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Mისს მაღალ-მსვლელობას ³ენარალ-მაიორს Iვან Lეოვიჩს ყიზლარის კამენდანტს ჶროინდორჶს: მეუღირსი ANºäNI: Öათალიკოსი სრულიად საქართჱლოჲ
სა მოვახსენებ მათგან ბრძანებულისა მებრ თხოვისა,
რომელიცა დაღათუ მრავალ-განსაცდელ-შემთხჱვისაგან
დავიწყებით სახელნი Mეფეთა საქართჱლოჲსათანი თჳთო თჳთოდ არღარა მახსოვან. მაგრა სახელოვანთა მე
ფეთა სახელნი, ანუ გარდაცალებანი მეფეთანი. და გართა, და ანუ განყოფანი ნათესავნისანი სამ სამეფოდ ესენი არიან რომელნიცა ძჱლთა შინა მა მატიანეთა საქართჱლოჲსათა წარმიკითხავნნ:
Sიტყუა პირჱლი:
´ირჱლად ვიდრე მე მამა Kართლისა, და ყ~თა მათ ქართველთა. ესე იგი. kართჱლთა. Iმერთა. Öახთა. და -ავახთა რ~ლთაცა ყ~თა მათ ეწოდების Kართჱლი იყო ქართლოს:
X~ სწერენ წერილთ-მწერალნი სომეხთა, და ქართჱლთანი,
ვ~დ ტომისაგან იაფეთისა ყოფად
Kართჱლთა, და სომეხთასა:
Aმან აღაშენა პ~დ ციხეჲ Aრმაზისა, და დაეშენა მუნ
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და უწოდა ციხესა მას Kართლი, და მიერითგან ეწოდა ყოვესა Kართლსა Kართლი: X~ ესხნეს ძენი V~მე რომელთა პ~ლი
იყო Mცხეთოს, რ~ლნ აღაშენა ქალაქი აღმოსავალით Aრმაზისა.
შორის ორთა მათ მდინარეთა, Mტკჳრისა. და Aრაგჳსა. და
სახელი დასდვა მას თვსი. ესე იგი Mცხეთა: X~ ძმათაგან მისთა იშვნეს კახნი, და ჯავახნი. და ძისა მისისაგან რ~ლსა ეწოდა უფლოს იშვნეს ქართველნი. ესე იგი Kართველნი, Iმერელნი Îურიელნი, ·აჭჱლნი, რომელნიცა არიან იმერნი
ესე ყ~ლნი და მთით კერძო საერისთვოთა არაგვისა. და Xსნისა
თა რაოდენნიცა არიან ენითა Kართულითა მოუბარნი:
X~ uფლოს ძემან მცხეთოსისამან აღაშენა დასავლით მცხეთისა Kალაქი. და სახელი დასდა მას uფლის-ციხეჲ,

წიაღ მდინარისა მტკრისა კლდეთა შ~ა რ~ლი არს მახლობელ გორისა.
ვგონებ, ვ~დ ვერსითა შვიდითა: Aქადამ განმრავლდა ნათესავობაჲ Kართჱლთა ხ~ ერთისა ვის მე uფლოსისაგან Nათესავისაგან იქმნა რ~ლიმე შთამომავლობაჲ. რლ~თასა აქნდათ
არა თუ სახელი, Mეფობისა, ა~დ Vოევადებრი რაჲმე პ~ლობაჲ,
და აქნდათ შჳდთა Kართლოსისთა პლ~ისა Kართჱლთა ყლ~თა
მამისათა მთავრობაჲ. და იჯდა იგი Mცხეთას Kალაქსა:
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X~ ამათ Vოევადათა ჟამთა შ~ა იყვნეს ¦~ნი Mამათ-მთავარნი. Aბრაამ, Iსაკ და Iაკობ, და დიდი ³თის-მზრახჱლი Mოსე. და ყ~ლნი ¦~წრ-მეტყველნი ვ~ე ჟამადმდე Aლექსანდრეს მეფისა Mაკედონელისა. რ~ ესოდენნი იმეფნეს ამათ ჟამნი,
ვ~დ ყ~ლნი მამამთ-მთავარნი, და ¦~წ-რმეტყჱლნი, და Mეფობანი. სირიელთა სპარსთა, და Mაკედონთანი ვ~ე მეფობადმდე რომთა გარდაიცლანეს. X~ მაკაბელ 1.1: Aლექსანდრემან სპარსეთით
მომავალმან, ანუ მიმავალმან სპარსეთად. დაიპყრა. ოდეს იგი
ქართლი, და დაუტევა კაცი ერთი Aზონ ორ-ასითა მჴედრითა, რ~ლნი
იყნეს Iტალიელნი. და თჳნიერ თავადთა რაოდენნიცა
აზნაურნი არიან საქართველოსა შ~ა ყოველსა, Aზონის მჴედართა არიან ძენი: dა ესე ვიდრემე სიტყაჲ პირჱლი აქამდის:
Sიტყა მეორე:
Iყო ვინმე ჭაბუკი სახელით ჶარნავაზ ძე Vიოევადთა, რ~ლი ზემო
ითქა. და dედა მისი იყო ასული. dარიოს Mეფისა სპარსთასა,
და აღიზარდა დედამან მისმან ფარულად Sპარსეთს შინა. მით რ~ მაკაბელ 1.7
სპარსთაცა შ~ა მაკედონელთა იყო მთავრობაჲ. დაეშინოდათ მათი.
ნუ უკჱ დარიოსის ნათესავობის-გამო გა არა რაჲ ევნოს ძესა მისსა,
და ეშინოდა აზონისაგანცა რ~ მამა. და ყ~ლი სახლი ჶარნავა
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ზისა აღისპო Aლექსანდრეს მიერ. და შ~დ აზონის მიერ.
dა ვითარიქმნა ოცისა წლისა ჶარნავაზ წარმოვიდა სპარსეთით
და მოვიდა მცხეთად ა~დ ფარულად შიშითა აზონისათა, და ნადირობათა შ~ა კლდეთა შორის ტფილისისათა იპოვნა მრავალნი ვუნჯნი, და დიდროანნი კერპნი ოქროჲსა, და ვერცხლისანი დამალულნი. ხ~ წარმოიხა იგინი კერძოთა მეგრელთასა იყო ვინმე თა-

ვადი დიდი სახელით ქუჯი, მისცა მრწემი დაჲ თჳსი ცოლად.
ქუჯის და ლაშკარი შეიკრიბა უნჯითა მით და მოკლა აზონ. და
დაიპყრა Aფხაზეთიდგან ვ~ე დარბანდამდე. და მაშინ მომკდარ იყო Aლექსანდრე, და იწოდა მეფედ. და განაგო წესი მეფობისა სპარსთა მეფეთა წესისაებრ. და ამან შეაწყო ენისა სინარნარეცა ქართული: X~ მრავალნი მეფენი იშნეს ნათესავნი ამისნი მაგრა აღსწყდა ნათესავობა მისი, და ერთი ოდენ ქალი დაშთა რომელსა მოგარეს ქმრად ქართჱლთა ძეჲ სომეხთა მეფისა ნათესავისაგან სპარსთა მეფისა. სახელით Aდერკი ჟამსა
Aგჳსტოს კეისრისასა და იქმნა ჶარნავაზიანთა Mეფობისა გარდაცალებაჲ Aრშაკიანთად, და ესე ვ~ემე სიტყა აქამდის
Sიტყა მესამე:
Sიტყვა მესამა. Aმის ადერკის მზე იშა ღ~ი ჩჱნი I~K K~ე,
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და ამან Aდერკ იმეფა ჟამადმდე Îაიოსს. და ±ლავდი ±ეისართა
და ამისგან შთამოვიდეს მეფენი რაოდენნი მე ვ~ე ჟამადმდე dიოკლიტიანე ±ეისრისა. და ჟამსა მას აღსწყდეს ძენი Aდე
რკისნი Aრშაკიანნი, და ითხოვეს ქართჱლთა სპარსთა მეფისა
Xოსროვისაგან ძე მეფედ, და მისცა უმრწმესი ძეჲ თჳსი Mირიან მეფედ ქართჱლთა სპარსთა, და სომეხთა Mეფემან Xოსრო.
და მოიყანეს ჭაბუკი მირიან მეფედ Kართჱლთა ძე სპარსთა
და სომეხთა მეფისა ხოროვისა, და მეფე იქმნა Mირიან აფხაზთა და შვილთა ზემო-თქმულისა Kართლოსისათა, და არა შეიცალა გარი Mეფობისა. რ~ Xოსროცა მეფე მამა Mირიანისა
არშაკიანი იყო ა~დ შეიცალა სახელი გარსამით რ~ Aრღარა Aრშაკიანად, ა~დ Xოსროვანად იწოდნეს მეფენი Kართჱლთანი:
X~ მეფე იქმნა სომეხთა ზედა უხუცესი ძმაჲ Mირიანისა ºირდატ
ამან უკჱ მირიან ისმინა ვ~დ Mეფე იქმნა ±ოსტანტინე Hრომს
ძე ±ოსტა დიდისა და ნათელს-იღო იSილივისტროს მ~რ Hრომთა პაპისა, და შ~დ რაოდენთა არა ფ~დ მრავალთა წელთა მოვიდა Kალწული
Nონა და განანათლნა ყ~ლნი საქართჱლონი შვილნი ქართლოსისნი Nათლითა ჭ~ტისა სარწმუნოებისათა, და თჳთ მეფემანცა მირიან ათელ-იღო და ყ~ლთა ქართჱლთა ხელითა ევ1-19 სტრ. 3v

