და მჵობითა მეფობისათა, რაოდენ შვენიერებისაგან თამარისა
და კლებულ იქმნა, და გამოეჵვა ცხოვრებისაგან:
და ესრეთ ექსორია ქმნით შთასვეს ნავსა შ~ა აურაცხელთა ლა
რთა და სიმდიდრეთა მიერ განსაგზლებული, და ღაცათუ
სი~კდილსა ღირს იყო ა~დ ფდ~ითა მოწყალებითა და სიტკბ
ოებითა თამარისათა, არავის აუფლა სიკვდილი მისი,
არცაღა განძრცვა მისი, ა~დ ექსორია ქმნით შთასვეს
ნავსა, და მიიწია კოსტანტინე პოლედ და ჟამ რაოდენმე იყ
ოფოდა მუნ:
ამისსა შ~დ უმეტეს, უკეთ და უკეთ წარემატებოდეს სა
ქმენი თამარისნი, და სუფევდა, და ფარვიდა ძლიერი ჵელი
საუფლო, და მკლავი მაღალი თანა შემწე, და თანა მბ
რძოლ ბრძოლათა შ~ა ამას სძღვნობდენ ყნი მეფენი.
აღმოსავლეთისა და დასავლეთისანი: ამისთვის ხლდე
ბოდნენ ყ~ნი მსმენელნი, ესრედ სახედ ბრწყინვალებისა
მისისანი: რ~ ბერძენთა მეფის მანუელის უხუცესი შვი
ლი ამისთვის იყო გაჭრით და გახელებით გამიჯნურებე
ლი, სახელით პორიკარპოს, არა თუმცა ანდრონიკეს ჟ~ა
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მისისა მეფობისასა, და მისგან ბერძენთა ამოწყვედისასა შეეპყ
რა და გაეპატიჟა:
კ~დ ასურიასტანისა და შუამდინარის[ა] ანტიოქელისა მეფისა შვილი
იყო, უკეთუმცა ჰგონებოდა გზა მრავალ გვართა ბარბაროზთა შუა
ყოფისაგან, წამსაცა შ~ა აქა პოვნილ იყო: კ~დ სულტანის ყირ.
ზასლანის შვილი, ერთი ამისისა ბრწყინვალებისა სმენითა.
ჵელ ქმნილი, ძლითაღა სამე და იმჭირი მამამან სჯულისა გა
შვებისა შიშითა: ხ~ ახლოს მყოფთა ესე ვითარი აქვნდა ტრფი
ალება და სურვილი, რ~ი არცაღა უღირსთა უღირსებისა აქვნდა
[..] კდემა და სირცხვილი, არცაღა თვისთა თვისობისა გავლენა: ვინა
ცა სახედ შარავანდნიცა მზისანი მისცემენ ნათელსახედვად და
განცდად მზისა, ეგრეთვე შარავანდედნიცა თამარის ნათელთა
ბრწყინვალებისანი ეფინებოდეს იატაკსა ამის მიწისასა, და ყოვ
ელთა აღძრვიდა სურვიელად მისსა:
მცნობელმან ამისმან სალდუხის ძის ძემან, სახელით მუტაფ

რადინ, არღარა დახედნა ურჩებასა მშობელთასა, ა~დ და აგდო გემ
ოანი სჯული მაჰმედისა, რ~ნ მოზიდვითა კაცთათა უმოძღვრნა კა
ცთა ნებასა თვისსა ზა საწუთო ესე:
˜სე სურვილითა, და სმენა სატურფოთა სახეთაგან ძლეული მო
ვიდა წ~ე თვით მპყრობელისა, და ყთა მეფეთა უზაესთაესისა ამის
თამარისა სამეფოთა თვისთა ლაშქართა აღკაზმულობითა, და მ
რავალთა დიდებულთა ხოჯაებითა, საჭურისებითა და მონებითა
და მჵევლებითა, ბარგითა და სიმდიდრითა საჵელმწიფოთა, ძღვ
ენთა კმა საყოფელითა, თვალთა და მარგარიტთა, და საჭურჭ
ლეთა და ლართა ურიცხვებითა, ავაზებისა და ტაიჭებისა სიმრავლითა
ხ~ წესისა ებრ სახლისა საჵელმწიფოსა მიეგებნეს დიდებულნი,
და პატივითა და სიყვარულითა მოიყვანეს სრად სამეფოს რლ~ი
სა პაპა ამისი სალდუხეზდინი, პაპასა ამისსა დიდსა დიმიტრ
ის მეფესა ძალითა და მკლავითა სიმაგრითა ჵელთ ეგდო და მო
ეყვანა: აწ ამან სიტყვითა, და ნუ უ~კჲ და არცა სიტყვისა ღი
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რსებითა, მოიყვანა ვ~ა მონა მოხარკე ნელიად, და წყნარად და მიმყოვ
რებითრე უდარბაზა, რ~ლმანვე ნახვასა თანა რამინისებრი აჩვენ
ა ცრემლთა ნაკადთ მრავლობა, და დასვა პატივითა ტახტსა თანა
სელითა, და იქმნა სიხარული გამოუთქმელი, ვითა ჰმართებს ნადი
მსა, და წყლიანობასა სახლისა ამის დიდებულთა მოყმეთა უკლებე
ლობასა, მრავალ გვართა სახიობათა. და მუტრიბთა, და მუშაით[.]
თა განწყობილობასა, ვინაცა ნიჭთა საბოძვართა, და შემოსვათა
იქმნა რიცხვი ურიცხვი: ამა ესე ვითარსა სიყვარულსა, პატივსა
და ბოძებასა შ~ა და ყო ჟამი ზამთრისა სომხითს, და ტფილისს, და მო
ეწონნეს, და ეკ[.]ეთნეს სანადირონი და ქყ~ანანი და მოყმენი თამარი
სნი: და უმეტეს ზესთა ყ~ისა ქებისა და მოგონებისა სიტურფე და ბ
რწყინვალება თამარისი რ~ლისა სიკეთისა მითხრობა კაცთაგან შეუძლ
ებელ არს: მაშინ ჟამსა ღანუხობისასა თანა წარიტანეს, და ა
ჩვენეს სამყოფ სანადირონი მინდორნი, მოედანნი და ქვემონი კახეთ
ისა. და რანისანი და რანისა დიდებულნი მოყმენი, და ლაშქარნი გაღ
ანამცა მოეწონნეს და ეკეთნეს, ამას შიგან იშვებდეს და იხარებდ
ეს, და მოელოდა უ~კჲ ქმნასა თამარის მ~რ, რათამცა ღირს ქმნილ
იყო ზესთა ღირსებისა მისისა: გარნა ვინათაგან შ~რს ქმნილი უჯ
ეროსა რასმე შესატყვისობისა[ასა] თჴსისა ზესთა აღემაღლა გო
ნება, და ფრთოვან ქმნილი სულითა იშვებდა სასოებითა კეთი
ლითა: და ვ~ა შემოვიდეს ქალაქად სამეფოდ, და ამჵვეს ქედმაღლო
ბა ტრფიალებისა მისისა, და წინა უკმო საულისა შეემთხვია სალ
ჩუნაკსა, რ~ საულ ძებნასა შ~ა კარაულისასა პოვა მეფობა და ამან
მძებნელმან მეფობისამან, და ზესთა ყ~ლთა მეფობისამან ჰპოვა ნა
ცვლად, რ~ი ჵამდა მერიანდედ კარაულებასა საულისასა. იყო ვინმე
ერთი ხარჭთაგანისა ნაშობი: რეცა სახელ დებული შვილად მეფ
ისა, ვინაცა მთქმელთა ამისთა და ასკვნეს ქორწილი:
შერთეს და გარადიჵადეს ქორწილი სახელოანი, და განსცეს საბოძვ
არი აურაცხელი, ლართათანა და სიმდიდრეთა უსაზომოთა, და მრავალ
ლითა მზითევითა წარგზავნეს იგი თვისად სამყოფად აზრუმად:
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გარნა თუ ვითარითა ცრემლითა, და ვითარითა გულითა გამოუთქ

მელ არს კაცთა ენისაგან:
ხ~ ამისა შ~დ რეცა დარბაზობისა სახედ, მოვიდა შარვანშაჰ
ახსართან, რ~ი მიჵდილ იყო ცნობასა სიყვარულისაგან, და
ტრფიალებისა თამარისა სჯულისაებრ, ძველისა ისლიმთ
ასა, და თვით დღესცა, რლ~სა იქმან ტრფიალებითა, რ~ არ
ცა ხედვენ თჴსობასა, და არცა სიდიდესა საქმისასა, რა
თამცა ეწივნეს გულის თქმისა თჴსისასა: რ~ თჴსა
დ ეყოდა ესე ახსართან თამარს რ~ მამის დედა ამისი,
დიმიტრი მეფისა დაჳ იყო დ~თ მეფისა ასული, რლ~ი
უკანასკნელ მოიქცა სამშობლოდვე თჴსად, და მონაზონ იქმ
ნა, და აღაშენა თიღვისა მონასტერი, სახელსა ზ~ა პატიო
სნისა ჯვარისასა:
ესე ახსართან მოვიდა სჯულის და გდებად განმზადებუ
ლი, მოქენე იქმნა ყ~თა წ~ე საქმის მოქმედთა, და მოძღვარ
სა, და კ~სსა მიუწთომელითა ქრთამითა ევედრებოდა, გა
რნა უქმ იქმნა ზაკვანი და მანქანებანი ეშმაკისანი,
ვინათგან თამარს ზე აქვნდა გონება დიდისა მის გო
ნებისა მ~რთ, და აღემსჭვალა საცნობელი თჴსი ზენა
სა მის ხვედრისა მ~რთ, და ყ~თა მამონასაგან ძლეულთა,
და ამისა ქმნად მაწვეველთა რცხვენოდა, და არა მსმენ
ელი ამისი სირცხვილეულ ჰყოფდა მათ, რლ~ი სატ
ანას მზაკვარებითა აწვევდა: ამას ვინაცა წესისა
ებრ პატივითა და სიყვარულითა, და მრავლითა ნიჭ
ითა წარავლინეს, და ამცნეს, რ~ი არღარა შესძინოს
თქმად ამისა, ანუ კადრებად თამარ სვე სვიანისა ჵე
ლმწიფისა, და მზეებრ შუქთა მფენისა:
ამიერითგან გონება უჵმს ბრძენი, და ენა ბრძნად მ
ეტყველი რნცა შეუძლოს ღირსებით აღწერისა.
მიცემაჳ წარმართებანი თამარის საქმეთანი, რ~
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ვ~ა თმანი თ~სნი თვითოეულად ვერვინ აღრაცხნეს, ეგ
რეთვე ვერცავინ აღრიცხვნეს, ანუ თუ აღ წერნეს, და რ~
ლთაცა ოდენ შეუძლონ, საეჭვ მიჩნს, მომავალთაგან
არა დარწმუნებად: გარნა ლომი ბრჭალთაგან საცნაუ
რ არს, და თამარ საქმეთაგან: ვის უნდეს ცნობად, იხილ
ნეს ქალაქ ციხე[.]ნი, და თემნი სულტანთა სასხდომ
ნი მისგან ახმულნი ზღვარნი, რ~ნი მას დახვდეს მას
გარეთ მისსა სამეფოსა ორად განფართებულნი, და მისგან
მეძიებელმან საქმეთა მისთამან:
მერმე სცნას ერაყამდის ქვემოთ მისგან დადებული ხარ
აჯა, და ბაღდადის კერძ მარაღამდის: და თვით ხალიფა შეში
ნებული, კმა არს ქვე ჯდომით მოქმედისაგან: აწ ითქმოდ
ენ წერილისა „მოაკლდეს ძალი ბაბილოვანისა, და აღეშ
ენა მთა აერმონისა, განქარდა კვამლი სუბაკთა, და განძ
ლიერდა ბჭენი სელიმისანი; ესე ვითარითა წყალობათა
შ~ა ღ~ისათა იშვებდა ერი ქე~ანეთა:
მეორე ქრმის ამბავი
გარნა სწუხდეს და იურვოდეს შემჭირნენი საქმეთანი უნაყოფო

ებისათჴს და შვილის უსმელობისა თამარისა: და ვითარ მოეცვა შვიდივე
სამეფო შეჭირვებასა ამა საქმისასა, რ~ ჰხედვიდეს უშვილოდ მარტო
დ მკვიდრად სახლისა თვისისა, პოეს ღონე განგებითა და ნებითა
ღ~ისათა, რლ~ი აღამაღლებს მდაბალთა, და შემუსრავს ლაღთა,
რ~ი ბრძანებს წ~ა სახარებასა შ~ა „არა რ~ლთა მე გამომირჩიონ, ა~დ
რ~ლნიმე გამოვირჩინნე: და კ~დ იტყვის დ~თ „რ~ლისა ესე აწ სათ
ნო იყო გამოჩინებად „უმცირეს ვიყავ მე ძმათა შ~ს ჩემთა და უმ
რწემეს სახლსა მამისა ჩემისასა, ხ~ თავადმან უ~ნ აღმიღო
და მცხო ზეთითა ცხებულისა მისისათა და შემდგომი „იყო სახ
ლსა შ~ა რუსუდან დედოფლისასა მოყმე ეფრემის ძეთა შ~ს თ
აგანი, რ~ლ არიან ოვსნი, კაცნი მძლენი და ძლიერნი ბრძოლასა
შ~ა: ვინათგან დედოფალსა რუსუდანს თჴს ეყოდა მამის
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დისა მისისა და ვითის ასულისა, ოვსეთ[.]ს გათხოვილი[სა]ობისა მიზეზითა:
რ~ ოვსთა მეფისა შვილი იყო, და გვარადცა ბაგრატიონი, რ~ დიმიტ
რი, ძე გ~ი მეფისა, რ~ი და შთა ოვსთა მეფის ქალისაგან, მის დი
მიტრისა მეექვსე ნათესავი იყო ძეთაგან მისთა, და რუსუდან
უშვილო იყო, და იგი მოეყვანა აღსაზრდელად სახლსა შ~ა თვის
სა ყრმა ფ~დ შვენიერი, ვ~ა შვენის მეფეთა შვილსა: და იხილეს მუნ მიმავალთა, რ~ მოყმე იყო ნაკვთად კარგი, ჭჭ ბრტყელი, პი
რად ტურფა და ტანად ზომიერი, და ორთავე კერძთა გვართაგან სა
ჵელმწიფო: სხვით კვლა ზრდილობით კეთილ ზრდილი და წვრთი
ლი მჵნე და ძლიერი, რაინდობითა და მშვილდოსნობითა უსწო
რო, ტანითა ახოვანი, და ყითურთ სრული სიკეთითა:
ამისი ინებეს ყ~თა შეერთება თამარისა, და საქმე ღ~ა მიანდეს: ჰკა
დრეს და მოახსენეს დედოფალსა რუსუდანს მკვიდრთა ამის სამეფოს
ათა, იგი განაღამცა ნების და მრთველი ვაზირთა და დიდებულ
თა თჴსთანა, შეწევნითა მომხსენებელი მოაჯე ექ[.]მნეს თამა
რს, და ეტყოდეს:
უკეთუმცა არა იყო ზენა განგება ამისსა მოქმედებასა შ~ა ჰხედა
ვს შარავანდედობაჳ თქვენი, თუ ვიეთნი, და რაოდენნი რაოდენ გზის
მოყმენი შვენიერნი და დიდებულნი, შვილნი ჵელმწიფეთანი, ბერძენ
თანი, და ჰრომთანი, სულტანთა და სკვითთანი, სპარსთა და ოვსთანი,
მცდელნი სამართალთა ებრ უკუარღვივნა ბრძანებამან ღ~ისამა
ნ, რ~ თვინიერ ნებისა მისისა ვერა რაჳ სრულ იქმნების: მაშინ
თამარ მინდობილმან მამის დისა მისისამან, რ~ მშობელისა სახე
დ მორჩილებდის ბრძანებასა მისსა და დიდებულთა დარბაზის ერთა,.
და ეპისკოპოზთა განზრახვითა ესრეთ თქვა მბრძანებელმან: მო
წამე არს ჩემდა ღ~ი, არაოდეს ყოფილა გულსა ჩ~სა წადილი ქმ
როსნობისა და ქორწინებისა, არცა პ~ლ, და არცა აწ თუმცა ვინმე
იყო მკვიდრი საყდრისა ამის ჩემისა, რლ~ი მერწმუნა პ~ლ ღ~ი
საგან, და მერმე მშობელთა ჩემთაგან, და აწცა ამისი ვარ მოაჯე:
მაშინ არ მიმშვებელთა ამისთა Hკადრეს დედოფალსა რუსუდ
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ანს, და წარვიდეს დიდებულნი ამიერნი და იმერნი, და წარმოიყვან
ეს დედოფალი და გაზრდილი მისი რჩეულ ღ~ისა: და ვით, და მოვი
დეს სრასა დიდებისასა სანახებსა ტფილისისასა და მუნ ქმ
ნეს ქორწილი შესატყვისი, და შემსგავსებული ჵელმწიფობ

ისა, და შარავანდედობისა მათისა: ვინათგან დედოფალი რუს
უდან ყ~ითა სიბრძნითა აღსავსე მოქმედებდა, და აქეთ ბაგრა
ტიონითა გვარზნეობითა იწყებდა რიგთა სახლისათა, და ქვე
მოთ ხვარასნისა, და ერაყისა სულტანთა სძლობისა გამეცნი
ერებული მუნებრივითა სახიობითა, და შვებითა მოქმედებდა:
მშვებელნი იშვებდეს, გლახაკნი განმდიდრდებოდეს, მოვალ
ენი ვალთაგან განთავისუფლდებოდეს, ობოლნი და ქვრივნი
ღონიერ იქმნებოდეს, და ეკლესიანი აღყვავდებოდეს: იყო ჵმა
მგოსანთა და მუშაითთა, და სახიობათა, მჭვრეტელნი სც
ხრებოდეს მოთხოვითა რაზმთა სიმრავლე ჯალათი:
შ~დ ამისსა შემოვიდეს ტფილისად, და დასხდენ ტახტ ბედნი
ერნი ორნი მნათობნი, ორნი მზენი განმანათლებელნი ყ~თ
ანი, და განიხარეს ყ~თა დიდთაგან მცირედმდე ყ~ნ ერმან
და ცხოვრებისა ნიშანი მაშინვე იხილვებოდეს მათ ზ~ა:
იყვნეს ლაშქრობანი გამარჯვებულნი ზემოთ და ქვემ
ოთ, და არა სადა ვინ ჩ~ნდა წინა აღმდგომი: ˜სე და
ვით წელიწ[.]დისა მოქცევამდის ესრეთ წაეჯობინა ყ~ა
მშვილდოსანსა ცხენოსანსა და მკვირცხლსა მოასპარ
ეზსა, მწიგნობართა, და ყ~თა ნას წავლთა ჵელით
სიკეთითა ვითა დღეს ჩანს, რ~ლ შინა თვინ ყოფილა
ამისი მსწავლელი, და თანა მოსწავლე, და თუ გარეთა ქ~ყ
ანათა მოს რულა ვერავინ სადა გამოჩენილი მის ებრი:
მაშინ მოკვდა ქართლისა კ~სი ჭყოინდელი მწიგნობარ
თ უხუცესი ქართველი მირიანის ძე კ~სი მიქაილ, რ~ლსა
აქვნდა სამთავისიცა, და არავინ შეწუხნა მისთჴს, არ
ცა დიდი და არცა მცირე, რ~ ყ~ნი სძულობდეს მას: ხ~
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თამარ ევედრებოდა ღ~ა და იგონებდა თუ ვის მიანდოს დავით დასპა თვისი და განსაგებელი სახლისა თვისისა, რ~ლისა თვისცა
არა ჰრცხვენა ღ~ნ, ა~დ აღავსო სიბრძნითა და მეცნიერები
თა, და მიმო იხილა ყ~თა ზ~ა სამეფოსა თვისისა მთავარ
თა და განიცადა გონებისა თვალითა, და მიანდო ღ~ა საქმე:
მოიყვანა ანტონი გნოლისა თავის ძე გარესჯით, რ~ი პ~ლ
ჭყონდიდელი იყო და მიქაელ კ~სმან მას მისტაცა მოძმაც
ვით, ვიეთმე მეფისა განმძრახთათა: ესე მოიყვანეს ნა
ნდვილვე კაცი ღირსი ღ~ისა საქები მართალი, წრფე
ლი, უმანკო, სახიერი, მდაბალი მოწყალე ყთა, პატრონ
ის ერთგული, და შემეცნებული საურავთა ეკლესიათა, მო
ნასტერთა თვის, რადღა საჵმარ არს თქმად, თვით წამებ
ენ ქმნილნი მისნი ყ~თაგან, ვ~ა მღვიმესა და კლარჯეთ
სა მის მ~რ ქმნილსა მონასტერსა, და ყთა ადგილთა შვი
დთავე საემფოთა, და დიდებულთა განზრახვათა ესე დას
ვეს ვაზირად: მისცეს ჭყონ დიდი სამთავისი, კისისჵე
ვი, და მწიგნობართ უხუცესობა, რ~ მართალსა უკეთუ უბრკმეს, არავე და ეცეს: ამიერითგან იწყეს განზრახვათა
კეთილთა სამეფოსა თვის, და ერისა უმჯობესთა:
შ~დ ამისა მოესმა, ვ~დ რუსი იგი ძნელ ბედი, და სვე უსვეო წა
რმოსრულ არს კოსტანტინუ პოლით, და მოსრულა ქყ~ანასა

ეზინკისასა, და კარნუ ქალაქისასა: პ~დ მიერთო გუზან პა
ტრონი კლარჯეთისა და შავშეთისა, რ~ლი ძველთა მეფეთა
და დიდებულთა ტაოელთა ადგილსა შეეწყალა მეფესადა დაედგინა აქეთ ბოცო სამცხისა სპასალარი, დიდად შე
წყალებული პატრონთაგან, სხვითა მესხითა დიდებულ
თ აზნაური თურთ თვინიერ ივანე ციხის ჯვარელისა, რ~ლ
სა ყვარყვარეცა ეწოდების:
ესე და მაგრდა თვისით მოკიდულით ურთ, ვ~რ გვარეულა
დცა ითქმოდა ერთგულობა ამისი, რ~ლ ბაღუაშსა ზ~ა უ
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ერთგულა პან[.]კრატს, ვარდან დადაიანი მსახურ უხუცესი აქ
ათ პატრონი ორბეთისა და კაცნისა, და ლიხთ იქით ნიკოფსა
მდის, უცილებელად ქონებისა, მას შეეყარა ყ~ი სვანეთი,
აფხაზეთი, საეგრო, გურია, სამოქალაქო, რაჭა, თავკვერი
და მომრთველმან, და არგვეთი სანიგთა, და ჯაშმათაგთამან იფიცეს რუსისა გამეფებისა, და მისა მეფე ყოფისათვის
დიდებულთა, და ლაშქართა მის ქყანისათა:
ამისთვის განჰკვირდების დ~თ და იტყვის, მე ვსთქუ განკვირვება
სა ჩ~სა რ~ ყ~ი კაცი ცრუ არს, რ~ რ~ლნიცა უფრო შეწყალებ
ულნი, და უმეტესად განდიდებულნი იყვნეს პატრონთაგან,
და თვით თამარისაგან, მათ ქმნეს უმეტესი განდგომილე
ბა, და იგინი მიერთნენ რუსსა, ვერ გულის ჵმა ყვეს, რ~ლ არ
ცა ძველთა ჟამთა შ~ა, და არცა ახალთა სადმე სმენილ არს,
უკეთუ სადმე ქმნილ იყოს ნებსით, ანუ უნებლიეთ განდ
გომილება მეფეთაგან და წყებითგან სოფლისათა არა სადა
ვის უხილავს, თუმცა წარმართებოდეს, ანუ გამარჯვებოდე
ს პატრონთაზ~ა, გარნა თუ სადმე ქმნილ არს განდგომილ
ება, ეგრეთცა სახლისა მის თვისთა, და ნატამალთა მიზეზით ქ[.]მ
ნილ არს: გაგზავნეს ლაშქარნი გუზანს, და მუნით წარ
მოვიდეს რუსი და მისი ლაშქარნი, და შეყრილთა მიმართ
ეს სამცხეს, და მიეგება ბოცო, და ვინცავინ მისნი იყვ
ნეს მიმდგომნი: გარდავლეს მთა და მივიდეს გეგუთს,
და დასვეს ტახტსა ზ~ა სამეფოსა: ჶ~ი ღაღადი დიდი და გა
ნსაკრთომელი კაცთა ცნობისა და გონებისა, ვინა, ანუ ვის
თანაღა მოსაყდრე საყდარსა და ვითიანსაჱ
მაშინ თამარ მყოფი ქალაქსა ტფილის[ა]სა, ამა უაზროსა
და უცხოსა საქმისა განჰკვირდა, და პ~დ მიხადა ჩვეულებისა
ებრ ზენასა შეწევენასა და მოწყალებასა, მერმე უბრძანა
ყ~თა ერთგულთა, ვინაცა შემოკრბეს სპასალარნი და დი
დებულნი ჲერეთით, კახეთით, ქართლით სომხითით,
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და განკვირვებულთა ამის საქმისათა ჰკადრეს და მოახსენეს
მათგან არა ნებისა და რთულობა: და ვ~ა შეაჯერეს უმათო
დ ქმნილობა ამა საქმისა, მჵეცებრ განჵდა გული მათი ერ
თგულობისათვის, და თავისა საწამებელად დადებისა პატრონთათვის:
თამარ ჵელითა საუფლოთა, და სიტყვითა ოქრო ნეკტარითა
მართლად იკითხევდა მიზეზთა მკვიდრთა მისთაგან, ოდე
სმე თეოდორე პატრიაქსა, და ანტონი ქუთათელსა, რ~ლი

იგი ოდენ და შთა მას ჟ~ა ერთგულად ლიხთ იმერით, ვ~ე
სისხლთა დათხევამდე, და სხვათა ეპისკოსთა გზავნიდ
ეს, ოდესმე შინაურთა ვაზირთა, ეჯიბთა და მესტუმრე
თა, და მათგან ვერას პირისა მპოვნელი:
კ~დ შეკრბა კრებული ღ~ის მბრძოლთა, და იზრახეს ზრახვა ბ~რტ
ისა და აღიღეს მახვილები, და პატრონსა ქ~ეს შემოსილსაზ~ა,
ნახევარნი თვით მეფე საგონებელითურთ, და გარდამოვიდეს მთ
ათა ლიხთისათა, ამოსწყვიდეს და აღაოჵრეს არენი ქართლი
სანი, მოვიდეს ნაჭარმაგევამდისინ და გორამდის, და ნახევართა
და დიანთა, და ბედიანთა წინა ძღომითა გარდაიარეს რკინის
ჯვარი და ჩავიდეს ციხის ჯვარსა, და დაწვეს ქალაქი ოძრჵე, და მ
უნ შეიყარეს ბოცო და მესხი, ვინცაღა იყვნეს მიმდგომნი მი
სნი, და განმგებელთა ესე ვითარისა ღ~ისა უკითხავად:
არა შეიშინეს სასჯელისაგან ღ~ისათა, არცა პატრონისა
ღთ~ივ დაცულისაგან, რ~ლსა ჰფარვიდა ჵელი საუფლო, და უ
ძღოდა მკლავი მაღალი: რ~ გააგეს აღება ჯავახეთისა,
თმოგვისა, და ახალ ქალაქისა; კ~დ თრიალეთისა, და სომხით
ისა და ვინათგან ქურდ ვაჭარს იქით გასდგომოდავე ყ~ი სომხ
ითი, ივანე ვარდანის ძე პატრონი გაგისა, მააყ პატრონი
კაიწონისა კაენი თვით ვარდანისი, და სხვანი თვით ვარადა
ნს გარდაცა მის ქ~ყანისა აზნაურნი და აზნაურშვილნი თვ
ინიერ ზაქარია ვარდანის ძისა:
იგი ერთგული იყო და ჭაბუკი გამოცდილი, ამათ ყთავე ა
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გარათა შეყარა გააგეს, და მუნიდაღმა მათდა ზემო ქართლისათა მყ
ოფთა კართა ქალაქისათა ერთად შეყ[.]რა ინებეს, სადა იგი იყო მზ
ე მზეთა, და ნათელი ნათელთა, ტარიგი უმანკო, მსგავსი ძალისაებ
რ მისისა ქ~ესი მშვიდი დავითის ებრ გონებითა მინდობილი ზენ
ასა მის განგებისა, და სასოებისა მქონებელი:
მაშინ უბრძანა ამირ სპასა[.]ლარსა გამრეკელსა, და ოთხთავე
მჵარგრძელთა და სხვათა თორელთა ზემოთა და ქვემოთა წარსლვა და
მიგებება წინა ქყ~ანასა ჯავახეთისასა, და მუნვე ცნობა ძალსა მათსა:
და მივიდეს მტკვარსა ზ~ა, რ~ი იგინიცა მუნვე მისრულ იყვნეს, და მოერთნ
ეს მესხნიცა ერთგულნი დარჩომილნი, და აქათ ესენი მისრულნი მტკვ
არსა ზ~ან, და იგინი მუნით ჵიდსა ზ~ა შეიბნეს და შეიქმნა ომი და სრ
ოლა: მას დღესა სიღამემან და წყლისა შუა ყოფამან განყარნა, და
ვითარ შეღამდა, შეიყარნეს და ზრახვა ყვეს ვ~დ ვხედავთ მჵეც ქმნილება
სა ამათა ლაშქართასა, და რ~ არა გვაქვს ძალი და ღონე შებმისა, აწ
მივრიდოთ სიმაგრისა კერძ და მუნით ღონითა რითამე ვეცადნეთ ღ
ალატსა და ძლევასა:
გარნა ძლევასა და სიმჵნესა მისცემდა თამარის კერძ და იღვწიდა მი
სთვის ღ~ი, მან ამცნო გულსა თამარისსა, რათა დაუყოვნელად შე
ბმა უყონ, და დევნა წინა აღდგომთა მისათა: განვლეს მტკვრის.
ჵიდი, და მიმართეს მთასა განძად წოდებულსა ღონედ სიმაგრისა საძებნელად, და ვერცაღა მუნ დადგეს: გარიდეს და მიიწივნეს: ველსა
ნალისასა და წყალსა სინგრისასა თმოგვსა, და ერუშეთს შუა: მუნ შეი
ქმნა ომი ვითა ხვდებოდა რჩეულებასა იმერთა და ამერთა მოყმეთასა, რ~ლი
კმა იყო ძველთაგანცა გოლიათთა და ჭაბუკთა ომად, რ~ლთა ზ~ა მოვი

დოდის სიმწვავენი და მკვეთელნი ისართანი მფეთებელნი ჵრმ
[.]ალთანი, და მხეთქებელნი ოროლთანი:
და განგრძობასა შ~ა ომთასა მიეცა ძლევა მოყმეთა თამარისთა და გ
აქცეულნი რლნიმე შეიპყრნეს, და დაატყვევნეს: და ამათ არა არაჳ
ევნო, არცა ს~კდილითა არცა და კოდვით თვინიერ ივანე სარგი
სის ძე და კოდეს და შემოიქცეს მხიარულითა პირითა, და განათ
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ლებულებითა გულითა თავის უფლად:
მდევნელ იყვნეს იგინი რ~ლნიცა გარდაიხვეწნეს შემზნებისა
შენიშვნა
ერთში შეძინებისა ეწერა
და პატრ
ონისა არა და კლებისათვის და მოვიდეს წ~ე ღ~ივ გვირგვინოსნისა, და ჭ~ტდ მეფ
ეთ მეფისა, და მიმცემელმან ჯეროანისა მადლობისამან, ნახნა თვისნი
მოყმენი პირითა ბრწყინვალითა, და გულითა სახიერითა, და თვალითა.
ტკბილითა, ვინაცა ცნეს ესე პ~ლ მახარობლისა მოსულვითა, ზრახვა
ყვეს, რ~ლნი მყოფ იყვნეს ჭიაბერი მანდატურთ უხუცესი, და ჲერნი
და კახნი დიდებულნი თავადნი თ~ნა და რთვითა ყივჩაყთათა, შეყრ
ილთა ქართლისა ერისთავისა და ქართველთა დიდებულთა წინა
ძღომითა, და თვით მეფისა სვიანისათა და სხმა ქართლს მდგომთა,
რ~ლთა თანა მირთულ იყვნეს ვიეთნი მე ქართველნიცა, და სიმრავ
ლე ყ~ისა კავკასისა და მთიულთა:
და ვ~რ აგრძნეს ამათ ამოწყვეტა, და გაქცევა მათ კერძოთა ზემოთა
ლაშქართა, მსწრაფლ იჵმიეს ამათცა გაქცევა, და გარდავლა ლიხ
თა: შემოიქცეს და მოვიდეს წ~ე თამარისა, ჰკადრეს გასლვა სომხით
ით, და მიმართება ურჩთა და განდგომილთა მეფობისა მისისათა:
და მორჩილდა ქ~ს შემოსილი ჵელმწიფე შემეცნებული ღ~ისა წყალ
ობა აურაცხელობა[.]თა
ვინა უწყოდეთ ესეცა, რ~ლ წყალობათა და მოხედვათა ღ~ისათა სივ
რცე აურაცხელ არს და დიდ ფ~დ, რ~ კეთილთა სახიერთა ნიშთა სიმ
რავლითა, დძლევათა მინიჭებითა განამდიდრებს, ვ~ა იტყვის ბრძე
ნთა შ~ს პლატონ „ვ~დ კეთილი კეთილთათვის არს კეთილ ვინა
იგივე კეთილი ბრ~ტთათვის ბოროტ:
ხ~ აწ ჵამს, და უფროსღა მარადის გაგონება თქმულთა ამათ და უწ
ყებად და ხედვად ზენათა წყალობისა მონიჭებათა რათა მ~დის
მოუკლებელად იყოს ჩ~ნ ზ~ა, ესე ვითარნი წყალობანი, და მოხედვანი
ღ~ისანი: ხ~ ვინაცა სცნეს განდგომილთა შერისხვა ღ~ისა მა
თ ზ~ა თვით რ~ლნიმე და მგდებელ იქმნეს ციხეთა და სიმაგრეთა, და
უწინარეს სჯულისანიცა, ვინათგან თამარსა ზ~ა ესე ვითარნი ს
აქმე იკადრეს, რ~ლნიმე მოვიდეს ყელსაბელმობმულნი, რლნიმე მკვ
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ლელ ექმნეს თვისა ბიძასა, და მუნცა იქმნა ჩვეულებრი
ვი გამარჯვება, და შემოქცეულნი დადგეს ჭალასა აგარათასა:
შ[დ]ეიწყალა ზაქარია ვარდანის ძე და უბოძა გაგი ქურდ ვაჭრ
ითა განძამდის, მრავლითა საკუთარითა, და მრავლითა სანახ
ევრო ქალაქებითა, ციხეებითა, და სოფლებითა: შეიწყალა
და უბოძა სარგის ძესა ივანეს პირველობა მსახურთ უხუცე
სობა ჵელ შინაური, და საპატიო კაცნი, და კაიწონი გელაქუნ

ითა, და სხვითა მრავლითა სახარაჯოთა, და ქალაქთა ციხითა, და
ქ~ყანითა: შეიწყალნეს და დალოცნეს სხვანიცა მრავალნი და დი
დებულნი, შეიქცეს და მიმართეს სახლად მათდა ნაჭარმაგევს,
და ლიხთ იმერთა დიდებულთა შეცოდებისა მათისა შენდობი
სა მოაჯეთა, ითხოვდეს ცხოველნი ხატნი და თვით დედოფალი
რუსუდან მათ შუა საყოფლად და კ~სი, და მანდატურთ უხ
უცესი, და სხვანი ეპისკოპოსნი შინაურითურთ სახელდე
ბულით მუნით, ვინაჳცა გარდამოვიდეს სვანნი და დიდებუ
ლნი, და გარდამოატანეს რუსი მეფე ყოფილი: და მისცა დე
დოფალმან სიმტკიცე ყ~თა მუნ მყოფთა, ა~დ რუსის უვ
ნებელად გაშვებისათვის: მერმე მის ჟამისა არს შეცო
დებისა თვის, არცა შენანებისა, და გარდაჵდისა, და წარმოძღ
ვანვითა დედოფლისათა მივიდეს ნაჭარმაგევად:
ვინაცა რუსმა ითხოვა ივანე მისანდობელად, და წარვი
და მასვე მისსა სვე უბედურსა გზასა, და შეიქმნა მშვი
დობა, სიხარული და ერთობა, რ~ლი არა ოდეს ვის უხილავს
სიტყვისაებრ სა~წწრმტყლოსა „ერთბამად მოვიდეს ლომი
და ჵარი, და იხარებდეს ვეფხი თიკანთათანა, და მგელი ცხო
ვართა თანა, და განდიდნა სახელი თამარისი ყ~სა ზ~ა პი
რსა ქყ~ანისასა
მაშინ ლაშქრობდა დ~თ ბრძანებითა, და გამორჩევითა თა
მარსავე ალექსანდრიანითა, და ემარჯვებოდა ყ~ი განგებ
ითა, და შეწევნითა ზეგარდამოთა: ამას შ~ა მიიცვალა
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გამრეკელი ამირ სპასალარი, ესე ყ~თა იგლოვეს, და დი
დად დაუმძიმდათ, და თმოგვისაგან კიდე არა და აკლდეს რა
შვილთა მისთა:
მაშინ უბოძეს ამირ სპასალარობა ზაქარია მჵარგძ
ელსა, ძესა სარგისსა ამირ სპასალარისასა, მჯდომ
სა სომეხთა მეფისა ადგილსა, პატრონსა ლორისასა:
მოუმატეს ქალაქიცა რუს თავი, მოყმესა ღირსსა სპა
სპეტობისასა, და ჭიაბერსა მანდა[რ]ტურთ უხუცესსა,
მოუმატეს და უბოძეს ჟინვანი ქალაქი, და ციხე მრავლი
თა მთეულეთითა: და შეიწყალეს და დალოცეს ვარამის
ძე, და უბოძეს თმოგვი, და ქვემოთ წირქვარელნი ზარტაიჭ
ისა ძენი: და შეიწყალნეს თვითოეულნი თვისითა წე
სითა, რლ~ნი მე ახლად და ლოცვითა, და რლ~ნი მე მომატები
თა: და ეგრეთვე ქართველნი, სომხითარნი, თორელნი, მეს
ხნი, და ტაოელნი: ვინაცა გუზან პ~ლვე წარმწყმედელი
თავისა თვისისა: აწცა განდგა, და გაიტანა ტაოს კარი, ვაშ
ლოვანი, და სხვანი ციხენი მრავალნი, და წარვიდა ქყანა
სა შაერმანისასა:
მაშინ წარავლინეს სარგის თმოგველი. და კახა სამძივ
არი სხვით აზნაურ შვილებითა, რ~ლ თათანა იყო მეღ
ვინეთ უხუცესიცა სეფე შვილად კლარჯეთისა: ხ~ გა
ნვიდეს რა მთასა კოლისასა, მოვიდნეს და მოეგებნეს
წინა ფანასკეტელი ზაქარია, და ძინელნი ყრმანი კარ
გნი პატრონისაგან შეწყალებულნი: შეყრასავე თანა

სცნეს გუზანის შვილისა, და შარმანისა ლაშქრთა მოს
ვლა გუზანის ცოლ შვილისა, [და შარმანისა] წასასხმე
ლად, და ციხეთა შ~ა თურქთა შეყენება:
Èაღაცა თუ ლაშქარნი დიდნი იყვნეს, და ათორმეტ
ისა დროშისა პატრონი, და ესენი მცირენი: ა~დ სასოე
ბითა ქ~სითა და სიმართლითა, და სვე უძლეველითა
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თამარ ღ~თივ და ცულისათა შებმა უყვეს, და არა დარიდნეს სიდი
დესა და სიმრავლესა მათსა, სიქველითა და სიმჵნითა მათითა, და დ
იდ ძლიერი ომი გარდაიხადეს, და ბოლოდ გააქცივნეს იგინი და მოსწყ
ვიდნეს და გუზანის დედა წულნი ჵელთ იპყრნეს და შემოიქცეს მშ
ვიდობით: აღიღეს ციხენი და სიმაგრენი, და კ~დ აგნეს ამავე სამეფო
სა და მოიწინნეს წ~ე თამარისსა, რ~ლმან მიჰფინა წყალობისა ნათ
ელი და გარდაიხადა მადლი კეთილად მოჭირვებისა და სიმჵნისა მა
თისა თვის:
˜სე ვითარსა წყალობასა შ~ა ღ~ისასა იშვებდა ერი ქეა~ნეთა
გარნა წუხდეს და იურვოდეს უნაყოფოებისა თვის თამარისა, ად ღ~ნ
რ~ლნ მოხედნა პ~ლ მანოეს და აბრაამს, და მდედრთაცა ანნას და ელი
საბედს; არცა აქა ყოვნა, რამე თუ შ~დ მცირედისა ჟამისა და ორს
ულდა თამარ, და სცნეს რა ესე ყ~თა, იწყეს ლიტანიობით ვედრ
ება ღ~ისა მარხვითა, ლოცვითა, და ცრემლითა, რათა მისცეს ღ~თნ
შვილი წული, რ~ლი ესე იქმნაცა: და იყვნეს რა დავანებულ ტაბახმ
ელასა, მუნ შვა ძე პირმშო ყ~ითურთ მსგავსი პაპისა, და უწოდა სა
ხელი ახოვნისა მამისა თვისისა გიორგი:
რლისათვისცა ყვავილი უკვდავთა ნაწილთა აღმოგვიცენა
ქ~კს  ი ბ: ამას ვითარსა მოხედვასა ზ~ა ღ~ისასა, და პ~ლსა დარჩომასა თა
მარისასა და აღმოშობასა ძისასა, რამცა თქმად ეგებოდა სახე სიხარულისა, ანუ მაღლობისა ღ~ისა ყ~თა მ~რ ესე თქმად შეუძლებელ არს:
იხარებდეს, იშვებდეს და იმოთხვიდეს სამოთხესა შ~ა, ამის საწუთოსა
სა, განმათავისუფლებელნი ტყვეთანი, შემწირველნ[.]ი ეკლესიათ
ანი, მა[.]პატიებელნი მღველთა მწირვებელთანი მიმცემელნი მონაზ
ონთანი, მოღვაწენი გლახაკთანი, ერთბამად ადიდებდეს ღ~ა, მწყობ
რნი ეპისკოპოსთანი და სამღდელოთა კრებულთანი, და დასნი შვიდთ
ავე სამეფოთა სპათანი: და თვით დედოფალმან და გაზრდილმან მი
სმან მეფემან დ~თ, და დამან თამარისმან, და ყ~თა მყოფთა ამის სამეფ
ოსათა, მსგავსად მოგვთასა იწყეს ძღვნობად და მინიჭებად ნიჭ
თა ურიცხვთა: ხ~სცნეს რა ესე ბერძენთა მეფეთა და სულტანთა,
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ათაბაგთა, და ამირათა სპარსესითა, წარმოავლინნეს ნიჭნი, და განძ
ნი კმა საყოფელნი:
Èა შ~დ წელიწადისა კ~დ დაორსულდა, და შვა ასული შემსგავსებული
თვისი და უწოდეს რუსუდან ძე თამარისი, რლ~ისათვის კ~დ უფრ
ოსი სიხარული შეიქმანა ყ~თა ზ~ა, და უმეტეს გარდაემატა ქყანა ბედ
ნიერობითა, და ყ~ითა კეთილითა და გამარჯვებითა ლაშქართა
თა, რ~ლ არა ოდეს ქმნილ იყო ბაგრატოანისა პ~დ შემყრელ
თა ბედსა და სვესა ზ~ა ლაშასა, რ~ლ განმანათლებელად სო
ფლისა ითარგმანების აფსართა ენითა: მიჰმართეს ბა
რდავად დიდად და ძველად ქალაქად და ამოსწყვიდეს რანი, და

გამოიღეს დიდ ძალითა ომითა პირველისა ნებროთის
ძისა ჰაოსის შვილისა ბარტომის[.] მამული ტყვითა და სა
უნჯითა აურაცხელითა:
Èა ათავისუფლნეს სამი ბევრი ტყვე დღეგრძელობისათ
ვის თამარისა, და ძისა მათისა თვის: და მუნით რა წარმოვიდ
ეს, არღარა შეისვენეს არცაღა თუ თვე ერთ, მსწრაფლ
წარვიდეს, და ილაშქრეს აზრუმს კარნუ ქალაქისასა, და მუნ
იყო სიმრავლე ომთა, და წყობა ძლიერი, და ხეთქება აბჯ
ართა, რლ~ისა მეშველად იყვნეს სურამელნი, კარული, სპერუ
ლი, და შიგნით სალდუხის ძე ნასრადინ, და ორნი ძენი მისნი ლა
შქართა სიმრავლითა ქვეითითა, და ცხენოსნითა, და ცისკრის
ბინდსა მისრულთა და იწყეს ომი, და ღამისა ბინდმან გაჰყა
რნა: და ვ~რ გარდაჰჵდა ღამე იგი, მოვიდეს ლაშქარნი და უთ
ვალავითა და მიუწდომელითა ალაფითა, შიგნით მყოფ
ნი ვ~ა მჵეცნი იღრჭენდეს კბილთა მათთა, და წვერთა იფხ
ვრიდეს, ხედვიდეს რა ცოლთა და შვილთა მათთა ტყვე ქ
მნილთა, და ჯოგისა და რემაებისა მათისა იავარ ქმნილთა:
˜სრეთ ცრემლეოდეს და ჰგოდებდეს, ესრეთ იტყოდეს, ვინა
იქმნა ჩ~ნ ზ~ა ესე ოდენი რისხვა, რ~ არა ოდეს გვიხილ
ავს ჩ~ნთა სანახებთა ტომი ქეა~ნეთა: და ვ~ა განთენა
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შეიქმნა ცემა ბუკთა, და დაბდბთა, და ზეიმი ქალაქსა შ~ა, დაას
კვნეს დათხევა სისხლისა მათისა, და გაწირნეს თავნი მათ
ნი: გამოვიდეს ბჭეთა ქალაქისათა, და გააწყვეს რაზმი ქვეით
თა და ცხენოსანთა, და წარმოდგეს ბანთა და შუკათა ზ~ა ისრისა
მსროლელნი, და ქვის მტყორცებელნი:
Èა ვ~რ იხილნა მეფემან დ~თ სპათა მათთა შუკათა ზ~ა
ისრისა მსროლელნი, და ქვისა მტყორცებელნი, და გულ მყ
არად გამომსვლელნი, ითხოვეს საჭურველნი, და აღსხდეს,
ჰუნეთა ზ~ა, და აღიხვნეს ოროლნი, და აჰა პირველსავე ზ~ა მის
ლვასა დასტეხეს სახედ მეხის ტეხისა, და აღიხვნეს კა
რნი ქალაქისანი, და აღსწყვიდეს პ~ლ გამჵეცებულნი იგი
და წარიქცინნეს წინა, და ურთიერთარს მოსრვიდეს სიმრავლ
ისაგან და ტენებისა, და სირცხვილეულნი ცოლთა, და ხად
უმთა მათთაგან საკიცხელ და სანერწყველ იქმნნეს მათ
მ~რ, აგინებდეს და ბასრობდეს მოჰმედს მოციქულსა მათსა და ს
ჯულის დებასა მისსა: მაშინ შემოიქცა მეფე და~თ, დალაშ
ქარნი მისნი მოვიდეს მოხარულნი ქყ~ანადვე თვისად მუნი
თ ძლევა შემოსილნი წ~ე თამარისა ნათელ ბრწყინვალისა
და ძისა მისისა საშოთ მთიებისა აღმობრწყინვებულისა:
ხ~ მე მრიდმან განგრძობასა წყინებისამან, მცონის და
გდებად ღვაწლთ და წყობათა, და მარჯვებათა უკანასკნე
ლთა უმჯობესთა პირველისათა აღიძრვის ენა ჩემი სი
ტყვად და მოთხრობად ესე ვითართა:
oდესმე ჟ~ა ერთსა განვიდეს შეყრილნი გელაქუნად, და
ჩაიარეს ხაჩიანი, და ჩავიდეს ქყანასა ყარყარისასა, და მიუ
წიეს ბალყუნამდის და მოარბიეს ყ~ნი არანი და შემოიარეს
კარი განძისა, და შეიქმნა კართა ზ~ა დიდი შუღლი, გაღ

ანამცა გააქცინნეს და შეი[შ]ხვეწნეს ქალაქად, და ყარყრ
ით შემოქორამდის ექვსი დღე იარეს, და არა რლი დღე
გარდასრულა, თუმცა არა მოსწეოდეს ლაშქარი, და არა შე
1-30 სტრ., 171r
მობმოდეს და ყოველგან ძლევა ბრწყინვალე აჩვენეს, და შემოიქცეს
ესრეთ სიხარულითა, და მოვიდეს წ~ე სიხარულსა ყ~ისა სოფლისასა:
კ~დ ლორი დაღმენ წარვიდეს ორნი ძმანი სარგისის ძენი, ზაქარია ა
მირ სპასალარი, და მსახურთ უხუცესი ივანე, მორბევად რაჵსის
პირისა, და მუნით წამოსრულ იყვნეს ლაშქარნი დვინელნი, ბინჯ
ელნი, და ამბერდნელნი მეკობრობად, და მზერად ქარავანისა: და ვ~რ სცნ
ეს ამათ, და შეიპყრნეს საშუალობასა გზისასა, და ეკვეთნეს ურთი
ერთარს, და უფროს ომისა, და მჵნედ ბრძოლისა საქებელ იყო, წამღებელ
ი სულისა სიფიცხედ ქველობისა მათისაგან აღვსებული, და სახელო
ვანნი მოვიდეს წ~ე დ~თ სვე ამაღლებულისა და თამარ ღ~თივ დამყარ
ებულისა: ამისა შ~დ ჰკადრა კაენისა პატრონმან ივანე მსახურთ
უხუცესმან დავითს, და აწვია ლაშქრობად შესამართებელისა სახელ
ოანისა, და დიდისა გელაქუნისა მოსარბეველად, და სპარსი ბაზირისა
და გორლაუქისა: მაშინ გაჰყვა მოყმე დღითი დღე აღმატებული და წ
არმართებული ომთა და ლაშქრობათა შ~ა: და ვ~ა მიიწივნეს და დაესხნეს,
აღიღეს ტყვისა, ჯოგისა, აქლემისა ძროხისა და ცხვრისა სიმრავ
ლე ურიცხვი, და სადაცა ვინ ლაშქარნი, და მეშველნი თავთვის დედაწ
ულისანი გარდაეკიდნეს ამოს წყვიდნეს, და დაჵოცნეს; ვინაცა სპარს
ი ბაზირისა არა რად შემრაცხველთა სულტანისა მოედანსა შ~ა იწ
ყეს სიხარულად, და ასპარეზობად, რ~ლ ესეცა არა ოდეს ვისგან ქმნილ არ
ს არცა სმენილ არს:
ხ~ კ~დ არა მრავლისა ჟამისა, ოდესმე იგივე სვე უბედური რუსი [ზა]
[ძმისა, ა~დ თავისა] ამის სამოთხისაგან ექსორია ქმნილი, კაენისა
ებრ მკვლელი არა ძმისა ა~დ თავისა თვისისა, ვერცაღა ნადისა
ღირს იქმნა ყოფად, რ~ მოიშალა სამეუფოსა ქალაქისაგანცა კოსტ
ანტინე პოლისა ყოფისაგან და მუნითცა ექსორია ქმნეს: მივი
და ათაბაგისა, და მისგან აიღო არანის ქ~ყანისა სამყოფი შემსგავ
სებული უბედობისა თვისისა; მუნიდაღმა შეიყარა ლაშქარი განძისა
და არანისა, და მოვიდა ქყ~ანასა კამბეჩისასა და შიგნით მინდორი მოარ
ბიეს და აღიღო სიმრავლე ტყვისა და ნატყვენავისა: მაშინ ხორნა
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ბუჯისა ბატონმან საღირ მახატელის ძემან სცნა ესე, და შეიყ
არა მცირედითა ლაშქრითა, და სამითა შვილითა წამებად და და[.]დებად თა
ვისა თვისისა განემზადა, და მიეწია, და არა თუ ორნი ერთისა თვის ლაშქრ
ობდეს, ოცნი ორთა თვის: გარნა მანვე სიმართლემან თამარისმან.
დასცა რისხვა ღ~ისა უხილავი და ვ~ა გედეონისგან გასმიეს მცირედი
თა მრავალთა ეწივნეს და გააქცივნეს, ჩამოყარნეს და დაჰჵოცნეს, ვინა სვე
უბედო რუსი ძლით სამე განრომილი გარდაიხვეწა ორითა მონითა:
ხ~ ესეცა უწყებულ იყავნ თ~ქნ ყ~თა მსმენელთაგან; დაღაცა თუ სამ
ისოდ გაჭრით მჵეც ქმნილთა მჵეცებრ აჩვენეს ულმობელობა გარნ
ა იხილეთ, თუ ვ~რ სატურფო დამაღნინ-ტებრ მომზიდველობა
აქვნდა მჵეცთა გულებისაცა; ოდესმე შარვაშეს ლომის ბოკვერი გამოეგზავნა მათ მიერ გაზრდილი და ესოდენ დიდი საზარელი შეიქმნა,
რ~ლ არცა ველური და არცა შინაური არაკადაც არავის ასმიეს: ეს

ე: რა~ჟს დარბაზს მოიყვანიან ესეთი აქვნდის სურვილი და ტრფიალ
ება თამარისი ღ~თივ განათლებულისა, რ~ლ მრჩობლითა ჯაჭვი
თა მიმო დაქცეულებამან კაცთა კიდებისამან ვერ დაიმჭირის, ვ~ე
თავი უბეთა შ~ა არა შთაუდვის და ლოშნიდის, ვ~ა ძველ ოდესმე მო
წამეთა მეტაფრასები მოგვითხრობს; და ოდესმე ძლით დაიმჭირიან,
და ძლით დამაგრდიან, მაშინ წყაროს მსგავსნი ცრემლნი გარდამოსთ
ხინის თვალთაგან რომელი და ალტობდის მიწასა:
ამა ესე ვითარსა მძლეველობასა მტერთასა, დამჵობასა ურჩთასა,
და მჵეცთა მომდოვრებასა ხედვიდეს რა ყ~ნი, განისმა ზარი და შიში
ყ~თა კიდეთა აღმოსავლით, და დასავლით, ჩრდილოთ და სამხრი
თ, და ყ~ნი მორჩილებდეს, და ძღვნითა მრავლითა მოიკითხიან:
ამას ჟ~ა მოიკლა ყიზარსლან ათაბაგი, აწ გასულტნებული მოლ
იდთა მიერ, და დარჩნეს სამნი შვილნი ფალავანდისნი მპყრობელა
დ ყ~ისა სპარსეთისა, რ~ლსა მამისა და ბიძისაგან გაჰყოფოდეს ქ~ყა
ნანი ესრეთ., უხუცესსა ხუტლუ ინანჩის ერაყით ხვარასნამდის,
და ბაბილოვანამდის: და შედეგსა ამირ ბუბაქარს ადარბადგანი სო
მხითამდის. და უმცროსსა ამირ მირ მან არა ნის გურგანის
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ზღვით, ვ~ე გელაქუნისა ზღვადმდე:
ამას შ~ა ვ~ა არს წესი მრავალ მთავრობისა, შეიქნა შური და ჵ
დომა მათ შ~ს, ჰსძლია უშუალესმან ამირ ბუბაქარ, და იოტა უფ
როსი ძმა, და დაჯდა ათაბაგად; და უმცროსი ძმა ამირ მირმან.
არა ნიდაღმან შარვაშეს შეესიძა, და თვით შარვაშეს და მას ბა
ლუყან კართა ზ~ა და ესხა და გააქცივნეს, და თვით დარჩა განდიდ
ებული და გალაღებული ჟ~ამადმდე; ხ~ ვინათგან უღონო იქმნნე
ს შარვაშიანნი, და ამირ მირმან, რ~ ჟ~ა შერისხვაცა მოიწია
სახლსა ზ~ა შარვანისასა, რლ~ი შეაძრწუნებს ქყ~ანასა, და შეხ
ებით აკმოვლებს მთათა, შერყევით შეირყივნა და და სცნა ზღუ
დენი და ციხენი შამახიისანი, და უჩინო იქმნნეს ყ~ნი მას შ~ა მყო
ფნი, რლ~სა შ~ა წარწყმდეს შარვანშეს ცოლი და შვილნი:
˜სერა ესმა, და იხილეს მოიწია გლოვა უზომო და მწუხა
რება მათ ზ~ა, რ~ იტყებდეს თავსა, და დაიყრიდეს ნაცარსა, რ~
არსადაით იყო სასოებაჳ ჵსნისა მათისა, გარნა მხოლო ოდენ
ღ~ი და მისგანვე პატივცემული და განდიდებული დ~თ, და თამარ: და წარმოავლინნეს მოციქულნი შემოსახვეწლად ძღვნითა
ურიცხვითა, თვალითა და მარგარიტითა ფას და უდებელითა
და იაჯნეს შველასა, და მოახსენებდეს ამას: ვინათგან ძალი
აქვ~ს ჵელმწიფებასა თქ~ნსა, და სიბრძნით განგებასა
თ~ქნსა მორჩილებს ყ~ი სვესა ალექსანდრიანსა, თ~ქნ თამ
არ ღ~თივ განბრძნობილისასა, და სიმჵნესა და სიქველესა
თ~ქნ დავით და ვითიანსა და უბრობასა ლაშქართა თ~ქნთასა,
აღება ყ~ისა სპარსეთისა, მაშა მოგვეცით ასული ნა
თელი, და ბრწყინვალება შარავანდედობისა თქნისა, და
დასვით დედოფლად და პატრონად ყ~ისა სპარსეთისა: მ
აშინ არა მღირსებელმან სიძობისა მათისამან, უბ
რძანეს იმედი შველისა და ჵელის შეწევნისა: მასვე
ჟ~ა გასცეს ბრძანება და წარავლინნეს შიკრიკნი და მა
ლე მსრბოლნი წვევად და ჵმობად სპათა იმერთა და ა
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მერთა, რ~ მას ჟ~ა ძმაცა ყივჩაყთა მეფისა სევინჯი სავალ
თი აქა იყო სამ სახურად დიდითა ლაშქრითა, შეიყარნეს და დ
დგეს დასოთა შ~ა, რლ~ისა სიმრავლითა აღივსნეს მტკვრის
პირი, კაცის პირი, და ქურდ ვაჭრის პირი: ˜სე ოთხნივე მდ
ინარენი ტფილისით ყარაღაჯამდის: მაშინ მოვიდა ამირმი
რმან ფალავანდის შვილი, და აღსართან შარვაშე ყ~ისა არა
ნისა დიდებულითა და ჰალამითა, და დგეს ჵელმწიფენი სვე სრულნი და ღ~თივ აღმობრწყინვებულნი ჭალა[.]სა აგარათ
ასა: პატივსცეს და აღუთქვეს ნებისა მათისა აწვიეს და
მოიყვანეს დიდითა პატივითა და ზარითა, და დედოფალიცა
რუსუდან აქა რაჳმცა სახე შემოიღებოდა, ანუ ვის მანცა
გონებამან, და ენამან აღმოთქვას ქებანი ზართა და დიდებ
ისანი, კარავთა და სარაფარდათა, კოშკთა და ფილოპოტთ
ანი მოკაზმულობანი, და შემკობილებანი ბესელიელებრი,
ანუ სოლომონიებრი ტაძრისა ღ~ისა, რ~ლსა შ~ა იხილვე
ბოდა აქაცა მსგავსი სოლომონისი:
Èა უმეტეს სოლომონისი სიბრძნითა და ღ~ის მსახურები
თა, და შვენიერებითა უმსგავსოთა, რ~ლსა მოესთლო სუნნე
ლება შვება სამოთხისა, და მოეფუტკარა ვარდ ბუტკობა
ყვავილ-მცენარეობა, ასფოდელონ ნარგიზოვნება ივლიო
ს ველის ნანორჩება, ანუ ვისნიმცა ქება მიხდომოდა
და ვითის მოყმისსა, პლ~თა გოლიათთა მსგავსისა ბაღათ
არისი და თარხანისი: მსგავსი ეფრემიანისი და დიდებ
ულთა ბუმბერეზთა, მოყმეთა ამის სამეფოსათა, და შეი
ყარნეს ზარითა გონებისა ზარ განსაჵდელითა:
Èა შეიქმნა და რბაზობა, და დასხდეს ტახტსა ზა ოქრო ჭ
ედილთა თვით თამარ და დავით, და ძე მათი გ~ი მადიდებე
ლნი და მასახელებელნი ყ~თა შარავანდედთა მპყრობელ
ობისანი; პ~დ რა გამოვიდეს ტფილისით ქალაქით მი
ეგებნეს წინა ოვსნი და ყივჩაყნი, ძველნი და ახალნი:
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შდ ამისა ჲერნი, და კახნი: და შ~დ ქართველნი, და კ~დ მესხნი, თორ
ელნი, შავშ კლარჯ ტაოელითურთ: შ~დ სომხითარნი, და კ~დ აფხ
აზნი და სვანნი, მეგრელ გურიელნი თანა რაჭა თავკერით მარ
გუელითურთ, და თვით კარვის კარსა ჵელის უფალნი და შინაურნი:
ხ~ ვინათგან შინაური და თვისი იყო შარვანშა, პ~დ შემოვიდა იგი
თაყვანისცა და მოიკითხა წესისაებრ, და დასვეს თვისსა ადგილსა:
და შ~დ მისა მოვიდა ამირ მირმან მამულად ძმის წული სულტა
ნისა, და შვილი ფალავანდისი, და დედა მისი იყო ასული ინან
ჯანისი ხვარასნის ბატონისა, და აწ ცოლი იყო ტუღრილ სუ
ლტნისა და მოიკითხეს პატივითა, და სვეს პატივით და შეიტკბეს ვ~ა
შვილი მოყმე კარგი და შესახედავი საყვარელი: მოასხენეს
დიდებულნი ზოგნი სულტანთა და ზრდილნი, ზოგნი ელდგ
უზისნი, და ზოგნი შვილთა მათთანი ათაყვანნეს, და მოიკი
თხნეს შესატყვისითა პატივითა, და შეექნათ გულსა მათსა
სიხარული მიუთხრობელი, და ფიცით და ამტკიცეს, და იტყო
დეს; ვ~დ არა ოდეს ნახულა კაცთა თვალისაგან, და არცა

წაგვიკითხავს ძველთა წერილთა შ~ა გინა ახალთა სახე თ
ამარისი და მსგავსი ყოფა ქცევისა მისისა:
Èა მოე წონა თვით მეფე დავით და დიდებულნი და მოყმენი მა
თნი, და იტყოდეს სიხარულით და გულ დაჯერებით, გავიმ
აგრნეთ გულნი, და ღვიძარცოთ მწუხარება, რ~ ჭ~ტდ ძა
ლ უძს ჵსნა ჩ~ნი, და კ~დვე გება მამულადვე ჩ~ნდა:
მაშინ ითხოვეს პური, და შ~დ პურობისა დაიდვეს ნადიმი
სიკეთე და სიტურფე გამოუთქმელი იყო სიხარული, და ზმა
ჵმა მგოსანთა და მუშაითთა, გაღანამცა დამოსნა ძვირ ფა
სითა შემოსილებითა ორნივე იგი ლაშქარნი მათნი, და
და ყვეს მუნ მსგეფსი ერთი, დაჰქონდათ ნადირობა და ბურთ
აობა, რლისათვისცა ითქმოდა ქება ამირ მირმანისა და დ
იდებულთა, და ულამთა მისთა, ვითა ერაყსა და ადარბა[.]
დაგანს, და ერანს ამათებრ მობურთალნი არღა და რჩომი
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ლან: მაშინ უბრძანა მეფემან ამირ სპასალარსა მისსა ზაქარიას
და მსახურთ უხუცესსა ივანეს, და ერის თავსა ჲერეთისასა გრიგორს
და სხვათა მოყმეთა და ჩავიდეს მოედანსა: და მუნით ჩამოვიდა ამირ მირ
მან მისითა დიდებულითა, და მონითა, და თვით თამარ საჭვრ
ეტლად პირითა მით ბრწყინვალითა ნათელ მფენითა და ისლ
ემნი დაჯერებულნი მეცადინობისანი, და მძლე მგონებელნი თა
ვისანი მსწრაფლ იძლივნეს დავით მეფისა, და მისთა მოყმე
თაგან, და შეიქცეს ძლეულნი და და[.]ჭმუნებულნი:
ამა სიხარულსა შ~ა და შვებასა ეკაზმოდეს და ემზადებოდა დამას
კვნელნი შველისანი, მოვიდეს და აცნობეს ათაბაგისა ნახჭევნ
იდაღმა შეყრა, და არანს მოსლვა, რ~ ყ~ით კერძო შეიწრდეს სპარ
სნი, და უღონოებამან მოიცვნა; მხოლოდ ერთიღა სასოება მოიპოვეს,
ესე იგი არს სიკვდილითღა ჵსნაჳ თავისა თვისისა, ამისთვის
შეკრბეს ყ~ით კერძო შეთქმულებითა შეიღებნეს თავნი პირნი და ს
ამოსელნი, და მივიდეს წე: ხალიფასა, და აუწყეს თვისი ჭირი და აწვევ
დეს, [.] რათა უბრძანოს ყ~სა სპარსეთსა შეწევნად მათდა:
რ~ლ ესე ჰყო ხალიფა, განახვნა ძველნი საგანძურნი, და იდუმალ
წარავლინნა ყ~სა შ~ა სპარსეთსა მისცა ოქრო აურაცხელი რათა შე
კრიბონ ყ~ლით კერძო ლაშქარი ურიცხვი, და მისცა ბძანება, რა
თა რლ~ისა [გან]ცა სამთავროსაგან სპარსთასა არა წარმოვიდენ თვით მა
თ ზ~ა მისვლით იავარ ჰყონ:
ხ~ ესრეთცა იქმნა, იწყეს ამომართ რომგუიაროს, და ინდოეთისა
და ქვემოთ სამარყანამდის და დარუბანდამდის ესოდენ ვ~რ არცა რი
ცხვი იცოდეს, და ვერცა ერთსა თემსა და ეტეოდეს შეკრბეს ადარბად
განს, და მაშინღა გაამჟღავნეს წაკიდება თვისი რ~ დროშაცა თვი
სი წარმოეცა ხალიფას რლ~ისა თავსა ზ~ა იყო ოქრო ათასისა ხალიფურისა:
˜სმა ესე ყ~ი თამარს, და მოუწოდა ყ~თა ვაზირთა თვისთა, და შეიქ
ნა გამორჩევა, უბრძანა ჭყოინდელსა ანტონის არა ავითა გული
თა, არცა დედაკაცურითა სიტყვითა, ა~დ ესრეთ უბრძანა, ისწრ
აფეთ და წერად, და მამაცურითა სიტყვითა მიმო დასდევით ბძანება,
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რათა მსწრაფლ შემოკრბენ მჵედრობა: და კ~დ მიუმცენით ყ~თა ეკლესიათა,
და მონასტერთა და უცადებელნი ღამის თევანი და ლიტანიობანი აღესრ

ულებოდენ ყ~თა ადგილთა:
Èა წარგზავნა ფ~დი საფასე, და საჵმარი ეკლესიათა და გლახაკთა თვი
ს, რათა მოიცალონ ლოცვად, და მოწყალე ჰყონ ღ~ი ნუსადა თქვან წარ
მართთა, სადა არს ღ~ი იგი მათი: ესე უბრძანა, და ბძანება საქმე იქ
მნა და ათსა დღესა შ~ა გროი შავარდენთა მორიდნა, ვ~ა პი~ლვე ვსთ
ქუ ყ~ი მჵედრობა ყოვლით კერძო სავსენი სიხარულითა: და აღივსო
სპითა თამარისათა მტკვრის პირი ტფილისით ყარაღაჯამდის.
ალგეთის პირი, ქცის პირი, და ბერდუჯის პირი, ესე ოთხნივე მდ
ინარენი, რლნი ძლით იპყრობდეს თავთა შ~ს თვისთა, ესე ყ~ოლი შე
კრბეს სომხითს და მივიდა თამარ, და იხილნა: მუნ იყო თვით შარვან
შე, და ამირ მირმან და ძმაცა ყივჩაყთა მეფისა დიდითა ლაშქრი
თა: მუნ და ყვნეს მცირედნი დღენი ლოცვისა თვის, მერმე ჰრქვა
მათ თამარ ღ~თივ განბრძნობილმან; ძმანო ჩემნო ყ~დ ნუ შეძრ
წუნდებიან გულნი თქვენნი სიმრავლისა თვის მათისა და ს
იმცირისა თვის თ~ქნისა რ~ ღ~თი ჩნთანა არს: გასმიეს გედეონ
ისთვის სამასნი, და სიმრავლე ურიცხვი მადიამელთა მათ მ~რ მო
წყვედილნი კ~დ ასურიასტანელთა ბანაკი ლოცვითა ეზეკისათა
წამსა შ~ა ან~გსისა მ~რ და ცემულნი; მხოლოდ ღ~ა მიენდვენით,
და გულნი თ~ქნნი სიმართლითა იპყრენით წ~ე მისსა, და სასოება
თ~ქნი ყ~ი ჯ~ისა მ~რთ ქ~ესისა იყავნ: შეისწრაფედ ქყ~ანად მათდა,
და შეწევნითა ღ~ის მშობელისათა, და ძალითა უძლეველისა
ჯისათა წარგემართოს ძელი ცხოვრებისა, და თანა წარატანა
ანტონი ჭყონდიდელი:
ხ~ თვით შიშვლითა ფერჵითა მიიწია ტაძარსა ღ~ის მშობელ
ისასა მეტეხთა, და წ~ე ხატისა მის ქვე და ვრდომილი, არა დასცხ
რებოდა ცრემლით ვედრებად, ვე~მდის სრულჰყო სათხოველნი მისნი:
Èა ვ~ა წარემართნეს, და დაიბანაკეს წყალსა ზ~ა ეკლეცისასა და მუნ
ით აყრილნი მივიდეს ძაგამს სიახლესა შამქორისასა თვესა ივნ
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ისსა დღესა ხუთშაბათსა, რლ~ი განთენდებოდა პარასკევად,
რლ~სა შ~ა ქ~ნ ღ~ნ ჩნ~მან შემუსრა ძალი მჵდომისა და დასთ
რგუნა ორთავი იგი ვეშაპი, რლ~ისა იხილეთ აქ აცა ძალი,
და ძლიერება ძელისა მის ცხოვრებისა, და პატივისცემა პარასკევისა:
Èა ვ~ა განთენა, მოვიდეს კაცნი წინა მავალნი აეშაგთანი
და თქვეს; ვ~დ ჩ~ნ თვალითა ჩნ~ითა გვიხილავნ ათასნი ათ
ასთანი და ბევრნი ბევრთანი, უმრავლესნი რიცხვისანი ვ~ა
მკალნი, და ვ~ა ქვიშა ზღვისა შამქორითგან, ვ~ე მთად შოთ
ისა და ვარდა ნაშტისა განძის კარამდის, ვერ მისაწდომელ
არიან თვალნი განცდად და გარდაწდომად; ვითარ სცნა ეს
ე მეფემან და სპათა მისთა, შარვანშ[.]ა და ამირ მირმან.
და ლაშქართა მისთა, პ~დ განიხარეს, და მადლობა შესწირეს
უ[.] ახლოს პოვნისათვის მტერთა მათ თასა, და განჰკვირდ
ეს თუ ვ~რ და აგდეს განძისა და არანის ჭალა და მთა
ნი მაგარნი და შეუმართებია ომი და წინა მოგებება ჩნ~ი,
გარნა განზრახვით და გამორჩევით ექმნათ ესე, პ~დ იმედ
ითა სიმრავლე აურაცხელობისათა, და მერმე ჵევისა და
სიმაგრისა შეზღუდვილობითა:
მაშინ აღიჭურვა მეფე და შეჯდა ზერდაგსა, რ~ლი სახელ

განთქმულობისათვის ეყიდა ვახტანგ ხაჩინელისაგან, ფ
ასად ებოძა ციხე და სოფელი, რ~ლ არიან ჭარგანანი: ვინ
ათგან მას ჟ~ა ჭიაბერი და მწიგნობართ უხუცესი ანტ
ონიცა მის წინავე იყო, კაცი შესახედავათ ჭაბუკი,
და გვარ ტომობით არა უაზნო:
მას უბრძანა წარძღვანვა ძელისა ცხოვრებისა, რ~ლ არს
სკიპტრა, და ჯაჭვჭური მეფეთა, განამჵნობდეს ურთიე
რთარს სპანი და სპას პეტნი, და მჵედრობა ქ~ს მოსახელე,
და მოახსენებდეს ქ~ეს ვნებასა ურთიერთარს [სპანი და სპა
სპეტნი, და მჵედრობა] აღიხილვიდეს ზეც ამდი თვალ
თა და შევრდომითა თაყვანის ცემდეს ძელსა ცხოველ
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სა, და მოიხსნებდეს სიმჵნესა მოწამეთასა, თუ ვითარ ფერად ფერადნი სატანჯველნი და ითმინნეს ქ~ეს სჯულისა
თვის, და არა დარიდეს ცეცხლსა და მახვილსა:
˜გრეთვე მამა პაპათა სიმჵნესა და გამარჯვებულებათა, დაღ
მახვიდეს თავთა მათთა, ანუ ვ~რ ძველ ოდესმე წ~ე და ვი
თისა ოცდა ათშვი: და ვ~რ ვახტანგის სპანი წ~ე ვახტანგ
ისა [წისა] აწ ახლისა და ვითისა თვის და გიორგისა ძისა
თამარისთვის, რლ~ი დ~თ წწმეტყველითგან ოთხმეოცდა ერთად აღირიცხვის შვილად
ცხებლად აჰა ჩ~ნცა ჵელ
ნი ჵრმალსა, და სულნი ღ~თსა და ნუ ვრიდებთ თავთა ჩ~ნთა
მაშინ ჰკრეს სპერმურთა და ბუკთა საომართა, და სცეს ზარი
და შეიქმნა ზეიმი: განაწყვეს რაზმი წესისა ებრ, ვ~ა განჩე
ნილ არს თემთა და თემთა, მიუწია წვერმან მარჯვენით რა
ზმისამან მთად და მარცხენეთამან მტკვრად, წარემართნეს და მივი
დეს შამქორს სიახლესა, და გარდაეცნეს ზ~ა რეცა თუ დარწყმულ
სა მომახეთაგან და განყო რაზმი მიახლებამან ქალაქისამან,
და მუნვე და წყებამ ომისამან, და თვით მეფემან რაზმითა თ
ვისითა და აგდო მარჯვენით შამქორი, და მოსწრაფე იყო გან
სლვად წყალსა შამქორისასა კერძოსა, და უმცირესისა რა
ზმისა კართა ზ~ა, და ჵიდთა და ბაღთა შიგან შეიქნა ომი და სროლა:
Èა დია[..] ძნელსა და საჭიროსა გზასა სიმჵნით ჵელ ყვეს
განსლვად, და განვიდეს პირსა ისლემთა რაზმისასა, რლისა
აზრი უაზრო, ჰამრი უჰამრო, და რიცხვი ურიცხველი კაცთაგულისა გაგონებისა, და თვალთა მხედველობისაგან, შეი
ქმნა ომი განსლვასავე შ~ა და კვეთება არა თუ სრულობ
ით წარმოღვრითა რაზმისათა, გარნა წინა მსრბოლთ
აგან ყივჩაყთა ენითა ჩალხად და ჩანჩახად იწოდების:
და განგრძელდა ომი გზისა სიგრძისაგან, ვინათგან მეფე
და რაზმნი მისნი მიზეზითა ბაღთა და კაპანთათა და ყოვნებ
ულ იყვნეს: მოუკლეს ცხენი ზაქარიას ვარამის ძესა.
და და უკოდნეს სხვათაცა მრავალთა დიდებულთა: მ
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აშინ სცნეს მჵარგძელთა ძეთა სარგისისათა ზაქარია ამირ
სპასალარმან, და ივანე მსახურთ უხუცესმან, წარმოიმალ
ეს ვ~ა ვეფხთა ფრთე მალეთა, და მოესწრნეს კნინღა და ჭირებ
ისაგან უკურიდებულთა: მიხედეს რა იხილეს მეფე და რაზმი

მისი მახლობელად, და დროშა იგი გორგასლიანი რ~ი იგი ს
თნდეს შესლვითგან მოსპეტაკობდა, რეცა სიბერისა სახედ:
და ამათ პლ~თ მისრულთა წახეთქნეს ნახევარნი ლაშქართა
და რაზმთანი, და ვ~ე მეფისა მოსლვამდე განმაგრდა რაზმი ათა
ბაგისა და სპარსთა: და რაჟამს იხილეს მეფე, და ეცა რისხვა.
ღ~ისა უხილავი მათ ზ~ა:
აჰა მისვლასავე იოტნეს და გააქცივნნეს, და დათვრნეს ის
არნი მათნი სისხლითა, და ჵმალნი მათნი სჭამდეს ჵორც
თა მტერთა მათთასა: და მიუწია მდევარმან ერთ კერძომა
ნ განძით ბაღთამდის, და ერთ კერძომან მთად გელაქუნი
სა, და შესდვეს მახვილი და ძალი ღ~ისა მტერთა მათთა, და ა
თ კეცი რაზმი მათი და ჵსნეს, და ვ~ა თაგვთა მოსრვიდეს, და
ვ~ა ქათამთა იპ[.]ყრობდეს დიდთა მათ ამირათა მათთა ბ
აღდადელთა, და მუსულელთა, ავრიელთა და ერაყელთა და
დარბანდელთა, და ერანელთა, და სხვათა მრავალთა ადგი
ლთასა, რლ~ნი ნიჯადად ჰყვეს, ვ~ა ვსთქუთ ჰინდოედითგ
ან ვ~რ მზრაულნი წვერთა ზიდვითა მოიყვანებდეს წ~ე დ~თ მეფისა:
გარნა ათაბაგი მხოლოდ განერა ერთითა მონითა, და და
იონავრნეს ქალაქნი სამნი, ვ~ა არს წესი სარკინოზთა
ლაშქართა შიგან ქონება ქალაქთა, და სიმდიდრეთა მათთ
ა, ერთი ათაბაგისა, ერთი ათაბაგის ძისა ბეშქენ ქველ
ისა, და ერთი სათ მან ეზდინის ძისა, რ~ლისა მამისა სი
უხვისა სახელი სპართა შ~ს დიდად განთქმულ იყო: და ი
ხილვებოდა დიდი საკვირველი, და გარდამატებული შე
წევნა ღ~ისა რ~ თვით მოიღებდეს ნაქონებთა მათ
თა, და თვით მოასხამდეს აქლემებთა და ჯორთა კიდებუ
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ლთა, და თვით იყვნეს მსახურ იავარისა მათისა და ნატყვენავისა:
ხ~ ათაბაგმან ბუბაქარ აქო თვისი ღონე და ღონიერება, რ~ მიწევნ[.]
ულმან სადმე ჵნარცვ[.]სა მცირესა მიწასა შ~ა დაჰფლა თავი თ
ვისი: და წარუღეს დროშაცა ხალიფასაგან ღაზოდ წარმოგზავ
ნილი, და მიმყოვრებისაგან დევნისა შემოიქცა მეფე, და მიეგებნეს
წინა ვეზირნი ანტონ ჵელ განპყრობით მმადლობელი ღ~ისა, თვი
თ აღვსილი ლართა და საჭურჭლეთა მიერ და მისრულმან სამი
თა ყმითა შემოიქცია სამასი ჯორი და აქლემი კიდებული: მაშ
ინ მოვიდეს დიდებულნი, სპასალარნი და სპასპეტნი შარვანშე
და ამირ მირან მხიარულნი, გარდაჰჵდეს და თაყვანისცეს და ლოც
ეს და ქებას შეასხმიდეს მეფესა და ბუმბერაზთა მისთა:
Èა მას ღამესა და იბანაკეს სადგომსა მათსა, რ~ი გუშინ მნახვე
ლთაგან არღარა იცნობებოდა, რ~ დღეს მადრასთა წილ აღმარ
თნეს ეკლესიანი, და მყივანთა რეკეს ძელსა, და ნაცვლად მუყრ
თა ღაღადება მღვდელთა და ვ~ა განთენა მოვიდეს შანქორელ
ნი, მოართვნეს კლიტენი, აღიღო ქალაქნი, და ყ~ნი მისნი მიმდ
გომნი ქალაქნი და ციხენი ითაყვანა ამირ მირან, და უბოძა მას
შანქორი, და ყ~ი მისი შესავალი. და თვით გაემართა განძას და მ
ივიდა სიახლეთა ქალაქისათა: გამოეგებნეს დიდებულნი და დ
იდ ვაჭარნი, ყადი და მუსალიმი, და ვრდომით მიწასა ზ~ა თაყვა
ნისცეს, და შეასხეს ქება და ვით მეფესა, და ცრემლით მოქენეთა

შევედრნეს თავნი და შვილნი, და მშვიდობა ითხოვეს:
განახვნეს კარნნი ქალაქისანი, და მიუფენდეს სტავრასა კარ
თამდის სრასა სასულტანოსა, გარდასხმიდეს თავსა ოქროსა
და ვეცხლსა, დრამასა და დრაჰკანსა, და ვ~ა შევიდა სრასა სასულტა
ნოსა აღვიდა და დაჯდა ტახტსა სულტნისასა, და შეიქმნა და
რბაზობა და დასხნეს ამირ მირმან და შარვაშე თვითეული თვისსა
ადგილსა ეგრეთვე ვაზირი მანდუტართ უხუცესი, და ამირ სპ
ასალარი და შემდგომი, რლ~ითაცა აქვნდა წესი ჯდომისა, და დ
გომისა და სვეს: მაშინდელი ზეიმი ვისმანცა ენამან გამ
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ოთქვა, ანუმცა ვისი გონება მისწვთა მეფობასა და სულტნობისა
ერთად მქონებელობასა, ათაბაგის ძისა, და შარვაშეს ყმად ყოლასა
ყ~ისა მუსულმანობასა ტყვე ქმნასა შინა:
შეიქნა პურობა, ნადიმობა შესატყვისი მის ჟ~ისა, რ~ ჵორცითა ღო
რისათა ქმნეს პყრობა იგი: ხ~ განძელთა დიდ ძალი ძღვენი და ხა
რაჯა შეწირეს, გაჵსნეს საჭურჭლენი, და მრავალ ტურფა ფიალ
ჯამები და ფეშხვნები სხვისა თანა განძისა წარმოიღეს, და გარეგან
ქალაქისა და იბანაკეს მცირეთა დღეთა, რ~ ეძიებდეს ათაბაგსა
და ვერ ჰპოვებდეს: მაშინ წარმოგზავნეს მახარებელად მანდატუ
რთ უხუცესი ჭიაბერი და მოვიდა ტაბაჵმელასა, და ჰკადრა თამარს სა
ქმე აღსავსე სიხარულითა გამოუთქმელითა:
ხ~ აღუზავებელითა გულითა, და მდაბლითა და შემუსრვილითა სუ
ლითა ცრემლით ვედრება შეწირა ღ~ისა, და მარადის მადლობასა
აღუარებდა: და ვ~ა მცირედნი დღენი და ყვეს მუნ მერმე წარმოემა
რთნეს ლაშქარნი დიდად მოხჵარულნი ულუმპიანსა ამას ზ~ა ძლე
ვასა, და ფ~დ უაღრესსა საქებელისა მისგან ძლევისა რ~ლი ჰყო ალე
ქსანდროს დარიოზს ზ~ა და ვ~ა მოეახლნეს მოეგებოდა მათ თამარცა,
იხარებდა და მადლობდა ღ~ა, მოიკითხვიდა თვითოეულად ვ~ა შვილთა,
და იგინი იშვებდეს ხილვითა მისითა: მოვიდეს ქალაქსა სრასა სამ
ეუფოსა, აღივსნეს ყ~ნი ველნი გარემოსა ტფილისისასანი, და ვერღ
აღა იტევდა, კაცსა, ცხენსა, ჯორსა და აქლემსა, და ესოდენ მოსა
წყინელცა იყო სიმრავლე იგი ტყვეთა, ვე~მდის შეიყვანიან: ქა
ლაქად, და ერთად კუტლად ფუკისად გაყიდიან, და ამისი მოწამე
თვით უტყუელი ღ~ი არს, და რათა არა ტყუილი ვისმე ეგონოს,
და ზღაპრად გიჩნდესთ თქმული ესე მომავალთა ჟამთა, ნანდ
ვილვე ერმიონთასა უსახელოვანესთა მათ კაცთა ზაქარია და იო
ანე აღიღეს ფანჯი აქი სამეფოდ, და განა წყვეს ველსა დიდ
უბისასა ავჭალამდის: აქლემი ყ~ი ტვირთითა, ცხენი ყ~ი აღ
კაზმულობითა ეგრეთვე ყ~ი იგი ამირანი თვისითა დროშითა პ~დ
ხალიფას დროშა, მერმე ათაბაგისა, შემდგომითი შ~დ და აწყვეს კა
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რითგან ქალაქისათ ვ~ე ჵევადმდე გლდანისა, ტყვე ყ~ი კაცი, ჵელმწიფ
ე, აზნაურთა მონამდის ათორმეტი ათასი ყ~ი კიდებული სხვათა სიმ
დიდრეთა და საჭურჭლეთა ოქროთა, და ლართა ვინმცა უძლო აღრიც
ხვად: განიყვანეს თამარ, და შეწირნეს და ათაყვანნეს ყ~ნი იგი თვა
[.]ნი სპარსეთისანი, თვითცა თაყვანისცეს და მიულოცეს მეფ
ობა ბედნიერი ღ~ისა მიერი:
ამისა შ~დ შევიდეს ქალაქად, და თვითეულმან იწყო ნიჭად არ

მაღანად ძღვენთა მოღებად ოქროსა და სამკაულსა და ჭურჭელ
თა მრავალ სახეთა, თვალთა პატიოსანთა და მარგალიტთა უ
სასყიდლოთა, ჯაჭვთა მუზარადთა, ჵრმალთა გამოცდილთა, ნ
აქსოვთა ფერად ფერადთა, ოქრო ქსოვილთა და შესამოსელთა
მრავალ სასყიდლინათა, ცხენთა და ჯორთა, და მანიაკთა ოქრო
სათა უსასყიდლოთა თვალიან მარგალიტიანთა, სუნელთა
მრავალ ფერთა და ალვის ხეთა სპილენძებითა ტვირთულა
დ: იწყეს ანაკოფის ციხით ვ~ე ციხედმდე გულის ტანისა,
სეფენი აზნაურთანი აღივსნეს ტყვითა რჩეულითა და ყ~ი
საგანძური ოქროთა, ვ~ა მიწათა და ჰინდურითა ქვითა, და პატი
ოსანთა მარგალიტთა მიერ ურიცხვთა:
ხ~ დროშა იგი ხალიფასი, რ~ი მოიღო შალვა ახალციხელ
მან წარგზავნა ესე მონასტერსა დიდსა წ~ე ხახულისა ღ~ის
მშობელისასა მსგავსად მამა პაპათა მისთა, ვ~ა მაშინ დი
დსა დავითს წარეგზავნა მოძრცვილი ქედისაგან დორბეზეს, და
ყიასის ძისა დიდ გვართა მანიაკი ოქროსა შემკული თვლებ
ითა ძვირ ფასითა, მიზეზად ძღვნისა შეწირვისასა და მვედრებ
ელობისა[ასა], ამანცა ესე ვითარად ესე იამბიკო ხუთეული ო
ცდა ხუთ ლექსად აღწერა:
tამარ მეფამ რომ ხალიფაზედ გაიმარჯვა ხახულისა
ღ~ის მშობელს დროშაჳ და მანიაკი მიართვა, და ესე იამ
ბიკონი ხუთ მუხლედნი ოცდა ხუთ ლექსად წარს წერაო:
ცასა ცათასა და მწყები ღ~თ მთავრობა,
1-30 სტრ., 177v
ძე საუკუნობს პირველ და კვალადცა,
სულმან ღ~ისამან სრულ ჰყო არა ოდეს ქმნადი,
სამებით სრულმან ერთითა ღთაებითა.
მიწით პირველის პირმშოსაჳ კაც ისა,
შენ მიერ მისთვის დრკუისა მის განმგები.
როს დრკუი მისდრკა უვნები ვნებისადმი,
ივნო და ვნება პირველი უვნებელ ჰყო,
შენგან შობილმან ჩვენ ღირს გვყვნა აღმოშობად,
ბნელით ნათელსა ნათლითა მხედველობად,
შენგან ქალწულო რლ~სა შენთვის და ვით:
როკვიდა ძისა ღ~ისა ძედ შენდა ყოფად,
მე თამარ მიწა ესე შენი და მერვე,
ცხებულობასა ღირს მყავ და თვისობასა,
ედემს ღადირად სამხრით უ~კჲ და ჩრდილოთ,
შუა მფლობელი იავარს შენდა ვმრთმელობ,
ხალიფას დროშასა თანადვე მანიაკსა:
შევრთე ცრუ ჰსჯულთა მოძღვრისა ღაზოდ მძღვანი
დავით[ის] ეფრემის ძეებრმან მოისარმან,
მოირთხნა მოსრნა სულტანთა ათაბაგი,
ირანს ებრძოლნეს ჩვენ მიერ სპათა მისთა
ჩვენნი მჵედარნი მოსავნი შენნი სძალო
მოსწყლნეს მოსწყვიდნეს აგარის ნათესავნი
მუნით მოხმულთა ნიჭთაგან ერთსა ამას
შენდა შევსწირავ მიოხე ძეებრ ღმეთო

vინათგან თამარ მზეებრ უხვი და ნიჭთა დიდთა ამღებ
ელ იქმნებოდა, ამისგან თვითოსა და მჯერებელმან აღი
ღო საპატრონო პატრონმან ჵმელთა და ზღვისამან, და მ
ადლისა გარდამჵდელმან, და წყალობის მიმნიჭებელმ
ან გაიყარნა ლაშქარნი, ხ~ მწყემსნი ოდენ ეკმარებო
დეს ტყვეთა, და ნატყვენავთა, და თვით იშვებდეს და ი
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და იხარებდეს, ნადირობდეს და სუფევდეს თამარ, და დავით ორთა შვილთა
ნათელ მოსილთათანა:
ამისთვისცა უდიდესად ჵელ ჰყო უდიდესთა საქმეთა საღ~თოთა
რლ~თა მითხრობა შეუძლებელ არს არა ჩ~ნ მ~რ, ა~დ უკეთუმ
ცა შეკრბეს ბ[.]რძენნი. ყ~ისა სოფლისანი ჯეროვნად ჵელჰყოფ
ენ დუმილსა, ვერ მიწდომისა თვის სიტყვით გამოთქმად
საქმეთა თამარისთა: ა~დ მცირედი რაჳმე ჵელვყო პ~დ აღ
წერად ძალისა ებრ ჩემისა, რ~ ს~დ დუმილი და ვიწყებასა შე
იქმს საქმეთა მისთა და აღწერა ვერ შეძლებითი და აკნი
ნებს სიდიდეთა ბრწყინვალებათა საქმეთა მისთასა:
ხ~ ვინაჳცა უტყუელი პირი იტყვის ვ~დ,, პ~დ ეძიებდითო სას
უფეველსა ცათასა ღ~ისასა, და სიმართლესა მისსა, და ესე
ყ~ი შეგეძინოს თქვენ„ ამისმან მსმენელმან კეთილად გუ
ლის ჵმაჰყო, აღიხილნა თვალნი მაღლისა მ~რთ, და აღიმაღ
ლა გონებაჳ: ყ~დ რაჳმე ბრძნად და კეთილად და შეიჭურა ც
ნობა გონიერი რ~ ყ~ითურთ შეეყო მაღალსა მას ყ~თა მხედველ
სა, და შემსჭვალა უმურმოდ მხედველი, რათა მეცნიერ ჰყოს, და მ
ას მხოლოსა ხედვიდეს, და ვერ შეიტყვას საშვებელმან ამ
ის სოფლისამან არცა მეფობამან, და გვირგვინ სკიპტრამან,
არცაღა ქვათა პატიოსანთა უხვად ქონებისამან არცა სპ
ათა სიმრავლემან და ესოდენმან სიმჵნემან, რ~ი სიტყვამ
ან ცხად ჰყო არა მიდრკა, ვერცა წარიპარა სიმდიდრემან,
ვითარ ძველ ოდესმე მეფენი მრავალნი და უმეტეს ამის
სანატრელისა მამა, და ყ~თა ბრძენთა. უპირატესი. და უმეტესი
სოლომონ ესრეთ უბრძნეს იქმნა ბრძნისა რლ~ი ესოდენ
შეიყვარა ღ~ი, და უცხო ექმნა საცთურთა სოფლისათა:
ამან ისმინა ჵმა იგი უტყუჲლისა, და შეიტკბო იგი
რ~ ღამე ყ~ლ მღვიძარება, ლოცვა, მუჵლთ დრეკა, და ცრ
ემლით ვედრებაჳ ღ~ისა ზე მდგომარეობითა განსა
კვირვებელითა აქვნდა ღამე ყ~ლ ჵელთ საქმარი, რ~ლი
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გლახაკთა მიეცემოდა: ერთი ოდენ ვახსენოთ რ~ ლოცვისა დაჵელთ საქმრისა მ~რ მაშავრალმან მცირედ მიიძინის ბუნები
თისა წესისა ებრ; ამას მცირედ მირულებასა შ~ა იხილა ჩვენებით საყოფელი რაჳმე სახილველად ტურფა, და სიკეთე
აღმატებულთა ყვავილთა, მწვანვილთა და ნერგთა მიერ
განშვენებული, რ~ი საწადელ იყო მხილველთათჴს, და სი
კეთესა და შვენიერებასა მისსა სამოთხისა მითხრობა ე
უწყებოდა: [ამ~ას] მას შ~ა იყო შეუსწორებელი საყდრები და
ტაბლები და სარკმლები პატიოსნად შემკობილი ოქროთა და რ
ომელიმე ვეცხლითა თვითო ფერად განშვენებული, სასხდო

მი თვითეულისა კაცისა არძანგისა ებრ კაცად კაცადისა
საქმეთა მათთასა: ხ~ ზენა კერძო იყო ტახტი უპატიოსნე
სი ყ~თა უპატიოსნეს და საჯდომელი ოქროთა შემკული,
თვალთა მიერ და მარგალიტთა პატიოსანთა:
ამას სამოთხესა შ~ა შეიყვანეს ჭტ~ად ღირსი მას შინა
ყოფისა მეფე თამარ, და იხილა საჯდომები იგი, და განი
ზრახა გულსა შ~ა თ~სსა, ვ~დ მეფე ვარ ყ~ლთა მპყრობელი,
და ჩემი არს უზენაესი ესე და უპატიოსნესი საჯდომი, და
მყის მიმართა მუნ დაჯდომად: ხ~ მყის წარმოუდგა კაცი ვი
ნმე ნათლითა შემოსილი, და უპყრა ჵელი და ჰრქვა, არა ა
რს საჯდომი ეგე, რ~ შ~ნ ვითარ შემძლებელ ხარ დაპყრ
ობად ამისა: და მეფე ეტყოდა, და ვინ უპატიოსნეს არს
ჩემსა, რლ~ნ დაიპყრას უპატიოსნესი საჯდომი: ხ~
მან ჰრქვა; საყდარი ისი შენისა დია სახლისასა არს
ამისთვის რ~ლ ათორმეტთა მღვდელთა მისითა ჵელ
ითა შესთული მოსიეს, რაჟამს წარდგენ წ~ე საშინ
ელსა და შესაძრწუნებელსა ტრაპეზსა შეწირვად უს
ისხ[.]ლოსა და პატიოს[.]ნისა მსხვერპლისა, ამისთვის იგი
უზესთაეს არს შ~ნსა:
და ღაცა თუ საყოფელიცა შ~ნი აქავე არს, და უჩვე
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ნა უდარესი და უუნდოესი საჯდომი; და ვ~რ განიღვიძა წ~ე მოყვან
ებად ბრძანა დიასახლისი იგი: ხ~ მან აღიარა ათორმეტისა მღ~
ვდელთა თვის უფროსად სრულისა კვართ ფილონისა შესთვა, და
მღვდელთა მიძღვანვა: ამიერითგან იწყო ამანცა ალექსანდ
რით ვაჭართაგან მოღებულისა მატყლისაგან სთვად, და ქმნა
დ შესამოსლისა, ვ~ემდის ათორმეტად სრულ ჰყო:
tქმულ არს ესეცა, და ღათუ მოუწყობელ არ სიტყვა, ვ~დ თვი
სითა ჵელითა ამასცა შვრებოდა, რ~ლ მის დღისა საჭამადი
მისი ფას რაოდენ ღირდის: რაოდენიცა შეჭამის დღითი დ
ღე ჵელთ საქმარი მისი განყიდის, და ეგოდენი ფასი გლახაკთა
მისცის, და არა სამეფოსა შემოსავალთაგან:
საეკლესიო ლოცვა და წესი ლოცვისა და უკლებელად აღესრულებო
დის მისგან, ვ~ა ტიბიკონი განწესება პალესტინისა მონასტ
ერისა მოგვითხრობს ყ~ი ს~დ აღესრულებოდის მწუხრი, დილეეულ
და სამხრის ვ~ა თქმულ არს:
გარნა სამართალთათვის რადღა მიჵმს თქმა, რ~ ჟამთა მისთა არა
იყო მიმმძლავრებული, არცა მტაცებელი, არცა მეკობრე და მპარავი,,
იტყოდა ვ~დ მე ვარ მამაობოლთა და მსაჯული ქვრივთა და მოწყალე
ბისათვის კმა გეყავნ: და და დიადნი ვარდან გუზ, რ~ი, თვალ მრუმე ოდენ ყვ
ეს, ბოცოს ძე ბოცო, და მათნი მიმდგომნი დიდებულნი, და აზნაურნი,
რ~ნი ჩანს დღეს შეწყალებულნი:
აწ ვინათგან უდიდესნი საქმენი წინა მდებარე არიან სათქმელად,
რადღა ჵამს ყოვნება, რ~ლი იქმნა სასწაული განსაკრთომელი წ~ე თა
მარ მეფისა ღ~ის მოყვარისა, ყ~თა ქართველთა და მართ მადიდებელ
თა აღმატებული სიხარული, და აღმამაღლებელი ეკლესიათა რ~
მოვიდეს ორნი ძმანი ძენი ამირ სპასალარისანი წ~ე მეფისა მსახ
ურებად: რ~ლნი მას ჟ~ა ფ~დ განდიდებულ იყვნეს მეფისა მიერ, ზა

ქარია ამირ სპასალარი, და ივანე მსახურთ უხუცესი, და ყ~ნი საქ
ართველოს წარჩინებულნი მეფისა წ~ე იყვნეს, და კ~სი იოანე კაცი
ა~ნგსა სწორი, და სულითა სა~ღთოთა აღსავსე, და სხვანიცა ეპ
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ისკოპოზნი მცირედნი შეკრებულ იყვნეს წე მეფისა:
დღესა ერთსა მღვდელ მოქმედებდა საუფლოსა მსხვერპლსა კ~ა
სი იოანე, და ვ~რ სრულ იქმნა საიდუმლო იგი მოიღეს სეფ
ისკვერი, და ღირსნი მოუჵდეს ჭამად სეფისკვრისა მის; ინება
ზაქარიაცა ამირ სპასალარმან შეხება სეფისკვრისა, ხ~ მღვდელ
თა არა მისცეს, რ~ იყო სარწმუნოებით სომეხი შეჩვენებულთ
აგანი, და სირცხვილითა ინება აღტაცებად და შეჭმად სეფის
კვერისა, მის ხ~[მღვდელთა არა მისცეს] ამისთვის ხ.ეც ცეცხლებრ აღტყინებული ძლიერად
ამხილებდა და ეტყოდა, ვ~დ არა ვინ მართლ მადიდებელთაგანი
იკადრებს მღვდელ მოქმედებად სეფისკვრისა, თქვენ შვიდგზის
და წყეულთა სომეხთა, ვითარ იკადროთ აღებად, რ~ ძაღლიცა
თუ იპოვოს არა იკადრებს მოტაცებად:
რ~ლისა თვისცა სირცხვილეული წარვიდა ზაქარია კარავად თვი
სად და ოდეს მოხადეს დარბაზს სერობად ამირ სპასალარსა ზაქარ
იას, მცირეს რასამე სიტყვასა ჰყოფდა ურწმუნოთა, რ~ სიტყვი
თა ჰგმობდა სარწმ~ნებასა ჩვენსა:
მაშინ სულითა წმიდითა აღვსებული კ~სი მიუგებდა და აღუ
ჵსნიდა, ხ~ ზაქარია წინა აღმდგომად ვერ შემძლებელი ეტყოდა
მე ლაშქრობათა შ~ა აღზრდილი ვარ, და ვერ კეთილად მეცნიერ
ვარ სიტყვის გებად, ა~დ მოუწოდ[ა] მოძღვართა სარწმ~ნბისა ჩნი
სათა, და მათ ჩემ წილ პასუხ გიგონ; ხ~ კ~ასი ი~ნე მიუგებდა იყ
ავნ ნება ქ~ესი და მ~დის ქა~წლისა ღ~ის-მშობელისა, რ~ლნ ს
ირცხვილეულ ჰყვნეს უარის მყოფელნი თვისნი: ამისმან მსმ
ენელმან ზაქარია წარავლინა კაცნი კ~ასისა მ~რთ მათისა, და ეპი
სკოპოსთა, და ვარდაპეტთა მ~რთ და მეცნიერთა: ხ~ ი~ნე წინა აღუ
დგებოდა, და ეტყოდა, განეყენე მაგის ქმნად, რ~ უწყით ვ~დ ჭტ~ი
სარწმუნოება[.] ესე არს: გარნა არა ისმინა ზაქარია: მაშინ
მოვიდა კ~სი ვანისა, და ყნი ეპისკოპოსნი და ვარდაპეტნი., და და
იდგა სამსჯავრო, და დაჯდა დედოფალი მოსავი, წ~ისა დედოფლი
სა, და მეფე დავით, და ყნი წარჩინებულნი საქართველოსანი
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და ერთ კერძო მჵარ გრძელნი ზაქარია და ივანე, ერთ კერძო მოუწოდეს კ~სს
იოანეს, შევიდა და იტყოდა ფს~ნსა ამას,, ღ~ო საჯე სჯა შ~ნი, მოიხსე
ნე ყვედრება შ~ნი რ~ლ არს უგუნურთაგან: და ვითარ შევიდა ზე აღდგეს
მეფენი, და პატივით დაისვეს, და ეგრეთვე მოძღვართა და ვარდაპეტთა
სომეხთა მათცა პატივ უყვეს წესისაებრ, ვითარ მოკითხვამან.
ჟამი მოიღო; დადუმნეს ყ~ნივე და იწყეს სარწმნ~ბისა მათისა თქ
მად სიტყვა მჭევრად და ვრცელ სიტყვად, ვინაცა კეთილად
მოხსენებული კ~სი ზეგარდამოთა ნიჭითა, და მობერვითა საღთოთა
გონიერებით აღუჵსნიდა და ბრძნად მიუგებდა უკურღვევად თქმულთამათთა:
ხ~ იგინივე თვისსა დაამტკიცებდეს ცილებასა, და განგრძელდა
სიტყვის გება მიმწუხრამდე, და მოშიშმან ღამისა განგრძელები
სამან, კმა იყო სიტყვის გება, ვ~თარ უწყით სომეხთა ცილება.
ძლიერი ღაღადისი აღუტევეს, და ცილებისა სწორი ძლევა იქ

მნებოდა: ხ~ ამისი მსმენელი კ~სი ი~ნე მოსახელე ღ~ის მეტყველი
სა ინესი, ნუ უკუჲ ზენათ სულისა მ~რ წ~ისა აღვსებულ მან,
ანუ თუ მართლისა სარწმუნოებისა მინდობილმან არა უწყი, აღ
აღო პირი ბრძნად მეტყველი, და იწყო შეუალთა სიტყვათა, და ვ~ა
ოდესმე დიდი ელია მს~ხრპლთა ზ~ა მოხედვიდა ცეცხლითა ღ~ისა მი
მართ მლოცველი:
იხილეთ თუ ვ~რ უაღრეს არს ჵორცი და სისხლი ღ~ისა განკაცებუ
ლისა მსხვერპლსა ზროხისასა, რ~ი არჩდილისა მოსწავება
იყო ეგრეთ უბრწყინვალეს და უზენაეს, რ~ლ აწ იქმნა და ითქვა სუ
ლისა მ~რ წი~სა მონისა თვისისა კ~სისათა:
რ~ თქვა სახელით თარგამოსნო, რ~ნი შეკრებულ ხართ ძვინიად
და მტერად მართლისა სარწმუნოებისა, უწყით რ~ ნათესავსა
კაცთასა ეუფლა ეშმაკი და დაუყვნა თვალნი გონებისანი, და
შესაკუთრნა ხრიზმოსთა, და უმეცრებით და ატევებინა ღ~ი, და უ
ზორვიდეს კერპთა ხახვსა და ნიორსა და ჭინჭარსა: ხ~ ღ~ნ არაუგულებელს ჰყვნა და ბდებულნი თვისნი, პ~დ ეზრახა აბრაჰამს,
მერმე ნათესავსა მისსა:
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კ~დ მოსეს მოსცა სჯული და სამართალი, და უკანასკნელ უმეტესითა
მოწყალებითა აღძრული ზეცით ქყ~ანად გარდამოჵდა ერთი სამებისა
განი ძე და სიტყვა ღ~ისა ქა~წლისა მარიამისაგან, და ჵორცნი შეი
სხნა, და მსგავს კაცთა იქმნა, რ~ სისხლთაგან ქწლ~ისათა მიიხვ
ნა ჵორცნი კაცობრივნი, და სული სიტყვიერი: იქცეოდა კაცთა თანა,
და ყ~ივე განგებულება აღასრულა ჵსნისათვის ჩ~ნისა: ხ~ რჟ~ს შე
საძრწუნებელი ნებსით ჯვარცმა ეგულებოდა, და ათორმეტთა მოწ
აფეთათანა ისერა და სრულ ჰყო პასექი, და ვ~ა სრულ იქმნა ძველი
იგი პასექი, იწყო ახალსა ამას ღ~თ მყოფელსა ამას საიდუმლო
სა,, მოიღო პური განტეხა დამისცა მოწაფეთა და თქვა მიიღ
ეთ და ჭამეთ ესე არს ჵორცი ჩ~ი მისატევებელად ცოდვათა, ეგ
რეთვე სასმელიცა სუთ ამისგან ესე სისხლი ჩემი არს:
და ამისა პ~ლ იტყოდა,, უკეთუ არა სჭამოთ ჵორცი ძისა კაცისა,
არა გაქვნდეს ნაწილი ჩთა~ნა: და კ~დ იტყოდა,, ჵორცი ჩემი ჭტ~ი
საჭმელი არს, და სისხლი ჩ~ი ჭტ~ი სასმელი არს:
და მრავალ არიან ესე ვითარნი [ჵმანი] სიტყვანი: აწ უკ~ჲ მო
მიგეთ, გრწამსთა ესე ვითარნი ჵმანი მახარებელთანი: ხ~ მათ.
ჰრქვეს უცილებელ არს ეგე სიტყვანი, რ~ მოგვცა ჵორცი და სი
სხლი თვისი, რათა უკვდაებად ვსჭამდეთ და ვსმიდეთ, და მისთა
ნა ვეგნეთ [] უკ~ე: eსე არს ნიჭი დიდი ჩნ~და მომართ, რათა
ქ~ს ღთ~ად აღმსარებელნი ვსჭამდეთ ჵორცსა მისსა, და ვსმიდეთ
სისხლსა მისსა: კს~მან ჵმა ჰყო კეთილ შვილნო, ვინათგან
აღიარეთ აწ უკ~ჲ ესეცა გრწამსა, ვ~დ ახალი სჯული და ახალი
პასექი იყო სერობა იგი და ყ~ნი ქ~ს ღ~თად და კაცად აღმსარებელ
ნი ვმღვდელ ვმოქმედებთ ქ~ეს ვნებათა მომხსენებელნი, ვსჭა
მთ ჵორცსა მისსა და ვსვამთ სისხლსა მისსა:
იგი არს სჯული ჩ~ნი და მცნება ახალი: ხ~ სომეხთა მიუგეს
ეგრეთ არს, ამას არავინ: იოანე კ~სმან თქვა ; აწ უწყოდეთ
უკეთუ სარწმუნოებაჳ თ~ქნი უმჯობეს სადამე, არს თ~ქნ მრ.
შეიცვალების პური ჵორცად უ~ისა, და თუ ჩ~ნი უმჯობეს ა
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არს სარწმ~ნებაჳ ჩვენ მიერ მღვდელ მოქმედებული შეიცვალე
ბის ჵორცად უ~ისა: ხ~ სომეხთა მათ ჰრქვეს ეგრეთ არს; მაშინ კ~სმან
თქვა საშინელი სიტყვა სასმენელად რათა საქმით გამოვაჩინოთ
და არა სიტყვითა: და მათ ჰრქვეს, რ~ლსაცა ჰყოფ ჰყავ: კ~სი, ეტყოდა
მოგცემ ძაღლსა ერთსა, და დრო გიყოფ სამთა დღეთა, რათა ღამე
განვათიოთ ლიტანითა და ღ~ის ვედრებითა, და სამ დღე ძაღლ
ი იგი უჭმელად და მარხეთ, და ერთი ძაღლი მე მომეცით, და
სამდღე უჭმელად და ვმარხო, და ღამე განვათიოთ ლიტანიითა
და ღ~ის ვედრებითა, და გამოჩნდეს მართალი სარწმ~ნბა: მესამესა
დღესა აღვასრულებ უსისხლოსა მსხვერპლსა, და მოვიღებ ჵე
ლითა ჩი~თა სეფისკვერსა, და ღაცათუ არა საკადრებელ არს.
და დაუგებ ძაღლსა მას წ~ე, რ~ი თ~ქნ გყავს და ეგრეთვე თქ~ნი მოიღეთ, და დაუგეთ ძაღლსა მას რ~ი მე მყავს, და რ~ლიცა შე ჭამ
ოს, მისი სარწმუნოება ცუდ არს თ~ქნი შეჭამოს თ~ქნ გრცხვე
ნეს: ხ~ ესმა რა ესე მეფეთა და ერსა, განჰკვირდეს და უღონოებ
ამან მოიცვნა, და ვ~რ გონებად მოვიდეს ჰრქვეს კ~სსა რაჳ ესე სთქუ რ~ სასმენელადცა საზარელ არს: ხ~ კ~სი უმეტესადცა
და ამტკიცებდა; გარნა სომეხთა არა ენება ა~დ მისცნეს ძაღლ
ნი ურთიერთარს და წარვიდეს თვის თვისად კარავთა მათ თა: ხ~
მეფე ძლიერად მბრძოლი ეტყოდა კ~სსა რა სთქუ, ვინ შემძლ
ებელ არს ამისა ქმნად, მოგონებად, და სმენად, რ~ განსაკრთომ
ელ არს: და კ~სი წყნარითა გონებითა მიუგებდა, საქმე ესე არა
მინდობითა თავისა ჩემისათა ვყავ ა~დ ვყოფ სასოებითა ქ~ს
ღისათა, რა~თა აჩვენოს თვისთა მორწმუნეთა მართალი სარ წ~მ
ნება, თუ ვისი არს მართალი სარწმ~ნბა, და ვინარიან მართლ აღმ
სარებელნი, და ვისითა მღვდელ მოქმედებითა შეიწირავს უსის
ხლოსა მსხ~რპლსა, და ვისითა ჵელითა მისცემს ტარიგი ღ~ისა
და კლვად თავსა თჴსსა, ანუ ვინ ვსჭამთ ჵორცსა მისსა, დავ
სვამთ სისხლსა, და ვსვამთ სისხლსა მისსა, მინდობითა მა
რთლ მადიდებლობისათა ცხად ვჰყოფ ჭტ~ებასა მეფეო შემეწ
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იე შენ, და ყ~ლნი ქართველნი დიდი და მცირე:
მაშინ განჰკვირდა[ეს] მეფე და ყ~ი ერი ისმინნეს რა ბძანება
კ~სისა და წარვიდეს თვის თვისად, იყო დღე იგი პარასკ
ევი, იწყეს ლიტანიობად ერთ კერძო მეფემან და კ~სმან, და
ყ~ნ სამღვდელომან კრებულმან, რ~ მცირედნი იყვნეს მ
უნ ეპისკოპოსნი, რ~ არა კრება ეყო მეფესა: და ერთ კე
რძო სომეხნი და მჵარგრძელნი ზაქარია და ი~ნე და ღამე
იგი ორთავე განათენეს:
და შაბათსა კ~დ იწყეს ლიტანიობად და მწუხრი ერთ შაბათად გა
ნათენეს, და აღმოჵდა მზე, და ყ~ნი წარემართნეს ეკლესიად ცრ
ემლით მვედრებელნი ღ~ისანი: განმზადეს წმიდა ტრაპეზი
ორგნითვე იყო ტირილი, ხ~ ორისავე კრებულისაგან სრულ: ი
ქმნა რა უსისხლოსა მსხვერპლის შეწირვა:
მაშინ აღიქვა კ~სმან ფეშხუმითა შესაძრწუნებელი იგ
ი ჵორცი ჩნთვის კაც ქმნილისა ქ~ეს ღ~ისა, წარმოვიდა კრ
ებულისა მ~რთ მგზავრ მეტყველი; წმიდა არს წ~ჳ არს წ~ჳ.

არს უ~ი საბაოთ, სავსე არიან ცანი და ქყ~ანა დიდებითა მ
ისითა: მაშინ მოუწოდა ეპისკოპოსთა და მჵარგძელთა ყთავე
და სარწმუნოებისა მათისა ზიართა, ეტყოდა; ისმინეთ აწ სა
ხლო თარგამოსნო, უწყით რ~ ღ~ნ ჩნთვის კაც ქმნილმან მო
გვცა საჭმელად მეტყველმან,, უკეთუ არა სჭამოთ ჵორცი
ჩემი არა გაქვნდეს ცხოვრება, ამას ჰყოფდეთო მოსახსენებელ
ად ჩემდა: და მოციქულიცა იტყვის,, პურსა ამას რლსა განს
ტეხთ არამე ზიარება ჵორცთა ქ~ესთა არსა:
აწ უკუჲ უკეთუ სარწმუნოება თ~ქნი ჭ~ტ არს პური ესე
წ~ჳ ჵორც ქ~ესა იქმნების. და უკეთუ ჩ~ნი სარწმუნოება
სთნავს ღ~ა, ჩ~ნ მ~რ კ~ხლ იქმნების ჵორცად უფლი
სად: ხ~ და ღაცათუ არა საკადრებელ არს, აწ მოიყვანეთ
ძაღლი იგი, რ~ი მე მოგეც, და წინა და უგებ პურსა ამას
წ~ა, უკეთუ შეეხოს ძაღლი იგი და იკადროს მიახლებად
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არა სადამე არს სარწმ~ნბა ჩ~ნი, და თ~ქნ მიერ მოცემული ძაღ
ლი მოყვანებად ვსცეთ, და დაუდვათ პური თ~ქნ მ~რ კ~ხლი იხილ
ეთ რაძი იქმნას, და მას ზ~ა გამოჩნდეს ვისი სარწმ~ნბა სთნ
ავს ღ~ა: ხ~ სომეხთა და ღაცა თუ არა ენება, გარნა არა იყო
პასუხი სამართლისა, ძლით ეტყოდეს კ~სსა: შ~ნ მიერ გან
ჩინებულსა ამას საქმესა შ~ნ გიღირს ქმნად:
ხ~ იყო ერსა ზ~ა შემოსრულად ჯარი, რაბი იქმნას და ამისმ
ან მსმენელმან კს~მან თქვა; მე ვყო ძალითა და შეწევნი
თა ქ~ს ჩემისათა, და მინდობითა სარწმ~ნბისა ჩემისათა,
და ბრძანა ერისა შ~რად განყენება, და მრგვლივ გარე მოდგო
მა, რათა ყ~თა მ~რ სახილველ იქმნეს დიდებულება ღ~ი
სა, და განდგა ერი შორადვე: და წარმოდგა კ~სი ი~ნე შემოსილი,
და ჵელთ ეტვირთა ზარის სახდელი იგი საიდუმლო ჵორცი
ქ~ესი მღვდელ მოქმედებული: ხ~ მეფე, და ყ~ნი ხედვიდეს განცვ
იფრებულნი და შეძრწუნებულნი, და კ~სი დგა ვ~ა გოდოლი შე
ურყეველი პირითა განშვენებული: მაშინ მოყვანებად სცა
სამდღე უჭმელისა ძაღლისა და მოიყვან[ნ]ეს ძაღლი იგი
შიმშილითა განლიგებული, და წარსდგა ი~ნე კ~სი, და აღმო
უტევა ჵმა ბრწყინვალე და თქვა; ქ~ე მეუფეო ჵსნისა
თვის კაცთასა განკაცებულო ჯვარცმულო ჩნთვის, და ფლ
ულო და აღდგომილო, და ზეცად მამისა ამაღლებულო, რ~ნ
მოგვეც ჵორცი შ~ნი უ~კდავი, რათა მოსახსენებელად შნდა.
ვყოფდეთ: უკ~თუ გთნავს სარწმ~ნბა ქართველთა, და გთ
ნავს სარწმ~ნბა ესე ჩ~ნი შეუხებელად და მიუახლებელად
და იცევ ზარის სახდელი ესე ჵორცი შნი ჩ~ნ მიერ მღვ
დელ მოქმედებული, და აჩვენე ერსა ამას შნსა გზა ჭ~ტი,
და მოხედენ მსხვერპლსა ამას და სირცხვილეულ ჰყვენ
წინა აღმდგომნი ესე ჩნ~ნი:
და დააგო შესაძრწუნებელი იგი უსისხლოსა მსხვერპლი
სა აღმნაკვეთი მომყარსა მას ძაღლსა წ~ე, და იხილა
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რა პურად, მიეტევა, და მიეახლა რა მიუახლებელსა მას, მყის
ძლიერად იყვირნა, და ვერღარა შეეხო წ~ა მას წ~თასა: და იხ

ილეს რა განსაკრთომელი ესე სასწაული, განკრთეს მეფე
და ყი იგი ერი, და მაღლითა ჵმითა ჵმა ჰყო კ~ასმან და სიმრა
ვლემან ერისამან; დიდხარ შ~ნ უ~ო და საკვირველ არიან სა
ქმენი შ~ნნი და აღუტევეს ჵმა სიხარულისა მადიდებელ
ად ღ~ისა ცრემლითა სიხარულისათა:
ხ~ სომეხნი უღონოებასა მიცემულნი განლიგებულნი დგე
ს განკვირვებით: მაშინ ევედრა კ~სი მეფესა, რათა დაად
უმოს ერი იგი: და ვ~ა დაწყნარდეს ჵმანი იგი, ჰრქვა ნათ
ელ მოფენილითა პირითა მარღანსთა სომხითისათა
და მჵარ გრძელთა, ისმინეთ და უწყოდეთ ღ~ი უხილავი, მი
უახლებელი და შეუხებელი ბროტისა, რ~ლისაგანვე უბორო
ტმან თავადმან ბრძანა პურისა ამის ჵორც ქმნა, ნუ გი
კვირს, რ~ მანვე თქვა; იყავნ ნათელი, და კ~დ გამოჩნდა ნათ
ელი და მანვე თავადმან სიტყვამან არა რასაგან ჵმელი ქმ
ნა არა თუ სახის მეტყველებრ, ა~დ ჵორცი მისი არს ამი
სთვის არა რაჳ შეეხებოდა, ანუ ორივე ერთ არს, ანუ უ
მჯობეს რლ~იმე:
ხ~ არა თუ ენება, ა~დ უნებლიეთ თანა ედვა ამისი ქმ
ნა, ვ~რ მღვდელნი დგეს, მოიყვანეს ძაღლი იგი რ~ი ჰყვა
კ~სს, და დაუდვეს მსხვერპლი, მათი, მყის აღიტაცა: მა
შინ ქართველთა იწყეს მადლობა ღ~ისა ჵმითა სიხარ
ულისათა იქით და აქეთ ხლდომითა მასვე იტყოდეს,, დ
იდხარ შ~ნ უ~ო, და საკვირველ არიან საქმენი შენნი: და
კ~სი შემოსილი შესვეს ჰუნესა, და ჵელთ ეტვირთა ფეშ
ხუნითა სეფის კვერი, და თანა ჰყვებოდეს ყ~ნი წარჩ
ინებულნი და ლაშქართა შ~ა ვიდოდეს მეტყველნი ესრე
თ ფს~ნისა ამის,,მრავალ გზის მბრძოდეს მტერნი
ჩემნი სიყრმით ჩემითგან, მრავალგზის მბრძოდეს
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მე და მე ვერა მერეოდეს, ბ~ჭთა ჩემთა მცემდეს მე ცოდვილნი,
და განაგრძეს უსჯულოება მათი, უ~ნ შემუსრნა ქედნი ცოდვილ
თანი, ჰრცხვენოდენ და მართლუკუნ იქცენ ყ~ნი მოძულენი
სიონისანი: უ~ა უგალობდით რ~ დიდებით დიდებულ არს,
უ~ნ შემუსრნა ბრძოლნი, უფალ არს სახელი მისი, ესრეთ
მხიარულითა პირითა მოვლეს ყ~ი ბანაკი მათი:
ხ~ სომეხნი ვ~ა მყვარნი უტბონი ეგრეთ დგეს უჵმოდ ქ~ყა
ნად მხედველნი, ვა ძველ ოდესმე მღვდელნი ასტრატე
სნი, ხ~ თუ ვ~რი სიხარული, სასოება და მადლობა ღ~ისა მოიწი
ა ქართველთა ზ~ა, თხრობა შეუძლებელ არს: და შერავიდეს, დიდი
სერი შემზადეს მეფემან და კ~სმან: ხ~ სომეხნი სირცხვილეულ
ნი წარვიდეს მჵარ გრძელთა კარავად: ი~ნე მსახურთ უხ
უცესი ეტყოდა ძმასა თვისსა ზაქარიას ამირ სპასალარსა, ვ~რ
არა მენება მე ცილობაჳ ქართველთა, რ~ მართალი სარწმ~ნბა
უპყრიეს; აწ რაღა არს მაყენებელ ჩნ~და, რათა მართალი სა
არ წმ~ნბა არა შევიწყნაროთ, და არა ნათელ ვიღოთ ქართველთა კ~ა
სისა მიერ:
ხ~ იგი მიუგებდა, უწყი ძმაო, რ~ მართალი სჯული არს ქა
რთველთა, ა~დ მას ჰკითხონ დღესა მას განიკითხვისასა, რ~ლ

თაცა პ~დ ინებეს განწვალება, მე არა შევერთვი ქართველთა
და ესმა რა ინეს თქმული ესე მიუგო, და ჰრქვა, მიკვირს სიბრ
ძნისა შენისაგან, რ~ლ უწყი და უმჯობესსა არა აღირჩევ აწ მე
არა ვერჩი განზრახვასა შ~ნსა, ა~დ ნათელ ვიღებ სარწმნ~ბ
სა ზ~ა ქართველთასა, და მყის მივიდაცა, და ნათელ იღო სარ
წმნ~ბასა ზ~ა ჩნსა ინეს კ~სისა, და მრავალი სიმრავლე სომე
ხთაცა მოვიდა ნათლის ღებად, და იქმნა სიხარული და მხია
რულება: ხ~ ზაქარია ეგო ურწმუნოებასავე ზ~ა: ხ~ ესე ვ~რი ნი
ჭი და პატივი მიმადლა მის მ~რ შეყუარებულმან ღ~ნ თამა
რს, გარნა არცა ესე უდებ იქმნა მოქმედებად საქმეთა სა[.]
თნოთა ღ~ისათა ამისთვის ჵელ ჰყო აღშენებად საყოფელ
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სა გამმარჯვებელსა თვისსა ზესთა კ~ხლისა ვარძისა ღ~ის მშობ
ელისასა ზემო ვარძიით ქვემო ვარძიით მიცვალებითა, რლიცა
კლდისაგან გამოჰკვეთა თვით პატიოსანი ეკლესია, და მონაზონთა სა
ყოფელნი სენაკები, რ~ი მტერთაგანცა შეუალი და უბრძოლველი
ჰყო: ესე ვარძია პ~დ დაეწყო სანატრელსა მამასა მისსა გიორგ
ის გარნა ვერ სრულ ექმნა და დაეტევა, რ~ლ დიდმან ამან აღას
რულა და შეამკო ყ~ითურთ, და შესწირნა მრავალნი და დიდროანნი
სოფლები, და შეუმზადნა ტრაპეზისა შესამოსნი ძვირ ფასნი და ს
ხვანი შემკობილებანი, რ~ლ ყ~ისაგანვე მოთხრობა შეუძლებე
ლ არს: თუ ვისმე ჰნებავს, იხილენ ვარძია და საქმენი მისნი
ნაშენებნი, და ქვაბნი გამოკვეთილნი, თუ ვ~რ მეფემან თამა
რ გულს იდგნა მსახურებად უბიწოსა და განსაკრთომელისა სა
ს~წლთა მოქმედისა ვარძიისა ღ~ის მშობელისა, ამისთვის უმე
ტეს იდიდა მეფობა მისი: ხ~ სხვანი საქმენი მისნი აღშე
ნებანი და შეწირვანი მონასტერთანი ისმინეთ, არა ხ~ თუ ოდე
ნ საქართველოსა მონასტერნი აღაშენნა და შეამკო, ა~დ პალ
ესტინესაც დაი~ჲლიმს აღაშენნა პ~დ მონასტერნი: კ~დ კვიპ
რედ და ღალიასაცა შ~ა შეამკო და უყიდნა შესავალნი, და აღაშ
ენა მონასტერი შეამკო და უყიდნა შესავალნი, და აღაშენა მონ
ასტერი, შეამ[.]კო ყითა სამკაულისა პატიოსნები[.]სათა: და კ~დ
კოსტანტინუ პოლესაცა აღუშენნა მეტოქნი მათნი
ხ~ ვრცელი სადამე არს ყისა მოთხრობილება, რ~ნი საბერძნე
თს და ყ~ა ელადას შინანი მონასტერნი უხვად წყალობა მიფენ
ილ ყვნა და საქართველოსანი მცირითგან მონასტრით საყდა
რ ეკლესიანი არა დაუტევნა რ~ლ არა წყალობითა აღავსო:
ესრეთ კეთილად აღეპყრა გონებაჳ სკ~ნეთა მ~რთ კეთილთა
ხ~ მომნიჭებელი წყალობათა წარუმართებდა საქმესა დღე კე
თილობასა შ~ა, და ყ~ნი გარემოს მყოფნი ქალაქნი და ამირანი ძ
ღვნითა, და ხარკის[ა] მოღებითა მოამშვიდებდეს პირსა მჵნეთა
სპათა მისთასა, და არბევდიან ყ~თა ურჩთა მათთა:
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ხ~ აქამომდე კარი თურქთა ჰქონდა, წარავლინნა ლაშქარნი გარე მოდ
გომად, და სცნეს რა თურქთა და აგდეს კარი და ივლტოდეს: ხ~ მეფემან
აღიღო კარი და დაუტევა კარის მცველად ახალციხელი იოანე, და
აჩინა მონაპირედ და უბოძა ათაბაგობა, და ამირთ ამირაობა, რ~ლისა
თვისცა დიდი წყენა შეექნა თურქთა, რ~ დიდად ავნებდა, და წარუ

ღო თურქთა გარეშემონი ქყ~ანანი, აღიხვნა და მიითვალნა, და წა
რმოგზავნნა მახარებელი მეფისა წ~ე, და დიდად და იმადლა:
და ივანესვე უბოძა კარაული და მისი მიმდგომნი ქყ~ანანი, და წ
არემართებოდა სამეფო თამარისი, და დღითი დღე შეემატებო
და, და შიში და ზარი დიდი იყო სულტანთა ზ~ა: აღივსებოდა ნი
ლოსი, და იეფობდა ეგვიპტე, მოაკლდებოდა ისმაილს, განიქი
ტნებოდა აგარ, იკ~ხეოდა ისაკ, ესე სხვამან ვინმე სხვისათვი
ს თქვა, და მე აქა სიტყვისა დგმულებად ვყოფ, რ~ მოაკლდე
ბოდა ძალსა მოჰმადიანთასა და მცემელიცა ებანსა: რ~ ქე~ნეთა
ორღანონი ჵმოანებდეს კიდით კიდედმდე, დაშრტა სასოება
მუსურმანთა, და ყ~ითურთ უღონონი ღონე ჰყოფდეს რათა
წყალობად მოიზიდონ წყალობის მოყვარე თამარ: ამისთვის
კ~დ წარვიდეს ხალიფასა არღარა პირველებრ, ა~დ ფ~დ შეც[.]ვ
ალებით. და შესახვეწელ[.]თა სიტყვათა მოახსენებდეს, რა[..]თა
ევედროს თამარს აღებად ხარკისა, ოდენ მახვილი მსრველი
და აყენონ, და ჯაჭვი შემკვრელი, რ~ი ესე ჰყო ხალიფამან და წა
რმოავლინა მოციქული ამის პირისათვის, და დიდნი და მრავ
არ ფერნი სამეფონი ძღვენი უცხონი წარმოგზავნნა, და დ
იდითა სიმდაბლითა შემოეხვეწა თამარს, რათა აღიღო
ს ხარკი და დააცადოს რბევა:
ისმინა თამარ ამისი ვედრება, და ესრეთი პასუხი მისცა,
აღმისრულებიეს თხოვაჳ შ~ი და რლ~თაცა ინებონ მშვიდ
ობა თავთა თვისთა, და მოიღონ ხარკი წ~ე ჩემსა, ამათდა
მიმინიჭებიეს მეცა ცხოვრება ვედრებისა თვის შნისა,
რლ~ი ესე ესრეთ იქმნა: eსერა ელმოდა საბერძნეთისა სულ
1-30 სტრ., 185v
ტანსა მაღალსა ჩარას[.]ღანის ძესა სახელით ნუქარ
დ[.]ნის, რ~ი უმაღლეს და უდიდეს იყო სხვათა ყ~თა სულტა
ნთა, რ~ი ჰმსთავრობდა დიდსა საბერძნეთსა ასიასა და კაბ
ადუკიასა, ვ~ე პონტოდ ზღვადმდე: ესე იჩემებდა ზაკვი
ით სიყვარულსა, და გზავნიდა მოციქულთა მშვიდობ
ისა თვის მრავალ ჟამ ძღვენთა შვენიერთა მრავალთა:
eგრეთვე თამარ ჰყოფდა ნაცვალსა, სახედ მოციქულ
თა წარავლენდა ძღვენთა, გარნა იგი ზაკვასა ჰფარვიდა,
და ფიცითა მ~რ განმსტრობად მოსწრაფე იყო ამის სამეფ
ოსა: ამან მოუწოდა ყ~ა სიმრავლესა სპათა თვისთა
სა, და შეკრიბა კაცი ოთხმეოცი ბევრი, რ~ლ არს ოთხას
ი ათასი, განახვნა მამაპაპურნი საუნჯენი, და გამოყ
არნა ოქრო აურაცხელნი, და წარგზავნიდა ოქროთა შე
კრებისა თვის მჵედრობისა, და ამცნებდა, რათა ორსა კეც
სა მისცემდენ გაჩენილისასა, და წარავლინა ყ~თა საზ
ღვართა თვისთა ,და იწყო მოსოპოტამს და კალონერათ, გა
ლატიასა, ღანგ[.]რას, ანკვირიას, ისავრიას, კაბადუკიას,
დიდსა სომხითს, ბითვინიას, და საზღვართა ფებლა ღო
ნისათა, და არა და უტევა თვინიერ დედაკაცისა სოფ
ელთა შ~ა მათთა, ა~დ ყ~ნი ამჵედრნა:
ხ~ თვით ამოის წრაფა და მიიწია უჯად სახელ დებულთა
მათ თურქთა თ~ა, რ~ლ არიან მჵნე ბრძოლასა შ~ა და იყვნე

ნ სიმრავლითა ვ~ა მკალნი, გინა ჯინჭველნი: ამათ
ამათ მისცნა ოქრო მრავალნი, და კ~დ ნიჭნი დიდნი ესოდენ,
ვ~ე ასი ათასი მჵედარი შეკაზმული გამოიყვანა მათგან და კ~დ
მიირთნა თვინიერ ნებისა მათისა შიშით ეზინკელნი, ხალფ
ერდელნი, და კარნუ ქალაქელნი, სალდუხის ძე, რ~ლსა ნა
ცვლად მსახურებისა მოუღოო კარნუ ქალაქი, და თვისი ძ
მა და სვა მუნ: v~ა იტყვიან ძღარბისათვის ჵმელისასა, შ
ვილ მრავალ არს ცხოველი ესე და მრავალ, და რაჟ~ს იხილნის.
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ნაშობნი თვისნი მრავალად გამოვალს ბუდით თვისით მარ
თვებით, და გოდლოოის მათ ზ~ა
˜გრეთვე ჰყო ნუქარდინცა, იხილნა რა ფდი იგი სიმრავლე შე
კრებულად, რ~ლი ზესთა იყო რიცხვისა, აღზავნა გულითა მსგ
ავსად სენაქერემისა და ამაღლდა ღ~ა ზ~ა, არა შეიშინა პლ~თა მ
ათ მზაკვართა ფიცთაგან და სიყვარულისა აღთქმათა, ა~დ
ფ~დ წინა უკმო განმზადა თავი, და მოიწია ქალაქად სევასტია
დ, დაიწყო მუნ განმზადებად საომართა მანქანათა:
მაშინ წარმოავლინა მოციქული წ~ე თამარისა ესე ვითარ
ითა წიგნითა, რლ~სა წერილ იყო სახე ესე ვითარი: მე ნუ
ქარდინ სულტანი ყ~ისა ცასა ქვეშისა, უმაღლესი მიმსგ
ავსებული ანგელოსთასა, თანა მდგომი ღ~ისა, მოვლინე
ბული დიდისა მის მოჰმედისაგან მოგიმცნობ მეფესა ქარ
თველთასა თამარს ყ~ი დიაცი რეგვენია[.ა.], შ~ნ გიბრძანებია
ქართველთად აღებად ჵრმლისა, და ღ~ისაგან საყვარელისა
ისლემთა ერისა დაჵოცად მუსულმანთა, და კ~დ ნათესავსა ზ~ა
თავის უფალსა და დებად ხარკი ყმებური: აწ მე მოვალ, რა
თა უსაჯო სამართალი სახლსა სპარსთასა, და განგწვართო
შ~ნ, და ერიცა შ~ნი არაოდეს აღებად კადრებად ჵრმლისა, რ~ი
ღ~ა ჩნ~თის უბოძებია: ხ~ ცხოვნებით იგი ვაცხოვნო, რლ~ნ უწ
ინარეს მოსლვისა ჩემისა თაყვანისმცეს წ~ე კარავისა ჩემისა, და
აღიაროს ქადაგება მოჰმედ მოციქულისა, და უარ ყოს სჯული
შ~ნი, და ჵელითა თვისითა იწყოს წ~ე ჩემსა ლეწად ჯ~ისა, რ~ლი
სა მ~რთ და გიძთ ცუდი სასოება:
აწ მოელოდე ნაცვალსა ჩემსა, რ~ლი შეამთხვიე სპარს
თა: მოიწია ვ~რ მოციქული, და შეიყვანეს თამარს წ~ე, და წი
გნი მისცა: წარსდგა რა და იწყო უკადრებელ[.]თა სიტყვათა
წართქმად, უკეთუ მეფემან თ~ქნმან და უტეოს სჯული, იპ
ყრას სულტანმან ცოლად, და უკეთუ არა დაუტეოს სჯული
იყოს ხარჭად სულტნისა: ხ~ ამპარტავანად იწყო სიტყვ
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ათა ამათ, წარმოდგა ზაქარია ამირ-სპასალარი და უხეთქნა ჵელითა
პირსა, დაეცა, და ვ~ა მკვდარი და იდვა: და ვ~რ აღზიდნეს და აღმართნე
ს, და ცნობად მოვიდა ჰრქვა, თუ მოციქული არა იყავ პ~დ ენისა აღმო
კვეთა იყო სამართალი შ~ნი, და მერმეღა თავისა კადნიერად კადრებისა
თვის: აწ რაჳ არს სიტყვა ესე, წიგნი ვ~ა მიართვეს და იხილა თამარ, ყ~დ არა აჩქარდა, ა~დ სხვა ეზეკია იქმნებოდა სიმდაბლითა, და
განმარტა წიგნი იგი წ~ე ღ~ისა, სულთ ითქნვა სიღრმითა გუ
ლისათა, და ცხელთა ცრემლთა და მოდინებითა, და ღ~ისა მ~რთ სასო

ებისა და მდებელმან: მერმე მოუწოდა მაშინ რლ~ნიცა დახვდეს, და ე
ზრახა მათ ამის პირისათვის არცა ჩუკენად, არცა მდედრად, არცა
განუბრძნობელად: მაშინ მოუწოდეს სპათა იმერთა და ამერთა, ნი
კოფსიით ვ~ე დარუბანდამდის, და ბრძანება და წიგნები ქროდა და
მალე მსრბოლთა ცოტათა შ~ა მალე შემოკრბეს, ვ~ა ვეფხ
ნი სიკისკასითა, და ვ~ა ლომნი გულითა, ქე~სა ღ~ა ესვიდეს, და შე
კრბეს ჯავახეთს და არღარა ჰყოვნეს, ა~დ მსწრაფლ მიმართეს ტა
ძარსა ყ~დ წ~ისა ღ~ის მშობელისასა ვარძიას და მის წ~ე ცრემლით
შევედრნა სოსლან დავით და სპამისი, და დროშა ბედნიერად ჵმ
არებული:
წარგზავნა ვარძიით ლაშქარნი, რლ~თა თვით თამარ უძღოდა წინა
შიშვლითა ფერჵითა, და ცრემლითა ასოვლებდა ღაწვთა მისთა და წა
რუძღვა ბასიანის კერძოთა, და მახლობელად კარისა მიიწიფნეს და დ
ადგეს დღისა ერთისა სავალსა: და მაშინღა მოციქულნი წარგზ
ავნნა სულტანისა თ~ა მოციქულიცა თვისი, და მიუწერა ნაცვალი
წიგნისა ესრეთ:
ძალსა ღ~ისა ყ~ისა მპყრობელისასა მინდობილმან, და მრ~დის ქალ
წულისა მარიამის მვედრებელმან და პატიოსნისა ჯი~სა სასოები
თ მოსავმან წარვიკითხე ღ~ისა განსარისხებელი წიგნი შ~ნნი
ჶი ნუქარდინ, და ვსცან სიცრუენნი შენნი, რათა ბჭე ღ~ი იყ
ოს, არა გასმიესა, რ~ ყ~ი ცრუდ მფუცავი სახელსა ღ~ისასა მის
მიერ აღიჵოცოს შ~ნ ოქროსა შეკრებულთა სიმრავლისა მე ვირ
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ეთა მინდობილ ხარ უმეცარი მსჯავრსა ღ~ისასა
ხ~ მე არცა სიმდიდრეთა, არცა სპათა ჩ~თა სიმრავლისა, არც არა სხვ
ასა კაცობრივსა საქმესა მინდობილვარ, ა~დ ძისა ღ~ისა ყ~ისა მპყრო
ბელისასა, და შეწევნასა ქ~ეს ჯ~ისასა, რლ~სა შ~ნ ჰგმობ: ესე რაჳ
ვ~რი შემოგეთვალა, წარმომივლენია მჵედრობა ქ~ეს მოსახელე არა
შ~ნდა თაყვანისცემად, ა~დ დამჵობად შ~ნდა ზვავისა მაგის, და ამ
პარტავანისა გულისა შ~ნისა, რ~თა განისწავლო ღ~ისა მიერ არ
ღარა გმობად სახელსა მისსა, იყავნ ნება ღ~ისა, და ნუ შნი სამ
ართალი მისი, და ნუ შნი: ხ~ მე უწყი დაჵსნილობა მსახურთა შნთა,
ამისთვის წარმომივლენიეს მსახური ჩ~ი, რათა წიგნისა შნისა პა
სუხი ადრე მოგახსენოს და განგაკრძალოს, რ~ ჩემმიერ წარმოვლენილ
თა სპათა ფერჵნი ესერა კართა შ~ნთა დგანან
მისცა ესე ვითარი წიგნი, და მერმე შემოსეს და უბოძეს ნიჭი და წა
რავლინა მოციქული სულტანისა, ხ~ თვით უბრძანა თვისთა სპა
თა ყ~თა შესხდომა, და თვით განვიდა უმაღლესსა ადგილსა სადა
თ ყ~თა ხედვიდა, და დავარდა მუჵლთა ზ~ა თვისთა დიდხან და ტირ
ოდა წ~ე ღ~ისა: მერმე აღდგა რა იხილვებოდა ადგილი იგი ყ~დ და
ლტობილი ცრემლთაგან მისთა; მერმე მოიყვანნა წ~ე თვისსა ყ~ნი
წარჩინებულნი, და უბრძანა ერისთავთა, რათა თვითოეული მათი
მოვიდოდის წ~ე წ~ისა ჯ~ისა და თაყვანისცემდენ და შეემთხვეოდენ:
და იწყეს მოსლვა ყ~თა ტირილითა ვედრებად და თაყვანის ცემად
პატიოსნისა ჯ~ისა, და ამბორის ყოფად, და ეგრეთვე შემთხვევად
ჵელთა თამარისთა, და ანდერძ ჰყოფდეს ყ~ნი სახლთა შვილთა და
სულთა წ~ე მისსა, რ~ ერთითა ჵელითა თვით მას ეპყრა ძელი
ჯ~ისა, ხ~ ერთითა ეზოს მოძღვარსა ვასილის და ჯ~ის მტვირთველსა

სრულ იქმნა რა ყ~თაგან ესრეთ თაყვანის ცემაჳ ჯისა, მერმე
თვით მიიქვა პატიოსანი იგი ჯ~ი ჵელითა თვისითა, და ამჵე
დრებულთა ზ~ა ყ~ა მჵარსა ნიში ჯ~ისა გამოსახა სამ გზის და უ
ლოცა, და ეგრეთ წარემართნეს მინდობილნი ღ~ისანი, და თამ
არის ცრემლთანი: ხ~ წინა მბრძოლად იყო ზაქარია მჵარ გძელი
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ამირ სპასარალი, და ორნიცა იგი ძმანი ახალციხელნი შალ
ვა და იოანე, და ღათუ შალვა მანდატურთ უხუცესი იყო, ჭია
ბერი და სხვანი თორელნი და წარემართნეს ბასიანის კერძოსა,
და მეფე თამარ მოიქცა სამცხესა, და მოვიდა ოძრჵეს, და მოიცალა
ლოცვად და მარხვად:
მუნ იყო წ~ე მისსა: tეოდორე ქართლისა კ~სი კაცი წ~ჳ და
სახიერი, და მასთანა მრავალნი ეპისკოპოსნი და მონაზონნი ღ~ისა
სათნონი, რლ~თა თ~ა იყო იოანე კაცი შავთელი ყ~დ განთქ
მული და საკვირველი მოღვაწებათა შ~ა და ლექსთა გამომთ
ქმელი, და ევლოგი ქ~სთვის სულელი, რ~ლსა მოეღო მადლი წ
წ~რმეტყველებისა: იყვნეს მიმდევნი ღამის თევანი და ლ
იტანიობანი ამათთანა იყვის მეფე თამარ დღისი, და ღ
ამე ყ~ლ ლოცვითა და ფ~სანბითა და უძინებელად განათიი
ს, და ყ~ლგან საყდართა, მონასტერთა და სოფელთა უბრძა
ნა ლიტანიობა და ვედრება ღ~ისა:
აწ ჯერ არს მოხსენებად ვითარ იგი წყალობა ჰყო ღ~ნ ერსა
თვისსა ზ~ა მეოხებითა ყ~დ წ~ისა ღ~ის მშობელისათა,
და შეწევნითა ცხოველ მყოფელისა ჯ~ისათა: ხ~ ვ~რ მიიწ
ივნეს ქყანად ბასიანისა, მუნ იყო სულტანი და ბანაკე
ბული ადგილსა ბოლოსიტეკად წოდებულსა, და ეახლნეს
რა ბანაკსა სულტანისასა არა იყო რიცხვი ცხენისა,
ჯორისა და აქლემისა მათისა, კარვებისა და სარაფარდებ
ისა მათისა, მინდორი იგი ძლივ იტევდა კარავთა
მათთა: eსრეთ ნებიერად მდგომარე იყვნეს, და არა
უდგა დარაჯანი სულტანსა: მაშინ და აწყვეს რაზმი ქა
რთველთა, და მუნ წინა მბრძოლად იყო ზაქარია მჵარ
გძელი ამირ სპასალარი, და ახალციხელი შალვა და ივ
ანე, და სხვანი თორელნი, და ერთ კერძო აფხაზნი, და
იმერნი, და ერთ კერძო ამერნი ჲერ კახნი: და ვ~რ იხილ
ნეს სულტანი ცოტად ცხენი ააჩქარნეს და მიმართეს. ხ~
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ვ~რ იხილნეს [სლტანი] სპარსთა, რ~ აუზიდავად მივიდო
დეს, და აგდეს სადგომი მათი, და სიმაგრეთა მიმართეს, რ~
მიავლინა ღ~ნ მათ ზ~ა შიში დიდი:
ხ~ ქე~ნეთა იხილნეს რა მათ წ~ე გაქცეულნი, მიეტევნეს
და არა უტევნეს წარსლვად, ა~დ გარე მოიცვნეს, და იქმნა
ომი ფიცხელი და ძლიერი, და განგრძელდა მყოვარ ჟამ, და
მოსწყდეს ორგნითვე ურიცხვნი: ხ~ უმეტეს სულტანი
სა სპანი მოისრვოდეს, და ესოდენ განგრძელდა ომი, რ~ლ
ცხენი მოუკლეს ივანეს მსახურთ უხუცესსა, ზაქარიას,
გრიგოლს და ახალციხელ[.]თა შალვას. და ივანეს, და სხვ
ათა მრავალთა თავადთა, და კნინკღა სივლტოლად მი

