1-15 სტრ. 1
Mისს მაღალ მსვლელობას ³ენარალ_
_მაიორს Iვან_ ლეოვიჩს ყიზლარის ±ამენდანტს ჶროინდორჶს. mე უღირსი
ANºäNI: ÖATALI±OSI ს~დ საქართჱლოჲსა მოვაჴსენებ, მათგან ბრძანებულისამებრ თხოვისა, რლ~იცა დაღაცათუ
მრავალ_განსაცდელ_შემთხვევისაგან დავიწყებით Sახელნი Mეფეთა Sაქართჱლოსათანი თჳთო_თჳთოდ არღარა მაჴსოვან,
მაგრა Sახელოვანთა mეფეთა Sახელნი, ანუ გარდაცვალებანი mეფეთანი და gართანი, და ანუ gანყოფანი nათესავთანი
Sამ_Sამეფოდ ესენი არიან, რ~ლნიცა ძველთა შ~ა მა ¦ერილთა mატიანეთა Sაქართჱლოჲსათა წარმიკითხავნნ:
1-15 სტრ. 2
SITçUA, 1.
´~დ ვ~ემე mამა Kართლისა, და
ყ~თა მათ ქართველთა, ესე იგი kართველთა Iმერთა Öახთა და -ავახთა, რომელთაცა ყ~თა მათ ეწოდების Kართველი,
იყო ქართლოს ხოლო ჰსწერენ
წერილ[.]თ_მწერალნი სომეხთა და ×ართველთანი ვ~დ ტომისაგან იაფეთისა ყოფად
ქართველთა და სომეხთასა:
Aმან აღაშენა პირველად ციხე არმა
ზისა და დაეშენა მუნ და უწოდა ციხესა
მას ქართლი და მიერითგან ეწოდა ყოველსა ქართლსა ქართლი ხ~ ესხნეს ძენი ვიდრემე რო
მელთა პირველი იყო მცხეთოს რომელმ
ან აღაშენა ქალაქი აღმოსავალით არმაზისა
1-15 სტრ. 3
შს ორთა მათ მდინარეთა მტკვრისა და არა
გვისა და სახელი დასდვა მას თჳსი ე. ი.
მცხეთა: X~ ძმათაგან მისთა იშვნეს კახნი
და ჯავახნი და ძისა მისისაგან რომელსა ეწ
ოდა უფლოს იშვნეს ქართველნი. ე. ი. ქა
რთველნი იმერელნი გურიელნი რაჭუჱლ

ნი რომელნიცა არიან იმერნი ესე ყოვე
ლნი. და მთით კერძო საერისთოთა არაგვისა
და ქსნისსათა რაოდენნიცა არიან ენითა ქართუ
ლითა მოუბარნი:
X~ უფლოს ძემან მცხეთოსისამან აღაშე
ნა დასავალით მცხეთისა ქალაქი და სახელი სდუა მას.
უფლის ციხე წიაღ მდინარესა მტკურისასა
კლდეთა შინა რ~ლ არს მახლობელ გორისა
ვგონებ ვითარმედ ვერსითა შვიდითა:
1-15 სტრ. 4
აქადამ განმრავლდა ნათესაობა ქართ
ველთა, ხ~ ერთისა ვისმე უფლოსისგანისა
ნათესავისაგან იქმნა რომელიმე შთამომავლ
ობა რ~ლთასა აქვნდათ არა თუ სახელი მეფ
ობისა ა~დ ვოივადებრი რაჲმე პირველობაჲ
და აქუნდათ შვლთა ქართლოსისთა პირველისა
ქართველთა ყოველთა მამისათა მთავრობა და იჯდა იგი
მცხეთას. ქალაქსა: X~ ამათ ვოივადათა ჟა
მთა შინა იყუნეს წმიდანი მამად მთავარ
ნი აბრაამ ისაკ და იაკობ და დიდი ღ~ის მზრ
ახველი მოჳსე და ყოველნი წინასწრმეტყუჱ
ლნი ვიდრე ჟამადმდე ალექსანდრესა მეფისა
მაკედონელისა რ~ ესე ოდენნი იმეფეს მათ
ჟამნი ვ~დ ყოველნი მამამთ მთავარნი დაწი
ნასწარმეტყუჱლნი დამეფობანი სირიელთა
1-15 სტრ. 5
სპარსთა და მაკედონთანი ვ~ე მეფობადმდე ჰრო
მთა გარდაიცვლანეს: X~ || ალექსანდრემან
სპარსეთით მომავალმან, ანუ მიმავალმან
სპარსეთით დაიპყრა ოდეს იგი ქართლი და დაუ
ტევა კაცი ერთი აზონ ორასითა მხედრითა
რ~ლნი იყუნეს იტალიელნი და თუინიერ თავა
დთა რაოდენნიცა არიან აზნაურნი არიან საქართ
უჱლოსა შა ყოველსა აზონის მჴედართა არი
ან ძენი: და ესე ვიდრემე სიტყუა პირუჱლი
აქამდის:
SITçUA. 2
Iყო ვინმე ჭაბუკი სახელით ფარნაოზ
ძე ვოივადთა რ~ლი ზემო ითქვა და დედა

მისი იყო ასული დარიოს მეფისა სპარსეთისა
და აღზარდა დედამან მისმან ფარულად სპარ
1-15 სტრ. 6
სეთს შა მით რ~ || სპარსთაცა შ~ა მაკედონელ
თა. იყო მთავრობაჲ და ეშინოდათ მათი ნუ. უკუჱ
Èარიოსის ნათესაობის გამო არა რაჲ ევნ
ოსს ძესა მისსა და ეშინოდა აზონისაგანცა
რ~ მამა და ყოველი სახლი ჶარნაოზისთ აღი
სპო Aლექსანდრეს მიერ და შ~დ აზონისა
მიერ
dა ვითარ იქმნა ოცისა წლისა ჶარნავაზ
წარმოვიდა სპარსეთით და მოვიდა მცხეთად
ა~დ შიშითა ფარუმელად აზონისათა და ნადი
რობასა შ~ა კლდეთა შ~ს ტფილისისათა იპო
ვნნა მრავალნი უნჯნი და დიდროანნი კერპნი
ოქროსა და ვერცხლისანი და მალულნი ხ~. წა
რმოიხვნა იგინი და კერძოსა მეგრელთასა
იყო ვინმე თავადი დიდი სახელით ქუჯი
1-15 სტრ. 7
მისცა მრწემი დაჲ თჳისი ცოლად ქუ
ჯის და ლაშკარი შეკრიბა უნჯითა მით
და მოკლა აზონ და დაიპყრა აფხაზეთითგან
ვ~ე და რუბანდამდე და მაშინ მომკუდარიყო
Aლექსანდრე და იწოდა მეფედ და განაგო წე
სი მეფობისა, სპარსთა მეფეთა წესისაებრ.
და ამან შეაწყო ენისა სინარნარეცა ქართ
ული: X~ მრავალნი მეფენი იშუნეს ნა
თესავნი ამისნი მაგრა აღსწყდა ნათესა
ობა ამისი. და ერთი ოდენ ქალი და შთა რმ
ლსა მოჰგუარეს ქმრად ქართუჱლთა, ძე სომ
ეხთა მეფისა ნათესავისაგან სპარსთა მეფ
ისა სახელით Aდერკი ჟამსა აგვისტოს
კეისრისასა და იქმნა ჶარნავაზიანთა მეფო
ბისა გარდაცვალებაჲ არშაკიანად და ესე
1-15 სტრ. 8
ვიდრემე სიტყუა აქამდის:
SITçUA: 3
Aმის Aდერკის ზე || იშუა U~I

ჩ~ნი I~ჳ K~ე და ამან Aდერკ იმეფა ჟამ
ადმდე Îაიოს და კლავდი კეისართა და მი
სგან შთამოვიდეს მეფენი რაოდენნიმე ვ~ე
ჟამადმდე დეოკლიტიანე კეისრისა და ჟამ
სა მას აღსწყდეს ძენი Aდერკისნი Aრშ
აკიანნი. და ითხოვეს ქართველთა სპარსთა მეფ
ისა ხოსროვისაგან ძე მეფედ. და მისცა უმრწ
ემესი ძე თვისი Mირიან მეფედ ქართუჱლთა,
სპარსთა და სომეხთა მეფემან ხოსრო. და მოი
ყუანის ჭაბუკი მირიან მეფედ ქართუჱლთა
ძე სპარსთა და სომეხთა მეფისა ხოსროვისა და
მეფე იქმნა Mირიან და შვილთა ზემო თქმუ
1-15 სტრ. 9
ლისა ქართლოსსისთა და არა შეიცუალა გუარი
მეფობისა რ~ ხოსროცა მეფე მამა mირიანისა
არშაკიანი იყო ა~დ შეიცუალა სახელი გუარი
სა. მით რ~ არღარა არშაკიანად ა~დ ხოსრო
იანად იწოდნეს მეფენი ქართუჱლთანი:
X~ მეფე იქმნა სომეხთა ზ~ა უხუცესი ძმა
Mირიანისა ºირდატ aმან უკუჱ mირიან ის
მინა ვ~დ მეფე იქმნა კოსტანტინე ჰრომს
ძე კოსტა დიდისა და ნათელს იღო Sილიბის
ტროს მიერ ჰრომაელთ პაპისა და შემდგომად
რაოდენთამე არა ფ~დ მრავალთა წელთა მოვიდა ქა
ლწული Nნა nონნა და განანათლნა ყ~ი საქართუჱლოჲ
შვილნი ქართლოსისნი ნათლითა ჭეშმარიტისა
სარწმუნოებისათა და თვით მეფემანცა mირი
ან ათელს იღო და ყოველთა ქართუჱლთა ხე
1-15 სტრ. 10
ლითა eვსტათი ანტიოქელ მამათმთავრისათა
რომელიცა აღრაცხილარს ევსტათი იგი რიც
ხუთამს სამას ათრუამეტთა ნივიელთა მამათა
სა: X~ წდ~მან მეფემან კოსტანტინე ჟამსა ამ
ის მირიანისსა ჰპოვა ცხოვრება ყოვლისა
სოფლისა პატიოსანი -~ი უ~ისა ³~ისა და
მაცხოვრისა ჩ~ნისა I~ჳ K~ესი ხ~ ფერხისა
სა უფლოსა ფიცარი ცხოველსმყოფელისა
-~ისა და სამსჭუალი საუფლო რ~ლი არს [..]
დღეს სამეუფოსა ქალაქსა მოსკოვს რ~ლ
იცა კათოლიკე ეკლესიასა შ~ა არს Mოსკოვს
წარმოუგზავნა ამას Mირიანს Öეისარმან

±ოსტანტინე:
X~ იშუნეს ამის მირიანისაგან რაო
დენნიმე რომელთაგანი არს Vახტანგ პი
1-15 სტრ. 11
რველი რომელსა მგელ ლომად სახელს სდ
ებენ სპარსნი: და ესე Vახტანგ იყო ჟამთა
Tეოდოსი პ~ლისა და ძისა მისისა Aრკადისთა
aმან ვახტანგ უწოდა ქართილსა კათალიკო
სსა კათალიკოსი ბრძანებითა ანტიოხელისა
პატრიარხისათა რ~ ხელსა ქუჱშე ანტიოხელის
პატრიარხისასა იყო ყოველი საქართუჱლოჲ. ამ
ანვე განყო საეფისკობოსოებად სამეფო თჳსი
და დაადგინნა ეპისკოპოსნი ათორმეტნი ქართლს
ათორმეტნი ჯავახეთს ორი იმერეთს || დაცხრა
კახეთს და ესე ყოველი ხელის[.] ქუჱშე ჰყო
მცხეთისა და ყოვლისა საქართუჱლოსა Öათალიკოსისა aმა
ნვე მეფემან Vახტანგ აღაშენა ქალაქი ტფ
ილისი ქალაქი ვალისი. ჩრდილოთ კერძო ტფ
ილისისა და ქალაქი კასპი აღმოსავლით კერძო
1-15 სტრ. 12
უფლის ციხისა ამანუჱ აღაშენა ეკკლე
სია საკათალიკოსო მცხეთას სახელსა ზ~ა
ათორმეტთა მოციქულთასა: X~ შ~დ Vახ
ტანგისა შთამოვიდეს რაოდენნიმე მეფე
ნი და აღსწყდეს კ~დ და ესე ვიდრემე სიტყუა
აქამდის:
SITçUA: 4:
Aქა უკუჱ ვიტყოდეთ მეფეთათვის ბაგ
რატიონთასა რ~ლნი შ~დ აღწყუჱდისა ხოსრო
იანთასა ესე იგი mირიან და Vახტანგისთა იქ
მნეს მეფედ dა რომლითა უკუჱ მიზეზითა.
ამით ვ~დ მოიოხრა რა Iუდეაჲ uესპასიანეს
მ~რ და ტიტესა რომელნი მე ებრაელთაგანნი
ივლტოდეს ფარულად შვილნი ტყუჱთაგან
ნი. წარსხმულთა იტალიად შთამოსრულნი
1-15 სტრ. 13
შვილთაგან კლეოპასთა რ~ლი მოიხსე
ნების სამღთოსა შ~ა სახარებასა || Lუკას

მ~რ ესენი მოვიდეს Iერუსალიმად მოოხრ
ებულსა მას ქალაქსა და დემკვიდრნეს მგ
ზავსად მწირთა ქალაქსა მას სამშობლოსა
თჳსსა ხ~ ხედვიდესრა მოოხრებასა იუდეას
სა ვერ შემძლეთა ყოფისათა რ~ მკვიდრობდეს
K~ეანენი ფ~დ უმრავლესნი იუდიანთასა შვი
ლთა მათ ფარულად ლტოლვილთასა მოსრუ
ლთასა ჰყუჱს განზრახუა და წარმოვიდ
ეს აღმოსავალად და მოიწივნეს დიდსა
ერმანიას ხ~ მთავართაგან სომეხთასა შეწ
ყალებულ იქმნეს მით რ~ გამოიკითხეს რა
მათი იგი ნათესაობაჲ. და სცნეს ვითარმ
ედ ტომისაგან dავით და Sოლომონისი მეფე
1-15 სტრ. 14
თა Iსრაილისთა იყუნეს ხ~ ძმა ერთი მათგანი
დაადგრა მუნ და ექვსნი მათგანი წარმოვიდეს
ქართლად და ვ~რ მოიწივნეს ნისანად სამეფოსა
ქალაქსა ქართუჱლთასა ჯერეთ არღა აღწუ
ჱდილ იყუნეს მეფენი ხოსროანნი და მეფობდა
მაშინ სტეფანე და მისგანცა შეწყალებულ
იქმნეს ფ~დ და ნათელს იღეს რ~ ებრაელთა სჯ
ულის შემწყნარებელ იქმყნეს მამულისა
მათისა და უხუცესი მათი სახელით გურამ
მეფემან სტეფანე ამიეს სპასალარჰყო
ე ი ფერთმარშალ ჰყო და სხუანი მიიქცენ
რომელსამე ადგილსა:
X~ გურამ ფერთმარშალი სტეფანე მეფისა
იყო კაცი ფ~დ მხნე მეცნიერ წერილი
სა და ფ~დ მორწმუნე და ჟ~ა მას საქართუ
1-15 სტრ. 15
ელოჲ იყო შეერთებულ იმპერიასა კეისრ
ისა ბერძენთასა რ~ლი იყო დიდი Iუსტინ
იანე და ცნობილ იქმნა გურამ Iუსტ
ინიანეს მ~რ. და მიემთხვივა პატივსა * *±რადპალატობა არს მოადგილეობა, გინა
ნამესნივობა ან ნაიბობა Sაბერძნეთისა
±ეისრისა. იოანე კურატ
პალატობისასა: X~ ჟამსა ამას გადგნენ
სომეხნი წმიდისაგან კათოლიკე ეკკლეს
იისა და ამას ჟამსა იქმნა მოქცევა აფხა
ზთა სარწმუნოებად ჭეშმარტისა K~ეს
³~ისა ჩუჱნისა ჶრუმენტოს ვისმე მ~რ Iუსტი

ნიანე კეისრისა საჭურისსისა რ~ლიცა ნათესავით
იყო აფხაზი რ~ ამად ჟამადმდე აფხაზნი
წარმართ იყუნეს:
dა გურამ იგი დღითი დღე წარემატ
ებოდა წ~ე კეისრისა და მოკუდა სტეფანე იგი
მეფე და მეფედ იქმნა Gურამ Kართუჱლთა
1-15 სტრ. 16
ყოველთა. და ფხაზთა ზ~ა ნათესაობისათჳს საწი
ნასწარმეტყუჱლოსა და სიმხნისა მისისა და ესე
ვიდრემე სიტყუა აქამდის:
SITçUA: 5:
Dავითარ შთამოვიდეს რომელნი მე მე
ფენი გურამისგან და განიყუნჱს სამეფონი
ორად ესე იგი რაოდენნიცა მრავალ გზის
მოხსენებულ არიან აქა შვილნი ქართლოსის
ნი ჰხუდა პირველსა და მეორესა აფხაზეთი
და ჟამთა ამათ შინა განთავისუფლდა ხე
ლის ქუჱშობისაგან ანტიოხელთა პატრიახ
ისათა კათოლიკოსი მცხეთისა და ყოვლისა
საქართუჱლოჲსა Iოანე ჟამსა მეექუსესა
კრებისასა ხ~ იყო მეფე ვინმე ქართუჱლთა
სტეფანე ძეთან გურამისთა და ჟამსა ამის
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ა ყ~დ ღმრთოჲ (2) მახმად (3) გამოჩნდა (1).
¸~დ მეფეთა რაოდენთამე აღსწყდა მეფე
თა ქართუჱლთა დავითიანთა ძეთა Gურა
მისთა ნათესაობაჲ და დაიპყრა საქართუ
ჱლოჲ აფხაზთა მეფემან დავითიანმანვე
Vაგრატ და მის Vაგრატის გამო ეწოდა ნა
ნათესავთა მისთა Vაგრატოვან:

X~ ესეცა საუწყებელ არს რ~ გურამის ჟა
მითგან იწყეს გამრავლებად ძეთა ქართუჱ
ლთასა სკოლათა შ~ა კოსტანტინეპოლისათა.
და მოვიდეს ქართლად და ჰქმნეს სკოლანი ენითა
შეძრულითა და იწყეს თარგმანებაჲ წერილთა.
და შვილის შვილი Vაგრატისი dავით მე
სამე რ~ლნ აღაშენა სოფელნი მოოხრებულ

ნი საქართუჱლოჲსანი უღთოთა მახმედიანთა
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მ~რ გამოჩნდა უძლეველად, და არღარა მონებდა
სპარსთა არცა ბერძენთა ა~დ თავის უფალ იყუ
ნეს მეფენი ქართუჱლთანი შვიდნი ვიდრე მე
ფადმდე Tამარის ასულად და ეს ვიდრემე სიტ
ყუა აქამდის:
SITçUA: 6:
Iყუნეს უკჱ მეფის დავით მესამი
სა შ~დ მეფენი dიმიტრი ძე dავითისი და ძე
ნი dიმიტრისნი პირუჱლი dავით და მეორე.
Gიორგი რომელი იყო შუჱნიერი ხილვითა
და ახოვან გუამითა dიმიტრი უკუჱ მოკუ
და და არა დაშთა ნათესავი მისი ხ~ Gიორგ
ის ერთი უკუჱ ასული ჰყუა რომელა საკვ
ირველი თამარ:
Aმან უკუჱ Gიორგი ცხოვრებასავე თვ
1-15 სტრ. 19
ისსა დაადგა გვირგვინი ასულსა თჳსსა Tა
მარს, და აღიარეს ყოველთა ქართუჱლთა და
აფხაზთა მეფედ ხ~ იყო Tამარ ოდეს დაადგა
Îვირგვინი მამამან ათორმეტისა წლისა.
და შემდგომად ორისა წლისა მოკუდა მეფე იგი
Îიორგი ჭაბუკი და დაფლეს იგი საფლავსა
პაპისა მისისა მ~რ Dავით მესამისაგან აღშ
ენებულსა ფ~დ შუჱნიერ გებულსა გენათს:
Mაშინ ჰსცხეს მეფედ თამარ ყოვლისა საქართუ
ჱლოისა და აფხაზეთისა ქალაქსა ნისანს, და შე
რთეს მას ქმარი რათა არა უმკვიდრო იქმნეს
სამეფო მისი ძე ოვსთა მთავრისა სახელით Dავით
რლი იყო მისვე დავითიან bაგრატოვანისა შთ
ამომავლობისაგან ესრეთ: R~ მეფენი ვინმე
იყუნეს ძმანი ორნი ამისვე სამეფოჲსანი Èავით
1-15 სტრ. 20
იან Vაგრატოვანნი შვილთაგან მრავა
ლჯერ მოხსენებულისა Îურამისთა პირუ
ჱლსა უკუჱ ძმასა ეწოდა Èიმიტრი. და

მეორესა Îიორგი. Èიმიტრი უკვჱ იყო
მეფედ, მაგრა ძმამან მისმან Îიორგი* მიუღო mეფობაჲ, და ძე უკუჱ ესვა ერთი
ყრმა მცირე mეფესა Èიმიტრის, იგიცა
და ძმაცა თჳსი მისტაცა ძმამან მისმან Îიორგი* და მისცა Oვსთა mთავარსა მზევლად:
x~ მთავარი იგი Oვსეთისა იყო უშჳლო,
და მემკჳდრედ თჳსად შეიწყნარა ყრმა იგი.
და მაშინ Oვსნი და ყაბარდოელნი იყუნენ ყოველნივე K~ეანე, და ამის ყრმისაგან იშნეს
მრავალნი Oვსეთს შ~ა. ხ~ შ~დ ამისსა მრავალთა წელთა მისცა Èაჲ თჳსი ·უსუდან ცო1-15 სტრ. 21
ლად mეფემან Îიორგი* mამამან tამარისმან
mთავარსა Oვსთასა Vაგრატოვანსა. ხ~ ჟამ
სა სიჭაბუკისასა დაქრივდა ქალი იგი, და მოიქცა mამისავე თჳსისა საქართველოდ. და მოიყანა თჳს თანა მე მაზლისა თჳსისა ყრმაჲ
Èავით. ×მარი tამარისი და აღზარდა იგი, ხ~
Îიორგი* aსულიცა თჳსი tამარი მისცა აღზრდად Èასა მას თჳსსა ·უსუდანს: X~ რაჟამს Mეფე_იქმნა tამარ, და ენებათ ქმარი
მისთჳს ქართველთა და aფხაზთა რათა არა უმკჳდრო_იქმენას Sამეფო, მაშინ ძიება_ჰყვეს,
რათა ჰპოვონმცა ვინმე ღირსი ქმრად მეფაჲსა მათისა, ჰთქვეს, ვ~დ ჭაბუკი ესე Èავით,
nათესავი არს mეფეთა ჩ~ნთა Vაგრატოვანთა, და კეთილ_ზრდილ, და მჴნე, ამისი უკუჱ
1-15 სტრ. 22
ჰყვეს გამორჩევაჲ, და tამარცა* ითნო საქმე
ესე, და ჰქმნეს ქორწილი ვითა ჰშვენოდა,
Uმაღლესობისაებრ mეფობისა ×ალაქსა
Nისანს:
mრავალნი უკჱ საკჳრველნი ჰქმნნა tა
მარ*, ვითარ იგი მოუთხრობენ mატიანენი
mცხეთისა, და gენათისანი, მრავალნი მძლავრნი და ზვავნი mეფენი უცხო_თესლთანი
დაამდაბლნა წინა_აღმდგომნი თჳსნი. მრავალნი eკკლესიანი და Mონასტერნი აღაშენნა, და აღშენებულნი განამდიდრნა: X~ სომეხთა mეფენი. და aლვანისანი ხარკსაცა მოჰს-

ცემდეს მას. და ჰყა მჴედრად განწესებულნი
კაცნი ვითარ. სამას_ათას 300000: Aმისგან უკვე ერთისა ძისა, და ერთისა ასულისა
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კიდე არა რა იშვა, და სახელი mისა მისისა Îიორგი. ხ~ aსულისა ·უსუდან:
Aმან უკვე დაჰყო mეფობასა შ~ა წელიწადი ოცი, და ესრეთ მოვიდა იგი წ~ე U~ისა, და
იქმნა ძე მისი Îიორგი mეფედ, წლისა ათ_შჳდ_მეტისა: და ესე ვ~ემე Sიტყუა აქამდე:
SITçUA. 7:
Mოკდა Îიორგი mეფე, და დაშთა
ყრმა მცირე, სახელით Èავით, ხ~ mეფე_იქმნა
·უსუდან Èაჲ მისი. რ~ლიცა დაღათუ შჱნიერ მსგავსად Èედისა თჳსისა, გარნა არა საქებელ ვითა Sანატრელი Èედაჲ მისი: Aმას
უკვე ·უსუდანს განუდგა (*) [დღრღაჲს ძე:] tავადი ვინმე ქართლისა, და ვითარ_ჰყო კ~დ მონება მისივე. მიჰსცა
მძევლად òავადმან მან ýეჲ თჳსი. ხ~ იხილა
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რა ·უსუდან* მძევალი იგი ეტრფიალა, გარნა არა
ისიძვა, ა~დ ქმრად შეიყანა იგი åალატსა თჳსსა Sამეფოსა:
Aმისსა უკვე mეფობისა შ~ა მრავალნი ბრ~ტნი
იქმნნეს Sამეფოსა შ~ა mისსა, და განრისხდა ¬~ი,
და იქმნა მოოჴრებაჲ ყ~ისა ×ართლისა Sპარსთა მიერ, ლტოლვილთა òათართაგან. ხ~ òათარნი ამისსა mეფობასა შ~ა დამპყრობელ_იქმნენ
Sპარსეთისა, და მრავალთა ადგილთა aზიისათა, ხ~
იყო åირველი მათი ªინგიზ, რ~ლი ყაენ_იქმნა: X~ ჩ~ნ დავდუმნეთ საქმეთათჳს ·უსუდან mეფასთა, და ნუ განვაცხადებთ მას,
ვინათგან იყო §ხებული U~ისა და მართლ_მადიდებელ:
Mოკდა უკვე mეფა ·უსუდან, და დაჰშ1-16 სტრ. 25

თა ძე სახელით Èავით, რ~ლსავე ჟამსა თჳსისავე ცხოვრებისასა ჰსცხო mეფედ: X~ òათარნი mეფობდეს მაშინ Sაქართველოსა ზ~ა, რ~
Rუსუდან* წარსწყმიდა tჳთ_მპყრობელობაჲ,
და òათართა, ýე Îი[.]ორგი მეფისა, რომელი
იყო ¾მის_წული rუსუდან mეფისა, სახელით
Èავით, და ძე ·უსუდანისა Èავით, Oრივე
ერთად mეფედ ჰყვეს, Rომელთა Sიგელნი
Sამეფონი იხილვებიან დღესცა, ქვე_მოწერილნი ესრეთ. Sიგელი ესე ýე Èავითისაგან ქვემო_მოწერილი არს და ýე Èავითისაგან,
ქვე_მოწერილია: X~ Èავით,
ýე ·უსუდანისა ფ~დ_მორწმუნე და Ì~ის_მოშიშ_
_იყო, gონიერ, და ±ეთილ_მმსაჯულ. და სხა
იგი Èავით, ესრეთვე, მაგრა ჟამსა სიბერისასა
Sოლომონს მიემსგავსა ýე იგი Îიორგისი Èავით:
Èა მათ უკვე თან_მოსახელეთა mეფეთა ფრიადი
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ჰქნდათ სიყვარული ურთიერთარს, გარნა კაცთა
ბოროტთა, შუა ჰქმნნეს ბოროტნი საეშმაკონი
სიძულილისა მიზეზნი, და რ~ა არა განგრძელდეს
სიძულილისა შ~ს ორთავე მათ Èავითთა, ჰქმნეს
განყოფაჲ Sამეფოთა. რ~ Èავითს ýესა Îიორგისსა ჰხდა ×ართლი ±ახეთი êირვანი და þავახეთი, რომელ_არს Sამთავრო aხალ_ციხისა, და ¶აბარდია, Oვსეთი, და ×ისტეთი, რ~ Oვსნი, და
¶აბარდია დაიპყრნა Sანატრელმან òამარ*, და
×ისტეთიცა და და þიქეთი ეგრეთვე, თვარე ჟამადმდე tამარისა არა იყო mეფეთა Sაქართველოსათა: Èა ýესა ·უსუდანისსა ჰხდა iმერეთი gურია oდიში rაჭა, aფხაზეთი sვანეთი და þიქეთი: X~ თჳნიერ aფხაზეთისა
რაჲცა ჰხდა Èავითს ძესა ·უსუდანისსა,
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ყ~ივე sაქართველო არს, და ეწოდების ×ვემო_
_საქართველო, და ×ართლსა ±ახეთსა და -ავახეთსა, რომელ_არს aხალ_ციხისა sამთავრო ეწოდების zემო_საქართველო, და ორივე ესე zემო [.] ×ვემო sაქართველო ×ართველთა Öათალიკოსისა იყო eპარხია, მაგრა სხად
სამეფოდ რა იქმნა ×ჱმო_საქართვჱლო Aფხაზეთისა Öათალიკოსისა იქმნა eპარხია:

X~ საუწყებელ_არს ესეცა, რ~ ¾ისაგან ·უსუდანისა არიან mეფენი Òმერთანი, და ¾ისაგან
Îიორგისა არიან, დღესა ·უსთა Òმპერიასა შ~ა
მყოფნი ძენი ×ართჱლთა Mეფისანი, და
დღესა mყოფნი ×ართლსა და Öახეთს mეფენი
¾ენი Öახთა mეფისანი:
Mერმეცა საუწყებელ არს ესეცა: რ~ ჟამსა
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œრთ_მეფობისასა, იყო Sამეფოდ ×ალაქად
Mცხეთა, მაგრა ვინათგან მიჰსცვალა Sანატრელმან mეფემან vახტანგ* ´ირველმან, Nისანს
და ºფილისს ×ალაქი sამეფო, იქმნა Sამეფოდ
×ალაქად Nისანი, რომელი არს გაღმართ ºფილისისა
აღმოსავალით, რ~ლსა დღეს მოოჴრებულსა მას
მონდორსა ეწოდების aვლაბარი, და ესე ვ~ემე sიტყა აქამდე:
SITçUA, 8.
Sაუწყებელ ვ~ემე არს ესე, რ~ შ~დ Èავით mეფისა ¾ისა ·უსუდანისა რ~ლა mამა Òმერთა mეფეთა, არღარა მონებდეს შჳლთა Èავითსთა Mთავარი äდიშისა, რ~ლსა წოდებულ_
_ჰყოფენ Èადიანად, და Mთავარი Îურიისა,
რომელა Îურიელი, არცაღა aფხაზნი, არცა
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სვანნი, და არცა -იქნი, და თჳსად თჳსად
იმთავრნეს პ~ლნი მათ შ~ს მყოფნი tავადნი.
ხ~ aფხაზნი და -იქნი მიჰსდრკეს უსჯულოებადცა, გარნა მხოლოდ Òმერელნი ოდენ
მონებდენ, დაღათუ rაჭველნიცა, ა~დ rაჭა
არა Sამთავრო არს, ა~დ მისვე Òმერეთისა ნაწილი არს: X~ ¾ეთა Èავითისთა ¾ისა Îიორგისთა ჰმონებდეს ყ~ნი ×ართველნი რაჲვეცა ჰხდა, გარნა არღარა ყაბარდელნი, არცაღა oვსნი, და არცა ×ისტნი, და მიჰსდრკენ უსჯულოებადცა ¶აბარდელნი oვსნი და ×ისტნი:
Mრავალ_ჯერ განჰრისხდა უკვე ¬~ი sაქართველოსა ზ~ა უკეთურებათათჳს ×ართველთასა,

მაგრა ოდეს mოიქციან ¬~ისა, მყის შეწყნარებულ_იქმნიან მსგავსად iსრაილთა œრთასა,
ვ~ა მოგვეთხრობის ¦იგნთაგან. || Mოსესთა,
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[||] || ისონავ.8 iსონავესთა. || || მსაჯ.6. Mსაჯულთა: || || მეფ. 15. Mეფეთა: || || ნაშთ. 3 Nაშთთა || ||ისაია. 37. და ¦~წრ_მეტყჱლთასა: X~ ჰმონებდეს mეფენი kართველთანი tათართა ნათესავთა ªინგიზისთა. და მეფენი Òმერთანი Öეისარსა, და
უმეტესი უკუჱ მშჳდობაჲ აქნდაყე Òმერთა
mეფეთა, და იცხებდეს ×ალაქსა და Eკკლესიასა
kუთათისასა, რ~ sამეფო ×ალაქ მათდა იყო
kუთათისი.
Nუ დაუტევებთ უკვე Gიორგი mეშჳდისა
sახელსა, რ~ლი იყო mეფე ×ართველთა, რ~ლიცა
ღირს მოჴსენებისა არს: eსე უკვე წოდებული
vარსკლავად gანთიადისა mატიანეთაგან kართლისათა. მით რ~ ფ~დსა უკეთურებისა ღამესა
შინა იყნეს მეფობადმდე მისსა ²ართველნიცა
Mეფენიცა, და Mთავარნი, მაგრა აღმოიჭვირვა რა
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Gიორგი* vარსკლავმან gანთიადისამან,
განანათლა ღამე იგი სიბ~რტისა, და მერმეღა
Mზემანცა sიმართლისამან განანათლა Sამეფოჲ
მისი: X~ უკეთურებასა რა ვიტყვი, არათუ
Sარწმუნოებისაგან ჭ~ტისა განსლვასა ვიტყვი,
ა~დ ბრ~ტთა საქმეთა: Îარნა მისსა mეფობასა შ~ა დაჰსცხრეს ყ~ნი იგი კაცნი უკეთურნი სიბოროტეთაგან მათთა, და იქმნა შეცვალება კეთილ_მადლიერად, და mეფობასა შ~ა მისსა
იყნეს ±ეისარნი bერძენთანი åალეოლოღნი. ეგრეთვე mეფობასაცა შ~ა mამისა მისისასა: X~ Rრომაელთა, და bერძენთა შ~ს
იყო განყოფილებაჲ ჟამსა მას არა ახალი
ა~დ ჯერეთ არღა ქმნილ_იყო Öრება ჶლორენცას. და ესე ვ~ემე სიტყა აქამდე:
SITçUA: 9:
Aრ საიჭველ სადამე არს, შ~დ Îურამ
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dიდისა, შეცუალებაჲ გა[რისა] mეფეთა
²ართლისა და ±ახეთისათა, ა~დ მისვე Èავითის
და Îუარამის ძირთაგან არიან ·ტონი ხილისა
კეთილ_სიტყჳერისა Vაგრატისანი უცვალებელად, დაღათუ იცვალა შ~დ tამარის aსუ
ლისა ·უსუდან mეფასა Îრი. ა~დ iმერთა
Mეფეთა ოდენ განისაკუთრეს შეცვალება იგი,
და იგინიცა შ~დ ერთისა შეცვალებისა არღარა აღჰსწყდეს, ა~დ მისვე ·უსუდანისთა არიან ¾ეთაგანნი:
£წყოდენ უკვე mაღალ_მსლველობამან
თ~ქნმან, უკვე არა მიპყრობდეს მე აღვირი
მორჩილებისა თქ~ნისა, დუმილი შემიპყრობს
აქა გულვებადთა თჳს მოსათხრობელთა, და ვერ
დამპყრობელ ცრემლისა ვარ, თქმადთა თჳს, გარნა
ვინათგან ინებებს თქ~ნი ეგე Mაღალ_მსვლელობა
საქართველოჲსა Mეფეთა ºომთა განყოფათა
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თჳს, და ´როვინციათათჳს Sაქრთველოსათა შემეცნებასა ესე არა დაიტევების:
iყნეს უკჱ შ~დ Gიორგი მეშჳდისა
mეფენი ¾ეთაგან მისთა რაოდენნიმე, დაღათუ
არა ფ~დ მრავალნი. ხ~ იქმნა mეფედ vახტანგ
მეოთხე. და ჟამსა უკვე vაგრატისსა მოიძულა Ì~ნ ერი ×ართველთა, რ~ მრავალ_ჯერ იქმნა მოოჴრება Sაქართველოჲსა, მაგრა ესე ვ~რი
არაოდეს. რ~ უღმრთომან Lანგთემურ ჰყო
საკჳრველი მოოჴრებაჲ რ~ლი არა სადა სმენილ_არს.
Mოიწია რა უკვე mძლავრი იგი, პ~დ
²ალაქი იგი sახელოვანი სადა იცხებდეს mეფენი, რომელ_არს Nისანი, ºფილისი, Öალისი,
dმანისი, Mცხეთა, Öასპი, Îორი £რბნისი, და ყ~ნი ²ალაქნი ×ართლისანი, ეგრეთვე
Öახეთისანი ყ~ნი და Òმერეთისანი, ბრწყინვალე იგი ²ალაქი ×უთათისი Sამეფო
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²ალაქი Òმერთა ყ~ითურთ აღაოჴრნა, და ესე
ყ~ი Lანთემურის მიერ ცეცხლითა აღისპო:

X~ ერთი უკვე საქმე ახალი შემოიღო ყ~დ_
უღმრთომან მან. რ~ ტყვისა წარყვანებაჲ
Òქმნა არცა ერთისა, ა~დ მოასხიან რა სიმრავლენი მრავალთა ბევრთანი მამანი და დედანი, ჭაბუკნი და ჭაბუკანი. ყრმანი და ყრმაანი მღდელნი და დიაკონნი sამღდელოთაგანნი და mონაზონნი. ყ~ნივე eკკლესიად მიასხიან, და დაწვიან eკკლესიასა შ~ა:
X~ უკანასკნელ მოაგონა მამამან მისმან ეშმაკმან ესეცა, რ~თუ სადამე Cხოველ_მყოფელსა -~ა შეურაცხ_ ჰყოფდის ვინ, განარინიან, და მრავალთა, ვჰგონებ ვ~დ მილიონისა
უმრავლესთა დაიდგნეს გჳრგჳნნი წამებისანი:
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X~ dიდი იგი eკკლესია Mცხეთისა, რ~ლ
ი აღაშენა mეფემან vახტანგ ´ირველმან, რომლისა იყო გებულ კამარანი და სჱტნი მარმარილოჲთა, და იატაკიცა მარმარისავე, ჯერეთ
მოჰსწვა ცეცხლითა ბილწმან მან, და მერმე ძითურთ აღმოჰფვხრა იგი, და სხა || || იერ. Nაბუზარდან იქმნა Sახლსა ზ~ა ¬~ისასა, და ყ~ნი sაეპისკოპოსონი eკკლესიანი, და mონასტერნი ²ალაქთა და £დაბნოთანი ს~დ დააქცივნა ძირითურთ.
და არცა ერთი eკკლესია განერა აღუფხვრელად ჴელთაგან მისთა თჳნიერ eკკლესია
bოდბისა რ~ლი მაშინ mონასტრად იყო, სადა
მდებარე არს Îვამი Gანმანათლებელისა ჩ~ნისა
Â~ისა ×ალწულა Nონნასი, და ესე დაჰფარა ¬~ნ,
რ~ mძლავრთაგანცა ეშინის ზოგჯერ Sიწმიდეთაგან, და დაიფარა Sიწმინდე იგი მაშინ, ვითა
|| || 2მაკაბ. 3 Òერემიას მიერ დაფარულნი Sიწმიდენი:
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Mრავალნი უკუჱ ბრძოლანი [..] აჩ
უჱნნეს მაშინ ქართუჱლთა ლანგთემ
ურს. რამეთუ მეფე vაგრატ ფ~დ მხნე.
იყო ბრძოლათა შ~ა ხ~ შემდგომად ვერ
განერა მეფეცა არამედ ბრძლათა შ~ა
აღსწყვიდნეს ლაშქარნი მისნი. და თჳთ
შეიპყრეს მეფე და წარიყუანა იგი ცო
ცხალი უმღთომან ლანგთემურ. ხ~
დედოფალი ცოლი vაგრატისი, და ძე ყრ
მაჲ Îიორგი განერნენ მცირეთა ვიეთმე

მხევლითა და რაოდენითამე კაცითა
Sაერისთოსა შ~ა და ეგრეთვე კათალიკოსი
ცა სამოილ. განერა მცირითა ვიეთმე
სამღუდელოთა კაცითა X~ ვითარ მი
იწია უმღთო იგი შირვანად განუტ
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ევა მეფე იგი Vაგრატ ცოცხალი და მისცა
მეფობავე მოო[ხრებუ]ლისა მის სამეფოჲ
სა და თჳთ წარვი[და] [სპა]რსეთად:
Mაშინ არცაღა ერთი სოფელი არცა და
ბა არცა სახლი სადამე არცა ეკკლესიაჲ
იპოვებოდა ქართლსა შ~ა თჳნიერ საერ
ისთოთა არაგვისა და ქსნისათა ხ~ თუ სადა
მე მორჩნენ და ურღუჱველად ეკკლეს
იანი იგინი რომელნი პირუჱლ აღოხრებ
ულ და უშენნ იყუნეს: X~ მოკდა უკუჱ
მეფე Vაგრატ მწუხარებისა მისგან დიდ
ისა დარავინ უწყის თუ სადა დაფლეს
იგი რ~ მცხეთა მოფხურილ იყო და ყოვე
ლნი ეკკლესიანი დარღუჱულ იყუნ
ნეს და ესე ვიდრემე სიტყუა აქამდის:
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SITçUA. 10.
¸~დ || || მაკაბ. 33 aნტიოხ[ოს] მეორისა Lანგ თემურისაგან მოოჴრებისა იქმნა mეფედ Îიორგი
ძე Vაგრატისი, გარნა სახელით ოდენ mეფე, რ~
არა რაჲ აქნდა მას Sამეფო, არცა იცხო მან,
და მოკდა იგიცა ჟამსა სიჭაბუკისასა, და დაჰშთა ყრმა მცირე რომელა aლექსანდრე ´~ლი.
ხ~ იყო რა რვისა წლისა უწოდეს mეფედ, და იყო აღოჴრებულ ²ართლი Ôავახეთი ±ახეთი,
êირვანი, და სადაცა ვინ თუ სადამე განრობილ_
_იყო შთამოვიდეს მთით და იწყეს შენობა დაბათა:
X~ სანატრელი dედა მისი dედოფალი, აღზრდიდა aლექსანდრეს მეცნიერებასა შ~ა Sაღ~ოთა
¦ერილთასა, და ჰმოგვარა მას Öოსტანტინუ_პოლით
Mოძღარი ვინმე ±აცი ¬~ის მეტყჱლი, და დაის1-15 სტრ. 39

წავა aლექსანდრე* კნინღა ზეპირ ყ~ნი საღ~თო_
_წერილნი, და ყ~ი სიმგრგლ გარეშისა mეცნიერებისა: dა ვითარ იგი იქმნა ოცისა წლისა,
მეორემან || Nემია* იწყო ზღუდეთა ქალაქისათა დარღვეულთა განახლებაჲ, და Sახლთა
Sამეფოთა, მაგრა ვერღარა აღაშენა sახელოვანი ¥ისანი ²ალაქი, ა~დ ºფილისს მისცვალა
²ალაქი Sამეფოჲ, და ყ~ნი œკკლესიანი რაოდენნიცა sაეპისკოპოსონი, ანუ mონასტერნი მოეფხრნეს უღ~თოსა Lანგთემურს,
ყ~ნივე აღადგინნა და განაახლნა, და ჰყვის eნკენია დიდი რ~ლიცა eკკლესია განაახლის:
X~ თჳთ იგიცა eკკლესია dიდი Mცხეთისა აღაგო, მეორემან || Zორაბაბელ*, და
ჰყო eნკენია დიდი, პ~ლსა oკდომბერსა, რო1-15 სტრ. 40
მ~ლიცა დღეინდელად დღედმდე ჰგიეს ყ~ა Sაქართველოსა შ~ა dღესასწაულად დიდად:
X~ სოფელნი და ²ალაქნი ყ~ნი აღავსნა, რ~ ფ~დ
მჴნე იყო იგი ბრძოლათა შ~ა, და მსგავსად dავით
Mამისა თჳსისა შეაძრწუნნა £ცხო _თესლნი, რ~ მრავალ_გზის ებრძოლა მათ mკჳდრთა
Sპარსეთისათა, და რ~ლიცა აღიღის ²ალაქი და
წარმოიღოს ნატყვენავი, და წარმოასხნის დედა_
წულითურთ ტყვენი, და რაჟამს მოვიდის Sამეფოდ თჳსად, მისცნის mჴედართა თჳსთა
ხუთი და თჳთ აღიღის ერთი და მიართვის
¦~თა eკკლესიათა. ხ~ ტყვენი იგი არცა
ერთი განისყიდებოდის, ა~დ sამეფოდ აღიყვანიან თჳსთა ²ალაქთა და sოფელთა
დასასახლებლად მშჳდობით, და უკეთუ
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tავადთა ჰყვის თჳსთა სოფელთა შ~ა უბრძანის მათ დასახლებაჲ, და რაოდენნი mჴედართა ჰყვიან, ფასი mეფისაგან მიეცემოდის,
და ²ალაქთა და sოფელთა mეფისათა დაასახლებდიან:
oრმეოც წელ უკვე იმეფა sაკჳრველმან aმან. და არცა ერთისა ნახევრავისა

მიმღებელ_იქმნა გლეხთაგან, და ჟამსა
მეფობისა მისისასა ვერცაღა tავადნი მიიღებდენ რასმე გლეხთაგან თჳსთა, რ~
ახალ_შენ_იყო მაშინ Sამეფო მისი, და
ჰსწადოდა ფ~დ რათა აღეშენოს ²ართლი: X~ ყ~ი
მის ათისაგან ერთი გლახაკთა მიეცემოდის. და ამით || ვ~ა Mზე დაჰსდგა Sაყდარი მისი წ~ე Ì~ისა. დაიპყრა aფხაზეთი, და
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Òმერთაცა Sამეფოჲ, და ყ~ი რაოდენიცა
განყოფადმდე აქნდაყე sაქართველოჲსა
mეფეთა, და ყაბარდიაცა ¢ვსნი და ²ისტნი,
მახლობელნი aფხაზნი Ôიქნი, და მახლობელნი Òმერთანი sვანნი, და იქმნა œრთ_
_სამეფოდ ვ~ა პ~ლ mამათა მისთა აქნდათ:
dა ვ~რ იგი იქმნა ორმეოცდარვისა
წლისა aლექსანდრე dიდი, მიოუწოდა ¾ეთა
თჳსთა, რომელთა ´ირმშოჲ mონაზონ_იყო
სახელით dავით. და vახტანგს უკვე მიჰსცა, რ~ლი იყო ¾ე მეორე, aფხაზეთი, Ôიქეთი, sვანეთი, ¢დიში, Gურია, და ყ~ი
sამეფო Òმერთა mეფეთა, დაუწოდა Mეფედ:
dიმიტრის, ²ართლი, Ôავახეთი ¢ვსეთი,
¶აბარდია და ²ისტეთი, და უწოდა mეფედ:
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X~ £მრწემესსა ¾ესა Îიორგის, მიჰსცა
±ახეთი hერეთი, რ~ლსა შ~ა არს ¸არი და ±ავი
მცირენი თემნი, და ¸აქისი, სადა მთავრობდა აქამმდე aჯიჩალაბი და ¸ირვანი, რ~ლისა dედა_ქალაქ არს ¸ამახია. და არა უწოდა
მეფედ, ა~დ mთავრად. და მოუწოდა mთავართა Sამეფოსა თჳსისათა ყ~თა, და ესრეთ მიათვალნა იგინი ¾ეთა თჳსთა. და დასდვა მაშინ ყ~ა sამეფოსა ¾ეთა თჳსთასა sულსა
ზედა ნახევარი mარჩილისა, და სხა არა რაჲ:
X~ ¾ესა მას თჳსსა ´ირმშოსა მონაზონსა dავითს მიჰსცა ±ათალიკოსობა mცხეთისა და ყ~ისა sაქართჱლოჲსა, რ~ლიცა აქუსყე ჴელის_ქვეშე დღეს Öათალიკოსსა
sაქართჱლოჲსასა. და თჳთ მონაზონ_იქ-
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მნა, და სახელ_იდვა aთანასი, და გა განბრწყინდაცა ღვაწლითა mონაზონებისათთა, და
ესრეთ მივიდა მრჩობილითა Gჳრგჳნითა
წინაშე u~ისა:
X~ ჟამსა mეფობისა მისისასა იქმნა
კრებაჲ ჶლორენცას, და ჟამსა mეფობისა მისისა დასასრულსა აღიღეს ±ონსტანტინუპოლი tურქთა, და ესე ვ~ე sიტყა აქამდე:
SITçUA. 11:
aლექსანდრე უკვე ´~ლისა ¾ეთა განყოფასა ესრეთ. იქმნა რა მეორე ¾ე aლექსანდრესი vახტანგ mეფედ Òმერთა aფხაზთა, და სხათა რ~ლი ითქა. მოკდა უკვე
უშვილოდ. და არღა აღწყვედილ იყნეს
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¾ენი éუსუდანისნი რ~ლა mეფენი Òმერთანი. და sამეფო მათი დაიპყრეს მათვე.
და aფხაზეთიცა ეგრეთვე, და ¢დიში, და
sვანეთი, თჳსთათავე mთავართა დაიპყრეს.
რომელთა აქნდათ aლექსანდრემდე ´~ლისა:
X~ dიმიტრი mეფე ²ართლისა ¾ე მესამე
aლექსანდრესი, და Îიორგი mთავარი ±ახეთისა, ჰმონებდეს mეფესა sპარსთასა, და
განიყო Sამეფო ორად. მაგრა Ôავახეთი
რომელ_არს ´როვინცია aხალ_ციხისა dიდით
mთავრითურთ თჳსით მონებდეს mეფესა
dიმიტრის:
Mონაზონ უკვე იქმნა mეფეცა dიმიტრი, და უწოდეს dამიანე. და მეცა მინახავნ xატი მისი mონაზონებისა სახითა, რ~
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სადაცა mე ვიმყოფებოდი mონასტერსა შინა
mრავალ_მთისასა, მუნ აღასრულა სრბაჲ
ცხოვრებისა თჳსისა. და იქმნა ¾ე მისი
Öოსტანტინე მის წილ mეფედ. ხ~ მოკდა
Îიორგიცა mთავარი Öახეთისა, და იქმნა

მის წილ mთავრად aლექსანდრე ¾ე მისი. და
უწოდეს ±ახთა mაშინ mთავარსა თჳსსა
mეფე: X~ მოკდა mეფე Öონსტანტინე,
და მიიღო mეფობა ¾ემან მისმან dავით, რომელსა mშჳდად სახელ_ჰსდებენ. და ესვა
ძმა რ~ლსა ეწოდა Vაგრატ. და მოკლა aლექსანდრე mეფე ±ახეთის ¾ემან მისმან Îიორგი* რ~ლსა ჰავ_გიორგიდ სახელ_ჰსდებენ,
და იქმნა მის_წილ მეფედ, და დააბრმო ¾მაჲ
ცა თჳსი dიმიტრი. და თჳთ ჰავ_გიორგი
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მოიკლა ავაზაკობათა შ~ა ქართველთა მიერ:
Mოკდა უკჱ ქართლისა mეფე dავით
mონაზონ_ქმნილი. და mეფე იქმნა მის წილ
¾ე მისი mეფე Lუარსაბ: და ესე ვ~მე sიტყა აქამდე:
SITçUA. 12:
Lუარსაბის mეფობისა დასაბამისა იყო მძლავრება sპარსთა sაქართველოთა ზ~ა.
გარნა Lუარსაბის mეფობისა შ~ა ვერღარა
მძლავრობდეს, რ~ სხა ვინ Îედეონ
იქმნა sპარსთა ზ~ა Lუარსაბ. ვითარ || Òგი
Mადიამსა ზ~ა: X~ აქა დამადუმებს mე სიმჴნე Lუარსაბისი, და mაცხოვარებადად eრისა
თჳსისა მოცემაჲ მისი ¬~ისა მ~იერ. რ~ თუ სადამე ვიტყოდე sიმჴნეთა Lუარსაბისთა განვ1-15 სტრ. 50
რცნების წერილი. და თუ სადამე ვჰსდუმნე,
არა ღირს დუმილით თანა_წარსლვისა არნნ
სიმჴნენი მისნი: X~ ესე უკჱ ვჰსთქვათ
მისთჳს, და ჭ~ტი ვჰსთქვათ, რ~ მოთხრობაჲ
Lუარსაბის sიმჴნეთა ყ~ითურთ მჰსგავს არს
ჭ~ტდ mაკაბელისა iუდას სიმჴნეთა, და სიკუდილიცა mაკაბელისა || || მაკაბე. 8. iუდასებრ მიიღო
ბრძოლასა შ~ა უცხო_თესლთაგან, მეშურნეობასა შ~ა, არათუ აჩრდილსა hსჯულისა, ა~დ
Å~ტისა Sარწმუნოებისა K~ეს ³~ის ჩ~ნისა:

X~ მოკდა რა დაწყლული mეფე Úუარსაბ, რ~ნ არაოდეს ჰმონა, და არცა ამონა Sამეფო თჳსი sპარსთა, mეფე იქმნა ¾ე მისი
sჳმეონ ´~ლი მის წილ. ხ~±ახთა ზ~ა იყო
მაშინ Lეონ dიდი, ¾ე ჰავ_გიორგისა, რ~ნ1-15 სტრ. 51
ცა მოკლა mამაჲ თჳსი: ხ~ იმეფა sჳმეონ* არა მშჳდობით უცხო_თესლთაგან.
და უკანასკნელ ბრძოლასა შ~ა tურქთა
წარიყანეს ტყვედ Öონსტანტინუპოლის.
და მიიცვალა მუნ, და იქმნა ¾ე მისი Îიორგი mეფედ მის წილ: ამისსა mეფობასა დაიპყრეს დაიპყრეს tურქთა ქ~ყნა Ôავახეთისა, და უარ_ჰყვეს და დაუტევეს თჳთ
mთავარმან Ôავახეთისამან, და sამთავრომან მისმან ó~ი ჩ~ნი i~ჳ K~ე, და იქმნნეს
mაჰმედიან. ხ~ იყო ±ახთა ზ~ა mეფედ aლექსანდრე ¾ე Lეონ dიდისა:
Mოკდა უკვე Îიორგიცა mეფედ წამლითა უღმრთოჲსა êაჰაბასისათა, და იქმნა
მის წილ mეფედ ¾ე მისი Lუარსაბ მეორე,
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ფ~დ ჭაბუკი ჰასაკითა. ხ~ მოიკლაცა aლექსანდრე
mეფისა ±ახეთისა ძისა თჳსისა Öონსტანტინეს მიერ, და იქმნა უკეთური იგი Öოსტანტინე მეფედ, მკლველი mამისა და ¾ისა თჳსისა Îიორგისი. და მიემსგავსა იგიცა საქმეთა ჰავ_გიორგისათა ´აპისა თჳსისათა. ხ~
მოიკლა თჳით იგიცა უღმრთო Öონსტანტინე
±ახთა მიერ, და ესე ვ~ემე სიტყა აქამდე:
SITçUA. 13:
vჰსთქუთ რა უღ~თოსა Öოსტანტინეს
მიერ მოკლვაჲ mამისა თჳსისა mეფისა aლექსანდრე mესამისა, და ¾მისა თჳსისა Îიორგისა, და მოკლვაცა მისი ±ახთაგან, mეფე
იქმნა შ~დ Öოსტანტინესა »ეიმურაზ
´~ლი ±ახთა ზ~ა. ხ ესე »ეიმურაზ ¾ის_
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_წული იყო aლექსანდრესი ¾ისაგან თჳსისა მოკლულისა, და ¾ე ±ახთა mეფისა dავითისი: X~ mამამან ამის »ეიმურაზისამან
dავით* ძემან aლექსანდრე mესამისამან
მიუღო mეფობაჲ ±ახთა mამასა თჳსსა
aლექსანდრეს სიცოცხლესავე შ~ა, და თჳთ
იქმნა mეფედ: ხ~ არა ჰყოვნა sასჯელმან
საღ~ომან, და მოკდა mეფე ±ახთა dავით
სიცოცხლესავე შ~ა mამისა თჳსისასა, და
mეფედ ±ახთავე იქმნა aლექსანდრე: ხ~ შ~დ
სიკდილისა aლექსანდესსა და უკეთურისა მის Öონსტანტინესსა, mეფედ ±ახთა
იქმნა »ეიმურაზ ´~ლი: x~ ჟამსა მას
იყო mეფედ ²ართლისა Lუარსაბ mეორე:

Mოიწია უკვე უღ~თო êაჰაბას mეფე
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sპარსთა ±ახეთს ზ~ა, და მოაოჴრა ±ახეთი,
ვ~ა Lანგ_თემურ* ეგრეთვე სახედ ამან ×ალაქნი და sოფელნი. და თჳთ ყ~დ_შვენიერი
იგი ×ალაქი Îრემი, სადაცა mეფობასა
განაგებდეს mეფენი Öახთანი გარდაასახლნა sპარსეთად, ვ~ა ჰყო || || მეფ. 4.14 Þაბუქოდონოსორ
iერუსალიმსა ზ~ა და iუდეასა, და Lუარსაბ
mეფე ×ართლისა წარიყანა aსტარაბათად.
და მოკლა მუნ მოშთობისა მიერ. ხ~ Lუარსაბს არა ესვა ýე, და არცაღა ძმა. და აღჰსწყდა Mეფისა sჳიმეონ ´~ლისა ნათესავობაჲ:

Mაშინ ქართველთა წინა_აღმდეგად
sპარსთა mეფისა ჰყვეს mეფედ ×ართლისად,
mეფე ±ახთა »ეიმურაზ ´ირველი. მით რ~
Ãოლი »ეიმურაზისა dაჲ იყო mეფისა
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Lუარსაბ mეორისა, და ჰსცხეს mეფედ ºფილისს, გარნა არა თავს_იდვა ესე mეფემან
sპარსთამან, ა~დ წარმოჰგზავნნა ²ართლსა
ზედა ლაშქარნი უთვალავნი, და მოვიდეს
მდინარესა ზ~ა aლგეთისასა: vინაჲცა
ქართველთაცა შეკრიბნეს ლაშქარნი.

ვითარ ოცდა_ოთხი_ათასი: X~ მაშინ განრისხნა Ì~ი sაქართველოსა ზ~ა, და მოჰსწყდეს
ლაშქარნი საქართველოსანი ოცი_ათასი
კაცი, და ივლტოდა mეფე tეიმურაზ
Iმერეთად: ხ~ ჰყვეს sპარსთა mეფედ ²ართლისა სახელით როსტომ ვინმე ფ~დ მოხუცებული ¾ე Vაგრატოვანთავე mაჰმედიანი. რ~ mეფესა ²ართლისასა Sჳიმეონ ´ირველსა რ~ლი ზემო ვაჴსენეთ ჰყვა ¾მაჲ [უმრწე-]
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მესი sახელით dავით. ესე dავით წარვიდა
sპარსთა mეფისა და mაჰმედიან_იქმნა, და §ოლნი და ¸ჳლნი მისნი ყ~ნივე დაჰშთეს iსპაანად. და ესე ·ოსტომ მუნ იშვა ²ალაქსა
Iსპაანს, და mეფედ ჰყვეს ესე sპარსთა mემკვირდეობისა ძლით. და ესე ვ~ე sიტყა აქამდე:
SITçUA. 14:
Mეფედ უკვე ²ართლისა იქმნა რა ·ოსტომ მისცნა §იხენი ºფილისისანი mეფესა
sპარსთასა, და დარღვეულთა ²ალაქთა
ზღუდენი განაახლნა, და იმეფა ვითარ ოც_
_წელ ოდენ, და დიდსა სიბერესა mიიწია. ხ~
არა ჰყვა ¾ე, არცა aსული. და ეძიებდა რათამცა ვინ ჰპოვოს Vაგრატიონთაგანი რათა
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იმემკვიდროს: X~ იყნეს მაშინ vაგრატოვანთაგანისა შჳლთაგან Öონსტანტინე
²ართველთა mეფისათა, და ჯეროვან იყო
რათა მათგანმან ვინმე დაიმკჳდროს ²ართლი,
ესრეთ უკვე ძიებასა რა შინა იყო ·ოსტომ, განიზრახა უკვე mემკჳდრედ თჳსად
ყოფაჲ vახტანგისა vაგრატოვანისა:
vითარ უკვე vაგრატოვან_იყო vახტანგ
mეათერთმეტესა შ~ა სიტყასა შინა მოვიჴსენეთ
რა mეფე ²ართველთა dავით ¾ე mეფისა

±ოსტანტინესი, და ამის dავითისა ¾მაჲცა
მოგვიჴსენებიეს sახელით Vაგრატ. ამას
Vაგრატს მიჰსცა mეფემან dავით მოჰსცა sამთავროჲ, რ~ლისა სახელი არს Mუხნარი. ხ~ ამის vაგრატის ¾ე იყო iრაკლი,
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და ¾ე iრაკლისა aრჩილ, ¾ე aრჩილისი
v ა[…]ხტანგ, ¾ე tეიმურაზ, და
¾ე tეიმურაზისი vახტანგ mესამე. რ~ლი
იმემკვიდრა mეფემან ·ოსტომ*: x~ მოკდა mეფე იგი ·ოსტომ, და mეფე იქმნა
vახტანგ mესამე:
aმან დაიპყრა Iმერეთიცა Oდიში
Gურია ²ართლი Öახეთი, ხ~ êირვანი ადრევე
წარსწყმიდეს Öახთა mეფეთა, და êაქისი
რომელ_არს aჯიჩალაბის sამთავრო, არცა
იგი
აქნდათ Öახთა mეფეთა მიერითგან
mოაოჴრა რა êაჰაბას* sპარსთა mეფემან
Öახეთი:
X~ დაჰსვა Öახეთსა შ~ა mეფედ,
mეფემან vახტანგ* ¾ე თჳსი ´ირმშოჲ
aრჩილ, და თჳთ მეფობდა ²ართლსა და Iმე1-15 სტრ. 59
რეთსა ზ~ა. გარნა ვერღარა ეძლო დაპყრობად sამთავროსა aხალ_ციხისასა, მით რ~
ეპყრათ tურქთა იგი:
X~ შ~დ ჟამთა ·ოსტომის mეფობისათა mეფე Öახთა »ეიმურაზ ვერღარა დაადგრა Öახეთს შ~ა, რ~ ფ~დ მოხუცებული_იყო,
და ¾ე უკვე მისი dავით მოკლულ_იყო
ავაზაკთაგან ნადირობასა შ~ა, და ერთი მხოლოდ ¾ის_წული ოდენ ჰყა sახელით
iრაკლი, dედითურთ წარჰგზავნა ·უსეთად,
წ~ე mეფისა aლექსი mიხაილოვიჩისა, და
აღიზარდა ·უსეთსა შ~ა çრმა იგი, რ~ლსა

·უსნი უწოდებენ Þიკოლად:
X~ mეფე იგი ²ართველთა vახტანგ
ფ~დ გონიერ_იყო და მჴნე. და ჰქმნა mეფო1-15 სტრ. 60
ბაჲ ოცსა წელსა ბედნიერობით. და ´ირმშოჲ ¾ე მისი წარვიდა Öახეთით რომელ
mეფე aრჩილ და დაიპყრა mეფობა Iმერეთისა: dა შ~დ მოკდა mეფე vახტანგ,
და იქმნა mეფედ ¾ე მისი Îიორგი. და aრჩლ წარვიდა ·უსეთად და მუნ აღესრულა
ჟამსა ´ეტრე ´ირველისა Iმპერატორისასა.
რ~ლისა ¾ენიცა სამნი მოჰსწყდეს Iმპერიასა შ~ა ·უსეთისასა. და დაჰშთა aსული sახელით dარია, რ~ლიცა მოკდა ჟამსა aნნა ივა
ნუნას Iმპერატორობისასა:
X~ ვჰსთქათ ესეცა, რ~ განუდგა
mეფე იგი ²ართველთა Îიორგი, ¾ე იგი
vახტანგისი mეფესა sპარსთასა, და მიუღო
mეფობაჲ Kართველთა Îიორგის mეფემან
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sპარსთამან, და მიჰსცა iრაკლის ¾ის წულისა »ეიმურაზ Öახთა mეფისასა, აღზრდილსა ·უსეთს შ~ა და Þიკოლაოს სახელ_დებულსა ·უსთა მიერ: და ესე ვ~ემე სიტყა
აქამდე:
SITçUA. 15:
X~ ვითარ იხილა mეფემან ²ართველთამან Îიორგი* რ~ მოეღო mეფობაჲ.
წარვიდა წ~ე sპარსთა mეფისა. ხ~იხილა
რა sიქველე Îიორგისი sპარსთა mეფემან ჰყო sპასალარ, და mეფობაცა ²ართლისა მისცა მას. და mეფესა iრაკლის
მისცა mეფობაჲ Öახთა საკუთარი თჳსი.
ხ~ მოკდა iრაკლიცა mეფე, და mეფეცა

Îიორგი მოიკლა ბრძოლასა შ~ა çანდაარს.
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და იქმნა sპასრთა mეფისა მიერ mეფედ
²ართველთა Xოსრო ¾მის წული mეფის
Îიორგისა და ¾ე Lეონისი, რ~ლსა sპასალარობაცა აქნდა sპარსთა mეფისა, და mეფედ
Öახთა იქმნა ¾ე Öახთა mეფისა iრაკლისი
dავით: X~ mეფეცა იგი Xოსრო მოიკლა
ბრძოლათა შ~ა იგიცა çანდაარს, და დაჰშთა
¾ე მცირე იგიცა მოკდა. და aსული ერთი
სახელით aნნა, რ~ლიცა იყოფების დღეს
sამეუფოსა ²ალაქსა mოსკოს: X~ ვითარ
იგი მოკდა mეფე იგი ²ართველთა xოსრო,
sპარსთა mეფისა მიერ, mეფე იქმნა ²ართველთა ზ~ა ¾მა მისი Iესე mამა ¾ე უნდოჲსა, და მოიყანა მან §ოლად aსული
Öახთა mეფისა iრაკლისი, dაჲ mეფისა