სტათი Aნტიოქელ მამათ მთავრისათა, რლ~იცა აღრაცხილარს Eვსტათი იგი რიცხსა შორის სამასათრამეტთა Nივიელთა Mამათასა: X~ წმიდამან მეფემან ±ოსტანტინე ჟამსა
ამის Mირიანისასა ჰპოვა ცხოვრება ყოვლისა სოფლისა პატიოსანი -~ი U~ისა ³~ისა, და მაცხოვრისა I~E K~ესი. ხ~ ფერხისა საუფლოჲსა ფიცარი Cხოველს-მყოფელისა -~ისა, და სამსჭალი საუფლოჲ რ~ლი არს დღეს სამეუფოსა ქალაქსა Mოსკოვს
რლ~იცა ±ათოლიკე ეკლესისა შ~ა არს Mოსკოვს წარმოუგზავნა
ამას Mირიანს Öეისარმან ±ოსტანტინე:
X~ იშნეს ამის Mირიანის Nათესავისაგან რაოდენნიმე რომელთაგანი არს ვახტანგ პ~ლი რ~ლსა მგელ-ლომად სახელსდებენ
სპარსნი და ესე Vახტანგ იყო ჟამსა Tეოდოსი პლ~ისა და ძისა
მისისა Aრკადისასა ამან ვახტანგ უწოდა Kართილსა Öათალიკოსსა ±ათალიკოსი ბრძანებითა ანტისხელისა პატრიარხისათა
რ~ ხელსა ქჱშე Aნტისხელისა პატრიარხისასა იყო ყ~ლი საქართჱლოჲ ამანვე განყო საეპისკობოსოებად სამეფოჲ თჳსი და
დაადგინნა Eპისკოპოსნი. Aთორმეტნი Kართლს, ათორმეტი -ავახეთს ორი იმერეთს, და ცხრაჲ კახეთს, და ესე ყ~ლნი
ხელის ქჱშე ყო Mცხეთისა, და ყოვლისა საქართჱლოჲსა Öათა
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ლიკოსისა. ამანვე მეფემან Vახტანგ აღაშენა ქალაქი ºფილისი
ქალაქი. Nისანი, გაღმართ ºფილისისა. ქალაქი Öალისი, ჩრდილოთ
კერძო ºფილისისა, და ქალაქი ±ასპი აღმოსავლით კერძო uფლისციხისა, ამანვე აღაშენა ეკკლესია საკათალიკოსო მცხეთასა
სახელსა ზედა ათორმეტთა მოციქულთასა: X~ შ~დ ვახტანგისა შთამოვიდეს რაოდენნიმე მეფენი, და ასწყდეს კუალად: dა
ესე ვ~ემე სიტყა აქამდის:
Sიტყა მეოთხე:
Aქა უკჱ ვიტყოდეთ მეფეთათვის Bაგრატიონთა რ~ლნი შ~დ აღწყჱდისა Xოსროვანთასა ესე იგი შვილთა მირიან, და ვახტანგისთა იქმნეს Mეფედ dა რომლითა უკჱ მიზეზითა ამით. ვ~დ
მოიოხრა რა Iუდეაჲ uესპასიანეს მ~რ, და ºიტესა რ~ლნი მე Eბრაელთაგანნი ივლტოდეს ფარულად შვილნი ტყვეთაგან წარსხმუ
ლთა Iტალიად შთამოსრულნი შვილთაგან კლეოპასთა რ~ლი მოი
ხსენების საღრთოსა შ~ა ლ სახარებასა. Lუკას მ~რ ესენი მოვიდეს
Iერისალიმად მოოხრებულსა მას ქალაქსა. და დემკვიდრნეს მს-

გავსად მწირთა ქალაქსა მას სამშობლოსა თჳსსა. ხ~ ხედჳდეს
რა მოოხრებასა iუდეასსა ვერ შემძლეთა ყოფისათა რ~ მკვიდრობდეს K~ეანენი ფ~დ უმრავლესნი Iუდიანთასა. შვილთა მათ
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ფარულად მოსლვითა ლტოლვილთასა ჰყვეს განზრახვა და წარმოვიდეს აღმოსავალად და მოიწივნეს დიდსა ერმანიასა ხ~ მთავართაგან
სომეხთასა შეწყნარებლ იქმნეს მით რ~ გამოიკითხეს რა მათი იგი
ნათესავობაჲ სცნეს ვ~დ ტომისაგან dავით და Sოლომონ Mეფ
ეთა Iსრაილისათა იყნეს ხ~ ძმა ერთი მათგანი დაადგრა მუნ
და ექსნი მათგანი წარმოვიდეს ქართლად და ვ~რ მოიწივნეს
Nისანად სამეფოსა ქალაქსა ქართჱლთასა ჯერეთ არღა აღწჱდილ
იყნეს მეფენი ხოსროანნი, და მეფობდა მაშინ Sტეფანე
და მისგანცა შეწყალებულ-იქმნეს ფ~დ და ნათელიღეს, რ~ ებრაელთა სჯულისა შემწყნარებელ იყნეს მამულისა მათისა და
უხუცესი მათი სახელით გურამ მეფემან სტეჶანე Aმის სპასალარ ყო. ესე იგი. ჶერთ მარშალ-მყო და სხანი მიიქცენ რომელსამე ადგილსა:
X~ Gურამ ჶერთ-მარშალი dავითიანი სტეფანე მეფისა იყო
კაცი ფ~დ მჴნე მეცნიერ წერილსა, და ფ~დ მორწმუნე და ჟ~ა მას
საქართჱლო იყო შერთულ იმპერიასა ±ეისრისა Bერძენთასა
რ~ლი იყო დიდი იუსტინიანე და ცნობილი იქმნა გურამ Iუსტინიანეს მ~რ და მიემთხვია პატივსა კურატ პალატობისასა: X~ ჟამსა
ამას გადგნენ სომეხნი წ~ისაგან ±ათოლიკე Eკკლესიისა, და
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და ამისა ჟამსა იქმნა მოქცევა აფხაზთა სარწმუნოებად ჭ~ტისა
K~ეს ³~ისა ჩჱნისა ჶრუმენტიოსის ვისმე მ~რ Iუსტინიანე ±ეისრისა
საჭურისსისა, რ~ლიცა ნათესავით იყო აფხაზი რ~ ამა ჟამადმდე აფხაზნი წარმართ-იყნეს:
dა გურამ იგი დღითი დღე წარემაებოდა წინაშე ±ეისრისა და მოკლა სტეჶანე იგი Mეფე და Mეფედ იქმნა Gურამ ყ~ლთა Kართჱლთა, და Aფხაზთა ზ~ა ნათესავობისათჳს საწინასწარ-მეტყჱლოჲსა, და სიმხნისა მისისა: dა ესე ვ~ემე სიტყაჲ აქამდის:
Sიტყა მეხუთე:

dA ვ~რ შთამოვიდეს რ~ნი მე მეფენი Gუარამისგან და განიყნეს სამეფონი ორად, ესე იგი რაოდენნიცა მრავალ გზის მოხსენებულ არიან
აქა შვილნი Kართლოსისნი ხდა პ~ლსა, და მეორესა Aფხაზეთი
და ჟამთა ამათ შ~ა განთავისუფლდა ხელის ქჱშეობისა ანტიოქელთა ´ატრიახისათა
±ათოლიკოსი მცხეთისა. და ყ~ისა საქართჱლოჲსა Iოანე ჟამსა მეექსისა კრებისასა. ხ~ იყო Mეფე ვინმე
ქართჱლთა სტეჶანე ძეთან გუარამისთა, და ჟამსა ამისა გამოცხადნა ყ~დ უღმრთო მახმედ.
¸~დ მეფეთა რაოდენთამე აღსწყდა მეფეთა ქართჱლთა dავითიანთა ძეთა Gუარამისათა Nათესაობაჲ და დაიპყრა საქართ1-19 სტრ. 5v
ჱლოჲ Aფხაზთა მეფემან დავითიანმანვე Bახტანგ პ~ლმან. რ~ლი იყო
ძეთაგან გუარამისთა, და ამის Bაგრატის გამოეწოდა ნათესავთა მისთა Bაგრატოვანი:
X~ ესეცა საუწყებელარს. რ~ Gურამის ჟამითგან იწყეს გამრავლებად ძეთა ქართჱლთასა სკოლათა შ~ა ±ოსტანტინე პოლისათა დამოვიდეს ქართლად და ქმნეს სკოლანი ენითა ქართულითა, და იწყეს თარგმანებაჲ წერილთა, და შვილის შვილი ბაგრატისი dავით მესამე რომელმან აღაშენა საყოფელნი მოოხრებულნი საქართჱლოჲსანი უღთოთა მახმედიანთა მ~რ გამოჩნდა dავით უძლეველად
და არღარა მონებდეს სპარსთა არცა bერძენთა, ა~დ თავისუფალ
იყნეს მეფენი ქართჱლთანი შვიდნი ვ~ე მეფადმდე Tამარისა:
და ესე ვ~ემე სიტყაჲ აქამდის:
Sიტყუა მეექსე:
Iყნეს უკჱ მეფის dავით მესამისა შ~დ მეფენი. dიმიტრი
ძე dავითისი, და ძენი dიმიტრისანი. პ~ლი dავით. და მეორე Gიორგი
რ~ლი იყო შჱნიერ ხილვითა და ახოვან Gამითა dიმიტრი
უკჱ მოკდა და არა დაშთა ნათესავი მისი. ხ~ Gიორგი ერთი
უკჱ ყა რ~ლა
კვირველი Tამარ:
Aმან უკჱ Gიორგი ცხოვრებასა ვე შ~ა თჳსსა დაადგა გვირგ-
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ვინი ასულსა თჳსსა Tამარს, და აღიარეს ყოველთა ქართჱლთა, და
აფხაზთა მეფად. ხ~ იყო Tამარ ოდეს დაადგა Îვირგვინი მამამან ათორმეტისა წლისა. და შ~დ ორისა წლისა მოკდა მეფე იგი Îიორგი
ჭაბუკი, და დაფლეს იგი საფლავსა პაპისა მისისა მ~რ Dავით მესამისაგან აღშენებულსა ფ~დ შჱნიერ გებულსა Îაენათს:
Mაშინ სცხეს მეფად Tამარს ყ~ისა საქართჱლოჲსა, და აფხაზეთისად, ქალაქსა Nისანს, და შერთეს მას ქმარი, რა არა უმკვიდრო იქმნეს სამეფოჲ მისი ძე ოვსთა მთავრისა სახელით Dავით რომელი იყო მისვე Èავითიან bაგრატიონისა შთამომავლობისაგან ესრეთ რ~ მეფენი ვინმე იყნეს ორნი ძმანი ამისვე
სამეფოჲსანი Èავითიან bაგრატვანნი შვილთაგან მრავალჯერ
მოხსენებულისა Îურამისთა პ~ლსა უკჱ ძმას ეწოდა Èიმიტრი
დამეორესა Îიორგი. Èიმიტრი უკჱ იყო მეფედ მაგრა ძმამან მისმან Îიორგი მიუღო მეფობაჲ, და ძე უკჱ ესა ერთი ყრმა მცირე მეფესა Èიმიტრის იგიცა მისტაცა ძმამან მისმან
Îიორგი, და მისცა ოვსთა მთავარსა მძევლად. ხ~ მთავარი იგი ოვსეთისა იყო უშვილო, და მემკვიდრედ თჳსად შეიყვანა ყრმაჲ იგი, და მაშინ ოვსნი, და ყაბარდელნი იყვნეს ყ~ლნი
K~ეანენი, და ამის ყრმისაგან იშნეს მრავალნი ოვსეთს შინა.
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X~ შ~დ ამისა მრავალთა წელთა, მისცა დაჲ თჳსი ·უსუდან
ცოლად მეფემან Îიორგი მამამან tამარისამან მთავარსა ოვსთასა bაგრატოვანსა. ხ~ ჟამსა სიჭაბუკისასა დაქვრივდა ქალი იგი
და მოიქცა ძმისავე თჳსისა საქართველოდ, და მოიყანა თჳსთანა
მე მაზლისა თჳსისა ყრმაჲ Èავით ქმარი tამარისი. და აღიზარდა
იგი, X~ Îიორგი* ასულიცა თჳსი tამარ მისცა აღზრდად დასა
თჳსსა ·უსუდანს: X~ რ~ჟს იგი Mეფა იქმნა tამარ. და ენებათ
ქმარი მისთ~ს ქართჱლთა. და აფხაზთა, რათა არა უმკჳდრო იქმენეს სამეფოჲ, მაშინ ძიება ჰყჱს რათა თუ რ~ლი ჰპოვეს ღირსი ქმრად Mეფაჲსა მათისა. ჰთქჱს. ვ~დ ჭაბუკი ესე Èავით ნათესავი არს მეფეთა ჩჱნთა bაგრატოვანთა. და კეთილ ზრდილ და მჴნე, ამისი ჰყჱს გამორჩეუვაჲ. და tამარცა ითნო საქმეჲ ესე, და ჰქმნეს ქორწილი ვითა ჰშჱნოდა სიმაღლისაებრ მეფობისა ქალაქსა
Nისანს:
mრავალნი უკჱ საკჳრჱლნი ჰქმნნა tამარ, ვ~რ იგი მოიუთხრო-

ბენ მატიანენი მცხეთისა, და გაენათისანი, მრავალნი მძლავრნი და
ზავნი მეფენი უცხო თესლნი დაამდაბლნა წინა-აღმდგომნი
თჳსნი, მრავალნი eკკლესიანი და Mონასტერნი აღაშენნა, და აღშენებულნი განამაგრნა, და განამდიდრნა: X~ სომეხთა მეფენი. Èალვა1-19 სტრ. 7r
ნისნი ხარკსა მისცემდეს მას. და ჰყა მჴედრად განწესებულნი კაცნი, ვითარ სამასი ათასნი: Aმისგან უკჱ ერთისა ძისა, და ერთისა
ასულისა კიდე არა რაჲ იშა, და Sახელისა მისა მისისა Îიორგი, ხ~
ასულისა ·უსუდან:
Aმან უკჱ დაჰყო მეფობასა შ~ა წელიწადი ოცი, და ესრეთ მოვიდაიგი წინაშე U~ისა, და იქმნა ძე მისი Îიორგი მეფედ წლისა ათშვიდმეტისა: და ესე ვ~ემე სიტყა აქამდის:
Sიტყა მეშვიდე:
Mოკდა Îიორგი მეფე, და დაშთა ყრმაჲ მცირე სახელით Èავით, ხ~ მეფე იქმნა ·უსუდან დაჲ მისი, რ~ლიცა დაღათუ შჱნიერ მსგავსად დედისა თჳსისა, გარნა არა საქებელ ვითა სანატრელი იგი
დედაჲ მისი: Aმას უკჱ ·უსუდან განუდგა tავადი ვინმე ქართლისა, და ვ~რ ჰყო კ~დ მონებაჲ მისივე, მისცა მძევლად თავადმან
მან ძეჲ თჳსი, ხ~ იხილარა ·უსუდან მძევალი იგი, ეტრფიალა მას გარნა არა ისიძა. ა~დ ქმრად შეიყანა იგი პალატსა თჳსსა სამეფოსა:
Aმისსა უკჱ მეფობისა შ~ა, მრავალი უკჱ ბოროტნი იქმნეს
სამეფოსა შ~ა მისსა. და განრისხნა ¬~ი, და იქმნა მოოჴრებაჲ ყ~ისა
ქართლისა სპარსთა მ~რ ვლტოლვილთა თათართაგან, ხ~ თათარნი ამისსა
სამეფოსა შ~ა დამპყრობელ-იქმნენ Sპარსეთისა. და მრავალთა ადგილთა
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აზიასთა, ხ~ იყო პირველი მათი ªინგიზ, რ~ლი ყაენ იქმნა: X~ ჩ~ნ
დავჰსდუმნეთ საქმეთა თჳს ·უსუდან მეფისაჲთა. და ნუ განვაცხ
ადებთ მას. ვინაჲთგან იყო ცხებული U~ისა, და მართ-მადიდებელი:
Mოკდა უკჱ მეფა ·უსუდან. და დაჰშთა ძეჲ სახელით Èავით
რ~ლსაცა ჟამსა თჳსსავე ცხოვრებისასა ჰსცხო მეფედ: X~ თათარნი მეფობდეს მაშინ საქართჱლოსა შინა. რ~ რუსუდან წარსწ-