დრიკნეს ქართველნი, და ქვეითად დარჩეს რაზმსა ზ~ა მჵნენი
იგი ქართველნი: მაშინ ვ~ა იხილნეს ლაშქართა თვის თვი
სნი პატრონნ ქვეითნი, გაწირნეს თავნი სიკდ~ილად ჩ
ამოჵდეს ცხენისაგან, და პატრონთა მათთა გვერდსა და უ
დგეს ქვეითნი ქვეით[.]თა და ეგრეთ ძლიერი ომი შე
იქმნა: და ვ~რ იხილნა და ვით მჵნემან, მორიდა ერთ კერძო,
და მარჯვენასა მჵარსა მორიდა ზაქარია მჵარგრძელმან,
და ვ~რ ქართველთა განეშორნეს რათა არა ცხენთა მათ
თაგან დაითრგუნენ ქვეითნი ქართველნი, და მიმართ
ეს სპარსთა კერძო, მსწრაფლ მიეტევნეს ერთ.
კერძო სოსლან დ~თ, და ერთ კერძო ზაქარია, და ვ~რ მგ
ელნი ცხოვართა ეგრეთ შეუტევდეს ურიცხვთა მა
თ სპათა სულტანისათა, და პი~ლსავე მოკიდებასა
და ხეთქებასა ჵრმალთასა მოხედნა წყალობა აურაც
ხელმან ღ~ნ მოსავთა ჯ~ისათა, და განადიდა დიდება
და ვითისი და თამარისი, და ვარძიისა ღ~ის მშობელმა
ნ, და ანაზდად ეგეოდენი იგი სიმრავლე განაბნია იძ
ლია, და დაიფანტა: და ამას ჰგვანდა თვალ გად
უწვდენელი მაღნარი მიწითურთ მოგლეჯილ იყო
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და გაქცეულ, და სადეთცა თვალი მისწვდებოდა ყ~ლგან ტ
ყეთა მსგავსი ლაშქარი იხილვებოდა ლტოლვილად:
ხ~ ჯერ არს ამისიცა მოხსენება, რ~ლ მეფისა თამარისა
ოძრხეს ყოფასა შ~ა იყვნეს მიმდემნი ლოცვანი და ღ
ამის თევანი, დღესა ერთსა აღესრულა რა საღ~თო ჟა
მის წირვა ზემო ჵსენებულისა ევლოგის მიერ, განკვ
ირვება დაეცა ევლოგის, და იწყო ღაღადება სულელი
სა მსგავსად, და იწყო აღმართ ხედვად და ვ~რ ხედვიდა
ევლოგი აღმა, ჵმა ჰყო მჭუნვის სახედ, და სამგზის და ე
ცა, და მეყსეულად ახლტნა და აღიტყველნა ჵელნი: აჰა
და~ბა ღ~ა ქ~ე ძლიერო ჵელო, ევლოგის სპარსთაგან
არა ეშინის, განუტევეთ რათა ვიდოდეს მშვიდობით: მა
შინ სცნეს ყ~თა, რ~ წწ~რმეტყველებით იყო სიტყვა
მისი, ა~დ ევლოგი არა ვისრა გამოუცხადა საიდუმლო
თვისი თვინიერ ი~ნე შავთელსა, რ~ მას ოდენ აუწყა, ვ~დ
ჟ~ა ამას მოსცნა ღ~ნ ბარბაროზნი ძალითა ღ~ისათა სა
ძლეველად ჵელთა ქე~ნეთასა, და მყის წარვიდა ევლოგი
პირისაგან მათისა და დაიმალა: ხ~ ქართველთა რა იხ
ილნეს რაჳ გაქცეულნი წ~ე მათსა მტერნი თვისნი აღსხ
დეს ჰუნეთა მათთა და დევნა უყვეს ჰჵოცდეს, ჩამოყრ
იდეს და იპყრობდეს, და სიმრავლისაგან ვერ ივლტოდე
ს, ა~დ ურთიერთარს და სთრგუნვიდეს: ხ~ ერი ქართველ
თა უნებელად დაიცვნა, რ~ლ არცა ერთი ვარგი მეფ
ისაგან შესწავებული კაცი მოკვდა:
ა~დ ეგეოდენი სიმრავლე სპისა მათისა ივლტოდა, და
სპანი თამარისნი უვნებელად დაიცვნა მოწყალებამან
ღ~ისამან რ~ მისცნა ღ~ნ ჵელთა მათთა, და იხილ
ვებოდა საქმე საკვირველი, რ~ თვით იყვნეს მსახუ

რ თვისისა შეკრვისა, რლ~ნიცა განერნეს პირსა მახვილისასა
უდიდესი მათი შეიკრვოდა უმც ირესისა მ~რ თვისისა
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და უწარჩინებულესი მათი მოიყვანებოდა გამობმული
ძუასა ცხენისასა და ერთითა საბლითა ერთისა კაცისა
მიერ შეიკროდა ოცი, და თმითა გამოებმოდა ერთი ერ
თსა ყრმისა მიერ მცირისა: უმჯობესნი მბრძოლთ
ანი მოიყვანებოდეს ვ~ა თიკანნი. გამოიძივნეს ყ~ნი ად
გილნი და გაქცეულთა ჵოცდეს, ხ~ ნაშთთა ვ~ა მართვეთა
ქათამთასა მოჰკრებდეს და გაუშვებდეს აურაცხელსა სიმრ
ავლესა, რ~ ასსა სპარსთასა ერთი ქე~ნეი ძლით მიხვდებო
და წარმომყვანელად: ესრეთ აღესრულა წწ~რმეტყლება
ევლოგისი მასვე ჟამსა შ~ა ქმნითა რ~ლსა შ~ა იხილა
ჩვენება, ესოდენი დიდებული ძლევა მიმადლა ღ~ნ ცრ
ემლთა და სასოებასა სიმტკიცესა თამარისთა რ~ლი ესე ი
ქმნა: ხ~ ესე ყ~ი რა იქმნა, მერმე მოუჵდეს ბარგსა მა
თსა და არა იყო განცდა მისი სიდიდითა ოქროსა და ვეც
ხლისა ჭურჭე[.]ლთა, ნაქსოვთა სიმრავლე აურაცხელი,
სამსახურებელნი ოქროსანი თვალ მარგალიტოვანნი ლაკნ
ები, პინაკები ლაგვინებისა და ქვაბებისა თ~ნა:
ყოვლითურთ სავსეთა მიუწდომელითა ალაფითა; ხ~ ცხე
ნ ჯორისა და აქლემებისა სიმრავლე, და კარავთა და საფენე
ლთა სიმრავლე და ურიცხვები რ~ლ და ყარეს, ვინმე აღრი
ცხოსცა რ~ სავსე იყო ყ~ი საბანაკო მათი და ესრეთ ძლე
ვა შემოსილნი მადიდებელნი ღი~სანი შემოიქცეს, და დად
გეს კარავთა შ~ა მათთა: და ამისა შ~დ შეეკმაზა მოქალ
აქეთა ტფილისი, და შევიდა თამარ და და ვით ვ~ა მზისა შე
რავანდედი და შეიღეს დროშა ნუქარდინისა, შეიყვანე
ს პ~დ ეზინკელი, მერმე სხვანი იგი წარჩინებულნი მოი
ყვანნა, რლ~ნი სთნდეს წ~ე თჴსსა თამარ ყ~თა ნუგეშინი
სცეს, და დიდად სახელოანად სერითა ისტუმრნა, და უბო
ძა ყ~თა შესატყვისად, და წარგზავნნა ციხეთა შ~ა ყ~ა ად
გილსა თვინიერ ეზნიკელისა, ა~დ იგი დაიმჭირა ტფილ
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ისს პატიმრად პლ~ისა პატივისა და სიყვარულისა წილ:
ხ~ უკანასკნელ ეგოდენის სახელოანი კა[.]ცი [კაცი] განყიდა და
დიდებულნი ნალად ცხენთა, რ~ლი ესე ჰყო თამარ პატივად
სახლისა თვისისა და დიდებად, რ~ლი ესე არა ოდეს ვისგანმე ქმ
ნილ იყო და საბამითგან, ესე დიდებად და სახსენებლად თვისა ჰყო
აწ აღივსნეს ყ~ნი საგანძურნი სამეფონი ოქროთა და ჭურჭლ
ითა ოქროსათა, რ~ მიწისა მსგავსად შეახმიდეს ოქროსა, ხ~
თვალსა და მარგალიტსა წყვით და სდებდეს:
ხ~ ოქრო ქსოვილთა ბერძულთა, და სხვათა ძვირად საპოვნელ
თა ვა ცუდთა სამოსელთა ურცხელთა დაჰყრიდეს, ხ~ ვეცხლისა
ჭურჭელთა არღარა აქვნდა პალატსა შ~ა პატივი მეფისასა რ~ ყ~ივე
ოქროსა და ბროლისა წინაგებულ იყო ჰინდოურთა ქვათაგან შე
მკობილი, რ~ლითა აღავსნა ყ~ნი ეკლესიანი, რლ~თა მიან
იჭა სამსახურებელად სიწმიდეთა საიდუმლოთასა, და ა

ღავსნა გულნი ყ~თა მთხოველთანი, და განაძღნა ყ~ნი გლახაკნი
და აღუვსო წიაღი მათი: ˜სრეთ ადიდებს ღ~ი მადიდებელთა
თვისთა, ესრეთ აღამაღლებს წ~ე თვისსა მდაბალთა, ესრეთ შე
მწე არს მოსავთა მისთა, ესე ვითართა ნიჭთა მიანიჭებს მი
ნდობილთა თვისთა.
რ~ არა რაჳ სხვა დაიდვა თამარ გულსა თჴსსა ვ~რ და საბამი იგი სი
ბრძნისა შიში უ~ისა და სამართალი და წყალობა სწორად ყ~თაზ~ა
იყო დღეთა მისთა სიმართლე და მრავალი მშვიდობა განეფინა
მადლი ბაგეთა მისთა, ამისთვის აკ~ხა იგი ღ~ნ უკ~ე. და დადგა თ
ავსა მისსა გვირგვინი პატიოსნებისა და დასდვა წელთა მისთა
მახვილი ძლიერებისა და წარემართა სუფევად უკ~ე ჭტბისათვის
სიმშვიდისა და სიმართლისა:
ჯერ არს ამისთვისცა თქმად, ვ~დ ქმნეს მრავალთა დედათა ძლიერე
ბა, ა~დ არა ესრეთ ვითარ ამან, არა ვერაგობისა ღონითა აცხოვ
ნებდა ერსა თვისსა, ა~დ სიბრძნისა წინა ძღომითა და სიმართ
ლითა და უმანკოებითა და ვითიანითა, სიმშვიდითა იკ~ბის მსგავ
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სგავსითა, სიუხვითა აბრჰამებრითა მოწყალებითა იესო ღ~ისა მიმსგავ
სებითა და სამართლითა თვისისა მიბაძვითა: დღეთა შ~ა თამარისთა არ
ავინ გამოჩნდა მიმძლავრებული მეცნიერებითა მისითა, არავინ და სჯილი
თვინიერ ძველისა სჯულისა, რლ~ი ძეს ავაზაკთა ზ~ა ძელსა ზ~ა ჩამორ
ჩობა, თვით არც ვის ღირსსა სიკვდილისასა და არცა პატიჟისასა მი
ეჵადა თანა ნადები, არცა ვინ ბრძანებითა მისითა ასო მოკვეთილ
იქმნა, არცა სიბრმითა და ისაჯა, თვინიერ გუზან ღირსი სიკვდილ
ისა, რ~ლი ორგულობით განდგა და კოლას სადმე მთათა შ~ა ავაზაკობდა:
მალვით ესე შეიპყრეს მთიბავთა თივისათა დ ად~თ მეფისა წ~ე მოიყვ
ანეს: ხ~ მან უწყოდა დიდი მოწყალება თამარისი, ამისთვის მისა შეკი
თხვამდის თვალნი დასწვნა ნაცვლად მრავალთა სისხლთა ქე~ნეთასა
ხ~ არა ოდეს თჴსსა სამეფოსა შ~ა იყო კეთილობა, ა~დ ყ~თა ქრისტიანე
თათვის, და რლ~ნი მძლავრობდეს ქე~ნეთა ყ~თა მიუმცნო, რათა აზატა
დ იყვნენ, და ფიცხელად და დამორჩილდენ შიშითა და სიყვარული
თა მისითა, წარავლენდის სარწმუნოთა თჴსთა, და დავედრის: იწ
ყეთ ალექსანდრიით ყ~ისა ლუბიისა, სინისა მთისა, და მათ კერძო
თა ეკლესიათა მონასტერთა და ერთა ქე~ნეთა მოიკითხვიდის: ხ~ იჲ~
ლიმისათვის რადღა საჵმარ არს თქმა, რ~ წარგზავნიდის ამათ ყ~თა
შ~ა ბარძიმფეშხუმებსა, ეკლესიათა და სიწმიდეთა საბურავებთა,
და მონაზონთა და გლახაკთა თვის ოქროთა აურაცხელთა: ტყვენი გან
ათავისუფლნა და ხარკი ერსა თჴსსა უკუნ სცის და ყ~ი ჭირი აღიღ
ის მათგან: კ~დ კერძოთა ელადისათა და მთა წ~ისა, ეგრეთვე მა
კედონიისათა პეტრიღონოს, კერძოთა თრაკისათა და კოსტანტინუპო
ლის[.] მონასტრებთა რომანას და ყ~ლგან
დკ~დ ისავრიას, კურუხეთს და ყ~თა მათ სანახებთა შავის მთისათა,
კიპრისათა, ესე ყ~ი ქველის საქმითა, რ~ლისათვის ისმინეთ თუ ვ~რ
მოხედვიდა საქმითა მისითა მიიწივნეს ოდესმე ჩვეულებისა ებრ
ქველის მოქმედებათათ~ს ამისთა მონაზონნი შავის მთისანი ან
ტიოქიით, და კვიპრისა ჭალაკით, ეგრეთვე მთაწმიდით და მრავალ
თა ადგილთათ, შეიწყნარნა თამარ ვ~რ ანგ~სნი, და მრავალთა დ
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ღეთა არა გაუშვნა: მერმე მისცნა ყ~თა დიადი, და აღავსნა ყ~ითა საჵმარ
ითა: უკანასკნელ მათგან უფროს შორიელთა მისცა დიდ ძალი ოქრო თვი
თ მათთვის, და ყ~თა მონასტერთა გასაყოფელად წარვიდეს მონაზონნი იგი,
და მიიწივნეს რა კოსტანტინუ პოლედ, ესმა მეფესა ბერძენთასა ალექ
სის ანგარსა, რ~ნ ძმასა თვისსა ისაკს თვალნი დასწვნა, და მეფობა წარუღო
˜სე ყ~ითურთ ბრ~ტი კაცი იყო და შეუტყობელი მეფობისა, გარნა უმ
ეტეს ანგარებისათ~ს საძაგელ იყო ყ~თა მ~რ: იხილა სიდიდე იგი ოქ
როსა, რლ~ი მიეცა თამარსა და წარუღო მათ მონაზონთა: ხ~ სცნა რა ესე მე
ფემან თამარ, ნაცვლად სხვა უფროსი წარგზავნა მათ წ~თა მ~რთ, და
ამით უმეტეს არცხვინა ეშმაკსა: ხ~ განრისხნა მეფესა ზ~ა ბერძენთ
ასა, და წარგზავნნა მცირედნი ვინმე ლიხთ იქითნი, და წარუღეს ლაზ
ია, ტრაპიზონი, სამისიონი, ლიმონი, სინოპი, კერსენედი, კიტორა, ამა
სტრია, არაკლია და ყ~ნი ადგილნი ფებლაღონისა, და პონტოსანი, და მ
ისცნა ნათესავსა თ~სსა ალექსის კომონიანოსა ანდრონიკეს შვილსა,
რლ~ი იყო მაშინ თვით წ~ე თამარისა შემოხვეწილ: ესმა ესე ფრანგთა,
რ~ მოეღო ბერძენთა შეწევნა აღმოსავლეთით, გამოვიდეს ვენეტიკნი
და წარუღეს სამეფო ქალაქი მეფობასათანა, და შეიხვეწა უბადრუ
კი იგი ალექსი ბურღალეთს თვისისა სიძისა თანა: ხ~ იხილეს რა
ბურღალელთა მეფემან სიძემან მისმან შეიყვანა ციხესა ერთსა,
და დაუფინა წ~ე მისა ოქრო დიადი და ესრეთ ჰრქვა, აჰა ალექსი გულის
სათქმელი იგი შ~ი ოქრო, ესე მიიღე თვინიერ სხვისა რ~ლისამე საზრდ
ელისა და წყლისა წილ, რ~ [მპყრობელობა ბერძენთა] წარსწყმიდე ამისთვის სახლი სამეფო
ქე~ნეთა
და დახსენ თვით მპყრობელობა ბერძენთა:
და ესრეთ მოკ~და საწყალობელი იგი სიყმილითა და კლებული შეწევნი
საგან ღ~ისა, ესრეთ საზარელ იყო მტერთა ზ~ა თამარ, და კ~დ ტკბილ
და ესოდენ ძვირ უხსენებელ, ვ~ემდის ესმა რა ესე ყ~ი დიდითა ტკივილ
ითა იგლოვა, და ღათუ არა ღირს იყო ტკივილი რ~ რაცა ვის არა
ჭ~ტებით აქვნდეს არა იპყრობს დიდხან: გარნა თამარ უცხოსა ზ~ა
დავრდომილთა ლმობიერ იყო ტკივნეულობად და წყალობად, ვ~რ აწ ამასა
ცა ზ~ა eსრეთ დღითი დღე წარმატებათა. და განდიდებათა შ~ა
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იყო სკიპტრის მპყრობელთა უბრწყინვალესი თამარ უმეტეს ღ~ის მს
ახურებასა ეკლესიათა და მონასტერთა კაზმასა და შენებასა, ობოლთა და
ქვრივთა შეწყალებასა, და სამართლისა მიფენასა: ამას შ~ა იშვებდეს
და იხარებდეს სამეფონი მისნი, ჟამ გარდვიდიან და განაგიან საქმენი მა
ნდაურნი, და მოინადირიან კეთილი იგი სანადირო გეგუთი და აჯამე
თი, და მერმე გარდამოვიდიან ქართლს, სომხითს, და მერმე დადგიან დვინს:
მოვიდიან ხარაჯითა განძელნი, და აღმართ ქალაქნი: გაზაფხულ აღმ
ოვლიან სომხითი მოიღიან ხარაჯა ნახჭევნელთა და წარვიდიან კოლა
ს თავსა არტანისასა, და მუნით მოიღიან ხარაჯა კარნუ ქალაქით და ე
ზინკით და სხვათა გარემოთა ქალაქთა:
oცდა მესამედ გინათუ მეოთხედ აღმავლობასა მეფობისა თვისისასა
წელიწადსა იკითხა საქმე კარისა, რ~ მრავლით ჟამითგან ბრძოდეს სა
რგიზ თმოგველი, შალვა თორელი და მესხნი, გარნა ვერა ღონე ქმნეს
აღებისა, რ~ ზამთრის მკსინვარებისაგან და სიცივისა უღონო იყვნეს.
მოდგომად, ხ~ ჟ~ა ყინვისაგან წყლის განყინულისა ვერ შეუძლებდეს
ბრძოლად, გარე შემოუხვნეს ყ~ნი ციხენი და სოფელნი, და იგი: ხ~ მარტო

ჰქონდა სპარსთა: მაშინ განიზრახა და წარავლინა დ~თ ზემოთ ლაშქ
რითა, წარიტანა ზაქარია და ივანე, და უბრძანა რათა დადგენ, მუნ და ძლიე
რად ებრძოლონ: და ხანგრძლად იქმნა ესე, და თვით თამარ დადგა ჯავახეთ
ს, და მუნ მოელოდა ამბავსა მათსა: ებრძოლეს უკ~ჲ შეკრულსა მას ღ
ონესა წყლისა თ~ს და მრავალთა შ~ა დღეთა განტეხეს ადგილი იგი და
გამოიცალა წყალი, და მისთანა უმრავლესნი მოქალაქენიცა: ხ~ დაშთო
მილთა მათ ითხოვეს დავითისაგან რათა თვით თამარ მივიდეს და მას
მიენდვნენ, რ~ ეშინოდათ სიტყვათა მათთათვის გინებისათა, რლ~თა
ციხით გამო იტყოდეს პ~ლ: მაშინ მოახსენეს ესე თამარს და მივიდა
თვით და მოიხვნეს კლიტენი წ~ე ძისა მისისა გიორგისა, და მერმე თამ
არისა წ~ე, და ითხოვეს თავთა მშვიდობასა და ფიცსა, რათა არაგან
სცეს კარი ვ~რ ანისი და დვინი ა~დ სამეფოდ დაიჭიროს: მისცა ამისთვი
ს სიტყვა მტკიცე, და უბრძანა ძესა თვისსა გ~ის, რათა შევიდეს
და მიითვალოს ქალაქი და ციხე, რ~ი ყლ~თაგან რ~ნი აღიხვნა ზორა
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კერტით რა[.]ჵსამდის, გაგით განძამდის და ჯავახეთით სპერამდის
და ვისცა ათშვიდმეტ[.]სა წელი წადსა შ~ა ესე საქმენი თამ
არისგან გემცნებიან, და მისთ ლაშქართაგან წელიწდისა:
ერთისა დღეთა, თუ ვ~რ შეუძლო ყ~თა მათ გარეთა აღმართოდ
ენ შეხედვა, რ~ნი ჰქონან ციხენი მჵარ გძელთა ოდენ სახლ
თა ზემოთ და ქვემოთ
ხ~ ამა სიხარულსა და შვებასა შეუდგა მწუხარება, რ~ მიიცვალა
სოსლან დ~თ, კაცი აღსავსე ყ~ითა კეთილითა საღ~თოთა
და საკაცობ[.]ოთა, შესახედავითა განშვენებული, ხ~ წყობათა
ომსა შ~ა მჵნე, უხვი და მდაბალი, და სხვათა ყ~ითა სიკეთე
აღმატებული, და დაუტევნა ორნი ძენი, ყრმა ვ~ემე ლაშა გ~ი,
ხ~ ასული რუსუდან: და იტირეს და იტყებეს, და დაუტევეს მწ
უხარებაჳ ყ~ა მუნ მკვიდროანსა:
და მათ უკ~ჲ ჟამთა არა მცირედსა ჟ~ა მშვიდობა იყო ყ~ლგან და მე
ფე იყო გეგუთს, რ~ იყვნეს წილ მარხვანი, და მჵარ გძელნ
ი ორნივე მეფეს წ~ე იყვნეს: და ვ~რ სცნა არდაველისა სულ
ტანმან აღძრა მტერობაჳ ქ~ნეთა ზ~ა, მოუწოდა სპათა თვი
სთა და წარმოემართა უწყოდა მჵარგრძელთა შ~ა უყოფლო
ბა: წარმოვიდა და აღმოვლო რაჵსის პირი, გზა არავის ავნ
ო, და უბრძნობლად მოვიდა და მოიწია ანისის ქალაქის სიახ
ლესა და დიდსა შაბათსა მწუხრი რა მორაეახლა ცისკარი
ცა მოიწია და დაჰკრეს ძელსა და განახვნეს კარნი ქალაქ
ისანი და უღ~თონიცა იგი მუნ კართა ზ~ა დგეს, მყის მიეტ
ევნეს, შეასწრნეს ცხედნითურთ კარსა და შევიდეს ქალაქსა
შ~ა, და იწყეს ჵოცად და კლვად და ტყებად:
გარნა უმრავლესი ერი იყო ეკლესიათა შ~ა, ვ~რ შეჰგავ
ს ქე~ნეთა სჯულსა: ხ~ რლ~ნიმე შეივლტოდ[..]იან დარბაზო
ნთა შ~ა და მუნ გამაგრდიან, და რლ~ნიმე ქვაბოანთა შ~ა,
რლ~სა ქარტუნობით უწოდენ: არა განერა ანუ ციხესა ან
უ ქარტუნსა რლ~სა შ~ა არა შევიდა, რ~ გარეშემო სამგნით ქა
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რაფი იყო კლდოვანი და ქვაბოვანი: ესრეთ ჵელთ იგდეს რა
ქალაქი ყოველი ერთი ბევრი და ორი ათასი კაცი ეკლესიათა

შ~ა ვ~ა ცხოვარნი დაკლნეს, თვინიერ მისსა, რ~ლი უბანთა და ფ
ოლორცთა შ~ა მოიკლა: ესოდენ მძვინვარედ მოაოჵრეს ანი
სი, და სავსენი ტვირთვითა და ალაფითა ურიცხვითა წარვი
დეს და მიიწივნეს შ~ა: ხ~ ესე ანისის მოოხრების ამბავი.
ახალ კვირიაკესა დღესა აცნობეს მეფესა თამარს, ჰსცნეს
რა ამირ სპასალარმან ზაქრია, და მსახურთ უხუცესმან ი
ვანემ დიდად და მძიმდენ, და მწუხარებამან მოიცვნა, და გუ
ლნი მათნი ცეცხლებრ აღეგზნეს, და რამცა ყვეს არა უწ
ყოდეს: ხ~ მეფე და ყ~ნი სპანი მისნი მწუხარებითა და გუ
ლის წყრომითა მოცულნი სპარსთა მ~რთ ბრძოლისა ყოფა
დ აღეგზნეს:
მაშინ მჵარ გრძელთა ჰრქვეს მეფესა, მოიწია ბრ~ტი ჩ~ნ
ზ~ა გარდასვლითა მცნებათა ღ~ისათა რ~ლ ესეოდენი სული
ქრ~ანე[.თა] მოისრა ცუდ სჯულთა სარკინოზთა მ~რ ცოდვათა
ჩ~ნთა თვის, ა~დ ვესავთ წყალობასა ღ~ისასა და პატიოსა
ნსა ჯ~სა რათა არა მისცნეს მოსავნი ჯ~ისანი სრულიად
სა წარწყმედასა, ა~დ ჩ~ნცა შური ვაგოთ, და ნაცვლისა ქმ
ნად განვემზადნეთ და სიცრუე მათი მათდავე მიექცეს,
შ~ნ მეფეო ამცენ სპათა შნთა, რათა მზა იყვნენ არდავ
ელის სულტანსა ზ~ა წარსლვად: პდ წარვიდეთ ანისს და
ვინ სადა ვპოოთ სპარსთაგან მოვინადიროთ, და რათა არა სც
ნან მცირედითა ლაშქრითა წარვიდეთ, უკეთუ დიდნი
წარვალთ სცნობენ, და სიმაგრეთა შევლენ:
ა~დ მცირითა ლაშქრითა შემეწიე, და რჟა~ს შეგინებული
მათი მარხვა მოვიდეს, მზამცა არიან, რჟა~ს ჩ~ნ მოგახსე
ნოთ: სთნდა მეფესა თქმული მათი და უბრძანა მეფ
ემან, რათა მზა იყვნენ სპანი მისნი, და მჵარ გრძელ
ნი წარმოვიდეს ანისს, და იწყეს კაზმად: და მოიახლა ბი
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ლწისა სჯულისა მარხვა, წარმოავლინეს წ~ე მეფისა კაცი
ლაშქრისა მთხოველად არდაველისა სულტანსა ზ~ა:
მაშინ უბრძანა მესხთა, თორელთა, თმოგველთა, ჲერ კახთა,
სომხითართა, ხ~ ქართველნი არა წარატანნა, რათა არა აგრ
ძნან არდაველს მყოფთა: შეკრბეს ანისს და წარემართნეს ა
რდაველს, გარდავლეს გელაქუნი, და ჩავლეს ისპაანი, გავიდე
ს ხუაფრის ჵიდსა, და მრ~თეს არდაველს: ხ~ ესრეთ მოუწო
ნეს ჟამი, რ~ლ აიდი განთენდებოდა, რ~ლ არს აღვსება მა
თი, და მას ღამესა გარე მოადგეს არდაველს: და ვ~რ ჵმა ჰყო
ქადაგმან ბილწის ქადაგებისა მათისამან, და გაჵშირდა
მუყრთა ყივილი, ყ~ლგნით ცხენი შემოუტივეს მჵარ გრძელ
თა, და უომრად ჵელთ იგდეს სრულებით ქალაქი იგი სუ
ლტანი, ცოლნი და შვილნი მისნი და ყ~ი სიმდიდრე სულ
ტნისა და ქალაქისა მის: ესრეთ აღივსნეს სიმდიდრითა
აურაცხელითა თვალითა და მარგალიტითა, ოქროთა და ვეც
ხლითა, ჭურჭლითა ოქროსა და ვეცხლისათა შესამოსლითა
და საფენითა, და ყ~ითა სიმდიდრითა ეგოდენ გამდიდრებულ
ისა ქალაქისა, რ~ლ მოთხრობა შეუძლებელ არს აღივსნ
ეს ცხენითა და ჯორითა და აქლემითა და საქონელი მათ

ი თვით მათთავე საჵედართა აღკიდეს, და ესრეთ გამარ
ჯვებულნი წარმოემართნეს:
ხ~ სულტანი არდაველისა, და ცოლნი და შვილნი მისნი
ტყვედ წამოიყვანნეს, და ათორმეტი ათასი კაცი რჩეუ
ლი მიზგიდთა შ~ა მათთა მოკლეს, და სხვა ტყვედ ჰყვეს:
აღმოიარეს იგივე გზა და ესრეთ ძლევა შემოსილნი მოიწი
ვნნეს ანისსა, და დიდად ნუგეშის იცეს: და ესრეთ მოიწივნნეს
ძლევა შემოსილნი წ~ე მეფეთ მეფისა და დედოფალთ დედოფ
ლისა თამარის წ~ე მოიღეს ძღვენი და არმაღანი, აღავსნ
ეს მეფე, და ყ~ნი წ~ე მისსა მყოფნი:
ჟამსა მას კოლას დგა მეფე, აღივსო ყ~ნი სამეფონი
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სამეფონი მისნი სიმდიდრითა აურაცხელითა, ოქროთა, ვეცხლითა,
და სხვითა ყ~ითა სიმდიდრითა, რ~ლიცა მოიღეს ზაქარია და ი~ნე რ~ლ
ისა თვისცა დიდად მადრიელმან მეფემან უბოძა მრავალნი ციხ
ენი და ქალაქნი და ქყ~ანანი
Èა ესრეთ მადიდებელნი ღ~ისანი იშვებდეს და იხარებდეს და ნები
ერად იყოფოდეს, და მოერთმეოდა გარეშემოთა ქყ~ანათაგან ხარაჯა,
ძღვენი ურიცხვი: ხ~ სხვასა ჟ~ა მოვიდეს მეფისა წ~ე მჵარგრძელი
ზაქარია სპასალარი, და მსახურთ უხუცესი ი~ნე, და ვარამგაგელი
და მოახსენეს: ძლიერო ჵელმწიფეო, და შარავანდედთა შ~ს უმეტე
ს აღმობრწყინვებულო, იხილე და განიცადე სამეფო თქნი, და ს
ცან სიმჵნე და სიქუელე სპათა შ~ნთა, გულის ჵმა ჰყავ, რ~ მრა
ვალნი ახოვანნი მჵნენი და ძლიერნი იპოებიან სპათა შ~ს შენ
თა, რ~ არავინ არს წინა აღმდგომი მათი: აწ ბძანოს მეფობ
ამან თ~ქნმან რათა არა ცუდად ვაუქმოთ სპანი თქ~ნნი, და დავ
იწყებასა მიეცეს სიმჵნე მათი, ა~დ აღვამჵედროთ ერაყს რომ
გვარსა, ზ~ა რ~ლ არს ხვარასანი, რათა სცნან ყ~თა სპათა აღმო
სავლეთისათა სიმჵნე და ძალი ჩ~ნი:
აწ უბრძანე სპათა საქართველოსათა, რათა მზა იყვნენ ლა
შქრობად ხვარასანს, და ღათუ არავინ ქართველთაგანი მიწე
ვნულარს მუნ ხვარასანს და ერაყს, ა~დ ბრძანე, რათა ნიკოფსი
თ დარუბანდამდის აღიჭურნენ და მზა იყვნენ საომრად:
და ვითარ ესმნეს თქმულნი ესე მჵარგძელთანი მეფესა მოუწო
და ყ~თა წარჩინებულთა თჴსთა სამეფოსათა, ამერთა და იმერ
თა აუწყეს თქმული მათი; ხ~ ვ~რ ესმა ლაშქრად წვევა მჵარ გრ
ძელთაგან, სთნდა ყ~თა მათი, და დაასკვნეს ლაშქრობა და იწყ
ეს კაზმად: და ვ~რ მოიწია არე სთვლისა, მოვიდეს ტფილისს წ~ე
მეფისა, და განისილნა რა სპანი თვისნი მოეწონა აბჯართ გა
წყობილება, და ცხენ კეთილობა მათი, სიდიდე და სიმჵნე სპა
თა მისთა და შურითა სპარსთათა აღსავსეობა: და მოიღო დ
როშა სვიანად ჵმარებული გორგასლიანი და დავითიანი, და შევე
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დრა მასვე ვარძისა ღ~ის მშობელსა დროშა და ლაშქარი, და ულოცა
და წარავლინა სპარსეთს: მისცა დროშა ამირ სპასა[..]ლარსა ზაქარი
ას, და წარემართნეს სპარსეთად; ჩავლეს პირი ნახჭევნისა, და განვიდ
ეს ჯუღას და რაჵსისა პირსა და შევლეს იწრო იგი ჵევი და რადუზისა, და ა
ღვიდეს მარანდს: ხ~ მარანდელნი ამისნი მცნობელნი შევიდოდეს კლდ

ეთა შ~ა ლტოლვით, და ესენი მარანდსრა მივიდეს არაპოეს კაცი:
ეგონათ მთასა მარანდისასა ყოფა სპათა ადარბადაგანისათა და ა
რჩიეს ხუთასი მჵედარი დიდებული რჩეული აზნაური და აჩინეს მ
ჵედართ მთავრად თაყიადინ თმოგველი, წარემართნეს და აღვლეს ა
ღმართნი მარანდისანი და აღვიდეს ვაკესა თავსა მარანდისასა
და დადგეს მთასა მას ზ~ა ესრეთ ემცნო ზაქარიას, რათა არავის ებრ
ძოლონ მიღმართ, ვ~ემდის არა მივიდეს იგი, და თუ, დიდი ლაშქა
რი ნახონ აცნობონ ზაქარიას, და რაჳცა ჰრქვას მათ ჰყონ იგი, და
დადგა ხუთასი კაცი წარჩინებული:
ხ~ ვ~ა იხილეს მთით მარანდელთა, რ~ნი შელტოლვილ იყვნეს ღრ
იღალთა და კლდეთა შ~ა მაღალთა, რლ~თა არს ზენა
კერძო მთასა მარანდისასა უმაღლესი სხვათა მთათა სავსე ქვითა
და კლდითა, მათ იხილეს მუნით მცირე ესე ლაშქარი და აღიჭურნეს,
მოუჵდეს ზარითა და ამბოხებითა მარანდელნი იგი, რ~ საწუნელ უჩნ
დეს ქართველნი სიმცროსათვის:
ხ~ ესენი მიეტევნეს ესოდენ ძლიერად, და აოტნეს, რ~ლ მცირედნი
განერნეს, და უმრავლესი დაჵოცნეს, და სხვათა დევნა უყვეს გრძ
ლად მაშინ აღვიდეს უმრავლესიცა იგი ლაშქარი ქართველთა,
და იხილნეს ნაომარი ადგილი მკვდრითა კაცითა და ცხენითა სავ
სე, და ქართველი კაცი არცა ერთი იპოებოდა, და ესოდენი ძლევა
მისცემოდათ ღ~ისაგან, რ~ლ ხუთასი შუბი ხუთასსა კაცსა და ცხ
ენსა ზ~ა ესვა: ესე რაჳ იხილეს განჰკვირდეს, და ქართველისა კაც
ისა ვერ პოვნაჳ უკვირდათ, ამისთვის უღონოქმნილი და მწუხ
არე ზაქარია იგონებდა, და არა უწყოდა თუ რაჳმცა ჰყო: ვ~ა მცირ
ედი ხანი და ეყოვნათ გამოჩნდეს დევნისაგან შემოქცეულნი ლ
1-30 სტრ., 194r
ლაშქარნი იხილა ზაქარია დიდად გამხიარულდა, და მადლობა
შეწირა ღ~ა, რ~ლ არცა ერთი კაცი ქართველი მომკვდარ იყო, და
ესეთი ძლევა მისცემოდათ ღ~ისაგან, რ~ლ ხუთასსა კაცსა ხუთა
სი შუბი ხუთასისა კაცისა და ცხენისათვის დაესვათ: და ესრეთ იხ
ილეს და ღაცათუ ესრეთ გამარჯვებოდათ, გარნა ყ~დვე აბრალებდ
ეს თაყიადინს, და უმეტეს ზაქარია მქისედ ეტყოდა ამბის უცნო
ბელად არ შეტყობით შებმისათვის: ხ~ ესრეთ გამხიარელბულნი.
და მმადლობელნი ღ~ისანი გამარჯვებისა თვის, წარმოემართნეს
და მომართეს ქალაქსა თავრეჟისასა, გარდავლეს მთა დევსო
ფნად წოდებული: [დაყ~ნი] და ვ~რ ესმათ თავრეჟს მყოფთა
მისვლა ქართველთა ლაშქართა, განკრთეს და ძრწოლამან
შეიპყრნა ყ~ლნი მკვიდრნი თავრეჟისანი, ხოჯანი და ყნი წა
რჩინებულნი და მიმდგომნი თავრეჟისა ქალაქისანი:
მაშინ განიზრახეს, რათა ხარკის მიცემით დძღვნითა
და შევრდომითა, და ზენარისა თხოვნითა და ამშვიდონ პი
რი ქართველთა სპათანი; წარმოავლინეს მოციქული და ი
თხოვეს მშვიდობა, არა მოოხრება ქალაქისა მათისა,, აღუ
თქვეს ძღვენი ურიცხვი ოქრო, ვეცხლი, თუალნი პატიოსა
ნი, და მარგალიტნი ძვირ ფასისანი, განჰკვირდენ ყ~ნი წარჩ
ინებულნი ქართველთანი ზაქარია და ივანე მჵარ გრძელ
ნი: აღუთქვეს მშვიდობა, და უვნებელად განვლა ქყანი
სა მათისა, მოიმტკიცეს ფიცისა მ~რ, და მოვიდეს ყადნი,

ხოჯანი და ყ~ნი თავადნი თავრეზისანი, და მოიღეს ოქრო ვე
ცხლი ლარი თვალი პატიოსანი, მარგალიტი, შესამოსელნი,
ცხენნი ჯორნი და აქლემნი, და საზრდელნი კმა საყოფელნი
ლაშქართა თვის: აღავსნეს დიდი და მცირენი, და დაუდ
გინნეს ქალაქსა მცველნი, და წარვიდეს: განვლეს ადარბადაგ
ანი და მრ~თეს მანას: ჰსცნა მელიქმან მანისამან მი
სვლა ქართველთა, და ვ~ა თავრეზელთა ქმნეს, მანცა ითხ
ოვა მშვიდობა, და აღუთქვეს მოცემად ურიცხვი საქონ
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ელი: უსმინა ზაქარია, და მოიყვანეს მშვიდობის ყოფად და მოიღ
ო მანცა ოქრო ურიცხვი, და ვეცხლნი, და ქვანი ძვირ ფასისანი, და ა
ღივსნეს მუნცა ყ~ითა სიმდიდრითა, და დაუტევნეს მუნცა მც
ველნი ქალაქისა მის და წარმოვიდეს მშვიდობით: ხ~ მუნით წარ
მავალთა მიიწივნეს მცირესა ქალაქსა ზანგას, და იყო ალიზის
ზღუდით განმაგრებული, ხ~ ქალაქი ძლიერად განამაგრეს და იწყე
ს ფიცხელად ბრძოლა: და ვ~რ განგრძელდა ომი განყვეს თემ
თა და თემთა ზღუდე ქალაქისა, რათა შესთხარონ:
მაშინ იწყეს თხრად ზღუდეთა პ~დ მარჯვენესა მჵარსა მე
სხთა შეხვრიტეს; და უწინ შევიდეს ქალაქსა შ~ა, და რლ~ნიცა
დახვდეს შიგნით მეომარნი, იწყეს ჵოცად და სრვად, აღივს
ნეს მესხნი ურიცხვითა საქონ[.]ლითა: და მერმე შემოხვრი
ტეს ყ~ლგნით და წარმოსტყვენეს, და აღივსნეს საქონლითა,
და მცირედ განისვენეს მუნ: და მერმე ამჵდერდეს და წარემარ
თნეს ხვარასნით, და მწუხრი მივიდეს მცირესა სოფელ ქა
ლაქსა მუსულმანსა, იგიცა მოსტყვენეს და მცირედ განისვენეს:
Èა მერმე წარვიდეს ქალაქსა ხვრასნისასა, და ყაზმინს რა მიიწი
ვნეს აიყარნეს და ვერ წინა აღუდგეს ყაზმინელნი და ივლტო
დეს მთად მოარბიეს იგიცა, და აღივსნეს საქონლითა, და აღკ
იდეს საქონელი მათი მათსავე საჵედარსა: ხ~ კაცთა არა
ავნებდეს, ა~დ ტყვედ წარმოიყვანდეს კაცთა და მცირეთა
ვაჟთა, და წარემართნეს მთად ლტოლვილთა მ~რთ , და მიესწ
რნეს და მიეწივნეს, აღივსნეს მუნცა ოქროთა და ვეცხლი
თა, და ცოლთა მათთა სამკაულითა; და უწინარეს რომგვა
რისა მი~რთ მიიწივნეს, რ~ლ არს ხვარასანი, და რაღა გრძე
ლ სიტყვა ვ~რ მიიწივნეს ვ~ე ქალაქად გურგანისად, და მოა
ოჵრეს ქყ~ანა იგი და ვერღარა ძალედვა წიაღსლვა ალაფი
საგან, შემოიქცეს გამარჯვებულნი, და შემოსილნი სიმდიდ
რითა ქართველნი: რ~ აქამომდე არავინ ქართველთა ნათ
ესავნი მიწევნულ იყო ლაშქრად არა მეფე, არა მთავა
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რი, და ვერვინ წინა აღუდგა შემოსლვასა მათსა ვერცა ხვარასნის
სულტანი, და ვერცა ერაყისა, და ვერა რლ~ი თემი: და ესრეთ უზომოთა და უ
რიცხვითა სიმდიდრითა აღვსებულნი და გამდიდრებულნი შემოიქცე
ს, და მოვიდეს კერძოთა ერაყისათა; და ვ~რ გურგანის ქ~ყანისაგან ამბავი:
მოვიდა ქართველთა მ~რ ქმნილი უცნაურ ქმნულ იყო ყ~თა მ~რ და ერ
აყის სულტანის მოსრვა:
±აცი ვინმე მოსრულ იყო მანას სულტანსა თ~ა, და ესე ვ~რი ტ
ყუილი ეთქვა, ვ~დ მოვიდა თვით დიდი სულტანი, და გილანელნი სუ

ლტანი ხვარასნისა, და ერაყის სულტანი, და გილანელთა ყოვლ
გნით გზა შეუკრეს ქართველთა და მოსრნეს, რ~ლ არცა ერთი კაც
ი ქართველთაგანი განერა ეგოდენისა სიმრავლისაგან:
არცა მთხრობელიღა მივა საქართველოსა: ხ~ ესერა ესმა მელ
იქს მანისისსა და მანელთა, დიდად განიხარეს, და ქართველთაგა
ნ და ტევებულნი მცველნი ქალაქისანი და ჵოცნეს, და ძელსა
ზ~ან ჩამოკიდეს: ა~დ ერთი კაცი ქართველი დაიმალა მცველთა
მათგანი ქალაქსა შ~ა:
Èა ვ~ა მოვიდეს ქართველნი ძლევა შემოსილნი და გამდიდრებ
ულნი, მანას, წინაგება სულტანი მანისა დიდით ძღვნითა, და
ეგონა დაფარვა ნაქმარისა მათისა: იხილნა რა ზაქარია იკით
ხა მცველნი მათგან და ტევებულნი, ხ~ მათ ჰრქვეს, ვ~დ თავრიზ
ს წარვიდეს მუნ დატევებულთა მცველთა თ~ა: მაშინ მოვიდა
და მალული იგი კაცი, და აუწყა ნაქმარი მანელთა მცველთა მოწყვედა, ტყავისა გაჵდა და ძელსა ზ~ა დაკიდება: და შესწამა პი
რის პირ მელიქს და იგინი იდგეს უსიტყველნი:
Èა ვითარ ესმათ ესე ზაქარიას და ივანეს, დიდად გამწარდეს
და ძნიად აღუჩნდეს ესე, შეიპყრეს მელიქი, და ყ~ნი სახლეულნი
და თვისნი მისნი, და ყ~ნი სიკ~დიდ დასაჯნეს თვით იგი და შვილნი
მისნი, ტყავები და ჰჵადეს და ძელსა ზ~ა ჩამოჰკიდეს, და ქალაქი მო
აოჵრეს, მოწვეს, და ტყვე ყვეს, ხ~ სიმდიდრე რ~ლ წარმოიღეს შე
უძლებელარს აღრიცხვა მათი: და ესრეთ მომართეს გზასა ად
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გილსა მას, რ~ლ აღმოევლოთ ადრბადგანით, მოვიდეს და მოეგებნეს
პ~დ უჟანით და მერმე თავრეზელნი მითვე ძღვნითა და მოართვეს ს
იმდიდრე აურაცხელი, რლ~ითა აღივსნეს ს~დ სამეფონი და თვით,
მეფეთა მეფისა თამარისათვის, წარმოგზავნეს უცხონი თვალნი
დიდ ფასისანი ძვირად საპოვნელნი, და ჭურჭელნი უცხონი, და უ
ტევეს მშვიდობით მყოფნი ადარბადგანისანი, და გამოვლეს რა
ჵსი და შემოვლეს პირი ნახჭევნისა, და მოვიდეს ტფილის წ~ე მე
ფისა: მხიარულ იქმნა მეფე მმადლობელ[.]ი ღ~ისა და მხიარუ
ლითა პირითა გაეგება, ზეიმითა და დიდებითა იყო ჵმა ბუკ
თა და დუმბულთა რ~ლი არცა ძველ ოდესმე ქმნულ იყო : და ესე
ვითარი გამარჯვება არცა მეფეთაგან, არცა მთავართაგან ქმნ
ილ იყო შევიდეს ისანთა და დაჯდა მეფე ტახტსა ზ~ა სამე
უფოსა, შეუძღვა ამირსპასალარი, და შევიდეს თავადნი და
დასხდეს წესისაებრ, და მოიღეს არმაღანი ურიცხვი, და დასდვეს
წ~ე მეფისა, განჰკვირდა მეფე რ~ლ არავის ქართველთაგანსა ენახნეს
ეზომნი სიმდიდრენი აურაცხელნი თვალნი და მარგალიტნი:
ხ~ მეფე თამარ არა უმადლო იპოვა ღ~ისა მ~რთ, აღასრულებდა ლიტ
ანიობასა და ღამის თევათა, მრავალი, გასცა ობოლთა და ქვრივთა
ზ~ა, და ეკლესიანი აღავსნა სიმდიდრითა, და ლაშქართა ზ~ა განჰ
ყო საჭურჭლე დიდი, იყო მადლობა ღისა მ~რთ და უცადებელი
ესე ვითარისა გამარჯვებისა თვის: მაშინ მოიწია მწუხარება
დიდი, რ~ მიიცვალა ზაქარია ამირ სპასალარი, ძე სარგის ამირ
სპასალარისავე კაცი დიდ და განდიდებული, და ყ~ითა სათნოები
თა აღსავსე რლ~იცა იგლოვა მეფემან და ყ~ნ კაცმან საქართველო
სამან, რ~ არავინ მჵნედ გამოჩენილ იყო მთავართა შ~ს ჟამთა ამათ

რ~ გვარისაგანცა მოვეაქვნდა, რლ~ი იყო ნათესავით არტაქსესი ჵელ გრძ
ელისა, და იყო სარწმუნოებით სომეხი, ა~დ ყ~ნი სათნოებანი ღ~ისანი და საკ
აცობონი აქვნდეს, და დაუტევა შვილი ერთი:
მაშინ მეფემან მოუწოდა ივანეს მსახურთ უხუცესსა ძმასა ამის
ზაქარიასსა, და ინება აღყვანება პატივსა ძმისა თვისისასა, და
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უბოძა ამირ სპასალარობა: ხ~ ივანე საქმისა ამისთვის განკვირვებ
ული ეტყოდა მეფესა; პატივი ესე რ~ლითა პატივ გიცემიეს ჩმ~და,
დიდად დიდებულ არს, და მე უღირს ვარ, ა~დ ამას გ~ბი ძმისა ჩ~ისა სა
ხელსა არა აჵსენებდეს ჩ~მ ზ~ა რათა არა მრცხვენეს ნაცვლად მისა
დგომად, ა~დ ათაბაგობითა პატივ მეც, რ~ საქართველოსა შ~ა არა.
არს ესე წესად თქ~ნ მეფეთა წ~ე ათაბაგობა, ამით განადიდე წყალ
ობა შ~ი ჩემ ზ~ა, რათა ახალსა უაღრესსა პატივსა ღირს მყო,
და ათაბაგობა მიბოძო, ვ~ა წესი სულტანთა, რ~ლ მეფეთა გამზრდე
ლთა და სულტანთა ათაბაგობით უჵმობენ ამით განადიდე წყა
ლობა შ~ნი ჩემზედა: უსმინა ესე მეფემან და უბოძა ათაბაგო
ბა, რ~ლ არა ყოფილიყო, ქართველთა მეფისა წ~ე, და არცავის ჰბ
ოძებოდა: და მსახურთ უხუცესობა უბოძა ვარამს გაგელსა, ზაქარიას ძე
სა, კაცსა საპატიოსა, და ლაშქრობათა შ~ა გამარჯვებულსა, და ე
სრეთ იყვნიან მდ~ის წ~ე მეფისა თამარისსა:
ხ~ მეფე თამარ ზამთარ დვინს იყვის და ზაფხულ კოლას, და ცე
ლის ტბას, ზოგჯერ გარდვიდის აფხაზეთს, გეგუთს, და ცხუმს:
მათ უკ~ჲ ჟამთა იწყეს ფხოელთა და დიდოთა განდგომად, კაცთა
მთეულთა: დიდონი უკ~ჲ მშთვარსა და უხარშავსა ჭამენ, და მრ
ავალნი ძმანი ერთსა დედაკაცსა მიიყვანებენ ცოლად, და რ~ნიმე
უჩინარსა რასამე ეშმაკსა თაყვანისცემენ, და ზოგნი უნიშნ
ოსა შავსა ძაღლსა, და ამას ესე ვ~რსა ჰყოფენ: ხ~ ფხოველნი
ჯ~ის მსახურნი არიან და ქე~ანბასა იჩემებენ: ამათ იწყეს რბე
ვად ჵოცად, და ტყვეობად ცხადად და ღამით:
მაშინ მოუწოდა მეფემან თამარ ათაბაგსა ი~ნეს, და ყ~თა მთეუ
ლთა, დავალთა, ცხრაზმელთა, მოჵეველთა, ჵადელთა, ცხოტელთა
[ტა] ჭართალთა და ერწოთიანელთა, მისცნა ი~ნე ათაბაგსა, და წარავლინ
ა მათ ზ~ა: ხ~ ი~ნემ გონიერად ჰყო, აღვიდა მთასა ჵადისასა და წა
რვლო წვერი მთისა, და წარადგა მთასა ფხოველთა და დიდოთასა
რლ~ი ესე არავის ექმნა არცა პ~ლ, და არცა შ~დ: ერთ კერძო დაურ
ჩა დურძუკეთი, და ერთ კეძო დიდოეთი და ფხოველი: სცნეს რა მი
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მისლვა ათაბაგისა, მოვიდეს ძღვნითა მეფენი დურძუკთანი, მო
სცეს ლაშქარი, და დაუდგეს გვერდსა, და იწყეს ზეიდამ ბრძოლა, ტყვეო
ბა, და დაკვლა, და რბევა, დაწვა და მოსწყვიდეს ურიცხვი კაცი დიდო და
ფხოველი, და დაყვნეს სამნი თვენი ივნისი, ივლისი და აგვის
ტოსი: მაშინ შეიწრებულთა ათაბაგისაგან, მოსცეს მძევლები
და აღუთქვეს მსახურება და ხარაჯა, და მოსცეს პირი სიმტკიცისა,
ქმნეს ზავნი, და წარმოსხა მძევლებისა: და ესრეთ გამარჯვებ
ულნი მოვიდეს წ~ე მეფისა, და ჰრქვა ი~ნე ათაბაგმან მეფესა
თამარს, ჶი ძლიერო მეფეო, იქმნა ბრძანება შ~ნი და მოვაოჵრ
ენ ბრძანებისა შენისანი დიდოეთი და ფხოველი: ხ~ მეფემან
დიდათ და უმადლა და უმაღლესსა პატივსა აღიყვანა, და იყო

ყლგან მშვიდობა და წარმატება, და დღითი დღე შემატება
სამეფოსა ღ~ივ დაცულისა მეფისა თამარისათა:
ხ~ სპანი მისნი განისვენებდენ ნადირობითა და ბურთაობითა
და თვით თავადნი და წარჩინებულნი მ~დის მეფეს წ~ე იყვნია
ნ იხარებდენ და აღივსებოდეს ნიჭითა და საბოძვარითა მეფი
სა მ~რ თამარისა:
რ~ ვ~რ დიდისა მხიარულად ამბისაგან მეტყ~ლი პირი
აწ მწუხარებისა მ~რთ მიიქცევის: რ~ მეგულების აწ წარ
მოთქმა ყ~ისა საგლოველისა სოფლისა ამბისა კოსტ
ანტინეს ძმის წულისა ივბიგიანოზისათვის წერი
ლ არს, ვ~დ რასა დააკლო ღ~ნ ქე~ნეთა ესე ვითარი მეფ
ე, რლ~სა ანგ~სმან დადგა გვირგვინი სახილველად ყ~თა, და ე
ტყოდა ანგ~სი რაჳ არს ბერო რასა გამოეძიებ შნ მსჯავ
რთა ღ~ისათა, აწ გიბრძანებ, და სცხერ გამოძიებისაგა
ნ მაგის ბრ~ტისა, არა უწყი, რ~ლ აღმოსავლეთით ვ~ე
დასავლეთამდე უკეთუ მართლ მადიდებელი იყოს არცა
იგი ღირს იყოს მეფობასა ივბიმიანოსისა, არა თუმცა
საბერძნეთ[.]ი ოდენ: ეგრეთვე აწცა იქმნა ამის დიდ
ისა მეფისა საქმე არა თუ ოდენ საქართველო, არც
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ა თუ ოდენ ყ~ი ქყ~ანა ღირს იყო მეფობასა თამარისსა: ნაჭ
არმაგევს გარდამოდგა მეფე თამარ, და მის წ~ე იყვნეს ყ~ნი დი
დებულნი და წარჩინებულნი, და იურვნა და განაგნა საქმენი სა
მეფოსა თჴსისანი, და უფროსღა ეკლესიათა, და მონასტერ
თანი: და მუნ დგომასა შ~ა გამოაჩნდ სენი რაჳმე მომ
აოჵრებელი ჩნი რლი დღითი დღე დაუმძიმდებოდა მის ზ~ა
და დიდსა ჟ~ა ჰფარვიდა, რათა არა ვინ შეაწუხოს, გარნა
ურგებელ იქმნა ჭირი რა მიმთვალველი კურნებისა, მაში
ნღა განაცხადა, რ~ დედობრივმან უძლურებამან განგრძნობ
ილთა შ~ა მჵედრობათა არა თავს იდვა შეუმთხვეველად.
მიშვება აგებულებისა და აქა საბრალობელ მიჩნს დიდათ
ერთგულნი იგი კაცნი თუ ვითარ უგულებელს ჰყვეს ეგო
დენი ტკივნეულება რ~ წარმოიყვანეს კუბოთა ტფილ
ისსა, და შ~დ მცირეთა დღეთა ენებათ და ისწრაფდეს ჩვე
ულებისა ებრ, რათა დასოს განვიდენ, და მუნ წარიყვანეს, კ
უბოთავე, და დიდად განძნლედა სენი იგი უწყალო:
Èა კ~დ წარმოიყვანეს აგარათა ციხესა, და უქმ იქმნა მის ზ~ა ყ~ი ბუ
ნებათა გამომეძიებელობა მკურნალთა ჵელოვნებისა: ამისთვისცა იყ
ვნეს თვით მუნ ყ~ლსა ადგილსა ლიტანიობანი და ღამის თე
ვანი მიმდემნი, და ცრემლთა დინებანი იხილვებოდეს მდიდართა
და გლახაკთანი სწორებით, გარნა განჩინებანი წინა აღუდგომ
ელ იყო და დღემან იწყო მიდრეკად, და მზემან დასლვად, და ჰაერ
მან სხვად ფერად უფერულობა:
È ა ცისკარსა დღისასა ზ~ა იწყეს შემოსად ბნელთა ღრუბელ
თა, ღაწვთა მათ ვარდოანთა იწყეს დაჭნობად, და თვალთა მა
თ ტბაებრ მზისა შემცხრომელთა სიმ[.]რუმედ მრ~თეს, ჵელ
თა მათ მსახურებისაგან გლახაკთასა არა ოდეს და ცხრომი
ლთა იწყეს მოუძლურებად, და ფერჵთა მათ მ~დის ღ~ისა თვი

ს მაშვრალთა იწყეს შედრეკად, და ყ~ნი ნიშნი ცხოვრებისა
ნი სხვად და სხვად ფერად იხ[.]ილვებოდესჱ
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ზოგადმან უღუნოებამან მოიცვნა ყ~ნი, და არა უწყოდეს თუ რა
მცა ყვეს: მთავარმან იცემდეს პირთა, გლახაკნი იტყებდეს თავ
თა, და ისხმიდიან თავთა ნაცარსა და მტვერსა, ათაბაგი და ყ~ნი ნაც
ვლად მიუპყრობდეს თავთა თვისთა და შვილთა თვისთა ღ~ა, და ით
ხოვდეს მის ზ~ა მომავალსა სიკ~დილსა, რათა მარტო ესე დარჩეს,
და ჩ~ნ ყ~ნი მოვისრნეთ: ამას ჵმობდენ და მოეცვათ სასვენებელი პა
ლატისა, რლ~სა აქვნდა ცხედარა უბადრუკებისა ჩ~ნისა, და ღო
ნე თუმცა იყო ეცდებოდეს, რათა არა აუფლონ სიკ~დილსა შე
მოსლვად; რაჳ იყო რლ~ი არა იხილვებოდა მუნ, ანუ სავედრებელთაგა
ნი, გინა მწუხარებათა, გარნა მწოდებელი კართა ზ~ა დგა, და ბრ
ძანებელისა წინა აღმდეგობა შეუძლებელ იყო:
ბრძენმან ბრძნის ნეტარებაჳ აქაცა მოიღო თამარ, რ~ შემოუ
წოდა ყ~თა სამეფოსა თვისისათა წ~ე თვისსა[..], და მჵნედ მჯდომარე
ესრეთ ეტყოდა ძმანო ჩემნო და შვილნო, მე ესერა მივიწოდები მს
აჯულისაგან საშინელისა უსაშინელეს უფროს მეფეთა ქ~ყანის
ათა, რ~ნ მიუხვნის სულნი მთავართანი, თქ~ნ ყ~ნი თვით მოწ
ამე ხართ, რ~ თავისა ჩ~ისა თანა მაქვნდა სიყვარული თქ~ნი
და სარგებელსა და სათნოსა თქ~ნსა არა დავაკლე თვითოეულისა
არძანგისა ებრ, ვ~ემდის განგებითა ღ~ისათა ვიყავ თქ~ნ ზ~ა მეფ
ედ: აწ მეცა წარვალ მამათა ჩემთა თანა გზასა ჩემგან უცხო
სა ბრძანებითა საშინელითა, და განყოფითა საკვირველითა: გევ
ედრები ყ~თა, რათა მრ~ადის კეთილსა შ~ა იყვნეთ მახსენ
ებელ ჩმდა აჰა ესერა მკვიდრად სახლისა ჩ~ისა დაგიტევ
ებ, რ~ნი მომცნა ღ~ნ შვილნი ჩ~ნი გ~ი და რუსუდან: ეგენი
მიიხვენით ჩემ წილ, და მაგათ აღმოგივსონ და კლებული.
ჩ~ი შევედრნა ყ~თა, და მიუთვალნა წ~ე ხატსა ქ~ესსა და ჯვა
რსა ცხოველს მყოფელსა, და მერმე [ჵმა] უკანასკნელ ჵმა
აღმოუტევა. და ყ~თა მშვიდობა მისცა ესრეთ მტყ~ლმან:
k~˜ ³~o ჩემო მხოლოო დაუსრულებელო მეუფეო ცათა და ქ
ყანისაო, შენ შეგვედრებ სამეფოსა ამას, რ~ი შ~ნ მიერ მერწ
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მუნა, და ერსა ამას პატიოსნითა სისხლითა შ~ნითა მოსყიდულ
სა, და შვილთა ამათ ჩ~თა, რლ~ნი შნ მომცენ, და მერმე სულსა ჩ~სა,
და მაშინ განვიდეს ყ~ნი მტირალნი და, და იძინა tამარ ძილი
იგი მართალთა: tვესა იანვარსა ი~ჲ: k~კს  ი ა: და აღეს
რულა მზე ქართლისა და საფლავმან სადიდებელად თვისად და გვ
აჭირვა ცხოვრება მსოფლიო ყ~თა ქე~ნეთა, აქა რაღა ჯერ არს
თქმა, გარნა ბავთისა ღაღადი ღაღადისა, ბნელი უნათლო, და გლოვა
უნუგეშინისცემო, რ~ ვინ იყოს ნუგეშინის მცემელი ოდეს მწუხარება
ზოგად იყოს ყ~თა თვის სატუხელ იქმნა პირი ქ~ყანისა, აღეპარსა
ყთა თავისა დიდებისა თანა თმანიცა, მხოლოდ სახელისა ოდენ მქონებ
ელთა ჵმასა თანა ვაებისასა ქ~სკნელნიცა შეიძრნეს: ყ~ნი ფლასითა
ესრეთ ჰგვანდა, და ღათუ ჩ~ნთანა იგლოვსცა, და ყ~ი სოფელი
მაშინ უკ~ჲ აღმოიყვანეს და მცირეთა დღეთა შ~ა მცხეთად დად
ვეს და მერმე უკანასნელ თვით მუნვე გელათს და ამკვიდრეს თჴსსა

შა სამარხოსა დიდებად მუნ შა დამკვიდრებულთა მამათა და პა
პათა მისთა, სახელოანთა დიდთა მეფეთა თანა:
Èა უტევა სამეფო თვისი ძესა ლაშას, იცვალა ფერი ქართველთა
მხიარულებისა, რ~ განბიცნეს ბაგენი მათნი, რლ~თა პირსა შ~ა პ~
ლ სხვა არა რა მოაქვნდა ვ~რ თამარ, რ~ სახლთა შ~ა აკროსტიხორ
ად თამარის შესხმათა დასწერდეს, ბეჭედთა ზ~ა და დანათა და არგან
თა შეამკობდეს ზ~ა თამარის ქებათა დასწერდეს, და ყ~თა პირნი ერთბა
მად მზა იყვნეს, რათა ღირსი რაჳმე თამარის საქებლობისა სი
ტყვა აღმოთქვან,, ყრმანი მემროწლენი განპებასა შ~ა ორნატ
თასა თამარის ქებათა მელექსეობდიან, ერაყის მყოფნი მეე
ბნენი გინა მეჩანგენი თამარის შესხმათა მუსიკელობდიან.
ფრანგნი და ბერძენნი, ზღვას შ~ა მენავენი ნავ კეთილობათა
შ~ა თამარის ქებათა იტყოდიან ესრეთ ყ~ლი სოფელი სავსე იყო
მის მ~რითა ქებითა, და ყ~ი ენა ადიდებდა, რლსაცა ოდენ სახე
ლი მისი ისმოდა:
ხ~ საქმეთა მისთა თვის რადღა საჵმარ არს თქმად, რ~ კიდ
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ით კიდედმდე განისმეს ვ~ა თვით მოწამე არს ყ~ლი ჩ~ნ მიერ ხილუ
ლი სიტყვისა ებრ ბრძნისა არა უცთომელობა მგონიეს ძალი
სა უზესთაესსა მეცადინობა, რ~ დაწყება და აღსასრული ამის
ჵელ ყოფისა სრულებით ესრეთ ჩანს, ვ~ა სიმძიმესა და პატიო
სნებასა თანა ოქროსასა ქარქვეტისა ნამუსრევი, რ~ ვინ რაჳ წარმ
ოთქვას ღირსი ამისთჴს, გინა რა ვინ პ~ლ აქოს, ანუ რლ~ი
უკანასკნელ სიმდაბლე უზომო, სიმაღლე შეუსწორებელი, სიმ
შვიდე საქებელი სიმქისე ჯეროვანი, ლმობიერება მოწლე მოწყა
ლება თანა ლმობილი, უმანკოება უზაკველი, სიწრფოება უს
იცრუო სახიერება ზოგადი, სიუხვე აღუზავებელი, და თავი ყ~ისა
კეთილისა შიში ღ~ისა და მსახურება მისი შეუორგულე
ბელი, რ~ლი ესე ყ~ი ამან ესრეთ მოიგო, ვ~რ ერთი სხვამან ვე
რვინ, და სწამებს ამას ყ~ი მახლობელი სამეფო გარეშემო ქართ
ლისა თუ რაოდენნი და გლახაკებულნი მეფენი განამდიდრნაჱ
რაოდენთა მიმძლავრებულთა უკუნ სცა სამეფო თვისად კ~დ აგ
ნა, და რაოდენნი სიკ~დიდ დასასჯელნი განათავისუფლნა: ამისი მო
წამე არს სახლი შარვაშეთი და დარუბანდელთა, ღუნძთა, ოვსთა,
ქაბაგთა, კარნუ ქალაქელთა და ტრაპიზონელთა რ~ნი თავის უფლ
ებითსა ცხოვრებასა ამის მიერ იყვნეს, და მტერთაგან უზრუნვე
ლობასა: ხ~ სჯულთა მ~რთ საღთოთა ვინ იყო ესრეთ მოშუნე,
გინა სიმდაბლით თავისა მომდრეკელ, რ~ თეოდოსი დიდისაცა ა
ღემატებოდა, ლოცვანი და ღამის თევანი, რლ~ნი პალატსა შ~ა
ამისსა აღესრულებოდეს:
საეჭველ მიჩნს მეუდაბნოეთაგანცა რ~ მარხვისა თვის რა
ღა ვსთქვა წესი იყო მონაზონთა, მამხილებელ უდებთა,
ერი პალატისა თვისისა: ეგრეთვე სიყვარულისა თვის მღვ
დელთა და მონაზონთათვის ნამეტნავ არს თქმად, რ~ წეს კეთ
ილ ცხოვრებულნი კაცნი მარადღე იყვნიან წ~ე მისსა, და
მახლობელად სასვენებელისა მისცის მათ საყოფელი, და თ
ვით ზრდიდის საზრდელთა, და ყ~ითა საჵმრითა რაჳცა უ
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ნებნ, და უკეთუ მათგანნი ვინმე იყვის უძლურ თვით მივალ
ნნ მოხილვად და ნუგეშინის ცემად, და თვით განუმზადებნ ცხე
დარსა და სარეცელსა:
ხ~ გლახაკთა თვის განეჩინნეს სარწმუნონი ზ~ა მდგომელნი,
და ყ~ისა სამეფოსა მისისა შემოსავალნი რაცა იყო შინათ
და გარეთ, ყ~ისა ნაათალი გლახაკთა მიეცემოდა დაუკლებელად
ერთისა ქრთილისა მარცვლამდეცა, და მასა ყ~დვე არა გონებ
და ქველის საქმედ მითვალულად წ~ე ღ~ისა:
რ~ რა~ჟას მოიცალის მარტოებით ყოფად, მყის აღიღის
სასთველი გინა საკერავი, და ნაშრომსა მას თვისთა ჵელთ
ასა ჵუცესთა და გლახაკთა განუყოფენ თვისითა ჵელითა:
ესრეთ წესითა განმტკიცებულითა ღ~ისა სახიერისა სა
თ ნ~ბისათა. არა დაწყებისასა მიხედვიდა ა~დ აღსასრულისა
თა, და ვ~ა მზე პატივობით სწორ ყ~თა ზ~ა განუტეობდა
ნათელსა თვისთა შარავანდედთასა, ესრეთ წყალობითა
ყ~თა თა მოიზიდვიდა წყალობად ღ~ისა.
ესრეთ გამოიფრდიდა ჟამთაგან, ესრეთ განაძლიერებდა მეგო
ბართა, და ღათუ არა რათ სიცრუით მოგებულითა და უსამა
რთლოთა, არა ოდეს მომედგრდა ჟამისაგან, არცა უდებ იქმ
ნა ოდესცა განგებისა თ~ს, არა ოდეს იუქმა გონება მის
და რწმუნებულთა საქმეთა თვის, არა დაუმძიმა კრთომა
სა გონებისასა, დაზიდველი რაჳმე ჩუკენბრივ, არცა სი
მდაბლესა მირიდა, არცა სიმაღლესა განეყენა, არცა სიტ
კბოება ჟამიერი უმოთნო ჰყო, არცა საშინელება შეურაც
ხჰყო, ყ~ი განზავა ყ~ითა სრულებით, სრულისაგან წარმოაჩ
ინოს თავსა შ~ს თვისსა:
უღაფარი მაარსებელისა განუგმობელად დაიცვა, რათა მო
ქცევსა შ~ა სიმრგვლისასა არა რად ელმად და უცხოდ მი
სდრკეს არცა გარდაჰყვეს სავსებელისა დუღილსა შ~ა:
არცა მოაკლდა შთაზიდვასა შ~ა საბლისასა, ა~დ მეტად
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დამდაბლებულმან გონიერისა გონებისაგან, იყოვლის ფერა გა
რემოდ, რათა მოქცევი თვისი მარტიობით იხილვოს გვარსა შ~ა
ანაგისასა შეუყოფელად ვნებათა, ისურვებდა და სასურველ იყო იწადებდა და საწადელ იყო, იქებოდა და საქებელ იყო ნატრ
იდეს და სანატრელ იყო, და არა რა იყო სხვა კეთილი, რაცა იგი
არა მის შ~ს: ურჩნი თვისნი და ამდაბლნა და მოყვარენი აღამ
აღლნა, არა იღვწიდა უმეზობლობასა, არცა შერთვიდა სახ
ლისა სახლსა ზ~ა, არცა აგარაკსა აგარაკსა ზ~ა უცხოსა აგარაკსა ა~დ
თვისი მამული ძველი კმა იყო, რათა არა უსამართლოდ ჰგონო
ნ და მიმხვეჭელად, ვინათგან სამართალმანცა ზენამან უბჭო
მართალსა: არა შინებით უთქმიდა მეზობელთა, ა~დ უფროს
ღა სცვიდა მაშინებელთაგან, და მათ საშინელ ჰყოფდა მტე
რთა ზ~ა შ~ს განიოტა წურბლისა მსგავსი ვერ მაძღრის
ობა ვინ არა გესლოვან ნაყოფი, და არცა ბუგრიან ნაშრ
ომი, ბჭედ სჯდა შ~ს თავისა თვისისა და მეზობელთა მეფეთა,
არა მიშვებად ბრძოლისა, არცა გარდადებად უღელსა მძლ
ავრებისასა ურთიერთარს, და სახედ თავსა თვისსა მისცემდა,

და ამისთვის მათ ზ~ა მეორე სოლომან იქმნა მეფეთა შ~ს:
და არა ერთი საბელი აღძრა სურვილად, ა~დ ყ~ნი, რლ~თა ესმა.
სახელი მისი, ვინა დიდთა მეფეთა ცუდად შერაცხნეს თვი
სი ბედ კეთილობა ვერ ხილვისა თვის თვისისა, კნინღა და ყ~სა
ზღვასა აღმოიწრეტდა თვისად, ვ~ა ღრუბელი ყ~თა ზ~ა მს
ხურებელი ტკბილთა წვიმათა, განიგემნენ ყ~ნი მატიანენი.
ძველთა გინა ახალთა მეფეთა მაქებელნი, რ~ გარდაემატა
თამარის საქმეთა ჭ~ტებით საქებელობა პ~ლთასა სახარ
ელ იყო თხრობათა შ~ა, და კდემულ განმსწავლელობათა, შე
მხებელ ლბილობით და განმწვრთნელ სიტკბოებით, მგვემე
ლ მოწყალებით და შემრისხველ თანა ლმობით, რათა ყლი
თურთ განუგმო[.]ბელ აჩვენოს თვისება ღ~ისა:
სანთელი იყო გონიერთა და უგუნურთა, პ~ლ განმანათლებე
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ლთა და მეორეთა და მწველ, აღვირი იყო უწესოდ მკრთომელ
თა, და დეზ უდებთა თვის, კანონი სირცხვილისა მოხუცებუ
ლთა, და კვერთხი რკინისა ჭაბუკთა თვის კეთილ მავალთა,
სიბრძნით მცველ ხ~ მბორგალეთა თვალ უხვავ მგვემე
ლ: მღვდელთ მოძღვართა შეიმოსეს შიში, მღვდელთა და
იცვეს წესი თვისი, მონაზონთა მოიგეს წესიერი მოქალაქობა
მთავარნი განისწავლნეს სიწმიდით სლვად, ერნი განემტ
კიცნეს შიშით მონებად ღ~ისა, და ერთგულებით უფალთა
თვისთა, ყრმანი განიწვართნეს მოძაგებად უჯეროსა უსჯულო
ებისა, რ~ ბილწებამან უწესომან, და ყრმაებრმან მბორგალებამან
ვერცა თუ კვალი პოვა დღეთა თამარისთა, ვინა და თვ
ით გინებადცა შ~ს იყვნეს რ~ნიცა პალატსა შ~ა ღირს იყ
ვნეს, გინა კარსა ზ~ა მსახურებად და ესრეთ, ყ~ა შ~ა დაცვითა
ღ~ისა მცნებათა მოიგო წყალობა ღ~ისა და კ~ხა ღ~ნ ცხოვრ
ება მისი, და განამრავლა ნაყოფი მისი, და თავ წარსხმული
ყო მსგავსად წერილისა,, ნათელი აღმოუბრწყინდა მართა
ლსა განთიადსა თანა, და მეუღლე მისიხარული შუადღე და მ
წუხრი მშვიდობით დაიძინა სარეცელსა ზ~ა თვისსა შეა
მკვნა ღ~ნ დღენი მისნი პატიოსნებით, და ჟამნი მისნი მშ
ვიდობით, და მეფობასა შ~ა მისსა არა შეიჭუა პირი მისი, ამ
ისთვის რ~ არაოდეს გარე მიაქცია ჵელი სათხოველისაგან ქვ
რივთა ობოლთა და მიმძლავრებულთასა:
წარვლნა დღენი მისნი სიხარულსა შ~ა, ამისთვის რ~ მარადღ
ე ახარებდა ყ~თა გლახაკთა და დავრდომილთა: და უკანასკნელ
წარვიდა მამათა თვისთა თანა, და შეეძინა და დაუტევნა ორნი.
ძენი გიორგი და რუსუდან შვენიერნი, საწადელნი. სასურ
ველნი და საქებელნი, შექმნით სეფის პირნი, გონიერებით
აღსავსენი სიბრძნით შემკობილნი და ყ~ითა სიკეთითა სრულნი.
tამარ ოცდა სამთა შ~ა წელიწადთა შეაწყვდია ყ~ი გვარი კე
თილ მეფობისა, და მეცა აქა დავჵში სიტყვისა წყობა მო
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მავალთა თჴს [მეფობისა] ყ~თგან აწინდელთა სხვათა ძლე
ვისა მიცემითა, ყ~თადა უმჯობესად შესატყვის შესაძლებელ
ად სახის მეტყველებასა უაღრესისა სიტყვისასა პოვნი

თ, და ამისთ~ს ჩ~ნ მიერ დუმილით პატივცემით დავიდუმოთ:სამეოცდა მეოთხე მეფობა: მეფე ლაშა გორგი,
რ~ი ითარგმანების აფსართა ენითა ქ~ყნის მანა
თობელად ძე თამარ მეფეთ მეფისა ბაგრატიონი: დ გიორგი:
ამას სანატრელსა სიცოცხლესა შ~ა თვისსა დაედგა გვირგვინი
ძისა თვისისა გ~ისათვის, რლ~სა ლაშობითაცა უწოდა იყო წ
ლისა ათსამმეტისა რა~ჟმს დაიდგა გვირგვინი მეფობისა, და მეფე
მიულოცა მეფობა: ხ~ რა~ჟმს მიიცვალა თამარ, იყო
ლაშა ათრვამეტისა წლისა, და დაუტევა მეფობა ძესა თვისსა:
ხ~ ქართველთა ნათესავსა თავ ცემა, მწუხარება, ვაება, და გლო
ვა, რ~ ცოცხლივ ჯ~ხეთს შთასრულ იყვნეს მკვიდრნი სამეფოსა
მისისანი, და ეგრეთცა ჯერ იყო: შ~დ მისა დაიპყრა მეფობა ძემა
ნ ლაშა გ~ი, რ~ იყო ტანითა ძლიერი, მჵნე მოისარი, ნადირობათა
შ~ა მოსწრაფე ლაღი და თვით ბ~ნება, და უმეტეს ამისთვის განლაღე
ბულ იქმნა, რ~ დაემორჩილნეს ყ~ნი წინა აღმდგომნი მისნი კეთ
ილად მოხსენებულსა და ღ~ის მოყვარესა დედასა მისსა, და უშფოთ
ველად დაწყნარებით დაეტევა სამეფო თვისი, და ყ~ნი მახლობელნი
მათნი მოხარაჯე შეექმნეს, ვ~რ განძელნი, და მიმდგომნი ნახჭევ
ნელნი, და კარნუ ქალაქელნი და სხვანი მრავალნი ძღვნითა და ხა
რჯითა მოვიდოდიან მისსა: მას ჟ~ა იშვებდა, იხარებდა, და ყოვლ
გნით იყო შვება და მხიარულება: მაშინ იწყეს განძით განდგო
მა, და არღარა მოსცეს მეფესა ხარკი ხ~ ამისმა მსმენელმან მეფ
ემან ლაშა, მოუწოდა სპათა საქართველოსათა იმერთა და ამერთა,
მჵარ გრძელსა ი~ნეს, რლსა მაშინ პატივი ათაბაგობისა მინიჭე
ბოდა დედისა მათისა თამარისაგან რ~ იყო ათაბაგობა უმეტეს სხ
ვათა ერისთავთასა განდიდებულ ესე იყო ვაზირი კარსა მეფისასა:
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მაშინ თქვა მეფემან, ვ~დ ვინათგან მეფეთა შ~ს ბრწყინვალემან და სან
ატრელმან დედამან ჩმ~მან და მიტევა მეფობა, ყ~ნი წინა აღმდგომნ
ი მამათა და პაპათა ჩემთანი მოხარაკედ შექმნა დღესამომდე, და მორ
ჩილნი ბრძანებისა ჩ~ისანი, არიან, აწ განძისა ათაბაგსა საწუნელ
უქმნიე, და ხარკისა არღარა ნებავს მოცემა, მე ესრეთ განმიზრახავს,
რათა შური ვიგო განძასა ზ~ა, და თქ~ნ შრომასა შეგამთხვიო, რ~ ძალ
ითა და თანა დგომითა თქ~ნითა დაუცემია სანატრელთა პაპათა
და მამათა ჩ~ნთა დიდთა სულტანთა ძლიერებანი ყ~ითურთ:
და აწ მიიღეთ ჩემგან პატივი და დიდება და ნიჭი, და აღვიმჵედროთ გან
ძასა ზ~ა რათა სხვათა მტერთაგან არღარა საწუნელ ვიქმნეთ შეწე
ვნითა ღ~ისათა, და წარძღვანებითა ჯ~ისა პატიოსნისათა, და სი
ქველითა თქ~ნითა ვსძლოთ მტერთა და ყ~თა წინა აღმდგომთა ჩ~ნ
თა: ვ~ა ესმათ ყთა წარჩინებულთა სამეფოსა მისისათა, განიხარ
ეს და დაუმტკიცეს და ჰრქვეს, ვ~დ დიდი ნუგეშინისცემა მოგვემატა ღ~ისა
მიერ, რ~ გპოვეთ ახოვანი და გოლიათი გორგასლიანი და დავითიანი
მსგავსი მათი, მინდობითა ღ~ისათა და ძალითა თქ~ნითა და ვიმორჩილ
ნეთ ურჩნი მეფობისა თქ~ნისანი და შევანანოთ ყ~თა ურჩება თქნი:
მაშინ და ამტკიცეს ლაშქრობა, და განძის და რბევასა წარემართნეს თ
ვით მეფე სპითა თვისითა: ხ~ ვერ წინა აღუდგეს განძელნი, და მოა
ოჵრეს ქყანა განძისა, აღიღეს ტყვე და ნატყვენავი ურიცხვი, და მო
ადგეს ქალაქსა განძისასა: მოადგეს გარე და მრავალ დღე ებრძოდეს;

და ყ~ლ დღე გამოვიდიან კარსა ქალაქისასა ბრძოლად, აქათცა და მუნი
თცა ურჩეულესნი ებრძოდიან:
მაშინ ინება მეფემან გარე შემოვლად ქალაქისა მცირედითა ლაშქ
რითა და ვ~რ მოვლიდა მტკვრისაკენ, სცნეს ესე განძის მყოფთა, ყნი
ვე აღიჭურნეს კაცი ჭურვილი ვ~რ ათი ათასი, ხ~ მეფესა ჰყვა ოთ
ხი ათასი ოდენ, ამათ შ~ა უმეტეს მესხნი იყვნეს, ხ~ ერთ კერძო მჵ
არ გრძელნი დგეს, და ერთ კერძო ჲერ კახნი, და სომხითარნი, ქართ
თველნი და თორელნი, ერთ კერძო აფხაზნი, და დადიან ბედიანი და
ლიხთ იქით ზედ მოკიდებით ურთიერთარს: ხ~ მაშინ ვ~რ მივლიდა
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მეფე იცნეს იგი და მსწრაფლ განახვნეს კარნი ქალაქისანი, და ვ~რ
მჵეცნი ზ~ა მიეტევნეს, იხილა რა მეფემან ლაშა სიმრავლე მათ
ი, უშიშითა გულითა განმჵნობითა სპათა თ~სთათა, ეგრეთვე სპ
ანი მეფისა თვის სიკ~დილად განმწირველნი თავთა თვისთანი
ეტყოდეს, სიკ~დიდმდე ვიღვაწოთ, და დავსდვათ თავი სასიკდ~ლოდ,
და არა ვარცხვინოთ პ~ლსა ომსა მეფობისა შნისასა, და მყის მი
ეტევნეს ურთიერთარს, და იქმნა ბრძოლა ძლიერი და ფრ~დ სასტიკი,
და მიეცნეს პირსა მახვილისასა უმრავლესნი რჩეულნი განძისანი
თვით მეფე ლაშა წინა მიეტევა მჵნედ და ძლიერად რ~ლისა თ~ა
წინა მბრძოლობდეს ყვარყვარა ჯაყელის შვილი პირმშო, ბიბლა
გურკელი, ბოცო ბოცოს ძე მემნი, რ~ ესენი წინა განეწესნეს ხ~
ვ~რ იხილეს სიმჵნე მათი განძელთა, სწრაფით ივლტოდეს პი
რისაგან მათისა, და სდევნეს ვ~ე კართამდე ქალაქისა, და მცირედნი
ღა შეესწრნეს ქალაქად, და უმრავლესნი ტყვე ყვეს, და ზოგნი მო
სრნეს: ხ~ ამისნი მხილველნი დედანი ძლიერად იცემდეს მკერ
დსა მათსა, და საყელოსა მათსა თმითურთ იფხრვიდეს, და განაძლ
იერეს ყივილი, და ზრიალი, ესმა რა ესე ყოვლგნით გარე მოდგომილთა ლა
შქართა მსწრაფლ მიმართეს მეფესა:
ხ~ მეფე ღ~ისა მიერ უვნებელად დაცული იგი და წინა მბრძოლნი
მისნი თავადნი სახელოანნი მოეგებნეს, რლისა თვის დ ბლნი
მებრძოლნი და ლაშქარნი და ამტკიცებდეს არღარა ყოფად მოლაშქ
რედ და არცა ყოფად კარსა მეფისასა. ხ~ მეფე ჰუნისაგან ჩამოჵდა,
და ევედრა უმეცრებით ქმნისათვის შენდობა ითხოვა, და ესრე
თღა მივიდეს კარვად მეფისა სიხარულითა, და მსგეფსამ
დის მხიარულება და გაცემა იყო ლაშქართა ზ~ა: ესრეთ შესჭი
რდა ათაბაგი განძისა, და ევედრა რათა ხარკი განჩინონ პირველივე ხ~ ეს
ე ისმინა მეფემან და უკუნ სცა ტყვენი ფასითა, და მრავლითა
ძღვენითა, თვალითა და მარგალიტითა, ოქროთა და ვეცხლი
თა და მიერ წარმოემართნეს და მოვიდეს ტფილისს, და აღავსო
საქართველო საბოძვრითა, რ~ იყო ყ~თა მეფეთა უმეტეს უხვი,
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და არა ვისთ~ს მოშურნე, მლოცველი, მმარხველ და მოწყალე, და გა
ნ მკითხველ: ა~დ უკანასკნელ მიდრკა სიბოროტედ თანა მიყოლით
ა უწესოთა კაცთათა, ვ~ა სოლომონისთვის წერილ არს, რ~ი შეა
ცთუნეს დედათა, ეგრეთვე უწესოთა კაცთა, ვ~ა ქვემორე სიტყ
ვამან საცნაურ ჰყოს: ხ~ ვ~რ განისვენებდა ნადირობითა და ს
იხარულითა მოსმურთა თანა მისდრკა სიბოროტედ ვ~ა წერილ
არს ისრაილთათ~ს,, და სხდა ერი იგი ჭამად და სმად, და აღ

დგეს [ცათ] სიმღერად, ხ~ სმამან მღერისა და სიღოდისა, და ნაყროვა
ნებამან სიბილწესა უმეტეს გარდარია:
განიშორნა ვაზირნი სანატრელისა დედოფლისა და დედისა წესთა
მასწავლელნი, შეიყვარნა მოსმურობანი თანა მოასაკეთა და დედა
თა თანა აღრევითა, რ~ლ ესე ოდენ უსახურებად მიიწია, ოდესმე
მსმელი ფ~დისა ღვინისა მყოფი ტფილისისა შ~ა წარიყვანეს რაი
ნდთა თანა, რათა მუნ განიძღონ სიბილწე თვისი, ხ~ რაინდ
ნი მეფისა მისლვასა არ მგონებელნი, და ღვინით უცნობო ქმ
ნილნი ზ~ა მიეტევნეს, და ძლიერად გვემეს ვე~მდე ერთი თვალ
ი მარჯვენე ხედვისაგან და აკლეს: ამისნი მცნობელნი თავა
დნი საქართველოსანი ფ~დ მწუხარენი და უფროსღა ი~ნე ათა
ბაგი, და ვარამ გაგელი ზაქარიას ძე განეყენებოდენ და რბაზს ყოფისა
გან, არა თავს ვიდებთო ეტყოდეს, შნსა მეფედ ყოფასაო უკეთუ არა
განეყენო ბ~რტთა კაცთა სიახლესა, და უწესოებასა, რო~მლ [..] ყოფ:
ხ~ მეფემან შეინანა და აღუთქვა სიმტკიცისა მ~რ არა რაჳსა ქმნა
თვინიერ მათისა განზრახვისა, ა~დ ცოლისა სმა არა სადა ვერ არწმ
უნეს, ვ~ა არს გულის თქმისა მ~რ შემწველობა დედათა მ~რთ:
მისრულმან კახეთს სოფელსა ერთსა ველის ციხესა, იხილა ქა
ლი ფ~დ ქმნულ კეთილი და მყის აღტა[.]ცებულ იქმნა გულისთ
ქმათა მ~რ, და მვიწყებელმან და ვითის და ურიის ცოლისა მიმართისა
საქმისამან, მსწრაფლ თვისად მიიყვანა, და შეიყვარა ქალი იგი.
ფ~დ და მუცლად იღო დედაკაცმან, და შვა ყრმა, და უწოდეს სახელა
დ: დავით: ესე დავით იგი არს, რ~ი შ~დ დიდთა განსაცდელთა მეფ
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ე იქმნა რ~ი ქვემორე სიტყვამან საცნაურ ჰყოს: ხ~ ესე ყრმა აღსა
ზრდელად მისცა და სა თჴსსა რუსუდანს რ~ლთა და ძმებრივისა სიყვარ
ული ფ~დი აქვნდათ ურთიერთარს უმეტესად ყ~თა და ძმათასა:
ამათ და წყნარებულთა და წარმართებულებათა შ~ა იყო მეფე, და ყ~ლ
გნით ნიჭი და ძღვენი მიუვიდის მოხარკეთა მ~რ კარვად მეფისა, მხ
იარულითა პირითა მოვლიდის სამეფოსა თვისსა, განსაგებელთა საქმე
თათვის გარდავიდის აჯამეთს, ნადირობდის ცხუმს და აფხაზეთს, და განა
გნის საქმენი მანდაურნი, და სთველთა შთავიდის ტფილისს, ხ~ საზა
მთროთა და დგის დვინს სომხითისასა, და მუნით ბრძოდის განძელთა,
ზაფხულით აღვიდის თავად მტკვრისად და დადგის კოლას, და მოვიდოდია
ნ წ~ე მისსა მოხარკენი ძღვნითა ხლათით და საბერძნეთით:
ამათ განსვენებათა შ~ა მყოფმან არა ინება ქორწინება სჯულიერსა
მეუღლესა თანა, ამისთვის შეკრბეს ყ~ნი ეპისკოპოსნი და ვაზირნი, და მოა
ხსენებდეს; არა ჯერ არს რათამცა მჵევალი გესვას და არა ცოლი, ვ~ა
და სწერს მოციქული პავლე პირი ქ~ესი ვ~დ,, ქორწილი წ~ა არს და სა
წოლი შეუგინებელ, ხ~ მეძავნი და მემრუშენი საჯნეს ღ~ნ: ხ~ მეფე
მან არა ინება, არცა ისმინა ამისთვის წარგვარეს ქალი იგი დედა
დავითისი, და ქმარსავე თ~სსა მისცეს იგი: ხ~ არცა მაშინ ექორწინა მე
უღლესა, ა~დ ეგო უქორწინებელად:
ხ~ იყო ესე ლაშა გ~ი მჵნე აჵოვანი, ძლიერი ლაღი ამპარტავანი, თ
ავჵედი, თვით ბნ~ბა, ვ~ა გვითქვამს, უხვი, სახობის მოყვარე ღვინის
მოყვარე, და გემოთ მოყვარე:
მას ჟ~ა იყო მშვიდობა სამეფოსა შ~ა მისსა, და შექცეულ იყვნენ
სმასა და ჭამასა, რ~ლისათვის და სწერენ მამანი ვ~დ,, სამნი არიან მიზ

ეზნი, ვნებათანი, რ~ლთაგან იშვებიან ყ~ნი ბოროტნი გემოთ
მოყვარებანი, [ვეტლ] ვეცხლის მოყვარებანი და დიდების მოყვარება:
ამათნი პირმშონი ნაშობნი არიან სიძვანი, მრუშებანი, რისხვა,
მწუხარება, ამპარტავნება: და ამათ ბოროტთაგან გამოვლენ ჵორცთ
მოყვარებანი უწესოდ ნებისა მიდევნებანი, რ~ლისა თვითოეულად
არა არს ჟამი აღწერად, ვ~ა წწ~რ მეტყველიცა იტყვის,, ჭამა იაკობ
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განძღა, განსხვა განსუქნა და დაუტევა ღ~ი შემოქმედი თვისი, და განუდგა
ღ~ა მაცხოვარსა თვისსა, ეგრეთვე ამას შ~ს ქართველთასა,
რ~ განძღეს და იშვებდეს, და მიდრკეს უწესოებად სიძვათა შ~ა და მთვრ
ვალობათა, და უგუნურნი და უწესონი კაცნი მეფისა კარსა ზ~ა არა ყოფ
ისა ღირსნი, და აწ კარსა ზ~ა მყოფნი:
და ღაცათუ კს~თა ორთავე და თავადთა ამის სამეფოსათა და უმეტს
ი~ნე ათაბაგსა უმძიმდათ საქმე ესე, არღარა ინებეს მას თანა
სამარადისოდ ყოფა, ა~დ განეშორნეს, და თვის თვისად იყოფოდეს, ამის
თვის აღმოსცენდეს ცოდვათა სიმრავლენი მიზეზნი საქართველო
სა მოოჵრებისანი რ~ი ქვემორე სიტყვამან ცხად ყოს:
ამბავი ჩინგიზ ყაენისა, თუ ვ~რ გამოჩნდეს ქ~ყანასა აღმ
ოსავლეთისასაჱ
kყა~ნასა მზისა აღმოსავლეთისა კერძოსა, რლსა ეწოდების ჩინმა
ჩინი გამოჩნდეს კაცნი ვინმე საკვირველნი ადგილსა ყარყურუმად წო
დებულსა, უცხო და უცხო სახითა, წესითა ქცევითა და შესახედავითა,
რ~ არცა ძველთა წიგნთა სადამე იპოების ამბავი ამათი: რ~ ა~რნ უც
ხო ენა, უცხო სახე უცხო ცხოვრება, პურისა გემო არა იციან, ჵორ
ცითა და პირუტყვთა სძითა იზრდებიან: ხ~ იყვნეს ტანითა სრულ
გვამითა ახოვან და ძლიერ ფერჵითა შვენიერ, და სპეტაკ ჵორცითა
თვალითა მცირედ მჭვრეტ და გარეგან განზიდულ და საჩინო, თავითა
დიდ, თმითა შავ და ჵშირ, შუბლ პტყელ, ცხვირითა მდაბალ ესე
ოდენ რ~ლ, ღაწვნი უმაღლეს იყვნიან ცხვირთა, და მცირედნი
ოდენ ნესტვნი ჩნდიან ცხვირთა:
ესე ვ~რი აქვნდათ უმსგავსო სახე, და ნუ ვის გიკვირს, რ~ აღმატ
ებული რაჳმე შვენიერება აქნ~დათ მათ ყ~თა მამათა და დედათა:
ხ~ ამას თანა მოეგოთ სიმჵნე, და მოისარნი [..] იყვნეს რჩეულნი მა
გრითა მშვილდითა უცთომლად მსროლელნი, რ~ლთა ნაკრავსა ვე
რა რამან საჭურველმან და უდგნის უმეტეს ცხენსა ზ~ა იყვნეს მჵ
ნე, რ~ აღზრდა მათი ცხენსა ზ~ა იყვის, საჭურველისა არა რაჳ
სა მქონებელნი მშვილდისა და ისრისა კიდე: ესე იყვნეს კაცნ
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ი განსაკვირველნი, რ~ იხილნი რა სულელსა-გონებელ იყვნიან ხ~
ყ~ი სიბრძნე იპოებოდა მათ შ~ს, და ყ~ი გონიერება მოეგოთ მცირე მეტ~ყ
ლნი, და ტყუილი სიტყვა არა იყო მათ შ~ს, არა თვალ ახვნიან პირ
სა კაცისასა, არცა დიდსა და არცა მცირესა უმეტეს საბჭოთა შა, რ~
კეთილნი წესნი ეპყრნეს ჩინგიზ ყაენისაგან განჩენილნი, რ~ლთა თ
ვითოეულად წარმოთქმა გრძელ არს:
ამათ აქვნდათ სჯულად ერთისა ღ~ისა უკ~დავისა თაყვანის ცემა,
პირი მზისა აღმოსავლეთით ქმნიან, და სამისა ჩოქისა სამჯერ თა
ყვანისცემა და შუა თითის წვერისა ნებსა ზ~ა დადება, და დატკაცუ
ნება, და სხვა მეტი არა რაჳ: ხ~ მოიპოვეს წერილიცა ამა მცირედითა

ასოთა, რ~ ათექვსმეტითა ასოთა და სწერენ წიგნსა რ~ლ ადვილ სას
წავლოცა არს, და ადვილ გულის ჵმის საყოფელ: ამათვე შექმნეს
ქორონიკონის სახე ათორმეტი წელიწადი, ათორმეტთა პირუტყვთ
ა ცხოველთა სახელსა ზ~ა და თვითოსა პირუტყვსა და ცხოველსა თვით
ოსა წლის მთავრობა განუჩინეს, ვითარ ძველ ოდესმე ელლინთა ბრ
ძენთა ათორმეტთა ზოდთა,
შენიშვნა
სხვაგან ზომთა სწერია
რ~ლ არიან ეტლნი მზისა და მთოვარისან
ი, ამათ ეტლთა თვითოეულთა მისცეს მზისა საჯდომად ოცდა ა
თათი დღე არა თუ ცხოველნი არიან, ა~დ ზომანი, ეგრეთვე ამათ
თვითოსა წელიწადსა მთავრობა განუჩინეს თითოსა პირუტყვი
სა, რლ~ითა თორმეტივე გათავდების, და თავსავე და იწყებს, ვ~რ ა
თცხრამეტუ[.]ლი ზედ ნადები, და ზედ ექვსეული:
რ~ ცხრამეტ წლად გააწევს და მერმე თავსავე და იწყებს და ეგრეთვე
ეს ათორმეტ წლად გააწევ[.]ს, და მერმე თავადვე და იწყებს რლსა უ
წოდენ სახელად [.]ყალღუნჯილ უქურჯილ, ფარსინჯილ, თავლ
ინჯილ, ლუილჯილ, მოღილჯილ მორილჯილ, ყონიჯილ მეჩინჯ
ილ, თაღანჯილ ნოხინჯილ, ყაყაინჯილ: ესე არს სახელები ა
თორმეტთა ცხოველთა რომელთა მისცეს მთავრობა თვითოსა
წლისა თვითოსა პირუტყვსა რ~ლისა პ~დ თავ ჰყვეს ყალღუნ, რ~ლ [ა]
არს თაგვი მერმე ზროხა, ავაზა ყურდგელი, ვეშაპი, გველი, ცხენი,
ცხოვარი, ყაპუზუნა, ქათამი ძაღლი და ღორი: ესენი აქვნდეს წე
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ლიწადის სათვალავად ვ~რ ჩ~ნ ქართველთა ქკ~ნი
ხ~ აქვნდათ წესად ერთისა ღ~ისა თაყვანისცემა, რ~ლსა თენგრი უწოდ
ეს ენითა მათითა, და წიგნისა თავსა ესრეთ და სწერდეს: მანგუ თენგრი
ქუჩუნდურ, ესე არს უკდავისა ღისა ძალითა:
ხ~ ესენი მცირედთა საზრდელთა განეშორებოდეს, რ~ ყ~ა სულიერსა ჭა
მდეს, ჵორცსა კაცისა ძაღლისასა და ყ~სავე: ამათნი ნათესავნი მრ
ავალ გვარად განყოფილ იყვნეს და არიანცა ჯერეთ: ხ~ ათორმეტ
თა ოდენ მოვიხსენოთ სახელი, რ~ პ~ლი გვარი არს საყირთა, ჰინდნი,
ყათნი, ჯალირი, ოირიდი, სულდუსი, ნიჰამნი ყონღარდი, მანღუთ
ი, თან ღუთი ყიათი, და უღურნი: ხ~ უღურნი კერ[.]პის მსახურნი არ
იან რლსა უწოდენ ქუნჯითად ესენი ენითა მათითა უწოდენ თ
ავთა მათთა მანღულ, ხ~ ქართველნი თარად:
ხ~ ამათთა ნათესავთა ყიათთა გვარისათა გამოჩნდა კაცი.
ერთი სახელით თემურჩი, რ~ლ არს ჩინგიზ ყაენი: ესე იყო ჰა
ეროვანი და შვენიერი, ტანითა ახოვანი, თმითა მომწი
თრო, ძლიერი, მჵნე, შემმართებელი, მოისარი ჵელოვანი,
ღრმად გამოგონე, განმზრახი კეთილი: ესე წარვიდა ნიჭ
ისა და პატივის მოღებად უმთავრესისა მათისა, რ~ლსა ხა
ნობით უჵმობდეს ჵელმწიფესა მათსა, რ~ლსა ერქვა.
ონხანდ: ხ~ ვ~რ იხილა შეიყვარა სიკეთისა მისისათ~ს
და დიდსა პატივსა აღიყვანა უწარჩინებულეს ყ~ლთა
სწორთა მისთა, და მჵედართ მთავრობა ჵელთ უდვა ლა
შქართა მისთა და ყ~ლგნით მოსწყვედდიან ურჩთა და გ
ანდგომილთა მისთა: ვინაცა ყ~ლგნით გამარჯვებუ

ლი მივიდის პატრონსა მისსა, ონხან ჵელმწიფეს წე, ხ~ მა
ნ უაღრესსა პატივსა აღიყვანის:
ესე შეიშურვა ძმამან ონხანისამან სახელით უთქინ, და
ძემანვე მისმან ქოლაქ, და შეასმინეს ონხანს; ვ~დ ჰნებავ
ს დაპყრობად მეფობისა შენისა, რ~ლსა ხანობით გინა ყაენ
ობით უჵმობენ: და მან განიზრახა მოკლვა მისი, გარნა აგრ
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ძნა თემურჩი განზრახვა ესე, რ~ უთხრეს ორთა ვიეთმე კაც
თა ვ~დ ნებავს სიკ~დილი შ~ი ონხანსა: ხ~ იგი მიივლტოდა
და ორნიცა იგი კაცნი მისთანა და მოიდა სახლსა შ~ა თვისს
ა, აიყარა დედა წულითურთ, და იარა ერთ დღე და ერთ ღამე
და მერმე და ჰყარა დედა წული და ხვასტაგი, და მივიდა წყლ
ისა მის პირსა, რ~ლსა ჰრქვიან ბლაჯუნი, და განაშორა ლაშქა
რი მცირედ, და უკუდგა ჵევსა რასმე, და სცნა ონხან სივლტოლ
ა თემურჩისა, მსწრაფლ დევნა უყო, და მოეწია დედა წულსა
და ბარგსა მისსა, აღიღეს ტყვე ურიცხვი, და დამძიმდეს ალა
ფითა ლაშქარი მისი:
მაშინ ზ~ა მიუჵდა თემურჩი ყთა ლაშქართა ონხანისთა,
იქმნა ბრძოლა სასტიკი და ძლიერი, მოსწყდა ორგნით
ვე ურიცხვი, და იძლია ონხან: ხ~ მათ დევნა უყვეს, მოეწ
ივნეს და შეიპყრეს, და მოკლეს ონხან: და მერმე მსწრაფლ დაე
სხა დედა წულსა ონხანისასა, და ჵელთ იგდო ცოლი და შვი
ლნი, და ყ~ი სიმდიდრე, მისი, თვინიერ ქულაქ უხუცესისა
შვილისა მისისა, და დაჯდა ტახტსა ზ~ა ონხანისასა დაუ
წოდეს თემურჩის სახელად ჩინგიზ ყაენი: და შ~დ მისა
ბრძოლა უყო ღონღარდთ ჵელმწიფესა ალ თუხანს, ს
ძლო და მოაკვდინა იგიცა, და და იპყრა მეფობა მისი დამ
ერმე ქულაქ შვილი ონხანისი მივიდა გორზანსა ვის
მესთანა, რათამცა თანა შემწე ეყო, და ბრძოდა ჩინგი
ზ ყაენსა: ხ~ მან ბრძოლა უყო გორზანსაცა და სძლო მას
ცა, და მოკლა გორზან, და დაიმორჩილნა ლაშქარნი გორზანი
სნი: ამისა შ~დ უიღურთა ზ~ა წარემართა, რ~ უიღურ
ნი [ჵლ] ჵელმ წიფესა მათსა ედუთობით უჵმობენ, ხ~ მ
ას ჟ~ა სარჩუყ ვინმე იყო მთავარი უიღურთა, რლ~თა
გვარისა საქმენი განსაკრთომელ არიან ვითა ზღაპარ
ნი, და არიანცა ზღაპარ და ცუდ, ამისთვის უჯერო არ
ს აწ თქმა: ხ~ ჩინგიზ ყაენსა შეეწყალა, და პატივით
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ა დაიჭირა, აღიხვნა მრავალ გვარნი თათარნი, და და იმორჩილ
ნა, და ყარყითიცა დაიმორჩილა: დ ვ~რ მოიწყო თათარნი, გამოჩ
ნდა კაცი ვინმე საკვირველი, რ~ლსა თეგთუნ გვარობით უჵ
მობდეს: ესე მივიდა ყაენს წ~ე ეტყოდა, მე მას მთასა რ~ლს
ა უწოდენ ბალიყ წარვალ, ღ~ის[.] სიტყვა მესმის, ამას ბრ
ძანებს ღ~ი, ყ~ლი ქ~ყანა თემურჩის და მისთა ლაშქართა თვის
მიმიცემია, და სახელადცა ჩინგიზ ყაენი ერქვას:
ხ~ თქვა ესეცა, ვ~დ ჩინგიზ ყაენი აღვიდა მთასა მაღალ
სა და გამოუჩნდა უ~ი იესო ქ~ე ღ~ი ყ~თა, და მან ასწავა სამართა
ლი და სჯული, სიწ~ე და სიმართლე, ტყუილისა, პარვისა და

ყ~ისა ბრტისაგან განშორება, და ჰრქვა, თუ მცნებანი ესე
და იმარხნენ, ყ~ი ქ~ყანა შ~ნთვის და ნათესავისა შენისათვის
მიმიცემიეს, წარვედ და აღიღე ყ~ი ქყანა რაოდენი გეძლოს: ხ~
იქმნა რა ყაენად, და მივიდა ხატაეთს, და შევიდა ხილვად ქე~ნ
ეთა ეკლესიასა, იხილა მუნ ხატი მაცხოვრისა ი~ჴ ქ~ესი
მე~ყსლად თაყვანისცა და თქვა; აჰა კაცი იგი, რლი მთასა
ჩინეთისასა ვიხილე, ამა სახითა იყო, ამან მასწავა ყ~ი ეს
ე წესი: შეიყვარა ჩინგიზ ყაენმან, და მას აკ~ხევდის, და მ
ისი მცნება რაოდენიცა ამცნო, ყ~ლივე მტკიცედ და იცვა:
მერმე ებრძოლა ხატაეთის ჵელმწიფესა არსლან ხანსა
ზ~ა და სძლო ესრეთ ჵელთ იგდო რ~ლ, ორას ათასი კაცი მო
აკ~დინა არსლან ხანისა, ამისმან მცნობელმან არსლან
ხან სახლსა შ~ა შესრულმან ცოლით და შვილითურთ ცე
ცხლისა მოდება უბრძანა მსახურთა თ~სთა, რ~ლთა ჰყვე
სცა ეგრეთ, და დაი წვა არსლახან დედა წულითურთ ცეცხ
ლსა მას შ~ა და შევიდა ჩინგიზ ყაენი, და დაჯდა ტახტსა
მას ზ~ა და დაიპყრა ხატაეთი, ესე აქამომდე იყავნ:
აწ ვახსენოთ შვილთა თვისცა ჩინგიზ ყაენისთა,
მცირე რაჳ მე:
ხ~ ამას ჩინგიზ ყაენსა ცოლნიცა მრავალნი ესხნეს და
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შვილნიცა უხუცესის[.] ცოლის სევინჯისაგან ესვა შვილი, რ~ლსა ერ
ქვა თუბის, რ~ლსა ქართველნი ჯოჩიდ უხმობენ: მეორე ჩაღათა: მე
სამე ოქროფა, მეოთხე თული: ესე ოთხნი ყაენად განაჩინა ხატა
ეთს მყოფმან: უხუცესსა შვილსა თუბის მისცა ლაშქრისა ნახე
ვარი, და წარავლინა დიდსა საყივჩაყეთსა ზ~ა ოვსეთს, ხაზარეთს.
და რუსეთს, ვ~ე ბნელეთამდე, და ესე ყ~ი ამას მისცა, ხ~ ამათ სხვა
თა უკანასკნელ ვახსენოთ:
ხ~ ესერა სცნა მაღალმან და ყთა ჵელმწიფეთა უდიდესმან ხვარ
აზმშაჰ, რ~ მაშინ დღეთა [.]სიმრავლითა მიმჵცოვნებულ[მან]
იყო, შვილისა თვისისა ჯალალდინისდა ჵელთ ედვა სულტნობა
თვისი და ქყანანი, რ~ მას ეპყრა ჯეონს აქეთ ხვარასნისა და ერან
ისა, სცნა რა მოახლება თათართა, მოუწოდა სპათა თვისთა ვ~რ ექ
ვსასი ათასთა კაცთა, და წარემართა ჩინგიზ ყაენსა, ზ~ა: ხ~ იგი ხ
ვარაზმშას წინა და ემთხვია, იქმნა ძლიერი და ფიცხელი ომი,
რ~ლ ორგნითვე მოსწყდა სიმრავლე ურიცხვი და იძლივნეს ხვარ
ასნელნი: ხ~ ბერი ხვარაზმშა და შთა რაზმთა შ~ა მცირედითა
ლაშქრითა, და თათარნი გარე მოადგეს მას, სცნა ესე შვილმან
მისმან სულტანმან ჯალალდინ, რ~ლი იყო კაცი მჵნე და ქვე
ლი, შემმართებელი, უშიში ვ~რ უჵორცო, მივიდა მცირედითა
კაცითა შველად მამისა, და მყის განარინა მამა თვისი, წარ
მოიყვანა და ივლტოდა ხვარასნად: ამისა შ~დ ებრძოლა კ~დცა
სულტანი ჯალალდინ მრავალ გზის, რ~ლ სამჯერ ჯიონს იქით
შეება, და ოთხჯერ ხვარასანს ჯიონს აქეთ: ხ~ ვინათგან ღ~ა
ცოდვათა ჩნთათვის მიეცა ყ~ი ქ~ყანა ს~დ იძლია, და ივლ
ტოდა: სცნა რა სივლტოლა ამისი, და სიმაგრეთა შ~ა
შევლტოლვა ჩინგიზ ყაენმა, წარავლინნა ორნი თა
ვადნი ზემო ჵესენებულნი იამა და სალაპიანი, რ~ლთა

ქართველნი სებაჳ ჯებობით უწოდდეს, რათა მოვლონ
ქყ~ანა ხვარასნისა და ერაყისა, სადამდის ეძლოსთ
სლვად და განიხილონ: ხ~ ესენი წარმოვიდეს ათორ
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მეტითა ათასითა მჵედრითა: თვინიერ საჭურველისა და
საზრდელისა ქონებითა, ად მშვილდი ოდენ უჵრმლოდ:
განვლეს თურანი, ჯიონი, ხვარასანი ერაყი, ადრბადაგან
ი, და მოიწივნეს განძას, და ვერვინ წინა აღუდგა, და თუ ვი
ნ სადა გამოჩნდის ყ~თავე სძლიან, და მოიწივნეს საზღვ
ართა საქართველოსათა: იწყეს და რბევად ქყანა გაგ
ისა, ჰსცნა ესე ვარამ გაგელმან და ივანე ათაბაგმან,
და აცნობეს მეფესა ლაშას უცხოსა ნათესავისა მოსლ
ვა უცხოთა ენითა, ოხრებად სომხითისა:
ხ~ მეფემან მოუწოდა სპათა თ~სთა ამერთა და იმერთა,
და შეკრიბა ოთხმეოცდა ათი ათასი მჵედარი და წარემარ
თნეს თათართა კერძ გაგისა ბოლოს მდგომთა, იქით ი~ნე
ათაბაგი და ძმის წული მისი ზაქარიას ძე ამირ სპას
ალარისა შანშე, და ვარამ გაგელი მსახურთ უხუცე
სი მოერთნეს დიდითა ლაშქრითა, და წარემართნეს:
ხ~ იგინი და ბანაკებულნი წყალსა ზ~ა ბერდუჯსა, და აწ სი
გმად წოდებულსა მყის ამჵედრდეს და ეწყვნეს ურთიერ
თარს, და იქმნა ძლიერი ბრძოლა, ნახევარნი ივლტ
ოდეს თათარნი და ნახევართა მზირი ეყო და უკანით მოუჵდეს:
მაშინ მოიწია რისხვა ზეგარდამო უსჯულოებათა დაც
ოდვათა ჩ~ნთა თვის, და ივლტოდეს ქართველნი, და თვით
მეფე ლაშა, და ურიცხვი სული ქე~ნე მოსწყდა, სადა იგი
დიდიცა ი~ნე ათაბაგი სამცხისა სპასალარი ძლითცოცხალი განერა, და მეჭურჭლეთა უხუცესისა ყვა
რყვარეს შვილი ბექაჳ მოიკლა ძლიერად ბრძოლილი,
და აქა იქმნა რისხვა სრულიადი მოწევნადისა ღისა,
და განწირვა ქართველთა ნათესავისა სიმრავლისა თ~ს
უსჯულოებათა ჩ~ნთა თვის, და იქმნა უკუნ ქცევა სვე
სვიანისა, სრულისა და მაღლისა და საჩინოსა და ვით
იანისა დროშისა განმარჯვებულისაჱ
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რ~ ვინათგან მიეცა ღ~ა დიდისა დავითისდა გამარჯ
ვებაჳ, აქა ჟამადმდე დროშა იგი სვიანი დავითისა გან
მარჯვებული არა სადა ძლეულ იყო: ხ~ აქა ამიერითგან
ვითარ იქმნა ცვალებაჳ სვიანობისა ქართველთა ნათე
სავისა, არღარა მიეცა ძლევა თათართა ზ~ა ვ~ე ჟამთამ
დე ჩ~ნთა: ესრეთ ლტოლვილნი მოიწივნეს ქალაქსა ძ
ლიერნი იგი და სახელოანნი, რლ~ნი სულთქმითა და მწ
უხარებითა შეიწვებოდეს: რ~ ვინათგან ჩ~ნ შევაწუხეთ ღ~ი
საქმითა ბრ~ტითა, ეგრეთვე ღ~ნ აღავსო გული ჩ~ნი
მწუხარებითა, და წ~ე მტერთა ჩ~ნთა სირცხვილეულ გვყო:
ხ~ თათარნი მოიწივნნეს ვ~ე სამშვილდემდე და მიერ უკუნ
იქცეს რ~ლთა ქმნეს საკვირველნი ესე საქმენი, და შ~დ
წარვიდეს გზასა და რუბანდისასა, რ~ ვერცა შარვანშაჰ

წინა აღუდგა, და ვერცა და რუბანდელნი: განვლეს კარი და
რუბანდისა და შევიდეს ყივჩაყეთს, რ~ლთა ბრძოლა აჰკიდეს,
და მრავალგან შემოებნეს ყივჩაყნი, და ყ~ლგან თათარნი მძ
ლე ექმნეს და წარვიდეს ესრეთითა ომითა და ძლიერებითა:
ხ ~ ვ~ა მითქვამს უსაჭურველონი და უჭედელითა ცხენი
თა ესეოდენთა გზათა მავალნი, განვლეს ყივჩაყეთი,
და შემოუარეს ამა დარუბანდისა ზღვასა გარეშემო, და მი
იწივნეს ჵელმწიფისა ჩინგიზ ყაეინსა წ~ე ყარაყურუმს.
და ქმნეს საკვირველი ესე საქმე მოუსვენებელად სლვა
ამა ყ~თა გზათა უჭედელითა ცხენითა ყარაყურუმით
წარმოსრულნი მუნვე მიიწივნეს:
ხ~ ესე რა სცნა ჩინგიზ ყაენმან ყლგან სძლიეს თათართა,
წარმოავლინნა შვილნი თვისნი ხორასნის სულტანი
სა ჯალალდნის ძიებად, სცნა ესე სულტანმან ჯალა
ლდინ, შეიყარა ლაშქრითა და მრავარ ჯერ ბრძოლა
ქმნა, ვ~ა ვსთქუთ, და იგრძნა რა სრულიადი ძლეულებაჳ
თვისი აიყარა დედა წულითურთ თვისით, და ლაშქარი
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თანა ჰყვა დედაწულითა კაცი ას ორმოცი ათასი, და ივლტ
ოდეს პირისაგან თათართასა, და წარმოემართნეს ჩ~ნ კერძ.
ვ~ა ქვემორე სიტყვამან ცხად ჰყოს:
ხ~ მეფე გ~ი იყო რა ტფილისს, იშვებდა და განსცხრებოდა
ხ~ დაჳ მათი რუსუდან ითხოვეს ხლათის და სასმელად.
დიდმან სულტანმან მელიქმან, რლსა ეგვიპტით ვ~ე ხლა
თამდე სპარსეთით ჰქონდა და დაყენა მოწყალებამან ღ
ისამან, და არა ჰყო ესე:
შ~დ ამისსა დიდისა შემოხვეწითა სთხოვა შარვაშე, უ
ქადეს და უბრძანეს მიცემისა პირი გაგზავნეს შარვან
ს ქართლისა ერისთავი და თვით გ~ი მეფე ბაგავანს მივი
და გაკმაზად და მიცემად დისა თ~სისა, და ათ დღე დრო იყო
წარსლვისა მისისა:
ხ~ ღ~ნ აქაცა და აყენა, რ~ არა და სცხრა გულის წყრომა
უ~ისა რ~ლითა განვარისხეთ მრავალ მოწყალე იგი და
სახიერი, რ~ აღესრულა გ~ი მეფე მუნ ყოფასა შ~ა: მა
შინ ვ~ა სცნა აღსასრული თვისი მეფემან ლაშა ბაგ
ავანს მყოფმან, მოუწოდა წარჩინებულთა სამეფოსა
თვისისათა შეევედრა დაჳ თვისი რუსუდან [.] ცრემლთა
მომდინარემან და თქვა; უწყი უმანკოება და ერთგულ
ება მეფეთა მიმართ ნათესავისაგან თქვენ მკვი
დრთა საქართველოსათა, შეხედვებითა ღ~ისათა მი
გათვალავ და სა ჩ~სა რუსუდანს, რ~ი შ~დ ჩემსა მე
ფე ჰყოთ ვითარ არს ჩვეულება ნათესავისა თქვენი
სა, ერთგულებით ჰმონებდით, და სიმჵნითა თქ~ნითა
და იცევით ტახტი მეფობისა მტერთაგან უვნებელა
დ: და ღათუ არა მამა კაცი არს ა~დ დედაკაცი, გარნა
არა აკლია სიბრძნესა და სამეფოთა საქმი[.]სა ცნობა
სა: თ~ქნ წარჩინებულთა ამის სამეფოსათა:
იცით და გახსოვსთ წყალობა და ნიჭი, და პატივი სან
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ატრელისა და კეთილად მოხსენებულისა მეფეთა შ~ს ბრწყი
ნვალისა დედისა ჩემისა, ეგრეთვე თუ ღ~ა უნდეს და მან
ცა ამან ჩემმან იცის პატივი თ~ქნი, და აწ შეგვედრებ წ~ე
ღ~ისა, რათა მეფე ჰყოთ დაჳ ჩემი რუსუდან შ~დ ჩ~სა:
ხ~ და სა ჩე~მსა რუსუდანს ვამცნებ წ~ე ღ~ისა სასმენელ
ად თ~ქნ ყ~თა, რათა აღზარდოს შვილი ჩემი დავით, ხ რა
ჟამს ეძლოს მეფობაჳ და მჵედრობა, შვილი ჩემი დ~თ მე
ფე ჰყოს, და იგი დაადგინედ მეფედ მემკვიდრედ მეფობ
ისა ჩ~ისა ხ~ და ღათუ ყრმაჳ არს აწ, ა~დ ინებოს თუღ~ნ აღზრდაჳ მისი ვგონებ, რ~ლ შემძლებელ იყოს
პყრობად მეფობისა ჩი~სა რ~ კეთილითა ასაკითა არს
და ჰაეროვან: და ვ~რ და ასრულა ესე შეისვენა მეფემან ლ
აშა გიორგიმ ბაგავანს მყოფმან: თვესა იანვარსა: ი~ჲ ქკ~ს
 მ ბ: დღესა ოთხშაბათსა: მაშინ მოიწია გლოვა და
მწუხარება: უნუგეშინის ცემო, და საშინელნი ტკივილნი,
ცრემლთა წილ გულითა სისხლთა დენანი წარწირვან
ი სიცოცხლისა და დარჩომისა თან ზრდილთა და მომხ
სენებელთა კეთილთა და სიამოვნეთა მისთანი ტკი
ვილნი, და ნაცართა თავსა სხმანი ვაზირთა და დიდე
ბულთა და ყ~ისა სამეფოსაგან, და თვით მისისა გამზრდ
ელისა ინე ათაბაგისაგან, ანუ, და მან მისმან რუსუდან
რაოდენნი გლოვანი აღასრულნა მრავალ დღე ვინ შე
მძლებელ არს გამოთქმად: ხ~ მეფე წარ[.]იყვანეს სამკვიდ
როსა მათსა გელათს, და დამარხეს სამარხოსა პაპათა მისთასა:
სამეოცდა მეხუთე მეფე რუსუდან ძე თამარ მ
ეფეთ მეფისა, დაჳ: ლაშა გ~ი მეფისა ბაგრატიონი:
მაშინ შეკრბეს ყ~ნი წარჩინებულნი ამის სამეფოსანი
იმერნი და ამერნი, კათალიკოსნი ორნივე და ეპისკოპო
სნი ნიკოფსით ვ~ე დარუბანდამდე, ყ~ნივე მორჩილება
1-30 სტრ., 208r
სა მათსა[ქშე] ქვეშე მყოფნი, და მეფედ ჰყვეს რუსუდან,
და დასვეს საყდართა სამეფოთა, და მიულოცეს მეფობა წესისა
ებრ: ხ~ იყო რუსუდან ხილვითა შვენიერი ვითა სანატრე
ლი დედა მისი მდაბალი, უხვი პატივის მცემელი პატი
ოსანთა კაცთა მოყვარე ამან მოიწყო ყ~ი საბრძანებელი თ
ვისი და მეფობა მშვიდობით, და აღივსო ყ~ი სამეფო რუსუ
დანისა ყლითა კეთილითა:
არამედ იწყეს უძღებება და განცხრომაჳ ყ~ნ ჰასაკმან, და მიიქც
ეს ყ~ნი სიბოროტედ, და ვ~რ არა გამოიცად[.]ეს ღ~ი, ამისთვის
მისცნა იგინი ღ~ნ უჯეროდ გინებად, და ჵორცად წარმარ
თთა მიერ, რ~ მეფეცა რუსუდან ჩვეულებითა წესსა ზ~ა
ძმისა[სა] თვისისასა ვიდოდა განცხრომითა და სიმღრითა, ა
მისთვის აღდგეს სიბოროტენი უდიდესნი ზემო ჵსენებლი ჯალალდინ ღონო იქმნა რა
ბრძ
ოლილი თათართაგან მოუწოდა სპათა თჴსთა ვ~ა ზემო ვს
თქუთ და ჰრქვა ,მათ, იცით და გახსოვთ ყ~თა მარზაპანთა
და ერის თავთა ჩ~ნთა კეთილი და წყალობა პაპათა და მა

მათა ჩ~თა, და აწ იცით თუ რა მოიწია ჩემ ზ~ა და თ~ქნ ზ~ა
უცხოთა ნათესავთა თათართაგან, მრავალ გზის ბრძოლა
ვყავთ, და მრავალი ღვაწლი და ვითმინეთ, ად განგებითა ზეგა
რდამოთა ყ~ლგან ვიძლიენით, აწცა მოახლებულ არიან მდინარე
სა ჯიონსა, და წინა მბრძოლად წარმოუვლენია ძე თ~სი უხუცესი:
და აწ ესე არს განზრახვაჳ ჩემი, ვინათგან მისცა ღ~ნ ძ
ლევა უკეთუ გთნავსთ და უტეოთ ქყანაჳ ესე, აღვიღოთ
დედა წული სიმდიდრე და ჯოგი, და წარვიდეთ საბერძნეთს და
მუნ და ვემკვიდრნეთ, და ღათუ ჩ~ნ თათარნი გვძლევენ,
გარნა ყთა ნათესავთა ჩ~ნთა სპათა თანა ჩ~ნ ვსძლოთ,
უკეთუ ვის ენებოს წარმოვიდეს ჩ~ნთანა, და თუ სთნავს ვი
სმე იყავნ შ~ა რ~ იყავნ ყ~ლთა სათნოდ:
მაშინ თქმული ესე ყ~თა ეკეთა, და აღიღეს დედა წული და
ყ~ი სიმდიდრე მათა და წარმოვიდეს, და მოიწივნეს ადარბ
1-30 სტრ., 208v
ადგანს კაცი ვ~რ ას ორმეოცი ათასი, და მოიწივნეს,
მჵარ გრძელთა, რ~ ი~ნე ათაბაგსა ეპყრა დვინი, და ანისი მი
ეცა ძმის წულისა მისისა შანშეს და მანდატურთ[.] უხუ
ცესისა თვის: ესე ხვარაზმელნი მოვიდეს წელსა მეს
ამესა ლაშა გიორგის მიცვალებითგან ტყვენვად მოოჵრ
ებად ქყა~ნათა დვინისა და მიმდგომთა მისთათა: ჰსცნეს რა ი~ნე ათ
აბაგმან და ვარამ გაგელმან, მივიდეს რუსუდან მეფეისა წ~ე და მოა
ხსენეს მოსლვა ხვარაზმელთა, და თვით დიდისა სულტანისა.
ჯალ ალდინისა ჵოცად და მოსრვად ქე~ანეთა, ესრეთ უწყალო
დ მოსრვიდეს რ~ლ არცა თუ დედათა და ჩჩვილთა ყრმათა რიდ
ებდეს: ხ~ ვ~რ სცნა რუსუდან მოსლვა ხვარასნელთა სამეფო
სა შ~ა მისსა, მოუწოდა სპათა იმერთა და ამერთა, და მოიღო დ
როშა სეფე, და მოუწოდა ი~ნე ათაბაგსა, რ~ი მას ჟ~ა მიმჵცოვნ
ებულ იყო არა განცხადებულად, ა~დ ფარულად მონაზონ ქმნი
ლ იყო: განაჩინა მეფემან რუსუდან სპათა თვისთა თავად,
და უბოძა დროშა ი~ნე ათაბაგსა და წარავლინა ბრძოლად სულ
ტანისა მის ჯალალდნისა: ხ~ მოიწივნეს რა დვინს, და ამობე
რდეს და დაებანაკა ხვარაზმელთა სოფელსა რლსა რქვიან გა
რნისი, და მირავიდეს სპანი მეფისანი იმიერ და ამიერ, და
აჩინა წინა მბრძოლად თორელნი და ძმანიცა იგი ორნი
ახალციხელნი შალვა და ივანე სახელოანნი იგი მბრძო
ლნი, ვითარ წესად არს სახლისა მათისა წინა მბრძოლობა:
ხ~ ვ~რ და ეახლნეს წინა მბრძოლნი და სულტანი, აქა და იპ
ყრა ფერჵი ი~ნე ათაბაგმან იტყვიან ვ~დ შურითა ჰყო ახ
ალციხელთა შალვა და ივანესითა, ჶ~ი შური ყ~თა ბრტთა
და საბამი და ძირითურთ მომწყვედელი კაცთა ნათესავისა,
და ყლთა ნათესავთა აღმამრღვეველი, ვ~რ ჰურიათა ღ~ის მ
კვლელობა არწმუნა. და კ~დ აქაცა უგბილი და ულმობელი სა
ქართველოსი ს~დი მოსპოლვა, ვ~რ ქვემორე სიტყვამან ცხად ჰყოს,
რ~ლი ათაბაგსა ი~ნეს არწმუნა, რ~ლ ჟ~ა წყობისა და ჟ~ა ბრძოლისასა უ
1-30 სტრ., 209r
კუნ სდგა, და არღარა ვიდოდა მბრძოლთა კერძ: ხ~ წინა მბრძოლთა[ნი]
ყ~თა მოუვლინეს კაცი და ჰრქვეს, და ახლებულ ვართ სულტანსა:

და სპათა მისთა და ჩ~ნ დიდად უმცირეს ვართ, და ომი ძლიერი წი
ნა გიძს წარმოიმალონ მჵნეთა სპათა მეფისათა, და სიმჵნე
მან შ~მან, ესე ორგზის და სამ გზის მოუვლინეს, ხ~ იგი არა რა
ს მიუგებდა: ხ~ ვინათგან წინა მბრძოლნი თორელნი, და უმეტეს
ახალ ციხელნი შალვა და ივანე ახოვან იყვნეს, და წყობათა
შ~ა სახელოანნი, არღარა რიდეს სიმრავლესა სულტანისა ს
პათასა, ვითა მჵეცნი ზედა მიეტევნეს, და იქმნა ძლიერნი ბრძ
ოლა მოსწყდა ორგნითვე ურიცხვი, რ~ ძლიერად მბრძოლობდეს
შალვა და ი~ნე, ახოვანთა და ძლიერთა სრვიდეს, და განგრძელდა ო
მი სასტიკი: ხ~ ი~ნე ათაბაგი და სპანი ქართველთანი ხედვიდე
ს ძლიერსა ომსა, და არა შეიწყალებდეს თანა მონათესავეთა
და ერთ სჯულთა ქ~ეს აღმსარებელთა თორელთა, და მათ თანა
მრავალთა სახელოანთა: ა~დ სდგეს შორით, და არა ინებეს შ
ველა ი~ნე ათაბაგმან, რ~ლსა შურითა იტყვიან ამას ყოფად, და ა
რათუ შიშითა: და ვ~რ განგრძელდა, ომი ორთავე ძმათა ახალ
ციხელთა და უჵოცეს ცხენნი და ქვეითნი მჵნედ იბრძოდეს და მო
ისრნეს ორგნითვე ურიცხვნი, და უმეტეს თორელნი, და ვ~რ შე
ნივთდა ძლიერად, ომი, [ჵ.არან] ჵრმალნიცა ახალ ციხელ
თანი გატყდეს ჩაბალახსა ზედა, და მაშინ ივლტოდეს ქა
რთველნი, რ~ შალვა მუნვე შეპყრობილ იქმნა სიმრა
ვლისა ფრიადისა მ~რ, და ი~ნე გარნისისა კლდეთა შ~ა შე
ლტოლვილი ზენა კერძო მოტევებულითა ქვითა მუნ.
მოიკლა: ხ~ შალვა წარიდგინა სულტან ჯალალდნის
წ~ე, რლი იცნეს ნახჭევნელთა და ადრბადაგანელთა და მოახ
სნეს სულტანსა ახოვანება და წყობათა შინა სიქვე
ლე მისი, ხ~ მან არა მოკლა, ა~დ თვის თ~ა იპყრა დიდი
თა პატივითა, და მიანიჭა ქალაქნი ადარბადაგანისანი,
და თავადთა თვისთა თანა პატივსცა:
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ხ~ შ~დ წელიწდისა ერთისა აიძულებდა და ტევებასა სჯულ
ისასა., და უქადებდა ნიჭთა და პატივთა უმეტესთა, ხ~ მან
არა უსმინა, არცა აღირჩია წუთ ჟამისა ამის პატივი, ა
რცა უარჰყო სახელი ქ~ესი:
კ~დ სულტანი ლიქნიდა და ეტყოდა უარ ჰყოფასა ქ~ესა ა~დ იგი გა
რე მიაქცევდა სიტყვათა მისთა: კ~დ სულტანი ექადოდა მრავალ ფ
ერითა სატანჯველითა და აშინებდა, ა~დ იგი მტკიცედ ეგო სრ~წმნბასაზ~ა
ხ~ შ~დ მრავალთა ტანჯვათა მწარ[.]ითა სიკვდილითა განიყვანა სა
წუთოსაგან წ~ა შალვა და მოწამეობისა გვირგვინითა შემკული აღ
ვიდა წ~ე ქე~სსა: ესე აქამომდე სულ მცირედ აღიწერა ჩ~ნ მიერ, ხ~
ი~ნე ათაბაგი უკუნ იქცა ბეჯნისად, და სულტანი მიიქცა ადრბადაგ
ანს და ნახჭევანს, და მიერ აოჵრებდეს საქართველოსა, არბევდეს და ტ
ყვე ჰყოფდეს, და ს~დ უწყალოდ ჰჵოცდეს, და არა ვინ იყო ნუგეშინის მცემ
ელი მათი: და შ~დ ორისა წლისა მიცვალა ი~ნე ათაბაგი, და მთა
ვარ ჰყვეს ძე მისი ავაქ, და უბოძეს მას მიერ სპასალარობა: ამისა
შ~დ უდიდესნი ბრტნი შეიცვიდეს ნათესავსა ქართველთასა, რ~
მოხლოებულ იყო სრულიადი მოსპოლვაჳ სიმრავლისა თ~ს უსამა
რთლოებათა ჩნთასა, რ~ აღიმჵედრა სულტანმან საქართველ
ოსა შემოსლვითა, და მეფე ყოფად თავისა თვისისა, მივიდა და მოაოჵ

რა ყ~ი ქყ~ანა, დვინი, ანისი და ყ~ი ქყ~ანა ანისისა, სომხითი, გაგი ვ~ე
განძამდე, რ~ უწინარეს ამისა ვარამ გაგელ[ი]სა კაცსა გონიერსა და
ლაშქრობათა შ~ა წარჩინებულ[.]სა ამას აქვნდა შანქორი და მი
მდგომი მისნი ქყ~ანა ესე ვითარნი ესე ჭირნი და ბ~რტნი და შფოთ
ნი იძრვოდეს: ამათ ჟამთა შ~ა მოეყვანა მეფესა რუსუდანს ორ
ტულის შვილი მძევლად ერთგულობისა მისისა თვის, რ~ლი იყ
ო ქმნულ კეთილ, და სრული ასაკითა, შვენიერი მჵნე და ძლიერ
ი ძალითა: ხ~ ვ~რ განიცადა სთნდა მეფესა რუსუდანს და ინება.
ქმრად მიყვანება მისი რ~ი აღასრულაცა და იქორწინა ორტუ
ლის შვილი რლთაგან იშვა ასული სიტურფე აღმატებული,
და უწოდა სახელი სანატრელისა დედისა მათისა თამარ: და კ~დ მი
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მიუდგა და შვა ძე, და უწოდა სახელი დავით, და კ~დ ზრდიდა ძმის წულ
სა თვისსა ძესა ლაშა გორგისასა დავითს: ხ~ ვითარ აღიზარდა ასული
მათი თამარ, ესმა საბერძნეთისა სულტანსა ძესა ნუქარდინი
სასა ყასიდინს ქმნულ კეთილობა მეფის ასულისა, ევედრა მრა
ვალთა ნიჭთა და ძღვენთა მ~რ, რა~თა მიცეს ცოლად ასული თვისი
თამარ, და გაუგზავნა ძღვენი დიდ ფასისა, და სთხოვა ცოლად, და ა
ღუთქვა ფიცით, არა დატევებად სჯულსა ქრისტიანეთასა, რ~ი ის
მინა მეფემან რუსუდან და მისცა ასული თვისი ცოლად ყასიდინს
სულტანს, რ~ი ესე უჯერო იყო ქე~ნეთა: ხ~ დიდითა დიდებითა და დიდითა
საქორწილოთა მისცა იგი და აწყური მზითვად მისცა, გარნა პ~ლ
ხსენებულნი იგი სპარსნი ხვარაზმელნი მცირედ მოახლოებოდეს
საქართველოსა და განრყვნიდეს ქ~ყანათა: მაშინ სცნა სულტანმ
ან ჯალალდინ აქავ ათაბაგისა და ამირ სპასალარისა ბიჯნის
ყოფა[ცა] ინება ნახვა მისი მიუვლინა მოციქული და ჰრქვა: შე
ნ ხარ ვაზირთ უხუცესი მეფისა და საქართველოსა უთავადესი,
და ითვალავ საქართველოსა თითოთა კაცითა, შევკრბეთ რ~ მნ
ებავს სიტყვად შენთანა: ჰსთნდა ავაქსაცა და ნება სცა ხილვ
ად, და წარვიდა ჭურვილი და იქით ერთითა კაცითა სულტანი ხრა
მსა ზ~ა ბიჯნისასა ჭურვილი იგიცა, და შეკრბეს მახლობელად
ერთი ერთისა: მაშინ იწყო სულტანმან სიტყვისა თქმად, არა მო
ვედ მორბევად საქართველოსა ა~დ ზავისა და მშვიდობისათვის, გა
რნა თ~ქნ საომრად აღიჭურენით და ფიცხლად შემებენით, და ა
რა იქმნა მშვიდობა: აწ ვინთგან წარჩინებულ ხარ ქართველ
თა შს, და ვაზირი კარსა მეფისასა, ისმინე ჩ~ი გასმია გვარი
და ნათესავი ჩ~ი, სიდიდე სამეფოსა ჩემსა და სიმრავლე, რ~ლ არ
ავის ჵელმწიფესა ძალ ედვა სწორება ჩემი: მე ვარ მაღლისა
და დიდისა ჵელმწიფისა ხვარაზმშას ძე და ფარმანსა ჩემსა ქვე
იყო ყ~ი სპარსეთი ადარბადაგანით ვ~ე ჯიონამდე, და ჯიონით
ვ~ე ინდოეთამდე, თურანი, ხატაეთი, ჩინ მაჩინი და ყ~ი აღმოსავლ
ეთი: ხ~ განგებითა ზენაითა გამოჩნდეს ქყანასა ჩინეთისასა
1-30 სტრ., 210v
ადგილსა შეურაცხსა ყარყურუმად წოდებულსა კაცნი ვინმე საკვირ
ელნი, უცხონი უცხოთა ენითა და უცხოთა ცხოვრებითა მყოფნი,
რ~ლთა ყ~ი აღმოსავლეთი და იმორჩილეს, და მრავალნი ჵელმწიფე
ნი მოსრნეს: ხ~ ჵელმწიფედ ჰყვასთ კაცი ვინმე საკვირველი, ღ
რმად გამოგონე საქმისა მჵნე, და მეცნიერი ბრძოლასა შ~ა, და რქ

ვიან სახელად ჩინგიზ ყაენი: ამან რა ჵელთ იგდო ხატაეთი
წარვემართე ლაშქრითა ერანითა, თუ რანითა, სპარსითა, თ
ურქმანითა, და მრავალ გზის შევებენით და ბრძოლა ვყავთ ჯიო
ნს იქით, და უკანასკნელ ჯიონს აქეთცა, გარნა იქმნა ცვალე
ბა სიმჵნე ქველობისა ხვარაზმშას სახლისა, და ყ~ოლგნით ვიძლიე
ნით უმეტესად, და ვსცან არღარა იყო ღონე, და უტევე ქყანა.
და სამეფო ჩ~ი და სიმდიდრე აურაცხელი და წარმოვედ საქართველ
ოსა მშვიდობისა და ზავისა ყოფად, მასმიეს სიმაგრე საქართველ
ოსა ნათესავისა, სიმჵნე წყობათა შ~ა, აწ მნებავს რათა შევი
ერთნეთ და შევითქვნეთ მტკიცითა ფიცითა, და ვებრძოლნეთ მტ
ერთა მათ ჩნთა: მასმიეს რ~ლ მეფე თ~ქნი დედაკაცი არს, და მე
მყოთ ქმარ მისა, და იგი ცოლად ჩ~და, და მე მეფე თ~ქნ ზ~ა:
და თუ ესე იქმნების ვსძლოთ ყ~თა მტერთა ჩნ~თა და უკეთუ ეს
ე არა ჰყოთ, მოოჵრდეს სამეფო თ~ქნი, და თუ მეცა წარვიდე თათა
რნი ეგრეცა მოსულ არნ, და თქვენ ვერ წინა აღუდგებით, და ვე
რცა შემძლებელ ხართ ბრძოლად მათდა: აწ ფიცხლად გაგზ
ავნე კაცი მეფესა თქ~ნსა წ~ე და აუწყე თქმული ესე ჩ~ი, რ~
არა მნებავს ოჵრება საქართველოსა, ა~დ დაცვა მტერთაგან, და თ~
ქნ მ~რ განვძლიერდე და ვიყვნეთ მშვიდობით: ხ~ ესე რაჳ ესმა
სულტანისაგან ავაქს, არა პასუხ უგო, ა~დ ჰრქვა; ვაუწყებ სა
ქმესა მაგას მეფესა და ვაზირთა მისთა მყის და წერა წიგნ
ი, და წარმოავლინა და წარმოგზავნა წ~ე მეფისა, და აუწყა ყ~ი
თქმული ესე, რ~ლი აუწყა სულტანმან: და ვ~რ მოიწია ამბა
ვი ესე და წიგნი იხილეს, განჰკვირდა მეფე რუსუდან, და უც
ხოდ აღუჩნდა საქმე ესე, და მიუმცნეს ავაქს არცა თუ სმე
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ნად საქმისა მაგის, ა~დ ს~დ განყენებად, და ავაქ ფიცხლად სუ
ლტანსა აცნობა, ხ~ მან რა მოისმინა, აიყარა სრულითა ლა
შქრითა ტფილისის ქალაქსა რათა ბრძოდეს მას, მაშინ ვ~რ
სცნა მეფემან მოსლვა სულტანისა, აიყარა და წარვიდა ქუ
თათის, ხ~ ტფილისის მცველად და უტევა ლაშქარი და თა
ვადნი ორნი ბოცოს ძენი მემნა და ბოცო: მოიწია სულ
ტანი სომხითად და მოაოჵრა ყ~ი სომხითი, და და სცნა მკვი
დრნი მისნი პირითა მახვილისათა ესრეთ რ~ლ, არღარა
და რჩა მამა კაცი: მაშინ მოიწივნეს ტფილისად, და მ
ცველნი ქალაქისანი აღიჭურნეს და იქმნა ძლიერი ბრძ
ოლა და ბრწყინვალე ბრძოლა აჩვენეს ქართველთა: მერმე
მას ღამესა მიუვლინეს კაცი სულტანსა ჯალალდინს ში
გნიდაღმა მიცემა ქალაქისა, სპარსნი რ~ლ კარსა სცვ
იდენ აქედაღმა შემოშვება: რა გათენდა და ეკაზმნეს,
და მოვიდა სულტანიცა მონდობილი სპარსთა იმედითა შ
იგნით მცველნი ქალაქისანი ამისნი უმეცარნი იყვ
ნეს, და მიმართეს სულტანისა სპათა, და გაუჵდეს განძის კა
რთავე მემნა ბოცოს ძე და მისი ძმა ბოცო, მუზარადები
არა დაეხურათ, და ლამოდეს კარსა გასლვასა, ანაზდათ სპ
არსმან ვინმე უმუზარადოს თავსა შიგნიდაღმან აფფა
დაჰკრა და ძლიერად გაუხეთქა და ეცა და მოკ~და მემნა, და შე
იქმნა შიგნით ომი და ღალატი ტფილელთა სპათაგა

ნ: განახვნეს კარნი სპათა ტფილელთა, ესრეთ რა შ~ა
განცემა იყო ქალაქისა ივლტოდეს მცველნი ქალა
ქისანი, და შედგეს ისანთა ბოცოს ძემან ბოცო გაიმაგრა
ისანი და ქმნა ძლიერი ომი: :ხ~ არა შემინდობს ტკი
ვილი გულისა მოხსენებად თუ ვ~რ იქმნეს ხვარაზმელ
ნი შინაგან ქალაქისა ვინმე უძლოს მაშინდელთა მო
სა წევართა და განსაცდელთა რ~ი მოიწია ქე~ნეთა ზ~ა ა
ქა მეგულებოდა და დუმებად რ~ლ სალმობიერ[..]სა მიუთხ
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რობ ტკივილითა გულისათა, და ცრემლითა მიერ აღვივსები რ~
ვინ შემძლებელ არს მითხრობად, რავდენნი მოსა წევარ
ნი იქმნნეს, რ~ლ ესოდენ მძვინვარედ ჵოცდეს, რ~ ჩჩვილნ
იცა ძუძუთაგან დედისათა აღიტაციან და წ~ე დედისა
და ანარცხიან, და რ~ლსამე თვალნი წარსცვივდიან, და რ~
ლისა მე ტვინი დაითხის, და მერმე დედანი მოიკლოდ
იან, ბერნი უწყალოდ ფოლორცთა შ~ა ცხენთა მ~რ დაით
რგუნებოდეს და ჭაბუკნი და ეკვეთებოდეს, სისხლისა მ
დინარენი სდიოდეს, თავი ტანისაგან განშორებული, და
თმა ნაწევართა ში[.]გან აღრეულნი და დედაკაცი და მამ
აკაცი ურთიერთარს აღრეული მტვერსა შიგან აღ
რეულნი ცხენისა ტერფითა იზილებოდეს:
არა ყოფდეს წყალობასა, რ~ რ~ლიმე დანითა ღლიას
ა და სობილი, სხვანი მკერდსა და ცემითა, და სხვანი მუ
ცელსა და ზურგსა ზედან განიპებოდეს: ჶ~ი ჶ~ი სალმო
ბიერი იგი ღაღადი, რ~ი მუნ მოიწია, ტირილი, ტკივ
ილი და ზახილი და უზენარო ვაება, და საზარელთა ჵმათ
აგან იძრვოდა ქალაქი ყ~ი, რ~ უმრავლესი ერი ვ~ა ცხ
ოვარნი შეკრბიან და დაჵოციან: და ჰხედვიდეს ზოგნი ს
აყვარელთა შვილთა და ზოგნი ძმათა და მამათა, და
ქმარნი ცოლთა უპატიოდ მკვდრად მდებარეთა, და ცხ
ენთა მიერ და თრგუნვილთა, და ფოლოცთა შ~ა ძაღლ
თა მიერ ზიდულთა, და არა თუ დაფლვასა მიწასა შ~ა
ღირს ჰყოფდეს: ˜კლესიანი და ყ~ნი პატიოსანნი სა
მსხვერპლონი შეურაცხ იქმნებოდეს, პატ იოსანნი მღ
ვდელნი და დიაკონნი და მონაზონნი ეკლესიათა შ~ა თ
ვით ხატთა და ჯვართა თანა შეიმუსრვოდეს: და ესე
ვითარნი ჭირნი მოიწივნეს, რ~ლ არაოდეს ძველთა
სადმე წიგნთა სმენილ არს უკუნისამდე, რ~ლნი თა
ნა შეესწორებიან ქ~ს ჯვარის მცმელთა იუდიანთა
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ზ~ა ქმნულთა მიერ ი~ჲლიმისა სრულიადსა მოსპოლვასა ტიტ
ეს და უესპასიანეს მიერ [.] ვ~ა ჟამთა აღმწერელი და მრავა
ლ მომთხრობელი იოსიპ[.]ოს წარმოიტყვის ესოდენსა ძნე
ლოვნებასა იუდეანთასა, ვ~ეღა სამასისა ბევრისა აღრი
ცხვასა მამა კაცისასა ოდენ სიყმილისა და მახვილისა
მ~რ აღსრულებულსა, რ~ლისა მსგავსიქმნა ჟამსაცა ამ
ას სარკინოზთა მ~რ ქალაქსა ამას ტფილისისსა, რ~ არღ
არა იყო ღონე და ლხინება ქალაქისა: მაშინ წარმოუვლ

ინა კაცი მეფემან რუსუდან ბოცოს და სხვათა მცველ
თა ქალაქისათა, რათა და უტეონ ისანი, და წარვიდენ და ვ
ითარ მრავალ გზის მიუვლინა და სტური მეფემან და დევ
ებად ქალაქისა, ძლით და არწმუნა ბოცოს და გდება და წარს
ლვა, ვ~ა და სწერს ბერი ვინმე მღვიმელი: და ესრეთ რა ძლ
იერად ჵელთ იგდო ქალაქი იგი სულტანმან, კ~დ იწყო უბო
როტესთა საქმეთა ქმნად, ქე~ანეთა, ზ~ა, ესოდენ მძვინარე
დ მოსრვიდა, რ~ლ სავსე იყვნეს ფოლორცნი, ხრამნი და ჵნა
რცვნი მოკლულთა მ~რ და უმრავლესთა მკ~დართა მტკვარსა
შთაუტევებდეს, ამასთანავე არავე და მშვიდნა ცუდ რჯული
იგი და ბილწი: მოიგონა სხვაცა სიბოროტე, რ~ლისა ხსენე
ბა სირცხვილ მიჩნს, რ~ გლოვათა და ცრემლთა მ~რ შევიც
ვები, თუ ვ~რ განვარისხეთ მოწყალე და შემწყნარებელ
ი ღ~ი არღარა შეწყალებად ჩ~ნდა: იწყო რღვევად ეკლე
სიათა ვ~ე საფუძველად მდე, რ~ლისათვის იკადრა და ჵელ ყო
სიონისა გუმბათისა შემუსრვად, და ზ~ა ბილწისა საჯდომ
ისა მისისა აღშენებად, რ~ლი იგი ჵიდითა მაღლითა და გრ
ძელითა განჵიდა აღსლვად მას ზ~ა: და ესეცა შესძინა, რ~ლ
ხატი უ~ისა ჩ~ნისა იესო ქ~ესი და ყ~დ წ~ისა ღ~ის მშობელი
სა, რ~ი სიონს მკვიდრ იყო, ბრძანა მოყვანებად და ჵიდისა საშ
უალსა და დებად პირ აღმართ და ბრძანა ყ~თა მათ პყრობილ
თა ქე~ნეთა მამათა და დედათა იძულებით და თრგუნვა პატ
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იოსანთა ხატთა, და დატევება სჯულისა და უკეთუ ესე არა
ჰყონ წარკვეთა თავთა მათთა: და ვითარ აღასრულებდეს ბრძ
ანებულსა ამას, მოჰყვანდეს მამა კაცი დედათათანა და იძუ
ლებდეს ესრეთ ყოფად, და მრავალთა უკუჲ ბრწყინვალე ძლ
ევა აჩვენეს, და არა თავს იდვეს შეურაცხება წ~ათა ხატთა
და დატევება ქე~ანობისა სჯულისა მათისა:
მაშინ მრავალი სიმრავლე მამათა და დედათა იპოვნნეს ახ
ოვნად, რ~ლთა მიიღეს გვირგვინი წამებისა, რ~ლისა აღრ
იცხვა შეურაცხება მათი წამებითა სატანჯველთათა შე
უძლებელ არს სიმრავლისა თვის, რ~ ვჰგონებ ვ~დ ათ ბევრად
აღიწია რიცხვი მოკლულთა: ესრეთ რა მოაოჵრეს ტფი
ლისი, იწყეს რბევად ტყვენვად ჵოცად და კლვად სომხითი
სა და კამბეჩიანისა და იორის პირთა ქართლსა და თრიალე
თს, ჯავახეთს და არტანს, ზოგნი სამცხეს და ტაოსს, და კა
რნიფორას და ანისს მიმდგომთა ქ~ყანათა, და განგრძელდა ეს
ე ვ~რი ჭირი და ზე გარდამომავალი რისხვაჳ და მოსაწევა
რი ხუთისა წლისა ჟამთა, რ~ ორ წელ პ~ლ აღაოჵრეს ქ~ყანა,
და ხუთი წე~ლი აწ ქალაქსა და ყვეს, და აოჵრებდეს ქყანათა
ამათ ზემო ჵსენებულთა, და არღარა იყო შენებულება თ~ნ
იერ ციხეთა და სიმაგრეთა, რ~ ქ~ყანა საქართველოსა მი
ეცა განსარყვნელად: ამისთვის რ~ დაუტევეს მეფეთა და
მთავართა სამართალი, მოწყალება, სიყვარული, სიწრფოება, სი
მშვიდე და სიმართლე, და ამის წილ მოიპოეს ამპარტავანება, ზა
კვა, შური, ჵდომა სიძულილი ანგარება, მიმძლავრება, კლვანი,
პარვანი, სიძვანი, უწესოებანი, ვ~ა იტყვის წწ~რმეტ~ყლი,, ვაჳ

მათდა რ~ნი კვალსა ბალამისასა შეუდგეს, და საქმესა სოდომ
ელთასა იქმან რ~ ყ~ნ ასაკმან ბერთა და ჭაბუკთამან, მცირითგ
ან ვ~ე დიდადმდე მიაქციეს სიბოროტედ, რ~ სენი იგი სოდომე
ლთა და სალმობა იგი გომორელთა მოიწია, და ამის ძლით
მისცნა იგინი ღ~ნ ბრ~ოტად წარწყმედად, რ~ განვიწირენ
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ით ღ~ისა მიერ, რ~ დავივიწყეთ ღ~ი და ღ~თნცა სამართლად.
დაგვივიწყა, და მოოჵრდა ქ~ყანა საქართველოსა ლიხთ აქეთ, ვ~ა ჵმო
ბს წწ~რმეტყველი ესაია ვ~დ ,, ვაჳ ნათესავსა ცოდვილსა,
ერი რ~ი სავსე არს უსჯულოებითა, ნათესავნი ბ~რტნი, ძე
ნი უსჯულოებისანი, და უტევეთ უ~ი და განარისხეთ წ~ა იგი
იჲ~ლისა, რასაღა იწყლვით და შესძინებთ უსჯლოებასა, ყ~ი
თავი სალმობად, და ყ~ი გული მწუხარებად კვალითგან ფერჵთა
თ ვ~ე თავადმდე არა არს მას შ~ა სიცოცხლე არა არს წყლ
ული არცა ნაგვემი, არცა ბრძვილი განსივებული არა არს
სალბუნი და სადებელი, არცა ზეთი არცა შესახვეველი,
ქყ~ანა თქნი ოჵერ არს, და ქალაქნი თქნნი ცეცხლითა მომ
წვარ, სოფელსა თქ~ნსა უცხო თესლნი მოსჭამდენ, და მო
ოჵრებულ არს და დაქცეულ ერისაგან უცხო თესლთასა, და
და შთეს ასული სიონისა ვ~ა კრავი ვენაჵსა შ~ა, და ვ~ა ხილის
საცავი შ~ს ნესოანსა, და ვ~ა ქალაქი მოცული უკეთუმცა
არა უ~ნ საბაოთ და მიტევნა ჩ~ნ თესლი, ვ~ა სოდომა შევიქ
მნენით, და გომორელთამცა მივემსგავსენით:
ხ~ ამათ ულხინებელთა რა ჭირთა შ~ა იყო რა ქ~ყანა საქართველ
ოსა, სხვანიცა უდიდესნი ძნელ ჟამობანი აღმოჩნდებოდეს რ~
ზემო დატევებული ამბავი აწ კ~დ ვიწყოთ, ამა ულხინებელთა ჭ
ირთაგან შეიწრებული მეფე რუსუდან იყო რა ქუთათის
და ყ~ა აფხაზეთსა: იქმნა ძე მისი დ~თ ვ~რ წლისა ექვსისა, ი
ნება მეფე ყოფა ძისა მისისა, ვ~რ არს წესი სოფლის მოყ
ვარეთა: შეიყვარა წარმავალი ესე საწუთო, და დაივიწყა
შიში ღ~ისა და სიყვარული ძმისა თვისისა, და მოიგონა საქმ
ე ყ~თა მიერ განსაკრთომელი, რ~ ზემოჵსენებული ძმის წუ
ლი თვისი დ~თ, რ~ი ძმისა მისისა გიორგისაგან ანდერძობ
ით შევედრებულ იყო, და მას აღეზარდა წარავლინა ფარულ
ად ასულსა თვისსა და სიძესა სულტანს ყასიდინსათანა საბერძ
ნეთს, რათა წარსწყმიდონ იგი და იყოს დაუშფოთველად: [და ვ~რ]
1-30 სტრ., 213v
ძისა თვისისა დავითისათვის არა განყოფაჳ მეფობისა: და ვი
თარ მიიწია დავით წ~ე სულტანისა და ცოლის მისისა რუ
სუდანის ასულისა თამარსათანა, რ~ლსა სულტანი უწო
დდა სახელად გურჯი ხათუნ, და ვ~ა იხილეს იგი და უკეთა და შე
იყვარეს იგი თვისთათანა, და იპყრეს პატივითა, და გურჯიხათუ
ნ დედოფალი კეთილსა უყოფდა ყრმასა მას დავითს ბიძის ძ
ესა თვისსა და არა ისმინეს ბრძანება მკლელებრი მეფისა რ
უსუდანისი რ~ლი და ევედრა, რა~ჟმს წარეგზავნა იგი, ა~დ ფ~დ
პატივსცემდეს პატივითა და ვითს:
ხ~ ვ~რცა წარგზავნა ძმის წული საბერძნეთს, მოუწოდა ყ~თა
სპათა მისთა აფხაზთა და დიან ბედიანთა, რა ჭის ერისთ

ავსა და კათალიკოსსა აფსაზეთისასა, და დასვეს მეფედ და
ვით ძე რუსუდანისა, აკ~ხეს ქუთაისს, და დაადგეს თავსა გვი
რგვინი, და დასვეს ტახტსა ზ~ა სამეფოსა, და მიულოცეს მეფ
ობა წესისა ებრ[.] და სრულ ჰყო კ~სმან წესი კხ~ევისა: ხ~ ამიერი
ესე სამეფო უცალო იყო ხვარაზმელთაგან ამისთვის, რ~ლ მა
ნდატურთა უხუცესი შანშე ანისს იყო, და ავაქ ამირ სპასალა
რი ბიჯნისს და ეგრეთვე ვარამ გაგელი, ჲერნი კახნი, სომხით
არნი, ქართველნი, თორელნი და შავშ კლარჯნი, და ტაოელნი თვი
ს თვისსა სიმაგრესა შ~ა იყ~ნეს მორჩილებასა ზ~ა რუსუდანის
სა, და უცალოებისა ძლით ვერ დახვდეს კ~ხსა ზ~ა რუსუდანის
ძის დავით მეფისასა: ხ~ აწ პ~დ ზემო ჵსენებული იგი ჩინგი
ზ ყაენი ვახსენოთ; ვ~ა მოიწივნეს თათარნი ქყ~ანასა ჩ~ნსა,
მათგან მეოტი სულტანი ჯალალდინ წარვიდა საბერძნეთად,
სამეფო მისი ადვილად ჵელთ იგდეს თურანი, სათურქეთი, და
ყ~ი ხვარასანი; მაშინ განყო ლაშქარი მისი ორად და აჩინნა
შვილნი თვისნი ყაენად, პ~ლსა გაუჩინა და მისცა ლაშქრის
ნახევარი, და წარგზავნა დიდსა ყივჩაყეთს ვ~ე ბნელეთამდ
ის, ხაზარეთს, ოსეთს, რუსეთს ვ~ე ბურღალთამდე, სერბ
თა, და კავკასთა, და ჩრდილოთა ყ~თა მკვიდროანთა ვ~ა მითქვ
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ამს: და მეორესა შვილსა ჩაღათას მისცა ლაშქარი, და უიღურ
თა ქყ~ანა სამარყანი, ბუხარა, და ვ~ე ალ მუთისა ქყ~ანამდის ამა
ს ვგონებ ესე იყო თურანი და მესამესა შვილსა ოქროფას მი
სცა თვით მისი ტახტი ყარაყუდი და ჩინ მაჩინი, ემაეთისა ყა
ვყვისა ქ~ყანა და ხატავეთი:
Èა მეოთხესა შვილსა თულის მისცა ლაშქარი, და უქუთის
ზ~ა მოკიდებით ქყ~ანა აღმოსავეთისა: ესე ოთხნი განაჩი
ნნა ყაენად, და ამცნო, რათა წელიწადსა შ~ა ერთ გზის ოქრო
ფას მიმართ მივიდოდენ უხუცესნი ძმანი მისი ყურნუ
თოს საქნელად ამისთვის, რ~ ტახტი ოქროფას მისცა:
ესრეთრ[..]ა და აწყვნა შვილნი თვისნი მოვიდა, თურნად,
და გამოგზავნა შვილი თვისი უმრწემესი მოსათვალავა
დ ხვარასნისა; გამოვლო ჯიონი, და მოიწია ნიშ ბურს, და
ნიშბურელნი და ეკაზმნეს და შეებნეს თულისს, და პ~ლ სავ
ე ომსა აღიღო ქალაქი და მოკლა სამასი ათასი კაცი
თავისა მოკვეთითა, და მეორესა ომსა ასი ათასი, და მესამე
სა ომსა ათორმეტი ათასი, და უკეთუ არა სჯერხართ
ამით და ირწმუნეთ დიდისა სიბვიდინისა ხოჯა შამ[.]ხად
ინის ძმა თანა და მხვდარ იყო, და იგი იტყოდა ამას ყ~ა
ნიშბურისა მოოჵრებასა: წარმოვიდა ესე თული გამოვლ
ო მაზანდარა, და მოეახლა არაყის ქ~ყანასა: სცნა ესე სუ
ლტან მან ჯალალდინ, აიყარა დედა წულითა და ბარგითა
ტფილისით, და გაემართა ბრძოლად თათართა, და მოვი
და ადრბადგანს და მიუგზავნა მოციქული ხლათის სუ
ლტანსა და ხალიფას ბაღდადისა[ასა] მპყრობელსა, რათა
შეეწივნენ, რ~ მათთვისცა სარგებელ არს: ეგრეთვე ერა
ყისა სულტანსა მიუწერა, უკეთუ თვით ვერა წარმოხ
ვალთ ლაშქარი ბარე გვაშველეთო, და მე ვებრძოლო თათ

ართა ამათ რ~ მე [კე] კეთილად უწყი წესა ამათისა
ბრძოლისა, და წყობათა და უკეთუ არა ისმენთ ჩემსა,
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მე მარტო ვერა წინა აღუდგები, ა~დ მივრიდებ, და ვერცაღა თ
ქ~ნ შემძლებელ ხართ წინა აღმდგომად მათდა: ხ~ მივიდა რა მო
ციქული სულტანისა მათ უქმად წარმოავლინეს, და არა ის
მინეს: მცნობელმან ამისმან სულტანმან და უიმედო ქმნილ
მან სპათა თვისთა და ადრბადგანისა ვერ წინა აღდგომისამ
ან, დააგდო ადარბადაგანი და გამოემართა ტფილისადვე: ხ~ ესერა
ესმა რუსუდანს, უბრძანა ყ~თა სპათა თვისთა იმერთა და ამე
რთა შანშეს მანდატურთა უხუცესსა, და ვაქს ამირ სპასალარ
სა, და ვარამ გაგელსა მსახურთა უხუცესსა, ჲერ კახთა სომ
ხითართა ჯავახთა, მესხთა, ტაოელთა, და დადიანსა ცოტნეს
კაცსა წარჩინებულსა და სათნოებიანსა, აფხაზთა, ჯიქთა,
და ყ~ა სამეფოსა, რ~ლთა თვითოეულად არა არს ჟამი თქმისა:
განხვნა კარნი და რიელისანი, და გამოიყვანნა ოვსნი და დუ
რძუკნი, და შეკრიბნა ყ~ნი მთეულნი, შეკრბეს ნაჭარმაგევ
ს ურიცხვნი ერნი, და გაგზავნა მეფემან რუსუდან ხვარა
ზმელთა თჴს წინა განწყობად: ხ~ სეფე დროშა არღარა
გაგზავნეს ი~ნე ათაბაგისა მიერ ქმნილისა საქმისათვის:
წარმოემართნეს და განვლეს ტფილისი, და სულტანი და ბანაკებუ
ლ იყო სომხითს ჵევსა ბოლნისისასა: და ვ~ა იხილეს დარაჯ
თა სულტანისათა, ფიცხლად აცნობეს სულტანსა ჯალალ
დინს, ხ~ მან აღისწრაფა რ~ მჵნე და უშიშ იყო ბრძოლასა
შ~ა, წინა განეწყო და იქმნა ბრძოლა სას[.]ტიკი, და პ~ლ შეკრებ
ამდის სძლიეს ქართველთა, და განგრძელდა რა ომი, მოსწყდ
ეს ორგნითვე ურიცხვი: კ~დ მოხედნა რისხვით ღ~ნ ქართველ
თა ნათესავსა, და არა დასცხრა გულის წყრომა უ~ისა ჩ~ნს ზ~ა,
არა დაივიწყა უსჯულოება ჩ~ნი იძლივნეს სპანი მეფი
სანი ხვარაზმელთაგან, და გაიქცეს ქართველნი:
კ~დვე მოვიდა სულტანი ტფილისად და იწყო პი~რლთავე სა
ქმეთა ქმნად, რ~ რისხვით ჵოცდა რასაცა ვისჰპოებდა ქარ
თველთა, და რბევდა ქყანათა ამათ ზემო ჵსენებულთა:
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ამას უკანის მოვიდა თათართა უმთავრესი თული ჩინგიზ ყაე
ნის შვილი, შემოვიდა ერაყს ვ~ე ყაზმინამდის, ამოსწყვიდნა ქ~ყა
ნანი და ურჩნი თვისნი, წარვიდა და განვლო ჯიონი, და მივიდა მა
მასა თვისსა ჩინგის ყაენის წ~ე და ძმათა თვისთა თანა: და ვ~რ სც
ნეს ს~დ გაქცევა სულტან ჯალალდინისა, უთხრა ოთხთა ერი
სთავთა მთავართა, რლსა ქართველნი ნოინობით უჵმობენ: პი
რველისა სახელი ქარმაღან, მეორისა ჩაღატარ, მესამისა
იოსერ, და მეოთხისა ბიჩუის და ამათ ათი ათას ათი ათასი
კაცი მოსცა დედა წულითურთ მათით და გამოგზავნა ძებნა
დ ჯალალდნისა: ესე ოთხნივე ნოინნი ყაენის შვილები იყ
ვნეს, და ესრეთ დავედრა, ვ~დ სადაცა მივიდოდენენ და ზენარსა სთ
ხოვდენ შეუნდო ბდენ და შეიწყალებდენ, ხ~ ურჩთთა მათთა
მოსრვიდენ და ხარაჯასა მის ქყ~ანისასა ოთხად განჰყოფდე
ნ, და მათ ყაენთა გაუგზავნიდენ ხარაჯასა მას:

წარმოვიდეს ესე ოთხნი ნოინნი, გამოვლეს ჯიონი და ხვარ
ასანი, ორმოცი ათასითა კაცითა დედა წულიანითა, და მოვ
იდეს ქყანასა აღმოსავლეთისასა, სადა მოლინდნი მკვიდრ
ობდეს: შემოებნეს მოლინდნი ძლიერად, და დიდად ავნეს მო
ვიდეს ერაყს, და მოაოჵრეს, ქყანა, და რ~ლნიცა მიენდვნიან
შეიწყალნიან: და მერმე მოვიდეს ადარბადაგანს, რ~ლსა
ჰრქვიან თავრეზი, და წინა, მიეგებნეს ადარბადგანელნი.
ძღვნითა ურიცხვითა, და მივიდეს ქყ~ანასა არდაველის
ასა, და იგინიცა წინა მოეგებნეს ძღვნით, და გამოვლეს
რაჵსი, მოვიდეს განძად, რ~ი იგი მტკიცითა ზღუდი
თა განმაგრებულ იყო, და სამთა დღეთა შ~ა რა ბრძოლა
უყვეს, თათართა მყის ჵელად იგდეს და შიგან ქალა
ქთა შევიდეს; მოაოჵრეს განძა და ურიცხვი სული მოსწ
ყვიდეს, რ~ საძაგელ უჩნდათ თათართა სჯული და
წესი მოჰმედის მიერ ქადაგებული:
ხ~ მცნობელი ამისი სულტანი ჯალალდინ მსწრაფლ აი
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აიყა დედა წულითა და წარვიდა საბერძნეთ[.]ად: ხ~ თათართა მ
ათ დევნა უყვეს, და მიიწივნეს ბასიანს[ა], იხილეს რა მსწრ
აფლ განიბნინნეს, და ესოდენ დაიფანტნეს, რ~ლ სულტანი ჯ
ალალდინ მარტო და შთა, სადა იგი მიიწია სოფელსა რასამე
შეურაცხსა, და დაიძინა ხეთა ძირსა; იხილა იგი კაცმან ვინმე შე
ურაცხმან და მოკლა, რ~ლისა სარტყელი და უნაგირი და კაპარჭი.
უფასოთა თვალთა მიერ და მარგალიტთა შემკობილი იყო, და მი
ს ძლით მოიკლა კაცი იგი მაღალი, სახელოანი ჵელ მწიფე:
vინა დაუდგრომელ არს მინდობა სოფლისა ამის ამაოსა, ვ~ა
იტყვის ბრძენი ეკლესიასტე,, ამაოება ამაოთა ყ~ივე ამაო ამ
ისთვისცა ამაო იქმნნეს სპანი მისნი, და სიმტკიცე იგი ქედ
ისა მათისა, და წყობათა შ~ა მძლეობა, და გარდარეული სიმდიდ
რე მათი: ამისთვის ყ~ივე ამაო არს, გარნა საუკუნო იგი და
ულევნელი, და უკვდავი ცხოვრება:
˜სერა ხვარაზმელნი იგი განიბნინნეს, და უმრავლესი მა
თი გარმანს ივლტოდეს, და სულტანი ჯალალდინ მოიკლა, აქა.
შ~ა და სრულდა ს~დ ჵელმწიფობა იგი მაღლისა სულტნისა ხვარაზმელისა: ხ~ სცნა რა სიკვდილი მისი სულტანმან ყა
სიდინ, მოა[.]ყვანინა კაცი იგი მკვლელი სულტნისა და
მოაღებინა სარტყელი იგი და უნაგირი, და კაპარჭი ძვირ
ფასისა, განჰკვირდეს მნახავნი მისნი, რ~ლ არა ვის ენახნე
ს ეგეთნი პატიოსანნი თვალნი და მარგალიტნი, და კაცი
იგი მკვლელი სულტან ჯალალტინისა ცეცხლითა და აწ
ვევინა სულტნმან ყასიდინჱ
ხ~ მორაიქცეს თათარნი ხვარაზმელთა დევნისაგან, მიერ წა
რვიდეს და მოაოჵრეს ქ~ყანა ხალათისა და ვალაშკერტისა, და ვე
რ წინა აღუდგა სულტანი ხალათისა, ა~დ გამაგრდა ქალა
ქთა შ~ა, და თათარნი წარვიდეს თავრეჟს, და ზავი[.] ქმნეს მათშ~ს და იპყრეს თავრეზი და მისი მიმდგომი ქ~ყანა ყ~ი: და მეორ
ესა წელსა წარვიდეს ბარდავს, განძას, და მუღანს, და მიერ იწყ
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ეს რბევად და ოხრებად საქართველოსა, და რუბანდს აღმომართ ქყ
ანასა მას შარვანისასა, ყაბლას, ჲერეთს სომხითს, და ქ~ყანასა
მას არშაკუნიანთასა დვინსა და ანისსჱ და ვინათგან მეზობლობ
ით მოახლებულ იყვნეს ქყანასა საქართველოსასა უდიდესნი და
უბოროტესნი განსაცდელნი საზღვართა შ~ა საქართველოსათა
უკეთურებისა თვის მკვიდრთა ქართლისათა:
რ~ ყ~ი ასაკი ბერთა და ჭაბუკთა, მეფეთა და მთავართა დიდთა
და მცირედთა მიდრკა სი~ბრტეთა მ~რთ, რ~ დაუტევეს სამართა
ლი და წყალობა, ვინათგან ყ~ი ერი იქმოდა სიბილწესა, ვ~რ ოდ
ესმე ძენი ბენიამენისნი, ვ~რ იგი მიეცნეს მოსასრველად, ეგრ
ეთვე ესენი აქა შ~ა მისცნა ღ~ნ ნათესავნი ქართველთანი
მოსასრველად ვ~რ ძენი ბენიამენისნი, ვ~ა იტყვის წწრ მეტყვ
ელი ოსე,, უ~ი საბაოთ უბრძანებს ნათესავსა ჭურვილსა მო
სლვად ქ~ყანით შორით კიდითგან ცისათ, ჭურვილნი მბრძ
ოლნი მისნი განრყვნად ყისა სოფლისა, და ცოდვათა მოსპოლ
ვად [ოლნი] მისგან ღაღადებისა, რ~ ახლოს არს დღე უ~ისა და შე
მუსრვა უ~ისა მიერ მოიწიოს: კ~დ იტყვის,, დღე უ~ისა მოვალ
ს უკურნებელი რისხვითა და გულის წყრომითა დადებად ყ~ი სო
ფელი ოჵრად, და ყ~ნი ცოდვილნი წარწყმედად, ვა იქმნა ყ~ლი
სოფელი ქართლისა ოჵრად:
ხ~ ვ~ა სცნა მეფემან რუსუდან მოახლება თათართა, და უტევა
ტფილისი და წარვიდა ქუთათისს, და ტფილისს მუხას ძე გოჭი
და უტევა და ამცნო, უკეთუ მოვიდენ თათარნი მოწვას ტფი
ლისი თვინიერ პალატისა და ისანთა, ამისთვის რ~ა სადგომ
ად არღარა იპყრან ვ~რ ხვარაზმელთა:
რჟ~ამს სცნა მუხას ძემან მოახლება თათართა, მოწვა ს~დ ქა
ლაქი, და თვით პალატი და ისანნი და უტევა, და ესრეთ მოოჵ
რდა ქალაქი ტფილისისა: ხ~ ნოინნი ესე ზემო ჵსენებულნი
შემოვიდეს ქართლს, თრიალეთს, სომხითს, ჯავახეთს, სა
მცხეს, შავშეთს, კლარჯეთს, კოლას, არტანს, ანისს, და დვი
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ნს და მოეფინნეს ქყანასა მსგავსად მკალთა საოჵრებლად, და და
ჵოცად და არა სადა იყო ლხინება, შეწევნა და შეშინება მტერთა
ჩ~ნთა ვისგანმე, ესრეთ უწყალოდ მოისრვოდა ყ~ი ესე ქ~ყანა და
ამირ სპასალარი ავაქარ შევიდა ციხესა კაენისასა: და ვარამ გა
გელი წარვიდა ქუთათისს, ეგრეთვე ჲერნი კახნი, სომხით
არნი ყ~ნივე ქართველნი, მესხნი ტაოელნი, თორელ არტან
კოლაელნი ყ~ნივე შეიხიზნეს ციხეთა, მთათა და ჵევთა,
ტყეთა და ყ~თა სიმაგრეთა კავკასიანთასა და მთიულთასა:
და განგრძელდა ესე ვითარი ოჵრება და მოსპოლვა ქ~ყანისა ამ
ის ჩნ~ისა სიმრავლისა ებრ უსჯულოებათა ჩნ~თასა, ამისთ
ვის რ~ განრყვნა ყ~ნ კაცმან გზა თვისი სიმრავლითა ბრ~ტთა
თა, განირყვნა ყ~ი ქყანა, არა ხ~ თუ საქართველო, ა~დ სპარსეთი,
ბაბილოვანი, და საბერძნეთი მიეცემოდა მწარესა ტყვეობასა
და უწყალოთა სიკ~დილთა, რ~ არა იყო წყალობა, და სავსე იყვ
ნეს მოკლულთა მიერ ყ~ნი ალაგნი, ქალაქნი, სოფელნი ველ
ნი, ტყენი მთანი და ჵევნი, თვინიერ სიმაგრეთა, თუღა სადა
მე და რჩომილ იყო, სავსე იყო ტყებითა და გოდებითა: და

ყ~ნი მკვიდრნი საქართველოსანი ამერნი ხედვიდეს მამა
დედანი შვილთა მოკლულთა, და შვილნი მამა დედათა მკ~
დართა მდებარეთა, სხვანი ძმათა და ნათესავთა, და დათა
თვისთა იავარად წარსხმულთა, ცოლთა და შვილთა [მთამ]
მათთა. და ყ~სა სიმდიდრესა მათსა წ~ე მათსა განბნეულსა:
ესეოდენნი ზარნი იქმნნეს თათართაგან, რ~ლ უმრავლესნი
ქართველნი ციხეთა და მაგართა ადგილთა და უტეობდეს, და
შეივლტოდეს ყნივე კავკასად: ხ~ ამათ ულხინებელთა
რა მოეცვა ქ~ყანა ესე, ძლიერნი ერისთავთა ერისთავნი
და ვაზირნი განდგეს ურთიერთარს თავთა მათთა ოდენ შე
მწყნარებელნი: და მეფე რუსუდან ყ~დვე და ემკვიდრა ლი
ხთ იქით. და ვერღარა გარდამოვიდის ლიხთ აქეთ, და ვერცაღ
ა ამერნი ვეზირნი მივიდიან მის წ~ე უცალოებისა ძლი
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თ, თუ არა განქცეულნი მიივლტოდეს ხიზნად: ესრეთ შეუთ
ქუმელნი მოშორდეს ურთი ერთსა, და ირყვნებოდა ქ~ყანა მათი, და ძ
ლიერნი იგი მბრძოლნი და სახელოვანნი უღონო იქმნნებოდ
ეს,და ვერღარა ეძლოთ წყობისა ყოფა თათართა მიმართ, რ~ლ
ნი ტყეთა შ~ა ძლიერად იცვებოდეს: მაშინ მკვიდრნი საქა
რთველოსანი სახელოანნი და წყობათა შ~ა მჵნენი ერისთა
ვთა ერის თავნი სრულიადსა მოოჵრებასა მიეცნეს, ეგრეთ
ვე აღმომართ მკვიდროანნი ყ~ნი:
ამათ რა ბოროტთა ხედვიდა ავაგ ამირ სპასალარი ძე ი~ნე ა
თაბაგისა, წარმოავლინა მოციქული ბარდავს სადა და ებანაკათ
ზემო ჵსენებულთა მათ მთავართა, რ~ლთა ზამთრის აქვნდა
საყოფელად ბარდავი, და საზაფხულოდ გელაქუნის მთანი და არ
არატისნი: რ~ მაშინ აეღო ანისი ჩაღატარს, ამათ წარმო
უვლინა ავაგ მოციქული ზავისა თხოვნად, და დაჰპირდა მუნ
მისლვასა, სამსახურსა და მისთა ქ~ყანათა შ~ა ხარაჯასა, და ს
თხოვა, ფიცი და სიმტკიცე
ხ~ მათ გაეხარნეს და სიხარულით შეიწყნარეს მოციქულნი ავ
აგისნი და მტკიცითა ფიცთა გულ სავსე იყვნეს: მათ აქვნდა
სჯულად ერთისა ღ~ისა თაყვანის ცემა, და დილეულ აღმოს
ლვასა მზისასა აღმოსავლით სამსა ჩოქსა ჰყოფდიან და მ
ეტი არა რაჳ: ხ~ ფიცის სიმტკიცე ესე იყო, განბრძმედილი
ოქროჳ სამჯერ წყალსა შთაყვიან, [და ამა ფიცსა არა ეცრი] განავლიან და შესვიან და
მინდობილი შეიწნარიან, და ამა ფიცსა არა[.] ეცრუვიან და
სიტყვა ტყუილი არა გამოვიდოდა პირით მათით, და მეკობრედა მამათ მბორგელი კაცი გაუკითხავად მოკლიან, და სხვანი
მრავალნი კეთილნი წესნი იცოდეს, და გაეჩინნეს ჵელმწიფ
ესა მათსა ჩინგიზ ყაენსა:
ამათ ოქროთა საფიცრითა და უმტკიცეს მოციქულთა ავაგ
ისთა ფიცი რლ~ითა და ჯერებულ იქმნას ამისთვის რ~ლ, არა
იცოდეს ტყუილი, არცა სიცრუე ფიცთა: მოვიდეს რა მოციქ
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ულნი ავაგისნი და უამბეს ესე ყ~ნი, მაშინ წარვიდა ავაგ და მდ
ები სულისა ქ~ყანისა თვისისა თვის, და მივიდა ქარმაღანს ჩა
ღატარს ბიჩუის და იოსერს წ~ე რლთა იხილეს და პატივ სცეს

და შეიყვარეს, და მცველნი და უდგინნეს ქალაქთა და ვ~რ და მშვიდ
და ქ~ყანა ავაგისი, და სცნა შანშე მანდატურთ უხუცესმან ზავი
თათართა და ავაგისი, და ქ~ყანათა მათთა უვნებელად და ცვა[.], ინ
ება მანცა და გაუგზავნა მოციქული და ავაგსაცა მიუმცნო, უ
კეთუ მანცა მიუმცნოს მივიდეს იგიცა ხილვად თათართა:
ამისნი მცნობელნი თათარნი სიხარულით შეიწყნარებდეს და
მისცეს მითვე ოქროსა საფიცრითა მტკიცე ფიცი უვნებელობისა:
რა მოვიდა კაცი შანშესი წარვიდა და ნახნა თათარნი, და მასცა ფ
დ~ი პატივი უყვეს, და მათგან წაღებული ანისი და მისი მიმდგომი
ქყანა ყ~ივე მისცეს, და მცველნი დაუდგინეს ქყანასა შ~ა: და ეგრ
ეთვე ვინცა მოვიდეს ქართველთა მთავართაგანნი პატივით
შეიწყნარნიან: ხ~ ურჩთა ქყ~ანა მოისრვოდა:
ამისი მცნობელი ვარამ გაგელი ზაქარიას ძე მიენდო, და შეეზ
ავა, და ამისიცა ქყ~ანა და მშვიდდა: ხ~ ჲერეთი, კახეთი, სომხითი,
[რი] და ქართლი და ამოღმართ კარნუ ქალაქადმდის ტყვეობასა და მ
წარესა ოჵრებასა შ~ა იყვნეს, არბევდეს, ჵოცდეს მამათა და დედათა, დ
აუტურფესთა ვაჟთა და ქალთა ტყვედ წარასხემდეს, და ქალა
ქი ტფილისიცა მათ და იჭირეს და აშენებდიან: და ზამთრის და ი
ბანაკეს ბარდავს მტკვრის პირთა, და აღმომართ გაგამდის არბ
ევდიან და ჵოცდიან ქართლს სამცხეს ჯავახეთს, და აღმართ
საბერძნეთამდის, და ჲერეთს და კახეთს და რუბანდამდის: და ამა უ
ლხინებელთა ჭირთაგან მთავარნი საქართველოსანი მიენდ
ვნენ თათართა ჲერ კახნი, და ქართველნი, თორელი გამრეკელ
ნი, თმოგველი სარგის კაცი სწავლული და ფილასოფოსი.
და მრავალ ღონე: ხ~ მესხნი სათნოებისათვის მეფისა რუსუდ
ანისა არა მიენდვნეს: ამისთვის განრისხებულმან ჩაღატა
რ ნოინმან აღიმჵედრა სამცხესა ზ~ა, ა~დ მესხნი შეიწრე
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შეიწრებულისა შიშისაგან შეივლტოდეს სიმაგრეთა
შ~ა, ესრეთ მოისრა და ტყვე იქმნა სულნი მრავალნი სა
მცხეს, და დაჵოცილთა რიცხვი ერთ ბევრად აღვიდა:
ხ~ ოდეს არღარა იყო ღონე, მოახსენეს მეფესა რუსუ
დანს ი~ნე ციხის ჯვარელის ძემან, რ~ლსა ყვარყვარეცა
ეწოდებ[ის]ოდა, უკეთუ ენებოს იგიცა მიენდოს თათართა,
რათა იჵსნას ქყანა სამცხისა ოხრებისაგან, რ~ პატ
ივითა იყო მეჭურჭლეთა უხუცესი და მთავარი ქყან
ისა სამცხისა: ინება მეფემან, წარმოგზავნა ი~ნე და წა
რვიდა და ნახა ჩაღატარ, ხ~ მან პატივით შეიწყნარა
და დაუდგინნა მცველნი ქყანისა მისისანი, და დაიცვა ქ~ყ
ანა მისი ნახვითა მისითა: ესრეთ რა ჵელთ იგდეს ყ~ი
ქ~ყანა განიყვეს მათ ოთხთა მთავართა ოთხად, და ეგრე
თვე ერის თავნი ამის ქყანისანი თვითოეულმან მიით
ვალა, და ამათგან რასაცა ხარაჯასა აიღებდიან მათ ყაე
ნთა გაუგზავნიდიან, და ესრეთ მცირედ მცირედ იწყო ქყ
ანამან და წყნარება:
ესერა და ამტკიცა მეფემან რუსუდან, რ~ წარუღეს ამერი ქ~ყანა თ
ათართა, განიზრახა რათა წარმოავლინოს ძე თვისი დავით, და მოან
დოს თათართა და აღიღოს ფიცი მტკიცე უვნებელად დაცვისა თვის:

მაშინ მოციქულად წარმოგზავნა შანშე და ავაგ, და ვარამ, და ჲერეთის
ერისთავი შოთა, რ~ლსა სიშავისა თვის კუპრობით, უჵმობდეს, და
ვ~ე დავით მივიდოდა ინება ამჵედრება დიდსა შაჰსულტანსა ყასა
დინს ზ~ა ნათესავით სალჩუკანსა, რათა და იმორჩილონ, რ~ლსა.
აქვნდა საბერძნეთი და წარავლინეს ბიჩუის ნოინი, და თანა წა
რიტანა დიდნიცა იგი მთავარნი საქართველოსანი, და ვ~რ მიიწ
ივნეს ქყ~ანასა ეზინკისასა და სევასტიას, და იწყეს ოჵრება:
მაშინ სულტანმან ყასიდინ მოუწოდა ყ~თა სპათა და შემოიკრიბა.
მჵედრობა თვისი კაცი ორმეოცი ბევრი რ~ლ არს ოთხასი ათასი, და
უჩინა მჵედართ მთავრად შარვაშის ძე აფხაზი სახელით დარდა
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ნი რ~ლი სიმჵნისა მისისათვის პ~ლვე დიდსა დიდებასა აღი
ყვანა და მტკიცედ ეპყრა სჯული ქ~ესი: ამას თანა ფარადავლა
თორელის ახალციხელის შალვას ძე, რ~ი იგი ლტოლვილი წა
რსრულ იყო სულტანისა წ~ე, კაცი მჵნე და რაზმთა შ~ა სახელ
ოანი ესენი მჵედართ მთავარ ჰყვნა, და ლაშქართა წინა მბრძო
ლად განაჩინნა, წარმოვიდა მათისა სიახლოისა და დაიბანაკა:
ესმა რა ესე თათართა მოსლვა სულტანისა წყობად მათდა
ესე ზომ განლაღებულ იყვნეს, რომ განიხარეს: ამისი მსმენ
ელი ბიჩუის ნოინი მოვიდა თხრობად ქართველთა მუნ მყოფთა
მოსლვა სულტანისა ყიასდინისა, და იხილა ძის წული ყვარყვ
არე ჯაყელისა ს[.]ახელით სარგის კაცი მჵნე და შემ[.]მართებელი და
ჵელოვანი ომსა შ~ა და ჵმა უყო ბიჩუის და რქვა მახარებელად მე მო
ვალ, ვ~რ რა იყოს ნიჭი ჩემი რ~ დიდსა სულტანსა ას მიეს მო
სვლვა ჩ~ნი და იგიცა მოახლოებულ არს და დაუბანაკებიეს ახლოს
ჩ~ნსა დიდითა და უამრავითა ლაშქრითა და ხვალე ეგულების წყ
ობად და ბრძოლისა ყოფად ჩნ~და: ესმა რა ესე სარგისს განკ
ვირვებულმან ჰრქვა, უწყი წყობათა შ~ა სიმჵნე და განმარჯვება
თ~ქნი ჶ~ი ნოინო, გარნა სიმრავლისა თვის მათისა არა ვეჭობ
სახარულევან იყვნესა: ხ~ ბიჩუის განიღი მნა და ჰრქვა, არა თ
ურმე კეთილად მეცნიერ ხარ ნათესავისა ჩნ~ისა მოლიდთასა,
რადგან ღ~ნ მოგვცა ჩ~ნ ძლევა, არად შეგვირაცხია ჩ~ნ სიმრავ
ლეჳ სპათა მათ, რ~ უმრავლესთა უმჯობესად, ვ~ე მე ვსძლე
ვთ, და უმრავლესითა აღვივსებით ალაფითა:
აწ და ემზადენით ხვალისა ბრძოლად, და ვიხილოთ ვ~რ ვებრძოთ
მტერთა, ესე ზომ გან ლაღებულ იყვნეს ყ~თა ნათესავთა ზ~ა ვ~რ
განთენა და მოვიდა სულტანი სპითა საზარელითა, რ~ იყო ოთხ
ასი ათასი მჵედარი, და განაწყვეს, რაზმი, აქათ თათართა განაწ
ყვეს რაზმი, და ურჩეულესნი მათნი მარცხენესა მხარსა და აწეს
ნეს, ესრეთ აქვნდათ წესად უმჯობესთა [და ემ] ვიდრემე მარცხე
ნესა მჵარსა და აწესებდიან ამის ძლით რ~ლ სხვანი ყ~ნი ნათეს
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ავნი უმჯობესთა და უმჵნესთა მარჯვენით აქვნდათ და წესება, რათა
ურჩეულესნი ურჩეულესსა შემთხვინენ:
ხ~ დროშათა მათთა სიმეწამულე მოასწავებდა სისხლისა და მთ
ვრალობასა მტერთასა, და მიმართეს ძლიერად და არა მიეახლნეს ურთ
იერთარს იწყეს თათართა ჵმითა მაღლითა ძლიერად ძახილი, აჰლ
ა, აჰლა, აჰლა, რლი ძნელად სათარგმანებელ არს და უცნაურ, დას

ამჯერ იტყოდიან ამას აჰლა აჰლა, აჰლა, და მყის მიეტევნიან:
ხ~ ქართველნი უპირატეს და უმჵნეს ძლიერად ეწყვნეს, და იქმნა ომი სას
ტიკი, და მოსწყდა ურიცხვი სიმრავლე სპათაგან სულტანისათა, სა
და სახელოვანიცა შარვაშის ძე დარდანი აფხაზი მჵედართ მთავ
არი მათი მოიკლა, და ივლტოდეს სპანი სულტნისანი და დევნა
უყვეს რა ქართველთა და თათართა, ურიცხვი სული მოსრეს, და შეიპ
ყრნეს მრავალნი: ხ~ ახლციხელი სულტანისა მ~რ მოიკლა შ
ურითა ქართველთათა, ეზომ ეწყვნეს ქართველნი, ვითა განჰკვირდ
ეს ყ~ნი თათარნი, ამისთვის სიყვარულსა და პატივსა და ნიჭსა წი
ნა უყოფდეს, და ქებასა შეასხმიდეს:
ხ~ აღივსნეს ქართველნი და თათრნი ყ~ითა სიმდიდრითა, ოქროთა
და ვეცხლითა, სასმურთა და სამზარულოთა ოქროსა და ვეცხლისათა, უც
ხოთა ლარითა და სამოსლითა, ცხენისა და ჯორისა და აქლემისა არა იყო
რიცხვი, რაზომი აღიღეს: ესრეთ სავსენი მივიდეს საბერძნეთს
დევნად სულტანისა, და მიჰყვეს ვ~ე იკონიადმდე, რ~ლ არს ქალაქი
ფ~დ დიდი, და ზღუდეთა მ~რ მტკიცითა განმაგრებული, რლსა შ~ა
შელტოლვილ იყო სულტანი:
და კ~დ კართა ქალაქისა იქმნა ომი ძლიერი, რ~ლთა თვითოეულ
ად არა არს ჟამი მოთხრობად, რ~ უმრავლესთა დღეთა გამო
ვიდიან ჩალისად, და იბრძოდიან, სადა იგიცა ძლიერი და სახელ
ოვანი ჩალისობა გარდაიხადეს მრავალთა დღეთა სახელ
ოანთა მათ ქართველთა:
ხ~ სულტანმან შეიწრებულმან ბრძოლისაგან ითხოვა ზა
ვი, და აღუთქვა ხარაჯა დიდი და მძიმე, და მრავლითა ძღვნ
1-30 სტრ., 219v
ითა და უფასოთა თვალ მარგალიტთა ძღვნად მიცემითა მოამშვიდ
ნა, და ითხოვნა მცველლნი, და ესრეთ ჟამ რაოდენმე არა იხილოს სუ
ლტანი ვე~მდის გამოარჩიონ უმჯობესი ამისნი და მჯერებელნი თათ
არნი წარმოვიდეს და მოვიდეს ხლათას: ხ~ სულტანმან ხლათისამან ითხოვა ზავი, და წინა მოეგება ძღვნითა დიდითა: ხ~ მათ კეთილად შეი
წყნარეს და მცველნი და უდგინნეს რ~ლ არიან შანანი, და წარვიდეს სა
ზაფხულოსა სადგომსა გელაქუნს, და არარატის მთასა, და გამოგზავნე
ს მოციქული მეფესა რუსუდანს წინა, რათა ზავი იქმნას მათ შ~ს,
და მოსცეს ძე მისი დავით, და მისცენ მეფობა, ტფილისი და ყ~ი საქართ
ველო: და ვ~რ ესმა ესე რუსუდანს, სთნდა სიტყვა ესე და გულ სავს
ე ჰყო, ამისთვის რ~ ფიცსა მტკიცედ იპყრობდეს, და მინდობილსა შეი
წყნარებდეს, და გარდამოვიდა თვით მეფე, და წარმოგზავნა ძე თვისი დავით რ
ლ~თა წინა მიეგებნეს შანშე, და ავაგ, რ~ლნი თათართა დიდთა პატ
ივითა შეეწყნარა შოთა კუპრი თორელი, ვარამ ქართ[ვე]ლის ერისთ
ავი სურამელი, გრიგოლ სამცხისა სპასალარი და მეჭურჭლეთ უხუც
ესი ციხის ჯვარელი, თმოგველი, შავშ კლარჯნი და ტაოელნი, და წარი
ყვანეს მეფე ძე რუსუდანისი და~თ: ხ~ რუსუდან თანა წარატანნა ყ~ნი
მთავარნი ლიხთ იმერელნი, და დიანი ცოტნე კაცი პატიოსანი და სა
თნოებიანი, და ბრძოლათა შ~ა სახელოანი, ბედიანი რაჭის ერის თავი,
გურიელი და ყ~ნი წარჩინებულნი წარემართნეს, და შევიდეს ტფილისს.
და წარვიდეს მუნით ბარდავს, სადა და ებანაკათ ნოინთა: , მოიყვანეს
დ~თ დიდითა პატივითა და ლაშქრითა, და ვ~რ იხილა ქარმაღან, ჩაღ
ატარ, იოსურ და ბიჩუის განიხარეს, და პატივი უყვეს მეფესა და მთა

ვართა საქართველოსათა, და მოსცეს ყ~ი საქართველო ტფილისი და ს
ამშვილდე, რ~ლი პ~ლ ომითა აეღო იოსურ ნოინსა, და ანგურგასთ
ანა და ხთომითა ავაგისათა, და ესრეთ კეთილად შეიწყნარეს და~თ მე
ფე, რ~ლსა ნარინ და ვითობით უწოდეს, ესე იგი არს სეფის პირი და
ვით: მაშინ წარავლინეს მოციქული წ~ე დიდისა ყაენისა, რ~ლი ყარ
აყურუმს იჯდა ტახტსა ზ~ა ჩინგიზ ყაენისასა, და ჩინგიზ ყაენი გარდა
ცვალებულ იყო, და ჵელთ იგდო ძემან მისმან სახელით ოქროფა ყა
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ინობა, რ~ი იყო კაცი კეთილი, დიდად უხვი და მოსამართლე და იგიცა გა
რდაიცვალა, და დასვეს ძე ოქროფასი ყაენად სახელით ქუქ და იგიცა მოკვდა:
დაჵელთ იგდო ყაენობა მანგუ, ამას გაუგზავნეს მოციქული და აუწყეს
აღება სპარსეთისა, საქართველოსა, და დიდისა საბერძნეთისა, და ყ~თა
თემთა: და გაუგზავნეს დიადი მოკაზმული ქუდი აბჯარი ტანისამოსი და მიუწერე
ს წესი და სჯული, ვ~დ ქართველნი ს~დ მოვიდეს მეფე, და ერთობით
ქართველნი, რ~ლთა აქვსთ სჯული კეთილი და ტყუილსა ევლტია
ნ, და მწამლველი[ბასა] და მხიბლავი კაცი არცა თუ სახელ იდები
ს მათ შორის:
ხ~ სპარსნი არიან ცრუ, მოღალატენი, ფიცისა არა შემნახავნი, და მუ
ლიდნი, და მწამლველნი მრავალნი იპოებიან მათ შ~ს, და ურცხვ
ინოდ მამათ მავალნი: მიიწია რა ელჩი ბათოსა, რ~ი იყო შვილი
თუბისი პირმშოსა ჩინგიზ ყაენის შვილისა, რ~ მაშინ ყაენთა
უპირატესობა ბათოს ყაენსა ეპყრა, რ~ლსა ჰქონდა ოვსეთი, და დიდი
ყივჩაყეთი, ხაზარეთი და რუსეთი, [ვ.] ვ~ე ბნელეთამდე, და ზღვა
მდე და რუბანდისა: და ამან წარავლინა წ~ე მანგუ ყაენისა, და ვ~რ
იხილა მოციქული განიხარა, და ჩაბალახისა ხილვასა ზ~ა განჰკ
ვირდა, და ესრეთ მოუმცნო ნოინთა მანგუ ყაინ:
ვინათგან ქართველნი წყობათა შ~ა კეთილად გიხილვან და
ტყუილი არა არს მათ შ~ს, და მინდობა იციან, და მჵნენი არიან
ბრძლოათა შ~ა, თ~ქნ გვერდით, იპყრენით მტერთა თქნთა ბრძ
ოლად, ხ~ სპარსნი მოსწყვიდენით, და მის ქყანისა თავადნი აქა წა
რმოგზავნენით: ესე მოციქულნი რა მოვიდეს ავაგ, რ~ლი ამირ სპ
ასალარობისაგან ათაბაგ იქმნა მეფის რუსუდანის მიერ, იგი წა
რავლინა ჩაღატარ ნოინის წ~ე დიდისა ყაენისა ბათოსა, დახ[.]ლ
თის სულტანი წარვიდეს უცნაურსა, და ყ~დვე ქართველთა ნათ
ესავისაგან უვალსა-გზასა: და ვ~რ მიიწივნეს წ~ე ბათოსა რ~ლი
იყო მას ჟ~ა უმთავრესი ყაენთა და უზესთაესი და აღმატებული შვ
ენიერებითა, და მუნ თანა წარეტანა ათაბაგსა ივანე ახალციხელის
ძე სახელით დავით ეჯიბი ავაგისი, და მუნ ჰრქვა ავაგს, ვინათგან
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უცხოთა ნათესავთა მომართ მოვიწიენით, და არა უწყით თუ რა ყოფად
არს ჩ~ნდა. ესრეთ განგაზრახებ, რათა ვიქმნე მე ვ~ა პატრონი და მთავარ
შნდა, და შენ იქმნე ვ~ა მონა, უკეთუ ინებოს მოკ~დინება შენი მე
მოცავიკლა და არა შ~ნ და არღარა ვეჭვ უკეთუ ბატონი მოიკლას,
ყმათაცა დაჵოცად დაესრეთ მრავლითა ვედრებითა და იძულები
თა დაარწმუნეს ავაგს ამისა ყოფად:
ვ~რ შევიდეს წ~ე ბათოსა წინა წარიძღვანა დავით ვ~ა უმთა
ვრესი, და ესოდენი სათნოება ქმნა დავით განმწირველმან თავი
სა თვისისამან სიკვდილად პატრონის ათვის: ხ~ იხილა რა ყა

ენმან ბათო განიხარა და დიდად პატივსცა მრავალთა დღეთა, და
ვ~რ სცნეს კეთილის ყოფა ბათოსაგან, და უშიშ იქმნეს სიკვიდი
ლისაგან ერთსა დღესა შეუწოდა ბათო, დაავა წინა წარუძღვა:
ესერა იხილა ყაენმან განკვირვებით შემხედველი ეტყოდა ავაგ
ს, არა სადამე მეცნიერ ხარა რ~ლ პატრონი არს შენი, რ~ლი უკა
ნით შ~ნსა დგას და შენ წინა წარმოსძღომიხარ: ხ~ დავით ღიმი
ლით ეტყოდა დიდო და გამარჯვებულო ჵელმწიფეო, ეგე არს პატრო
ნი და მე მონა მაგისი:
და განკვირვებული ყაენი ჰკითხვიდა მიზეზსა მისსა, რ~ლისა თვის დავი
თ თქვა მის ძლით ვყავთ დიდო ყაენო, რ~ლ არა მეცნიერ ვართ სი
კეთისა შენისა, და რასა შეგვამთხვევდით არა უწყოდით უკე
თუ გენება მოკ~დინება ჩ~ნი მემცა მოგეკალ უწინარეს და არა პატრ
ონი ჩემი: რლ~ისათვის დიდად განჰკვირდა და აქო დავით და თქვა ყაენ
მან უკეთუ ნათესავი ქართველთა ეგე ვითარი არს ვბრძანებ, რა
თა რაოდენნიცა ნათესავნი არიან მორჩილებასა ქ~შე ჩვ~ნ ყაენთა
სა, ყ~თა უმაღლესად და უწარჩინებულესად დაგიჭირნე, და ყ~თა უპ
ატიოსნესად აღგრაცხნე, და მამული და საქონელი თ~ქნთა ჵელთა
იყოს, და ყ~სა საქმესა შ~ა მისანდონი იყვნეთ ჩნ~გან: და ეს რეთ
ესე ბრძანება დააწერინა და განაჩინა, და მოსწერა დიდსა მანგუ ყა
ენსა, და წარგზავნა მის წ~ე ხატაეთს, და ყარაყურუმს ესე აქამომდე
იყავნ: ხ~ ჩ~ნ და შთომილისა სიტყვისა მიმართ აღვიდეთ: გა
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რდამოვიდა რა მეფე რუსუდან ლიხთით და მივიდა ტფილისად, მიე გე
ბნეს ყ~ნი წარჩინებულნი სამეფოსა მისისანი, და წარავლინა ძე თ
ვისი და~თ ნოინთა წ~ე, რ~ლთა პატივითა შეიწყნარეს იგი, და მოსცეს
ყ~ი სამეფო, წარჩინებულნი და ყ~ნი მთავარნი საქართველოსანი
და ესრეთ კ~დ ეგო სრული სამეფოჳ ბრძანებასა ქვეშე რუსუდან დედოფლისასა: კ~დ აქაცა ვინებე დუმილი ვინათგან მეგულების სა
ქმისა განსაკთომელისა მოთხრობაჳ, დაღათუ-არა საკადრებელ
არს თხრობად მეფეთა თვის უშვერსა რასამე რ~ იტყვის მოსე მ
ხილველი ღ~ისა ვ~დ,, ერისა შენისასა არა რქვა ბრ~ტი:
გარნა ვინათგან წიგნი ესე შუა მდებარე არს კეთილის მოქმე
დთა და ბრ~ტის მოქმედთათვის, შენდობილ იყავნ სიტყვანი ჩემ
ნი, რ~ ჟამთა აღმწერელობა ჭ~ტის მეტყ~ლება არს და არა თ
უ თვალხმა ვისთვისმე: რ~ ამათ ჟამთა და ივიწყა შიში ღისა.
და ანდერძი ძმისა თვისისა, და ფიცი იგი რ~ი აფიცა ძმამან მისმ
ან რუსუდან მეფესა, და განიზრახა ძრახვა უცხო, რათა და უმტკი
ცდეს მეფობა ძესა მისსა დვ~თს, და წარავლინა კაცი საბერძნეთ
ს სულტანსა ყასდინს, და ასულსა თვისსა თამარს წ~ე, რათა ძ
მის წული მისი დ~თ ყრმა, რ~ლ პ~ლ წარევლინა მათდა, რათა
ბრ~ოტი რაჳმე უყო მას, და მათ არა რაჳ ბრ~ტი ეყო: და აწ შეუ
თვალა მათ, რათა ბრ~ოტი უყონ, წარსწყმიდონ და მოკლან და მი
ერით უზრუნველ ეპყრას მეფობა მას, და ძესა მისსა და~თს:
ხ~ მათ არა ისმინეს ესე, ა~დ კ~დ სხვა წარავლინა მოციქული ა
მავე პირისათვის; ხ~ იგინი არავე ერჩდეს: და მესამედ სხვასა
ვედრებელი წიგნი წარგ[ვლინა მოციქლი ამავე პირის]
[ათვის] ზავნა [წა] წარგზავნა შვილისა და ძმისა მკვლელ
ობითა სავსე, და იგინი არცა მაშინ ერჩდეს: და ამისგან განც

ვიფრებულმან და გულის წყრომით აღვსებულმან და ივიწყა
დედობრივ ლმობა და ნათესავობა და სჯული ბუნებითი და თვი
თ შვილისაცა სიყვარული, ვ~ა იტყვის ბრძენი სოლომან ვ~დ
გულის წყრომამან კაცისამან სიმართლე ღ~ისა არა ყვის
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ვ~ა ამან კეთილთა ძირთა მორჩმან არა ჰყო სიმართლე და წ
ყალობა: და წერა წიგნი სიძესა თვისსა სულტანსა ყასი
დინსთანა ესრეთ; ვ~დ ამისთვის მენება მოკვლა ძმის წულ
ისა ჩ~ისა და ვითისი, რ~ ასულსა ჩემსა და ცოლსა შ~ნსა, ძმ
ისწული ეგე ჩემი დავით თ~ა ეყვის, სიბილწედ ამისთვის არა უნდა ას
ულსა ჩ~სა მაგისთვის ბრ~ტი; ჶ[~]ი გინება მჵეცთა უმძვი
ნვარესი, ჶ~ი მკვლელობა ოდესმე სმენილთა და გარდარეუ
ლთა [.]კვლელობათა უბოროტესი, რ~ლი აღასრულა შვი
ლსა და ძმასა თვისსა ზ~ა დამვიწყებელმან დედობრივთა და
ძმებრივთა ლმობათამან: ხ~ მიიწია რა წიგნი ესე სულტანი
სა წ~ე, მყის აღშფოთდა, და შევიდა სახლსა სადედოფლოსა, და უ
პატიოდ განითრია ცოლი თვისი მოფხვრითა თმათათ
ა, და ფერჵითა ძლიერად უხეთქნა პირსა მას შვენიერსა, და ტ
ანი იგი ზარიფი ფ~დისა ცემისაგან სისხლის ფერ ჰყო:
და ხატნი იგი რ~ლნი სამარადისოდ აქვნდის სავედრებელად მის
წ~ე შეაგინნა და და მუსრნა, და ყ~ნი მის წ~ე მყოფნი მსახურნი
და მჵევალნი ექსორია ყვნა, და რ~ლნიმე მოსწყვიდნა, და ცოლსა თ
ვისსა შინებით უთქმიდა: უწყალოდ სიკ~დილსა, უკეთუ არა დაუ
ტეოს სჯული ქ~ესი, დმუსულმან იქმნეს, და მრავალნიცა
ტანჯვანი შეამთხვივნა, რ~ლისა შ~დ მრავალთა ტანჯვა
თა მ~რ მომედგრებულმან უარჰყო სჯული ქ~ესი რ~ აქამომ
დე მტკიცედ ეპყრა სჯული ჭ~ტი რ~ მღვდელნი და ხატნი,
და ჯვარნი წ~ე მისსა აქვნდეს არა ფარულად, ა~დ განცხადებულად;
ხ~ ყრმა იგი და ვით შეიპყრეს, და მრავალნი ტანჯვანი შეამ
თხვივნეს რათა, ჭ~ტი აღიაროს: ხ~ იგი იტყოდა უბრალო
ვარ მოწამე არს ღ~ი, და ღათუ აწ ესე ცილი და მწამა მამიდ
ამან ჩემმან და საჯერებელად არს თქ~ნ წ~ე, გარნა საქართვე
ლოსა ბრალისა და შეცოდებისა თ~ს ექსორია მყო, და სიკვ
დილი ჩ~ი გამცნოთ: აწ იხილე მოწყალეო და მაღალო სუ
ლტანო, რ~ ადრითგანვე ენება ჩ~ი მოკვდინება და მკვლელო
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ბისა ჩ~ისა გული [თქმიდა] აქვნდა: ესე ვ~ა ესმა სულტანსა
მცირედ ვე~მე ლმობიერ იქმნა, და მაშინ სიკ~დილი არღარა ინება
მისი განგებითა ზეგარდამოთა, რ~ მსჯავრნი და განგებულებანი ღ
~ისანი გამოუკლვეულ არიან, ვ~ა წერილ არს,, ვინ სცნა გონებ
ა უ~ისა ანუ ვინ თანა მზრახველ ეყო მას:
გარნა არავე ს~დ დამშვიდნა გულის წყრომა სულტანისა, რ~ ვ~ა
ალითა მძაფრითა ეტყინებოდა გული მისი: ამისთვის მოუწოდა
მენავეთ მოძღვარსა და მისცა და~თ ჵელთა მათთა, და ამცნო, რა
თა წარიყვანონ და შთაგდონ იგი სიღრმესა ზღვისასა, ხ~ უ
კეთუ არა ჰყონ ესე იავარ იქმნენ იგინი სახლითა და დედა წუ
ლითა მათითა, და იგინი ბრ~ტად მოისრნენ:
ხ~ მენავეთა მათ წარიყვანეს და შთასვეს ნავსა, და მიმართე

ს პელაგონად, და მიიწივნეს სიღრმედ დიდად განშორებულა
დ ქყ~ანისაგან, და ენებათ შთაგდებად; და ვითისი: მაშინ ევედ
რა მენავეთა რათა ევედროს მცირედ ღ~ა ლოცვითა და ცრემლითა,
და დააცადონ ჟამ ერთ: ხ~ მათ დრო სცეს, ვ~რ აღდგა და გამოი
ღო უბეთგან ხ~ ყ~დ წ~ისა ღ~ის მშობელისა, რ~ი ვედრების
სახედ და ხატულ იყო, და მ~დის თანა აქვნდის და მისა მიმართ აქვ
ნდის სასოება; ესე და იდვა პირსა და თვალთა, და ცრემლნი სი
მწარისანი გარდამოსთხივნა და თ~ქვა ყ~დ წ~ო დედოფალო დედა
ო მჵსნელისა ჩნ~ისა იესოს ქე~სო, ცოდვილთა შესავედრებელო,
და ნუგეშინის მცემელო შ~ნ შეივედრე სული ჩემი, რ~ შენ ხარ ნ
უგეშინის მცემელი მწარისა ამის სიობლისა ჩ~ისა, და უმს
ჯავროდ სიკ~დილისა რ~ სამარესა და მიწასა შინაცა და ფლვად.
არავინ ღირს მყო რ~ საჭმელად თევზთა მივეცი, და საფლ
ავი ჩ~ი არა საცნაურ იქმნების, ა~დ მოწყალებათა შ~ნთა მინ
დობილი ვითხოვ უკანასკნელსა ამას ოხჭანსა შ~ა, რა~თა მიხ
სნა მე ჰაერის მცველთა ჵელთაგან, და საშინელთა მათ სატან
ჯველთაგან, რ~ლსა მოელიან ჩემებრ ცოდვილნი და ბრალეულნი:
ამას და ამისსა უმრავლესსა ილოცვიდა ლმობიერად ცრემლთა
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მწარეთა მომდინებელი:
მაშინ აღხადეს შესამოსელი, და ხატი, იგი წარუღეს, რ~ლისათვი
ს ევედრა ლმობიერად, რათა მისცენ ხატი იგი ყ~დ წ~ისა, რათა თა
ნა აქვნდეს: ისმინეს მენავეთა და მისცეს ხატი იგი, და დაიკიდა
ყელსა:: ხ~ ვითარ ეგულებოდათ შთაგდება, ერთმან მენავეთა
განმან ჰყო წყალობა განგებითა ღ~ისათა, და ვედრებითა ღ~ის
მშობელისათა მცირე რაჳმე ფიცარი მისცა ჵელთა მისთა, და ე
სრეთ შთააგდეს ზღვად: ხ~ დ~თ მოეხვია ფიცარსა მას, და მო
ბერა ქარმან ძლიერმან, და მყის უჩინო იქმნა თვალთაგან მა
თთა, და მიმო აქვნდა ფიცარი იგი ღელვათა ზღვისათა ყრმ
ითურთ, ვითარ კიდობანი ნოესი, და მყის განაგდო ჵ[.]მელად: იხი
ლა იგი ვაჭარმან ვინმე მგზავრ მომავალმან, და მიავლინა
მან მცურავი, რ~ ჯერეთ შორსღა იყო ქყა~ნისაგან ვ~რ უტევ
ან ერთ, და მოიყვანა ვაჭარსა მას თანა: მყის შემოსეს და სა
ზრდელი მოართვეს, და ნუგეშისცეს და განძლიერდა რა სიმშილ
ილისა და წყურვილისაგან შეიწრებული, რ~ლ თვალთაცა კამკა
მებად ვერ ეძლო, მაშინ იწყო კითხვად ვაჭარმან მან მიზ
ეზი შთაგდებისა თვისისა ზღვად: ხ~ მან ყოველივე ზემო
წერილი საქმე აუწყა, რ~ლისა თვის განიხარა ვაჭარმან მან,
და სახლად თჴსად წარიყვანა, და იწყო პატივის ცემა, ვ~ა საყვარე
ლისა შვილისა, ესრეთ ფუფუნებით აცხოვრა, და დაჰყო მას
ვაჭარსა თანა ექვსი თვე ოდენ, და განაცხადნა საქმე ესე ყ~თა.
შ~ს, ვ~დ ვაჭარსა ვისმე ზღვასა შთაგდებული ქართველთა
მეფისა ძე უპოვნიეს, და მიიწია სიტყვა ესე სულტანსა ყიასდანსა თ~ა:
მაშინ აღივსო გულის წყრომითა, მყის წარავლინა მჵედარ
ნი და მოაყვანინა ყრმა იგი და~თ, და მენავენი იგი პყრობილ
ჰყვნა და სიკდილისა აქადებდა ბრძანებასა ჩ~სა რად ურჩ ექმ
ნენითო: ხ~ ისწავა რა ვაჭრისა მისგან ზ~ა მიწევნით ზღვით გამოყვანება, და შ~ს ყოფა ადგილისა მის სადა შთა

ეგდოთ, და რ~ლსა ნაპირსა გამოიყვანა, ყრამა იგი მენავენი
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იგი განუტყვნა, ხ~, დავითისა თვის არავე და სცხრა გულის წყრომ
ად, ა~დ ვ~ა ჲეროდე შესძინა ძვირი ძვირსა ზ~ა, და კაცის კვლა
კაცის კლვასა ზ~ა, და უბოროტესი სატანჯველი განაჩინა, რ~
იყო ჯურღმული ღრმა, რ~ლსა შ~ა წყალი არა იყო, ამას შ~ა
იყვნეს გველნი შთაყრილნი ასპიტნი წამლიანნი სავსე
ნი გესლითა მაკდინებელითა და ლოდი დიდი ზ~ა ედვა, და იყო
ყ~დ უნათლო მღვიმე იგი, და მწარისა სიკ~დილისა ღირსსა
მას შ~ა შთააგდებდიან:
მას შ~ა ბრძანა ყიასდინ შთაგდება ყრმისა მის და ვითისი: და ვ~რ
წარიყვანეს დ~თ თანავე აქვნდა ხატი იგი, აღიღეს ორმოსა მი
სგან ქვა იგი, და მას შ~ა შთააგდეს, და ლოდი იგი ზ~ა მიაგო
რეს: ხ~და იცვა ღ~ნ ვ~ა დანიილ პირისაგან ლომთასა ესრ
ეთვე ესე მჵეცთა მათგან გესლიანთა და იცვა:
ხ~ამა და ვითისა ერთი ყრმა პირველვე თანა წარტანებული
მამისა მათისა ლაშა გიორგისაგან ეახლა ნათესავით რო
ვთი სახელით სოსანა, რ~ი იგი ფ~დ უყვარდა, ესე შეუდგა
რჟ~ს შთააგდებდენ ჯურღმულსა მას, ისწავა ადგილი იგი
და რჟ~ს და უტევეს კაცთა მათ სულტანისათა, მივიდა სოსა
ნა მცირედ შესთხარა პირის კერძ და წარვიდის ქალაქად
მიმოვიდოდის და ითხოვდის პურსა, წარიღის და იდუმალ შთ
აუგდის პური, და ესრეთ ზრდინ ხუთსა წელსა: ორი გუდა
ჰქონდის სოსანას ერთითა პურსა, და ერთითა წყალსა შთა
უკიდებდის საბლითა ყრმასა მას:
ხ~ მიწვის რა ძილად ყრმა იგი დ~თ გველნი იგი რლ~ნიმე
ყელსა მოეხვეოდეს, რ~ლნიმე ფერჵსა, სხვანი უბესა სხვ
ანი გვერდსა და უწვიან: და ვ~რ ეძინა დღესა ერთსა, გვერ
დისა ქცევასა შ~ა მჵრითა და აჭირა გველსა ერთსა, და ატ
კივნა რ~ლნცა სასტიკად უკბინა მჵარსა ზ~ა დავითს, დავ
ითარ სიმწარისაგან ძლიერად ჵმაჰყო და ვით, სხვანი იგი
გველნი მოუჵდეს და დაჭრეს გველი იგი მკბენელი და ვით
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ისი, და იწყეს ლოშნად წყლულთა მათ ყრმისათა და მყისგანჰკურნეს, და გველი იგი შეჭამეს, გველთა მათ: ესრეთ საკ
ვირველებით განარინნა ღ~ნ ყოვლისაგანვე წარსაწყმედე
ლისა, რ~ნი მოიწივნნეს მის ზ~ა:
რ~ ესრეთ განიზრახა მეფემან რუსუდან. თავით თვისით და მტკ
იცება მეფობა ძისა თვისისათვის არა მომხსენებელმან სი
ტყვასა წწრ მეტყ~ლისა ესაიასა, რ~ლსა იტყვის ვ~დ,, და მო
ხედნეს უ~ნ გონებასა მას ზა დიდსა მთავარსა ასურიასტა
ნისასა, და სიმაღლესა მას ზ~ა დიდისა მთავრობისა მისი
სასა, და სიმდიდრისა თვალთა მისთასა, რ~თქვა ძალითა
ჵელთა ჩემთა ვყო და სიბრძნითა გულის ჵმის ყოფისა
ჩემისათა მოვიპყრნე საზღვარნი თესლებისანი და ძა
ლი მათი წარმოვიღო და შევსძრნე და მკვიდრებულნი, და
სოფელი ყ~ი და ვიპყრა, ვ~ა მართვენი და ვ~ა კვერცხი და შ
თომილი აღვიხვნე, და არავინ იყოს რ~ი განმერეს მე, ა

ნუ სიტყვა მიგოს: აწ უკ~ჲ იდიდოს ცული მეა თვინიერ
მკვეთელისა, ვითარმცა თავით თვისით ჰკვეთდა, ანუ
ამაღლდეს ხერხი თვინიერ მზიდველისა მისისა, ეგრეთ
ვე ვინ აღიღის შეშა გინა კვერთხი არა ეგრეთ, ა~დ მო
ავლინოს უ~ნ. საბაოთ შ~ნსა მაგას პატიოსნებასა ზ~ა უპა
ტიოება, და დიდებასა შ~ნსა ზ~ა ცეცხლი აღგზებული აღ
ატყდებოდეს ვ~რ აღესრულა აღესრულა პატიოსნისა მე
ფისა რუსუდანის ზ~ა რ~ სირცხვილ მიჩნს კადრებად, და
კ~დ დუმილად ვერ მიძლავს, რ~ უპატიო ჰყო თავი თვისი ბრ~
ტისა ამის ჵელ ყოფითა, ა~დ განაქარვა ღ~ნ განზრახვა მ
ისი, ვ~რ ზრახვა აქიტოფელისი და ვითის[.] ზე:
არა გულის ჵმა ჰყვნა თქმულნი იგი წწ~რ მეტ~ყლისა,, უ~ნ
განაქარვნის ზრახვანი კაცთანი ზრახვამან საღთომა
ნ ვ~ა მოსეს ზე ფარ[.]ოსი, და განერა ჵელთაგან მისთა: და კ~დ
ვ~რ განერა და თ საულისაგან, და ცუდ იქმნა განზრახვა მა
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თი, ეგრეთვე შ~ნ ჶი კეთილთა ძირთა მორჩო დედოფალთ დე
დოფალო და მეფეო რუსუდან, რა ჰყავ ანუ რა მოივაჭრე:
იხილე რ~ ხუთისა წლისა ჟამნი დაყვნა ულხინებელთა ამ
ათ ჭირთა შ~ა ჯურღმულსა ღრმასა გველთა თანა. იგი გან
ერა ზეგარდამოთა განგებითა, ხ~ განსვენებასა და სუფევასა შ~ა
მყოფი, და ტახტსა ზ~ა მჯდომი მრჩობლ განეჵვი ცხოვრების
აგან, ვ~რ ქვემორე სიტყვამან საცნაურ ჰყოს: ხ~ ჩ~ნ პ~ლსავე სიტყ
ვასა აღვიდეთ: მოიწია რა მეფე რუსუდან ტფილისს, და ძე თვისი
და ვით ნოინთა წ~ე წარავლინა, ხ~ მათ ინებეს და ვითისა დიდსა ყაენ
ს ბათოს წ~ე წარვლინება, და მერმე ყარაყურუმს მანგუ ყაენის
წ~ე: და ვ~რ სცნა რუსუდან წარვლინება ძისა თვისისა უცხოთა ნა
თესავთა შ~ს უცნაურთა და შორთა ქყ~ანათა ტკივილითა უსაზომ
ოთა მწუხარებითა შეიცვებოდა და დაუწყვედელთა ცრემლთა მო
ადინებდა, და მოიხსენებდა რა იგი ჰყო, ძმის წულსა თჴსსა დავით
ის ზ~ა, ვ~რ ექსორია ჰყო, ეგრეთვე თათართა წარავლინეს ძე მის
ი ვ~ა ექსორიად წ~ე ბათოსა:
ვ~რ არღარა იყო ღონე წარვიდა ნარინ დავით, და წარჰყვეს ცოტანივინმე თ~ა შეზრდილნი ქართლის ერისთავის გრიგოლის სურამელი
ს შვილი ბეგა, გურკელელი მახუნჯაგის ძე ამირ ეჯიბი. ბეშქე
ნ, და თვალნიცა ორნი თანა წარეტანებინეს იდუმალ ძვირსაფა
სონი, და წარ ვიდეს შ~დ კვალსა ავაგისასა, [და კვალსა] და ხალთი
ს სულტანისასა, რ~ პ~დ იგინი გაგზავნეს თათართა და მიი
წივნეს წ~ე ზემო ჵსენებულისა ბათოსა, რ~ნ კეთილად ისტ
უმრნა, და ორისა წლისა ჟ~ა თ~ს თანა იპყრნა ნარინ დ~თ და მერმე.
წარავლინა ჩინ მაჩინს და ყარაყურუმს მანგუ ყაენს წ~ე რ~ი მი
იწია რა კეთილად შეიწყნარა და ავაგს შეეყარა, რ~ი პ~ლ მისრულ
იყო მუნ და მისთანა იყოფოდა და ყაენი კეთილსა უყოფდა მას:
აწ ოთხთა ამათ ნოინთა მოიგონეს ბრ~ტის ყოფა ალმუთელთა
რ~ი შეამთხვინეს, პ~დ აღიმჵედრნეს მათ ალმუთელთა ზ~ა,
თ~ა წარიტანნეს ქართველნი, და მათ თანა აბრძოლებდეს მტერ
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თა მათთა ზ~ა, და წარმოუვლინეს მოციქული მეფესა რუსუდან

ს რათა მისცეს საქართველოდამ ლაშქარი კმა საყოფელი ალმუ
თსა ზ~ა: მას ჟ~ა მეფე რუსუდან შვილისა თვისისა ნაღვლითა
და ტკივილითა მწარედ განილეოდა, და სნეულებული გარდაიცვალა
ტფილისს: ქ~კს:  ნ ა: და წარიყვანეს მთავართა დიდითა
პატივითა და გლოვითა, და დამარხეს სამარხოსა მამათა მათთ
ასა მონასტერსა გელათს, და გაჵდეს ქართველნი უნუგეშინი
ს ცემოდ და უმეფოდ, და არღარა ვინ იპოვებოდა ნათესავი მეფ
ეთა, რ~ ერთი დ~თ საბერძნეთს წარევლინა ყისდანისა თ~ა რათა
წარწყმიდოს: და მეორე და~თ რ~ლსა ნარინ დავით უჵმობდეს ყა
რაყ[.]რუმს წარეგზავნა, და არა უწყოდეს თუ რა შეემთხვია: ამი
სთვის თვითეული თავადი თავისა თვისისა თვის განაგებდა
და ზრუნვიდა, რ~ თვითოეული ერის მთავარი მათსა ხვედრსა
ნოინსა შეუდგა, რ~ პ~ლვე განყოფილ იყვნეს ნოინთა მ~რ და
გააჩინეს თათართა ბევრის მთავარი რ~ლსა დუმნის მთავ
რად უწოდდეს: და გამოირჩიეს პ~დ ეგარსლან ბაკურ ციხე
ლი, კაცი ღრმად მოუბნარი, და არასა საქონლისა პატრონი
ამას მიათვალეს ლაშქარი ჲერეთ კახეთისა, კამბეჩიანი
სა, ტფილისითგან აღმართ ვ~ე მთადმდე შამახიისა: და შანშე
ს ჵელთ უგდეს მამული მისი, და ავაგისი, ვარამ გაგელისა.
ჵელთ უგდეს ყ~ი სომხითი: გრიგოლ სურამელსა ქართლი; და თო
რელსა გამრეკელსა მსგავსადვე ეგარსლანისასა საჭაბუკოთ შ~ა
ჵელთ უდვეს ჯავახეთი, სამცხე, და აღმართ ვ~ე კარნუ ქალაქ
ამდე: ხ~ ცოტნე დადიანსა და რაჭის [ერის] ერის თავსა ყ~ი იმ
ერი სამეფო, და ესრეთ განაჩინეს თათართა და განიყვეს ყ~ი საქარ
თველო, და წარვიდეს ალმუთს ბრძოლად, და ქართველნიცა თანა
წარიტანნეს, და განიყვეს ორად ნახევარი ერთსა წელსა და ნახევარი
ერთსა წელსა იყვნიან ალმუთს:
ხ~ შვიდ წელ განგრძელდა ბრძოლა ალმუთისი, რ~ნი არიან მიპ
არვით კაცის მკვლელნი, რ~ლთა მულიდად უჵმობენ, ამათ ებრძო
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დენ მრავალ ჟამ, ესე ზემოჵსენებულნი ნოინნი ქარმაღან, ჩაღატა
რ, იოსურ, და ბიჩვის მოუწყინებელად ზამთარ და ზაფხულ, და მათგან
განყოფილნი ქართველნი თვითოეული ხვედრსა მისსა იახლიან,
ნახევარნი ერთსა წელიწადსა ადგიან, და ნახევარნი მეორესა, და ამ
წესითა იბრძოდიან:
დღესა ერთსა წარმოგზავნეს ალმუთელთა მოლიდი ერთი ჵელ
ოვანი, მოვიდა ღამით და მოეპარა მცველთა ჩაღატარ ნოინი
სათა, შევიდა კარავსა მისსა და მძინარესა განაწონა გულსა მა
ხვილი ერთი, და მოკლა იგი, რ~ლ ვერავინ აგრძნა: და ვ~რ განთენა
იხილეს კარვისა მცველთა ნოინი ჩაღატარ მოკლული, იწყეს
ტირილად და ტყებად და ვაებად: და ვითარ ესმა სპათა ჩაღატარ
ნოინისათა მირბიოდეს და იხილეს რა მათცა მოკლული, იწ
ყეს ვაება და ტირილი, და არა უწყოდეს თუ ვითარ, ანუ ვის მ
იერ მოკლულ იყო: მაშინ თქვეს ყ~თა, ვ~დ ვინათგან ქართ
ველნი დიდსა ჭირსა და სასჯელსა შ~ა არიან ჩ~ნ მიერ, ამისთვი
ს მოკლეს ქართველთა ამას ყ~ნი უცილობით და ამტკიცებდეს
თვინიერ ქარმაღან ნოინისა კიდე, რ~ იგი იტყოდა და სწყნარ
დით კაცნო, რ~ არა არ~ნ ნათესავნი ქართველთანი კაცის

მკვლელნი, და არცა სჯულ უცსთ ესე ვ~რისა საქმისა ქმნად: ხ~
იგინი აღშფოთებულნი სიკვდილისათვის პატრონისა განძ
ვინებულნი წარმოემართნეს ბანაკისა მ~რთ ქართველთასა,
რ~ მახლობელად ჩაღატარ ნოინისათა და ბანაკებულ იყვნ
ეს, და ვ~რ მომართეს, განკრთეს ქართველნი და უღონოებ
ასა მოეცვნეს და არა უწყოდეს რამცა ყვეს:
ხ~ ზოგნი ომისა მ~რთ, განემზადებოდეს, და ზოგნი [..]აყენე
ბდეს, რ~ უმცირეს იყვნეს მათსა: მაშინ გრიგოლ სურამ
ელი ქართლისა ერის თავი იტყოდა, არა არს ძმანო ჟამი
ომისა და ბრძოლისა, რ~ ჩ~ნ მცირე ვართ და ესენი უმრ
ავლესნი არიან და უკეთუ ბრძოლა ვყოთ, ყ~თავე, მოგვ
წყვედენ დიდით მცირემდის და უკეთუ არა ვებ
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რძვით, მე ვგონებ ჩ~ნ უთავადესთა მოგვწყვედენ, და ამა ლაშ
ქართა არღარა, და უმჯობესიცა არს რათა ჩ~ნ ოდენ მთავა
რნი მოგვწყვიდნენ და არა ყ~ი ესე სიმრავე მოისრნენ: გარ
ნა შევრდომა ღ~ისა ჯერ არს, რ~ არა ვინ არს მჵსნელი ჩ~ნი
თვინიერ ი~ჴსო ქ~ე ძე ღ~ისა, და ყ~დ წ~ა მშობელი მისი მ~დის
ქ~წი მარიამ, რ~ი იგი მ~დის მცველი არს მოსავთა ძისა მისი
სათა, და უმეტეს ჩნ ქართველთა ნათესავისა: აწ ყ~თა სამ სა
მი მუჵლი მოვიდრიკოთ შევრდომით ყ~დ წ~ისა ღ~ის მშობელ
ისა მ~რთ, და რ~ლთა უწყით ვსთქვათ შესხმა ესე მისი მოწყალებისა
კარი განგვიღე კ~ხლო ღ~ის მშობელო და შემდგომი:
და ვ~რ აღასრულეს ლოცვა ესე სავედრებელი ყ~დ წ~ისა ღ~ის მშო
ბელისა, მოახლებულ იყვნეს თათარნი იგი უწყალოდ და საჵო
ცელად ქართველთა, მაშინ გამოვიდა კაცი ერთი ლელწმოანი
თ, რ~ლსა აქ~ნდა ლახვარი წვდილი ჵელთა შებღალული.
სისხლითა, ლახვარი იგი აღიპყრა ზე და ძლიერად ჵმობდა,, მა
ნ ქუშტემ ჩაღატარ, მან ქუშტემ ჩაღატარ რ~ლ არს ენითა
სპარსულითა მე მოვკალ ჩაღატარო:
ვ~რ იხილეს თა~თართა მყის მიეტევნეს, ხ~ იგი ივლტოდა
ლელწმოანთა მიმართვე, ხ~ მათ შეუდვეს ცეცხლი ლ
ელწამსა და გამოიყვანეს კაცი იგი ლელწმით, და მოიყვანე
ს ქარმაღან იოსურ და ბიჩვის წ~ე: ხ~ იგინი ჰკითხვიდეს ვ~რ
მოაკვდინე ჩაღატარ ნოინი, ხ~ უთხრა მე ვარ მულიდი
მულიდთა შ~ს საჩინო მათ მულიდთა თავადთა მომცეს ოქრო
ფ~დი, და წარმომგზავნეს თ~ქნ ოთხთაგან ერთისა რლისა მე
მოკ~ვდინებად წარმოვედ და მოვედ ღამით და მოვკალ ჩაღა
ტარ ნოინი, და დავიმალე ლელწმოანთა შიგან:
და იგინი ეტყოდეს რა იყო მიზეზი გამოსლვისა შენისა; და ყ
ივილი მაღლად სიკ~დილი დიდისა ნოინისა, ვინათგან და მ
ალულ იყავ: და კ~დ მულიდი მიუგებდა, მე ლელწმოანთა
მათ შ~ა უჵშირესთა რა დამალულ ვიყავ, მყის მოვიდა ვი
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ნმე სახითა დედაკაცისათა სიტურფე აღმატებული, და მრქვა
მე რ~ა ესე ჰქმენ კაცო, შ~ნ მოჰკალ კაცი იგი, და აწ მრავალნი უ
ბრალონი სულნი შ~ნ ძლით მოისრვიან,, და მე მიუგე შიშითა
რა ვყო დედოფალო: ხ~ მან მრქვა აღსდეგ, და შემომიდეგ მე და მ

ივედ და ესრეთ თქვა
შენიშვნა
ჰსთქუა მგონია
ვ~დ მე მოვკალ კაცი იგი, და განარინე ურ
იცხვი სული სიკ~დილისაგან:
ხ~ მე მსწრაფლ აღვსდეგ და შეუდეგ მას, და მან მომიყვანა
თ~ქნსა წ~ე და მე ვ~რ ჵმა ვყავ, და თ~ქნცა მიხილეთ უჩინო იქმნა
დედაკაცი იგი, და არა უწყი ვინაჳთ მოსრულ იყო, და აჰა მე ესერა.
ვარ წ~ე თქ~ნსა: ხ~ ვითარ ესმათ სიტყვა ესე თათართა კაცისა
მისგან, ფ~დ განჰკვირდეს, და კაცი იგი მულიდი ჵრმლითა ორ
ად განჰკვეთეს: ესრეთ იჵსნა ერი თვისი ყ~დ წ~ნ ღ~ის მშ
ობელმან უმსჯავროსა მისგან სიკ~დილისა, ვ~რ ოდესმე იჵ
სნა ქალაქი იგი კოსტანტინუ პოლი რა~ჟას იგი ბარბ
აროზთა მძვინვარედ გარე მოეცვა მჵედართ მთავრობასა
სარვანოსსა, და მძვინვარედ აღდგომასა ხალან სკვითისასა
მთავრისა, ვ~რ და ანთქა მბრძოლნი მისნი ზღვად ქალა
აქისა მისდა მინდობილისანი, რ~ აღდუღნა ზღვა
და განდნა ძივთი ნავისა, და დაინთქნეს მძვინვარედ შეწე
ვნითა ყ~დ წ~ისა ღ~ის მშობელისათა, და ჵმელეთსა ზ~ა მყო
ფთა აწვიმა ცეცხლი ვ~რ ძველ ოდეს მე სოდომელთა ზ~ა:
ამათ საკვირველებათა არა უდარეს ვგონებ, ვ~რ აწ იქმ
ნა მსწრაფლი და ანაზდითი ჵსნა ქართველთა ყ~დ წ~ისა
ღ~ის მშობელისა მ~რ გარნა ვინმე შეუძლოს დიდები
ს მეტყველებად მ~რ სამადლობელი შესხმა საკვირ
ველებისა ამისთვის, რ~ლ და იცვა ურიცხვი სული ქართ
ველთა ნათესავისა ყ~დ უბიწომან სიტყვისა ღ~ისა მშ
ობელმან, ღ~თაებისა და კაცებისა ერთ გვამად შემ
აერთებელმან ორთა შ~ა ბ~ნბათა ღ~თად სრულად და კაცა
დ სრულად ორითა ბ~ნბი[.]თა და ორითა ნებითა შეურევ
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ნელად: ხ~ ამის უბიწოსაგან და ცულნი ქართველნი დიდსა ჭირსა
შ~ა იყვნეს თათართაგან: რ~ მიმდემი და მოუწყინებელი ბრძოლ
ა აქვნდათ ალმუთელთა მ~რთ, და ქართველნიცა თან ახლდიან და ო
რად განყოფილნი იყვნიან ვ~ა ზემორე ვსთქუ თვითეული ერის მთ
ავარი თვითოსა ნოინსა განესაკუთრნიან, და მუდამ გვერდსა იახ
ლნიან: მაშინ ზემოჵსენებული ეგარსლან კაცი საკვირველი, და მჵ
ედრობისა ცოდნითა აღსავსე ესრეთ განდიდნა, კნინღა და მეფ
ობისა სახელისა დებადმდე და ყ~ი ქართველთა ნათესავი ბრძა
ნებასა მისსა მორჩილებდეს ვ~ა მეფესა, და თვით დიდი პატიო
სანი შანშე მანდატურთ უხუცესი და ვარამ გაგელი, და სხვ
ანი ყ~ნი მთავარნი:
მათ შ~ა სხვანიცა ბრ~ტნი ჟამთა შ~ა აღმოსცენდეს, ვ~ა სც
ნეს თურქთა შამს მყოფთა უმეფობა ქართველთა, და ლაშქა
რთა საქართველოსათა ალმუთს ყოფა, და უცალოება ქართველ
თა შეკრბა სიმრავლე ფ~დი ვ~რ სამოცი ათასი კაცი, რ~ლთა
მთავრად და პატრონად ჰყვანდათ კაცი ვინმე სახელოვანი სა
ხელით ყარახან და გამოემართნეს საქართველოსა მოსაოჵრებლად
და მოიწივნეს ქ~ყანასა ვალაშკერტისასა, [..] რ~ლი მას ჟ~ა ოდენ აეღო

შანშეს, და იწყეს ოჵრებად ვალაშკრეტისა, და რაჵს იქით ქყ~ან
ათა ვ~ე სურმანამდე, რომელ იგიცა ოდენ დაეჭირა შანშეს, მან
დატურთ უხუცესსა: ამან ვ~რ იხილა ოჵრება ქ~ყანათა მათ უბრძანა სპათა თვისთა და ავაგ ათაბაგისთა, და შეკრბა მეომარ
ი ოცი ათასი რჩეული მჵედარი, განვლეს რაჵსი, მივიდეს ვა
ლაშკერტს სადა იგი და ებანაკა ყარახანს: ხ~ ვ~რ მიეახლნეს, და
აწყეს რაზმი, და მიეტევნეს ერთმანერთსა, ხ~ შანშე უპირატ
ეს ყ~თასა მიეტევა, რ~ნ ოროლითა განგმირა თურქი ერთი სა
ხელოვანი, იქმნა ომი ძლიერი და მოსწყდა სიმრავლე ურიცხ
ვი სპათაგან თურქთასა, ხ~ სპათაგან შანშესთა კეთილად
დაცულ იქმნეს შეწევნითა ღ~ისათა, და ძელისა ცხოველის
ათა, რ~ისა მ~რთ მინდობილ იყო: და ვ~რ შენივთდა ომი იძლია
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ყარახან და სპანი მისნი, და ივლტოდეს შეუქცეველად: მაშინ დევნა უ
ყვეს ვ~ე ხლათამდე მოსრეს და ტყვე ყვეს სიმრავლე ურიცხვი და აღ
ივსნეს ცხენითა, ჯორითა, და აქლემითა, კარვითა და ურიცხვითა
ალაფითა, ესრეთ [.] სახელოვანნი და გამარჯვებულნი მივიდეს ანის
სა სახელსა და ტახტსა თვისსა, გარნა ვინათგან განითქმოდა ყოველ
გან უმეფობა საქართველოსა, აღიძრვოდეს ყ~ნი ნათესავნი ოჵ
რებად ქართველთა: მაშინ აღიძრნეს საბერძნეთს მყოფნი თურ
ქმანნი, და სულტანი ეზინკისა და სხვათა ქალაქთა შ~ა მყოფნი
ამირანი, და შეკრბა სიმრავლე ურიცხვი და წარმოემართნეს საქართვე
ლოსა: ხ~ ვ~რ სცნეს ტაოელთა შავშ კლარჯ არტან კარნიფოლელ
თა განჰკრთეს და წარმოავლინეს კაცი სამცხეს ყვარყვარე ციხის
ჯვარელ ჯაყელსათანა რათა შეეწიოს: ხ~ მან მოუწოდა ყ~თა მესხ
თა ერის თავთა, და ყ~თა სპათა თვისთა, და შეკრბა მჵედარი ვ~რ ათ
ი ათასი და წარმოემართნეს: ხ~ იგინი მოსრულ იყვნეს ბანას, და გ
არე მოსდგომოდეს რ~ ოლთისნი და ბუღათა ყურნი მას აქვნდეს და
აოჵრებდეს ტაოსს:
მაშინ წინამძღვარ ექმნა სპათა მესხთა ყვარყვარე, და მოვიდეს
თავსა კალმახისასა, ვ~რ ესმა თურქმანთა მისლვა მესხთა, აღ
იჭურნეს იგინიცა, რ~ლთა თავადჰყვეს ალთუხან, და ონხან, აქათ
მესხნი ჩავიდეს მინდორსა მას რ~ლსა ეწოდების ავნის ვაკე, და შე
კრბეს ურთიერთარს, და იქმნა ომი ძლიერი და სასტიკი, და ბერძენნი
და თურქმანნი არა გარე უკუნ იქცეოდეს სიმრავლისა მინდობილ
ნი, და ეგრეთვე მესხნი მინდობილნი სიმხნისა თვის არა გარე უკუ
ნ იქცეოდეს, რ~ ძლიერად ბრძოდეს; რ~ კაცმან ვინმე აზნაურმან
ერთსა კაცსა თურქმანსა მუზარადიანსა თავი ორად განუპო და მოკ
ლა, და მეორესა ონხანის მჵნეთაგანსა ზურგსა უხეთქნა, თუცა ჯ
აჭვი ვერ გაუკვეთა, ა~დ ზურგის მძივი და ამტვრია და ქვე დააკვე
თა მკვდარი, და ესრეთ განგრძელდა, ომი და ორგნითვე მოსწყდა
ურიცხვი, იძლივნეს ბერძენნი და თურქმანნი, და იწყეს სივლტო
ლად: მაშინ ქართველთა დევნა უყვეს და აღიღეს ნატყვენავი
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ურიცხვი სიმდიდრე აურაცხელი, და ესრეთ გამარჯვებულნი და სა
ვსენი მოვიდეს სამცხეს, და ესოდენ განემარჯვათ, რ~ლ ესე ვ~რთა სპ
ათა შ~ს არავინ მოიკლა სახელ დებული კაცი მესხი:
ხ~ ამას ომსა უწოდდეს ბანის ჯვარად, რ~ლ სიმრავლისა მათის

ათვის ძლით და ეტივნეს ბანსავნის ვაკესა: და ვ~რ იქმნა ესე,
ამან სამცხისა სპასალარმან ყვარყვარე წარავლინნა ძის წულ
ნი თვისნი ივანე, რ~ლსა ეწოდა პაპა, და უმრწემესი მისი სარგ
ის, რ~ნი იყვნეს ძმანი ძლიერნი და მჵნენი წყობათა შ~ა უმეტ
ეს ყ~თსა, და შემმართებელნი, ებრძოლნეს ოლთისთა და ა
ღიღეს ოლთისი, და ბუღათა ყურის ციხე ძლიერად განმარჯ
ვებულნი და ნაომარნი ომთა დიდთა შ~ა, მოიქცეს მშვიდობით,
რ~ლთა, არა არს აქა ჟამი მითხრობისა: ხ~ამათ შფოთთა რა ი
ყო ქყ~ანა საქართველოსა შეკრბეს ყნი მთავარნი საქართვ
ელოსანი თავსა კოხტისასა, იმერნი და ამერნი შანშე, ეგარს
ლან დადიანი ცოტნე, ვარამ გაგელი, ყვარყვარე კუპრო შოთაჳ,
და ყ~ნი ჲერ კახნი, ქართველნი, თორელი, გამრეკელი, სარგის თმ
ოგველი, მესხნი და ტაოელნი, ყ~ნი იტყოდეს რაჳმე ვყოთ, რ~
არღარა არს ნათესავი მეფეთა, რათა წინამძღვარ გვექმნეს.
და ვბრძოდეთ თათართა, და იგინი ბ~რტად გვაჭირვებენ ჩ~ნ და ყ~
თა წელთა ალმუთს წაგვასხმენ, ყ~თა ჭირთა და ბრ~ტთა შეს
ამთხვეველად, და არა არს ღონე ჩ~ნი, და ჩ~ნ უმეფონი ვართ:
აწ შევკრბეთ ყ~ნი და ვებრძოლნეთ თათართა და დაპირეს ომი
და დასდვეს პაემანი ქართლს შეყრისა: ამაზედა განიყარნეს
უშორეს მყოფნი აფხაზნი და დიანი [.] ცოტნე, ბედიანი, კაცი
კეთილი და სრულითა საღთოთა და საკაცობოთა, და რაჭის ერი
სთავი, ესენი ყ~ნი წარვიდეს კაზმად:
ესმა რა ესე თათართა ერთად შეკრება ქართველთა წარმოვიდ
ეს ბიჩვის, და ანგურგ, და მოვიდეს კოხტას თავსა, და ესე ყ~ნი მთ
ავარნი და თავადნი საქართველოსანი მუნვე იყვნეს გაუყრ
ელნი, და ჯერეთ ლაშქარი არა შეეყარათ, და ამისთვის ვერღა
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რა წინა აღუდგეს სიმცროსა ბედითა, მოუჵდეს და შეიპყრნეს ყ~ნივე,და წა
რასხნეს ანისის ქყანასა, ადგილსა რ~ლსა ეწოდების შირაკავანი: ხ~
ვ~რ მიიწივნეს ქარმაღან ნოინს წ~ე ჰრქვა მათ, რაჳ არს მიზეზი
შეკრებისა თ~ქნისა, უკეთუ არა განდგომილებაჳ ჩ~ნი გნებავსთ; ხ~
მთავარნი მიუგებდეს არა განდგომად თქ~ნდა შევკრბით, ა~დ რა
თა განვაგოთ საქმე თ~ქნი, და ხარკი გაგიჩინოთ, რ~ლსა იგი უწოდდეს ხარაჯად: ესმა რა ესე ნოინთა არა ს~დ ირწმუნნეს, და
ბრძანა განძარცვა ყ~თა, და მჵართ დაკრვა, და შიშველთა მჵარ დაკ
რულთა სიცხეთა შ~ა [შ] და სხდომა, და ყ~თა დღეთა შ~ა ჰკითხვიდეს
მიზეზსა შეკრებისასა, და უკეთუ არა აღიარონ სი~კდილსა მისც
ენ ყ~ნი ესე ზემო ჵსენებულნი მთავარნი:
ხ~ იგინი და უმტკიცებდენ, რათა მისცენ ხარაჯა, და ამას უყოფ
დეს მრავალ დღე, და ამა ჭირსა და სატანჯველსა შ~ა იყვნეს, და
არცა ირწმუნებდეს სიტყვასა მათსა, და არცა განუტევებდეს: ხ~
ვ~რ მოეახლა პაემანი, მოვიდა დადიანიცა ცოტნე ლაშქრითა მა
თდა ადგილსა რკინის ჯვარი შ~ს სამცხისა და ღადოსა, და ვ~რ
აუწყეს წარსხმა ყთა მთავართა საქართველოსათა ანისად, და
ყთავე ყოფა ბრ~ტთა სატანჯველთა შ~ა მწუხარე იქმნა უზ
ომოდ, და თვისად სიკდილად შერაცხა საქმე იგი: წარავლინა
ლაშქარი თვისი, და ორითა კაცითა წარვიდა ანისად და მდები
თავისა თვისისა მეგობართა თვისთა თვის მცნებისა. თვის უ~ისა, ვ~ა

იტყვის უ~ი წ~ა შ~ა სახარებასა, ამისა[ი] უფროსი სიყვარული
არა არს, რათა დასდვას კაცმან სული თვისი მეგობართა თვი
სთათვის რლ~იცა ჰყო პატიოსანმან ამან კაცმან სთ~ნბა მა
ღალი და საკვირველი, და ყ~ლისა ქებისა ღირსი, განვლო სამც
ხე ჯავახეთი, და მივიდა ანის:
მაშინ ზემო ჵსენებული ესე ნოინნი ქალაქად შესრულ იყვნ
ეს და ესე მთავარნი ტყვენი მჵარ და კრულნი შიშველნი მოედა
ნსა შ~ა მსხდომარე იყვნეს, ვ~რ იხილნა ესე ცოტნე წარჩინე
ბულნი ესრეთ უპატიოდ მსხდომარენი და სიკ~დილად განწირულ
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ნი, გარდაჰხდა ჰუნისაგან, და დააბნია სამოსელი თვისი განშ
იშვლდა და შეიკრნა მჵარნი, და დაჯდა წარჩინებულთა თანა
მწუხარედ: და ვ~რ იხილნეს თათართა განკვირდეს, და მსწრაფლ
აუწყეს ნოინთა, ვ~დ ცოტნე და დიანი მოვიდა ორითა კაცი
თა, და განიძარცვა სამოსელი, და შეკრული და ჯდა ქართველ
თა თანა, რ~ კეთილად მეცნიერნი იყვნეს ცოტნესნი, რ~ლ
ისათვის განკვირდეს თათარნი, და წ~ე მათსა მიუწოდეს და კ
ითხვიდეს მიზეზსა მუნ მისლვისა მისისასა, და მის საქმ
ისა ქმნასა, რ~ლი მან ჰყო:
ხ~ ეტყოდა იგი, ვ~დ ჩ~ნ ყ~ნი ამად შევკერბით, რათა გან
ვაგოთ ხარაჯა თ~ქნი, და ბრძანება თ~ქნი აღვასრულოთ, ესე.
იყო მიზეზი შეკრებისა ჩ~ნისა, აწ თ~ქნ ძვირის მოქმედად
შეგვრაცხენით, და მე ამის ძლით მოვედ წ~ე თ~ქნსა, რათა
გამოიკითხოთ, და უკეთუ ღირსი რაჳმე სიკ~დილისა გვიქმნი
ეს, მეცა მათთანა მოვკვდე, და უკეთუ უბრალონი იყვნენ
მეცა უბრალოდ შევირაცხო, და მართალ თქვენს წ~ე, რამეთ
უ თვინიერ ჩემსა არა რაჳ უქმნიესთ:
და ვ~რ ესმათ ესე ცოტნესაგან ნოინთა მათ განჰკვირდეს
სათნოებისაგან მისისა და თქვეს ვინათგან ნათესავნი ქა
რთველთანი ესე ოდენ კეთილ არიან, და არა ეცრუებიან ერ
თი ერთსა, რ~ლ აფხაზეთით მოვიდა კაცი ესე დიდებული რ
ათა და სდვას სული თვისი მოყვასთა თვისთა თვის, და განწი
რა სული თვისი ს~იკდიდ, არა არს სიცრუე მათ შ~ს, და ამის
ძლით უბრალოდ ვპოებთ, ამი~სთს განუტეოთ ყ~ნი და ნურღა
რა ვსჯით: მაშინ ჰრქვეს ცოტნეს განდგომილება ვგონ
ეთ თ~ქნ ქართველთა, და აწ ვინათგან ჰყავ სათნოება კეთ
ილი, ყ~თა ქართველთა, შენ მოგანიჭებთ, და შენდა მონდო
ობილ ვართ: და განუტევნეს ყ~ნი ესე წარჩინებულნი, და წარ
ვიდეს თვის თვისად, და წინა აღმდგომ იქმნეს ურთიერთარს:
მაშინ შეკრბეს დიდებულნი ამის სამეფოსანი, რ~ ჰრცხვე
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ნოდათ მთავარ ყოფად მათ ზ~ა ეგარსლანისა, არა მათგან უგვარეა
ნესესისა კაცისა, ამისთვის შეკრბეს ვარამ გაგელი, შანშე, ყვარყ
ვარე ჯაყელი, სარგის თმოგველი კაცი მეცნიერი, და ფილასოფო
სი, სურამელი გრიგოლ ქართლისა ერის თავი, თორელი გამრეკე
ლი, ორბელი და მრავალნი, და ერის მთავარნი, და ძიება ყვეს ლაშა
ს ძისა დავითისთვის, რ~ ეუწყათ ვიეთგანმე ვაჭართა, ვ~დ ჯერეთ ცოცხალ არს, გარნა პყრობილი ჯურღმულსა შ~ა ღრმასა გველთა

თანა, და ვ~რ ჭ~ტიბით ეუწყათ ესე მთავართა საქართველოსათა,
წარვიდეს ქარმაღანსთანა იოსურს, ბიჩვის და ანგურაგს წ~ე, რ~ ჯე
რეთ ყაენი არა რ~ი მოსრულ იყო ამა ქ~ყანასა: ა~დ ესე ზემო ჵს
ენებულნი ნოინნი განაგებდეს ქყ~ანათა და მოახსენეს, ვინათ
გან მეფედ ჩ~ნი ნარინ დავით წარავლინეთ წ~ე ყაენისა,
არა უწყით თუ რა შეემთხვია, დედა მათი რუსუდან გარდაიცვალა,
და არღარა არს ნათესავი მეფეთა ჩ~ნთა, და ჩ~ნ ურთიერთარს და უმორ
ჩილებულ ვართ, და არა ეგების თუმცა დავემორჩილნეთ ვისმე უკეთუ
არა იყოს ნათესავი მეფეთა:
აწ გვასმიეს თუ არს შვილი მეფისა ჩნ~ისა ლაშასი სახელით დავით,
რ~ლი და უტევა ძმამან დასა თვისსა რუსუდანს, რათა იგი და ადგინოს
მეფედ: ხ~ რუსუდან მეფემან წარავლინა სულტანსთანა საბერძნ
ეთს, რათა წარსწყმიდოს: აწ გვასმიეს ვ~დ ცოცხალ არს, და გველ
თა თანა პატიმრად ჰყავს. და აწ გევედრებით, რათ წარ[.]ავლინოთ
ერთი ვინმე სახელოვანი კაცი და ჩვენცა თანა წარვყვეთ,
და მოვიყვანოთ იგი აქა დაჰყოთ ჩ~ნ ზ~ა მეფედ:
და ვ~რ ესმათ ესე ნოინთა, განჰკვირდეს საქმისა ამისთვის რ~ლი ექმ
ნა რუსუდან მეფესა: მსწრაფლ წარავლინეს ანგურაგ ელჩად,
და თანა წარჰყვეს ვარამ გაგელი და სარგის თმოგველი, და მცირედთა დღეთა მიიწივნეს სულტანსა წ~ე, და აუწყეს ვ~დ დავითის ძიებადმოვსრულ ვართ, რათა მოგვცე და წარვიყვანოთ იგი: ხ~ იგი არღ
არა ჰგონებდა სიცოცხლესა მისსა და ეტყოდა, ვ~დ ყრმა დავით წარმო
ეგზავნა მეფესა ქართველთასა რათა მოვაკვლევინო, და მე მაშინ
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ვე სიკვდილად მივეც მღვიმესა შ~ა გველთათანა, აწ არს მიერი
თგან შვიდი წელი, ვითარღა ეგების ცოცხალ ყოფა მისი
ხ~ მათ აუწყე ვ~დ ჩ~ნ უწყით სიცოცხლე მისი ჯურღულსა.
შ~ა მყოფი გველთა თანა, რ~ მას ოდენ ჟამსა სოსნი მოსრულ იყ
ო და მას ეამბო ვარამ გაგელისა, და მისთანა მყოფთა თავადთა თვის სიცოცხლე დავითისი:
ხ~ ვ~რ სცნა სულტანმა წარავლინა კაცი და აღმოიყვანეს დავ
ით კნინღა სულიერ მყოფი, რ~ საგონებელ იყო უსულოდ რადმე
განყინულად ანუ მკვდრად უძრავად მხილველთა მ~რ ესრეთ უცხ
ო იყო სახილველად, რ~ ფერი პირისა მისისა და ყვითლებულ იყო,
და თმანი ვ~ე კოჭამდე შთასრულ, და ფრჩხილნი თითთანი გრძელ
ად ჩაზიდულ: და ვ~რ იხილეს რა ესე განჰკვირდეს სიცოცხლესა
მისსა, თუ ვ~რღა იყო სულიერ ცრემლეოდეს დიდად ვარამ გაგელი,
და სარგის და სულტანიცა ლმობიერ იქმნა:
მყის წარიყვანეს აბანოდ, განბანეს და შემოსეს საპატიოდ სამეუფო
თა სამოსლითა და სამკაულითა, და მოიყვანეს, და სხვაცა ფ~დნი ნი
ჭნი და სიმდიდრენი მიენიჭეს მათ მიერ, და ევედრებოდა სულტანი
შენდობასა, რათა არა იხსენოს ძვირი მისთვის, და ესრეთ წარმოა
ვლინა: და ვ~რ მოიწივნეს საქართველოსა, მიეგებნეს ყ~ნი წარჩ
ინებულნი საქართველოსანი შანშე, და ძე მისი ზაქარია ამირ
სპასალარი კაცი სიკეთე აღმატებული, ყვარყვარე ჯაყელი, ს
ურამელი. გრიგოლ ქართლისა ერის თავი, ორბელნი გამრეკელი შუ
თა კუპრაი და ყ~ნი მთავარნი თვინიერ ეგარსლანისა, და წარვიდეს ნო
ინთა წ~ე: ხ~ მათ იხილნეს და განჰკვირდეს და განიხარნეს, ა~დ მეფო

ბაჳ ვერ და უმტკიცეს, და წარავლინეს დიდსა ყაენს ბათოს წ~ე: ხ~
მან შანშეს ძე ზაქარია და ვარამის ძე აღბუღა თვისად დაიმჭირნა,
და მეფე დავით მანგუ ყაენს წინ წარავლინა ყარაყურუმს, და წარ
ყვეს თანა სარგის თმოგველი და სხვანი მცირედნი ვინმე ქართვე
ლნი, და მიიწინნეს მანგუ ყაენს წ~ე, რ~ლისად მიემცნო, რათა განი
ხილოს და განბჭოს, და ორთაგან რ~ლსაცა ხვდებოდეს დავითს და დავი
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თს მეფობა მას დაუმტკიცოს:
ხ~ მირაიწინეს დახვდეს მუნ მანგუ ყაენსა თანა ნარინ დავით მეფე, ათ
აბაგი ავაგ სურამელი გამრეკელი, ამირე[.]ჯიბი ბეშქენ, და ესრეთ მრავა
ლ იყოფოდეს ხატაეთს და ყარაყურუმს:
მაშინ ინებეს თათართა ნოინთა, რ~ნი საქართველოს იყვ
ნეს რათა მათს წ~ე მიიყვანონ სულტანი ყისდინ, და მოუწოდ
ეს ელჩთა, და მსწრაფლ წარავლინეს: მაშინ ვერღარა ურჩ
ექმნა ყიასდინ, ა~დ წარმოემართა დიდითა სიმდიდრითა თვი
სითა, და მოიწია წ~ე ნოინთა, ვ~რ იხილეს ნოინთა სულტა
ნი სიმდიდრითა უზომოთა და განსაკრთომელითა, ინებეს მი
სიცა წარვლენა ყაენს ბითოს თანა, და წარავლინეს იგიცა
და თუ სადა ვინ იყო ჵელ მწიფე და მორჩილებული მათი ბი
თოსთანა წარავლენდიან, და ბითო მანგუ ყაენსა თანა წარ
ავლენდის, ვ~რ ესე სულტანიცა ყიასდინ წარავლინა მა
ნგუ ყაენს თანა:
და იყოფოდეს ორნი ესე ულუ დ~თ, და ნარინ დ~თ, და მივიდა
საბერძნეთისა სულტანი ყიასდინცა, და ხლათისა სულტა
ნიცა მუნ იყო, და ავაგ ათაბაგი, და იყვნეს მანგუ ყაენს
წ~ე ხატაეთს და ყარაყურუმს ხუთისა წლისა ჟამნი, და ამათ
ჟამთა შ~ა იქმნა საქმე ესე, რ~ მანგუ ყაენს ორნი ძენი
ესხნეს უხუცესისა სახელი ყუბულ ყაენ და უმრწემესისა
ულო, და ეჰჯნობითაცა უჵმობდეს: ამან ყაენმა მანგუ გან
აჩინა ყაენად პირმშო ძე თვისი ყუბულ ყაენ, და უბრძანა
ლაშქრობა და სავლეთით კერძო ბაბილოვანისა, რ~ლ არს
ბაღდადი და ეგიპტისა და ყლ~ისა დასავლეთისა კერძოთა:
ხ~ ულოს უბრძანა წარსლვა ინდოეთს დიდითა ლაშქრითა,
გარნა ორთავე ძნელად აღუჩნდათ ყუბულს და სავლეთის
კერძ, და ულოს ინდოეთის კერძ: მაშინ ევედრა ულო ძმასა.
თვისსა ყუბულს, რათა წარვიდეს ინდოეთს კერძ იგი წარ
ვიდეს, და სავლეთის კერძო თვით წარავლინოს, და ესრეთ გა
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სცვალონ ლაშქრობა, და მოახსენეს მანგუს მამასა მათსა სალაშ
ქროსა განცვალება, რ~ლთა ნება სცა მანცა: და მოუწოდა ძესა თვი
სსა ულოს და მისცა ლაშქარი ექვსი ბევრი მხედარი დედა წული
თა მათითა ბარგითა და ხვასტაგითა, და განაჩინა მჵედართ მთა
ვრად, რ~ლსა იგინი ნოინობით უჵმობდეს, და აწ ბეგ[რ]ლარ ბეგ
[.]ეწოდების სახელით ელგა ნოინი ნათესავით ჯალარი
კაცი პატიოსანი და სათნოებიანი, და სიმართლისა მოქმე
დი, ამას მოსცა მჵედარი ათი ათასი სახლითა დედა წულ
ითა, და წარვიდა ულო და მჵედართა მთავარი მისი ელგან ნოინი:
გამოვლეს ერანი თურანი და ჯიონი, მოვიდეს ხვარასანს ერა

ყს, და მოიწივნეს ალმუთს, და ვ~რ მოადგეს ბრძოლად ალმუ
თს, მოკვდა ყაენი მანგუ, და დასვეს მამისა მისისასა ტახტსა
ზ~ა შვილი მისი ყუბულ ყაენად, რ~ თვით მამასა მისსა
მისთვის დაეგდო ყაენობა, და დარჩეს ესე ზემო ჵსენებულ
ნი ჵელმწიფენი დავით და დავით ყარაყურუმს უცალოები
საგან თათართასა, და ულო მოვიდა ადარბადაგანს ლაშქრი
თა სამოცი ათასითა: და ვ~ა სცნეს ნოინთა ქარმაღან, იო
სურ, ბიჩვის და ანგურაგ წარემართნეს მიგებებად ულოსა,
და თანა წარიტანეს ყ~ლნი წარჩინებულნი საქართველოსანი,
და უმეტეს ეგარსლან, რ~ლსა უმეტეს მეფისა მორჩილებდეს
ყ~ნი წარჩინე ბულნი საქართველოსანი, და მიეგებნეს თავრ
ეზს, და წარჩინებულნიცა საქართველოსანი მივიდეს ულო
ს წ~ე: იხილნა და კეთილად შეიწყნარნა პატივითა, და ამჵე
დრნა მათთანავე მბრძოლად, და უბრძანა რ~ლსამე ულდაჩა
დ, რ~ლ არს მეჵრმლე, და რ~ლსა არტყია ჵრმალი და კარსა
ზ~ა დგას ევდაჩად, და რ~ლსამე სუქურჩად რ~ლსა საგრილ
ობელი[ად] აქვს შესაკეცელი და გასაშლელი მრგვალი მაღალ
სა ხესა ზ~ა, ვ~ა ბუნსა დროშისასა განრთხმულ იყვის და მით ყა
ენის თავსა ზ~ა უგრილებდიან: და თუ არა ყაენისა ნათესავი
არავის ღირს იყო სუქურითა და ჩრდილებად: და სხვანი ყა
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ფჩაჩად, რ~ლთა აქვნდა ტანისამოსი და ბაშმაყანი, და ზოგნი კარის
მეკარედ და ევჩად, და ზოგნი ყორჩად, რ~ლთა ჰქონდა მშვილდნი და ქარქა
შნი: ესე ვითარითა უშვერითა პატივითა პატივ სცა ყაენმან ამა
თ მთავართა საქართველოსათა, და წარმოვიდეს და მოვიდეს ადგილსა
მას, რ~ლსა ეწოდების ალტაღი და მოვიდეს ყნი მორჩილნი მათნი
ყაენსა წ~ე, და დაჯდა ტახტსა ზ~ა საჵელმწიფოსა და დალოცეს
წესისა ებრ მათისა: აქა იწყო ყაენობა ულო, რ~ პ~ლ მათ
ოთხთა ნოინთა მ~რ განიგებოდა ქ~ყანა საბრძანებელისა მა
თისა, პ~დ რომ გვარი რ~ლ არს ხორასანი, ერაყი, ადარბადაგანი,
მოვაკანი, ბარდავი შარვანი, საქართველო, ყ~ი ხლათი და სა
ბერძნეთი, დიდი ვ~ე ასიამდე, ამა ოთხთა ნოინთა მიერ გან
გებოდა, და მათი საურავი იყვის რ~ლთა თუმოჩიანობით უჵ
მობდეს, ვ~ა ძველ ოდესმე იონთა ქ~ყანასა და ჰრომს განაგებდ
ეს ოთხნი ჴპატოსნი, და ვინათგან მოიწია ულო, და უწყო საურ
ავად ქ~ყანათა და განაგებდა წესთა ყაენობისათა აღსრულებად:
[მაშინ] მათვე ჟამთა წარმოავლინეს სხვათაცა ყაენთა შვილ
ნი მათნი რ~ლთა ქოუნ უწოდიან, ბათო ვ~ემე ტუთარ, და ჩაღა
თ ნოინის შვილმა უშანყული, და თულის ნათესავისაგან ბო
ლღარათა ქ~ყანა მათი წილ ხდომითა ყაენის შვილთა და იპ
ყრიან, და ხარაჯას იგინი აიღებდიან: და უქუთ ყაენისა შვი
ლის შვილი ყუბულ ყაენის ძმა ულო აქა და ჯდა პ~ლ მოსრუ
ლი და ვ~რ იხილნა ულო სამნი ესე ზემო ჵსენებულნი ქოუნნი
შეიწყნარნა, და მისცნა ქყა~ნა ხვედრი მათი, და ესრეთ მშვიდობ
ით იყოფებოდა ქყ~ანა ესე, და საყდრის შესავალნი მცხეთა,
და სხვანი მონასტერნი და მისი მიმდგომნი სოფელნი და ქყან
ანი არავისგან იცვებოდეს:
რ~ წარჩინებულნი ამის სამეფოსანი თვისისა ქყანისა თვი

ს ზრუნვიდეს, ამისთვის წარვიდა ულოს წ~ე კ~სი ნიკ~ზ კაცი
სულითა მხილველი მობაძავი ან~გსთა და მრავალთა მოღ
ვაწებათა შ~ა საკვირველი, მართ მადიდებელი ძლიერი,
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და თვალ უხვად მამხილებელი მეფეთა და მთავართა, რ~ იყოცა უმ
ანკო და არავის თვალ ახვნის: იხილა რა ყაენმა განჰკვირდა წესსა
და ხილვასა შესახედავისა მისისასა, რ~ არა მეცნიერ იყო ნათ
ესავსა ქრისტეანეთასა თვინიერ არქვანთა, და პატივსცა პატი
ვითა დიდითა და დაუწერეს იერლაყი, რ~ლ არს წიგნი შეწყალ
ებისა, და მოსცეს შ~ა: და შეუქმნეს ჯვარნი ოქროსანი, და შეუ
მკვნა თვალთა მ~რ და მარგალიტთა, და უბოძა ერთი თვით კ~სსა
ერთი მოძღვარსა ვარძიისასა, რ~ლი თანა ჰყვა კ~სსა და არგანი
ცა იგი ოქროთა შეკაზმული მოანიჭა კ~სასა ოდენ ჯვარია
ნი იგიცა, და ესრეთ პატივითა წარმოავლინეს, და დაიცვნა ყ~ნი
ეკლესიანი და მონასტერნი მოწყალებითა ღ~ისათა:
ხ~ იყვნეს ორნივე დავით და დავით ყუბულ ყაენს წე ყარაყურუ
მს, და იურვოდეს ორნივე მეფობასა, ა~დ სარგის თმოგველი ძლ
იერად წინა აღუდგებოდა თვით ნარიან დავითს და რ~ლნი მის წ~ე მყოფ იყვნეს
თანა ზრდილნი მისნი, რ~ ეტყოდეს არა ჯერ არს რათამცა ნა
შობმან დედაკაცისამან და იპყრას მეფობა და არა ძემან თვით მ
პყრობელისა მეფისა მამა კაცისამან:
ხ~ იგინი მიუგებდეს, ვ~დ ნარინ დავით და ღათუ დედაკაცისა ნ
აშობი იყო, ა~დ მეფევე იყო რუსუდან გვირგვინოსანი ძმისა თვი
სისა გიორგისაგან და ტევებული, და მეფესავე ძე არს ნარინ და
ვით და ვ~რ განგრძელდა მათ შ~ს ცილობა, მაშინ ავაგ ათაბაგ
ი წარმოავლინეს, და მისცეს იერლაყი შეწყალებისა, და ქა
ლიქმნულ[ი] კეთილი ნათესავი მეფეთა სახელით ესლომდა,
ელჩი ულო ყაენსა თანა, რათა კეთილად შეიწყნაროს ავაგდა ესრეთ მოიწია ულოს წ~ე ყაენისა, ხ~ მან პატივით შეიტკბო
და წარმოავლინა საქართველოსა მამულსა თვისსა: და ვ~რ სც
ნეს ქართველთა მოსლვა ავაგ ამირ სპასალარისა წინა მიეგ
ებნეს [ყნი] ყ~ნი მთავარნი და წარჩინებულნი, თვით შანშე და
ეგარსლან, რ~ლსა კნინღა სახელი მეფობისა ეპყრა: და ვ~ა მიია
ხლა ავაგ ჰგონებდა ჰუნისაგან გარდაჵდომასა ეგარსლისაგა
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ნ და ეგრეთ ხილვად, ხ~ იგი დიდად განლაღებული იყო, და არა ინება პა
ტივით ხილვა, და ამბორის ყოფად ავაგისა: და ვ~რ იხილა ავაგ განძვინდა
და თავსა მათრაჵითა უხეთქნა, და უბრძანა მის ქვეშე დაწესებულ
თა, რათა ცხენისაგან უპატიოდ და ამჵვან ქყანად, რ~ლიცა ყვეს
ეგრეთ, და პატივისაგან უპატიო ყვეს, და განძრცვილი განაძეს, და მ
იერითგან უპატიო იქმნა და საცინელ, და ესრეთ განაგდეს იგი
შანშე და ავაგ, და თავადთა საქართველოსათა: ხ~ ჩ~ნ პ~ლველ
ივე სიტყვა მოვიხსენოთ: და ვ~რ ცილობა იყო მეფეთა შ~ს, და ა
რა რ~ლსა გაუჩინა მეფობა ყუბულ ყაენ, რ~ლისა იყოს მეფობა,
ამისთვის და შთეს მრავალთა წელთა ყარაყურუმს:
ხ~ სულტანი ყიასდინ, და ხლათელი წარმოავლინეს ავაგსავე თ~ა
და მივიდეს სახლად მათდავე სამეფოდ: და ვ~რ განგრძელდა ყოფა მა
თი ყარაყურუმს და ხატაეთს, ორთავე მეფეთა მაშინ ინება ყუ

ბულ ყაენმან, და წარმოავლინა ორნივე მეფენი ძმასა თვისსა
ულოს ყაენსა თანა და მიუმცნო ესრეთ, რათა უკეთუ სთნდე
ს ორთავე მისცეს მეფობა, რ~ლ ჰყოცა ულო უკანასკნელ: და ეს
რეთ მოიწინნეს ულოს წ~ე, რ~ლი იხილნა რა კეთილად შეიწ
ყნარა, და ვ~რ დაჰყვეს მცირედი ჟამი ულო ყაენს წ~ე ორთავე მე
ფობა დაუმტკიცა, და მისცა ყ~ი სამეფო მათი და წარმოავლინა ქართლს:
და მიეგებნეს ყნივე ქართველნი უზომოთა სიხარულითა აღ
ვსებულნი, წინა მიეგებნეს ალტაღას იმერნი და ამერნი წ
არჩინებულნი, და იყო სიხარული და მადლობა ღ~ისა მიუთხრობ
ლი და შემოვიდეს ტფილისს სიხარულითა დიდითა
და შეკრბეს კ~სის თანა ყ~ნი ეპისკოპოსნი და ყ~ნი
მთავარნი და ერის თავნი, და დასხდეს ტახტსა
მამათა მათთასა ტფილისს
დავით და დავით ორნივე
ქეს აქეთ ჩ ს მ:
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სამეოცდა მეექვსე მეფენი. დავით ძე მეფისა ლაშა გი
ორგისა, და დავით ძე მეფის რუსუდანისა ბაგრატიო
ნნი: დ დავით:
ხ~ დასხდეს რა მეფედ ორნივე დავით და დავით, იყვნეს მოყვა
რულ ერთმანერთისა ესრეთ, რ~ მრავალი სიგელი იპოების
და მეცა მინახავს, რ~ლ სიგლისა თავსა სწერიან მეფენი
ბაგრატოანნი ნებითა ღ~ისათა დავით და დავით, და ჵელიცა
ორთავესი ჰრთავს ჩემ დავითისაგან მტკიცეა, და ჩემ დავითი
საგანც მტკიცეა: ხ~ დასხდეს ორნივე მტკიცედ მეფედ ვ~რ ვს
თქუ, რლისათვის საეჭველ იქმნა შანშესაგან ლაშას ძისა სიყვა
რული, და ავაგისაგან რუსუდანის ძისა დავითის მიმდგომობა, გარნა
ვერ განაცხადეს, რ~ ორნივე დავით და დავით ურთიერთას სიყვარუ
ლსა ზ~ა ეგნეს, და არა რას წინა აღუდგებოდეს ერთმანერთსა,
და ესრეთ მსახურებდეს ულო ყაენსა, და ხარკსა მისცემდეს და მონებდეს:
ხ~ უპირატესი პატივი და ზემო ჯდომა ლაშას ძესა დავითს
ეპყრა ლაშას ძეობისათვის, და უხუცესცა იყო გარნა ვინათგან
თათარნი არა დამშვიდნებოდეს ყ~თა ნათესავთა სრვად
და ოჵრებად, და თანა მბრძოლად აქვნდეს ქართველნი წყო
ბათა შ~ა სიმჵნისა მათისათვის, ამისთვის დიდსა ჭირს
ა იყვნეს მეფენი და ყ~ნი მთავარნი დაუცხრომელად ბ
რძოდეს ურჩთა, და უმეტეს ალმუთს მყოფთა, რ~ შვიდ
ისა წლისა ჟამთა განგრძელდა ბრძოლისა ყოფა მათი,
ამის თვის ულოცა წარავლინა ნოინი, და მათთანა ძე გი
ორგისი და ვით ქართველთა სპითა, რათა ბრძოდეს ალ
მუთს: ხ~ იგინი ამისნი მცნობელნი და მრავალთა ომთ
ა მიერ შეიწრებულნი ყ~ისა ღონის ძიებისაგან უღო
ნო ქმნილნი ივლტოდეს ეგვიპტედ, რ~ლ არს მისირი, რ~
აღიღეს დედა წული, ხვასტაგი და ყ~ი სიმდიდრე მათი
და მუნ და ამკვიდრნა სულტანმან მისირისამან, და აწ რ~ლ
მოლიდნი მისრეთით გამოვლენ იგი ალმუთელნი არიან
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მუნ დამკვიდრებულნი და ესრეთ რა ჵელთ იგდო ალმუთი უ-

ლომან და ყ~ი ხვარასანი ინება ამჵედრება ყ~თა ნათესავთა ურჩთა თვისთა, და მოსრვიდა კაცთა ესეოდენ, რლ~ი ათორმეტი
დღე ოდენ ერთსა სადგურსა ზ~ა ვერ დაჰყვიან, ამისთვის რ~ლ მო
კლულითა კაცითა აყროლდის ადგილი იგი რლსაცა ზ~ა
დგას, ხ~ უმეტეს სპასთა მოსწყვედდის, რ~ საძაგელ უჩნდ
ის ყ~თა მათ მუსულმანთა:
ხ~ ამას თანა აქვნდა სამართალი განმკითხველობისა,
და მას ულოს ყაენსა თანა იყვნიან მეფენი ორნივე და
ვით და დავით: ხ~ იყო ესე ლაშას ძე ტანითა დიდ და ახოვან
და სხვილ, და მოისარი მაგრითა მშვილდითა, უმანკო, წრფელი
და მალე მრწმუნებელი, და შემდობელი ბოროტის მყოფთა:
და რუსუდანის ძე დ~თ იყო ტანითა ზომიერ და თხელ, ფერი
თა ჰაეროვან და შვენიერ, და თმითა თხელ, ფერჵითა მალე, მო
ნადირე რჩეული, და კეთილად მსროლელი ნადირთა, ენა ტკბილ და სიტყვიერი, უხვი და მდაბალი, ცხენსა ზ~ა მჵნე, და
ლაშქრობათა შ~ა გამგონე, და სამართლის მოქმედი, და უმ
ეტესობის მოღვაწე ესენი უმეტესსა ჟ~ა ულო ყაენს წ~ე ი
ყვნიან: ხ~ ულო ლაშას ძისა დავითისა უმეტეს მოყვ
არულ იყო, და რუსუდანის ძისა დავითისა მოძულე: ხ~ ვ~რ ი
ყო რუსუდანის ძე დავით ალტ[.]ღს ულოს წ~ე, შეიპყრეს და წარმოავლინეს საზამთროსა ადგილსა მათსა ბარდავს, დვ
ითარ მოიწივნეს ნახჭევანს მიერ წარივლტოდა და~თ რუს
უდანის ძე ორითა ოდენ კაცითა, რ~ლი იყო გურ კელელ
ი ამირეჯიბი, და სურამელი ბეგა, რ~ლსა თათარნი სალი
ნ ბეგობით უჵმობდეს, ესე იგი არს კარგი ბეგი, და წარვიდა
აფხაზეთს, და მას ჟ~ა ლაშას ძე მეფე დ~თ ტფილისს იყო
ფოდა: და ვ~რ მოიწია ნარინ დ~თ ქ~ყანად ავაგ ათაბაგისა
შეურაცხითა შესამოსლითა, იხილა იგი მომავალი ნადი
რობას მყოფმან სუმბატ ორბელმან, რ~ლი მოწყვედასა მას ორ
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ორბელთასა მეფისა მიერ ლტოლვილი წარსულ იყო ნახჭევან
ს სახელით ლიპარიტ: [ორბელი სიძედ] ესე მიიწია ქ~ყანა
დ ელიგუმისად, ხ~ ელიგუმრა იხილა ლიპარიტ ორბელი,
სიძედ შეიყვანა, და ასული თვისი აქორწინა, რ~ნ უშვნა ორნი ძენი რ~ლსა უწოდეს ერთსა ელიგუმ, და ერთსა სუ
მბატ, და შვილად მიიყვანა ელიგუმ სუმბატ:
ამის სუმბატის შვილის შვილი სუმბატ შეემთხვია დ~თს
და წარიყვანა სახლად თვისად: ხ~ დ~თ ევედრებოდა სუმბა
ტსა რათა არა განაცხადოს, და წარავლინოს აფხაზეთს, და
თვალიცა იგი სახელოანი მისცა რ~ი წარეტანებინა დედა
სა მათსა რუსუდანს, და მან წარმოავლინა უნდოთავე შესამოსლითა შიშისათვის თათართასა, და მოიწია თორ
ს ლიპარიტ თორელისასა, რლ~სა დევის ყურცა ეწოდებო[ის.]
და, და მან უძღვნა ცხენნი და შესამოსელნი, და წარჰყვა ქუ
თათისს: ხ~ ვ~რ სცნეს აფხაზთა, სვანთა და დიანთა ბედ
იანმან, რაჭის ერის თავმან და ს~დ ლიხთ იმერთა, შმოკრბეს სიხარულითა დიდითა, და მეფე ჰყვეს და ვით რუ
სუდანის ძე აფხაზთა ვ~ე ლიხთამდე:

აქა შინა შეიქმნა სამეფო ესე ორ სამთავროდ გა
რნა ეგრეთცა იყვნეს სიყვარულსა ზ~ა ერთმანერთისასა
დ~თ და დ~თ: დარჩა ლიხთ აქეთი ლაშას ძესა დ~თს და ლ
იხთ იმერი რუსუდანის ძესა, და მოიწყო ყ~ი ქყანა და მო
იგო სიმდიდრე უზომო ლაშას ძემან და წარმართა სახლი
თვისი სამეფო კეთილად დამონებდა ულო ყაენსა:
მაშინ წარმოავლინა ელჩი დიდმან ყაენმა ბითო, რ~ლსა
ეპყრა ყივჩაყეთი და ოვსეთი, ხაზარეთი, რუსეთი და ბუ
რღარეთი ვ~ე სერბეთამდე, და რუბანდამდე და ხატაეთამდე
და მოუწოდა მეფესა დავითს:
მაშინ წარვიდა წ~ე ბათოსა მეფე დავით ნიჭითა უზ
ომოთა და დაუტევა განმგებელად სახლისა სამეფოსა
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დედოფალი ჯიგდახათუნ და მესტუმრე ჯიქური: რ~ ესე
ჯიქური იყო ერთგული მეფეთა უმეტეს ყ~თა კაცთა რ~ ჟ
ამსა შ~ა ამისსა ს~დ სამეფოსა შ~ა ამისსა მპარავი და ავაზაკი
არა იპოვებოდა, და თუ სადა გამოჩნდის ძელსა ჩამოჰკიდიან, და სხვი
სა არა რასა ნიჭისა მქონებელი: ხ~ ესე განდიდნა მეფისა და ვით
ის მიერ დიდად ერთგულობისა თვის, და ჵელთ უდვა სამეფოსა
და სახლისა თვისისა განგება, და დაუტევა ტფილისს დედოფა
ლს წ~ე, რ~ნ აღაშენა ისანთა [პალ] პალატი განგებითა დი
დითა, და ფხოელნი მოხარკე და მოხარჯე ჰყვნა კაცნი იგი მჵეც
ის ბუნებანი, და წარვიდა წ~ე ბითოსა მეფე:
ხ~ მან პატივით შეიწყნარა, და ყ~ი სათხოველი აღუსრულა
და იყოფოდა მეფე წ~ე ბათოსა ჟამთა მრავალთა, და თვით
ოეული თემისა ადგილი თვითოეულსა კაცსა შევედრის რლ~ისათვის კახეთიცა პანკელსა თორღუას შევედრა და ამცნო
რათა ბძანებასა დედოფლისასა ერჩდეს:
ხ~ ჰგონა თორღუამან არღარა მოსლვა მეფისა უკუდგა პან
კისის ციხესა, და თვისად და იმჭირა კახეთი, და არღარა მორჩ
ილებდა დედოფალსა, და არცა მესტუმრესა ჯიქურსა: მაში
ნ შეიწყალა ყაენმან ბითო და ვით მეფე, და მოსცა სუქური
საჩრდილობელი, რ~ი სხვასა არავის აქვნდის თვინიერ ყაენ
თა და ნათესავთა მათთა, და მოუმცნო ულოს რათა თვინიერ ულ
ოსისა ნოინისაგან კიდე ურიდოს შესლვასა მეფის ზედა
თ არავინ და დგებოდის, რ~ ესე იყო წესი თათართა რ~ლ ყა
ენს წ~ე ვერვინ და ჯდებოდის, არცა პურისა ჭამასა შ~ა, ესრე
თ პატივსცა მეფესა და წარმოავლინა ქართლად სამეფო
დ, და ვითარ მოიწია ჲერეთს მიეგებნეს ყ~ნი წარჩინებულნი
სამეფოსა მისისანი: ხ~ თურღუა შეშინებული უკუდგა პა
ნკისს, ხ~ და ვით მეფე მოიწია ტფილისს, [და თრღას] და ი
ყო სიხარული ყ~თა მკვიდრთა სამეფოსათა: მაშინ თურღ
უას მოუწოდა მეფემან, და არა მოვიდა კარად მეფისა, ად უკუდგ
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ა შიშისა თვის: მრავლ გზის მოუწოდა, ა~დ ვერ ეძლო გულ პყრ
ობაჳ მოსლვად: მაშინ განზრახვითა ჯიქურისათა წარვიდა ხორ[.]ნ
აბუჯელი, და მივიდა თორღუას სახლსა, რათა მას მიენდოს ფიცითა
მტკიცითა: ხ~ თურღუამან ჰრქვა ესრეთ, წარვალ ალავერდს წ~ის

გიორგის წ~ე მუნ შემომფიცე, და მიმინდევ მის წ~ე და წარვიდეს ორნი
ვე: ხ~ თურღუა გამოება ფესვსა სამოსლისა ალავერდის მთავარ
მოწამისასა, და მივიდა ხორნაბუჯელი, შეჰფიცა და გამოხსნა ფესვსა
სამოსლისასა: ხ~ თორღუამან ჰრქვა, რა იგი ჰყო ჩემ ზ~ა ამან წ~ნ
გიორგიმ გიყოს შ~ნ, რ~ მარტო ვარ და სიკვდილითა ჩემითა უმკვი
დრო იქმნების მამული ჩ~ი, ეგრეთვე უმკვიდრო ჰყოს წ~ნ ამან მთ
ავარ მოწამემან სახლი შ~ი: და წარმოიყვანა ხორნაბუჯელმან
ფიცითა მ~რ მტკიცეთა შეკრულმან, და მოიყვანა ტაბაჵმელასა
და შეურაცხყო ფიცი იგი დიდი, და შეიპყრა ჯიქურმან განზრახვითა
დედოფლისათა თვინიერ მეფისა ცნობისა და წარიყვანეს კლდე
კართა და მუნით გარდამოაგდეს:
ხ~ ვ~რ მიეგო ბ~რტი ხორნაბუჯელსა ალავერდისა მთავარ მოწამისაგან
აღთქმისა და ფიცისა დავიწყებისა თვის, იხილეთ, ესვა შვილი ხორ
ნაბუჯელსა სახელით შალვაჳ სიკეთე აღმატებული, ამა შალ
ვას ესხნეს შვილნი მრავალნი, და მყის და იჵოცნეს და ამოსწყდეს:
და ეგრეთ ბერი ხორნაბუჯელი მოკ~და მწუხარებითა, რ~ ვ~ა თორღუ
ას, ეგრეთ ხედავთ უმკვიდრობასა სახლისა მისისასა, და დარჩა
შვილი ერთი სახელით შალვა, რ~ლი უკან ასკნელ თათართა მ~რ
მოიკლა და უმკვიდრო იქმნა სახლი მისი, და ეგრეთვე შურ იგო
ალავერდისა მთავარ მოწამემან:
და ვ~რ მოიღო დავით მეფემან სამეფო თვისი, წარვიდა ულო ყა
ენს წ~ე ძღვნითა და ნიჭითა დიდითა, რ~ი იგი იხილა რა
ულო ყაენმან პატივით შეიწყნარნა, და ნოინთა თანა და აწესა
და დგომად და ჯდომად, და იარაღუჩად, რ~ლ არს განმკითხველობაჳ
და ბჭობაჳ ამა ჟამთა ინება ულო ყაენმან ამჵედრება ბაბილო
ვანს ზ~ა, რ~ლ არს ბაღდადი, და ჵელმწიფესა ბაბილოვნელ
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თასა ხალიფასა ზ~ა და მოუწოდა ყთა ს[.]პათა თვისთა და წარემართა ბაღ
დადს ბრძოლისა ყოფად ხალიფასა
და ვ~ა მივიდა ქყ~ანასა ბაბილოვნელთასა ვერ წინა აღუდგა ხალი
ფა, ა~დ შეივლტოდა ბაღდადს, ხ~ ყაენი გარე მოადგა მას მო
იცვა იგი ერთ კერძო [და თვით მეფე, რ~] თვით ყაენი მოადგა წყალ
ს[ა] აქათ და წყალს იქით ერთგან ნოინი, და ერთ კერძო და ვით მეფე
რ~ მის წ~ე ყ~ნი წარჩინებულნი იყვნიან საქართველოსანი, და რ~
ბრძოდეს ძლიერად არა მრავალ დღე, ა~დ ათორმეტ დღე, აღიღეს
ბაღდადი, რ~ მეფემან დ~თ უბრძანა ლაშქართა მისთა, რათა ზღ
უდე შესთხარონ ქვე კერძოჳ, რლ~თაცა ყვეს ეგრეთ, შესთხარ
ეს და შიგნით შევიდეს ქართველნი, და იქმნა ბრძოლა ძლიერი
და მოსრვიდეს სპარსთა ბაღდადელთა, რ~ შიში ფ~დი აქვნდათ სპა
რსთა ქართველთაგან:
ესრეთ განუხვნეს კარნი ქართველთა, და შე იყვანეს თათარნი
ქალაქად: ხ~ ამისი მცნობელი ხალიფა ივლტოდა ნავითა წყ
ალსა მას ზა, რ~ლი ქალაქსა მას შუა სდის, და ვითარცა იხილა
ელგონ ნოინმან, რ~ლი იყო წყალსა იმიერ კერძო მოუჵდა და ვერ
ღარა იძლო სივლტოლვად, ა~დ უკუნ იქცა პალატად თვისად,
და ესრეთ ადვილად რა ჵელთ იგდეს სახელ განთქმული იგი ქალაქი ბაბი
ლოვანი, ვინმე მიუთხრნეს განსაცდელნი და ჭირნი რ~ლ მოიწივნეს
ბაღდადს ზ~ა, რ~ მოსრნეს პირითა მახვილისათა ესოდენ, რ~ლ არა იყო

რიცხვი: და სავსე იყო ფოლოცრი, უბანნი და სახლნი მოკლულითა კა
ცითა, ხ~ სიმდიდრისა და ალაფისა მაშინ პოვნილთა ვინმე მი
უთხრნეს, რ~ აღივსნეს თათარნი და ქართველნი ოქროთა, ვეცხ
ლითა თვლითა, მარგალიტითა, ლარითა, შესამოსლითა და ს
ხვანი ჭურჭელნი ჩინით და ქაშანით მოხმულნი, და მუნ შექმნ
ილნი სპილენძი და რკინა უპატიოდ მიმო დაიბნეოდა, და ილეწე
ბოდა რ~ ესრეთ აღივსნეს ლაშქარნი, რ~ლ ყოველნივე ცხენთა
და ჯორთა შეურაცხნი სამსახურებელნი თვალითა და მარგალიტი
თა, და წითლითა ოქროთა განტენიან, და ზოგთა ჵრმალი ვადი
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ს პირსა მოსტეხიან, და ქარქაში ოქროთა გატენიან და ზ~ა ვადა ჩაგიან:
ზოგთა მკვდარი კაცი ბაღდადელი გამოწლიან და ოქროთა, თვალი
თა და მარგალიტითა გატენიან და ვ~ა თვისი მკვდარი განიყვანია
ნ გარეშე ქალაქისა, და ესრეთ აოჵრებდეს, ჰჵოცდეს და ტყვე ყოფდ
ეს, მიიწინნეს პალატად ხალიფასა და ძენი მისნი, ცოლნი, დყ~ი
სიმდიდრე მისი განსაკვირვებელი აღაოჵრეს; და მოიყვანეს ხალი
ფა წ~ე ულოსა, და ვ~ა წარადგინეს წ~ე მისსა ეტყოდა, რათა თაყვ
ანისცეს ყაენსა, ხ~ მან არა თავს იდვა:
არამედ დადგა და ეტყოდა ჵელმწიფე [.]ვარ თვით მპყრობელი
და მონებასა ქვეშე არა ვისა მყოფი, და უკეთუ განმიტეო დაგემორ
ჩილები, და უკეთუ არა განმიტეო არა ვისა მონებასა ქვეშე მო
ვკვდები: ხ~ იგინი აიძულებდეს თაყვანის ცემად, გამოუჵვნი
ან ფერჵნი, და იგი პირ აღმართ დაეცის, და ვ~რ არა თავს იდვა, ბ
რძანა განყვანება გარე, და წარავლინა ელგა ნოინი, რათა მოკ
ლან ხალიფა და შვილნი მისნი და ჰრქვა ხალიფას, ყაენმან შე
გიწყალა, და იგი მხიარულ ქმნილი ეტყოდა ვ~რ შემიწყალებს
განმიტეობს და ბაბილოვანსავე მომცემს: ხ~ ელგონ ჰრქვა არა
ა~დ ყაენი თვით მისითა ჵრმლითა და ჵელითა მოგაკვდინებს და ყ
აენის შვილი აბაღა შენთა შვილთა მოკლავს:
ხ~ ხალიფა განკვირვებული ეტყოდა, უკეთუ მომკლავთ გენებო
ს ძაღლმან და გენებოს კაცმან მომკლას: და ესრეთ მოიკლა ხალ
იფა ყ~ით სახლითურთ მისით, და შეიწყალნეს სხვანი და შთ
ომილნი ბაღდადელნი: და კ~დ აღშენება ინება და დაყარნა შანა
ნი, და ესრეთ სავსენი ტყვითა და ალაფითა მოვიდეს სადგურად მა
თდა მიუთხრობელითა სიმდიდრითა: ამათ ჟამთა შ~ა იქმნა ეს
ეცა, რ~ ყაენმან ბითო, რ~ი უდიდეს იყო ყ~თა ყაენთა ინება გან
სწორება, და აღთვალვა ყ~ისა ქყ~ანისა, და პოვა ვინმე კაცი ნათ
ესავით იორიდი სახელით არღუნ სიმართლის მოქმედი, და ფ~დ
მართლის მეტ~ყლი, ღრმად განმგონი, და განმზრახი რჩეული:
ესე წარავლინა ყ~ა საბრძანებელსა თვისსა [.] რუსეთს, ხაზარ
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ეთს, ოვსეთს, ყივჩაყეთს ვ~ე ბნელეთამდე, და აღმოსავლეთს ვ~ე
ჩრდილოეთამდე, და ხატაეთამდე, რათა აღთვალოს და განა
ჩინოს მჵედარი და მეომარი ლაშქრად განმავალი ნოინთა
თანა, დიდთა და მცირეთა ღირსებისა ებრ მათისა ულუ
ფაჳ, რ~ლ არს ძღვენი მიმავალთა გზად, დაქირაჳ ცხე
ნისა და საპალნისა:
და ვ~რ განაჩინა და განაგო არღუნმან საბრძანებელსა

ბითო ყაენისასა, მიერ წარავლინა ყარაყურუმს ყუბულ
ყაენს წ~ე რათა მანცა ესრეთ განაჩინოს ჵელსა ქვეშე არ
ღუნისასა: და მირაიწია ყუბულს ყაენს წ~ე ინება მანცა
ესრეთ ქმნად, და წარავლინა იგივე არღუნ განგებად სა
ბრძანებელისა მათისა და განუწესა იგივე წესი, და მივიდა
ტახტსა ჩაღათასსა დაუშანს წ~ე თურანს, და განაწესა და გან
აგო მუნებური ყლ~ი, და გამოვლო ჯიონი და მოვიდა ხორასანს, ერაყს და
ყ~ა რომგვარსა, და განაგო ესრეთვე: და მოიწია ყაენს წ~ე ულოს, და მან
ცა პატივით შეიწყნარა, და წარავლინა საქართველოსა მეფეს
და ვითს წ~ე, და საბერძნეთად, და ყ~ა საბრძანებელსა მისსა ზ~ა განა
ჩინა აღწერად და განგებად:
და ვ~ა მოიწია საქართველოსა, დიდსა ჭირსა მიეცნეს ყ~ნი მკ
ვიდრნი ამის სამეფოსანი, და იწყეს აღწერად კაცთაგან და ვ~ე პირ
უტყვთამდე, და ცხრასა გლეხსა სრულისა მიწისა მქონებელსა
ერთი ლაშქარს წარმსვლელი კაცი შეაგდიან:
და გამოჵდა სამეფოსაგან და ვითისა ცხრა დუმანი მჵედარი თათარ
თა თანა წარმავალი, რ~ლ არს ცხრა ბევრი და განაწესეს ძღვენ
ი სოფლისაგან ათასისა მჵედრისა მთავარსა კრავი ერთი დ[.]რ
აჰკანი ერთი: ხ~ ბევრისა მთავარსა ცხოვარი ერთი, და დრაჰკანი
ორი: და მიზდი ცხენისა თეთრი სამი დღისა ერთისა: და ესრეთ
განუწესა, და წარვიდა საბერძნეთს, და ბაღდადს და ყ~ლგან:
ხ~ ამან არღუნ განაწესა რა იგი ჯერ იყო ოთხსავე საყაენოსა
შ~ა, რ~ იყო კაცი ესე სამართლის მოქმედი: ხ~ ხუცესთა და მო
1-30 სტრ., 236v
ნაზონთა, და საეკლესიოთა განწესებათა არა შეაგდო საზღავი, და არ
ცა ყალანი: ეგრეთვე შიხთა, დავრიშმანთა, და ყ~ისა სჯულისა კა
ცნი საღთოდ განჩენილნი ათავისუფლნა:
მას ჟ~ა ინება ყაენმან ულო ამჵედრება ეგვიპტეს ზ~ა და მოუ
წოდა მეფესა დავითს ყ~ითა სპითა მისითა, და წარვიდა ბრძო
ლად სულტანისა და მიიწია შუამდინარედ და იწყო ოჵრებად
ყ~ისა შუა მდინარესა და შამისა, და ვ~რ ესმა სულტანსა ეგვი
პტისასა იგიცა ამჵედრა, წინა განწყობად თათართა, და მოიწ
ია მდინარესა ზ~ა ევფრატსა ყლ~ით მჵედრებით მისით:
და მოვიდეს თათარნი, და განვლეს მდინარე, რ~ არა მოაჵლებულ
იყო სულტანი პირსა მდინარისასა, და წინა მიეგებნეს:
მაშინ სულტანი წინა განეწყო, და იქმნა ომი ძლიერი სადა ი
გი დავით მეფე და სპანი მისნი წინა მბრძოლობდეს ძლიერ
ად, და მოსწყდეს ორგნითვე და ივლტოდეს მეგვიპტელნი:
ხ~ უმრავლესი ერი მოსწყდა სულტნისა და ესრეთ ყაენმან
დაიბანაკა მრავალ დღე პირსა ევფრატისასა სადა იგი იყ
ო ქალაქი მცირე მდინარესა ევფრატისასა ძლიერად განმა
გრებული, რ~ლ ერთ კერძო კლდე იყო და ერთ კერძო მინდვრისა კე
რძ ევფრატისა მიერი შეცული რ~ლი იხილა რა სულტანმან
სიმაგრე ქალაქისა უღონო იქმნა ბრძოლად, გარნა მოიგონა
საქმე საკვირველი, რ~ ეტყოდა მის ქვეშე და წესებულთა, არა
არს ღონისა ძიება ბრძოლისა ყოფად ქალაქისა ამის მნებ
ავს, რათა აღვიმჵედროთ, და გარე მოვიცვათ ქალაქი ესე და ვ~ა
ძაღლთა ვიწყოთ ყავილი და ყვირილი:

და ვ~რ ესმათ ესე განკვირდენ, და მყის ამჵედრდენ, და ვ~რ ძაღ
ლთა იყივლეს, და ვ~რ მიიწია ჵმა ესე ქალაქად იქმნა სა
ქმე საკვირველი, რ~ განსქდა ქალაქი ორგან, ნახევარი წარ
იქცა კლდითურთ წყალით კერძ, და მოსპო სული ურიცხვი, ეს
რეთ ჵელთ იგდო, და წარვიდა შამად და შუა მდინარედ, და მოეგებ
ნეს ყ~ნი მკვიდრნი შუა მდინარისანი, და შამისანი სავს
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ენი ურიცხვითა ძღვნითა: ხ~ მეფე და ვით და ქართველნ
ი იაჯნეს ყაენისაგან წარმოსლვასა, რ~ მრავლით ჟამითგ
ან იყვნეს ლაშქრობათა შ~ა: მაშინ ყაინმან ულო მისცა
თავის უფლება, და წარმოემართნეს: და ესრეთ სავსენი
ურიცხვითა [ძღვნითა: ხ~ მეფე დავით] ნიჭითა, და ალაფი
თა გამდიდრებულნი მეფე დ~თ და ქართველნი მოიწივნეს
ადარბადაგანს, და მოვიდეს მუნით ტფილისად სავსენი სიხარ
ულითა: ამათ ჟამთა შ~ა მწუხარე იყვნეს წარჩინებულნი
მეფისანი, რ~ ჯიგდა ხათუნ არა უშვა შვილი, ამისთვის ინ
ება მეფემან მოყვანებად[სა] შვილიერებისა ძლით ქალი ქმ
ნულ კეთილი სახელით ალთუნ მეუღლედ თვისად აღთ
ქმელმან უკეთუ მიეცეს, ყრმა წული არღარა შეიწყნაროს, ა~დ გან
უტეოს; და ვ~რ წარჵდა მცირედი ჟამი, მუცლად იღო ალთ
უნ ძე და შვა, და უწოდეს სახელად, გიორგი, რლ~ი აღიქვა, და შ
ეიყვანა შვილად დედოფალმან ჯიგდა ხათუნ: და შ~დ მცირე
დისა კ~დ მიუდგა, და შვა ასული სახელი თამარ, და აქა შ~ა
განიშორა საყვარელი თვისი ალთუნ ნათესავით ოვსი, რ~ლ ფ~დ
ქმნულ კეთილ იყო: და შ~დ მცირედისა ჟამისა გარდაი
ცვალა დედოფალი ჯიგდა ხათუნ და წარიღეს სამარხ
ოსა მეფეთასა მცხეთას და დამარხეს:
მას ჟ~ა წარვიდა მეფე დ~თ ულო ყაენს წ~ე მუღანს,
რ~ იგი აქვნდა სადგურად საზამთროდ, და მიერ წარმოყვა
სადგურსა საზაფხულოსა, და მუნით წარმოავლინა მე
ფე ქართლად, რათა მზა იყოს ლაშქრად ეგვიპტესა, რ~
ლ არს მისრი: და შემოიარა ქყ~ანა ავაგ ათაბაგისა
ი~ნე ათა ბაგის[ა] ძისა, რ~ მას ჟ~ა გარდაცვალებულ
იყო ავაგ, და არა და შთა ყრმა წული, ა~დ ქალი ერთი
სახელით ხვაშაქ, და მივიდა მეფე ბიჯნისს ტირილად,
და იხილა ცოლი ავაგისი კახაბერისა ძეთა რაჭის ერ
ისთავთა სახელით გვანცა ქმნულ კეთილი და ეტრ
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ფიალა და შ~დ მცირედისა მიიყვანა იგი ცოლად და დედო
ფლად, და წარმოიყვანა სამეფოდ თვისად:
ხ~ ქალი იგი ავაგისი დაუტევა მამულსა თვისსა ზ~ა და შ
ევედრა მან კაბერდელსა სადუნსა, რ~ი იყო კაცი ბრძე
ნი და გონიერი, და კეთილ განმზრახი, სვიანი დიდად, დიდ
ი ტანითა დჰაეროანი, ძალითა ფ~დ ძლიერი მორკინალი,
ფ~დ რჩეულ: სა-ჩინო, მოისარი ჵელოვანი, რ~ლი წარსდ
გა წ~ე ულო ყაენისა, და მუჵლ მოყრილმან ჰრქვა, ვინა
დგან მოგცა თ~ქნ ღ~ნ ძლევა, და ყ~თა კაცთა უმჯობ
ესად გამოგაჩინათ, და აწ აქა არს მჵედარი ასი ათას

ი ვინცა მერკინების, ანუ მედგინების გინა ისარსა
განვასრევთ მზა ვარ:
და არავინ იპოვა მსგავსი მორკინალი მისი, და ვინცა
იპოვა ყ~თავე სძლო, ესე შეყვარებული იქმნა ულო
ყაენისაგან, შეიწყნარა და იწყო განდიდებად მისა, და
გონიერებითა მისითა მეფემანცა პატივსცა, და შევ
ედრა სახლი ავაგისი: ხ~ დედოფალი გვანცა მი
უდგა, და შვა ყრმა, და უწოდეს სახელად: დიმიტრი,
რლი შ~დ დავითისა მეფე იქმნა, რ~ი ქვემორე სიტყვ
ამან ცხად ჰყოს ამის გვანცას დედოფლობა მძიმ
ედ უჩნდა მესტუმრესა ჯიქურს, რ~ მტერ იყვნეს: ამ
ისთვის განზრახვითა სუმბატ ორბელისათა შესმენ
ილ იქმნა ვ~დ ჯიქურ წარავლენს კაცთა არღუნს წ~ე
რათა აუწყოს ყაენს ულოს სიმდიდრე მეფისა და ეგულ
ების განდგომა: ხ~ ვინადგან დავით მეფე უმანკო იყო,
რლ~ისათვის უმანკოსა ყ~ი ჰრწამნ, წარავლინნა მსწრა
ფლ წ~ე მდგომელნი და ბრძანა მოყვანება წ~ე მისსა,
და სახლისა მისისა იავარ ყოფად: და ვ~რ აღასრულეს.
მსახურთა მეფისათა, წარადგინეს ჯიქური წ~ე მეფისა
ღამით, რ~ მეფე ჯდა ისანთა მხედველი მტკვრისა.
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არღარა სიტყვა ჰყო მისთანა, ა~დ განუკითხავად ბძანა
შთაგდებად მტკვარსა: ხ~ ვ~რ განთენა იხილეს ჯიქური
რიყესა ზ~ა განგდებული წყლისაგან, და განჰკვირდეს ყ~ნი
მხილველნი ანაზდითისა სიკდილისათვის, და არავინ იპო
ვა დამფლველი მისი, რ~ არა ესვა შვილი, და შეკრბეს
ყ~ნი გლახაკნი და ქვრივი ობოლნი, და ევედრნეს მეფესა, რა
თა მიანიჭოს გვამი ჯიქურისი ამად რ~ლ, მრავალი
კეთილი ექმნა მათ ზ~ა:
ისმინა დ~თ, და მისცა გვამი მისი. და მრავლითა გოდ
ებითა წარიღეს წ~ისა ქალწულისა ქრისტინასსა, რ~ი
ვარაზმელთაგან და რღვეული ახლად აღშენებულ იყო,
და მუნ დაფლეს დიდითა პატივითა რაცა ოდენ გლახ
აკთა ძალ ედვა: ხ~ შ~დ ამისა ინება ყაენმა ამჵედრება
სულტანსა ზ~ა მისრეთისასა, და შეკრიბნა ყ~ნი მთავა
რნი და სპანი თვისნი, და მოუწოდა მეფესაცა და ვითს,
და სპასა მისსა წარსლვად ეგვიპტედ: ხ~ შეიწრებულ
იყო მეფე და ყ~ი საბრძანებელი მისი აღთვალვისა
გან არღუნისა, დ~რი იგი განეწესა რაჳცა განისყიდ
ებოდეს ტფილისს ასსა თეთრსა ზ~ა სამი თეთრი საყა
ენოდ აიღებოდეს და ამას ზ~ა ხოჯა აზის ვინმე ნათესა
ვით და სჯულითაცა სპარსი განეჩინა და დაეტევა ტ
ფილისს, რ~ლ ესოდენ უწესოდ მიიწია ვ~დ სამზარეუ
ლოსა მეფისასა ცხვარი, გინა კრავი ისყიდებოდა,
მას ზ~აცა ხარაჯა წაუღიან, რ~ლსა იგი ტაღმად უწ
ოდდეს: ამის მიერ შეიწრებული მეფე იგონებდა, უ
კეთუ წარვიდე ეგვიპტედ ანუ თუ განუდგე ყაენსა, გა
რნა ვერას და მტკიცებდა ეგრეცა წარემართა ლაშ

ქრად მისირს: და ვ~რ მიიწია ქყ~ანად ჯავახეთად, და ამტ
კიცა განდგომად, და მოუწოდა თანა განმზრახთა თვი
სთა და ჰრქვა, უკეთუ ვისმე ჰნებავნ დაუტევენ მამული,
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და წარმოვედინ ჩემთანა, და უკეთუ არა ჰნებავს წარვედინ მსა
ხურებად ყაენისა მისირს, რათა დაი[.]ცვას ქყ~ანა მისი, რ~ ნე
ბა კაცად კაცადსა ზ~ა იყვნედ და მე არღარა მნებავს მონება
თათართა მძლავრებისა თვის ხოჯა აზიზისა, რ~ი და ადგინა ჩემ ზ~ა არღუნ, რ~ ვერ თავს ვიდებ ესოდენსა შეურაცხებასა,
ხ~ წარჩინებულნი ამის სამეფოსანი რ~ლნი მე დაუმტკიც
ებდეს, და რლ~ნიმე არა:
გარნა ეგრეთცა და ამტკიცა განდგომა, და უმრავლესნი წარვი
დეს ყაენს წ~ე შანშეს ძე ი~ნე გრიგოლ სურამელი ორბელი და კახა ერისთავი ახალ ქალაქისა, თავნი და პირნი ქყ~ანანი წარვიდეს ყაენ ულოს წ~ე, და უმრავლესნი ჲერ კახნი: და ვ~რ სცნა
მეფემან წარსლვა დიდებულთა მანცა ნებასცა, და წა
რვიდა განდგომად, და მოუწოდა სარგის ჯაყელსა ციხის ჯვარელსა, რ~ლსა აქვნდა პატივი სამცხისა სპასალარობისა, და ეძრ
ახა რათა განუდგენ ყაენსა: ერჩდა სარგის, და წარმოიყვანა
სამცხეს სახლსა თვისსა, და ფ~დითა პატივითა განუსვენა უმე
ტეს წესისა მეფეთასა, და აძლევდა ყ~თა ციხე ქალაქთა დაქყ~ანათა მისთა გამოსაზრდელათ მეფის და ლაშქრისა მისი
სათვის: ხ~ მეფემან არა ინება, და ჰყო ზაფხული იგი მცირ
ედითა ერთგულითა რ~ნი დაადგრეს ერთგულობასა მისსა ზ~ა,
და ესრეთ იყოფედეს სამცხეს:
ხ~ დედოფალი გვანცა, და ძე მცირე მისი დიმიტრი და უტევა სახ
ლსა ავაგისსა ბიჯნისს: მას ჟ~ა შ~ა მოვიდა ყაენი ულო გა
მარჯვებული ბრძოლისაგან სულტანის მეგვიპტელისა, რ~
სძლო მას და აოტნა, სადა იგი მუნ და მხვდართა ქართველ
თა ძლიერი ბრძოლაჰყვეს: ხ~ ვ~რ მოიწია საზაფხულოსა ადგი
ლსა, [რლ~სა] თ~სსა ალატაღს. და მიერ საქოსა, და მერმე წარვიდა
საზამთროსა ადგილსა, რ~ლსა აწ ყარაბაღობით და მუღანლო
ბით უჵმობენ, იკითხა საქმე დავითისი, და სცნა განდგომი
ლებაჳ მისი: მოუწოდა არღუნს და ორასთა მთავართა, და
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აჩინა მჵედართ მთავრად, და მისცა მჵედარი ოცი ათასი და უ
ბრძანა ქართველთა მათ რლ~ნი ერჩდეს მას, რათა წარჰყვენ
არღუნ ოირიდ[.]სა, და მივიდენ მეფესა ზ~ა სამცხეს და ბძოლა უყონ
წარმოვიდა არღუნ მჵედრითა ოცი ათასითა, შემოვლო განძა
და სომხითი, და მოვიდა ტფილისს, და მუნ მოერთნეს ყ~ნი ესე ზე
მოჵსენებულნი მთავარნი საქართველოსანი, და წარმოემართ
ნეს სამცხეს ბრძოლისა ყოფად მეფისა:
და ვ~ა ესმა მეფესა და ვითს მოსლვა არღუნისა და ყ~თა მთავ
ართა ქართლისათა, მოუწოდა მესხთა, შავშ კლარჯთა და ვი
ნცა და დგრომილ იყო ერთგულობასა ზ~ა მისსა: შეკრიბნა
მცირედნი კაცნი რვა ათასი, და აჩინა მჵედართ მთავრად.
სარგის ჯაყელი, კაცი მჵნე და შემმართებელი, და მრავალ
ჯერ გამოცდილი და სახელოვან ქმნილი წყობათა შ~ა. ტა

ნითა ახოვანი, ჵელოვნად მბრძოლი ცხენსა ზ~ა, მჵნედ მოი
სარი საჩინოდ ნადირთა უცთომლად მსროლელი: და მის
[.]ანდობილიყო მეფე დ~თ, რ~ ერთგულობაცა დიდი აქვნდა
მეფისა, და წარავლინა წინა მიგებებად და წყობად არღუნისა
და წარემართნეს და დადგეს ჵევსა შ~ა მტკვრისათა:
ხ~ არღუნ შემოვლო ქართლი და დადგა სურამს და წარმოავლ
ინნა წინა მბრძოლნი მჵედარი ექვსი ათასი, და არღუნ და
დგა შინდარას, და წინა მბრძოლნი მივიდეს ტასის კარს და დ
ადგეს სამადოსა მას ზ~ა რ~ლ არს შოლა; ხ~ აიყარა სარ
გის ჵევთათ, და წარავლინნა წინა მბრძოლად კაცნი რჩეუ
ლნი და გამოცდილნი წყობათა შ~ა ათას ხუთასი მჵედარი,
არა უწყოდეს მოახლება არღუნისა და წარემართნეს და განვ
ლეს ჵიდი ახალ დაბისა
იყო ყინელი და ზამთარი ვ~რ წესი არს თვისა დეკემბრისა,
და განვიდეს სივიწროსაგან წინა მავალნი, და იხილეს რაზმი
თათართა და წინა განეწყვნეს ქართველნიცა, და მყის ზ~ა
მიეტევნეს მესხნი და პ~ლსა შეკრებასა აოტნეს თათა
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რნი, და მოსწყვიდნეს მრავალნი სახელოანნი, და ესრეთ ძლიე
რად ბრძოდეს თათართა მესხნი, რ~ლ მცირედნიღა განერნეს, და
შეიხვეწნეს რაზმთა შ~ა არღუნისასა შინდარას გორისასა, და
სდევნეს და მოსწყვიდნეს პირითა მახვილისათა, რ~ მჵედართ.
მთავარი სარგის, და სპა მეფისა ვერღარა მოილოდინეს, ამი
სთვის რ~ლ თათართა რაზმი მახლობელად მდგომარე იყო:
და ესრეთ ძლევითა საჩინოთა შემოქცეულნი მრავალთა სა
ხელოანთა თათართა თავისა მქონებელნი მოეგებნეს სარგი
სს და ლაშქართა: ხ~ ვ~რ იხილა სარგის განმხიარულება, და უ
ვნებელად დაცვა განიხარა გარნა მძიმედ აღუჩნდა, რ~ ვერ
მიესწრა ომსა, რ~ იყო კაცი მძლე და შემმართებელი: კ~დ ს
ურვიელ იყო განწყობისა მესხთა, და წარუმართა სპათაცა
მათ და თვითცა მივიდა არღუნსა ზ~ა გულითა ქველითა
ხ~ არღუნ მოუწოდა სპათა თ~სთა, და კ~დ სპანი ქართველ
ნი ზ~ა მისრულნი იხილნა რა ივლტოდა, გარნა აყენებ
დეს ქართველნი წარჩინებულნი, ხ~ არა უტევებდეს სივ
ლტოლად რ~ლთა უპირობდა თორელი კახა და ეტყოდა ვ~დ
ჩ~ნ ქართველნი მეცნავნი ვართ ომისა მათისანი ჩ~ნ ვებ
რძოდით თ~ქნ წილ, და ესრეთ ძლით არწმუნეს, და დადგა
ადგილსა მას ზ~ა რ~ლსა და ებანაკა:
და განა წყვნა მჵედარნი თვისნი, და ვ~რ და ეახლნეს ურთიერთ
არს ზ~ა მიეტევნეს მესხნი განლაღებულნი, ხ~ სარგის [ყ]
ჯაყელი უპირველეს ყთასა მიუჵდა რაზმსა მათსა, და უ
მჵნესი მათი ჩ~ნდა ბაადური ოროლითა ცხენისაგან ქყ~ანა
დ დასცა, და იქმნა ძლიერი ომი, და მრავალნი მოისრვოდე
ს არღუნის სპისაგან, და სივლტოლად მიდრკეს, პირვე
ლსავე მიჯრასა სძლევდეს სპანი მეფისანი: გარნა
ვ~რ არს ჩვეულება თათართა ლტოლვა, და გარე უკუნ ქ
ცევნა., ანაზდ გარე უკუნ იქცეს, მაშინვე სულ მოკლე ქმნი
ლნი სპანი მეფისანი ივლტოდეს მსწრაფლ ესრეთ გა
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ნწირულნი, და მიმოდაბნეულნი თათართნი მი[.]ერ მოისრვოდეს:
ცოდვათა ჩნ~თა სიმრავლითა განწირნა ღ~ნ და მისცნა ჵელთა
წარმართთასა: ხ~ უწყალოდ ჰჵოცდენ და მრავალნი სახელოანნი
მოსრნეს თათართ, რ~ლ მცირედნიღა ძლით განერნეს და სდევნნე
ს აჵალ და ბის ჵიდამდე გინა უმეტესცა:
ხ~ ზოგნი ტყვედ წარყვანებულ იქმნნეს გურკელელი მურვა
ნ, და სხვანი მრავალნი: და შეიქცა ესრეთ არღუნი ულო ყაე
ნს წ~ე გამარჯვებული: ხ~ სარგის და მესხნი მივიდეს მეფის წ~ე
აწყურს მეყვისთა თვისთა თვის მტირალნი, რ~ უმრავლესნი
მოესრნეს, და მცირედნი და შთომილ იყვნეს: და ჰყო მეფემ
ან. ზამთარი ნახევარი სამცხეს, და გარდავიდა შავშეთს და კლარ
ჯეთს, და წარვიდა ნიგალის ჵევს, და ვ~რ მოიწია თვე მაისი, დააღმოსცენდა მდელო ყაენმან იგივე არღუნ დევნად და ძებ
ნად წარმოავლინა, რ~ლთა თანა იყვნეს ქართველნიცა მიმდგომნი ყაენისნი: და თვესა ივნისსა მოვიდა სამცხეს: ხ~ მესხნი რ~ლნიმე მიეგებნეს არღუნს, და რ~ლნიმე წარყვეს მეფესა:
და ესრეთ იწყო ოჵრებად და ტყვენვად სამცხესა და მოადგა ცი
ხის ჯვარსა და დაუწყო ბრძოლა ძლიერად, რ~ არა ზღუდ[.]ითა
მტკიცითა განსრულებულ იყო., ხ~ ციხეს მყოფნი ძლიე
რად ბრძოდეს, და მრავალნი კაცი დაუჵოცეს და დიდად ავნ
ებდეს გარეთ მყოფთა დღისი[.]თ, და ღამით განვიდიან
და ადგილ ადგილად მოსწყვედიან: და ვ~რ იხილა სიმტკი
ცე ციხის ჯვარისა, რ~ლ არს ჯ~ისციხე, აიყარა და წარვი
და, და წიგნიცა მოუვიდა ყაენისა მსწრაფლებელი წარსლვ
ად: ვინათგან ყაენი თურანისა ქყანასა მყოფი ბრძოლა
დ მოსრულ იყო ხვარასანს, და ესრეთ იჵსნა ღ~ნ ჭირთა მა
თგან ქყ~ანა სამცხისა, რ~ლ ოც დღე ძლით იყო არღუნ სამცხეს:
ხ~ მეფე დ~თ კ~დ მოვიდა სამცხეს და შავშეთს და ვ~რ იხილა
სამცხე მოოჵრებული, მოუწოდა თანა მზრახველთა მის
თა, ჰკითხა თუ რა ჰყონ რ~ ომი თათართა აღარ ეგებო
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და: მაშინ სარგის ჯაყელ[ი] ციხის ჯვარელმან მოახსენა ვ~დ, სა
მცხე მცირე არს, და არა კეთილი სადგომი მეფეთა, აწ განგამწა
რებ, რათა წარხვიდე ლიხთ იმერად რუსუდანის ძისა დავითის თანა, რ~ სწორად ორთავე არს სამეფო იგი, და ესეცა და მე დავ
სდებ თავსა ჩ~სა და საქონელსა ყ~ა დალაშქარსა ჩ~სა შენთვის
დავითარ გენებოს იჵმარე:
და უკეთუ კეთილად გისტუმროს დ~თ კეთილ, და ~კეთ არა აჰა.
სიმდიდრე ჩ~ი მზა არს თ~ქნთვის: და ნუცა შ~ნ სწყალობ საჭ
ურჭლესა შ~ნსა, და ვეზრახნეთ თავადთა იმერთა და განვსცე
თ საჭურჭლე, და ჩვენ კერძო დავიყენოთ: ჰსთნდათ ყ~თა განზ
რახვაჳ ესე. და წარავლინეს მოციქული წ~ე რუსუდანის ძისა,
რათა შეიწყნაროს თათართაგან მირიდებული: ხ~ მან აღუთქვა
შეწყნარება, და წარვიდეს, და მივიდეს ქუთათის, სადა იგი წინა მი
ეგება რუსუდანის ძე მეფე დ~თ, და კეთილად ისტუმრა, და დაყვეს
წელიწადი ერთი: გარნა კეთილად თუ ისტუმრებდა რუსუდანის
ძეჳ, ეგრეცა კეთილადვე ლაშასა ძესა დავითს ა~დ ვ~ა უცხო

ვიდოდა მისთანა: მაშინ ეზრახნეს კახა ბერის ძესა რაჭის ერ
ისთავსა კახა ბერსა, ქვაბულის ძეთა ფარჯანიანთა სარგისს,
რათა ლაშას ძე დ~თ ჰყონ მეფედ, რ~ლნი ერჩდენცა: და იქმნა
განდგომილებაჳ ლიხთ იმერით[.]ს და რლნიმე წარმოუდგეს
ლაშას ძესა დ~თს დრ~ლნიმე რუსუდანის ძესა ნარინ დავი
თს, ეგრეთვე და დიანი ბედიანი ჯუანშერის ძე და ადგრენ
ერთგულობასა ზ~ა რუსუდანის ძისასა:
რ~ იყო ესე ბედიანი კაცი წარმატებული ყ~ითა ზნითა, უ
ხვი უმეტეს ყ~თა კაცთა, სრული გონიერებითა: ამან და აწ
ყვნა ოდიში, რ~ლ მპარავნი და ძვირის მოქმედნი არა იპოვე
ბოდეს, და სვანნი განიყვნეს ორად, გარნა არას ავნებდეს უ
რთიერთარს ორნივე და~თ და დავით, და ღაცათუ ლაშქართა
არა ენებათ ამისთვის რ~ლ, არა განსცემდეს ორნივე მეფენი
საჭურჭლესა ლაშქართა ზ~ა, ესრეთ იყო აღშლილობაჳ
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და შფოთნი მრავალნი იმერითს:
მაშინ არღარა იყო ღონე, და ამტკიცეს რათა განჰყონ სამეფო და
საჭურჭლე ორად, და აჩინნეს თავადნი სამეფოსანი და განუყვეს ო
რად, ტფილისი ორად, და ქუთათისი ორად თავადნი და ერის თავნი
ურთიერთ შეასწორნეს ნიკოფსით დარუბანდამდე: და განჰყვეს
სამეფო და საჭურჭლენი ორად, გარნა ხვამლისა ქვაბსა რ~ი
იდვა მცირე რამ გამოიღეს და გაყვეს და უფროსი ქვაბსავე და
უტევეს: ხ~ ჯაჭვი იგი სახელდებული სალისამური, და თ
ვალი იგი პატივ ცემული გვრდემლი, და მარგალიტი იგი
დიდი, რლ~ისა სწორი არა სადავის უხილავს, ესე სამივე რუს
უდანის ძესა და ვითს მიხვდა:
Èა აქა იქმნა განყოფაჳ სამეფოსა: და მიერითგან
შეიქმნა ორ სამეფოდ: მაშინ უმეფო იყო ამიერი სამეფო სა
ქართველო, მაშინ დაიშალა ლაშქარი და მსახურებაჳ თათართა: ინება კ~დ ყაენმან ზავი მეფისა, მოუწოდა არღუნს, რათა წარავ
ლინოს მოციქული მეფის წ~ე ზავის ყოფად და ფიცსა და უმტ
კიცებდა უვნებლობისასა; რ~ დედოფალი გვანცა ავაგის
ცოლ ყოფილი, და ძე თვისი ყრმა მცირე და რჩეს ჵელთა ულ
ოსა[.]თა, რ~ლნი ტყვედ წარისხნეს ურდოს, ვ~რ ეგულებო
და ბოროტის ყოფაჳ ყრმისა, ნოინის ვისმე ცოლმან აღიყ
ვანა და შვილად მიიყვანა, რ~ იყო უშვილო: ხ~ თქმულ არს
ესეცა, ვ~დ მიიქვა რა ყრმა დიმიტრი წიაღთა მეყვსეულ
ად საშო განეღო დედაკაცსა და მუცლად იღო, და შვა ყრმა
წული, და მის ძლით კეთილსა უყოფდა ნოინის ცოლი გვა
ნცას და ყრმასა მისსა, რათა მან წარავლინოს კაცი წ~ე
მეფისა ზავისა ყოფად:
და წარმოავლინეს მოციქული ზავისა თვის, რათა მისცნ
ეს სამეფო [ნი] მისი ყ~ლი, და კ~დ ეგოს პლ~სავე პატივსა
დედოფლობისასა: ხ~ მივიდეს რა მეფისა წ~ე მოციქულნი
ყაენისანი და აუწყეს ესრეთ, მიუმცნო მეფემანცა ეს
1-30 სტრ., 241v
რეთ ვ~დ, ხოჯა აზიზ იქმნა მიზეზი ჩემისა წარმოსვლისა, და ს
ამეფოსა და ტევებისა, უკეთუ ჰნებავს ყაინსა შეწყნარება

ჩ~ი, პირმშ[.]ოსა ძესა ჩ~ა გიორგის წარმოვავლენ წ~ე მათსა,
და უბოძოს სამეფოჳ ჩ~ი, და დედოფალი გვანცა და ძე ჩ~ი დი
მიტრი წარმოავლინოს ჩ~და, და ხოჯა აზიზ მომცეს, რათა
სიკ~დილითა მისითა შური ვიგო, ნაქმართა მისთა, რ~ნი ჰყვ
ნა ჩ~მ ზ~ა: ხ~ვ~რ მიიწივნნეს ყაინს წ~ე, სთნდა სიტყ
ვაჳ მეფისა, და ითხოვეს ძე მისი გიორგი, და დაუმტკიც
ეს ფიცითა მიერ შესმითა ოქროსა საფიცრისათა, რათა
უვნებელად და იცვას ძე მეფისა, და მისცეს სამეფოჳ მისი,
უკე~თუ და~თ მეფემან იხილოს ყაინ ულოჳ რ~ლსა ეჯნო ბ
ითცა უწოდდეს, ხოჯა აზიზცა მისცეს ჵელთა მეფი სათა,
თუ ენებოს მოკლას, და თუ ენებოს განუტეოს ამის შუა შემ
ო იყვანა ენუქარქუნ კაცი მართალი და პატიოსანი სჯუ
ლითა ქეს ჯ~ისა თყ~ნის მცემელი, მან უთავსდება ყაი
ნს, რათა არა ევნოს დ~თს, და ძესა მისსა გიორგის: [.] თვით მივიდა ენუქ დავითს წ~ე, მეფისა შეჰფიცა და წარიყვ
ანა ძე მისი გ~ი: შევიდეს ტფილისს, და მოეგებნეს მუნყ~ნი მთავარნი და ერის თავნი საქართველოსანი, და ბადი
ნი ვინმე ნათესავით სომეხი, რომელსა შევედრა ტფი
ლისი, და თვით მეფობაცა არღუნმან მოიღო ძღვენი
ურიცხვი გიორგის წ~ე, და დაყვეს მცირედი ჟამი ქალა
ქსა, და მერმე წარვიდეს ე[.]ჯნს წ~ე და მიიყვანეს ურდოსა:
პ~დ მოუვლინა ეჯნის ცოლსა ტონღულხათუნს რ~ ი
ყო იგი მაღლისა ჵელმწიფისა კოსტანტინუ პოლი
სა ასული სჯულითა ქე~ანე და მართლ მადიდებელი
ამის თვის პატივსა უყოფდა ტონღულხათუნი ენუ
ქ არქუნს, რ~ლი იგიცა ქე~ნე იყო: ვ~რ იხილა ყრმა იგ
ი შეიყვარა სიკეთისა მისისათვის, და ვითცა ქმნილ
კეთილ იყო, და მერმე წარიყვანეს ყაენს წ~ე, და მანცა
1-30 სტრ., 242r
კეთილად შეიწყნარა და პატივი დიდი უყო და ესრეთ პატი
ვცემულმან დაჰყო წელიწადი ერთი, რ~ლსა მიანიჭა სამეფო
მისი ყაენმან:
და წარავლინა მოციქული, რათა მივიდეს მეფე დ~თ ეჯნს წ~ე,
ხ~ მეფე მიზეზობდა ხოჯა აზიზის არ მიცემასა, უკეთუ არა
არა მოსი~კდიდ არა მოვალ ურდოსა: ამისი მცნობელი ყაე
ნი სიტყვითა არღუნისათა განწყრა, რ~ მძიმედ აღუჩნ
დებოდა სიკ~დილი ხოჯა აზიზისი, ამისთვის ეტყოდა ყაენს
არღუნ ვ~დ, მეფე არა მოვალს მსახურებად შ~ნდა ა~დ კ~დ
ტყუილით გვაშორებს:
აწ ამას განგაზრახებ, წარსწყმიდე ძე მეფისა, და მე წა
რმგზავნე ლაშქრად მეფესა ზ~ა, და შეკრულსა მოვიყვა
ნ წ~ე თქნსა: ყაინმან და იჯერა, და განაჩინა კაცნი, რათა
წარსწყმიდონ ძე მეფისა, და ყ~ნი რ~ლნი წარმოევლინეს
მეფესა ძისა მისისა თანა: მაშინ სცნა ესე ენუქა
რქუნ, აღდგა და მსწრაფლ მივიდა ტონღულხათუნს.
წ~ე, და აუწყა საქმე ესე; ხ~ იგი მსწრაფლ მივიდა ყაენ
ს წ~ე, და ენუქ არქუნ მოახსენა, რასა უსამართლოსა ბძ
ანება გაგიჩენია ჶ~ი დიდო მაღალო ყაენო, მეფის ძის

ათვის და მსახურთა მისთა, არა უწყია შ~ნ რ~ლ წ~წრ
მეტყველთა რლ~თა ეზრახებოდა ღ~ი ბრწყინვალითა
და საჩინოთა გვართაგან შთამომავალთა არს: კ~დ იხი
ლე რ~ლ ფიცითა მოიყვანე იგი, და მე და ენუქ სიკ~დილ
სა აღვირჩევთ, და ჰა თავნი ჩნ~ნი იყვნენ მეფის ძი
სათვის, და ესეცა უწყოდე რ~ლ, ძმაი შ~ნი დიდისა ყა
ენისაგან ბითოს შვილი მრავალსა მოციქულსა უგზ
ავნის, და დიდთა ნიჭთაცა აძლევს, რათა მისცეს
გზა დარიალამანისა და სავლეთისა, რ~ ორივე ჵელთა
შ~ა მისთა არს:
და ამასცა განგაზრახებ, ერთისა ბერისა ვაჭრისა
1-30 სტრ., 242v
თვის სპარსისა პ~დ დიდსა ჵელმწიფესა შ~ნთა მტერთა
ზ~ა, რ~ უკეთუ ბითოს ულოსი, და მეფე შეაერთნენ დიდნი
შფოთნი აღდგებიან: ვ~ა ესმა ესე ულოს განჰკვირდა, და[მ]
მსწრაფლ მოიყვანა: გიორგი შეიყვანა და პატივი უყო, და
შემოსა სამოსლითა ბრწყინვალითა და მისცა ტონღულ
ხათუნს და ენუქარქუს: და ჰრქვა, აჰა ძე მეფისა ჩგ~ან მტ
კიცე ფიცითა, არას ვავნებ თვინიერ პატივისა, და შენ წა
რვედ ენუქ, და ორნივე ძენი მეფისანი დიმიტრი და დე
დოფალი გვანცა ვ~ა ტონღულ ხათუნს და შენ გნებავ
ს ეგრეთ ჰყავთ და მოიყვანეთ და ვით:
და ესმათ ესე განიხარეს და თაყვანი სცეს და მოახსენეს,
თავნი ჩნ~ნი იყვნენ, უკეთუ მოგვცე ხოჯა აზიზ, და ა
რა მოვიყვანოთ დ~თ, და უკეთუ არ მოგვცემთ ხოჯა აზი
ზის, არ[ა] მოვა: ხ~და ღათუ მძიმედ აღუჩნდა არღუნს, მ
ისცა ხოჯა აზიზ და წარმოიყვანა ენუქ, და მოუწერა წი
გნი ფიცისა ტონღულ ხათუნ მეფესა, ვ~დ არა ევნოს
ყაენისაგან, უკეთუ მოვიდეს ურდოსა პატივითა დიდ
ითა პატივსცეს, და სამეფო და უკლებელად მისცეს:
წარმოვიდა ენუქ და მოვიდა ტფილისს, და ორნი ძენი მე
ფისანი: წარმოუვლინა მოციქული მეფესა, და აუწყა
ყ~ლი: ხ~ წარმოვიდა მეფე და მოვიდა ქვიშხეთის ბოლოს და
სურამს შუა დადგა და მიუწოდა ენუქ არქუნს, მოვიდადა მოუსხნა შვილნი[ვე] ორნივე, და მოართვა წიგნი ფი
ც ისა, და მოჰგვარა ხოჯა აზიზ:
ვ~ა იხილა ხოჯა აზიზ მეფემან ბრძანა თავისა მის
ისა მოკვეთა და მოჰკვეთეს, და წარგზავნეს თავი მის
ი ტფილისს, და აღმართეს ძელი და მოჰკიდეს თავი
ხოჯა აზიზისა, და ესრეთ წარჰყვა მეფე ენუქს, და მო
ეგებნეს ყ~ნი სამეფოსა მისისანი, და წარემართნეს
ურდოსა: ხ~ თან წარჰყვა სარგის ციხის ჯვარელი
1-30 სტრ., 243r
ჯაყელი დიდად ნამსახური, რ~ნ ჰქმნა ესეცა სათნოებაჳ
რ~ ტფილისს ყოფნასა მეფისასა მოვიდა ელჩი ყაენისა ვ~დ
მეფესა მოვინდობ ხ~ პაპა სარგისს არა მივინდობ, და არა სა
თნო უჩნდა ბრძანებაჳ ესე სარგისს, და ეტყოდა მეფე გა
რე უკუნ ქცევასა: ხ~ იგი არა ერჩდა და ეტყოდა, ნუ იყოფ

ინ ქმნად ეგე ჩმ~და რათა მცა მე შევიქცე შინა, უ
კეთუ ცოდვათა ჩთ~აგან გევნოს რაი მე თათართაგან, ყ~ნი
კაცნი იტყვიან განზრახვითა სარგისისათა განუდგა მეფე
თათართა: აწ იგი წარვიდაო შ~ა და მეფე წარავლინა
მოკლვად ყაენს წ~ე, ნუ ჰყოს ეგე ღ~ნ, რ~ ამით წარ
ხდების გვარი ჩ~ი, ა~დ მოთუ მკლან ნაცვლად თქნ
და ვიყო, და თუ დავრჩე თ~ქნთანა დავრჩე
და იმადლა ესე მეფემან ეზომ, რ~ლ ქვაბულიანი თე
მი ერთი სამცხეს, და საყდარი ტბეთისა შავშეთს სი
გლითა სამამულოდ მიუბოძა: და წარემართნეს ურდოსა,
და მოვიდეს ყაენს წ~ე ბარდავს, რ~ იგი იყო საზამოთრო
სადგური, და არა უწყოდეს რა ეგულების ყოფად მათ თვი
ს, და მცირედთა დღეთა მოუწოდა ყაენმან ხილვად
მეფისა, და მთავართა, და იკითხვიდა რლისა მიზეზისა
თვის განდგა, და ყ~ნი ჰგონებდეს მეფისა და წარჩინებუ
ლთა მისთა სიკ~დილსა და ევედრებოდეს [მეფისა] ღ~ა
და ყ~დ წ~ა მეტეხთასა, და ვედრებისა ღ~ის მშობელსა
რ~ისა მინდობილ იყვნეს, და შევიდეს ყაენს წ~ე:
ხ~ მან მოსცა თვისითა ჵელითა ღვინო, რ~ ესე იყო წე
სი ყაინთა თასითა დიდითა ოქროსათა და ვ~რ ჯდა მეფ
ე მუჵლ მოყრილი და მისთანა ყ~ნი მთავარნი ჰკითხა
ყაენმან ვ~დ, რად ჰქმენ განდგომა ჩ~ი, და ბრძანება
სა ჩ~სა რად ურჩ ექმენ, და არღუნს შემოები: არა დი
დნი კეთილნი ვქმენ შ~ნ ზ~ა და კარგული და სიკვდი
ლად განწირული გველთაგან აღმოგიყვანე ჯურღ
1-30 სტრ., 243v
მულით და მეფედ და გადგინე:
მაშინ ვ~რ არღარა აქვნდა პასუხი მიგებად მეფესა, მოიხე
დნა უკანით კერძო სარგის ჯაყელისა, ვ~რმცა იგი ქმინლ
იყო მიზეზი არღუნის შემობმისა და თათართ მოსრვისა:
და იხილა სარგის ბრდღვინვისა ლომისა მსგავსად მეფემა
ნ მას ზ~ა მიუტევა საქმე იგი არა შეშინდა, ა~დ აღდ
გა და წარსდგა ყაენს წ~ე განმწირველი თავისა თვისისა
მეფისათვის, რათა იგი მოკლას მეფისა წილ, და მუხლ
მოყრილი ეტყოდა მე ვარ დიდო ყაენო, რ~ი შემოვები არღ
უნს: ხ~ მან ჰკითხა პაპა სარგის შ~ნ ხარ, რ~ პაპასა
რგის უწოდდეს თათარნი, და მან ჰრქვა იგი ვარ, ჰრქვა
მას, და რასათვის განაყენე მეფე ჩ~მგან და არღუნს შე
მოები, ხ~ სარგის არა მეცნიერ იყო ენასა მათსა, და წა
რმოაყენეს სადუნი თარგმანად რ~ი ფ~დ უყვარდა ულოს და
დიდად პატივ ეცა, რ~ იყო კაცი იგი გონიერი, და ენა კეთ
ილი, სიტყვითა მარჯვე ყაენს წ~ე მეტყველებდა:
მაშინ სარგის მიუგო დიდო ყაინო, არა იყო სხვა მიზ
ეზი, რ~ მან მიიღო მეფობაჳ დავითის ქალაქი და სოფელ
ი მან დაჭირნა, ეკლესიანი, და ციხენი ყ~ნი დაარღვივნა ბ
ედნიერო ყაინო არღარა ვინ გაუგონებდა უსამართლოება
სა ამას შეკრა კარი თქნი ქრთამითა, ამის მიზეზისათვ
ის მე წარვიყვანე მეფე, რათა ბედნიერმან ყაინმან გაი

გონოს და იკითხოს საქმე ესე, ვ~ა აწ ღირს მყო, ესეცა
უწყოდე ყაინო რ~ლ სპარსნი ძველითგან მტერნი არია
ნ ჩნ ქართველთანი ამის [.]თვის არღუნსა თანა ვყავ
ბრძოლა და ომი, რ~ საქმე და უსამართლოებაჳ მართლ
ოებაჳ მეფისა მიმართ ხოჯა აზისისაგან ვერღარ
ა დავსთმეთ: აწ ყაინო მეფე უბრალო არის, მე ვარ რ~ნ
განვაყენე მეფე კარისაგან თ~ქნისა და განმრავლდა ს
იტყვა მათ შ~ს, და მრავალ გვარად უბნობაჳ რლ~თა
1-30 სტრ., 244r
არა არს ჟამი თქმად და დაწერად, და მეფეცა მრავალსა რასმე
იტყოდა: და ენუქ არქუნ და დიდი იგი ნოინი სხდეს შუა, და სადუნი
იგი კეთილად სთარგმნიდა და ჰკაზმიდა თქმულთა მეფისათა,
რ~ მეფე ენა მძიმე იყო მცირედ მანკაბერდელი სადუნი კეთი
ლ მეტყველებდა და ყ~ნი მოელოდეს ბ~როტის ყოფასა მეფის
ათვის, და სი~კდილსა სარგისისასა: მაშინ მოუვლინა ღ~ნ წყ
ალობა მოსავთა მისთა და აწცა და იცვა ვ~ა მ~რდის ჰთარავს:
და ვ~რ სიტყვასა უგებდეს ყაენი და მეფე ურთიერთარს, მო
ვიდა კაცი და რუბანდით გზის მცველთა ყაენისათა, რლ~თა
ყაფულობით უწოდდეს, რ~ არღარა განსრულებულ იყო სიტყვა,
შევიდა კაცი იგი ყაენის ურდოსა წ~ე და მოახსენა, ა
რა არს ჟამი მეტყველებად, რ~ შეიძრა ულუსი დიდი დიდი
სა ყაენის ბითოსი და შვილი მისი ყაენი დიდი ბერქაჳ მო
ვალს გზასა და რუბანდისასა უამრავითა დიდად დიდითა
ლაშქრითა: ესმა რა ესე ყაენს, მსწრაფლ აწვია სპაჳ თ
ვისი, და მყის შემოკრბეს მის წ~ე: მას ჟამსა წარმოემართნეს
წინა განწყობად, და ვ~რ და ეახლნეს ორნივე სპანი ურთიერთ
არს, მაშინ ევედრა მეფე ყაენს რათა წინა მბრძოლად აჩი
ნოს მეფე, და სპანი მისნი, და წესადცა არს ქართველთა წინ
ა მბრძოლობა[.], ისმინა და აჩინა წინა მბრძოლად მეფ
ე მახლობლად მისა დგომად:
ხ~ სარგის ჯაყელი თვით წინა და იყენა და განაჩინა მარჯვ
ენე და მარცხენე და წყობილმან რაზმთამან მიმართეს: ხ~
იქმნა ესეცა რ~ლ რაზმთა შ~ა გახლტა მშველი ერთი, სა
და იგი სარგის ჯაყელმან აბჯარცმულმან მოკლა, და მც
ირედრა წარვლეს და მელი მოკლა იგიცა სარგის ისრითა,
და წაიარეს და ყურდგელი მოკლა, და ამა სამსავე ხედვიდა ულო
ყაენი და დიდად აქო სარგის, და კეთილად უთქმიდა მრავალსა:
მაშინ და ეახლნეს სპანი ორნივე ურთიერთარს, და გამოჩ
ნდა კაცი ერთი მათ შ~ს, რ~ი წარმოევლინა დიდსა ყაენ
1-30 სტრ., 244v
ს ბერქას, რ~ ყაენი არა წარმოსრულ: იყო ესე მოეახლა და ვითს, რ~ლ
ისათვის დიდად შეწუხდეს სპანი მეფისანი, რ~ იყო კაცი ესე
დიდი და მაგრიად და უცთომლად მოისარი, ხ~ მეფემან აღმოიღ
ო მშვილდი და ჰკრა ცხენსა მისსა მკერდსა და დასო და გულსა
განვლო ხ~ ქართველთა განმხიარულებულთა აღიზახნეს და მი
ეტევნეს, იქმნა ძლიერი და ფიცხელი ომი ველსა ზ~ა შარაბა
მისასა, ძლიერად ბრძოდა მეფე და სპანი მისნი, სადა იგი სარგ
ის ჯაყელ მან სახელოანი ომი ჰყო წ~ე ულოსა რ~ლ განჰკვირ

და ყაენი, და განგრძელდა ყ~ლგან ომი და მოსწყდა ორგნითვე უ
რიცხვი: ივლტოდა სპაჳ ბექასი, და დევნა უყვეს ძლიერად: ხ~
იქმნა ესეცა დევნასა მას ლაშქართასა და შთა ყაენი ულო
ოთხითა ოდენ კაცითა მცირესა რასმე ბორცვსა ზ~ა და ვ~რ
იხილეს ლტოლვილთა შვიდნი რჩეულნი კაცნი ზ~ა მიეტე
ვნეს ყაენსა, იხილა ესე მიმავალმან სამითა კაცით შეება,
და ოთხნი ვი~დმე დახოცნეს სარგის და აზნაურთა მისთა, და ს
ამნი იგი ივლტოდეს: მაშინ იხილა თვალითა თვისითა
სიმჵნე სარგისისი და ყმათა მისთა განიხარა და დევნა უყო
კდ~ცა სპასა ბერქასსა და რუბანდის კარამდის, და განვლეს დარუ
ბან[.]დიცა, და სამსა დღესა სხვასა დევნა უყვეს, ესრეთ
გამარჯვებული და სახელოვანნი მოვიდეს სადგურსა მათსა ბარდავს
ხ~ მეფესა დავითს და სპათა მისთა პატივითა პატივსცა და მ
რავალი ნიჭი მიანიჭა ესეზომ რ~ლ სარგის ჯაყელსა კარნუ
ქალაქი, და მიმდგომი მისი ქყანა უბოძა ერაყითა: მაშინ შე
იშურეს სხვათა ვიეთმე მტერთა და მოახსენეს მეფესა, აწ
მეფობაცა სარგისს მიეც ყაენმა ეზომ განადიდა არღარა იქმ
ების მორჩილი მეფობისა შენისა:
და იჯერა ესე მეფემან, რ~ იყო უმანკო და მალე მრწმენი
სიტყვათა კეთილთა და ბ~როტთა ორთავე, და წარვიდა ღამე
ელგონ ნოინისა [წე] წ~ე და მოახსენა, უკეთუ ყაენი სარგის
ს კარნუ ქალაქსა მისცემს მეფობაცა მისცეს, განჰკვი
1-30 სტრ., 245r
რდა ელგონ ნოინი და ჰრქვა ყაენმან შენისა მოდგომისათვის მი
სცა, და თუ შ~ნ გიმძიმს არღარა მისცემს თქვენ ქართველნი
არას კეთილსა უყოფთ მჵნედ მბრძოლთა წყობათა შ~ა, არა უწ
ყი, ყაენი სარგის და არჩინა მტერთაგან, ძლიერი და სახელ
ოვანი ომი ჰყო:
წარვიდა ნოინი და მოახსენა ყაენს ყ~ლი იგი თქმული და არღა
რა მოსცეს კარნუ ქალაქი, სცნა ესე სარგის, შეიქნა გულ კლ
ებით, და ქვეგანმხედვარად პატრონისაგან: ხ~ მას ზამთარსა
და იმჭირა მეფე ბარდავს თავისა თვისისა თანა, და სარგის წა
რვიდა გულ კლებული სამცხეს: მას ჟამსა გაადგა ულო ყაე
ნს შანშეს ძე ზაქარია ამირ სპასალარი, კაცი ყ~ითა სათ
ნოებითა სრული და საჩინო და ივლტოდა ქუთათისს ნარინ და
ვითისასა რ~ ბერქას ლაშქართა გამოსლვა მასმია ჩემ ზ~ა, ხ~
მეფემან დ~თ კეთილად, და დაყო მცირედი ჟამი, და მერმე ფიც
ით მოიყვანა ყაინმა გარნა არცა ეგრეთ და მშვიდდა გული
ულოსი, და მოკლა ზაქარია ამირ სპასალარი კაცი პატი
ოსანი, და სახელოანი: და ჰსცნა რა დიდმან შანშე მამამ
ან მისმან, მწუხარებითა შეწუხებული იგიცა აღსრუ
ლდა: ხ~ გვანცა დედოფალი ავაგის ცოლ ყოფილი მოკ
ლულ იქმნა თათართა შ~ა მყოფი, რლ~სა იტყვიან ვითა
ასულსა მისსა ხვაშაგის რ~ლი იყო ცოლი სევიფარდავ
ისი ხოჯა შამშადინისა მისითა განზრახვითა მოიკლაო:
და ვ~რ უცოლო იყო მეფე, იქორწინა ცოლი სახელით ესუქან
დიდისა ჭორმალო ნოინისა, და დიდისა სირმა ნოინისა, და წარ
ვიდა ტფილისს, და ქმნა ქორწილი პატიოსანი: ამა ჟამ

თა გარდამოვიდეს ბერქა ყაენისაგან ლტოლვილნი ორნი
დედაკაცნი საკვირველნი, სახელით ლიმაჩავ, და მან მოი
ტანნა შვილნი მცირენი ნათესავითა ახა სარფა კაინა
ნნი პირმშო ფარჯენ, და უმრწემესსა ბაყათარ და სხვანი
თავადნი მრავალნი: გამოვლეს კარი და რუბანდისა და მოვიდე
1-30 სტრ., 245v
ს მეფეს წ~ე: ხ~ მან პატივითა ისტუმრა, და წარავლ
ინნა ყაენს ულოს წ~ე, და ყაინმა შეიწყნარა ფ~დ, და უბოძა
ხარაჯა, და თანა მბრძოლად განაჩინნა და ესრეთ მეფეს
თანავე გაგზავნნა: ხ~ და სხნა რლნიმე ქალაქსა, და
რომელნიმე დმანისსა, და სხვანი ჟინვანს:
და ვ~რ მოიწია სთველი, წარვიდა ყაენი ქ~ყანად შარ
ვანს საზღვართა საქართველოსათა, ადგილსა
რ~ლსა უწოდიან ჩალან უსური, ესე იგი არს თეთ
რი წყალი, და შეკრეს ობითა წყლის პირი რ~ლსა ს
იბად უწოდდეს, რ~ ჰგონებდეს გამოსლვასა ბერქა
ყაენისასა, და ამა ჟამთაგან იწყეს სიბასა ზ~ა დგ
ომად თათართა და ქართველთა, და სთვილითგან გა
ზაფხულამდე და გაზაფხულ წარვიდია [ნ]საზაფხულ
ოთა ადგილთა: ხ~ იქმნა ესეცა რ~ლ ყაენთა შვი
ლნი ზემო ჵსენებულნი ულოსთან წარგზავნილ
ნი ტუთრყული და ბალალი და იპყრა ყაენმან ულ
ო და მოკლნა სამნივე, და დაიპყრა ქყანა მათი, და ყ~ი
სიმდიდრე მათი და სცნეს სიკვდილი პატრონთა
მათთა საბერძნეთს მდგომთა დედა წულთა რ~ლ
თა თავადი იყო ალა თემურ ვინმე
აიყარა ბარგითა და დედა წულითა, და ივლტოდა
სამცხეს კერძო, ჰსცნეს თათართა ულო ყაენი
სთა სივლტოლა ალა თემურისი, დევნა უყვეს
და მოეწივნეს, და იგინი და ბრუნდეს და შეებნეს, და მრ
ავალი კაცი მოკლეს ულოს ლაშქრისა და რათა არ
ა განგრძელდეს სიტყვა, ვ~ე კოლის მთათა მოსლ
ვამდე ათორმეტ ჯერ შეებნენ, და ათორმეტ ჯ
ერვე ალა თემურ მოერივა და გაქცივნა:
და ესრეთ მოიწივნეს ქვენა არტანს, სოფელსა რ~ლ
სა ჰქვიან გლინავი, და მუნ და ხვდა მურვან გუ
1-30 სტრ., 246r
რკელელი მახუ ჯაგის ძე წინა შეემთხვია ნადირობასა.
მიმავალი, რ~ი შეიპყრეს თათართა და კნინღა მოაკდინ
ეს: ხ~ იგი ევედრა, და აღუთქვა ლიხთ იმერით წარყვა
ნება, და ეგრეთ ბერქა ყაენს წ~ე წარსხმა. ხ~ იგინი მიე
ნდვნეს და წარმოიყვანა და მოასხნა სამცხეს გურკი
ს ჭალას, და ესრეთ განსცნა: წარავლინა კაცი სარ
გის თმოგველს, და შალვას ბოცოს ძესა, და ყ~თა მესხ
თა და სარგის ჯაყელის ლაშქართა რათა შეკრბენ
ერთად და შეიპყრან ალა თემურ და მიჰგვარონ ალა თე
მურს და წარმოემართნეს: და ჰსცნა ესე ალა თემურ აიყა
რა ბარგითა და დედა წულითა გამოვლო მტკვარი,

და მომართა ჯავახეთით კერძო, შემოიარა ელასის შე
მოღმართი, და მივიდა ოშორას ქვეშეთ ადგილსა რ~ლ
სა ჰრქვიან ლერძავნი, რ~ თმოგველი მუნ და უდგა წ
ინა, რ~ნი იხილნა რა მორიდნა სარგის და ბოცოს ძემ
და ლაშქარნი ერთ კერძო მოსდევდეს, და გულკლებული
მურვან მართლ კვალსა შედგომილი მოსდევდა,
და მოეწია გულ კელელი მცირითა ლაშქრითა, რ~ ბოცოს
ძე და სარგისის ლაშქარნი არა მოვიდეს, არცა შველად
გურკელელისა, შეიბნეს ძლიერად ჰსძლეს თათართა
და მრავალი ტაძრეული მოკლეს, და ივლტოდა გურკელელი
ხ~ თათართა განვლეს ჯავახეთი და თრიალეთი და
რუს თავს მტკვარს განვიდეს, და მრავალგან მიეწი
ვნეს თათარნი და სომხითარნი ლაშქარნი, რ~ლთა არ
ა არს ჟამი მოთხრობად, ყ~ლგან ალა თემურ მძლე ე
ქმნა და განვლეს კამბეჩიანი, კახეთი ჲერეთი ყ~ლ
გან ომითა, და წარვიდეს გზასა ბელაქნისასა შევიდეს ღ
უნძეთს: ხ~ წ ინა განეწეო მეფე ღუნძთა, და სძლეს
თათართავე და გამარჯვებული მივიდეს ყაენს წ~ე, და
ესრეთი საკვირველი საქმე ქმნეს, და ამათთანანი თათ
1-30 სტრ., 246v
არნი სადაცა და რჩეს აღნარ ღომობით უჵმობდეს, იგი
არს უფროსთანი, გინა უხუცესთა და ამისთვის, განძვინე
ბული ბერქა განემზადა გამოსლვად და ამათ თეთრსა წყალ
სა ზ~ა ღობე შეკრეს, და მუნ იზამთრიან ვითა მითქვამს: ხ~
ვ~რ მათ საქმეთაგან უბრალო არს მეფე, განდიდელი ჭყო
ნდიდელი ბასილი და უჯარმელი, და იწყო საურავთაცა ქმნ
ად თვინიერ მეფისა კითხვისა, და მეფისა იმერითს ყოფ
ნასა შ~ა დიადი აწყინა სეფეთა ქყანათა, რ~ ვ~რ თვისთა
ხედვიდა, და სიტყვაცა ესრეთ იყო ვ~დ ევსუქანს თანა ეყო
ამისთვის შესმენილ იქმნა ბასილი წ~ე მეფისა რ~ნ მს
წრაფლ მოიყვანა და ბრძანა ძელსა ზ~ა დამოკიდება, და და
მოჰკიდეს ძელსა შუა ქალაქსა:
რ~ იყო მეფე მალე მორწმუნე და წრფელიცა, და ვ~რ მოი
წია სთველი, კ~დ წარვიდა ყაენი სიბასა ზ~ა და მეფეცა
მის თანა: მოიწია რა გაზაფხული წარმოვიდა ყაენი საქ
ოსა, და ძე მისი თანქუშ წარმოვიდა გელაქუნსა, რ~ მას
აქვნდა საზაფხულოდ სადგურად გელაქუნი, და მეფე თა
ნა წარმოიტანა და მუნ იყო: მაშინ ევედრა მეფე თ
ანქუშს, რათა უაჯოს მამასა მისსა ყაენს ულოს წ~ე,
რათა განუტეოს სამეფოდ თვისად: ხ~ ისმინა და წარა
ვლინა კაცი, და ვ~რ მიიყვანეს საქოდ, ყაენი ულო აღ
სრულებულ იყო: მაშინ ხათუნთა და ნოინთა მიუმც
ნეს თანქუშს, რათა განუტეონ მეფე სამეფოსა: გამო
უშვეს და მოვიდა ტფილისს და ყ~სა ქართლსა
და სომხითსა განაგნა საქმენი მანდაურნი:
ხ~ ნოინთა და სვეს ტახტსა ზ~ა ულოს ძე უხუცესი სა
ხელით აბაღა, კაცი კეთილ უხვი, მოწყალე, ტკბი
ლი მდაბალი, გამკითხველი, სამართლის მო

ქმედი, გლა ხაკთ მოწყალე და შემნდობელი, ესე რ
ომელ და ღათუ დიდისა ბრ~ტის მოქმედი კაცი
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იყვის არავე მოჰკლევდის, რ~ ესრეთ იტყოდა ყ~ისა ქყანისა მ
პყრობელად და უდგენივარო ღ~ა, და რასაცა ვერ მივსცემ არცა თ
უ წაუღებ, და მრავალ გზის საჭურჭლენი მისნი წარპარეს მრავა
ლთა, და არა მოა~კდინის, ა~დ იტყოდის რად მაკლს მე საჭურჭლე
ისი წარიღონ გლახაკთა, რ~ ნაკლულევან არიან, და მისთვის
იპარვენ: კ~დ უბოროტო და კეთილი გონება აქვნდა: მაშინ
აბაღამ განაჩინა მჵედართ მთავრად კაცი საჩინო წყობათ
ა შ~ა და ურდოსა და სახლისა თვისისა მოურავად და ადგინა ზ
ემო ჵსენებულისა ჭორმაღუნის შვილი სირმონ, კაცი გა
ნმარჯვებული და საჩინო წყობათა შ~ა, ვინათგან ქრთამს
მძიმესა მიიღებდიან მის წ~ე მდგომნი ყ~ნი, გამოარჩია კა
ცი ერთი მოწყალე და სამართლის მოქმედი, და მარხველი და
მლოცავი ქყ~ანთა და ეკლესიათა ღ~ისა მოსავთა მოყ
ვარე სახელით აღბაღა, ესე განაჩინა უღონოთა და გლახ
აკთა განმკითხველად არა თუ ულო ყაენის პატივცემულ
ნი ნოინნი გამოცვალნა, ა~დ უმრავლესნი აღსრულებულ
იყვნეს ვ~რ ელგან ნოინი და სხვანი მრავალნი:
ამას აბაღას წ~ე წარვიდეს მეფე დ~თ და მისნი დიდებ
ულნი და ფდ~ითა პატივითა შეიწყნარნა, და პატივსცა და დ
აემორჩილნეს აბაღას ყ~ნი თათარნი საბრძანებელი მამი
სა მისისა ულოსი მას ჟ~ა გამოვიდა დიდი ყაენი ბერქა გზ
ასა და რუბანდისასა აურაცხელითა ლაშქრითა შურის გება
დ სუთარესს ბლღას და ყულის საქმისთვის, ჰსცნა ესე აბ
აღა ყაენმან, და მოუწოდა ს[.]პათა თვისთა და მეფესა დავი
თს და წარემართა: ხ~ ვ~რ აგრძნა ძლიერება და სიდიდე სპა
თა ბექასთა, არღარა განვიდა მტკვარსა, ა~დ შეიარა ნაპი
რი და განსავალი ყ~ი, და აღიღო ზომი ყლ~გან, და დაყენა ლა
შქარი, სადა შეკრბების მტკვარი, და რაჵსი, და მუნით
გან ვ~ე მცხეთამდე:
ხ~ ბერქამან მოაოჵრა ქყ~ანა შარვანისა, ჲერეთი, კახ
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ეთი და ყ~ი იორის პირი, და მოვიდა ლაშქარი ტფილისამდე, და მრავალი სუ
ლი ქე~ანე მოსწყვიდეს: ხ~ ბერქა ყაენი და დგა მთათა შ~ა გარესჯისასა:
მაშინ მოხედნა ღ~ნ წყალობით ქყანასა ამას, და ყაინსა აბაღას, შე
ედვა სალმობაჳ რაჳმე ბერქას და მოკვდა: ვ~ა იხილეს სიკვდილი
ყაინისა მათისა სპათა მისთა, წარიღეს მკ~დარი, და განვლეს კარი
დარუბანდისა: ესრეთ დამშვიდნა ქ~ყანა ესე: ხ~ თათართა გულად აქ
ვნდის შიში მეფისა ბერქას ლაშქრის გამოსლვისა, და ყთა სთ
ველთა წარვიდიან სიბასა ზ~ა, ვ~რ მოეახლის ჟამი სიბას წარ
სლვისა: მოუწოდა მეფემან სპათა თვისთა და სარგის ჯაყელი ცი
ხის ჯვარელსა, ვ~რ მივიდა სარგის დ~თ მეფისა წ~ე, [და დაივიწყა]
ტფილისს ჰგონა სარგისის განდგომილებაჳ ყაინს წ~ე და და
ივიწყა ნამსახურობაჳ განზრახვითა უკეთურთათა კაცთა მო
უწოდა პალატად და შეიპყრა შინა და ტყვე ჰყო საჭურჭლესა შ~ა
სცნეს ესე აზნაურთა თანა მყოლთა სარგისისათა, ივლტოდეს და წ

არვიდეს ყაენს წ~ე მოახსენეს აბათა ნოინსა, რათა მან განაჩინო
ს მეფისაგან და მჭირვაჳ სარგისისი და მოაჵსენოს, ყაენს და მოახს
ენოს ყაენს აბაღას და სთხოოს სარგის:
ისმინა მსწრაფლ ვედრება აბათან ნოინისა, და მოსცა ელჩი და წ
არმოავლინეს, და მოიწია ტფილისს, და წარმოიყვანა სარგის და მ
იჰგვარეს აბათან ნოინსა, და მიერითგან იქმნნეს ჯაყელნი მორჩი
ლნი ულოსიანი ვ~ე ჟამთამდე მეფეთა ბრწყინვალისა და საჩი
ნოსა გიორგისათა: ხ~ მეფე ჯერეთ არა წარსულ იყო სიბასა
შეედვა სალმობაჳ მუცლისა ძესა მისსა პირმშოსა გიორგის,
რ~ი სიკეთე აღმატებითა სავსე იყო, განგრძელდა სალმობაჳ ეს
ზომ რ~ი კნინღა მკ~დარ საგონებელ იყო დაიდვა უჵმოდ უძრავ
ად სულთა აღმომშვინველი, და მათცა ძლით: ამას მწუხარებ
ასა და უღონოებასა რა მოეცვა მეფე და ყ~ნი მკვიდრნი საქართ
ველოსანი, მოეხსენა მეფესა: დმანისისა ღ~ის მშობელი, და
წარვიდა წ~ე მისსა, და თვით წარმოაჩინა უჵამურითა ფერჵითა
მოჰყვებოდეს, და მოეგებოდეს მჵურვალითა ცრემლითა წყალ
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ობად მათდა აღსძრვიდეს: მაშინ შეისმინა ვედრება მათი წ~თა უწმ
იდესმა ღ~ის მშობელმან, და მყის შეხებასავე თანა და პირსა ზ~ა
შეხებასა თვალნი აახვნა მსწრაფლ, და ვ~ა უვნებელი წარმოჯ
და: იხილეს ესე მეფემან და ყ~თა მკვიდრთა საქართველოსათა
განჰკვირდეს ანაზდთსა ამას საკვირველებასა ზ~ა ყ~დ წ~ისასა და ა
დიდებდეს ყ~ნი ღ~ა
და კ~დ წარვიდა მეფე სიბას ზ~ა, და მუნ ყოფასა მისსა ჟ~ა წა
რმოსლვისასა დასნეულდა მეფე დ~თ მით სალმობითა მით მუცლ
ისათა, და ვერ განკურნეს მკურნალთა, და წარვიდა ცხედრითა და
ვ~რ მოეახლა მარტო მყოფსა, მივიდა ხატისა მრ~თ კეცსა ზ~ა
მოყვანება ბძანა მარტო მყოფისა ხატისა, და ევედრა ცრემ
ლითა და შეურდა, და განჰკურნა: ვ~რ უ~ისა მ~რ განკურნებული
ც[.]ხედარ[.]სა ზ~ა მდებარე, და ესრეთ მრთელი მოვიდა პალატად
ტფილისს, და იყო განსვენებასა შ~ა თვინიერ ამისისა რ~ მთავა
რნი და ერისთავნი ვერ სცვალნის შიშისა თვის ყაენისა:
ხ~ თქმულ არს ესეცა, ვ~რ ბრძენისა სოლომონისათვის წერილ
არს, ჟამსა სიბერისა მისისასა არა მართლიად ვიდიდოდა წ~ე ღ~ი
სა, და მძლავრებისაგან თათართასა უცალო ქმნილმან იწყო შ
ლად საყდართა საეპისკოპოზოთა რ~ნიცა სანატრელთა მეფე
თა შესავალნი სოფელნი მიენიჭნეს განსცემდა ეგრეთვე
მონასტერთა, ამასთან სხვანიცა ბრ~ტნი აღსძრნა მტერმ
ან რ~ნი არა საჵმარ არიან თქმად, და მძლავრა სიბერესა შ~ა ვ~რ
სოლომონს, ამის თვის სწრთვიდა ღ~ი არა ჩვენებითა, ა~დ შ
ვენიერებითა ძისა მისისათა სიკ~დილისა გლოვითა:
ვინათგან უგუნურებასა შ~ა ვართ ნათესავნი ადამისნი და გუ
ლს მოდგინედ მიდრეკილ არს გული კაცისა ბრ~ტისა მ~რთ ვ~ა
წერილ არს,, არა იგონეს ნებითა უგუნურებისათა შეგონებად,
ა~დ გარდავხედით ცხოვრებასა ჩ~ნსა, და ყ~ნი ვართ ამაოებასა
შ~ა, ვ~ა იტყვის ბრძენი ეკლესიასტე,, ამაოებაჳ ამაოებათა,
და ყივე ამაო არს, და მზესა ამას ქვეშე ხილულსა ყ~ავე ამაოება
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სა მისცემს ხ~ ჩ~ნ გზასა მცირდ გარდამბიჯებელნი კ~დ მოგზაურ ვი
ქმნეთ, და ვ~რ მოიწია მსგეფსი სიბას წარსლვისა, წარვიდა მეფე
კ~დ, ხ~ მუნ ყოფასა მისსა და სნეულდა ძემისი გიორგი, რ~ დიდი ნუგეშ
ინისცემა აქ~ნდა მეფესა საბრძანებელსა მისსა, და მისვე სისხ
ლმდინარებისაგან აღსრულდა და დაუტევა მწუხარებაჳ მიუთ
ხრობელი ყ~თა მკვიდრთა სამეფოსათა დიდითგან მცირეთამდე:
ხ~ გვამი ყრმისა გიორგისა და ასვენეს საყდარსა სიონისასა, რათა
მოიცადონ მეფე და ვ~რ მოეახლა ჟამი მოსლვისა, და ვ~რ წარხდა
ჟამი მცირედი მოვიდა მეფე ტფილისს, ვ~რ არავინ გაეგება წ
ინა თვინიერ მცირეთა მოქალაქეთა, ზარ განჵდილმან მიის წრ
აფდა პალატად, სადა დახვდეს სპანი და ვაზირნი და მალულნი და
შავითა მოსილნი:
და ვ~რ აუწყეს სიკდილი ძისა მისისა გიორგისი მყის სმენასა
ვე თანა დაეცა და კნინღა მკ~დარ იქმნა, და ესრეთ შეივლეს პა
ლატად ჵელთა ზ~ა მქონებელი, და ძლით მოვიდა ცნობად, რ~ უ
კეთუ მოისპოს სული მყის მოისპობის ცნობაცა, და უკეთუ მო
ის პოს ცნობა, არა თანა მოისპობის სული სიტყვის მოქმედი
იტყვის: ვინათგან ტკივილითა მ~რ უზომოთა მოცულ იყო, და შ
ვილობისა სიყვარული და კ~დ სიტურფე აღმატებული ათრვ
ამეტისა წლისა მყოფისა სიმჵნე სამჵედო ზნეთაგან განს
რულებულისა ტკივილნი მრჩობლ ზ~ა დაერთოდეს, სალმობ
იერითა გოდებითა თვისისა, რაჟამს იხილა აღყვავებული შ
ვენიერი გვამი ძისა თვისისა გიორგისი მკვ~დრად უფერულად
მდებარე, რ~ლსა იგლოვდა ერი და ვაებით წარიყვანეს მცხეთ
ას და მუნ და კრძალეს, და უკმო იქცეს მწუხარებითა სავსენი
ხ~ ესოდენ განუმრავლდეს ტკივილნი შვილისა საყვარელის
ანი მიერითგან არღარა აქვნდა ლხინებაჳ და სენთაცა მრავა
ლთა მოიცვეს, და გვამითა უძლურებდა უმრავლესთა ჟა~თა.
გარნა მონებდავე ყაინსა აბაღას, არა იყო სხვა ღონე: აქა
შ~ა იწყო მანკაბერდელმან სადუნმან განდიდებად, რ~ლ პ~ლ ულ
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რ~ლი პ~ლ ულოს შეწყალა რკინობისა ძლით და ყაინმა აბა
ღაცა პატივ უყო და დიდი სიბდივანი კეთილის ყოფად, მი
თ რ~ლ ცოლისა მისისა ავაგის ასულისა ხვამაქისა ეჯ
იბობა აქვნდა, და მეფესა და ვითს მიუბოძნეს მრავალნი ქ~ყ
ანანი: ამათ ჟამთა იქმნა განდგომილებაჳ თათართა უ
რთიერთარს, რ~ განუდგა აბაღა ყაინსა თაგუთარ ყაინი
ბარატას ძმა უმრწემესი, რლი იყო ზემო ჵსენებულისა
ჩინგის ყაინის შვილისა ჩაღატარ ყაინის ნათესავი,
რ~ლსა ეპყრა ქყ~ანაჳ თურანისა და დიდი თურქეთი ესე
ბარატა ყაინი იყო თურანსა, და წარმოავლინა ძმაჳ თვისი თეგუთარ
რათა ხარაჯა ქყ~ანისა რ~ლ მას წაჵდომოდა ვ~რ ზემო თქმულ არს თეგუთარს მიხვდებოდის: ესე მივიდა ორისა ბევრისა ლაშქრისა მქ
ონებელი, შეიწყნარა აბაღამან და უჩინა ზაფხულის სადგურა
დ მთანი ვე~მე არარატისანი და საზამთროდ რაჵსისა პირი და ნა
ჵჭევანი: ესრეთ იყოფოდა თაგუთარ, შეშინდა ყაინობაჳ
აბაღასი და მიუმცნო ძმასა, თვისსა ყაინსა ბარატას ჯეონ
ს იქით მყოფსა, ვ~დ რად მივსცემთ ყაინობასა და ქყ~ანასა დიდსა აბ

აღას: აწ წარმოემართე მანდეთ შ~ნ და აქეთ, მე და ორთავე შევ
მ[.]უსროთ აბაღა, და ჩ~ნ და ვიპყრათ ქყ~ანაჳ მისი:
ხ~ მოივერაგა ესრეთ, თავი შეშისა ისრისა აღმოთხარა, და ძვლ
ითა პილოსათა შეაწება სამნი ისარნი, და მათ შიგან შთა
დვა წიგნი ამად რ~ლ, ყლ~გან გზისა მცველნი განჩენილ
ი ყვნეს თათართაგან ძველითგან, და განიკითხიან მოციქუ
ლი და მგზავრი და ვ~რ მივიდა თეგუთარისა მოციქული ძმასა
მისსა ბარახა წ~ე, სთნდა სიტყვა და განზრახვაჳ თეგუთარი
სი, და მოუმცნო მანცა ეგრეთ რათა პაემანს შეკრბენ ერთ
ად და დაამჵვან აბაღა ყაინი და დაიპყრან ჵელმწიფობაჳ, და მო
უწერა განჩინებული დრო პაემანისა რ~ლ მას ჟ~ა უკუდგეს
თეგუთ რ~ლსა ჟ~ა გამოვიდეს ჯეონსა ბარახა სპითა თვისითა:
ხ~ განგებამან ზენამან განაქარვა განზრახვაჳ მათი და დაიცვა
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აბაღა უმანკოებისათვის, და სიწრფოებისა და სიმართლისა თვის:
რ~ თვენი მათნი მთოვარითა აღრაცხილ არიან, და შთადვა მანცა.
თავსა შ~ა ისრისასა წიგნი ესე და წარმოვიდა მოციქული, და მოიწია
თეგუთარს წ~ე და მოსცნა ისარნი, და განაღო თავი ისრისა, და პოვა
გაწერილი ძმისა თვისისა ბარახასი, და ჟამიცა იგი პაემანისა.
მოახლებული ჰპოვა წერილსა მას შ~ა და მყის აღეკმაზა ბარგი
თა, და დედა წულითა კაცი მებრძოლი ვ~რ ბევრი და ხუთასი, რ~
სხვა იგი ლაშქარი ვერ ესწრა სისწრაფისაგან, ნუ უკ~ჲ განც
ხადნეს საქმე მისი და ბრ~ტი ეყოს აბაღას მ~რ: აიყარა და მო
მართა მთათ ღადოსათა კარცხალთა და კარისათა, რ~ლ არს
შ~ს შავშეთსა და აჭარასა, და დგა თავსა შავშეთისასა ფიჭვთ
ას, და ეზრახა სარგის ჯაყელსა რათა მისცეს გზა:
უკეთუ უნდეს გზასა აფხაზეთისასა წარსლვად მეფისა დავი
თის წ~ე, რათა იგი იყოს შუა მდგომელ მეფისა და თეგუთარისა
და უკეთუ განუმარჯვდეს დიდად განადიდოს სარგის, და ვ~რ ამას ზრ
ახვასა შ~ა იყვნეს, სთნდა სარგისს სიტყვა თეგუდარისი: მო
უწოდა სპათა მისთა და დიდსა შანშეს შვილსა ივანე მანდუ
ტართ უხუცესსა წარმოავლინა დევნად თეგუთარისა, და აჩი
ნა მჵედართ მთავრად სირმონ ნოინის შვილი ჩორ მაღონი
სი, კაცი წყობათა შ~ა სახელოვანი და შემმართებელი, და მრ
ავალნი ნოინნი სხვანი, და მოიწინნეს მთათა არტანისათა,
და დაიბანაკეს მუნ: ხ~ იქმნა ესეცა საკვირველი ყ~თა ნაშო
ბთა დედათა უმეტესისა, რ~ნ ღ~ისა სიტყვასა ქ~წლისაგან
შობილსა ქ~ესა ღ~ა ჩ~ნსა თვისითა ჵელითა ნათელსცა, და ჵ
მა მამისა ზეცით ესმა, და სული წ~ჳ სახითა ტრედისათა იხ
ილვა და სამებისა წ~ისა ერთი არსება ცხად ჰყო და გვას წავა
ი~ნე ნათლის მცემელმან, ამისი უდაბნოჳ შენ არს, და არა
უცნაურ მთათა შ~ა ღადოსათა ოპიზა, უპირველესი ათო
რმეტთა უდაბნოთა, ამას შ~ა არს უპირატესი ყ~თა წწრმეტ
ყველთა და მოწამეთა ყ~თა უაღრესისა ნათლის მცემელისა
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იოანეს ჵორჵი იგი, რ~ლი არა დადუმდებოდა ქებად ღ~ისა მოსრული
სა, და მამხილებელი იროდის უსჯულოებისა:
და ესრეთ პატიოსნითა საუნჯითა განშვენებული და საღთოთა

კრებულითა აღსავსე იგი სამყოფი ნათლის მცემელისა, და ჭ~ტი
თვით თავადისა ვ~რ სიტყვა ცხადჰყოფს სამყოფი: ესმა რა სი
დიდე უდაბნოსი ოპიზისა და შემკობა მისი პატიოსნითა ხატ
ითა და კანდელთა მიერი აღსავსებაჳ, ინება წარმოღება
მისი, და წარმოავლინა ვ~რ ათასი მჵედარი რათა მოაოჵრონ:
ხ~ წარვიდეს მთისა გზასა, რ~ი მივალს კარჩხალთა კერძო, გა
რნა არა დაიდუმა მსჯავრმან ზენამან რ~ ეგოდენნი წ~ნი მამ
ანი, რ~ლ მს ჟ~ა ბრწყინვიდეს ოპიზის სასწაულთა ნიშთა
მ~რ განბრწყინვებულნი, და მინდობილნი წინა მორბედისა
იოანესნი წარმართთა მიერ მოწყვედილნი, და ჵორჵი იგი და უ
დუმებელი ღ~ისა ქადაგი არა უპატიო ჰყო ღ~თნ
ამისთვის და იცვა მყოფი იგი სავანე თვისი, და მოუვლ
ინა ნისლი და სიბნელე, და ვერღარა ვიდოდეს ფერჵითა საძა
გელითა: რ~ მიახლებულ იყვნეს უდაბნოსა მას და დადგეს
მთისა მის ძირსა, რ~ლსა ეწოდების ძეგლი რ~ლსა ზ~ა შ
ენ არს ეკლესია წ~ისა გიორგისა, რ~ლ არს ოპიზას, და მიძნა
ძორას: მაშინ მოჵედნა წყალობით სამკვდრებელსა თვის
სა ი~ნე ნათლის მცემელმან მსგავსად ყ~დ უბიწოსა ვლ
აქენისა ღ~ის მშობელმან და მოავლინა ქარი სასტიკი მ
თისა ღადოსა, და ხორშაკი სეტყვა და წვიმა მძაფრი
და აღდგეს ღელვანი ვ~ა შუა ზღვისა, და წარმოეცა წყა
ლი მძაფრი, და იქმნა მდინარე დიდი, რ~ი განსწორდა ვ~ე წვე
რამდე ძეგლისა: რ~ი აწცა იხილვების დიდი იგი ნაღვარ
ევი, რლ~ი შთავალს მართლ ზ~ა წყალსა შავშურსა, ზ~ა მი
ეტევა წყალი და წარიხვნა თათარნი ს~დ კაცი და ცხე
ნი, არა და შთა თვინიერ კიდე ერთისა კაცისა:
და წარვიდა იგი თხრობად თეგუთარისა, ვ~ა იოვის ზ~ა ღაღ
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ადისი, ვ~დ სახლი ღ~ისა არს ადგილი იგი სამყოფი მონ
ათა ღ~ისათა ერიდენითო მუნ მისლვად: იდგა მაღალ
სა არსიანის თავსა, მოვიდეს და ჰქვეს ვ~დ მოვიდა ლაშქარი
დიდი აბაღასი, და დაგეს მთასა არტანისასა, და ხვალე მო
სლვად არიან აქა:
ესმა თეგუთარს, და [ა]რა განთენდა აღყარა ბარგი და დე
დაწული თვისი, და უკუაყენა მთასა მაგარსა კარისათა,
რ~ლსა ერთ კერძო შევალს გზა, და თვით ლაშქრითა და მ
ეომრითა გარდმოიარა არსიანი, აქეთ სირმონ ჩამოვლ
ო მთა ყველისა, და მოვიდეს ორნივე თავსა ყველისასა:
სირმონ წინა დაუდგა, რ~ლი იყო ბრძოლათა შ~ა სახელო
ანი ეგრეთვე ძლიერნი მებრძოლნი თეგუთარისნი სე
გზი ჯოლაქი, აბიბხანუი, თელქადემურ, რ~ლ თა დიდად ძლ
იერი ომი გარდაიხადეს, და მოსწყდა ორგნითვე ურიცხვი
და განგრძელდა ომი, იძლია თეგუთარ და ივლტოდა დედ
ა წულისა კერძო მთასა ღადოსასა ჯნალის თავსა და
მიუდგა უკანა სირმონ: ხ~ თეგუთარ არა დაუდგა სიმაგრ
ესა მთისა მინდობილი, და კ~დ იქმნა ძლიერი ომი ორ დ
ღე, და ვ~რ მისჭირდა თეგუთარს, ივლტოდა უცნაურად.
რლ~იმე აჭარით რლ~იმე ნიგალის ჵევით რ~ლი ყ~დ უვალი

იყო კაცთაგან, და არა დასაჯერებელ არს კაცთაგან უ
კეთუ ვისმე ეხილვნეს მთანი იგი რ~ლსამცა წარვლნ
ეს, რ~ ყ~დ შეუძლებელ არს სლვა კაცისა არათუ ცხენისა:
პ~ლ სიმყაფრითა, და მერმე ტყისა სიხშირითა და შქერთ
ა და ეკალთა, რ~ლსა ბურწ[.]უმელი ეწოდების განთხრ
ძული ბრწამლითა, რ~ი ნადირთაგანცა უვალ იყო ადგ
ილი რ~ი შთავლეს, და იქმნა ესეცა რ~ლ განვლეს ტყეს
ა ერთსა ქვეშეთ კლდიანსა, და ზედათ მიწისა მცირი
სა მქონებელსა, და ზ~ა მოშენებულ იყო ტყე გაღმართ
გან მავალთა წარუსქდა მთა იგი ვ~ა ზვავი თოვ
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ლისა კაცსა ვ~რ ათასსა დედა წულის მქონებელსა, და შთავი
და ჵევსა აჭარისასა, და დაიპყრნა ცხენი და კაცი, და ყ~დ უჩინო ჰყო და
ესრეთ საწყალობელად მოისრვოდეს: და ჯერეთაცა ადგილსა მ
ას სთხრიან აჭარელნი, და ჰპოვებენ სამკაულთა ოქროსა და ვერ
ცხლისასა: ჩაიარეს აჭარა და ნიგალის ჵევი, და მერმე შეია
რეს გურია და მივიდეს ქუთათისს მეფესა დავითს წ~ე: ხ~ იგი
სიხარულითა მოეგება, და სერი დიდი განუმზადა, ხუთასი ზრ
ოხა მოხარშული დაუდვა, თვინიერ ღორისა და ცხვრისა კიდე, და
ლაშქრისა გამოსაზრდელად მასვე დღესა ცხენი ექვსასი,
ზროხა, ათას ხუთასი, ცხვარი ორი ათასი ღორი ორი ათა
სი ესე მას დღესა მოიღო თეგუთარს წ~ე, და მან განუ
ყო ლაშქართა, რ~ლისა თ~ს დიდად განჰკვირდენ თეგუთარ და სპ
ანი მისნი: ხ~ ღვინის ჰამარი არა იყო, მოიღეს ურმითა
და ჭურითა, და აღმოასხმიდეს:
ესრეთ კ~დ ისტუმრა მეფემან, რ~ლ იყო უხვი და მდაბალი და
მეცნიერი ყ~ისა საქმისა და სახელისა მომხვეჭელი: ესე
ვ~ა მონა დაუდგა წ~ე სამსახურად თეგუთარს: ეგრეთვე დე
დოფალმან ასულმან მაღლისა ჵელმწიფისამან პალ
იალოღოს კოსტანტინუპოლის მეფის ასულმან, ამან[.]
ცა ეგრეთ პატივსცა ცოლსა თეგუთარისსა და გაუშინა
ურდეს ურთიერთარს, და მიენდვნეს, და ზედას ზ~ა მივიდის
დ~თ მეფე თეგუთარის წინა და განუჩინის ესრეთ იყოფ
ოდა: და ვ~რ შეიქცა სირმონ გამარჯვებული ყაინს აბა
ღას წ~ე, მოვიდა კაცი გზათა მცველთა ხვარასნით,
ვ~რ შეიძრა დიდი ულუსი თურანისა დაყაინი დიდი ბარ
ახა გამოვიდა ჯეონსა უამრითა ლაშქრითა, რ~ ბარახა
ჰამანსა გამოსულ იყო, და თეგუთრის გარდახვეწა აუწყეს:
ვ~ა ესმა აბაღას განჰკვირდა, მოუწოდა ყრმათა თვისთ
ა, და ყთა ქართველთა, რ~ მეფე და ვით შვილის სიკ~დი
ლითა და უძლურდა, ა~დ ეგრეთვე წარვიდა ყითა ძალ
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ითა თვისითა წარვიდეს ხვარასნით კერძო:
მივიდეს ჲერს და მიერ მინდორსა ამოსისასა, და დაეახლნეს
ურთიერთარს, წარავლინეს მეფე და სპანი მისნი წინა
თ, რათა დაიცვნენ ლაშქარნი თვისნი და სხმისაგან ბარახ
ა ლაშქრისაგან: და ულუსი და სპა მისი განიცადოს, და სხ
ვანიცა ნოინნი წარგზავნა წინა წარსლვად ვითარ ო

თხ გინა ხუთსა მილიონსა: ამცნო იხილონ სპა ბარახა
სი, რ~ი მათცა შემოეყენა, და გარე უკუნ იქცეს ამათ წინა
შორსმდგომთა ყარაულად უწოდინ ენითა მათითა: და წა
რვიდა მეფე და ყარაულნი თათართანი აბაღასნი, ვ~რ ვლ
ეს ორი დღე, და დგეს და ცისკარი მოეახლა, იხილეს მტვ
ერი დიდი ამოსის მინდორსა ამაღლებული, ვ~რ ღრუბელ
ი, სცნეს ვ~დ ბარახასი, და სპისა მისისა არს აეკაზმნეს.
მეფე და სიქადურ და ენება სიქადურს გარე უკუნ ქცევად ში
შისა ებრ აბათასა:
და ჰრქვა მეფესა ჩ~ნ ყარაულნი ვართ და ლაშქართაგან
მცირენი და ჰა განგვიცდიან ლაშქარნი, დაწარვიდეთ ყა
ენს წ~ე, და ვაცნობოთ მოსლვა მათი: ხ~ მეფემან ჰრქ
ვა არა არს წესი ჩნ ქართველთა, რათა ვიხილოთ მტ
ერი ჩ~ნ კერძო მომავალი, და შეუბმელად ზურგი შემოვა
ქციოთ და ღათუ იყოს სიკ~დილი, ვ~ა ესმა თათართა გან
ჰკვირდეს და განწყრეს, და ზ~ა მოუჵდეს მეფესა და ეტყოდ
ეს, არა იცი რასა იქმ, არა გაქვს ბრძანებაჳ აბაღას
ი უმისოდ შებმა დიდისა ყაენისა:
თ~ქნ ქართველნი უცნობონი ხართ და არა იცით საქ
მე და ევედრებოდეს მრავლად მეფესა და ყთა სპათა მ
ისთა, და ბროტის ყოფასაცა აქადებდეს აბაღას მ~რ
გარნა ვერ არწმუნეს უკუნქცევაჳ: მაშინ მსწრაფლ
გაგზავნეს კაცი ყაენს წ~ე და აცნობეს, აჰა მოვიდა ბარ
ახა დიდითა ლაშქრითა და ჩ~ნ ვხედავთ მტვერსა დიდ
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სა ამოსისა მინდორსა ს~დ მტვერითა და ბნელებულსა, და ჩ~ნ ბრძან
ებისა ებრ თქ~ნისა გვნებავს გარე შექცევა, და წ~ე შ~ნსა მოსლვა,
გარნა ქართველნი უცნობოქმნულნი არა მოვლენ ჩ~ნთანა ამ
ას იტყვიან ვ~დ, არა გვაქვს ჩვეულებაჳ რათამცა მტერი თვ
ალითა ვნახოთ და გარე შევიქცეთ: აწ არა თუ შ~ნ ყაენი მოხ
ვალ და შ~ნ განაგებ, ჩ~ნ განგვიწირამს თავნი ჩ~ნნი სიკ~
დილად და ისწრაფე შეწევნად ჩ~ნდა:
ვ~რ მოიწია მოციქული და ესმა მოსლვა ბარახი და ყარაუ
ლთაგან არა მორიდება განჰკვირდა და მსწრაფლ ამჵედრა სპ
ითა თ~სითა, და წარის წრაფა და მიეს წრა რაზმ წყობილ
თა და მოიყვანა და ჰრქვა მეფესა, ვიცი სიმჵნე თქნი ბრ
ძოლათა შ~ა თ~ქნ ქართველნი ურჩნი ხართ და შმაგნი
უკეთუმცა ნოინს რლსამცა ექმნა მომცა ვკალ:
ამისთ~ს არა ბრალეულ გყო რ~ უმეცარნი ხართ წესის
ა ჩნისანი: აწ დადეგ წინათ ლაშქრითა შ~ნითა: ხ~
მეფე გარდაჵდა ცხენისაგან, თაყვანისცა და ჰრქვა დიდო ყ
აენო, არა არს ჩვეულება ქართველთა რათა მტერი
იხილოს და ზურგი შემოაქციოს: აწე ბედნიერმან თვალ
მან ყაენისამან გვიხილოს, რ~ლ და ვსდვათ თავი ჩ~ნი სი
კ~დილად: და წარვიდა მეფე და დაეწესა წინა კერძო, ხ~ დი
დი იგი და მჵნე აბათან ნოინი, რ~ლი იყო მჵედართ მთ
ავარი, რ~ლ არს ამირ სპასალარი მარცხენასა მჵარსა, ს
ირმონცა დიდი იგი მარცხენითვე, სიქადურტონღა

ბუღაჯინილის არღუნაღას, დაიას ბუღა მარჯვენი
თ, და სხვანი ნოინები გააყენეს [რაზმ წყობილი ბარახა] მარცხენით და მარჯვნით:
ეგრეთვე რაზმ წყობილი ბარახა: მაშინ გამოჩნდა კაცი ერთი
სახელით ალინაყ ასისა კაცისა თავადი, და არა საჩინოსა
გვარისა, ა~დ ტანითა დიდი და ახოვანი ძლიერი ძალითა,
და უშიში მჵნედ, და აღმატებული სიტურფითა, ჰაეროა
ნი და შვენიერი: ამან ითხოვა აბათა ნოინისაგან, რა
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თა ფარმანი მისცეს წინა მბრძოლობისა ოდესცა სთნდეს,
და მისცა სათხოველი ესე აბათან ნოინმან და ამას შ~ა მოეა
ხლნეს ორნივე სპანი ურთიერთარს და იქმნა ომი დიდი და ს
აშინელი: ამა ზემო ჵსენებულმან ალინაყ წინა შეუტივა
რაზმსა მათსა და განაპო, და განვიდა რაზმსა მათსა ყ~ითა მო
ყვსითა თვისითა:
შეკრბა და იწყო თქმად აჰლა ალასა, და მოიქცა და კ~დ განხე
თქა რაზმი მათი და გამოვიდა აქათ, და მეორედ კ~დ მიმართა
და ფრიწა რაზმი და განვიდა და იქით დაიწყო თქმად ალა ალა
სა, ვ~ე, ხ~ ქართველთა ძლიერად იბრძოდეს, რ~ თვით ხედ
ვიდა ყაენი, რ~ლ წინა მდგომთასა მეფემან და სპამან მის
მან უწინ შეუტივეს და სივლტოლად მიდრიკეს: ეგრე
თვე აბათა ნოინმან ძლიერად იღვაწა ესოდენ რ~ლ ოხჭ
ანსა შ~ა ომისასა ს~დ შეჭურვილი კაცი აღიღო უნაგრ
ისაგან და ტახტასა თვისსა შემოიდვა, და აქვნდა სრულ
სა ომსა შ~ა ჵელითა ვ~ა არწივსა კაკაბი: ეგრეთ
ვე სირმონ იღვა წა ძლიერად და ყ~ნი მათ კერძონი სი
ვლტოლად მიდრკეს: ხ~ ბარახა ყაენი შეემთხვია მარჯვ
ენითა აბაღასთა სიქადურს ტონღა ბუღასა ჯინი
ლის და არღუნაღას, ესენი მსწრაფლ სივლტოლასა
მისდრიკნა ბარახამ, ვ~ე მეორე დღე ამათ სდევნიდა
და ვერ სცნეს რაზმისა სიგრძისაგან თუ რა შეემთხვია
ხ~ ვ~რ სცნა ბარახა გაქცევა და ამოწყვეტა სპათა თვი
სთა დაბრუნდა, ხ~ ეგრეთვე აბაღაცა, და შემთხვივნეს
ურთიერთარს კ~დ, და განეწყვნეს; ხ~ ვითარ იხილა აბათა
ნოინმან ბარახა, აღიღო შუბი და მარტომან მიმართა
რაზმსა მათსა და ვ~რ მიახლდა სპაი მისი, სდევნეს
და მოსწყვიდნეს ურიცხვი სული და ტყვე ყვეს და ესრეთ
განმარჯვებულნი მოვიდეს ურდოსა მათთა შ~ა:
ხ~ ვ~რ იყო ყაენი აბაღა ხვარასანს ბრძოლად ბარახა
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ყაენისაგან, მაშინ ზე მოხსენებულმან თეგუთარ წარმოავლინნა ს
ამნი მჵედართ მჵედართ მთავარნი თვისნი დედა წულითა და ბარგითა
მათითა სახელით სეგზიბადურ, და აბიბახა, და თოლაქ დემურ, და მეო
თხე ჯოლაქა წარმოვიდეს და დადადგეს მთასა ზ~ა, რ~ლი აღმოვლი
ს შტოდ კავკასიისა რ~ლ არს ლიხი: და ვ~რ წარვლეს და სავლ
ით კერძო რ~ლსა უწოდენ ღადოდ, და ამათსა შესაყარსა დემოთ
ისასა და დგეს თათარნი ადგილსა რ~ლსა ეწოდების ლომის თავი, და მიერით არბევდეს ჯავახეთსა. ვ~ე ფანავარამდე:
მაშინ მდგომთა თათართა ჩამოვლეს ეკრის ჵევი, და განვლეს აწყუ

რსა ზ~ა ფონი მტკვრისა, და განვიდეს ჯავახეთს, და ხვდა ჯოგი
კახა ღორელისა, რ~ლსა აქვნდა პატივად მეჭურჭლეთა უხუ
ცესობაჳ, და ყურუმჩის ვისმე ჯოგი, ათასის თავადისა მჵედრისა
არალიყანისა შვილისა ყურუმჩისი, და წარმოიღეს, და მომართეს ს
ადგურსა მათსა ლომის თავსა: ესმა ყურუმჩი ბადურსა. და მო
უწოდა კახას თორელსა და დევნა უყვესჱ
ხ~ თეგუთარანნი იგი განსრულ იყვნეს მტკვარსა, სადა მო
ერთვის წყალი გურკლისა, და ესენი მივიდეს პირსა მტკვრი
სასა, თოლაქ დემურ აღვლო ჵევი და აღვიდა ქედსა, და აღა
ბა ალამი რაჳმე სხვა დროშისი, და გამოუტევა ჵმითა მაღლ
ითა, და ვ~რ იხილა ყურუმჩი ბადურ წინათ და უკანაჳ კერძო,
ლაშქარი ჰგონა, და შეშინებულ იქმნა და ივლტოდა მსწრაფ
ლ შეშინებული, სადა იგი სიმრავლე მოიკლა კაცთა კეთი
ლთა: და ორთა კოხტელთა მიიღეს აღსასრული და სამძიმარი
ცხენ მოკლული ცურვით ივლტოდა, და აწყურს შევიდა, მჵედა
რთ მთავარი თათართა ყურუმჩი ბადურ მოკლა, და უწესოდ დაბ
ნეულნი გზისა მეოტისა ვერ და მპყრობელნი შეივლტოდეს მ
თად რუგეთისა აღმართსა ძნელსავალსა სოფელსა რ~ლსა
ჰრქვიან კვირიკე წ~ა: და ბრუნდეს და გამარჯვებულნი მივიდეს
ყაენის ძმისა თეგუთარისათანა, და ალაღებული თეგუთარ
გარდმოვიდა ქართლსა და მოაოჵრებდა ყ~სა ქართლსა: მაშინ
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ევედრა ყაენი აბაღა მეფესა დ~თს ძესა რუსუდანისსა, რათა არღა
რა შეეწიოს, და არცა შეუშვას თეგუთარ, და ნიჭთა დიდთა აღუთქმიდა
რ~ იჭვისა მქონებელი ღალატსა თეგუთარის ყმათაგან განცხადებუ
ლად მცნობელი, თვინიერ თეგუთარის კითხვისა ერჩდა აბაღას და
ვით მეფე და შეკრა გზანი, რ~ლ არღარა შეისვლებოდა ცხენითა:
ხ~ თეგუთარ არა უწყოდა, ვ~ა ჰსცნა აბაღა რ~ არღარა შეეწევის
მეფე და ვით, წარმოავლინა მჵედართ მთავარი თვისი სირმონ ბად
ური, და სხვანი მთავარნი ნოინნი და სხვასა სპისა სიმრავლე და
მოვიდეს თრიალეთს, და მოუწოდეს მეფესა და ვითს და სპათა მისთა:
გარნა მეფე სნეულებდა მას ჟ~ა და წარმოავლინნა ყ~ნი მთავარნი
მისნი სირმონისათანა: და შთავიდა სირმონ ქართლად, და სცნა თე
გუთარ მოსლვა სირმონისა წინა განაწყო სპაჳ თვისი, და იქ
მნა ბრძოლა ძლიერი და მოსწყდა ორგნითვე ურიცხვი, და ესწრა ღა
მე და გაიყარნეს: რა გათენდა განემზადნეს და განეწყვნეს ურთიერთარ
ს პირის პირ, იქმნა ბრძოლა, ძლიერი და სპა მეფისა წინა მბრძოლობდა:
და ვ~რ აღერივნეს ურთიერთარს ივლტოდა სპაჳ თეგუთარისი მი
მო დაიბნივნეს და უჩინო იქმნეს: და რჩა თეგუთარ, და ძე მისი მც
ირე უღონო იქმნა, მივიდა სირმონსა თანა და ევედრა, რათა ყაე
ნი აბაღა იხილოს მან და ძემან მისმან უსმინა სირმონ, გარ
ნა დაჰპატიმრნა და აღიღო ტყვედ დედა წული მისი, და ყ~ი
სიმდიდრე და ბარგი და საქონელი, და ჯოგი, და მივიდა აბაღას წ~ე,
და მიყვანა თეგუთარ და ძე მისი, ხ~ აბაღა არა ავნორა, რ~ იყო
კაცი მოწყალე და შემნდობელი, ვ~რ ზემო ვსთქუთ, და წარგზ
ავნა ქყ~ანასა ერაყისასა, და მისცა ათორმეტი კაცი მას და
ძესა მისსა საზრდელი და შესამოსელი უხვად, ქორ შავარდენი
და ავაზა, და განუჩინა სარჩომი, რ~ლ არა აკლდეს, და მცველნი

დაუდგინნა, რათა არღარა გაუშვას მამულსა მისსა; და ესრეთ
განსვენებით იყოფოდა და აღსრულდა: და ყაენმა აბაღა მრა
ვალნი ნიჭნი და ძღვენი წარავლინნა მეფის და ვითს წ~ე
და ქართლს მრავალნი სოფელნი და ატენი, და შემდგომნი სოფელნი მი
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სცნა: მაშინ წარვიდა ყაენი სიბას და თანა წარიტანა მეფე დავით და დაჰ
ყო ჟამი ზამთრისა, და რა ზაფხული მოიწია წარმო[.]ვიდეს, და მგზავ
რ მომავალსა მეფესა შედვა სალმობაჳ მუცლისა, და ვ~რ მკურნა
ლთა ვერ უძლეს კურნებად, მაშინ ევედრა ხატსა მარტო მყოფის
ასა, და მივიდა მის წ~ე ვ~რ ჩვეულ იყო, რ~ პ~ლ ამისსა მუცლისა
სნეულებითა შეპყრობილ იყო და ვ~რ მკვდარი იდვა უსიტ
ყვად და აღედგინა ხატსა ჵორც შესხმულისა ქე~სსა:
ხ~ აწ არღარა ჰპოვა ლხინებაჳ ამისთვის რ~ლ მოაკლო ღ
~ის მსახურებაჳ და იწყო რღვევად საყდართა მდაბლად, ამი
სთვის აღიღო ღ~ნ ჵელი წყალობისა, და პ~ლ წელთა მოუკვდა
ძე მისი პირმშო გიორგი სიკეთე აღმატებული, და აქა მიიცვა
ლა დავით მწუხარებითა ძისა თვისისათა:
და ესვა სხვაცა ძე კეთილ მოხსენებული, მჵნე და ქველი, რ~ი
შ~დ მეფე იქმნა: ხ~ ამან დავით რა დაასრულა ცხოვრებაჳ თვი
სი სამარხოსა მეფეთასა და მარხეს მცხეთას თქმულ არს ეს
ეცა ვ~დ წამლისა მიერ აღსრულდა ცოლისა მისისა ესუ
ქანის მიერ მიცემითა წამლისათა შურისათვის ბასილი
უჯარმელისა, რ~ი მო~აკდინა მეფემან უწესოებისა თვის, თა
ნა ეყო ბასილი ესუქანს, და არა ჰრიდა საწოლსა [..] პატრ
ონისა მეფისასა, და ჩოჵანიცა აღიჵადა და მთავრობაჳ მი
იტაცა ამის უწესოებისა თ~ს მოიკლა ბასილი: ვინათგან
მოიწია მწუხარებაჳ უნუგეშინისცემაჳ მკვიდრთა საქ[.]
ართველოსათა, რ~ მიიცვალა მეფე და ვით, იგლოეს წეს
ისაებრ და მრავალი ნიჭი გასცეს ეკლესიათა, საყდართა
და გლახაკთა სახსენებელად მისა გარნა მწუხარე იყვნეს მ
თავარნი, რ~ მეფე დიმიტრი მცირე იყო და არა ძალ ედვა
მეფობაჳ, ამისთვის უმრავლესნი წარვიდეს და მსახურე
ბდეს ყაენსა, რ~ ვერცა და ვით მეფემან სწვართნა ერის თ
ავნი შიშისა თვის ყაენისა: მაშინ ზემო ჵსენებული ა
ღარალ და რაჭის ერისთავი კახა ბერი შეიზრახნეს ურთიე
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რთას რათა განუდგენ მეფესა და ვითს რუსუდანის
ძესა, და წარვიდენ ყაენს აბაღას წ~ე და ეზრახნეს ალიყ
ანს ბადურს, რ~ი იდგის მთათა ჯავახეთისათა და მან
აცნობა ყაენს, ხ~ მან ნიჭნი დიდი აღუთქვა, და წარვიდა
აღალარ და კახაბერის ძე კახაბერი, რლ~ი იყო თესლით
ბრ~ტი, ვ~რ გუაწყებს წიგნი მეფეთა ბაღუშისა
თა და ნათესავთა მისთასა:
ხ~ მოიწივნეს ყაენს წ~ე შეიწყნარნა და მოუწოდა სირ
მონ ნოინსა და ჰრქვა, მეფე და~თ ესოდენთა განდგომილ
ებათა ჩ~ნთა იქმს, მისსა არა კმა იყოფის, და ყთაგან დ
გომილთა ჩ~ნთა თანა შეეწევის, ვ~რ თეგუთარს, და აწ
იალხურს: ხ~ მე ნიჭნი დიდნი და პატივნი წინა უყვე

ნ თეგუთარის თ~ს და კ~დ იალხურ შეიწყნარა, აწ მნებავს რ
ათა შური ვიგო მის ზ~ა
ესმა რა ესე კახა ბერსა, წარსდგა და თქვა, უკეთუ ნება
ვს ყაენსა შურის გებად დ~თ მეფესა ზ~ა მე მისთვის მ
ოვსულ ვარ ვიცნი გზანი შესავალნი, და წარვასხა
მ ლაშქართა და ვგონებ რ~ლ მეფე ჵელთ ვიგდო, და აღალა
რცა იცის გზა: და ძალი ქყ~ანისა მათისა: მაშინ უბრძანა ყაენმა
აბაღა სირმონ ნოინს, ალიყას, და თაიჩოს, და ბაიჩოს, და აბრის რათა
ილაშქრონ მეფეს დავითს ზ~ა და შეკრბეს სიმრავლე ლაშქრისა სა
მი ბევრი გამოვლეს თრიალეთი, და გარდავლეს მთა ლიხისა, და ზ~ა
დაესხნეს ქუთათისს აბანოსა შ~ა მყოფსა მეფესა და ძლით შე
ესწრა ცხენსა, ერთითა კაბითა მარტო ივლტოდა:
ხ~ თათართა მოაოჵრეს ეკლესიანი, და მრავალი სული ქე~ანე
მოიკლა და ტყვე იქმნა, და უვნებელად მივიდეს ყაენს წ~ე: ხ~ [ესწ
რა] მეფე საკვირველებითა და ცული ღ~ისა მიერ განერა, და ვერ
[.] ესწრა მეფე ომსა მათსა, რ~ მსწრაფლ უკუნ იქცეს თათ
არნი, კ~დ წელსა მესამესა წარმოვიდეს სირმონ და ალიყა ბრძა
ნებითა აბაღასთა შეპყრობად მეფისა, რ~ დაემსტვრა კახა
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ბერსა, და არაღარა ჰგონებდა მისლვასა თათართასა: და ესხნეს კ~დ, და მეფე
მან მირიდნა, და მოაოჵრეს ქყ~ანანი და ვ~რ სცნეს შეყრა და ზ~ა მოსლვა
მეფისა, ივლტოდეს თათარნი მსწრაფლ მასვე დღესა ტყვითა და ალ
აფითა: ამათ ჟამთა სადუნი მანკაბერდელი განდიდებულ იყო
უმეტეს მთავართა მის ჟამისათა, რ შეიპყრა ყაინ
მა აბაღამ და იწყო ურვად საქმეთა საქართველოსათა, რ~
ასული პატრონისა მისისა ავაგ ათაბაგისა შევედრა
სადუნსა, და ხვაშაგმან ეჯიბობაც მისცა:
მაშინ შეკრბეს ქართველნი დიდებულნი თავადნი,
და წარიყვანეს მეფის ძე დიმიტრი ურდოსა, და მივიდეს
შან შეს ძისა ივანესთანა და მანდატურთა უხუცესს
თანა, და წარყვა იგიცა ურდოს, და მიიყვანეს ყაენს.
წ~ე ურდოს, და დაუურვეს მეფობაჳ; და ვ~რ იხილა ყაე
ნმან დიმიტრი, შეიწყალა და შეიყვარა, რ~ იყო ქმ
ნულ კეთილი და შვენიერი ფ~დ და მოსცა ყ~ი სამეფო
თვინიერ სარგის ჯაყელისა, და წარმოატანა თანა ს
ადუნი რ~ლსა უბოძა მეფემან დიმიტრი ათაბაგო
ბაჳ და მოვიდეს ტფილისსა, და დასვეს ტახტსა ზ~ა
მამათა მისთასა და აღასრულეს წესი კურთხევ
ისა კათალიკოზმან და ეპისკოპოსთა, და ყ~თა მთავა
რთა საქართველოსათა ჲერეთით, კახეთით, სო
მხითით, ქართლით, და ჯავახეთით და ტაოთ რ~ნი
შევედრებულ იყვნეს, და იყო მადლობაჳ ღვთ
ისა და სიხარული დიდი, გაცემა გლახაკ
თა და ობოლთა და და ვრდომილთა ზედა რ
ათა წარემართოს მეფობა დიმიტრისა
და კეთილად განგება საქართველოსა:
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სამეოცდა მეშვიდე მეფე ქართლისა დიმიტ

რი ძე დავით მეფისა: ბაგრატიონი:
[მათ] ბ დიმიტრი:
მათ ჟამთა იწყო ყაენმა აბაღამ ბრძოლად მეგვიპ
ტელთა მთავარისად, და სულტანსა მისრისასა ფუნდ
უყადარს, და წარავლინა სპა ძლიერი, და მათ თანა [.]ს
პანი ქართველთნი: და აჩინა მჵედართ მთავრად თონ
და ვინმე ნათესავით სალდუხი ბადურთა მთავარი გა
რთათ და წარგზავნეს გზასა საბერძნეთით მიმავალ
სა შამს: მიუმცნო სულტანსა საბერძნეთისასა
სახელით ფარმანსა რ~ უწინარეს ამის ჟამისა აღსრუ
ლებულ იყო სულტანი დიდი სალჩუქიანი ყაისდინ და მო
ნასა მისსა ფარმანს მიეტაცა სულტნობაჳ, და ცოლი
ცა მისი ასული რუსუდანისი გურჯი ხათუნ მიეყვანა
ცოლად, და მას აქვნდა ყ~ი პონტოა, ასია, და კაბადუკია: ამა
ს მიუმცნო ყაენმან, რათა თანა წევნა უყოს სპათა მისთა
და წარვიდეს სპანი აბაღასნი, და მივიდეს ფარვანსათანა
და დაიბანაკეს ევხაიტს, რ~ლ არს ასურიასტანი, და ვ~ა
ესმა სულტანს ფუნდუ ყადარს მისლვა თათართა, მო
უჵდა სპითა ეგვიპტისათა და ზ~ა და ესხა ჟ~ა განთია
დისასა და იქმნა ძლიერი ბრძოლა, სადა იგი მჵნედ ბ
რძოლა უყვეს ქართველთა, რ~ლ თათარნი განჰკვირდეს:
მაშინ თათარი ვინმე არა სახელოვანი სახელით მო
რღულ მიეტევა მარტო რაზმსა არაბთასა, და გავლო
შიგან, და მერმე გამოვლო რაზმი, და მომავალსა ცხენ
სა მისსა უკანა ფერჵი მარჯვენა მოჰკვეთა ვინმ
ე ქვემდებარემან კაცმან საოლავსა ქაჩაჩსა, ზ~ა
იქმნა საქმე საკვირველი ივლტოდა სპა აბაღასი,
და თანა მოკლულ იქმნა, წარმოვიდა ესე მორღული
უფერჵოთა ცხენითა, სამი დღე და სამი ღამე ვ
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ლო ეგრეთ მოკდა ცხენი:
ხ~ ვ~რ ჰსცნა აბაღამ აღმოწყვედა [.]ლაშქართა, და უმეტე
ს ქართველთა, და უმძიმდა დიდად და შეასმინეს: სულტან
ი საბერძნეთისა ფარვანა, ვ~დ განზრახვითა მისითა ი
ქმნა მოსლვა სულტანისა ფუნდუყადარისა, ამისთ
ვის შეიპყრეს ფარვანა, და ღათუ არა ენება ყაენსა აბ
აღას მოკლვა მისი, ა~დ მოაკვდინეს ნოინთა ფარვანა
და აღიღეს ყ~ი სიმდიდრე მისი, და აჩინეს საბერძნე
თსა ნოინი დიდად კეთილი, ნათესავით პლ~თა ყა
ინთა ონხანისა გვარისა, სახელით ერინჯი: ამას
ჵელთა უდვეს მთავრობა საბერძნეთისა, და წარ
უღეს აწყური სამცხეს, რ~ლ ჰქონდა ფარმანს ცო
ლეურთა გან და უბოძეს სარგის ჯაყელსა და ძესა
მისსა ბერქას:
ხ~ ვ~ა აღიზარდა მეფე დიმიტრი და იწყო საურავთა საქმ
ეთა კეთილ განგებად, რ~ იყო დიმიტრი ესე ტანითა ახ
ოვანი, ფერითა ჰაეროანი, შესახედავად ტურფა თმითა
და წვერითა მწყაზარ და შვენიერ, თვალითა გრემა, ბეჭ

პრტყელი და შეწყობილ სამჵედროთა წესითა სრული ც
ხენოსანი და მშვილდოსანი რჩეული, უხვი, მოწყალე და მ
დაბალი, გლახაკთა ქვრივთა და ვრდომილთა მოწყალე
რ~ლ არა სმენილ არს ნათესავი მეფეთა გინა სხვათა
კაცთა რ~ აქვნდა ჩვეულებაჳ, აღიღის საფასე
და აღდგის ღამე, და მოვლის ქალაქი და მოიხილნის
გლახაკნი და დავრდომილნი და ობოლნი, და თვისითა
ჵელითა მისცემდის, ყ~თა უწყოდეს მოწყალება მე
ფისა და გლახაკნი ღამით ფოლორცთა შ~ა ვიდო
დიან რათა შეემთხვივნენ მეფესა:
ამას თანა მოეგო მმარხველობაჳ ღამით ლოცვა
და მუჵლთ ყრა ფ~დი ათას ხუთასი მუჵლი მოაგდ
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ის მდაბლად მიწასა ზ~ა, ესრეთ ყ~ლთურთ განშებული იყო გა.
რნა ესრეთ ჵელთა შ~ა სადუნისათა იყო რ~ ფ~დ განადიდა სადუ
ნი ყაინმა, და იურვა მეფის დიმიტრისაგან თელავი და ბელაქ
ანი, და მრავალნი ქყ~ანანი და სადუნი კეთილად განაგებდა
საქმეთა საქართველოსათა, რ~ დღეთა მისთა არა იქმნებო
და თათართაგან ძალი და უსამართლო არცა დიდთა ნოინთაგ
ან არცა ელ[რ]ჩთაგან:
ესრეთ აღშენდა საქართველო და მოირჭვნა მეფემან და იწ
ყო სიბას წარსლვად და აღაშენნა ქყ~ანანი მოოჵრებულნი
ამანვე აღაშენა პალატსა შ~ა მონასტერი ისანთა საყ
ოფელად მეტეხთა ღ~ის მშობელისა, და შეამკო განგებითა
დიდითა, და შეწირნა სოფელნი და ზვარნი და განუჩინა მონ
აზონთა საზრდელი და სამოსელი, და განაგო განგებითა
კეთილითა და წარვიდა ურდოსა: და მას შ~ა ყოფასა მეფი
სასა სთხოვეს ურიცხვი მეფესა განზრახვითა სადუნის
ათა: ჰრქვა მეფესა სადუნმან, უკეთუ მომცე დმანისი მე
მივსცე საფასე ყაინსა: ისმინა მეფემან და უნებლიედ
მისცა დმანისი და მიმდგომი მისი, და უმეტეს განდიდნა
სადუნი:
ხ~ ქმნა კეთილიცა საქმე მონასტერთა და გლახაკთა
მ~რთ რ~ლ დღეთა ცხოვრებისა მისისათა მანცა მის
ცა ყალანი და მალი ათორმეტთა უდაბნოთა გარესჯისათა, და განა
თავისუფლა ქ~ყანა გარესჯისა და მსახურებდა მეფესა დიმიტრ
ის: განსდიდნა დიდად ლაშქრითა და სიმდიდრითა ოქროსა
და ვეცხლისა, და ჯოგისა და ხვასტაგისა არა იყო რიცხვი, რ~ იყო
კაცი ესე მშვებელი და კეთილად გამგონე და ბრძენი:
რ~ ყაინი აბაღა ისმენდა სიტყვათა მისთა: და დიდი სიბდივ
ანი ავაგა ათა ბაგისა ამას აქვნდა, და ასული მისი ხვაშა
ქ მოეყვანა ცოლად
ესე განდიდებულ იყო ყაენისაგან ულოსა, და სადუნიცა მი
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სგან განდიდებულ იყო, და ყ~ი საბრძანებელი ყაენისა მისთა
ჵელთა შ~ა იყო, და ბრძანებასა მისსა მორჩილებდეს, და იყიდნ
ა მრავალნი ქყ~ანანი და უბოძეს მეფეთა კარი, და დაჯდა კარსა,
და მისი მიმდგომი ქყ~ანა მოივერაგა ახალციხელთაგან, და ას

ული ახალციხელისა ცოლად მოიყვანა და საქართველოსა
ლაშქართა საქმე და განგებაჳ ყაენმა ჵელთ უდვა, და დარბ
აისელნი ქართველნი და სომხითარნი, და ჲერ კახნი მეფეს
წ~ე იყვნენ: ამათვე ჟამთა შ~ა განდიდნა სამცხის სპასა
ლარი და მეჭურჭლეთა უხუცესი სარგის ჯაყელი, და ძე
მისი ბექა, რ~ნი მსთავრობდეს სამცხეს:
ხ~ საქმენი სარგისისნი ზემორე აღგვიწერიან, და აწ ვახსენ
ოთ ძე მისი ბექა: ხ~ იყო ესე ბექა ტანითა ახოვან, ფერ
ითა ჰაეროვან, თმითა და თვალითა გრემა და შვენიერ, ბე
ჭ მკერდითა სრულ, ძალითა ძლიერ, ომსა შ~ა მჵნედ მბრ
ძოლ ცხენსა ზ~ა მხნედ მოისარი ნადირთა ჵელოანი, გონ
ებითა ფრთხილ, მაშენებელი ქყ~ანათა, ეკლესიათა და მონ
ასტერთა, და ღ~ის მოსავთა კაცთა პატივის მცემელ, მლ
ოცავი, რ~ლ არა და აკლდის ცისკრის ლოცვათა სამხრად და მ
წუხრად, ვ~რ ტიბიკონი მოსცემდა წესსა ლოცვისასა:
ამისთვის მოსცა ღ~ან, და მეუღლეცა შემსგავსებული
მოანიჭა ლოცვისა, მარხვისა და გლახაკთ მოწყალებისა
მონასტერთა და ხატთა პატივის მოყვარე, ობოლთა და უ
ღონოთა აღმზრდელი:
მაშინ ბექამან და იპყრა, შავშეთი კლარჯეთი და უმრა
ვლესი ტაო ვაშლოანი, ნიგალის ჵევი, არტანუჯი, ათ
ორმეტნი უდაბნონი კოლაკარნი, ფოლა, და ორნივე არტ
ანი, და მრავალნი სოფელნი ჯავახეთს, და ესრეთ დღი
თი დღე განდიდნებოდეს, და მსახურებდეს ყაინსა აბა
ღას, და მორჩილებდეს მეფესა დიმიტრის:
ხ~ მეფე დიმიტრი წარემატებოდა ღ~ის მსახურები
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თა და კაცთ მოყუარებითა, და ყაენი უმეტეს უმატებდა პატივსა
მისსა, და ღათუ ჯერეთ ყრმა, იყო ა~დ ინებეს და წარავლინეს კაცი
პონტოდ მეფისა ბერძენთასა კომნონიანოსისა რ~ი იყო ნათესავ
ად დიდისა კოსტანტინესა, და მოიყვანეს ასული კომნიანოსი
სა მეფისა ტრაპიზონელისა დიდებითა, და საჭურჭლითა დიდ
ითა, და ქმნეს ქორწილი სამეფოსა წესისა ებრ:
და შ~დ მცირედისა ჟამისა მუცლად იღო დედოფალმან და შვა
ძე, და უწოდეს სახელად დავით, რ~ი უკანასკნელ მეფე იქმნა ქა
რთლისა: ამათ ჟამთა კ~დ მოვიდა იგივე არღუნ, რლ~სა აღერ
იცხვნეს ყ~ნი საბრძანებელნი ყ~თა [აღშენდა, გინა] ყაენთ
ანი, რათა აღთვალოს ქყანა და სცნას ვითარძი ქყანა აღ
შენდა, გინა აოჵრდა აღთვალა ახლად, და სცნა რ~ უმრავლე
სნი მოჵრებულ იყო და უმეტეს ჲერეთი და კახეთი რ~ კამბე
ჩის ვაკენი მოოჵრებულ იყო გამოსლვასა მას თათართასა, ო
დეს გამოვიდა ყაინი დიდი ბერქა მაშინ ტფილის ყოფასა არღ
უნ არდისასა ეზრახა მეფესა და სთხოვა თამარ დაჳ მისი
რ~ლი იგი მხოლოდ ესვა, და ჰრქვა ვ~დ კეთილად მოხსენებ
ულმან მეფემან მამამან შენმა მომცა ასული თვისი დაჳ
შენი სძლად და ცოლად შვილისა ჩემისა, გარნა იგი ვერ ეს
წრა: აწ ვითხოვ, რათა არა უღირს იჩინო ვედრებაჳ ჩ
ემი და მომცე დაჳ შ~ი შვილისა თ~ს ჩემისა: ვ~რ ესმა მ

ეფესა და უმძიმდა, და დიდსა, ჭმუნვასა შთავარდა, და გული
თა ტკივნეულითა ეძიებდა ღონესა, და სძაგდა წარმართისა
ქორ[.]წინებად დაჳ თვისი ქ~ს აღმსარებელი, გარნა არა იყო ღ
ონე, რ~ მამასა მისსა მიეცა, და მისცეს ცოლად შვილსა არ
ღუნისასა, და აღასრულეს წესი ქორწილისა და წარვიდა არღ
უნ ურდოს, ხ~ შვილი თვისი და უტევა წ~ე მეფისა: მათ ჟა
მთა კ~დ მიუდგა დედოფალი, და შვა ყრმა და უწოდეს სახელ
ად: ვახტანგ: და კ~დ ამათ ჟამთა და მშვიდდა ქ~ყანაჳ ლიხთ
იმერი, და მიუწყო მეფემან და ვით რ~ლი იყო კაცი პლველ
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კეთილი და გონიერი, უხვი მდაბალი და პურად უმჯობეს
უწინარესთა მეფეთა მრავალსა მშვიდობასა შ~ა: ხ~ უ
წინარეს რაჭის ერისთავი კახა ბერი იყო ქართლს, და ა
ქვნდა ქყ~ანა ატენისა, და არა პატივი ეპყრა, არცა ყა
ინისა, და არცა დიმიტრი მეფისაგან ორგულობისაგან მ
ეფეთასა, ამისთვის შეიწრებული ევედრა მეფესა
რათა შეიწყალოს და უბოძოს მამული მისი:
ხ~ ტკბილმან და მოწყალემან მეფემან შეიწყალა და შ
ეუნდო ფიცითა მტკიცითა მიერ, რათა არა აბრალო
ს პ~ლი შეცოდება, და ეგოს ერთგულებასა ზ~ა მისსა,
და მიუბოძა მამული მისი ყ~ი, და კ~დ ეგო მამულსა თვ
ისსა რაჭას: ხ~ ვ~რ და ჰყო მცირედი ჟამი, იწყო მათ
ვე მამურ პაპურთა კვალთა სლვად, და ვ~ა ის წრაფდა
ღორი მწვირეთა მ~რთ და სკორეთა მრ~თ, და ვ~ა იქედნე
გესლისა და თხევად, გვარისაგან მოაქვნდა ორგულობაჳ
და მვიწყებელმან ფიცთა საშინელთამან იწყო ღალატ
ად მეფეთა: წარავლინა კაცი და წიგნი იალიყისთა
ნა ათასის თავის, რ~ლი და დგის მთათა ჯავახეთისა და
კ[.]ოლისათა, რათა პლ~ისაებრ და ესხას მეფესა და ადვილ
ად ჵელთ უგდოს მეფე, გარნა უქმჰყო ღ~ნ საკვირველებ
ათამან ზრახვა მისი, ვ~რ აქიტოფელის და ვითის მრ~თ
და საცნაურ იქმნა წიგნი, ამისთვის მიუგო მისაგებე
ლი ბოროტი, და სიცრუე მისი თხემსა მი[.]სსა ზ~ა და
უჵდა: შეიპყრა მეფემან და პ~ლ თვალნი და სწვნა, მერ
მე ერთი ჵელი და ერთი ფერჵი მოჰკვეთა, და ორნი შვილ
ნი მისნი მისცნა ექსორიობად კოსტანტინ[.]უ პოლ
ედ: ხ~ კახა ბერი მცირე ცხოვრებული განვიდა ცხოვ
რებისაგან და მოკვდა და მოისპო ყ~ი ნათესავი მისი, და ა
ღიხოცა: ამასვე ჟ~ა ინება ამჵედრება ყაენმა ქ~ყანასა
ზ~ა გილანისასა რ~ იგი და შთომილ იყო ჵელთ უგდ
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ებად და არა მორჩილებდეს და არცა ხარაჯასა მოსცემდეს,
წარავლინნა სპაი თათართა და ქართველთა, და მეფე
არა წარგზავნა, და აჩინა სპათა უხუცესად სირმონ ბად
ური წარვიდეს და შევიდეს გილანსა და შეკრბეს გილანელნი,
და წინა დაუდგეს სიმაგრეთა შ~ა:
ხ~ განმაგრებულ იყო, ქყ~ანა მათი არს ერთ კერძო კლდი
თა და ტყითა, და გზანი იწრონი, და ერთ კერძო ზღვითა,

ამათ სიმაგრეთა შ~ა წინა განეწყვნეს, და იქმნა ბრძო
ლა ძლიერი გილანელთა და ასხეს ისარი ვ~ა წვიმა, გარ
დახდა სირმონ ცხენისაგან, და დაჯდა და ზურგი შეაქცია
მბრძოლთა მისთა, და ყ~ნი სპანი და ქვევითდეს: და ვ~რ შე
უმცირდათ ისარი ახლტა სირმონ, და მიეტევა ვ~ა ვეთხ
ვი და მისთანა ქართველნი მიეტევნეს მჵნედ, და აოტ
ეს გილანელნი, და ორნი თითნი მარჯვენისა ჵელის
ანი და სჭრნეს სირმონს და დარჩეს სპანი თათარნი
და ქართველთანი უვნებელად:
და ვ~რ იხილნეს სიმაგრენი ქყანისა მის რ~ლ უბრძო
ლველ იყო და არა ეგო და პყრობაჳ, წარვიდეს ყაენს აბაღ
ას წ~ე: ესრეთ და მშვიდდა [.]ქ~ყანა, და ყ~ით კერძო იწყო მშ
ვიდობაჳ მოხედნა ღ~ნ წყალობით მოსავთა მისთა, და
იყო უხობაჳ პურისა და ღვინისა, და მეფე დიმიტრი
განაგებდა სამეფოთა საქმეთა, ვ~რ მოიცალეს მცი
რედ ჭირთაგან, და განისვენებდეს: მიდრკეს გზისაგა
ნ საღ~თოსა, იწყეს განდგომად, რ~ მეფემან მოიყ
ვანნა სამნი ცოლნი: ხ~ მთავარ[.]თა იწყეს ჵელის
შეჵებად საყდართა და მონასტერთა, მიტაცებად
სოფელთა და აგარაკთა უმეტეს მესხთა საყდარსა
ზ~ა დიდებულსა აწყურისასა: და ღათუ ამათ უწე
სოებათა დიდად ამხილებდა ნიკ~ზ კ~სი და ნ~კზ მაწყ
ურელი ჯვანშერის ძე, არავინ ყურად იღებდა სი
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ტყვათა მათთა, და კ~დ სხვანიცა აღმოსცენდებოდეს ბ~რ
ტნი, რ~ იწყეს ურთიერთარს მძლავრებად და მიხვეჭად
და არავინ იპოვებოდა სამართლისა მოქმედი, რ~ იყო მღვ
დელთ მთავარი, და მღვდელი ლაღ ამპ არტავანი:
ჰანგარ ბ~რტის მყოფელ, უწესო, და ვ~რ განვამრავლოთ
სიტყვა, რ~ იყვნენ ყლ~ით კერძო ბ~რტ მაშინ მოიწია სამართალი სასჯელი ცოდვათა ჩნთათ~ს, რ~ ზემო ჵსენ
ებული იგივე არღუნ წარმოემართა სამცხეს ხილვა
დ სარგის ჯაყელისა, რ~ი და ბერებულ იყო, და სენთაგან
სიბერისათა და ჵსნილ იყო ყ~ითა სიბერითა, და ასოთა
მოღებითა მიწყვდეულ იყო: შემოვლო სომხითი,
ტფილისი და ქართლი მჵედრითა ორითა ბევრითა, და დ
იდად ავნებდა ქ~ყანათა, ა~დ არა ბოროტის მყოფელი, ა~დ
საზრდელისა ძალითა უზომოთა დიდად და სჭირდა ქ~ყანა
და უგრძნეულად მივიდა სამცხეს და დადგა აწყურს:
ჰსცნა სარგის მოსლვა არღუნისი, და მოვიდა მის წ~ე
იგი და ძე მისი ბექა, განჰკვირდა ორთავე მოსლვასა, და სარგის წარიტანა ურდოს, და ბექა და უტევა სამცხეს
რ~ იყო მეხუთე კვირიაკე წ~ათა მარხვათა: და არა წარმო
ვიდეს სამცხით მოიწივნეს სომხითს, და მოიწია ვნებ
ისა კ~კე და დიდსა ორშაბათსა შეიძრა მძაფრიად ქ~ყა
ნა სამხილებელად უსჯულოებათათვის:
და კ~დ ხუთშაბათსა მცირედ შეიძრა, და არავინ გულის ჵ
მაჰ ყო რათამცა წყალობად აღეძრათ ღ~ი მოწყალე-

და შემნდობელი: და ვ~რ მოიწია პარასკევი ვნებისა უ~ისა
კ~დ შეიძრა ქ~ყანა, და ყუდდა და არღარა იქმნა: და ვ~ა მოი
წია შაბათი, და იქმნა სამ ჟამად დღე, და ხვალისა დღე
ჯერ იყო სიხარული აღდგომისათვის უ~ისა, და ყ~ნი მო
ელოდეს სიხარულსა, ესოდენ რისხვით მოხედნა ღ~ნ
ქყ~ანასა სიმრავლისა თვის უსამართლოებათა ჩნ~თასა
1-30 სტრ., 259v
რ~ საფუძველითურთ შეარყია და შეიძრა ქ~ყანა, და შეაძრწუნვა რო
ლ და იქცეს, ციხენი, სახლნი, ნაშენებნი, მოოჵრდეს მთანი
მაღალნი, და ბორცვნი და ზვლეს და კლდენი სახედ მტვერისა დაი
შალნეს, და მიწა განიპო და შავი წყალი მსგავსი კუპრისა აღ
მოიჭრა, ხენი მაღალნი დაეცნიან, და ირყეოდიან ძრვასა ქ~ყ
ანისასა, რ~ლისა თვის საყდარი აწყურისა და იქცა: რ~ ყ~დ წ~ა
აწყურისა ღ~ისმშობელი ლიტანიობით შესვენებული სა
შუალ საყდრისა ესვენა გუმბათი ჩამოიჭრა, და ვ~რ ქუდი კაც
ისა ესრეთ თავსა და ერქვა, და დარჩა უვნებელად ძლიერებითა
ვე მისითა: ესე რისხვა ზეგარდამო სამცხესა ოდენ მოიწ
ია, ვ~ე თვისა ერთისა ჟამთამდე, გარნა სხვასა არა სადა ევნ
ო მცხეთის საყდარიც და იქცა, სამც[.]ხეს ურიცხვი სული მო
სწყდა და ყ~დ საყდარი, ეკლესია და ციხე არსად დარჩა დაურღ
ვეველი, იქმნა გლოვა და ტირილი უზომო:
ხ~ ზემო ჵსენებული იგი არღუნ აღა იყო ყაენს წ~ე და შე
ედვა სენი რ~ლისა მ~რ მოკ~და, და ვ~რ სცნა შვილმან არღუნ
ისმან წარმოვიდა სახლად დიდად მეფისა და ცოლი თვისი
დაუტევა ტფილისს: ხ~ იჵმია დამან მეფისამან თამარ
სივლტოლად მთიულეთს რ~ სძაგდა ვ~რ უსჯულო და წარ
მართი მაშინ სადუნმან სცნა ვ~რ [.] არღარა ნებავს დასა მე
ფისასა ქმარად შვილი არღუნისი, და ევედრა რ~ა მოჰყიდოს
დაჳ მეფისა, და ევედრა ყაენს აბაღას ხ~ იგი ერჩდა და მოჰყიდა
და მისცა მეფემან დაი თვისი სადუნსა, ესე უწესო ქმნა რ~ლ
სამნი ცოლნი მოიყვანა სადუნმა თვისად ამისთ~ს განწყრა
კ~სი ნი~კზ კაცი მოხუცებული და მართლ მკვეთელი გარნა
მძრავლებისაგან სადუნისა ვერ უძლო განყენებად ა~დ ფ~დ
შეაჩვენებდა: მათ ჟამთა შ~ა საქმისა რასათვისმე გან
უდგეს თათართა სარგის და ძე მისი ბექა, რ~ სარგის და ბე
რებუ იყო სენითა ფერჵის ტკივილისათა, და ბუღა ნოი
ნის მიერ თვალად წოდებულისა ძმა არუხა წარმოგზავ
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ნა მოოჵრებად სამცხისა, და მოვიდა არუხა სპითა ოცი ათასითა. ხ~ ბექა
მან მირიდნა მთათა, რ~ლ არიან შუა გურიასა და აჭარასა, და მესხნი შე
ვიდეს ციხეთა, ქვაბთა და ტყეთა, და მოვლო ლაშქარმან სამცხე და
ვერღარა ავნო, და ყვეს ოცი დღე და წარვიდეს და დარჩა ქყანა მშვი
დობით: და ვ~რ გარდ ახდა წელიწადი ინება ყაენმა აბაღამ წარსლ
ვა ეგვიპტედ ანუ და იპყრას ანუ მოხარკე ჰყოს მოუწოდა ყ~თა სპათა
თვისთა და მეფესა დიმიტრის, და ყ~თა სპათა თვისთა წარსლვად და
ბრძოლად ეგვიპტისა სულტანისა, რ~ მაშინ ფუნდუ ყადარ მი
ცვალებულ იყო, და სხვა და ეყენა რ~ლსა ეწოდა ნასირ მელიქ, და მიუწო
და ძმასა თვისსა უმრწემესსა და აჩინა მჵედართ მთავრად, და ჵელთ

უგდო ყ~ი სპა თვისი და უბრძანა ბრძოლა სულტნისა:
მაშინ მანგუ დემურ მოუწოდა მთავარსა სამცხისასა ბექა
ს, რათა წარყვეს თანა, ხ~ მან ჰრქვა მტერთა ჩმთა სიტყვითა
განწყრა ჩ~მთვის ძმა შ~ნი ყაენი აბაღა, და არუხა წარმოავლ
ინა, და მოაოჵრა ქ~ყანა ჩ~ი ხ~ მე მოვრიდენ არას შეცოდების
ათვის, და აწ მეშინის ყაენისაგან და თუ შ~ნ ფიცით მიმინდო
ბ არა მაბრალოს, და ქ~ყანა ჩ~ი და მამული მშვიდობით და იცვა
ს მოვალ წ~ე შ~ნსა ლაშქრითა: ვ~ა ესმა მანგუდემურსა გა
ნიხარა, და ოქროსა წყალისა შესმითა შეჰფიცა და ყ~ი სიმტკი
ცე აღუთქვა, და მოსცა ბეჭედი რ~ი ეცვა თითსა მისსა, რ~ ესე იყო მტკიცე სა ფიცარი და აუწყეს მოციქულთა ყ~ივე ბექასა: მყის მოუწო
და ყ~თა მესხთა, და წარემართა მანგუ თემურსთანა და მივიდა მი
ს წ~ე და განიხარა ფ~დ, და პატივნი და ნიჭნი დიდნი უყვნა, და უჩვენა
ყაენი აბაღა, რ~ლნ ფ~დ პატივსცა და შეიყვარა სიკეთისა მი
სისა თვის, და ესრეთ წარვიდეს მისრეთს:
დავლეს მრავალი დღე და მიიწივნეს ერთსა ქალაქსა, რლსა ერ
ქვა ზარბუზაკი, გამოვიდეს მოქალაქენი კარით და იქმნა ომი
სადა იგი ბექამან და მისთა მყოლთა მესხთა ძლიერად იღ
ვაწეს უფროს სხვათა თათართა და ქართველთა: შიგან ქა
ლაქსა შესთხინეს, და მესხნი უპირატეს მიეტევნეს და და
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სცხრა ღვაწლი ბრძოლისა: მაშინ პატივი დიდი უყო ბექასა შეს
ამოსელთა და ცხენთა საკვირველთა მინიჭებითა, ეგრეთვე დიდებ
ულთა და აზნაურთა ბექასათა: აღიყარნეს მიერ და წარვიდეს ეგვი
პტის კერძო, და მივიდეს ქალაქსა რ~ლსა ეწოდების ამასია, და ამო
და დაიბანაკეს მახლობელად ქალაქთა, და ეცნა სულტანსა ნასი
რ მელიქს მოსვლა თათართა წარმოსრულიყო ყ~ითა ძალითა
თვისითა და მოვიდა იგიცა:
და ვ~რ იხილა მანგუდემურ სულტანი და სპა მისი, ამჵედრა
და წინა განე წყო: ხ~ მეფე დიმიტრი და ღათუ ჯერეთ არა სრუ
ლ იყო დღითა ბრძოლათა თვის, ევედრა მანგუ დემურს, რა
თა წინა მბრძოლად განაჩინოს იგი და სპა მისი რ~ლისათვი
სცა ისმინა, და იქმნა ბრძოლა სასტიკი და ძლიერი ოდესვე ყოფ
ილთა და გარდასრულთა ბრძოლათა უდიდესი: ხ~ ვინადგან უწ
ყოდა სულტანმან წყობათა შ~ა მჵნედ წინა და უდგრომლობა
მეფისა და სპათა მისთა ამისთვის რჩეული მჵედარი ათორმ
ეტი ათასი წ~ე დაიყენა ორთა თ~ა მთავართა მჵნეთა, რათა
განძლიერებასა და შენივთებასა ბრძოლისასა უკანასკნელ
მიმტევებელთა სძლონ და აოტნენ ქართველნი:
განძლიერდა ომი, და მოსწყდა ორგნითვე ურიცხვი: მაშინ მსწრა
ფლ ზ~ა მოეტევნეს მეფესა ყარასონღულ და იაყუბ ათორმეტ
ის ათასითა რჩეულითა მჵედრითა, და კ~დ იქმნა სასტიკებაჳ ესე
ვ~რი, რ~ლ ორასი მჵედარი წინა მბრძოლად განეწესნეს მეფესა,
ს~დ მოისრნეს თვინიერ მეფისა და სამთა კაცთა და სამთა ცხ
ენთასა; ეგრეთვე ჰუნე მეფისა [და სამთა კაცთა დას] მოიკლა
ყარასუნელისა მ~რ შუბითა ხ~ მხილველთა ქართველთა იწ
ყეს ბრძოლა ძლიერი, გარნა უმრავლესნი მეგვიპტელნი
მოისრნეს, და მეფეცა ცხენ მოკლული ძლიერად იბრძო

და, ხ~ ვ~რ იხილა მეფე სიქანალის ძემან აბაშმან მყის აღ
სვა მეფე ჰუნესა თვისსა, ვ~ა იხილეს მეფე ამჵედრებული
ქართველთა, მაშინ ყ~ნი ამჵედრდეს და მეოტ იქმნა ყარასუ
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ნღულ და იაყებ ათორმეტი ათასთა თვისთა თანა: ხ~ ლტოლვი
ლ იქმნეს აქათ პ~ლ ნოინნი და თათარნი, და თვით მანგუ დე
მურ უკმოიქცა ლტოლვით ყ~თა თანა სპათა მისთა:
მაშინ განგებითა ზეგარდამოთა მეფე და ცულ იქმნა და ღა
ცათუ უმრავლესნი ქართველნი მოისრნეს მოვიდეს მანგუ
დემურ და მეფე წ~ე აბაღასა:
ხ~ ნადირობისა და ლაშქართა ყოფისა ამბისა მომლოდები
სა აბაღა იხილა თათარი ვინმე ლტოლვილი, ხ~ მან ყ~ივე
ლექსთა მ~რ წარმოუთხრა ენითა მათითა თვითოეულისა
მთავრისა ვედრებაჳ, ალიყანისა თ~ს თქვა ვ~ა მაღლით
მომავალი შავარდენი მოუჵდა, და მანგუ დემურ ვერძსა მია
მსგავსა, სირმონის შვილი ებაგან მხლტომელსა ვეფ
ხსა და იასბუღა მოზვერსა ბუღა კამბეჩსა: ხ~ ქართველთ
ა მეფისათვის ესრეთ თქვა ენითა მათითა თენგარი
მეთუ ქაურ ქურბაჳ ბუღა რმეთუ ბუღრალჯი, ესე იგი არს
ვ~დ ვითა ღ~ი გრგვინვიდეს ვითა აქლემი ბუღრვიდეს:
ქართველნი ვითა მოვიდეს ყაენს წ~ე, მეფესა პატივსცა
და წარმოავლინა სახიდ თვისად და კ~დ ეგულებოდა აბაღა
ს წარსლვად და შურის გებად სულტანსა ზ~ა მო~კდა ძმა
მისი მანგუდემურ, და მცირედისა შ~დ მოკ~და სადუნი ათ
აბაგი და მიუბოძა მისსა ხუტლუშას მეფემან მამული
მისი და სპასპეტობისა პატივსა აღიყვანა: ხ~ შ~დ
მცირედისა ჟამისა მოკ~და აბაღაცა, და დასვეს ნოინთა
ყაენად ძმა აბაღასი აჰ მადა არა რაჳსა ნიჭთა საჵე
ლმწიფოსა მქონებელი: მაშინ წარვიდა ურდოსა მეფე
ამჰადის წ~ე, ხ~ მან პატივსცა რუსუ
დანის შვილსა დიდისა ბუღასა რლისათვის დიდად გა
ნრისხებული ნი~კზ კ~სი ფ~დ აბრალებდა დაღ~ისა სა
სჯელთა თვალ უხობასა აქადებდა, რ~ მუნ ყოფასა
დიმიტრისასა ქმნა ბრ~ტი აჰმადა ყაენმა და მიმყვა
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ნებელმან ძმისა თვისისა ყონღარდასმან საბერძნეთით მოა~კდ
ინნა ორნი ძმანი აბულეთის ძენი სადუნისაგან ლტოლვილნი,
და ყონღარდასთანა მოა~კდინა ხუტლუშა ძემან სადუნისმან მოა~კდინა:
აქამომდე მეფე დიმიტრი კეთილად მმართებელი სკიპტრათა სამეფ
ოთა შემკობილი, და მოწყალებისა და მოსამართლეობისა მონაზონთა
და ეკლესიათა ყთა წესთა საღ~თოთა და კაცობრივთა კეთილად ზ~ა მ
იწევნით მმართებელი სისრულისაგან მცირედ მისდრკა და აღერ
ია წარმართთა და ისწავლნა საქმენი მათნი, უძღებებისა და სიძ
ვისა გულის სიტყვისა უკანა შედგომილმან მოიყვანნა ცოლნი
სამნი, ერთი ბექას ასული, და სხვა რ~ლი დედათა შეაცთუნეს სოლ
ომონებრ, და ურიცხვთა კეთითა მ~რ აღვსებული მცირედ სიბოროტ
ედ მიდრკა რ~ლისა თვისცა ნი~კზ კ~სი განრისხებული უთქმიდავე
და ამხილებდა მრავლად და ვერ და არწმუნა და უტევა კ~სობაჳ და ჵე

ლითა თვისითა ა~კხა ჯის მტვირთველი მეფისა: აბრაამ კთ[ა]ოლ
იკოსად, და თვით წარვიდა მამულად თვისად მოხუ[.]ცებული და მუნ
იყოფოდა მრავლითა მოღვაწებითა, მარხვითა მღვიძარებითა,
და გლახაკთ მოწყალებითა, და სავსე სათნოებითა ტვირთითა უ~[.]სა
მიმართ მიიცვალა: მათ ჟამთა მოიწია მთა წ~ით: ვასილი
მონაზონი, ბიძა ევფემიოს კა~ზისა საღ~თოთა წესითა აღსავ
სე დაწ~წრ ცნობისა მადლითა განბრწყინვებული, მოიწია წ~ე
დიმიტრი მეფისა გამოცხადებითა ყ~დ წისა ღის მშობელისათა
ვ~ა მოციქული ძლიერად ამხილებდა და წინა აღუდგებოდა მე
ფესა უწესოსა მისთვის ქორწინებისა, და ასწავებდა სიწმიდესა
და მოახსენებდა ტაძარ ღ~ისა ყოფასა ჩ~ნსა, და სხეულთა განუხ
რწნელობისათა ტაძრისა ღისა განუხრწ ნელისა სიძვათა შ~ა
სასუფეველისა ღ~ისა დამკვიდრებასა კეთილთა[.] მათ და მკვიდ
რებასა ლოცვასა მარხვასა და ცრემლთა, გლახაკთ მოწყალებ
ასა და ლმობიერებასა, და უხვებასა მდინარეთ თანა მწვირია
ნთა, და უყიანთა ლიამპალთა არა თანა შერთვად:
ამათ ესე ვ~რთა სწავლათა ეტყოდა, უკეთუ დაუტევნეს უ
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უწესონი ქორწინებანი მე თავს მდებ გექმნა, რათა კეთილად წარგე
მართოს მეფობაჳ შ~ი, და მთავართაცა ამხილებდა უწესოებათა და უ
მრავლესთა და ფარულნი გულისანი მიუთხრნის, ესე ვ~რთა სა~თ
ნოებითა განშვენებულ იყო სანატრელი იგი მონაზონი: და ვ~რ ვერ არ
წმუნა მეფესა, და შეურაცხ ჰყო სიტყვა მისი, კ~დ წარმოუდგა მეფესა
და მთავართა მისთა, უკეთუ მე ჩემებით რასმე ვიტყვი, ვ~ა ცრუ წწ~
რმეტყველი შემაცთუნებელი კაცისა ღ~ისა, რ~ი მიივლინა რობ
უამისა ძისა ნაბოტიანისსა და არა ყ~დ წ~ისა ღ~ის მშობელი
სა მიერ წარმოვლინებულ ვარ სწავლად შნ~და, არა ცუდ იქმნენ პ~ლ
ნი საქმენი შნნი ლოცვა და ცრემლნი შნნი, და უკეთუ არა განეყე
ნო უწესოთა მაგათგან ქორწილ შეყოფათა და შეურაცხყვნე სიტყვანი ჩ~ნი ბოროტად და უპატიოდ მოიკლა მძლავრთა მიერ, და ოჵე
რ იქმნე სამეფოსაგან შ~ნისა და შვილნი შ~ნნი მიმო და იბნინნენ
და სხვამან და იპყრას მეფობაჳ შ~ი და იავარ ჰყონ სიმდიდრე შ~ნი: აჰა
ესერა შენ და მთავართა გეტყვი, და ვესავ ყ~დ წ~ა ღ~ის მშობელსა,
რ~ლ სრულ იქმნეს და აღესრულოს სიტყვა ჩ~ი, უკეთუ ეგო უ
წესოებასა მაგას ზ~ა, მე აჰა ესერა წარვალ: ხ~ მეფემან განკვი
რვებულმან არა სიტყვა უგო, რ~ იყო წ~თა კაცთა პატივისმცემელი
ხ~ ამათვე ჟამთა ბრწყინვიდა პიმენ სალოსი რ~ლი გარესჯით
წარმოვიდა და დაემკვიდრა ბელაქანს ქვაბსა რასმე რ~ნ ნათესა
ვი ლეკთა წარმართობისაგან მოაქცივნნა რ~ლნი ჰგიან სარწ
მუნოებასა ზ~ა ქესა: ამასთანა ბრწყინვიდა დიდიცა იგი )
მოღვაწე ანტონი ნაოჵერებელის ძე, ნათესავით მესხი,
ხ~ ჩ~ნ ზემო ხსენებულისა აჰმადის მ~რთ აღვიდეთ, ვინა
თგან მოაკ~დინა აჰმადამ ძმაჳ თვისი ყუნღადარ იხილესუწესოებაჳ აჰმადი ნოინთა ხვარასანს მდგომთა, განდგ
ეს და დასვეს ყაენად ძე აბაღა ყაენისა სახელით არღუნ ვი
თარ სცნა ესე აჰმადა ყაენმან შეკრიბა სპაი თვისი, და მოუწოდა
მეფესა და სპასა მისსა, რათა წარჰყვეს ხვარასანს ბრძოლ
ად არღუნ ყაენისა: და წარვიდა მეფე, და თანა წარიტანა
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ყ~ი ძალი თვისი და მანდატურთა უხუცესი დიდისა შანშეს ძე ი~ნე და
სადუნის ძე ხუტლუშა ამირ სპასალარი წარემართნეს და განვლეს
ერაყი და მივიდეს საზღვარსა არღუნისასა:
ხ~ ვ~რ იხილა არღუნ სიმრავლე ლაშქრისა ვერ წინა აღუდგა ა~დ
ივლტოდა და შევიდა ციხესა ქალსად წოდებულსა, რ~ლსა უკან
ა მიუდგა ყაენი აჰმადა და მოიცვა ციხე ქალაქი: ხ~ ვ~რ უღონო
იქმნა არღუნ ევედრა რათა არა აბრალოს, და შეუნდოს, და მოსცე
ს ფიცი და მივიდეს წე: ისმინა აჰმადამ, და მისცა ფი
ცი უვნებლობისა, რ~ სპარსთა სჯული აეღო აჰმადას და გამოვი
და არღუნ ციხით და მივიდა ბიძასა მისსა წ~ე, და ესრეთ წარემართნეს:
ხ~ ვ~რ ვიდოდეს ხვარასანს, და შეკრბეს სპანი ვინმე უწესონი და ცუ
დნი კაცნი, და მტერნი ქე~ანეთანი, რ~ლთა ქ~ყანისა კაცისა სიკ
დილი დიდად ღვაწლად უჩნდეს, რ~ უ ღთოსა მის მოჰმედის მო
ძღვრებაჳ ესრეთ იყო რ~ლი დაეწერა ცუდი სიტყვა ყურანსა
შ~ა მისსა ვ~დ უკეთუ მოჰკლათ ქე~ნე სამოთხეს შესლვად ხართ და
უკეთუ მათგან მოიკლათ მაშინცა შესლვად ხართ:
ამისთვის უღ~თო იგი კრებული შეკრბა და სადაცა ჰპოებდ
ეს ქართველსა ერთსა გინა ორსა მოჰკლვიდიან: სცნა ესე ს
ურამელის ბეგას შვილმან რატიმ, რ~ ყრმა იყო: წარვიდა სა
მოცითა კაცითა, და ჰპოვნა მთასა მაგარსა რასამე შ~ა მყოფნი,
კაცნი სამასი ოდენ, ზ~ა მიეტევა და იქმნა ბრძოლა ფიცხელი, და პ
ირველსავე შეკრებასა მეოტ იქმნნეს, და უმრავლესი მათგან
ნი მოისრნეს, და სხვანი მოიყვანნა წ~ე მეფისა, რ~ლისათვის
სცა დიდად პატივსცა მეფემან და მრავალი ნიჭი უბოძა: და
მიერ წარმოვიდეს და მოიწივნეს ჲერესა და ყაზმინსა, და ყაენმა
დიდად და უმადლა მეფეს თანა ხლებაჳ ხვარასანს, და პატ
ივიცა უყო დიდი, და ყ~ნი მთავარნი საქართველოსანი მოსცნა
და ყაენი წარვიდა შ~ა, რათა მივიდეს ცოლთა თ~ა გამარჯვებულ
ი, და მეფეცა თ~ა წარმოიტანა: ხ~ ძმის წული თვისი არღუ
ნ და უტევა ჲერესა და ნოინი ყ~ი დაუტევა არღუნსა თანა,
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და დავედრა ალიყანს და სხვათა ნოინთა, რათა მცირედნი დღენი დაჰყ
ვნიან და მერმე მოაკ~დინონ არღუნ და იყვნეს ნოინნი არღუნს
ა თანა, და ქმნეს განზრახვაჳ დიდმან ბუღა და იას ბუღამ ნათ
ესავით იორიდთა მთავარმან, რათა აბაღას შვილი არღუნ ყ
აენად და სვან, და აჰმადა მოაკვდინონ რ~ლ ჰყვესცა; მს წრაფლ
მივიდეს ღამით და გამოიყვანეს ალიყან კარავსა შ~ა მწოლი
და მოაკ~დინეს და ვ~რ განთენდა არღუნ ყაენად ჰქადაგეს, და წა
რმოვიდეს დევნად აჰმადისა, ხ~ იგი მოვიდა ურდოსა შ~ა მისსა
უფანს და მოეწივნეს და საბლითა მოაშთვეს:
ხ~ მეფესა დიმიტრის პ~ილვე მიუმცნეს რათა განუეყნოს
აჰმადასა და ჰყოცა მეფემან და მობრუნდა და მოვიდა ყაენს არღ
უნს წ~ე, ხ~ მან კეთილად შეიწყნარა, და მოსცა ყ~ი სამეფო
თვისი და სახლი ავაგ ათაბაგისა, რ~ლ აქვნდა სიფდივან
ს, რ~ ყაენი ჵელთა შ~ა ბუღასათა იყო, და ბუღა მოყვ
არეცა იყო და მძახალი მეფისა; და წარვიდა შ~ა მშვიდ
ობით განმარჯვებული და წარავლინა ძე თვისი და ვი

თ მცირე სახლსა ზ~ა ათაბაგისასა, რათა მუნ იზრდ
ებოდეს, და აქვნდეს საუფლის წულოდ და ესრეთ დღი
თი დღე წარემატებოდა მეფობასა მისსა, და კ~ზი აბრ
აამ კეთილად მართებდა საჭეთა კათოლიკე ეკლ
ესიისათა, რ~ იყო კაცი მართლ მოქმედი, კეთილთა
საქმეთა და საურავთა სამეფოთა გამგე კეთი
ლიად: ხ~ მეფესა დიმიტრის ესხნეს შვილნი დედო
ფლისა ტრაპიზონელისა ასულსა თანა პირმშო
დავით, ვახტანგ ლაშა; დმანოელ, და ასული რუსუდა
ნ: ხ~ თათრის ასულსა თანა ძენი ორნი ბადურ
და იადგარ, ასული ჯიგდახათუნ:
ხ~ ასულმან ბექასამან ნათელ უშვა ძე მხოლო
გიორგი, რ~ი უკანასკნელ ძმათა მისთა მეფე იქმნა,
და განდიდნა უმეტეს შდ~გომთა მეფეთა, რ~ მარტ
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ო იყო ძე დედისა, მარტო შვა დედამან, ვ~ა მარგალიტ
ისათ~ს თქმულ არს მარტოება უმჯობესისა თ~ს, ეგრეთვ
ე გიორგი იპოვა უმჯობესი ყ~თა კაცთა მის ჟამისათა არა
ოდენ ჵელმ წიფეთა, ა~დ ყ~თა კაცთა:
ხ~ ამან დიმიტრი მეფემან მოიგო სიმდიდრე დიდად დი
დი სიმდიდრესავე ზ~ა, რ~ლი და შთომოდა მამისა მისის
აგან, და მსახურებდა ყაინს არღუნს, რ~ თანა შეეწეოდა
ნოინი დიდი ბუღა, რ~ლსა პატივად ჩინგი ყაენობა მისცა ყაენმა, რ~ი ყ~თა უმეტეს არს:
მაშინ განუდგეს ყაენს და რუბანდელნი, და წარვიდა ყა
ენი დარუბანდს, [და ვერ] მოუწოდა მეფესა დიმიტრის და
წარყვა და შევიდეს და რუბანდს და ვერ წინა აღუდგეს დარუ
ბანდელნი და ივლტოდეს სიმაგრესა ციხისასა, რ~ლსა
ანიყად უწოდდეს და გარე მოადგეს და ვერა ავნესრა: მაში
ნ ყაენმა არღუნ უბრძანა მეფესა, რათა ებრძოლოს,
რ~ იყო ფ~დ მაგარი: აღიჭურა მეფე, და სპანი მისნი
გარე შეე~ხვივნეს, და შეუხდეს ციხესა რ~ ბეგა შვილი რა
ტი უპირველეს გავიდა, და წარუღეს ციხე და თავადნი
მათნი დახოცეს და წარმოიღეს ტყვე, დაგანძი დედა
წული ურიცხვი, და ციხე და წვეს: ამას ყ~ა ხედვიდა ყაე
ნი, თვით მეფისა აქვნდა მტერობაჳ, ჰსთხოვა ჯა
ჭვი სახელოანი და მსწრაფლ მიანიჭა მეფემან, და
წარმოვიდეს შ~ა: და ვ~ა გარდახდეს ჟამნი მრავალნი
და მოიწია წლის თავი რ~ლსა ურდსინგად უწოდდეს, რ
ომელ არს ენითა მათითა რ~ი იქმნების მარტსა მე
ათხუთმეტესა, მიავლინა ყაენმა ნოინნი, და დაეს
სხნეს ბუღას და შეიპყრეს, და აღიღეს ყ~ი სიმდიდრ
ე მისი და მოიყვანეს წ~ე ყაენისა, და მან მსწრაფლ
ბრძანა განუკითხავად მოკლვა მისი, და ძისა მისისა,
და მოაკ~დინეს ბუღა და ყ~ნი ნათესავნი მისნი წა
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რავლინეს ყ~ლგან კაცნი საბერძნეთს, შამს და ხვარასანს, და მრა
ვალნი დიდნი ნოინნი მოსწყვიდნეს, და ესრეთ შეიქმნა კლვა და მო

სრვა ნოინთა: და წარმოავლინა ელჩი მეფისად მჵმობელმან ყაე
ნმან, და აწვია ურდოსა მეფე, ხ~ ვ~რ სცნა სიკ~დილი ბუღასი მეფ
ემან, და უმძიმდა დიდად მოუწოდა კათოლიკოსსა აბრაამს და ეპ
ისკოპოსთა, მონასტერთა და უდაბნოთა გარესჯისა მღვდელ
მონაზონთა, და ყ~თა მთავართა სამეფოსა მისისათა:
შემოკრბეს მის წ~ე და ჯდა ტახტსა ზ~ა და სხდეს ყ~ნი და აღიღ
ო პირი თვისი მეფემან და ბრძანა, ისმინეთ ჩ~ი ყ~თა კ~სთა და
ეპისკოპოსთა, და წარჩინებულთა სამეფოსა ჩ~ისათა, ვ~დ შეი
სვენა მამამან ჩემმან, და ვშთი ყრმა მცირე მძლავრებასა შ~ა
თათართასა, და ღ~ნ ყ~ისა მპყრობელმან და უ~ნ ჩ~ნმან ი~ჴ ქ~ემ
ან, და ყ~დ წ~ნ ღ~ის მშობელმან, რ~ლისა ნაწილადცა ვართ და
ჯვარმან პატიოსანმან, რ~ი მოგვენიჭა ჩ~ნ მეფეთა მ~რ და
მიცვა და მიმაწია ასაკად სისრულისა, და მომმადლა მეფობაჳ,
სკიპტრა და პორფირი მეფობისა, და თანა დგომითა წარვ[.]მა
რთე მეფობაჳ, და აქამომდე მშვიდობით ჰგიეს სამეფო ჩ~ი:
აწ განრისხებულ არს ყაენი, და ყ~ნი მთავარნი მისნი მოუ
წყვედიან, და აწ მე მიწოდს წ~ე მისსა, ვგონებ ბ~რტის ყოფ
ასა თუ არა წარვიდე ურდოსა, და წარვიდე მთიულეთს სიმა
გრეთა შ~ა და დავიცვა თავი ჩ~ი და აჰა ყ~ი სამეფო ჩ~ი წინაშე
მისსა ძევს, იხილეთ რავდენი სული ქე~ნე სიკ~დილსა მი
ეცემის და ტყვე იქმნების, და ეკლესიანი შეიგინებიან და
მოოჵრდებიან, ხატნი და ჯვარნი და იმუსრვიან: და უკეთუ წარ
ვიდე ყა~ენს წ~ე, და სტურობით უწყი რ~ლ მომკლავს, და აწ ს
იბრძნითა თქვენითა განაგეთ:
მე ესრეთ ვგონებ, მრავალ მღე[.]ლვარე არს საწუთო
ესე და უდგრომელ და წარმავალ, დღენი ჩ~ნნი სიზმრებრ და
აჩრდილებრ წარვლენ, და უნებელ და მსწრაფლ თანა გვაძ
ს წარსლვა სოფლისა ამისგან, რა სარგებელ არს ც
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ცხორება ჩ~ნი, უკეთუ ჩემთ~ს მრავალი სული მოკ~ვდეს, და მეტვი
რთ, მძიმე ცოდვითა განვიდე სოფლისა ამისგან, აწ მნებავს, რა
თა წარვიდე ყაენს წ~ე, და იყოს ნება ღ~ისა, უკეთუ მე მომკლან ვ
გონებ, ქ~ყანაჳ უვნებელად დარჩეს
ხ~ ვ~რ ესმათ კ~ზსა და ეპისკოპოსთა, და მოძღვართა და მთავართა გან
ჰკვირდეს, თუ ვ~რ და სდვა მეფემან სული თვისი ერისა მისისათ
ვის და ესრეთ პასუხი უგეს, არა არს ნაცვალი შ~ნი მეფეო, გაშორო
ს ღ~ნ მოკლვაჳ, თათართაგან მოოჵრდეს ქყანაჳ შვილნი შენნი
მიმო და იბნევიან თუ ქყ~ანაცა და შთების არა არს ნაცვალი შ~ნი:
აწ გეზრახებით, რათა წარხვიდეთ სიმაგრეთა მთიულეთისათა
ანუ აფხაზთასა, ვ~რ ქმნა მამამან შნმან, და არა საჭირო არს განწ
ირვაჳ სულისა შნისა შენგან ჩ~ნ ყ~ნი მტკიცედ ვგიეთ ერთგულო
ბასა: ვ~ა ესმა მეფესა თქვა, თ~ქნ ერთგულობისა და სიყვარული
სა ჩემისათვის იტყვით, გარნა მე წყალვის უბრალო ერი ვ~ა ცხო
ვარნი კვლად უღონო არიან და არა სადა აქვნ ნუგეშინის ცე
მა, მე და ვსდებ სულსა ჩემსა ერისა თვის ჩ~ისა, და არ და ვიშლი
ურდოს წარსლვასა: მაშინ განკვირვებულნი ყ~ნი აღდგეს და
ჰრქვა აბრაამ კზ~მან არა არს საქმე მეფეო განსწირავ სულსა შნ
სა, რ~ მრავალთა მეფეთა მიურიდნია და დაუცავს სული თვისი

აწ შ~ნ დასდებ სულსა შნსა ერისათვის, ჩ~ნ ყ~ნი ვიტვირთავთეპისკოპოზნი ცოდვათა შენთა, ა~დ ცოდვათა და ღათუ და ვიდებთ, გ
არნა წ~ე ღ~ისა ვწამებთ, რ~ლ მოწამეთა თანა შერაცხილ იქმნე
ვ~ა უ~ი სახარებასა შ~ა ბრძანებს,, უფროს ამისა სიყვარული
არა არს რათა დასდვას კაცმან სული თვისი მოყვასისა თვის
და უკეთუ ერთისა მოყვასისა სულისა დადება კეთილ არს, რავ
დენ ურიცხვთა სულთა ცხოვნებაჳ ეგოდენ სარგებელ არს: ხ~ ვ~ა
[ხ~ იტყვიან ამასცა, ხ~ოჯა აზიზის შვილი, რ~ლისა მამა მოეკლა
მეფესა დავითს სტლბღა და იგი ორნივე მტერობად შეით
ქვნეს მეფისა, და მივიდა საჭრჭლე მეფისა ყაენს წე, განჰკვ
ირდა სიმრავლისა თ~ს დამცირედ და სცხრა გლის წყრომისაგა
ნ და არღარა ეგრე გ]
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ხ~ ვ~ა ესმნეს მეფესა კს~ისაგან განიხარა და დასკვნა წარსლვა ურდ
ოსა დიდითა და დიდებითა და საჭურველითა და თანა წარჰყვა კ~სი
აბრაამ, და განუჩინა შვილთა საყოფელი, და ყ~თა მთავართა რნიარა თანა წარყ[.]ვეს შვილნი თვისნი შეევედრა და წარგზავნა რ~ლ
ნიმე მთიულეთს, და რ~ლნიმე კახეთს: ხ~ ყრმა მცირე გიორგიწარგზავნა ტაოს იშხანის ციხესა ასპარა შენს და თვით წა
რვიდა ურდოსა:
და ვ~რ მივიდა ქყ~ანასა ავაგის ასულის ხვაშაქისასა, მუნ დახვდა
ძე თვისი დავით, რ~ლი იგიცა წარიტანა ამისთვის რ~ლ უე
ჭველ იქმნას ყაენი, და ჰგონოს ერთგულობაჳ მისი: ვრ ვლ
ეს მცირედ და მიეახლნეს ურდოსა ჰგონა ყაინმან მეფისა არა
მისლვა, წარმოავლინა ნოინი ერთი სახელით სიუქოლ
ძე ზემო ხსენებულისა იას ბუღასა რათა მოიყვანოს მე
ფე: მგზავრ მიმავალსა მეფესა წინა დაემთხვია
რ~ნ მყის აღიღო ყ~ი ბარგი და სიმდიდრე მისი და მეფე
პყრობილ ჰყო, და მიიყვანა ყაინს არღუნს წ~ე ხ~ მანცა პყ
რობილ ჰყო და განიზრახვიდა ყაენი უკეთუ ბრ~ტი უყოს მეფე
სა არღარა ვინ არს ღირსი მეფობისა, და თუ არა ბრტი
შეამთხვიოს, ვ~რ განუტეოს მიმდგომი მისი დამზრა
ხი ბუღასი.
ხ~ ჰრქვა სუტლუ ბუღა ყაენსა ნუ იურვი მაგას, რ~
მე მოვიყვანო შვილი აფხაზთა [შვილი] მეფისა დავი
თისი სახელით ვახტანგ, და მას მიუბოძე მეფო
ბაჳ რ~ლ ორივე სამეფო ბრძანებასა შნსა მორჩი
ლებდეს, ჰსთნდა ყაენსა სიტყვა ესე, და წარავლ
ინა სუტლუბუღა იმერითს დავითს მეფისა წ~ე
უქადა ძესა მისსა მეფობაჳ და დაჳ მისი ოლჯათ
ცოლად:
[..]და ვითარ წარვიდა სუტლ უბუღა, ჰკითხეს მ
ეფესა დიმიტრის რათა აღწეროს ყოველი
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სიმდიდრე მისი საჭურჭლე ზროხა და ცხოვარი, და ყო
ელი საქონელი თვისი, რ~ პყრობილ იყო თვით მეფ
ე, და მთავარნი მისნი თვინიერ აბარაამ კათოლიკ

ოსისაგან კიდე, და არღარა იყო ღონე, აღწერა
რაცა აქვნდა სიმდიდრე ფ~დი; წარმოგზავნეს კაცი
და წარიღეს ყ~ი, არა რაჳ და შთა, რ~ მოქალაქეთაც უწ
ყოდეს საგანძურნი მეფისანი: და შინა განმცემე
ლ იქმნეს
ხ~ იტყვიან ამასცა, ხოჯა აზიზის შვილი, რომ
ლისა მამა მოეკლა მეფესა დავითს სუტლუ ბუღა
და იგი ორნივე მტერობად შეითქვნეს მეფისა, და მივ
იდა საჭურჭლე მეფისა ყაენს წინაშე, განჰკვირდა
სიმრავლისათვის, და მცირედ და სცხრა გულის წყრომისაგა
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ნ და არღარა ეგრე ჰგონებდა ბრ~ტის ყოფად; დვ~რ იხილეს ვაზირთა მეფისა
თა ფლობილად აჰა თავი შ~ნი ჵელთა შ~ნთა შთა არს ღამით მოიდგ
ნენ ცხენნი მორბედნი, წარვედ და განერე ჵელთაგან ამათთა არა არს
ნაცვალი სულისა შენისა:
ჰრქვა მეფემან ისმინეთ ჩ~ი პ~ლვე უწყოდე სიკ~დილი ჩ~ი, გარნა
და ვსდევ თავი და სული ჩ~ი ერისათვის ჩ~ისა აწ თუ წარვიდე უბრ
ალო ერი მოისრას რა სარგებელ-არს უკეთუ ყ~ი სოფელი შევი
ძინო და სული წარვიწყმიდო არა ისმინა განზრახვა მთავართა
მისთა: ხ~ მოიწია რა სუტლუბუღა ლიხთ იმერით და მოახ
სენა ყაენს, ვ~დ დავით მეფე წარმოვლენს ძესა თვისსა მსახ
ურებად შ~ნდა და სპათა აფხაზთასა, რათა გმსახურებდენ, ხ~ ვი
თარ სცნა ყაენმა, კ~დ და ჰპატიმრეს მეფე დიმიტრი, და ვ~რ გა
რდაჰჵდა ორი დღე კ~დ შეიპყრეს მეფე, და ძე მისი მცირე ყრმა და
ვით ცალკე ცალკედ, და წარყჰვა თანა მღვდელ მონაზონი გაზ
რდილი მისი მოსე, და არგნითა სცეს მეფესა, და ეგონა ყ~თა არ
ღარა მოკვლა მეფისა, რ~ წესად აქვნდათ არგნითა რა სცი
ან არღარა მოაკ~დინიან, გარნა არა დამშვიდნა გულის წყრო
მაჳ მისი: წარიყვანეს სამსჯავროსა სახლსა, რ~ლსა დივა
ნ ხანად უწოდდეს, და ჰკითხვიდეს უკეთუ თანა ეწამა განზრახვა
ჩინქი შან ბუღასსა, და ვერა ბრალი ჰპოვეს, და წარვიდა ტონღ
ა ვინმე ნოინი ყაენს წ~ე, რათა არა მოაკ~დინოს მეფე და ვერ აღ
ასრულა საწადელი მისი, და მოიწივნეს ათორმეტნი მჵედ
არნი ყაენისანი, რათა წარიყვანონ და სიკ~დილსა მისცენ:
ხ~ ვ~რ სცნა მეფემან სიკ~დილი თავისა თვისისა, მხიარულ
ითა პირითა მოიკითხევდა მთავართა საქართველოსათა
რ~ ყ~ნი მუნ მოსრულ იყვნეს ნუგეშინისცემად მეფისა,
და სუტლუ ბუღაცა მდგომარე იყო მუნ, ჰრქვა მეფემან,
უკეთუ ძალ გიძს ყაენს წ~ე შემეწიე სიკ~დილსა ამას შ~ა და თუ
არა გნებავს ძე ჩემი მცირე იღვა წე რათა არა მოიკლას გუ
ლის წყრომითა აღსავსითა ყაენისაგან: ხ~ მან და ყთა მთა
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რთა იწყეს ტირილად და განვიდეს გარე:
ილოცა და ეზიარა ჵორცსა და სისხლსა მეუფისა ჩ~ნისა ქე~ეს ღ~ისასა
ეგრეთ აღსვეს ცხენსა და წარიყვანეს ვ~რ მილიონ ერთ და ევედრა
მტარვალთა, რათა აცადონ მცირედ ლოცვად ცრემ
ლთა და მოდინებითა ქყანასა ზ~ა მერმე წარუპყრა ქედი:
ეჰა დღე საშინელი ზარისა აღსაჵდელი, რ~ი იკადრეს ბილწ

თა ცხებულსა ზ~ა ღ~ისასა და წარჰკვეთეს მეფესა დიმიტრის
თავი: მაშინ გამოჩნდა მასვე ჟ~ა პატივი ღ~ისა მიერ ცხებუ
ლსა მისსა ზ~ა, რ~ მზემან შარავანდედი თვისი უჩინო ჰყო ს~დ
სიბნელე დიდი, და ყ~ნი წარმართნი განჰკვირდეს, იყო ჟამი მეა
თე, და მწუხრამდე შეიმოსა ბნელი, ვ~რ იგი ყ~ისა სოფლისა
ცხოვრებისა ვნებასა მეუფისასა ეგრეთვე მის ნეტარისა და საქ
ართველოსა თვის წამებულისა მეფისასა, რათა საცნაურ იქმნენ რ~ პატიოსან არს ცხებული ღ~ისა:
ხ~ იყო მესამე შაბათი წ~თა მარხვათა და მეათორმეტე თვისა
ებრაელთა მ~რ ნისანად წოდებული, და ჩვენ მიერ მარტად და აღ
ასრულეს გულის წყრომა, და არავე და სცხრა გულის წყრ
ომა მათი, რ~ შეიპყრეს ყრმაცა დ~თ და ნოინსა ტაჩრას მიგვარ
ეს რ~ლსა მჵედართ მთავრობაჳ აქვნდა, მას ღამესა მწუხარ
ებასა გულისასა მოიცვეს ყრმაცა დ~თ კარავსა შ~ა მოსიკდიდ.
და ვ~რ განთენდა, განიპარა მოსე მღ~დელი რ~ი არა სადა განეშო
რებოდა დავითს და შევიდა ტაჩარს წ~ე და აუწყა მოკლვა დავითისი,
ხ~ იგი აღსდგა მსწრაფლ და წარვიდა ყაენს წ~ე და ჰრქვა ყრმი
სა და ვითის უბრალოებაჳ რად გიჵმს მომკვდრისა ყრმისა მოკ
ლვაჳ მე მომმადლე ისმინა და მოსცა და წარიყვანა სახლსა.
თვისსა, და შევედრა ხოჯასა თ~სსა რ~ლი უკანასკნელ სიბდივან
იქმნა: ხ~ გვამი იგი პატიოსანი დიმიტრი მეფისა და სც
ვეს მრავალ დღე, რათა არა წარიღონ ქართველთა, და ესრ
ეთ სრულ იქმნა წ~წრ თქმული ვასილი მთა წმიდელისა
ხ~ იყვნეს მრავალნი წარჩინებულნი საქართველოსანი, და
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და ვერავინ იკადრა გამოთხოვად გვამი მეფისა მაშინ კ~სმან
და მოსე იყიდეს კაცნი და მოსეცა თანა წარყვა და მოიპარეს
ღამით გვამი დიმიტრი მეფისა: მაშინ განგებითა ზ
ეგარდამოთა გამოჩნდეს კაცნი ტფილისელნი, რლთა აქ
ვნდა თევზი წარსაღებლად და თევზთა თანა იტვირთეს, და მოიღეს მც
ხეთას, და დამარხეს სამარხოსა მამათა მათთასა: ვ~ა იქმნა ესე ყ~ი, დავით ძე
დიმიტრისი შეინახა კეთილად ტაქარ ნოინმა: ხ~ დედოფალი დასხვანი ცო
ლნი მეფისანი და მალნეს, სორღალა წარვიდა სახლსა მამისა მი
სისა თანა სამცხეს, და ვახტანგ იყო მთიულეთს: ხ~ ყაენმან მისცა
დედოფალსა სარჩოდ სკოვირეთის ჵევი, და ეახლნეს ორნი მცირედნი
ძენი მანოელ და ლაშა, და სორღალას წარჰყვეს ორნი შვილნი ბადურ
და იედგარ სახლსა მამისა მისისა, და დარჩა ქ~ყანა ესე უმეფოდ:
ხ~ მოუწოდა ყაენმა სუტლუბუღას და ჰრქვა აჰა მოვსრენ ყ~ნი მტე
რნი ჩემნი და მტერიცა შ~ი მეფე დიმიტრი და აწ მეფე არღარა აღ
მისრულე, რ~ი აღმითქვი რლ~იცა პ~ლ სთქუ, მოიყვანე ძე აფხაზთა მეთი
სა, და იყოს იგი მეფედ მაშინ მოგითვალო საქართველო ყ~ი, და განაგე
ბდი ვ~ა გნებავს, და წარვედ აფხაზეთს: და წარვიდა სუტლუბუღა მეფი
სა და ვითის წ~ე, და ვ~რ იხილა იხილა სუტლუბუღა მეფემან დავი
თ, მოუწოდა სპათა თვისთა წარმოემართა და თანა წარმოიყვანა
ძე მისი ვახტანგ, გარდამოვიდეს და დადგეს ტასის კარს ქვიშხეთ
ის მინდორსა:
აქათ მოვიდეს სირმონ ნოინის შვილი ყონჩიბა, ალი ყა[.]ნის
შვილი ყურუმჩი, რ~ლი დგის მთათა ჯავახეთისათა რ~ლ არიან

არტანსა და სამცხეს შუა, და ყ~ნი დიდებულნი საქართველოსანი
შემოკრბეს, და ყვეს ფიცი და სიმტკიცე ერთგულობისა; და მოსცა ძე
თვისი მეფემან და მრავალნი თავადნი მისნი თანა წარმოატანნა
და წარმოვიდეს მსწრაფლ, და მეფე შეიქცა ქუთათისს:
ხ~ მოიწინნეს რა ყაენს არღუნს წ~ე, იხილა, [ისი] ყაენმან
ვახტანგ, შეიყვარა სიკეთისა მისისა თვის, რ~ იყო სრული
პირითა, ჰაეროვან, ტკბილი, მოწყალე სიმართლის მოქმედ უ
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უხვი, მდაბალი, ენა ტკბილი, განმზრახ კეთილი, ყ~ისა საქ
მისა მცოდნე: ამას ვახტანგს მოსცა მეფობაჳ ყ~ისა
საქართველოსა, და დაჳ თ~სი ოლჯათ ცოლად და წარმოვიდა ტფ
ილისს:
სამეოცდა მერვე მეფე ქართლისა ვახტანგ ძე
და ვით იმერელ მეფისა: ბაგრატიონი: ბ: ვახტანგ
ხ~ ვ~რ მოვიდა მეფე ვახტანგ ქართლს, შემოკრბეს კ~სი
და ეპისკოპოსნი, და მთავარნი, და დაადგეს გვირგვინი მეფ
ობისა თავსა მისსა, და დასვეს ტახტსა სამეფოსა, და აღასრ
ულეს წესი კხე~ისა და დაიპყრა ყ~ი საქართველო ნიკოფსით და
რუბანდამდე თვინიერ ჯაყელ ციხის ჯვარელისა ბექასა, და განიხარეს
ყ~თა მკვიდრთა საქართველოსათა, რ~ლ მოეცა ნათესავი მეფეთა ჩ~ნთა პატიოსანი, ღ~ის მოყვარე ტკბილი და მოსამართლე, ახოვანი და მჵნე, და
სამჵედროთა ზნითა აღვსავსე: ამან აღიყვანა პატივსა ათაბაგო
ბისასა და ამირ სპასალარობისასა ხუტლუბუღა და მიუბოძა ორივე
ჵელი და განგებაჳ სამეფოთა:
ხ~ დავით და შთა ტაქარ ნოინისთანა თათართა შ~ა, ჭირთა და იწ
როებათა, და დედოფალი დედაჳ მათი და შთა სკორეთს, და სხვანი ძმ
ანი მისნი მიმო და იბნინეს: ხ~ უმრწემესი ძმა მისი გიორგი,
რ~ლი უშვა ასულმან ბექასამან წარიყვანა პა[.]პამან მისმან
ბექამან, და აღზარდა იგი სახლსა შ~ა თვისსა, რ~ იყო იგი უმჯობესი
ყ~თა კაცთა ვითარ ქვემორე სიტყვამან ცხად ჰყოს:
ხ~ ვ~რ გარდახდა წელიწადი ერთი, შეედვა სალმობაჳ ბრ~ტი ყაენს
არღუნს, რ~ განჵმეს ყ~ნი ასონი მისნი, და ჵორცნი და ძვალნიდა სცვივდეს, და განიყარა ყ~ი გვამი მისი და იყო სანახავად უშვერ და
საზარელ, და კნინღა მიმსგავსებულ იყო მკვდარსა: ვ~რ სნეულებდა
არღუნ, ენება, სუტლუბუღას, რ~ა დავით მეფე ჰყოს, და მოდგამის კე
რძო, და ეცადა ნოინსა წ~[.]ინა, რათა წარუღონ მეფობაჳ ვახტანგს,
ტაქარ თანა შეეწეოდა და ვითს, და ოვსთა მეფის ძე სახელით ი
გიცა ძლიერად შეეწეოდა დავითს, ამისთვის საბრჭოდცა წარდგ
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ეს, თუ რ~ლსა მართებს მეფობაჳ: ხ~ სხვათა მთავართა ქართველ
თა არა სთნდათ მეფობაჳ და ვითისი, რ~ მტკიცედ დგეს ერთგულ
ობასა ზ~ა ვახტანგისსა, ამისთვის არა მოსცეს მეფობაჳ და
ვითს, და ადგილ ადგილ სოფელნი და ქყანა მოსცეს დავითს: და
ვ~რ განგრძელდებოდა ოთხისა თვისა ჟამთა თავით ფერჵამდე,
მოეწყინათ ნოინთა, შეკრბეს და ზ~ა მიეტევნეს, და კარავსა შ~ა
მოშთობისა მიერ სიკვდილსა მისცეს: მასვე დღესა და ჟ~ა რ
იცხვისა თვისასა მეათორმეტესა მარტსა, რ~ლსა შ~ა პატიოსა
ნი და სანატრელი ცხებული ღ~ისა მოწამე ბრწყინვალე დიმ

იტრი მეფეთ მეფე მოკლა, საცნაურ იქმნა ვ~დ ამის თვის
მოიწია სენი ბოროტი არღუნს ზ~ა, რ~ლ დასთხია სისხლი უ
ბრალო მრავალი
შენიშვნა

მართალი მგონია
მოკვდა არღუნ და ყ~ნი განმზრახნი მისნი, რ~ლნი მეფისა სი
კვდილსა თანა შემწე ყოფილ იყვნეს ყ~ნი მოისრნეს და მიერითგან
მიეცა ფლობაჳ დავითს, და ნოინნი და ვითისკენ იყვნენ, ეგრეთვე მტკი
ცედ ეპყრა მეფობაჳ ვახტანგს, წარავლინეს ნოინთა კაცი, და მოი
ყვანეს ყაენად ქელთუქონ ძმაჳ არღუნისი და სვეს ტახტსა და[.]ჵ
ელთ უდვეს ყ~ი საყაენო:
ამან შეიყვარა კეთილად ვახტანგ, რ~ ამისთვის ჰგონა არღუნს
ზ~ა მიწევნად რისხვა იგი სასტიკი, და ვ~ა ესე ესრეთ იქმნებო
და, მაშინ შეედვა მცირე რაჳმე სენი ვახტანგ მეფესა, რ~ლ
ისა მ~რ შეისვენაცა და მოკვდა ვახტანგ სამ წელ მეფე ყოფი
ლი საღ~თოთა და საკაცობოთა შ~ა სრული და შემკობილი
რ~ აღმზრდელიცა კეთილი და მეცნიერი ესვა ფარსმანის შვი
ლი ვ~ა სცნა სი~კდილი და ვით დიმიტრი მეფის ძემან ვახტანგ
ისი, განმწარდა სიკეთისა და სიჭაბუკისა მისისა თვის, და იგ
ლოვა წესისა ებრ, და ფ~დ პატივსცა და წარგზავნა გელათს
სამარხოსა მეფეთასა:
ვ~ა ესმა მამასა მისსა მეფესა დავითს სიკ~დილი სასურვე
ლისა, და ყ~თა მიერ შეყვარებულისა ძისა თვისისა ვახტანგ
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ისი უზომოთა ტკივილითა და მწუხარებათა მოიცვეს, რ~ შეუძლებელ
არს მოთხრობა თვითოეულისა, გარნა ესოდენ მოიცვა მწუხარებამ
ან რ~ლ ვერღარა ჰპოვა ლხინება და შ~დ მცირეთა წელთა მანცა
შეისვენა პატიოსნითა სიბერითა აღსავსედ:
და უტევა სამნი პირმშო ძენი, პრველი ვ~ემე კოსტანტინე და მეო
რე მიქაელ და უმრწემესი ალექსანდრე, რლ~ი უშვა დედოფალმან
დიდისა პილეოლოღოსისა ასულმან კოსტანტინე პოლისმან, და ს
აბერძნეთისა მპყრობელმან: ხ~ მიღო მეფობაჳ კოსტანტინემ პი
რმშოებისა ძლით რ~ლისა მეფობასა წინა აღუდგა ძმა მისი
მიქაელ და დაიპყრა ქ~ყანა რაჭისა, და არგვეთი და დღეთა მათთა
იშლებოდა ქყანა, რლ~თა საქმენი არღა მოხსენებულ არიან და ა
რა ყვეს მშვიდობა ვ~ე არა მიიცვალნეს, რ~ რ~ლსა ჟ~ა დაიზავნ
იან[.] მყის შეიშალნიან:
ხ~ ჩ~ნ პ~ლველივე გზა აღვლოთ მცირედ კერძო გარდამ ბიჯ
ებელთა: და ჯდა რა ქელთუქონ ტახტსა, ზ~ა განდგა ქალაქი საბ
ერძნეთისა ტონღუზალო, რ~ლი საბერძნეთით მოსრულ იყო ქე
ღათო, ჰგონეს უცალოებაჳ ყაენისა, და განდგეს; მაშინ მოუწო
და ყ~თა სპათა თვისთა, და მეფის დიმიტრის ძესა დავითს და მთ
ავართა ქართლისათა, ხ~ შევედრა ტახტი და ცოლი თვისი და ხ
ათუნნი ნოინსა ელგოზს: სუტლუ ბუღა და სხვანი საქარ
თველოსა მთავარნი და უტევნა მუღნს, რ~ ეშინოდა გამოსლ
ვისათვის ბერქალნთასა, თვით წარვიდა და დავით ძე დიმიტრისი
თანა წარიტანა:
და ვ~რ მიიწივნეს ზუნღუზალუ ქალაქსა, გარე მოადგეს ოთხ

თვე და ვერა რაჳ ავნეს, და ვ~რ მისჭირდათ მეხუთესა თვესა იწყეს
ძლიერად ბრძოლად, რ~ დავით და მცირედნი ქართველნი ბრძოდეს და წ
არუღეს ქალაქი და შიგან შევიდეს, სადა იგი ქე~ნენი ერთსა ყურესა
შეკრებულ იყვნეს და ევედრნეს დავითს რათა შეიწყალნეს, და ყ
აენმა არა ბოროტი უყოს, უსმინა და მცველნი და უდგინნა და დაიც
ვნა და აღიღო ხარაჯა და საჭურჭლე ურიცხვი, და მ~რ წარმოვიდ
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ეს: ხ~ მუნ ყოფასა ფარეჯან ოვსთა მეფისა ძისასა იწყეს ოვსთა ოჵ
რებად, ჵოცად, და რბევად და ტყვენვად ქართლისა და ქალაქი გორი წარ
ტყვენეს, და თვისად და იჭირეს ოვსთა: მაშინ შეკრბეს ქართლისა
ერისთავნი ბეგას წ~ე ძისა ამადასი ყ~ნი ქართველნი, და მოადგეს
გორსა და მრავალ გზის შეებნეს, და ქალაქსა შ~ა მრავალი კაცი
მოკვდა ოციცა და ქართველიცა, და და წვეს გორი ს~დ: და ვ~რ მისჭი
რდა ოვსთა ციხიდამ გარდმოუვშვეს საბლით კაცი და წარავლინე
ს მუხნარს მდგომთა თათართა თანა რათ შეეწივნეს: ვ~ა ესმათ
ჩამოდგეს შუა შველ ქმნეს და ზავი, და მიერითგან შეიქმნა.
მტერობა შ~ს ქართველთა და ოვსთა ვ~ემდის მეფეთა შ~ს ბრწყი
ნვალემან დიდმან სახელ განთქმულმან გიორგიმ განასხნა,
და აღფხვრნა: ხ~ ვ~რ მოიწია ყაენი შ~ა, მოუწოდა და ვითს და ჰრქვა,
ვინათგან და სდევ თავი შ~ი მსახურებად ჩემთვის, და სდგახარ ერთ
გულებასა ჩ~ა ზ~ა მომიცემია მეფობა და სამეფო შ~ი ყ~ი, და წარ
მოგზავნა ტფილისს და დასვა ტახტსა მამისა მისისასა და თანა წა
რმოატანნა სპანი საქართველოსანი შანშე, და სუტლუბუღა
და ყ~ნი დიდებულნი: და მოუწოდეს სამცხით ბექასა, და მან არა ინე
ბა მოსლვად, რ~ ფ~დ განდიდებულ იყო, თვით არღარა წარვიდის არ
ცა ყაენს წ~ე და არცა მეფესა თანა:
წარმოუვლინა ძე თვისი პირმშო სამცხის სპასალარი სარგის, და
ყ~ი ნამარხევი რ~ლ აქვნდა მეფის დიმიტრისაგან შევედრებული, და
სარტყელიცა იგი დიდ ფასისა: მოვიდა სარგის და მოიღო ყ~ივე და უ
კლებელად მეფის და ვითის წ~ე და დასვეს მეფე ტახტსა ზ~ა და აკ~ხე
ს კათალიკოსმან აბრაამ და ეპისკოპოსთა:
სამეოცდა მეცხრე მეფე ქართლისა დავით ძე დი
მიტრი მეფისა ბაგრატიონი: დ: დავით:
ხ~ მოსცა ყაენმა მეფეს და ვითს ცოლად დაჳ თვისი, რლსა
ეწოდებოდა სახელად oლჯათ, რ~ლ ვახტანგ მეფეს ცოლ
ად ესვა: და დაიპყრა ამან დავით ყ~ი სამეფო მამისა თვისი
სა დიმიტრისი თვინიერ ბექას სამცხისა მპყრობელისა, ა~დ
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იგი პატივსცემდა მეფეს დავითს, მრავალთა ნიჭთა და ძღ
ვენთა წარმოუვლენდის, ხ~ დ~თ უმეტესთა ჟამთა იყვის წ~ე ყაენი[.]
სა, და ღათუ ფარეჯან ოვსთა მთავარი მსახურებდა კეთილად მეფ
ესა, ა~დ აქვნდა მტერობა ქართველთა, ესოდენ გარდაეჵდნიან ერთმ
ანერთსა, რ~ლიცა მძლე ექმნის მოკლის: მაშინ წარვიდეს ქა
ლაქსა ოვსნი ვაჭრობად, და მოიქცეს და იხილეს გლახაკი და მის
ცეს ქველის საქმე ოვსთა, რ~ლსა უპირველესსა ეწოდა სათხისა
და მეორესა უზურაბეგ, და ჰრქვეს გლახაკო ევედრე ღ~ა რათა დღე
ს ჩ~ნი და სურამელის ბეგას შვილის ჵმალი ერთგან შეიყარნენ:
ვი~რ წარვლეს მცირედ, და ხვდა ნადირობასა შ~ა მყოფი რატი მც

ირითა კაცითა უსაჭურველო, და მყის ზ~ა მოეტევნეს აღიღო
ფარი, და დაუდგა სივიწროესა წყალისა გასავალსა:
და პ~ლ სათხეს უხეთქნა მუზარათსა, განუპო და ჩამოაგდო და მოკვ
და, მერმე უზურაბეგ მოუჵდა, ჰკრა მასცა მჵარსა ჯაჭვიანსა გა
ნუკვეთა მჵარი და ჩამოაგდო, და ყმათა რატისათა მოაკვდინეს, ი
ხილეს სხვათა ოვსთა და ივლტოდეს, ამისთვის იტყვის წწმე
ტყველი,, უ~ი ამპარტავანთა შემუსრავს: კ~დ სხვა ჵმობს,, აჵ
ოცენინ უ~ნ ყ~ნი ბაგენი მზაკვარნი და ენა დიდად მეტყველი ხ~
მოვიდა მწოდებელი ყაენ თუქალისი წ~ე დ~თ მეფისა და წარვიდა
დავით რ~ლი იდგა მთათა არარატისათა: ვ~რ იხილა თუქალ დავით
მეფეჳ პატივითა შეიყვარა, ინება რ~ლ ფიცთა მიერ ქმნან ერ
თობაჳ სიყვარულისა, და ამტკიცეს ერთობაჳ, და წარმოვიდა მეფ
ე შ~ა, და მოსცა დმანისი რ~ლ აქვნდა სუტლუბუღასა ძმასა მან
გასარისსა გარდახდა მცირედი ჟამი, წარვიდეს ნოინნი რ~ლნი თ
უქალის ლტოლვილ იყვნეს ვ~რ ნავროზ დიდისა არღუნის შვი
ლი, რ~ლი იყო კაცი მჵნე ძლიერი, ახოვანი მანქანი, შემმარ
თებელი, უმეტესობისა, ალიყანის შვილი ყურუმში, რ~ლისა
ძმა ბუღა მოეკლა თუქალს: ესენი მივიდეს ხვარასანს არღ
უნის შვილისა ყაზანის თანა რ~ლსა აქვნდა მამისაგან საუფ
ლის წულოდ ხვარასანი, შეიყარნეს და ინებეს, რათა ყაზან
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ჰყონ უფლად და ყაენად შეკრბეს ესე ყ~ნი და წარმოვიდეს ბრძ
ოლად ბაღდოსსა: და ვ~რ სცნა მოსლვა ყაზანისა, მოუწო
და მანცა ლაშქართა, და წარვიდა თუქალცა, სისწრაფი
თა ვერღარ მიიცადეს, მეფე, აქაცა და იცვა ღ~ნ რ~ლ
არ დახვდა მიეგებნეს მცირესა ქალაქსა ზანგანს, შე
კრბეს ურთი ერთას და სწორი ძლევა იქმნა, უკუდგეს
ორნივე და გაიყარნეს, რ~ ყაზან მუნ არა იყო, ნავროზ ჵელ
თ იგდეს, და ძლიერი ბრძოლა ჰყო ჯალირამან, და წარვიდა ყაზან
ხვარასნით: ხ~ ევედრა ნავროზ თუქალის, რათა განუტეო
ს, და ფიცით და უმტკიცებდა, რათა ყაზან შეკრული მოსცეს,
ირწმუნა და განუტევა, და ვ~რ მივიდა ყაზანს თანა, შეკრა
ქვაბი სპილენძისა, და წარმოგზავნა თუქალს წინა, რ~ ენ
ითა თურქულითა ქვაბსა ყაზან ეწოდების, მოვიდა ქვა
ბი შეკრული საბლითა, განუკვირდა და დაუმძიმდა თუქალ
ს რ~ მოსრულ იყო არა რატისა მთასა: მაშინ კ~დ წარმოემა
რთა ყაზან უმრავლესითა სპითა უგრძნეულად, და უფა
ნს და ესხა, ბაიდოს შეიპყრეს და მოაშთვეს, და მისთანა
მრავალნი ნოინნი, ხ~ აქაცა და იცვა ღ~ნ მეფე:
ხ~ ვ~რ სცნა სიკდილი ბაიდო ყაინისა თუქალ ივლტოდა
და მივიდა სამცხეს ბექასას, რ~ლი მსთავრობდა ტასის კა
რითგან ვ~ე კარნუ ქალაქამდე, და შვილი წარგზავნა მეფე
და ვითს წ~ე და მას შევედრა, და მოვიდა რაყაზან ადრაბად
განს რ~ლ არს თავრჟი წარმოუვლინა მოციქული მეფ
ესა და ბექასა, რათა მისცენ თუქალი და შვილი მისი
ერთგზის და ორგზის და არა მისცეს, ა~დ იურვეს რათა შეუ
ნდოს, და მოსცა პირი და ბეჭედი უვნებლობისა, და მის
ცეს თუქალი ვ~რ სცნა ყურუმჩიმ წარყვანა თუქალ

ისა ურდოსა, მოეგება ელჩსა ყაენ ყაზანისასა ნაჵიდურ
ს, და წარგვარა თუქალი და მოკლა სიკვდილისათვის ბა
იდოსა, და მეფემან და ვით მოსცა შვილი მისი და ყ~ი
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საჭურჭლე, და სიმდიდრე ყ~ი რ~ლი შევედრა ოვსთა [.]მ
თავრის[.] ფარეჯანისა, რ~ლი იდვა ციხესა ატენისასა:
ხ~ ესე და იმადლა ყაენმან ყაზან, გარნა მეფემან ვერ გუ
ლს იდგინა წარსლვა ურდოსა შიშისა თვის, რ~ლ ჰქონდა
სიყუარული თუქალისი კ~დ სხვაცა იყო შიში ურდოსა
წარსლვისა, რ~ ზემოჵსენებული იგი ნავროზ არღუნა
ღას შვილი მტერი იყო ყ~თა ქე~ანეთა ვისცა ჰგონებდა
ჰსჯულისა და ტევბასა და ჰპატიჟის და მუსურმნად მი
აქცევდის თვინიერ ცნობისა ყაზან ყაენისა: და კ~დ რაჳ
მე აქვნდა ბრ~ტი, ამისთვის ბრტად მოკდა, ვ~რ ქვემ
ორე სიტყვამან ცხად ჰყოს:
ხ~ ესე ნავროზ განდიდნა, თვინიერ ყაენისა განაგებდა
საქმეთა საურავთა, და აქვნდა მტერობაჳ ქრისტ
იანეთა, და გ[.]ანემზადა ს~დ დაქცევად ეკლესიათა
თავრეჟსა, და ყ~თა ქალაქთა შ~ა და მოიყვანა ეპისკოპ
ოსი[თა] მარღა ქალაქისა ნათესავით და სარწმუნოები
თ, ნასრანი, რ~ი იყო კაცი მოწყალე და სახიერი ფ~დ სა
თნოებიანი, პ~ლთა ყაენთაგან პატივცემული და მამად
ყაენთაგან სახელდებული, ესე პყრობილ ჰყო და მრავალ
ნი გვემანი და ბასრობანი შეამთხვივნა და ტევებისა
თვის ჰსჯულისა, ხ~ იგი ახოვნად წინა აღუდგებოდა
მოითმენდა, შეურაცხ ჰყოფდა სჯულსა მახ მედის მიერ ქა
დაგებულსა, ამისთ~ს ექსორიობად და ისაჯა, რ~ იყო ფ~დ მო
ხუცებული: ამას ზ~ა ესეცა შესძინა ბრტი ნავროზ, წ
არმოავლინა კაცი ერთი უკეთური ნათესავი თჴისი, რა
თა მოაოჵრნეს ეკლესიანი ყ~ა საქართველოსა: პ~დ მოაოჵრ
ოს საყოფელი ყ~დ უბიწოსა ვარძიისა ღ~ის მშობე
ლისა საყდარი, და ყ~სა საქართველოსა რაჳცა პოვო
ს, და წარმოიღოს რაჳცა რა პოვოს მას შ~ა სიმდი
დრე, ჰგონებდა უზომოსა სიმდიდრესა ოქროსა და ვეც
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ხლსა თვალთა და მარგალიტთა პატიოსანთა მრავალთა
პ~დ უ~კჲ წარმოვიდა და მოიწია ნახჭევანს, იწყო რღვევ
ად ეკლესიათა, მოიწია რისხვა ყ~დ წისა ვარძიისა ღ~ის მ
შობელისა მას ზ~ა, რ~ლ მოვიდოდა ასაოჵრებელად ვარძიისა
ღ~ის მშობელისა და პატიოსნისა ჯ~ისა და სამჵობელად,
ამისთვის მეხ დატეხილ იქმნა და განგალა მეხმან ს~დ, და
დაიწვა ძვალითურთ ესრეთ საკვირველებითა და იცვა
სა მყოფი თვისი ვარძიისა ღ~ის მშობელმან.
ეგრეთვე ნავროს ზედაცა მოიწია რისხვა ღ~ისა, რ~ გან
ურისხდა ყაინ უსამართლოებისა თვის და ბოროტთა საქ
მეთა მისთა თვის [სიმართლისა მოქმედ და ბოროტთა საქ
მეთა მისთათვის] იყო ყაზან ფ~დ რამე კეთილი და უბორ
ოტო გონება და სიმართლისა მოქმედ უფროს ყ~თა უწინარ

ეს ყაენთა ესოდენ რ~ლ, ჯაჭვი განებაა ორთა ხეთა ზ~ა,
და ეჟვნები მოება მრავლად რათა გლახაკნი უღონონი
და უქონელნი ყაენს და ნოინთა [ღონონი] წინა მოსლვ
ისა უღირსნი და მოჩივარნი მივიდოდენ და შეარყევდენ
ხესა და ჯაჭვსა და ესმოდეს ყაენსა ჵმა ეჟვანთა და სცნ
ას, რ~ლ სასჯელი უძს გლახაკთა და შეურაცხთა კაცთა
რ~ი თვით განიკითხის პირის პირ:
ესოდენ უყვარდა სამართალი, რ~ლ დღეთა მისთა არა ი
ქმნებოდა ძალი და უსამართლოება, არა დიდთა და არა მც
ირეთაგან: ამისთვის რისხვეული ნავროზ ივლტოდა ხ
ვარასანს, რ~ლ დევნა უყო ზემო ხსენებულმან სუტ
ლუშა ნოინმა, მიეწია და მოაკ~დინა იგი, და შვილი
მისი და ყ~ი ნათესავი მისი მოისპო ქყანით სახსენ
ებელი მისი ვ~ა წერილ არს,, მოისპენ უღ~თო, რათა
არა იხილოს დიდება ღ~ისა, და კ~დ წარწყმდა სახს
ენებელი მისი და ესრეთ და მშვიდდეს თათარნი მის
ნი: და იწყო ყაინმან ყაზან განგება ქყანისა სიმარ
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თლითა, და მსჯავრითა კეთილითა: ამათ ჟამთა წარავლ
ინა მოციქულნი ყაზან ყაენმან, და იჵმო მის წ~ე დავით მეფე:
ხ~ იგი მსწრაფლ განემზადა, და მოიწია კახეთს და ჲერეთს,
მივიდეს ჲერ კახნი დიდებულნი და აზნაურნი დ~თ მეფის
წ~ე ერის თავი სამადავლა, კაცი სამჵედროთა ზნითა შემკო
ბილი და მოისარი რჩეული, მსგავსი მოსი მახოსა[.] ებრაელისა
და ჰყო მცირედი [.] ჟ~ი ჲერეთს:
განეზრახა ვაზირთა, უკეთუ წარვიდე ურდოსა მეშინის ყა
ენისაგან, ა~დ და უმტკიცებდეს ვაზირნი წარსლვასა, ხ~,
მეფემან არა ისმინა მათი, და შეიქცა გარე რ~ აქვნდა შიშ
ი თათართაგან, და ყაენის ხილვისა, და მოვიდა მთიულეთს,
უკუდგა ჟინვანს შეკრა სიბა და მცველნი და უდგინნა:
ხ~ მეფე დვით მთიულეთს დგა, და წარავლინა ძმა თვისი
უმრწემესი ვახტანგ ელჩად დიდისა ბითოს შვილის შვილ
ისა ყაენისა, და უქადა გზა გამოსლვად ყაენს ზ~ა, და მან
კეთილად შეიწყნარა, და უქადა ქყანაჳ და საჭურჭლე
მრავალი: ვ~რ სცნა დავითის უკუდგომა ყაზან, წარმოგზ
ავნა სუტლუშა მხედართ მთავარი, რ~ლსა იგინი ბეგლა
რ-ბეგობით უჵმობდეს სპითა დიდითა, მოვიდეს და დგე
ს ტფილისს, გაგზავნეს მოციქული მეფესა დავითის
თანა, და ითხოვეს კაცნი სარწმუნონი მისანდობელ
ად და აძლევდეს ზავსა, და სთხოვდეს ერთგულობასა ყა
ზანისასა, და არა მიქცევასა მტერთა კერძო:
და ამან წარმოგზავნა კ~სი აბრაამ ბურსელი ი~ნე, და ტფი
ლისის ყადი და ითხოვა მძევალნი და ფიცად მიჰპირდა ხ~
მათ ფიცეს სჯულისა ებრ მათისა, და მისცეს მძევლად ს
უტლუშას შვილი სიბუჩი, ყურუმშის ძმა არფა, და სხ
ვათა ნოინთა შვილნი, და მისცეს ბეჭედი ყაენისი და
სიმტკიცე უვნებელობისა, და იგი მოვიდა ნახვად მათდა,
და აღუთქვა წარსლვად ურდოსა: ხ~ ხუტლუშამან შეიწ
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ყნარა პატივითა და განუტევა, ხ~ დავით იქცა თვისადვე და მძე
ვალთა მისცა ნიჭი დიდი და განუტევნა:
ხ~ ვ~რ მოიწია არე გაზაფხულისა, აწვიეს კ~დ მეფე დ~თ ურდოსა, და
არა ინება წარსლვად, რ~ აქვნდა შიში, ამისთვის ძმა თვისი ბა
დურ დიდისა ყაინისა ოთახს წ~ე: ვ~რ სცნა ყაზან ყაენმან, ვ~დ,
კ~დ განაგნა, კ~დ წარმოავლინა მჵედართ მთავარი სუტლუშა
სპითა ურიცხვითა მოვიდეს სომხითს, და კ~დცა აწვიეს მეფე მი
სლვად და აღუთქმიდეს ნიჭთა დიდთა: და კ~დცა წარავლინ
ა კ~სი აბრაამ ყადი ტფილისისა, და ი~ნე ბურსელი, და აღუთქვა
მისლვად, სცნეს თათართა რ~ მიზეზობდა, მომართეს შესლვ
ად მთიულეთს, მოაოჵრეს სომჵითი, ქართლი თიანეთი, ერწ
ო და დადგეს მუხნარს, ხერკბაზალეთს ერწოს და თიანეთს, და
ვერ ეტეოდეს სადგომად და არბევდეს ქართლსა და ზემო ჵსენებ
ულთა ქყ~ანათა: ტყვე ყვეს რლ~ისა არა იყო რიცხვი, და მოს
რეს პირითა მახვილისათა რავდენიცა ჰპოვნეს და მიეცა
ქყ~ანა განსარყვნელად ცოდვათა ჩ~ნთათ~ს:
ხ~ ამას წელსა გამოჩნდა ვარსკვლავი კვიმატი ლახვრის სა
ხედ ჩრდილოთ კერძო, და დადგა ვ~ე ოთხ თვემდე, და ყ~თა ღამეთა
იხილვებოდა ლახვრის სახე იგი ვარსკვლავი, და იტყოდეს ლახვრითა
მოწყვედასა მოასწავებს: კ~დცა ინებეს თათართა ზავის ყოფა მეფი
სა, და გაუგზავნეს მოციქული, რათა მეფემან შეფიცოს ერთგულ
ობასა ზ~ა ყაზანისასა, და არა მისცეს გზაჳ ბითოს შვილის შვი
ლსა დიდსა ყაენსა ოთხას, და ესრეთ ჟამად შ~ა იყოს: მისცეს
სამეფო მისი და ყვეს ფიცი და აღთქმა ურთიერთარს, და წარმოგ
ზავნა დედა თვისი დედოფალი, და ძმა თვისი უმრწემესი მანო
ელ, და კ~სი აბრაამ, და დედოფალი ცოლი მეფისა ოლჯათ წარ
მოავლინა რათა წარვიდეს ურდოსა და იურვოს საქმე მისი:
და მოიწივნეს რა ურდოსა, იხილნა სუტლუშამან და პატივით.
შეიწყნარნა, მსწრაფლ უკურიდნა, მოსცა ტფილისი და სა
მეფო მისი და წარვიდა ურდოსა, და წარიტანა დედოფალი ო
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ოლჯათ: და კ~დ და მშვიდდა მოოჵრებული ქ~ყანა და ვ~რ გარდახდა ზამთ
არი იგი, მოეწურა არე ზაფხულისა, წარმოავლინეს მოციქული მეფ
ისა დვითის წ~ე რათა სცნას უკეთუ არს ერთგულობასა ზ~ა ყაენი
სასა ანუ არა: და ჰსცნა კაცმან მან, რ~ლ ბადურ წარევლინა და
ვითს ოთხოსთანა: და გზა ექადა გამოსლვად: აცნობა ყაზანს, ხ~
იგი განწყრა და წარმოავლინა ყურუმში და აღინჯი ვინმე შინა
ური თვისი და შანშე მჵარ გრძელი, და მოუწოდეს ძმასა დავითის
ასა მცირესა გიორგის, რ~ლი ეშვა ასულსა ბექასსა და მას აღე
ზარდა, რ~ი მარტო ეშვა დედასა ვ~ა მარტო რქა, რ~ ვერ შემძლებ
ელ იყო ბუნებაჳ დედათა სხვათასა ეგე ვითარსა მრავალთა შო
ბად, ვ~რ ქვემორე სიტყვამან ცხად ჰყოს:
ხ~ ესე იყო სახლსა ბექასსა, ხ~ ესე ბექა განდიდებულ იყო, და ა
ქვნდა ტასის კარითგან ვ~ე სპერამდე და ვ~ე ზღვამდე, სამ
ცხე აჭარა, შავშეთი, კლარჯეთი ნიგალის ჵევი, ხ~ ჭანეთი
ს~დ მოსცა ბერძენთა მეფემან კომნიანოს კირიე მიხალ და ასუ
ლი ბექასი ცოლად მიიყვანა: ამისთვინ აქვნდა უმრავლესი

ტაო, არტანი, კოლა, კარნიფორი, და კარი: ამათ შ~ს ქყანან
ი, ციხენი არტანუჯი და უდანონი კლარჯეთისანი, და მონა
სტერნი, და მონასტერნი და დიდებულნი, და აზნაურნი ყოვ
ელნი მას აქვნდეს, და ხარაჯას მისცემდა ყაზანს, და ლა
შქრითა შეეწეოდა: ამას ჰსთხოვეს ყრმა გიორგი, რათ
ა მისცეს და მეფე ჰყონ ქართლს დავითის წილ ძმისა მი
სისა, რ~ლი აღასრულა, და მისცა, და თანა წარატანა ლაშ
ქარი დიდი, და ჰყვეს ესე ტფილისს მეფედ: გარნა თუმ
ცა მცირე იყო ა~დ წინათვე და უსახვიდა ძლიერსა მეფ
ობასა k~ეს აქეთ: ჩ ს პით: ქართ [.]ფით: მერმე კ~დ მოიწია რა
გაზაფხული, წარმოავლინა ყაზან ყაენმან იგივე სუ
ტლუბუღაჳ და მრავალნი ნოინნი მისთანა ესენიმოვიდნენ და მოაოხრეს ზემო ჵსენებული ქყ~ანანი უბორო
ტესად ქართლი მაშინ ქვენა ფლაველი შალვა, რლი მეფე
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მან და ვით აღავსო საბოძვრითა წარმოვიდა, და მოვიდა თათართა თ~ნა,
და მათ სიხარულით პატივსცეს, და განაჩინეს წინა მძღვრად, და შევი
დეს გზასა ხვარამზის ჵევისასა, და განვიდენ შ~ს მთასა ცხაოტს და
ცხრაზმისასა, რ~ლ არს ლომისა: ხ~ ვ~რ სცნა ორგულებაჳ ქვენა
ფლაველისა მეფემან დ~თ შევიდა ციკარს და ხუტლუბუღა
გარდავიდა ჵადას, და მუნიდამ ჵევს და მიმართა გველეთს, რ~ მუ
ნ ჰგონებდენ მეფესა, და მოადგნენ თათარნი სტეფან წმიდასა
და ვერ წარიღეს ა~დ ითხოვეს საზრდელი, და მისცეს სტეფან წმ
იდელთა მცირედი: მუნიდამ უკუმოიქცენ თათარნი, და მოვიდნ
ენ ჵადასავე რ~ ჰყვანდათ წინა მძღომელად ქვენა ფლაველი
და ოვსთა მთავარი ბაყათარ:
მაშინ მეფე დავითს ციკარას მდგომსა აბაზაძემ ჭილა და ახ
მად სურამელმან, და აზნაურთა ქართველთა და სომხითართა
უჩვენეს დიდნი ერთგულებანი, რ~ განჰო ლაშქარი სუტლ
უბუღა, და ქვემორ შემომავალთა ცხაოტს მოუჵდენ სპანი მეფის დავით
ისანი მცირენი, და მოსწყვიდეს ურიცხვი: და კ~დ შემოსრულნი იწროსა
მას ხუთასნი ოდენ რ~ლნიმე მოსწყვიდნეს, და სხვანი მეფეს მოა
რთვეს: მერმე გამოუჵდენ ჵადის თავს გორს ზ~ა, და იქმნა ბრძ
ოლა ძლიერი, და მოისვროდენ თათარნი, რ~ დიდად ავნებდენ: მთიულნი ფერჵ მალობით, გარნა შეეწეოდენ ფ~დსა მესხნი, რ~ლნი
წარმოევლინა ბექას მეფისა თვის ა~დ მწუხრსა უშველა ღ~თ
ნცა მეფესა, და ცხაოტს შესრულნი თათარნი ივლტოდენ,
სუტლუბუღასაც დიდად ევნო, გარნა მცნობი სუტლუბუღა
სიმაგრის შეუვალობისათვის აიყარა ღამე და დაესხა ქართ
ლს და მოსწყვიდეს სადა ვინ მოიჵელთეს და ტყვე ჰყვეს და წ
არვიდა სუტლუბუღა წ~ე ყაზან ყაენისა:
შ~დ [.] კ~დ მოვიდა გაზაფხულს იგივე სუტლუბუღა, ამისი
მცნობელნი შეუშინდნენ ყ~ნი ამის ქ~ყანისანი და შემოკ
რბენ მეფისა თანა ქართველნი და ჲერ კახნი, და განუზრახ
ეს რათა წარვიდეს წ~ე ყაენისა, ვინათგან სარწმუნო ვ~ე
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ვ~ე მე კაცი არს სუტლუბუღა, და ფიცით მის მიერ არა რაჳ
გევნების: უსმინა მეფემან და დაასკვნა წარსლვაჳ თათ

ართა თანა, და იყო ამისი შუამავალი ბურსელი ი~ნე სუ
ტლუბუღასა თანა: ხ~ სუტლუბუღამ[ა] განიხარა, და აღ
უთქვა ფიცით უვნებლობაჳ მეფისა, და დაცვა ქყანისა,
ა~დ არა კ~დ მეფე, ვინაჳთგან აქვნდა შიში დიდი თათართაგან: გარნა ნება სცა წარჩინებელთა თათარ
თა თანა მისლვად, და მივიდნენცა უმრავლესნი, და თათა
რთა პატივით შეიწყნარნეს იგინი, ა~დ მოაოჵრნეს ზემო
ჵსენებულნი იგი ქყანანი კ~დ მთიულეთამდე, და წარვ
იდენ თათარნი: ხ~ ჩამოსდგა მეფე დავით სთველსა შ~ა ც
ხაოტსა აოჵრებდა მამულსა ქვენა თალაველისასა: ამ
ისი მხილველი და უღონო ქმნილი ქვენა ფლაველი,
ევედრა ქართლის ერისთავს ახმადს, რათა უურვოს
მეფისა თანა, მის მიერ მოხსენებულმან მეფემან მი
ანიჭა მასვე ახმადს ქვენა ფლაველი: მაშინ ქვენა ფლაველმან შალვამ გარდაიყარა თავსა ნაცარი ესრეთ
მეტყველმან, ესემც არს მისაგებელი მეფეთა ორგუ
ლთა ამისთვის მიუტევა მეფემანცა შეცოდებანი:
ხ~ მეფესა დავითს შეეპყრა ძმაჳ თვისი ვახტანგ მცი
რესა რაჳმესა ზ~ა და პყრობილი ჰყვა ჟინვანს ციხე
სა შ~ა, ესე განევლტო და მივიდა ბურსელისთანა და ევედრა, რათა უურვოს მეფესა-თანა უვნებლობისა თვის,
და მცირედისა სარჩოს მიცემისათვის, და უკეთუ უქმნას
ესე მეფემან, არა წარვიდეს ურდოსა: ამან ბურსელმა
ნ აცნობა ესე მეფესა, ხ~ მეფემან განიხარა და აღ
უთქვა ფიცით უვნებლობაჳ და სარჩო ამით პირითამოვიდა მეფისა თანა ვახტანგ, ა~დ არა რაჳთა კეთილად
იპყრობდა დ~თ მეფე ვინათგან ვახტანგს ესვა ცო
ლად შაბურის ძმის ასული, ამის გამო ჰყოფდა უპ
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ატიოდ მეფე: მხილველი და უიმედო ვახტანგ, წარმოვიდა კ~დ
მეფისაგან და მივიდა ყაზან ყაენის წ~ე მან პატივსცა და წა
რმოატანა სუტლუბუღა, მოსცა მეფობაჳ ვახტანგს, და
მივიდა ტფილისს თათარნი, ქართველნი და სამცხის ბექა
ს ძე: ხ~ სცნა რა ესე და~თ მეფემან, წარმოუვლინა კ~დ ბ
ურსელი ზავისა თვის, და უკეთუ მოსცენ ფიცი წარვიდეს
ურდოსა: ხ~ სუტლუბუღამ აღუთქვა ფიცით, ამისთვი
ს წარმოავლინა მეფემან ოლჯათ ცოლი თ~სი კ~სი და ბ
ურსელი, და აღუთქვა ფიცით მისლვაჳ ურდოსა მოეგ
ება სუტლუ-ბუღა ოჯლათს, და ვ~ა ყაენსა პატივსცა:
და კ~დ წარმოუვლინა დავითს ფიცით, და ჵელმანდილი ყაენ
ისა[.], რ~ლიცა წესი აქვნდათ მინდობისა თ~ს, და ოლჯათ არ
ღარა: ესე მიზეზ ჰყო დ~თ მეფემან ოლჯათის მიუსვლ
ელობა, და მიუმცნო უკეთუ მომცეთ ოლჯათ მოვიდე ურ
დოსა: ამას ზ~ა განრისხნა სუტლუბუღა მცბიერობისა
თვის ესრეთისა, შეიპყრა ბურსელი მეტყველმან კაცო,
რა არს სატ[.]ყუარი, მე ფიცით და გიმტკიცე და არა ინებეთ:
და მოჰკვეთა თავი ბურსელსა, და ოლჯათ წარიყვანეს თათართა: ხ~ ვახტანგს და უმტკიცეს მეფობაჳ: ქეს აქ-

ეთ: ჩტა ქარ: ფკა და შემოვიდენ მთიულეთს:
ა~დ მეფე დავით იყო გელათს, გარნა თათართა დიდ დიდთა
ავნებდენ მთიულნი, გარნა სიმრავლითა არა რაჳ აკლდებ
ოდათ: შ~დ მკსინვარებისაგან და სიმაგრისა თ~ს ქყ~ანისა უკუმოიქცენ თათარნი, და მოსწყვედდენ მრავალთა ჩნ~გან
თა და უმეტეს ზანდუკლის ჵევს მოსწყვიდნეს, ჩამოვლ
ეს ქართლი და წარვიდენ, და მიჰგვარეს ულჯათ ყაენსა:
გარნა ესოდენთა შლილობათა შ~ა არა იყო თესვა და მკა
და უმეტესნი მოსწყდებოდნენ გლეხნი სიყმილითა, და
წარვოდოდნენ სამცხეს რ~ მუნ იყო მცირედი საზრდელ
ი რ~ლთაცა გამოზრდიდენ ბექა და მეუღლე კახასი
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სამეოცდა ათი მეფე ვახტანგ, ძე დიმიტრი მე
ფისა, და ძმა დავით მეფისა ბაგრატიონი:
ხ~ დაჯდა რა მეფედ ვახტანგ ძე დიმიტრისა, ამას მო
სცეს ყ~ი საქართველოჳ, ა~დ არა წინა აღუდგებოდა
ძმასა თვისსა მეფესა და ვითს, რ~ იყო ღ~ის მოშიში
სამღვდელოთა პატივის მცემელი, მოწყალე, და კეთ
ილთა ყ~ითა სრული და არავის მოშურნე: ამას ჟ~ა შ~ა უმეტეს განსდიდნა ბექა სამცხისა სპასალარი, ხ~ იხილა რა
მეფემან დ~თ, რ~ არღარა მოცსემდენ ოლჯათს თათარნი,
მოიყვანა ახმადის ასული ქმნილი ფ~დ კეკლუცი სახოვა
ნი კეთილი და იქორწინა მის ზ~ა ქეს აქეთ ჩტბ: [.] ქართ
ფკბ: ამასვე ჟ~ა გამოჩნდენ თურქნი, რ~ლთა მთავარი აზ
ატ მოსე ესენი სდგიან ზაფხულ მთათა ყარხალის
ათა და ზამთარ პონტოს: ესე აზატ მოსე წარმოვიდა მო
ოჵრებად ყ~ისა საქართველოსა, და მოიწია ბასიანს და ტ
აოსს, და იწყო ოჵრებად მძვინვარედ, რ~ ჩჩვილთა დედა ძუძუთა ზ~ა მოკიდებულთაცა მოჰკლვიდიან, გარნა სხვათ
ა გაღანამცა უმეტეს მოსვრიდენ:
ამათ მოსწყვიდეს ტაო, ვინათგან ტაოელნი არა გონ
ებდენ მოსლვასა მათსა, და შეუძვრელად იმყოფებ
ოდნენ: კ~დ ჩამოვიდნენ მუღრისს და ნიგალის ჵევს,
მოსრნეს აზნაურნი ხერხეულიძე, ა~დ ტაოსის ერისთ
ავმან თაყა ფანასკეტელმან ბრძოლა უყო თრთომი
ს ციხის ძირს მცირითა სპითა, და ვნო მათ დიდი, გა
რნა სიმრავლისაგან თურქთასა ვერ განასხნა იგინი:
ამისმა მცნობელმან ბექა, შეიკრიბნა სპანი და წარ
ვიდა ა~დ ვერღარა ეწია, რ~ უკუნ ქცეულ იყვნენ თურქ
ნი, ესე და უმძიმდა და უკუმოიქცა ბექაცა, გარნა შემო
იკრიბნა ყ~ნი შავშნი, კლარჯნი, მესხნი, და თვის ქვეშე
და წესებულნი და ეტყოდა, ერთ სჯულნო და ერთ პირ
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ნო, ისმინეთ რ~ სკიპტრის მპრობელმან მეფემან დ~თ ოდიდ
გან განასხნა თურქნი საზღვართ საქართველოსათა, არღარა
ვინ გვიხილავს ამა ჟამადმდე: ხ~ აწ ცოდვათა ჩნთა თ~ვის გამოჩ
ნდენ და მოსწყვიდნეს ტაო რ~ არღარა ვინ არს, ვინათგან მეფე
ჩვ~ნი მძრავლებისაგან თათართასა, რლიმცა გვიძღოდეს ჩ~ნ

და დავრჩომილ ვართ მარტო:
ა~დ მთავარნიცა საქართველოსანი და ქყა~ნანი განდგო მილნი
არიან თვის თვისად, აწ ამისთვის მნებავს,შევიკრიბნეთ და შ
ევიწიოთ ღ~ი, და შური ვაგოთ მტერთა ჩ~ნთა ძალით ჯ~ისათა:
მაშინ მსმენელთა მესხთა განიხარეს და აღუთქვეს მზა ყოფად,
მერმე მიწია ზაფხული და მოვიდნენ თურქნი: მაშინ მოუწოდა
ბექამ ტაშის კარიდამ ბასიანამდე, შემოიკრიბა ათორმეტი ათ
ასი მჵედარი და მიმართა თურქთა, ხ~ თურქნი აღმოსრულ იყვნენ
მთასა პარხალისასა და წარმოევლინნეს მჵედარნი ტყვენვად ვაშლო
ვნისად, დთვით ლამოდენ მისლვასა სამცხეს: ხ~ მივიდნენ ათასნი
მჵედარნი სიმაგრეთა შ~ა, ბრძვეს ძლიერად და აოტნეს თურქნი, ა~დ
აზოტ მოსემ არა რაჳმე იცოდა ბექასი, და მცნობელმან ბექამ გა
ქცევისა თ~ს თურქთასა წარის წრაფა და მიმართა სპერს, და შამ
ბერდს, სადაცა იყვნენ თურქნი: ხ~ აზოტ მოსემ უცნობელმან
ბექასამან, გამოირჩინნა ოცდა ათი ათასნი მჵედარნი, და წარმო
ვიდა ვაშლოვანს, და დანაშთუნებელთა სპათა ეტყოდა, თქნ
მივედით ტაოსს და ნაშთნი მოსწყვიდეთ მუნ, და მე მოვიდე განმ
არჯვებული ბანას, მერმე იქიდამ წარვიდეთ ქართლს, რ~ მრი
სხანებდა მოწყვედისა თვის სპათა თვისთასა ვაშლოვანს:
ა~დ მიმავალთა ბექას მეწინავეთა ემთხვივნენ ოთხნი თურქ
ნი შეიპყრნეს იგინი და მოართვეს ბექას და ჰკითხვიდნენ ამბავ
სა, ხ~ იგინი უთხრობდნენ წინა თქმულთა აზოტმოსეს გამზ
ადებასა: ამისმან მცნობელმან ბექა განჰყო ლაშქარი თვისი,
და ურჩეულესი მისცა ძესა თვისსა პირმშოსა სარგისს, და წარ
გზავნა ვაშლოვანს, და თვით მუნვე თქმულთა ზედა:
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მოსრულთა თურქთა ვაშლოვანს, იხილნეს რა მცირე
ლაშქარნი მსწრაფლ მიეტევნენ, და იქმნა ბრძო
ლა ძლიერი: მაშინ პირველვე სუთასთა სარგის
ისათა ხუთასი თურქი ჩამოაგდეს რაზმსა შ~ა, და იძლი
ვნენცა თურქნი, რ~ ვლტოლვილნი ფეხითა სთრგუნვიდენ უ
რთიერთარს, ა~დ სარგის ბრძოდა ძლიერად გვარისა ებრ, ვ~ა მოს
დგომოდაცა: ხ~ თურქთა აქათ რა იხილეს ბექა მიმავალი, მსწ
რაფლად ივლტოდენ, დედა წულნიცა მათნი მათთანა კლდე
თა და ღრატთა, რ~ და ჰყარნეს ყ~ნი ქონებანი თვისნი, და სპანი
ბექასი მოსწყვედდენ ურიცხვთა: ხ~ ნაშთნი თურქნი შე
ვლტოდენ სპერის ციხესა შ~ა და ქალაქსა, და ნორი ქალაქსა,
ად ბექას სპათა შესჯარნეს იწროებასა შ~ა, და ვ~ა ცხოვართა
ჰჵოცდიან და ჰკლვიდიან: ხ~ სარგისის გამოქცეულნიცა თურქ
ნი ეწივნენ ბექას სპათა, მიექცნენ და მოსწყვიდნეს იგინ
იცა, მერმე გარე მოადგნენ ქალაქსა მცირესა ჟ~ა აღი
ღეს ქალაქი თვინიერ ციხისა და აღივსნენ ალაფითა ო
ქროთა და ვეცხლითა, ცხენითა ჯორითა, აქლემითა და წარ
მოვიდენ გამარჯვებულნი ბექა და ძე მისი სარგის, და მიერ
იდგან ვერღარა იკადრეს თურქთა მოსლვაჳ:
ხ~ შ~დ მოკდა ყაზან ყაენი, და დაჯდა ძე მისი ხარბად ყაენ
ად, ამან ხარბად ყაენმან ინება შესლვად გილანს და დაპყრო
ბად მისსა, და მიუწოდა მეფეს ვახტანგს ქართველითურთ, და

ბექას[.] სამცხითურთ ხ~ ბექამ წარგზავნა სპანი თვისნი, და თ
ვით არა წარვიდა: მაშინ მივიდა ვახტანგ და წარვიდენ გი
ლანს, მუნ განჰყო ყაენმან სპაჳ თვისი ოთხად, ვახტან
გ მეფეჳ და იპყრა თვისთანა, ერთ კერ[.]ძ წარავლინა სუტლ
უბუღა, და სპანი ბექასი, ერთ კერძ ჩოფან ნოინი და ზოგ
ნი სპანი ვახტანგ მეფისანი, და ერთ კერძ უსენ ნოინი და
ოვსნი: ა~დ გილანელთაცა ეგრეთვე ოთხად მომართეს, შეკ
რეს ხარხალი და დაუდგნენ სიმაგრეთა: ერაქაბაზ და უდგა ყაე
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ნსა და იქმნა ბრძოლა ძლიერი რ~ ვახტანგ წინა მბრძოლ იყო,
ა~დ ტყეთა და ლამთა და იწროთაგან ძნიად ვიდოდენ და ყაენი ხარ
ბად თვით სჭვრეტდა ვ~რ მჵნედ იბრძოდენ ვახტანგ და სპა
ნი მისნი რ~ ათისაგან ორი ძნიად მორჩიან, და მოწყდენ მ
რავალნი აზნაურნი, და უმკვიდრო იქმნენ: გარნა არა უკუნ
იქცა ვახტანგ, და და იჭირა თვითცა ბაყვსა ზ~ა მცირედ, ხ~
იხილა რა სიმაგრე ყაენმან აიყარა ღამე და წარმოვიდა მო
ეწივნენ გილანელნი და დიდი ავნეს, კ~დ მეორემან მთავა
რმან ობაშიგ შეკრა ხარხალი, და დაუდგა სუტლუბუღ
ასა, მაშინ გარდახდა ცხენიდამ სუტლუბუღა და დაიდგა სკამი
და დაჯდა მას ზ~ა, და უბრძანა სპათა ბექასათა მისლვა, შე
უსხდენ მესხნი, და სრვიდენ გილანელთა, ა~დ ეცა ისარი სუ
ტლუბუღას თავსა ზ~ა შიშველსა, შთამოვარდა სკამიდამ
და მოკდა: ამისი მხილველი ძე მისი ივლტოდა, და სპანი
მისნი მისთანა, და მესხნი და შთნენ ხარხალსა შ~ა, და მო
ისრნენ უმეტესნი, ვინათგან გილანელთა ნაბრინჯალთა
შ~ა შთამოეგდოთ წყალი, და ვერღარა ვიდოდენ ცხენნი, ვერცა
კაცნი, ეგერეთვე ჩოფანს განეწყო როსტომ მელიქი ვაკესა
ზ~ა, [ჩოფან] ჰსძლო ჩოფან, და არღარა შეყვა სიამგრეთა შ~ა,
და უჩინა სპათა თვისთა ჯავახი შვილი და გარდამოვიდა მშვიდო
ბით: ხ~ უსენს, და ოვსთა შემოება ისხან, და სწორი ძლე
ვა იქმნა და იგიცა გამოქცეული წარმოვიდა: შემოკრბენ უჟ
ანს ხარბად ყაენის წ~ე და განაჩინა ყაენმა ჩოფან სუტ
ლუ ბუღა ნოინის წილ: ხ~ მეფეს ვახტანგს და სპათა
მისთა დიდად პატივსცა ყაენმა სიმჵნისა მათისა თვი
ს, და მისცნა ნიჭნი და ჯილდონი, და წარმოავლინა ქართლს:
ჟამსა ამას მოუხდენ ხარბად ყაენსა კაცნი სარკინოსნ
ი მტერნი ქე~ნეთანი, და ეტყოდენ, უკეთუ არა და ატევები
ნო ქე~ნეთა სჯული, და არა ჰყო მაჰხმადიან, და არა მოაოჵრო
ეკლესიანი მათნი ვერ ოდეს სძლო მტერთა შ~ნთა, და ა
1-30 სტრ., 276v
რცა წარგემართოს ჵელმწიფებაჳ შ~ი: ესე მცბიერებაჳ
ირწმუნა ყაენმა და წარმოავლინა ნოინი ერთი, რათა და
ატევებინოს ქართველთა ქ~ე, და მოაოჵროს ეკლესიანი:
და ამან ნოინმა იწყოცა შლად ეკლესიათა, და მოეწი
ა ესე ნოინი მეფესა ვახტანგს ნახჭევანს სპითურთ,
და ამისი მსმენელი ვახტანგ არა შეშინდა, ა~დ უმეტეს
განმჵნდა, და განამჵნობდა სპათა თვისთა მომხსენებელი
ქ~ს ღ~ისა მცებათა, და აღთქმულთა და მოწამეთა სიმ

ჵნეთა, რ~ა წარვიდენ წ~ე ყაენისა, და მუნ აღი არონ ქე~ჳ,
და მოსწყდენ მისთვის, მხიარულად უსმინეს სპათა მის
თა და წარვიდენ: ხ~ მივიდნენ რა წ~ე ყაენისა, განკვი
რდა ყაენი მისლვისათვის მეფისა: მაშინ ვახტანგ წინ
ა აღუდგა და ტევებისათვის ქე~სისა, და მოოჵრებისათვის
ეკლესიათასა ა~დ საქართველოსათაცა უარ ყვეს მოგზავ
ნილი იგი ნოინი: ამისთვის მოკლა ყაენმან მეფე ვა
ხტანგ ტანჯვითა, ანუ ექსორია ჰყო სპითურთ, და მოკლ
ა მუნ: ხ~ შდ რისხვითა ღ~ისათა სამხილებელ ექმნა სე
ნი ბ~რტი ხარბად ყაენსა, რ~ლი აიძულებდა ქე~ნეთა, ამ
ისთვის უკუნ იქცა, წარმოვლინებული იგი ნოინი და ქართ
ველნი მეფე ვახტანგისათანა ექსორია ყოფილნი გა
ნუტევნა, მერმე მითვე სენითა მცირედისა მოკვდა ხარ
ბად ყაენი, და დაიცვა ღ~ნ ეკლესიანი აღძრვისაგან ბ
რ~ტისა: ამისა შ~დ დაჯდა ყაენად ულჯათ სულტანი, ამ
ან ულჯათ სულტანმან წარმოავლინა ლაშქრითა ური
ცხვითა ჩოფან ნოინი სამცხის ბექას ზ~ა, და კ~დ რათა
ჰყოსცა მეფედ ვინმე, ვინათგან უმეფო იყო ქართლი
და დავით მეფე იყო თვისად უკუმდგარი:
ესე ჩოფან ნოინი მოვიდა რასიანის მთამდე
და აწვია ბექა, ა~დ ბექა არა მივიდა და წარ
ავლინა ძე თვისი უმრწემესი შა
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შალვა და კ~დ ძე დიმიტრი მეფისა გიორგი რლი წინა
დცა მეფედ ჰყვეს, რათა აწ და უმტკიცონ მეფ
ობაჳ და მივიდენ რა ესენი, უკუნ იქცა ჩოფ
ან სომეხთა და დაშთა ქყ~ანაჳ ბექასი
მშვიდობით: ხ~ ჩოფან მიიყვანა
გიორგი წ~ე ყაენისა, და ყაენმა შე
იწყნარა და პატივსცა, გარნა
არა მისცა მეფობაჳ ვინ
ათგან დ~თ მეფე იყო უკუმ
დგარი და სთხოვა დთ
მეფესა ყაენმან ძეჳ და მა
ნ წარმოუვლინა მცირე
ძეჳ თვისი
გიორგი ურდოსა
სამეოცდა მეათერთმეტე მეფე გიორგი , ძე დავ
ით მეფისა: ბაგრატიონი:
ხ~ მისცა ყაენმან ამა მცირესა გიორგის მეფობაჳ
და ტფილისი, და ამას უჩინა მზრდელად და მოურნედ ძე დი
მიტრი მეფისა გიორგი, ესენი წარმოსრულნი მოვიდეს.
ტფილის ქ~ეს აქეთ ქართ ამასვე წელსა
მო~კდა მთავარი სამცხისა ბექა სა~ღთო საეროთ სათნ
ოებითა და მოწყალებითა აღმატებული, და უმეტეს ვა
ხახია მეუღლე მისი, სავსე ყითა კეთილითა, და და
უტევა სამნი ძენი, სარგის, ყვარყავრე და შალვა: და
მათ სამთა და იპყრეს სამცხეჳ: ამისა შ~დ მესამე

სა წელსა მოკ~და დავით მეფე მწარისა სენითა გარჯ
ილი: ქე~ს აქეთ ქართუ და დაუტევა ძე
თვისი გიორგი ორისა წლისა მეფე ქმნილი:
შ~დ ინება ამჵედრება ყაენმან ციხისა ზა რაბა შან
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შანს, რ~ლი აქვნდა სულტანსა მისრისასა, მოვიდა და მიადგა
ყ~ითა ძალითა თვისითა ხუთ თვე,და ვერა რაჳ ავნო: მერმე
უკუ მოიქცა, და მოგზაურ ჰყვანდა ექვსნი არწივნი და დამართულ
ნი, რ~ლისა ძალი ესოდენი იყო, და მოვიდა შინ თვისად: ა~დ ამი
ერითგან არა სადა ილაშქრა ათსამეტსა წელსა ყაენად მყო
ფმან: ამისა შ~დ კ~დ წარმოავლინა ულჯათ სულტანმან,
იგივე მცირე გიორგი ძე დავით მეფისა მეფედ, და ზაალ მელი
ქი ხვარასნელი, და ხარუნჯი ბიძა ჩოფან ნოინისა, რათა
შეკრიბონ საქართველოჳ გ~ი მეფისად:
და ამათ აჩინეს მჵარგრძელი შანშე და ზაქარია ავაგის ასული
ს ხვაშაგის ნაშობი, ესენი მოვიდეს კოხტის თავს, და აწვეს სა
რგის და ყვარყავრე, ა~დ მათ არა ინებეს გამოსლვაჳ:
ამასვე ჟ~ა განსდგა საბერძნეთს კომსი ქალაქი დიდი და ფ
არსმანი შვილი, ამისმან მცნობელმან ყაენმან წარავლინა
ჩოფან, და წარატანა ქართველნი, და წარჰყვა გიორგი ძე დიმი
ტრი მეფისა, ა~დ გოგ, ზაალ მელიქ შანშე დაზაქარია არა
წარჰყვნენ, და შევიდნენ ტფილისს: ხ~ ჩოფანს მისრულს ვერ
წინა აღუდგნენ ფარსმანის ლაშქარნი, მაშინ ჩოფან მო
სცნა ყ~ნი მუნ მყოფნი ქართველნი გიორგის ძესა დიმი
ტრი მეფისასა, ჯავახნი და თორელნი, და სადაცა ბრძოლა
იყო გიორგი სპითა მძლეველად გამოჩნდა ყ~თა ზ~ა: ხ~ ჩო
ფან დაიმორჩილნა ურჩნი ერთსა ოდენ წელსა, და მერმე მო
იქცა, და ჟ~ა სთვლისასა მოვიდა წ~ე ყაენისა ჩოფან, და და
ჰყო რა თვე ერთი, მოკვდა ყაენი ულჯათ სულტანი:
ამან დაუტევა ძე მუსაით შვიდისა წლისა, და ჰყვეს იგი
ყაენად: ესე ესმა რა გიორგის ძესა დიმიტრი მეფისასა
წარვიდა წ~ე ყაენისა, მისრულმან ურდოსა იხილა და განიხ
არა ფ~დ ჩოფან ნოინმან, და შეიტკბო ვ~ა შვილი, და მოსცა
ყ~ლი საქართველოჳ და ყ~ნი მთავარნი საქართველოსანი,
და შვილნი დავით მეფისანი, და ძენი ბექა სამცხისანი და
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და მესხნი და წარმოგზავნნა, ტფილისს, ესე გიორგი მოვი
და, და შეკრბენ კათალიკოზი და ეპისკოპოზნი და დიდებულ
ნი წარჩინებულნი დძენი ბექასნი სამცხე
ტაო შავშკლარჯეთი თურთ და აკურ
თხეს ტფილისს მეფედ
ქეს აქეთ ქართ:
მეფობა სამეოცდა მეათორმეტე მეფე გიორგი
ძე დიმიტრი მეფისა ბაგრატიონი: კჲ: წელი იმეფა:
ხ~ დაჯდა მეფედ გიორგი ძე დიმიტრი მეფისა თავ,
დადებულისა, და დაიწყო მთიებმან აღმობრწყინებად.
ხ~ მე ენა ვერა ძალ მიცს საკვირველებათა, და საშინელ
ებათა ქებით უაღმატებულესისა თქმად, თუ რაოდე

ნ შვენიერად და გონიერად განაგებდა: და ქმნა, ანუ წყობა
ნი და ბრძოლანი, ანუ შემატებანი სამეფოსანი და ქ~ყანისანი,
ა~დ რაჳ ძალ გვედვას სიმოკლედ ვიტყოდეთ: ამან ბრწყინვა
ლემან გიორგი დაიპყრა საქართველონი, სომხით ჲერკახნი
ქართლი, მესხნი ტაო შავშკლარჯნი და ვ~ე სპერამდე და ზღვამდე:
გარნა თუმცა ძენი ბექასნი ფ~დ განდიდებულნი იყვნენ,
და დაეპყრათ ს~დ სამცხე კლარჯეთი, ა~დ ვინათგან მოეცნეს მეფეს გიორგის ყაენისაგან, ამისთვის ვერღარა ურჩ ექმნენ
ძენი ბექასნი, გარნა ბიძის ძენიცა იყვნენ მეფისანი ამ
ისის განძლიერებისა მცველნი პ~დვე, და სიხარულით მოერთნ
ენ და მორჩილებდენ მონებრ მსახურებითა: რ~ ვინათგან
ურჩთა ჩოფან ნოინის გამო, რ~ლი მწედ ჰყვანდა მრე ექმნ
ებოდა, და სიბრძნე გონიერებითა და ძლიერებითა თვისითა
დაიმორჩილებდა: მაშინ იჯდა კ~სად ეფთვიმე, ა~დ დიდ
ებულნი და ერისთავნი ვერ სცვალნა ჟამდმდე რიდითა
ყაენისათა ხ~ მძლავრობდენ ოვსნი ქართლს,და დაეპყრ
ათ ადგილ[.] ადგილთა და ბნები და ციხენი, ამან მეფ
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ემან განასხნა ძლიერებითა თვისითა, და წარუხვნა დაბნები და ც
იხენი: მერმე შევიდა და შემუსრნა კავკასსა შ~ა მყოფნი ურჩნი,
მოსრნა და დაიმორჩილნა, და მოხარკე ჰყვნა ყ~ნი იგინი, და დამშვიდ
და ქართლი ოვსთაგან, ვინათგან გზანი ყ~ნი თვით დაიპყრ
ნა: ხ~ შ~დ სიკდილისა ჩოფან ნოინისა, აკლეს რაჳმე ნო
ინთა მუსაით ყაენისაგან სიყრმისა თვის მისისა, მოკლ
ეს მუსაით ყაენი, და განდგნენ ნოინნი თვის თვისად, და რ~ლ
თამე და იპყრეს სპარსეთი, სხვამან ხორასანი, სხვამან
ერაყი, სხვამან ადრბადგანი სხვათა საბერძნეთი:
მაშინ იცა ჟამი ბრწყინვალემან მეფე გიორგი და განასხნა
თათარნი საქართველოსაგან, რ~ლნიმე გონიერებითა, და რო
მელნიმე ბრძოლითა, და მოსპნა ყ~ლნი საზღვართაგან თ
ვისთა: მერმე მოიყვანნა ამის ქყანისა ერის თავნი და წ
არჩინებულნი: რეცა დარბაზობად ცივსა ზ~ა ჲერეთისასა, და
მოსწყვიდნა მუნ ურჩნი თვისისა მეფობისანი, და დაადგინნა
ყ~თა ზ~ა ადგილთა წარვლინებულნი ერისთავნი თვისისა მე
ფობისა მორჩილებისანი, და დაიპყრა ამით უმეტეს ყ~ნი. მ
აშინ მიუბოძა სარგის ჯაყელსა ათაბაგობა და ამირ სპასა
ლარობა, და კ~დ შემოიკრიბა სპანი და შევიდა რანს, ვერ
ვინ წინა აღუდგა: და მუნიდამ შევიდა შირვანს, და დაიმ
ორჩილნა იგინიცა და მოხარკე ყვნა დარუბანდამდე ქურ
დის ლეკითურთ, შდ მოიქცა ტფილისს განძლიერებული
იმერეთს: ხ~ ვ~ა აღვსწერეთ შ~დ ნარინ დავით მეფისა იყო
შლილობა ძმათა შ~ს წელთა მრავალთა, და მის მიერ გან
დგნენ მთავარნი: და განმკვიდრდენ ერის თავნი ქყ~ანისანი,
ხ~ მოკ~და კოსტანტინეცა და არა დაუტევა ძე და არცა ას
ული, და დასჯდა მის წილ მეფედ ძმა მისი მიქელ:
მოკ~და მიქელცა, და დაუტევა ძე ბაგრატ, ამან ბაგრატ სი
ყრმით თვისით და დაუმორჩილებლობითა მთავართათა ვერ ი
კადრა მეფობა, რ~ არღარა მოერთნენ ერის თავნი: მაშინ
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იხილა ესე ვითარება იმერთა ბრწყინვალებამ მეფემან გიორგი
და ეზრახა იმერთა, ხ~ ამისთვის სათნო იჩინეს მათცა მეფობაჳმისი ვინათგან განძლიერდებოდეს, მერმე შემოიკრიბნა სპანი
თვისნი ძლიერნი და გარდავლო მთა ლიხისა სპითა: და ამის მხილველნი იმერნი ყ~ნი მოერთოდენ სიხარულითა: ხ~ ბაგრატ.
ძე მიქელ მეფისა შეიყვანეს აღმზრდელთა და ერთგულთა მი
სთა ქუთათის: მაშინ ბაგრატ ვერღარა წინა აღმდგომი
და შეჭირვებული რაოდენსამე ჟ~ა ევედრა მეფესა გიორგის,
რათა არა რაჳ ევნოს სიკ~დილითა ანუ პატიმრობითა, დას
ცეს სარჩო იმერეთსავე მეფემან მივიდეს წ~ე მისსა, და მი
სცეს ყ~ნი ციხენიცა იმერეთისანი მეფესა, ვინათგან მოგ
ცა ღ~ნ ძლევა: ამისმან მსმენელმან მეფემან განიხარა, და აღუ
თქვა ყ~ნივე აღსრულებად საწადელნი მისნი:
მსმენელი პირისა ამის გამოვიდა ბაგრატ, და მოვიდა წ~ე ბრწყი
ნვალე მეფისა გიორგისა, და მოსცა ყ~ნი ციხე ქალაქნი და სიმ
აგრენი იმერეთისანი: ხ~ გიორგი მეფემ პატივ სცა ვ~ა მონა
თესავესა თვისსა, და შეიყვარა შეწყნარებითა ფ~დ სიყვარულ
ითა, და აღიხვნა ყ~ნი ციხენი და ქალაქნი, და სიმაგრენი ბრწ
ყინვალემან მეფემან გიორგი იმერეთისანი ქ~ეს აქეთ ჩ ლ ტ ქა
რთ: იჲ: და დასხნა ერის თავნი ხ~ ბაგრატს მისცა
საერისთო შორაპანისა, და ჰყო მუნ ერის თავად, ამისი მხილ
ველი და დიანი მამია და გურიელი და სვანთა ერისთავი, და ა
ფხაზეთისა შარვაში ძე მოერთვნენ ნიჭითა დიდითა და მი
ულოცეს მეფობა იმერეთისა და ყ~ისა ივერიისა: მერმე შთავი
და ოდიშს, მუნიდამ აფხაზეთს მუნებური განაგნა, და და
იპყრნა ციხენი თვისად, და მისცა ცხომი საერისთო ბედიელ
ს, ვ~ა პ~ლ ცხომისა იყო უკუმოიქცა, შემოვლო გურია, განაგ
ნა მუნებური, და მოვიდა სამცხეს: ა~დ სამცხესა შ~ა ყოფასა
მეფისასა მოკ~და ათაბაგი სარგის ქ~ეს აქეთ: ჩ ტ ლ დ ქართ:
კ ბ: ხ~ მეფემან მიუბოძა ძესავე მისსა ყვარყვარეს ათაბ
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აგობაჳ და დასხნა ერისთავნი თვისნი კლარჯეთს, სპერს,
კალმახს, არტანუჯს და სამცხეს: არტანისა და წუნისა, და ამა
საერისთოთაგან რ~ლნიმე მიუბოძა ბიძათა და ბიძის ძეთა ყვ
არყვარე ათაბაგისათა, და იყვნენ ესენი მორჩილებასა ათ
აბაგისასა განაგნა მუნვე მუნებური ვ~ა კეთილმან ხუ
როთ მოძღვარმან ყ~ნივე და წარმოვიდა ტფილისს:
მერმე კ~დ განიხილნა მეფემან მთიულთა და კავკასთა
საქმენი, რ~ მრავალნი უჯერონი იქმნებოდეს, შემოიკრი
ბნა სპანი, შევიდა და დაიმორჩილნა ყ~ნი უმეტეს პ~ლიისა
კავკასსა შ~ა მყოფნი მუნიდამ ჩამოვლო ცხრაზმასა ზ~ა,
მოვიდა მუხნარსა, და ჩამოიყვანნა მუნ რ~ლნი კავკასიასა
შ~ა ქე~ანენი იყვნენ თავნი მათნი და ჵევის ბერნი, შემო
ვიდა ტფილისს და შემოიტანნა იგინიცა და გაუჩინნა მათ
სამართალნი, და წესნი, დაუსხნა წიგნით, რათა ჰყოფდ
ენ წაღმართ ეგრეთ: შ~დ მოკ~და კ~სი ევთიმი, და დასვა
კ~სად ვასილი, ა~დ რ~ნ ნოინთაგანმან დაიპყრა ადრაბა

განი, ამანვე იწყო პყრობად სომხითისა, რანისა და მოვ
აკანისა, და მოვიდა განჯას, რათა დაიმორჩილოს გიორგი
მეფეცა: ამისი მცნობელი მეფე მიეგება სპითა თვის
ითა, ეწყო და იქმნა ბრძოლა ძლიერი, გარნა ძალითა
ღ~ისათა მოსრნა მეფემან ბანაკნი მათნი და ივლტ
ოდენ და მოსწყვედდენ სპანი მეფისანი მახვილითა და შ
ემოიქცა გამარჯვებული ალაფითა დიდითა:
კ~დ ეგრეთვე საბერძნეთის სულტანმან ორხან ინება რ~ა,
და იპყრას კლარჯეთი და მიმდგონი მისნი, მცნობმა
ნ ბრწყინვალემან მეფემან გ~ი, მიუვლინა ზავისა
პირი, ხ~ მან არა ინება მაშინ შეკრებული მეფე სპითა ეწყო სულტანსა მოსცა ღ~ნ ძლევა, და მოსრნა
ურიცხვნი თურქნი, და ივლტოდენ სულტანითურთ; მ
ხიარული და მმადლობელი ღ~ისა მეფე ალაფითა მათ
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თა სავსე შემოიქცა გამარჯვებული და მოვიდა კ~დ ტფილისს:
ამისა შ~დ უმეტესად დაიმორჩილა რანი, მოვაკანი, სომხი
თი, და მად~ის მოსცემდიან ხარკსა, და არაცაღა იყვნენ თათარ
ნი საბრძანებელსა მისსა:
ხ~ ვინათგან და იმორჩილა და დაიმონნა ყ~ნი გიორგია ნებასა
შ~ა თვისსა, და კავკასნიცა მორჩილებასა მისსა იყვენენ
ნიკოფსით და რუბანდამდე, რანი მოვაკანი, და შარვან
ში მოხარკედ აქვნდა, და არღარავინ იყო წინა აღმდგომი
და ურჩი მისი: ხ~ შემოიკრიბნა კ~სი და ეპისკოპოსნი ივე
რისანი და განაახლეს წესნი საეკლესიონი და სამღვდ
ელოსანი განმართნეს, და დადგინნეს მოწესენი წესსა ზ~ა
თჴსსა და უწესონიცა განმართნეს:
ხ~ ამის მეფობასა შ~ა მოკ~და და დიანი მამია და მიუბოძა
ბრწყინვალემან მეფემან გიორგიმ ძესა მისსავე გიორგი
ს დადიანობა ქ~ეს აქეთ ჩ ტ მ ე: ქართულსა ლ გ:
ხ~ ამისთვის ეწოდა ამას ბრწყინვალე მეფე, რ~ იყო ჰაე
როვნებითა შვენიერებითა და ახოვანებითა უებრო მოწ
ყალე, უხვი, მდაბალი, ობოლთა და ქვრივთა და დავრდო
მილთა შემწყნარებელი
მეორედ ვინათგან იყო ივერია დაფანტული, და სამეფოდ
და სამთავროდ დაყოფილი, ამან გონება მაღალ სიბრძნე
მეცნიერებითა, გონიერებითა და ძლიერებითა თვისითა
კ~დ შემოიკრიბნა,და იგონნა ვ~ა მეფემან დ~თ აღმაშენ
ებელმან, განავსნა და აღაშენნა ქ~ყანანი, სჯული და სამო
ქალაქო წესნი განაბრწყინვნა: ეკლესიანი დარღვე
ულნი და მოოჵრებულნი აღაშენნა განაახლნა დაგან
ანათლნა რანი და შარვანში, და მოვაკანი მოხარკედ ჰყო
თვისად, სძლო ყთა სადა ჯერ იყო ბრძოლითა, და ძლიე
რებითა და სადა ჵამდა სიბრძნე გონიერებითა [თვისითა]
და მეცნიერებითა თვისითა და ამშვიდნა, და მეფობ
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და მეფობითა კეთილითა და სიბრძნითა ივერიასა ზ~ა რვ
სა წელსა: შ~დ გარდაიცვალა ყ~ითა კეთილითა და ღის

მსახურებითა სავსე ტფილისს:
ქეს აქეთ ჩ ტ მ ვ ქართულსა ლდ::
mეფობა სამეოცდა მე ათსამმეტე: მეფე და ვით:
ათოთხმეტი წელი იმეფა:
ხ~ შ~დ ბრწყინვალეს მეფის გიორგისა დაჯდა ძე მისი
დ~თ მეფედ, შემოკრბენ კ~სი და ეპისკოპოსნი და დიდებ
ულნი ნიკოფსით, სპერით და რუბანდამდე, და კ~ხეს მე
ფედ: ამან დ~თ მეფემან და იპყრნა ყ~ნი საბრძანებელ
ნი მამისა თვისისა, და მატა უმეტეს შენებათა ეკლესი
ათა და ციხე სიმაგრეთა, რ~ნი მოოჵრებულ იყვნენ, და და
უშთეს ბრწყინვალეს მეფეს გიორგის, ვინათაგნ მოს
ცა ღ~ნ ჟამნიცა მშვიდობისანი: ამას ჟ~ა მოკ~და კ~სი ვა
სილი, ამან დასვა კ~სად დორ[.]ოთეოს ამისვე ჟ~ა წელსა
ქეს აქეთ ჩტ ნზ: ქართულსა: მე მზე და ბნელდა:
ა~დ ამავე დავით მეფის ნებითა შეირთო ბაგრატ ერის
თავმან მიქელ მეფის ძემან ასული ყვარყვარე ათაბაგ
ისა: ხ~ ამა დ~თ მეფემან იმეფა კეთილად დღეთა მ
ისთა მშვიდობით დ~ღის მსახურებით ვინათგან ბრწ
ყივალეს მეფეს გიორგის და ემორჩილნეს და დაემშვი
დნეს ყ~ნი, და მოვლიდა ესე დავით მეფე სამეფოსა თვ
ისსა ზემო ქვემოსა, იმიერ ამერთა განაგებდა და ნადი
მობდა და იშვებდა: ა~დ ეგეთსა ყოფასა შინა გარ
დაიცვალა ქრისტეს აქეთ ჩტჳ: ქართულსა მჲ
დაუტევა დედოფალი ცოლი თვისი სინდუ
ხტარ და ძე ბაგრატ მიი
ღეს და დაფლეს გელათს:
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mეფობა სამეოცდა მეათოთხმეტე, მეფე ბაგრატ.
ძე მეფის და ვითისა:
ხ~ მეფე იქმნა შ~დ დავით მეფისა ძე მისი ბაგრატ, შემოკრბ
ენ კ~სი და ეპისკოპოსნი და დიდებულნი წარჩინებულნი,
და კ~ხეს ქუთათისს, ამან დაიპყრნა ყ~ნი ივერია საბრძანებელსა შ~ა თვისსა, რ~ იყო მჵნე, ახოვანი ტანითა ძლიერი,
შვენიერებითა ჰაეროვანი, უცდური მოისარი, სამჵედროთა
სრული სამღვდელოთა პატივის მცემელი, მშვიდი,
მოწყალე, შემმართებელი ძლიერი და ამის მეფობის მე
ორეს წელს დაბნელდა მზე, და უკუდგნენ სვანნი, გარდ
ამოვიდნენ მოსტყვნეს ქუთათისი და მოსწვეს:
ჰსცნა ესე ბაგრატ მეფემან, მსწრაფლად მოვიდა ქუ
თათისს მუნ შემოიკრიბნა ს~დ სპანი ივერისანი, და ჲერ
კახთა წარუძღვანნა რაჭველნი, და უბრძანა მისლვა
რაჭიდამ, და დადიანი გურიელი, და აფხაზნი, და სომხითა
რნი მოგზავნა ოდიშიდამ ეწერსა ზ~ა: ხ~ თვით წარიძღ
ვანნა ლეჩხუმელნი და მიატანნა მესხნი, კლარჯნი,
და იმერით ამერით მიჰყვა თვითცა, და შევიდა ესრეთ: ა~დ მხ
ილველნი სვანნი ძლიერებისა მისისა ვერღარა წინა ა
ღუდგნენ, მაშინ მეფემან ურჩნი და შემცოდენი მოს
წყვიდნა და დაიმორჩილნა ნებასა შ~ა თვისსა, აღიხვნა

ციხენი და სიმაგრენი: [იტყვიან] მათნი და უმეტეს პ~ილსა და
იმორჩილნა: ხ~ იტყვიან მაშინ იყო სვანთა ერისთ
ავი ვარდანის ძევე შეიპყრა იგი მეფემან და პატიმა
რ ჰყო შ~დ რაოდენმე ჟამთა შეიწყალა და მისცა გ
ურია საერისთოდ და სვანთა ერის თავად სხვა დაად
გინა, რ~ლსა იტყვიან გელოანსა:
ხ~ მოხარკედ და მსახურ სასახლისა, და უკუმოიქცა გა
მარჯვებული ქუთათისს: ამავ ჟამთა მოერთო ამბ
ავი, თურქთა მოარბიეს სამცხე მსმენელი მე
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ფე მსწრაფლ წარვიდა ათორმეტი ათასის რჩეულისა მჵე
დრითა, გარდავლო ფერსათი და სამდღე და ღამე მსლველ
ი მიეწია რაჵს იქით: ხ~ თურქთა მათ ემცნოთ ტყვეთა
გან მეფისა და სპათა შორს ყოფა, და უშიშად ვიდოდენ, ა~დ ი
ხილნეს რა სპანი მიმწეველნი მათნი მოიქცენ ფიცხლ
ად და ეკვეთნენ, და იქმნა ბრძოლა ძლიერი, შ~დ ძალითა
ღ~ისათა სძლო მეფემან ბაგრატ, მოსწყვიდნა ესრეთ ვ~რ
მცირედნი გარდაიხვეწნენ, უკუ მოიხვნა ტყვენი, და ალაფ
ნი მათნი და მოვიდა სამცხეს: ამავე წელსა მოკ~და ათა
ბაგი ყვარყვარე და მიუბოძა მეფემან ბაგრატ ათაბაგობა
ძესა მისსა ბექას რ~ იყო პ~ლ მადატურთ უხუცესი:
შ~დ მოვიდა ბაგრატ ტფილისს, ა~დ იხილეს რა
სიმჵნე და მომჭირნეობა მეფისა, დამშვიდდა ქყ~ანა შიშ
ითა მისითა, და არღარა ვინ იყო მავნებელი, და შენდ
ებოდა და აღ შენდებოდა ქყანანი, გარნა მშვიდობასა
ამას შ~ა იქმნა მომსვრელი ჟამი სრვა და სიკვდილი,
ძლიერი და მოისპნენ სულნი ურიცხვნი, და მოკვდა ცო
ლი ბაგრატისი დედოფალი ელენე, და დაუტევნა ძენი
გიორგი, და დავით: ქ~ეს აქეთ: ჩტ [..]ჳვ[.] ქართ: ნდ: შ~დ
კ~დ დაბნელდა მზე ქეს აქეთ ჩტობ ქართ ჳ. ა~დ ეს
ეოდენი დაბნელდა მზისა მიუწდომელად ქვემო თქმუ
ლთა ბოროტთა საქართველოსა ზ~ა:
ამავე წელსა მო~კდა ბაგრატ ერის თავი იმერთა ხ~ მე
ფემან ბაგრატ დაადგინა ამის წილ ძე მისივე ბაგ
რატისა ალექსანდრე ერისთავად: ამისა შ~დ აქვნდა
მეფესა ათოთხმეტნი წელნი მშვიდობისანი და იყო
ყ~ი გიორგია შენობასა შ~ა, შვებასა, ნადიმობასა და ნად
ირობასა: ხ~ მეფე მოვლიდა ყ~ა საბრძანებელსა თვის
სა თვის ჟამთა ქყ~ანათა და თუცა ვინ წინა აღ
მდგომნი იქმნებოდენ მცირედითა შერისხვითა დაი
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დაიმორჩილებდის: ად აქვნდა მოხარკედ რანი მოვაკანი და დვინი:
ხ~ მო~კდა კ~სი დოროთეოს, ამან მეფემანვე დასვა კ~სად გ~ი, ა~დ წელსა შ~დ ქ~ეს აქეთ: ჩტე: ქართ: ჳგ: მოსრნა ლანგთე
მურ თურქთა მეფე, და დაიპყრა ყ~ი თურქეთი ინდოეთი, სპარ
სეთი, და მოისმინა რა ძლიერება მისი, იწყო მეფემან ბაგრატ
ციხე ქალაქთა და ადგილთა განმაგრებად, და სპათა განმრავლ
ებად: ხ~ მო~კდა და დიანი გ~ი, ამან მეფემან და სვა ვამიყ:

ა~დ თემურ რა და იპყრა ს~დ სპარსეთი, და წარმოემართა ჩნ კე
რძოდ, შემოვიდა სომხითს, მოსრნა, მოსწყვიდნა შემუსრნა სი
მაგრენი მოსტყვენნა, მერმე ნოემბერსა შ~ა მოადგა კარს
შემუსრა იგიცა, და დაადგრა ზამთარსა მას მუნ რ~ იყო მკ
სინვარება, ძლიერად და თოვლნი დიდ ფ~დ: მაშინ მე
ფემან ბაგრატ მკსინვარებითა ჰაერთათა და სიმრავლისათა
სპათა თემურისათა ვერღარა იკადრა გარე საზღვართა ბ
რძოლა, გარნა ამაგრებდა ქ~ყანათა, და ხიზნვიდა თემთა და
თემთა, გაზახული ბრძოლისათვის მზა ყოფილი: ა~დ ათ
აბაგმან ბექა იხილა რა ძლიერება თემურისა შეუშინდა,
უარ ჰყო მეფე თვისი, და მივიდა თემურის წ~ე მან პატივით შე
იწყნარა, მოსცნა ნიჭნი და განუტევა, რათა არღარა მიერთ
ნენ მესხნი ბაგრატ მეფისა: ხ~ ამისი მსმენელი მეფე
და მძიმდა ფ~დ, გარნა წარავლინა ძე თვისი გიორგი იმერ
ეთს, განა რათა არცა მუნ იქმნეს განდგომილება, და თვი
თ შემოიკრიბნა სპანი იმერთა, ჲერთა, კახთა და რლ~თამე
მესხთა, განამაგრა და განამტკიცა ტფილისი და განავს
ნა სპითა და დაადგრა მას: შ~ა: მაშინ ესმა ლანგთემ
ურს მეფისაგან, და ბრძოლის მზადება, განძვინდა
და წარმოემართა გაზაფხულს, გამოვლო აბოცი, და მოგზაური
მოსრვიდა და მოსტყვენვიდა ყ~ვე გარემოთა:
მოვიდა და მოადგა ტფილისს, მაშინ გაუხდის თვით
მეფეცა და უმრავლესად სპანი, მარადის ქალაქისა და
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ციხისაგან იყვის ძლიერნი ბრძოლანი თვეთა ექვსთად ყოვე
ლ, და მოსრვოდენ უმრავლესნი თემურისანი ვინათგან საქართ
ველოსანი მარადის გამარჯვებულნი და ალაღებულნი შემოვი
დიან, ა~დ აღუძნდა ესე ვითარი თემურსა და ვერა რასაღა ღო
ნის მძიებელმან ბრძოლისამან მოიჵელოვნა და ბრძანა შექმ
მნად ჩელტნი რკინისანი მრავალნი, და მიუძღვანნა სპა
თა თვისთა, და მოვიდა: მხილვენი სპანი ბაგრატ მეფისა
ნი მიეტევნენ კადნიერად ა~დ ჩელტისაგამო ვერღარა შეიძ
ლეს მიახლებად სპათა თემურისათა:
ხ~ სპანი თემურისანი მოწყლვიდენ უწყალოდ ქართველთა
აოტნეს და მოჰყვნენ და ვერღარა დაუდგეს სიმრავლეთა მათ
თა, შემოვიდნეს ქალაქსა შ~ა, მოწყვიდნეს მრავალნი და სხვა
ნი ტყვე ყვნეს, გარნა სპანი რ~ლნიმე ივლტოდენ ვ~ა გა
ნივლტო ალექსანდრე ერის თავი იმერთა
შ~დ მოადგნენ ციხესა და მცირესა შ~ა გამოიყვანეს მე
ფე ბაგრატ დედოფალით თვისით ანანათი ქ~ეს აქეთ ჩტპ
ზ: ქრთ ღ: ხ~ თემურ ტყვე ჰყვნა მეფე და დედოფალი, შე
აყენა ციხესა შ~ა მცველნი გუშაგნი თვისნი და წარვლო
თვით, ჩავლო ყარაია და ნადირობდა და მოვიდა ბარდავას, მუნ
აიძულებდა მეფესა ბაგრატს, რათა დაუტეოს ქ~ე და იქმნ
ას მახმადიან: რ~ თვით იყო სუნი, გარნა შეიყვარა მეფე
ჰაეროვნებისა და სიმჵნისა მისისათ~ს, და არა ენება ბ~რტის ყო
ფა მის ზ~ა, ა~დ შიშისა თ~ვის რათა იქმნეს მახმადიან აქადებდა ტანჯვასა და უპატიოებასა, და კ~დ, თუ ჰყოს ნება

მისი ნიჭსა დიდსა და თავისუფლებასა, და აღუთქმიდა სა
მეფოსავე თვისსა გარნა მეფემან, და არცა ერჩდა: შ~დ განვიდა
თემურ ბარდავიდამ შირვანს, და დაიპყრა იგი, და შემუსრნალეკნი, და დასხნა მთის ძირთა ზედან და კალთათა ყ~ნი მო
ხმადიანნი ვ~ე თერგის მდინარე მდე, უკუ მოიქცა მუნიდ
ამ, ჩამოვლო და დაიპყრა გილანი და მაზანდარნი, და თანა ჰყვა
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ბაგრატ მეფე: ხ~ ძე მეფისა ბაგრატისა გიორგი დამძიმდა ფ~დ
სმინებითა ესრეთითა, წარმოვიდა იმერეთიდამ და მოვიდა ქარ
თლს, ვერა ბრძოდა ტფილისს, რ~ ეშინოდა ვნებისათვის მა
მისა თვისისა, განაგნა და განამაგრნა მუნებურნი, და შემო
იკრიბნა სპანი, რათა მოვიდეს და შემოიმტკიცოს კ~დ ათ
აბაგი ბექა: ა~დ ალექსანდრემ იხილა რა გიორგის წამოსლ
ვა იმერეთიდამ და ვითარებანი ესენი განდგა თვითცა, და ეკ
ურთხა მეფედ იმერთა, და ბრძოდა ციხეთა ბაგრატ მეფის
ათა, და ვინათგან არა მოერთდენ ერის თავნი, და დიანი გურ
იელი, აფხაზთა და სვანთა ვერა აღიღო ქუთათისი, გარ
ნა რლნი მე ციხენი აღიხვნა შ~დ მო~კდა ალექსანდრე, და დ
აჯდა ძმა მისი გიორგი მეფედ: ხ~ ძმა მეფის ბაგრატისა
ვერც ეკურთხა, ვინათგან ჰყვა მამა პყრობილი, და ვერცა
ჰბრძოდა მტერთა და განდგომილთა თვისთა, და ეპყრა ნა
შთი ქყანანი, ამისთვის ეზრახებოდა, რათა არა ჰყონ განდ
გომილება, რ~ არს მტერი ძლიერი და მძვინვარე, და შეუერ
თებელნი მოვისვრით ყ~ნი:
შ~დ მოკდა ათაბაგი ბექა ქეს აქეთ. ჩტჟა: , ქართ ღოთ:
დანებითა გ~ი მეფის ძისათა დაჯდა ათაბაგად ძე ბექასი ი~ნე
ა~დ გ~ი იმერთა მეფისა არა მოერთვნენ მეგრელნი ერთგუ
ლობითა ბაგრატ მეფისათა ამისთვის შეკრებული სპითა
მიუხდა გიორგი ოდიშს, ეწყო და დიანი აფხაზთა შეწე
ვნითა და მოკლეს მეგრელთა მეფე გ~ი, და ივლტოდენ სპ
ანი მისნი, მაშინ მიუწოდა და დიანმა გიორგის ძესა ბაგ
რატ მეფისასა იმერეთს, ხ~ გ~ი წარვიდა სპითა და დაიპყრა იმ
ერეთი სრულიად:
შ~დ მ~კდა კ~სი გ~ი, ამან გიორგიმ დასვა კ~სად ელიოს: ხ~ ბა
გრატ მეფე ჰყვა თემურს, და მარადის აიძულებდა მაჰმადიანო
ბად: მაშინ უღონო ქმნილმან ბაგრატ სხვისა ვერა რასა ღო
ნისა მეძ იებელმან, ვინათგან ჰყვა დედოფალიცა მუნ ჰყო ბ~რ
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ბორტი ესე, და იქმნა მახმადიან; ხ~ რათა და ეხრწეს თემურს, და
შურიგოს, ამისთვის განიხარა თემურ ფ~დ, და პატივსცა ვ~ა ძ
ესა თსსა და მისცნა ნიჭნი დიდნი, და ჰყო განმზრახი თვისი
და მისანდობელი: მერმე ეტყოდა ბაგრატ თემურს, ვინათგან
ვსცან სჯულთა შენთა კეთილობაჳ,, მომცნე მნებავს, რათა
სპანი შენნი, მე წარვიდე, და ვყო ყ~ნი სამეფონი ჩემნი მახმად
იან, სთნდა ესე მეფესა ლანგთემურს ფ~დ, და მადლობდა ბა
გრატს აღავსო ნიჭითა დიდითა, მოსცა დედოფალი და ტყვე

ნი საქართველოსანი, და სპანი თვისნი ათორმეტი ათასნი
მჵედარნი, და წარმოავლინა ქართლს, და თვით თემურ უკუნ
იქცა და წარვიდა სპარსეთად:
ხ~ ბაგრატ მოვიდა მდინარესა არაზსა ზ~ა, აცნობა ძესა თვის
სა გიორგის მომყავს სპანი თემურისნი, და ტყვენი ყ~ნი სა
ქართველოსანი, აწვე შეიკრიბენ სპანი და მზირ გვექმ
ენ, რათა მოვსწყვიდოთ; მაშინ იმერეთს მყოფს
გიორგის ესმა ესენი, შემოიკრიბნა სპანი იმერთა, გარდ
ამოვლო ლიხი:, მუნ მოერთო ათაბაგი იოანე სპითა სამ
ცხისათა: არა მგონებელი თემურის სპისა, ა~დ ძალისა
მომქონი ბაგრატ მეფისაგან: კ~დ ქართველნი, ჲერ კახნი. ხ~
ბაგრატ სპითა მოვიდა და დადგა ხუნანის პირს პირ აღ
მოსავლით კიდესა ბერდუჟისას, რიჟრაჟს მოერტყა გიო
რგი სპითა საქართველოსათა, გარნა შინათ გამო ჰბრძო
და ბაგრატ ფიცხელად, ა~დ მოსრნეს ს~დ, რ~ ვერ განერა მა
ტყვიცა ერთი, და აღიღო ალაფი მათი და მოვიდა გამარჯვებ
ული, და მოადგა ტფილისს ქ~ეს აქეთ ჩტ ჟგ ქართულსა:
პა: ჟ~ა მცირესა აღიღო ციხე მოსრნა თათარნი, და დაიპ
ყრა თვით და იძია შური თემურისა ესრეთ ბაგრატ მეფე
მან, ა~დ იწყო მაგრებად ციხე სიმაგრეთა, და ხიზნვად ყ~თა
მდაბიურთა, რ~ მოელოდა თემურს:
შ~დ მიესმა თემურს მოწყვედა სპისა თვისისა, განრისხ
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ებული წარმოემართა, და მოვიდა ბარდავს, და უტევა მუნ სამძ
იმონი და წარმოემართა ბაგრატსა ზ~ა, გამოვლო ჵიდის გამდ
ებელმან მტკვარი, ხ~ ბაგრატ და ებანაკა მარტყოფიდამ ავ
ჭალამდე სპითა თვისითა იმიერ ამერითა, მესხ კლარჯითა.
ჲერ კახითა და სომხითარითა, მგონებელს თემურისაგან
მოდგომილსა ტფილისისასა:
ა~დ თემურ მოვიდა პირის პირ ბაგრატ მეფისა, მაშინ
განვიდა ბაგრატ ყ~ლითა ძალითა თვისითა, და ეწყვნენომანის ჵევს ზემორ და იქმნა ომი ძლიერი და სასტიკი: ქ~ეს
აქეთ, ჩტ ჟდ: ქართულსა პბ: ვ~ე შუადღედმდე და მიდრეკა
სა მზისასა ჰსძლეს ქართველთა და მოსრნეს თემურისანი ურ
იცხვნი მრავალნი რაზმნი, და მწყობრნი, და სხვანი ურიცხვნი
ივლტოდენ, იხილა თემურ ძლევა ესე თვისი, განძვინებული
განვიდა [კერძოთა] საკუთრითა სპითა თვისითა, და მოუჵდა
ქართველთა, მოსრნა მკვირცხლნი, და შემოუხდა გვერდით მჵ
ედართა შ~ა, ამით კ~დ მოხედნა რისხვამან ზენამან ქართ
ველთა, იძლივნეს და ივლტოდენ, ა~დ უმეტესნი მორჩებოდენ
და განერებოდენ ჵელთაგან მათთა ტყეთა, ღრტეთა და სიმ
აგრეთა სიახლითა და ბაგრატ მეფეცა წარმოვიდა ზემოთ

ვე: ხ~ თემურ შემოუსივნა ლაშქარნი, შემუსრეს მცხე
თა, და ყ~ნი ეკლესიანი ციხენი და სიმაგრენი ქართლისა
და სომხითისანი, და რ~ლნიმ მოწვეს ცეცხლითა: ვ~ა მჩე
ნარებს დღესაცა ქვაბთაჵევს ეკლესისა იატაკი, გარნ
ა კაცთა ეგოდენ ვერ ავნეს სრვითა და ტყვეობითა, რ~
განმზადებულნი იყვნენ: ამისი მყოფელი ლანგთემურ
უკუნ იქცა, ჩავლო ჲერ კახნი, მოაოხრნა იგინიცა ყ~ი
თა შენებულებითა, მერმე კ~დ მივიდა და და იმორჩილნა.
და ღისტანი უმეტეს პ~ლისა: იტყვიან მიერ ჟამითგ
ან იქმნა მუნ მოხმადიანობა დასხმულითა მისგან
ელითა, რ~.პ~ლ იყვნენ შერეულნი ქე~ნენი, ვ~ა სხვანი
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კავკასელნი, და მუნიდამ წარვიდა სპარსეთადვე: ხ~ ბა
გრატ მეფემან იწყო კ~დ შენება მოოჵრებულთა ციხეთ
ა და სიმაგრეთა მაგრებად, და კ~დ ეგრეთვე გებად, ა~დ წა
რავლინებდა სპათა თვისთა, და ოდესმცა თვითცა წა
რვიდის და მოსწყვედდა გარემოთა თათართა თემური
ს და სხმულთა ამის ზღვართა შინათ გარე: გარნა
შ~დ ამისა გარადიცვალა მეფე დიდი ბაგრატ ქე~ს
აქეთ ჩტ ჟე: ქრთ:, პგ: ხ~ ამას დიდი ბაგრატ
ამის თ~ს ეწოდა, რ~ იყო მძლეველი და გამარჯვებული თ
ვინიერ თემურისა ყ~თა წინა აღმდგომთა თვისთა, რ~
ორასითა მჵედრითა არა რიდებდა ათასთა და უმეტესთა
და მოსწყვედდა ყ~თა ს~დ კ~დ არა მორჩილებდა მძლავრთა,
და იღვაწა ქ~ყანასა თვისისათვის, არა განხეთქა მეფ
ობა თვისი, გარნა თუ მცირედ იკადრეს, ა~დ შიშით
ავე მისთავე ეგნენვე მორჩილებასა შ~ა მისს[.]ა: კვალად იტყვიან ვინათგან ბაგრატ მიქელ მეფის ძე იგიცა მეფეთა შთამომავალი იყო, მის გამოეწოდა დიდი ბაგრატ მეფესა ამასჱ
mეფობა სამეოცდა მეათხუ[ტ]თმეტე, მეფე გი
ორგი, ძე ბაგარტ მეფისა იბ წელი იმეფა:
ხ~ შ~დ ბაგრატისა იქმნა მის წილ ძე მისი გიორ
გი მეფე, შემოკრბენ დიდებულნი კათალიკოს ეპ
ისკოპოსნი, და აკ~ხეს მცხეთას: ამან გიორგი პ~დ ყ~ნი
საბრძანებელნი მამისა თვისისანი მორჩილებასა
შ~ა თვისსა, ხ~ ამის მეფობის მეორეს წელს მო~კდა,
და დიანი ვამიყ და ამანვე მეფემან დასვა მამია დადი
ანად ამანვე მეფემ მიუბოძა საერისთო ცხომისა, და
დადიანს მამიას მამის ერთგულობისათვის თვისისა
რ~ არა მორჩილ ექმნა ძეთა ბაგრატისათა: შ~დ მო~კდა
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კ~სი ილიოს, ამანვე მეფემ დასვა კ~სად მიქელ: ხ~ ესმა
რა ესე თემურს გამეფება გიორგისა თვინიერ მისა შეუ
ძნდა ფ~დ და წარმოავლინა სპასპეტი თვისი ყარალათი, და
შ~დ შეუდგაცა იგი კვალსა მისსა და მოვიდა რანს, აწ ყა
რაბაღად წოდებულსა: მოუვლინა დესპანი გ~ი მეფესა,
და მოუმცნო მე დავიპყარ, აღმოსავლეთი და მეფენი მისნი,
და ვარ მეფეცა შ~ნ ზ~ა, აწ მოვედ და მორჩილ მექმენ, და მო
განიჭებ ნიჭსა დიდსა, და ქყანასაცა შენსა უვნოდ, და
უკეთუ არა ჰყო მოვსრნა ყ~ნი მკვიდრნი ქ~ყანისა შენის
ანი, და ტყვე ვყო შენითურთ : მიუგო მეფემან გ~ი, უკეთ
უ ხარ მეფე გარნა წარმავალი. და დღეს მყოფი და ხვალე
არღარა, და მე ვარა მკვიდრი, ამისთვის პატივს გცემ და მო
გცემ ხარკსა, რათა დაიცვა ქყ~ანა მშვიდობით, და მე,
არა მოვიდე წ~ე შენსა, გნებავს ეს არს, უკეთუ არა, ჰყა
ვ რაჳ ძალგიძს და გნებავს, მსმენელი ამისი თემურ
განრისხდა, და მოვიდა შიდა ქართლს: ხ~ გ~ი მეფემან გა
მოიყვანა პირველვე დარიელიდამ ოვსნი დიდ ძალნი
და კავკასნი, და დახვდა თემურს შეკრებულისა სპითა
თვისითა, ეკვეთნენ ურთიერთარს ქ~ეს აქეთ ჩტ ჟვ:
ქართულსა: პდ:, განძლიერდენ საქართველოსანი ძლ
იერად, რ ~ ვინათაგნ მტერნიცა სპათა თემურისათა პ
ირითა ეყრებოდა, და იყო ბრძოლა მწუხრამდე, მისდრ
კ[ნ]ეს ქართველთა სძლევდნენ და ივლტოდნენ მრავ
ალნი იხილა რა თემურ სპანი თვისნი, ესრეთ აღ
უზახნა თვისთა თ~ა მყოფთა სპათა, აჰა დღე სი~კდი
ლისა ჩემისა, და მოვიდა ვ~ა გრიგალი და მაშვრალთა
ქართველთა ზ~ა: მაშინ კ~დცა რისხვით მოხედნა ღ~ნ
ცოდვათა ჩ~ნთა თ~ს, და გარე უკუნ იქცნენ გიორგელნი
და ივლტოდენ სიმაგრეთა შ~ა, რ~ უსწრათ სიღამემ
ან და განერნენ უფროს ვ~ე მოისრნენ: მიიქცა თემუ
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რ და მოადგა ტფილისს, ვერ დაუდგა და აღიღო და შეაყენნა მც
ველნი ხორასნელნი, მუნითგან მოვიდა და დადგა მუხრანს,
და მოაოჵრნა ნაშთნი, ა~დ მუნ მიერთოდენ თემურს რ~ლნიმე
ქართველნი და ჯანდიერ წარჩინებული, გარნა ფ~დ მცდელ
ობდა თემურ შეპყრობასა მეფისა გიორგისასა, და მით მიინდო
ბდა ყ~თა გარნა ვერ შეუძლო შეპყრობა, ამისთვის თვით
უკუნ-იქცა ყარაბაღსავე, და მუნიდამ წარმოავლინა ხო
ჯა შიხი და ამირჯან სპასპეტი თვისი სპითა დიდითა
მოოჵრებად ურჩთა და განდგომილთა და აღუთქვნა ნიჭნი
დიდნი, უკეთუ ვინმე შეიპყრობს გ~ი მეფესა. შემოვიდ
ნენ ესენი და მოაოჵრეს სადაცა ვინ ჰპოვეს ქყანათა

შ~ა, შ~დ უკუნ ქცეულნი. მივიდნენ თემურს წ~ე: ა~დ და ჭმ
უნდა თემურ, ვინათგან არა პყრობილი მიგვარეს მეფე
გიორგი: ამ ჟამად განდგა კ~დ ძე ბაგრატისავე კოსტან
ტინე და დაიპყრა იმერეთ[.]ივე და იწოდა მეფედ: ხ~ გიორ
გი მეფემან არა მიხედა მას, ა~დ კ~დ გამოიყვანნა ოვსნი
კავკასნი და ძურძუკეთი, წარუძღვა შეკრებული სპითა
თვისითა და მიუდგა ციხესა ალიჯანს: ხ~ შემუსრნა ი
გი და გამოიყვანა სულტანი თირ ჯალათისა პატიმარ
ყოფილი თემურისაგან მოაოჵრნა და მოსწყვიდნა გარემო
ნი მოხმადიანნი აღიღო ალაფ დიდ ძალი, და მოვიდა.
გამარჯვებული შინავე და განუტევნა ოვსნი, კავკ
ასნი და ძურძუკნი შოებულნი ალაფითა ფ~დითა:
შ~დ ამისა განიხილნა მეფემან გიორგიმ განდგომი
ლება კ~დ იმერთა, და ქყანათა თვისთა შეავება ესეთი
ოჵრებისა განიზრახა დიდებულთა თვისთა თანა, რათა
ზავ ჰყოს თემურის თანა: მაშინ დიდებულთა დაუმ
ტკიცეს სიხარულითა რათა ზავჰყოს, ა~დ თირ სულ
ტანი ჯალადისი არა სთქმიდა ზავსა, რ~ლიცა ჰყვა
ნდა მეფესა პატივითა: გარნა არღარა უსმინეს ს
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სულტანსა და წარავლინა მეფემან სახელით ისმაილ მოხ
მედიანი ვინმე წ~ე თემურისა აღმთქმელი მორჩილებისა პი
რსა ზ~ა, და ხარკისაცა მიცემად, და არღარა იყოს ქ~ყანათა ოჵრებ
ანი: მსმენელმან თემურ განიხარა და მოუმცნო მეფეს, უკე
თუ მოხვიდე ჩემდა, პატივითა და ნიჭითა დიდითა მიგითვა
ლო, და დავიცვა ქ~ყანა შენი უვნებელად, ა~დ მრისხანებდა ალ
იჯანის ციხის შემუსრვისათვის და იტყოდა, მაცთუნებს გი
ორგი მეფე მოსლვად წ~ე ჩემსა, და ამისთვის წარმოემართა
ათაბაგს იოანეს ზ~ა, რ~ლი მტკიცედ ერთგულად ჰსდგა მე
ფესა ზ~ა, რათა შემუსროს იგი: და ჩამოდგა სამცხესა შ~ა
მოაოჵრა ქ~ყანა და ეკლესიანი ყ~ნი, ხატნი და ჯვარნი.
შემუსრნა სადა რა ჰპოვნა და მოვიდა მანგ
ლისს, და დაადგრა მუნ თვე ორი: აქა ევედრნენ მოხმადია
ნნი მესამზღვრენი ქართლისანი თემურს, რ~ლსა აოჵ
რებენ ქართველნი, რ~ რა ჟამი იციან მოსწყვედდიან
და ალაფობდიან, უსმინა თემურ და მისცნა სპანი, მოვი
დნენ და მოაოჵრეს კ~დ ქართლი: ხ~ მანგლისს ყოფასა შ~ა
თემურს მოართვეს ძე კეისრისა, ამან პატივით შეიწყ
ნარა და განუტევა თვისადვე მშვიდობით:
შ~დ წარმემართა თემურ შესლვად მთიულეთს, რ~ გაჰყავს გ~ი მეფ
ეს მუნიდამ შემწენი, და კ~დ ჰგონებდა მუნ მეფესაცა: შევიდა არ
აგვს, შემუსრნა სიმაგრენი და მოაოჵრნა ა~დ ავნებდენ დიდ,

დიდსა მთიულნი და სპანი მეფისანი მუნ მყოფთა სპათა
თემურისათა: რა ვერა რა ტყვე ყვეს უკუმოიქცნენ, კ~დ წ
არავლინა თემურ ძენი თვისნი სულტან ჰუსეინ ფირმაჰმად,
ამირ შიხ, აბუბექირ და სპასპეტნი სხვანი: ესენი მოა
დგნენ ერიჯანს, რ~ი ეპყრა მეფესა გიორგის, ხანსა მცირე
სა შ~ა შემუსრნეს და მცველნი ციხისანი მოართვეს თე
მურს მანგლისსავე: მაშინ მეფემან შუა მდგომელ ჰყვ
ნა ძენი თემურისანი მამისა თანა, უსმინა მათ თემურ
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რ ჟამამდე და წარავლინნა ძენი თვისნი ბაღდადს და დაიპყრა ბაღდადი
და თვით თემურ მოვიდა თავრიზს ხილვად ციხისა ალიჯანისა:
შ~დ მოვიდა გელაქუნს, მუნ ყოფასა შ~ა წარუვლინნა თემურს მეფემან
ძმა თვისი კოსტანტინე ძღვნითა დიდითა ითხოვა შენდობა და აღ
უთქვა მორჩილება: სათნო იყო თემურ, და შეიწყნარა ძღვენი, პა
ტივსცა კოსტანტინეს, და გამოუტევა ნიჭითა, და მოუმცნო მეფესა,
იყავნ მშვიდობით და ნურღარასამცა ავნებთ მახმადიანთა, ხ~ თვით
თემურ მოვიდა ბარდავს, მუნიდამ წარავლინნა სპანი ოვსეთად გა
ნვლეს სპათა და რუბანდი, ლეკეთი და მივიდნენ ოვსეს მოსწყვი
დნეს, ტყვე ყვეს და მოიქცეს წ~ე თემურისავე: ესე ჰყო თემურ რ~
უწყოდა მეფე ძალს იცემს მუნიდამ: კ~დ იტყვიან, ვ~დ მიერითგ
ან იწოდა ჩერქეჩი, და იქმნა მამადიანობა მათ შ~ს:
ხ~ შ~დ ამისსა მო[.]ქც[.]ევასა წლისასა მოვიდა თემურ მანგლისსა
ვე, რ~ სცნას აღთქმული მტკიცე არს ანუ არა: ხ ~ იყო მუნ წა
რჩინებული სახელით იესე, რ~ლსა აღეთქვა მისლვა წ~ე თემ
ურისა, და არღარა მისრულ იყო მაშინ უღონო ქმნილმან იესემ ა
ღიღო ძღვენი დიდი და ასული თვისი ქმნულ კეთილი სახოვანი
და კეკლუც[.] შვენიერი, და მივიდა თემურის ძის აბუბექირი სთანა და
შესძღვნა ყ~ნი, ხ~ აბუბექირ შეიყვარა ქალი იგი ფ~დ, და უურვა.
მამისა-თანა და შეაწყნარა თემურსაცა:
იხილა ესე ათაბაგმა ი~ნემ, მივიდა იგიცა ძღვნითა წ~ე თემურ
ისა, მან პატივით შეიწყნარა იგიცა, ამისნი მხილველნი მიე
რთოდიან თემურს სომხითარ ქართველნი, ამის თვის,
მეფემან კ~დ წარავლინა ძმა თვისი კოსტანტინე წ~ე თემურისა,
და ევედრა მშვიდობასა: უსმინა თემურ, უკუნიქცა და დაიპყრა ქურთ
ისტანი: გარნა კ~დ არა და სცხრა გულის წყრომად, ვინათგან ენება
მოოჵრებად და მოხმადიანობა საქართველოსი:
წარავლინა შიხბარამ შირვან შაჰ, რათა სცნას დებულება
გლეხთა და შემოსავალი მეფისა დავით თემურ მოვიდა კარს: მისმ
ან მხილველმან მეფემან წარუვლინა მთავრი იესე სომხი
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თარი ვედრებით, რათა არა მოაოხროს ქ~ყანა ესე, რ~ რაცა იგი აღგვითქვ
ამს აღგვისრულებიეს: განრისხნა თემურ, და არღარა მითვალა ძღ

ვენი მე~ტყველმან, შეიკრებს მოსავალთა და მიენდობიან სიმაგრეთა
ა~დ ამისთვის მოუმცნო მეფესა, გნებავს თუ რათა იქმნე მახმად
იან, მაშინ მოგცნე ქ~ყანანი და განგათავისუფლნე, უკეთუ არა ჰყო დავასრულო სპანი და ძლიერება ჩ~ი შ~ნ ზ~ა, და მოვაოჵრო ქ~ყანა შ~ნი დატყვე ვყვნა ყ~ნი წარჩინებულნი სახლეულით შ~ნითურთ შ~ნცა:
გარნა თუ მოხვიდე ჩემდა, და ჰყო ესე, ვფუცავ მაჰმადსა პატივით
განგიტეო ქ~ყანითურთ, ვ~ა განუტევე ძეცა კეისრისა, და წარმოუ
ვლინა მეფესა ესენი, და მიუდგა თვითცა უკან:
ხ~ მეფემან უბრძანა შემოტანად ნაშრომთა მომკად და დახიზვნ
ად ყ~თა, მაშინ თემურ ჩამოჵდა შიდა ქართლს, ა~დ რა ვერღარა
ჰპოვა, შეიქცა და მოადგა ბირთვისის ციხესა, რ~ მუნ დგნენ მრავ
ალნი წარჩინებულნი და აზნაურნი დედა წულითურთ და მრავა
ლ გზის მოეწყვიდათ სპანი თემურისნი, ვ~ა ლომთა თხანი მოეტე
ვნენ ციხიდამ სპათა თემურისათა და მოსწყვიდნეს ურიცხვ
ნი და მიიქცეს ლტოლვად: ა~დ მუნ მზირ ეყო თემურს, და რა მიიწი
ვნენ მეციხოვნენი სპათა სხვათა სრვითა, მოეტევა თემურ, გარნა იქმ
ნა უფიცხლესი ბრძოლა, ა~დ აოტა თემურ მეციხოვნენი და მოსწყვიდნა მრავალნი, ხ~ ნაშთნი შევიდენ ციხესა შ~ა: და განამაგრ
ეს ციხე: მომხილველმან ციხისამან თემურ სცნა სიმტკიცე
ციხისა, და ბრძანა უკუნ ქცევა ციხისაგან: მაშინ გამოჩნდა.
კაცი ვინმე მისრული სახელით ბეგიჯან, რ~ლი იტყოდა აღება
სა ციხისასა, განიხარა თემურ და აღუთქვა ნიჭი დიდი: ხ~ კაც
მან მან შექმნა კიბე საბლისა, და ჰპოვა კლდესა ზ~ა აღსავალი,
აღვიდა ღამე კლდესა მას ზ~ა და აღიყვანა თხა ერთი დამ ო
აბნა წვერნი კიბისანი კლდესა ზ~ა, და აძრახა თხა სამგზის,
მერმე დაკლა თხა იგი, მაშინ კიკინის მსმენელნი სპანი
თემურისანი აღვიდნენ კიბესა ზ~ა ხ~ სისხლის მხილველნი
მეციხოვნენნი ჰგონებდენ მოსვრასა მუნ მყოფთა მეციხოვ
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ენთათა, და იწყებდენ, [მოსრვასა]თვისთა მაგრებათა, გარნა აღივსო
რა ციხე თემურისათა და იწყეს ბრძოლა ქვემოთ მეციხოვნეთა, ა~დ მო
სრვიდენ მეციხოვნენი, მერმე მძლე ექმნენ სიმრავლითა და განუხ
ვნეს კარნი ციხისანი, და მოართვეს ციხის თავი ნაზარ დედა წულ
ით თემურს და სხვანიცა მთავარნი და აზნაურნი:.
ხ~ თემურ ყ~თა წარკვეთა თავი, და ცოლი ნაზარისი მისცა შირვანი
ს მპყრობელსა, და ბირთვისს შეაყენნა თვისნი და ამცნო ცი
ხის[.] თავს აჰმადს მოოჵრება ყ~თა ეკლესიათა გარემოთა და ქყ~ანა
თა და თვით, წარვიდა თემურ: ა~დ ლანგთემურ ბრძოლასა შ~ა შეიპყ
რა სულტანი ბაიეზით, შთასვა რკ[.]ინის გალიასა შ~ა და დაჰყვან
და ეგრეთ სადა ვიდოდა:
ხ~ ესე ბაიეზით იყო ძის ძე ოთმანისა, და ესე ოთმან იყო ვ~ა
თვით იტყვიან ჩინგიზთა ტომისა: ხ~ რ~ლ საგონებელ არს ერი

ნჯი ნოინისაგან ყაენის ონხანის გვარისა, რ ~ დაიპყრა სულტ
ანმან ყიასდინისა, და ოთმან დაიპყრა აღმოსავლეთი ქეს აქ
ეთ: ჩტგ ქართ და შდ მოკ~და ქეს აქეთ ჩტ კზ: და ჯდა ძე მი
სი ორხან, ესე უმეტეს განძლიერდა და აღიღო ტარსუ: შ~დ მო
კდა ქ~ეს აქეთ ჩტჳ ჲ: და ჯდა ძე მისი მურად, ესე განვიდა
ნებითა ბერძენთათა კალიოპოლის და აღიღო ანდრანე და ფი
ლიპპეპოლი შ~დ მო~კდა ქეს აქეთ ჩტღთ, და ჯდა ძე მისი
ბაიეზით, ესე მოადგა კოსტანტინუპოლს და მუნ ესმა აღება
თემურისაგან აღმოსავლეთისა, დაუტევა იგი მოვიდა და ეწყ
ო ლანგ თემურს, იძლია და შეპყრობილ იქმნა ბაიეზით თემუ
რისგან ქ~ეს აქეთ ჩტ ჟა:
ხ~ ლანგ თემურ და იპყრა ყ~ი აღმოსავლეთი, და წარვიდა სამარ
ყანდს, და რ~ა შევიდეს ჩინეთს, და მო~კდა სამარყანდსავე: ხ~ შ~დ
წარსლვისა თემურისა და იპყრა მეფემან გიორგიმ ქართლი,
სომხითი, ჲერ კახნი და იწყო შენებად მოოჵრებულთა, და ბრძო
და ციხოვანთა: ხ~ შ~დ მოკლეს მეფე კოსტანტინე იმერეთს,
და არა დაშთა ძე, ა~დ ძმისწული დიმიტრი, ამის მხილველი
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მეფე გ~იორგი შთავიდა სპითა და დაიპყრა ყ~ი იმერეთი, მოერ
თვნენ ყლნი წარჩინებულნი და დიანი მამია, გურიელი, შარვ
აშიძე და სხვანი: ხ~ მოსცეს მეფეს დიმიტრი ძე ალექსანდ
რე მეფისა უმეტეს გულდებისა და ერთგულ[.]ობისათ~ს, ა~დ
მეფემან არა რაჳ ავნო: გარნა წარმოავლინა ქართლს სომხითს, და მისცა საზრდოდ ყ~ნი სამჭირნონი მისნი:
შ~დ მეფემან გიორგი განაგნა იმერეთნი ყ~ითა დამორჩილ
ებითა თვისითა, მუნიდამ გარდმოვლო ლომსია და მოვიდა
სამცხეს, მოეგება ათაბაგი ი~ნე და ყ~ნი მესხნი და კლარჯნი,
განაგნა მეფემან მუნებურნიცა, ვ~ა განეგნეს ბრწყი
ნვალეს მეფეს გიორგის, დ აუბრძანა მოოჵრებულთა შ
ენებად ეკლესითა ციხე ქალაქთა და სიამგრეთა: მერმე მოვი
და ქართლს, და ბრძოდა მეფე ციხეთა ქართლისათა და უმეტეს
ტფილისსა, რ~ შ~დ თემურის სიკ~დილისა იწყეს ბრძოლანი
ძეთა მისთა ურთიერთარს, და დაშთა ქყანა და მეფე მათგან მშ
ვიდობით: ხ~ მეფემან განასხნა თათარნი, და აღიხვნა ცი
ხენი ქართლ სომხითისანი ს~დ, შთავიდა კახეთს, ჲერეთს,
მოოჵრებულნი მუნებურნიცა აღაშენნა და განაგნა ყ~ნი დამ
შვიდობასა და შენობასა შ~ა შ~დ თემურისა წარსვლისა და ა
დგრა ექვსი წელი ქყანა და მოვლიდა მეფე განასხ მიდა თა
თართა საზღვართა თვისთაგან, და მოსრვიდა და აღიღებდა ა
ლაფთა მათთა დიდ დიდთა:
შ~დ მოკ~და კ~სი მიქაელ, და ამანვე მეფემან დასვა კ~სად
დავით: ა~დ ვ~რ იყო ჭირი დიდი გ~ი მეფისაგან ყ~თა გარ

ემოთა მოხმადიანთა ზ~ა ვ~ე რახსის კიდედმდე მოსრვითა.
და ალაფობითა: ამისთვის შეიკრიბნენ ყ~ი თურქობა ლა
შქრობა დიდ ძალი, უკეთუ არა ესვათ ყაენი ა~დ ბილწ
ის სჯულისა მათისა მჵურვალებითა წარმოემართნენ
ქართლსა ზ~ა მოესმა მეფეს მოსლვა მათი და ვ~რ გამ
არჯვებული და ალაფ შეკრებული იყო მათ ზ~ა მრავ
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ალ გზის, სისწრაფითა არღარა მოისწრაფა სხვანი სპანი
თვისნი გარნა რაოდენნი ესწრნენ თვისთა თანა: მიეგებნენ
წინა და იქმნა ბრძოლა ძლიერი, რ~ მოისრნენ თურქნი უმრა
ვლესნი, ა~დ ძლიერისა ბრძოლისა მათისაგან მოიკლა მე
ფე გიორგი თურქთაგან ქეს აქეთ ჩზ: ქართ ჟე: და მოს
რნეს ს~დ სპანი მისნი, შემოვიდნენ მოაოჵრეს ქართლი მა
რბიელობით და წარვიდენ: ვინათგან იხილეს მციერთა სპ
ათაგან ბრძოლა ძლიერი და უგონებელცა იყვნენ სიკ~დილსა
მეფისასა, რათა არა ეწიონ სხვანი სპანი სიდიდითა მა
თითა: (კიდურზე:) საგონებელ არს ბრძოლა ესე ნაჵიდურ
ს, სადაცა არს საფლავნი რლ~ისასაცა იტყვიანცა მუნ
მოწყვედილთა ქართველთა, რ~ არღარა წარიღეს თვის
თვისთა სასაფლაოთა და დაიფლნეს მუნვე, ვინათგან მე
ფე მოკლეს არღარა ივლტოდენ, ა~დ მოსწყდენ ს~დ, რ~ლი
საჩინოდ არს დიდ დიდთა ფიქლის ქვათა შემოზღუდვი
ლი და დამარხული:
mეფობა სამეოცდა მე ათექვსმეტე მეფე კოსტანტინე ძმა გიორგი მეფისა: შვიდი წელი იმეფა:
შ~დ გიორგი მეფისა დაჯდა ძმა მისი კონსტანტინე, და დაი
პყრა ყ~ლი გიორგია: ამან მოიღო გვამი გიორგი მეფისა
და დაფლა მცხეთას, ამან კ~დ იწყო უმეტესი კირთება და
სხვანი მოხმადიანთანი, დამაგრება ციხეთა და ქალაქთა,
სიმაგრეთა და ქყ~ანათა, და აღშენებად ეკლესიათა; და ვ
ითარ განამრავლნა მოსრვითა იავარი მოხმადიანთა, და მ
რავალ გზის დიდ დიდთა შეკრებულთა ლაშქართა სძ
ლო და მოსწყვიდნა[.]: წარვიდენ[.] და აუწყეს ვაზირსა ანუ
ბეგრალბეგსა ანატოლისასა, ხ~ მან მიუწერა სულტა
ნსა მუსასა, რ~ი იყო ძის ძე ბაიეზეთისა, რ~ ძემან ბაი
ეზეთისამან სულეიმან ანუ კალეპიმ იწყო მეფედ შ~დ
1-28 სტრ., 289r
მამისა თვისისა, ქ~ეს აქეთ ჩგ და დაიპყრა ედრენა და ფილ
იპეპოლი, და ყ~ი აღმოსავლეთი, რ~ი ეპყრნეს მამასა თვი
სსა, და მოკ~და კალეპინ ქ~ეს აქეთ ჩი: და დაჯდა ძე მისი მის წილ მუსა: ესე განძლიერდა და დაიპყრა თესალონიკე, ამან

ვე მოუწოდა ბეგრალ ბეგსა, რათა წარვიდეს სპითა ძლიერითა
და დაიპყრას ყ~ნი ივერიელნი: მცნობელმან მეფემან კოსტა
ნტინემ განამაგრნა ციხენი, სიმაგრენი და შემოიკრიბნა
სპანი სდ გიორგიისანი და მიეგება ბრძოლად: ეკვეთნენ
ურთიერთსა[..], და მოსწყდენ ორგნითვე, გარნა უმეტეს უმრ
ავლესნი თურქნი, რ~ მისდრიკეს სივლტოლად:
მაშინ მეფე სიფიცხლითა გულისათა შევიდა გუნდა შ~ა
მათთა, მოსწყვედდა უშიშად, ა~დ მოიკლა მათგან მუნ ბრძო
ლასა შ~ა თურქთაგან ქ~ეს აქეთ ჩიდ: ქართულსა.
რბ, და იძლივნეს საქართველოსანი მოჰყვნენ თურქნი,
შემოვიდნენ კლარჯეთს, ვერა ჰპოვნეს ხიზანნი მოარბ
ივნეს ქყანანი, გარნა ციხენი ვერ შემუსრნეს, ვინათ
გან გამარჯვებულნი იყვნენ, ამისთვის უკუნ იქცეს
და წარვიდენ ფიცხად, ვინათგან მოს წყდენ მრავალნი
მათგანნი ბრძოლათა შ~ა ჱ
mეფობა სამეოცდა მეათშვიდმეტე მეფე ალექსა
ნდრე ძე გიორგი მეფისა: მეფის კოსტანტინე
ეს ძმის წული ოცდა რვა წელი მიეფა:
ხ~ შ~დ მეფის კოსტანტინესა დაჯდა ძმის წული
მისი და ძე გ~ი მეფისა ალექსანდრე მეფედ: ამან მოიღო გვამი კოსტანტინე მეფისა და დაფლა ვარძიას: ა~დ
იხილა მამია დადიანმა ესე ვითარებანი, ამან ინება
და მორჩილება აფხაზთა, ამასვე წელსა შეიკრიბნა სპ
ანი ოდიშარნი მეგრელნი და წარვიდა, მისრულსა აფხაზ
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ეთს ეწყო შარვაშიძე აფხაზით სიმაგრით გამო მოსწყვიდნ
ეს მეგრელნი, და მოკლეს დადიანი მამია, და ნაშთნი სპანი იო
ტნეს, და ლტოლვილნი მოვიდეს ოდიშს:
ესმა რა ესე მეფეს ალექსანდრეს, შემოიკრიბნა სპანი თვისნი და წარვიდა: ხ~ შთასრულს ოდიშს მოეგება მეფეს ძე და
დიანის მამიასი ლიპარიტ, და ითხოვა შენდობასა უკეთ
უ სცოდა რაჳ მამამან მისმან შეუნდო მეფემან, რ~ იყო ტკ
ბილ და მოწყალე, და არა რაჳ ვისავნო გარნა ლიპარიტ აღ
იყვანა პატივსა მამისა მისისასა:
მერმე წარვიდა აფხაზეთს, და წარიყვანა ლიპარიტ დადიანი
მოეგება შარვშიძე და დაემორჩილა მისსა ვ~ა
პ~ლთა მეფეთათა, განაგნა მუნებურნი და დაამშვიდნა იგი
ნი და მოვიდა ქუთათისს, შემოკრებულმან იმიერ ამერთა დი
დებულთა, და კ~სთა და ეპისკოპოსთაგან ე~კხა მეფედ მუნ:
ა~დ ვინათგან ათაბაგი მიზეზობდა თურქთაგან ძალ ყ
ოფასა, და არღარა მოვიდა, ამისთვის განაგნა საქმენი

იმერთანი: კ~დ მოიყვანა დიმიტრი ძე ალექსანდრესი,
და მისცა ერისთობა იმერეთისა, რ~ ამის დიმიტრის დაჳ
კოსტანტინე ბიძისა თვისისა სიცოცხლესა შ~ა მოეყვა
ნა ცოლად თამარ, და ექმნა ქორწილი, და ამით დაამშვ
დნა იმერნი და დიმიტრი ერის თავობდა: მორჩილებასა
შ~ა ალექსანდრესა მერმე შემოიკრიბნა სპანი იმერთ
[.]ანი, წარმოვიდა და მოვიდა ქართლს, მოერთნენ ქართვ
ელნი, სომხითარნი, და ჲერ კახნი, მივიდა და დადგა თა
ვსა კოხტისასა, ამცნო ათაბაგსა, რათა არა ჰყოს განდგ
ომილება, ა~დ ათაბაგმან არა ინება და შემოიკრიბნა მი
მდგომნი თვისნი, და ეწყო მეფეს ალექსანდრეს კოხტი
ს თავსა: მაშინ შ~ა ფიცხელისა ომისა იძლია ათა
ბაგი, და მოსწყდეს სპანი მისნი, შეიპყრეს ათაბაგი[.]
ი~ნე და მოართვეს მეფესა ქ~ეს აქეთ ჩ  ი ე ქართ
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ლსა, რ გ, ხ~ მეფემან პატიმარ ჰყო, და დასხნა ერისთა
ვნი თვისნი: მერმე ევედრა ათაბაგი შენდობასა შეცოდე
ბისასა: რათა იყოს საუკუნესა მონებასა შ~ა: ხ~ მეფე ვი
ნათგან იყო მოწყალე და შემნდობელი, და კ~დ წინა ერთგ
ულებისა თვისისა თ~ს აფიცა მონებრივსა ერთგულე
ბასა შა, და აღიყვანა ათაბაგობასავე განაგნა და დაამშ
ვიდნა მუნებურნი სიბრძნე მეცნიერებითა თვისითა, და
მოვიდა ტფილისს: ხ~ მაშინ ვინათაგან და ემშვიდნეს ყ~ნი
თვისნი ქ~ყანა შემოკრიბნა ყნივე კ~სი, ეპისკოპოსნი და დ
იდებული, ერისთავით ერის თავნი, მთავარნი და გან
იზრახა მათთანა აღშენებისათვის დიდისა და ცათა მობაძ
ავისა კათოლიკე ეკლესისა მცხეთისა და რლთამე მო
ოჵრებულთა ეკლესიებთა, რ~ ვინათგან განმკვიდრებულ
იყვნენ მთავარნი ვ~ა ათაბაგი, გურიელი, შარვ
აშიძე, და სვანთა ლეგეონი:.
და ღათუ გამოსცვლიდიან და იყვნიან მორჩილებათა შ~ა
მეფეთა, ა~დ მონათესავეთა აღიყვანიან პატივთა
ზ~ა მათთა [მეფეთა, ა~დ] ხ~ მთავართა ესმათ რა ბრძანებაჳ
ესე მეფისაგან განიხარეს ყ~თა და შეაკვეთეს ყთა საბრ
ძანებელთა თვისთა თვინიერ სამეფოსა გამოსაღები
სა ყ~სა გლეხსა კვამლსა ზ~ა სამი კირმანეული, რ~ არ
ს ექვსი შაური აწინდელი, და მოკრეფდიან ამას წლი
თი წლად, და ამით იწყო შენებანი მცხეთისა, და რუისი
ს ღვთაებისა და სხვათა ეკლესიათა, გარნა თვისნი
ცა საუნჯენი მრავალნი მდიდრად აჵმარნა: ხ~ მოეცა მ
შვიდობა ღ~ისაგან თხუთმეტსა წელსა, და შეასრულ

ნა განზრახვანი თვისნი: კ~დ გარდაიცვალნენ ჟ~ა ამი
სსა კ~სნი სამნი ესენი დავით ელიოს და თეოდორე და
მანვე მეფემან ალექსანდრე დასვა კ~სად შიო: ხ~ წელ
სა ქ~ეს აქეთ ჩ  ლ ქართულსა რ ი ჲ: იყო მეფე
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[მან] ალექსანდრე იმერეთს მოვიდნენ სარკინოზნი და ანაზდი
ს უცნობითა აღიღეს ლორე, და თვით დაიპყრეს მოარბიეს
სომხითისანი სამცხემდე, უკუნიქცნენ და წარვიდენ: გა
რნა ავნეს დიდი ქართველთა, და აცნობეს მეფესა. წარმ
ომართებული მეფე მოვიდა ქართლს: ხ~ შ~დ წელსა ქეს აქ
ეთ ჩ  ლ ა ქართულსა რ ი თ: შემოიკრიბნა მეფემან
სპანი და მოვიდა ამბერდს, და მუნე ბურნი განაგნა და დაიმო
რჩილა თვისად: კ~დ წელსა ქ~ეს აქეთ ჩლ ბ: ქართულ
სა რკ, მოადგა მეფე ლორეს, აღიღო იგი და მოსრნა სა
რკინოსნი, და დაიპყრნა თვისად ლორე: კ~დ მოხარკე ყვნა
რანი და მოვაკანი და შარვანი: მოვლო სამეფო თვისი და მო
ვიდა კ~დ ტფილისს: ხ~ აქამომდე ვინათგან სპარსეთი
უცალო იყო უმეფო, და მრავლად განყოფილი, ა~დ წელ
სა ქ~ეს აქეთ ჩლ ქართულსა რიჲ გამოჩნდა კაცი
შარუხ ამან დაიპყრნა რ~ლნიმე სპარსეთისანი, მოვიდა
და დაიპყრა ადრიბეჟანიცა, და შემოვიდა სომხითს: მაშ
ინ ამისთვის განიზრახა მეფემან ალექსანდრემ შემო
კრებულთა დიდებულთა თვისთათანა რაჳ ჰყონ ბრძოლა ანუ ზავი; ა~დ განამტკიცეს პ~ლ ზავი, და უკეთუ არა
ინებოს, მერმე ვბრძოთ შეწევნითა ღ~თისათა:
ამისთვის აღიღო მეფემან ძღვენი და ძე თვისი დი
მიტრი წარავლინა ქ~ეს აქეთ ჩლე ქართულდა კგ:
და მოითხოვდა მშვიდობა: ხ~ შარუხშა სიხარულით შეიწყ
ნარა და პატივსცა მისებრ დიმიტრის: შ~დ ანიჭა ნიჭ
ნი დიდნი და წარმოუვლინა ამასვე მშვიდობით ზავის
მყოფელმან, და თვით შარუხ უკუნ იქცა და წარვიდა: ა~დ
იხილეს რა ესე განიზრახეს განძელთა და შირვანელ
თა სპარსეთისა მეფობა, და არღარა ინებეს ხარკისა
მიცემად ალექსანდრე მეფისა: განრისხნა მეფე ალე
ქსანდრე შემოიკრიბა სპანი თვისნი რჩეულნი, და შ
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თავიდა ყარაბაღს ქ~ეს აქეთ, ჩლ ზ: ქართ, რკე: ვე
რ წინა აღუდგნენ განძელნი მოსრნა ურჩნი და ყვნა კ~დცა
მოხარკე: ამისი მხილველნი შარვანელნი და დარუ
ბანდელნი შეშინდნენ ძლიერებითა მისითა, და მოერთ
ნენ ყარაბაღსავე ძღვნითა დიდითა: ხ მეფემან დაამ

შვიდნა და განუჩინნა ხარკნი, და დაიმორჩლნა ყითავე, უკ
უმოიქცა და მოვიდა ტფილისს გამარჯვებული: ამისთვი
ს წარუმართა ღ~ნ, რ~ იყო მშვიდი, მდაბალი, მოწყალე,
შემნდობელი მიმტევებელი, [..]ქვრივთა და ობოლთა
და ვრდომილთა შემწყნარე, სამღვდელოთა პატივის მც
ემელი; ეკლესიათა მაშენებლი და მამკობელი, მჵნე,
აჵოვანი შემმართებელი, შვენიერ ჰაეროვანი, ტკბილი
ხ~ ურჩთა თვის მრისხანე:
ა~დ ესე ალექსანდრე მეფე მოვლიდა ყ~სა სამეფოსათვისსა ზამთარ იმერეთს, ზაფხულ სამცხეს კლარჯეთ
ს და თრიალეთს: შემოდგომა გაზაფხულს სომხითს ქარ
თლს, ჲერ კახეთს, და იყო სიხარული, შვება, ნადიმობა
ნადირობასა შ~ა განგებასა შ~ა ქყ~ანისასა: ა~დ ამის
ა შ~დ თანამდებობისაგან წარმავალისა სოფლისა
გარდაიცვალა მეფე ალექსანდრე, და დაფლეს მცხეთ
ას ქეს აქეთ ჩმბ ქართულსა: რლ
ჰსწერენ და რონოლებასა შ~ა რ~ ფლორენციის კრებასა
ზ~ა იყო ერთი მიტროპოლიტი სოფრონ
და ერთი ეპისკოპოსი ქართველნი,
რ~ლი იქმნების ალექსანდ
რეს მეფობის წელი
ათ ცხრამეტი
ქ~ეს აქეთ
ჩ  ლ გ:
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mეფობა სამეოცდა მეათრვამეტე მეფე ვახტანგ
ძე მეფის ალექსანდრესი სამი წელი იმეფა:
ხ~ შ~დ მეფის ალექსანდრესა მეფე იქმნა ძე მისი ვახტანგ
შემოკრებითა კ~ს ეპისკოპოსთათა და დიდებულთა წარჩინ
ებულთა, ე~კხა მცხეთას და დაიპყრნა ყნი საბრძანებელნი მამ
ისა თვისისა: რ~ იყო ძლიერი ტანითა, ახოვანი, შემმართებელი
ახოვანი ჰაეროვანი, შვენიერი, მრისხანე, საშინელი, უხვი, მდა
ბალი და სამჵედროთი სრული: მეფესა ამას უთხრეს შვენიერება
და სიკეკლუცე ფანასკეტელისა ასულის სითისხათუნისა, ეტრფ
ფიალა მეფე და მოაყვანინა ცოლად, და ჰყო მისთანა ქორწი
ლი ჯეროვანი, და შეიყვარა ფ~დ: ხ~ სპარსეთს მო~კდა სარუხ
და მის წილ დაჯდა ჯაჰანჯაჰ ქეს აქეთ ჩმ ქართ, რკჲ ესე
ჯანჯაჰ მცდელობდა დაპყრობასა ს~დ სპარსეთისასა და გარ
ემოთა ყ~თა, ზა, წარმოემართა და უგრძნეულად მოვიდა სამცხ
ეს, და მოუხდა ახალციხეს და ბრძოდა ძლიერად: ქ~ეს აქ
ეთ ჩ მდ, ქართულსა რლბ: ამისმან მსმენელმან მეფ

ემან ვახტანგ მოსწრაფედ შემოიკრიბნა სპანი ამერ იმერთა,
ჲერ კახთა, სომხით ართა, და მივიდეს სამცხეს, და მუნ მოერ
თნენ მესხნი ს~დ: ეწყო ჯაპანშას და იქმნა ბრძოლა
ძლიერი დილით მწუხრამდე, და მოსწყდნენ ორგნითვე მრ
ავალნი, გარნა უმრავლესნი ჯაჰანშაჰისანი, ა~დ სწო
რი ძლევა იქმნა, და ვერცა ერთმან სძლო, და სიღა
მით უკუდგნენ ბრძოლისაგან:
და ხვალისად ორნივე მემუქარენი, ა~დ მასვე ღამესა
აღიყარა ჯაჰანშაჰ სპითა თვისითა იდუმალ, რლი
ვერვინ უგრძნა და წარვიდა ფიცხლად: ხ~ დილასა რა იხ
ილა მეფემან ვახტანგ, ინება დევნა მისი,, გარნ
ა დიდებულნი არღარა აუფლებდენ მეტყ~ლნი, აწ
ჯერ არს მადლობაჳ ღ~ისა, ვინათგან არა რაჳ წა
რაქვს ჩ~ნი ა~დ თვისიცა დამტევებელი ივლტის:
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უსმინა ესე მეფემან, და მოიქცნენ გამარჯვებულნი: და შ~დ
მცირედისა ჟამისა ამავ ქ~კნსა შ~ა მო~კდა ი~ნე ათაბაგი, და ა
მანვე მეფემან აღიყვანა ი~ნე ათაბაგის ძე აღბუღა პატი
ვსა ათაბაგობისასა, კ~დ ამა წელსა მოკ~და დედოფალი
სითიხათუნ, და დაფლა მეფემან ბანას: ამისა შ~დ იმეფა
მეფემან ვახტანგ წელი ერთი მწუხარებითა ცოლისა თ
ვისისათვის, გარნა მეფობდა კეთილად განგებითა ქყ~ანის
ათა მერმე გარდაიცვალა ქ~ეს აქეთ, ჩ მე: ქართ რ ლ გ:,
და არა და უტევა ძე და არცა ასული და დაფლეს ბანასავე
ცოლისა თვისისათანა:,
mეფობა სამეოცდა მეათცხრამეტე მეფე გიორგი:
ძმა ვახტანგ მეფისა და ძე ალექსანდრე მეფისა.
ოცდა ოთხი წელი იმეფა:
ხ~ და ჯდა მეფედ ძმა ვახტანგ მეფისა და ძე ალექსანდრე
მეფისა გიორგი მეფედ შემოკრებულთა კ~ს ეპისკოპოსთა
და დიდებულ წარჩინებულთა ნებითა, აკ~ხეს მეფედ მცხე
თას: ხ~ იყო ესე გიორგი მეფე ყ~ლითა სიკეთითა და სა~მღ
თო სამჵედროთი სრული, და აღმკული პ~ლსა მეფობასა, ბე
დნიერი და წარმატებული, და წარმართებელი: ა~დ შ~დ უბრკმა ბრ
ძოლისა სვიანობამან შარავანდედობისამან, და განსქდა ჟ~ა
ამისსა სამეფო სამ სამეფოდ, და ხუთ სამთავროდ: შ~დ და
ჯდა რა ესე გ~ი მეფედ, ამან და იპყრნა ყნი საბრძანებელ
ნი მამისა თვისისანი, და მართვიდა კეთილად: ამას
მოსცემდენ ხარკსა შარვანი, რანი, და შირვანი, ა~დ ათა
ბაგი აღ ბუღა იყო კაცი მშვიდი, უშ[.]ფოთველი და სამ
ართლის მოქმედი, ვ~ა გვაუწყებს მის მიერ აღეწრილი

სამართლის წიგნი, რ~ლი დაუდგა მესხთა ბრძანებითა
მეფისათა: ხ~ ბიძასა მისსა ყვარყვარეს აქვნდა გულ
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სა მანკიერება, რ~ ქვემორე გამოიცხადების : ამან ყვარყვარე:
იხილა ესე ვ~რი აღბუღას მოქმედებანი იწყო გარდაბირებად
მესხთა, აგრძნა აღბუღა და მივიდა რათა შეიპყრას ყვარყვ
არე ეწყო ძლიერად: ქ~ეს აქეთ ჩმზ: ქართუილსა რლე: და
იძლია აღბუღა ათა ბაგი, და მოვიდა წ~ე გიორგი მეფისა: გა
ნრისხნა მეფე, წარვიდა და მივიდა სამცხეს, ხ~ ყვარყვარე მოეგ
ება მეფესა და იტყოდა უცოდველ ყოფასა: ა~დ მეფემან აღიყვა
ნა კ~დ აღბურა პატივსა ათაბაგობისასა და ყვარყვარე და იჭ
ირა კარსა ზ~ა თ~სსა გარნა შურითგან იქმნა ყვარყვარე ქვე
ნამხედველი მეფისა; წელსა ქეს აქეთ, ჩნა: ქართ: გამო
ვიდა ორმოცდა ათი კატარღანი სავსენი სპითა სულტან
მურადის მაჰმადის ძისა და აღაოჵრნეს და მოსწყვიდნეს ცხო
მი, აფხაზეთი და ზღვის პირნი უკუნ იქცნენ და წარვიდენ.
ამისი მცნობელი მეფე გიორგი წარვიდა მოსწრაფედ ა~დ
ვერღარა ეწია, გარნა მკვიდრნივე დასხნა და უქმნა სიმაგ
რენი, განაგნა მუნებურნი და მოვიდა გეგუთს: ხ~ ამასვე წელ
სა მო~კდა ათაბაგი აღბუღა, და შ~დ მისა ამან მეფ
ემან გიორგი მიუბოძა ბიძასა მისსა ყვარყვარეს მობირ
ებითა ვაზირთათა ათაბაგობა: შ~დ ნადირობასა შ~ა მოკლ
ა ცხენმან დიმიტრი ძე ალექსანდრე მეფისა, და ძმა გიორგი
მეფისა ქ~ეს აქეთ ჩნბ ქართულსა: რმ. კ~დ უკუდგნენ
შირვანელნი, და არღარა მოსცნეს ხარკნი ამისთვის შეიკრ
იბნა მეფემან სპანი და მოსრნა ურჩნი, და დამშვიდნა სხ
ვანი: შეუკვეთა ხარკი და მოვიდა თვისად: კ~დ ამას ჟამ
სა შ~ა განრისხნა ღ~ი ქე~ნეთა ზ~ა ცოდვათა ჩ~ნ ქე~ნეთა
თვის და აღიღო სულტანმან კოსტანტინუ პოლი ქ~ეს აქ
ეთ ჩ ნგ ქართულსა: რმა, რ~ მო~კდა კალეპინ ქეს აქეთ
ჩი ქართ და ჯდა ძე მისი მუსა, ძმამან თვისმან მაჰმად
მოკლა ქ~ეს აქეთ. ჩ  ი გ , და ჯდა მაჰმად:
მო~კდა მაჰმად ქეს აქეთ ჩკბ: და ჯდა ძე მისი მურად რ
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რლისა კატარღებამან მოსტყვენეს ზღვის პირნი: მო~კდა მ
ურად ქ~ეს აქეთ ჩ  ნ ა: და ჯდა შ~დ მისსა ძე მისი მაჰმად
ამან მაჰმად მეორესა წელსა მეფობისა თვისისა წარიღო
სამეუფო ქალაქი, გარნა წაღება დაუსახვიდა საქართვ
ელოსა დიდსა ბრ~ტსა, რლნიცა ქვემორე შეუდგების:
ხ~ მო~კდა იმერთ ერისთავი დიმიტრი, და მეფემან დასვა
ბაგრატ ძე მისი, და კ~დ გარადიცვალა ამის მეფობისა

ჟ~ა შ~ა კს~ი შიო, და ამანვე მეფემან და სვა კ~სად და
ვით: ხ~ წელსა ქ~ეს აქეთ ჩ ჳ ბ: ქართ, რგ: გან
ზრახვითა ყვარყვარე ათაბაგისათა განდგომა იმერთა:
იწყო ზრახვად იმერთა ერისთავმან ბაგრატ ძემა
ნ დიმიტრისამან, რ~ა ჰყონ იგი მეფედ, და აღუთქვა
თავის უფლება და დიანსა, გურიელსა, შარვაშიძეს
და სვანთა, ესე სთნდათ მთავართა ამისი ესრეთ
ყოფად და მისცეს პირი მტკიცე, და ჰყვეს მეფედ იმ
ერთა, ესე ესმა რა გ~ი მეფესა აღუძნდა ფ~დ, და შემოკრ
იბნა სპანი ქართლ სომხითისა და-ერ კახთა და უ
ბრძანა ათაბაგსა შთამოსვლა სპითა სამცხისა
თა ფერსათიდამ იმერეთსა შ~ა, და მეფე გიორგი შთ
ავიდა იმერეთს სპითა თვისითა: ხ~ ათაბაგი აღა
რ მოვიდა მჭვრეტელი საქმისა თუ რაჳ იქმნები
ს, და არცა უშველეს ბაგრატს და დიანმა, გურიელმა,
აფხაზთა და სვანთა: [ესე სთნდათ] ხ~ გიორგი მეფ
ე და ბაგრატ ეწყვნენ ჩიხორს ურთიერთარს და ძლიერ
ისა ბრძოლითა მოსწყდენ მრავალნი იმერნი და ამ
ერნი: შ~დ იძლია მეფე გიორგი და ივლტოდა ქარ
თლს, მაშინ ბაგრატ და იპყრა იმერეთი, აღი
ღო ქუთათისი, და ე~კხა მეფედ მუნ: შ~დ მცირედი
სა ჟამისა შემოიკრიბნა მეფემან გიორგიმ და
მოვიდა სამცხეს, რათა შური აგოს ათაბაგსა: ხ~
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ხ~ ათაბაგი ყვარყვარე ვერ წინა აღუდგა მუნებურთა ე
რისთავთა ერთგულობის გამო და წარვიდა იმერეთს ბაგ
რატისათანა ლტოლვილი მაშინ სამცხესა შ~ა ყოფ
ასა გიორგი მეფისასა თუ ვ~რ განაგოს მუნებუ
რნი განსამტკიცებელად თვისად მეცადინე, ა~დ ჟამ
ებთა ამათ მომკვდარ იყო ჯანაშაჰ ყაენი და სპარ
სეთს იჯდა ასანბეგ ყაენად,: ამან ასან ბეგ წარმო
ავლინნა სპანი და სპასპეტნი ქართლსა ზ~ა[.], მა
შინ მოერთო ამბავი გიორგი მეფესა სამცხეს ყო
ფასა შ~ა: კ~დ მოვიდა თავრიჟ გილაქი, და თემურ მო
უჵდენ ქართლს, და აოჵრებდენ სომხითსაცა: მსმე
ნელი მეფე უკუ მოიქცა სამცხიდამ, და ეწყო მათ ძლ
იერად, ა~დ იძლია მათგან მეფე გიორგი ცოდვათა
ჩნთათვის და მოსწყდა უმრავლესი სპა მისი ქ~ეს ა
ქეთ ჩჳგ ქართულსა: რნა:
ხ~ თავრიჟ გილაქმან და თემურ მოაოჵრეს ქართლი და
საგანძურნი მეფისანი, უკუნიქცნენ და წარვიდენ

ამისი მხილველნი არღარა მოსცემდენ რანი მოვაკანი
და შარვანი ხარკთა: კ~დ ამისმან მხილველმან ბაგრატ
უშველა ყვარყავრე ათაბაგსა, მოვიდნენ და დაიპყრა ყვარ
ყვარემ კ~დ სამცხე: ამისთვის მოსცა ყვარყვარემ აჭარა და
რ~ლნიმე ჭანეთისა გურიელის კახაბერს, რ~ა მწე ექმნას
ერის თავთა ზ~ა სამცხისასა და კლარჯეთისასა:
ხ~ გურიელმან კახა ბერმა სიხარულით მიიღო ქყანანი
და მოჰყვა ყვარყვარეს სპითა, მოსპობდენ და განასხემ
დენ ერის თავთა მეფის გიორგისათა, და რლთამე
და იმორჩილებდა და აქვნდა ბაგრატცა მარადის მწე
დ: კ~დ ამისა შემოიკრიბნა მეფემან გიორგიმ სპა
ნი ქართველნი სომხითარნი და ჲერ კახნი და მივ
იდა და დგა თანავარსა ზ~ა, რათა და იმორჩილოს
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სამცხე ყვარყვარე ათაბაგითურთ ქ~ეს აქეთ ჩჳგ. ქ
ართულსა რნგ: ა~დ აქა დგომასა შემოუჩინეს განდგო
მილთა გ~ი მეფისათა მოღალატენი, რ
თა მოკლან იგი და ტაძრეულნივე მისნი:
ხ~ სცნა ესე იოთამ ზედგინიძემ, და ამხილა მეფესა ყ
ნ~ივე ა~დ მეფემან არა ირწმუნა, ვინათგან უგონებელ
იყო მათგან ღალ
ატი მეფისა: მაშინ იოთამ ეტყოდა მეფესა, უკეთ
უ ვცბი, და არა ჭ~ტი არს სიტყვა ჩემი აწ გევედრე
ბი, რათა არა მოიკლა ცუდად თავი, ა~დ ღამესა ამას
მე დავსწვე საგებელსა შ~ა შნსა, და უკეთუ მომკლან
მე მგონებელთა შნთა მეფედ, გარნა ნუ დაივიწყებ
ძეთა ჩემთა: უსმინა მეფემან და ჰყო ეგრეთ ვ~ა იტყ
ოდა იოთამ: ხ~ ღამესა მას შემოვიდნენ მობირებულნი
იგინი და მოკლეს იოთამ, და განერა მეფე მათგან: ხ~
დილისად შეიპყრნა მეფემან მტერნი თვისნი და მოსწ
ყვიდნა ყ~ნი და შფოთსა და ძიებასა ამას შ~ა და ესხა
ყვარყვარე ათაბაგი ყ~ითა შემწითა თვისითა მეფესა
გიორგის, და აოტნა სპანი მეფისანი და შეიპყრა მეფ
ე გ~ი, წარიყვანა სამცხეს, და ჰყო მუნ პატიმრად პა
ტივითა დიდითა: ამისა შ~დ მოკვდა ათაბაგი ყვარყ
ვარე ქ~ეს აქეთ ჩჳვ. ქართ რნდ: იანვარსა
შ~ა და ჯდა ძე მისი ბაადურ ა~დ მასვე ქ~კსა იხილ
ა შეპყრობა მეფის გიორგისა ბაგრატ იმერთა მეფ
ემან, შემოიკრიბნა სპანი თვისნი გარადმოვლო მ
თა ლიხი, და დაიპყრა ქართლი ფებერვალსა შ~ა:
ხ~ ამისი მხილველი განდგა დავითცა ჲერ კახთა თ~ა,

რათა არა დაიპყრას ბაგრატ ჲერ კახნიცა, და დაიწყ
ო მეფედ წოდებად კახთა დავით:
მაშინ ამათი განმხილველი ათა ბაგი ბაადურ
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განმხილველი ათაბეგი ბაადურ განიძრახვიდა უკე
თუ და იპყრას ბაგრატ ქართლი, კ~დ ეძიოს თვისად დაპ
ყრობად სამცხისაცა და მორჩილებასა შ~ა თვისსა: ამის
თვის ეზრახა მეფეს გიორგის, რათა არღარა მოიხსე
ნოს შური მას ზ~ა, და არა ეცილოს სამცხე ათაბა
გსა, [ათაბაგსა]. ხ~ მეფემან და იპყრას ქართლი სომხი
თი, კახნი და განუტეოს, და მიყვეს თვით ათაბაგი
ამათთა და პყრობისა თვის მაშინ მეფემან უღონო ქმ
ნილმან აღუთქვა ყ~ნი ნებისა ებრ მისისა და გულ
პყრობილმან ათაბაგმან ბაადურ გიორგი მეფისაგან შე
მოიკრიბნა სპანი სამცხისანი და კლარჯეთისანი ს~დ,
და შთამოიყვანა მეფე გიორგი სომხითს მუნ მოერთნ
ენ ყნი სომხითარ ქართველნი მეფესა:
ხ~ ესერა იხილა ბაგრატ მეფემან, არღარა ინება ბრძო
ლად და წარვიდა იმერეთს: მაშინ დაიპყრა გიორგი მეფემ
ან ქართლი და სომხითი, მერმე განვიდა კახეთს, მიჰყვ
ა ბაადურ ათაბაგიცა: ამისი მხილველნი ჲერ კახნი
მოერთნენ მეფეს გიორგის: ხ~ დავით ვერ წინა აღმ
დეგი და მოშიშარი მეფისაგან ივლტოდა დედა წ
ულითა დიდოეთს და გიორგი მეფემან კ~დ დაიპყრა კა
ხეთი და ჲერეთი, ვ~ა პ~ლ იყო ერისთავთა მიერ ეგრეთ
ვე განაგნა, კ~დ ეზრახა დიდოთა, რათა მოსცენ დავით
და მიღონ ნიჭნი დიდი, ა~დ მათ არა ინებეს დავი
თისა მოცემად მეფისა:
ხ~ მეფემან ვერღარა იკადრა შერისხვა დიდოთა მათ,
რათა არა შეუდგეს უდიდესნი ბოროტნი სიმაგრ
ეთა შ~ა მათთა: ამისთვის განამტკიცნა ჲერ კახნი
და სარწმუნოდ ერთგულობასა ზ~ა თვისსა განაგნა
მუნებურნი და მოვიდა ტფილისს:
ხ~ ათაბაგი ბაადურ წარვიდა სამცხეს, ამისა შ~დ
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ეპყრა და განაგებდა მეფე გიორგი ქართლსა სომხითსა
და ერ კახთა: მაშინ მოიყვანა ძე იოთამისა, უბოძა ციხენ
ი და მამულნი, და სპასპეტობა ქართლისა, მოურაობა გორ
ისა და სასაფლაოდ სამთავისი და კარისათვისისა ამილა
ხრობა მსახურებისა თ~ს მამისა მისისა, ვ~ა აჩენს გუ
ჯარნი მათნი: გარნა მეფე გიორგი ამათი მყოფელნი
და განმგე ნაშთთა ქყ~ანათა, იყო ფ~დ მწუხარე განხეთ

ქილებისა თვის სამეფოსა ესე ვ~რითა: ად კვალადცა
მცდელობდა შეერთებასა, და ეგრეთვე გებასა ივ
ერისასა, გარნა ვერღარა ღონისა მძიებელი
და მპოვებელი, გარადიცვალა წელსა
ქეს აქეთ ჩჳთ ქართულსა
რნზ, მეფე გ~ი დაფლეს მც
ხეთას სვეტსა წმიდისა
ეკლესიასა: ხ~ გიორგი
ს ძისა კოსტანტინ[ე]
ესსა, და მის ქვ
ემორეთა ქმნი
ლებათა ვიწ
ყებთ წარწ
ერასა თვი
სთა ქარტა
თა ზ~ა, ვინა
თგან იქმნა გან
ყოფილება
ნი მათნი
1-30 სტრ., 295v
შდ განყოფისა სამეფოსჳს სამ სამე ფოდ
და ხუთ სამთვაროდ ცხოვრება, და ქმნილება მეფ
ეთთა ქართლისათა: და საბამითგან ჰრომაულ
სა ფ[.]: იჲ ბერძნულსა ჯშჳ იზქრისტესსა ჩჳ თქართუ
ლსა ჩმიზ- ინდიკტიონსა: ბ:
შ~დ მეფის გიორგისა და ჯდა ძე მისი კოსტანტინე, ა~დ ვინ
ათგან გამეფდა ბაგრატ იმერეთს, ამან კოსტანტინე მო
უწოდა ათაბაგსა ბაადურს დაჲერ კახთა, და არღარა მოვიდა,
ათაბაგი რ~ და ეპყრა სამცხე კლარჯეთი, გარნა ეპისკოპოს
თა მისცა ნებაჳ, და არცა ჲერ კახთაღა, ა~დ გარდამო
იყვანეს დიდოეთიდამ დავით და აკურთხეს: მეფედ, და იქმნა მიერ ჟამ
ითგან სამეფოჳსა განხეთილებაჳ სამად, რ~ ერთი მეფე და ჯდა
იმერეთს, ერთი კახეთს და ნაშთი დარჩა მეფესა ქართლისასა,
და არცაღა ესე კმა საყოფელ ჰყვეს ა~დ განსდგა თავადად ათა
ბაგი, და მან და იპყრა საათაბაგოჳ, რ~ლ არს სამცხე კლარჯეთი:
კ~დ განდგნა თავადად იმერთაგან გურიელ, შარვაშიძე, და სვანნი და
ამათ დაიპყრნეს საზღვარნი თვისნი, ვიდრე აქამომდე არღარა
იქმნა შეკრება მისი, ა~დ უფროსად კ~დცა დაკნინებანი:
მაშინ ამისმან მხილევალმან კოსტანტინე ჰგონა უმეტეს სა
ქმისა თვისისა წარმართება ქართლისა კათალ
იკოს ეპისკოპოსნი, მთავარნი და დიდებულნი და მოერთვნენ სა

მცხე კლარჯთა ეპისკოპოსნიცა, და რლნიმე ჲერ კახთანი, და ეგრე
თვე წარჩინებულნიცა, და ეკურთხა ტფილისს მეფედ შემჭირ
ვებელი განხეთქილებისათვის მეფობისა, გარნა არა უტევებდა
დავითს პყრობად ხერკს, საგურამოს, მარტყოფს, და იმერთა ლი
ხის მთის კერძოთა, და ათაბაგს მტკვრის აღმოსავლეთს: ხ~
ი მერთა მეფემან ბაგრატ მოკვდა რა დადიანი ლიპარი
ტ, შემოიკრიბნა სპანი შთამოვიდა და და იპყრა ქართლი, კ~დცა
მაშინ კოსტანტინე გაამაგრა ტფილისი, სომხეთი, და ლორე
და მოიმწო ბაადურ ათაბაგი და ბრძოდენ ურთიერთარს, ამის
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თვის ბაგრატ ეზრახა კახთ ბატონს გიორგის, რათა იყოს შეერ
თებული მისთ~ა, და დაიპყრას გიორგიმ კერძონი კახეთისანი
ხ~ გიორგი ზავ ჰყო ბაგრატის თანა, და დაიპყრა კერძონი კახეთი
სანი: ამისა შ~დ მოკვდა ათაბაგი ბაადურ ა~დ მანუჩარ ათაბა
გმან ს~დ და იპყრა არღარა ინება მწეობაჳ კოსტანტინესი, და იყო
წელსა ხუთსა მათ შ~ს შფოთი, ვინათგან კოსტანტინეს ეპ
ყრა ტფილისი, მთიულ მოხევენი, სომხითი და ლორე : ხ~ ბაგ
რატს ქართლი, და კახნიცა ერჩდენ ნებასა მისსა: გარნა თუ
მცა მეფენი არა იბრძოდენ, ა~დ სპანი მარადის კირთება და
ბრძოლა იმერთა, იხილა რა განდიდებაჳ ბაგრატისა: ამის
ი მხილველი ბაგარატ უკუნ იქცა ქართლიდამ და შთავი
და ოდიშს, ხ~ მუნ გამარჯვებ[ლი]ისა შ~დ უძლიერესად მოვიდა
ქართლსავე: ხ~ წელსა ქეს აქეთ ჩლჳ იზ ქართულსა რჳვ და
ჯდა უზუნსან ყაენად თურქთა გვარისა, ამან დაიპყრნა
ორნივე საყაენონი და თავრიზი და სხვანიცა თემნი, რ~აქამო
მდე, თუმცა იყო ყაენობა, ა~დ არა ს~დ სპარსეთისა ეგრეთ
ვე ძენი ბაიაზეთისანი სულტანნი სტამბოლისანი პ~ლ
წოდებულისა კოსტანტინეპოლისანი ბრძოდენ უმეტე
ს ფრანგთა და ამის გამო იყო საქართველო უვნოდ მტე
რთაგან, ა~დ თვისთაგან ვნებული:
ისე უზუნასან ყაენი შევიდა საბერძნეთს, აღიღო ტრაპ
იზონი მოაოჵრა ქყანანი და უკუნ იქცა სპარსეთადვე შ~დ
წელსა ქესსა ჩჳჲ ქართულსა რმივ: მოვიდა სომხით
ს, შემუსრა იგი, და შემოვიდა ქართლის სომხითს, მოვი
და ორბეთის ძისა და მძლედ დახვდენ მეფე კოსტან
ტინე ბარათიანითა, ვერა რაჳ შემუსრა და მოადგა ტფ
ილისს: ხ~ მეფე კოსტანტინე ეკირთებოდა საბარათი[.]ანო
თი მარბიელთა ყაენისათა, მაშინ ყაენი ეზრახა კოს
ტანტინე მეფესა, რათა მივიდეს მისთანა და მიანიჭოს
ყ~ლნი ქყ~ანაჳ მისი და დაიცვას უვენებელად, ამის თვ
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ს განზრახვითა წარჩინებულთათ მივიდა კოსტანტინე ბარა
თიანითურთ, და მისცა ციხე ტფილისისა, ხ~ ყაენმან პატივსცა
დიდად, და მიანიჭა საბოძვარნი დიდნი და შეადგინნა ციხე
სა მცველნი თვისნი:
იხილა ესე ბაგრატ, რ~ვერღარა წინა აღუდგების, და წარ
ვიდა რაჭას: ხ~ ყაენი მივიდა და დადგა მუხნარს, წარავლინნა
მუნიდამ მარბიელნი ქართლი ხერკი, საგურამო და
თიანეთი, და მოსწყვიდნეს და მოაოჵრეს ა~დ რისხვითა ღ~ისათა
სენი სასიკდინე უზუნასანს, აიყარა და წარვიდა: ხ~ კოსტანტინ
ეს მიათვალა ტფილისი მცველითურთ, მისცნა ნიჭნი დიდ
ნი, და ბარათიანნი აღავსნა საბოძვრითა, და გამოუტევნა: ხ~ მც
ირედისა მო~კდა უზუნსან ყაენი, და დაჯდა მის წილ ასან ბეგი
ს ძე იაყუბ ყაენად: ჰსცნეს რა ციხოვანთა სი~კდილი ყაენი
სა და უტევეს და წარვიდნენ ნებითა მეფისათა: ა~დ მო~კდა ამა
სვე წელსა ბაგრატ იმერთა მეფე, ხ~ მეფე კოსტანტინე გან
ძლიერდა, და დაიპყრა ტფილისი და ციხენი მიხმულნი თათარ
თაგან: მერმე უბრძანა ბარათიანთა და სომხითართა, და მიუჵდ
ენ ელთა დატევებულთა ყაენისაგან საზღვართა ქართლ
ისათა, ს~დ მოსრნეს და ტყვე ყვეს, აღიღნეს ალაფნი დი
დ ძალნი და შემოიქცენ გამარჯვებულნი: შ~დ შემოიკრიბნა
სპანი კოსტანტინე მეფემან და დაიპყრა ქართლი ქ~ეს ჩჳ ით
ქართულსა რჳზ აღიღო გორი და ყ~ნი სხვანი ციხენი გამო
ასხნა იმერნი, და შეაყენა მცველნი თვისნი: შ~დ კ~დ გამო
იყვანნა კავკას მთიულნი მეფემან, და განზრახვითა დადი
ანისათა შთავიდა იმერეთს ვერ წინა აღუდგა ალექს
ანდრე აღიღო ციხენი იმერეთისანი და დაიპყრა იმერეთი,
მოერთვნენ ქუთათისს დადიანი ვამიყ, და გურიელი კახაბერ
ი, რ~ შურობდენ ალექსანდრეს ბაგრატის გამო: მაშინ მე
ფემან შეაყენნა ქუთათისს მცველნი თვისნი, წარმოვიდა
და წარმოიყვანნა დადიანი ვამიყ სპითა, და იმერნი და შეკრებ
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ული ქართლიდამ მიუხდა ათაბაგს ჯავახეთს ქ~ეს 1481ქა
რთულსა 169 ამას ვერ წინა აღუდგა მანუჩარ ათაბაგი,
და მიუხვნა მეფემან სამცხეჳ არსიანს აქეთი, განი
მაგრა და მოვიდა ქართლს, და განუტევა დადიანი, და იმერ
ნი წელსა 2 მო~კდა დადიანი ვამიყ, და იქმნა შფოთ
ი კ~დ იმერეთს: ამისმან მხილველმან ათაბაგმან მან
უჩარ დაიპყრა კ~დ სამცხეჳ, ამისთვის კოსტანტინე მეფ
ემან შემოიკრიბნა სპანი მივიდა მოსწრაფედ სამ
ცხეს გარნა მანუჩარ კ~დ ვერ იკადრა ბრძოლაჳ, ა~დ ნები
თა მისითავე ეწყო ყვარყვარე მეფესა, და იქმნა ბრძოლა ძლიე

რი ფიცხელი ქ~ეს 1483 ქართულსა 171 იძლია მეფე
და მოვიდა : ტფილისს მხილველმან ალექსანდრე ძემან
ბაგრატისამან აღიღო ქუთათისი, და ეკურთხა მეფედ
იმერთა, და დაიპყრა იმერეთი ქ~ეს 1484 აქეთ ქართულსა
172 მაშინ მეფემან სცნა აქამომდე წარმართებაჳ
სვისა და აწ უკუნ ქცევაჳ: მიუთხრა კახთა რათა შეერ
თდენ, ა~დ კახ ბატონმან გიორგი არა ინება და ათაბ
აგმან უმეტეს შ~დ მოვიდა იაყუბ ყაენი სამცხეს ქ~ეს
1486 ქართულსა 174 ამან წარმოავლინნა აწყური
დამ სპანი, ესენი და ესხნეს დაბნის ქვეშის ჵევს მო
სტყვენეს და წარვიდენ ჰსცნეს ბარათიანთა გარდაუდ
გნენ სიმაგრეთა და ჰბრძვეს ძლიერად და ძალითა ზე
ნათა მოსრნეს და წარიქცივნეს, რ~ლ ერთისაგან ასნი
წარიოტებდენ და მოსიპოდნენ, და დაყრიდენ ნატყვენავითა
იავართა, და თვისთაცა მრავალთა და მცირედნიღა ივ
ლტოდნენ: მაშინ მჵნედ იყო სულჵან ბარათა შვი
ლი, რ~ სხათაგან კიდე მოკლა წარჩინებული, რ~ლ
ყაენისა, რლსა ზ~ა სპანი ყაენისანი მკიდარებდენ, რ~ლ
ისათვისცა და მძიმდა ფ~დ ყაენი და ესრეთ შემოიქცნენ ბა
რათიანნი მეფისა თანა გამარჯვებულნი; ხ~ შ~დ წარ
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სლვისა იაყუბ ყაენისა ეცა ჟამი კ~დ მეფესა კოსტან
ტინეს, და მოსრვიდენ გარემოთა თათართა: მო~კდა ათაბაგი
მანუჩარ, და დაჯდა ყვარყავრე: ჟამთა ამათ კ~დ ეზრახა
ლიპარიტ დადიანი მეფეს, და პყრობად იმერეთისად, ესე
ჰსთნდა მეფესა კოსტანტინეს, და კ~დ გამოიყვანნა მთ
იულ კავკასნი შემოიკრიბნა სპანი თვისნი და შთავი
და იმერეთს, ხ~ ალექსანდრე [სიაგრეთა] ვერ წინა აღ
უდგა მოსლვისათვის დადიანისა წარვიდა სიმაგრეთა
და მეფემან კოსტანტინე კ~დ დაიპყრა იმერეთი, მოვიდა
და აღიღო ქუთათისი, და მოერთო და დიანიცა მუნ და მოს
ცნეს ციხენი ყ~ლნი მეფესა კოსტანტინეს ქ~ეს აქეთ
1487: ქართულსა 175: მაშინ გამოუტევნა მეფემან
მთიულნი, და თვით დადგრა მუნ, რათა განამაგროს იმ
ერეთი, რ~ ქართლი აქვნდა მშვიდობით წელსა 1888 და
ქართულსა 176: მაშინ წარმოავლინნა იაყუბ ყაენ
მან სპასპეტი თვისი ხალიბეგ სპითა, ესე მოვიდა და
დაუწყო შენება ქოზიანსა და აღჯაყალის ციხესა, ესე
აცნობეს მეფესა კოსტანტინეს, და უბრძანა ბარათი
ანთა მტერობა თათართა ჵოცა და სრვანი მრავალთა
დღეთა: ამისმან მცნობმან ყაენმან აშველნა სპა
ნი, უდიდესნი მაშინ მოვიდნენ და მოადგნენ ტფილ

ისს, და ბრძოდენ ძლიერად ამისი მსმენელი მეფე
კოსტანტინე წარვიდა იმერეთიდამ და წარმოავლი
ნა წინარე ქაიხოსრო ციცი შვილი და ჯავახი შვილ
ი ჯავახი სპითა შველად ბარათიანთა და დაესხნე
ნ ჭანდარს მდგომთა თათართა მოსცათ ღ~ნ ძლ
ევაჳ და მოსრნეს ს~დ, ვერცაღა თუ მოამბე განე
რა და შემოიქცენ ალაფითა სავსენი: ესე მისემა
ტფილისს მდგომთა თათართა ესე ვ~რი სპათა
თვისთა მოწყვედაჳ ს~დ და მოსლვა მეფისა კოსტან
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ტინესი მაშინ მოეცალნეს ტფილისს, და წარვიდნენ,
და გარდაუსწრეს კუმისის ბოლოს ქაიხოსრო ციციშვილმან
და ბარათიანთა და იქმნა ბრძლა ძლიერი: შ~დ იძლივნე
ნ თათარნი და მოსრვიდენ ქართველნი, რ~ თავთა მათთა
აცმიდიან ღობე მარგილთა ზ~ა ა~დ უკანა მსვლელნი
ნაწყვეტთა ქართველთა მოესწრნენ თათრანი და შეიყ
არნეს შუა ქართველნი, მაშინ განჵმნდენ ბარათა შვილი სულხან ქაიხოსრო ციცი შვილი და ჯავახი შვილი, ვ~ა
წინათნი გმირნი რ~ლნიმე, და გამოავლინეს ბრძოლათა თა
თარნი ყ~ითა სპითა თვისითა, გარნა ცოდვათა
ჩნთა~თვის რ~ლნიმე სხვანი ქართველნი აოტნეს და მო
სწყვიდნეს თათართა: ხ~ სხვანი თურქნი უღონოთა ორ
ბეთის ძირს მდგომთა და ესხმოდენ, ა~დ მარადის ბარა
თიანნი მძლე ექმნებოდიან თათართა, ამისთვის ძლეულ
ი ხალილ ბეგ წარვიდა წ~ე ყაენისა, და აუწყა ესე ყ~ი: ხ~
შ~დ წარმოსლვისა იმერეთიდამ კოსტანტინე მეფისა მო
იმწო ალექსანდრემან სვანი, მოირთო რაჭა ლეჩხუმი,
ჩამოვიდა და დაიპყრა ქუთათისი, ეზრახა დადიან გურიელსა
და დაიზავნნა იგინი, და დაიპყრა ლიხს იქითი უმეტეს
პ~ლისა: ხ~ შ~დ წელსა ქეს 1490 ქართულსა 178: წარმო
ავლინნა სპანი კ~დ ყაენმან, ამისთის ეზრახა კ~დ კოს
ტანტინე მეფე ათაბაგს და კახთა, რათა ჰყონ შეერთება
თათართა ზ~ა, ანუ მოსცენ სპითა შეწევნაჳ, ა~დ მათ
არა ინებეს, რ~ ენებათ დამდაბლება მეფისა: მერმე გან
იზრახა მეფემან დიდებულთა თვისთა თ~ა ბრძოლის
ათვის თათართა, მაშინ წარჩინებულნი ეტყოდეს არა სადა
ბრძოლასა პირის პირ გარნა მაგრებასა ციხე სიმაგრეთასა და სადაცა ჯერ იყოს ბრძოლასა
რათა არა მარცხითა უმეტესად შე[.]ვკნინ
დეთ: სთნდა ესე მეფესა და განემზადნენ ესრეთ: ხ~ თათა
რნი იგი მოვიდნენ ორბეთის ძირს, ვერა რაჳ შემუსრ
ნეს, და მოადგნენ კოჟრის ციხესა დაუწყეს სროლაჳ თო
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ფთა, მას ღამესა მოვიდა თოვლი დიდი, ამისთვის უკუ
დგნენ თათარნი ციხისაგან: მაშინ შემჭირვებულნი მეცი
ხოვნენი გამოვიდნენ მასვე ღამესა რლთა თავი მათი იყო
სოლაღა შვილი და ივლტოდენ თვის თვისად: დილასა იხ
ილეს თათართა ციხე უკაცური და შევიდნენ, და შემუსრე
ს ციხე მერმე მოადგნენ ტფილისს ჟ~ა ამას მეფე კოსტან
ტინე იდგა ნიჩბისს, და აძლევდა ძალსა სპათა ბარათია
ნთა, და ამაგრებდა მათ: ხ~ თათართა მათ ვ~რ ვერ შემუ
სრეს ტფილისი მეფის ახლორე ყოფისათვის წარმოა
ვლინეს ათას ხუთასი რჩეულნი მხედარნი და სხვანი
სპანი მრავალნი მორბევად ორბეთის გარემოთა: მაში
ნ შემოუჵდენ თათარნი მთის დაბნებთა, და რლნიცა პო
ვნეს, მოსწყვიდნეს და მოსტყვენეს: ესე ყ~ი მოესმათ ბა
რათიანთა ენაგეთს მდგომთა, და მათთანა ქაიხ[.]ოსრო
ციციშვილსა, თურმანიძე ქაიხოსროს, და თავსა მათსა
სულხან ბარათა შვილს[.]ა. ესენი წარვიდენ მსწრაფლად
და მიეწივნენ თათართა, მისლვასა და კვეთებასავე წარი
ქციეს ამათ[.] თათარნი და შესჯარნეს ღრატე კლდოვან
თა და ღელოვანთა შ~ა, და სრვიდენ და სწყვედდენ, ვ~ა ქა
თამთა, რ~ ჰსდიოდიან რუთ სისხლნი მათნი: მაშინ დარ
ჩა მერაბ ბარათა შვილს მოყვასი ყაენისა ფ~დ წარჩინ
ებული, ა~დ ჩნ~თა ტყვეთაგანცა მოისრვოდენ თათარ
ნი და მოჰყვანდათ თვით და ტყვებულთა მათგან იგი
ნივე ტყვედ კ~დ ქაიხოსრო და ჯავახი ქავთარ, და სოლ
აღა შვილი მოესწრნენ უკანა მსლველთა 300 თა
თართა ოცი ესე ქართველნი, მოსცათ ღ~ნ ძლევაჳ
წარიქცივნეს თათარნი და მოსწყვიდეს, ვ~ა მცირედ
ნიღა გარდიხვეწნენ. ესმათ მოწყვედა სპათა
თვისთა ტფილისს მოდგომილთა თათართა მყის
მოეცალნენ, და წარვიდნენ მოსწრაფედ თვისად, ა~დ
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ერთგულობისა თვის ქყ~ანისა და მეფისა თვისისა თვის მოსცა ძლ
ვაჳ ღ~ნ მტერთა ზ~ა ბარათიანთა, რ~ მოსრნეს, მოსწყვიდნეს და
აოტნეს მძლავრნი მტერნი, რ~ მიერ ჟამითგან ვერღარა იკადრ
ეს მოსლვად თათართა ქართლსა შ~ა გარნა უკეთუ არა მოეჭირ
ვათ ბარათიანთა, შიდა ქართლსაცა შემოებრძოლებოდენ თ
ათარნი, და მეფისა და ქ~ყანისა შემაწუხებელ იქმნებოდენ: ხ~ შ~დ
[თათრა.სა] თათართა წასლვის[.]ა შემოიკრიბნა მეფემან კოს
ტანტინე სპანი, მიუჵდა და მოსრნა ელნი გარემონი, შემუსრა და დ
არღვივა აღჯაყალაჳ და ქოზიანი აღიღო ალაფი მათი და მოვიდა
ტფილისს: შ~დ შემოიკრიბნა კათალიკოს ეპისკოპოსნი და წარჩი
ნებულნი თვისნი, და განიზრახა თუ რაჳ ჰყონ განდგომილებისა

თვის ქ~ყანათა, და ვ~რ მოაგონ კ~დ მეფობასავე თვისსა: მაშინ დი
დებულნი იტყოდენ, ვინათგან მტკიცედ: ჰსდგანან ერთგულო
ბასა ზა თვისთა ჰრჩეულთა მეფეთასა იმერნი, და კახნი, და კ~დ
ათაბაგისა სამცხენი, ამისსა ვერა რას განიზრახავთ ბრძოლ
ასა, რ~ თუმცა მრე ვექმნნეთ ერთსა, მეორეჳ არღარა მოგვცე
მს ნებასა, ა~დ ვაცალოთ ჟამი, უკეთუ კ~დ აგოს ღ~ნ მეფობას
ავე შ~ნსა: ხ~ იხილა რა ესე ვითარებაჳ თვისთაგანცა მეფე
მან, ამისთ~ს აღირჩია მშვიდობაჳ, რ~ ამ ჟამებთა მოვიდა კა
ხთა ბატონი გიორგი, ხ~ კახთა ბატონმა ალექსანდრემ და მეფემა
ნ კოსტანტინე ჰყვეს მშვიდობაჳ სიყვარულისა კ~დ ათაბაგი
სა თ~ანა, და შ~დ ალექსანდრე იმერთა მეფისა თანა, და რ~ლნი აღ
ვსწერენით საზღვარნი და იპყრეს ეგრეთ, გარნა მეფე კოსტანტ
ინე მცდელობდა შენება მაგრებასა ქ~ყანისასა: კ~დ გარდაიცვ
ალნენ დროსა კოსტანტინე მეფისასა კათალიკოსნი დავით და
ნიკოლოზ + დროსა შ~ა წელსა წ~ესსა + და დასვა მეფემან აბრაამ 1494 ქართულსა რ ჯ გ: შ
ურიგო ათაბაგმან ყვარყვარე, შაქს შემოვლო კახეთი, და ქა
რთლს და ხვდნენ ციციანნი, და შიდა ქართველნი, იძლივნენ
ქართველნი და წარვიდა ათაბაგი მშვიდობით: ამისს მცნობ
ს მეფეს კოსტანტინეს და უმძიმდა მოწყვედაჳ სპათა და კ~დ
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შლილობაჳ ათაბაგისა, და შერისხნა რ~ლთა ჰყვეს ესე თვინიერ მ
ისსა: ხ~ ესხნეს მეფესა კოსტანტინეს ძენი თამარ დედოფლისაგან
დავით გიორგი ბაგრატ, ალექსანდრე და მელიქისედეკ (რ~ლი შ~დ კათო
ლიკოზ იქმ [..]) ა~დ შ~დ დამშვიდებისა ქ~ყანათასა ამან კოსტა
ნტინე იმეფა წელი 12 [და დაიპყრა] მშვიდობასა და კეთილ მე
ფობასა შ~ა ჟამსავე ამისსა გამოჩნდა შაჰაისმაილ ძე შიხისა
წელსა ქ~ესსა 1496 ქარულსა 184 და დაიპყრა ამან არდაველი, გა
მოვიდა მუნით და დაიწყო პყრობა ქ~ყანათა: ხ~ შიხი იგი იყო ჟ~ა თემუ
რისასა არდაველს და აუწყეს მანქანებაჳ მისი ლანგთემურს, და თ
ემურ მივიდა ხილვად მისა: მაშინ შიხმან უჩუენა საქმეჳ
ეშმაკისა ოთხნი საკვირველნი განცვიფრდა თემურ და ეტყოდა, რაჳ
გნებავს მთხოვე რათა მოგანიჭო: ხ~ შიხმან მან გამოსთხოვა ტ
ყვენი, რ~ლნი დაეტყვებინეს თემურს შამელნი 12 ათასნი და
ქალაქი არდაველი: ხ~ ტყვენი იგი ათავისუფლნა შიხმან მა
ნ შ~დ პაპასა შაჰა ისმაილისასა აღუდგა მტერად შირვანშაჰ
და მოკლა იგი კ~დ მოკლა ძეჳცა მისი მამა შაჰისმაილისა უკე
თურებისა თვის, და შ~დ მამისა შაჰისმაილის სდევნიდა საკვდა
ვად მეფე თავრიზისა, და ესე მცირე ყრმა წარიყვანეს გილანს
და დამალეს მუნ: მერმე მოიწიფარა გამოვიდა, და დაიპყრა არდავე
ლი, და იწყო და პყრობად ქ~ყნისა, ა~დ განძლიერდა წელსა ქ~ეს 1499
ქართულსა 187 და მიერითგან ყ~ნი შამელნი ტყვენი, რ~ლნი გა
ნათავისუფლნა შიხმან; კ~დ წელსა ქ~ეს 1500 ქართულსა 188

ამან შაჰ ისმაილ და იპყრა ადრიბეჟანი და უკუნ იქცა, და დაიპყრა
სპარსეთი: მერმე წარვიდა ბალხაბუხარს და ქობულს: ხ~ შ~დ ამათ
დროთა შ~ა გარდაიცვალა მეფე კოსტანტინე ქ~ეს 1505 ქართ 193
ულსა: მეფე დ~თ წელი იმეფა 81 შ~დ კოსტანტინე მეფისა და ჯდა უხუცესი ძე მისი დავით
მეფ[.]ედ: ამან შემოიკრიბნა კათალიკოს ეპისკოპოსნი და წარჩი
ნებულნი თვისნი და ეკურთხა ტფილისს მეფედ ამან გან
ზრახვითა კათოლიკოს ეპისკპოსთა და წარჩინებულთა თვი
სთა თანა და იპყრა ქყანანი, რ~ლი და ეტევა მამისა თვისისაგან
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და განაგებდა კეთილად და მშვიდობით: ა~დ ესე მეფე დავით იყო ლმობიერი,
ბრძოლა შლილობათა მოძულე და შფოთთაცა, და მოყვარე მშვიდობისა:
ხ~ წელსა ქ~ეს 1509 ქართულსა 197 გარდმოვიდა სპითა ალექსანდ
რე მეფე იმერთა, მოადგა გორს, შეუძნდა ესე ყ~თა, და ეტყოდენ
მეფესა დავითს ბრძოლასა მისსა ა~დ დავით მეფემან არა ინე
ბა მეტყველმან მათმან „რ~ მიეგების მეშფოთეთა შფოთი,,
ხ~ ალექსანდრემ [მეფე იმერთა, მოადგა გორსა შეძნდა ესე ყთა] აღიღო გორი და დაიპყრა
თვით, და მოართვეს მორბე
ვაჳ იმერეთისა ჩიხთაგან, უკუნ იქცა და წარვიდა იმერეთს: შ~დ და
ვით მეფემან აღიღო გორი, და დაიპყრა და განამტკიცა უმაგრ
ესად: შ~დ ერთისა წლისა მოკ~და მეფე იმერთა ალექსანდრე ხ~
წელსა ქ~ეს 1509 ქართულსა 197 მოკლა კახთბატონი ალექ
სანდრე ძემან თვისმან გიორგი, ამ დროს იდგა და ვით მეფე ატე
ნს ტაძლეურითა და მცველითა თვისითა მოუჵდა ავ გიორგი ატ
ენს მეფესა დავითს, ხ~ დავით უსპობითა ვერღარა მბრძოლი შევი
და ციხესა შ~ა ატენისასა, და მოადგა ავ გიორგი გარს, ა~დ იხილა
ავ გიორგიმ ვერ შემუსრვა ციხისა და სპანიცა შემოკრბებოდი
ან შემწედ მეფისა დავითისა, უკუნ იქცა ავ გიორგი და წარვ
იდა კახეთს: გარნა არა იკმია სიბოროტე და კ~დ იწყო რბევა, კი
რთება და ოჵრება ქართლისა, რ~ ჟამითი ჟამად მოვიდის და აოჵრე
ბდის: ხ~ წელსა ქ~ეს 1511 ქართულსა 199 მოვიდა სპა ხო
ნთქრისა დიდ ძალი სამცხესა და იმერეთსა ზ~ა: ამასვე წელსა
მო~კდა მეფე ბაგრატ იმერთა: ხ~ მოხისს ჰსძლო ვახტანგს და
ვით მეფემან და მერმე ზავჰყო მათ შ~ს, და წარიყვანა ბა
გრატ ძმაჳ თვისი და წარვიდა იმერეთს:
ხ~ ვ~რ არა დასცხრა ავ გიორგი ქყანისა ოჵრებად ეტყოდა
ძმანი მეფესა დავითს წინა აღმდეგობასა ავ გიორგი
სასა, ხ~ იგი მიუგებდა „სიბოროტისა თვისისა ნაცვალი
მიეგების, რად ვყოთ ჩ~ნ შფოთი ა~დ ძმა დავით მეფისა დავი
თისა მიუგებდა,, მიგვიხვნა კახეთი, და აწ ნებავს ქართ
ლისაცა,, და გამოსთხოვა მუხრანი საუფლის წულოდ და არა
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გვისა და ქსნის ჵევნი, მთიულ მოჵევითურთ თ~სსა მორჩილე
ბასა ქვეშე [რ~ლი არს მიერითგან ერთ სა[.]პასპეტოდ ანუ სადრო
შოდ: კ~დ იტყვიან მიერ ჟამითგან იქმნა ქართლი ოთხ სადროშ
ოდ] და მე აღუდგებიო მტერად ავ გიორგის: მაშინ იძულებუ
ლმან მეფემან ნება სცა ბაგრატს, წარმოვიდა ბაგრატ და ა
ღაშენა მუხრანს ციხეჳ მტკვრისა: ამისი მცნობელი ავ
გიორგი მოვიდა სპითა თვისითა და მოადგა ციხესა მას შ~ა მყო
ფსა ბაგრატს სამთვე და შეამჭირვა ფ~დ ბაგრატ მაშინ ავ
გიორგიმ წარუვლინა ღვინო ლიტრითა ბაგრატს და შეუ
თვალა: ხარ ძე მეფისა, და არს ჟამი მრავალი რ~ლ არა გის
ვამს ღვინო და აწ იჵმიე: ხ~ ბაგრატს ჰყვა ჭასა შ~ა ორაგ
ული ცოცხალი და წარმოუგზავნა ავ გიორგის იგი და მოუთ
ხრა „სამ თვე მყოფობ ქსანსა ზ~ა, და არა გიგემებია იგემე რ~
ცოცხალ არს: განჰკვირდა ავ გიორგი და ჰგონა საზრდელთა ს
იმრავლე, უკუნ იქცა მოაოჵრა ქ~ყანა და შთავიდა კახეთა
დ: შ~დ კ~დ გამოვიდა ავ გიორგი, ვ~ა ჩვეულ იყო, მოარბივა
ქართლი, და ვ~რ არავისი აქვნდა შიში, წარავლინნა სპანი
თვისნი წინარე, და თვით ნადირობითა და მცირედითა კაცი
თა მივიდოდა: მაშინ ბაგრატს სპითა თვისითა მზირ ე
ყო ჵევსა შ~ა ძალისასა, და მოვიდა რა მუნ ავ გიორგი
იცა ჟამი მარჯვე ბაგრატ, მიეტევა და მოსრნა მისთ
ანანი, და შეიპყრა ავ გიორგი და პატიმარ ჰყო მტკვრი
ს ციხესა შ~ა ქ~ეს 1513, ქართულისა: 201: მერმე ამას
ვე ქ~კნსა მოაშთვეს ანუ მოკვდა: ხ~ ვინათგან არღარა ვი
ნ იყო მეპატრონე კახეთისა თვინიერ ავ გიორგისა,
შემოიკრიბნა მეფემან სპანი თვისნი და შთავიდა
კახეთს, ვერვინ წინა აღუდგა და დაიპყრა თვით კახეთი
მერმე მოიქცა ტფილისსვე ხ~ ძე ავ გიორგისა მცირე
ყრმა წლისა 7 დამალა დედით მისით ჩოლაყას
შვილმაან გარსევან, ვინათგან ნათესავი იყო დედა
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მისი გარსევნისა სცნა მეფემან დავით ყოფნაჳ ავ გიორგი
ს ძისა ლეონისა კახეთსავე, ამისთვის წარავლინა ძმაჳ
თვისი ბაგრატ მის ქვეშე და დაწესებულითა სპითა და ა
მილახორითა, რათა მოიძიონ ლეონ და მოართვან მას
ჰშთამოსრულმან კახეთს დასდვა შიში დიდი
კახთა და ყ~თა მკვიდრთა მათ შ~ა, ა~დ მათ ყ~თა ფიცეს უცნობე
ლობაჳ მისი აღთქმითა დიდითა, გარნა გარსევან ჩოლა
ყა შვილმან ჰქმნა ხვანჯი და მცბიერებაჳ დიდი, რ~ ლეონ
ჰყო მეწდედ უშვერითა სამოსლითა, და იმსახურებდა ჟ~ა სერი
სასა სტუმრებულის ბაგრატის წ~ე და შეუთქვეს რა გარსე
ვანს ლეონისთვის მან ფიცა ძლიერითა ფიცითა, რ~ლ არა

გეხილვოსთ თქნ თვინიერ ამისსა არცა მცირე და არცა დიდი
არავინა მყვეს, და არცა უწყოდე: ესე ირწმუნა ბაგრატ და წა
რვიდა ქათლს: მაშინ გარსევან წარავლინა ლეონ ოჩანი
ს ციხესა შ~ა, და დამალა მუნ. ხ~ კახეთი ეპყრა დავით მეფ
ესა ნებასა შ~ა თჴსსა: შ~დ წელსა ქ~ესა 1518, ქართულსა
206 წარმოემართა შაჰ ისმაილ ყაენი და პყრობად და მოჵრ
ებად ქართლისა, რ~ ამან შაჰისმაილ დაიპყრა სპარს
ეთი, ბალხი ბუხარა დაქობული: ამანვე უწოდა სპარსთა ყი
ზილბაში, რ~ დაბურა თავსა ზ~ა თაჯი და დოლბანდი, ამათ
გამო გამოაჩინა და დაუდვა სჯული შიისა სპარსთა რათა
განეყოს ხვანთქარსა სუნითა, და თვით იწოდა ძედ ალიაჳსა
და ამისთვის სწამდათ სპარსთა ძენი შაჰისმაილისნი, ვ~ა ძენი
იმამისა მათისანი და თაყვანის ცემდნენ მათ ვ~ა იმამთა: ამისმან მსმენელმან მეფემან დავით აღიღო ძღვენი დიდი
და ძეჳ თვისი რამაზ წარავლინა წ~ე ყაენისა და აღუთქვა
მორჩილებაჳ, რათა არა მოაჵროს ქართლი და ქყანაჳ იხი
ლეს რა კახთა საქმე ესე, გამოიყვანეს ლეონ ციხიდამ,
შთამოიყვანეს და დაიპყრა კახეთი: ხ~ მეფემან და
ვით უცალომან, და მომლოდინემან ძისა თვისისამან თუ
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რაჳ უყო ყაენმან, მიუშვა კახთა ყოფად ამისა ეგრეთ ყოფად ა~დ ყაე
ნმან შეიწყნარა ძეჳ მეფისა რამაზ პატივითა დიდითა, და მის
ცნა ნიჭი დიდი და წარმოგზავნა მშვიდობით ზავისა მყოფელ
მან, და დაისხნა მეფემან დავით ქართლი აოჵრება ტყვეობისაგა
ნ, (ესე ჰყო ყაენმა რ~ ბრძოლად მივიდოდა ხვანთქრისად, რა
თა არა ქართველნი მიერთნენ მას: ხ~ შაჰისმაილ წარვი
და დაიპყრა დიარბეგირი, ეწყო მუნ ხვანთქარი სულთა
ნ სელიმ, იძლია შაჰისმაილ და მოსწყდენ სპანი მისნი,
მოვიდა ყაენი ყაზმინს დაჯდა და არღარა გამოვიდა ჟამადმდე
ხ~ დავით მეფე რა იქმნა სარწმუნო ყაენისაგან, შემოიკრ
იბნა სპანი თვისნი და შთავიდა კახეთს ვერ წინა აღუ
დგა ლეონ, ა~დ შევიდა ციხესა მაღნარისასა, მივიდა მეფე დამი
ადგა გარს და შეამჭირვა ფ~დ დალამოდენცა მოცემასა ციხისასა: ამ
ა ჟამს მოერთვა ამბავი მეფესა დავითს მოსლვა ოსმალთა ქა
რთლსა შ~ა, ა~დ მეფე დაუფარვიდა სპათა თვისთა და წარავლინა
მთავარ ეპისკოპოსი და ამილახორი, რათა: მისრულთა ციხოან
ნი აღუთქმიდენ მოცემასა, ა~დ მთავარ ეპისკოპოსმან აზრ
ახა იდუმალ დედასა ლეონისასა მეამბორესა ჵელსა ზ~ა მთა
ვარ ეპისკოპოსისა, ნუგეშის ღამესა ამას წარვალთ
განმაგრდი: მსმენელი დედა ლეონისა იტყოდა,, ვ~რ ძისა მაგ
რებასა და მიუცემლობასა: ესე მოუთხრეს მეფესა, უკმო
იქცა და მოვიდა ქართლს: აწ ეწყო ოსმალთა, მოსცა ღ~ნ ძლ

ევაჳ აოტნა და მოსწყვიდნა მრავალნი, აღიღო ალაფი მა
თი დიდი და მოვიდა ტფილისს: შ~დ კ~დ შემოიკრიბნა სპანი
და წარვიდა კახეთს: მისრულს მეფესა საგარეჯოს მოერთვნე
ნ მუნებურნი, და შთავიდა ქისიყს, და მოერთოდენ მუნცა
გარეთნი ყ~ნი, შეუხდა ქისიყს, ხ~ ლეონ ეწყო მცირედითა
ქ~ეს 1520, ქართულსა 208 იძლივნენ სპანი დავით მეფ
ისანი, წარმოვიდა მეფე და მოვიდა ტფილისს, ა~დ იდგა გო
რს დავით მეფე და მოართვეს ამბავი სპათა მოსლვისა ფერ
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სათიდამ, რ~ გამოვლო გურიელმა მამია მწეობითა ათაბაგ
ისათა მთაჳ ღადორაჳ და შემწე ეყო ლეონს დავითს მეფ
ესა ზ~ა ზავითა, ანუ ბრძოლითა და მოვიდეს მისთანა: მსმენ
ელი დავით მეფე განრისხნა, და წარვიდა მის ზ~ა სპითა რავ
დენნი დაესწრნენ მუნ, ხ~ გურიელი არა მგონე მეფისა ეწყო
მოხისს ძლიერად, იძლია დავით მეფე, და მოვიდა ტფილისს
კ~დ შემოიკრიბნა მუნ სპანი, რათა მიაგოს შური მის
წილ გურიელსა: ხ~ გურიელი მივიდა მუხრანს, და ლეონცა
მოვიდა მისთანა, და არასა ავნებდენ ქყანათა: დავით მე
ფეცა მოვიდა ნიჩბისს სპითა თვისითა, და წარავლინა ბა
გრატ ძმაჳ თვისი მის ქვეშე და წესებულითა და მილ
ახორითა რათა მოვიდეს მეორე დღე ბაზალეთიდამ მათ
ზ~ა, და თვით სპითა თვისითა მივიდეს პირის პირ ა~დ
წარმოევლინა წარჩინებული თვისი გურიელსა მეტყველსა „
რ~ მოვედ ვედრებად თქ~ნს წ~ე, რათა ვყო ზავი თქუენსა
და ლეონსა [შ~სა] შ~ს, გარნა იქმნა უმეცრად ბრძოლაჳ.
თქ~ნი, აწ გევედრებით, ვინათგან არა რაჳ მივნია ქყ
ანისათჴს, ამით ვარ მართალი, რათა ჰყოთ ზავი და
სიყვარული [და სი] თქ~ნ შ~ს რ~ არიან მტერნი ძლ
იერნი გარემოს, ვ~რცა ყაენი რ~ლი იპყრობს ქყანათა,,
მაშინ დაღათუ მეფესა არა ენება ესე, და წადიერ იყო
ბრძოლისა, ა~დ განაზრახე ბდენ კათალიკოს ეპისკოპო
სნი და წარჩინებულნი ყოფად ზავისად ამისთვის სა
თნო იყო მეფემანცა, და ჰყვეს ზავი, და განაჩინეს საზ
ღვარნი, და სიყუარული ურთიერთარს მტერობა და მოყვ
რობა ერთბამად მტერთა, და მოყვარეთა ზ~ა: მერმე იხილ
ვნეს ურთიერთნი, უძღვნეს და წარვიდეს თვის თვისად,
ხ~ გარდაიცვალნენ კ~ოსნი დავით მეფის დროსა ზ~ა აბრაა
მ და ვასილი, და დასვა მეფემან ამან დოროთეოს: ხ~ შ~დ
ამისა მშვიდობით ყოფასა შ~ა წელსა ქ~სა ქართულ
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ქ~ესა 1522, ქართულსა 210: წარმოემართა შაჰისმაილ
ყაენი, რ~ ჰგონებდა მორჩილებასა ქართლისასა, ა~დ ესმა

კირთება ქართველთაგან მახმედიანთა, კ~დ ვინათგან ჰსძ
ლო სულტანმან სელიმ, რათა არა მიერთვნენ ქართვე
ლნი ხვნთქარსა, ამისთვის მოვიდა და დადგა აღჯაყალ
ას, და იწყო შენებაჳ მისი მაშინ ენება ვედრებად დავი
თ მეფესა მშვიდობასა ყოფად, დაჰყოცა: ხ~ ყაენმან მი
უწოდა მეფესა წ~ე თჴსსა მოგცეო ნიჭი დიდი დაქყა
ნაჳ დაგანგიტეო მშვიდობით, ა~დ ვინაჳთგან ატევები
ნებდა ქ~ესა და ჰყოფდა მახმედიანად, ამისთვის არა ინ
ება მეფემან მისლვად განა მოიცა ძალი მესხთა, და კა
ხ ბატონის ლეონისაგან კ~დ გამოიყვანნა კავკასნი და
მთიულნი განამტკიცა ტფილისი და ყ~ნი ციხენი, დას
იმაგრენი ქართლისანი: ესმა რა შაჰისმაილს მაგრება
და სპათა შეკრება მეფისაგან წარმოავლინა სპასპეტი
თვისი ყარაფილ სპითა დიდითა, და მოუდგინა მას კ~დ მი
სკარბაში ელიასბეგ [სპი] სპითა დიდითა, და მერმ შეუდგა
ამათ თვითცა სპითა თვისითა და ნიჯადითა: მოვიდა
პ~დ ყარაფილ, ეწყვნენ და იქმნა ბრძოლა ძლიერი, და მო
სწყდნენ მრავალნი და ივლტოდნენცა ყიზილბაშნი ლტ
ოლვილნი, ემთხვივნენ ელიასბეგს, ხ~ მან მოიქცივნა და
მოვიდნენ და მოვიდნენ და იქმნა ბრძოლა უძლიერეს უსა
სტიკესი [და ფიცხელი] და ფიცხელი იხილა რა ლუარსაბ ძე
მან მეფისამან ძლიერებაჳ ყისილბაშთა განვიდა
სპითა თვისითა, და ეკვეთა ძლიერად ყიზილბაშთა, მა
შინ ძალითა ჯვარისათა განხეთქა რაზმი მათი
შევლო და მოსწყვიდნა მრავალნი ივლტოდენ ყიზილ
ბაშნი და მოსრვიდნენ ქართველნი: ხ~ ლუარსაბ სდევნიდა
და სრვიდა ა~დ შაჰისმაილს წარმოევლო მთაჳ იაღლუ
ჯისა და მალულ იყო ღელესა შ~ა, და იხილნა რა სპა
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ნი თვისნი მოწყვედილნი და ლტოლვილნი შეუძნდა ფ~დ,
და უბრძანა ყარაყოინლუს მისლვაჳ და ბრძოლაჳ: მაშინ
წამსვე მიეტევნენ ძურგით კერძო იგინი ქართველ
თა და ეკვეთნენ ძლიერად, გარნა მაშვრალნი და ნაალაფევნ
ი ქართველნი ბრძოდენ უფიცხესად, ა~დ ცოდვათა ჩნთათ
ვის იძლივნენ სპანი დ~თ მეფისანი, და წარმოვიდა მეფე ქართ
ლს: ხ~ ლუარსაბ განვლო მტკვარი ყარაისა ბოლოს, შე
მოვლო და მოვიდა მამისა თვისისა თანა: ა~დ მეფე კ~დ
შემკრები სპათა ბრძოლა მაგრებისა თვის ჰგონებდა სიმტკ
იცესა ტფილისისასა ა~დ შაჰისმაილ შ~დ ბრძოლისა მო
ადგარა ტფილისს აღუთქვა ციხის თავსა ნიჭი დიდ
ი, და ციხის თავმან მისცა ციხე ქალაქი, შემოვიდა
და შემუსრა ხატნი და ჯვარნი და განსძარცვა სიონის

ღ~ის მშობლის ხატი და შთააგდო მტკვარსა შ~ა (რ~ლი
შ~დ ჰპოვა ბატონმა ლეონ ნათლუღის ჭალასა შ~ა:) მო
სწყვიდნა ქალაქი და ტყვე ჰყვნა, აღაშენა მეჩითი ჵი
დის ყურსა ზ~ა ციხესა შ~ა შეაყენნა მცველნი თვის
ნი, და დაიპყრა თვისად: კ~დ წარავლინნა ტფილისიდამ,
სპანი ვ~ა მარბიელნი და მოსწყვიდნეს სამცხეჳ სადაც
ა ვინ პოვეს: მერმე უკუნ იქცა და წარვიდა სპარსეთ
ად: ხ~ მეფე დავით შეკრებული [.]სპითა ლამოდა კირ
თებასა და დახდომასა სპათა ყაენისათა ა~დ უმჯობეს
ად აღირჩია (ვინაჳთგან წარსლვად იყო ყაენი) ბრძო
ლანი ციხეთანი, რ~ლიცა და იპყრა ყაენმან: შ~დ მიუხდ
უნნა მეფემან სპანი, და მოსრნა გარემონი თათართა ელ
ნი, და მარადის ბრძოლა ტფილისს: ხ~ წელსა ქ~ესსა
1523 ქართულსა 211 მო~კდა შაჰისმაილ და დაჯდა ძე მი
სი შაჰთამაზ ათისა წლისა, ამას ჯერეთ არა ეძლო
ბრძოლაჳ და ლაშქრობა: მერმე მოადგა მეფე და ვით ტ
ფილისს, აღიღო იგი დამოსრნა ყიზილბაშნი: კ~დ ა
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აღიღო აღჯაყალა, შემუსრა იგი და განასხნა თათარნი,
და დაიპყრა საზღვარნი თვისნი ყ~ნი: შ~დ ამისა განიხილა მე
ფემან დავით სოფლისა სიმუხთლეჳ და უსვეობაჳ თვი
სი, და უტევა მეფობაჳ და იქმნა მონაზონ, და დაშთნენ ძენ
ი თამარ დედოფლისაგან ლუარსაბ, დიმიტრი, და რამაზ, ა~დ
მისცა მეფობა ძმასა თვისსა გიორგის მეფე დავით დათ
ვით, შევიდა დავით მეფე ტფილისსავე მონასტერსა შ~ა,
და შ~დ მოკ~და მონაზონი წელსა 1525, ქართულსა 213:
ხ~ შ~დ დავით მეფისა შემონაზონებისა და ჯდა
ძმა მისი გიორგი მეფედ წელსა ქართ
და ეკურთხა მცხეთას კათალიკოს ეპისკოპოსთ და დიდ
ებულთა შემოკრებითა; ესე გიორგი მეფე და ეგობრა უმე
ტეს დავით მეფისა კახ ბატონს ლეონს და იყო სიყვარული
თა მისთანა ეგრეთვე ბაგრატ იმერთა მეფისა თანა, და ა
თაბაგი ყვარყვარე ჰყვანდა ვ~ა მორჩილი თვისი:
ამან დაიპყრა საზღვარი თვისი და იყოფოდა მშვიდობით გარემ
თაგან: მოკდა კს~ი დოროთეოს, და დასვა ამან მეფემან ძმა თვის
ი მელქისედეკ: შ~დ ამათთა წარმოევლინა სულტან სულეიმა
ნს სამთა ამათ მეფეთა თანა დესპანი გიორგის ქართველ
თა, ბაგრატ იმერთა და ლეონის კახთას, რ~ ადგილი სჯულისა
თქნისა და იპყრესო იეროსალიმი უსჯულოთა, აწ მომინიჭებ
იეს თქ~ნდა, მოვედით და განასხენით იგინი, და დაიპყართ იგი:
ესე ჰყო ხვანთქარმან, რ~ ბრძოდა დასავლით მეორედ ვინ
ათგან შიხის ძე ყაენი და იგი მტერობდენ, რათა ამით დაიპ

ყრას მან ყ~ი საქართველო და არა მიერთვნენ შიხსა; ამისი მ
სმენნი მეფენი სიხარულით შეკრბნენ სპითა თვისითა, ვინა
თგან იყვნენ სიყვარულსა ზა მტკიცესა, და ათაბაგი ყვარყვა
რე მოერთო მეფესა გიორგის, და წარვიდნენ მსასოებელნი ღ~ის
ანი: მისრულთა იჲ~ლიმს შ~ა მყოფთა მიუთხრეს, უკეთუ
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ხართ მტერნი მცირედ გვიჩანთ, და უკეთუ სტუმარ მრავალ ხართ
ხ~ მეფეთა მიუთხრეს „მბრძოლნი ვართ ძალითა მაგისივე ადგი
ლისათა,, ამისნი მსმენელნი გამოვიდნენ ქალაქით იჲ~ელიმით,
და ეწყვნენ ურთიერთთა, და იქმნა ბრძოლა ძლიერი, და სძლიეს სა
ქართველოსათა, მოსწყვიდნეს და აოტნეს, და შეჰყვნენ ქალაქად,
წარუხვნეს ქალაქნი, მოსწყვიდნეს [და აოტნეს, და შეჰყვნენ ქა
ლაქად წარხვნეს ქალაქნი] და განსდევნნეს იგინი: ხ~ ნა
შთნი და იპყრნეს და აღიღნეს ალაფნი დიდნი, და ნატყვენა
ვნი: სცნა ესე ყ~ი ხვანთქარმან მიანიჭნა ნიჭნი დიდ ძალნი
და წმ~ნი ადგილნი, საფლავი ქ~ესი გოლგოთა, ბეთლემი, და ჯ~ი
ს მონასტერნი: ხ~ მეფეთა განათავისუფლნეს იგინი და წა
რმოვიდენ გამარჯვებულნი, და მოვიდნენ თვის თვისთა სამეფო
თა შ~ა: ხ~ გიორგი მეფე ამაგრებდა ქყანათა და ბრძოდა თა
თართა ოდესმე იყვის მშვიდობით: ხ~ წელსა ქ~ეს 1529 ქარ
ულსა 217 მოვიდა სულტან სულეიმან ერევანსა ზ~ა და აღ
იღო იგი, ამას შეუშინდნენ მკვიდრნი საქართველოსა
ნი, ა~დ იჵსნა ღ~ნ, და უკუნ იქცა ხვნთქარი ბაღდადად
ხ~ მეფე გიორგი მეფობდა კეთილად სიყვარულ ერთობითა
იმერ კახთა მეფეთა და ათაბაგისათანა, ა~დ შ~დ ამანცა დაუ
ტევა მეფობაჳ
შენიშვნა
მწერალს შეცთომია თორემ ამ: გ~ი მეფის ძე იყო გოჩა, რ~ლი[.] გამო ეწოდ[.] ძეთა მის[..] დღეისამ[.]
გოჩაშვილი
და არა დაუტვა ძე, და მისცა მეფობაჳ
ძმის წულსა თვისსა ლუარსაბს, და თვით შევიდა მონასტერსა
შ~ა და იქმნა მონაზონ
შ~დ გიორგი მეფის მეფობისა და ტევებისა, ეკურთხა ლუა
რსაბ ძე დავით მეფისა ტფილისს წელსა: 1534, ქართულ
სა 222: ხ~ ესე ლუარსაბ მჵნე ახოვანი, შემმართებელი
უშიში, მორწმუნე, ღ~ის მოყვარე საღთო საეროთი სრული
ამან იწყო უფროსირე კირთება თათართა და განსხმა მათი
და განმაგრება ციხე სიმაგრეთა: ხ~ წელსა ქეს 1535 ქართულს
ა 223 შეიპყრა იმერთ მეფემან ბაგრატ ათაბაგი ყვარ
ყვარე და დაიპყრა სამცხეჳ: ესე შეუძნდა მეფესა ლუარ
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საბს ვერაჳ რა არგო გარნა ლუარსაბ მეფემან დაიპყრა ჯავახეთი

და კერძონი მისნი: ხ~ მოკ~დ კს~ი მელქისედეკ და დასვა მეფემან ლუარ
საბ კ~სად გერმანე, და მროვლად გედეონ: ხ~ შ~დ შაჰისმაილისა იწყო ბ
რძოლად შაჰთამაზ ქ~ეს 1532 ქართულსა 226 ესე განმდიდრდა დად
აიპყრა ქყანანი უმეტეს მამისა თვისისა: ხ~ წელსა ქ~ეს 1536 ქა
რთულსა 124, მოვიდა იდუმალ განჯას სპითა ძლიერითა, ჟ~ა ამა
ს იდგა მეფეჳ ლუარსაბ ტფილისს, ამას მწუხრსავე მოკ~და ძე მეფ
ისა მცირე, და სიყვარულისათვის ძისა წარჰყვნენ მეფე დადედოფა
ლი, და წარიღეს მასვე მწუხრსა და დაფლეს მცხეთასა, და განთ
იად ღამესა ამასვე შემოვიდა შაჰთამაზ ტფილისს მოპარვი
თ, რათა შეიპყრას მეფეჳ, ა~დ განარინა ღ~ნ მეფე მიზეზითა
ძისათა: ხ~ შაჰთამაზ მოწვა ტფილისი, ამისთვის შეუშინდა
ციხის თავი ტფილისისა შაჰთამაზს და მეფესა მოწვისა თვის
ტფილისისა, და გარდმოეშვა ციხიდამ, და მოვიდა შაჰთამაზი
ს თანა: მხილველნი მეციხოვნენი ვიეთნიმე ივლტოდ
ენ, და სხვანი მივიდნენ წე ყაენისა, მან მათ ყ~თა დაატევ
ებინა ქ~ე და ჰყო მახმედიანად, და ტფილისის ციხესა შ~ა
შეაყენნა მცველნი თვისნი ყიზილბაშნი, და თვით წარვიდა ყა
რაბაღსავე დროსა ამას ამას ეპყრა სამცხე იმერთ მეფესა
ბაგრატს, ესე მოვიდა ყარაბაღს წ~ე ყაენისა, ხ~ ლუარსაბმეფემან ვერ იკადრა ბრძოლად, ვინათგან მოვიდა ყაენი
უცნობელად, და იხიზნებოდენ ყ~ნი ქართლისანი მოსწრაფ
ედ ა~დ დაიცვა ქ~ყანაჳ ტყვეობისაგან: ამისა შ~დ მონა
ზონ იქმნა ბიძა მეფისა ბაგრატ მპყრობელი მუხრანისა
ქ~ეს 1539 ქართულსა, 127 და დაუტევნა ძენი ვახტანგ, არჩი
ლ, აშოთან და ირაკლი: ხ~ ვახტანგ იქმნა მუხრანის ბატონ
ად, და კ~დ წარსლვისა ყაენისა კ~დ უწყო მეფემან ლუარსაბ
ბრძოლა ტფილისს და მოსრვიდა გარემოთა თათართა ვინათგან
მრავალ გზის მოსცა ღ~ნ ძლევაჳ მათ ზ~ა, და აღიღო კ~დ
ტფილისიცა და დაიპყრა თავისადვე, შ~დ წელსა ქ~ეს 1539, ქართ
1-30 სტრ., 305r
ულსა 227 სომეხნი შეიშალნენ აღვსებისაგან: ხ~ მაშინ ოდ
ეს ეპყრა მეფესა იმერთასა ბაგრატს სამცხეჳ მოვიდნენ ოს
მალნი ბრძოლად ბაგრატისად ბასიანს, ამისთვის ბაგრატ ევე
დრა მეფესა ლუარსაბს შეწევნასა მათ ზ~ა და უცილო
დ დაიპყრას მტკვრის აღმოსავლეთი ლუარსაბ: ა~დ მეფ
ესა ლუარსაბს თუმცა არავინ ეწეოდა[.] განძლიერებისა მის
ისათვის, გარნა ლუარსაბს ეძვინებოდა ტყვეობაჳ საქარ
თველოსაჳ, შემცირება და განხეთქილებაჳ თვისთაგან, დამ
ტერთა მიერ, რათა არა იქმნას მახმედიანად, ამის მიზ
ეზისათვის შემოიკრიბნა სპანი თვისნი და წარვიდა შე
წევნად ბაგრატისად: ხ~ მისრულთა მეფეთა ბასიან
ს წყობათა შ~ა სპათა ლუარსაბისათა ინებეს წინა

მბრძოლობაჳ, მაშინ მესხნი ეტყოდენ., ჩვ~ენ ვართ
წინა მებრძოლნი ძველადვე, და აწცა ქ~ყანა არს ჩ~ნი,
ჩ~ნდავე ჯერ არს,, ა~დ არა ინებეს ესე ქართველთა, ა
მისთვის იშურის მგებლეს მესხთა, და არღარა შეეწ
ეოდენ, და მოსწყდენ ქართველნი მრავალნი, და ივლ
ტოდენ მესხნი, შურითა ამით იძლივნენ ქართვე
ლნი [მრავალნი]ყოველნი ქ~ეს 1545 ქართულსა, 223
და მოვიდა მეფე ლუარსაბ [+და კახთ ბატონი ლეონ+] სამ
ეფოდ თვისად: ამისა შ~დ შეითქვნენ მეფე ლუა
რსაბ და კახ ბატონი ლეონ ოდეს მოკლა ლეონ კა
ხთ ბატონმან ასანბეგ, და აუწყა ესე მესხთა, მოე
რთნენ იგინიცა, და დაუწყეს რბევა და ოჵრება განჯა
ს, შაქ შირვანს და ადრაბაგანსა მრავალთა ჟამთა
და მოიღებდენ ალაფთა, და ნატყვენავთა დიდ დი
დთა, რ~ იყო შაჰთამაზ უცალოდ: შ~დ მოვიდა შაჰთ
ამაზ [ცალოდ] შირვანს, რათა განაგოს საქმე მ
უებური ქ~ეს ჩ~1548 ქარულსა [თ] 236 თათრულ
სა ქ~კნსა 955, მერმე მოიქცა მუნითგან ტფ
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ილისს, (ვინაჳთგან აღეღო მეფესა ლუარსაბს, და დაეპყრა
თვისად) მოადგა ყაენი, შემუსრა ტფილისი, და ნეშთნი მო
სწყვიდნა, და შეაყენა ციხესა შ~ა მცველნი უმრავლე
სნი: ხ~ ტფილისიდამ ეზრახა ათაბაგს და დაიმორჩილა
იგიცა, ემძახლა მას და წარვიდა სპარსეთად: ა~დ ესე კახ
ბატონის [ლ]ლეონისა და ათაბაგის დამორჩილება ყაენისა
გან შეუძნდა მეფესა ლუარსაბს, და ვიეთთაცა წარჩ
ინებულთა მესხთა, სახელით იჯუსს, შერმაზანს, და ვა
ხუშტი დიასამიძეს, ამათ მიუწოდეს ლუარსაბ, მეფ
ესა, ხ~ შეკრებული სპითა მივიდა მეფე, და წარუხვნა
ათაბაგსა სამცხე, ჯავახეთი, კოლა და არტანი, და დაიპყ
რა თვისად
ესე ყ~ლი აუწყა ათაბაგმა ყაენსა, და შაჰთა
მაზ წარმოემართა მსწრაფლად შველად მისა[ა], მოვიდა
და შემუსრა შაქი, შემოვლო ქართლის სომხითი, ვერ წი
ნა აღუდგა ლუარსაბ მეფე, შევიდა და დაიპყრა სამცხე,
შეიპყრა იჯუ და შერმაზან, და მოკლნა იგინი და სხვანი ტ
ყვე ყვნა: ჩავლო სომხითი და წარვიდა ერევანსა ზ~ა, ა~დ
ლუარსაბ მეფე შემჭირდებოდა მძლავრებისა ესრეთ
ისათვის, გარნა არა დასცხრებოდა ბრძოლად კ~დცა თათ
ართა ზ~ა, რ~ რა იცის ჟამი ჰბრძოდა, მოსწყვედდა და ალ
აფობდა ტყვევნითურთ და მრავალ გზის ჰყოფდა ესრეთ,

რ~ უჟამოდ განამაგრის ციხენი, და სიმაგრენი მთათა და ვე
ლთანი, და ბრძოდა თვით ეგრეთ: შ~დ გამოვიდა ხვანთქ
არი სულტან სულეიმან ესე ესმა შაჰთამაზს, მოვიდა
და დადგა არტანს ყაენი, მოაოჵრა სამცხე, აღიღო კარი,
და შემუსრა: მერმე გარდამოვლო სამცხიდამ, მოაოჵრა თრ
იალეთი, საბარათიანო, და მოადგა ბირთვის, (ამისთვის
უფრო მტერობდა მეფესა ლუარსაბს ყაენი, რ~ არა მო
რჩილ ექმნა დღეთა მისთა არცა ყაენსა და არცა ხვან
თქარსა, რათა არა სხვანი მორჩილნი მისნი ამძლ
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ავროს და დატევებინოს ქეჳ): მაშინ შაჰთამაზ[.] ვერ ამღებმ
ან ბირთვისისამან, შეთხზნა ხვანჯნი, აღუთქვა კეთილნი და ნი
ჭნი დიდნი მეციხოვანეთა, ამით მოაცთუნნა, და მისცეს ციხეჳ:
ხ~ მან უარჰყო ფიცი, მოსრნა იგინი და ტყვე ჰყვნა ყ~ნი: მერმე
მოადგა გორს შემუსრა იგიცა, და ციხე ვერისა, და სხვანიცა, შ~დ
მოადგა ატენის ციხესა აღიღო იგი, და მოიყვანა დედაჳ ლ
უარსაბ მეფისა მუნიდამ და მრავალთა წარჩინებულთა ცო
ლნი ქ~ეს 1596, ქართულსა 224, უკუნ იქცა და წარიყვან
ნა ყ~ნი ტყვენი და დედაცა მეფისა: ესე ესმა მეფესა ლუა
რსაბს მთიულეთს მყოფსა, წარმოუდგა ყაენსა, ეწია სპ
ათა მისთა, და მოსრნა მრავალნი, ა~დ დედასა ვერა რაჳ არგ
ო, აღიღო ალაფი დიდი და უკმოიქცა. ხ~ მისრულმან დედამ
ან მეფის ლუარსაბისამან იგრძნო უპატიო ყოფაჳ თვისი
შესვა წამალი სასიკვდინე და მოკვდა: მაშინ ყაენმა და სხ
ნა რანს მოვაკანს და ერევანს ბეგლარ ბეგნი და მათ ქვეშეთნი:
კ~დ დასხნა ხანნი და სულტანნი (რლ არიან ბეგლარბეგნი
ერისთავთ ერისთავი, ხანი ერისთავი სულტანი ჵევის ბერი:
ამათ, უბრძანა უკეთუ ემტეროს ლუარსაბ მეფემან ტფილ
ისს მწე ეყვნენ ყ~ნი, ა~დ ლუარსაბ მეფემან ბრძოლითა გა
ნასხნა თათარნი, და დაიპყრა ქართლი და სომხითი, და ციხენი
ყ~ნი, თვინიერ ტფილისისა, და მარადის ბრძოდა ტფილისს: ეს
ე აცნობეს ტფილისის მცველთა განჯის ბეგლარბეგს შა
ვერდის, და მან შემოიკრიბნა თვის ქვეშენი და დაწესებულნი,
და სხვანიცა ყ~ნი წინა თქმულნი, და წარმოვიდა ქართლს:
მსმენელი ამისი მეფე ლუარსაბ სპითა თვისითა დადგა
გარისს, რათა შემოიყვანოს იგინი სიმაგრესა, რ~ იყო თვით
მოხუცებული, და ესხნენ ძენი სვიმონ, და დავით: ა~დ სვიმონ
ს მისცნა სპანი თვისნი, და თვით მცირედითა მოხუცებულ
ითა და ეპისკოპოსითა დადგრა გარისს, მივიდა სვიმონ, დაეწყო ყი
ზილბაშთა და იქმნა ბრძოლა სასტიკი მოსწყვიდნეს და აო
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ტნეს ქართველთა ყიზილბაშნი, და სდევნიდენ და ალაფობდენ: მაშინ

შავერდიხან ლტოლვილმან იხილა მეფე მდგომარე, და უღონოებდა
წარსლვად შიშისაგან განრინებად თავი[ს]სა თვისისა, მოეტევა მც
ირეთა ამათ, რათა გარდაიხვეწოს, ამას ზ~ა განმჵნდნენ მოხუც
ებულნი მეფის თანანი, ვ~ა ჭაბუკნი, მოსწყვიდნეს და წარიქცივ
ნეს სპარსნი: მაშინ მეფესა შეხედა შავერდიხან, და მეფესა გა
სტეხოდა ჵრმალი და შუბი ბრძოლასა შ~ა, აძგერა ცხენი შავე
რდიხანს, და გარდავლო მას ზ~ა მეფემან, და კ~დ სხვისა მიმტევე
ბელსა შთაუარდა ცხენი ნაპრალსა მიწისასა, და დაეცა ცხენი
მეფითურთ მიწასა ზ~ა მოუჵდა სპარსი სახელით ზირაქ, და ს
ცა მახვილი მეფესა და მოწყლა ძლიერად: ხ~ სპათა მეფისათა მო
სწყვიდნეს ს~დ ყიზილბაშნი, და ამისი უცნობელი ძე მეფისა ს
ვიმონ გამარჯვებული და ნაალაფევი მოიქცა რა იხილა მეფე ეს
რეთ მყოფი დამძიმდა ფ~დ: მერმე მცირედისა ჟამისა გარდაიც
ვალა მეფე ლუარსაბ ქ~ეს 1558 ქართულსა 246, შერა
ცხილი მოწამეთა-თანა გურგასლან: გარნა ესე მეფე ბ
რძოდა დღეთა თვისთა მახმედიანთა, რათა არა
და უტეონ ქ~ეჳ ქართველთა და უკეთუმცა
მორჩილ მათდა ქმნილ იყო საიჭველ
იყო რ~ მრავალ გზის დიდნი ძლ
ევანი და მაგრებანი ღვაწ
ლნი შესძინა ქყ~ანათა
სიმჵნითა თვისითა
მოიღეს და და
ფლეს მც
ხეთას
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ხ~ გამეფდა შ~დ ლუარსაბისა ძე მისი სვიმონ და ე~კხა
მცხეთას მეფედ: ხ~ მომკ~დარ იყო კ~სი გერმანე და
მეფესა, ლუარსაბს და ესვა ნიკ~ზ, მოკ~და ნიკოლოზ კ~სი და ამ
ან სვიმონ მეფემან კ~სად დომენტი: ხ~ მეფემან სვიმონ
მოიყვანა ცოლად ასული ბატონის ლეონისა ნესტან დარ
ეჯან ნაშობი შამხლის ქალისაგან და ჰყო ქორწილი, ქე~ს
1559, ქართულსა 247, და დაიპყრა ყ~ნი ნაქონებნი მამისა
თვისისანი თვინიერ ტფილისისა: მაშინ არჩილ ძე მუხრ
ანის ბატონისა ეკირთებოდა ტფილისს, და ავნებდა გარ
ემოთა მისთა დიდად: დღესა ერთსა გამოვიდა ტფილისის
ციხიდამ სპანი ყიზილბაშნი, და ესხნენ საფურცლეს მყო
ფს[.] ბრძოლასა, ძლიერსა, იძლია მათგან არჩილ და შე
იპყრეს დედა წულითურთ ქე~ს 1560, ქართულსა, 248, და წა
რიყვანეს წ~ე ყაენისა, გარნა თვინიერ ამისა აქვნდა მეფე
ს სვიმონს წელი სამი მშვიდობისა: შ~დ იწვია
ცოლის ძმა თვისი გიორგი, რათა ჰბრძოს სპარსთა, და შეკრბენ ციხე დი

დსა: ამისი მცნობელი შავერდი სულტანი წარმოემართა
სპითა, და შემოუვლო უგრძენულად ქყ~ანანი, რ~ უშენ იყო
გარადბანი და ეპყრათ ტფილისი მათ: ხ~ დარაჯანი მეფი
სანი გერმანოზის შვილი ფარეშებითურთ და სხვითა მისთა
ნათითა იდგნენ დევის ნამუჵლსა ზ~ა, ა~დ ღამესა მას აღდ
გომისასა აღვიდენ მუხათ გვერდს რათა ისმინონ დღე
სასწაული, და ყოფასა მათსა მუნ შემოვლეს ყიზლ ბაშ
თა და დაესხნენ უეცრად მეფესა სვიმონს: მაშინ იქმნა
ბრძოლა ძლიერი და ფიცხელი, და მოს წყდენ სპარსნი უმრავლ
ესნი, ა~დ მოკლეს გიორგი ძე კახთ[.] ბატონის[.] ლეონისა ქე~
სა 1561, ქართულსა 249, და ივლტოდენ კახნი, ა~დ მოსწყდენ
ქართველნიცა მრავალნი, რ~ ამილახორთაგანნი მოსწყდენ
ცხრანი (და ამისთვის მიუბოძა მეფემან ზემო ეკლესია მ
ღვიმეს), მხილველი სვიმონ მეფეცა უკუ მოიქცა ძლე
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ული, და ყიზილბაშნი უკუნ იქცენ გამარჯვებულნი: ამასვე
ქკნსა მოუხჵდენ ფხოველნი მუხრანს, ხ~ აშოთან ძემან ბა
გრატ მუხრან ბატონისამან ბრძოლა უყო და მოსწყვიდნ
ა იგინი და აოტნა, გარნა მოიკლა იგიცა მათ მიერ:
ხ~ იხილა რა ძმამან სვიმონ მეფისამან დავით სპარსთ
აგან ძლევა, ესე წარვიდა სპარსეთად, რ~ იყო კაცი ჵორ
ცთ მოყვარე, მეძავ განმცხრომელ, და იქმნა განმცემელ
ქყ~ანისა, და მივიდა წ~ე ყაენისა: ამას პატივსცა შა
ჰთამაზ, და ყო მახმადიანად უწოდა დაუთხან, და ძედ თ
ვისად უჵმობდა და მისცა ჯილდო 2000, თუმანი კაბა
ხალათად, სარტყელი ტყავ სამურითა ოქრო ქსოვილნი
თაჯი ჵრმალი ხანჯალი, საბუხარი მარგალიტისა, და ც
ხენი აღკმაზული ოქროთა, ყლნივე ესე მოოჭვილნი თვლ
ებითა, სურა და თასი ოქროჳსა, რ~ი შდ დაიდვა და მო
სცემდენ მეფეთა ქართლისათა, და წარმოავლინა მეფედ
ქართლისად სპითა დიდითა, შემოვიდა ტფილისს, და აქ
ვნნდა შემწედ განჯის ხანიცა: ესე ეძვინებოდა სვიმონ მეფ
ესა და ყ~თა ქართველთა: ამისთვის შეკრიბნა სვიმონ მეფე
მან სპანი, და დადგა დიღვამს, მსმენელი ამისი დაუთხან გა
მოვიდა სპითა ყიზილბაშითა და ქართველითა, რ~ლნი ეახლ
ნენ მას, ეკვეთა მეფე სვიმონ ქე~ს 1567, ქართუ 299, იძ
ლია დაუთხან და მოსრნეს სპანი მისნი და შევიდა ტფი
ლისსავე: მაშინ მეფე სვიმონ მოადგა ტფილისს, ხ~ შემ
ჭირვებულმან დაუთხან ციხიდა აუწყა ესე უსენ ბე
გს, ყარამლუს სპასპეტსა და მოითხოვა შეწევნაჳ მის
გან: ამისი მსმენელი უსეინბეგ შემოვიდა ტფილისს
უგრძნეულად, და მეფე აღვიდა ტაბახმელას, ამას ზ~ა

განლაღნა დაუთხან, გამოვიდა სპითა და ეწყვნენ სამად
ლოსა ზ~ა ურთიერთს ქე~ს 1568, ქართულსა 296, სძლ
ო კ~დ მეფმან სვიმონ, და გაქცეულთა მოსწყვედნენ ს
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პანი მეფისანი ქართველნი, მოვიდა მეფე, და დადგა კ~დ
ტაბახმელასავე, ვინათგან მუნვე ტფილისს შეიხვე
წა დაუთხან: ეზრახა სვიმონ ქართველთა, რლ~ნი იყვ
ნენ დავითის თანა ციხესა შ~ა[.] გამოშერებად მის
გან, ა~დ მათ არა ინებეს: მერმე სცნა მეფემან ვერ
აღებაჳციხისა ტფილისისა და უკუ მოიქცა მისგ
ან: ხ~ დაუთხან აცნობა ესე შაჰთამაზს ყ~ი, მაში
ნ ყაენმა მოუწერა განაჯა შამახიის ბეგლარ ბეგთა
და წარმოუვლინნა ნიჭნი დიდნი რათა გამოიყვან
ონ შამხალი ლეკითა და ჩერქეზითა: ხ~ მათ მისცნ
ეს საგანძურნი იგი და გამოიყვანეს იგინი, და შეკრ
ბენ ესე ყ~ნი და მოვიდენ ხუნანს: ამისი მსმენელი
მეფე სვიმონ დადგა შეკრებული სპითა აწუფისს, და
იგინი მოვიდნენ ფარცხისს: მაშინ განივლტო ყორ
ღანა შვილი კახაბერ, და გულ დებულ ჰყვნა მეფე
სა ზ~ა, რ~ლ აქვნდა მათ შიში დიდი მოუძღვა იგი
და ეწყო მათ ფარცხისს მეფე, იყო ბრძოლა სასტიკი
და მოსწყდნენ თათარნი ურიცხვნი და ივლტოდენ ფ
იცხლად: ა~დ მეფე კადნიერად მიეტევა გუნდსა მა
თსა, ჰკრა ოროლი მჵედარსა, და მოსპო იგი და განხ
ეთქა გუნდი მათი, და მიეტევა სხვასა, იცნა მე
ფეჳ ყორღანა შვილმან კახა ბერ, და ეტყოდა ყიზი
ლბაშთა, ეგე მეფე, შეიპყარით, მასვე წამსა გ
არე მოერტყნენ და შეიპყრეს მეფე სვიმონ ძლიერა
დ მბრძოლი ქე~ს 1569, ქართ 297, და წარიყვან
ეს: ხ~ ქართველნი ივლტოდენ თჴს თჴსად, და სპ
არსთა და სვეს დაუთხან მეფედ ტფილისს და წა
რვიდენ, და მიგვარეს მეფე სვიმონ შაჰთამაზ ყაენსა:
ხ~ მან პატივსცა, და უთქმიდა დატევებად ქე~სა,
და მან არა ინება: ამისთვის წარგზავნა ციხესა
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შ~ა ალამუტს პატიმრად: ქე~ს 1573, დაუთხან დაი
პყრა ქართლი, ა~დ ვიეთნიმე მთავარნი განდგნენ, და არა მო
რჩილებდენ, და ჯდა და უთხან ქვეშის ციხესა შ~ა განსცხ
რებოდა ხორციელად, და ოდესმე იყვის ტფილისს არა რაჳსა
მზრუნველი სულისა და ქყანისათვის, და არცა რასა პატივისა უ
ყოფდა დედოფალსა სვიმონ მეფისასა ცოლსა ამისი მხილ
ველი ამილახორი და ქსნის ერისთავი (სათნოთი ალექს

ანდრე კახის ბატონისათი, რ~ლ სიმამრი იყო ამილახორი ალ
ექსანდრესი, და ალექსანდრე მტერობდა დასათვისსა ძმათა თვი
სთათვის, და ცოლიცა დაუთხანისა ნთესავი იყო ალექსანდ
რესი), მოუხდენ დედოფალსა სვიმონ მეფისასა კავთისხევს
მდგომსა, და წარუხვნნეს ს~დ ქონებანი და აიალაფეს, რ~ი არა
ჯერ იყო საყოფად (მაშინ იტყოდიან თემნი „ ვაი სვიმონ მე
ფის საქონელსო): ხ~ სპასპეტი საჩინო არა ერჩდა ბარათა შვილ
ი დაუთხანს და მოვიდოდა კოჟრიდამ, ამას ემთხვია ყორღანა შვი
ლი კახა ბერ შეიპყრა იგი და ეტყოდა „უკეთუ კეთილ არს გაც
ემა მეფისა და[.] ქყა~ნისა, იხილე აწ შენცა“ და გარდაგდო იგი
კლდესა გელიყარისასა (მაშინ თემნი იტყოდენ ყორღანა ძე
ქარაფინდა ჵელი ჰკრეს და გარდაფრინდა)„ ხ~ კ~დ შაჰთამაზისაგ
ან მოწყვედა სამცხისა, და განყოფა ქყა~ნათა მისგან და ხვანთქრის
გან დავსწეროთ თვისსა ადგილსა ვინათგან არა მოვიდა მას ჟ~ა ქართ
ლსა შ~ა: მერმე მოკვდა შაჰთამაზ ყაენი ქე~ს 1576, [დადასვეს] ქა
რთულსა 269, და დასვეს ყაენად ძე მისი შაჰისმაილ: ამან
შაჰისმაილ მოიყვანა სვიმონ მეფეჳ და არჩილიცა ცოლ შვილ
ითა შირაზიდამ: ა~დ მესისხლობისა და სუნობისათვის მოკლეს ყიზ
ილბაშთა შაჰისმაილ, ქე~ს 1577, ქართ 269, და მის წილ და
სვეს ყაენად შაჰხუდაბანდა ძე შაჰთამაზისავე: დროსა ამას გა
მოვიდეს სპანი ხვანთქრისანი და დაიპყრეს ერევანი, განჯა
და თავრიზი, რ~ იყო შაჰხუდაბანდა ბრმა და ბედითი, და ვერ შემ
ძლე საქმისა: კ~დ წელსა ქე~ს 1578, ქართ 266, გამოჩნდა კუ
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დიანი ვარსკვლავი: ამასვე ქკ~ნს გა მოვიდა ლალაფაშა სულტან მ
ურადისა სპითა ძლიერითა ამან გამოვლო სამცხე, და მოვიდა ტფილისს,
ვერ წინა აღუდგა დაუთხან, მოწვა ტფილისი, და თვით და წარვიდა
სიმაგრეთა: ამისთვის ლალა ფაშამ ინება წარვლინება სპათა ში
და ქართლს და დედოფალსა ზ~ა, ა~დ მუხრანის ბატონი ვახტანგი
იყო უფლის წულობით, ვ~ა განმგე ქართლისა და მორჩილებდე
ნ ყ~ნი ამან მოიყვანა ამილახორი ბარძიმ, და ქსნის ერისთავი
ელისბარ ლალა ფაშისა თანა, და დაიხსნა ამან ქართლი, და თემი მო
წყვედისაგან: ხ~ ლალაფაშამ ამათ თვისნი მამულნი მიანიჭნა, და მ
ეოთხესა დღესა განუტევნა პატივით სომხითართა დიდი
ავნეს ოსმალთა, და მოსწყვიდნეს მრავალნი კ~დ წარმოავლინნა ლა
ლა ფაშამ სპანი იმერეთსა ზ~ა და დახვდენ მთასა ზ~ა ლიხისასა
იმერნი ომსა ამას დაესწრა ძე არჩილისა ირაკლი, მოსწყვიდნ
ეს მრავალნი, ოსმალნი, აოტნეს: ხ~ [.] 11 ირაკლის ჵრმალი,
40 ისარი მოხდა, გარნა ჯაჭვი და მუზარადი ვერ გაუტეხეს,
ა~დ მოსწყვიდნეს აზნაურნი მისთანა, და ლტოლვილნი ოსმალნი
მცირედნიღა წარვიდენ: მერმე კ~დ წარმოავლინა ლალა ფაშამ სე
კტემბერსა შ~ა სპანი იმერეთს, ხ~ იმერთა მოსწყვიდნეს მას

ვე მთასა ზ~ა და ლტოლვილთა ოსმალთა დახვდენ ქართველნი,
და მოსრნეს უმრავლესნი: შ~დ წარვიდა ლალაფაშა შირვანს, და მ
უნიდამ მოქცეული დადგა მუხრანს: მაშინ შაჰხუდაბანდა ვერა
რაჳსა მყოფელი, ამისთვის დედამან მისმან (რ~ლი იყო ასული
შალიკა შვილისა) და ახვია ლეჩაქი ჵრმალსა, და წარმოუგზავნა
სვიმონ მეფესა ვ~ა წესი არს ქართველთა) და მოუთხრა „რ~ლი
ცა გნებავს აღიღე, და წარვედ ქყა~ნასა შ~ნსა ნიჭითა დიდითა,
და ჰბრძოდე ოსმალთა წარმოავლინეს, და მოსცეს წინათქმული დაუ
თხანისა ყნი და მის ზ~ა დაურთეს 9000, თუმანი, და ტყვენი ყ~ნი
საქართველოსანი მუნ დატყვეებულნი: ამისმან მხილველმან
და უთ ხან იხილა რა დატევებაჳ თვისი ყიზილბაშთაგან ეზრა
ხა ლალა ფაშასა, და მისცნა ყ~ნი ციხენი ქართლისანი, და თვით
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წარვიდა წ~ე ხვანთქრისა სტანბოლს: ( შ~დ ჟამთა რაოდენთ
ამე მოკვდა მუნ დაუთხან): ხ~ ოსმალთა და იპყრეს ქართლი,
და ჰყვეს ტფილისი საფაშოდ, გორი აღაშენეს, და ჰყვეს სანჯ
ახად, სამშვილდეს შემუსრეს ეკლესიაჳ სიონი გუმბათიანი,
ვინათგან მუნ ავნეს დიდი ოსმალთა, და განამაგრეს სამშვილდ
ეჳ, დადბანისი
ამავ ქკ~ნსა მოვიდა მეფე სვიმონ ოკდომბერსა
შ~ა, და მოიყვანა არჩილ ძეჳ ბაგრატისა, და ტყვენი ყ~ნი და ტყვე
ბულნი ქართლისანი, და დადგა სომხითს და ეზრახა ლალა ფაშას
და ვინათგან ავად მყოფობდა მეფე, ვერ იხილა ფაშაჳ შ~დ: შ~დ
წარვიდა ლალა ფაშა მუხრანიდამ სამცხეს: ხ~ სვიმონ მეფემან დაი
პყრა ქართლი, რ~ მსურველ იყვნეს მისთვის ქართველნი; შ~დ
აღიღო გორი, ლორი, და ყ~ნი ციხენი ქართლისანი თვინიერ ტფ
ილისისა მეფემან სვიმონ: მაშინ მეფე სვიმონ ლამობდა შურის
გებასა ამილახორისა, და ქსნის ერის თავისასა: ა~დ მუხრანის ბა
ტონი ვახტანგ ურჩიდა წინა თქმულთა თვის წ~ე სვიმონ
ისა, იწყინა მეფემან, და ამავე ქკ~ნსა შეიპყრა მათთა იჭვთა
თვის ვახტანგ, და პატიმარ ჰყო ჵევის ციხესა შ~ა: მერმე შე
იპყრა ამილახორი ბარძი მცა, შეშინდა ქსნის ერისთავიცა ელ
ისბარ და შეუვრდა დედოფალსა შესძღვნდა ს~დ მინატაცი
და სხვანი მრავალნი: კ~დ ახალგორი, და მეჯუდაჳ და მილახორმა
ნ კასპი, და კარბი, შეიწყალა დედოფალმან და ევედრა მეფე
სა: შენდობისა თვის: შეიწყალა მეფემანცა და აფუცა ერთ
გულობასა ზ~ა, და განუტევა: შ~დ ამისა განუტევა ვახტანგც
ა: ხ~ სცნა რა ლალაფაშამ საქმენი სვიმონ მეფისანი, წარ
მოავლინა მანუჩარ მირმარითა, და ქართლს ვეღარ ჩამოვიდა მე
ფეს სვიმონის გამო, და დაესხნენ სადგერს და მოსწვეს იგი, წარ
ჵდა განძი ეკლესისა, ა~დ ტყვენი ვერ ტყვე ჰყვეს: კ~დ ჩამო
ვიდა სანჯახითა და დასხმის გვარ მოარბია ქართლი, და წარვი

და: ხ~ ბატონს ალექსანდრეს აქვნდა შური სვიმონ მეფი
სათვის დის გამო, და დაუთხანცა მოყვრობდა სარწმუნოდ,
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კ~დ ამილახორიცა სიმამრი იყო მისი, შეუტყობრად მოუჵდა სპ
ითა თვისთა დიღვამს სვიმონ მეფესა ქე~ს 1580, ქართ 268;
მაშინ მეფე სვიმონ მუნით ივლტოდა, ვინათგან არაჰყვა
სპაჳ, და ალექსანდრემ იავარ ჰყო დედოფალი დედაჳ თვისი,
და ნიფხავი ააცვა შუბსა ზ~ა და წარვიდა: იკადრა უკადრი
არა ჯერ საყოფი, ვ~ა ავაზაკმან მრისხანემან: ხ~ მეფემან
სვიმონ შემოიკრიბნა სპანი, და მიუთხრა ალექსანდრეს „
ჰქმენ საქმე უშვერი, რ~ლი თუცა ექმნა სხვასა ჯერ იყო
შენგან ძიებად შურისა, აწ განემზადე ხვალისად ბრძო
ლად, რ~ ვიძიებ შურსა“ ხ~ დღესა მეორესა მივიდა ჭოტ
ორს ალექსანდრესა ზ~ა მოეგება იგიცა, და იქმნა ბრძო
ლა ძლიერი, და ივლტოდა ალექსანდრე: მაშინ შეიპყრ
ნეს ყ~ნი წარჩინებულნი კახეთისანი, და აღიღო ალა
ფი მისი წარმოვიდა, და მოიყვანნა კახნი მცხეთა[.]ს,
და აფუცნა იგინი ესრეთ „ღ~ნ ნურას ჟა~მს მისცეს ძლევაჳ
კახთ ქართველთა ზ~ა“ მერმე მისცა საბოძვარნი და გა
ნუტევნა ყ~ნივე: ამავე ქკ~ნსა ოკდომბერს მოუჵდა ლო
რეს ათაბაგი ყვარყვარე და ბექა, მოარბივეს და წარვიდენ: შ~დ
ამისა მოვიდა მაჰმად ფაშა ანუსინან, და სპათა ამისთა:
აღიღეს ლორე, და ამან აღიღო გორის ციხე, შეაყენნა
მცველნი და თვით დადგა მუხრანს: კ~დ გიორგი მე
ფე სიტყვითა ფაშისათა მოუჵდა ქართლს და მოჰყვნენ
და დიანი და გურიელი, ვერა ჰპოვეს ხიზანი მოწვეს გაღ
მართი და გამოღმართი, და წარვიდნენ: ხ~ მეფემან, სვიმო
ნ არა მიხედნა, მათ ა~დ დაესხა სინან ფაშას მუხრან
ს სპითა თვისითა, და მოსწყვიდნა სპანი მისნი ი
ვლტოდა ფაშა, და შევიდა ტფილისს ციხესა შ~ა ქე~ს
აქეთ 1581, ქართ 269, შ~დ კ~დ შემოიკრიბმა მეფემან
სპანი, და თვისთა წარჩინებულთა ცოლნი მოიყვანნა
დედოფალი და იგინი, და აღვიდა ლილოსა ზ~ა წარავ
1-30 სტრ., 310v
ლინნა სპანი მცირენი, რათა წარმოიღონ მროწლენი ტ
ფილისისანი: ხ~ მათ ჰყვეს ბრძანებული: მაშინ გამოვი
დნენ ტფილისიდამ სპანი ოსმალთანი სიმრავლით დე
ვნად მათდა, და რა მოვიდნენ სიმარჯვესა, მიეტევა მეფ
ე სპითა თვისთა და სჭვრეტდნენ ქალნი ჯართა ჯალ
აბთანი, მოსწყვიდნა და აოტნა ოსმალნი და მცირედნიღა
შევიდნენ ტფილისს, მიჰყვნენ ქართველნი კარადმდე, ა~დ
ციხე ვერ წარუხვნეს, და შემოიქცნენ ალაფითა: მერმე

შეკრებული სპითა მოვიდა მეფე ლორეს, მოეგება ფაშა
მუნებური, ეკვეთა მეფეთა და მოსწყვიდა სიმრავლე მათ
ი გარნა ციხე ვერ წარუხუნა, ა~დ ქვაბი აღიხვნა ქე~ს
1582, ქართულსა 270; ხ~ იხილა რა ათაბაგმან ყვარყვა
რე და მანუჩარცა ძმამან მისმან განძლიერება სვიმონ მეფ
ისა, ეზრახნენ და დაემძახლნენ, მოვიდა მანუჩარ სვიმონ მე
ფისა თანა, და ამასვე ქკ~ნსა მისცა ასული თვისი ელენა
მანუჩარს ცოლად მეფემან აქორწინა და წარვიდა მანუჩ
არ სამცხეს: ამავე ქკ~ნსა მოადგა მეფე ლორეს და აღი
ღო იგი აპრილსა და დაიპყრა თვისად მერმე მოვიდა დად
ადგა ტაბახმელას, ესე სცნა სინან ფაშამ გამოვიდა ტფ
ილისადამ დასხმად მეფისად, აგრძნა სვიმონ მეფემან ეკ
ვეთა ძლიერად, მოსცა ღ~ნ ძლევაჳ, მოსწყვიდნა და აოტ
ნა და ნაშთნი შეივლტოდენ ტფილისადვე, (თქმულ არ
ს, ვ~დ კაცი ცხენითურთ გარდაიჭრაო კლდესა ტაბაჵმელ
ისასა და ეგნენ ცოცხალნი ორნივე): მაშინ სვიმონ მეფ
ე მოადგა ტფილისს, მცირეს ხანსა შ~ა წარიღო დამო
სწყვიდნა ს~დ ოსმალნი ქე~ს 1583, ქართულსა 271, : შ~დ
მოადგა სამშვილდეს რაოდენსამე ჟამსა შემოაპარა ქურ
დის კარიდამ სპანი ღამითა, მოსრნეს ოსმალნი და აღ
იღო ციხეჳ შემუსრა და და იპყრა თვისად მეფემან ესე
ნი მიესმა ხვანთქარსა, წარმოავლინნა სპანი დიდ
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ნი მოვიდნენ და მოადგნენ ლორეს, და აღიღეს იგი: მერმე შ
თამოვიდნენ და დადგნენ ხატის სოფელს: მაშინ მივიდა
მათთანა დესპ[.]ანად თვით მეფე სვიმონ მეტყველი ესრე
თ „მიგითხრათო მეფემან სვიმონ, ვიკმაროთ სისხლი
ესოდენი და ვყოთ ზავი ჩ~ნ შ~ს, და ვიქმნე მორჩილ თქ~ნდა რ~ უმჯობეს არს ჩემდა და თქნდაცა“ განიხარა ფა
შამან მან და აღუთქვა ზავი: ხ~ ამით განიმსტრო მეფე
მან, და მას ღამესა მოექცა სპითა ღამითვე მეფე ხა
ტის სოფლის მთიდამ, და დილასა დაესხა ძლიერად ჰსძ
ლო და მოსწყვიდნა, რ~ მცირედნიღა ივლტოდენ და მოიქ
ცა ნაალაფევი ტფილისს: შ~დ მოადგა და ბნისს რ~ ჯერ
ეთ ეპყრათ ოსმალთავე, და მცირეთა შ~ა ხანთა აღიღ
ო იგიცა და დაიპყრნა ყ~ნი ციხენი თვინიერ გორისა და ლ
ორესა განასხნა ოსმალნი ქართლისაგან, და შ~დ, ამისა
ვეღარა შესძინეს და იკადრეს მოსლვა ოსმალთა: ჟა
მთა ამათ მოვიდა მანუჩარ ათაბაგი წ~ე სვიმონ მეფ
ისა და წარიყვანა ცოლი თვისი ელენა ასული [..] მე
ფის სვიმონისი, და წარვიდა სამცხეს: ხ~ იქმნა მშვი
დობა, ვინათგან არღარა აქვნდა ბრძოლაჳ ოსმალთა

თანა და ზავი ჰყო ალექსანდრე კახთ ბატონისა თანა,
რ~ ძენი ამათნი იყვნენ მამიდა შვილ ბიძა შვილნი
და ჰყვარობდენ ესენი ურთი ერთარს: მაშინ ყიზილ ბაშ
თაცა შეიპყრეს შახუდა ბანდ: ქეს 1586, ქართ 274, და
და სვეს შაჰბაზ ძე მისი წლისა 8, ამან დაიპყრა სპარ
სეთი თვინიერ ბაღდადისა და ადრიბეჟანისა: ხ~ წელ
სა 1587, ქარულსა 275 მოვიდა შაჰაბაზ განჯას, აღა
შენა განჯაჳ, უკუნ იქცა და წარვიდა: ამასვე ქკ~ნსა უშ
ველა მეფემან სვიმონ მანუჩარ ათაბაგსა ოსმალთა ზ~ა,
ა~დ ვინათგან აღეღოთ ოსმალთა მძევალნი მანუჩრი
საგან არღარა აბრძოლეს მეფე ოსმალთა გარნა ურჩნი
1-30 სტრ., 311v
მანუჩრისანი თემნი მოარბივნა მეფემან, და წარმოვიდა ქართლს:
ამასვე ქკ~ნსა ჩამოვიდა მანუჩარ ლტოვილი, და დაადგინა მეფემა
ნ ახალდაბას მტკვრისასა; შ~დ წელსა. ქ~ეს 1588, ქართ 276 შე
კრებული მოვიდა მეფე სვიმონ სპითა სამცხეს, მოსრნა წინა ა
ღმდეგნი მანუჩრისანი, და დასვა [.] ათაბაგად, და თვით წარმოვ
იდა მეფე სვიმონ: ამა ჟამებთა შ~ა ვინათაგნ გარე მტერთა
არღარა აქვნდა ბრძოლა მოიჵსენა შური გიორგი იმერთა მე
ფისა, და ინება დაპყრობა იმერეთისა, რ~ ლეონს ვერა ეგოდენ
მორჩილებდენ ამისთვის ეზრახა იმერთა, და მოსცეს ვიეთთა პი
რი მტკიცე: მერმე შეკრებული სპითა შთავიდა იმერეთს, მა
შინ ლეონ შეიკრიბნა სპანი და დადგა გოფანთოს ა~დ არა ემ
წნენ დადიანი და გურიელი ლეონს: მივიდა სვიმონ მეფე და ეწყ
ვნენ გოფანთოს ურთიერთარს, შ~დ ძლიერისა ბრძოლისა იძლია ლეონ მეფე ქე~ს 1588, ქართულსა 276 და ივლტო
და სიმაგრთა. ხ~ სვიმონ მეფემან დაიპყრა იმერეთი და დაამძე
ვლნა იგინი და შემოიქცა მძევლითურთ, და მოვიდა ქართლ
ს რ~ ფიქრი აქვნდათ გორის მეციხოვნეთა ოსმალთაგა
ნ ქართლისა ხ~ ლეონ მივიდა და დაიპყრა იმერეთი, და ა
ღიხვნა ციხენი სვიმონის მიღებულნი, ა~დ შეიპყრა დადია
ნმა მეფე ლეონ და დასვეს როსტომ, ამასაც წარუხვნა გურ
იელმან ქუთათისი და მისცა ბაგრატს: ხ~ ესმა ესე სვიმონ
მეფესა და შთავიდა სპითა იმერეთს, აღიხვნა ციხენი, და გ
ამოიყვანა ქუთათისიდამ ბაგრატ და დაიპყრა იმერეთი, გა
მოუხვნა კ~დ მძევალნი და მოვიდა ქართლსავე მეფე: ა~დ კ~დ შე
წევნითა და დიანისათა დაიპყრა კ~დ იმერეთი როსტომ მან
და აღიღო ქუთათისი: მსმენელი მეფე სვიმონ წავიდა კ~დ
სპითა დიდითა და ზარბაზნითა დიდ დიდითა და ყითა აღკაზმუ
ლობითა, შთასრულმან იმერეთს აღიხვნა სვერი, სკანდა,
ქაცხი, კვარა: ხ~ როსტომ ვერ წინა აღუდგა და ივლტოდა
ოდიშს მოადგა სვიმონ მეფე ქუთათისს და აღიღო იგიცა
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მერმე წარემართა ოდიშს, რათა შეიპყრას როსტომ, და დადგა ოფიშვი
კთს: მაშინ და დიანმა მოგზავნა წ~ე მეფისა სვიმონისა, რათა
ჰყოს ზავი მეტყველმან „მიეც როსტომს იმერეთი, დაგ
ვიმონნე ვ~ა შენნი ყთა მორჩილებ[.]ათა ზ~ა ა~დ მეფე სვიმო
ნ სპისა სიდიდისა თვის იმერთ და ქართველთა და განლა
ღებული ძლევითა განრისხნა მას ზ~ა და მიუმცნო მოვე
ლო ბრძოლად, და თუცა ძალ გიცს დამხვდი, და თუ მომცე
როსტომ უკუნ ვიქცე და დავიცვა ქყ~ანაჳ შ~ი უვნოდ ამისი
მსმენელი დადიანი როსტომითურთ დილასა დაესხა სვიმო
ნ მეფესა, და იქმნა ბრძოლა ძლიერი, ხ~ სცნა რა სვიმონ
მეფემან ლტოლვა სპათა თვისთა და მოითხოვა შურდანი,
რ~ ლტოლვისა დროსა შეჯდის შურდანსა ზ~ა ხ~ ჟამსა
ძლევისასა ფალავანსა ზ~ა: მაშინ ეტყოდა თურქისტანის შ
ვილი „მეფეო არს თურე ჟამი ლტოლვისა მოვიდა თურქის
ტანის შვილ ჰსცა ოროლი მკერდსა, და დასცა მიწასა, ა~დ ივ
ლტოდენ მეფისათანანი ქ~ეს 1590, ქართ 278: მოსრულსა
მეფეს კოლბურს ეტყოდა დედაკაცი „აწ ფხიზელ არს მეფე
იახლოს ძე ჩ~ი,, რ~ ჩავლო რა მეფემან მის დროსა უბრძა
ნა „მთვრალ ვარ კაცითა არა მნებავს ძე შენი,, შემნა
ნე საქმეთა ამათთვის მოვიდა მეფე სვიმონ ქართლს: ხ~ კა
ვთიხევს მაშვრალსა განსვენებად დედაკაცი ვინმე უმასპ
ინძლებდა და ჰკითხვიდა მეფესა სპათა თვის ქართლისათა, ქ
მარსა და შვილთა თვისთათვის, რ~ არა უწყოდა მეფედ, ეტყო
და მეფე უცნობელობასა მათსა, და მშვიდობით ყოფასა მე
ფისასა: ამისთვის დედაკაცი იგი მადლობდა ღ~ა, ვინათ
გან ცოცხლებით არს მეფეო იყავნ ყ~ნი ნაცვალ მის
ად; (შ~დ მეფემან აზნაურ ჰყო დედაკაცისა მის ქმარი სიტ
ყვისა მისთვის) და უბრძანა დედაკაცსა მას საბოძვარნი დი
დნი რლ~ნი აწცა არიან ქვლივის ძენი: ამასვე ჟამსა შემო
იკრიბნა მეფემან სვიმონ დანაშთომნი სპანი ქართლი
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სანი რ~ ლორის ციხიდამ გამოსულ იყვენენ ოსმალნი, ვინათ
გან მეფესა ჰგონებდენ შორს, და იხარებდენ ტაშირსა შ~ა უეცრა
დ დაესხა მათ სვიმონ მეფე და მოსწყვიდნა ს~დ, აღიღო ციხე ლ
ორეცა და დაიპყრა თვით, და მოვიდა ტფილისს, და დაეზავა როსტ
ომს იმერთა მეფესა, მისცნა მძევალნი იმერეთისანი, და გამო
უხვნა რლ~ნი დარჩნენ მუნ ბრძოლასა შ~ა წარჩინებულნი, აზ
ნაურნი, და გლეხნი, ანუ მეციხოვნენი ამისა შ~დ მოადგა სვიმონ მე
ფე გორს, და დაადგრა რა გორის ჯვარს, შთანთქა თრიაქი (რ~ და ჩვე
ულ იყო პატიმრობასა შ~ა სპარსეთს) და სვა ღვინოჳ, მოინე
ბა მწვანვილი მტილთაგან მეტყეველმან სპათა თვისთა„

არა არს თუ სირცხვილი ესე თქ~ნდა რ~ მნევას მწვანვილი, ვ
ხედავ თვალითა და ვერ მიგემებიეს,, ამისნი მსმენელნი სპ
ანი განვიდენ გორს, რათა მოიღონ მწვანვილი, მოეტევნენ
ციხიდამ ოსმალნი, და იქმნა ბრძოლა ძლიერი, და მოსწყვიდნენ მ
რავალნი ა~დ უმეტეს მოსვრიდიან თოფ ზარბაზნითა ციხიდა
მ: მაშინ მოკლეს პაპის ძმის წული მეფისა სპასპეტი მე წი
ნავისა გოჩა, რ~ იყო ესე გოჩა ძე გიორგისა ძე კოსტანტ
ინე მეფისა კოსტანტინე ძე ალექსანდრე მეფის ძი
სა და ალექსანდრე ძე კოსტანტინე მეფისა, და ამ გოჩათი ეწო
და ამათ ძეთა გოჩაშვილად): მოართვეს მეფესა მწვანილი
და აყვედრეს მოწყვედაჳ სპათა მისთვის: შ~დ წელთა რაოდენთ
ამე მოადგა კ~დ გორს, და ბრძოდა ცხრა თვე (მიერითგან უწოდე
ს ხელი სვიმონ მეფე ხ~ მახმედიანნი უჵმობდენ დელი სვიმონს:)
მერმე აღიღო გორის ციხეჳ და განუტევნა ოსმალნი უვნ
ებელად ქ~ეს 1599, ქართულსა 287, და განათავისუფლა
ქართლი ოსმალთაგან ა~დ მიესმა ესე ხვნთქარსა, წარმოა
ვლინა ჯაფარ ფაშა სპითა მრავლითა, ესე მოვიდა და დად
გა ნაჵიდურს, ხ~ სვიმონ მეფე იდგა სპითა თვისითა საღრა
შენს, დაუტევა სპანი მუნ და თვით წარვიდა გან[.]მსტრობ
ად ოსმალთა ათორმეტითა კაცითა: და მებუკითა მის
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რული ნახიდურის თავს მცირისა ეკლესიისათანა განიხილვიდა ხვალისა
დ დასხმად მათ ზ~ა, თუ ვ~რ განაგოს: ამისთვის უბრძანა მებუკესა და
ზახებად ბუკისა, რათა სცნას თუ ვითარ უშიშრად დგანან მაშინ მსმ
ენელი ბუკისანი ოსმალნი ჰგონებდენ მოსლვასა სპათათა, და ი
წყეს აღკაზმად და აღსხდომად ცხენთა ამისი მხილველი მეფე წა
რმოვიდა ფიცხელად, ხ~ ოსმალნი მოჰყვნენ, ა~დ მეფესა მოსრულსა ფ
არცხისს შთაუარდა ცხენი ლიასა შ~ა და მიეტევნენ ოსმალნი და
შეიპყრეს მეფე სვიმონ ქეს 1600, ქართულსა 288: წარიყვანე
ს და მიჰგვარეს ფაშას: ხ~ იგი მსწრაფლ აღიყარა, და წარვიდა: ჰსცნა
ესე ძემან მეფისამან გიორგი, წარმოუდგა ოსმალთა, ა~დ ვერა რასა
ეწია უკუმოიქცა და მოვიდა ქართლს: ხ~ ოსმალთა აღიღეს ლორე, და
დადგინნეს მას შ~ა მცველნი, და თვით წარვიდენ და მიიყვენეს მეფ
ე სვიმონ სტამბოლს მაშინ გიორგიმ დაიპყრა თვინიერ ლორისა ყ~ი
ქართლი და ციხენი მას შ~ა: შ~დ წარავლინა სტამბოლოს, რათა
დაიჵსნას მამაჳ თვისი, ა~დ ხვნთქარი უთქმიდა სვიმონ მეფესა,
რათა დაიდვას ხარკი, დამორჩილ ექმნას, ამას პირსა ზ~ა განგიტეო
გარნა სვიმონ მეფემან არა ინება ხარკი ქართლისა: მერე გიო
რგისაგან მოითხოვეს სახსარი მეფისა, ხ~ გიორგი წარავლინნა ყ~ნი
საჭურჭლენი და საგანძურნი მამისა თვისისანი და ეკლესია მონას
ტერთანი და წარჩინებულთა ქართველთანი და ესენი მიიღეს რა ს
ტამბოლოს მომკვდარ იყო მეფე სვიმონ, მოსცეს მკვდარი და წარუ

ხვნეს საგანძურნი ოსმალთა: გარნა ყჰო უჯეროჳ სვიმონ მეფე
მან, რ~ დასდვა კომლს გლეხსა ზ~ა მარჩილი, და ამით მოიყდდა
ოვსთა, კავკასთა ჩერქეზთა და წარუგზავნიდა ყაენს: ხ~ დაუტ
ევა მეფემან სვიმონ ძენი გიორგი და ვახტანგ, ა~დ შ~დ მოი
ღეს მეფე სვიმონ, და დაფლეს მცხეთასჱ
mეფობა ოთხმოცდა მეხუთე მეფე გიორგი ამან ´e
სამი წელი იმეფა ხ~შ~დ გარდაცვალებისა სვიმონ მეფი
სა ეკურთხა გიორგი მეფედ მცხეთას ქეს ჩ ქ: ქართულს: ს პ ჲ:
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თათრ ჩ ი ბ., შ~დ შეიკრიბა სპანი, და მოადგა ლორეს ქ~ეს ჩ ქ ა.,
თათრ სპთ აღიღო იგი, და დაიპყრა თვისად: ამისა შ~დ მოვიდა შაჰაბ
აზ და მოადგა ერევანს ქ~ეს ჩ ქ ბ, ქართუ, სჟ, და მიოუწოდა მეფესა
გიორგის, და კახთა ბატონს ალექსანდრეს: ამათ შემოიკრიბეს სპ
ანი თჴსნი და მივდნენ ერევანს წე ყაენისა, ა~დ სამ კერძოდ მო
ადგა სპანი შაჰაბაზისნი ერევანს, და ერთ კერძოს დადგნენ ესე
ნი: შ~დ რაოდენსამე დღესა ბრძანა შაჰაბაზ მიტევება ციხესა
ზ~ა, სპათაგანნი მაშინ საქართველოსანი პ~ლ სპარსთასა შე
უჵდნენ ციხესა შ~ა მოსწყვიდნეს და წარუხვნეს ქალაქი: შ~დ შე
ვიდნენ სპარსნი, და დაიპყრეს ციხე ქალაქით: შაჰაბაზ ამი
სა შ~დ მოუთხრა. შაჰა ბაზ გ~ი მეფესა, რ~ მტერ თუ იყო ჩემი
ხვანთქარი, ა~დ უფროსღა შ~ნი, ა~დ აწ ვინათგან ვსძლეთ ძა
ლითა ჩემითა, ჯერ არს რათა მომცე ჯილდოდ ლორე, ბერდ
უჯის მდინარით, შეუძნდა ესე მეფესა ფ~დ, და მიუგო ესრ
ეთ,, ველოდი შ~ნგან ჯილდოდ სხვასაცა ქალაქსა სამსახუ
რისა თვის მამისა ჩემისა და ჩემისა, და არა მიხმასა საზღვა
რთა ჩემთასა: ხ~ შ~დ ვინათგან იყო შაჰაბაზ მცბიერი და სწა
დდა დამცირება ქართლისა, და კ~დ ერის თავი ლორისა გამა
მადიანებული აზრახებდა შაჰაბაზს მოკლებად მისგან ძალსა
დიდსა ქართლისაგან, ამისთვის აიძულებდა, რათა მ
ისცეს ლორე და გამოსავალისა თვის ბერდუჯის მდინარისა
მოსცა ფუშტუკნი, და სამსი თუმანი ლაიჯანს ყოველს წელს,
ამათ[.] უღონო ქმნილმან მეფემან გიორგიმ მისცა ლორე: მე
რმე ანიჭა შაჰაბაზ მრავალი: ა~დ იტყვიან მოართვეს რა მე
ფესა ხალათი ყაენისა, არა აღიჵადა სამოსელი თვისი, ა~დ
მას ზ~ა შთაიცვა, ეტყოდენ წარჩინებულნი მეფესა უკად
რი არს ყაენისა ეგე, და მწყენარ იქმნების: ხ~ მეფე მიუ
გებდა, თ~ქვენ არა იცით არცა ერთი უკეთუ ვყო ეგრეთ მით
ხრას სხვაცა ნებისა თვისისა ყოფად, და აწ ამისთვის ეს
რეთ უმჯობეს არს და წარმოავლინა ქართლს, და ესე მოსაგ
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ებელი მოაგო შაჰაბაზ მეფესა გიორგის ერთგლობისა
თვის მამისა თვისისა და თვისისათვის: კ~დ ჟამსა ამისსა

იქმნა შფოთი ძეთა შ~ს კახ ბატონის ალექსანდრეს
თა, რაჟამს ისტუმრა გიორგი მეფემან, რ~ ბიძის ძენი
იყვნენ ძენი ალექსანდრესნი მეფისა გიორგისა: შ~დ ამ
ისა მცირე ჟამს გარადაიცვალა მეფე გიორგი
ქ~ეს ჩ ქ გ ქართულსა ს ჟ ა:
მოიღეს და დაფლეს
მცხეთას:
მეფე ლუარსაბ ძე მეფის გიორგისა
mეფობა ოთხმოცდა მეექვსე მეფე ლუარს
აბ, ამან იმეფა ათორმეტი წელი:´v
ხ~ გიორგი მეფისა შ~დ გამეფდა ძე მისი ლუარსაბ და
ეკ~ხა მცხეთას, და დაიპყრა ქართლი: ა~დ იყო მაშინ ქართ
ლი და მეფე საგანძურთაგან [.] ფრიად ნაკლულევანი ვინათგა
ნ მიეცათ ყ~ი სახსრად სვიმონ მეფისათვის: ა~დ აქვნდა,
ჟამი მეფესა მშვიდობისა, რ~ კახნი მოყვსობდენ და ყაენი უ
ცალოებდა: ა~დ ამისა შ~დ სთხოვა შაჰაბაზ ლუარსაბ მეფე
სა დაჳ თვისი ელენაჳ ცოლად, ამან მისცა, და წარიყვანეს
დიდითა დიდებითა და ნიჭითა ა~დ ამა ჟამებთა შ~ა დამკვიდრებ
ულ იყო მთავარნი და ეპყრნათ ჵევნი და ჵეობანი თჴსად, და უ
მეტესად ყ~თა სააკაძე გიორგი მოურავი ტფილისისა, ქრცხი
ნვალისა და დვალეთისა: ხ~ იდგა რა მეფე ლუარსაბ ქრცხინ
ვალს, რ~ ჟამად მოვლიდიან თვისთა ქყანათა ყ~თა, გარნა
ესე მოურავი გიორგი იყო მჵნე, ახოვანი, ძლიერი ძალი
თა და შემმართებელი, უშიში, მცბიერი, მჩურჩნელი და დაუნდ
ო ესე მარადღე თვითეულთა კაცთა ფურჩვნიდა, და არა და
სცხრებოდა: იხილა ესე მეფემან ლუარსაბ და აუწყა გიორგი
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მოურავსა, რაჳ არს, რ~ არა დასცხრები ფურჩვნად, ანუ არა [.] რა
გნებავს ყოფად, ამისთვის, ევედრა მოურავი მროველსა დომენტ
ის, რ~ მეტყვიან სიკვდილსა მეფისაგან, და არა რა უწყი მიზეზი
შეცოდებისა მონებისაგან კიდე: ესე ყ~ი მროველმან ჰკადრა და მო
აჵსენა მეფესა, ა~დ მეფე ამისი უცნობელი განჰკვირდა, და ამცნო
მროველსა გულ დებულ ყოფა მოურავსა, რ~ არა რაჳ არს მანკ
იერება მეფესა შ~ა შენთვის, გარნა ჰკითხოს ვინ უთხრა იგი
ხ~ მოურავმან არა თქვა მთქმელი რ~ ფუცებულ ვარ მათ მიერ: თათარხნის შემოსლვა და უბნობასა ამას შ~ა მოართვეს: მეფესა ამბავი, ვ~დ მოვიდ
ნენ სპანი დიდნი თათარხანთა თრიალეთსა ზ~ა ამას ჟ~ა აღე
ღო ბაღდადი ხონთქარსა, და უკან ქცეულისათვის ეთხოვნათ
წარსლვა გზასა ზ~ა ქართლისასა, ვინათგან ეთქვა მათთვის
გზის მოკლობა ვისმე, და ალაფი ტყვეთა სიმრავლენი: მასვ ჟ
ამსა დაუტევეს ზრახვა იგი და წარავლინა მეფემან იარალი,

რათ შეკრან გზანი, და მსწრაფლ აცნობოს მეფესა, და თვით მე
ფე ცხირეთს: მისრული იარალი ჩამხერგელი გზისა განისვენე
ბდა, და მძინარესა და ესხნენ თათარნნი და მოსწყვიდნეს იარალი
თურთ ყ~ნი, რ~ ვერ განერეს ერთიცა: ხ~ მოვიდნენ და დაწვეს
მანგლისი და კველთა, და შეიპყრეს [კე] კველეთას მღვდელი ერ
თი და სცემდენ ლახტითა, [.] რათა აუწყოს, სადა არს მეფე
ხ~ მღვდელი იტყოდა არა ნაცვალ ვყო საწუთო ესე წარუა
ლსა მას, და არა ვიქმნე განმცემელ მეფისა და ქყ~ანისა წარმო
უძღვა მღვდელი იგი გოსტიბის თავსა ზ~ა, და ჩამოიყვანა ქვ
ენადირისის გზასა, ჰსცნეს თათარხანთა რ~ აცთუნებდათ მღ
ვდელი იგი, ამისთვის მოკვთეს თავი, და შეირაცხ წ~თა
მოწამეთა თანა: ხ~ შთამოსრულთა თათართა მოიცვეს ერთა
წმიდა და ახალ ქალაქი, და მეფე სჭვრეტდა ცხირეთიდამ: მე
ფიდა წარვიდა გიორგი მოურავი და ციცი შვილი ზაზა ამათ შე
მოიკრიბნეს გარემონი, და მცნობელნი მისნი ბარათიანნ[.]იცა
მოვიდოდნენ მეფისა თანა: ხ~ მოურავი ჩავიდა ნიჩბის ბოლ
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ოს სხერტის ჭალასა შ~ა ეკვეთა თათართა და მოსწყვიდნა სიმრავ
ლითა მაშინ მოკლა ზაზამ ფაშა, თავის ჭრასა შ~ა მოერტყნენ
თათარხანნი, იპყრა ზაზამ კბილითა წვერი თავისა მის ფაშისა ,
შეჯდა ცხენსა და გამოვლო ბრძოლით თათარხანნი, მოვიდნენ წ~ე
მეფისა, და მოართვნეს თავნი და ალაფნი მათნი ხ~ მეფემან შემოკ
რიბნა სპანი ქართლისანი და წარმოუდგა თათარხანთა, ა~დ თათ
არხანნი მიმავალნი დოესის მინდორსა შ~ა იხილა ტერტერამა
ნ გორელმან, მსწრაფლ უკუნ იქცა და აღყარა ჵიდი გორისა, რ~
იხილეს თათარხანთა ჵიდი აყრილი შევლეს საციციანოსა ზ~ა,
და სადა ვინ მოაჵელეს მოსწყვიდეს ტყვე ჰყვეს და მოაოჵრეს და მი
ვიდნენ ბრბონას: მუნ დაარღვივნეს სახლნი და გადვეს ჵიდი მ
მტკვარსა ზ~ა, განვიდენ და დადგნენ ტაშის კარის ბოლოს, და მეფ
ეცა მივიდა ახალ დაბას სპითა, და არღარა იყო მუნ ჵიდი, რ~ მტკვ
არი განდიდებულ იყო თვესა მაისსა: ხ~ ამისთა [.] მხილვეთა
შეავედრეს თავი ღ~ა მეფემან სპითურთ, და განვიდენ ცხენის
ცურვით უვნებელად, ყ~ნი, ჩავლეს კიდე მტკვრისა ფარულად, და
მივიდნენ სურამის ბოლოს, მუნ შემოეყარნენ ს~დ ქართველნი მტ
კვრის ჩრდილოეთისანი: მაშინ განზრახვითა მოურავისათა შე
მოუსხნეს მეთოფენი თხრილსა, და თვით ცხენოსანნი მივიდნენ
განთიად მინდორსა ზ~ა, ეკვეთნენ ზ~ა, ფიცხელად, და იქმნა ბრძო
ლა ძლიერი ქ~ეს ჩ ქ თ, ქართულსა ს ჟ ზ: ამ ომსა შ~ა გამოჩნდა
ფ~დ მხნედ მეფე ლუარსაბ და უმეტეს სხვათა მოურავი, მოსცათ
ღ~ნ ძლევა და მოსწყდნეს ურიცხვნი და ივლტოდნენ თათარხ
ანნი, რ~ მოსაკიდელთა დედანიცა მესამე დღედმდე გამოიყვან
დნენ ტყიდამა, თათარხანთა გააშიშვლიან და განუტევიან: ხ~ მე

ფემან აღიღო იავარი მათი და მოიქცა და თავნი მათნი წარ
უვლინნა ყაენსა, და შემოქცეული მეფე ისტუმრა მოურავმა
გიორგიმ, რ~ლი აქვნდა მანკიერება გულსა წინათქმულთა თვი
ს და ჰყვა დაჳ შვენიერი და კეკლუცი, იტყოდა იგი ვაჩვენო
მეფეს, და უკეთუ მესიძოს, რა იგი მნებავს ვყოცა, და უკეთუ არა,
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ვსცნობ რ~ლ მართალ არს თქმულნი იგი წინანი: ხ~ განცხრომასა და
ნადიმსა შ~ა ჰყო დაჳ თვისი მეწდედ მეფისა ა~დ ვინათგან იყო მეფ
ე ჭაბუკი აღეტყინა ტრფიალებითა და მეორესავე დღესა მოით
ხოვა ცოლად, ესე მოურავმან უარ თქვა მცბიერობითა, რ~ დიდებუ
ლთა ცოლნი არა თავს იდებენ და სათნო იყოფენ დასა ჩემსა დედ
ოფლად და შემასმენ წ~ე შ~ნსა მოსპოლვად; ხ~ კ~დ ევედრა დედასა მეფ
ისასა მოურავი დედოფალსა მარიამს ასულსა ლიპარტიანისასა
ა~დ, მეფემან არა ისმინა და ქმნა ქორწილი, ხ~ შ~დ რაოდენთამე თ
თვეთა არა თავს იდებდენ მტერნი მოურავისანი წარჩინებულნი,
და უმეტეს შადიმან ბარათა შვილი მამა მძუძე მეფის[.]ა, ეტყოდნენ
განტევებასა ცოლისასა, და მოსრვასა მოურავისასა, ამისი არა
მნებებელი მეფე ჩამოიყლიეს, და მოუწოდა მოურავსა რეცა ნადი
რობად ყარაიასა წავკის მდგომარემან მეფემან, და მოვიდა რა მოურა
ვი მასვე ღამესა სწდდა შეპყრობაჳ მისი ხ~ ესე[.] ესმა რა კახა
ბერს ხერხეულიძეს ფარეშთუხუცესსა მეფისასა და წამსავე აუწ
ყა მოურავსა, მსმენელი მოურავი მყის შეჯდა ჩულიანსა ცხენსა ზ~ა და ი
ვლტოდა ფიცხად და მოვიდა ნოსტეს აჰყარა დედა წულნი თვისნი და შევი
და მთასა შ~ა: მასვე ჟამსა მოუჵდენ სპანი მეფისანი დაწვეს ნოსტ
ევ, და ეძიებდენ მოურავსა, და შეუკრნეს გზანი ყ~ნი, ა~დ მოურავმან გა
ნვლო ღამით ფონი მცხეთისა, და მივიდა დუშეთს ნუგზარისა თ~ა
რ~ ასული ნუგზარისა ჰყვანდა ცოლად მოურავსა: ხ~ ესე ნუგზარ იყ
ო ერის თავი არაგვისა, რ~ პაპა მისი იყო აზნაური ვანათელი
ციხის მპყრობელი, და ამან ბრძანებითა მეფისათა შეტყუებითა
აღიღო ციხე იგი მეფემან მიანიჭნა მამულნი მუნ ა~დ პლ~სა მე
ფობასა სვიმონისასა უკუდგა ვანათის ციხის მცველი, და მან
მეფის ბრძანებით აღიღო ციხე იგი: ხ~ ოდეს შეიპყრეს ყიზი
ლბაშთა მეფე სვიმონ, ამანვე მოიმწო ქსნის ერისთავი, დაესხა
და მოსწყვიდა თეგ თურმანიძე და ჭარმაული და დაიპყრა ბაზალეთი,
მოკ~და იგი, და ხარჭისა ნაშობმან მისმან მოსრნა ძმანი თვისნი
ყ~ლნი, და ესე ნუგზარ ძმის წული ამისი წარიტაცეს ყრმა; შ~დ
1-30 სტრ., 316r
აღზრდისა მოიბირნა ნუგზარ კაცნი, და მოკლეს იგი
და დაიპყრა ნუგზარ ბაზალეთი, მერმე და იმორჩილა მთ
იულეთი: ხ~ მოვიდა რა სვიმონ მეფე მისცა პაპასავე
ნუგზარისასა მსახურებისათვის მისისა, და იყვნენ ამ
ჟამამდე ერისთავად: ამას ნუგზარს განუზრახა მოურა

ვმან წარსვლა წ~ე ყაენისა, ვინათგან მუნ ვერა დაუდგ
მიდნენ მეფესა, ამისთა დამსკვნელთა წარვიდენცა, და
მოსრულთა აღჯაყალას დაუტევა მოურავმან ცოლშვი
ლი, და თვით მივიდნენ წ~ე შაჰაბაზისა, ხ~ მან პატი
ვით შეიწყნარნა და ანიჭნა საბოძვარნი დიდნი და მიე
რითგან აზრახებდა ყაენსა მოურავი და[.]პყრობად ქარ
თლისა, ა~დ მას ვინათგან გულად ედვა და პყრობა, და გამა
მადიანება ქართლისა, გამოუტევა ნუგზარ ნიჭითა დ
იდითა და მოურავი დაიპყრა მუნ ჟამადმდე: ხ~ ყაენიდამ
მოსრულმან ბატონმა თეიმურაზ კახთამან მოითხო
ვა დაჳ ლუარსაბ მეფისა ხვარაშან ცოლად, ესე
არ[.]ა ინება მეფემან ლუარსაბ ნათესაობისა თვი
ს, ა~დ იძულებითა შაჰაბაზისათა მისცა[ეს] და ქმნეს
ქორწილი დიდებული: გარნა ამა ქორწინებისა ჟამ
სა შ~ა მოეწერა შაჰაბაზს ყაზახის ხანისა, შემოიკრ
იბე გარემონი ყ~ნი, დაესხი მეფესა ლუარსაბს მოჰკალ
იგი და თავი მისი წარმოგზავნე წ~ე ჩ~ნსა ეგრეთვე მოუ
წერა მეფესა: მაშინ მეფემან მსწრაფლ შემოიკრიბ
ნა სპანი [მისნი] და მიუჵდა ხანსა მას, და მოკლა იგი,
თავი მისი წარმოუგზავნა შაჰაბაზს, ამის ჯილდოთა
წარმოეგზავნა მეფესად ნიჭნი დიდნი შაჰაბაზს, ეს
ე ჰყო, რათა სცნას ძალი მეფისა ნუ თუ ევნოს ხარ
კითა, და მიზეზ ჰყოს ა~დ ამისა შ~დ მოვიდა განჯას უგრ
ძნეულად შესლვად კახეთს: ხ~ მას ეახლა მოურავი და
ეუწყა ყაენისათვის შესლვაჳ ქართლს უმჯობეს ა
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არს ზამთარს, ვინათგან ვერ წარველენ ხიზანნი მთათა შ~ა
და ჵელთ იგდებ ყ~თა: მაშინ ეზრახა ბატონი თეიმურაზ მეფ
ესა ლუარსაბს ერთობასა, და მეფე ვერ მნდობი ყაენისა .
წინა თქმულთა თვის დაჰყვა და ჰქმნა პირი მტკიცე, ად
გაიპარნენ ნუგზარ და იესე ერის თავნი, ამილახორი ან
დუყაფარ, ფეშანგი ფალავანდის შვილი, აღათანგი ხე
რხეულიძე და მივდენ წ~ე ყაენისა, მერმე მოვიდა თეიმ
ურაზ მუხრანს ლუარსაბისა თანა ;
ხ~ შაჰაბაზ მოვიდა კახეთიდამ ქართლს, ლამოდენ მეფენი
ბრძოლასა, ა~დ ქართველ კახთა არა ინებეს წინა თქმუ
ლთა, და დიდთა პატივთა თვის შაჰაბაზისათა, და წარვიდ
ენ მეფენი იმერეთს ქ~ეს ჩ ქ ე, ქართ ტ გ: მოეგება გი
ორგი იმერთა გიორგი და ისტუმრა კეთილად, ხ~ შაჰაბაზ მოვიდა გრს და ეზრახა გიორგი მეფესა რათა მისცე
ს მეფენი, და მან აღავსოს ნიჭითა და საგანძურითა:
ამას ზ~ა წარმოუვლინა გ~ი მეფემან კ~სი მალაქია და ა

ბაშიძე ძღვნითა მეტყველმან გევედრებით რათა პა
ტივ გვცე და მისცე მეფესა სამეფონი თვისნი, და იმს
ახურნე მით, ვ~ა პ~ლ მამათა შნთა, და თ~ქნ წარხვიდე
თ: ხ~ იხილა ესე შაჰაბაზ, რ~ ძალითა არღარა ეგების,
შოვნა მათი, აწ იჵმივა ხვანჯი და მცბიერობა, მოიჵმო
შადიმან ბარათა შვილი გამზრდელი ლუარსაბ მეფისა
და ეტყოდა მას, ვ~დ უგულებელს ვყოფ სვიმონ
მეფი[.]ს[.] შვილის შვილსა და გიორგი მეფის ძესა, გარ
ნა უწყი ესე, რ~ლ მომიცთუნა თეიმურაზ, და აწ უწყოდე
შ~ნ მტკიცედ, უკეთუ მოვიდეს ჩემთანა მივსცნე ყ~ნი
და უმეტესნი სხვანიცა, ტირილით შეაფიცა, და სარწმ
უნო ჰყო შადიმან: ხ~ კ~სსა და ლეონს მრავალნი მიან
იჭნა, და მიუმცნო გიორგი მეფესა იმერეთისასა, არ
ს მტერი ჩ~ი ძველადვე თეიმურაზ, და მას ვერ მივინდ
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ობ, ა~დ უკეთუ მოვალს ლუარსაბ მეფე მივანიჭებ ყ~ლსავე მსახ
ურებისა თვის მამა პაპათა მისთა, და წარავლინა ესენი, და წარუ
ვლინა ჵრმალი მოოჭვილი მეფესა ლუარასაბს საჭურისითა,
და წიგნი დისა ლუარსაბისა მოსლვისათვის, რ~ა არა რაჳ აქვნდეს შიში: მაშინ მისრულმან წ~ე მეფისა შადიმან სარწმუნო ჰყო ყაენი
საგან ლუარსაბ მეფე, და აღეკაზმაცა მეფე წარმოსლვად, ამას უშლ
იდენ მეფენი და წარჩინებულნი იმერნი წარსლვასა და არა უსმინა მე
ტყველმან, უკეთუ არა წარვიდე ამიყრის ქყანათა, და მოაოჵრებს
და არა მადლი არს ჩემდა
ხ~ ესმა რა შაჰაბაზს მოსლვა ლუარსაბ მეფისა შეჯდა და გამო
ვიდა ნადირობად მჩვენებელი სპათ თვისთა და მეფისა ვ~ა წინ[.]
მიმგებელი, გარნა იხილა რა ლუარსაბ შაჰაბაზმან იწყო ტ
ირილით მეტ~ყლმან, ვ~დ მე ვითარ გიყოფ ბ~რტსა ახოვანსა, და შვენი
ერსა ერთგულთა ჩემთა ძესა სცა პატივი სწორ თვისად, და შ~დ წარმო
ვიდა ტფილისს, ეტყოდა მეფესა მუნ დატევებასა. რათა მივიდნ
ენ ტფილისს, მუნ ჰრქვა წარვიდეთ ნადირობად ყარაიისად, წარვი
და და წარიყვანა მეფე: ხ~ მაშინ კალისს ციხესა შ~ა დაუტევნა
სპანი მცველად ციხისა ციხის თავითურთ, რ~ აწ უწოდებენ
ქუფლსა დამინბაშსა, და დაიპყრა თვისად: ხ~ მისრულთა ყარაიას
ინადირეს, და სჭვრეტდა არამი ყაენისა, მას დღესა მოკლა მეფემ
ან იგი ჯერანი, და სხვა ნადირნი, ამას განჰკვირდა შაჰაბაზ და ა
ღეგზნა შურითა, რ~ მტერ იყო ყ~თა ახოვანთა და მიუმცნო დ
ამან თვისმან ცოლმან შაჰაბაზ ყაენისამან, რათა არა ეჩვე
ნოს მჵნედ ახოვნად, გარნა, არა ისმინა მეტყ~ლმან მეფემან
ესრეთ, ვ~დ უწყი, რ~ლ არღარა განმიტევებს, ამისთვის უმ
ჯობეს არს სიკეთისა ჩვენება ვ~ე სიავისა, გარნა შაჰაბაზლიქნიდა ტკბილად, რათა არა განევლტოს მეფე, და მუნ ეტყო

და, ვინათგან ხარ რაინდი და უცდური მოისარი ვინადიროთ ყა
რაბაღიცა, ხ~ ყარაბაღსრა მივიდნენ მუნცა:
ხ~ყარაბაღს ეტყოდა ნადირობასა მაზანდარასასა, და მიყვანა
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მაზანდარანს, და მუნ აიძულებდა უარის ყოფასა ქე~სსა, ხ~ მეფემან არა
უსმინა და არა ინება ა~დ მრავლითა ლიქნითა და ნიჭითა და შინებითაცა
უთქმიდა, ა~დ მეფე დაადგრა სიმტკიცესა ზ~ა: ამისთვის პატიმარ
ჰყო ლუარსაბ: მაშინ ეზიარა პატიოსანსა ჵორცსა და სისხლსა უ~ი
სასა და ატირნა მთავარნი თვისნი თავისა თვისისათვის წესითა
ქართულითა ვ~ა მკვდარსა ზ~ა, და მეფე შესხმისა წილ იტყოდა,,
აგრე არის ჩემა სულმა: შ~დ წარავლინა შაჰაბაზ ყაენმა მეფელუარსაბ გულაბყალას შირაზს და პატიმარ ჰყო მუნ: მერმე კ~დ არა
დასცხრა მძვინვარებად, წარავლინა შაჰაბაზ, და მოაშთვეს მუნ ციხე
სა შ~ა მეფე ლუარსაბ მშვილიდის საბლითა ქ~ეს აქეთ ჩ ქ კ ბ:
ქართულსა ტ ი და შეირაცხა წ~თა მოწამეთა თანა წმიდა გვ
ამი მისი მუნ: ხ~ შექცევასა შაჰაბაზისასა ქართლიდამ და
შთა უმეფო ქართლი, რომელ არა და შთა ძმა ანუ ძე ლუარს
აბ მეფესა, და იყოფოდნენ მთავარნი თვის თვისად
და განიმკვიდრებდენ თვისთა კერძოთა.
მერმე რა დაიპყრა კახეთი კ~დ ბატ
ონმა თეიმურაზ, ესე ესმა შაჰა
ბაზს, განვიდა და მოვიდა ტფ
ილისს ქ~ეს ჩ ქ ი ვ ქა
რთულსა ტ დ თათ
რულსა ჩ კ დ:
mეფობა ოთხმოცდა მეშვიდე: მეფე ბაგრატ ა
მან სამი წელი იმეფა: ხ~ მაშინ ტფილისს და სვ
ეს მეფედ ქართლისად ბაგრატ ძე დაუთხანისა ნაშობი კა
ხთ ბატონის ნათესავისა, და თვით უკუნ იქცა შაჰაბაზაჰყარა კახეთი და მივიდა ისპანს: ხ~ ესე ბაგრატ იყო ფ~დ მახ
მადიანი, და არა რაჳ იყო მისთანა, სძულობდე
ნ ქართველნი, და იყო საბარათიანოს[.], ბატონსა არცა
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ღათუ ეგოდენ ერჩდენ და მორჩილებდენ: შ~დ ბოლნისს ყოფასა შ~ა
მოკ~და ბაგრატ ქ~ეს ჩ ქ ი თ, ქართულსა ტ ზ: ხ~ ცოლი მისი ანნა
ძით სვიმონით იყოფოდენ ტფილისს და სომხითს, და არცა მას მორჩ
ილებდენ ქართველნი ეგოდენად, ვ~ა მოსწყვიდნა ბარათამ სახლე
ულნი თვისნი, და ყაფლან ძმის წული მისი ბარათა შვილი ი
ვლტოდა, და მივიდა წ~ე [შაბაზ] შაჰაბაზისა, ამისთვის შაჰაბაზმან
წარმოგზავნნა სპანი იგი ხ~ კ~დ ამა წინა ჟამებთა მომკვდარ იყო
ნუგზარ, და ჯდა ძე მისი ბაადურ ერისთავად ამას არა მორჩილ ექმნა
ძმა თვისი ზურაბ, განაგდო იგი და წარვიდა ცოლითა წე შაჰაბაზისა,

მან კეთილად შეიწყნარა შუა მდგომელობითა მოურავისათა, რ~ იყო
აღზრდილი მოურავისა: შ~დ მისცა ნიჭი შაჰბასმან და ერისთობა
და გამოუტევა ზურაბ, და დაშთა ცოლი მუნ. მოსრულმა ზურაბ ყაენი
სათა და სვიმონის მწეობითა და იპყრა ბაზალეთი, და განაძო ბაადურ
ძმა თვისი, და მივიდა საჩინოს ბაადურ; ხ~ ზურაბმან მოიმ
წო სპასპეტი საბარათიანოსი ბარათა ბარათა შვილი, და დ
აუწყო კირთება მთიულ მოჵევეთა, და დაიპყრნა იგინი და გ
ანძლიერდა ფ~დ, რ~ იყვნენ სახასონი მეფისანი, და აქამომ
დე არა ეპყრათ ჵევი ამათ ა~დ მთიულნი ერჩდენ მცირედ.
ხ~ საჩინოს მყოფსა ცოლსა ბაადურისასა ეტრფილადა საზ
ვერელი ჯიჩავაძე, და ცოლისავე მისისა ნებითა მოკლა ბა
ადურ, და შეირთო მან ცოლად მცნობელმან ამისმან ზურაბ
წარვლო ფერსათის მთა, ა~დ მას ღამესა იხილა სიზმა
რი ცოლმან ბაადურისამან, რ~ მოკლეს საზვერელი და ტყვე
ჰყვეს იგი, უთხრა[ეს] იესე ყ~ი საზვერელსა, ხ~ მან არა უ
სმინა, და ქალი იგი შევიდა ციხესა და განამაგრა: დილა
სა დაესხა ზურაბ ერისთავი, და მოკლა საზვერელი, მოჰკვეთა
თავი, და წარმოვიდა, გარნა ციხესა ვერა ავნო, და მოვიდა გამა
რჯვებული: ხ~ იხილა რა ესე სვიმონ ძემან ბაგრატისმან რ~
მიიღეს მთავართა თვის თვისნი კერძონი, და არღარა
მორჩილებდენ, წარვიდა წ~ე ყაენისა, რათა არა შესმენი
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ილ იქმნეს, ხ~ ყაენმა განიგულა საქმე მათი და შეუძნდა
განდგომილებისათვის ქართლისა: მოუწოდა მოურავსა გი
ორგის და ზურაბს ვინათგან მოურავი სახელოვან იქმნა მის
წ~ე ბრძოლათა შ~ა, და იხილა ბაღდადს და ყანდაარს ამისთვის
სწყალობდა და უსმენდა ამათ: მოსლვა ყიზილბაშთა ხ~ წარმოატანა ყარჩიხან სპ
ითა დიდითა და ამცნო რათა მოსწყვიდონ კახეთი, და აღყარო
ნ ქართლი და წარუგზავნონ მას: კ~დ წარმოატანა სვიმონცა
ძე ბაგრატისა მეფედ ქართლისად, რათა ვერ სცნან საქმე
იგი ქართველთა სპათა სიდიდე, ა~დ მოურავმან და ზურაბ ფიც
ით არწმუნონ, რ~ მოგცათ ყაენმა სვიმონ მეფედ, და ამის გამ
ო მიენდვნენ ყნივე ქართველნიჱ
mეფობა ოთხმოცდა მერვე: მეფე სვიმონ ამან
შვიდი წელი იმეფა: მერმ მოვიდნენ: და დაუტ
ევეს მუნ სვიმონ მეფედ, და თვით სპითა წარვიდნენ და დ
ადგნენ მუხრანს მუნ მოუწოდეს კახთა, და უყვეს რა იგი
აღვსწერეთ და მცდელობდენ აყრასაცა ქართლისასა, ა~დ
მოურავმან მონადირემა ლოჭნის ჵევსა შ~ა იხილა შიკ
რიკი ერთი მომავალი შეიპყრა იგი და იხილა წიგნი, რლ~სა
შ~ა ეწერა ყარჩიხანისა თანა შაჰაბაზისა მიერ, რათა მოს
წყვიდონ კახნი, და აჰყარონ ქართლი, მოკვეთე თავი მოურავს

აცა, და წარმოგზავნე წ~ე ჩ~ნსა: ხ~ განცვიფრებულმან მოურა
ვმან ამისთვის მყის მოკლა შიკრიკი, და დაფლა მუნვე,
და მოვიდა ზურაბ ერის თავისა თანა ფარულად, ეზრახა
მოწყვედასა ყიზილბაშთასა, და აუყრელობასა ქართლისასა
ა~დ ზურაბ მიზეზ ჰყო ცოლი, რ~ლი ჰყვა ისპაანს, და
მოურავს ძე პატა: ხ~ მოურავმან აღუთქვა შერთვა ლე
ლა ბატონის შვილის დისა ბაგრატისა და მრავლითა ლი
ქნითა დაიყოლია და ზურაბმანცა დასთმო ცოლი, და მოუ
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რავმან შვილი, და დასკვნეს ღალატი ყიზილბაშთა: მერმე მოვიდა მო
ურავი, და აზრახა ყარჩიხანს, რათა მოუწოდონ ქართველთა და აღასრ
ულონ ბრძანებული, ამისთვის ნება სცა ყარჩიხან, და მოწოდებითა
შემოკრბენ ქართველნი: ხ~ შემოკრებულთა წარჩინებულთა ეტყოდა
ზურაბ, და აუწყა დავედრებული ყაენისა, რათა არა ჰყონ ესე, და არა მოა
ოჵრონ ქართლი, და მიჰყვნენ ნებასა მათსა: მაშინ მათ ყ~თა ფიცით
აღუთქვეს რა იგი მათ უთხრან იგიცა ჰყონ ყ~თა, ა~დ ანდუყაფარ.
ამილახორსა ვერ გაანდვეს ესე, რ~ ცოლად ჰყვა სვიმონ მეფის ცოლი
ს დაჳ ასული ყორჩი ბაშისა მონათესავე ყაენისა, და იყო ანდუყა
ფარ გამახმადიანებულიცა, ამისთვის შეიპყერს იგი, და ცოლიცა
მისი წარავლინეს და პატიმარ ჰყვეს არშის ციხესა შ~ა დილასა
დაესხნეს ყარჩიხანს ქართველნი ზურაბით, ხ~ ყიზილბაშთა შ~ა
შეუჵდა ყარჩი ხანს და მოკლა, და შვილმან მისმან შვილი
ზურაბ ყარჩიხანისა, და მოსწყვიდნეს ყიზილბაშნი, ვ~რ მცირედ
ნიღა გარდაიხვეწნენ ქეს აქეთ ჩ ქ კ გ ქართულსა ტ ი ა, თათრ
ულსა ჩ ლ დ, და აღივსნენ ქართველნი იავარითა და ალაფი
თა მათითა, ა~დ თუმცა არა ეხილვა მოურავსა წიგნი იგი შიკრიკისა
აყრილმცა იყო ქართლი, გარნა იჵსნა ღ~ნ ერი თვისი ესრეთ, მასვ
ე დღესა სიტყვითა მოურავისათა წარვიდენ სპანი ქართლისანი,
ერთი ახალციხეს, მეორე ზურაბით კახეთს, და მოურავი მიუხდა ტფ
ილისს, აღიღო ქალაქი ხ~ ციხესა ვერ ავნო: ეგრეთვე ჰყვეს ახალც
იხესაცა, ა~დ კახეთს ივლტოდა ფეიქარ ხან, რ~ლისაცა ენება
თ ცოლის წაგვრა ლელა ბატონის შვილისა, და მივიდა მუნ ზურა
ბისა თანა მოურავიცა და მიყვნენ ფეიქარ ხანს ბარდამდე და მას.
ვერღარა ეწივნენ, შემოიქცნენ, მოარბიეს განჯა ყარაბაღი ,და მო
ვიდნენ ალაფითა სავსენი: ხ~ მაშინ დაუდგინნეს განმგებლა.
დ ქართლისად ქაიხოსრო ძე მუხრანის ბატონისა, ა~დ უწოდეს
სახელით ოდენ, გარნა იყო მოურავი მოქმედ ყ~ისა, და მორჩილებდე
ს მას ყ~ნი ყმურად: ხ~ მათ მოუწოდეს ბატონს თეიმურაზს
და დაიპყრა მან კახეთი და მოსცა ასული თვისი დარეჯან ზ
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ურაბ ერისთავსა სათნო ჩენითა მოურავისათა: ხ~ მიესმა ესე ყ~ლი
შაჰაბაზს მოსრვა სპათა თვისთა და დაპყრობა კახეთისა ბატონის

თეიმურაზისაგან განრისხებ[.]ლმან წარმოავლინა ასახან ყორჩი
ბაში სპითა დიდითა, ასე მოვიდა მოვიდა და დაიბანაკა ალგეთსა
ზ~ა: ხ~ მაშინ შეერთებისათვის კახთა მოიყვანეს ბატონი თეიმუ
რაზ კახეთის სპითა, შეიკრიბნენ და დადგნენ კოჟორსა ზ~ა, მოვიდა ათ
აბაგი მანუჩარ ლტოლვითა სამასითა კაცითა, ხ~ სპასპეტსა სა
ბარათიანოსასა ბარათ შვილისა, რ~ი იყო მეწინავეთა სარდალი
ეშინოდა განტოლვად ბარათიანთა, ამისთვის განზრახვითა მისი
თა განთიად კოჟრიდამ დაესხნენ ყორჩიბაშს და იქმნა ბრძოლა ძლ
იერი, და მოსწყდა სიმრავლე ორგნითვე ქ~ეს აქეთ: ჩ ქ კ დ ქართ
ულსა ტ ი ბ თათრულსა ჩლდ ივლისსა შა და ივლტოდენ ყი
ზილბაშნი ხ~ ქართველნი ალაფობდენ გატეხილ ჵიდამდე, ა~დ ამი
რ გუნახან ერევნის ბეგლარბეგი ვერ მოესწრო ომსა, და რა ესმა ჵმა ბ
რძოლისა მოესწრაფა და მოვიდა მარაბდის გორიდამ და იხილნა ყ
იზილ ბაშნი ლტოლვილნი, და მცირედნი ქართველნი შეკრებილ
ნი ერთად, რ~ ზურაბ ერისთავი დაკოდილ იყო თავსა ზ~ა, და მას
შეეწეოდენ: მაშინ მოეტევა ხანი ამათ, და იქმნა ბრძოლა ძლი
ერი მცირედთაგან, ვინათგან მჵნედ გამოჩნდა ბატონი თეიმურაზ.
მოურავი და მუნ დამსწრებნი ქართველნი: ხ~ მაშინ ათაბაგი შეხ
ვდა ამირ გუნხანს და ჰკრა ჵმალი თავსა და გაუპო თაჯი, და ავნო დ
იდი, ეტყოდა ამირ გუნხან ათაბაგს მანუჩარს, უპურ მარილო
ვ, რ~ მას გაეზარდა, გაუშვა ათაბაგმან და წარვიდა: ხ~ მჵნედ მბ
რძოლი თეიმურაზ მუხრანის ბატონი და განჵდა ჵმა და ჰგონეს ყოველთა კახთბატონის
სიკვდილი და ივლტოდნენ კახნი და მოკლეს, და განხდა ჵმა მი
სგანთაგან, ვ~დ ბატონი თეიმურაზ მოკლესო და ჰგონეს ყ~თა კახბა
ტონის თეიმურაზის სიკვდილი და ივლტოდენ კახნი და ქართ
ველნი: ამისნი მხილველნი ყიზილბაშნი უკუმოიქცენ, და მო
სწყვედნენ უწყალოდ ქართველთა: მოკვდა ამა ომსა შ~ა ყიზილბ
აში ათვრამეტი ათასი, ქართველნი და კახნი რვა ათასი და ზუ
რაბ ერის თავისა ცხრა ათასი: შ~დ ბრძოლისა მოვიდნენ ყიზილბა
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შნი ტფილისს, და გამოვიდნენ ტფილისს ციხესა შ~ა მდგომნი სპანი
მორბევად ლისისა, იწყინა მოურავმან, ამათ მოუჵდა მოურავი სამო
ცითა კაცითა, აოტნა და მოსწყვიდნა შვიდასნი და მცირედნი შე
იხვეწნენ ტფილისსავე: კ~დ გამოვიდა ღართის კარს მოურავი, შთაე
ხერგა გზები, და ამაგრებდა ზემო ქართლსა, ა~დ ყორჩიბაში მცდელო
ბდა გამოყვანასა ამილახორისასა ცოლით არშიდამ და არა ძალ
ედვა ამისა ყოფად: ამისთვის ეზრახა ზურაბ ერისთავსა რათა
გამოაყვანინოს იგინი: მაშინ ნება ჰსცა ზურაბ ერისთავმან პაე
მნითა ამით რათა შევლონ გზა მისი არაგვსა ზ~ა, და ჩამოვლ
ონ გზასა ზ~ა ქსნისასა, რათა არა მოოჵრდენ მამულნი მისნი; ესე
აღუთქვა ყარჩიბაშმან ფიცითა მტკიცითა, და უთხრა სპათა

თვისთა ყარჩიბაშმან, ხოსრო მირზა და წარავლინა; ხ~ ესე ხოს
რო მირზა [და წარავლინა] ძე დაუთხანისა ნაშობი ხარჭისაგან
ისპანს ყოფასა შ~ა, და მიერითგან იწყო უპატიოდ და უპოვარ ფ~დ,
და ოდეს იყო მოურავი მუნ და მოვიდა დარბაზობად ხოსრო მირზა მოუ
რავისათანა, რა იხილა მოურავმან მიეგება, და დასვა ადგილსა
თვისსა ზ~ა, და თვით დაუჯდა შორეს; ამის მხილველთა ყიზი
ლბაშთა ჰკითხეს მოურავსა ვინაობაჳ მისი, ხ~ იგი ეტყოდა
მათ ძედ პატიოსნად თვისისად, ამისთვის აცნობეს ესე შაჰ
აბა[.]ს, და მან პატივსცა და მისცნა ნიჭნი, და მოურაობა ისპა
ანისა, ა~დ ესე არა ჰყო მოურავმან სიყვარულისათვის პატრ
ონისათა, გარნა რათა აღუდგინოს ლუარსაბს მეტოქი ხ~ ყი
ზილბაშთა წიწამურის ბოლოს დახვდა მოურავი, და ავნო დიდი
ყიზილბაშთა, ა~დ სძლეს სიმრავლითა, განვლეს და დადგეს.
მუხრანს, მერმე შევლეს დუშეთი, და განველეს მთიულეთი
და გარდავიდნენ ჵევს, და გამოიყვანეს არშადამ, ანდუ ყაფარ და ქ
ალი მისი: მერმე გარდმოვლეს მთა ლომისისა და შთამოვიდ
ნენ ქსანსა ზ~ა: მაშინ შეკრბენ ერისთავი ქსნისა იესე, და
ძმა მისი ზურაბ ერისთავისა, რ~ ზურაბ ფიცისა თვის არღარა ი
ნება, და შეკრეს გზა ქსნისა, და მოურავიცა დახვდა ქსნის ბოლ ოს მ
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ოსრვიდენ ყიზილბაშთა ესრეთ, რ~ ქსანი იქმნა ვ~ა სისხლი: შეი
პყრეს ხანი ყაზახისა, და სულტანი სამი, ა~დ მჵნედ იყო ხოსრო მირ
ზა, რ~ ვერ წაჰგვარეს ქალი იგი გამოიყვანა და მოჰგვარა ყორჩიბაშსა:
მერმე წარავლინა ყორჩიბაშმან სპანი მორბევად სომხით საბარა
თიანოსად: ხ~ მოურავმა განამაგრნა ციხენი კიკნათბერი ალისა ს [რათიანო
სად: ხ~ მორავმა] რამისა კეხვისა და წარვიდა სამცხეს, რ~ მუნ
ჰყვანდა დედა წულნი თვისი, კ~დ წარავლინნა ყორჩიბაშმან სპ
ანი დასხმად მოურავისად, მისრულთა ყიზილბაშთა გარ მოიცვე
ს ასპინძა, მაშინ მოურავი იყო ნადირობასა, და მუნიდამ იხი
ლნა ასპინძა მოცულნი ყიზილ ბაშითა მოეტევა მცირედითა
კაცითა, ეკვეთა და აოტნა ყიზიბაშნი, და მოსწყვიდნა იგინი,
და მცირედნი ივლტოდენ: მაშინ ეპყრათ ყიზილბაშთა ხერთვისი,
და რ~ლნიმე ციხენი სამცხისანი, შეუჵდა მათ მორავი, მოსწყვი
დანა მეციხოვენნე და დაიპყრა თვისად, წარავლინნა წ~ე ხონთ
[.]ქრისა ქავთარი შვილი გიორგი, და მოითხოვნა სპანი მისნი,
რათა დაიპყრას მან იგინი ჰსთნდა ხონთქარსა, მოსცნა ნიჭნი
დიდნი მოურავსა და იენგიჩარნი, და დაიპყრეს ციხენი იგი: ა~დ
ყორჩიბაში იდგა ჟამ რაოდენმე ტფილისს, მერმე დაუტევა სვი
მონ მეფე ტფილისსა და წარვიდა ამასვე ქკნსა:
მაშინ მისრულსა ისპანს მსახურებისათვის მისისა, მისცა
შარმაზან ხოსრო მირზას [ყ..] ყულარაღასობა, ხ~, მოურავი იყო

სამცხეს: შ~დ მივიდა იმერეთს გიორგი მეფისა თანა, მერმე
ისტუმრა ლევან დადიანმა, მუნიდამ შემოვლო კ~დ იმერეთი
და მოვიდა სამცხესავე: ხ~ ამა ჟამებთა მოიმწო ანდუყაფარ ამი
ლახორმა ქსნის ერისთავი, რ~ შესწამა შეპყრობისა თვისისა
უწყებაჳ ღაზნელსა, და ესხა და მოსწვიდა იგი, და განიყვეს მამუ
ლი მისი, ქოლოთ ქვიტკირი და დაიპყრა ქსნის ერისთავმან, და ნა
შთი ამილახორმა: მერმე მოვიდა მცხეთას ანდუყაფარ, შეიპყრა
დეკანოზი მისი, და წარუხვნა საგანძურნი მისნი მცხეთისა, და ა
ქადებდა დეკანოზს დაძახებასა მუნ მუყრისასა, მუნით მოვიდა
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ტფილისს ციხესა შ~ა განმზრახი წინათქმულთა თვის აღდ
გარა წარმოსლვად უბრკმა და დაეცა ლანძვსა, განხეთქა იგი
და გარდმოიჭრა ქალაქისაკენ, და მოკ~და ანდუყაფარ ბოროტად: ხ~ შ~დ
ამისა მოსწყვიდნა იესე ქსნის ერისთავმან ძმანი თვისნი ცო
ლშვილითა ს~დ, ხ~ მოურავი მოვიდა სამცხიდამ ქართლს კ~დ შეკ
რეს მოურავმან და ზურაბ ერის თავმან პირი, მოიყვანეს და დ
ასვეს ქაიხოსროვე[.] [.]განმგედ ქართლისად, ად იყვნენ იგი[..]ნი
[ფლისიდამ. ამათ მიერ] ვე საქმისა მყოფელნი, რ~ სვიმონ მეფე,
ვერ გამოვიდოდა ტფილისიდამ ამათ[.] მიერ: კ~დ ჟამთა ამათ
არა მოსცეს დვალთა ბეგარა მოურავსა, გარადავლო სპითა მოურავმ
ან ზეკრა, შთავიდა და მოსრნა ურჩნი, და ჰყვნა კდ მებეგრედ და მო
ვიდა ქართლს: კ~დ მელიქი სომხითისა ათაბაგ და ზაქუმ ერთგ
ულებდენ ყაენსა, მიუჵდა ამათ მოურავი, ხ~ იგინი ივლტოდ
ენ, და წაჰგვარა დედა წულნი და ქონებანი მათნი და წარმოვიდა: ხ~ ქაიხოსრო ბარათა შვილი მოყვრობდა როსტომ სპასალარსა, და
უვლინებდა როსტომ საგანძურსა მრავალსა, ამისთვის არა ერ
ჩდა მოურავსა: კ~დ მოიყვანა ამათ ხუთასნი მეთოფენი ყიზი
ლბაშნი, და შეაყენა ბირთვისის ციხესა შ~ა: ესე შეუძნდა მოუ
რავსა, და დილასა ერთსა და ესხა ტბისს და შეიპყრა ქაიხოსრო,
და ძმა მისი ხოსია მისთანა: მაშინ ქაიხოსროს გამოაყვანინა
ყიზილბაშნი ბირთვისიდამ, და მოსწყვიდნა ხუთასნივე, და ხოსია პატიმარ ჰყო ციხესა შ~ა კიკნათს:
ხ~ კ~დ ეთქვა მუქარა ქველს წერეთელს მოურავისა მიუჵდა.
მოურავი და მოწვა მამული მისი, წარმოსრულსა მოურავს
ეწია ქველი, და ბრძვეს ურთიერთსა, ა~დ მოურავმან განაწო
ნნა სამნი ისარნი მკერდსა, და ივლტოდა ქველი, ხ~ [.]მოუ
რავი მოვიდა გამარჯვებული:
ამისა შ~დ უმეტეს განდიდნა
ზურაბ ერისთავი, და არღარა ერჩდა მოურავსა, ესე შეუძნდა
მოურავსა, და უფროსად მოუდგა ქაიხოსროს და არღარა ჩამოუ
შვა ზურაბ ქართლსა შა: ხ~ მაშინ მოიყვანა ზურაბმა ბა
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ტონი თემურაზ, და ინება მისთვის მეფობა, ხ~ კახთა შთაგ
დეს შური ზურაბ ერისთავსა და ძმასა მისსა გიორგის შო
რის, რ~ გიდგების ღალატად ბრძოლასა ამას შ~ა, ვინათგ
ან არს სიძე ქაიხოსროსი, რ~ გიორგის ჰყვანდა თეიმურაზ
მუხრანის ბატონის ასული ცოლად, და თვით ჰნებავს ერის თა
ვობა, ირწმუნა, შეიპყრა გიორგი და აღმოჵადნა თვალნი ხ~
მოურავმა შეიკრიბნა სპანი საქართველოსანი ითხოვა
ნიჯადი იმერთა მეფისა გიორგისაგან, და საფარფაში სამცხ
ელისაგან, და ამათ მოსცეს: შეკრებული ყ~ითა ამით მიუ
ჵდა დუშეთს, შეიბნენ ბაზალეთს, და არღა დაშთა კაცი
რ~ლი არა დაიკოდა, თვით ბატონი თეიმურაზ მოურავი და ზუ
რაბ, გარნა სძლეს მოურავსა, და ივლტოდა სამცხეს
ქაიხოსროთით ქ~ეს აქეთ ჩ ქ კ ვ, ქარულსა ტ ი დ, ა~დ
ცოლშვილნი ქაიხოსროსანი და ძმის წულნი მისნი წა
რვიდენ იმერეთს, ხ~ ქაიხოსრო და მოურავი წარვიდენ სტ
ამბოლს წ~ე ხონთქრისა, და მისგან მოითხოვეს სპანი,
რათა დაიპყრან ქართლი, და მუნცა მახმადიან იქმნა მო
ურავი: მაშინ ზავი იყო ხონთქარსა და ყაენსა შ~ს, და ა
რა ინება ხონთქარმან, ა~დ წარავლინა ქაიხოსრო სხვა
სა ქყანასა ბრძოლად და მოურავიცა და უკეთუ, და იპყრანიგი, შ~დ წარავლინოს ქართლს სპითა დიდითა, მის
რულთა ვეზირაზამისთანა ქაიხოსრომ და მისთანათა მო
ურავმან ქყ~ანასა მას დიდნი საქმისა სახელნი ქმნ
ა მოურავმან, და დაიპყრა ქყ~ანა იგი, და ესე აუწყეს ხონ
თქრასა, ა~დ ცოლი ვეზირ აზამისა იყო დაჳ ხონთქრი
სა, ამან მჭმუნვარემან მიუწერა ქმარსა, თვისსა რაჳ
არს ესე, რ~ლ განდიდნა სახელი მოურავისა და არა რაჳ
ისმის სახსენებელი შნი, ამისთვის უმჯობეს არს
სიკვდილი შ~ნი ყოფასა შნსა, განრისხნა ვეზირ აზამ
ი, შეიპყრა ქაიხოსრო და მოურავი და ყ~ნი ქართველნი მა
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თთანანი, და წარკვეთა ყთავე თავნი, ა~დ გორგასლის შვილს ბე
ჟანს ჰკვეთდენ რა თავსა ეტყოდა მამა მისი მტარვალსა მას
ნიჭის მიცემითა, მე მომკვეთე თავი და განუტევე ძე ჩ~ი, რ~ იგი
განტევებულ იყო ნიჭისა მისგან, მისთვის განუტევა ბეჟ
ან, და წარჰკვეთა თავი გორგასალს, ხ~ დედა წული მოურავისა და შ
თა აზრუმს: ხ~ ბატონმა თეიმურაზ დაიპყრა ქართლი და კა
ხეთი, ესე მტრობდა ძეთა და ძმის წულთა ქაიხოსროსათა, და ა
რა უტევებდა მუხრანს ა~დ მისცა ძესა თვისსა დავითს: შ~დ
მოკვდა შაჰაბაზ ყაენი ქ~ს აქეთ ჩ ქ კ ჲ, ქართულსა ტ ი ვ
თათრულსა ჩ ლ ჲ დაიწყეს ყიზილბაშთა შფოთებად: მაშ
ინ ხოსრო მირზამ შემოიკრიბნა ყულნი, გამოიყვანა შაჰსეფი

და დასვა ყაენაად, და მოსრნა წინა აღმდეგნი: მიერითგან უწ
ოდებდა ყაენი მამად ხოსროს, ესე მოირჭმო და განმდი
დრდა ფ~დ ხ~ შ~დ შთავარდა შური ბატონს თეიმურ
აზსა და ზურაბ ერისთავს შუა, გამოიყვანა ზურაბმან
სვიმონ მეფე ტფილისიდამ, და დაიპყრა ს~დ ქართლი, ჟა
მთა ამათ ჩამოვიდნენ მუხრანს ძენი და ძმის წულნი
ქაიხოსროსანი, და დაიპყრეს თსნი ყნი: ხ~ სვიმონ მეფე
უჵმობდა ზურაბს მამასა, და ამის მხილველი და უღონო ქმნილი
ბატონი თეიმურაზ წარვიდა წ~ე ყაენისა, და უფარიდამ მოსწერა
ზურაბს შეუგვანებელ არს განწირვად სიძისაგან სიმამრი
სა, გარნა ვიხილოთ უკანა[.]სკნელი შ~ნი და სვიმონისა: ესე შე
უძნდა ზურაბს, რ~ სწადდა რათა იყოს თეიმურაზ კახთ ბა
ტონად, და სვიმონ ქართლისად, და ორნივე იყვნენ მავედრნი
მისნი; ამისთვის აწ განიზრახა ბოროტი, მოვიდა ღამე ცხვი
ლოს დგომასა მეფისათანა შევიდა და მოკლა იგი ქ~ეს აქეთ
ჩ ქ კ თ ქართულსა ტ ი ზ, და წარუვლინა თავი თეიმურ
აზს მოიქცა თეიმურაზ და დაიპყრა ქართლი და კახეთი: მა
შინ მოიხსენა შური წუქეთის სულტანისა, ხ~ წარსრულმან
მას ზედა შეიმუსრა ბეჭი, ამისთვის სპათა უთავა ზურაბ ერი
1-30 სტრ., 322v
სთავი მისრულმან მოკლა სულტანი, და მოს[წყვიდნა]ტყვენა ქყ~ანა მის
ი, და მოვიდა თეიმურაზისა თანა: ა~დ მიერით ბატონს თეიმურა
ზს აქვნდა შური ზურაბ ერის თავისა ოდეს მოკლა სვიმონ მეფეჳ
და ვინათგან განდიდნაცა ფ~დ, ამისთვის უდგა ღალატად მ~დის[.]
შ~დ ზამთარს მდგომმან საფურცლეს იცა ჟამი, და მოკლა ზუ
რაბ მერმე შევიდა დუშეთს, წარმოიყვანა ასული თვისი, და მი
სცა ცოლად იმერთა მეფის ძეს ალექსანდრეს მზითვითა დიდი
თა: შ~დ შემოიკრიბნა ორნივე სპანი და მიუჵდა ულუ კოზო
რს, მოსრნა მახვილითა და მოსტყვენნა აღიღო ალაფი დიდ
ძალი, და მოვიდა ქართლს: ამის უმეტეს ლაშქრობდა ბატონი.
თე[.]იმურაზ, რ~ აქვნდა სპათა სიმრავლე და რათა განიმკვიდ
როს ორნივე ქყანანი: ხ~ ჟამთა ამათ მოვიდა უნდილაძე დავით
განჯის ბეგლარბეგი თეიმურაზ დასხნა ელითურთ იორის პირსა
ზ~ა, ესე მოითხოვა ყაენმა, და არა უკუნსცა ბატონმა თეიმურა
ზ, ამას ზ~ა განრისხნა შაჰასეფ ყაენი, და წარმოავლინა სპასალ
არი როსტომ სააკაძე სპითა დიდითა, და წინა ჵსენებული ხო
სრო მირზა მეფეთ ქართლისად, და ხოსროს უწოდა როსტომ დი
დითა ნიჭითა, და კახეთი მისცა სალიმხანს: ხ~ ესე ყ~ნი მოვიდნე
ნ ერთბამად, და დადგნენ ხუნანს: ამისმა მსმენელმან ბატონმა
თეიმურაზ შემოიკრიბნა სპანი საფურცლეს, და ლამობდა ბრძო
ლასა, ვინაცა ჰყვა ბარათიანთა ცოლნი თვისთანა მუნ: ა~დ ბარა
თიანთა დაუტევნეს ცოლნი თ~სნი და მივიდნენ როსტომ მეფი

სა, ვინათგან ვახტანგ ძე თეიმურაზისა მუხრანის ბატონი პი
რველვე მიეგება როსტომს ნათესაობისა თ~ს, და ესე ყვეს ბარათიანთაცა.
ხ~ ამისთვის ამისი მხილველი ბატონი თეიმურაზ განრისხნა
და მოინება დაჭრა ცხვირ პირთა ცოლთა ბარათიანთათა, ა~დ არა ა
უფლა ხვარაშან დედოფალმა, გარნა ესე ვითარებისათვის ვერღა
რა წინა აღუდგა ბატონი თეიმურაზ სპარსთა და წარვიდა იმერე
თს: მცნობმან სპასალარმან წარმოუყენნა სპანი ეწივნენ პერ
ანგის მთასა ზ~ა ხიზანთა, მოსრნეს, და ტყვე ყვნეს და შემოი
1-30 სტრ., 323r
და შემოიქცენ ტფილისს, და სპასალარი როსტომ და მეფე როსტ
ომცა მოვიდნენ ტფილისს ქ~ეს აქეთ ჩ ქ ლ დ ქართულსა, ტ კ ბ:
mეფობა ოთხმოცდა მეცხრე მეფე როსტომ ამან ოცდა
ოთხი წელი იმეფა ´»
ხ~ დასვეს როსტომ მეფე ტფილისს, და სალიმხან კახეთს:
ამასვე ქკ~ნსა აღაშენეს გორის ციხე და შეაყენნეს მცველნი ყ
იზილბაშნი, ეგრეთვე სურამის ციხესა შ~ა მოსცეს მეფესა
როსტომს შეწევნად შამშადილო ლორის ხანი, და თვით სპასალ
არი როსტომ წარვიდა წ~ე ყაენისა: ხ~ ესე როსტომ იყო მახმადიანი,
და მუნ აღზრდილი, რ~ ოდეს მოვიდა მეფედ სამოცდა შვიდისა წლისა
იყო, საქმით ხვანჯიანი, სოფლისა ვ~ა ჭვიანი მორჭმული მდი
დარი, რ~ აქვნდა ყულარასაღობა ყაენისა, მოურავობა ისპა
ნისა, და ნიჭვიდა ყაენი ურიცხვსა და უჵმობდა მამად:
ხ~ ამან განაგნა წესსა ზ~ა ყიზილბაშთასა გამგენი თვისნი, და ა
რცა მოშალნა ქართულნი, და დაადგინნა ორნივე, და მიანიჭებდა
ქართველთა საბოძვარსა, მცირეთა გაიერთგულებდა, მით რ~ მას
ჟ~ა იყვენენ ქართვენი მჵნენი ჰსჯულ მტკიცენი, წრფელნი,
ვერცხლის უყვარულნი: ამან როსტომ მოიყვანა ყ~ნი ტყვენი
საქართველოსანი სპარსეთიდამ გამახმადიანებულნი, და ამათით
შეერიათ ქართველთა განცხრომა, სმა ჭამა ყიზილბაშური, სი
ძვა, მრუშება, ტყუილი, ჵორცთ განსვენება, აბანო კეკლუცობა,
ვერცხლის მოყვარება და უგვანი მეჩანგე მგოსანი, რ~ ამათ სა
ქმეთა მოქმედთაგან კიდე არავინ სცემდენ პატივსა, და მიდ[.]რკენ
ვ~ე მღვდელთ[ა] მთავარნიცა, და ჰყოფდენ უჯეროთა: ამან როსტო
მ მოიყვანა ცოლად აბაშის შვილის გორჯასპის ასული ქეთევან,
და უწოდა გულდუხტარ, და იქორწინა ქრისტეანულ [.]მახმადია
ნურ, კ~დ დაუტევა სასახლე ისნის ციხისა, და ჰყო მტკვრის კიდ
ესა ზ~ა სიონსა და აჩნის ხატსა შუა, და მისცა ციხე ს~დ ყიზილბა, ბაშთა
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ხ~ შევლო ჵიდის ყურიდამ ზღუდე კალისის ციხემდე, და გან
ჰყო ქალაქი და ციხე მოავლო მეტეხს, და ჰქმნა ვ~ა ციხე მტკიცე
ჵიდითურთ, და შეაყენნა მცველნი ყიზილბაშნი მას შინაცა: ა~დ
ამათი მოქმედი მარადის იხარებდა როსტომ მეფე, და იშვებდა: ამას

არა მორჩილებდა ერისთავი არაგვისა დათუნა ძმა ზურაბისა, შემო
იკრიბნა სპანი მეფემან როსტომ, და მივიდა მუხრანს, მიუთხრის
დათუნას ანუ წარვიდეს წ~ე ყაენისა, ანუ მივიდეს მისთანა ხ~
დათუნას ძნიად აღუჩნდა ესენი: კ~დ წარავლინა გაბა შვილი იმ
ერელი, და თურქისტანის შვილი და ამცნო მათ, რათა მოკლან თავი
ს წინაობასა განზრახვასა შ~ა დათუნა და მოართვან თავი მისი:
წარვიდენ, მაშინ მისრულთა მათ უყვეს ბრძანებული მეფისაგა
ნ დუშეთს, და მოართვეს თავი მისი, და მეფემ წარუგზავნა ყაენსა,
რ~ ესე იყო მაშფოთებელი ქყ~ანისა, და თვით შეუჵდა დუშეთს
ქ~ეს აქეთ ჩ ლ ე, ქართულსა ტ კ გ:
მაშინ დავითის ძმამან ზა
ალ შეკრა სიმაგრენი, და გამოაბრუნა როსტომ და მოვიდა
ტფილისს: ამისთვის წარუვლინა ზაალ ბატონს თეიმურაზ
ს, რათა მოვიდეს და დაიპყრას ქართლი, რ~ აღუთქვა ფიცით ყ~ისა
წარმართება: [.] ხ~ მოვიდა ქონთქარი მურად და აღიღო ერევანი
ქ~ესა აქეთ ჩ ქ ლ ვ:, ქართულსა ტ კ დ უკუნ იქცა და წარვიდა:
მრად ხონთქრისა და შაჰსეფისაგან ადგილების განყოფა: შ~დ ზავჰყვეს მურად
ხონთქარმან და შაჰსეფ, და შთა ხონთქარს
იმერეთი, საათაბაგო, და ქურდის ტანისა ნახევარი ხ~ ყაენს და
შთა ერევანი, ქართლი, კახეთი, და ქურდის ტანისა ნახევარი,
კ~დ
როსტომ მოიხსენა შური ყიზილბაშთა თვის, რლი მოსწყვიდა
მოურავმან ბირთვისს, და შეიპყრა ქაიხოსრო ბარათა შვილი სი
სხლთა მათთათვის და გარდმოაგდო ციხიდამ გარჯის კარისა
კენ მაღლის გოდლიდამ: ხ~ ბატონმან თეიმურაზ მოვლო დავ
ალეთი და მოვიდა დუშეთს ქ~ეს აქეთ ჩ ქ ლ ვ ქართულსა ტ კ დ.
და მუნიდამ მცდელობდა ქართლსა, ხ~ მეფესა როსტომს აქვ
ნდა ძალი ყიზილბაშთა, და ქართველნი მცირედგან კიდე ყნი
ერთგულობდენ და ამისთის ვერა რაჳ ავნეს:
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კ~დ შემოუჩინნეს მოღალატენი, ა~დ როსტომ იყო მცდელი და ს
ოფლის მანქანი, და ყ~თაგან განერა: მერმე ბატონი თეიმრაზ და ზაა
ლ როსტომ მეფისა მტერობისა ვერა რაჳსა მყოფელთა მოიბირეს
ქსნის ერისთავი და მიუჵდენ და დაიპყრა თეიმურაზ კახ
ეთი: ხ~ ჟამთა ამათ მოუკვდა ცოლი მეფეს როსტომს პირველი
და დაემძახლა ლევან დადიანსა, და მან მოსცა დაჳ თვისი მარიამ,
ესე ჰყო როსტომ რ~ ვინათგან ბატონის თეიმურაზის მოყვარე იყ
ო მეფე გიორგი იმერთა, და დადიანი და მეფე იმერთა მტერობ
დენ ამისთვის დადიანს დაემოყვრა, და ვინათგან, არა ქონდათ
გზა, სთხოვა როსტომ მეფემან გზა უსუფ ფაშასა ახალციხ

ისასა მან სიხარულით მოსცა, და მივიდა როსტომ კაკას ჵიდსა
ზ~ა ფერსათიდამ და დადიანიცა მოსულ იყო მუნ კაკას ჵიდსა,
მოსცა დაჳ თვისი მარიამ და წარმოიყვანა მეფემ როსტომ და მო
ვიდა ტფილისს, და ქმნა ქორწილი მუნ დიდებული ქ~ეს აქეთ
ჩ ქ ლ ჲ ქართულსა ტ კ ვ, კ~დ ამით მოაკლო ბატონს თეიმურ
აზს ძალი [..] დადიანისაგან, ხ~ ამათი მოქმედი როსტომ
მოვლიდა გორს, ცხირეთსა, ტფილისს სომხითსა, და მარადის იშ
ვებდა და იხარებდა: შ~დ ამისა მოუწოდეს ბატონს თეიმურაზს
ზაალ ერისთავმან, იოთამ ამილახორმან, ნოდარ ციციშვილმა
გოჩა შვილმა და კს~მა ევდემოს დიასამიძემ გამეფებად ქართლს
და ნოდარ მოვიდა სპითა დოესს, და მოელოდა მათცა მცნობელი
მეფე როსტომ წარმოვიდა, მისმა მხილველმა როსტომ ვერღა
რა იკადრა ბრძოლად, ა~დ ივლტოდა გარნა ორთა ძმათა ჩხეიძ
ეთა ნოდარისათანა მყოფთა მოყვრობით არა ინებეს ლტოლვა
მოიქცეს და ჩამოყარნეს მჵედარნი ხ~ იორამ მოურავის შვილმან
ჩამოყარნა იგინი შეიპყრა და მოართვა როსტომ მეფესა: ხ~
ესე იორამ მოიყვანა როსოტომ მეფემა აზნაურობიდამ კეთ
ილის ყოფისა თვის რ~ლი უქმნა მოურავმან მას, და მისცნა
მამულნი მისნი ყ~ნი, ხ~ ნოდარი შევიდა ვერის ციხესა შ~ა
ლტოლვილი და მოადგა როსტომ მეფე, ვერ გამაგრდა ნოდა
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რ განივლტო და მივიდა სამცხეს: ხ~ მეფემან როსტომ აღ
იღო ციხე და შემუსრა: მუნიდამ მოიქცა და დადგა ცხირე
თს: ესე აცნობა კს~მა ევდემოს ბატონს თეიმურაზს რა
იქმნა ნოდარის სივლტოლისათვის უკუნ იქეც, აწ მოვე
დ და დაესხი როსტომს, რ~ ჵელთა შ~ა შ~ნათა არს, ამა
კ~სისა ძმის წული ცოლად ჰყვა ბატონის თეიმურაზის
ძესა დავითს, და ამისთვის ჰყოფდა კ~სი ამას ამისი მსმენ
ელი ბატონი თეიმურაზ წარმოემართა, ესე აუწყა როს
ტომ მეფესა ვახტანგ მუხრანის ბატონმა, და მსწარფ
ლ შევიდა როსტომ გორის ციხესა შ~ა: ესმა ესე ბატ
ონს თეიმურაზს და უკუნ იქცა, ამას მუხრანის ბატონ
ი ვახტანგ მოეწია და ავნო დიდი, ვ~ე სივლტოლად
და მსწრაფლ მივიდა თეიმურაზ კახეთსავე: ამისთვის შე
იპყრა როსტომ მეფემან კ~სი ევდემოს და პატიმარ ჰყო
ტფილისის ციხესა შ~ა, შ~დ გარდმოაგდო განჯის კარის
კოშკიდამ კ~დ შეიპყრა გოჩა შვილი და აღმოჰჵადნა თვალ
ნი, დაესხა იოთამ ამილახორსა, გვემა იგი, და განუტ
ევა ფიცით, და შემუსრა ციხე ცხვილოსი, და სხვანი ვი
ეთნიმე განაძო, და ზოგნი უმკვიდრო ჰყო, ა~დ იოთამ ჟამა
დ მჭვრეტი ჟამ იყვის ბატონის თეიმურაზისა თანა, და
ჟამ როსტომის წ~ე: ხ~ შ~დ შემოიკრიბნა მეფემან როსტ

ომ სპანი თვისნი, და მიუჵდა ბატონს თეიმურაზს მა
ღაროს, ა~დ მისგან მცირედითა სპითა იძლია და მო[.]
ვიდა ტფილისს: გარნა ამითიცა ვერარაჳ ავნეს, და უ
მეტესად განძლიერდა, რ~ მოირთო ქართველნი ყ~ნი, და
ყიზილბაშნი მონებდენ ვ~ა ყაენსა
ამისი მხილველი
ზაალ ერისთავი ევედრა როსტომ მეფესა, რათა შე
იწყალოს და განუტეოს თეიმურაზ და მივიდეს წ~ე მისსა
ამ[.]ისთვის უბრძანა როსტომ წარსვლა ყაენისა წ~ე
ვინათგან სწადდა როსტომს დამორჩიელბაჳ ქართ
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ლისა ყაენისაგან ვ~ა სხვათა სახანოებთა, და ამისთვი
ს წარავლინებდა მუნ ყ~თა, და განუწესებდა როქსა და განკვე
თილსა რათა მით არღარა უარ ჰყონ ქართველთა ყიზილბ
აშნი მსმენელი ზაალ ერისთავი და უღონო ქმნილი წარ
ვიდა წ~ე ყაენისა: ხ~ ყეენმა პატივსცა ზაალ ერისთავსა
ჰყო მახმადიანად, ანიჭნა, და გამოუტევა, მოვიდა დუშეთს და
მსახურებდა როსტომს მიერითგან: ხ~ როსტომმა დასვა კ~სად
ურდუბეგა შვილი ქრისტეფორე კაცი სახიერი, ა~დ კ~დ შეს
ძინა რ~ სვიმონ მოჵიდულთა ტყვეთა წარუვლენდა ყაენსა:
ხ~ ესე გამოიყვანდა მთავართა და აზნაურთა შვილთა ვაჟ
თა და ქალთა და წარუგზავნიდა ყაენსა, ამისთა მხილვ
ელთა ქართველთა იწყეს დაფარვით სყიდვა ქვრივთა და
ობოლთა, რ~ განმრავლდა სიბოროტე ვინათაგნ არღარა
იყო ზრუნვა სულიერი და არა ზრუნვიდა მეფე სუფევისა
და ქყანისათვის, გარნა განცხრომისა თვის, ვ~ა წესი არს მა
ხმადიანთა: ამისთვის მიიტაცეს მთავართა თვის თვისნი
მჵარენი ციხე, ქყ~ანა, სიმაგრენი სამეფონი და დაბნები:
ხ~ წელსა ქ~ეს აქეთ ჩ ქ მ ბ ქართულსა ტ ლ, მოკვდა.
შაჰსეფ, და დაჯდა ძმა მისი შაჰაბაზ მათ ჟამთა შ~დ შე
მოიკრიბნა მეფემან როსტომ სპანი შესლვად კახეთ
ად, მაშინ ბატონი თეიმურაზ იდგა თიანეთს, ხ~ როსტ
ომმა წარავლინა ვახტანგ მუხრანის ბატონი სასპასპ[.]
ეტოთა თვისითა თიანეთს, და ყიზილბაშნი მოგზავნა მაღ
აროს: მისრულს ვახტანგს ზაალითურთ ეწყვნენ თიან
ეთს უღლისს თეიმურაზისანი, და ბრძოლასა შ~ა მოიკლა
ამათგან თოფითა რევაზ ჩოლაყა შვილი და ივლტოდენ ბა
ტონის თეიმურაზითურთ: მიუდგა როსტომ მეფე და ჩამო
ვიდა თეიმურაზ კახეთს:
ხ~ მაღაროს მოკლეს ყიზილბაშთა
დავით ძე ბატონის თეიმურაზისა, და მოართვეს თავი როსტ
ომს ქ~ეს აქეთ ქართულსა ტ ლ ვ: ა~დ ვ~ა შემ
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პყრობელს როსტომს ბატონის თეიმურაზისასა მოეგება ხვ
არაშან დედოფალი, რლ~ი იყო ბიძის შვილის შვილი როსტ
ომისა, ესე ევედრა რათა განუტეოს მშვიდობით: ხ~ მეფემა
ნ პატივ სცა მას ვ~ა და სა დააღუსრულა ნება მისი, მისცა
ცხენნი და ჯორნი უძღვნა მრავალნი, წარუძღვანა კ~სი და წ
არგზავნა იმერეთს ღამესა მას, და თვით როსტომ შთავიდა
კახეთს, და დაიპყრა კახეთი: ხ~ დავითის თავი წარუვლინა ყა
ენსა, და აუწყნა ყოფილნი: მერმე განაგნა საქმენი კახე
თისა და მოვიდა ტფილისს ამისთვის მოანიჭნა ყაენმა ნი
ჭნი დიდნი და იშვებდა მარადის როსტომ, გარნა არა ესვა შვი
ლი, და შვილად თვისად მოიყვანა ისპანიდამ სვიმონ მეფის
ძის ვახტანგის ძე ლუარსაბ მოასაკითა თვისითა ნადირ
ობად ყარაისა ჭალასა, ხ~ სროლასა თოფთასა ხროსა ზ~ა ირმ
ისასა მო[.]ვდა თოფი ლუარასაბს და მოკვდა იგი ამისი მსმ
ენელი მეფე როსტომ დამძიმდა ფ~დ, რ~ მოსწყდა თესლი
დიდის ლუარასაბ მეფისა ხ~ ეპყრა როსტომ მეფეს ქართლი
და კახეთი, და იყო უფროს განცხრომასა და შვებასა შ~ა, ა~დ ოდე
ს მოკვდა შვილებული მისი არღარა ვინჰყვა უახლოვესი ტო
მი თვისი, და თვითცა ფ~დ მოხუცდა ამისთვის გაიშვილა ვა
ხტანგ მუხრანის ბატონი ძე თეიმურაზისა მუხრანის ბატ
ონისა, რ~ლი მოიკლა მარაბდის ომსა შ~ა რ~ თეიმურაზ იყო
ძე ვახტანგ ძე ბაგრატ ძე o » მეფის კოსტანტინესი: ეს
ე ვახტანგ წარავლინა მეფემან როსტომ წ~ე ყაენისა, რათა
მისცეს აწ განმგეობა ქართლისა, და შ~დ მისსა მეფობა ქ~ეს
აქეთ ჩ ქ ნ გ, ქართულსა ტ მ ა, ხ~ ყაენმა პატივით შეიწყნარა
რა ვახტანგ, ვინათგან უსმენდა როსტომს რასა იგი იტყოდა,
დაჰყო მახმადიანად, და უწოდა შაჰნაოზ: მერმე მისცა ნიჭი
დიდი და წარმოავლინა ქართლისა განმგედ: მოსრული ვახ
ტანგ მიერითგან მორთვიდა საქმესა ქართლისასა კ~დ ქეს აქ
ეთ ჩ ქ ნ ვ, ქართულსა ტ მ დ ჩამოვარდა გუმბათი მცხეთისა,
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და აღაშენა როსტომ მეფემა, ა~დ ვითარ მოხუცდა ვ~ა უძლუ
ბი და სვა კახეთს ბრძანებითავე ყაენისათა სალიმხან დაზაა
ლ ერისთავის მისცა ერწო თიანეთი, ა~დ საქმესაცა ჰკითხვიდა
სალიმხან ზაალსა: ხ~ მოკვდა რა დადიანი ლეონ და ჯდა ლი
პარიტ, მაგრა ალექსანდრე მეფემან იმერთამან და სვა ვამ
იყ, და ამა შფოთებათა შ~ა იშველა ლიბარიტს როსტომ მე
ფემან საციციანოსი, საავალი შვილოსი და რ~ლნიმე საბარა
თიანოსა სპანი, რ~ ძმა იყო ლიპარიტ მარიამ დედოფლისა.
ა~დ ბანას ბრძოლასა შ~ა შეიპყრნეს ქართველნი და დააჵსნ
ევინეს ვეცხლითა თავნი, და გამოუტევნნეს: შ~დ იხილა ვა

ხტანგ განმგებელმან მოხუცებულება და სიკვდიდ მიახ
ლება როსტომ მეფისა აუწყა ყაენსა ხ~ ყაენმა წარმო ავ
ლინა სანდო თვისი ხილვად როსტომისა, ამა ჟ~ა მოკდა
მეფე როსტომ ქ~ეს აქეთ ჩ ქ ნ ჲ, ქართულსა ტ მ ვ, ა~დ
სარწმუნო მან რა ვერღარა იხილა ცოცხალი
მეფე, ყაენის ცნობადმდე შეაყენა დედოფალი მარიამ ცი
ხესა შ~ა ტფილისისასა, და საგანძურსა როსტომ მეფისა
სა დაადგინნეს და რაჯნი ხ~ ზაალ ერისთავი არა მნებელი
ვახტანგისა მეფობისა მოვიდა და დადგა ავლაბარს, და ესე
ყ~ი აუწყა ყაენსა ვახტანგ, ა~დ მსმენელმან ამისმან მო
სცა მეფობა ქართლისა ვახტანგს, და ნიჭნი დიდნი და ს
აგანძურნი როსტომისანი და დედოფალი მარიამ, რათა შე
ირთოს ცოლად: ამისი მსმენელი ზაალ ერის თავი უკ
უნ იქცა დუშეთს, და არღარა ინება მონება ვახტანგისა, და
უარყო მძახლობაცა მისი, რ~ ასული ვახტანგისი მოეთხო
ვა ძისა თვისისათვის: ხ~ ვახტანგს შეუძნდა საქმე ეს
ე შერთვა მარიამ დედოფლისა, ვინათგან ესვა ცოლი ას
ული ბარათა ბეგის ყაფლანისა როდამ სიკეთითა აღმატ
ე ბული, ა~დ უღონო ქმნილმან განუტევა როდამ და
იქორწინა მარიამსა ზ~ა;
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ჟ mეფობა ოთხმეოცდა მეათე: მეფე ვახტანგ ათვრმეტი წელი იმეფა: ხ~ დაჯდა მეფედ ვახტანგ და დაი
პყრა ქართლი, და განაგებდა კეთილად წოდებული ყაენის
აგან შანოზ: ხ~ მოკდა რა ალექსანდრე მეფე იმერთა, და [+ვა
ხტანგ შეკრბა+] და მეფობდა ბაგრატ უთვალო მიუწოდეს
ვახტანგ მეფესა იმერთა, ვახტანგ შეკრბა სპითა და
დადგა ფცას ა~დ ზაალ ერისთავმან მოსტყვენა ელნი
კახეთს, და მტერობდაცა ვახტანგ მეფესა ამისთვის უკუ
მოიქცა და უბრძანა ძმის წულთა ზაალისათა და დის წულთა
თვისთა, რლ~ნი განბოროტებულნი იყვნენ მისგან რათა
მოკლან ზაალ ერისთავი: ამათ მისრულთა დუშეთს თავი
ს წინაობასა შ~ა მოურთეს ექვსთა მახვილი, და მოკლეს
ზაალ ერისთავი ბიძა თჴსი ქ~ეს აქეთ ჩ ქ ჳ ქართულ
სა ტ მ ჲ მაისის თ კვირიაკესა, ამის წილ მეფემან
მისცნა ოთარს ერისთობა, და ედიშერს მსაჯულთ უხუც
ესობა იასონს დედოფლის სახლთ უხუცესობა: ხ~ ძენი
ზაალ ერისთავისანი ივლტოდენ სამცხეს მისწივნა
მეფემან კაცნი შეიპყრნეს ტბის ყურსა ზ~ა და მოართვე
ს: ხ~ მეფემან წარუგზავნა ყაენსა იგინი: კ~დ მისცა ქს
ნის თავობა იესეს, და დაიპყრა უმეტეს ქართლი რ~ ერთ
გულებდენ ესენი ფ~დ ამავ ჟამსა შ~ა განიყვეს იმერეთ

ი მეფემან ვახტანგ და დადიანმა ვამიყ, და ბუჯის წყლი
ს აღმოსავლეთის კერძი დარჩა ვახტანგს, და დასავლე
თის კერძი და დიანს ქ~ეს აქეთ ჩქ ჳ, ქა~რთ: ტ მ ჲ, და დაე
პყრა ვახტანგს ქართლი იმერეთი და კახეთი მიერ ჟა
მითგან ოდეს მოსწყვიდნა ზაალ ელნი:
ამასვე ქკ~ნსა
მოკვდა კ~სი ქრისტეფორე, და დასვა მეფემან ბიძა შვილი
თვისი დომენტი კ~სად კაცი ღირსი საყდრისა: კ~დ ამასვ
ე ჟამთა მოითხოვა ყაენმან ასული ვახტანგ მეფისა ან
უკა ცოლად მოვიდნენ საჭურისნი ყაენისანი, და წარიყ
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ვანეს დიდითა დიდებითა: ხ~ მარიამისთანა არა ესვა შვილი მეფე
სა და როდამის თანა ესხნეს ძენი არჩილ, გიორგი, ლეონ, ალექსა
ნდრე ლუარსაბ და სოლომონ, ხ~ ასულნი ანუკა და თამარ: ხ~ ინება
მეფემან მოყვანება დადიანის ასული ცოლად არჩილისა ძისა თვისისა თ~ს, მოითხოვა, მან მოსცა და დაიმძახლნენ: ა~დ ჰყვა დადია
ნს ცოლი გლისპი და აიძულებდა ქმარსა თჴსსა არა ყოფად ამი
სა სიშორისათვის. უსმინა მანცა და მისცა ღოღობერიძეს ქალი იგ
ი ცოლად, განა შეჩენითა მეფისათა მოკლეს ღოღობერიძე იმერ
თა: ამას ზ~ა შემოიკრიბნა ს~დ სპანი ქართლისანი, და რლნიმე
კახნი მეფემან, მივიდა და დადგა ალს: მსმენელი და დიანი შეკ
რებული ს~დ იმერეთით მოვიდა საჩხერეს და დადგა მუნ: მაშინ მე
ფე ეზრახა იმერთა, მოერთო აბაშიძე პაატა რაჭის ერისთავი პაპ
უნა და ლაშხის შვილი ხოსია თავ ლეჩხუმისა, გარდავლო მეფე
მან მთა ლიხისა, იხილა და დიანმან ვერღარა დაუდგა, და წარვიდა
ოდიშს: ხ~ შთასრულმან მეფემან ვახტანგ იმერეთს შემოიკრიბნა
ს~დ იმერნი და მოადგა სკანდას: ხ~ ბატონი თეიმურაზ ყლ~გნით უღ
ონო ქმნილი სკანდას ციხესა შ~ა მყოფი ევედრა შანაოზ მეფე
სა, რათ წარგზავნოს წ~ე ყაენისა და მივიდეს მისთანა: ესე მეფ
ემან სიხარულითა შეიწყნარა მერმე მოსრული ბატონი თე იმუ
რაზ დიდითა პატივითა მიითვალა და წარმოავლინა ტფილისს, და თვი
თ მეფე მივიდა ქუთათისს, აღიღი ქუთათისი, და ყ~ნი ციხენი იმე
რეთისანი, და შეაყენნა გუშაგნი თვისნი ქ~ეს აქეთ ჩ ქ ჳ ა, ქართუ
ლსა ტ ნ თ: შ~დ შთავიდა მეფე ოდიშს, ვერ წინა აღუდგა დადი
ანი, ა~დ ივლტოდა სვანეთს: ხ~ ბრძანებითა მეფისათა შეუჩი
ნა ლაშხის შვილმან ხოსიამ კაცი, და მოკლეს და დიანი მუნ მაში
ნ მეფემან მოსტყვენა ოდიში, და აღიხვნა ციხენი: მერმე მო
ადგა ჭაქვითს ციხესა შ~ა მყოფს ცოლშვილსა და დიანისასა,
მცირესა ხანსა შ~ა გამოიყვანნა იგინი, და გამოიხვნა საჭუ
რჭლენი მრავალნი და დიანისანი, დაჰპოვა მუნ ხატი ოქონი
სა, რლ~ი და შთა მეფესა სვიმოს; შ~დ მოვიდა ზუგდიდს, მუნ მო
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ერთო შარვაშიძე აფხაზითურთ დიდითა ძღვნითა, მერმე დასვა დადი
ანად ოდიშს ლეონ; შ~დ შემოიქცა დიდითა ალაფითა და ტყვითა, და მოვიდა
ქუთათის, მუნ მოერთო გურიელი დიმიტრი: შემოკრებულთა იმერთა ნე
ბითა აკ~ხა ძე თვისი არჩილ ქუთათისს, და დაუტევა იმერთა: ხ~ კ~დ დადიანს ლეონს მისცა ძმის წული თვისი თამარ ცოლად, და თვით წა
რვიდა და წარმოიყვანა ბაგრატ მეფე უთვალო, და მოვიდა ტფილისს გა
მარჯვებული: მაშინ წარავლინა ბატონი თეიმურაზ წ~ე ყაენისა,
და წარატანა გივი ამილახორი, და მიუძღვნა არმაღანნი და ტყვენი
ოდიშურნი, ამისთვის განიხარა შაჰაბაზ, დამოსცნა ნიჭნი დიდინი მი
ს წილ მეფესა: შ~დ ამისსა აცნობა ახალციხის ფაშამან ხონთ
ქარსა ვახტანგ მეფისაგან დაპყრობა იმერეთისა, მსმენელმან ხო
ნთქარმან წარმოუვლინა დესპანი ყაენსა მეტყველმან, არს ზავი
ჩ~ნ შ~ს, და აწ დაუპყრიეს იმერეთი შანაოზ მეფესა, და უკეთუ გნება
ვს ვბრძოთ ურთიერთსა, ამის მიერ მოუმცნო შანაოზ მეფესა ყა
ენმა, რათა წარუვლინოს არჩილ ძე თვისი მას, და მათ მისცეს ქყ~
ანა უმჯობესი, და ნუ იქმნების მშლელი ზავთა მათ შ~ს: ამის
თვის მეფემან მოიყვანა ძე თვისი არჩილ, და წარატანა, გივი ამი
ლახორი, და წარგზავა წ~ე ყაენისა ქ~ეს აქეთ ჩ ქ ჳ გ ქართ, ტ ნ ა: ხ~
ესე გივი სიძე მეფისა იყო, რ~ ასული მეფისა ჰყვა ცოლად თამარ
ხ~ ოდეს მოსრნა ზაალ ერისთავმან ელნი კახეთს მაშინ მოუწო
და ამ ზაალ ბატონის თეიმურაზის ძის ძეს ერეკლეს რუსეთი
დამ რათა ჰყოს მეფედ: ხ~ ამა ჟამთა მოსრულ იყო [.]თუშეთს, და
ბრძოდა კახეთს: ესე აცნობა შანაოზ მეფემა ყაენსა, და მან მოუ
მცნო ანუ შეიპყრას, ანუ განაძოს ერეკლე, და მოსცნა ყ~ნი ხანნი, რ~ლ
ნი მორჩილებდენ შანაოზ მეფესა:
ხ~ მაშინ შემოიკრიბნა სპანი და უჩინნა სპასპეტად და თუნა ძმი
ს წული თვისი მეფემან და წარავლინა კახეთს: მოვიდაცა ერეკლე
სპითა კახითურთ ურიათ უბანს, ეწყვნენ მუნ ქართველნი, და ბ
რძოლასა იძლივნენ კახნი და ივლტოდნენ, და ერეკლე და შევიდა თ
ორღის ციხესა შა. ხ~ ქართველნი მოვიდენ წ~ე მეფისა მასვე1-30 სტრ., 329r
ჟამსა შემოიკრიბნა მეფემან სპანი თვისნი ს~დ ხანებითურთ, და მი
ვიდა თორღას, და მოადგა გარს, ხანსა რაოდენსამე შ~ა შემჭირდენ ციხ
ოანნი, ამისთჴს დედამან ერეკლესამან მოუგზავნა მეფესა ვედრება,
რათა განუტევოს ფარულად: რ~ უჯერო არს შ~ნდ ტვეობა და მახმადია
ნობა ჩ~ნი უსმინა მეფემან და განუტევნა ფარულად და წარვიდა ერეკლე
თუშეთს ქ~ეს აქეთ ჩ ქ ჳ დ ქართ, ტ ნ ბ ხ~ შანაოზ აღიღო ცი
ხე თოროღისა, და ყ~ი დაიპყრა კახეთი იგი და მოვიდა ტფილისს: ა~დ
არჩილს შთასრულსა მაზანდარას პატივსცა ყაენმა, და შეიყვარა ფ~დ
მერმე მახმადიან ჰყო გივითურთ, მისცნა ნიჭნი დიდნი და კახეთი
სამეფოდ, წარმოავლინა და მოვიდა კახეთს ამსვე ქკ~ნსა: ხ~ ამა ჟა
მებთა კ~დ იწყო ერეკლემ კირთება კახეთისა ა~დ ამისი მსმენე

ლი შანაოზ მეფე შეკრებულის სპითა მივიდა კახეთს, და დად
გა აწყურს მხილველი ერეკლე ივლტოდა თუშეთადვე, ამისთ
ვის შ~დ მეფემან განუტევნა სპანი ყ~ნი და მცირედითა წარჩინ
ებულითა და სპითა და დგა აწყურსავე, ესე უსპობა ამცნეს კახთა
ერეკლეს მას.,და მისცეს პირი მტკიცე მოვიდა ერეკლე
თუშთ კახითა და დაესხა მეფესა ღამესა ბნელსა, და შესცთნენ მე
ფის კარვისა და მსხმელნი და ესხნენ ამილახორისასა: მაშინ
გივი ივლტოდა შიდა ქართველით და გაჰყვნენ საცი[ცი]ანონიცა და სუ
ლტანი ბაიდრისა, გარნა დაშთნენ მათგანნიცა რ~ლნიმე, ხ~ მეფემ
ან უბრძანა გამაგრება ყ~თა სადგურთა თვისთა, და თვით შევიდა ტ
ალავარსა ერთსა ძით არჩილით, და მოსრვიდენ მოსრულ
თა თუშთა ესრეთ: მაშინ აგინებდა თუში ვინმე ბილწად, ამაზ
ედ განვიდა თამაზ თურქისტანის შვილი ჰბრძო და მოკლა იგი
და მოართო თავი მეფესა: მერმე რიჟრაჟსა ბრძანა მეფემა და ძა
ხება ბუკისა და აღსხდომა ცხენთა, მსმენელთა თუშთა სცნეს
მუნვე ყოფა მეფისა და მყისვე: მიეწია [.] ციცი შვილი ზაზა ს
პასპეტი საბარათიანოსი მარტო, და შეაყენნა იგი, ა~დ მისლ
ვასა სპათასა ეკვეთნენ ძლიერად, და შემუსრა ბრძოლითა
ზაზამ შუბი ხუთი, გარნა მოსწყდენ სიმრავლითა, რ~ აღა
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გო თავთა მათთაგან კოშკი მეფემან, და ტყავნი თავთანი წარ
უვლინა ყაენსა ამის წილ მოანიჭნა ყაენმან ნიჭნი უზომონი და დი
დნი: ხ~ კუალდ შესცვალნა ურჩნი კახეთისანი, და დაადგინნა მორჩილნი
თვისნი, და დაიპყრა არჩილ კახეთი მტკიცედ: შ~დ ამისა მოვიდა შან
აოზ ტფილისს: ხ~ ჰსცნა არჩილ მეფემან, რ~ ოთარ არაგვს ერის თა
ვი და ძმანი მისნი ეზრახვიან გამეფებად ერეკლესა, ამისთვის
წარუხვნა მათ ერწო თიანეთი მაშინ მათ ამაზე იფიცეს სამ
სჭვალსა ზ~ა უცნობელობისა თვის კ~დ მისცა ერწო თიანეთი
მათვე: შ~დ ამისა განდგნენ, რ~ აქვნდათ მანკიერება, და აცნობა
ყაენსა ოთარ ერისთავმან ერთგულობა, და მის წ~ე მისლვა: ჰს
თნდა ესე ყაენსა, ვინათგან ვახტანგ მეფე განდიდნა ფ~დ ჰგონა
ამითა დაკნინებაჳ მეფისა, და მიუწოდა ოთარს თვის წ~ე, მისცა
მეფემანცა გზა და წარვიდა ოთარი: ესე შეუძნდა მეფესა, რ~ არა
ნებითა მისითა იყო ესე ოთარმა, კ~დ გოჩაშვილმა იორამ ნებითა
ვე მათითა ინება, რათა მეფედ იქმნეს მეფედ ყაენის გამო ამისთვის
შეიპყრა მეფემან, და აღმოხადნა თვალნი, და წარუხვნა მამულ
ნი: ხ~ ესე იორამ იყო ძე გიორგისა გიორგი ძე გოჩასი, რ~ლი მოკ
ლეს გორს: შ~დ ამისა შემოიკრიბნა მეფემან სპანი, და შეუჵდა
დუშეთს, ხ~ არჩილ მეფე კახთა სპითა მოვიდა თიანეთიდამ,
ა~დ დაუდგნენ სიმაგრეთა შ~ა ედიშერ და ძმანი მისნი, მოსტეხეს ბა
ყვი პაპუას ძმასა ოთარისასა, და პყრობილი მოართვეს მეფესა,
და სხვანი ივლტოდეს: ხ~ მეფე შევიდა და დადგა დუშეთს, ა~დ არ

ღარა ინება მეფემან ს~დ მოსპოლვა მათი ვინათგან იყვნენ დი
ს წულნი და ევედრნენ იგინი ჵრმალ კისერ კიდებულნი, ამისთ
ვის შეუნდო მეფემან, და მისცნა მათნი ყ~ნი, უკმოიქცა და მო
ვიდა ტფილისს: შ~დ მოვიდა ოთარი რლისათვისცა მიეცა ყაენ
სა ერისთობა, დაუმტკიცა მეფემანცა, და მიერითგან ერთგულო
ბდნენ ფ~დ შ~დ მცირედისა მოკვდა ერისთავი ოთარი დუშეთს იტ
ყოდენ სამსჭვლის ტყულიად ფიცისათვის, და დასვა მეფემან
რევაზ ბიძა მათი ერისთავად: ხ~ ესე მეფე იყო ვახტანგ მჵ
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მჵნე, ახოვანი, ჰაეროვანი გამოცდილი ბრძოლათა შ~ა, და შემმართებ
ელი მოისარ მოასპარეზე რჩეული, ღრმად გამგონე, ღრმად მოუბარ
განმზრახი უხვი, ქვირივ ობოლთა შემწყნარე, მრისხანე ჯეროვანი,
და მოწყალე, სვიანი, და ღ~ის მოყვარე: ამან მოიწო ქართლი და კახეთი,
და იმერნი ჟამად ეპყრნეს, ჟამად მსახურებდენ მესხნი მორჩილებდენ,
ამან აღაშენა და განავსნა ქართლნი, თრიალეთი, ტაშირი აბოცი,
რ~ლსა შ~ა კაცნი არა იყევნენ, ჰმატა სჯულსა ქრისტეანობისასა და
ეკლესიათა რ~ მცდელობდა როსტომის განრყვნილნი მოეგო კ~დ
კვალსავე თვისსა ვიანითგან ჟ~ა მისსა ზიარება სისხლისა და
ჵორცისა უ~ისა ჩნ~ისა სირცხვილად უჩნდათ ამან კ~სით დოემნტ
ით კ~დ შემოიყვანა აღსარებად ზიარებად და სინანულად: ა~დ ვინა
თგან მთავართა ქართლისათა ვიეთთა აქვნდათ როქნი ყაენისაგან,
მის მიერ ვერ სცვიდა მათ[.] თვინიერ ყაენისა, გარნა ყაენი უსმ
ენდა მყის რაჳ სწადდა, რ~ აქვნდა რიდი ამისი: შ~დ მოკვდა შაჰ
აბაზ ქეს აქეთ ჩ ქ ჳ ზ ქართულსა ტ ნ ე თათრულსა ჩ ო ზ, და დაჯდა
შაჰსულეიმან ძე მისი: შაჰსლეიმან ამ[.]ვე ქ~კნსა იძულებითა არჩილისათა დაი
ჵსნა მეფემან ასული და ვითისი ქეთევან ახალციხის ფაშისა
გან, მოიყვანა ტფილისს, და უქმნა ქორწილი დიდებული: ხ~ შაჰსუ
ლეიმან ინება გათხოება შაჰაბაზის ცოლ ყოფილისა ანუკასი მე
ფის ასულისა, და მოინება შიშალიხან იგი ცოლად, და ლორის ტან
ის ხანმა: ჰკითხა ესე ყაენმა შანაოზ მეფესა, რლ~ისა უნებს მი
ცემა: ხ~ მეფემან არა ინება შიხალიხან, ა~დ, ლორის ხანი, და მის
ცეს მას: და ამისთვის აღუდგა მტრად შიხალიხან, და მტერობდა
მეფესა მერმე წარმოუვლინა ყაენმა ვეცხლი დიდი, რათა მოავლ
ოს ზღუდე ტფილისს, ხ~ მეფემან რა აღასრულა, დაადგინნეს
მცველნი ყიზილბაშნი კართა ზ~ა მათ, რა ეს იხილა მეფემა
ნ აღაშენა ქალაქის სამხრით ასპარეზის თავსა ზ~ა მტკვრი
ს[ასა] კდიესა სასახლე თვისად და არღარა შევიდა ტფილისსა.
ა~დ დადგა მუნ: ხ~ ესე ყვეს ყიზილბაშთა, რ~ სწადდა ღამე
სა ერთსა დაჵშვა კართა, და მოსლვა სპათა მათთა, და შეპყრობა
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მეფისა სახლეულითა ს~დ, გარნა ვინათგან იხილეს ესე დაუტევეს ტფ

ილისის კარნი და წარვიდენ; მერმე შემოვიდა მეფე ტფილისსვე: ხ~ გ
იორგის ძისა თვისისა თვის მეფესა პირველვე მოეყვანა ცოლი ელი
სბარის[.] შვილისა ასული თამარ, და აწ მოჰგვარა ლუარასაბს რევაზ ერ
ისთვის ასული მარიამ ცოლად, და უქმნა ქორწილი გორს აღმატე
ბული მერმე არღარა მოსცეს მეფესა დვალთა ბეგარანი, ამისთვი
მივიდა ქრცხინვალს, და მოსცეს ბეგარა და დაემორჩილნეს ვ~ა პ~ლ ხ~
განდიდნა და იქცეოდა ამაყად ზაზა სპასპეტი ციცი შვილი მეფესა
ზ~ა, ამისთვის მეფემან ინება წვრთნა მისი და მოიყვანა იგი, ა~დ
მოწვდილითა ხანჯლითა მიეტევა მონათა მისთა, და მოკლა ფავლ
ენის შვილი, ამისთვის მოკლეს იგიცა ბრძანებითა მეფის ძის გიო
რგისათა, მსმენელი ამისი მეფე შაჰნაოზ დამძიმდა ფ~დ ვინათგ
ან იყო ნათესავი, ხ~ გარნა იტყოდიან მართლისა ამის სისხლ
ისათვის იქმნა შფოთი ესენი ძეთა შორის მეფისათა შ~ს, ვ~ა დავითი
სა: ხ~ სპასპეტობდა შ~დ მისსა მისცეს თამაზ ყაფლანის შვი
ლსა, ა~დ შიხალიხან არა დასცხრა მტერობად მეფისა, და იდუმალ
ეზრახა ახალციხის ფაშას ქრთამის მინიჭებითა, რ~ წარიყვა
ნოს ერთი რ~ლიმე მეფის ძე, ხ~ ფაშამ ქორიანის გამო, რ~ლი მწი
რობდა ქართლს გარდააქცია ლუარსაბ ძე მეფისა და პყრობად იმ
ერეთისად, და წარიყვანა ახალციხეს, რ~ ლუარსაბის ცოლი დისწული
იყო რაჭის ერისთავისა შოშიტასი: ხ~ სცნა რა ესე მეფემან შან
აოზ შეუძნდა ესე, ა~დ ვერა რაჳ არგო, და ვერცარაჳ შეუძლო
ლუარსაბ ყოფად: შ~დ წარუდგა კვალსა მისსა არჩილ მეფე ძე
შანაოზისა, და იგიცა მისლვად ახალციხეს და დაპყრობად იმერე
თისად, ამისი მცნობი მეფე შანაოზ ფ~დ წყინებული წარმოუ
დგა ძესა თვისსა, და ვერ ეწია მას, ა~დ მისწია კ~სი, რათა მოიქცე
ს და აცადოს დღე სიკვდილისა მეფესა, და შ~დ რა იგი ენებოს ჰყო
ს: გარნა არჩილ მეფემან არა რაჳ ისმინა, არცა შეიგონა ვედ
რებაჳ მამისა თვისისა მცნობელი მეფე მოიქცა ტფილისსა
ვე ფ~დ გულმტკივნეული ძისაგან თვისისა: ხ~ ყ~ლნი ესე აც
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აცნობა შანაოზ[.] მეფემან ყაენსა უგულებელს ყოფა ძეთა[.]
თვისთაგან, და ერთგულობა, და უცოდველობა თ~სი, და უკეთუ ინებოს
წარსლვაჳ მის წ~ე ხ~ შაჰსულეიმან მოუწერა მისლვა მის წ~ე,
და წარვიდა მეფე დიდებითა დიდითა და ჵელმწიფურითა, რ~ იყო მდ
იდარი ფ~დ, და არა რაჳ დაუტევა ძეთა თვისთა ურჩებისათვი
ს მათისა ვინათგან რისხვიდა ფ~დ, ა~დ განმგებელად ქართლისა
დ, დაუეტევა ძე თვისი გიორგი, რათა განაგოს ქსნის ერისთა
ვი იესე, რ~ლი იყო უკუმდგარი: ხ~ გიორგის ძესა მეფისასა
მამისავე ჟამსა შ~ა მოეყვანა თუშეთიდამ დათუნა ძე შალ
ვასი, და იყოფებოდა მის თანა, ამან გიორგიმ წარავლინა ძმა
თვისი ლეონ შიდა ქართლის დროშით, ესენი შეუჵდენ ქს
ანს, და განაძეს იესე რ~ი იყო უკუმდგარი: ხ~ და სვეს და თუნა

ერის თავად, ხ~ მეფე შანაოზ შთავიდა ხოშკაროს, მუნ სა
ლმობიერ იქმნა, და მოკვდა წელსა ქ~ეს აქეთ ჩ ქ ო ე, ქართ
ულსა ტ ჳ გ: ამისმა მცნობელმა ყაენმა წარმოავლინა კა
ცი, და აღსწერნეს ყ~ნი ქონებანი მეფისანი, და მისცეს ალ
ექსანდრეს და ანუკას შვილთავე მეფისათა, რ~ ესე ალექ
სანდრე პილ~ვე წარევლინა ყაენისა თ~ს მეფეს, და იყოფოდა
მუნ ტარუღა ისპანისად: შ~დ მამისა თვისისა წილ მოუწო
და ყაენმან გიორგის ძესა მეფისასა წ~ე თვისსა რათა მი
სცეს ქართლი და მეფობა მსმენელი გიორგი ძე მეფისა წარ
ვიდა წ~ე ყაენისა, და დაუტევა განმგედ ტფილისს ძმა თ~სი
ლეონ: ხ~ მისრულისათვის გიორგისა ძისა მეფისა თ~ს არღა
რა ენება ყაენსა მიცემად ქართლი შაჰ სულეიმანსა შიხა
ლიხანის გამო და ერეკლესა თ~ს ძის ძისა ბატონის თეიმურაზისა:
ამისი მცნობელ არჩილ მეფე სადგერს მყოფი ჩამოვიდა ქართ
ლს და იწყო [.] პყრობა ქართლისა არა თ~სად, ა~დ რათა სცნას ყაენ
მან და მოსწრაფედ წარმოავლინოს ძმა თ~სი გიორგი: ეს მა შაჰს
ულეიმანს და პყრობა ქართლისა არჩილისაგან განიზრახა განდგ
ომა ქართლისა, მსწრაფლ მოუწოდა გიორგის და მისცა ქართლი
და მეფობა და ნიჭნი დიდნი და წარმოავლინა გამახმადიანებული დი
დებითა მუნებურითა:
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¼a mეფობა ოთხმეოცდა მეათერთმეტე: მეფე
გიორგი, ამან ათორმეტი წელი იმეფა: ხ~ მო
ვიდა გიორგი მეფედ ტფილისს ქეს აქეთ ჩ ქ ო ვ: ქართუ
ლსა: ტ ჳ დ, და განაგებდა ქართლს, ხ~ იყო ესე მეფე გიორგ
ი მჵნე აჵოვანი, ძლიერი ძალითა, და ტანითა, შვენიე
რ ჰაეროვანი, პირ მხიარული, ენა ტკბილი უჵვი, გამცემი,
მოლხინე, მოისარ მოასპარეზე, და მრისხანე, ა~დ მომკვდარ იყო
კ~სი დომენტი ქ~ეს აქეთ ჩ ქ ო, ქართულსა ტ ჳ გ, აწ მე
ფემან და სვა ძმა გივის ამილახორისი კ~სად ნი~კზ: ხ~ ყაენ
სა ემცნო მეფისათვის, ანუ შეიპყრას და წარუვლინოს არჩილ
მეფე, ანუ განაძოს, ა~დ ამეფე არჩილ ახაციხიდამ გამოლ
ტოლვილი იდგა სურამს, და არა აუწყა მეფემან გიორგ
იმ ესე ესრეთ: ხ~ არჩილ წარვიდა და დაიპყრა იმერეთი, მე
რმე კ~დ მოითხოვა ლუარსაბ ძმა მეფის[.] გიორგისა, ა~დ მომ
კვადრ იყო სიმამრი ლუარსაბისი რევაზ ერისთავი, და დ
ასვა მეფემან ძმა ოთარ ერისთავისა იასონ და წარავლი
ნა მეფემან ძმა თვისი ლუარსაბ ყაენისად, გარნა რლ~ნი ესე
აღვსწერეთ ყაენის მიერობასა იქმნებოდა შიხალიხანის
მიერ, ვინათგან იყო ეთიმადოლე ყაენისა, და ვეზირი აზამი,
და უსმენდა ყაენი ფ~დ: და კ~დ და მართა აწცა წ~ე ყაენისა,
მეფის არჩილისაგან იმერეთისა და პყრობა, რ~ გვიშლის ხო

ნთქარსა გიორგი მეფე, ვინათგან არჩილ იპყრობს იმერეთ
ს ძალითა თვისითა, და შეწევნითა მისითა: ხ~ ისმინა ყაე
ნმან და წარმოავლინა სპასალარი აჯი ალიხან, ესე მოვიდა
თავრიზს ქ~ეს აქეთ ჩ ქ ო თ, ქართულსა ტ ჳ ზ რათა გარდ
აბირნ ქართველნი გიორგი მეფესა, და გიორგი მეფესა მოს
წერა ყაენმა, შეიპყარ მეფე არჩილ და წარმოავლინე წ~ე ჩე
მსა, ანუ განაძე: ესე კ~დ აუწყა მეფეს არჩილს მეფემან გი
ორგიმ, ამისთვის არჩილ წარვიდა დვალეთს: ხ~ გიორგი მეფე
მან აუწყა ყაენსა განძება არჩილისა და თანა წარატანა
1-30 სტრ., 332r
არხიმადრიტი ნი~კზ მაღალაძე არჩილ მეფისა თანა და მ
იუთხრა ესე ყ~ნი, ამის მიზეზისათვის მეფემან არჩილ
ითხოვა სამსჭვალი ქე~სი და სუდარი და საბელი უკეთ
უ მომცეთ წარვიდე რუსეთს, ესე შეუძნდა დიდად მეფესა,
კ~სსა და ეპისკოპოსთა და მთავართა, გარნა შ~დ მას პირსა
ზ~ა მისცეს ესენი, და წარვიდა რუსეთს, და მიერითგან მოაკლ
დნა ნიჭნი ესე ღ~ისანი ქართლს: ხ~ კ~დ არა დასცხრა შუ
რი შაჰსულეიმანისა გ~ი მეფესა ზ~ა, და მცდელობდა შემ
უსვრასა მისსა შიხალიხანის გამო, და უბრძანა აჯიალიხ
ანს მტერობა მეფისა, ა~დ სიმჵნითა გიორგი მეფისათა ვე
რ ავნეს ჯერეთ: ხ~ ჟამსა ამას შ~ა ისჯებოდენ მამაულსა ზ~ა ცი
ცი და ძმის წულნი მისნი ძენი მონადირისნი წ~ე მეფისა კოჟორსა ზ~ა,
მაშინ ციცი წარმოვიდა ტფილისს აბანოდ და დახვდნენ იშიტუტ
რუქის ჵიდს ზევით ფარსადან, პაატა, ვახტანგ ნოდარ და ამი
ლღაბარ ძმანი მოკლეს ციცი ქეს აქეთ ჩ ქ ო ზ, ქართ
სა და ივლტოდენ მამულსა თვისსა: განრისხებული მეფე
მიუჵდა, ა~დ გაესწრნენ იგინი, ხ~ შემზრახნი აზნაურნი მათ თ
ანა მოსწყვიდნა, და მამული მისცა ციცის ძესავე ციცისასა,
და სიმცრისათვის მოუდგინა მუხრანის ბატონის შვილი პაპ
უა და თვით მეფე მოვიდა კოჟორსავე ზ~ა, ხ~ ესე ვახტანგ
მივიდა დუშეთს, რ~ ქალი ოთარ ერისთავისა ჰყვანდა ცო
ლად იტყვიან შეჩენითა მეფისათა უკეთუ მოკლას იასო
ნ ვახტანგ მისცეს მამული თვისი მეფემან, და ამან მოაშთო
განსავალსა შ~ა. ხ~ იმერეთს ჯდა გურიელი გიორგი მეფ
ედ, და არღარა მგონებელმან მეფემან არჩილის მოსლვი
სამან ინება, რათა ჯდეს ნების მყოფელი თვისი იმერეთს
ძალისა თვისისა თვის, და პირველ მოპარვით მოყვანილი ალ
ექსანდრე ძე ბაგრატ მეფისა უთვალოსი ქ~ეს აქეთ
ჩ ქ ო ჲ, ქართულსა ტ ჳ ვ, რლ~სა ზრდიდა ძეებრ, ინება
აწ ამისი მეფობა იმერეთს, მიუწერა ახალციხ[.]ის ფაშ
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ასა რათა იყოს ალექსანდრე მეფედ იმერეთს, ხ~ ფაშა

მ აუწყა იმერეთს ხონთქარსა, შ~დ მოთხოვნითა ფაშისათა წარგზა
ვნა მეფემან ალექსანდრე დიდითა პატივითა ქ~ეს აქეთ
ჩ ქ პ ბ ქართულსა ტ ო: ამავე ქკ~ნსა მოკვდა დედოფალი მა
რიამ: შ~დ მოკვდა დედოფალი თამარი ცოლი მეფის გიორგისა
რლ~ი იყო კახთა ბატონთა ტომისა ქ~ეს აქეთ ჩ ქ პ გ ქართუ
ლსა ტ ო ა: ხ~ ალექსანდრე მეფემან სძლო რა გურიელს გი
ორგის როკითს წარმოუვლინა მეფესა მახარებელი და მადლო
ბა, რ~ მის მიერ ექმნა ყ~ი, და აწ ღირს ჰყოს და მისცეს ასული თვისი
მარიამ ცოლად: ესე არა ინება მეფემან არჩილის გამო, და მიზეზ
ჰყო დაწინდვაჳ დავით ერისთავისაგან, და მისცა ნიჭი დიდი კაცსა
მას და წარუვლინა: მერმე კ~დ მოითხოვა ალექსანდრეს ასული ელე
ნე ლენე ლუარსაბ ძმისა თვისისათვის და ესე აღუთქვა მეფემან
მიცემად: ხ~ შ~დ ამისა ინება მეფემან მძახლობა რაჭის ერისთა
ვის პაპუნასი, და მოითხოვა ასული მიქელაძის გიორგისა ხვარა
შან, რ~ იყო პაპუნას მამიდა შვილი, მოიყვანა კოჟორსა ზ~ა და ქმ
ნა ქორწილი წარჩინებული და დიდებული ქ~ეს აქეთ ჩ ქ პ ზ ქართ
ტ ო ე, რათა აქვნდეს მწედ იგინი: ხ~ აჯიალიხ[.]არ წარი
იბირნა მთავარნი, რ~ არღარა აქვნდათ სიმტკიცე სჯულისა, და
მეფეთა თვისთა ერთგულებისა ვინათგან მცირედითა ნიჭითა გა
მამადიანდებოდენ, და აქვნდათ როქი ყაენისაგან, შემყვარე იყვნ
ენ სოფლისა უფროს დიდებისა, ვ~ეღა სუფევისათვის ჩ~ნთს დაკ
ლულის ქ~ესა უკუდგა იასონ ერისთავი არაგვისა შურითა გივი
ამილახორისათა: კ~დ მელიქი სომხითისა ქამარბეგ ამხილებდა
ქმნულსა მეფისასა აჯიალიხანსა, და ძე მუხრანის ბატონისა
ერეკლე, რლ~სა ზრდიდა მეფე ვ~ა ძესა, და ძმანი მაჩაბელნი ძენ
ი ზაზასნი იესე, და ელისბარ უდგებოდენ ღალატად მეფესა, ა~დ
ბრძანებითა მეფისათა ჰკრეს თოფი ქამარბეგს ფარულად კოჟორ
სა ზ~ა და მოკვდა იგი ხ~ ერეკლე და მაჩაბელნი შეიპყრა და პატი
მარ ჰყო მეეფმან: მაშინ მისცა ასული თვისი მეფემან გიორგი
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და ვით ერისთავსა ქსნისასა, და უქმნა ქორწილი კოჟორსა ზ~ა მგონებელმ
ან მომტკიცებისა მისისამან: შ~დ შეუჩინა იასონ ერისთავსა მეფე
მან კაცი, და არა განვიდა სამჭირნოსა მუნებრივსა ზ~ა მოაშთვეს მუნ სა
ბლითა, და შ~დ მისა და იპყრა გიორგი ძემან ოთარისამან არაგვი: ხ~ ჟა
მთა [.. ა.] ამათ წარავლინა მეფემან ორნი ბერნი რუსეთს არჩილ
მეფისათანა შფოთებისა ამისთვის, რათა მოვიდეს და მწე ეყოს, ვინა
თგან კახთა ენებათ და იმერთაცა იგივე მეფედ: მისრულნი მონაზო
ნნი დაღისტანსა შ~ა შეიპყრა შამხალმან, მაშინ შეედვა შამხალ
სა სენი განუსვლელობისა, მცნობმან მონაზონმან და ვით თურქი
სტანის შვილმან მისცა წამალი და განხსნა, ამისთვის შეიყვარა
დავით და უჵმობდა ძედ: ამის მიერ გამოსთხოვა შამხალსა და ვით და წ
არავლინა რუსეთს მეორე იგი ბერი, და მეგობარ ჰყო შამხალი გიორგი

მე[.]ფისა, და იყოფოდა და ვით შამხალისა თანა მეფის არჩილის
მოსვლისამდე: ხ~ ესე ვითარებისა მცნობმან ყაენმა მოითხოვა მეფ
ისაგან ძმა მეფისა ლეონ, რ~ ეუწყა ყაენსა არს იგი საქმისა მი
სისა წარმმართებელი, გარნა ლეონს მოჰკდომოდა ცოლი ასული გუ
რიელისა თუთა ქ~ეს აქეთ ჩ ქ ო ჲ, ქართუ ტ ჳ ვ, და შთენ ძენი
მისთანა ქაიხოსრო, ვახტანგ და დომენტი, და ასული ხვარამზე: შ~დ
შეირთო ასული გიორგი ავალი შვილისა თინათინ ქეს აქეთ
ჩ ქ პ ქართულსა ტ ჳ ჲ, და ესხნეს ძენი მისთანა იესე, სვიმონ და თ
ეიმურაზ: ხ~ ესმარა მეფესა მოთხოვნა ძმისა თვისისა აღუძნდა
ფ~დ და ევედრა ყაენსა, რათა დაუტეოს ლეონ და წარუვლინოს ძე თვისი
ბაგრატ, ვინათგან არს უმეტეს სარწმუნო, რ~ არა მივის თვინიერ მის
სა სხვა ძე ჶი სიბოროტე უსჯულო შურისა, რ~ მოითხოვა ორ
ნივ ყაენმან, და მოუწერა ესრეთ: ვ~დ ვინათგან აწ ვსცან ერთგულ
ება შ~ნი ვ~რ არა ჰრიდე ძესაცა, ამისთვის განიგულა მეფემან და
ეზრახა კახთა, ვინათგან ეპყრა კახეთი ხანსა, და არა კეთი უყოფ
და კახთა, რათა მოკლან იგი, შერთდენ და ჰყონ ერთ სამეფოდ, ამ
ას ზ~ა მოსცეს მტკიცე პირი ფიცი კახთა:
ამისთვის შეიკრიბა მეფემან სპანი რეცა წარვლინებად ძისა
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და ძმისა თვის, მივიდა და დადგა ყურყუთას და ღამესა მას ენება მისლვა
თოფყარაღაჯს, რ~ კახნი შეკრებულნი დგნენ მიმლოდნენი მეფისა, ა~დ
ღამესა მას განივლტო სპასპეტი თამაზ ბარათა შვილი, და შევიდა აღ
ჯაყალის ციხესა შ~ა, იხილე სიბოროტე უსჯულოებისა, რ~ იყო დედი
ს ძმა მეფისა და განმზრახი მისანდო, და აღირჩია უსჯულოთა თანა
შერთვა, ვე~ღა მემკვიდრისა და მოანათესავისა თჴსისა მეფისა გარნა აქ
ვნდა მიზეზი სიბოროტისა, რ~ გიორგი ერისთავი არაგვისა სიძე იყო
მისი და უკეთუ ეს აღესრულებინა მეფესა იგი შეიმუსრვოდა, ამი
სმა მხილველმა მეფემან წარავლინა ძე, და ძმა თვისი ლეონ წ~ე ყა
ენისა ქ~ეს აქეთ ჩ ქ პ ჲ, ქართულსა ტ ო ვ, ამისა შ~დ ეზრახა გი
ორგი ერისთავსა რათა მოერთოს, ხ~ მან არა ინება, რ~ მომკვდარ იყო
ბიძის ძე მუხრანის ბატონი თეიმურაზ, რ~ი იყო კაცი დიდ შემძლე
საქმისა, ერთგული მეფისა, და ჰრიდებდენ ყ~ნი, და ესრეთ მოაკლდებ
ოდენ მეფისანი და განმრავლდებოდნენ წიანა აღმდგომნი: ხ~ ამისთ
ვის განიზრახა მეფემან ამასვე ქკ~ნსა შ~ა შესლვა დუშეთს, ანუ და
იპყრას და დაიმორჩილოს იგინი, ანუ იქმნას რა იგი ნებავსთ: შეკრ
ებული სპითა მივიდა და დადგა საბურდიანოს და მუნიდამ ეზრახა კ~დ
და მორჩილებასა გიორგი ერისთავისასა, გარნა არა ინება მორჩილება:
მაშინ მიუჵდა გზასა ტინისასა მეფე, და მათ მოემწოთ კახნი მოყ
ვარენი მათნი და შეკრეს სიმაგრენი მათნი და იწყეს სროლა, მოკლე
ს ტფილელი იოსებ, იყო სროლა დილით შუადღემდე, ა~დ შეუშვნეს
დროშანი, და უმეტეს უწყეს მეფის დროშასა სროლსა, ტფილელს გა
რდა მოკლეს ქაიხოსრო ციცი შვილი, და სხვანი მრავალნი, ა~დ სძლ

ეს მეფისათა და მოსწყვიდნეს იგინი და ივლტოდნენ: შევიდა მეფე,
და დადგა ბაზალეთს გამარჯვებული, და მოწვეს დუშეთი და გარემონი ს
პათა მეფისათა: იხილე კ~დ სიბოროტე და არა კეთილისა წილი რ~
დავით ქსნის ერისთავი წარავლინა მეფემან, რათა მოვიდეს იგი გრემი
ს ჵევიდამ ბრძოლას ზ~ა, ხ~ იგი არა მოვიდა, ა~დ და დგრა მტერობით
მჭვრეტელი თუ რაჳ იქმნას, გარნა რაჟამს ივტოდენ, მაში
ნ მოისწრაფა და ვით მეფისათანა, და ამას ემთხვია გიორგი და ბა
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რძიმ ძმანი მცირედითა კაცითა ლტოლვილნი, ხ~ მან არა რაჳ ავნო, არცა
ჰბრძო და არცა შეიპყრა, ა~დ განუეტევა მშვიდობით, და თვით და ვით ერისთავი მოვიდა
მეფისა თანა, და მყისვე აიძულებდა უკუნ ქცევასა, რ~ გიორგი და ბარძიმ ვე
დრებად მიწევნულ იყვენენ მეფისად, რათა შეუნდოს, ამის და ვითის მიერ
არცაღა მათ ინებეს, და კ~დ ქვე გამხედველთა, და ბოროტთა კაცთა მეფ
ისათა, განზრახვითავე დავით ერისთვისათა იჵმიეს მასვე ღამესა შ~ა
ლტოლვა და უტევეს მეფე მუნ: ხ~ ამისი მხილველი მეფე, და უღ
ონო ქმნილი წარმოვიდა თვითცა მასვე ღამესა მშვიდობით და მოვიდა
კოჟორსა ზ~ა. ესე მიესმა შაჰსულეიმანს, შეიპყრნა თოხჩას მყოფნი ძე
მეფისა ბაგრატ ყრმა და ლევან ძმა მეფისა და წარგზავნა ჲერ[.]ათას პატ
იმრად, ეგრეთვე ლუარსაბ ძმა მეფისა წარგზავნა ქირმანს:
ხ~ ამან ლუარსაბ ქმნა ბოროტი, რ~ რა~ჟას აიძულებდენ უარის ყო
ფასა ქე~სსა არა დაუტევა, ა~დ აწ გზასა ზ~ა შეიმუსრა ცხვირი, და შე
ისვარა სისხლითა და იტყოდა ჩვენებასა, მცა იმამმან ღამესა ამას
მეტყველმან რასათვის არა იქმნები მახმადიან, გარნა არა შეურაც
ხეს ხვანჯი ესე სიმართლედ, ჰყვეს მახმადიანად, და წარვლინეს მუნვე
ხ~ გიორგი მეფესა მოუწერა ყაენმა, მოვედ წ~ე ჩემსა და მოგცე ქყანა
სხვა და ნიჭნი დიდნი, ა~დ ქართლი მიმიცია ერეკლესათვის: და ესე ერეკ
ლე იყო ისპანს ათორმეტის წლის, და არა უარჰყო ქ~ე რ~ იყო აღზრდილი
რუსეთს, რ~ი წინაცა ვახსენეთ ამას შეუკრბენ მისთანა მყოფნი
კახნი, და უმეტეს მოძღვარი მისი ნაცვლის შვილი მონაზონი, და ესენი
იტვირთიდენ ცოდვასა მას რათა დაუტეოს ქ~ე ამისთჴს გამახმადიანდა ცოლ
შვილითა ს~დ, და უწოდეს ნაზარალიხან და წარმოავლინეს ნიჭითა დიდითა
ქართლს მეფედ ხ~ ამისი მსმენელი თამაზ სპასპეტი შემოვიდა ტფილისის
ციხესა შ~ა, და უკუუდგინა ციხე ქალაქი მეფეს გიორგის მაშინ მეფემან
წარმოვლინა დედოფალი ყორნისს, და შ~დ ხუნანს მოსლვისა ნაზარალიხა
ნისა წარმოვიდნენ ქართველნი მიგებებად მეფეს ერეკლეს თ~ა: მერმე გი
ორგი მეფე [.] მოვიდა ქრცხინვალს და მუნიდგ[.]ამ წარვიდა რაჭას ლიბის გზასა ზ~ა და მთიდამ გამოუტევნა ქართველნი მცირედთაგან
კიდე, რ~ მოეცა ყაენსა ნაზარალიხანისათჴს მწედ აჯალიხან, და ხანი
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კახეთს მჯდომი დაჯდა თხოვნითავე მეფის ერეკლესათა თუშნი და ქ
ისიყელნი ამისთვის, რ~ ვერა ეგოდენ ენდობოდა ქართველთაჱ
¼b mეფობა ოთხმეოცდა მეათორმეტე: მეფე ერეკლე ამან

თხუთმეტი წელ იმეფა გიორგის მეფის საქართველოსა
ყოფითა: თვინიერ მისა ათერთმეტ წელ იმეფა:
ხ~ ესე ერეკლე ყაენისაგან წოდებული ნაზარალიხან მოვიდა და დაჯ
და ტფილისს მეფედ ქ~ეს აქეთ ჩ ქ პ ჲ ქართულსა ტ ო ვ, ა~დ იყო
ქართლისა და საქართველოსათა წესთა უცნობელი სმისა და შვ
ება ლხინისა მოყვარე, მჵნე და ჰაეროვანი ტანოანი, მოწყ
ალე, და მცირედთა ყურის მიმგდები და დიდთა დამამდაბლებ
ელი, ა~დ არა ძალ ედვა თვინიერ ყეენისა, მრისხანე ჟამად
და უსისხლო, გარნა ამის ჟამადმდე არა იცვალებოდენ კ~ს
ეპისკოპოსნი საყდართა თვისთაგან, ამან შესცვალა ტფ
ფილელად ყაფლანის შვილი დომენტი მანგლელად ჯავახი
შვილი იოსებ, რ~ლისა ძმის წული მოიყვანა ხარჭად თვისად:
კ~დ და ადგინა კარისა თვისისა განმგედ მსაჯულთუხუცესად.
ბარძიმ ძმა გიორგი ერის თავისა, სალთხუხუცესად ბებური შვი
ლი, ვეზირად ყიასა, ყუ[რლ]არაღასად ყაფლანის შვილი ლ
უარსაბ, და ამათ მიაგდო საქმენი ყ~ნი ქყანისანი, და თვით
მარადის იშვებდა და იხარებდა, და ნადირობდა, ა~დ უმძიმ
დაცა ესე ფ~დ, ვ~ა ცვლილებანი საქართველოსანი, და სწა
დდა რათა აქვნდეს კახეთი თვით, და ქართლი გიორგი მეფე
სა, ვ~ა მემკვიდრეთა: ამას უთხრეს, რ~ არიან ძენი მეფის არჩ
ილისანი ზრამაგას, რათა წარავლინოს სპანი, შეიპყრას იგ
ინი, და წარუვლინოს ყაენსა მეორედ, რ~ მწეობა დიდი იქმნების,
დიდი ალექსანდრე იმერთა მეფისა, ვინათგან მეგობრობდენესენი გიორგი მეფის მტერობისა თვის ა~დ ესე არა სთნდა
მეფეს ერეკლეს, რ~ დის წულნი იყვნეს ძენი მეფის არჩი
სანი ამისნი ა~დ რათა და მართონ ქართველთა წ~ე ყაენისა, ამ
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ისთვის შეკრიბნა სპანი, და უთავა ბარძიმ მდივან ბეგი, რ~ნცა გა
მოითხოვა ამის ყოფად და წარგზავნა დვალეს, ა~დ მისრულს ზრამაგას სპითა ბარძიმს წინა აღუდგა ელიყანას შვილი, და წარავლინნა ძენი არჩილისანი დიგორს, ხ~ ბარძიმ ვერა რაჳსა, მყ
ოფელი უკუ მოიქცა, და მოვიდა წე ერეკლე მეფისა:
ხ~ კ~დ უთხრეს ერეკლე მეფესა, რ~ არიან ცოლ შვილნი ლეონ
გიორგი მეფის ძმისა ავალის შვილის გიორგის სახლსა, და გა
მოთხოვითავე ქაიხოსრო ციცი შვილისათა, რომელსა უწოდე
ბდ ლოპინას წარავლინა იგი რათა მოიყვანოს იგინი, ა~დ
გიორგი ავალი შვილმან წარიყვანა სამცხეს ლომათ ჵევსა
შ~ა იგინი ძმისა თვისისა თანა რლ~ი იყო მუნ მახმადიან
ხ~ ლოპინა და ესხა, და იავარყო ქონება ლევანისა ს~დ, გარანა მე
ფე ერეკლე მნებებელ არა იყო ამათა, ა~დ შიშისათვის რათა
არა შეასმინონ მეფის გიორგისათანა განადიდებდა კახთა
და ვიეთმეთა ქართველთაცა, ა~დ უმეცეს დაამდაბლა სპასპე

ტი თამაზ და მიუგო თხემსავე სიბოროტე, მერმე კ~დ უძვირ
ესი: კ~დ ამილახორი გივი, დავით ერისთავი, აშოთან მუხრანის ბატონი:
ხ~ აღაზ[.]ვავნა მცველნი ტფილისის ციხისანი ყიზილბაშნ
ი, რ~ ჰკვლიდენ და წარუხმიდენ კახთა ცოლ შვილთა
სხვათა ჰყიდდენ, და სხვათა მახმადიან ჰყოფდენ, და ჭირისა
ამისთვის გარადშენდებოდენ ქართლის გლეხნი და აზნაურნიცა
კახეთს, რ~ საწადელი იყო მეფისა ერეკლესა აღშენება კახეთისა
ხ~ გიორგი მეფე რაჭიდამ ოდიშს, ოდიშიდამ გურიას გურიი
დამ მივიდა სამცხეს და დადგა ოშორას მუნიდამ წარმოავლ
ინნა სპანი თჴსნი, რათა დაესხნენ ალექსანდრეს იმერთ
ა მეფესა, რ~ი იდგა წედისს: ესე ბეჟან სააკაძემ და ამხილა
მეფეს ალექსანდრეს და იგი მსწრაფლ შეივლტო ციხესა შ~ა
გორს, და სპანი მეფისანი მოვიდენ აშორასვე უქმნი: ხ~ ერეკლე
მეფემან ყ~ნი ესე აუწყა რაცა იგი ქმნა გიორგი მეფემან, ამ
ისთვსი შაჰსულეიმან წარავლინა დესპანი ხონთქრისა
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ქალბალიხან, ვ~დ ვინათგან არს ზავი ჩ~ნ შ~ს მომეც არჩილ და გ
იორგი მეფენი, და მიუძღვანნა ძღვენი დიდნი, და ჰყვა ალექსა
ნდრე მეფედ იმერთა: ხ~ მაშინ ოსმალთა ვეცხლის მოყვარეთა უ
ბრძანეს ახალციხის ფაშას შეპყრობა და მიცემა მათი და გამეფე
ბა ალექსანდრესი იმერეთს: ამისი მცნობნი წარჩინებულნი მე
სხნი აზრახებდენ გიორგი მეფესა შესლვად ინგიჩართა ორთასა
შ~ა, და მიღებად სჯულთა მათთა, ვინათგან არღარა იყო სხვა, ა~დ
მოვიდა ფაშა და მოერტყა გარს მეფესა ზიკილიას მყოფსა, ხ~ მეფ
ემან ჰყო ეგრეთ, ვ~ა ამცნეს მესხთა სახლეულთა თვისთა თვის,
რ~ უკეთუ თვით განრომილ იყო მეფე იგინი ძნიად განეროდენ,
და წარიყვანეს მეფე ახალციხეს; ა~დ ვინათგან უპატიო იყვნენ ქა
რთველნი ერეკლე მეფისაგან, ამისთვის ეზრახებოდენ მეფესა
გიორგის, რათა მივიდეს ქართლს, და დასდვან სული თვისი ამისთვი
ნ და აღუთქმიდენ ფიცითა დიდითა, და კ~დ უვლინებდენ მრავალსა
საგანძურსა ქართველნი, და აშოთან მუხრანის ბატონი, გივი ამი
ლახორი და ნი~კზ არქიმადრიტი მაღალაძე, რათა მით დაუყოს პი
რი ოსმალთა ჰანგართა ვეცხლის მოყვარეთა: ხ~ ღამესა ერთ
სა ნებითა მესხთათა გარდამოუშვა მეფე ციხის ზღუდიდამ დო
ლენჯი ჵმალაძემ საბლითა, და მოვიდა სლესას ღამითვე მეფე,
რ~ ზიკილიდამ მუნ მისულ იყვნენ სიახლოვისა თვის ქართლისა
სახლეულნი მეფისანი, და ჩამოვიდა ქართლს ჵეობასა შ~ა მაშ
ინ ალექსანდრეცა მიეწოდა ფაშასა, ასცდა მეფე გზასა ზ~ა,
და მსახურნი მისნი შეიპყრნეს მონათა მეფისათა და მოართვეს მეფ
ესა: მერმე და უეტევა დედოფალი მუნ ჵეობასა შინა
დედა წულითურთ:
ხ~ კ~დ შთამოვიდა მეფე გიორგი ქართლს და ოთხ წელ იმ

ეფა წელსა ქ~ეს აქეთ ჩ ქ ჟ ა ქართულსა ტ ო თ,
შემოიკრიბნა სპანი გარემონი მეფემ გიორგიმ და შთამოვიდა ში
და ქართლს, და მოერთოდიან მუნებურნი ყ~ნი სიხარულითა: ხ~ სც
ნა მეფემან, რ~ დედა ცოლშვილნი ალექსანდრესი დგანან რუისს,
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და ესხა მათ, და იავარ ჰყო ყ~ნი იგი, და ძენი მისნი და პატიმრა, და სხვ
ანი ტყვე ყვნა:
ამისი მცნობელი ნაზარა[.]ლიხან კოჟორსა ზ~ა მყოფი
მსწრაფლ შევიდა ტფილისს, და გიორგი მეფე დუშეთს, და მუნიდამ თი
ანეთს რ~ მუნ იდგა: გიორგი, და ბარძიმ მოეგებნენ ორივე წინ სიხა
რულითა თაყვანის მცემელნი, და ითხოვეს შენდობა, მერმე უძღვ
ნეს და ნაშთუმებულნი ტინისანი, და თვისნიცა მრავალნი მაშინ ქა
იხოსრო ლოპინამ შეიკრიბნა სპანი თვისნი, რათა დაესხას დედოფ
ალსა ახალდაბას, ა~დ ძმის წულმან მეფისამან ვახტანგ ძემან
ლეონისამან შემოიკრიბნა თვისნი, და მიეგება ბრძოლად, ივლტოდა
ქაიხოსრო, და შევიდა ტფილისს ერეკლეს თანა, და ძმის წულ
მან ქაიხოსროსამან ციციმ და იპყრა საციციანო, და მოერთო მეფესა
ხ~ შეკრებული მეფე მოვიდა თიანეთიდამ დიდგორსა ზ~ა, მოერთ
ნენ ს~დ მუნ სომხით საბარათიანონი, მერმე და დგა კოჟორსა
ზ~ა მეფე გ~ი კ~დ დაადგინა კ~სად ნი~კზ ამილახორის ძევე, და წა
რმოგზავნა ბარძიმ მდივანბეგი იმერეთს შეწევნად არჩილ
მეფისად სპითა, ა~დ ვერღარა ესწრა, რ~ არჩილ მოსრ
ულ იყო ერწოს, მიეგება მუნ ბარძიმ დიდითა ძღვნითა, და მი
უძღვა ქრცხინვალს არჩილს, და თვით მოვიდა ბარძიმ მეფ
ის გიორგისა თანა: მაშინ მეფე მოადაგა ტფილისს, და შეა
ჭირვა ფ~დ და ეზრახა კახთა იპატრონონ კდ~ვე მეფე არჩილ,
ხ~ მათ სიხარულით მოსცეს პირი მტკიცე ფიცითა, და აცნობეს ესე
არჩილს, ა~დ მან არა ინება, გარნა განემზადა წარსლვად რუსეთს,
და ქენებითა დისა თვისისა თამარისათა და ადგრა მუნვე: ხ~ გიორგი
მეფე ფიცისათვის კახთა განვიდა ლილოსა ზ~ა რათა და იპყრას
კახეთი, და მუნიდამ წარავლინა ბარძიმ თავად სპათა, გივი
ამილახორი, და სპასპეტი თამაზ, და ქართველნი: ამათ მისრ
ულთა ნინოწმიდას მოერთო სახლთუხუცესი ჩოლოყას შვილი
რევაზ მოკიდებულითა თვისითა, და ნინო წმინდელი უმასპინ
ძლებდათ: კ~დ დუშია ქისიყის მოურავი მათთანა მცირედითა
თუშითა და ქისიყითა არა ბრძოლად, გარნა რათა ჰყოს ზავი
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[ხ~ გიორგი მეფე დადგა კოჟორსა ზ~ა, და მოაყენა ქაიხოსრო]
ხ~ ესე ბარძიმ იყო ამაყი, თავჵედი, კადნიერი, და არა რად ვინ
მე სჩნდა, და უმეტეს კახნი: ამისი მცნობნი და მგონებელ
ი დუშიასი ბრძოლად, მაშინ დუშიამ შიშისა თვის იწყო სრო
ლა, რა ღვინო სმული და მთვრალი ბარძიმ განრისხნა ფ~დ და არ

ღარა ისმინა ვისიმე, და მიეტევა ბრძოლად, შ~დ იწყეს თოფთა
სროლად, ჰკრა ბარძიმსა მკერდსა და განვლო ბეჭსა მისსა, და შე
იღეს მოწყლული ნინოწმიდის ზღუდესა შ~ა და განამაგრესყმათა მისთა ზღუდე ეკლესიისა: ხ~ ქართველნი ლტოლვილ
ნი მოვიდენ წ~ე მეფის გიორგისა ლილოსა ზ~ა: მერმე უკუმო
იქცა მეფე და მოვიდა მცეხთას: კ~დ ეზრახა გიორგი მეფე არჩი
ლ მეფესა, რათა და იპყრას კახეთი რ~ ევედრნენ კახნი მი
სთვის, ა~დ მეფემან არჩილ არღარა ინება, და წავიდა ოსეთს:
ხ~ გ~ი მეფე და დგა კოჟორსა ზ~ა, და მოაყენა ქაიხოსრო ძმის წუ
ლი თვისი გორს, რ~ იოთამ ამილახორი მას შ~ა მყოფი, არბევ
და ქართლს: კ~დ ეზრახოდა გ~ი მეფე შამხალსა, რათა მწე ეყ
ოს, და მან აღუთქვა აჰმადბეგ ალიაღის შვილის დესპნობითა,
ამისთვის წარავლინა ძმის წული თვისი ვახტანგ მძევლად შა
მხალისა თანა პაემნითა ამით, რ~ ოდეს მოვიდეს ძე შამხლ
ისა, ვინათგან გიპყრავს გზა, წარსრული არჩილ მეფე რუს
ეთს შეიპყარ, და წარმოავლინე წ~ე ჩემსა, ამისთვის უგულ
ებელს ჰყო ფიცი და პაემანი შამხალ, და რა შეიპყრეს მეფე არ
ჩილ ჩერქეზს, ესე სცნა ვახტანგ ჵევსა მყოფმან წარმოვიდა,
და მოვიდა გორს ძმისათვისისა ქაიხოსროსა თანა: ამ ჟ~ა ამას
ეზრახა აბაზყულიხანს მეფე ერეკლე რათა და იპყრას ერწ
ო თიანეთი, შეკრიბეს ამათ სპანი, და მოგზავნეს თიანე
თს: ამათ ზ~ა წარმოავლინა მეფემან პაპუა მუხრან ბატ
ონი და ერისთავი გ~ი სპითურთ, ჰყვეს ბრძოლაჳ კვეთები
თა ძლიერითა, და ივლტოდენ სპანი ჩ~ნნი, ამისი მცნობ
ელი მეფე მოვიდა თიანეთს სპითა, და დაიპყრა კ~დ თიანე
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თი: ამისთვის მოვიდა მეფე ერეკლეცა, და დადგა იგი ქართლის უბანს
მაშინ ეზრახნენ გიორგი და ერეკლე მეფენი ურთიერთარს მნებე
ბელნი, რათა დაიპყრას ქართლი გიორგიმ და კახეთი ერეკლემ, და
უწყონ ყაენსა ეგრეთ მორჩილება მისივე და და ასკვნესცა პირი,
ა~დ არა აუფლეს მეშფოთეთა ესე ყოფად: შ~დ ინება მეფე
მან გ~ი ბრძოლა, და ესეცა არა ინება გ~ი ერის თავმან, ვი
ნათგან იყო შეუმართებელი და გემოთ მოყვარე, და განზრახვითა
მისითა უკუ მოიქცა მეფე გ~ი სპითა: ხ~ ერეკლე მეფემან და
იპყრა თიანეთი, არაგვის აღმოსავლეთი ს~დ: მაშინ გ~ი მეფე
რა თვით, ვერღარა ეუფლა ბრძოლასა, წარავლინა ძე ერისთვი
სა იასონისა თეიმურაზ სპითა, ამათ მოსრნეს ნაზარ ალიხ
ანისანი, აოტნეს და წარუხვნეს მარტყოფი: ესმა ესე ესე ერეკ
ლე მეფესა და წარმოუდგეს ამთ, ა~დ ამათ შემოასწრეს მცხ
ეთას, და მოსრული მეფე ერეკლე მოადგა გარს: ამისი მხილ
ველი მეფე გ~ი მსწრაფლ წარმოვიდა, და არცა აქა აუფლა
გ~ი ერისთავმან, რათა განვლოს ღართის კარი, და მოსრან

იგინი, ა~დ მოვლეს სხალტბიდამ:
ხ~ მათ იხილეს რა მიმავალნი სპანი, მსწრაფლ განვიდე
ნ ჯვარს და დადგა მუნ ერეკლე, და ვერღარა ყვეს ბრძ
ოლა სიმაგრეთ გამო, ა~დ და დგნე[.]ნ იმერ და ამიერ, და სპ
ანი ბრძოდეს მ~რდის ქ~ეს აქეთ ჩ ქ ჟ დ, ქარულსა ტ პ ბ
შ~დ მოიღეს ზარბაზანი, ტფილისიდამ მათ და ისროდენ, გარ
ნა ვერ ავნეს კაცთა, ა~დ ეცა მცხეთის ეკლესიასა, მაშინ
ამით რისხვეულ იქმნენ, და კვეთებითა მეხისათა იქმნა
ყორჩიბაში ბეჟან ვ~ა მკვდარი: ხ~ ქვე განმხედველი იქმ
ნა გ~ი მეფესა ციცი ციცის შვილი, და აცნობებდა ყ~ლსავე
მეფეს ერეკლეს, რ~ იყო ლოპინა მისთანა ამის თვის შეიპ
ყრა მეფემან ციცი მოაშთო იგი და მისცა საციციანიო
ფარსადანს ნოდარის ძესა: კ~დ შეაპყრობინა მეფემან ქაიხო
სროს ძმის წულსა თჴსსა სააკაძე ბეჟან, ვინათგან ამხილე
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ბდა იგიცა ნაზარალიხანს, და აღმოჰხადნეს თვალნი, ვ~ა ძმამან
მისმან პ~ლ ქრცხინვალს[.] ყოფასა შ~ა არა მისცნა მეფესა ღვი
ნო ატენური, ამისთვის შეიპყრნა და აღმოჵადნა თვალნი: ხ~ მო
ეშველა მეფეს ერეკლეს აბაზყულიხან, და ამით განგრძელდა
ბრძოლა, და ვერა რაჳ ავნეს ურთიერთარს: მერმე უკუნ იქცნენ
მეფე ერეკლე და აბაზყულიხან, და მივიდნენ ტფილისს: შ~დ ამი
სა გამოვიდა მეფე ერეკლე სომხითს ესე სცნა კრკონს მდგო
მმან მეფემან, აცნობა არჩილს, შეკრბენ ძმანი, და მოვიდნენ
ვარახუნას: ჰსცნა მეფემან ბოლნისის ყოფა ნაზარალიხა
ნისა, და ინება მისლვა მის ზ~ა, რ~ იყო მცირედითა სპითა, ესე
აცნობეს ერეკლე[.] მეფესა, და მოსწრაფედ წარვიდა ბორჩალ
უს: ამასვე ჟ~ა მოართვეს მეფეს გიორგის, რ~ მოვლენ თუშ
ნი და კახნი სამასნი წ~ე ერეკლე მეფისა, მსმენელნი სპანი
ამხედრდნენ ს~დ, და მიეტევნენ, მხილვენლნი თუშ
ნი და კახნი შეკრბენ ტალავრის ბოლოს გორათა
ზ~ა, და მისრულ მდგომთაგან იქმნა კვეთებული ბრძოლა ძლ
იერი, გარნა მოსწყვიდნეს და დაიპყრნეს ქართველთა ს~დ და მა
თ მოკლეს ჩოლოყა შვილი გივი, შანშია შვილი ბაადურ და
სხვანიცა: კ~დ სხვათა სპათა მოსლვა მათ ზ~ა, და მ
ყის წარვიდა ვახტანგ ძმის წული მეფისა, და მიჰყვნენ სპა
ნი მისრულთა იხილეს ყიზილბაშთა სპანი, რ~ მომკვდარ იყო შაჰსულეიმან ქ~ეს ა~ქეთ ჩ ქ ჟ ბ ქართულსა ტ ბ, და დაჯ
და ძე მისი მის წილ შაჰსულთან უსეინ: ყაენი შაჰსლთათან სეინ ამას წარმოევლ
ინა ხალათი მეფის ერეკლესათჴს, და მონაცვალეთა ტფილისს
მყოფთა მცველთა ყიზილბაშთა: ამათ მიეტევნენ ქართვ
ელნი და მოსრნეს ს~დ, მაშინ ვახტანგ სცა ოროლი და სპარსსა,

და სხვამან მოუწყო ისარი იხილა ხერხეულიძე ხოხონამ,
და დაჰფარა მკერდსა ზ~ა ფარი ვახტანგს, ჰკრა სპარსმან მან
და განვლო ფარი იგი და ვერღარა ავნო ვახტანგს კ~დ მხჵნედ
გამოჩნდა სპარსი ერთი რ~ ჩამოყარნა ხუთნი მჵედარნი მჵნე ჭ
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ჭაბუკნი, შ~დ შეიპყრა იგიცა გოშტაბ[.]აში შვილმან ნიკ~ოზ და გან
უტევა მშვიდობით სიმჵნისა მისისათვის: ხ~ მეფემან ერეკლე
განვლო გემიყაა, მცნობმან მეფემ გიორგი ინება წინა გარდას წრო
ბა და შეპყრობა მისი, ა~დ არა აუფლა არჩილ მეფემა, და შემოვიდა
მეფე ერეკლე ტფილისს ხ~ გ~ი მეფე მოვიდა კ~დ კრკონს:
ამისთვის წარავლინა ნაზარალიხან ყაფლანის შვილი ლუარსა
ბ წ~ე ყაენისა, და შეასმინა აბაზყულიხან, რ~ არს მეგობარი გ~ი
მეფისა, და არა ნებავს შეწევნა ჩემი და მოითხოვა შეწევნა
სპითა, მაშინ შაჰსულთან უსეინს მოეყვანა პატიმრობიდამ ლე
ონ და ლუარსაბ ძმანი მეფისანი, და ძე მეფის გიორგისა ბაგრატ წი
ნათვე მომკვდარ იყო ჲერათს, რ~ლიცა უთხრეს მეფეს ახალციხ
ესვე: ხ~ მეფეს ერეკლეს უსმინა და წარმოვლინა სპითა დიდითა
ქალბალიხან და მოუწერა ერეკლე მეფესა, რათა შეიპყრას აბაზყუ
ლიხან, და წარგზავნოს მის წ~ე: ხ~ ზამთარსა ამას მიიცვალა დედოფალი ხვარაშან ქ~ეს აქეთ ჩ ქ ჟ ე, ქართულსა ტ ბ გ და არჩ
ილ მეფესაცა ამბავი ზამთარს მოერთვა სიკვდილი ძისა თვი
სისა მამუკასი მოსკოვიდა, ა~დ შ~დ გლოვა მწუხარებისა იყვნე
ნ მეფენი ზოგად: შ~დ ზაფხულსა ამას მოვიდა ქალბალიხან
ხუნანს სპითა დიდითა მიეგება მას ერეკლე მეფე, ხ~ გიორგი
მეფე და დგა დიდგორსა ზ~ა, და აქაცა არა აუფლეს ბრძოლად გ~ი მე
ფე, რ~ ვინათგან შეუმართებელნი იყვნენ გიორგი და დავით ერი
სთავნი მინდორსა ზ~ა და არცა თამაზ სპასპეტმან ინება ხუნა
ნს შემოსულთა ყიზილბაშთა ბრძოლა, რ~ იყო მამული მისი
ყიზილბაშთა სისხლთა რიდებითა, და ამათ ყ~თა უფროს სათნო
ჳთა ყაენისათა არა ინებეს: ხ~ ნაზარალიხან და ქალბალიხან შე
მოვლეს სომხითი, დმანისის ჵევი, და დადგეს ყარაბულახს, და გ~ი მე
ფეცა მივიდა და დადგა კლდეკარს: მაშინ ერეკლე მეფე და ალექ
სანდრე მეფე იმერთა მეგობრობდენ ამისთვის მოუჵდა ალს და
ტყვე ყვნა: მსმენელმან არჩილ მეფემან ტაშის კარს მდგ
ომმან დევნა უყო, ა~დ მას ვერ ეწია და დაყრევინეს ტყვენი:
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ამისთვს ეზრახნენ არჩილ და გ~ი მეფენი იმერთა, ხ~ იმერთა შეიპ
ყრეს ალექსანდრე და მოსცეს, მეფეთა ამათ მოიყვანეს და მოაშთვეს
იგი რუისს: ა~დ ბრძოლა ქართველთ და ყიზილბაშთა განგრძელდა,
რ~ ყიზილბაშნი მლოდნენი სულ მოკლებასა და უკუნ ქცევისა ქართ
ველთასა, ხ~ ქართველნი წარჩინბულნი არა მნებებელნი ბრძოლ
ისანი, და სიმაგრეთა მათთა იმედებულნი იტყოდნენ, ვაცადოთ

თოვლი, და უკუნ იქცევიან ყიზილბაშნი, ა~დ მეფე წადიერ იყო
ბრძოლისა, ვინათგან იტყოდა, უკეთუ და სძრეს ვერღარა მუნიდ
ამ დაუდგმიდენ სიმაგრეთა მათთა და დაბრკოლდენ ესე ვითარ
ებითა: გარნა შ~ა განმცემელნიცა მრავალნი იყვნენ ვ~ა ესე,
რ~ უბრძანა მეფემან ძმის წულსა თვისსა ქაიხოსროს მისლ
ვა სპითა, და მოსრვა მებალახეთა, და წარმოღება ცხენთა მათ
თა, და დაბრკოლდენ ესე ვითარებითა მაშინ წარმოდგომილთა
ყიზილბაშთა ეკვეთნენ სპანი მეფისანი დიდნი, და მოსრან იგი,
გარნა ესე ამცნეს მათ შ~ა გამცემელთა მათ და განაწყვეს მუ
ნ სპანი რჩეულნი: ხ~ მისრულსა ქაიხოსროს ბრძანებისა ებრ ე
კვეთნენ მზაყოფილნი იგი ყიზილბაშნი, და იქმნა ბრძოლა
ძლიერი და მოსწყდა სიმრავლე, და მოუკლეს ქაიხოსროს ცხენი, მა
შინ მჵნედ გამოჩნდა ფალავანდი შვილი ზაალ, გარდაჵდა და
მისცა ცხენი თვისი ქაიხოსროს, და თვით ბრძოდა, შ~დ აოტნეს
სპანი ქართველნი, და მოკლეს ზაალცა მუნ:
მეორესა დღესა წარმოავლინეს ქაიხოსრო ლოპინა სპითა ამან
გარდმოვლო მთა თორის გუჯარეთსა ზ~ა და დადგა გვეძინეთს, ამ
ისმან მცნობმან გიორგი მეფემან წარავლინა ფარსადან ცი
ცის შვილი და ზურაბ ერისთვის შვილი, ა~დ ამათ ვერა რაჳ ავნ
ეს ქაიხოსროს, და დაიპყრა მან საციციანო:
ამისი მცნობელი ქანბალიხან წარმოემართა სპითა, ხ~ მეფე
აიძულებდა ქართველთა ბრძოლად, ა~დ არა ინებეს კ~დ მთა
ვართა, ამისთვის წარმოვიდა მეფე კრკონს აღყარა მუნ მდ
გომნი დედა წულნი თვისნი, და მოვიდეს იმერეთს ქეს აქეთ
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აქეთ ჩ ქ ჟ ე ქართულსა ტ პ გ: ხ~ ნაზარალიხან და ქალბალიხ
ან მოვიდნენ გორს წარავლინეს და მოარბიეს რ~ლნიმე ზენა და ბნები,
გარნა მთავარნი ვერღარა გამაგრდენ სიმაგრეთა შ~ა თვისთა ყმათა თვ
ისთა გამო და გიორგი ერისთავი და გივი ამილახორი წარვიდენ დვალეთს:
და მუნიდამ იმერეთს, და დავით ერისთვი მოიყვანეს ყმათავე თვისთა
მაღრან დვალეთიდამ წ~ე ერეკლე მეფისა ეგრეთვე პაპუა მუხრანის ბა
ტონი, და თამაზ სპასპეტი ძით მამუკათი უღონო ქმნილი მივიდნ
ენ ქალბალიხანისთანა: ესე ყ~ნი განზრახვითა მეფის ერეკლესი
თა წარავლინა ქალბალიხან წ~ე ყაენისა, ხ~ ყეენმა წარავლინა პა
ტიმარნი ქირშანს: შ~დ ამათთა მისლვისა მივიდნენ ყ~ნი ქართველ
ნი მეფის ერეკლესთანა: მერმე უცნობელად ბიძებთა თვისთა ეზრა
ხა ქაიხოსრო ძე ლეონ[.]ისა ქალ[.]ბალიხანს, რათა წარავლინო
ს წ~ე ყაენისა, და მივიდეს მისთანა: ხ~ მან სიხარულით შეიწყნარა
კეთილად და აღუთქვა, და მისრული,წარავლინა წ~ე ყაენისა ამას ყა
ენმანცა პატივსცა, რ~ იყო მამაცა მისი მუნ, და ვინათგან მტერ იყვენენ ქალბალიხან და ერევნის ხანი, ამისთვის ეზრახა ერევნის ხა
ნი გიორგი მეფესა რათა წარვიდეს წ~ე ყაენისა, და მან წარმართოს სა

ქმე მისი ყ~ი დამოსცეს ყაენმა ქართლი და ნიჭი დიდი:
ხ~ ამისმა მსმენელმა მეფემ გიორგი ამას ზ~ა მისცა მტკიცე წა
რსლვისა თვის, ხ~ ჩერქეზის ბატონის ასული, რუსუდან, რ~ლი მოეყ
ვანა ძისა თვისისა ბაგრატისა თვის მეფესა, ესე [მო] პირველად მი
ეცა ძმის წულისა თვისისა ვახტანგისათვის და შ~დ ქაიხოსროს
წარსლვისა წარიყვანა ვახტანგ იგი, და დედინაცვალი თვისი და ძმ
ანი თვისნი და მივიდა ხარაგულს, და მუნ ნებითა მეფისათა ჰყო ქ
ორწილი არა დიდებული: ხ~ ერევნის ხანს მყის ეცნობა ყაენისა
თვის მისლვა მეფისა, მსმენელმა ყაენმა ამისთვის მოსცა ხა
ნსა მას თოფარი აღასობა, და მეფისათვის წარმოევლინა მეს
ტუმრე მემანდარი და ესე მოვიდა ალს მცნობი მეფეცა მივიდა
ალს და წარუძღვა მემანდარი: დიდითა პატივითა ჩავლო ქა
რთლი, და შევლო ატენი, განვლო თრიალეთი აბოცი, და მივიდა
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ერევანს ქ~ეს აქეთ ჩ ქ ჟ ვ, ქართულსა ტ პ დ, შ~დ მივიდა ისპაანს
წ~ე ყაენისა, პატივსცა და კეთილად შეიწყნარა, მისცა ნიჭნი და გან
კვეთილნი, და დახვდენ მეფესა ძმანი თვისნი ლეონ და ლუარასაბ, და ძმ
ისწული ქაიხოსრო, ა~დ ვახტანგ ძმის წული მეფისა და შთა სახლ
ეულით იმერეთს: ხ~ შ~დ გ~ი მეფის წარსლვისა წარვიდა ქალბალიხა
ნ განჯას სპითურთ, და ერეკლე მეფემ დაიპყრა ქართლი ს~დ, განაყენა
კ~დ კ~სი ნი~კზ და დასვა კათალიკოსად იოანე დიასამიძე, გარნა კ~დ თუ
ეპყრა კახეთი ქალბალიხანს, ა~დ მარადის იყვნენ წ~ე მეფისა ერეკლ
ესა, და თუშნი, და ქისიყნი და ერწო თიანეთი ეპყრა ერეკლეს:
კ~დ და სვა არაგვის ერისთავად ბაინდურ, ქსნისა დავით ბიძაშვილი და
ვითისა, ამილახორად იოთამ, სპასპეტად ლუარსაბ ყაფლანის შ
ვილი, მუხრანის ბატონად კონსტანტინე, კ~დ და ამდაბლნა ერთგულნი
გიორგი მეფისანი, და ზოგთა მიუხვნა მამულნი, და აღამაღლნა კა
ხნი პლ~ისა უმეტესად, და მისცნა მამულნი მათნი: დაუმეტესად ტფ
ილისის მცველნი განალაღნა და მკვიდრჰყო, რ~ არღარა იცვალებო
დენ: მერმე გადვა ჵიდი ნაგებს მტკვარსა ზ~ა და ეტყოდა შეჭირვებუ
ლთა ქართველთა გლეხთა, განვედით აჰა კახეთი მშვიდობისა,
და აღივსებოდა კახეთი ესრეთ, და კ~დ დაიმორჩილნა ესრეთ, რ~ რაი
ცათუ მცირედირა დაკარგულ იყო შეიპყრნის სახლთუხუცესნი
კას~სისა, მუხრანის ბატონისა, არაგვ ქსნის ერისთავთა და ამილახო
რისა და მასვე ჟ~ა შ~ა მოაღებინის მარადის მარადის
უმეტეს იყო შვება განცხრომასა შ~ა, ა~დ არაჰყვა ცოლი, გარნა ხა
რჭნი და ქართველთა განზრახვითა მოთხოვნით მოიყვანა რლ~ი დაე
ტევებინა იპაანს ძით და ასულით ანნა რლ~ი ექორწინა მუნვე ას
ულით ელენეთი.
ხ~ ძე მისი დავით და შთა მუნვე, შ~დ კ~დ აღაშენა ნაგებს სასახ
ლე, და იყოფოდა მარადის ზამთარს მუნ ნადირობით და მგ
ოსნითა, ამა ჟამთა იპარვიდიან სილაღითა მცველნი ციხი

სანი თათარნი ტფილისისა, გორისა, და სურამისა ტყვეთა და
იცვალებოდაცა ქცევა ზნენი ქართლისანი, და იქცეოდენ უმ
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ეტეს ყიზილბაშთა ზნე წესითა და ყ~ითა უწესოებითა უწეს
ოებისათა ქრისტიანენი ცოდვითურთ: შ~დ მკ~და კ~სი იოანე
დიასამიძე ქ~ეს აქეთ ჩ ღ, ქართულსა ტ პ ჲ, და დასვა მეფემ
ერეკლემ კ~სად ევდემოს ძმის წული იოანესივე: ხ~ მოკლეს
ქსნის ჵეველთა განზრახვითა დავით ერისთვის დედისათა დავით,
ერისთავი, შეუძნდა ერეკლე მეფესა, განრისხნა და წარავ
ლინა ზემო ქართლის დროშა, შეუჵდენ ქსანსა, და მოარბ
ივნეს, და დაიპყრნა მეფემ ერეკლემ მამულნი მისნი: შ~დ
ეშინოდა შესმენად ყაენისა, და მისთვის მოითხოვა და ვით ერი
სთავი ყაენისაგან და მისცა ერისათობა მასვე: ხ~ იმერეთს
რა მოკლეს სვიმონ, აღუძნდა ესე ერეკლე მეფესა, ვინათგან
იყო წარვლინე ბული მის მიერ, და შეკრებული ქართველ
კახეთისა სპითა მივიდა და ღალულასა შ~ა, რათა შურაგოს
აბაშიძეს, და მიუხვნეს ქეფნის ჵევი, რ~ შ~დ გიორგი მეფის წა
რსლვისა მას ეპყრა, ა~დ ვინათგან იმერნი მტკიცედ დგენ
აბაშისად ამისთვის განზრახვითა ყიასა ვეზირისა და ლუარს
აბ სარდლისათა მოიქცა ტფილისადვე:
ხ~ რაჟამს აღდგენ ბულუჭ აზარანი და ავღანნი, ესენი მე
კობრობით არბევდენ ქირმანით იეზდამდე, და რავდენ გზის წარა
ვლინნა ყაენმა სპანი და სარდალნი, მარადის იგინი მძლე ექ
მნებოდ[..]იან, ამისთვის აიძულებდა ყაენი გიორგი მეფესა, რათა
განაგოს საქმე ესე, და მიანიჭოს კ~დ ქართლი და არა ინებებდა
მეფე, ა~დ ქართველნი რ~ლნი იყვნეს მის თანა ევედრებო
დენ ყოფად ამისა: ამის თ~ს ინება მეფემან მისცეს ქირმანი და დიდნი
ნიჭნი: ხ~ მეფემან გიორგი წარავლინა პირველ ძმა თვისი
ლეონ ქირმანს მცირედითა ქართველითა, და მისრულნი ქი
რმანს ლეონ წარვიდა ლუდბარსა ზ~ა, რ~ლთა ჰყვათ დედაკაცი
სხელოანი ბრძოლათა და შფოთებათა შ~ა მათთა, ა~დ ლუთ
ბარელნი ვერ წინა აღუდგნენ და მოსცეს დედაკაცი იგი, და მ
უნვე და ჰკიდა ძელსავე, და დაიმორჩილნა იგინი: შ~დ გამო
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ვიდა მარბიელთა სპანი დიდნი ბულუჭთა, ამათ ეწყო ლეონ
და მოსწყვიდნა ს~დ, რ~ ვერ განერა ერთიცა: კ~დ შ~დ ამისა სამგ
ზის მოსრულნი მარბიელნი სპანი დიდნი მოსრნა ლევან და წა
რუვლინა თავნი მათნი ყაენსა, ამისთვის ყაენმა ანიჭნა დი
დნი: შ~დ შთავიდა მეფეცა არა დიდითა სპითა ქართველი
თა, ა~დ მოგზაურს მეფესა სძღვნიდენ ს~დ სპარსნი: კ~დ გამო
ვიდნენ ბულუჭნი, და მოსრნეს ს~დ ხვარასანი: შემოიკრიბნა
ამისთვის მეფემან სპანი ქირმანისანი და ქართველნი მი

სთანა, განვლო უდაბნო ძნელი და უწყლო, და მიეწია მათ მხ
ილველნი იგინი განმაგრდენ კლდე გორათა ზ~ა მაშინ განჰყო
მეფემან სპანი თვისნი, ლეონ და ქართველნი ერთ კერძ, ქირმან
ელნი ერთ კერძოდ, და თვით ერთ კერძ, მიეტევნენ ფიცხელად და მიუ
ჵდენ ქართველნი ბანაკთა მათთა და შემუსრნეს და მოსწყვიდეს
ს~დ, რ~ ვერ განერეს ერთიცა: მოიქცა მეფე ქირმანს და წარუვლინა
თავნი მათნი ყაენსა, ამისთვის მოანიჭნა ნიჭნი ურიცხვნი
ყაენმა, და ლეონს მისცა მსაჯულთ უხუცესობა ერანისა, და ძე
სა მისსა ქაიხოსროს ტარუღობა ისპანისა და მიუწოდა ლეო
ნს ისპანს წ~ე მისსა: მაშინ აუწყა ყაენსა მეფემ გიორგი
მ ლეონის გამო, რ~ მწირ არს ძე ჩ~ნი ვახატანგ იმერეთს, და უ
კეთუ არა რაჳ ეყოს შეწევნა ჩ~ნ[.] მიერ წარვალს იგი რუსეთ
ს, და ამისთ~ს ჩნ უვნო ვიყვნეთ წ~ე შენსა
მსმენელმან ყაენმან მსწრაფლ მოუწერა ერეკლე მეფესა რა
თა მოიყავნოს ვახტანგ ქართლს, და მისცეს ყ~ნი საუფლ
ის წულონი მამისა თვისისა ლონისანი: ხ~ მეფე ერეკლე
არათუ მნებელი ამისი ვერ ურჩ ექმნებოდა ყაენსა, ამის
თვის წარმოუვლინა კ~სი ევდემოს და სარდალი ლუარსაბ ვა
ხტანგს, და მიუწოდა ბრძანებისა ებრ ყაენისა მაშინ ვა
ხტანგს მოსლოდა წარგზავნილი თვისი ზალია შვილი ძე ბა
ადურისა, და მამუკა შათირი არჩილ მეფისაგან, რათა წა
რვიდეს რუსეთს: ამისთვს ვახტანგ განეზრახა წარჩინებ
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ულთა იმერთა, წარვიდეს თუ რუსეთს ანუ თუ ქართლს:
ხ~ მათ ყ~თა განუზრახეს მისვლა[.] ქართლს წარმოვიდა და მოვიდა ალს, მუნ
შემოჰფიცეს კს~მა და და სპასპეტმა ლუარსაბ უვნებელობისა თვის, და მერმე მ
ივიდა ტფილისს ქ~ეს აქეთ ჩ ღ ა, ქართულსა ტ პ თ: მისრული ვახ
ტანგ, მეფემან ერეკლემ კეთილად შეიწყნარა და შეიტკბო, და სცა
პატვი დიდი, და აუფლა ბრძანებულთა ზ~ა ყაენისათა ყ~თა, მერმე
მოვიდა სურამს ვახტანგ და მოიყვანა ცოლი და ძენი თვისნი, და სახლ
ეულნი და იყოფებოდა ოდესმე ნაზარალიხანისა თანა: რაჟამს
ეუფლა მამულსა თვისსა ვახტანგ, მოსცა აბაშიძემ ქეფნის ჵე
ვი, ვინათგან მკვიდრი თ~ქნი არს, ხ~ მეფემან გიორგი და ამშვიდნა
ყ~ლნი ურჩნი, ხ~ ხოსროშაჰ დაჰდადა მპყრობელნი ბულუჭისანი მო
ვიდნენ წ~ე მისსა შიშითა შეძრწუნებულნი, და თაყვანის მცემელნი:
შ~დ კ~დ ინდო[თ] ავღანნი და ბულუჭნი მორბევად ხვარასნისა, ამათ ზედა
წარავლინა მეფემან სპანი ქართველ ყიზილბაშნი, ამათ განვლეს
უდაბნო სასტიკი, ეწივნენ და იქმნა ბრძოლა ძლიერი, ა~დ სვემან მე
ფისამან სძლო და მოსრნეს ს~დ განურიენებლად, და მოვიდნენ წ~ე მეფისა
გამარჯვებულნი: ა~დ შ~დ ყანდაარის ხანს აღუდგნენ ბულუჭნი,
და უფროს მირსამანდარდა აოჵრებდიან ყანდაარის გარემოთა, ხ~ ხა
ნმან მან წარავლინა სპასპეტი თამაზ, რ~ იყი ბიძა თამაზისა

ბრძოლად მათდა, და მრავალ გზის ჰსძლო მათ მოსწყვი
დნა სპანი მისნი, და შ~დ ამისა ვერ წინა აღუდგა ყანდაარის ხა
ნი, და მარადის აოჵრებდენ ყანდაარის სანახებთა, რ~ ვერღარა გა
მოვიდის ხანი ციხიდამ: ესე ყ~ი რა ესმა ყაენსა უბრძანა ლეო
ნს, რათა მიიღოს გიორგი მეფემან კ~დ ქართლი, და სპასალარო
ბა ერანისა, და განაგოს საქმე ყანდაარისა: ხ~ ლეონმა მსწრაფლ აუ
წყა ესე მეფესა, [და არა ენება; ა~დ] ესე ყ~ლი, და აღუძნდა საქმე ესე.
მეფესა, და არა ენება, ა~დ აიძულებდენ ქართველნი ამის ყოფ
ად ამისთვის ნებასცა ყაენსა, რათ მისცეს აწვე განმგეო
ბა ქართლისა ვახტანგს, და მერმე წარავლინოს ლეონ ქარ
თლს, რათა მან განაგოს საქმენი დაშლილნი მუნებურნი,
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და წარგზავნოს სპანი ქართლისანი, მოხსენებულმან ყაენმან ესე ყ~ნი აღუსრულნა გიორგის მეფესა:, და მოსწერა ნაზარალიხანს მივეც ქართლი
გიორგი მეფესავე, ხ~ შენდა მომინიჭებიეს კახეთი და ყულარაღასობა, აწ
ვე წარმოვედ წ~ე ჩემსა: ამისი მსმენელი მეფე ერეკლე წარვიდა ტფილი
სიდამ, და მოიყვანა ცოლშვილნი მარტყოფს, ხ~ თვით მოიქცა ტფილისსავე
წარსლვად წ~ე ყაენისა, და განემზადა:
განმგებლობა ვახტანგისა: ხ~ მოვიდა ვახტანგ ტფილ
ისს, და დაჯდა განმგედ ქართლისად ქე~ს აქეთ ჩ ღ გ ქართუ
ლსა ტ ჟ ა, და წარვიდა მეფე ერეკლე ისპაანს მაისსა შ~ა: ი ე:, ხ~
ვახტანგ რვასა წელსა განაგებდა ქართლსა, და ამასვე მაისსა მოვიდა
ლეონცა: ა~დ ესე ლეონ იყო სიჭაბუკითგანვე ღ~ის მოყვარე, ბრძენი
და სიბრძნის მოყვარე, და მეცნიერი, ეკლესიათა მაშენებელი და შემამკო
ბელი, მდაბალი, და ბოროტის მომხსენებელი, მოწყალე, მშვიდი, აღუ
ზავებელი, ღრმად განმსინჯველი, და მოუბარი: ამან განაგნა ყ~ნი საქმენი
ქართლისანი და აღარავის მიაგო ბოროტებისა წილ ქმნულთა მათთა
რ~ნი უყვეს მეფეს გიორგის:
შ~დ კ~დ მოხსენებითა მეფისათა გამოუტევნა ყაენმან გიორგი ერისთ
ავი, პაპუა მუხრანის ბატონი, და ს~დ ქართველნი ნიჭითა: ხ~ ლეონ წა
რავლინნა სპანი ქართველნი წ~ე მეფისა გიორგისა ორიათასი მჵედარნი,
და ესენი რა შთავიდეს ქირმანს წ~ე მეფისა, წარვიდა მეფე ყანდარს, გა
რნა წინათვე წარევლინა სისტნის ხანი, და კაცია ძე თამაზისა წ~ე მეფ
ესა: ამათ მისლვასა ზ~ა სმოდათ ავღანთა და აზარანთა მისლვა მეფისა
ამისთვის დამორჩილებოდენ, და არღარა იყო რბევა მათ მიერ:
ხ~ წარსრულმან მეფემან განვლო უდაბნო ბიამანი ფიცხელი და მი
ვიდა სისტანს, მუნიდამ გირშიკს გირშიკიდამ მივიდა ყანდაარს: მისლ
ვასა მეფისასა და ეცათ შიში და ძრწოლა ყ~თა, და მოერთვნენ ს~დ, ყ~ნი
მორჩილნი ბრძანებისანი მოვიდნენ წ~ე ჩემსა, და მივანიჭო ღირსნი პა
ტივნი მათნი და უკეთუ არა ინებონ მოვსრნე მახვილითა:
ამისნი მსმენელნი მოვიდნენ ყ~ნი ძღვნითა დიდითა, ესე ჰგონა მი
რსამარდარ მისლვა მეფისა მის ზ~ა, მსწრაფლ წარმოვიდა წმის წუ
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ლითა და ხუთ ოდენ მონითა, და მოვიდა წ~ე მეფისა, ამისთვის მეფემან პატ
ივსცა, და მისცნა ნიჭნი დიდნი, და შ~დ ფიცით მორჩილება მეხარკობასა
ზ~ა პაემანის დამდები განუტევა: შ~დ წარმოევლინა ქობულს მჯდომსა
ინდოთ მეფის ძესა ძღვნითა დიდითა მშვიდობის მთხოველსა, რ~ ჰგო
ნებდა იგიცა მისლვასა მეფისასა მის ზ~ა: ხ~ მეფემან წარმოუვლ
ინა ძღვენი იგი და წიგნი მისი წ~ე ყაენსა, ამისთვის ყაენი ფ~დ
მადრიელ იქმნა და მიანიჭნა იგინიცა მეფესა, და სხვანიცა უმეტეს
ნი და კ~დ სძღნოცა იგი მისანდოთ მეფის ძისა, და უბრძანა წარვლინება
დესპანისა თვისისა, და ამისთვის მისანდობელ იქმნა ფ~დ ყაენისა მე
ფე გიორგი, და შურობდენ ამას ყიზილბაშნი: ხ~ ლეონ განაგნა და შლ
ილნი საქმენი ყ~ნი ქართლისანი და დაჰყო თვე, ი ე: ქართლს, და და
უტევა ძე თვისი ვახტანგ განმგედ ქართლისად, და იესე და ძე თვისი
წარიყვანა და წარვიდა ისპაანს ქ~ეს აქეთ ჩ ღ დ, ქართულსა ტ ჟ ბ,
სეკდემბერს, კ ვ: ხ~ ვახტანგ იყო ღ~ის მოშიში, და ფ~დ
მოწყალე და მოღვაწე სამღვდელოთა პატივის მცემელი, უღონო
თა შემბრალე ეკლესიათ მაშენებელი, ხატთა და ჯვართა მამკო
ბელი მოწყალე, ცოდნა მე[.]ცნიერებისა მოყვარე, ბრძენი, მჵნე
,ახოვანი შვენირ ჰაეროვანი, მუშაკი, უხვი მდაბალი, და მშვიდი,
ჟამად მრისხანე: ამან მოიწყო ყითავე ქართველნი, გარნა მიეცა
კს~ობა მეფეს გიორგის ნიკ~ზისთვის; აწ შეითქვნენ ეპისკოპო
სნი და არხიმანდრიტნი, და ყნი სამღვდელონი წესნი, და არღარა ინ
ებეს ნიკოლოზ, რ~ არს სოფლიური, და კ~დ ევდემოსსაცა და უდვეს
უმეცრება და გამორჩევით და ადგინეს ნებითა ვახტანგისათა ძმა
მისი კს~ად დომენტი ახლად მოსრული რუსეთიდამ, და აკ~ხეს ესე
კრებითა მღვდელთ მთავართათა ქ~ეს აქეთ ჩ ღ ე ქართულსა, ტ ჟ გ:
ხ~ ვახტანგ აღაშენა და განავსო ქართლი, რ~ რომელნი ჟ~ა ერეკლე
მეფისასა შთასრულ იყვნენ კახეთს ქართველნი, ამან ბრძანებ
ითა ყაენისათა გამოიყვანნა ყ~ნი და დასხნა თვისთავე ზ~ა ადგი
ლთა და ამას ზ~ა მორჩილებდენ იმერნი, დაუსმენდენ: ხ~ მო
იღო მბეჭდველობა ვლახეთით და განამრავლნა წიგნი სამო~ღ
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თონი, რ~ უმეცარნიცა სამღვდელოთა წიგნთა იკითხვოდიან, გან
აწყვნა სპანი როქითა მცველად თვისად და წერა წიგნი სამართლი
სა, და მით სჯიდიან მსაჯულნი: მოშალა ტყვის სყიდვა, და ამდაბლნა
თათარნი და უმეტეს ტფილისის ციხის, მცველნი, აღამაღლნა
ქართველნი გაიღო რუნი და აღაშენნა მრავალნი დაბნები:
ხ~ კ~სს დომენტის არა აუფლეს კახთა კახეთის შეწირულის მცხე
თის სოფლებისა და მამულისა თვისისათვის, ამისთვის წარვიდა კ~სი დო
მენტი წ~ე ყაენისა ქე~ს აქეთ ჩ ღ ზ ქართულსა ტ ჟ ე: მისრულსა
კს~სა პატივსცა ყაენმა და კეთილად შეიწყნარა, და მისცნა ყ~ნი მა
მულნი თვისნი და ნიჭნი დიდნი: შ~დ გამოუტევა და მოვიდა ტფილის

ს ქე~ს აქეთ ჩ ღ ჲ ქართულსა ტ ჟ [.] ვ: მერმე შთავიდა კ~სი დომე
ნტი კახეთს იმამყულიხანისა თანა, და აუფლა მამულსა თჴსსა,
და იყოფებოდა მოსრული მცხეთას:
ხ~ ყანდაარი რა დაამშვიდნა მეფემან კ~დ განდგა აზარის სულტანი
და ქეზ, ამისი უბრძანა მეფემან მირვეიზს, ანუ მოკლას იგი ანუ
შეიპყრას, და მოართვას მას: მაშინ მირვეიზმან მოკლა იგი ღალ
ატად და მოართვა თავი მისი და დაიმორჩილა აზარა მეფე გიორგ
იმან, ა~დ თავი დაქეზისა წარმოუვლინა ყაენსა მირვეზით, და მო
უმცნო, რათა არღარა განუტეონ მირვეიზი მუნ, ვინათგან ბოროტი
მანქანი იყო: ხ~ დიდებულთა ყაენისათა შურითა მეფისათა გა
ნუტევეს, და ამცნეს მტერობა მეფისა, და მირვეიზი მოსრული ყანდა
არს მარადის ეძიებდა ჟ~ა სიკ~დილისა თვის მეფისა ა~დ ზარისაგა
ნ მეფისა იჩემებდა ფ~დსა ერთგულებასა: ხ~ მეფემან წარგზავნა
იეროსალიმს ორი ათასი თუმანი სახსრად გოლგოთისა და ჯვარის
მონასტრისა და სხვანი მრავალნი შესამკონი მათნი: კ~დ წარმო
გზავნა ხატი ოქონისა, ნაწილნი და ჯვარნი, რლ~ნი წმიდად ეყოს
სამცხეს და მესხმან მან მიუღო ყ~ნი, და მეფემან მას მიანიჭა უზ
ომონი ნიჭნნი: ხ~ ვახტანგს რა მოეთვალნა ნაწილნი და ხა
ტი ოქონისა თვესა ივლისსა ლ, განუწესა დღესასწაული,
ა~დ განისმა რა ძლიერებაჳ მეფის გიორგისა , მისმოდა ფარიჯინს
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სულტანსა ინდოეთს ლტოლვილსა, ამისთვის ესე მოვიდა პა
პუნა ციციშვილისათანა რათა წარავლინოს წ~ე მეფისა,ვინათ
გან, მას ეპყრა სულტნობა იგი და კ~დ ქალანთარი იყო სულტანის
მტერი, მისცა ქრთამი პაპუნას, და მოგზაური მოკლეს სულტანი:
ამისი მსმენელი მეფე განრისხნა, და ბრძანა თავის წარკვეთა პა[.]პ
უნასი გარნა ვედრებითა ქართველთათა განერა: ამას ზ~ა შეში
ნდა ქალანთარი იგი, და გადგა თემითა თვისითა, ამისთვის განრ
ისხებულმან მეფემან წარვლინნა მის ზ~ა სპანი ქართ
ველნი, და ყანდაარისანი ს~დ, ამათ უთავა ალექსანდრე ძე ლუ
არსაბ ძმისა თვისისა ნაშობი ხარჭისაგან, და თვით მეფე გადგა
აბდლის სპითა და ტაძრეულითა თვისითა მცირედითა ქართ
ველითა: ხ~ მაშინ ამხილა მეფესა ღალატი მირვეიზი
საგან ძმამან მირვეიზისამანვე, ა~დ არა უსმინა მეფემან; ხ~
სპათა მეფისათა მისრულთა შემუსრნეს სიმაგრენი, და მოსრ
ნეს წინა აღმდგომნი, და ტყვე ჰყვეს, ალაფი აღიღეს დი
დნი, და დაიმორჩილნეს ს~დ: გარნა აქა მეფისა თანა იდგა ტალად
მირვეიზ, ამან იცა ჟამი, და მოუწოდა სპათა და მორჩილთა თ
ვისთა, წარვიდა იდუმალ და მივიდა სპათა თვისთა თანა, და მოუჵ
და აბდლის სულტანს მეტყველი, ბძანება არს მეფისა და წა
რკვეთა თავი, რ~ არა მორჩილ ექმნებოდა არა თუ ბრძანებითა
მეფისათა, ვინათგან ერთგულებდა მეფესა, და უკეთუმცა იგი

არა მოეკლა, ვერ რისამცა მყოფელი იყო: მერმე მოვიდა მეფესა
ზ~ა, მაშინ ტალანი მეფისანი და მირსამანდარის ძმის წუ
ლ[.]ი და მცირედნი ქართველნი და თვით მეფე ფიცხელად ბრ
ძოდენ, და ვერ შეუძლო შესლვად მირვეიზმან: ხ~ ინება მე
ფემან ამჵედრება და ეგრეთ ბრძოლა, ა~დ არა აუფლეს ყიზ
ილბაშთა მდედრ გულთა: გარნა მოიჵელოვნა მირვეიზმა
მოკვთა თავი ვისმე და ეტყოდა აბდალთა აჰა მოვკალ მეფე,
და იყავნ ქონებანი და საჭურჭლენი თქ~ნდა; ხ~ კაცნი ჩ~ნდა,
ამის მრწმუნებელთა აბდალთ აღიღეს სიმდიდრე და ივლ
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ტოდნენ: ამისა შ~დ მოერტყა მირვეიზი მეფესა სპითა, და ბრძ
ვეს ძლიერად მეფისათა, ა~დ არღვევითა ბანთა მოკლეს მეფე გიო
რგი ქე~ს აქეთ ჩ ღ თ ქართულსა: მოკლეს მეფე გიორგი ტ ჟ ზ, დიდსა ხუთშაბათსა, და აღ
ყარნა ხატნი დაჯვარნი მეფისა გიორგისანი და წარგზავნა ყაე
ნსა ფსალმუნნიცა იგი, რლ~სა იკითხვიდა ჟ~ა მას და მირვეიზმან
მეტყუელმან ესრეთ გაცდთუნებდა მეფე: მოიქცა მერმე ყანდა
არს, და მცველთა ციხისათა მიუთხრა ყაენის მიერობა სიკვ
დილი მეფისა, ამისთვის მისცეს ყანდაარი, და დაიპყრა მან, ეს
ე რა ესმათ ალექსანდრეს და ქართველთა დამძიმდენ ფ~დ, და განევ
ტნენცა ყ~ნი ავღანნი, და უკუმოიქცენ რა გზასა ზედა ეწიათ
სპანი მირვეიზისანი და ეწყოდიან, ა~დ მა~დის მძლე ექნებოდი
ან ქართველნი: და მოვიდნენ ციხესა შ~ა ლეილ მიჯნურის
ასა, და მუნ სცნეს ირვეიზისაგან და პყრობა ყანდაარისა, და
წარვიდენ გირიშკს, ა~დ ეტიკთა შეაცთუნეს, და მოიყვანეს ყა
ნდაარსავე და მუნ შევიდენ წალკოტის ზღუდესა შ~ა მოვიდ
ნენ და მოერტყნენ სპანი მირვეიზისანი: ხ~ მაშინ ხვანჯ
ითა სიცბილისათა იერიმაჰმად ძმამან მირვეიზისმან წა
რიყვან ალექსანდრე ყანდაარს: მერმე სთხოვეს ქართველ
თა საჭურჭლენი და აიძულებდენ მაჰმადიან ყოფად და შენ
ებად მუნვე, შეუძნდათ ესე ფ~დ ქართველთა, და ღამე გა
მოჵვრიტეს ზღუდე წალკოტისა, გამოვიდენ და წარმო
ვიდენ: და აქაცა მრავალ გზის მოეწიათ სპანი მირვ[.]
ეიზისანი, გარნა მრე ექმნენ, ა~დ წყალიცა ყანდაარისა
შეკრა სპითა და მოსრულთა ქართველთა იხილეს რა შე
იცურვნნეს ცხენნი და ერთჵმობით განვიდნენ, და იქმნა მუ
ნ ბრძოლა ძლიერი, მოსცა ღ~ნ ძლევა ერსა თვისსა ქარ
თველთა და აოტნეს და მოსწყვიდნეს მრავალნი: კდ~ცა
წარმოსულთა მრავალჯერ ეწივნენ ათხუთმეტნი ათასნ
ი მჵედარნი ქართველთა, ხ~ ხუთასთა ბრძვეს ძლიერად,
და ძალითა ღ~ისათა მოსრნეს, რ~ მცირედნიღა განერნენ
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ლტოლვილთა[თა] და ქართველნი მოვიდნენ გირიშკს გამარჯვებ

ულნი ა~დ საცთურითავე მირვეიზისათა არა მისცნეს აქაცა
ნავნი შეიცურვნეს კდ~ცა ცხენნი, და განვიდენ უვნებელად, და
შთა კაცი უძლები მუნ კიდესა ზ~ა, ამას მოუჵდეს ავღა
ნნი, ჰკრა ჵრმალი ქვეითმან და განჰკვეთა ავღანი ჯა
ვსნოსანი ს~დ და შეჯდა ცხენსა მისსა და გამოვიდა იგიცა:
ხ~ ავღანთა მიართვეს განკვეთილი ჯავშანი მირვეიზსა
და ჰრქვეს ამის მოქმედთა არა ძალგვიძს ბრძოლა,
ხ~ ქართველნი შევიდენ გირიშკს ციხესა
შ~ა და განამაგრეს იგი მერმე აცნობეს
ყაენსა ფ~დ ყ~ი ესე მერმე მოუწ
ოდა ქაიხოსროს ძესა ლეონისა
სა და
მისცა ქარ
თლი სამეფოდ და
სპასალარობა ერანისარ~ ლეონ იყო ფ~დ სალმობიერი
და ქართველთა წარუვლინა ნიჭი დი
დი, ა~დ დაუცხრომელმან მან ქანამ მირ
ვეიზ შეკრიბნა ათსამეტი ათასი მჵედარნი, და
მოგზავნა გირიშკს რათა გარმოდგომილ ჰყონ იგი მა
შინ ქართველთა განიზრახეს გარ მოდგომამდე მათთა
მიგებება, და მათ ზედ და სხმა, და მერეს განთიადს
და ესხნენ მათ და მოსწყვიდნეს სიმრავლ
ითა, რ~ აღაშენნეს თავთა მათთა კოშკნი
და ტყავნი წარმოუვლინეს ბე
პან რატი შვილის
ჵელით ყაენ
სა
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ხ~ ქაიხოსრო მეფე განმზადებული წარსლვად ერა
ნიდამ: ამან იმეფა წელი გ და ამისი მსმენელი იხარებდა,
ა~დ არღარა ინებეს განმზრახთა ყაენისათა წარვლინება ქაიხოსრო
სი, ვინათგან მარადის მძლე ექმნებოდეს ავღანთა ქართველნი,
და კ~დ მოუწერა ქაიხოსრო მეფემ ძმასა თვისსა ვახტანგს კდ~ვე განმგებელ
ობა მის წილ, და ესე ვახტანგვე განაგებდა ქართლსა ძმისა წილ:
ა~დ წარავლინეს ქართველთა ნიჭი, და მუნვე მყოფი მამადყულიხან სარდ
ალი ყვეს, და მისცეს სპანი მუნებურნი რათა მან ბრძლოს მირვეი
ზს: ხ~ ამან მამად ყულიხან [.] ალექსანდრეს წარუვლინა ყანდაარს
წიგნი, რათა გამოვიდეს გამოპარვით ანუ აცნობოს ვ~რ ჯერ არს მისლვა
ყანდაარსა ზ~ა, ხ~ წიგნი ესე მიართვეს მირვეიზს, განრისხნა იგი და გა
მოიყვანა ქართველნი ოცდა ათნი და თავი წარკვეთა: ა~დ ალექსანდრე,
პაპუნა და ნოდარ იჵსნა ძმამან მირვეიზისამან, ამას ზ~ა შეიკრიბნა

სპანი მამად ყულიხან ყიზილბაშნი და ქართველთანი, და ყანდაარს
წარვიდა, და მისრულსა ეწყო მირვეიზი, სადაცა ქართველთავე აოტნე
ს და მოსწყვედდიან ურიცხვთა, ა~დ ერთ კერძ ივლტოდენ ყიზილბაშნი,
და დაუტევეს ქართველნი მათ შ~ს მხილველთა ქართველთა უყივ
ლეს ურთიერთთა, და გამოვლნეს ბრძოლით, და მოვიდნენ ესენიცა გი
რიშკს: ამისთვის წარავლინეს ბეჟან რატი შვილი წ~ე ყაენისა, და აცნო
ბეს ესენი ს~დ: ხ~ ყაენმა წარავლინა ქაიხოსრო სპითა დიდითა და ნიჭი
თა, და მოითხოვა სპანი ქათლისანი ქაიხოსრომ ხ~ ძმა მისი ვახტანგ
მსმენელი სიკდ~ლისათვის ბიძისა თვისისა და მამის ლეონისა, რ~ლი მოკ~და
ქე~ს აქეთ ა ჩ ღ თ ქართულსა ტ ჟ ზ მაისს თვესა მწუხარებდა ფ~დ, და გ
ლოვისა შ~დ წარუვლინა ძმასა თვისსა ქაიხოსროს ქართველნი ათ
ას ხუთასი მჵედარი, და თვით ვახტანგ განაგებდა ქართლსა, ა~დ ვინა
თგან და ამდაბლნა მცველნი ტფილისისანი თათარნი, განდგნეს და და
ჵშნეს კარნი ციხისანი, და დაიწყეს სროლა თოფ ზარბაზანთა ესე აც
ნობა ყაენსა ვახტანგ განრისხნა ყაენი, და წარმოავლინა მტარვალ
ნი მოვიდა და ჵელჵუნდოსანნი მოართვა ყ~ნი ვახტანგს: მერმე წარიყვა
ნეს ისპაანს, და პატიმარ ჰყვეს ალმუტის ციხესა შ~ა, ამისთვის არ
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ღარა იყო ტყვის სყიდვა, ა~დ ნაზარალიხან ვ~ა როსტომ მეფე მრავ
ალ გზის წარუვლინებდა ყაენსა ტყვეთა, ა~დ უკეთუ არა მოითხოვდა
ყაენი არა წარუვლენდა, და მასცა უმეტეს მოსყიდულთა: ხ~ მირვეიზმან
მცნობელმან წარსრულისა ქაიხოსორსამან, განუტევა ალექსანდრე
და მუნ მყოფნი ქართველნი, მოსცა გამოიცა მეფის გიორგისა, და მჵევ
ალნი მისნი, ესენი მოვიდნენ გირიშკს მუნიდამ წარმოჰყვნენ ს~დ ქარ
თველნი: და მოვიდენ მაშათს
ესე სცნა ქაიხოსრო სპასალარმა, და უბრძანა ქართველთ მისლვა
გირიშკსავე, ა~დ მირვეიზმან რა სცნა ქართველთა მისლვა გირიშკსა
ვე, შემოი[.]კრიბა სპანი და მოადგა გირიშკს გარნა სიმრავლისაგან სპი
სა მისისა ვერღარა იკადრეს ველსა ზ~ა ბრძოლა ქართველთა, და განა
მაგრეს ციხე ქალაქი ოთხ თვე, გარნა დამშვიდნენ, რ~ ჵორცი ვირი
სა ლიტრა სამ მინალთუნად იყოფებოდა და ისყიდებოდა, ა~დ იხი
ლე ზაკულება, რ~ მირვეზი არსენს დოლენჯის შვილს უვლინებდა
საკმაოსა ფქვილსა: ესმა სპასალარსა შეჭირვება გირიშკს წარმო
ავლინა ხან მაჰმად ხუთი ათასი მჵედრით შეწევნად მათდა: ხ~
მიჭვას ეზრახა ამას მირვეიზი უწყი რ~ არს მტერი ჩ~ი სპასალარი
ამისთვის გენდობი შენ და მიურვე წ~ე ყაენისა, რათა შემინდოს
და მოვიდე შ~ნ თანა: მსმენელმან ხანმაჰმად განიხარა, და შურითა
სპასალარისათა არღარა განიხილა განზრახვითა ზაკულება მისი
ა~დ მიუმცნო, მოვედ და ვყო ყ~ნი ნებანი შენნი, დაუტევა გირიშკი მა
სთანა მირვეიზ დილასა: ამას მხილველთა სპათა ყიზილბაშთა
იწყეს ამხედრებად, რათა ბრძონ ა~დ აყენებდათ ხანი იმედებული პა
ემნისა: მაშინ მიეტევა მირვეიზი სპითა და მოსწყვიდა ს~დ, რ~ ვერ

ვინ განერა თვინიერ ზაალ ლოთქიფანიძე და არეში შვილი, და ი
გინიცა სიმხნითა თვისითა:
ხ~ ხ~ მირვეიზი გამარჯვებული მოადგა კ~დ გირიშკსავე და მიუთხრა ესე
ყ~ი ქართველთა, და ითხოვა ციცი შვილი მძევლად და წარვლო
ყანდაარს ესე აღუძნდათ ქართველთა და არა ინებეს, ა~დ დასდვა
სეხნიამ თავი მათთვის, რათა განერნენ იგინი სიკ~დილისაგან, და მისც
1-30 სტრ., 345v
ეს სეხნია, და წარვიდა მირვეიზი, გარნა დაუტევნა ნუზლნი თვისნი ყო
ველნივე მათ: ხ~ ვახტანგ განაგებდა წინა თქმულთაებრ ქართლსა
ნადირობდა და ნადიმობდა, ზამთარს ყარაიას სომხითსა, შემოდგომა გაზაფხულ
ს გორს, და ტფილისს, ზაფხულს თრიალეთს შამბიანზე, ა~დ მოკ~და ძმა მი
სი თეიმურაზ ქე~ს აქეთ ჩ ღ ი ქართულდა ტ ჟ ჲ, დეკემბერს ზ, დამძი
მდენ ყლნივე და იგლოვდენ ჟამადმდე: ხ~ სპასალარი მოვიდა მაშათს,
მაშათიდამ ფარას, მუნ მოერთო იესე ძმა ლეონისა და ძმა ვახტანგისა
და ძმა თვისი სპითა ქირმანისათა: მაშინ მოეგზავნა მირვეიზს და მოე
თხოვნა სპასალარ[...]ისათვის სახსარი სეხნიასი, და განუტეოს იგი:
გარნა სპასალარმან რიდითა ყაენისათა ვერ იკადრა ამისი ყოფა, და ა
მისთვის წარკვეთა თავი სეხნიას მირვეიზმან, ესე შეუძნდა სპასალ
არსა, მივიდა და დაიბანაკა მდინარესა ზ~ა ყანდაარისასა, და იმიერ კიდესა
მირვეიზი დადგა სპითა: მუნ სცნა მირვეიზმან, რ~ მივლენან სპასა
ლარის თანა აბდალთა სულტანი შეწევნად სპითა: მაშინ დაუტე
ვა მუნ ვეირ მაჰმად ძმა თვისი, თვით წარვიდა და დაესხა და მოსწყვიდნა
ოთხი ათასი მჵედარნი აბდალთანი და წარმოვიდა:
ხ~ დილასა განაწესა სპასალარმან ძმა თვისი იესე მარჯვენით და მა
რცხენით ალექსანდრე, და შევიდენ მდინარის ფონსა, ა~დ ავღანთა იწყეს თ
ოფ ზარბაზანთა ზამბურაკთა სროლა გარნა განვლო ალექსანდრე ცურ
ვითა ცხენთათა სპიტა და ივლტოდენ ავღანნი განსლვასა იესესსა, ეწი
ვნეს და ამოსწყვიდნეს მრავალნი: ხ~ იერმამად ვერღარა წამსლველი შე
ვიდა კლდესა ბაბაველისასა, და მოერტყნენ გარს სპანი ყიზილბაშნი,
კ~დ დამაშვრალი მირვეიზი მომსწრაფებელი სპათა თვსითა თანა, და მი
სი მხილველი ივლტოდა ყანდაარად, იხილა იგი ალექსანდრემ და მ
იეტევა მირვეიზს, ხ~ იგი ლტოლვილი შევიდა ციხესა რასამესა შ~ა
შემუსრვილსა მაშინ ალექსანდრე ლამობდა მიტევებასა ციხისასა
და გამოყვანასა მისსა, ა~დ განაზრახეს სპასალარი ყიზილბაშთა
არს მირვეიზი მანქანი, არა არს ესე მირვეიზი, ა~დ მივეტევნ
ეთ რა მზირ ყოფილი იგი გვეკვეთოს, და მოსწყვედს სპათა
ჩნ~თა, ესე ისმინა სპასალარმან, და მოუწოდა ალექსანდრეს
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მისთანა, გარნა ალექსანდრე და ამტკიცებდა ყოფად მირვე იზს,
და მიტევებასა ზ~ა ამისთვის აიძულებ[.]ული წაროიყვანეს ალექსა
ნდრე, და მოუდგინეს ციხესა მცველნი გარემოს: ამასვე ღამესა გამო
ვიდა მირვეიზი, და შევიდა ყანდაარს, ეგრეთვე იერ მაჰმად ღამე აოტ

ნა ყიზილბაშნი, და შევიდა იგიცა ყანდაარს: შ~დ სცნეს მირვეიზი
იყო იგი დამძიმდენ ფ~დ, რ~ლისაგან შეუდგა ბოროტი ქვემო თქმულნი:
ხ~ მეორესა დღესა მივიდა სპასალარი, და დადგა ძირსა ყანდაარისასა,
და ჰგონებდენ მირვეიზის გამოსლვასა, ა~დ არა გამოვიდა: მერმე წარა
ვლინა სპასალარმან სულტანი შარბაშარისა, ამას მისრლს ეწყო მირვე
იზი, და აოტნა ამისი მხილეველნი იესე და ალექსანდრე მიეტევნ
ენ, და აოტნეს მირვეიზი, და მოსრნეს სიმრავლენი, ა~დ მოუჭრნეს გზ
ანიცა ყანდაარს, გარნა საზრდელითა სიმრავლითა უჭირო იყო
მირვეიზი: ხ~ შ~დ შეედვათ სენი მუცლისა ყიზილბაშთა და ქა
რთველთაცა, და მოკლება საზრდელთა, ესე იხილა მირვეიზმა.,
და შეკრნა გზანი და მიმსლველთ მენუზლეთა ყიზილბაშთა სრ
ვიდა: ამისი მხილველი მირსამანდარ პაემნით აღმთქმელნი
სპითა მოსლვად წ~ე სპასალარსათა არღარა მოვიდა, და არცა
ღა მოსცა საზრდელი, ამისთვის შემჭირდენ სპანი სენითა
და უსაზრდელობითა: ხ~ მირვეიზი განამჵნობდა სპათა თვისთა,
შ~დ წარმოავლინა მცირედნი სპანი და წარმოუდგა თვით უკან ფარ
ულად, ამათ ეკვეთნენ ყიზილბაშ ქართველნი ვინ ვის ასწრობდ
ენ და ივლტოდენ ავღანნი, ა~დ რა მივიდენ სიმარჯვესა, ამათ
მოუჵდა მირევეიზი აოტნა ჩნ~ნი და მოსრა სიმრავლით, გარნა
სიმჵნითავე ქართველთათა გაენერნენ, ნაშთნი, ა~დ. მიერითგან
დაეცათ ზარი ყიზილბაშთა, და ვერღარა შემართვიდიან ავღან
თა: კ~და გამოვიდა მირვეიზი, და ჰბრძოდენ ა~დ მირვეიზი სიმაგრ
ეს მყოფი უკეთუ ამჯობინის გამოვიდის ბრძოლად, და უკეთუ არა
ჰბრძოდის მუნიდამ: შეუჵდნენ მუნ ქართველნი, და მივიდა სპ
ასალარიცა შველად სძლეს მირვეიზსა, და მოსრნეს სპანი მისნი,
გარნა შემაგრდენ ქვეითნი ავღანნი კლდეთა, და ისროდენ თოფ
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თა: მაშინ მოვიდა ყიზილბაში ვინმე მეტყველი, ბრძანება არს სპ
ასალარისა აღდეგით, და აცადეთ ბრძოლა, და უკუმოიქეცით: ხ~
ამისთა მსმენელთა ყიზილბაშთა დაუეტევნეს ქართველნი და წარ
მოვიდეს: ამისი მხილველნი ავღანნი კ~დ მოეტევნენ, და მოსრნეს მრ
ავალნი, მერმე მოკლეს ალექსანდრე მჵნედ ბრძოლი, ამისთვის შე
შინდნენ ფ~დ ყიზილბაშნი, და აზრახეს სპასალარსა, რათა უკუნ იქცე
ს, და განიმრავლოს სპანი, და კ~დ მოვიდეს და ბრძოს, ვინათგან განმ
რავლდა სენი და სვრა და სიყმილი: ხ~ სცნა ესე მირვეიზმან და მო
უვლინა ზავისა პირისპასარალსა, უკეთუ წარხვიდე არა რაჳ
გევნოს ჩემმიერ, და უკეთუ მოგცეს სპანი კ~დ ყაენმა მოვედ: ამი
სმა მრწმუნებელმა სპასალარმა, ბრძანა ღამე აყრა, და იესეგანაჩინა, რათა არა განუტეოს სპანი, გარნა ბარგნი: ხ~ მაში
ნ მაცთურმან მირვეიზ განაჩინნა, და ჩამოგზავნა მეთოფენი, და
იწყეს სროლა თოფთა: ამისნი მხილველნი მდედრნი ყიზილბაშნი

ივლტოდ[.]ნენ, ეგრეთვე იესემანცა ვერღარა მიხვდა ძმასა თვის
სა, ივლტოდა იგიცა, და დაუტევა სპასალარი მცირედითა სპითა,
ხ~ სპასალარმან არა ინება სივლტოლა, და მოეტევა მირვეიზ, ეკვე
თა სპსალარი მცირედითა სპითა მოსწყვიდნა და აოტნა იგი
ნი, ა~დ იხილეს რა სპანი ყიზილბაშთა ლტოლვილნი ზეიდამ ა
ვღანთა, უყივლეს სპათა თვისთა გაქცევა მათი, უკუმოიქცე
ნ და მოეტევნენ კ~დ სპასალარსა, რ~ მოსრნა მჵედარნი სამნი მჵნედ გამოჩენითა თვისითა, ა~დ მერმე სცეს ექვსთა ოროლ
ნი, და მოკლეს ქე~ს აქეთ ჩ ღ ი ა ქართულსა ტ ჟ თ
ოკდომბერს კვ, შ~დ მოჰყვნენ ავღანნი მოსწყვიდეს ყიზი
ლბაშნი და აღიხვნეს სიმდიდრენი მათნი და ალაფნი: ხ~
იესე მოვიდა ქართველითურთ გირიშ[.]კს, და მუნიდამ ისპაანს
ხ~ ვახტანგ განმგე ქართლისა შ~დ გლოვისა იშვებდა და
ნადირობდა წინა თქმულთა ებრ: კ~დ აღიმჵედრა სპითა
შესლვად ოვსეთს, შევიდა და შემუსრნა ოთხმოცი კოშ
კნი მოწვა და მოსტყვენნ ყ~ნი ურჩნი, ჩავლო ზრამაგა
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და შემოვლო უღლის ჵევი, და გარდმოვლ კელდესა ზ~ა, და მოადგა კუ
დაროს, და კუდაროდამ ქართლს გამარჯვებული ქეს აქეთ ჩ ღ ი ა, ქართ
ულსა ტ ჟ თ, და იპყრა დვალეთი და დასდვა მათ ხარკნი:
ხ~ ჟამსა ამას და იპყრა დვალეთი, და დასდვა ხარკი, და გორს მდგომი
იშვებდა სხვასა განმზრახი: მაშინ მოუმცნო ყეენმა სიკ~დილი ძმისა თ
ვისისა ქაიხოსროსი, და მოეცა ქართლი და ეჵმო ისპაანს: ამისთვის შეუძ
ნდა ფ~დ ვახტანგს, და წარვიდა; ტფილისს; ხ~ მუნ განუზრახეს განმზრ
ახთა წარსლვა წ~ე ყაენისა, ესე ირწმუნა და მიუწერა ყაენსა წ~ე
ყოფა, ამისთვის აქორწინა ასული თვისი თამარ თეიმურაზს ძესა მეფ
ისა[სა] ერეკლესასა, ხ~ ანუკა აბაშიძე ვახუშტისა: შ~დ მოვიდა მემანდარი
ყაენისა მიმწოდებელი, მაშინ და უტევა ძმა თვისი სვიმონ განმგედ ქა
რთლისა, და დედოფალი რუსუდან, და ძენი თვისნი და ადგინა გორს და თვით
წარვიდა წ~ე ყაენისა მცირედითა კაცითა ქ~ეს აქეთ ჩ ღ ი ბ ქართულს
ა: : აპრილის კ გ: ა~დ მისრული წ~ე ყაენისა პატივცემულ იქმნა დი
დითა პატივითა ყაენისაგან, და შეყვარებულ ფ~დ სიკითისა მისისათვის,
დუთქმიდა მაჰმადიანობასა, და უქადებდა ნიჭსა დიდსა, და მსწრაფლ გამ
ოტევებასა ა~დ მან არა თავს იდვა მეტყველმან, მე მოვედ რათ არა
და მრთონ მტერთა, და შეირყეს ქართლი, გარნა არიან ძმანი ჩემნი
მახმადიანნი, და რლ~ი გნებავს წარავლინენ, და მე ვეგო წ~ე შ~ნსა; ხ~ მა
შინ ინება ყაენმა წარმოვლინება ვახტანგისა სჯულითავე თვისი
თა, ა~დ არა აუფლეს ომართა განმზრახთა თვისთა, და არცა ინება იესემ
ძმამან ვახტანგისამან ნებითა ვახტანგისათა წარმოსლვა ქართლა
დ: ხ~ ვინათგან მახმადიანთა შ~ა ცოდვად სჩნდათ ხარკის მიცემა
და მსახურება ქრისტიანეთა, და მეფეთა ქართლისათა მრავალნი

ჰყვათ მოხარკენი და მსახურნი მახმადიანნი, ამისთვის უფრო ჰყო
ფდენ მახმადიანად მეფეთა: ხ~ ნიჭნი იყვნენ მათნი წინა თქ
მულნი და უთხანისა, და მისრულისა და წარმოსრულისა, და ვ~ე ქ~ყანათა
მათთა იყვნენ წარსაგებელნი მათნი იყვნენ ყნივე, და სამ დღე
გამოტევებულს და სამ დღე მისრულს მსახურებდენ, და მოართმიდენ
სანოვაგესა სამხრისა და სერისასა ყოველსავე ყაენისასა ჭურჭლ
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ითავე მისითა: ხ~ სვიმონ მასვე ქკ~ნსა მოიყვანა და წინდებული ქაი
ხოსროსი ასული ბარძიმ მდივან ბეგისა გუქა ცოლად და იქორწინა მო
მტკიცებისათჴს გიორგი ერისთვისა, და იწყეს ქვე მხედველობად ვახტა
ნგისა: ამასვე ქკ~ნსა აგვისტოს ორს იშვა ძე ვახტანგისა გიორგი
გორს დედოფლის რუსუდანისაგან: ხ~ წინა აღუდგნენ ვახტანგს ტფ
ილისის ციხისა მის გუშაგნი, რ~ი იყო თოფჩიბაში, და შეასმენდენ
ყაენსა დაწვითა ყორანისათა, და სხვითა მრავლითა უჯეროთა მახმა
დიანთა ზ~ა, ამისთვის მოგზავნა ყაენმა ხოლოფა ტფილისს, რათა
სცნას რა ბოროტი უქმნიეს მახმადიანთა ზ~ა ვახტანგს, ა~დ იდუმა
ლ ამცნეს ხოლოფას, უკეთუ იცეს ჟამი თვით დაიპყრას ქართლი,
და სვიმონ მუნ წარავლინოს: ხ~ მოსრულის ხოლოფასთანა შეიზრა
ხნეს სვიმონ და მთავარნი ქართლისანი ვახტანგის ბოროტსა ზ~ა,
რ~ ოდეს დაიპყრა ვახტანგ ოვსეთი და განაწყო მცველნი თვისნი,
მიერით ეშინოდათ გიორგისა და დავით ერისთავთა მამულთა მათთა
და პყრობისა, ამისთვის მიუწერეს ყაენსა, არა გნ[.]ვბავს ვახტანგ, მოგ
ვივლინე იესე: ესე უცხო, და ქ~ესთვის აიძულებულის ვახტანგის
ათვის ნება მოწმობა სცეს კ~ს ეპისკოპოს სამღვდელოთა და წა
რჩინებულთა მთავართა: ხ~ ამის მყოფელთა განჰკიცხეს ხოლ
ოფა, და წარივლტოდა ისპაანსავე: შ~დ ა~დ ამ ჟამებთავე იყო სენი
მომსვრელი ფიცხელი, მკალი მჭამელი, რ~ მომფრინალთა დააბნ
ელიან მზე, და კ~დ სიყმილი ძლიერი, და სვიმონ მართვიდა უფრო
ს მოხვეჭითა, და არა შეიშინეს ღ~ისა: ხ~ ა~დ ჰყვეს ესეცა ბოროტ
და უსამართლო, შეიპყრა ძმა თვისი სვიმონ კ~სი დომენტი ზაკვით,
და წარუვლინა ბაქარს ძმის წულსა თვისსა, რათა აღმოჵადოს თ
ვალნი, გარნა ესე არა ჰყო დედოფალმა რუსუდან და ბაქარ, და ი
ყოფოდა მათთანა პატივითა: ხ~ ყაენსა რა ესმა ვახტანგისათვის
ესენი, აღუძნდა და ენება ეგრეთ, ა~დ ომარათაგან იძულებულმ
ან წარავლინა იესე მეფედ ქართლისად ნიჭითა დიდითა
და დიდებითა ვინათგან აღეთქმევინა ყაენსა იესესა თვის წარვ
ლინება დედოფლისა, და ძეთა ვახტანგისათა და ხუთასნი ქა
რთველნი ცოლ შვილით რათა და ასახლოს ფარაბათს:
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mეფობა ოთხმოცდა მეათსამმეტე: მეფე იესე ამან ოთ
ხი წელი იმეფა ტფილისს ქ~ეს აქეთ:ჩ ღ ი დ, ქართულსა  ბ: ჟ გ

ხ~ იყო მჵნე ახოვანი, ჰაეროვანი, მოწყალე უხვი, მაღალთა და მდა
ბალთ მიმცემი, ლხინ სიხარულთა, შვება განცხრომათა მოყვარე,
სამღვდელოთა პატივის მცემელი, და დალოცეს ყ~თა ქართველთა, და გა
რდააყარეს ოქრო და ვეცხლი მრავალი, დიდებულთა და წარჩინებულ
თა ყ~თავე: ა~დ ესე წესი ძველადვე იყო საქართველოსი, და უყოფდ
იან ესრეთ ყ~თა მეფეთა: ხ~ ყაენისაგან ალიყულიხანად წოდებული, და ესე
იყო ფ~დ მიქცეული მახმადიანობასა ზ~ა, და მქცევი მათებრ მდიდარი და ა
მაყი: ხ~ დედოფალი რუსუდან, და ძენი ვახტანგისა წარვიდენ რაჭას, და
გამოუტევეს კ~სი დომენტი, მოსრულსა ძმამან მისმან მეფემ იესემ
პატივსცა დიდად დაადგინა კ~დ კ~სად:
შ~დ მიუწერა მეფემ იესემ, და ყ~თა ქართველთა წარჩინებულთა ყაენსა,
უკეთუ არს წ~ე შ~ნსა ვერა ვყოფ ბრძანებულსა შენსა, ა~დ წარავლინე
პატიმრად: შეუძნდა ყაენსა, რ~ უყვარდა ვახტანგ ფ~დ, მერმე მოუ
წერა ვახტანგს ტკბილად, წარვედ პატივით ქირმანს, ვფუცავ რ~
მსწრაფლ მოგიყვანო, და კ~დ პატივ გცე, და მოგანიჭო მრავალი, და წარვიდა
დიდითა პატივითა ვ~ა პატრონი მათი:
ხ~ იესე მშვებელი და განმცხრომელი, შექცეული ლხინ სიხარულითა და გაცემა
თა, გარნა მქცევი დიდებულად: ხ~ სიჭაბუკითა და ამაყობითა წაგვარა ცო
ლი დედის ბიძასა თვისსა ქაიხოსრო ამირეჯიბს, ბების ძმის წული თვი
სი ასული ერასტი მდივან ბეგისა მარიამ, და დაისვა იგი ხარჭად: ამხი
ლეს კ~ს ეპისკოპოსთა, და უმეტეს იოანე სააკაძემ გარესჯის ბერთუბნის
მამამ კაცმან ღირსმან, ა~დ მან არა უსმინა მეტყველმან ესრეთ, ვა
რ მახმადიან და ესრეთ ჯერ არს ჩემდა:
ხ~ შ~დ მოიყვანა დიდსა დიდიებითა და ყაენის ბრძანებით მეფის ერეკ
ლეს ასული ელენე ცოლად და დედოფლად ქ~ეს აქეთ: ჩ ღ ი ე ქართ
ულსა  გ, და იქორწინა დიდებით; გარნა არა კმა საყოფელი, ამ ჟამ
თა გამოვლეს ჭარელთა კახეთი მოვიდნენ ხუნანს, მოსტყვენეს დაბ
ნები, და მოსწყვიდნეს და წარვიდენ: ამას ზ~ა სთხოვეს მეფეს იესეს კა
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ხთა შეწევნა, და ამან წარუვლინა სპასპეტი ლუარსაბ საბარა
თიანოთი: შ~დ მოვიდა ლუარასაბ ლტოლვილი და მოწყვედილი წ~ე
იესე მეფისა საგარეჯოს, ა~დ ესეცა მოიქცა უქმი: ხ~ ვინათგან ვე
რღარა აღასრულა მეფემ იესემ და ვედრული ყაენსა, მაშინ
მოიყვანა ყაენმა ვახტანგ, მისცა ქართლი, და სპასალარობა
ერანისა, და მიაქციეს სჯულსა მათსა ქ~ეს აქეთ ჩ ღ ი ვმ, ქა
რთულსა,  დ, და წარმოავლინეს თავრიზს, რათა წარავლ
ინოს სპანი ხვარასანს, და მოსცეს განმგეობა ქართლისა ძესა
მისსა ბაქარს, და წარმოავლინა მტარვალი ყაენმა, რათა შეიპყრას
იესე მეფე, და მისცეს პატიმრად, რ~ მოეთხოვნა მეფესა ვახტანს
ეგრეთ: ხ~ ბაქარ მოვიდა იმერეთიდამ მცხეთას, რ~ ტფილისს იყო მო
მსრველი სენი, და იესე მეფე განვიდა კახეთს: წარავლინა მტარვ

ალი ყაენისა ბაქარმა, რათა მოიყვანოს მეფე იესე, ა~დ კახ ბატ
ონმა იმანყულიხან არა სცა ნება: ესე აუწყა მამასა თვ
ისსა ბაქარმა და მეფემან ვახტანგ ყაენსა, განრისხნა ყაენი, და წა
რმოავლინა მორდალი თვისი, ესე მოვიდა, შეიპყრა მეფე იესე მო
იყვანა და მოსცა ბაქარს: ხ~ ბაქარმა პატიმარ ჰყო ტფილისს
სამეფოსა სასახლესა შ~ა ერთ კერძო, და დედოფალი ელენე შ
ეჰყვა საპყრობილესა შ~ა თვისითა ნებითა:
ხ~ კ~დ ბრძანებითა მამისათა შეიპყრეს სარდალი ლუარსაბ, ა~დ
იჵსნა ესე დედოფალმა რუსუდან, კ~დ შეიპყრა მუხრან
ის ბატონი ერეკლე, და აღმოხადნა თვალნი და მისცა მუ
ხრანი ლეონს ძესა პაპუას[.]სა, კ~დ პაპუნა დიასამიძე რლ~ი
იყო მაშფოთებელი ძმათა, და სხვან რ~ლნიმე ექსორია ყვ
ეს, და ესე ყ~ნი ჰყო ბრძანებითა მამისათა:
ხ~ ა~დ ვინათგან ჰგონებდა მეფე ვახტანგ წარსლვასა ხო
რასანსა, ამისთვის ჰკადრა ყაენსა, რათა მისცეს მეფობა ქ
ართლისა ძესა თვისსა ბაქარს უსმინა ყაენმა, და მისცა მე
ფობა: გარნა მიაქციეს სჯულსა მათსა მხოლოდ სიტყვითა
და არა საქმითა კოჟორსა ზ~ა მყოფი ქ~ეს აქეთ ჩ ღ ი ზ ქა
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რთულსა  ე,: პ~დ ბოლნისის წაჵდენა ლეკთაგან ხ~ ზაფხულისა ამა[.]ს გამოვიდნენ ლეკნი
ჭარელ
ნი სულხავით რვა ათასი მჵედარი, ამათ მოსტყვენეს ბოლ
ნისი და ქციის ჵევი თავ მგრგვალამდის, მცნობმა ბაქარ წარავლინა ბიძა თვისი სვიმონ, რლ~ი იგლოვდა რ~ მოისრნეს ცო
ლ შვილნი და მსახურნი მისნი მომსრველის სენითა, რლისა
ს იტყოდენ კრულვითა კს~ისათა ყოფასა: მივიდა სამასის ოდ
ენ მჵედრითა ნაზარა სოფლის ბოლოს მიეტევნენ ლეკნი, და მო
ერტყნენ გარ, ა~დ შ~დ თოფთა ცემისა ეკვეთნენ ქართველნი
სისქესა მათსა და აოტნეს, და სრვიდენ ვ~ა ნადირთა, გარნა სიმ
რავლითა ლეკთა დაიფანჩნენ ქართველნი, იხილეს ესე ჭარ
ელთა, მოიქცნენ ერთ კერძო და მოსრნეს ქართველნი, და აოტ
ნეს ს~დ მოჰყვნენ მარნეულის გორამდე, და უკუნ იქცენ, განვ
ლეს ყარაია შოებულთა, ა~დ მოისრნენ უმრავლესნი სიცხე
უწყლოობითა, და მიერითგან ვერღარა იკადრეს რბევა ჟამა
დმდე: ხ~ მიუღო რა სახლთ უხუცესობა ბაქარ ქსნის ერისთ
ავსა და ვითს, და მისცა ედიშერს ძესა ქაიხოსრო ლოპინასსა,
მიზეზ ჰყო ესე და ვით და უკუდგა, ამისთვის მეფემან ბაქარ
ძმა თვისი ვახუშტი წარუგზავნა და მისლვასა მისსა მო
კ~და ერის თავი დავით: ხ~ ძენი მისნი შანშე და იესე წარვიდენკა
ხეთს და დაიპყრა მამული მისი ვახუშტიმ, ა~დ შანშე ძე დავითისა
წარვიდა წ~ე ყაენისა ყაზმინს და მეფე ვახტანგცა მიეწოდა ყაე

ნსა მუნ წ~ე თჴსსა: თავრიზიდამ ჩასული შანშე ითხოვა მე
ფემან ვახტანგ ყაენისაგან მოსცა ყაენმან და პატიმარ ჰყო, და წა
რმოუგზავნა ძესა თვისსა მეფესა ბაქარს: ხ~ ესე ბაქარ მაცა
პატიმარ ჰყო ტფილისს[..]: ა~დ შ~დ ნებითავე ვახტანგ მეფ
ისათა მიუხვნა სპასალარობა ყაენმა მეფესა ვახტ
ანგს, და წარმოავლინა ქართლს რათა განაგოს სა
ქმე ლეკთა:
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ჟ დ. mეფობა ოთხმოცდა მეათოთხმეტე მეფე ვახტანგ ამ
ან სამი წელი იმეფა: ხ~ შ~დ მოვიდა მეფე ვახტანგ ტ
ფილისს აქეთ ჩ ღ ი თ ქართულსა,  ზ: დაჯდა ტახტსა
ზ~ა შეჰფიცეს ყ~თა ქართველთა მეფობისა მისისა მტკიცე
დ ერთგულებასა ზ~ა, და დალოცეს ყ~თა მეფედ, მიულოცეს და გ
არდაყარეს ოქრო და ვეცხლი მრავალი დიდებულთა წარჩინე
ბულთა, აზნაურთა, კ~ს ეპისკოპოსთა, არქიმანდრიტ სამღვ
დელოთა დასთა, ა~დ ესე წესი ძველადვე იყო საქართველ
ოსი, და უყოფდიან ყ~თა ტფილისს, და მიერითგან უჵმობ
დენ მეფედ, და თვინიერ მისსა არა: ხ~ იყო სიხარული განცხრომა
დიდი მოსლვისა თვის მეფის ვახტანგისა, და განაგებდა კეთილად:
მაშინ: შეიპყრა ძე ქამარ ბეგისა სომხითის მელიქი, და დახვ
რეტინა თოფითა, კ~დ ბაგრატ, ციცი შვილი ბაგრატ, ფალავანდის შვილი
ფეშანგი, ხერხეულიძე ჯამასპი, რევაზის შვილი პაპუნა, ვეშ
აპიძე და პლატონ ესენი იჵსნა კ~სმა დომენტი სიკვდილისაგან
და გაყიდეს ოსეთს თხებსა ზ~ა~ხ~ ვინათგან აქვნდა დავედრებუ
ლი მეფესა ყაენისაგან საქმე ლეკთა, და ლეკნი აოჵრებდენ
არა ოდენ კახეთსა, ა~დ განჯას, ბარდასა და შირვანსა, ამას ზ~ა
შეიყარნენ მუხრანს მეფე ვახტანგ და კახთ ბატონი იმ
ამ ყულიხან, ზავ ყვეს და აღუთქვა მეფემან ვახტანგ წარვლ
ენა სპისა კახეთს: შ~დ გაზაფხულს წარავლინა საბარათია
ნოს სპითა ერასტი ყაფლანის შვილი ამან დაჰყო კახეთს
თვე სამი, და არა ბრძოლეს კახთა და მოიქცა ტფილსსავე უქმი:
შ~დ განივლტო შანშე, და უკუდგა მამულსა თვისსა, ხ~ მეფემა
ნ წარავლინა მას ზ~ა ბაქარ ძე მეფე ძე თვისი ქსანსა ზ~ა და ვახ
უშტი ლიახვსა ზ~ა, შევიდნენ ესენი, და წარუხვნეს ყ~ნი ა~დ
ჭურთას აოტნეს მცირედნი სპანი, და განმაგრდა მუნ შანშე
ერისთავი, ამისთვის მიუწოდა მეფემან იმერთა მოვიდა
რაჭის ერისთავი შოშიტა და აბაშიძენი სვიმონ და ლევან სპი
თა, შეუჵდა მეფე ჭურთას, იხილა რა ესე შანშემ, და ჵრმალ
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კისერ კიდებული მოვიდა წ~ე ბაქარისა, და ამან მოიყვანა მამისა თ~ა:
უკმოიქცა მეფე ტფილისს, და განუსვენა იმერთა ნადიმობითა, ნად

ირობითა, და ანიჭნა დიდნი, და განუტევნა, და შანშეცა წარატანა მა
თ ჟამამდე: ხ~ კ~დ განივლტო შანშე და გამაგრდა ჭურთას, ამ ჟამს
წარმოევლინა ყაენს შირვანის ხანი შველად კახთა, ესერა
მოვიდა შაქს, და ესხნენ ჭარელნი, მოკლეს ხანი და მისწყვიდნეს სპ
ანი მისნი: ამისთვის მიუმცნო ყაენმა მეფესა შემუსრვა ჭარი
სა, და მეფე ს~დ შეკრებული სპითა ქართლისათა წარვიდა: ხ~ კახთა
მიიყვანეს ორმოცამდე დღე მაღაროს, მუნ მივიდნენ და ევედრ
ნენ ჭარელნი მეფესა, რათა შეიწყალოს, და დაემორჩილნენ ვ~ა
ნებავს: მაშინ მოვიდა ყაენიდამ ბეჟან თაქალთოიანი, რათა უკუ
ნ იქცეს მეფე მათგან, უკუ მოქცეულმან მოინადირა ყარაია, და მოვი
და ტფილისს: ხ~ გაზაფხულს შემოიკრიბნა სპანი მეფემან და დგა ზე
ბეყურს მხილველი შანშე კ~დ ვედრებული, და ჵმალ კისერ კიდებული
მოვიდა წ~ე მეფისა მოფიცარი ერთგულება[.]სა ზ~ა, შეუნდო მეფემანცა,
და მისცნა მამულნი მისნი ს~დ მუნიდამ მოვიდა მეფე გორს, და მ
უნ მოვიდა კაცი ხონთქრისა, რ~ ვინათგან ამან წარავლინა დის წუ
ლი თვისი ალექსანდრე ახალციხეს ნიჭითა სამეფოდ იმერეთისად,
ამისთვის მოემცნო რათა მწე ეყოს მას: ისმინა მეფემან და წარ
ავლინა მწედ მისად ვახუშტი ხ~ ზამთარს ესმა მეფესა მოსლვა ლე
კთა, შეკრბა და დადგა ხუნანს, რ~ განჯასაც ბრძოდა სულხავი, მუნიდა
მ წარავლინა სპანი, და განარინა განჯა მათგან, ა~დ აზნაურთა ჰგონეს
განჯას წარსლვა და ინებეს მუნ შფოთი, შეიპყრა მეფემან, ზოგნი
მოკლნა ზოგნი სტანჯნა, და სხვანი უმკვიდრო ჰყვნა: ხ~ განძლიერდნ
ენ ავღანნი, და ძე მირვეიზისა მაჰმუდ მოვიდა ისპანს რვა ათასი
ს კაცითა რჩეულის მჵედრითა, მაშინ განვიდენ ომარნი ბეგნი და
სპანი ასოციათასის მებრძოლითა ბრძოლად მისდა, ამათ ეკვეთა
მაჰმუდ, აოტნა ყიზილბაშნი და მოკლა ძმა მეფისა [ყრა] ყულარა
ღასი როსტომ მჵნედ მბრძოლი ყულით მოსწყვიდნა სპანი და მო
ადგა ისპანს ქ~ეს აქეთ ჩ ღ კ ბ ქართულსა: ი მარტს: მაშინ
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მოუწერა ყაენმა მეფესა, რათა მწე ექმნეს: კ~დ მოადგნენ განჯას ლეკნი,
და განჯელნიცა[.] ევედრებოდნენ განრინებასა: ხ~ მოვიდა წარმოვლინებული
რუსეთის ხელმწიფისაგან მამუკა, რათა მივიდეს მეფე მისთანა ოდ
ეს გამოვიდეს სპარსეთს[დამ], ხ~ ამის მცნობს ხონთქარს მოემცნო
მეფისათვის რათა ექმნას მორჩილი მას: ესე განიზრახა მეფემან ვა
ხტანგ მთავართა თანა ქართლისათა, ა~დ ამათ არა ინებეს წარსლ
ვა ისპაანს, რ~ დაშთების ქართლი უკაცური, და არიან მტერნი მრა
ვალნი, გარნა დაასკვნეს განრინება განჯისა და წარვიდნენ განჯას:
ა~დ მივიდა რა მეფე შამქორს, სცნა სულხავმან, მოეცალა განჯას,
და წარვიდა თვისად მოეგება განჯის ხანი, და მიუძღვა განჯას, უძღვ
ნა მრავალი და ევედრა ელთა თვისთა დამორჩილებასა: წარავლინა
მეფემან სპანი, მოსრნეს ურჩნი და დაუმორჩილნა[ეს] ხანსა მერმე შე

მოიქცა, და მოვიდა ტფილისს მეფე მაისს: ხ~ აგვისტოს კოჟორს მყ
ოფს მოუვიდა მეფესა ვახტანგს ყაენისაგან თაჯი, და ჯიღა ჵმალი,
და ხანჯალი მოოჭვილი, და სპასპეტობა ადრიბეჟანისა, რათა დაიპყრას
შირვანი, რ~ აქვნდა ლეკთა დაპყრობილი; კ~დ მოვიდა თურქისტა
ნის შვილი ბაადურ დიდის ჵელმწიფის პეტერე იმპერატორისაგან,
ვინათგან გამოსულ იყო სოლაღს რათა მივიდეს შირ
ვანს მეფე მისთანა: კ~დ მოვიდა დესპანი ხონთქრისა და მორჩილ
ებისა მისისა თვის, ა~დ განუტევნა ყ~ნი და აღირჩია რუსთ მეფე,
რ~ ჰგონებდა განთავისუფლებასა ეკლესიათასა და ძალსა ქე~ანობი
სასა, ამისთვის შეკრებული სპითა წარვიდა განჯას, მისცა ყაზა
ხის ხანსა ყაზახი და მოუწოდა, ა~დ კახბატონი მამად ყულიხან იდ
გა ყაზახს, და მოემცნო მეფისა თვის, რ~ ჩემდა მოცემულ არს ყაზა
ხი ყაენისაგან, აწ ჯერ არს თქვენგანცა არა მიხმად იგი, ა~დ მემო
გცე სპანი მისნი, ამისთვის ნება სცა მეფემან, გარნა ითხოვა
სპა მუნებური, და დასკვნეს შეყრა და ხილვა ურთიერთთა გატეხილ
ჵიდსა ზ~ა ხ~ მეფესა ვახტანგს ძმა თვისი მეფე იესე გამოეყვანა
საპყრობილიდამ პირველვე საპყრობილიდამ პატიმრობისა, და მისცა
მუხრანის ბატონობა და მსაჯულთ უხუცესობა: კ~დ რლ~თამე ქართვ
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ელთა და არა ინებეს შეყრა მამად ყულიხანისა და მეფისა შფოთისა თვის, ზ
რახვითა მათითა განვლო გემიყა ღამე მტკვარი მამადყულიხან, და მ
ივიდა საგარეჯოს, და არცაღა მოსცნა სპანი მეფესა, და იქმნა მთ შ~ს ამის
თვის შური: ხ~ მეფე ვახტანგ მივიდა განჯას, და დაჰყო სამ თვე მუნ, და ვ
ერა რაჳ სცნა პეტრე ჵელმწიფისა; შ~დ მოვიდნენ ბაადურ და დესპანი
ჵელმწიფისა ტფილისს, რ~ თვით უკუნ ქცეულ იყო, და აღეთქვა
გაზაფხულს კ~დ მოსლვა, და ესე ყ~ი აღუთქვა ვახუშტიმ მეფ
ესა: მაშინ სპანი მეფისანი და მამად ყულიხანი ჰბრძოდენ
ყაზახსა ზ~ა: კ~დ მიუძღვანა მამად ყულიხანმა კახნი ჭარელ
თა, და მოსტყვენეს ლილოს დაბნები, ამათი მსმენელი მე
ფე უკუმოიქცა და მოვიდა ტფილისს: მერმე წარავლინა ბაქ
არ და იესე მეფე, რათა მოაოხრონ საგურამო მოვიდა თეიმურ
აზ ბატონის შვილი კახით, იზრახნენ და ზავ ჰყვეს, და მოი
ყვანეს თეიმურაზ ტფილისს კახითურთ, ამათ იფიცეს
წე მეფისა, ეპისკოპოსთა და მთავართა უცილებლობისა,
და ერთობისათვის: ხ~ დაერწმუნა მეფე და განუტევნა ესენი
ნიჭითა: შ~დ აღიღეს ისპაანი ავღანთა ოკდომბერს: ყაენი შაჰ თამაზ: ქ~ეს
აქეთ ჩ ღ კ ბ, ქართულსა  ი, და დაჯდა თავრიზს ძე შაჰსულთან
ჰუსეინისა შაჰთამაზ, რლ~ი ისპაანის გარე მოდგომილებასა შ~ა წა
რმოგზავნა მუნ ყაენმა: ამ შაჰთამაზის წ~ე წარგზავნილ იყო სე
ხნია ჩხეიძე მეფისაგან, ამან სეხნია ჰყო სათნო მაჰმადყუ
ლიხანისა, და არა რაჳ აცნობა მეფესა რ~ და მართვიდენ მე

ფე ვახტანგ და მამადყულიხან ურთიერთთა პ~ლ წ~ე ყაენისა:
ხ~ შაჰთამაზ განმზრახთაგან მისცა ქართლი მამადყული
ხანს, და აღირჩია იგი შაჰთამაზ: ესე ამცნო მამადყული
ხან[.] ტფილისის მეციხოვნეთა ამათ დაჵშნეს კარნი ციხი
სანი ღამე, და ისროდენ თოფ ზარბაზანთა; მაშინ მეფემა
ნ წარმოავლინა გორს დედოფალი რუსუდან, და სახლეუ
ლნი თვისნი ყ~ნი და თვით და ადგრა სპითა ტფილისს შ~დ მო
ვიდა მამადყულიხან, და დადგა ავლაბარს, და მოპარვით შემო
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ვით შემოვიდა ბატონის შვილი თეიმურაზ მცხეთას, და განამაგრეს
კახთა იგი: კ~დ შემოეპარნენ კახნი და აღიღეს ტფილისის კლდი
ს უბანი, მიეტევა ბაქარ სპითა, აოტნა კახნი და მოსრნეს იგ
ინი, და დაიპყრა თვით და დაადგინნა მცველნი:
ხ~ მეფემან რაჭველნი და იმერნი აბაშიძენი მოიმწო, და იყო ბრძოლა სამ თვე: კ~დ გამოვიდა მარბიელი თელეთს, მსმენელი ბა
ქარ წარვიდა მათ ზ~ა ა~დ იხილეს რა მათ ავლაბრიდამ გამოვიდნ
ენ კახნი, და ლეკნი, და მოვიდნენ თამორსა ზ~ა, მიექცა მათ ბაქ
არ და ეკვეთა სპითა, აოტა კახ ლეკნი, და მოსრნეს მრავალნი
ვინათგან გა[.]კადნიერებულ-იყვენენ; ოდეს მამაუკა თამაზის ძე.
იდგა ტაბაჵმელასა მოუჵდენ კახნი, ხ~ იგი ეკვეთა, და იქმნა ბრ
ძოლა, სძლეს მამუკას და მოსრნეს მრავალნი, რ~ რევაზს ძმასა
მა[.]მუკასსა ჰკრეს ცხა თოფი გარნა განერა და განიკურნა, და აწ
მოკლეს სალთხუცესი ვახტანგ, ძე გივი ამილახორისა სრუ
ლი ყ~ითავე: ხ~ მოსრულ იყო განჯიხანი შულავერს ეოტნა
სპანი და მოესრა შულავერი: მსმენელმან მეფემან ვახტანგ
წარავლინა ვახუშტი სპითა საბარათიანო იმერლითა, მივი
დნენ ესენი დამოსრნეს ელნი ბორჩალუ, გარნა არა გამოვიდა ხანი
აღჯაყალის ციხიდამ: მერმე მოიქცენ და დადგნენ წოფს: მეორესა დ
ღე სა განუტევნეს მარბიელი, ესე აცნობეს სომხითართა ხანსა
უსპობა ვახუშტისა, მაშინ მამადყულიხანს წარმოევლინა კახნი
და ლეკნი ხანის შეწევნად მცნობელნი წამსავე ამჵედრდენ, და წ
არმოემართნენ თავ და სხმად, ჰსცნა ვახუშტიმ და მიეგება წინა, ა~დ
კვეთებულნი უკუდგნენ სიმაგრესა, და ბრძოდენ მწუხრამდე ა~დ ემ
ატებოდნენ სპათა ჩნთა მარბიელნი: მერმე ეკვეთნენ მარცხენ
ით, აოტნეს კახ ლეკნი, და მოსწყვიდეს სიმრავლითა და მოვიდნენ ალ
აფით ტფილისს: კ~დ გამოვიდა მარბიელი, ამათ და ესხა ბაქარ თელ
ეთს, მოსრნა და სხვანი შეიპყრნა სამასნი: ხ~ უკუმოქცეულს და ხ
ვდენ ბაქარს კახ ლეკნი და ყიზილბაშნი ეკვეთნენ ესენი, და მი
სლვასავე აოტნეს, და უმრავლესნი აოტნეს და მოსწყვიდნეს, და ს
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ხვანი ლტოლვილნი შევიდნენ სეიდაბათსა შ~ა: ხ~ ბაქარ მოვიდა ტფილ
ისს: მერმე წარავლინა მეფემან ვახუშტი მცხეთასა, რ~ დიმიტრი ყაფ

ლანის შვილს გაედვა ჵიდი, და ეუწყა მცხეთელ ლთაგან მოცემა მცხეთ
ისა ამისთვის ეთხოვა სპა მეფისათვის, რ~ პირველ წარევლინა მეფ
ე იესე, და გამოსულ იყვენენ კახნი დასხმად იესესად, ა~დ მოსრნა მეფ
ემ იესემ და სხვანი ლტოლვილნი შევიდნენ მცხეთას, ა~დ მეფე [მ]
იესე [მ] არა მენებებელი ბრძოლისა წარვიდა მუხრანს ხ~ ვახუშტი მი
ვიდა ექვსასის კაცითა და მოერტყნენ მცხეთას: მაშინ მლო
ცველთა ეკლესიასა შ~ა კახთა გარდუკლიტნეს კარნი მცხეთელ
თა, გარნა ისროლეს ძლიერად კახთა კ~დ ა~დ შეუჵდნენ მოსრნეს
და შეიპყრნეს ს~დ, და დაიპყრეს მცხეთა, გამოიყვანნეს კახნი, და
მოართვეს მეფესა ტფილისს: ხ~ შ~ დ კ~დ წარავლინა ბაქარ სპანი და
წარუხვნა მთაბორი ღამე აღუძნდა ესე მამად ყულიხანს ვინადგან
იდგა სეიდაბადსა, ამჵედრდა დილას და მოგზავნა თუშნი და ლეკნი
მკვირცხლნი მთაბორსა ზ~ა, აღიღეს მათვე მთაბორი, და მომა
რთეს ბაქარს, მაშინ ბაქარ ეკვეთა მამად ყულიხანს, და მისლვა
სავე ივლტოდენ, და მოსწყვედდენ ქართველ იმერნი, და შესჯარნეს
იწროსა მტკვრისასა, ა~დ უფროს მოიშთოდნენ მტკვარსა შ~ა,
ხ~ დევნად არღარა აუფლეს მეფე მთავართა ზაკვით, ვი
ნათგან მცირე დევნითა შეიპყრობდა მამად ყულიხანს, რათა
არა მოსპოს მეტოქი თვისი აღიღეს დროშანი და ალაფი მისი
და მოადგნენ ტფილისს, რ~ შევიდა ვერ გამსწრე თეიმურაზ ციხე
სა შ~ა, ამისთვის იქმნა ბოროტი ქვემოთქმული უბოროტესი
ხ~ მამადყულიხან განვლო გემიყა ნავით, და მივიდა მარტყოფს,
და მუნიდამ ქისიყს სპისა თვის ლეკთა რ~ აქვნდა შიში ყაენისა,
ვინათგან მოცთუნებით იყო შფოთი ესე:
ხ~ მეფე მოადგა სეიდაბათიდამ ციხესა და და მშვიდცა ფ~დ, კ~დ წარ
ავლინა ვახუშტი მარტყოფს მოსტყვენნა იგინი და მოვიდა ტფ
ილისს: მაშინ იდგა აზრუმის ფაშა ყარსს შემუსრვად ერევნისა,
და და პყრობად ადრი ბეჟანისა: ესე უვლინებდა მეფესა, რათ. არა
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მწე ეყოს მათ და მოანჭოს ხონთქარმან ნიჭი დიდი, ამისთვის წარავ
ლინა როჭიკა შვილი ნაზირი ედიშერ და აღუთქვა არა შველა მათი
ვინათგან იმედეულ იყო გაზაფხულ რუსთა მეფისა მოსლვასა: მერმე მო
ვიდნენ და მოერთნენ მეფესა ყ~ნი წარჩინებულნი კახნი სეიდაბათს შ~ა:
ხ~ მისრულმან მამადყულიხან აღუთქვა ლეკთა ვეცხლი დიდ ძალი,
წარმოიყვანნა და დაესხნენ მეფესა ტფილისს: იხილე ორგულობა, რ~
ტალანი მრავალ მტკვარი განდიდებული და ჵიდი იწრო მუნ მდგომმ
ან სვიმონ არა აღყარა ჵიდი, არცა განამაგრნა საფარნი, ეგრეთვე ქა
რთველთა დაუტევეს მეფე ჵელთა შ~ა მტრისათა: რა [ესე] იხილეს
ჟამი ესეთი ივლტოდენ ყ~ნი, ამისმან მხილველმა[ნ] მეჯინიბემა
ნ მოართვა ცხენი მეფესა ეგრეთვე ბაქარს, და წარმოვიდენ: ხ~ მაშინ
მჵნედ იყო როსტომ ფალავანდი შვილი ჩამოუდგა მეფესა და არა ა
უფლებდა ლეკთა მოსლვად, კ~დ ლეკთა მოსრნეს ქართველნი და კა

ხნი მრავალნი და მოადგენ ქალაქს: ხ~ მეფე მოვიდა მცხ
ეთას, და ბაქარ წარვიდა დუშეთს, რათა მოუსწრას სპათა ტფილი
სს, და ერისთავამა გიორგი გამოუტევა უცხენოდ:
ხ~ მისცეს მამადყულიხანს ქალაქი, და შევიდენ ლეკნი და იავარ ჰყვე
ს, და მრავალნი ტყვე ჰყვნეს, ეგრეთვე გამოვიდნენ ციხის მცველნი
თათარნი, და დაწვეს სიონის ეკლესია და შემუსრეს ხატი ყ~დ წმიდ
ისა ღ~ის მშობელისა სიონისა და სხვანი მრავალნი სამსახურ
ებელნი ეკლესიანი: [ლ]ეონ შეა[მ]კო კოსტა[ნ]ტინემ შე[მ]სრა: ჶი რავდენნი ქალწულნი
განიხრწნნ[.]ეს დაჭეშმარიტნი დედანი და მოწესენი ბოროტთაგან, და სისხლი მრავა
ლთა მართალთა და ითხია უსჯულოთაგან ქ~ეს აქეთ ჩ ღ კ გ ქართ
ულსა  ი ა ხ~ ბაქარ მოვიდა მამასთანა და წარმოვიდნენ გორს, და დაიპ
ყრა ტფილისი მამად ყულიხანმა, მოუწოდა ქართველთა და არავინ ინე
ბა მისლვა, რ~ ბარათიანთაცა სპანი ლეკთანი გამოუსია, გარნა კ~დ
არა მივიდნენ, ა~დ გ~ი ერისთავი მივიდა შურითა მეფისათა: შ~დ ქსნი
ს ერისთავი შანშეცა, მერმე ვიეთნი ბარათიანნიცა და საციციანო
ნი: ხ~ ზემო ქართლისანი არცა ერთი ამისთვის წარმოავლინა მა
მად ყულიხანმა თეიმურაზ ძმა თვისი კახ ლეკითა, მაშინ მეფე
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მან წარავლინა დედოფალი იმერეთს და თვით დადგა ქცხი
ნვალს და განუტევა დესპანი, რუსთ ჵელმ წიფისად ბაად
ურითურთ, მუნიდამ და ევედრა მწე ყოფასა: ხ~ ესე ყ~ნი ეცნა
სარასკარსა ყარს მყოფსა და წარმოემართა, ვინათგან იხი
ლი ჟამი მარჯვე, და მოუმცნო მეფესა წარმომივლინე მე ნა
თესავთა შენთაგანი, მე ვავოტო მამად ყულიხან, და დაგმტ
კიცო კ~დ ქართლი ხონთქრისაგან ამისთვის წარუვლინა მე
ფემან ძმა თვისი მეფე იესე, ა~დ შ~დ მისა წარვიდა ბაქარცა, და
მიეგება შამბიანს სარასკარსა, გარნა მოვიდაცა თეიმურაზ ჭალ
ასა, მაშინ განემრავლა მეფესა სპანი, რ~ მოვიდა სვიმონ აბა
შიძე იმერთიდამ და ზემო ქართველნი ყ~ნი და ლამობდა მისლ
ვასა თეიმურაზსა ზ~ა, ად ეცნათ მოსლვაჳ ოსმალთა
უკუნ იქცა ტფილისსავე თეიმურაზ:
ოსმალ[თ]ა ჩამოს[ლ]ვა ქარ[თ]ლში და[პ]ყრობ[ად] ხ~ ოსმალნი ჩამოვიდნენ ივნისში, და
დადგნენ ყურყუთას იხ
ილა მამად ყულიხან ვერ ავნებს, მიეგება და მიართვა კლიტ
ენი ციხე ქალაქისანი, რ~ მისცეს ქართლი მას, მოგზავნნა
სარასკარმან იენგიჩარნი, და შეაყენნა ციხესა მეორესა დ
ღესა შეიპყრა მამად ყულიხან თხოვნით ბაქარისათა, და
პატიმარ ჰყო: ხ~ ციხის მოსახლეთა სპარსთა მოუსია
იენგიჩარნი, იავარ [.]ყვეს საქონლით და ქონებით, და გამო
აძნეს ციხიდამ ყ~ნი ცარიელნი და მოსცნეს ქართლი და ქა

ლაქი ბაქარს: ხ~ ამისთვის მოუგზავნა მამასა, რათა წა
რმოუვლინოს ქრთამი ოსმალთა, მაშინ მეფემან წარუ
ვლინა ათორმეტი ჯორი კიდული ოქრო და ვერცხლითა და
მოოჭვილითა: შ~დ პატიმარ ყოფილი მამად ყულიხან ევედ
რა ბაქარს, რათა განუტევოს, და აღუთქვა ფიცით ვ~ა ძმა
და მონა იყოს მისდა: ამან გამოაპარა ჵიდის ყურის საყინუ
ლიდამ ნავით, და მოვიდა კახეთს: ხ~ შეიპყრა ბრძანებითა მა
მისათა და სარასკარისათა ერისთავი გ~ი ძით, და სალთხუც
ით თეიმურაზ, შ~დ მოჰკვეთა თავი გ~ი ერისთავსა, და წარ
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მოვიდნენ ოსმალნი მეფესა შემუსრვად და მოტყვენვად დუშეთ
ისა: მაშინ აიძულებდენ უსმალნი მეფესა ხილვად ქეჰასა დგ
ა მეფე ოკამს, და ოსმალნი დგენ შიოს უბანს აქა მოვიდა ქეჰ
ა მეფის ხივად და შემოჰფიცეს მეფესა ოსმალთა მოუშლელობი
სა თვის მეფობისა მისისა და დაასკვნეს შესლვა დუშეთს: ამისთვის მოვიდა მეფე ქსნის ჵევს შესლვად გრემის ჵევიდა
მ, იხილა ოთარ გიორგის ძემან ერისთავისამ, მისცა ქრთამი
ქეჰას და აღუთქვა მორჩილება, და მივიდა წ~ე ქეჰასა, ხ~ ქეჰა
მ პაემნითა ამით განუტევა ოთარი, და თვით მივიდა ტფ
ილისს: ა~დ შ~დ ქცხინვალს მდგომს მეფეს მოერთვა რ~
ლეკთაგან ლტოლვილი თამარ ასული მისი თეიმურაზით
მოვიდა ანანურს, და წარვიდა მეფე შველად მისა, დადგა არ
ღუნს დუშეთს აქეთ, ხ~ ლეკნი უკუნ ქცეულ ი[.]ყვნენ და ო
თარი მოვიდა წ~ე მეფისა, და ფუცა ერთგულებასა ზ~ა მეფისასა:
ამისთვის მისცა მეფემან ერისთობა და მამულნი მისნი ყ~ნი
და განუტევა: ა~დ მას ღამესა მოვიდნენ ლეკნი, მოსტყვენეს გრ
ემის ჵევი და აღიღეს ალაფი კახთა ხიზანთა და წარვიდენ.
ამათ წარმოუდგა მეფე, ეწივნენ სპანი, და აოტნეს ლეკ
ნი, და მოსრნეს მრავალნი, და ნაშთი მათი შევიდა წილკან
ს ზღუდესა შ~ა: მერმე კ~დ გამოვიდენ წილკნიდამ მცირ
ენი, და იწყეს ცემა თოფთა, მაშინ ივლტოდენ სვიმონ
და შანშე და მოსლვასა მეფისასა შეიხვეწნენ მუნვე, და ლა
მოდენ სპანი მიტევებასა და შემუსრვასა ზღუდისასა, ა~დ
მოსრულმან შანშემ არღა აუფლა მეფე: უკუნ იქცა მე
ფე, და დადგა ქსორისს: ხ~ კ~დ მოვიდნენ სხვანი ლეკნი,
და მოსტყვენეს სამილახორო და უკუნ ქცეულნი შევიდენ ში
ოს უბანს: ამ ჟამთა მოსრულ იყო სვიმონ აბაშიძე სპითა
მცირითა წ~ე მეფისა საქმისა რასათვისმე, შეიკრიბნენ ო
თარ ერისთავი და ქართველნი და აიძულებდენ მეფესა ბრძ
ოლად, ა~დ შანშე მტერ იყო ოთარისა, ვინათგან სპანი ოთ
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არისა, და ვინათგან სპანი ოთარისა უმეტესობდა არა ენება შან

შე ერისთავსა ბრძოლა, რ~ იქმნების მიზეზი ოთარი, და მივიდ
ნენ თვით; რა გამოვიდნენ ლეკნი შიოს უბნიდამ ეკვეთნენ ამა
თ იმერნი, და მოსწყვიდეს და აოტეს, ესე იხილა შანშემ წა
მს უკუნ იქცა და ივლტოდა მოჰყვნენ ლეკნი, და მოკლეს სვი
მონ აბაშიძე, და მოსწყვიდეს იმერნი ა~დ უტევეს ქართველნი:
ხ~ მეფესა აიძულებულსა წარმოსლვად უბრკმა ცხენსა და
დაეცა, მაშინ მოართვა ცხენი თვისი სია მარადიშვილმა
ნ, და მოვიდა ქცხილვანს, და ესე ვითარებანი იხილა რა ქა
რთველთა იწყო სხვისა განზრახვად: ხ~ ამისა შ~დ ქრთამთ
აგან, და ოსმალთა უჯეროთა საქმეთაგან შემჭირვებული
ბაქარ გამოვიდა ტფილისიდამ და ოსმალთაგან, მერმე მოვიდა მუხრანს სპითა მოწყვედად ლეკთა საგურამოს უკმოქ
ცეული მოვიდა ალს მამისა თანა, შ~დ მიიქცა მცხეთას,
და მუნ მოვიდა მამად ყულიხან, და ყვეს აღთქმა და ერთობა
სიყვარულისა, და წარვიდენ თვის თვისად: ხ~ შ~დ წარ გზავნა
ბიძა თვისი იესე ტფილისს ოსმალთა შ~ა, ხ~ მეფე იესე
მიაქციეს სჯულსა მათსა ზ~ა, რ~ ოდეს პყრობილ იყო მო
იქცა ქრისტიანედვე, და აწ ჰყო ესე ამისთვის მიენდვნენ
ოსმალნი და წარმოავლინეს ღორის თავს ბაქარსა ზ~ა: ხ~
ბაქარ უსპობით ვერ და უდგა, და წარვიდა ატენს, და ოსმალ
თა და იპყრეს საბარათიანო, ა~დ გაზაფხულს წარავლინა
ბაქარ სპანი ამათ მოსწყვიდნეს თრიალეთს მყოფნი ოსმ
ალნი და ფოკას მოსრნეს ხუთასნი მჵედარნი ტფილისს
მომავალნი: ამისთვის კ~დ წარმოავლინეს მეფე იესე და ახ
ალციხისა ისაყფაშა სპითა ვერ წინა აღუდგა ბაქარ, ა~დ
შევიდა მთათა შ~ა, ხ~ ოსმალნი მოვიდნენ გორს, მოარბინ
ეს გარემონი და დაიპყრეს გორი, უკანქცეულთა შთავლეს
სამილახორო, მუხრანი, და მივიდნენ ტფილისს: ხ~ შ~დ წა
რმოიძღვანეს მეფე იესე გორს, ქცხილვანს იძულებით
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და მოწვეს ქცხილვანი ოსმალთა და წარვიდენა
ჟამსა ამას მოვიდნენ წარვლინებულნი რუსეთიდამ ნაზარა შვი
ლი დავით, და ფრანგისტან, და მოართვეს მეფეს ვახტანგს წარს
ლვა რუსეთს: მსმენელი მეფე იმედებული ჵელმწიფებისა
მათისა აღიკაზმა და წარვიდა და მივიდა რაჭას ქ~ეს აქეთ ჩ ღ კ დ.
ქართულსა  ი ბ, ამას გაჰყვნენ ქართველნი ყოვლის სახლ
იდამ, და კახნიცა მრავალნი, რიცხვით ათას ოთხასი და ზოგნი
უმეტეს დედა წულითურთ; ხ~ რაჭიდამ მივიდა მეფე ვახტანგ
დიდგორს, მუნ მოეგებნეს ცოლის ძმანი თვისნი ჩერქეზის ბა
ტონი, მუნიდამ ქერქეზს შთასრულს სპანი დიდი რუსთა, და მი
ვიდა სოლაღას ახალსა ციხესა შ~ა აგვისტოს კჲ, და ოკდობერს

ჩაჯდა ნავსა და გავიდა, აშტარხანს ნოემბერს ჲ:
ხ~ შ~დ მეფის ვახტანგისა შეკრბენ ქართველნი, მოიყვანეს მა
მად ყულხან კახით თუშით, ფშავით, ჵევსურითა და დადგნენ
თედო წმიდას: ამის მცნობთა ოსმალთა წარმოიძღვანეს მეფე
იესე საბარათიანოსა სპითა და წარმოვიდნენ: ხ~ ქართველნი მი
ეგებნენ გუფთას[ა] ეკვეთნენ და ივლტოდენ ურუმნი მოუჵდა მე
ფე იესე და მოაქცივნა ოსმალნი, მოსწყვიდნნეს ესეოდენნი,
რ~ თავნი ურმებითა წარიღო ერასტი ყაფლანის შვილმა ტ
ფილისს რაჯაფ ფაშასთან, რლ~ნ მოსცა: ლ: დრაჰკანი ჯილდ
ოდ, და დაიპყრეს ყ~ნი ქართლი ა~დ მეფეს იესეს
თუმცა არა უწოდებდენ მეპატრონედ, გარნა მასვე ჰკითხ
ვიდენ, და იქმოდენ საქმესა ქართლისასა:
ხ~ ვინათგან არღარა ვინ ჰყვა წინა აღმდგომნი ოსმალთა აღ
წერეს ქართლი ს~დ და დასდვეს ხარკი კაცს სულზედ დრაკან
ი, ცხვარზედ ორი შაური, ძროხაზე აბაზი, და ცხენზე ექვსი
შაური: მოსავალზე ხუთის თავი ხილითურთ და მის გამო
იქმნა ჭირი დიდი და მიექცა სიცრუე თხემსავე, რ~ წართ
ვეს ოთარს ერის თობა, და მისცეს თეიმურაზს ძესა იასო
ნისასა: ხ~ იხილა რა ესე ვითარება, კ~სმან დომენტიმ წარვიდა
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ლორეს, რ~ ჯერეთ ოსმალთ არა და ეპყრათ, და მეფის იესეს
გამო ბესარიონ დაიპყრა კ~სობა, ა~დ მოინდო რაჯაბ ფაშამ კ~სი დომენტი,
ა~დ კ~სი ევედრა ფაშას, რათა წარავლინიოს წ~ე ხონთქრისა, რ~ ჰგონებ
და მუნიდამ ლხინებასა რასმე ქართლისასა: ამან წარავლინა კ~სი დო
მენტი, და მისრულსა სტამბოლს მისცეს პატივი დიდი, და უმეტეს პატ
რიარხთა, და უსმინეს ყ~ნი ვეზირაზამმან, ა~დ ისაყ ფაშას, რლ~ი და სვეს
ვ~ა მეფე ტფილისს ახალციხისა შეუძნდა პატივი კ~სის დომენტისა.,
და ქართველთა მოწმობითა შეასმინა ხონთქარსა, ამისთვის პატიმა
რ ჰყვეს კ~სი დომენტი ჭალაკსა შ~ა, რლსა უწოდებენ ოსმალ
ნი ბოხჩაადას ქ~ეს აქეთ ჩ ღ კ ე, ქართულსა  ი დ და მის წილ
ბესარიონ იქმნა კ~სად ქართლს:
ხ~ მეფესა ვახტანგს მიუწოდა დიდმან პეტრე ჵელმ წიფემან იმ
პერატორმა პეტრებურხს, მისრულს ცარიცინს ესმა სიკვდილი
დიდის პეტრესი, და მძიმდა ფ~დ, ა~დ წარვიდა და მივიდა მოსკოვს: მუნ
და ხვდა და რეჯან ასული მეფის არ ჩილსა, და შეიტკბნენ ფ~დ: შ~დ მი
ვიდა პეტრე ბურხს იმპერატრიცა ეკატერინას წ~ე, და მან პატივს
ცა მეფებრ დიდებითა, და მიანიჭნა ურიცხვნი; მერმე გაზაფხ
ულს წარმოავლინა გილანს, რათა ზავ ჰყოს ყეენსა და მათ შ~ს;
ამისთვის მოუწოდა დედო ფალს რუსუდანს მეფემან მოსკოვს,
და მოსრულს მეფეს მოსკოვს და ხვდა დედოფალიცა მუნ, და უტე
ვა და თვით წარმოვიდა გილანს:

ხ~ დარუბანდს მოსრულს მეფეს მოართვეს ანდრიას კავალერია ლუ
რჯი იმპერატრიცასაგან, მერმე მოვიდა გილანს, მაშინ მოერთ
ნენ გილანელნი ს~დ, და აცნობა ყაენსა ყ~ნი მეფემან ვახტანგ:
ამ ჟამებთა მოსრულ იყო ნადირავშარი წ~ე ყაენისა:
ხ~ ამან ბრძანებითა ყაენისათა მოკლა ფათალიხან ყაჯარი, და დააპ
ყრობინა მაშათი ყაენსა, ამან უწოდა თამაზ ყული, და მი
სცა ყორჩიბაშობა; შ~დ დაიპყრა ხორასანი, ა~დ ვერა რასა მყოფელ
იყო ყაენი თვინიერ მისა მაშინ კითხვა სათნო ჩენითა მისითა
მიუმცნო მეფესა ყაენმა ზავის ყოფად ვ~ა ნებავს, და მოგზავნაცა
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ნიჭი: ხ~ მიიცვალა იმპერატრიცა ეკატირინა, და დაჯდა ძის ძე დი
დისა პეტრესი პეტრე წლისა ათსამეტისა, ამან მიუწოდა მეფე
ს მოსკოვს და მივიდა მეფე ქე~ს აქეთ ჩ ღ კ ჲ, ქართულსა  ი ვ:
ხ~ ამას ქ~კნის წინას წელს მიიცვალა მეფე იესე ტფილისს:
მაშინ ისაყ ფაშამ განჰყო ქართლი, სომხით საბარათიანო მი
სცა ერასტი მდივანბეგს ყაფლანის შვილსა მცხეთას ზეითი
ბაგრატ ციცი შვილსა ზემო ქართლი გივს ამილახორსა მუხრა
ნი და საერისთოები მთათავე მთავართა და ამათ მიერ მოიღებდა
ხარკსა, და სხვათა რაჳ იგი უჵმდათ: ა~დ შურითა ქართველთათა
ურთიერთთა იყო უუფროსესი ჭირნი, და ართ მიდიან და სძრცვ
იდიან ოსმალნი შესმენითა მათითა:
ხ~ კ~დ უმეტესად ოჵრებითა და ტყვეობითა ლეკთათა, გარნა
და იმორჩილნეს ამა მთავრთა გამო ოსმალთა ესრეთ, რ~ უკე
თუ მალე მსრბოლისად მყის ცხენი შესხდიან თვით მათ ზ~ა,
ვ~ა უყვეს მანუჩარ ყაფლანის შვილსა, და გიორგი ქავთარი
შვილსა აღუდვეს ლაგამნი, შესხდენ და სჩხვლეტდენ დეზი
თა წასლვად: კ~დ უკეთუ ვინმე ავნის ოსმალთა ჩამოაც
ვიან ანძასა, და გარდა აჵდევინიან ვეცხლი დიდ ძალი, ვ~ა
უყვეს დიმიტრი ამილახორის შვილსა, რ~ი ჩამოაცვეს ან
ძასა ორითა მსახურითა:
კ~დ განადიდა მელიქი ტფილისისა აშხარბეგ ისაყფაშამა,
რ~ მივიდნენ დარბაზობად მისა სპასპეტი ლუარსაბ და ქართ
ველნ მთავარნი, ა~დ მან არა მიხედნა არცა იხილნა
და გამოუტევნა: ხ~ მაჩაბელი თეიმურაზ არა ერჩდა ამი
ლახორსა და სწყვეტდდა ოსმალთა სადაცა ვინ მოახელის:
კ~დ განდგა ქსნის ერისთავი შანშე, და თეიმურაზ არაგვის ერი
სთავიცა განაძეს ოსმალთა და დასვეს რევაზ, და ეს რევაზცა,
არა ერჩდა ოსმალთა, ამისთვის უბრძანა ისაყ ფაშამ მამ
დ ყულიხანს, და წარმოავლინა ახალციხის სპანი, მოვიდ
ნენ ესენი განაძეს რევაზ და დასვეს პაპუა ზურაბის
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ძე: მერმე მოვიდნენ ქსანი მოარბიეს, და მოადგნენ ვანთის ციხესა, და
ქვაბიდამ მოსრვიდენ მრავალთა ოსმალთა, ა~დ ღამესა მას განივლ
ტვენ ქვაბიდამ, იხილა შანშე ერისთავმან, მისცა ქრთამი ოს
მალთა ზავი ყვეს მათთანა:
ხ~ ამილახორმა გივმა წარმოიყვანა მამად ყულიხანითურთ ოსმა
ლთა სპანი და დაესხა მაჩაბელს მუგუთს, შემუსრეს ციხე სვერ
ისა, რლ~ი აღაშენა თეიმურაზ მაჩაბელმა გარნა მუგუთს მოსრნეს მრ
ავალნი ოსმალნი, შ~დ მისჭირდა და განივლტო მაჩაბელი და მივიდა
რაჭას, ხ~ ოსმალთა მოსწყვიდნეს, მოსრნეს მოსტყვენნეს და მოაოჵრეს
ციხენი, და მოვიდნენ გორს, და ენებათ ოსმალთა მოტყუება და შეპყრო
ბა მამად ყულხანისა, და წარვიდა კახეთს, ა~დ ოსმალთა დაიმორჩ
ილეს ქართლი უმეტეს, და განიყვეს და ბნები:ხ~ ამასვე ჟ~ა მოა
დგნენ ლეკნი ჭალასა მოკლეს ამილახორის შვილი ერასტი, და შ
ემუსრეს ჭალა, გამოიყვანნეს მუნიდამ ტყვენი ათასი სულნი და
უმეტესი და წარვიდნენ: გარნა თვინიერ ამისა, და ამათ ჭირთა
შ~ა, რლ~ი იყო ოსმალთაგან გაზაფხულ, შემოდგომას მარადის ატყ
ვეებდენ ლეკნი, რ~ ჯარ დაჯარად, დას დასად გამოვიდიან ათას ხუ
თას ოთხას სამას და უმეტესნიცა მრავალჯერ და უმცირესნი ყაზაზად:
ხ~ ესმა უსუფ ფაშას ძესა ისაყ ფაშისასა გამოსლვა ლეკთა გამო
ვიდა სპითა ოსმალ ქართველთათა, და ეკვეთა მუხრანს ლეკთა მო
სრნა, იგინი, და ნაშთნი შევიდენ შიოს უბანს, მოადგა გარს და შე
ესივნიან და სრვიდენ ლეკთა: ა~დ ესე ომის ბრძოლის ჵმა ეს მათ
სხვათა მომავალთა ლეკთა, მოვიდნენ და აოტნეს უსუფ ფაშა:
რ~ კნინღა გარდაიხვეწა, და მოსრნეს ლეკთა ოსმალნი უმრავლესნი:
კ~დ ნადარბაზევს ეკვეთა ლეკთა მაჰმად ბეგ ოსმალ ქართველითა
სპითა, ა~დ ლეკნი ივლტოდენ სადაცა მზირ ეყოთ ტყეთა შ~ა, და
არა მივიდენ ოსმალნი, უწყეს ლეკთა იმიერ ამიერით თოფთა ცე
მა, მოსწყვიდნეს ოსმალნი, და აოტნეს, ვ~რ მცირედნი განერნეს: ხ~
განვიდა კახეთს უსუფ ფაშა, და იჵმო მამადყულიხან მე ფე კახეთ
ისა, ა~დ მომსვლელ შემმთხვეველს ბეჟან ბაღს ღალატით სცა
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მაჰმად ბეგ ხანჯალი ჭაჭს შუა და მყის მოაკვდინა, და მისთანა ალავერდ
ელი ეფრემ, და სხვანი წარჩინებულნი კახნი მთავარნი, და განერა სი
კასკასითა თვისითა ქისიყის მოურავი აბელ და მცირედნი ნაშთნი ივლ
ტოდენ: მოიქცა ტფილისს, და მამად ყულიხანის თავი ხონთქარსა წარ
უძღვანა უსუფ ფაშამ და მოანიჭა ნიჭნი მრავალნი: და ამისა შ~დ მი
სცეს ბატონის შვილის თეიმურაზს მეფობა კახეთისა, და ჰყვეს მეგობრა
დ თვისად: ხ~ კ~დ გორიდამ მომავალთა ოსმალთა თარა ყალთა სპ
ათა ემთხვიათ ნიჩბისის ბოლოს აქლემის ყელს ლეკნი კვეთებასავე
აოტეს ლეკთა, და მოსწყვიდეს უმრავლესნი, ხ~ მკვდართა აჵმარეს ჩი
ბუხნი თვისნი უკანა კარით, განძლიერდეს ესრეთ: რ~ უწყეს სამც
ხეს, ჯავახეთს რბევა და ტყვენვა ლეკთა, ვინათგან არღარა და შთა

მსახლობელნი მუხრანს, ქართლს საციციანოს, და ადგილი საბარა
თიანო სომხითსაცა, თვინიერ სიმაგრეთა: გარნა კ~დ მრავალ გზის, რ~
მუშაკობადცა პარვით მალვით ჩამოვიდიან, და მათნი მხილველნი ივლტოდიან სიმაგრეთა შინა:
შ~დ მრავალ გზის მოსწყვიდნეს ოსმალნი ვ~რ ვერღარა წინა აღუ
დგნენ და მოერბიათ ჯავახეთი: სცნეს ქართველთა და აცნობეს ოს
მალთა, მოვიდენ ქართველნი, და შეკრეს დიდგორას კოშკის ყელი,
და რა მოვიდნენ, მაშინ თელათგორის ბოლოს დახვდენ ოსმალნი, და
უფროსად მოსწყვიდნეს , ა~დ იყო მათთაგანვე უფროსად ტყვენვა
და ოჵრება, და ბრძოლასაცა იგინი უმეტეს მრე ექმნებოდენ, ვინა
თგან განმრავლდა სიძვა მრუშება სოდომური, ტყვის სყიდვა, შუ
რი, ვეცხლის მოყვარება, და ყ~ი არა წმიდება, და სხვანიცა მრავალ
ნი ბოროტნი, და ამისთვის მოუშვა ღ~თნ ბრ~ტი, რ~ მჵეცნიცა მიეტ
ევნენ, და ურიდად სჭამდენ მრავალთა:
კ~დ მოვიდა სირი ჭივჭავი, რლ~თა და აბნელიან მზე სიმრავლითა
და მოჭამა ნაშრომი ს~დ, რლ~ი არა თქმულ არს საუკუნითგან:
ხ~ კ~დ იყო სრვაცა მომსვრელი, ჟამითა ძლიერი, გარნა არა ვინ შე
იშინებდა ღ~თისასა: ხ~ შ~დ ლტოლვისა ისაყ ფაშისა მოვიდა თოფ
ალ ოსმალ ფაშა, ამან უბრძანა ქართველთა საჭურველით ყოფა,
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და პატივთ უჵმობდა დიდებულთა, და პატივსცემდა ყ~თა და ასწავებდა ერ
თობასა და ვედრებასა ღ~ისასა: მაშინ სპანი მისნი მ~დის მრე ექმნებოდეს.
ლეკთა და მოსწყვედნენ: ა~დ შ~დ მცირედისა წარავლინეს ბაღდადს, და შ~დ
მისსა კ~დ მოვიდა ისაყ ფაშავე, და იქმნა ვ~ა პ~ლ გარნა უძვირესიცა:
ხ~ რაჟამს გარდაიცვალა პეტრე მეორე იმპერატორი და დაჯდა იმპერატ
რიცა ანნა, ამან მიუწოდა მეფესა ვახტანგს პეტრებურხს, მისცნა
ნიჭნი, და წარმოავლინა და რუბანდს, რათა და იპყრას შამახია, და მერმე
ქართლი: წარმოსრული გამოვიდა და რუბანდს ქე~ს აქეთ ჩ ღ ლ დ ქართულ
სა  კ ბ, ა~დ წინა ჵსენებულმან თამაზხან პირველვე და იპყრა ხორ
ასანი [ის] და განასხნა ისპანიდამ ავღანნი და დასვა მუნ შაჰთამაზ:
ხ~ აღიღო ოსმალთაგან თავრიზი და დაუტევა ყაენი ბრძოლად ერევა
ნს, და თვით წარვიდა ხორასანს: ა~დ შაჰთამაზ აოტეს ურუმთა ერევა
ნს და ლტოლვილი მივიდა ისპაანს: ესე სცნა თამაზხან მოვიდა ისპა
ანს, და შეიპყრა შაჰთამაზ რ~ იყო მემთვრალე და უბადოდ მქცევი, და თ
ვით წარვიდა ბაღდადს შეება, მოკლა [.] თოფალ ფაშა, და მივიდა სისპა
ანს, და განემზადებოდა ბაღდადსა ზ~ა, და უტევა ბაღდადი, და ვ~რ ესმა
წასლვა მეფის ვახტანგისა და რუბანდიდამ შამახიასა ზ~ა, მოის
წრაფა, და მოვიდა უცნობელად შამახიასა, აღიღო იგი სულხავისა
გან, და მერმე შეუჵდა სულხავს კუმუხს, მოსწყვიდნა, აღიღო ალ
აფი მათი და გამოვიდა შაქს, და მუნითგან მოადგა განჯას, მი
უვლინა დარუბანდს მეფეს ვახტანგს კაცნი, რათა მივიდეს მ

ისთანა ა~დ მეფემ არა ინება და განვიდა აშტარხანს, ვინათგან
მისცეს რუსთა ყ~ნი სპარსეთისანი თამაზხანს, გარნა თამა
ზ ხან ვერ აღიღო ზამთარსა ამას განჯა:
მაშინ ქართველთა მოსწყვიდნეს ოსმალნი ტფილისს გარეთნი ს~დ,
ეგრეთვე გივი ამილახორი შეეტყუა გორის ციხეს ოსმალთა და მო
სრნა იგინი და დაიპყრა: ციხე: მერმე მოერთვნენ ქართველნი
განჯას თამაზხანს, ა~დ მან მცირედითა პატივსცა ნიჭითა და წა
რმოატანა ხანჯალხან სპითა, რათა ბრძოს ოსმალთა:
ხ~ მოვიდენ ესენი ოსმალთა თანა, ამათ ეკვეთნენ ყიზილბაშ ქა
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რთველნი, აოტნეს ოსმალნი, მოსწყვიდნეს, და სხვანი შევიდნენ ტ
ფილისს: ხ~ ამისა შ~დ მი[.]ვიდნენ გორს, და მუნიდამ გაზაფხულს დად
გნენ კოჟორზედ ყიზილბააშ ქართველნი, აოტნეს ოსმალნი, მოსწ
ყვიდნეს, და სხვანი შევიდნენ ტფილისს:
ხ~ ამისა შ~დ მოვიდნენ, შეკრბენ კ~დ და დადგნენ ავჭალის თავს გლ
დანს გამოვიდა ტფილისიდამ მაჰმად ბეგ სპით ოსმალთათა და აოტ
ნეს კ~დ ყიზილბაშ ქართველთა, გამოვიდნენ კ~დ ყიზილბაშ ქართვ
ელნი და ტალანი ამათნი წავკისს, მოვიდნენ ოსმალნი ღამე, და მო
სრნეს ტალანი ს~დ, და დილასა და ესხნენ ყიზილბაშ ქართველ
თა, და ეკვეთნენ ესნიცა, და ივლტოდენ ოსმალნი და მოსრვიდენ,
მოჰყვნენ და მოადგნენ ტფილისს: ხ~ გაზაფხულსა ამას დაუტ
ევა თამაზხან განჯა, და თვით გარ მოდგომილ ჰყო სხვითა სპი
თა, და შემოვლო სომხითი, დმანისი, გარდავლო ყაიყულას, და
მივიდა ყარსს: მაშინ მუნ მოსრულ იყო სარასკრად ქოფუროღ
ლი აბდულ ფაშა სპითა დიდითა, ვერა რაისა მყოფელი თ
ამაზ ხან ყარსს, მოიქცა და დადგა ერევანს ზევით: ხ~ მესა
მის დღის დილასა მოვიდა ქოფუროღლიცა სპითა ეწყვნე
ნ, და იქმნა ბრძოლა ძლიერი მოკლეს მუნ ქოფრული და
ივლტოდენ ოსმალნი, რ~ ერთი ასთა შეიპყრობდა, ამის
მხილველთა ოსმალთა მისცეს ერევანი, განჯა, ლორე,
ტფილისი, და დაიპყრა თამაზხან, და ქართველთა მიუწოდა
ერევანს, ა~დ მუნ შეიპყრნა თვინიერ ქაიხოსრო ყაფლანის
შვილისა, რ~ იყო მას ჟამსა სპასპეტი, და პატიმარნი წარ
მოავლინა ტფილისს ქ~ეს აქეთ ჩ ღ ლ ე ქართულსა  კ ვ:
ხ~ ქართველნი მოგზაურნი განივლტოდნენ თვინიერ ვახ
უშტი აბაშიძისა, ხ~ ტფილისიდამ წარავლინა სპანი, და მი
უჵდენ ბარძიმს არაგვის ერისთავსა არაგვსა ზ~ა, მუნ აოტ
ნეს ყიზილ ბაშნი, ა~დ ზემო ქართლს და საციციანოს აღ
ყარა სულნი მრავალნი და წარგზავნა ხორასანს, ხ~ თვით იდ
გა ტფილისს თვე ერთი პრველს ოკდომბერ გასვლამდი
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ნ, და იყო ოჵრება დიდი, და ვიცავინ და შთნენ იმალვოდნენ ნაპ
რალებსა კლდეთასა, და ქვაბებსა შ~ა მცირედნიღა განერნენ:
იხილე რისხვა, რ~ არა კმა იყო პ~ლ, ა~დ ხირხილიდამ ინჯამდე
სამასი დედათა მოგდებულნი ჩჩვილნი ყრმან ეყარნენ მკვდ
არნი: ხ~ თამაზხანს ს~დ აოჵრებისა ქართლისა განმზრახსა
მოესმა მოსლვა თათარხანთა დარუბანდსა, ამისთვის და უტევა
ქართლი ჩავლო კახეთი ოჵრებით, და მივიდა და რუბანდს, ა~დ თა
თარხანნი უკუნ ქცეულ იყვნენ, და მან შემუსრა უცმი, და მო
ვიდა მუღამს, და მუნ: გაჵელმწიფდა, და იწოდა ვ~დ შაჰნა
დირ: მერმე მივიდა ისპაანს წარსლვად ყანდაარსა, ხ~ ქარ
თლს დაუტევა ალი მირზა ძე იმანყულისა ვ~ა ვალი და სე
ფიხან სარდალი: ამან სეფიხან მოიყვანნა გორს ზევით ფხ
ვენისს ქართველნი და კახნი, და შეიპყრა მეფე თეიმურა
ზ, გივი ამილახორი, ბარძიმ ერისთავი, და სხვანი თავადნი
ხ~ შანშე ივლტოდა, და წარუვლინნა ესენი ისპაანს შაჰნადირს:
ხ~ მან არა რაჳ ავნო, და წარიყვანნა ყანდაარს პატივით:
შ~დ მისცა ხანჯანხანს ხანობა ქართლისა, და წარმოატანნა
ქართველნი, და გამოუტევნა ყ~ნი, გარნა ძე მესის თეიმურ
აზისა ერეკლე ყრმა იქ დაიჭრა, და თან იახლა:
ხ~ თვით აღიღო ყანდაარი, და წარვიდა ინდოეთს, და მეფის
ძე ერეკლე თან ხლებით პატივით იმყოფა: მაშინ მოსრუ
ლმან ხანჯალხან და სდვა ხარკი და ჭირი დიდი, რ~ ხეთა ვე
ნახთა და პირუტყვთა ამათ ყ~თაგან აიღებდენ, და ამათ
და იპყრნენ სპანი. და უწოდეს ნოქარი, და მთავართაცა სახ
ელოთივე მათითა პატივსცეს, და მიუხვნეს მამულნი,
და მსახურებდენ ტფილისის ხანსა, რ~ ამისთვის განსაგო
იყო კახეთი[.] ბოსჩალუ და ყაზახი კ~დ მოჰკრებდიან ტყვეთა
და წარუვლინიან შაჰნადირს: ხ~ შანშე ერისთავი ჟამად ერჩ
დის და ჟამად უკუდგის: ხ~ მეფე ვახტანგ და დგა აშტარხა
ნს წარავლინა ძე თვისი ბაქარ ქართველით ურთ მოსკოვს,
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და მოიყვანა დედოფალიცა მუნ, და იყო გასვენებით წელი ერთი;
შ~დ გარდაიცვალა ქე~ს აქეთ ჩ ღ ლ ზ, ქართულსა  კ ე მარტს კვ
და დაფლეს მუნვე დიდითა პატივითა და ჵელმწიფურითა სობორას შ~ა:
შ~დ წარვიდა დედოფალიც რუსუდან მოსკოვს და დაშთნენ იგინიცა მუნ:
[ხ] ხ~ მიიცვალა ბესარიონ კსი: შ~დ მისსა მოვიდა კ~სი დომენტი
სტამბოლიდამ იმერეთს და მოიყვანეს იგივე კ~სად ქართველთა, მოს
რულს მიეგება ხანჯანხან და ყნი წარჩინებულნი ქართველნი, და ქა
ლაქი, და სცეს პატივი დიდი ქ~ეს აქეთ ჩ ღ მ ა, ქართულსა  კ თ ხ~
მოკვდა რა ხანჯანხან მისცეს იმამყულიხანს ავშარს და ვინათგან
არა ერჩდა შანშე მოადგნენ ყიზილბაშნი, მაშინ ვერ და უდგა შანშე

და ივლტოდა დედა წულით იმერეთს, და მუნიდამ რუსეთს, მისრული
მოსკოვს არღარა შეიწყნარა ჵელმ წიფემან, და მოვიდა ქართლსავე,
და დაიპყრა მამულნი თვისნი მოიყვანნა ლეკნი, და აოჵრებდა ქყანათა:
ხ~ ად ლტოლვილსა შანშეს ძმას ყულარაღასს იესეს წაჰგვარეს ძმასა ცო
ლი არაგვის ერისთვიანთა, და მისცეს ყიზილბაშთა, ამისთვის შეი
კრიბნა შანშემ ლეკნი, და მოადგა ანანურს, შემუსრა აღიღო, იგი
და მოსწყვიდნა არაგვის ერისთავნი ს~დ, რ~ არავინ განერა: იხილე რ~ გი
ორგი ერისთვის ცოლი მარილის ქვით კიდული წარიქციეს ლეკთა:
გარნა არა დასცხრა კ~დ შანშე და ერისთავი, და ატყვეებდა ქართლსა
ლეკით: ესე ლეკნი მოვიდნენ ტაშირს: ჰსცნა სეფიხანმა [.] ყაზახს,
რლ~ი პ~ლ იჯდა ტფილისს ხანად, და შესმენითა ქართველთათა რის
ხვით წარაყვანინა შაჰნადირმა: ესე მოვიდა ხუთასის კაცითა
დმანისს, წარიძღვანა ქაიხოსრო სპასპეტი, და მიუსწრა ტაში
რიდამ გარდმავალთა ლეკთთა კახეთს ალენს მთასა ზ~ა ეკვეთა
და მოსწყვიდნა, რ~ მცირედნიღა ივლტოდენ: კ~დ გარდაუსწრა კახ
ეთს, და ქართლიდამ გარდმოსულნი მოსწყვიდნა მრავალნი,
და ტყვენი ს~დ და აყრევ[.]ინეს, ა~დ ყიზილბაშთაცა მრავალ გზის მო
სწყვიდნეს ლეკნი, გარნა აქვნდათ სადგურად ქსანი, და მარადის
იყო რებევა მათგან და ტყვენვა რ~ არღარა იყო მოსახლე ვინათ
გან ფ~დ შეშინდნენ ლეკთაგან
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ხ~ ხუთმან ლეკმან და ყვეს ჩხიკვს ზამთარი ტყვით დედაკაცებით
მიდგომილთა[..] ლეკთაგან შობეს, და ზაფხულსა აღკიდეს მათვე შ
ვილნი მათნი და წარვიდენ, ამისთვის მიუშვა ღ~ნ ვინათგან იყო უშ
იშობა ღ~ისა: ხ~ შ~დ მოიქცა რა ინდოეთიდამ შაჰნადირ, მოვიდა და
მოადგა ლეკეთს, წარმოავლინა სპანი და მოადგნენ შანშეს, გა
მოიყვანეს ამათ აწერ[.]ის ჵევის ციხიდამ ცოლშვილი შანშესი და ტ
ყვენი მრავალნი, ხ~ შანშე ივლტოდა ახალციხეს, და ალიყულიხ
ან, რლ~ი იყო თავი სპათა, და ხანი ტფილისისა შევიდა მარღან დვ
ალეთს მოსტყვენნა იგინი, და მათნი შანშესანი, ა~დ ჟამურის
ოვსთა აოტნეს ხანი და მოსწყვიდნეს სპანი მათნი:
ხ~ თხოვნითა შაჰნადირისათა მოსცეს ოსმალთა შანშე მას, ა~დ
შაჰნადირ ინება განტევება მისი თავს მდებობითა ქართველთ
ათა, გარნა არა ინებეს, და წარგზავნა ხვარასანს მაშათას, ა~დ მო
გზაური შანშე გამოიპარა, შეიპყრეს კ~დ და აღმოჵადნეს თვალ
ნი ძმითურთ: ხ~ ქართველნი იყვნენ წ~ე შაჰნადირისა მარა
დის დარუბანდს: მაშინ მოვიდა კ~სი დომენტი, და პატივით შეი
წყნარა და წარმოავლინა ქართლსავე კ~სად: ა~დ ქართლს იყო ჭი
რი დიდი საზრდელთა თვის, ვინათგან თვესა ერთსა მიაღებ
ინა სამასი ათასი კოდი პური და ქერი, რ~ ჰყავთ წარჩინებ
ულთა ცოლ შვილნი ტფილისს, და ვერ ვინ იკადრებდა ურჩებად:
ხ~ ქართველთა შეასმინეს ალიყულიხან, და მოგზავნა შაჰნა

დირ ყოჯახან ტფილისს მაშინ მოსრნეს ყაფლანიანთა ვაჭა
რნი ოსმალთა, შესჩივლეს შაჰნადირს, შეიპყრა ელისბარ
და მოაშთო იგი, ხ~ ქაიხოსროს მიუღო ხუთასი თუმანი და მი
სცა მათ ვაჭართა, კ~დ დაჰკვეთა ბარათიანთა ყურნი საზრდ
ელთათვის: შ~დ მისცა გივს ამილახორს ქსანი და ვექილობა
ქართლისა, ბეჟანს ერისთობა არაგვისა, და უბრძან მოსლვა
ლეკთა ზა კახეთის მთიდამ: ხ~ მოვიდენ რა ტფილისს ს~დ
ქართველნი წარჩინებულნი, ამ ჟ~ა მიიცვალა კ~სი ბატონი
ს შვილი დომენტი ქე~ს აქეთ ჩ ღ მ დ ქართულსა  ლ ა, და დ
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აფლეს მცხეთას: ა~დ დასვა მანვე სიკვდილისა ჟამსა ნი~კს კ~სად ხერხეულიძე,
ესე იყო უმეცარი, და საეროთა უფრო გამწყობი ვიდრე სამღვდელოთა, და მოყ
ვსობდა თათართა, ვ~ე ქრისტეანეთა: ამან ონფორი ოქროქსოვილი სვიმონ
ბატონის შვილის ცოლის ანნას მოგზავნილი მცხეთისა და სჭრა და ბეჟა
ნ ერისთვის ცოლის ქათიბად შეაკერვინა, და მიუბოძა და საქადაგოხატი
მურასათი მოოჭვილი შემუსრა, გვირგვინი საპატრიარხო ლევან და დიანის
შემოწირული და ომფორი სხვილ მარგარიტ თვლით შემკული და სხვანი
ხატნი და ჯვარნი და სამსახურებელნი კათოლიკე ეკლესიისანი შემუს
რნა და განყიდა, არა ჯეროვნად იქცეოდა სამღვდელოთა წესითა, თუმ
ცა ღ~ნ მიუშვა, და ქმნა ბ~რტი უსჯულომან, და საბამიდგან არა მსმ
ენელმან უკეთურმან მახმადიან თაზი შვილმან მახვილითა
მოკლა, ვინათგან საქართველოს პირველი მღვდელმთავარი იყო ვერ შე
ეხებოდა ჵელი მოსიკვდიდ:
ხ~ გივი ამილახორი ემზახლა ბეჟან ერისთავს და დაიპყრა ქსანი, და მო
რჩილებდა ბეჟან გივს: ა~დ ვინათგან ერწმუნა შაჰნადირს მისთვის ქარ
თლი, მოითხოვნა ქვრივნი ქალნი, ქალწულნი ქალნი, და ვაჟნი სამას
ნი, და ხუთასი კვამლი კაცი, და ოცი ათასი ხარვარი პური: ამისთვის
ეზრახა გივი ქართველთა არა ძალ გვიძს ყოფად და განვსდგეთ, ვერ ნებ
ისაებრ დაიპყრნა შაჰნადირ ლეკნი, ხ~ მათ მისცეს პირი მტკიცე, ამ
ისთვის განაზრახნი წარსლვად ლეკსა ზ~ა, და განვიდაცა ხანი ყიზილბაშ
ქართველითა მაშინ [.] გივი გამოივლტო ცოლ შვილით ტფილისითა სი
მაგრითა იმედებული, და მოვიდა ქსნის ჵევსა შ~ა, ა~დ ქართველნი აღა
რავინ გამოჰყვნენ, არცა უკუდგნენ ესერა ესმა ხანსა მოიქცა ტფილისს
ავე, და მოთხოვისათვის მთავართა შეაჭირვებდა მრავალთა ჰგვემა და პყრ
ობილება შეამთხვივა, და მოუხდა გივს, ვერ შემუსრა, მოაოჵრნა გარემო
ნი და მოიქცა ტფილისსავე:
ხ~ ჟამსა ამას წარმოევლინა იმპერატრიცა ელისაბედს პეტრონას
ძე მეფის ვახტანგის ძე ბაქარ აშტრახანს, ესე ჰგონა გივმან მიმსვლელმან
ქართლს მეფედ, წარუვლინა ბარძიმ ბიძის ძე თვისი და მოუწოდა ბაქ
არს, რათა მივიდეს და დაიპყრას ქართლი: ხ~ შაჰნადირ ჰბრძოდა ლეკთა
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ერთსა წელსა, შეაძრწუნა და შეამჭირვა ფ~დ, ჰყიდდენ შვილთა თვისთა,
და სჭამდენ ჵორცსა ღორისასა, ა~დ იყო სიყმილი ძლიერი სპათაცა შ~ს
შაჰნადირისათა, რ~ ოთხი კოდი პური სამ თუმნად იყიდებოდა ამისთვი
ს უკუნ იქცა შაჰნადირ და წარვიდა სპარსეთად:
ხ~ ბაქარს მოუწოდეს კ~დ პეტრე ბურხსავე და მივიდა მუნ, გარნა გივი
და სცხრა, და ბრძოდა ხანი ტფილისისა და აოხრებდენ ქყ~ანათა იგიცა დაე
სენიცა, ამისთვის მოიყვან[ნ]ა გივმანცა ლეკნი ნიჯადად თვისად და
მოსწყვიდნა რაოდენნიმე ყიზილბაშთა სპანი, ა~დ აოჵრებდენ უმეტეს ქყ~ანათა:
ხ~ შ~დ შეჩენითა კახთათა მოკლეს ბეჟან ერისთავი ყმათავე მისთა და
მიერთნენ კახთ მეფეს თეიმურაზს და წარუხვნეს ქონება მთიულთ გი
ვს ამილახორს, და გამოაძეს ცოლ შვილნი მისნი ჵადიდამა, გარნა გი
ვმა კ~დ განამაგრა ქსნის ციხე, ცხვილოსისა კეხვისა და სურამისა, და წ
არვიდა ქართლს: და კ~დცა არა დასცხრა გივი, ოჵრებად ქყ~ანათა ლეკითა:
ესე ყ~ლი ამცნო მეფემან თეიმურაზ შაჰნადირსა და შაჰნადირმა მოს
ცა არაგვის საერისთო თეიმურაზ მეფესა ესე მოვიდა და დადგა ტინ
სა, და ბრძოდა ქსანსა: მაშინ ლეკეთით ლტოლვილი ყაენის ძედ წოდე
ბული წარვიდოდა ოსმალთა შ~ა, და ეტიკმან მისმან შეაცთუნა,
და მოიყვანა მეფის თეიმურაზის თანა: ხ~ მეფე თეიმურაზ მეფემა
ნ შეიპყრა იგი, და წარუძღვანა ძე თვისი ერეკლე, და წარავლინა
წ~ე შაჰნადირისა, რ~ მაშინ ბრძოდა ოსმალთა მუსულს, ამისთ
ვის მადლიერ იქმნა შაჰნადირ, მოსცა ნიჭი დიდი და წარმოუვლინა
ერეკლეცა ნიჭითა: ა~დ ბიძაშვილმან გივისმან რევაზ მისცა ციხე
ნი ქსნისანი თეიმურაზს, და თვით აზნაურით[ა] და გლეხით შთავიდა
კახეთს, რ~ მრავალნი წარჩინებულნი აზნაურნი და გლეხნი და ეშენე
ბოდენ ქართველნი კახეთს, ვინათგან მუნ უმცირესის ჭირით იყ
ვნენ თათართაგან: წელსა ქე~სით ჩ ღ მ დ ქართულსა  ლ ბ, წარმო
ევლინა ხონთქარს, რათა წარმოუვლინოს ლეკთა იგი ამას მიერ
თო ამილახორი გივიცა, ესმა ესე ხანსა ტფილისისასა ალიხანს,
შეიკრიბა ყიზილბაშით და მოუწოდა ქართველთა მეფეს თეიმუ
რაზს, მერმე შეკრებულნი ყ~ნი მოვიდნენ გორს: ხ~ ოს
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მალნი იდგნენ რუისს, და მოვიდნენ თედო წმიდას, მიეგება ხანი მე
ფეს თეიმურაზით, ქართველ ყიზილბაშით, იძლივნენ ოსმალთაგან, და
შემოვიდნენ გორს მოვიდნენ ოსმალნი, მოადგნენ გარს და წარგზავნეს სპ
ითა დიდითა საგანძური იგი ლეკთა შ~ა და წარუძღვანეს და ღის
ტნელნი ბელადი მალაჩი და სხვანი ოსმალნიცა: ესე აცნობა ხან
მა თეიმურაზ მეფის ძეს ერეკლეს, ხ~ ესე შეკრბა მყის კახითა და ა
ვღნით, და შეუკრა არაგვის პირი ჭალა მოსრულთა და ლ
ეკთა, ამათ დილას რიჟრასოდენ ეწყო, და უწყეს თოფთა ცემა, აო
ტნეს ოსმალ ლეკნი და მოსწყვიდნეს მრავალნი. და დევნა უყვეს
ვ~ე ქანადმდე გარნა წარიღეს საგანძური იგი, და მივიდნენ რუი

სს ლტოლვილნი იგი, ამისი მხილველი უსუფ ფაშა აიყარადა წარვიდა ვითარცა მეოტი:
ხ~ ხანი და მეფე თეიმურაზ გამოვიდნენ გორიდამ და აღიღეს ალაფი ოს
მალთი მრავალი, ა~დ არა დევნა უყვეს; შ~დ მოიქცენ ესენი
ტფილისს, და აცნობეს ყ~ლი ყოფილი შაჰნადირს: და ესე განიხა
რა შაჰნადირ, და მოსცა მეფეს თეიმურაზს ქართლი, და ძესა მისს
ა ერეკლეს კახეთი მერმე მოვიდა ტფილისს მეფე თეიმურაზ ქ~ეს
აქეთ ჩ ღ მ დ, ქართულსა  ლ ბ: და ამასვე წელსა აგვისტოს ია.
მო~კდა კ~სი ნი~კზ ხერხეულიძე, და ამასვე წელსა აგვისტოს იქ
მნა კ~ს პატრიარ[.]ად მეფის ძე ანტონი, ა~დ ქუთათელ მიტრა
პოლიტად იყო [.] პირველ, და ბიძამა და ძმამა მისცეს კ~სობა და შ
აჰნადირმცა ნება სცა და უბოძა:
ა~დ მეორეს წელს იცხო მეფედ ცხებულებით მეფედ თეიმურაზ თ
ვესა ოკდომბერსა: ა ქ~ეს აქეთ ჩ ღ მ ე ქართულსა  ლ გ:
და ჰსცხო ამან დის წულმან თვისმან ან
ტონიმ კ~ს პატრიარხმა: ქართლისა,
და კახეთის ეპისკოპოს წა
რჩინებულთა მთავარ
თა ნებითა მცხეთა
ს და იქმნა ცხ[.]ებულ:
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ხ~ პირველ რუსეთს წარსლვამდის იმეფა ქართლს ყოფნა
ში: დ: წელი მეფემან ვახტანგ:
შ~დ ოსმალთ დაიპყრეს ქართლი, და ფაშები მრავალნი გამ
ოიცვალნენ მეფებად, და აოჵრებდენ ქართლ
სა: შ~დ შაჰნადირის ჟამს ხანები ისხდებოდნენ, და უმეტე
სი მწუხარება და ჭირი იყო ქართლსა შ~ა:
ხ~ მისცა მეფეს თეიმურაზს შაჰნადირმა ქართლი, ად ძესა
მისსა ერეკლეს მეფობა კახეთისა ქ~ეს აქეთ: ჩ ღ მ დ ქართლ
სა  ლ ბ:
ამისა შ~დ წარვიდა რუსეთს მეფე თეიმურაზ ჵელ მწიფე
ს იმპერატრიცას ელისაბედს პეტრონას წ~ე თვესა აპრი
ლსა: ა ქეს აქეთ ჩ ღ ჳ, და მიიცვალა სანკტპეტრებურ
ხს ქ~ეს აქეთ ჩ ღ ჳ ბ, იანვარს [.] ჲ, და მუნით წარმო
იღეს და და მარხეს ასტარხანს სობოროში:
ხ~ ძესა თჴსსა მეფეს ერეკლეს და უტევა ქართლი სუფე
ვითამც ჰყოს საუკუნოდ:
ხ~ კ~ს პატრიარხი ანტონი მეფის ძე დიდის პატივით მიღ
ებული უკმოიქცა რუსეთით, რომლისა რწმუნებული იყო დი
დს იმპერიაში ეპრახია ვლადიმერისა, მოვიდა საპატრიარხოსა

ტახტსავე თვისსა ზ~ა ძმასა თვისსა მეფეს ირაკლისა თა
ნა სიყვარულითა მისითა წელსა ქ~ეს აქეთ ჩ ღ ჳ დ
ქართულსა:  ნ ა:

