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Mისსა მაღალ მსვლელობას ღენარალ მაიორს ივან ლეოვიჩს ყიზლარის კამენდანტს
ჶროინდორჶს. Mე უღირ სი ANºონი კათალიკოსი ს~დ საქართჱლოჲსა მოვახსენებ მათგან
ბრძანებულისამებრ თხოვისა, რ~ლიცა დაღათუ მრავალ-განსაცდელ-შემთხჱვისაგან
დავიწყებით სახელნი
მეფეთა საქართჱლოჲსათანი თვითო თვითოდ არღარა მახსოვან. მაგრა
სახელოვანთა მეფეთა სახელნი, ანუ გარდაცვალებანი მეფეთა გართანი, და ანუ განყოფანი ნათესავნისანი სამ
სამეფოდ ესენი
არიან, რ~ლნიცა ძველთა შ~ა მატიანეთა საქართველოსათა წარმიკითხავნნ:
Sიტყა პირველი.
´~დ ვ~ემე მამა ქართლისა, და ყ~ლთა მათ ქართველთა. ესე იგი ქართჱლთა,
იმერთა, კახთა, და ჯავახთა, რ~ლთაცა ყ~თა მათ ეწოდების ქართჱლი. იყო ქართლოს: X~ სწერენ წერილთმწერალნი
სომეხთა და ქართველთანი, ვ~დ ტომისაგან იაფეთისა ყოფად ქართველთა
დასომეხთასა:
Aმან აღაშენა პირველად ციხე არმაზისა, დადაეშენა მუნ დაუწოდა ციხესა მას
ქართლი, დამიერითგან
ეწოდა ყ~ა ქართლსა ქართლი: ხ~ ესხნეს ძენი ვიდრემე რ~ლთა პირველი იყო
მცხეთოს. რ~ლნ აღაშენა ქალაქი აღმოსავალით არმაზისა. შ~ს ორთა მათ მდინარეთა, მტკრისა,
დაარაგვისა, დასახელი დასდვა
მას თჳსი, ესე იგი მცხეთა: X~ ძმათაგან მისთა იშნეს კახნი, დაჯავახნი. და ძისა
მისისაგან
რ~ლსა ეწოდა უფლოს იშნეს ქართჱლნი, ესე იგი ქართლელნი, იმერელნი,
გურიელნი, რაჭჱლნი, რომელნიცა არიან იმერნი ესე ყ~ნი, დამთით კერძო საერისთოთა არაგვისა,
დაქსნისათა.
რაოდენნიცა არიან ენითა ქართულითა მოუბნარნი:
X~ უფლოს ძემან მცხეთოსისმან აღაშენა დასავლით მცხეთისა ქალაქი დასახელი
დასდა მას
უფლის-ციხე, წიაღ-მდინარისა მტკრისა კლდეთა შინა, რ~ლი არს მახლობელ
გორისა. ვჰგონებ,
ვ~დ ვერსითა შვიდითა: Aქადამ განმრავლდა ნათესაობაჲ Kართჱლთა, ხ~ ერთისა
ვისმე უფლოსისგანისა
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Nათესავისაგან იქმნა, რ~ლიმე შთამომავლობა, რ~ლთასა აქნდათ არა თუ სახელი
მეფობისა, არამედ
ვოივადაებრი რაჲმე პირუჱლობაჲ, და აქნდა შჳლთა ქართლოსისთა პირველისა
ქართჱლთა ყოველთა მამისათა მთავრობაჲ, და იჯდა იგი მცხეთას ქალაქსა: X~ ამათ ვოივადათა
ჟამთა შინა იყუნეს წმიდანი მამათ მთავარნი. Aბრაამ, Iსაკ და Iაკობ. დიდი ³~ის-მზრახჱლი Mოვსე.
და ყ~ნი
წ~წრმეტყუჱლნი, ვიდრე ჟამადმდე Aლექსანდრეს მეფისა მაკედონელისა. რ~ ესე
ოდენნი იმეფნეს ამათ
ჟამნი, ვ~დ ყ~ნი მამამთ-მთავარნი, და წ~წყნი; და მეფობანი სირიელთა, სპარსთა,
დამაკედონთანი, ვ~ე
მეფობადმდე ჰრომთა გარდაიცვლანეს: X~ || Aლექსანდრემან სპარსეთით მომავალმან
ანუ მიმავალმან სპარსეთად დაიპყრა ოდეს იგი ქართლი. დადაუტევა კაცი ერთი აზონ ორასითა
მჴედრითა რომელნი იყნეს იტალიელნი, და თჳნიერ თავადთა რაოდენნიცა აზნაურნი არიან
საქართუჱლოსა შ~ა
ყოველსა აზონის მჴედართა არიან ძენი: და ესე ვ~ემე სიტყა პ~ლი აქამდის:
Sიტყა Mეორე:
Iყო ვინმე ჭაბუკი სახელით ჶარნავაზ ძე ვოივადთა რ~ლი ზემო ითქა, დადედა მისი
იყო
ასული dარიოს მეფისა სპარსთასა. და აღზარდა დედამან მისმან ფარულად სპარსეთს
შ~ა, მით რ~ ||
Sპარსთაცა შ~ა მაკედონთა იყო მთავრობა დ დაეშინოდა მათი, ნუ უკჱ Dარიოსის
ნათესაობის
გამო არა რაჲ ევნოს ძესა მისსა. დაეშინოდა აზონისაგანცა, რ~ მამა და ყ~ი სახლი
ჶარნავაზისი
აღისპო Aლექსანდრეს მიერ, დაშემდგომად აზონის მ~რ:
dა ვ~რ იქმნა ოცისა წლისა ჶარნავაზ, წარმოვიდა სპარსეთით, დამოვიდა მცხეთად,
ა~დ ფარულად
შიშითა აზონისათა, და ნადირობასა შინა კლდეთა შორის ტფილისისათა იპოვნნა
მრავალნი უნჯნი, და დიდროანნი კერპნი ოქროსა, და ვერცხლისანი დამალულნი, ხ~ წარმოიხნა
იგინი. დაკერძოთა მეგრელთასა იყო ვინმე თავადი დიდი სახელით ქუჯი. მისცა მრწემი დაჲ
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ჯის, და ლაშკარი შეიკრიბა უნჯითა მით, და მოკლა აზონ, და დაიპყრა
აფხაზეთითგან ვ~ე დარბან-

დამდე. და მაშინ მომკდარი იყო Aლექსანდრე, და იწოდა მეფედ, და განაგო წესი.
მეფობისა,
სპარსთა მეფეთა წესისაებრ. და ამან შეაწყო ენისა სინარნარეცა ქართული: X~
მრავალნი მეფენი იშვნეს ნათესავნი ამისნი, მაგრა აღსწყდა ნათესაობა ამისი, და ერთი ოდენ ქალი
დაშთა,
რ~ლსა მოჰგარეს ქმრად, ქართველთა, ძე სომეხთა მეფისა ნათესავისაგან სპარსთა
მეფისა სახელით
Aდერკი. ჟამსა აგჳსტოს კეისრისასა. და იქმნა ჶარნავაზიანთა მეფობისა
გარდაცვალებაჲ არშაკიანთად. და ესე ვდ ვიდრემე სიტყა აქამდის:
Sიტყაჲ Mესამე:
Aმის Aდერკის ზე || <note>|| Mატ[.]</note> იშა U~ი ჩ~ნი I~ჳ K~E. და ამან Aდერკ
იმეფა ჟამადმდე Îაიოსს, დაკლავდი კეისართა, და ამისგან შთამოვიდეს მეფენი რაოდენნი. მე ვ~ე ჟამადმდე
დეოკლიტიანე კეისრისა. და
ჟამსა მას აღსწყდეს ძენი Aდერკისნი Aრშაკიანნი. და ითხოეს ქართჱლთა სპარსთა
მეფისა ხოსროვისგან ძე მეფედ, დამისცა უმრწმესი ძე თჳსი Mირიან მეფედ ქართჱლთა, სპარსთა და
სომეხთა
მეფემან ხოსრო. და მოიყანე ჭაბუკი Mირიან მეფედ ქართველთა, ძე სპარსთა
დასომეხთა მეფისა ხოსროვისა. და მეფე იქმნა Mირიან აფხაზთა, და შვილთა ზემო თქმულისა
ქართლოსისთა, და არა შეიცვალა გარი მეფობისა, რ~ ხოსროცა მეფე მამა მირიანისა არშაკიანი იყო, ა~დ
შეიცვალა
სახელი გარისა, მით რ~ არღარა არშაკიანად, ა~დ ხოსროანად იწოდნეს მეფენი
ქართველთანი:
X~ მეფე იქმნა სომეხთა ზ~ა უხუცესი ძმაჲ Mირიანისა ºირდატ. Aმან უკჱ Mირიან
ისმინა,
ვ~დ მეფე იქმნა ±ოსტანტინე ჰრომს ძე კოსტა დიდისა, და ნათელს-იღო
Sილივისტროს მიერ ჰრომაელ პაპისა. და შ~დ რაოდენთა არა ფ~დ მრავალთა წელთა მოვიდა ქალწული Nონნა.
და განანათლნა ყ~ი საქართველოჲ შვილნი ქართლოსისნი ნათლითა ჭ~ტისა სარწმუნოებისათა.
და თჳთ
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მეფემანცა Mირიან ათელ-იღო, და ყოველთა ქართჱლთა ჴელითა Eვსტათი.
ანტიოქელი.

მამათ-მთავრისათა, რომელიცა აღრაცხილ -არს Eვსტათი. იგი რიცხვთა. შორის სამას
ათრამეტთა ნიკიელთა M ამათასა: X~ წმიდამან მეფემან კოსტანტინე: ჟამსა ამის
Mირიანისასა ჰპოვა ცხოვრება ყ~ისა სოფლისა პატიოსანი -~ი უ~ისა ³~ისა, და Mაცხოვრისა ჩ~ნისა I~ჳ K~Eსი.
ხ~ ფერხისა საუფლოჲსა ფიცარი ცხოველს-მყოფელისა -~ისა, და სამსჭალი საუფლო, რ~ლი
არს დღეს
სამეუფოსა ქალაქსა მოსკოვს რ~ლიცა კათოლიკე ეკლესიასა შ~ა არს მოსკოვს
წარმოუგზავნა ამას
Mირიანს Öეისარმან ±ოსტანტინე:
X~ იშნეს ამის Mირიანის ნათესავისაგან რაოდენნიმე, რ~ლთაგანი არს Vახტანგ
პირველი, რ~ლსა
მგელ-ლომად სახელ-სდებენ სპარსნი. და ესე Vახტანგ იყო ჟამსა Tეოდოსი პ~ლისა,
და ძისა
მისისა Aრკადისთა: Aმან ვახტანგ უწოდა ქართილისა კათალიკოსსა კათალიკოსი
ბრძანებითა
ანტოხელისა პატრიარხისათა. რ~ ჴელსა ქჱშე ანტოხელისა პატრიარხისასა იყო
ყოველი
საქართჱლოჲ. ამანვე განყო, საეპისკოპოსოებად სამეფო თჳსი, და დაადგინნა
ეპისკოპოსნი
ათორმეტნი ქართლს, ათორმეტი ჯავახეთს, ორი იმერეთს, და ცხრა კახეთს. და ესე
ყ~ი ჴელისქჱშე ჰყო მცხეთისა და ყოვლისა საქართველოჲსა კათოლიკოსისა. ამანვე მეფემან
Vახტანგ აღაშენა ქალაქი ტფილისი; ქალაქი ნისანი გაღმართ ტფილისისა, ქალაქი კალისი,
ჩრდილოთ
კერძო ტფილისისა, და ქალაქი კასპი აღმოსავლით კერძო უფლისციხისა, ამანვე
აღაშენა
ეკკლესია საკათალიკოსო მცხეთას სახელსა ზ~ა ათორმეტთა მოციქულთასა:
X~ შ~დ Vახტანგისა შთამოვიდეს რაოდენნიმე მეფენი, და ასწყდეს კ~დ, დაესე ვ~ემე
სიტყა აქამდის:
Sიტყა Mეოთხე:
Aქა უკჱ ვიტყოდეთ მეფეთა თჳს ბაგრატიონთა, რ~ლნი შ~დ აღწყჱდისა
ხოსროვანთასა, ესე იგი
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შვილთა Mირიან, და Vახტანგისთა იქმნეს მეფედ: dა რ~ლითა უკჱ მიზეზითამით.
ვ~დ მოა
ოხრა რა იუდეა. uესპასიანეს მ~რ, დატიტესა, რ~ლნიმე ებრაელთაგანნი ივლტოდეს
ფარუ-

ლად შვილნი ტყუჱთაგან წარსხმულთა იტალიად შთამოსრულნი შვილთაგან
კლეოპასთა,
რ~ლი მოიხსენების სამღთოსა შ~ა Sახარებასა || Lუკას მრ, Eსენი მოვიდეს
Iეროსალიმად მოოხრებულსა მას ქალაქსა, დადაემკვიდრნეს მსგავსად მწირთა ქალაქსა მას სამშობლოსა
თჳსსა. ხ~
ხედვიდეს რა მოოხრებასა იუდეასსა ვერ შემძლეთა ყოფისათა, რ~ მკჳდრობდეს
K~ეანენი ფ~დ უმრავლესნი იუდიანთასა, შვილთა მათ ფარულად ლტოლვით. მოსრულთასა. ჰყჱს
განზრახა და წარმოვიდეს აღმოსავალად, და მოიწინეს დიდსა ერმანიასა, ხ~ მთავართაგან
სომეხთასა შეწყალებულ იქმნეს. მით რ~ გამოიკითხეს რა მათი იგი ნათესაობაჲ, დასცნეს ვ~დ
ტომისაგან.
dავით, და Sოლომონ მეფეთა ისრაილისათა იყნეს. ხ~ ძმა ერთი მათგანი დაადგრა
მუნ, და
ექსნი მათგანი წარმოვიდეს ქართლად. და ვ~რ მოიწინეს ნისანად სამეფოსა ქალაქსა
ქართჱლთასა, ჯერეთ არღა აღწჱდილიყნეს მეფენი ხოსროანნი, და მეფობდა მაშინ სტეჶანე, დამისგანცა შეწყალებულ-იქმნეს ფ~დ დანათელს-იღეს, რ~ ებრაელთა სჯულის
შემწყნარებელ-იყნეს მამულისა მათისა. და უხუცესი მათი სახელით გურამ. მეფემან
Sტეფანე
ამირ სპასალარ[.]-ყო, ესე იგი ჶერთმარშალჰყო, დასხანი მიიქცენ რ~ლსამე ადგილსა:
X~ გურამ დავითიანი ჶერთმარშალი Sტეფანე მეფისა იყო კაცი ფ~დ მჴნე, მეცნიერ
წერილისა, და ფ~დ მორწმუნე, და ჟამსა მას საქართველოჲ იყო შერთულ იმპერიასა კეისრისა
ბერძენთასა, რ~ლი იყო დიდი Iუსტინიანე, და ცნობილი-იქმნა გურამ Iუსტინიანეს მ~რ,
დამიემთხვია პატივსა კურატ-პალატობისასა: X~ ჟამსა ამას განდგენ სომეხნი წმიდისაგან
კათოლიკე ეკკლესიისა, დაამისსა ჟამსა იქმნა მოქცევა აფხაზთა სარწმუნოებად ჭ~ტისა K~ეს
³~ისა
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ჩ~ნისა ჶრუმენტიოსის ვისმე მ~რ Iუსტინიანე კეისრისა საჭურისისა, რ~ლიცა
ნათესავით იყო
აფხაზი. რ~ ამა ჟამადმდე აფხაზნი წარმართ-იყნესა:
dა გურამ იგი დღითი დღე წარემატებოდა წ~ე კეისრისა. და მოკლა Sტეფანე იგი
მეფე.

და მეფედ იქმნა Gურამ ქართველთა ყ~თა, და აფხაზთა ზ~ა ნათესაობისათვის
საწინასწარმეტყვლოსა და სიმხნისა მისისა. dა ესე ვიდრემე სიტყა აქამდის:
Sიტყა Mეხუთე:
Dა ვ~რ შთამოვიდეს რომელნიმე მეფენი გურამისგან; და განიყნეს სამეფონი ორად.
ესე იგი
რაოდენნიცა მრავალ გზის მოხსენებულ არიან აქა შვილნი ქართლოსისნი ხდა პლსა,
და მეორესა აფხაზეთი. და ჟამთა ამათ შ~ა განთავისუფლდა ჴელის ქვეშეობისაგან
ანტიოხელთა პატრიახისათა
კათოლიკოსი მცხეთისა, და ყ~ისა საქართველოჲსა Iოანე ჟამსა მეექსისა კრებისასა. ხ~ იყო მეფე ვინმე ქართველთა Sტეჶანე ძეთან. Gუარამისთა, და ჟამსა ამისსა გამოცხადნა ყ~დ უღთოჲ მახმედ:
¸~დ მეფეთა რაოდენთამე აღსწყდა მეფეთა ქართჱლთა დავითიანთა ძეთა
Gურამისთა ნათესაობაჲ, და დაიპყრა საქართჱლოჲ აფხაზთა მეფემან დავითიანმანვე Vახტანგ პ~ლმან,
რ~ლი იყო
ძეთაგან Gუარამისთა და ამის Vაგრატის გამო ეწოდა ნათესავთა მისთა
Vაგრატოვანი:
X~ ესეცა საუწყებელარს, რ~ გურამის ჟამიდგან იწყეს გამრავლებად ძეთა
ქართჱლთასა,
სკოლათა შ~ა კოსტანტინეპოლისათა, და მოვიდეს ქართლად, და ქმნეს სკოლანი
ენითა ბერძულითა, და იწყეს თარგმანებაჲ წერილთა, დაშვილის შვილი Vაგრატისი. dავით მესამე
რ~ლნ
აღაშენა სოფელნი მოოხრებულნი საქართჱლოჲსანი უღთოთა მახმედიანთა მ~რ.
გამოჩნდა უძლეველად, და არღარა ჰმონებდეს სპარსთა არცა ბერძენთა, ა~დ თავისუფალ იყნეს მეფენი
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ქართჱლთანი შვიდნი ვ~ე მეფადმდე [.] Tამარისეულად, და ესე ვ~ემე სიტყა
აქამდის:
Sიტყუა მეექსე
Iყნეს უკჱ მეფისა dავით მესამისა, შემდგომად მეფენი dიმიტრი ძე dავითისი, და
ძენი dიმიტრისნი პ~ლი dავით, და მეორე Gიორგი რ~ლი იყო შვენიერ ხილვითა და ახოვან
Gამითა. dიმიტრი უკჱ მოკდა და არა დაშთა ნათესავი მისი. ხ~ Gიორგი ერთი უკჱ
ასული

ჰყა რ~ლა
საკვირველი Tამარ:
Aმან უკჱ Gიორგი ცხოვრებასა ვე თჳსსა დაადგა გვირგვინი ასულსა თჳსსა Tამარს,
დააღიარეს ყ~თა ქართველთა, და აფხაზთა მეფედ. ხ~ იყო Tამარ ოდეს დაადგა გვირგჳნი
მამამან.
ათორმეტისა წლისა, და შ~დ ორისა წლისა მოკდა მეფე იგი. Îიორგი ჭაბუკი,
დადაფლეს იგი საფლავსა პაპისა მისისა მიერ Dავით. მესამისა გან აღშენებულსა ფ~დ
შჱნიერ
გებულსა გენათს:
Mაშინ სცხეს მეფედ Tამარ ყ~ისა საქართჱლოჲსა, და აფხაზეთისა ქალაქსა ნისანს,
და შერთეს მას ქმარი. რათა არა უმკვიდრო იქმნეს სამეფო მისი ძე ოვსთა მთავრისა სახელით დავით. რ~ლი იყო მისვე Èავითიან bაგრატოვანისა შთამომავლობისაგან, ესრეთ:
R~ მეფენი ვინმე იყნეს ძმანი ორნი ამისვე სამეფოსანი Èავითიან bაგრატოვანნი შვილთაგან მრავალჯერ მოხსენებულისა Îურამისთა[.]. პ~ლსა უკუ ძმას ეწოდა
Èიმიტრი,
და მეორესა Îიორგი. Èიმიტრი უკჱ იყო მეფედ. მაგრა ძმამან მისმან Îიორგი
მიუღო მეფობაჲ. და ძე უკჱ ესა ერთი ყრმაჲ მცირე მეფესა Èიმიტრის, იგიცა
მისტაცა ძმამან მისმან Îიორგი, და მისცა ოვსთა მთავარსა მძევლად. X~ მთავარი იგი
ოვსეთისა იყო უშვილო, დამემკვიდრედ თჳსსა შეიწყნარა ყრმა იგი, და მაშინ ოვსნი,
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და ყაბარდოელნი იყნეს ყ~ნი K~ეანე, დაამის ყრმისაგან იშვნეს მრავალნი ოვსეთსაშ~ა. ხ~ შ~დ ამისსა მრავალთა წელთა მისცა დაჲ თჳსი ·უსუდან ცოლად მეფემან
Îიორგი მამამ tამარისმან მთავარსა ოვსთასა Vაგრატოვანსა. ხ~ ჟამსა სიჭაბუკისასა დაქვრივდა ქალი იგი, და მოიქცა ძმისავე თჳსისა საქართჱლოდ, და მოიყანა თჳსთანა
ძე მაზლისა თჳსისა ყრმაჲ Èავით, ქმარი tამარისი, და აღზარდა იგი, ხ~ Îიორგი
ასულიცა თჳსი tამარ მისცა აღზრდად დასა მას თჳსსა ·უსუდანს: X~ რ~ჟს იგი მეფე იქმნა
tამარ, და ენებათ ქმარი მისთვის ქართჱლთა და აფხაზთა, რ~ა არა უმკვიდრო იქმნეს
სამეფო.
მაშინ ძიება ჰყჱს რათა თუ რ~ლი ჰპოვეს ღირსი ქმრად მეფისა მათსა. თქჱს,
ვ~დ ჭაბუკი ესე Èავით ნათესავი არს მეფეთა ჩ~ნთა Vაგრატოვანთა. დაკეთილ
ზრდილ დამჴნე, ამისი ჰყჱს გამორჩევაჲ, და tამარცა ითნო საქმე ესე, და ქმნეს ქორწილი ვითა შჱნოდა

სიმაღლისაებრ მეფობისა ქალაქსა ნისანს:
mრავალნი უკჱ საკვირჱლნი ჰქმნნა tამარ, ვითარ იგი მოუთხრობენ მატიანენი
მცხეთისა,
და გაენათისანი, მრავალნი მძლავრნი და ზავნი მეფენი უცხოთესლნი დაამდაბლნა
წინა-აღმდგომნი თჳსნი, მრავალნი ეკკლესიანი, და მონასტერნი აღაშენნა, და აღშენებულნი
განამდი
დრნა: X~ სომეხთა მეფენი, დალვანისნი ხარკსა მისცემდეს მას. და ჰყა მჴედრად
განწესებულნი კაცნი, ვ~რ სამასი ათას 300000: Aმისგან უკჱ ერთისა ძისა, და ერთისა ასულისა
კიდე არა რა იშა, და სახელი ძისა მისისა Îიორგი, ხ~ ასულისა ·უსუდან:
Aმან უკჱ დაჰყო მეფობასა შ~ა წელიწადი ოცი. და ესრეთ მოვიდა იგი წ~ე Uფლისა.
და იქმნა ძე მისი Îიორგი მეფედ წლისა ათშვიდმეტისა. და ესე ვ~ემე სიტყა აქამდის:
Sიტყა მეშვიდე.
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Mოკდა Îიორგი მეფე, დადაშთა ყრმაჲ მცირე სახელით დავით - ხ~ მეფე იქმნა ·უსუდან და მისი, რ~ლიცა დაღათუ შჱნიერ მსგავსად დედისა თჳსისა, გარნა არა
საქებელ
ვითა სანატრელი იგი დედაჲ მისი: Aმას უკჱ ·უსუდანს განუდგა თავადი ვინმე
ქართლისა, და ვ~რ ჰყო კ~დ მონებაჲ მისივე მისცა მძევლად თავადმან მან ძეჲ თჳსი. ხ~
იხილა რა ·უსუდან მძევალი იგი, ეტრფიალა მას გარნა არა ისიძვა, ა~დ ქმრად შეიყანა იგი პალატსა თჳსსა სამეფოსა:
Aმისსა უკჱ მეფობასა შინა მრავალნი ბოროტნი იქმნეს სამეფოსა შ~ა მისსა, და განრისხდა ¬~ი და იქმნა მოოხრებაჲ ყ~ისა ქართლისა სპარსთა მ~რ ლტოლვილთა თათართაგან. ხ~ თათარნი ამისსა მეფობასა შ~ა დამპყრობელ-იქმნე სპარსეთისა, და
მრავალთა
ადგილთა აზიასთა, ხ~ იყო პ~ლი მათი ªინგიზ, რ~ლი ყაენ იქმნა: X~ ჩ~ნ დავდუმნეთ
საქმეთათვის ·უსუდან მეფასთა, და ნუ განვაცხადებთ მას ვინადგან იყო ცხებული
უფლისა,
და მართლ-მადიდებელ:
Mოკდა უკჱ მეფა ·უსუდან, დადაშთა ძე სახელით Èავით, რ~ლსაცა ჟამსა თჳსსავე
ცხოვრებისასა სცხო მეფედ: X~ თათარნი მეფობდეს მაშინ საქართველოსა ზ~ა, რ~
Rუსუდან წარსწყმიდა თვით-მპყრობელობაჲ, და თათართა ძე Îიორგი მეფისა რ~ლი იყო
ძმისწული ·უ-

სუდან მეფასი, სახელით Èავით. და ძე ·უსუდანისი Èავით ორნივე ერთად მეფედ
ჰყჱს.
R~ლთა სიგელნი სამეუფონი იხილვებიან დღესაცა ქჱმოწერილნი ესრედ. სიგელი
ესე
ძე Èავითისაგან ქჱ მოწერილი, და ძე Èავითისგან ქჱ მოწერილია: X~ Dავით ძე
·უსუდანისა ფ~დ მორწმუნე, და Ì~ის მოშიშ იყო, გონიერ დაკეთილ-მსაჯულ. და სხაცა
იგი Èავით ესრეთუჱ მაგრა ჟამსა სიბერისასა Sოლომონს მიემსგავსა ძე იგი Îიორგისა
Èავით:
1-20 სტრ., 40v
Aმათ უკჱ თან-მოსახელეთა მეფეთა ფ~დი აქნდათ სიყარული ურთიერთას. გარნა
კაცთა
ბოროტთა შუა ჰქმნეს ბოროტნი საეშმაკონი სიძულილისა მიზეზნი, და რ~ა არა
განგრძელდეს სიძულილი, შს ორთავე მათ Èავითთა ჰქმნეს განყოფაჲ სამეფოთა. რ~ Dავითს
ძესა Îიორგისსა ხუდა ქართლი, კახეთი, შირვანი, დაჯავახეთი რ~ლ-არს სამთავრო
ახალციხისა, და ყაბარდია, ოვსეთი და ქისტეთი, რ~ ოვსეთი, და ყაბარდია დაიპყრა სანატრელმან Tამარ, და ქისტეთიცა, დაჯიქეთი ეგრეთვე. თვარე ჟამადმდე tამარისა,
არა იყო
მეფეთა საქართველოსათა: Èა ძესა ·უსუდანისსა ხდა იმერეთი, გურია, ოდიში,
რაჭა,
აფხაზეთი, სანეთი, და ჯიქეთი: X~ თჳნიერ აფხაზეთისა, რაჲცა ხუდა Èავითს ძესა
·უსუდანისსა ყ~ივე საქართჱლო არს, და ეწოდების ქჱმო საქართჱლოჲ. და
ქართლსა, კახე
თსა, და ჯიქეთსა, რ~ლ-არს ახალციხისა სამთავრო, ეწოდების ზემო საქართველო.
დაორნივე ესე ზემო, და ქჱმო საქართჱლო, ქართჱლთა კათალიკოსისა იყო ეპარხია. მაგრა
სხად სამეფოდ რა იქმნა ქჱმო საქართველო, აფხაზეთისა კათალიკოსისა იქმნა
ეპარხიად:
X~ საუწყებელ არს ესეცა, რ~ ძისაგან ·უსუდანისა არიან მეფენი იმერთანი. და
მისაგან,
Îიორგისა არიან, დღესა რუსთა იმპერიასა შ~ა მყოფნი ძენი ქართჱლთა მეფისანი.
და დღეს
მყოფნი ქართლსა, და კახეთს მეფენი ძენი კახთა მეფისანი:
Mერმეცა საუწყებელ-არს ესეცა, რ~ ჟამსა ერთ-მეფობისასა იყო, სამეფოდ ქალაქად მცხეთა, მაგრა ვინადგან მისცალა[.] სანატრელმან მეფემან Vახტანგ პირველმან.
Nისანს,

და ტფილისს ქალაქი სამეფო, იქმნა სამეფოდ ქალაქად Nისანი რ~ლია გაღმართ
ტფილისისა აღმოსავალით, რ~ლსა დღეს მოოხრებულსა მას მინდორსა ეწოდების ავლაბარი:
და
1-20 სტრ., 41r
ესე ვიდრემე სიტყა აქამდის:
Sიტყა მერვე:
Sაუწყებელ ვიდრემე არს ესე, რ~ შ~დ Èავით მეფისა ძისა ·უსუდანისა რ~ლა მამა
იმერთსა მეფეთა
არღარა მონებდეს შვილთა Èავითისთა Mთავარნი ოდიშისა, რ~ლსა წოდებულჰყოფენ დადიანად.
და მთავარი გურიისა რ~ლა გურიელი. არცაღა აფხაზნი, არცა სანნი, და არცა ჯიქნი.
ა~დ
თჳსად თჳსად იმთავრნეს პ~ლნი მათ შორის მყოფნი თავადნი. ხ~ აფხაზნი, და ჯიქნი
მოდრკეს უსჯულოებადცა, გარნა მხოლოდ იმერელნი ოდენ მონებდეს, დაღათუ
რაჭჱლნიცა, ა~დ
რაჭაჲ არა სამთავრო არს, ა~დ მისვე იმერეთისა ნაწილი არს: X~ ძეთა Èავითისთა ძისა
Îიორგისთა ჰმონებდეს ყ~ნი ქართველნი რაჲვეცა ხდა, გარნა არღარა ყაბარდელნი,
არცაღა
ოვსნი, და არცა ქისტნი, და მიდრკეს უსჯულიებადცა ყაბარდელნი, ოვსნი და ქისტნი:
Mრავალ-ჯერ განრისხდა უკჱ ¬~ი საქართჱლოსა ზ~ა უკეთურებათათჳს
ქართველთასა,
მაგრა ოდეს მოიქციან ¬~ისა მყის შეწყალებულ-იქმნიან მსგავსად ისრაილთა ერისა,
ვ~ა მოგვეთხრობის წიგნთაგან || Mოსესთა iსუნავესთა, Mსაჯულთა, Mეფეთა, Nაშთთა, და
¦~წყველთასა:
X~ ჰმონებდეს მეფენი kართჱლთანი თათართა ნათესავთა: ªინგიზისთა, და მეფენი
იმერთ
ანი Öეისარსა, და უმეტესი უკჱ მშვიდობაჲ აქნდაყე იმერთა მეფეთა, და იცხებდეს
Eკკლესიასა kუთათისასა, დასამეფო ქალაქ მათდა იყო kუთათისი:
Nუ დაუტევებთ უკჱ Gიორგი მეშვიდისა სახელსა რ~ლი 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 მისა
ქართჱლნი მე-

ფენიცა და მთავარნი. მაგრა აღმოიჭვირვა რა Gიორგი ვარსკლავმან განთიადისამან
1-20 სტრ., 41v
განანათლა ღამე იგი სიბოროტისა. და მერმეღა მზემანცა სიმართლისამან განანათლა
სამეფოჲ მისი: X~ უკეთურებასა რა ვიტყჳ. არათუ სარწმუნოებისაგან ჭ~ტისა განსვლასა
ვიტყვი.
ა~დ ბოროტთა საქმეთა: Îარნა ამისსა მეფობისა შ~ა დასცხრეს ყ~ნი იგი კაცნი
უკეთურნი
სიბოროტეთაგან მათთა, და იქმნა შეცვალება კეთილ-მადლიერად: Èა მეფობასა შ~ა
მისსა
იყნნეს კეისარნი ბერძენთანი åალეოლოღნი, ეგრეთვე მეფობასაცა შ~ა მამისა მისისასა: X~ ჰრომაელთა და ბერძენთა შ~ს იყო განყოფილებაჲ ჟამსა მას არა ახალი- ა~დ
ჯერეთ არღა ქმნილიყო კრება ჶლორენცას. და ესე ვიდრემე სიტყა აქამდის:
Sიტყა Mეცხრე 9
Aრა საიჭჱლ სადამე არს შ~დ Îურამ დიდისა შეცვალებაჲ გუარისა მეფეთა
ქართლისა, დაკახეთისათა, ა~დ მისვე Èავითის, და Îუარამის ძეთაგან არიან რტონი ხისა კეთილსიტყვიერისა bაგრატისნი უსუალებელად. დაღათუ იცვალა შ~დ tამარის ასულის ·უსუდან
მეფისა
გარი, ა~დ იმერთა მეფეთა ოდენ განისაკუთრეს შეცვალება იგი, და იგინიცა შ~დ
ერთისა ცალებისა არღარა აღსწყდენ, ა~დ მისვე ·უსუდანისათა არიან ძეთაგანნი:
£წყოდენ უკჱ მაღალ-მსლველობამან თქ~ნმან, უკეთუ არა მიპყრობდეს მე აღვირი
თქვენისა მორჩილებისა, დუმილი შემიპყრობს აქა გულვებადთათვის მოსათხრობელთა,
დავერ დამპყრობელ ცრემლისა ვარ თქმადთათვის: გარნა ვინადგან ითნებს თქ~ნი ეგე
მაღალმავალობაჲ საქართველოსა მეფეთა ტომთა განყოფათათვის, და პროვინციათა თჳს
საქრთჱლოსათა შემეცნებისა ესე არა დაიტევების:
iყნეს უკჱ შ~დ Gიორგი მეშვიდისა მეფენი ძეთაგან მისთა რაოდენნიმე, დაღათუ
არა
ფ~დ მრავალნი. ხ~ იქმნა მეფედ Vახტანგ მეოთხე, და ჟამსა უკჱ bაგრატისსა მო1-20 სტრ., 42r
იძულვა Ì~ნ ნათესავი ×ართველთა, რ~ მრავალჯერ იქმნა მოოჴრება საქართჱლოჲ
სა, მაგრა ესე ვ~რი არაოდეს, რ~ უღთომან Lანგთემურ ჰყო საკვირველი მოოჴრებაჲ, რ~ლი
არა

სადა სმენილ-არს:
Mოიწია რა უკჱ მძლავრი იგი პ~დ ქალაქი იგი სახელოვანი სადა იცხებდეს მეფენი
რ~ლარს Nისანი, ტფილისი, კალისი, და მანისი, მცხეთა, კასპი, გორი, ურბნისი, და
ყ~ნი ქალაქნი ქართლისანი, ეგრეთვე კახეთისანი ყ~ნი, და იმერეთისანი ბრწყინვალე
იგი ქალაქი ქუთათისი სამეფო ქალაქი იმერთა ყოვლითურთ აღაოხრა, და ესე ყოველი ლანთემურის მ~რ ცეცხლითა აღისპო: X~ ერთი უკჱ საქმე ახალი შემოიღო
ყ~დ უღთომან მან, რ~ ტყჳსა წარყანებაჲ ჰქმნა არცა ერთისა, ა~დ მოასხიან რა
სიმრავლენი მრავალთა ბევრთანი. მამანი, და დედანი, ჭაბუკნი, და ჭაბუკანი, ყრმანი,
და ყრმაანი, მღდელნი, დიაკონნი, სამღდელოთაგანნი, და მონაზონნი ყ~ნი ეკკლესიად ეკკლესიად მოასხიან დადაწვიან ეკლესიასა შ~ა: X~ უკანასკნელ მოაგონნა
მამამან მისმან ეშმაკმან ესეცა რ~თუ სადამე ცხოველს-მყოფელსა -~ა შეურაცხ- ყოფდის ვინ. განარინიან, და მრავალთა, ვგონებ ვ~დ მილიონისა უმრავლესთა და იდგეს
გვირგჳნი წამებისა:
X~ დიდი იგი ეკკლესია მცხეთისა, რ~ლი აღაშენა მეფემან Vახტანგ პ~ლმან, რ~ლისა იყო გებულ კამარანი, და სჱტნი მარმარილოსანი, და იატაკიცა მარმარილოჲსა, ჯერეთ მოწა ცეცხლითა ბილწმან მან, და მერმე ძირითურთ მოფხურა იგი.
და სხა || ნაბუზარდან იქმნა სახლსა ზ~ა ¬~ისასა. და ყოველნი საეპისკოპოსონი ეკკლესიანი, და მონასტერნი ქალაქთა და უდაბნოთანი ს~დ დააქცივნა ძირითურთ, და
არცა
1-20 სტრ., 42v
ერთი ეკკლესია განერა აღუფხვრულად ჴელთაგან მისთა, თჳნიერ ეკკლესია ბოდბისა,
რ~ლი მაშინ მონასტრად იყო, სადა მდებარე არს გამი განმანათლებელისა ჩ~ნისა
წ~ისა ქალწულა Nონნასი, და ესე დაფარა ¬~ნ, რ~ მძლავრთაცა ეშინის ზოგჯერ
სიწმიდეთაგან, და დაიფარა სიწმიდე იგი მაშინ, ვითა || Iერემიას მ~რ დამალულნი
სიწმიდენი:
Mრავალნი უკჱ ბრძოლანი აჩჱნნეს მაშინ ქართჱლთა ლანგთემურს, რ~ მეფე
Vაგრატ ფ~დ მჴნე იყო ბრძოლათა შ~ა. ხ~ შ~დ ვერ განერა მეფეცა, ა~დ ბრძლასა
შ~ა აღსწყვიდეს ლაშქარნი მისნი. და თჳთ შეიპყრეს მეფე, და წარიყანა იგი ცოცხალი უღთომან ლანგთემურ. X~ დედოფალი ცოლი Vაგრატისი, და ძე ყრმაჲ Îიორგი განერნენ მცირეთა ვიეთმე მჴევლითა. და რაოდენითამე კაცითა საერისთოსა შინა.
და ეგრეთვე კათოლიკოსიცა Sამოილ განერა მცირითა ვიეთმე სამღვდელოთა კაცითა:
X~
ვითარ მიიწია უღთო იგი შირანად განუტევა მეფე იგი Vაგრატ ცოცხალი, და მისცა
მეფობავე მოოხრებულისა მის სამეფოჲსა, და თჳთ წარვიდა სპარსეთად:
Mაშინ არცაღა ერთი სოფელი, არცადაბაკი, არცა სახლი სადმე, არცა ეკკლესიაჲ იპოებოდა ქართლსა შ~ა თჳნიერ საერისთოთა არაგვისა, და ქსნისათა. ხ~ თუ სადამე
მორჩნენ და

ურღჱველად ეკკლესიანი. იგინი რ~ლნი პ~ლ აღოჴრებულ, და უშენ იყნეს: X~
მოკდა
უკჱ მეფე Vაგრატ მწუხარებისა მისგან დიდისა, და არავინ უწყის თუ სადა დაფლეს
იგი, რ~ მცხეთა მოფხრული იყო, და ყ~ნი ეკლესიანი დარღჱულ იყნეს. და ესე ვიდრემე სიტყა აქამდის:
Sიტყა მეათე.
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¸~დ || <note>|| 1 Mკაბ. 1-33</note> aნტიოხოს მეორისა, უღთოჲსა მის
lანგთემურისაგან მოოხრების, იქმნა მეფედ
Îიორგი ძე Vაგრატისი. გარნა სახელით ოდენ მეფე, რ~არა რაჲ აქნდა მას სამეფო,
არცა იცხო მან: და მოკდა იგიცა ჟამსა სიჭაბუკისასა. და დაშთა ყრმაჲ მცირე, რ~ლი
aლექსანდრე პ~ლი. ხ~ იყო რა რვისა წლისა უწოდეს მეფედ . და იყო აღოჴრებულ ქართლი, ჯავახეთი, კახეთი, შირვანი. და სადაცა ვინ თუ სადამე განძრომილ იყო
შთამოვიდეს მთით, და იწყეს შენება დაბათა:X~ სანატრელი იგი დედა მისი დედუფალი, აღზრდიდა aლექსანდრეს მეცნიერებისა
სამღთოთა წერილთასა, დამოჰგარა მას კოსტანტინუპოლოთ მოძღარი ვინმე კაცი ¬~ის-მეტყჱლი, და დაისწავნა aლექსანდრე კნინღა ზეპირ ყ~ნი სა~ღთო წერილნი, და ყ~ნი სიმგრგვლე, გარეშისა მეცნიერებისა: dა ვ~რ იგი იქმნა ოცისა წლისა
მეორემან || <note>|| Nემია. 2.18</note> Nემია იწყო ზღუდეთა ქალაქისათა
დარღჱულთა განახლებაჲ, და სახლთასამეფოთა მაგრა ვერღარა აღაშენა სახელოვანი ნისანი ქალაქი, ა~დ ტფილისს იმის
ცვალა ქალაქი სამეფოჲ. და ყ~ნი ეკკლესიანი რაოდენნიცა საეპისკოპოსონი, ანუ მონასტერნი მოეფხრნეს უღთოსა ლანგ თემურს ყ~ნვე ალაგნა და განაახლნა, დაჰყვის
ენკენია
დიდი რ~ლიცა ეკკლესია განაახლის:
X~ თჳთ იგიცა ეკკლესია დიდი მცხეთისა აღაგო მეორემან || <note>|| 2 Eზრა 3.2</note>
Zორაბაბილ, დაჰყო ენკენია
დიდი პ~ლსა ოკდომბერსა, რ~ლიცა დღეინდელად დღემდე ჰგიეს ყ~ა საქართველოსა
შ~ა დღესასწაულად დიდად: X~ სოფელნი დაქალაქნი ყ~ნი აღაშენნა: რ~ ფ~დ მჴნე იყო იგი
ბრძოლათა შ~ა, და მჰსგავსად dავითის მამისა მისისა შეაძრწუნნა უცხო თესლნი რ~ მრავალ-გზის ებრძოლა მათ მკვიდრთა სპარსეთისათა. და რომელიცა აღიღის ქალაქი
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მოიღოს ნატყჱნავი, და წარმოასხნის დედა წულითა ტყჱნი. რაჟამს მივიდის სამე-

ფოდ თჳსად მისცის მჴედართა თჳს ხუთი, და თჳთ აღიღის ერთი, და მიართვის
წ~თა ეკკლესიათა, ხ~ ტყჱნი იგი არცა ერთი განისყიდებოდა, ა~დ სადამე სამეფოდ
აღიყანიან თვისთა ქალაქთა დასოფელთა დასახლებდიან მშვიდობით, და უკეთუ
თავადთა თჳს
თჳსთა სოფელთა უბრძანეს თავადთა მათ დასახლებაჲ. და რაოდენნი მხედართა
ჰყანდიან ფასი მეფისაგან მიეცემოდის, და ქალაქთა, და სოფელთა მეფისათა
დასახლებდიან:
oრმეოც წელ უკჱ იმეფა საკვირველმან მან. და არცა ერთისა ნახევრავისა მიმღებელ
იქმნა გლეხთაგან, და ჟამსა მეფობისა მისისასა, ვერცა თავადნი მიიღებდეს რასმე
გლეხთაგან თჳსთა, რ~ ახალ შენ იყო მაშინ სამეფო მისი, და სწადოდა ფ~დ რ~ა აღეშენოს
ქართლი: X~ ყ~ი მისი ათისაგან ერთი გლახაკთა მიეცემოდა, და ამით || ვ~ა მზე საყდარი მისი დადგა წ~ე Ì~ისა. და იპყრა აფხაზეთი, და იმერთაცა სამეფოჲ, და ყ~ი
რაოდენიცა
განყოფადმდე აქნდაყე საქართველოსა მეფეთა, და ყაბარდიაჲცა, ოვსნი, და ქისტნი,
მახლობელნი აფხაზთანი ჯიქნი, დამახლობენლი იმერთანი სანნი. და იქმნა ერთ
სამეფოდ ვ~ა პ~ლ მამათა მისთა აქნდა:
dა ვ~რ იგი იქმნა ორმოცდა რვისა წლისა aლექსანდრე დიდი მოუწოდა ძეთა თვისთა რლთა პირმშოჲ მონაზონ იყო სახელით dავით. და vახტანგს უკჱ მისცა
რ~ლი იყო ძე მეორე აფხაზეთი ჯიქეთი, სანეთი, ოდიში, გურია, და ყოველი სამეფოჲ იმერთა მეფეთა და უწოდა მეფედ: dიმიტრის ქართლი. ჯავახეთი, ოვსეთი, ყაბარდია, და ქისტეთი, დაუწოდა მეფედ. X~ უმრწემესა ძესა
Îიორგის მისცა, კახეთი, ჰერეთი, რ~ლსა შ~ა არს ჭარი, და კავი მცირენი თე
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ძე ჰავ Gიორგისა, რ~ლნიცა მოკლა მამა თვისი: ხ~ იმეფა Sიმეონ არა მშვიდობით
უცხოთესლთაგან, და უკანასკნელ ბრძოლასა შ~ა თურქთა წარიყვანეს ტყჱდ
კონსტანტინუპოლის და მიიცალა მუნ, და იქმნა ძე მისი Îიორგი მეფედ მის წილ. ამისსა
მეფობასა დაიპყრეს თურქთა ქ~ყნა ჯავახეთისა, და უარ ჰყვეს და დაუტევნეს თჳთ
მთავარმან ჯავახეთისამან. და სამთავრომან მისმან U~ი ჩ~ნი i~ჳ K~ე, და იქმნნეს მახმედიან, ხ~ იყო
კახთა
ზ~ა მეფედ aლექსანდრე ძე Lეონ დიდისა:
Mოკდა უკჱ Îიორგიცა მეფე წამლითა უღთოსა êაბაზისათა, და იქმნა მისწილ მეფედ ძე მისი Lუარსაბ მეორე, ფ~დ ჭაბუკი ასაკითა. ხ~ მოიკლაცა aლექსანდრე მეფე
კა-

ხეთისა ძისა თვისისა Öონსტანტინეს მ~რ. და იქმნა უკეთური იგი Öონსტანტინე
მეფედ
მკლელი მამისა დაძმისა თჳისისა Îიორგისი. და მიემსგავსა იგიცა საქმეთა ჰავ
Gიორგისთა პაპისა თვისისათა. ხ~ მოიკლა თჳით იგიცა უღმრთო Öონსტანტინე კახთა მ~რ. და ესრე
ვიდრემე სიტყა აქამდის:
Sიტყვა მეთსამმეტე: 13
vსთქათ რ~ა უღთოსა Öოსტანტინეს მ~რ მოკვლაჲ მამისა თვისისა მეფისა
aლექსანდრე მესამისა,
და ძმისა თვისისა Îიორგისი, და მოკვლაცა მისი კახთაგან, მეფე იქმნა შ~დ
უღმრთოსა Öოსტანტინესა »ეიმურაზ პ~ლი კახთა ზ~ა. ხ ესე »ეიმურაზ ძისწული იყო
aლექსანდრესი ძისაგან
თვისისა მოკულულისა, და ძე კახთა მეფისა dავითისი: X~ მამამან ამის
»ეიმურაზისმან dავით ძემან
aლექსანდრე მესამისამან მიუღო მეფობაჲ კახთა მამას თჳსსა aლექსანდრეს
სიცოცხლესავე
შ~ა, და თვით იქმნა მეფედ. X~ არა ჰყოვნა სასჯელმან სამღთომან. და მოკდა მეფე
კახთა dავით სიცოცხლესავე შინა მამისა თვისისასა, და მეფედ კახთავე იქმნა aლექსანდრე: ხ~ შ~დ
სიკვდილისა
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aლექსანდესსა, და უკეთურისა მის Öონსტანტინესსა, მეფედ კახთა იქმნა »ეიმურაზ
პ~ლი: ხ~ ჟამსა მას იყო მეფედ ქართლისა Lუარსაბ მეორე:
Mოიწია უკჱ უღთო შაბაზ მეფე სპარსთა კახეთსა ზ~ა, და მოაოჴრა კახეთი ვ~ა
Lანგთემურ
ეგრეთვე სახედ ამან, დასოფელნი, და თჳთ ყ~დ შვენიერი იგი ქალაქი გრემი სადაცა
მეფობასა
განაგებდენ მეფენი კახთანი, გარდაასახლნა სპარსეთად ვ~ა ჰყო || Þაბუქოდონოსორ,
iეროსალიმსა ზ~ა, და იუდიასა, და Lუარსაბ მეფე ქართლისა წარიყანა ასტრაბათად,
დამოკლა მუნ
მოშთობისა მ~რ. ხ~ ლუარსაბს არა ესვა ძე, არცაღა ძმა, და აღსწყდა მეფისა Sიმეონ
პ~ლისა ნათესაობაჲ:
Mაშინ ქართველთა წინა-აღმდეგად სპარსთა მეფისა ჰყჱს მეფედ ქართლისად მეფე
კახთა »ეიმ-

ურაზ პ~ლი, მით რ~ ცოლი »ეიმურაზისი დაჲ იყო მეფისა Lუარსაბ მეორისა,
დასცხეს მეფედ
ტფილისს, გარნა არა თავს-იდვა ესე მეფემან სპარსთამან, ა~დ წარმოგზავნა ქართლსა
ზ~ა ლაშქარნი უთვალავნი, და მოვიდეს მდინარესა ზ~ა ალგეთისასა: Vინაჲცა ქართველთაცა
შეკრიბნეს
ლაშქარნი ვ~რ ოცდა ოთხი ათასი: X~ მაშინ განრისხდა Ì~ი საქართველოსა ზ~ა, და
მოსწყდეს ლაშქარნი საქართველოსანი ოცი ათასი კაცი. და ივლტოდა მეფე თეიმურაზ იმერეთად.
ხ~ ჰყჱს
სპარსთა მეფედ ქართლისად სახელით Rოსტომ ვინმე ფ~დ მოხუცებული ძე
êაგრატოვანთავე მახმედიანი. რ~ მეფესა ქართლისასა Sიმეონს პ~ლსა რ~ლი ზემო ვახსენეთ ჰყა
ძმაჲ უმრწმესი სახელით dავით, ესე dავით წარვიდა სპარსთა მეფისა, დამახმედიან იქმნა,
დაცოლი, და შვილნი მისნი ყოველნივე დაშთეს ისპაანად, და ესე Rოსტომ მუნ იშვა ქალაქსა ისპაანს,
და
მეფედ ჰყვეს ესე სპარსთა მემკვირდოებისა ძლით. და ესე ვიდრემე სიტყაჲ აქამდის:
Sიტყა მეათოთხმეტე:
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Mეფე უკჱ ქართლისა იქმნა რა Rოსტომ, მისცნა ციხენი ტფილისისანი მეფესა
სპარსთასა.
და დარღჱულნი ქალაქთა ზღუდენი განაახლნა, და იმეფა ვითარ ოც წელიწად
ოდენ. დადიდსა სიბერესა მიიწია. X~ არა ჰყა ძე არცა ასული. და ეძიებდა, რათამცა ვინ ჰპოვოს
ბაგრატოვანთაგანი, რათა იმემკჳდროს: X~ იყნეს მაშინ ბაგრატოვანთაგანნი შვილთაგან
Öონსტანტინე ქართჱლთა მეფისათა, და ჯეროვან იყო, რათა მათგან ვინმე დაიმკვიდროს ქართლი:
eსრეთ უკჱ ძიებასა შ~ა რა იყო მეფე Rოსტომ განიზრახა უკჱ მემკვიდრედ თვისა ყოფაჲ
vახტანგისი
Vაგრატოვანისა. ვ~რ უკჱ Vაგრატოვან იყო vახტანგ. მეათერთმეტესა უკჱ სიტყა
სა შ~ა მოვიხსენეთ რა მეფე ქართჱლთა dავით ძე მეფისა ±ონსტანტინესი. და ამის
dავითისიცა ძმაჲ მოგვიხსენებიეს Sახელით Vაგრატ. ამას Vაგრატს მისცა მეფემან dავით
სამთავროჲ,

რ~ლისა სახელი არს მუხრანი: ხ~ ამის Vაგრატის ძე იყო iრაკლი, და ძე iრაკლისი
aრჩილ, ძე aრჩილისი vახტანგ, ძე Vახტანგისი თეიმურას, და ძე Tეიმურაზისი Vახტანგ მესამე, რ~ლი იმემკვიდრა მეფემან Rოსტომ: X~ მოკდა მეფე იგი Rოსტომ.
და მეფე იქმნა vახტანგ მესამე:
aმან დაიპყრა იმერეთიცა, ოდიში, გურია, ქართლი, კახეთი. ხ~ შირვანი ადრე
წარსწყმიდეს
კახთა მეფეთა, დაშაქისი, რ~ლა აჯიჩალაბის სამთავრო არცაღა იგი აქნდათ კახთა
მეფეთა მიერითგან მოაოჴხრა რა შაჰაბას სპარსთა მეფემან კახეთი: X~ დასვა კახეთსა შ~ა მეფედ,
მეფემან vახტანგ ძე თვისი პირმშოჲ aრჩილ, და თჳთ მეფობდა ქართლსა და იმერეთსა
ზ~ა, გარნა ვერღარა ეძლო დაპყრობად სამთავროსა ახალციხისასა, მით რ~ თურქთა ეპყრათ
იგი:
X~ შ~დ ჟამთა rოსტომის მეფობისათა მეფე კახთა »ეიმურაზ ვერღარა დაადგრა
კახეთს შ~ა,
რ~ ფ~დ მოხუცებულიყო. და ძე უკჱ მისი dავით მოკლულიყო ავაზაკთაგან
ნადირობასა შა.
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და ერთი მხოლოდ ძის წული ოდენ ჰყა სახელით iრაკლი. და დედითურთ
წარგზავნა რუსეთად წ~ე მეფისა aლექსი Mიხაილოვიჩისა. და აღზარდა რუსეთსა შ~ა ყრმა იგი რ~ლსა რუსნი
უწოდებენ
Þიკოლად:
X~ მეფე იგი ქართველთა vახტანგ ფ~დ გონიერ იყო და მჴნე. და ჰქმნა მეფობაჲ ოცსა
წელსა ბედნიერობით, და პირმშოჲ ძე მისი წარვიდა კახეთით რ~ლა მეფე არჩილ, და
დაიპყრო მეფობა
იმერეთისა: dა შ~დ მოკდა მეფე vახტანგ, და იქმნა მეფედ ძე მისი Îიორგი. და
aრჩლ წარვიდა რუსეთად, დამუნ აღესრულა ჟამსა ´ეტრე პ~ლისა იმპერატორობისასა. რ~ლისა
ძენიცა სამნი
მოსწყდეს იმპერიასა შ~ა რუსეთისასა. და დაშთა ასული სახელით dარია. რ~ლიცა
მოკდა ჟამსა aნნა iოანევნას Iმპერატორობისასა:
X~ ვჰსთქათ ესეცა, რ~ განუდგა მეფე იგი ქართველთა Îიორგი ძე vახტანგისი
მეფესა სპარსთასა, და მიუღო მეფობაჲ Kართველთა Îიორგის მეფემან სპარსთამან, და მისცა
iრაკლის

ძისწულსა »ეიმურაზ კახთა მეფისასა, აღზრდილსა რუსეთს შ~ა, და Þიკოლოზ
სახელდებულსა
რუსთა მ~რ, და ესე ვიდრემე სიტყაჲ აქამდის:
Sიტყა მეათხუთმეტე:
X~ ვ~რ იხილა მეფემან საქრთჱლთამან Îიორგი, რ~ მოეღო მეფობაჲ წარვიდა წ~ე
სპარსთა მეფისა,
ხ~ იხილა რა სიქჱლე Îიორგისი სპარსთა მეფემან ჰყო სპასალარ[.], დამეფობაცა
ქართლისა მისცა მას. და მეფესა iრაკლის მისცა მეფობაჲ კახთა საკუთარი თვისი: X~ მოკდა
iრაკლიცა მეფე, დამეფეცა Îიორგი მოიკლა ბრძოლათა შ~ა ყანდაარს, და იქმნა სპასრთა მეფისა მიერ მეფედ ქართველთა Xოსრო ძმისწული მეფისა Îიორგისი, და ძე Lეონისი,
რ~ლსა სპასალარობაცა აქნდა სპარსთა მეფისა, და მეფედ კახთა იქმნა ძე კახთა
მეფისა iრაკლისი
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dავით: X~ მეფეცა იგი Xოსრო მოიკლა ბრძოლათა შ~ა იგიცა ყანდაარს, დაშთა ძე მცირე რ~ლი
იგი
ცა მოკდა, და ასული ერთი სახელით aნნა, რ~ლიცა იმყოფების დღეს სამეუფოსა ქალაქსა მოსკოვს: X~ ვ~რ იგი მოკდა მეფე იგი ქართველთა Xოსრო სპარსთა მეფისა მ~რ მეფე
იქმნა ქართველთა ზ~ა ძმა მისი iესე მამა ძე უნდოჲსა, და მოიყანა მან ცოლი
ასული კახთა მეფისა iრაკლისი დაჲ მეფისა კახთასა dავითისი დედაჲ ჩემი. დაშემდგომად
რაოდენისამე წლისა მეფე vახტანგ მეოთხე სპარსთა მეფისა მიერ სპასალარ იქმნა, დამამასა ჩემსა მიუღო ქართჱლთა მეფობაჲ მეფემან სპარსთამან; და მისცა ძესა მეფისა vახტანგისსა Bაქარს: X~ კ~დ შ~დ რაოდენისამე წლისა მიუღო მეფობაჲ Bაქარს მეფემანვე სპარსთამან, და მისცა მეფესა vახტანგს მამასა Bაქარისსა:

X~ მოკდა მეფე კახთა dავით, და მეფედ კახთა ჰყო სპარსთა მეფემან ძმა dავითისი,
და ძე iრაკ
ლი მეფისა კახთასა ÖონსტანÖტინე: ±~დ შ~დ ორისა, ანუ სამისა წლისა მიუღო
ქართჱლთა მეფობაჲ Vახტანგს მეფემან სპარსთამან. და მისცა კახთა მეფესა Öონსტანტინეს: X~
ვ~რ
იხილნა მრავალჯერ სიცრუენი სპარსთა მეფისანი მეფემან vახტანგ, და თურქნიცა
მოვიდეს,
დადაიპყრეს საქართჱლოჲ, წარვიდა იმპერიას, რუსთასა ჟამსა სანატრელისა, ´ეტრე
პ~ლისასა ყოვლითურთ მისით, და მუნ აღესრულა ქალაქსა ასტრახანს. და ესე ვიდრემე სიტყა
აქამდის:
Sიტყა მეათექსმეტე:
¦არვიდა რა იმპერიად რუსეთად vახტანგ მეოთხე, დაუტევა ძმაჲ თვისი ნაცვლად
თვისად მე-

ფე iესე მამაჲ ჩემი, ხ~ მაშინ იპყრობდეს ქართლსა თურქნი, მოკდა მამაცა ჩემი. და
მოკლეს
თურქთა მეფეცა კახთა Öონსტანტინე. და კახთა მეფედ იქმნა თურქთ მ~რ »ეიმურაზ
მეორე.
ხ~ ჟამსა »ეიმურაზის კახთა მეფობისასა თურქნი მეფობდეს ქართლსა ზ~ა ფაშა იგი
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ხეთისა, რ~ლ არს ახალციხისა. და მერმე დაიპყრა რა ქართლი შაჰნადირ ხანნი
სპარსთანი მეფობდეს
ქართლსა ზ~ა: X~ შ~დ რაოდენთამე წელთა მისცა მეფობაჲ ქართლისა შაჰნადირ
მეფესა კახთასა »ეიმურაზ მეორესა, და მეფობაჲ კახეთისა ძესა »ეიმურაზისსა iრაკლის
მეორესა. ხოლო იცხო
მეფემან »ეიმურაზ ჩემ უღირსისაგან:
vიტყოდეთ ამასცა, ვ~დ დღესა რაჲვეცა არს ქართლისა პროვინცია უპყრიეს მეფესა
ქართლისასა, უკეთუ არა აღოხრებულ იყო. გარნა ქ~ყნა იგი ახალციხისა. რ~ლ-არს ჯავახეთი.
შ~დ მეფისა ქართჱლთასა Lუარსაბ დიდისა უპყრიეს თურქთა, და არს მუნ ფაშად
პ~ლი იგი
მთავარი მათი aთაბაგი. რ~ლიცა განაწესა მთავრად მეფემან »ამარ ყ~ისა
საქართჱლოჲსამან. ხ~ მთავარი იგი ჯავახეთისა, თურქთა დაპყრობადმდე მონებდა
მეფესაქართჱლთასა.
X~ პროვინცია კახეთისა მესამე უკჱ ნაწილი არღარა არს დღეს ჴელის ქჱშე კახთა
მეფისა,
რ~ შირვანი ადრითგან მიეღო, დაშაქისი ჟამითგან შააბაზის მოოხრებისა. ხ~ შაქიშისა
ნაწილი არს ჭარიცა, რ~ლისა მ~რ აღოხრებულ იქმნა კახეთი ახალთა ჟამთა შ~ა. გარნა
რაჲვეცა აქს დღეს კახთა მეფესა შენ არიან ყ~ლნი:
vჰსთქათ კ~დ ესეცა, ვ~დ დედა iრაკლი მეორისა რ~ლი არს მეფედ კახთა, ასული
იყო მეფისა ქართჱლთასა vახტანგ მეოთხისა, დაჲ მეფისა bაქარისი:
|| X~ Mეფესა მას საუკუნეთასა უხრწნელსა, უხილავსა, მხოლოსა ბრძენსა Ù~ა,
პატივი დიდება
უკუნითი უკუნისამდე
ამინ:-