ყმიდა tჳთ-მპყრობელობაჲ, და თათართა ძე Îიორგი მეფისა, რ~ლი
იყო ძმის-წული ·უსუდან მეფაჲსა სახელით Èავით. და ძე ·უსუდანისი Èავით, ორნივე ერთად მეფედ ჰყჱს, რ~ლთა სიგელნი სამეფონი იხილვებიან დღესაცა ქჱმო-წერილნი ესრედ: Sიგელი ესე
ძე Èავითისაგან ქჱმო-წერილი არს. და ძე Èავითისგან ქჱმო-წერია:
X~ დავით ძე ·უსუდანისა ფ~დ მორწმუნე, და ღ~ის მოშიში იყო,
გონიერ. და კეთილ-მსაჯულ, და სხაცა იგი Èავით ესრეთვე, მაგრა ჟ~ა
სიბერისასა Sოლომონს მიემგზავსა ძე იგი Îიორგისა Èავით:
Aმათ უკჱ თან-მოსახელეთა მეფეთა. ფრიადი ჰქნდათ სიყარული ურთიერთარს. გარნა კაცთა ბოროტთა შუა ჰქმნეს ბოროტნი
საეშმაკონი სიძულილისა მიზეზნი, და რათა არა განგრძელდეს სიძულილი, შორის ორთავე მათ Èავითთა, ჰქმნეს განყოფაჲ Sამეფო1-19 სტრ. 8r
თა რ~ Èავითს ძესა Îიორგისსა ჰხუდა ქართლი, კახეთი, შირვანი,
და ჯავახეთი, რ~ლ-არს სამთავრო ახალციხისა, და ყაბარდია, ოვსეთი
და ქისტეთი, რ~ ოვსეთი. და ყაბარდია დაიპყრა სანატრელმან თამარ, და ქისტეთიცა. და და ჯიქეთი ეგრეთვე. თვარე ჟამადმდე tამარისა.
არა იყო მეფეთა საქართველოსაჲთა: Èა ძესა ·უსუდანისსა ჰხდა
იმერეთი, გურია, ოდიში, რაჭა, აფხაზეთი, სანეთი, და ჯიქეთი:
X~ თჳნიერ აფხაზეთისა. რაჲცა ჰხდა Èავითს ძესა ·უსუდანისსა ყოველივე საქართჱლო არს, და ეწოდების ქჱმო საქართჱლო, დაქართლსა, კახეთსა, და ჯიქეთსა, რ~ლ-არს ახალ-ციხისა სამთავრო, ეწოდების ზემო საქართველო, ქართჱლთა Öათალიკოსისა იყო eპარხია, მაგრა სხად სამეფოდ რა იქმნა ქჱმო საქართჱლო, Aფხაზეთისა კათალიკოსისა იქმნა eპარხიად:
X~ საუწყებელ არს ესეცა. რ~ ძისაგან ·უსუდანისა არიან მეფენი იმერთანი, და ძისაგან Îიორგისა არიან, დღესა ·უსთა იმპერიასა შ~ა მყოფნიძენი ქართჱლთა Mეფისანი, და დღესა მყოფნი ქართლსა დაკახეთს მეფენი, ძენი კახთა მეფისანი:
Mერმეცა საუწყებელ-არს ესეცა, რ~ ჟამსა ერთმეფობისასა იყო,
Sამეფოდ ქალაქად Mცხეთა, მაგრა ვინაჲთგან მისცალა Sანატრელმან მეფემან Vახტანგ პ~ლმან, Nისანს. და ºფილისს ქალაქი სამე

1-19 სტრ. 8v
ფოჲ იქმნა Sამეფო ქალაქად Nისანი, რომელა გაღმაროთ ºფილისისა აღმოსავალით, რ~ლსა დღეს მოოჴრებულსა მას მონდორსა ეწოდების ავლაბარი: Èა ესე ვიდრემე სიტყაჲ აქამდის:
Sიტყა მერჱ:
Sაუწყებელ ვიდრემე არს ესე. რ~ შ~დ Èავით მეფისა ძისა ·უსუდანისა,
რ~ლა მამა იმერთსა მეფეთა, არღარა ჰმონებდენ შვილთა Èავითისთა Mთავარნი äდიშისა რ~ლსა წოდებულ-ჰყოფენ Èადიანად.
და Mთავარნი Îურიისა, რომელთა Îურიელი, არცაღა აფხაზნი, არცა Sანნი, და არცა ჯიქნი, ა~დ თჳსად თჳსად იმთავრნეს, პ~ლნი
მათ შ~ს მყოფნი თავადნი: X~ აფხაზნი. და ჯიქნი მოდრკეს უსჯულოებადცა, გარნა მხოლოდ იმერელნი ოდენ ჰმონებდეს, დაღათუ რაჭჱლნიცა, ა~დ რაჭა არა Sამთავრო არს, ა~დ მისვე იმერეთისა
ნაწილი არს: X~ ძეთა Èავითისთა ძისა Îიორგისთა ჰმონებდეს ყოველნი ქართჱლნი რაჲვეცა ჰხდა, გარნა არღარა ყაბარდელნი, არცაღა ოვსნი. და არცა ქისტნი, და მისდრკეს უსჯულიებადცა ყაბარდელნი, ოვსნი და ქისტნი:
Mრავალ-ჯერ განრისხდა უკჱ ¬~ი საქართჱლოსა ზ~ა უკეთურებათათჳს ქართჱლთასა, მაგრა ოდეს მოიქციან ¬~ისა მყის შეწყალებულ-იქმნიან. მჰგზავსად iსრაილთა ერისა, ვ~ა მოგვეთხრობის
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წიგნთაგან რიცხუ. 11.1 Mოსესთა, კალად ისუნავე 8.2 iსუნავესთა. მსაჯუ. 6.7. Mსაჯულთა.
მეფეთ. 19.3 Mეფეთა. ნაშთთ 32.2
Nაშთთა. ისაია 37.3 და ¦ინასწარ-მეტყჱლთასა:
X~ ჰმონებდეს მეფენი kართჱლთანი თათართა ნათესავთა: ªინგიზისთა, და მეფენი იმერთანი Öეისარსა, და უმეტესი უკჱ მშჳდობაჲ
აქნდაყე იმერთა მეფეთა. და იცხებდეს Eკკლესიასა kუთათისასა, და
სამეფო ქალაქ მათდა იყო kუთათისი:
Nუ დაუტევებთ უკჱ Gიორგი მეშჳდისა სახელსა, რომელი იყო მეფე ქართჱლთა, რ~ლიცა ღირს მოხსენებისა არს: eსე უკჱ წოდებულ
ვარსკლავად განთიადისა მემატიანეთაგან kართლისათა, მით რ~ ფ~დსა
უკეთურებისა ღამესა შ~ა იყნეს მეფობადმდე მისსა ქართჱლნი Mეფენიცა და Mთავარნი, მაგრა აღმოიჭჳრა რა Gიორგი Vა

რსკლავმან განთიადისამან, განანათლა ღამე იგი სიბოროტისა,
და მერმეღა Mზემანცა სიმართლისამან განანათლა Sამეფოჲ მისი:
X~ უკეთურებასა რა ვიტყჳ. არათუ Sარწმუნიებისაგან ჭ~ტისა განსლასა ვიტყჳ. ა~დ ბოროტთა საქმეთა: Îარნა ამისსა მეფობისა შ~ა
დაჰსცხრეს ყ~ნი იგი კაცნი უკეთურნი სიბოროტეთაგან მათთა.
და იქმნა შეცალება კეთილ-მადლიერად. Èა მეფობასა შ~ა მისსა
იყნეს ±ეისარნი bერძენთანი åალეოლოღნი, ეგრეთვე მეფობასაცა შ~ა მამისა მისისასა: X~ hრომაელთა, და bერძენთა შ~ს იყო
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განყოფილებაჲ ჟამსა მას არა ახალი, ა~დ ჯერეთ არღა ქმნილ-იყო Öრე
ბაჲ ჶლორენცას: Èა ესე ვიდრემე სიტყაჲ აქამდის:
Sიტყა მეცხრე:
Aრა საიჭჱლ სადამე არს შ~დ Îურამ დიდისა შეცალებაჲ Îუარისა მეფეთა ქართლისა და კახეთისათა, ა~დ მისვე Èავითის და Îუარამის ძეთაგან არიან, რტონო ხისა კეთილ სიტყჳერისა bაგრატისანი
უცუალებლად, და ღათუ იცალა შ~დ tამარის ასულის ·უსუდან მეფაჲსა Îარი
ა~დ iმერთა მეფეთა ოდენ განისაკუთრეს
შეცუალებაჲ იგი, და იგინიცა შ~დ ერთისა ცალებისა არღარა
აღჰსწყდეს, ა~დ მისვე ·უსუდანისათა არიან ძეთაგანნი:
£წყოდენ უკჱ მაღალ-მსულელობამან თქჱნმან, უკეთუ
არა მიპყრობდეს მე აღჳრი თქ~ნისა მორჩილებისა, დუმილი შემიპყრობს აქა გულვებადთა თჳს მოსათხრობელთა, და ვერ დამპყრობელ
ცრემლისა ვარ თქმადთა თჳს, გარნა ვინათგან ითნებს თქჱნი ეგე
Mაღალ-მსახურებაჲ საქართჱლოსა Mეფეთა ტომთა განყოფათათჳს. და პროვინციათა თჳს Sაქრთჱლოსათა შემეცნებასა. ესე არა
დაიტევების:
iყნეს უკჱ შ~დ გიორგი მეშჳდისა მეფენი ძეთაგან მისთა რაოდენნი მე. და ღათუ არა ფ~დ მრავალნი, ხ~ იქმნა მეფედ Vახტანგ მე1-19 სტრ. 10r
ოთხე, და ჟამსა უკჱ bაგრატისსა მოიძულვა ·~ნ ნათესავი ×ართჱლთა, რ~ მრავალ-ჯერ იქმნა მოოჴრება Sაქართჱლოსა, მა-

გრა ესე ვ~რი არა ოდეს, რ~ უღმრთომან Lანგთემურ ჰყო საკჳრველი მოოჴრებაჲ. რ~ლი არა სადა სმენილ-არს:
Mოიწია უკჱ მძლავრი იგი. პ~დ ქალაქი იგი სახელოვანი. სადა იცხებდეს მეფენი, რ~ლ-არს Nისანი, ºფილისი, Öალისი და Mიანისი, Mცხეთა, Öასპი, Îორი, £რბნისი, და ყ~ნი ქალაქნი ×ართლისანი, ეგრეთვე Öახეთისანი ყ~ნი, და Iმერეთისანი, ბრწყინალე იგი ქალაქი, ×უთათისი, Sამეფო ქალაქი იმერთა ყ~ითურთ
აღაოჴრა, და ესე ყ~ი Lანთემურის მიერ ცეცხლითა აღისპო: X~ ერთი უკჱ საქმე ახალი შემოიღო ყ~დ უღმრთომან მან, რ~ ტყჳსა წარყანებაჲ ჰქმნა არცა ერთისა, ა~დ მოასხიან რა სიმრავლენი მრავალთა ბევრთანი, მამანი და დედანი. ჭაბუკნი და ჭაბუკანი. ყრმანი და ყრმაანი. მღდელნი და დიაკონნი, სამღდელოთაგანნი. და მონაზონნი ყ~ნი eკკლესიად მოასხიან, და დასწვიან
eკლესიასა შ~ა: X~ უკანასკნელ მოაგონა მამამან მისმან ეშმაკმან ესეცა. რ~თუ სადამე Cხოველს-მყოფელსა -~ა შეურაცხჰყოფდის ვინ. განარინიან, და მრავალთა ვჰგონებ ვ~დ მილიონისა
უმრავლესთა და იდგეს გჳრგჳნი წამებისა:
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X~ დიდი იგი eკლესია Mცხეთისა. რ~ლი აღაშენა მეფემან Vახტანგ პ~ლმან, რ~ლისა იყო განღებულ კამარანი, და სჱტნი მარმარილოსანი. და იატაკი მარმარილოჲსა. ჯერეთ მოწა ცეცხლითა ბილწმ
ან მან, და მერმე ძითურთ აღმოჰფხურა იგი და სხა იერემ. 5.2. Nაბუზარდან იქმნა Sახლსა ზ~ა ¬~ისასა, და ყ~ნი საეპისკოპოსონი eკკლესიანი. და მონასტერნი ქალაქთა და უდაბნოთანი ს~დ დააქცივნა ძირითურთ, დასცა ერთი eკკლესია განერა აღუფხრულად ჴელთაგან მისთა, თჳნიერ eკკლესია bოდისა, რ~ლი მაშინ მონასტრად
იყო, სადა მდებარე არს Îამი განმანათლებელისა ჩჱნისა Â~ისა ×ალწულა Nონასი, და ესე დაჰფარა ¬~ნ, რ~ მძლავრთაცა ეშინის ზოგჯერ Sიწმიდეთაგან, და დაიფარა Sიწმინდე იგი მაშინ, ვითა მაკაბელ. 2.5. Iერემიას მ~რ დამალულნი Sიწმიდენი:
Mრავალნი უკჱ ბრძოლანი აჩჱნნეს მაშინ ქართჱლთა Lანგ თემურს, რ~ მეფე bაგრატ ფ~დ მჴნე იყო ბრძოლათა შ~ა, ხ~ შ~დ
ვერ განერა [.]მეფეცა. ა~დ ბრძლასა შ~ა აღსწყჳდნეს ლაშქარნი
მისნი. და შეიპყრეს თჳთ მეფე, და წარიყანა იგი ცოცხალი უღ
მრთომან Lანგთემურ: X~ დედოფალი ცოლი bაგრატისა, და ძე ყრმა Îიორგი განერნენ მცირეთა ვიეთმე მჴევლითა. და რაოდენითამე კაცითა Sაერისთაოსა შინა, და ეგრეთვე კათალიკოსიცა Sა-
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Sამოელ განერა მცირითა ვიეთმე Sამღდელოჲთა კაცითა,
X~ ვითარ მოიწია უღმრთო იგი შირანად, განუტევა მეფე იგი bაგრატ ცოცხალი, და მისცა მეფობავე მოოჴრებულისა მის Sამეფოჲსა, და თჳთ წარვიდა Sპარსეთად:
Mაშინ არცაღა ერთი სოფელი, არცა და ბაკი, არცა სახლი სადმე, არცა ეკკლესია იპოვებოდა ქართლისა შ~ა თჳნიერ საერისთვოთა
არაგვსა და ქსნისათა. ხ~ თუ სადამე მორჩნენ დაურღჱველად eკკლესიანი, იგინი, რ~ლნი პ~ლ აღოჴრებულ, და უშენ იყნენ: X~
მოკდა უკჱ მეფე bაგრატ მწუხარებისა მისგან დიდისა.
და არავინ უწყის თუ სადა დაჰფლეს იგი. რ~ Mცხეთა მოფხრილ-იყო
და ყ~ნი eკკლესიანი, და რღჱულ-იყნნეს: dა ესე ვიდრე სიტყაჲ აქამდის:
Sიტყა მეათე:
¸~დ aნტიოხოს მეორისა, უღთოჲსა მის Lანგთემურისაგან მოოჴრებისა, იქმნა მეფედ, რ~ არა რას აქნდა Îიორგი ძე bაგრატისა
გარნა სახელით ოდენ მეფე. რ~არა რაჲ აქნდა მას Sამეფოჲ, არცა იცხო მან, და მოკდა იგიცა ჟამსა სიჭაბუკისასა. და დაჰშთა ყრმაჲ
მცირე. რ~ლი aლექსანდრე. პ~ლი. ხ~ იყო რა რვისა წლისა უწოდეს მეფედ
და იყო აღოჴრებულ, ქართლი, ჯავახეთი, კახეთი, შირვანი და სა1-19 სტრ. 11v
დაცა ვინ თუ სადამე განძრომი იყო ჰშთამოვიდეს მთით, და იწყეს შენებაჲ დაბათა:
X~ სანატრელი იგი დედა მისი dედოფალი, აღზრდიდა aლექსანდრეს
მეცნიერებასა შ~ა Sაღმრთოთა წერილთასა. და ჰმოგარა მას Öო
სტანტინუპოლოთ Mოძღარი ვინმე კაცი ¬~ის-მეტყჱლი, დადაისწავლნა aლექსანდრე* კნინღა ზეპირ ყ~ნი საღმრთო-წერილნი,
და ყ~ი სიმგუგრლეჲ გარეშისა მეცნიერებისა: dა ვ~რ იგი იქმნა
ოცისა წლისა, მეორემან Nემია იწყო ზღუდეთა ქალაქისათა დარღჱულთა განახლებაჲ, და Sახლთა Sამეფოთა, მაგრა ვერღარა აღაშენა სახელოანი ქალაქი Nისანი, ა~დ ºფილისს მისალა ქალაქი Sამეფოჲ, და ყ~ნი ეკკლესიანი რაოდენნიცა საეპისკოპოსონი, ანუ მონ-

ასტერნი მოეფხრნეს უღმრთოსა Lანგთემურს, ყ~ნივე ალაგ
ნი და განაახლნა, და ჰყვის eნკენია დიდი, რ~ლიცა eკკლესია განაახლის:
X~ თჳთ eკკლესია დიდი Mცხეთას აღაგო, მეორემან ვეზრა. 3.2 Zორაბაბელ, და ჰყო eნკენია დიდი პ~ლსა oკდომბერსა, რ~ლიცა დღეინდე
ლად დღემდე ჰგიეს ყ~ა Sაქართჱლოსა შ~ა dღესასწაულად დიდად:
X~ სოფელნი, და ქალაქნი ყ~ნი აღაშენნა, რ~ ფ~დ მჴნე იყო იგი ბრძოლათა შ~ა, და მჰსგავსად dავითის Mამისა მისისა შეაძრწუნნა უცხო
თესლნი რ~ მრავალ-გზის ებრძოლა მათ მკჳდრთა Sპარსეთისათა, და რო1-19 სტრ. 12r
მელიცა აღიღოს ქალაქი, და წარმოიღოს ნატყჱნავი, და წარმოასხნის
დედა-წულითა ტყჱნი, რ~ჟს მივიდის Sამეფოდ თჳსად, მისცის მჴედართა თჳსთა ხუთი, და თჳთ აღიღის ერთი. და მიართვის წ~თა eკკლესიათა, ხ~ ტყჱნი იგი არცა ერთი განისყიდებოდა, ა~დ სადამე
სამეფოდ აღიყანიან თჳსთა ქალაქთა და სოფელთა დასახლდიან მშვიდობით, და უკეთუ თავადთა თჳს თჳსთა სოფელთა უბრძანის თავადთა მათ დასახლებაჲ, და რაოდენნი მჴედართა ჰყანდიან, ფასი მეფისაგან მიეცემოდის, და ქალაქთა, და სოფელთა მეფისათა დასახლებდიან:
oრმეოც წელ უკჱ იმეფა საკჳრველმან მან. და არცა ერთისა ნახევრავისა მიმღებელ-იქმნა გლეხთაგან, და ჟ~ა მეფობისა მისისასა, ვერცა
თავადნი მიიღებდეს რასამე გლეხთაგან თჳსთა, რ~ ახალ შენ იყო მაშინ სამეფოჲ მისი. და ჰსწადოდა ფ~დ რათა აღეშენოს ქართლი: X~ ყ~ი
მისი ათისაგან ერთი გლახაკთა მიეცემოდა, და ამით ვ~ა ფსალ. 88.37 M~ზე Sაყდარი მისი დაჰსდგა წინაშე Ì~ისა, და იპყრა აფხაზეთი. და იმერთაცა Sამეფოჲ. და ყ~ი რაოდენიცა განყოფადმდე აქნდაყე საქართჱლოჲსა მეფეთა, და ყაბარდიაჲცა, ოვსნი. და ქისტნი, და მახლობელნი აფხაზნი. ჯიქნი, და მახლობენლი იმერთანი სანნი. და იქმნა ერთ სამეფოდ, ვ~ა პ~ლ მამათა მისთა აქნდა:
dა ვ~რ იგი იქმნა ორმოცდა რვისა წლისა aლექსანდრე დიდი. მოუწ1-19 სტრ. 12v
ოდა ძეთა თჳსთა, რ~თა პირმშოჲ მონაზონ იყო, სახელით dავით, და vახტანგს უკჱ მისცა, რ~ლი იყო ძე მეორე აფხაზეთი
ჯიქეთი, სანეთი, ოდიში. გურია, და ყ~ი სამეფოჲ იმერთა მეფეთა. და უწოდა Mეფედ: dიმიტრის მისცა. ქართლი. ჯავახე-

თი. ოვსეთი ყაბარდია, და ქისტეთი, და უწოდა მეფედ: X~ უმრწემესსა ძესა Îიორგის მისცა კახეთი, ჱერეთი, რ~ლსა შ~ა არს
ჭარი, და კავი, მცირენი თემნი, და შაქისი, სადა მჰსთავრობდა
აქამდე აჯიჩალაბი, და მირანი რ~ლისა დედა ქალაქ არს შამახია,
და არა უწოდა მეფედ ა~დ მთავრად. და მოუწოდა მთავართა Sამეფოსა თჳსისათა ყ~თა. და ესრეთ მოათალნა იგინი ძეთა თჳსთა, და
დასდა მაშინ ყ~ა სამეფოსა ძეთა თჳსთასა სულსა ზ~ა ნახევარი
მარჩილისა, და სხაჲ არა რაჲ: X~ ძესა მას თჳსსა პირმშოსა მონაზონსა dავითს მისცა ათალიკოსობაჲ მცხეთისა. და ყ~ისა საქართველოჲსა, რ~ლიც აქსყე ჴელის-ქჱშე დღეს Öათალიკოსსა
საქართველოჲსასა, და თჳთ მონაზონ იქმნა, და სახელ-იდა aთანასი, და გა განბრწყინდაცა ღაწლითა მონაზონებისათა, და ესრეთ მივიდა მორჩიბლითა გჳრგჳნითა წინაშე u~ისა.
X~ ჟამსა მეფობისა მისისასა იქმნა კრებაჲ ჶლორენცას, და ჟამსა დასასრულს მეფობისა მისისასა აღიღეს კონსტანტინუპოლი
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თურქთა: dა ესე ვ~ე სიტყა აქამდის:
Sიტყა მეათერთმეტე:
aლექსანდრე უკჱ პ~ლისა ძეთა ვიტყოდეთ განყოფასა ესრეთ, იქმნა რა მეორე ძე aლექსანდრესი vახტანგ მეფედ იმერთა, აფხაზთა, და
სხათა რ~ლი ითქა, მოკდე უკჱ , და არღა აღწყჱდილ იყნეს ძენი rუსუდანისანი, რ~ლა მეფენი იმერთანი, და
სამეფოჲ მათი დაიპყრეს მათვე, და აფხაზეთიცა ეგრეთვე, და ოდიში
და სხვანი თჳსთავე მთავართა დაიპყრეს, რ~ლთა აქნდა aლექსანდრესამდე. პლ~ისა: X~ dიმიტრი მეფე ქართლისა ძეჲ მესამე aლექსანდრესი, და Îიორგი მთავარი კახეთისა ჰმონებდენ მეფესა სპარსთასა, და განიყო Sამეფო ორად, მაგრა ჯავახეთი, რ~ლ-არს პროვინცია ახალ-ციხისა, დიდით მთავრითურთ თჳსით ჰმონებდეს მეფესა dიმიტრის:
Mონაზონ უკჱ იქმნა მეფეცა dიმიტრი, და უწოდეს dამიანე
და მეცა მინახავნ ხატი მისი მონაზონებისა სახითა, რ~ სადაცა
მე ვიმყოფებოდი მონასტერსა შ~ა მრავალ-მთისასა. მუნ აღასრუ
ლა სრბაჲ ცხოვრებისა თჳსისა. და იქმნა ძე მისი Öოსტანტინე
მის წილ მეფედ. ხ~ მოკუდა Îიორგიცა თავარი Öახეთისა. და იქ-

მნა მის წილ მთავრად კახთა ზ~ა. aლექსანდრე ძე მისი, და უწოდეს
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კახთა მაშინ მთავარსა თჳსსა მეფედ: X~ მოკდა ეფე Öონსტანტინე. და მიიღო მეფობაჲ ძემან მისმან დავით. რ~ლსა მშვიდად სახელს-ჰსდებენ, და ესვა ძმა რომელსა ეწოდა bაგრატ, და მოკლაaლექსანდრე მეფეჲ კახეთის ძემან მისმან Îიორგი. რ~ლსა
hავ-Îიორგი სახელ-ჰსდებენ, და იქმნა მის წილ მეფედ, და დააბრმო ძმაჲცა თჳსი dიმიტრი. და თჳთ ჰავ-Îიორგი მოიკლა სიბოროტეთა და ავაზაკობათა შ~ა ქართჱლთა მიერ:
Mოკუდა უკჱ ქართლისა მეფე dავით მონაზონ-ქმნილი.
და მეფე იქმნა მის წილ ძე მისი Lუარსაბ: dა ესე ვიდრემე სიტყა აქამდის:
Sიტყა მეათორმეტე:
Lუარსაბის მეფობისა დასაბამს იყო ფ~დ მძლავრება სპარსთა
საქართჱლოთა ზ~ა გარნა Lუარსაბის მეფობისა შ~ა ვერღარა
მძლავრობდეს რ~ სხუა ვინ Îედეონ იქმნა სპარსთა ზ~ა Lუარსაბ. ვითარ იგი მსაჯულ. 2.25 Îედეონ Mადიამსა ზ~ა: X~ აქა დამადუმებს მე
სიმჴნე Lუარსაბისა, და მაცხოვრად ერისა თჳსისა. მოცემაჲ მისი ¬~ისა მ~რთ, რ თუ სადამე ვიტყოდე სიმჴნეთა Lუარსაბისთა
განვრცნების წერილი, და თუ სადამე ვჰსდუმნე არა ღირს დუმილით თანა წარსლვისა არნნ სიმჴნენი მისნი: X~ ესე უკჱ ვსთ1-19 სტრ. 14r
ქათ მისთჳს, და ჭეშმარიტი ვსთქუათ, რ~ მოთხრობაჲ
Lუარსაბისა სიმჴნეთა ყ~ითურთ მჰსგავს არს ჭ~ტად მაკაბელისა iუდას სიმჴნეთა, და სიკდილიცა მაკაბელისა მაკაბელ. 9.18 iუდასებრ მიიღო ბრძოლათა შ~ა უცხო თესლთაგან მეშურნეობასა შ~ა არა თუ აჩრდილისა hსჯულისა. ა~დ ჭ~ტისა Sარწმუნოებისა K~ეს R~ის ჩჱნისასა:
X~ მოკდა რა დაწყლული მეფე უარსაბ, რ~ლნ არა ოდეს ჰმონა,
და არცა ამონა Sამეფოჲ თჳსი სპარსთა, მეფე იქმნა ძე მისი
სიმეონ პ~ლი მის წილ, ხ~კახთა ზ~ა იყო მაშინ Lეონ დიდი
ძე ჰავ-გიორგისა. რ~ლმანცა მოჰკლა მამაჲ თჳსი: X~ იმეფა სიმეონ* არა მშვიდობით უცხო-თესლთაგან, და უკანასკნელ ბრძოლასაშ~ა თურქთა წარიყანეს ტყჱდ Öონსტანტინუპოლის

და მიიცალა მუნ, დაიქმნა ძე მისი Îიორგი მეფედ მის
წილ: aმისსა მეფობასა დაიპყრეს თურქთა ქ~ყანა ჯავახეთისა,
და უარ-ჰყჱს და დაუტევნეს თჳთ მთავარმან ჯავახეთისამან, და სამთავრომან მისმან ó~ი ჩჱნი i~w K~ეჲ, და იქმნნ
ეს მახმედიან, ხ~ იყო კახთა ზ~ა მეფედ aლექსანდრე ძე Lეონ დიდისა:
Mოკდა უკჱ Îიორგიცა მეფე წამლითა უღმრთოჲსა,
êაჰაბასისათა, და იქმნა მის წილ მეფედ ძე მისი Lუარსაბ მეო
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რე, ფ~დ ჭაბუკი ასაკითა. ხ~ მოიკლაცა aლექსანდრე მეფე კახეთისა
ძისა თჳსისა Öონსტანტინეს მ~რ. და იქმნა უკეთური იგი Öონსტანტინე მეფედ, მკლელი მამისა, და ძისა თჳისისა Îიორგისა, და მიემსგავსა იგიცა საქმეთა ჰავ-გიორგისათა პაპისა თჳსისათა, ხ~ მოიკლა
თჳით იგიცა უღმრთო Öონსტანტინე კახთა მ~რ: dა ესრე ვიდრემე სიტყა აქამდის:
Sიტყა მეთ-სამ მეტე:
vჰსთქათ რა უღმრთოსა Öოსტანტინეს მ~რ მოკლაჲ მამისა
თჳსისა მეფისა aლექსანდრე მესამისა, და ძისა თუისისა Îიორგისი
და მოკლაჲცა მისი კახთაგან, მეფე იქმნა შ~დ უღმრთოჲსა Öოსტანტინესა »ეიმურაზ პ~ლი კახთა ზ~ა, ხ ესე »ეიმურაზ ძის-წული
იყო aლექსანდრესი ძისაგან თჳსისა მოკულულისა, და ძე კახთა მეფისა
dავითისი: X~ მამამან ამის »ეიმურაზისამან dავით ძემან aლექსანდე მესამისამან, მიუღო მეფობაჲ კახთა მამას თჳსსა aლექსანდრეს სიცოცხლესავე შ~ა, და თჳთ იქმნა მეფედ: X~ არა ჰყოვნა
სასჯელმან საღმრთომან, და მოკდა მეფე კახთა dავით სიცოცხლესავე შ~ა მამისა თჳსისასა, და მეფედ კახთავე იქმნა aლექსანდრე:
X~ შ~დ სიკდილისა aლექსანდესსა, და უკეთურისა მის Öონსტანტინესსა. მეფედ კახთა იქმნა »ეიმურაზ პ~ლი, ხ~ ჟამსა მას იყო
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მეფედ ქართლისა Lუარსაბ მეორე:
Mოიწია უკჱ უღმრთო êაჰაბას მეფე სპარსთა კახეთს ზ~ა და მოაოჴრა კახეთი ვ~ა Lანგთემურ, ეგრეთვე სახედ ამან, და სოფელნი,
და თჳთ ყ~დ შჱნიერი იგი ქალაქი Îრემი, სადაცა მეფობასა გა-

ნაგებდენ მეფენი Öახთანი, გარდაასახლნა სპარსეთად. ვ~ა ჰყო Þაბ
უქოდონოსორ, iერუსალიმსა ზ~ა, და iუდიასა, და Lუარსაბ მეფე ქართლისა წარიყანა aსტრაბათად, და მოჰკლა მუნ მოშთობისა მ~რ
ხ~ Lუარსაბ არა ესა ძეჲ არცაღა ძმაჲ, და აღჰსწყდა Mეფისა სიმონ პ~ლისა ნათესაობაჲ: Mაშინ ქართჱლთა წინა-აღმდეგად
სპარსთა მეფისა. ჰყჱს მეფედ ქართლისად მეფე კახთა »ეიმურაზ
პ~ლი, მით რ~ ცოლი »ეიმურაზისა დაჲ იყო მეფისა Lუარსაბ მე
ორისა, და ჰსცხეს მეფედ ºფილისს, გარნა არა თავს-იდა ესე მეფემან სპარსთამან, ა~დ წარმოჰგზავნნა ქართლსა ზ~ა ლაშქარნი უთუალავნი. და მოვიდეს მდინარესა ზ~ა ალგეთისასა, ვინაჲცა ქართჱლთაცა შეჰკრიბნეს ლაშქარნი, ვ~რ ოცდა ოთხი ათასი: X~
მაშინ განრისხდა Ì~ი საქართჱლოსა ზ~ა, და მოჰსწყდეს ლაშქარნი საქართჱლოჲსანი ოცი ათასი კაცი. და ივლტოდა
მეფე თეიმურაზ იმერეთად: X~ ჰყჱს სპარსთა მეფედ ქართლი
სად სახელით Rოსტომ ვინმე ფ~დ მოხუცებული ძე êაგრატოვ1-19 სტრ. 15v
ანთავე, მახმედიანი, რ~ მეფესა ქართლისასა Sიმეონ პ~ლსა, რ~ლი ზემო
ვახსენეთ, ჰყა ძმაჲ უმრწმესი სახელით dავით, ესე dავით წარვიდა სპარსთა მეფისა, და მახმედიან იქმნა. და ცოლი და შჳლნი მისნი
ყოველნივე დაჰშთეს iსპაანად, და ესე Rოსტომ მუნ იშა ქალაქსა
ისპაანს, და მეფედ ჰყჱს ესე სპარსთა მემკჳრდოებისა ძლით: dა ესე
ვიდრე სიტყა აქამდის:
Sიტყა მეათოთხმეტე:
Mეფე უკჱ ქართლისა იქმნა რა Rოსტომ, მისცნა ციხენი ტფილისისანი მეფესა სპარსთასა, და დარღჱულნი ქალაქთა ზღუდენი განაახლ
ნა, და იმეფა ვ~რ ოც წელიწად ოდენ. და დიდსა სიბერესა მიიწია: X~ არა
ჰყა ძე არცა ასული, და ეძიებდა რათამცა ვინ ჰპოვოს Bაგრატიონთაგანი, რათა იმემკჳდროს: X~ იყნეს მაშინ Bაგრატოვანთაგანნი შვილთაგან Öონსტანტინე ქართჱლთა მეფისათა, და ჯეროვან იყო, რათა მათგანმან ვინმე დაიმკჳდროს ქართლი: eსრეთ უკჱ ძიებასა შ~ა რა იყო
Rოსტომ მეფე, განიზრახა უკჱ, მემკჳდრედ თჳსად ყოფაჲ vახტანგის Bაგრატოვანისა, ვითარ უკჱ Bაგრატოვან იყო vახტანგ. მეათერთმეტესა უკჱ სიტყასა შინა მოვიხსენეთ რა მეფე ქართჱლთა dავით ძე მეფისა ±ონსტანტინესი. და ამის dავითისაცა ძმაჲ მოგჳხსენებიეს სახელით Bაგრატ. ამას Bაგრატს მისცა მეფემან dავით სამ-
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თავროჲ, რ~ლისა სახელი არს Mუხრანი: X~ ამის Bაგრატის ძე იყო
iრაკლი, და ძე iრაკლისა aრჩილ, ძე aრჩილისა vახტანგ მესამე.
რ~ლი იმემკჳდრა მეფემან Rოსტომ: X~ მოკდა მეფე იგი Rოსტომ, და მეფე იქმნა vახტანგ მესამე:
aმან დაიპყრა იმერეთიცა, ოდიში, გურია, ქართლი, კახეთი, ხოლო შირვანი ადრე წარსწყმიდეს კახთა მეფეთა, და შაქისი, რ~ლა
აჯიჩალაბის სამთავრო. არცაღა იგი
აქნდათ კახთა მეფეთა მიე
რითგან მოაოჴრა რა êაჰაბაზ სპარსთა მეფემან კახეთი:
X~ დასა
კახეთსა შ~ა მეფედ მეფემან vახტანგ ძე თჳსი პირმშოჲ aრჩილ.
და თჳთ მეფობდა ქართლსა და იმერეთსა ზ~ა, გარნა ვერღარა ეძლო დაპყრობად სამთავროსა ახალ-ციხისასა. მით რ~ თურქთა ეპყრათ იგი:
X~ შ~დ ჟამთა rოსტომის მეფობისათა, მეფე კახთა »ეიმურაზ
ვერღარა დაადგრა კახეთს შ~ა, რ~ ფ~დ მოხუცებული-იყო, და ძე უკჱ მისი dავით მოკლულ-იყო ავაზაკთაგან ნადირობასა შინა.
და ერთი მხოლოდ ძის წული ოდენ ჰყა სახელით iრაკლი. და დედითურთ წარჰგზავნა რუსეთად წ~ე მეფისა aლექსი მიხაილოვიჩისა
და აღზარდა რუსეთსა შ~ა ყრმა იგი. რ~ლსა რუსნი უწოდებენ Þიკოლად:
X~ მეფე იგი ქართჱლთა vახტანგ ფ~დ გონიერიყო და მჴნე, და
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ჰქმნა მეფობაჲ ოცსა წელსა ბედნიერობით, და პირმშოჲ ძე მისი
წარვიდა კახეთით, რ~ლა მეფე aრჩილ, და დაიპყრეს მეფობაჲ იმერეთისა: dა შ~დ მოკდა მეფე vახტანგ, და იქმნა მეფედ ძე
მისი Îიორგი. და aრჩლ წარვიდა რუსეთად, და მუნ აღესრულა
ჟამსა პეტრე პ~ლისა იმპერატორებისასა, რ~ლისა ძენიცა სამნი
მოჰსწყდეს იმპერიასა შ~ა რუსეთისასა, და დაჰშთა ასული სახელით dარია, რ~ლიცა მოკდა ჟამსა aნნა iოანევნას იმპერატორობისასა:
X~ ვჰსთქათ ესეცა რ~ განუდგა მეფე იგი ქართჱლთა Îიორგი
ძე vახტანგისი მეფესა სპარსთასა, და მიუღო მეფობაჲ Kართჱლთა Îიორგის მეფემან სპარსთამან. და მისცა iრაკლის
ძის წულსა »ეიმურაზ კახთა მეფისასა აღზრდილსა რუსეთს შინა

და Þიკოლოზს სახელდებულსა რუსთა მიერ: dა ესე ვიდრემე სიტყაჲ აქამდის:
Sიტყა მეათ-ხუთ-მეტე:
X~ ვ~რ იხილა მეფემან საქრთჱლთამან Îიორგი*, რ~ მოეღო მეფობაჲ, წარვიდა წინაშე სპარსთა მეფისა, და იხილა რა სიქჱლე Îიორგისი სპარსთა მეფემან ჰყო სპასალარ, და მეფობაჲცა ქართლისავე მისცა მას. და მეფესა iრაკლის მისცა მეფობაჲ კახთა.
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საკუთარი თჳსი: X~ მოკუდა iრაკლიცა მეფე, და მეფეცა Îიორ
გი მოიკლა ბრძოლათა შ~ა ყანდაარს, და იქმნა სპასრთა მეფისა მ~რ
მეფედ ქართუჱლთა Xოსრო ძმის-წული მეფისა Îიორგისი, და
ძე Lეონისი, რ~ლსა სპასალარობაჲცა აქნდა სპარსთა მეფისა, და მეფედ კახთა იქმნა ძე კახთა მეფისა iრაკლისი dავით: X~ მეფეცა იგი
Xოსრო მოიკლა ბრძოლათა შ~ა იგიცა ყანდაარს, და დაჰშთა ძე მცირე, რ~ლი იგიცა მოკდა. და ასული ერთი სახელით aნნა, რ~ლიცა
იმყოფების დღეს სამეუფოსა ქალაქსა მოსკოვს: X~ ვ~რ იგი
მოკდა მეფეჲ ქართჱლთა ზ~ა ძმაჲ მისი iესე მამა ძე უნდოჲსა. და მოიყანა მან ცოლი ასული კახთა მეფისა iრაკლისი
დაჲ მეფისა კახთასა dავითისი დედაჲ ჩემი: dა შ~დ რაოდენისამე
წლისა მეფე vახტანგ მეოთხე სპარსთა მეფისა მ~რ სპასალარ-იქმნა
და მამასა ჩემსა მიუღო ქართჱლთა მეფობაჲ სპარსთა მეფემან, და მისცა ძესა მეფისა vახტანგისსა Bაქარ: X~ კ~დ შ~დ რაოდენისამე წლისა მიუღო მეფობაჲ Bაქარს მეფემანვე სპარსთამან
და მისცა მეფესა vახტანგს მამასა Bაქარისასა:
X~ მოკდა მეფე კახთა dავით. და მეფედ კახთა ჰყო სპარსთა
მეფემან ძმაჲ dავითისი, და ძე iრაკლი მეფისა კახთასა Öონსტან
ტინე. კ~დ შ~დ ორისა. ანუ სამისა წლისა მიუღო ქართჱლთა
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მეფობაჲ ვახტანგს მეფემან სპარსთამან, და მისცა კახთა მე
ფესა Öონსტანტინეს:
X~ ვ~რ იხილნა მრავალ-ჯერ სიცრუენი
სპარსთა მეფისანი მეფემან vახტანგ, და თურქნიცა მოვიდეს,
და დაიპყრეს საქართჱლოჲ, წარვიდა იმპერიასა რუსთასა
ჟამსა სანატრელისა პეტრე პ~ლისასა ყოვლითურთ მისით,

და მუნ აღესრულა ქალაქსა ასტრახანს: dა ესე ვიდრემე სიტყა
აქამდის:
Sიტყა მეათექვსმეტე:
¦არვიდა რა იმპერიად რუსეთად vახტანგ მეოთხე დაუტევა
ძმაჲ თჳსი ნაცლად თჳსად მეფე iესე მამა ჩემი, ხ~ მაშინ იპყრობდეს ქართლს თურქნი, მოკდა მამაცა ჩემი. და მოჰკლეს თურქთა მეფეცა კახთა Öონსტანტინეჲ. და კახთა მეფედ იქმნა »ურქთა მ~რ »ეიმურაზ მეორე: X~ ჟამსა »ეიმურაზის
კახთა მეფობისასა, თურქნი მეფობდეს ქართლსა ზ~ა, ფაშა იგი
ჯავახეთისა, რ~ლ-არს ახალ-ციხისა, და მერმე დაიპყრა რა ქართლი შაჰნადირ, ხანნი სპარსთანი მეფობდეს ქართლსა ზ~ა:
X~ შ~დ რაო
დენთამე წელთა მისცა მეფობაჲ ქართლისა შაჰნადირ მეფესა კახთასა »ეიმურაზ მეორესა, და მეფობა კახეთისა ძესა »ეიმურაზისასა iრაკლი მეორესა. ხოლო იცხო მეფემან »ეიმურაზ ჩემ უღირსისაგან:
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vიტყოდეთ ამასცა, ვ~დ დღესა რაივეცა არს ქართლისა პროვინცია უპყრიეს მეფესა ქართლისასა, უკეთუ არა აღოჴრებულ იყო.
გარნა ქ~ყნა იგი ახალ-ციხისა: რ~ლ-არს ჯავახეთი, შ~დ მეფისა ქართჱლთასა Lუარსაბ დიდისა უპყრიეს თურქთა, და არს მუნ
ფაშა პ~ლი იგი მთავარი მათი aთაბაგი. რომელიცა განაწესა.
მთავრად მეფემან »ამარ ყ~ისა საქართჱლოჲსამან, ხ~ მთავარი
იგი Öახეთისა თურქთა დაპყრობადმდე ჰმონებდა მეფესაქართჱლთასა: X~ პროვინცია კახეთისა მესამე უკჱ ნაწილი არღარა
არს დღეს ჴელის-ქჱშე კახთა მეფისა. რ~ შირვანი ადრითგან მიეღო, და შაქისი ჟამითგან შაჰაბასისა, ხ~ შაქისისა ნაწილი
არს ჭარიცა, რ~ლისა მ~რ აღოჴრებულ-იქმნა კახეთი ახალთა ჟამთა შ~ა გარნა რაჲმეცა აქს დღეს კახთა მეფესა, შენ არ~ნ ყ~ნი:
vჰსთქათ კ~დ ესეცა. ვ~დ დედა iრაკლი მეორის, რ~ლ არს მეფედ
კახთა, ასული იყო მეფისა ქართჱლთასა vახტანგ მეოთხისა,
დაჲ მეფისა bაქარისი:
ტიმოთ. 1.17: X~ Mეფესა მას Sაუკუნეთასა, Uხრწნელსსა Uხილავსა, Mხოლოსა. Bრძენსა Ù~ა
პატივი. და
Èიდება,

უკ~ი უკუნისამდე. aმინ:

