1-19 სტრ., 1
MISSa-maÌAl MSUlElobasa Ìeanaral maEors-leovi¨s ¶iz
laris Öamendars froundofs.
Mე სფირრი Aნტონი კათოლიკორი რრსლ
იად რაუართსჱლოჲრა მოვაცრენებ მათ
გან ბრშანებსლირამებრ თცოვირა. რ~ლი
ცა და ფათს მრავალ განრაცდელ ღემ
თცსჱვირაგ~ნ და ვიწქებით რაცელნი Mე
ტეთა რაუართსჱლოირათანი თჳთო თჳთ
ოდ არფარა მაცროვან. მაგრა რაცელ
ოვანთა Mეტეთა რაცელნი, ანს გარ
დაცვალებანი მეტეთა და გსართანი, და
ანს განქოტანი ნათერავთანი რამ რამე
ტოდ ერენი არიან, რ~ლნიცა შსჱლთა ღ~ა
მატიანეთა Sაუართსჱლორათა წარმი
კითცავნნჭ
Sიტქსა პირსჱლი:
´ირსჱლად ვ~ემე მამა Kართლირა,
და ქ~თა მათ უართსჱელთა. ერე იგი
1-23 სტრ., 2
უართსჱლთა, Iმერთა, Öაცთა. და Ⴟავა
ცთა, რ~ლთაცა ქ~თა მათ ეწოდებირ უართსჱ
ლი: იქო უართლორ: X~ რწერენ წელიწთ
მწერალნი Sომეცთა და უართსჱლთანი,
ვ~დ ტომირა გან iატეთირა ქოტად უართს
ჱლთა და რომეცთარაჭ
Aმან აფაღენა პირსჱლად ციცე არმაზი
რა, და და ეღენა მსნ და სწოდა ციცერა
მარ უართლი, და მიერითგ~ნ ეწოდა ქ~ლრა
უართლირა უართლი. X~ ერცნერ შენი ვ~ემე
რ~ლთა პ~ლი იქო Mცცეთორ, რ~ლნ აფაღე
ნა უალაუი აფმორავალით არმაზირა,
ღორირ ორთა მ~თ მდინარეთა Mტკვრირა, და
არაგვირა, და რაცელი დარდსა მარ თჳრი,
ერე იგი Mცცეთა: X~ შმათაგ~ნ მირთა იღსნ
ერ კაცნი, და ძავაცნი, და შირა მირირაგ~ნ რ~ლ
რა ეწოდა სტლორ, იღსნერ უართსჱლ
ნი. ერე იგი უართლელნი, იმერელნი, გს
რსლნი, რაჩსჱლნი, რ~ლნიცა არიან იმერ
ნი ერე ქ~ლნი, და მთით კერშო რაერირთო
თა არაგჳრა, და ურნირათა რაოდენნიცა
არიან ენითა უართსლითა მოსბარნი:
X~ სტლორ შემან მცცეთორირმან აფაღე
1-23 სტრ., 3
ნა და რავალით მცცეთირა უალაუი და რაცე
ლი და რდსა მ~რ სტლირციცე, წიაფ მდინა
რირა მტევრირა კლდეთა ღ~ა, რ~ლი არრ მაც
ლობელ გორირა, ვწგონებ. ვ~დ ვერრითა
ღჳდითა: Aუადამ განმრავლდა ნათერაო
ბა უართსჱლთა. ც~ ერთირა ვირმე სტლო
რირგ~ნირა ნა თერავირაგ~ნ იუმნა. რ~მე ღთამო
მავლობა. რ~ლთარა აუსნდათ არა თს
რაცელი მეტობირა. ა~დ ვოივადებრი რ~ჲ
მე პირსჱლობაჲ, და აუსნდა ღჳლთა უა

რთლორირთა პირსჱლირა უართსჱლთათა
ქ~თა მამირათა, მთავრობაჲ, და იძდა იგი
მცცეთარ უალაურა: X~ ამ~თ ვოივადათა
ჟამთა ღ~ა იქსნერ წმიდანი მამათ-მთავა
რნი Aბრაამ, Iრაკ, და Iაკობ. და დიდი ³~ირ
მზრაცსჱლი Mოჳრე. და ქ~ნი წინარწარმეტ
ქსჱლნი, ვ~ე ჟამადმდე ალეურანდრერა
მეტირა მაკედონელირა. რ~ ერ~ოდენნი იმეტ
ნერ ამ~თ ჟამნი, ვითარმედ ქ~ლნი მამათ
მთავარნი, და წინარწარმეტქსჱლნი, და მე
ტობანი რირიელთა, რპარრთა და მაკედო
ნთანი, ვ~ე მეტობადმდე წრომთა გარდა
იცსლანერ: X~ || <note>|| 1 Mაკაბელ 1</note> Aლეურანდრემან რპარ
1-21 სტრ., 4
რეთი მომავალმან, ანს მიმავალმან
რპარრეთად და იპქრა ოდერ იგი უართლი,
და და სტევა კაცი ერთი აზონ, ორარითა
მჴედრითა რ~ნი იქსნერ იტალიელნნი, და
თჳნიერ თავადთა რაოდენნიცა აზნასრ
ნი არიან რაუართსჱლორა ღ~ა ქ~ლრა. აზ
ონირ მჴედართა არი~ნ შენი. და ერე ვ~ემე
რიტქსა პირსჱლი აუამდირ:
Sიტქსა Mეორე:
Iქო ვინმე ჩაბსკი რაცელით fარნაოზ
შე ვოივადათა, რ~ი ზემო ითუსა. და დე
და მირი იქო არსლი Dარიორ მეტირა რპარრ
თარა. და აფზარდა დედამან მირმან ტარსლ
ად რპარრეთრ ღ~ა, მით რ~ || <note>||1 Mაკაბელ 1. 7</note> რპარრთაცა ღინა
იქო მაკედონთა იქო მთავრობა და ეღინოდა მა
თი. ნს სკსჱ Dარიორირ ნათერაობირ გამო
არა რაჲ ევნორ შერა მირრა, და ეღინოდა
აზონირაგანცა, რ~ მამა და ქ~ლი რაცლი fარ
ნავაზირი აფირპო Aრლეურანდრერ მიერ, და
ღემდგომად აზონირ მიერ:
dა ვითარ იუმნა ოცირა წლირა fარნავ
1-23 სტრ., 5
ნავაზირ, წარმოვიდა რპარრეთით, და მოვიდა Mცცე
თად, ა~დ ტარსლად ღიღითა აზონირათა,
და ნადირობარა ღ~ა კლდეთა ღორირ ტტილირი
რათა იპოვნნა მრავალნი სნძნი დადიდ
როანნი კერპნი ოურორა, და ვეცცლირანი.
და მალსლნი, ც~ წარმოიცსნნა იგინი, და კერ
შოთა მეგრელთარა იქო ვინმე თავადი დი
დი რაცელით უსძი. მირცა მრწემი დაჲ თჳრი
ცოლად უსძირ, და ლაღუარი ღეიკრიბა სნ
ძითა მით. და მოკლა აზონ, და დაიპქრა ატ
ცაზეთითგ~ნ ვ~ე დარსბანდადმდე, და მაღინ
მომკსდარიქო Aლეურანდრე, და იწოდა მე
ტედ, და განაგო წერი მეტობირა. რპარრთა
მეტეთა წერირაებრ, და ამან ღეაწქო ენი
რა რინარნარეცა უართსლი: X~ მრავალ
ნი მეტენი იღსნერ ნათერავნი ამირნი, მაგ
რა აფრწქდა ნათერაობაჲ ამირი, და ერთი ოდ
ენ უალი და ღთა, რ~ლრა მოგსარერ უმრად
უართსჱლთა, შე რომეცთა მეტირა ნათერა
ვირაგ~ნ რპარრთა მეტირა რაცელით Aდერკი,
ჟ~ა Aგჳრტორ კეირრირარა, და იუმნა fარნა

ვაზიანთა მეტობირა გარდაცვალება არ
ღაკიანთად, და ერე ვ~ემე რიტქსა აუამდირ:
1-22 სტრ., 6
Sიტქსა Mერამე:
aმირ ადერკირ ზე || <note>||Mატთე 2-1</note> იღსა U~ი ყ~ნი I~ჱ K~ე. და
ამან Aდერკი იმეტა ჟამადმდე Îაიორ,
და კლავდი კეირართა. და ამირგ~ნ ღთამოვი
დერ მეტენი რაოდენნიმე, ვ~ე ჟამადმდე dე
ოკლიტიანე კეირრირა, და ჟამრა მ~რ აფრწქ
დერ შენი Aდერკირნი არღაკანნი, და ითცოვერ
უართსჱლთა რპარრთა მეტირა ცორრო
ვირგ~ნ შე მეტედ, და მირცა სმრწემერი შე
თ~რი Mირიან მეტედ უართსჱლთა. რპარ
რთა და რომეცთა მეტემან ცორრო, დამოი
ქსანერ ჩაბსკი Mირიან მეტედ უართსჱ
ლთა, შე რპარრთა და რომეცთა მეტირა
ცორროვირა, და მეტე იუმნა მირიან ატცა
ზთა, და ღჳლთა ზემო თუმსლირა უართლო
რირთა, და არა ღეიცსალა გსარი მეტო
ბირა, რ~ ცორროცა მეტე მამა Mირიანირა
არღაკიანი იქო. ა~დ ღეიცსალა რაცელი
გსარირა. მით რ~ არფარა არღაკიანად.
ა~დ ცორროანად იწოდნერ მეტენი უართ
სჱლთანი:
X~ მეტე იუმნა რომეცთა ზ~ა სცსცერი შმაჲ
1-23 სტრ., 7
Mირიანირი ºირდატ. Aმან სკსჱ Mირიან ირ
მინა. ვ~დ მეტე იუმნა Öორტანტინე წრომრ
შე კორტა დიდირა. და ნათელიფო Sილივი
რტრორ მიერ წრომაელთა პაპირა. და ღ~დ
რაოდენთა არა ტ~დ მრავალთა წელთა
მოვიდა უალწსლი Nონნა. და განანათ
ლნა ქ~ი რაუართსჱლოჲ ღჳლნი უართლორი
რნი ნათლითა ჩეღმარიტირა რარწმსნოებირ
ათა, და თვით მეტემანცა Mირიან ნათე
ლრიფო. და ქ~თა უართსჱლთა ჴელითა Eვ
რტათი Aნტიოუელ მამათ-მთავრირათა რ~ი
ცა აფრაცცილარრ Eვრტათი იგი რიცცსთა
ღორირ რამარ ათსრამეტთა ნიკიელთა მა
მათარა: X~ წმიდამან მეტემან კორტანტი
ნე ჟ~ა ამარ Mირიანირრა წპოვა ცცოვრე
ბა ქ~ირა როტლირა პატიორანი Ⴟ~ი U~ირა Ì~ი
რა, და Mაცცოვრირა ყნირა I~õ K~ერი. ც~ ტერჴი
რა რა სტლორა ტიცარი ცცოველრ-მქოტე
ლირა Ⴟ~ირა. და რამრჩსალი რასტლო, რ~ი
არრ დფერ რამე სტლორა უალაურა მორკო
ვრ. რი~ცა კათოლიკე Eკკლერიარა ღ~ა არრ
მორკოვრ წარმოსგზავნა ამარ Mირიანრ
Öეირარმან ±ორტანტინე:
1-23 სტრ., 8
X~ იღსნერ ამირ Mირიანირ ნათერავირაგ~ნ
რაოდენნიმე, რ~ლთაგ~ნი არრ Vაცტანგ პ~ლი,
რ~ლრა მგელ ლომად რაცელრდებენ რპარ
რნი, და ერე ვაცტანგ იქო ჟ~ა Tეოდორი პი
რსჱლირა, და შირა მირირა Aრკადირთა: Aმან

Vაცტანგ სწოდა უართლირა კათოლი
კორი ბრშანებითა ანტიოუელირა პატრია
რცირათა, რ~ ჴელრა უსჱღე ანტიოუელირა
პატრიარცირა იქო ქ~ლი რაუართსჱლოჲ.
ამანვე განქო რაეპირკოპოროებად რამე
ტო თ~რი, და დაადგინნა ეპირკოპორნი ათორ
მეტნი უართლრ. ათორმეტნი Ⴟავაცეთრ,
ორი იმერეთრ. და ცცრაჲ კაცეთრ, და ერე
ქ~ი ჴელირ უსჱღე წქო მცცეთირა და ქ~ირა
რაუართსჱლოჲრა კათალიკორირა, ამან
ვე მეტემან Vაცტანგ აფაღენა უალა
უი ნირანი გაფმართ ტტილირირა. უალაუი
კალირი ყრდილოთ კერშო ტტილირირა, და
უალაუი კარპი აფმორავალით კერშო
სტლირ ციცირა. ამანვე აფაღენა Eკკლე
რია რაკათალიკორო მცცეთარ რაცელრა
ზ~ა ათორმეტთა მოციუსლთარა: X~ ღ~დ
ვაცტანგირა ღთამოვიდერ რაოდენნიმე
1-21 სტრ., 9
მეტენი. და აფრწქდერ კ~დ. dა ერე ვ~ემე
რიტქ~ჲ აუამდირ:
Sიტქსა Mეოთცე:
Aუა სკსჱ ვიტქოდეთ მეტეთა თ~რ ბაგრა
ტოვანთა, რ~ნი ღ~დ აფწქსჱდირა ცორრო
ვანთარა. ერე იგი ღვილთა Mირიან, და Vა
ცტანგირთა იუმნნერ მეტედ: და რ~ლითა სკ~ჱ
მიზეზითა. aმით ვ~დ მოიოჴრა რა ისდეა
Uერპარიანერ მ~რ. და ტიტერა, რ~ლნიმე ებ
რაელთაგანნი ივლტოდერ ტარსლად ღვი
ლნი ტქსჱთაგან წარრცმსლთა იტალი
ად ღთამორრსლნი ღვილთაგან კლეოპა
რთა, რ~ლი მოიცრენებირ რამფთორა ღ~ა Sა
ცარებარა || <note>lსკა 24. 18</note> Lსკარ მ~რ Eრენი მოვიდერ Iე
რორალიმად მოოჴრებსლრა მ~რ უალაურა
და და ემკჳდრნენ მრგავრად მწირთა
უალაურა მ~რ რამღობლორა თ~რრა, X~ ცედ
ვიდერ რ~ჲ მოოცრებარა ისდეარრა ვერ
ღემშლეთა ქოტირათა, რ~ მკჳდრობდერ უ~ეა
ნენი ტ~დ სმრავლერნი ისდეანთარა: ღვი
ლთა მ~თ ტარსლად წლტოლვილ მორრს
1-23 სტრ., 10
ლთარა. წქსერ განზრაცსა და წარმოვი
დერ აფმორავალად და მოიწინერ დიდრა ერ
მანიარა, ც~ მთავართაგ~ნ რომეცთარა ღეწ
ქალებსლიუმნერ, მით რ~ გამოიკითცერ რა
მათი იგი ნათერაობა, და რცნერ ვ~დ ტომირა
გან დავით: და Sოლომონ მეტეთა ირრა
ილირათა იქსნერ. ც~ შმა ერთი მათგანი და
ადგრა მსნ, და ეუსრნი მათგ~ნი წარმოვი
დერ უართლად. და ვ~რ მოიწინერ ნირანად
რამეტორა უალაურა უართსჱლთარა. ძე
რეთ არფა აფწქსჱდილ იქსნერ მეტენი
ცვარროანნი, და მეტობდა მაღინ რტეტანე,
და მირგ~ნცა ღეწქ~ლებსლ იუმნერ ტ~დ და
ნათელრიფერ. რ~ ებრაელთა რძსლირ ღემ
წქნარებელიქსნერ მამსლირა მათირა,
და სცსცერი მათი რაცელით მეტემან რტე

ტანე ამირ რპარალარქო, ერე იგი fერ
თმარღალ წქო, და რცსანი მიიუცენ რ~ლ
რამე ადგილრა:
X~ გსარად დავითიანი fეთმარღალი
Sტეტანე მეტირა იქო კაცი ტ~დ მჴნე, მეცნი
ერ წერილირა, და ტ~დ მორწმსნე, და ჟ~ა
მ~რ რაუართსჱლოჲ იქო ღერთსლ იმპერი
1-21 სტრ., 11
არა კეირრირარა ბერშენთარა, რ~ლი იქო დიდი
iსრტინიანე, და ცნობილ იუმნა გსარამ Iს
რტინიანერ მიერ, და მიემთცსია პატივრა
კსრატ პალატობირარა: X~ ჟ~ა ამარ გან
დგენ რომეცნი წ~ირაგ~ნ კათოლიკე Eკკლე
რიირა, და ამირრა ჟ~ა იუმნა მოუცევა ატა
ცაზთა რარწმსნოებად ჩ~ტირა K~ერ Ì~ირა
ყ~ნირა ტრსმენტიორირ ვირმე მ~რ Iსრტინიანე
კეირრირა რაჩსრირარა, რ~ცა ნათერავით
იქო ატცაზი, რ~ ამა ჟამადმდე ატცაზნი
წარმართ იქსნერ:
dა გსრამ იგი დფითი დფე წარემაებო
და წ~ე კეირრირა. და მოკსდა Sტეტანე იგი
მეტე, და მეტედ იუმნა გსრამ უართსჱლ
თა ქ~ლთა, და ატცაზთა ზ~ა ნათერაობირათ~რ
რაწინარწარმეტქსჱლორა, და რიმჴნირა მირირა,
და ერე ვ~ემე რიტქსა აუამდირ:
Sიტქსა Mეცსთე:
Dა ვ~რ ღთამოვიდერ რ~ლნიმე მეტენი Gსრამირგ~ნ,
და განიქსნერ რამეტონი ორად. ერე იგი რაოდე
ნნიცა მრავალგზირ მოცრენებსლ არიან აუა
1-23 სტრ., 12
ღვილნი უართლორირნი ცსდა პ~ლრა, და მეორე
რა ატცაზეთი, და ჟამთა ამ~თ ღ~ა გ~ნთავირს
ტლდა ჴელირ უსჱღეობირაგ~ნ ანტიოცელთა
პატრიაცირათა კათოლიკორი მცცეთირა, და
ქ~ირა რაუართსჱლოჲრა Iოანე ჟ~ა მეეუსრი
რა კრებირარა. ც~ იქო მეტე ვინმე უართსჱ
ლთა Sტეტანე შეთაგ~ნ Gსრამირთა. და ჟ~ა
ამირრა გამოცცადნა ქ~დ სფთო მაცმედ:
¸~დ მეტეთა რაოდენთამე არფწქდა მეტეთა
უართსჱლთა და ვითიანთა შეთა Gსარამი
რთა ნათერაობაჲ, და და იპქრა რაუართსჱლო
ატცაზთა მეტემან და ვითიანმანვე Vაგ
რატ პ~ლმან, რ~ლი იქო შეთაგ~ნ გსრამირთა
და მირ Vაგრატირ გამო ეწოდა ნათერავთა
მირთა Vაგრატოვან:
X~ ერეცა რასწქებელარრ, რ~ Gსრამირ ჟა
მითგ~ნ იწქერ გ~ნმრავლებად შეთა უართ
სჱლთარა რკოლათათა ღ~ა კორტანტინსპოლი
რათა, და მოვიდერ უართლად, და წუმნერ
რკოლანი ენითა ბერშნსლითა, და იწქერ თა
რგმანებაჲ წერილთა, და ღვილირ ღვილი
Vაგრატირი Dა ვით მერამე, რ~ლნ აფაღენა
რაქოტელნი მოოჴრებსლნი რაუართსჱლოირა
1-21 სტრ., 13
ნი სფთოთა მაცმედიანთა მ~რ გამოყნდა სშ
ლეველად, და არფარა მონებდერ რპარრ

თა არცა ბერშენთა, ა~დ თავირსტალ იქს
ნერ მეტენი უართსჱლთანი ღვიდნი ვ~ე მეტა
დმდე Tამარირ არსლად, და ერე ვიდრემე
რიტქსა აუამდირ:
Sიტქსა Mეეუსრე:
Iქსნერ სკსჱ მეტირა Dავით მერამირა ღემდ
გომად მეტენი Dიმიტრი შე Dავითირი, და შენი
Dიმიტრირნი პ~ლი Dავით, Dა მეორე Gიორგი რ~ი
იქო ღსჱნიერ ცილვითა და აცოვან გსამი
თა. dიმიტრი სკსჱ მოკსდა და არა დაღთა ნათე
ვი მირი. ც~ Gიორგირ ერთი სკსჱ არსლი წქსა
რ~ლა რაკჳრველი Tამარ:
Aმან სკსჱ Gიორგი ცცოვრებარავე ღინა თ~რრა
და ადგა გვირგჳნი არსლრა თ~რრა Tამარრ, და
აფიარერ ქ~თა უართსჱლთა, და ატაზთა მეტად.
ც~ იქო Tამარ ოდერ და ადგა გჳრგჳნი მამამ~ნ
ათორმეტირა წლირა, და ღ~დ ორირა წლირა მო
კსდა მეტე იგი Gიორგი ჩაბსკი. დადატლერ
იგი რატლავრა პაპირა მირირა მიერ Dავით
1-23 სტრ., 14
მერამირაგ~ნ აფღენებსლრა ტ~დ ღსჱნიერ გებსლ
რა გაენათრ:
Mაღინ რცცერ მეტედ Tამარრ ქ~ირა რაუართსჱ
ლოჲრა, და ატცაზეთირა უალაურ ნირანრ, და ღერ
თერ მ~რ უმარი რ~ა არა სმკჳდრო იუმნერ რამეტო
მირი შე ოვრთა მთავრირა რაცელით Dავით:
რ~ლი იქო მირვე Dავითიან bაგრატიონირა ღთა
მომავლობირაგ~ნ, ერრეთ: R~ მეტენი ვინმე იქს
ნერ შმანი ორნი ამირვე რამეტორანი Dავითიან
Vაგრატოვანნი ღვილთაგან მრავალძერ მოჴ
რენებ~ლირა Gსრამირთა, პ~ლრა სკსჱ შმარა ეწო
და Dიმიტრი, და მეორერა Gიორგი. Dიმიტრი სკსჱ იქო
მეტედ, მაგრა შმამან მირმ~ნ Gიორგიმ მისფო მეტ
ობაჲ, და შე სკსჱ ერსა ერთი ქრ მაჲ მცირე მე
ტერა Dიმიტრირ, იგიცა მირტაცა შმამან მირმან
Gიორგი, და მირცა ოვრთა მთავარრა მშევლად:
X~ მთავარი იგი ოვრეთირა იქო სღვილო, და მემ
კჳდრედ თ~რრა ღეიწქნარა ქრმა იგი, და მაღინ ოვ
რნი, და ქაბარდოელნი იქსნერ ქ~ლნი K~ენე, და ამირ
ქრმირაგ~ნ იღსნერ მრავალნი ოვრეთრ ღ~ა, ც~ ღ~დ ა
მირრა მრავალთა წელთა მირცა დაჲ თ~რი Rსრს
დან ცოლად მეტემან Gიორგი მამამან Tამარი
რმან მთავარრა ოვრთარა Vაგრატოვანრა. ც~
1-23 სტრ., 15
ჟ~ა რიჩაბსკირარა და უვრივდა უალი იგი. და
მოიუცა შმირავე თ~რირა რაუართსჱლოდ, და მ
ოიქსანა თ~რთანა შე მაზლირა თ~რირა ქრმაჲ
დავით: უმარი tამარირი. და აფ~ზარდა იგი,
ც~ Gიორგი არსლიცა თ~რი Tამარ მირცა აფ
ზრდად დარა მ~რ თ~რრა Rსრსდანრ: X~ რ~ჟმრ
იგი მეტე იუმნა tამარ. და ენებათ უმარი
მირთ~რ უართსჱლთა და ატცაზთა, რ~ა არა ს
მკჳდრო იუმნერ რამეტო. მაღინ შიება წქსჱრ
რ~ა თს რ~ი წპოვერ ვინმე ფირრი უმრად მე
ტარა მ~თირა, თუსჱრ, ვ~დ ჩაბსკი ერე Dავით
ნათერავი არრ მეტეთა ყ~ნთა Vაგრატოვან

თა, და კეთილ ზრდილ‾და მჴნე, ამირი წქსჱრ
გამორყევაჲ, და tამარცა ითნო რაუმე ერე,
და წუმნერ უორწილი ვითა ღსჱნოდა რიმაფლირა
ებრ მეტობირა უალაურა Nირანრ:
Mრავალნი სკსჱ რაკჳრველნი წუმნნა tამ
არ, ვ~რ იგი მოსთცრობენ მატიანენი მცცეთირა,
და გენათირ~ნი, მრავალნი მშლავრნი და ზსავნი
მეტენი სცცო თერლნი და ამდაბლნა წინა-აფმ
დგომნი თ~რნი, მრავალნი Eკკლერიანი, და მონარ
ტერნი აფაღენნა, და აფღენებ~ლნი განამდიდ
რნა: X~ რომეცთა მეტენი, და ალვანირნი ცარკრა
1-21 სტრ., 16
მირცემდერ მ~რ, და წქსა მჴედრად გ~ნწერებ~ლნი
კაცნი ვ~რ რამარი ათარ: Aმირგ~ნ სკ~ჱ ერთირა
შირა, და ერთირა არსლირა კიდე არა რ~ჲ იღსა.
და რაცელი შირა მირირა Îიორგი. ც~ არსლირა Rს
რსდან:
Aმან სკ~ჱ და წქო მეტობარა ღ~ა წელიწადი
ოცი. და ერრეთ მივიდა იგი წ~ე U~ირა, და იუმნა
შე მირი Gიორგი მეტედ წლირა ათღჳდმეტირა,
და ერე ვ~ემე რიტქა აუამდირ:
Sიტქსა Mეღჳდე:
Mოკდა Gიორგიცა მეტე, და დაღთა ქრმაჲ მცი
რე რაცელით Dავით. ც~ მეტე იუმნა Rსრსდან
და მირი. რ~ცა და ფათს ღჱნიერ მრგავრად დე
დირა თ~რირა. გარნა არა რაუებელ‾ვითა რანატ
რელი იგი დედაჲ მირი: Aმ~რ სკ~ჱ Rსრსდანრ გა
ნსდგა თავადი ვინმე უართლირა, და ვ~რ წქო
კ~დ მონება მირივე მირცა მშევლად თავადმან
მან შეჲ თ~რი, ც~ იცილა რ~ჲ Rსრსდან მშევა
ლი იგი ეტრტიალა მ~რ‾გარნა არა ირიშვა
ა~დ უმრად ღეიქანა იგი პალატრა თ~რრა
რამეტორა:
1-23 სტრ., 17
Aმირრა სკსჱ მეტობირა ღ~ა მრავ~ლნი ბოროტნი
იუმნერ რამეტორა ღ~ა მირრა, და გ~ნრირცდა Ì~თი, Dა
იუმნა მოოჴრება ქ~ირა უართლირა რპარრთა
მ~რ ლტოლვილთა თათართაგ~ნ, ც~ თათარნი ამი
რრა მეტობ~რა ღ~ა და მპქრობელ იუმნნერ, და მრა
ვალთა ადგილთა აზიართა, ც~ იქო პ~ლი მათი
Éინგიზ, რ~ი ქაენ იუმნა: X~ ყ~ნ დავდსმნეთ რაუ
მეთა თ~რ Rსრსდან მეტირთა, და ნს გ~ნვაცცადე
ბთ მარ ვინადგან იქო ცცებსლ U~ირა, და მართლ
მადიდებელ:
Mოკსდა სკ~ჱ მეტა Rსრსდან, და და ღთა შე
რაცელით Dა ვით. რ~ლრაცა ჟ~ა თ~რირავე ცცოვ
რებირარა რცცო მეტედ: X~ თათარნი მეტობდერ
მ~ღინ რაუართსჱლორა ზ~ა, რ~ Rსრსდან წარრწ
ქმიდა თჳთ მპქრობელობაჲ. და თათართა შე
Gიორგი მეტირა რ~ი იქო შმირწსლი Rსრსდან
მეტარი. რაცელით Dავით, და შე Rსრსდანირი
Dავით ორნივე ერთად მეტედ წქსჱრ, რ~ლთა
რიგელნი რამესტონი იცილვებიან დფერცა უსჱ
მოწერილნი ერრეთ. რიგელი ერე შე Dავითი

რაგ~ნ უსჱმოწერილია, და შე დავითირაგან
უსჱმო მოწერილია: X~ Dავით შე Rსრსდანი
რა ტ~დ მორწმსნე და Ì~ირ -მოღიღ იქო, გონიერ
1-23 სტრ., 18
და კეთილ-მრაძსლ, და რცსაცა იგი Dავით ერ
რეთვე მაგრა ჟ~ა რიბერირარა როლომონრ მიე
მრგ~ვრა შე იგი Gიორგირა Dავით:
Aმ~თ სკ~ჱ თან მორაცელეთა მეტეთა ტ~დი აუს
დათ რიქსარ~ლი სრთიერთარრ. გარნა კაცთა
ბოროტთა ღსა წუმნერ ბოროტნი რაეღმაკონი
რიშსლილირა მიზეზნი, და რ~ა არა განგრშელ
დერ რიშსლილი ღორირ, ორთავე მ~თ დავით
თა წუმნერ განქოტაჲ რამეტოთა. რ~ Dავით
რ შერა Îიორგირრა ცსდა უართლი, კაცეთი, ღი
რვანი, და ძავაცეთი‾რომელ -არრ რამთავრო აცა
ლციცირა, და ქაბარდია, ოვრეთი, და უირტეთი, რ~
ოვრეთი, და ქაბარდია და იპქრა რანატრელმ~ნ
Tამარ, და უირტეთიცა. და და ძიუეთი ეგრეთვე.
თვარე ჟამადმდე Tამარირა არა იქო მეტე
თა რაუართსჱლორათა: Dა შერა Rსრსდანი
რარა ცსდა იმერეთი, გსრია, ოდიღი, რაჩა, ატ
ცაზეთი, რსანეთი, და ძიუეთი: X~თჳნი~რ ატცა
ზეთირა. რაიცა ცსდა. Dავითრ შერა რსრსდა
ნირრა ქ~ივე რაუართსჱლო არრ, და ეწოდებირ
უსჱმო რაუართსჱლოჲ, და უართლრა, კაცეთ
რა, და ძავაცეთრა, რ~ლ არრ აცალ ციცირა რამთა
ვრო, ეწოდებირ ზემო რაუართსჱლო. და ორნი
1-22 სტრ., 19
ვე ერე ზემო. და უსჱმო რაუართსჱლოჲ უართსჱ
ლთა კათოლიკორირა იქო ეპარცია. მაგრა
რცსად რამეტოდ რა იუმნა უსჱმო რაუართ
სჱლო ატცაზეთირა კათოლიკორირა იუმნა
ეპარციად:
X~ რასწქებელარრ ერეცა, რ~ შირაგ~ნ Rსრს
დანირა არიან მეტენი იმერთანი, და შირაგან
Gიორგირა არიან, დფერ რსრთა იმპერიარა
ღ~ა მქოტნი შენი უართსჱლთა მეტირანი, დადფ
ერ მქოტნი უართლირა, და კაცეთრ მეტენი შენი
კაცთა მეტირანი:
Mერმეცა რასწქებელარრ ერეცა, რ~ ჟ~ა
ერთ მეტობირარა იქო რამეტოდ უალაუად
მცცეთა, მაგრა ვინათგ~ნ მირცსალა რანატ
რელმან მეტემან Vაცტანგ პ~ლმ~ნ Nირანრ,
და ტტილირრ უალაუი რამეტო. იუმნა რამეტო
უალაუად ნირანი რ~ლია გაფმაროთ ტტილირი
რა აფმორავალით: რ~ლია დფერა მოოჴრებს
ლრა მ~რ მინდორრა ეწოდებირ ავლაბარი, და
ერე ვ~ემე რიტქსა აუამდირჭ
Sიტქსა Mერსჱ
Sასწქებელ ვ~ემე არრ ერე, რ~ ღ~დ Dავით
1-23 სტრ., 20
მეტირა შირა Rსრსდანირა რ~ლა მამა იმერთა
მეტეთა არფარა წმონებდერ ღვილთა Dავითირ
თა მთავარნი ოდიღირა, რ~ლრა წოდებსლ წქო
ტენ დადიანად, და მთავარი გსრიირა რ~ლა
გსრიელი, არცაფა ატცაზნი, არცა რსან

ნი, არცა ძიუნი, ა~დ თჳრად თ~რად იმთავრ
ნერ პ~ლნი მ~თ ღ~რ მქოტნი თავადნი, ც~ ატცაზნი,
და ძიუნი მოდრკერ სრძსლოებადცა, გარნა
მცოლოდ იმერელნი ოდენ წმონებდერ, და ფათს
რაჩსჱლნიცა, ა~დ არა რაჩაჲ არა რამთავრო არრ,
ა~დ მირვე იმერეთირა ნაწილი არრ: X~ შეთა
Dავითირთა შერა Gიორგირთა წმონებდერ ქ~ნი
უართსჱლნი რაივეცა ცსდა. გარნა არფა
რა ქაბარდელნი, არცაფა ოვრნი, და არცა
უირტნი, და მიდრიკერ სრძსლოებადცა ქაბარდ
ელნი, ოვრნი, და უირტნი:
Mრავალძერ გ~ნრირცდა სკ~ჱ Ì~ი რაუართს
ჱლორა ზ~ა სკეთ სრებათათ~რ უართსჱლთა
რა, მაგრა ოდერ მოიუციან ¬~ირა მქირ ღეწქა
ლებსლიუმნიან მრგავრად ირრაილთა ერირა
ვ~ა მოგვეთცრობირ წიგნთაგ~ნ || <note>|| Rიცც 11.17. Iრონა 828 Mრაძ 6.7 4 Mეტე 19. 35 2 Nაღთ
32.21 Iრაია 37.36</note> Mორერთა,
iრონავერთა, Mრაძსლთა, Mეტეთა, Nაღთთა,
და Âინარწარმეტქსჱლთარა:
X~ მონებდერ მეტენი
1-23 სტრ., 21
უართსჱლთანი თათართა ნათერავთა ¨ინგიზირ
თა, და მეტენი იმერთანი Öეირარრა, და სმეტე
რი სკსჱ მღჳდობაჲ აუსნდაქე იმერთა მეტე
თა, და იცცებდერ Eკკლერიარა Kსთათირარა,
და რამეტო უალაუ მათდა იქო უსთათირი:
Nს და სტევებთ სკ~ჱ Gიორგი მეღჳდირა რაცე
ლრა რ~ლი იქო მეტე უართსჱლთა, რი~ცა ფირრ
მოცრენებირა არრ: Eრე სკსჱ წოდებ~ლ ვა
რრკსლავად განთიადირა მატიანეთაგან
უართლირათა, მით რ~ ტ~დრა სკეთსრებირა ფა
მერა ღ~ა იქსნერ მეტობადმდე მირა უართსჱ
ლნი მეტენიცა და მთავარნი, მაგრა აფმოი
ჩჳრსა რა Gიორგი ვარრკსლავამან გან
თიადირამან განანათლა ფამე იგი რიბოროტი
რა, და მერმეფა მზემანცა რიმართლირამან
განანათლა რამეტოჲ მირი: X~ სკეთსრებარა
რა ვიტქვი, არა თს რარწმსნოებირაგ~ნ ჩ~ტი
რა განრლსარა ვიტქჳ. ა~დ ბოროტთა რაუმე
თა: Gარნა ამირრა მეტობარა ღ~ა დარცცრერ ქ~ნი
იგი კაცნი სკეთსრნი რიბოროტეთაგ~ნ მათთა,
და იუმნა ღეცსალება კეთილ-მადლიერად:
Èა მეტობარა ღ~ა მირრა იქსნერ კეირარნი ბე
რშენთანი åალეოლოფონი, ეგრეთვე მეტ
1-21 სტრ., 22
ობარაცა ღ~ა მამირა მირირარა: X~რომაელთა და
ბერშენთა ღ~რ იქო გ~ნქოტილებაჲ ჟ~ა მ~რ არა
აცალი, ა~დ ძერეთ არფა უმნილიქო კრება
fლორენცარ, და ერე ვ~ემე რიტქსა აუამდირ:
Sიტქსაჲ Mეცცრე:
Aრა რაიჩსჱლ რადამე არრ ღ~დ Gსრამ დიდირა
ღეცსალებაჲ გსარირა მეტეთა უართლი
რა, და კაცეთირათა, ა~დ მირვე Dა ვითირ, და Gს
რამირ შირთაგ~ნ არიან რტონი ცირა კეთილ რიტქჳ
ერირა Vაგრატირნი სცსალებელად, და ფა
თს იცსალა ღ~დ Tამარირ არსლირა Rსრ

სდან მეტაჲრა გსარი, ა~დ იმერთა მეტეთა ოდ
ენ განირაკსთრერ ღეცსალებაჲ იგი, და იგი
ნიცა ღ~დ ერთირა ცსალებირა არფარა აფრ
წქდენ, ა~დ მირვე Rსრსდანირთა არიან შე
თაგანნი:
£წქოდენ სკსჱ მაფალ-მრსლელობამან
თუსჱნმან სკ~თს არა მიპქრობდერ მე აფვი
რი თ~უნირა მორყილებირა, დსმილი ღემიპქრობრ
აუა გსლსჱბადთათ~რ მორათცრობელთა, და
ვერ და მპქრობელ ცრემლირა ვარ თუმად
1-23 სტრ., 23
თა თ~რ გარნა ვინა თგ~ნ ითნებრ თუ~სჱნი ეგე
მაფალ-მავალობაჲ რაუართსჱლორა მეტე
თა ტომთა გ~ნქოტათა თ~რ, და პროვინციათა
თ~რ რაურთსჱლორთა ღემეცნებირა ერე არა
და იტევებირ:
iქსნერ სკ~ჱ ღ~დ Gიორგი მეღჳდირა მეტენი შეთა
გან მირთა რაოდენნიმე, და ფათს არა ტ~დ მრა
ვალნი, ც~ იუმნა მეტედ Vაცტანგ მეოთცე, და
ჟ~ა სკ~ჱ Bაგრატირრა მოიშსლვა ფ~ნ ნათერა
ვი უართსჱლთა. რ~მრავალძერ იუმნა მოო
ცრებაჲ რაუართსჱლოჲრა მაგრა ერე ვ~რი
არაოდერ, რ~ სფთომან lანგთემსრ წქო რაკ
ჳრველი მოოჴრებაჲ, რ~ლი არა რადა რმენი
ლარრ:
Mოიწია რა სკსჱ მშლავრი იგი, პ~დ უალაუი
იგი რაცელოვანი რადა იცცებდერ მეტენი რ~ლ
არრ ნირანი, ტტილირი, კალირი, და მანირი, მცცეთა,
კარპი, გორი, სრბნირი, და ქ~ლნი უართლირანი,
ეგრეთვე კაცეთირანი ქ~ლნი, და იმერეთირანი
ბრწქინვ~ლე იგი უალაუი უსთათირი რამეტო
უალაუი იმერთა ქ~თსრთ აფაოჴრა, და ერე
ქ~ი ლანგთემსრირ მ~რ ცეცცლითა აფირპო: X~
ერთი სკ~ჱ რაუმე აცალი ღემოიფო ქ~დ სფთო
1-23 სტრ., 24
მან მან, რ~ ტქჳრა წარქსანებაჲ წუმნა არცა
ერთირა, ა~დ მოარციან რა რიმრავლენი მრავ
ალთა ბევრთანი, მამანი, და დედანი, ჩაბსკნი,
ქრმანი, და ქრმაანი, მფსდელნი, დიაკონნი, რა
მფსდელოთაგანნი. და მონაზონნი ქ~ლნი Eკკლ
ერიად მოარციან და და წვიან Eკკლერიარა ღ~ა:
X~ სკანარკნელ მოაგონნა მამამან მირმან
ეღმაკმან ერეცა რ~ თს რადამე ცცოველრ-მქო
ტელრა ძ~ა ღესრაცცწქოტდირ ვინ განარინ
იან, და მრავალთათა, ვგონებ ვ~დ მილიონირა
სმრავლერთა და იდგერ გჳრგჳნი წამებირა:
X~ დიდი იგი Eკკლერია მცცეთირა, რ~ლი აფაღე
ნა მეტემან Vაცტანგ პირველმან, რ~ლირა იქო
გებსლ კამარანი, დარსჱტნი მარმარილორ~ნი,
და იატაკიცა მარმარილოჲრა, ძერეთ მოწვა
ცეცცლითა ბილწმან მან. და მერმე შირითს
რთ მოტცსრა იგი, და რცსა || <note>|| Iერემ 52.13</note> ნაბსზარდან
იუმნა რაცლრა ზ~ა Ì~ირარა და ქოვ~ლნი რაეპირ
კოპორონი Eკკლერიანი, და მონარტერნი უალაუ
თა და სდაბნოთანი რ~დ დააუცივნა შირითს
რთ, და არცა ერთი Eკკლერია განერა აფსტ
ცსრელად ჴელთაგ~ნ მირთა, თჳნიერ Eკკლე

რია ბოდბირა: რ~ლი მაღინ მონარტრად იქო. რა
1-23 სტრ., 25
და მდებარე არრ გსამი განმანათლებელირა
ყ~ნირა წ~ირა უალწსლთა Nონნარი, და ერე დაწტ
არა ფ~ნ რ~ მშლავრთაცა ეღინირ ზოგძერ რი
წმიდეთაგ~ნ, და და იტარა რიწმიდე იგი მაღინ,
ვითა || <note>|| Mაკაბელ 25.</note> Iერემიარ მ~რ დამალსლნი რიწმიდენი:
Mრავალნი სკ~ჱ ბრშოლ~ნი აყსჱნნერ მაღინ უა
რთსჱლთა ლანგთემსრრ, რ~ მეტე Vაგრატ
ტ~დ მჴნე იქო ბრშოლათა [..] ღ~ა, ც~ ღ~დ ვერ
განერა მეტეცა, ა~დ ბრშოლარა ღ~ა აფრწქჳ
დერ ლაღუარნი მირნი. და თჳთ ღეიპქრერ მეტე, და
წარიქსანა იგი ცოცცალი სფთომან ლანგთ
ემსრ, და დედოტალი ცოლი Vაგრატირა, და შე
ქრმაჲ Îიორგი განერნენ მცირეთა ვიეთმე
მჴევლითა, და რაოდენითამე კაცითა რაერირ
თორა ღ~ა, და ეგრეთვე კათალიკორიცა Sამოილ
განერა მცირითა ვიეთმე რამფსდელოთა კაცი
თა: X~ ვ~რ მიიწია სფთო იგი ღირვანად გან
სტევა მეტე იგი Vაგრატ ცოცცალი, და მირცა
მეტობავე მოოჴრებსლირა მირ რამეტოჲრა, და
თჳთ წარვიდა რპარრეთად:
Mაღინ არცაფა ერთი როტელი, არცა დაბა
კი, არცა რაცლი რადამე, არცა Eკკლერიაჲ იპო
ებოდა უართლრა ღ~ა, თჳნიერ რაერირთოთა არა
1-21 სტრ., 26
გჳრა, და ურნირათა. ც~ თს რადამე მორყნენ დასრ
ფსჱველად Eკკლერიანი, იგინი რ~ლნი პ~ლ აფ
ოჴრებსლ, და სღენიქსნერ: X~ მოკსდა სკ~ჱ
მეტე Vაგრატ მწსცარებირა მირგან დიდირა,
და არავინ სწქირ თს რადა და ტლერ იგი,
რ~ მცცეთა მოტცრსილი იქო, და ქ~ლნი Eკკლე
რიანი და რფსჱსლ იქსნერ, და ერე ვ~ემე რიტქ
სა აუამდირჭ
Sიტქსაჲ Mეათე:
¸~დ || <note>|| Mაკაბე 1.33</note> ანტიოცორ მეორირა, სფთოჲრა მირ ლანგ
თემსრირაგ~ნ მოოჴრებირა, იუმნა მეტედ G
იორგი შე Vაგრატირა გარნა რაცელით ოდენ
მეტე, რ~ არა რაჲ აუსნდა მ~რ რამეტო, არცა
იცცო მან, და მოკსდა იგიცა ჟ~ა რიჩაბსკირა
რა, და დაღთა ქრმაჲ მცირე, რ~ლა Aლეურანდ
რე პ~ლი. ც~ იქო რა რ~ჲ რჳრა წლირა, სწოდერ მე
ტედ, და იქო აფოჴრებსლ უართლი, ძავაცე
თი, კაცეთი, ღირსანი, და რადაცა ვინ თს რა
დამე განშრომილიქო ღთამოვიდერ მთით და იწქ
ერ ღენება და ბათა:
X~ რანატრელი იგი დედა მირი დედოტალი, აფზ
1-23 სტრ., 27
რდიდა Aლეურანდრერ მეცნიერებირა რაფმფთო
თა წერილთარა, და მოწგსარა მარ კორტანტი
ნს-პოლოთ მოშფსარი ვინმე კაცი Ì~ირ-მეტქ
სჱლი, და დაირწავნა Aლეურანდრე კნინფა
ზეპირ ქ~ლნი რამფთო წერილნი, და ქ~ლნი რიმგ
რგსლე გარეღირა მეცნიერებირა: და ვ~რ იგი
იუმნა ოცირა წლირა, მეორემან || <note>|| Nემია 2.18</note> Nემია იწქო
ზფსდეთა უალაუირათა დარფსჱსლთა განაცლ

ებაჲ, და რაცლთა რამეტოთა, მაგრა ვერფ~რა
აფაღენა რაცელოვანი ნირანი უალაუი, ა~დ ტტ
ილირრ მირცსალა უალაუი რამეტოჲ, და ქ~ლნი
Eკკლერიანი რაოდენნიცა რაეპირკოპორონი,
ანს მონარტერნი მოეტცსრნერ სფთორა ლა
ნგდემსრრ ქ~ლნივე აფაგნა და განააცლნა,
და წქჳრ ენკენია დიდი რ~ლიცა eკკლერია გა
ნააცლირ:
X~ თჳთ იგიცა ეკკლერია დიდი მცცეთირა აფაგო
მეორემან || <note>|| 2 Eზრა 3. 2</note> zორაბაბელ, და წქო ენკენია დიდი,
პ~ლრა ოკდომბერრა რ~ლიცა დფეინდელად დფე
დმდე წგიერ ქ~ლრა რაუართსჱლორა ღ~ა დფერარ
წასლად დიდად: X~ როტელნი და უალაუნი
ქ~ლნი აფაღენნა: რ~ ტ~დ მჴნე იქო იგი ბრშოლა
თა ღ~ა, და მრგავრად Dავითირ მამირა მირირა
1-23 სტრ., 28
ღეაშრწსნნა სცცო თერლნი რ~ მრავალგზირ
ებრშოლა მ~თ მკვიდრთა რპარრეთირათა, და
რ~ლიცა აფიფირ უალაუი და წარმოიფორ ნატ
ქსჱნავი, და წარმოარცნირ დედაწსლითა, და
რ~ჟრ მივიდირ რამეტოდ თჳრად მირცირ მჴედარ
თა თ~რთა ცსთი, და თჳთ აფიფირ ერთი, და მიარ
თჳრ ფ~თა Eკკლერიათა. ც~ ტქსჱნი იგი არცა ე
რთი გ~ნირქიდებოდა, ა~დ თს რადამე რამეტოდ
აფიქსანიან თ~რთა უალაუთა და როტელთა
და არაცლდიან მღჳდობით. და სკეთს თავა
დთათ~რ თ~რთა როტელთა სბრშნერ თავადთა
მ~თ და რაცლებაჲ, და რაოდენნი მჴედართა წქ
სანდიან ტარი მეტირა გ~ნ მიეცემოდირ, და უა
ლაუთა, და როტელთა მეტირათა და არაცლე
ბდიან:
oრმეოც წელ სკ~ჱ იმეტა რაკჳრველმ~ნ მან.
და არცა ერთირა ნაცევრაკირა მიმფებელ იუ
მნა გლეცთაგ~ნ, და ჟ~ა მეტობირა მირირარა
ვერცა თავადნი მიიფებდერ რარამე, გლეცთ
აგან თ~რთა, რ~ აცალ ღენ იქო მაღინ რამეტო
მირი, და რწადოდა ტ~დ რ~ა აფაღენორ უართლი:
X~ ქ~ი მირი ათირაგ~ნ ერთი გლაცაკთა მიეცემო
და. და ამით || <note>|| fრალ 88.37</note> ვ~ა მზე რაქდარი მირი დადგა წ~ე
1-23 სტრ., 29
Ì~ირა, და იპქრა ატცაზეთი, და იმერთაცა რამე
ტოჲ, და ქ~ლი რაოდენიცა განქოტადმდე აუ
სნდაქე რაუართსჱლორა მეტეთა, და ქაბა
რდიაცა, ოვრნი, და უირტნი, და მაცლობელნი ატ
ცაზთანი ძიუნი, და მაცლობენლი იმერთანი რსა
ნნი, და იუმნა ერთ რამეტოდ ვ~ა პ~ლ მამათა
მირთა აუსნდა:
dავ~რ იგი იუმნა ორმოცდა რჳრა წლირა
Aლეურანდრე დიდი მოსწოდა შეთა თ~რთა რ~ლ
თა პირმღოჲ მონაზონ იქო რაცელით Dავ
ით, და Vაცტანგრ სკ~ჱ მირცა რ~ლი იქო შე მეო
რე ატცაზეთი, ძიუეთი, რსანეთი, ოდიღი, გსრია,
და ქ~ლი რამეტოჲ იმერთა მეტეთა და სწოდა
მეტედ: dიმიტრირ უართლი, ძავაცეთი, ოვრეთი,
ქაბარდია, და უირტეთი, და სწოდა მეტედ. დას
მრწემერა შერა Gიორგირ მირცა კაცეთი, ჱერე
თი, რ~ლრა ღ~ა არრ ჩარი. და კავ მცირენი თემნი,

და ღაუირი რადა წმრთავრობდა აუამდე აძი
ყალაბი, და ღირვანი რ~ლირა დედა უალაუი ა
რრ ღამაცია, და არა სწოდა მეტედ, ა~დ მთა
ვრად, და მოსწოდა მთავართა რამეტორა
თ~რირათა ქ~თა, და ერრეთ მიათსალნა იგინი
შეთა თ~რთა, და დარდსა მაღინ ქ~ლრა რამეტორა
1-21 სტრ., 30
შეთა თ~რთარა რსლრა ზ~ა ნაცევარი მარყილი
რა. და რცსაჲ არა რაჲ, ც~ შერა მ~რ თ~რრა პირმღო
რა მონაზონრა Dავითრ მირცა კათოლიკორო
ბაჲ მცცეთირა. და ქ~ლირა რაუართსჱლოჲრა, რ~ცა
აუსრ ქე ჴელირ უსჱღე დფერ კათალიკორ
რა რაუართსჱლორარა. და თჳთ მონაზონ იუმნა
და რაცელიდვა Aთანარი, და განბრწქინდაცა
ფსაწლითა მონაზონებირათა, და ერრეთ მივი
და მრყობლითა გჳრგვინითა წ~ე U~ირა:
X~ ჟ~ა მეტობირა მირირარა იუმნა კრებაჲ ტლორ
ენციარ, და ჟ~ა დარარრსლრა მეტობირა მირირარა
აფიფერ კორტანტინსპოლი თსრუთა. და ერე
ვ~ემე რიტქსა აუამდირ:
Sიტქსა Mეათერთმეტე:
aლეურანდრე სკ~ჱ პ~ლირა შეთა ვიტქოდეთ
განქოტარა ერრეთ. იუმნა რა მეორე შე Aლ
ეურანდრერი Vაცტანგ მეტედ იმერთა, ატცა
ზთა, და რცსათა რ~ლი ითუსა, მოკსდა სკ~ჱ
სღჳლოდ, და არფა აფწქსჱდილ იქსნერ შენი
Rსრსდანირნი, რ~ლა მეტენი იმერთანი, და რამე
ტო მათი და იპქრერ მათვე, და ატცაზეთიცა
1-23 სტრ., 31
ეგრეთვე, და ოდიღი და რცსანი თ~რთავე მთა
ვართა და იპქრერ, რ~ლთა აუსნდა Aლეურა
ნდრერამდე პ~ლირა, ც~ Dიმიტრი მეტე უართლირა
შე მერამე Aლეურანდრერი, და Gიორგი მთავა
რი კაცეთირა წმონებდერ მეტერა რპარრთარა,
და განიქო რამეტო ორად, მაგრა ძავაცეთი
რ~ლარრ პროვინცია აცალციცირა დიდით მთავ
რითსრთ თ~რით მონებდერ მეტერა dიმიტრირ:
Mონაზონ სკ~ჱ იუმნა მეტეცა Dიმიტრი, და სწ
ოდერ Dამიანე, და მეცა მინაცავნ ცატი მირი
მონაზონებირა რაცითა, რ~ რადაცა მე ვიმქოტებ
ოდი მონარტერრა ღ~ა მრავალ მთირარა, მსნ ა
ფარრსლა რრბა ცცოვრებირა თ~რირა, და იუმნა
შე მირი Öორტანტინე მირ წილ მეტედ. X~ მოკსდა
Gიორგიცა მთავარი კაცეთირა, და იუმნა მირწილ
მთავრად კაცთა ზ~ა Aლეურანდრე შე მირი, და
სწოდერ კაცთა მაღინ მთავარრა თ~რრა მეტე:
X~ მოკსდა მეტე კორტანტინე, და მიიფო მეტობა
შემან მირმან Dავით, რ~ლრა მღჳდად რაცელრ
დებენ, და ერსა შმა რ~ლრა ეწოდა Vაგრატ,
და მოკლა Aლეურანდრე მეტე კაცეთირა შემან
მირმან Gიორგი, რ~ლრა წავ Gიორგიდ რაცელრ
დებენ, და იუმნა მირწილ მეტედ, და დააბრმო შმა
1-21 სტრ., 32
ცა თ~რი Dიმიტრი, და თჳთ წავ Gიორგი მოიკლა
რიბოროტეთა, და ავაზაკობათა ღ~ა უართსჱ
ლთათა მიერ:

Mოკსდა სკსჱ უართლირა მეტე Dავით მო
ნაზონ უმნილი, და მეტე იუმნა მირწილ შე მირი
მეტე lსარრაბ და ერე ვ~ემე რიტქსა აუა
მდირ:
Sიტქსაჲ Mეათორმეტე:
Lსარრაბირ მეტობირა დარაბამრა იქო ტ~დ
მშლავრობა რპარრთა რაუართსჱლოთა ზ~ა,
გარნა Lსარრაბირ მეტობირა ღ~ა ვერფ~რა
მშლავრობდერ რ~ რცსა ვინმე Gედეონ იუმნა
რპარრთა ზ~ა Lსარრაბ, ვ~რ იგი || <note>||Mრაძს 7.25</note> Gედეონ
მადიამრა ზ~ა: X~ აუა და მადსმებრ მე რიმჴნე
lსარრაბირი, და მაცცოვრად ერირა თ~რირა
მოცემაჲ მირი Ì~ირა მ~რ, რ~ თს რადამე ვიტქო
დეთ რიმჴნეთა lსარრაბირათა განვრცნებირ
წერილი, და თს რადამე ვრდსმნე არა
ფირრ დსმილით თ~ა წარრლჳრა არიან რიმჴ
ნენი მირნი: X~ ერე სკ~ჱ ვრთუსათ მირთ~რ,
და ჩ~ტი ვრთუსათ, რ~ მოთცრობაჲ lსარრა
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ბირ რიმჴნეთა, ქ~ლითსრთ მრგავრ არრ ჩ~ტად
მაკაბელირ ისდარ რიმჴნეთა, და რიკსდილიცა
მაკაბელირა || <note>|| 3 Mაკაბე 9.18</note> ისდაებრ მიიფო ბრშოლათა
ღ~ა სცცო თერლთაგ~ნ მეღსრნეობარა ღ~ა არა
თს აყრდილირა რძსლირარა, ა~დ ჩ~ტირა რარწ
მსნოებირა K~ე Ì~ირა ყ~ნირარა:
X~ მოკსდა რა და წქლსლი მეტე lსარრაბ
რ~ლნ არა ოდერ მონა, და არცა ამონა რამე
ტოჲ თ~რი რპარრთა მეტე იუმნა შე მირი Sიმეონ
პ~ლი მირ წილ, ც~კაცთა ზ~ა იქო მაღინ Lეონ
დიდი შე წავ Gიორგირ, რ~ლნცა მოკლა მა
მაჲ თ~რი, X~ იმეტა Sიმეონ არა მღჳდობით სც
ცო თერლთაგ~ნ, და სკანარკნელ ბრშოლარა
ღ~ა თსრუთა წარიქსანერ ტქსჱდ კორტანტი
ნს-პოლირ და მიიცსალა მსნ, და იუმნა შე
მირი Gიორგი მეტედ მირწილ, aმირრა მეტობარა
დაიპქრერ თსრუთა უ~ქანა ძავაცეთირა, და
სარქსჱრ და დასტევერ თჳთ მთავარმან
ძავაცეთირამ~ნ და რამთავრომან მირმან U~ი
ყ~ნი ი~ჳ K~ე, და იუმნნერ მაცმედიან, ც~ იქო კაც
თა ზ~ა მეტედ aლეურანდრე შე lეონ, დიდი
რა:
Mოკსდა სკსჱ Gიორგიცა მეტე წამლითა
1-21 სტრ., 34
სფმრთორა ¸ააბაზირათა, და იუმნა მირ წილ მეტედ
შე მირი lსარრაბ მეორე ტ~დ ჩაბსკი არაკითა,
ც~ მოიკლაცა Aლეურანდრე მეტე კაცეთირა
შირა თ~რირა კორტანტინერ მ~რ, და იუმნა სკეთს
რი იგი კორტანტინე მეტედ მკსლელი მამირა
და შმირა თ~რირა Gიორგირა, და მიემრგავრა იგი
ცა რაუმეთა წავ Gიორგირთა პაპირა თრირა
თა, ც მოიკლა თჳთ იგიცა სმფთო Öორტანტინე
კაცთა მ~რ. და ერე ვ~ემე რიტქსა აუამდირ:
Sიტქსაჲ Mეათრამეტე:
Vწრთუსათ რ~ა სფმრთორა Öორტანტინერ მიერ
მოკლსაჲ მამირა თ~რირა მეტირა Aლეურანდრე
მერამირა, და შირა თ~რირა Gიორგირი, და მოკსლაცა

მირი კაცთაგან, მეტე იუმნა, ღ~დ სმფთორა კორ
ტანტინერა Tეიმსრაზ პ~ლი კაცთა ზ~ა, ც~ ერე
»ეიმსრაზ შირ წსლი იქო Aლეურანდრერი
შირაგ~ნ თ~რირა მოკსლსლირა, და შე კაცთა მე
ტირა Dავითირი: X~ მამამან ამირ Tეიმსრაზი
რამან dავით შემან Aლეურანდრე მერამირა
მან მიიფო მეტობაჲ კაცთა მამარა თჳრრა
aლეურანდრერ რიცოცცლერავე ღ~ა, და თჳთ იუ
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მნა მეტედ, ც~ არა წქოვნა რარძელმან რამ
ფთომან, და მოკსდა მეტე კაცთა dავით
რიცოცცლერავე ღ~ა მამირა თ~რირარა, და მეტედ
კაცთავე იუმნა Aლეურანდრე, ც~ ღ~დ რიკსდი
ლირა Aლეურანდერა, და სკეთსრირა მირ
Öორტანტინერა. მეტედ კაცთა იუმნა Tეიმს
რაზ პ~ლი: X~ ჟ~ა მ~რ იქო მეტედ უართლირა
Lსარრაბ მეორე: Mოიწია სკ~ჱ სფთო ღაა
ბაზ მეტე რპარრთა კაცეთრა ზ~ა, დამოაოც
რა კაცეთი ვ~ა Lანგთემსრ ეგრეთვე რაცედ
ამან, და როტელნი, და თჳთ ქ~დ ღსჱნიერი იგი
უალაუი გრემი რადაცა მეტობარა განაგებ
დერ მეტენი კაცთანი, გარდაარაცლნა რპა
რრეთად ვ~ა წქო || <note>|| 4 Mეტე 24. 1.</note> Þაბსუოდნარორ, Iერ
სრალიმრა ზ~ა, და Iსდიარა, და lსარრაბ მეტე
უართლირა წარიქსანა არტრაბათად, და მო
კლა მსნ მოღთობირა მ~რ, ც~ ლსარრაბრ არა
ერსა შე, არცაფა შმა, და აფრწქდა მეტირა
რიმეონ პ~ლირა ნათერაობაჲ:
Mაღინ უართსჱლთა წინა-აფმდეგად რპარ
რთა მეტირა წქსჱრ მეტედ უართლირად მეტე
კაცთა Tეიმსრაზ პ~ლი, მით რ~ ცოლი Tეი
მსრაზირი დაჲ იქო მეტირა lსარრაბ მეორირა,
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დარცცერ მეტედ ტტილირრ, გარნა არა თავრ
იდსა ერე მეტემან რპარრთამან, ა~დ წარ
მოგზავნა უართლრა ზ~ა ლაღუარნი სთსალ
ავნი, და მოვიდერ მდინარერა ზ~ა ალგეთირარა:
Vინაჲცა უართ სჱლთაცა ღეკრიბნერ ლაღუა
რნი ვ~რ ოცდა ოთცი ათარი: X~ მაღინ განრირც
და Ì~ი რაუართსჱლორა ზ~ა, და მორწქდერ ლაღ
უარნი რაუართსჱლორანი ოცი ათარი კაცი, და
ივლტოდერ მეტე Tეიმსრაზ იმერეთად, ც~
წქსჱრ რპარრთა მეტედ უართლირად რაცელით
Rორტომ ვინმე ტ~დ მოცსცებსლი შე Vაგ
რატოვანთავე მაცმედიანი, რ~ მეტერა უართ
ლირარა Sიმეონრ პ~ლრა რ~ლი ზემო ვაცრენეთ
წქსა შმაჲ სმრწემერი რაცელით Dავით,
ერე Dავით წარვიდა რპარრთა მეტირა, და მაც
მედიან იუმნა, და ცოლი, დაღჳლნი მირნი ქ~ლნივე
დაღთერ ირპაანად, და ერე Rორტომ მსნ იღვა
უალაურა ირპაანრ, და მეტედ წქსჱრ ერე რპ
არრთა მემკჳრდობირა შლით, და ერე ვ~ემე
რიტქსაჲ აუამდირ:
Sიტქსაჲ Mეათოთცმეტე:

Mეტე სკ~ჱ უართლირა იუმნა რა Rორტომ, მირ
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ცნა ციცენი ტტილირირანი მეტერა რპარრთარა.
და დარფსჱსლნი უალაუთა ზფსდენი განააცლ
ნა, და იმეტა ვ~რ ოც წელიწად ოდენ, და დიდრა
რიბერერა მიიწია, ც~ არა წქსა შე, არცა არს
ლი, და ეშიებდა, რ~ამცა ვინ წპოვორ ბაგრ
ატოვანთაგ~ნი, რ~ა იმემკჳდრორ: X~ იქსნერ მა
ღინ ბაგრატოვანთაგანნი ღვილთაგ~ნ Öონრტა
ნტინე უართსჱლთა მეტირათა, და ძეროვან
იქო, რ~ა მათგან ვინმე და იმკჳდრორ უართლი:
eრრეთ სკ~ჱ შიებარა ღ~ა რა იქო მეტე Rორტ
ომ განიზრაცა სკ~ჱ მემკჳდრედ თ~რა ქოტაჲ
Vაცტანგირი Vაგრატოვანირა, ვითარ სკ~ჱ
Vაგრატოვან იქო Vაცტანგ მეათერთმე
ტერა სკ~ჱ რიტქსარა ღ~ა მოვიჴრენეთ რა
მეტე უართსჱლთა dავით შე მეტირა Öორ
ტანტინერ, და ამირ Dავითირაცა შმაჲ მოგვი
ჴრენებიერ რაცელით Vაგრატ, ამარ ვაგ
რატრ მირცა მეტემან Dავით რამთავროჲ,
რ~რა რაცელი არრ მსცნარი, ც~ ამირ Vაგრა
ტირი შე იქო Iრაკლი, და შე Iრაკლირა Aრყილ,
შე Aრყილირა Vაცტანგ შე Vაცტანგირი Tეიმ
სრაზ, და შე Tეიმსრაზირი Vაცტანგ მერამე.
რ~ლი იმემკჳდრა მეტემან Rორტომ: X~ მოკს
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და მეტე იგი Rორტომ, და მეტე იუმნა Vაცტანგ
მერამე:
aმან დაიპქრა იმერეთიცა, ოდიღი, გსრია, უარ
თლი, კაცეთი, ც~ ღირვანი ადრე წარრწქმიდერ კა
ცთა მეტეთა, და ღაუირი, რ~ლრა აძიყალაბირა
რამთავრო აფარცა იგი აუსნდათ კაცთა
მეტეთა მიერითგ~ნ მოაოჴრა რა ღააბარ რპა
რრთა მეტემან კაცეთი: X~ დარვა კაცეთრ ღ~ა
მეტედ, მეტემან Vაცტანგ შე თ~რი პირმღო
Aრყილ, და თჳთ მეტობდა უართლრა, და იმერე
თრა ზ~ა, გარნა ვერფარა ეშლო და პქრობ~დ
რამთავრორა აცალციცირარა, მით რ~ თსრუთა
ეპქრათ იგი:
X~ ღ~დ ჟამთა Rორტომირ მეტობირათა მეტე
კაცთა Tეიმსრაზ ვერფარა და ადგრა კაც
ეთრ ღ~ა, რ~ ტრიად მოცსცებსლიქო, და შე სკსჱ
მირი Dავით მოკლსლიქო ავაზაკთაგან
ნადირობარა ღ~ა, და ერთი მცოლოდ შირ წს
ლი ოდენ წქსა რაცელით Iრაკლი, დედითს
რთ წარგზავნა რსრეთად წ~ე მეტირა Aლე
ური Mიცაილოვიყირა, და აფიზარდა რსრეთრ
ღ~ა ქრმა იგი, რ~ლრა რსრნი სწოდებენ Nიკ
ოლად:
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X~ მეტე იგი უართსჱლთა Vაცტანგ ტ~დ გო

ნიერ იქო, და მჴნე, და წუმნა მეტობაჲ ოცრა
წელრა ბედნიერობით, და პირმღოჲ შე მირი
წარვიდა კაცეთით რ~ლა მეტე Aრყილ, და და
იპქრა მეტობა იმერეთირა: dა ღ~დ მოკსდა
მეტე Vაცტანგ, და იუმნა მეტედ შე მირი Îიორ
გი, და Aრყილ წარვიდა რსრეთად, და მსნ ა
ფერრსლა ჟ~ა ´ეტრე პ~ლირა იმპერატორო
ბირარა, რ~ლირა შენიცა რამნი მორწქდერ იმპე
რიარა ღ~ა რსრეთირარა, და დაღთა არსლი რა
ცელით Dარია, რ~ცა მოკსდა ჟ~ა Aნნა Iოა
ნსვნარ Iმპერატორობირარა:
X~ ვრთუსათ ერეცა, რ~ განსდგა მეტე
იგი უართსჱლთა Gიორგი შე Vაცტანგირი
მეტერა რპარრთარა, და მისფო მეტობაჲ უა
რთსჱლთა Gიორგირ მეტემან რპარრთამან,
და მირცა Iრაკლირ შირ წსლრა Tეიმსრაზ
კაცთა მეტირარა, აფზრდილრა რსრეთრა ღინა
და Þიკოლად რაცელდებსლრა რსრთა მიერ,
და ერე ვ~ემე რიტქსა აუამდირ:
Sიტქსაჲ Mეათცსთმეტე:
X~ ვ~რ იცილა მეტემან ურთსჱლთამან Îიო
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რგი, რ~ მოეფო მეტობაჲ წარვიდა წ~ე რპარრთა
მეტირა, ც~ იცილა რა რიუველე Gიორგირი რპა
რრთა მეტემან წქო რპარალარ, და მეტობა
ცა უართლირავე მირცა მ~რ, და მეტერა Iრაკლირ მირ
ცა მეტობაჲ კაცთა რაკსთარი თ~რი: X~ მოკს
და iრაკლიცა მეტე, და მეტეცა Gიორგი მოი
კლა ბრშოლათა ღ~ა ქანდაარრ, და იუმნა
რპარრთა მეტირა მ~რ მეტედ უართსჱლთა
Xორრო შმირწსლი მეტირა Gიორგირი: და შე
lეონირი, რ~ლრა რპარალარობაცა აუსნდა
რპარრთა მეტირა, და მეტედ კაცთა იუმნა შე
კაცთა მეტირა Iრაკლირა Dავით: X~ მეტეცა
იგი Xორრო მოიკლა ბრშოლათა ღ~ა იგიცა ქა
ნდაარრ, და დაღთა შე მცირე რ~ლი იგიცა მოკს
და, და არსლი ერთი რაცელით Aნნა, რ~ლიცა
იმქოტებირ დფერ რამესტორა უალაურა მორ
კოვრ: X~ ვ~რ იგი მოკსდა მეტე იგი უართს
ჱლთა Xორრო რპარრთა მეტირა მ~რ მეტე იუ
მნა უართსჱლთა ზ~ა შმა მირი Iერე მამა შე
სნდოჲრა, და მოიქსანა მან ცოლი არსლი
კაცთა მეტირა არსლი Iრაკლირი და დაჲ მეტირა კაც
თარა Dა ვითირ დედაჲ ყემი, dა ღ~დ რაოდენი
რამე წლირა მეტე ვაცტანგ მეოთცე რპარრ
1-22 სტრ., 41
თა მეტირა მ~რ რპარალარ იუმნა, და მამარა ყე
მრა მისფო უართსჱლთა მეტობაჲ მეტემან
რპარრთამან, და მირცა შერა მეტირა Vაცტანგირ
რა Bაუარრ: X~ კ~დ ღ~დ რაოდენირამე წლირა მის
ფო მეტობაჲ ბაუარრ მეტემანვე რპარრთა

მან, და მირცა მეტერა Vაცტანგრ მამარა Bაუა
რირრა:
X~ მოკსდა მეტე კაცთა Dავით, და მე
ტედ კაცთა წქო რპარრთა მეტემან შმა Dავი
თირი, და შე Iრაკლი მეტირა კაცთარა კორტანტი
ნე კ~ლდ ღ~დ ორირა, ანს რამირა წლირა მის
ფო უართსჱლთა მეტობაჲ Vაცტანგრ მეტემ
ან რპარრთამან, და მირცა კაცთა მეტერა კორტა
ნტინერ: X~ ვ~რ იცილნა მრავალძერ რიცრსჱ
ნი რპარრთა მეტირანი მეტემან Vაცტანგ, და
თსრუნიცა მოვიდერ დადაიპქრერ რაუართ
სჱლოჲ, წარვიდა იმპერიარა რსრთარა ჟ~ა
რანატრელირა ´ეტრე პ~ლირარა ქ~ითსრთ მირ
ით, და მსნ აფერრსლა უალაურა Aრტრა
ცანრ და ერე ვ~ემე რიტქსა აუამდირ:
Sიტქსაჲ Mეათეუსრმეტე:
¦არვიდა რა იმპერიად Rსრეთად Vაცტა
ნგ მეოთცე, დასტევა შმაჲ თ~რი ნაცსლად
1-23 სტრ., 42
თ~რა მეტე Iერე მამაჲ ყემი, ც~ მაღინ იპქრობდ
ერ უართლრ თსრუნი მოკსდა მამაცა ყ~ი, და
მოკლერ თსრუთა მეტეცა კაცთა კონრტანტინე,
და კაცთა მეტედ იუმნა თსრუთა მ~რ Tეიმს
რაზ მეორე, ც~ ჟ~ა Tეიმსრაზირ კაცთა მეტო
ბირარა თსრუნი მეტობდერ უართლრა ზ~ა ტაღა
იგი ძავაცეთირა, რ~ლრარრ აცალციცირა, და მე
რმე და იპქრა რა უართლი ღაწნადირ ცანნი რპ
არრთანი მეტობდერ უართლრა ზ~ა: X~ ღ~დ რაო
დენთამე წელთა მირცა მეტობაჲ უართლირა
ღაწანადირ მეტერა კაცთარა »ეიმსრაზ მეორ
ერა, და მეტობაჲ კაცეთირა შერა თეიმსრაზირ
რა iრაკლი მეორერა. ც~ იცცო მეტემან Tეიმს
რაზ ყემ სფირრირაგან:
Vიტქოდეთ ამარაცა, ვ~დ დფერ რაჲვეცა არრ უა
რთლირა პროვინცია სპქრიერ მეტერა უართ
ლირარა, სკეთს არა აფოჴრებსლიქორ. გარ
ნა უ~ქნა იგი აცალციცირა, რ~ლარრ ძავაცეთი.
ღ~დ მეტირა უართსჱლთარა lსარრაბ დიდირა
სპქრიერ თსრუთა, და არრ მსნ ტაღად პ~ლი
იგი მთავარი მათი Aთაბაგი, რ~იცა განაწერა
მთავრად მეტემან Tამარ ქ~ირა რაუართსჱ
ლოჲრამან, ც~ მთავარი იგი ძავაცეთირა, თსრ
1-18 სტრ., 43
უთა და პქრობადმდე მონებდა მეტერა უართსჱ
ლთარა. ც~ პროვინცია კაცეთირა მერამე სკსჱ
ნაწილი არფარა არრ დფერ ჴელირ უსჱღე კაც
თა მეტირა. რ~ ღირვანი ადრიდგან მიეფო, და ღაუ
ირი ჟამითგან ღაწბაზირ მოოჴრებირა, ც~ ღაუიღი
რა ნაწილი არრ ჩარნიცა, რ~ირა მ~რ აფოჴრებსლ
იუმნა კაცეთი აცალთა ჟ~მთა ღ~ა, გარნა რაჲვე
ცა აუსრ დფერ კაცთა მეტერა ღენ არიან ქოვ
ელნი:
Vწრთუსათ კ~ლდ ერეცა. ვ~დ დედა Iრაკლი მე
ორირა რ~ი არრ დფერ მეტედ კაცთა, არსლი იქო
მეტირა უართსჱლთარა Vაცტანგ მეოთცირა, და
დაჲ მეტირა bაუარირი:

|| <note>|| 1 ïიმო 1.12.</note> X~ მესტჱრა მარ რასკსნეთარა, სცრწნელრა,
სცილავრა, მცოლორა ბრშენრა
Ù~ა,პატივი და დიდება ს
კსნითი სკსნირამ
დე ამინ:

