1-24 სტრ., 1r
Mეფე Mირიან პირჱლი Mეფე Kრისტეანეთა შორის ყოვლისა Gეორგიისა რომელმან ნათელ იღო Eვსტათის მიერ Aნტიოხელ ´ატრიარხისა gანხორციელებითგან სიტყჳსა ³~ისა წელიწადსა 318:
eსე
სპარსთა Mეფეთა იყო Nათესავისაგან:
¸ემდგომად Mირიანისა Tესლ ტომნი მისნი Mეფენი ყოვლისა gეორგიისანი გარდაიცალნეს 15 კეთილ მსახურებასა შინა:
Mეფენი Bაგრატოვანნი ანუ ´აღკრატოვანნი:
gურამ პირჱლისა Mეფისა Bაგრატოვანისა Mეფეთაგან გარდაცალნეს Mეფენი ყოვლისა gეორგიისანი ±ეთილ მსახურნი Bაგრატო
ვანნი, ვიდრე განყრამდე სხა და სხა სამეფოდ gეორგი
ისა, ანუ Iვერიისა 39:
¯~ განყრითგან ვიდრე ²~ეს თჳს სიკუდილადმდე ¦მიდისა Mოწამისა zუარსაბ Mეფისა მეორესა, გარდაიცალნეს Mეფენი ²ართლისანი
Bაგრატოვანნი კეთილ მსახურებასა შინა, რიცხჳთ 8:
¸ემდგომად ¸აჰაბაზ პირჱლისაგან მეფისა სპარსთა, ²~ესთჳს მოკ
ლჳსა Mეფისა ¦მიდისა zუარსაბისა, მძლავრებითა სპარსთათა მისდრკეს რაოდენნიმე Mეფენი Bაგრატოვანნი ²ართლისანი უღმრთოებისა
მიმართ სპარსთასა, ამისთჳს რომელ მრავალნი თათარნი იყნეს
მსახლობელ ²ართლსა შინა ბრძანებითა სპარსთა Mეფეთათა. და
ვერ დამთმენელთა სპარსთა Mეფეთა, რათა ჰმსახურებდენ Mახმედი
ანნი ²~ეანეთა Mეფეთა, განაჩინეს ბრძანებაჲ ესე რათა ყოველნი
Mეფენი ²ართლისანი იქმნებოდენ მახმედიან და ბრძანებამან ამან
იწყო gანჴორციელებითაგან სიტყჳსა ³~ისა ¦ელიწადითგან 1622:
1-25 სტრ., 1v
¸ემდგომად განყრისა ±ახეთისა Mეფენი Bაგრატოვანნი, ანუ ´ანკრატოვანნი:
gანხორციელებითგან სიტყჳსა ³~ისა, ¦ელიწადსა 1462 იწყო Mეფობად
±ახეთს შინა Mეფემან Dავით ძმის წულმან gიორგი ²ართჱლთა
Mეფისაგან: და ძემან Dიმიტრისამან Bაგრატოვანმან. და გარდაიცალნეს
მეფენი ±ახეთისანი Bაგრატოვანნი ±ეთილ მსახურებასა შინა რიცხჳთ I.
და შემდგომად Mეფე იქმნა ±ახეთსა შინა Tეიმურაზ პირუჱლი ძე Mეფი
სა ±ახეთისა Dავით მეორისა Bაგრატოვანისა, დროსა ¸აჰაბას პირჱლისა სპარსთა Mეფისასა, რომელიცა მძლავრებითა ¸აჰაბასითა ±ეთილ
მსახურებისათჳს, და სხათა თჳსთა მიზეზთა ცრუთა და არა ჭეშმარიტ-

თა, განიდევნა მძლავრებითა ¸აჰაბასისათა კახეთით და დედა Tეიმურაზ პირჱლისა დედოფალი ²ეთევან იძულებულ ჰყო დატევებად ²~ეს
მიმართ საწრმუნოებისა. ხოლო მან არა უსმინა, არამედ ჰსდგა ახოვნად
და მჴნედ ²~ეს თჳს ვნებათა შინა. და ცეცხლისა სხა და სხათა მწარეთა სატანჯჱლთაგან მოიკლა ¦მიდა ²ეთევან ¸აჰაბასისგან, gანჴო
რციელებითგან სიტყჳსა ³~ისა ¦ელიწადსა 1624:
¯~ თჳნიერ ნებისა ¸აჰაბას პირჱლისა დაიპყრა ±ახეთი Tეიმურაზმანვე პირჱლმან, რომელიცა ²ართჱლთა Tავადთა თანჴმობით განზრახჳთა, მოიყანეს Mეფედ ²ართლისა მიზეზთა ამით, რომელ თქმული იგი
მოწამე ¦მიდა zუარსაბ მეორე Mეფე ²ართლისა ჭაბუკი იყო, ოდეს
მოიკლა ²~ეს თჳს ¸აჰაბასისაგან, და ჯერეთ არა ქორწინებულ იყო. ხოლო
დაჲ zუარსაბ მეორესა Mეფისა ²ართჱლთასა, ჰყა ცოლად Tეიმურაზ პირჱლისა Mეფესა ±ახთასა, და ამის თჳს ვითარცა მემკჳდრეჲ
ჰქმნეს Tეიმურაზ Mეფედ თჳსდა ²ართჱლთა, თჳნიერ ცნობისა
სპარსთა Mეფისა, და ყოველნი შჳლნი Tეიმურაზისანი, დედოფლისა ამის
ძენი იყნეს და ძის ძენი და შემდგომნი მათნი:
1-17 სტრ., 2r
¯~ შემდგომად Mეფობისა Tეიმურაზისა მრავალთა მძლავრებათა
წარვლეს სპათაგან ²ართჱლთა ზედა, და ±ახთა და Mეფენი
ორისავე სამეფოჲსანი იყნიან Mახმადიან.
¶ოველნი იგი მეფენი საზოგადოდ ყოვლისა gეორგიისანი, უწინარესნი Bაგრატოვანთა Mეფეთა, და Bაგრატოვანნიცა და შემდგომად
სხა და სხად სამეფოდ ქმნისა ²ართლისა და ±ახეთისა, ორისავე სამეფოჲსა Mეფენი ცხებულ იყნეს და გჳრგჳნოსან. გარდა უღმრთოებად მიდრეკილთა სპასთაგან Mეფეთა:
¯~ Tეიმურაზ მესამე ±ეთილ მსახური Mეფე ²ართლისა. Tეიმურაზ პირჱლითგან ძე მეოთხე Bაგრატოვანი, ცხებულ იქმნა
და გჳრგჳნოსან, წელიწადსა 1749. Aნტონის მიერ ყოვლისა ზემო
gეორგიისა, ანუ Iვერიისა, აწ მყოფსა ±ათალიკოსისაგან, კრებითა ²ართლისა და ±ახეთისა Eპისკოპოსთათა, Mცხეთას დიდსა
Eკლესიასა შინა ათორმეტთა Mოციქულთასა საკათალიკოსოსა,
ბრძანებითა ¸აჰნადირ პირჱლისა:
Lემო წერილი ესე ყოველი, აღმოღებულ იქმნა ძჱლთა და ახალთა
Iსტორიათაგან ყოვლისა Gეორგიისა ნამდვილ ჭეშმარიტთა:

