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mavlobatatws:
Mისსა მაღალ მსვლელობას ღენარალ მაიორს ივან ლეოვი-ჩს ყიზლარის კამენდანტს ჶროუნდორჶს: Mე უღირსი Aნტონი,
Öატოლიკოსი სრულიად საქართველოისა მოვახსენებ მათგან ბრძანებულისა მე
ბრ თხოვისა რომელიცა დაღათუ მრავალ განსაცდელ შემთხვევისაგან დ[ა]ვი
წყებით სახელნი. Mეფეთა საქართველოისათანი თვითო თვითოდ არღარა მა
ხსოვან მაგრა სახელოვანთა მეფეთა სახელნი ანუ გარდაცუალებანი mე
ფეთად და გუართანი და ან განყოფანი ნათესავთანი სამ სამეფოდ ესენი არიან
რომელნიცა ძველთა შინა მატიანეთა საქართველოისათა წარმიკითხავნნ:Sიტყვა პირველი:´ირველად ვ~ე მამა ქართლისა. და ყოველთა მათ ქართველთა ესე იგი. ²ართველთა. Iმერთა. Öახთა. და Ⴟავახთა რომელთაცა ყოვ~ლთა მათ ეწოდების
²ართველი. iყო ²ართლს: X~ სწერენ Âერილთ მწერალნი sომეხთა. და ²არ
თველთანი. ვ~დ ºომისაგან iაფეთისა ყოფად ქართველთა და სომეხთასა:Aმან აღაშენა პ~დ ციხე aრმაზისა და დაეშენა მუნ და უწოდა ციხესამას ქართლი. და მიერითგან ეწოდა ყოველსა ქართლსა ²ართლი: x~ ესხნეს
ძენი ვ~ე რლ~თა პირველი იყო mცხეთოს რლ~ნ აღაშენა ქალაქი აღმოსავალით
aრმაზის შორის ორთა მათ მდინარეთა mტკვრისა. და aრაგვისა. და სახელიდასდვა მას თვისი ესე იგი mცხეთა: X~ ძმათაგან მისთა იშვნეს Öახნი და þა
ვახნი და ძისა მისისაგან რომელსა ეწოდა Uფლოს იშვნეს ქართველნი. ესე იგი
²ართლელნი. Iმერელნი Gურიელნი რაჭველნი რომელნიცა არიან Iმერნი
ესე ყოველნი და მთით კერძო საერისთვოთა aრაგვისა და ²სნისათა. რაოდენნი
ცა არიან ენითა ქართულითა მოუბარნი:X~ uფლოს ძემან mცხეთოსისამან აღაშენა და სავალით mცხეთისა ²ალაქი დასახელი ჰსდვა მას. უფლის ციხეჲ წიაღ მდინარისა მტკვრისასა კლდეთა შინა
რომელი არს მახლობელ გორისა ვგონებ ვ~დ ვერსითა შვიდითა: aქადამგანმრავლდა nათესაობაჲ kართველთა. ხ~ ერთისა ვისმე uფლოსისაგანისა ნა
თესავისაგან იქმნა რომელიმე შთამომავლობა რომელთასა აქუნდათ სახელი არა თ[......]
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მეფობისა ა~დ vოივეადებრი რაჲმე პირველობაჲ და აქვნდათ შვლთა ქართ
ლოსისთა პირველისა ქართველთა ყ~თა მამისათა mთავრობა და იჯდა იგი მცხეთას
ქალაქს. ხ~ ამათ ვოევადათა ჟამთა შინა იყუნეს. Âმიდანი mამათ-მთავარ
ნი. aბრაამ. Iსაკ. და იაკობ. და დიდი ღ~თის მზრახველი mოსე და çოველნი
წწყ~ლნი. ვ~ე ჟამადმდე. aლექსანდრესა მეფისა მაკედონელისა რ~ ესეოდენი. იმე
ფეს მათ ჟამნი ვ~დ ყოველნი მამამთ მთავარნი. და წწყლნი და mეფობანი
სირიელთა. სპარსთა და მაკედონთანი ვ~ე მეფობადმდე ჰრომთა გარდაიცვლანეს:
X~ <note> Mაკაბელ 2.2.</note> aლექსანდრემან სპარსეთით მომავალმან, ანუ მიმავალმან
სპარსეთად
დაიპყრა ოდეს იგი ქართლი და დაუტევა კაცი ერთი aზონ ორასითა მჴედ
რითა რომელნი იყუნეს იტალიელნი და თვინიერ თავადთა რაოდენნიცა აზნ
აურნი არიან საქართველოსა შინა ყოველსა aზონის მჴედართა არიან ძენი და ესე
ვიდრემე სიტყუაჲ პირველი აქამდის:Iყო ვინმე ჭაბუკი სახელით ჶარნაოზ ძე vოევოდათა რ~ლი ზემოითქვა. და დ-

ედა მისი იყო ასული dარიოს მეფისა sპარსთასა და აღზარდა დედამან მისმანფარულად sპარსეთს შინა მით რ~ <note> Mაკაბელ 1.7</note>სპარსთაცა შ~ა მაკედონთა. იყო
მთავრობაჲ
და ეშინოდა მათი ნუ უკვე Èარიოსის nათესაობის გამო არა რაჲ ევნოს ძეს მის
სა და ეშინოდა. aზონისაგანცა რ~ მამა. და ყოველი სახლი ჶარნაოზისი აღი
სპო Aლექსანდრეს მიერ. და შ~დ aზონის მიერ:dა ვითარ იქმნა ოცისა წლისა ჶარნავაზ წარმოვიდა სპარსეთით და მოვიდა მც
ხეთად ა~დ ფარულად შიშითა აზონისათა. და ნადირობასა შინა კლდეთა შ~ს ტფ
ილისისთა იპოვნა მრავალნი უნჯნი და დიდროეანნი კერპნი ოქროის. და ვერცხლისა
ნი. და მალულნი ხ~ წარმოიხვნა იგინი და კერძოსა მეგრელთასა იყო ვინმე თავადი
დიდი სახელით ²უჯი. მისცა მრწემი დაჲ თჳისი ცოლად ქუჯის და ლაშქარი
შეიკრიბა უნჯითა მით. და მოკლა აზონ. და დაიპყრა aჶხაზეთითგან ვ~ე. და
რუბანამდე. და მაშინ მომკვდარიყო Aლექსანდრე და იწოდა mეფედ. და განაგო
წესი მეფობისა სპარსთა მეფეთა წესისაებრ. და ამან შეაწყო ენისა სინარნარეცა ქა
რთული. X~ მრავალნი mეფენი იშვნეს ნათესავნი ამისნი მაგრა აღსწყდა nათესა
ობა ამისი. და ერთი ოდენ ქალი დაშთა რომელსა მოჰგვარეს ქმრად ²ართველთა
ძეჲ სომეხთა მეფისა nათესავისაგან სპარსთა მეფისა sახელით Aდერკი ჟამსaგვისტოს კეისრისასა. და იქმნა ჶარნავაზიანთა mეფობისა გარდაცვალებაჲ არშაკიანთად: dა ესე ვიდრე მე სიტყუაჲ აქამდის:Sიტყვა მესამე:Aმის Aდერკის ზე იშვა უფალი ჩვენი. iესო ²რისტე. და ამან Aდერკა იმ
ეფა ჟამადმდე Îაიოს და Öლავდი Öეისართა და ამისგან შთამოვიდეს mეფენი რაოდ
ენნიმე ვ~ე ჟამადმდე დეოკლიტიანე კეისრისა. და ჟამსა მას აღსწყდეს ძენი ადერკისნი
[..]შაკიანნი და ითხოვეს ქართველთა sპარსთა mეფისა xოსროვისაგან ძე მეფედ.
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-და მისცა უმრწემესი ძე თვისი მირიან mეფედ ქართველთა სპარსთა და sომეხთა
მეფემან xოსრო* და მოიყუანის ჭაბუკი. მირიან მეფედ ქართველთა ძე სპარსთა
და სომეხთა მეფისა xასროისა და მეფე იქმნა Mირიან აჶხაზთა. და შვილთა ზემო
თქმულისა ქართლოსისთა და არა შეიცუალა გუარი მეფობისა რამეთუ ხოსროცამეფე მამა მირიანისა aრშაკიანი იყო ა~დ შეიცუალა სახელი გუარის მით რამეთ
არღარა არშაკიანად. ა~დ ხოსროიანად იწოდნეს mეფენი ქართველთანი:X~ მეფე იქმნა სომეხთა ზ~ა უხუცესი ძმა Mირიანისა ºირდატ aმან უკვე
mირიან* ისმინა ვ~დ mეფე იქმნა Öოსტანტინე ჰრომს ძე კოსტა დიდისადა ნათელს იღო Sილივისტროს მიერ hრომაელთა პაპისა. და შ~დ რაოდენთა არა
ფ~დ მრავალთა წელთა მოვიდა ქალწული nოnნა. და განანათლნა ყოველნი საქართ
ველონი შვილნი ქართლოსისნი nათლითა ჭეშმარიტისა სარწმუნოებისათა. და თ
ვით მეფემანცა mირიან* nათელს იღო და ყოველთა ქართველთა ჴელითა eვს
ტათი aნტიოხელი მამათ მთავრისათა რომელიცა აღრაცხილარს Eვსტათი იგი
რიცხვს შორის სამას ათრვამეტთა nიველთა მამათსა: X~ წმიდამან მეფემან
კოსტანტინე* ჟამსა ამის mირიანისსა ჰპოვა ცხოვრება ყოვლისა სოფლისა პა
ტიოსანი Ⴟ~ი u~ისა ³~თის. და mაცხოვრისა ჩვენისა Iესო K~ესი. ხოლო ფერ
ჴისა sაუფლოსა ჶიცარი §ხოველს-მყოფელისა Ⴟ~ის. და სამსჭუალი საუფლო
რ~ლი არს დღეს სამეუფოსა ქალაქსა mოსკოვს. რომელიცა Öათოლიკე Eკლეს
იასა შ~ა არს მოსკოვს. წარმოუგზავნა ამას მირიანს Öეისარმან ±ოსტანტინე:-

X~ იშვნეს ამის მირიანისნ რაოდენნიმე რომელთაგანი არს Vახტა
ნგ პირველი რომელს მგელ-ლომად სახელს დებენ სპარსნი, და ესე ვახტანგ
იყო ჟამსა თეოდოსი პირველისა და ძისა მისისა Aრკადისსა. aმან vახტა
ნგ უწოდა ქართლისა Öათალიკოსს Öათალიკოსი ბრძანებითა ანტიოხელისა åატრიარხისათა რამეთუ ჴელსა ქვეშე aნტიოხელის åატრიარხისასა იყო ყოვე
ლი საქართველოი. ამანვე განყო საეპისკობოსოებად სამეფო თვისი და დაადგინ
ნა Eპისკოპოსნი ათორმეტნი ²ართლს. ათორმეტნი ჯავახეთს. ორი იმერ
ეთს. და ცხრა კახეთს. და ესე ყოველი ჴელის ქვეშე ჰყო. mცხეთისა და ყოვლისა
საქართველოსა Öათალიკოზისა. aმანვე მეფემან Vახტანგ აღაშენაქალაქი ტფილისი, ქალაქი Öალისი ჩრდ
ილოთ კერძო ტფილისისა და ქალაქი კასპი აღმოსავალით კერძო
uფლის ციხისა:
aმანუჱ აღაშენა Eკკლესიაჲ საკათალიკოსო მცხეთას სახელსა ზ~ა ათორმეტთა
მოციქულთასა: X~ შ~დ Vახტანგისა ჰშთამოვიდეს რაოდენნიმე მეფენი და აღსწყ
დეს კ~დ: dაესე ვ~ემე სიტყუაჲ აქამდის:Sიტყვა მეოთხე:Aქა უკვე ვიტყოდეთ mეფეთათვის ბაგრატიეანთა რომელნი შ~დ აღწყუედ
ისა xოსროეანთასა ესე იგი შვილთა mირიან. და Vახტანგისთა იქმნნეს mეფ
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ედ. dა რ~ლითა უკვე მიზეზითა: aმით ვ~დ მოიოჴრა რა Iუდეა uესპა
სიანეს მიერ და ტიტესსა რ~ლნიმე ებრაელთაგანნი ივლტოდენ ფარულადშვილნი ტყუვეთაგან წარსხმულთა iტალიად ჰშთამოსრულნი შვილთაგან კლეოპა
სთა რ~ლი მოიხსენების საღთოსა შ~ა sახარებასა || <note>lუკა. 2 4. 18.</note> Lუკას მიერ
ესენი მოვი
დეს Iერუსალიმად მოოჴრებულსა. მას ქალაქსა და დემკვიდრნეს მგზავსად მწი
რთა ქალაქსა მას. სამშობლოსა თჳსსა ხ~ ხედვიდეს რა მოოჴრებასა იუდეასსა
ვერ შემძლეთა ყოფისათა რამეთუ მკვიდრობდეს Kრისტეანენი ფრიად უმრა
ვლესნი იუდიანთასა შვილთა მათ ფარულად მოსვლით ვლტოლვილთასა ჰყვეს
განზრახუა და წარმოვიდეს აღმოსავალად და მოიწივნეს დიდსა ერმანისა ხოლო
მთავართაგან სომეხთასა შეწყალებულ იქმნეს მით რამეთუ გამოიკითხეს რა
მათი იგი ნათესავობაჲ ჰსცნეს ვ~დ ტომისაგან და ვით და Sოლომონისი mეფეთა ისრა
ილისათა იყუნეს. x~ ძმა ერთი მათგანი დაადგრა მუნ და ექვსნი მათგანნი
წარმოვიდეს ქართლად და ვითარ მოიწივნეს ნისანად სამეფოსა ქალაქსა ქართველთა
სა ჯერეთ არა აღსწყუედილ იყუნეს mეფენი xოსროანნი. და მეფობდა მაშინ
სტეფანე და მისგანცა შეწყალებულ-იქმნეს ფ~დ და ნათელ იღეს. რამეთუ ებრა
ელთა hსჯულსა შემწყნარებელ იყვნეს მემამულისა მათისა და უხუცესი მათი სა
ხელით gურამ მეფემან სტეფანე* aმირ sპასალარჰყო. ესე იგი ჶერთ-მარშალჰყო. და სხვანი მიიქცენ რომელსამე ადგილსა:X~ გურამ ჶერთ-მარშალ დავითიანი. sტეფანე მეფისა იყო კაცი ფ~დ მჴნე მე
ცნიერ წერილისა. და ფრიად მორწმუნე და ჟამსა მას საქართველო იყო შერთულ
Iმპერიასა Öეისრისა bერძენთასა: რ~ლი იყო დიდი Iუსტინიანე იქმნა gურამ
იუსტინიანეს მიერ. და მიემთხვივა პატივსა Öურად პალატობისასა: X~ ჟამსა ამას გა
ნდგნენ სომეხნი წ~ისაგან კათოლიკე ეკლესიისა.
და ამისსა ჟამსა იქმნა მოქცევა

aჶხაზთა სარწმუნოებად ჭ~ტისა Kრისტეს ³~თისა ჩვენისა ჶრუმენტიოსის ვისმე
მიერ იუსტინიანე კეისრისა საჭურისისა რომელიცა ნათესავთა იყო აჶხაზი რ~
ამად ჟამადმდე აჶხაზნი წარმართ იყუნეს:dა აგურამ იგი დღითი დღე წარემატებოდა წ~ე Öეისრისა და მოკუდა sტეფანე იგი
მეფე. და მეფედ იქმნა Gურამ ყოველთა ქართველთა. და აჶხაზთა ზედა ნათესაობის
ათჳს საწ~წტყულოსა და სიმჴნისა მისისა: და ესე ვ~მე სიტყუაჲ აქამდის:Sიტყვაჲ მეხუთე:Dა ვითარ შთამოვიდეს რომელნიმე მეფენი გურამისგან და განიყუენეს სამეფონიორად ესე იგი რაოდენნიცა მრავალ გზის მოჴსენებულ არიან აქა შვილნი ქართლო
სისანი ჰხუდა პირველსა. და მეორესა aჶხაზეთი. და ჟამთა ამათ შინა განთავისუ
ფლდა ჴელის ქვეშეობისაგან ანტიოხელთა åატრიახისათა Öათოლიკოსი მცხეთისადა ყოვლისა საქართველოისა Iოანე. ჟამსა მეექვსისა Öრებისასა ხოლო იყო mეფე ვინმე ქართველთა sტეფანე ძეთან gურამისთა და ჟამსა ამისსა
ყ~დ უღმ
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-რთო მახმედ: ¸~დ მეფეთა რაოდენთამე აღსწყდა მეფეთა ქართველთა და ვითიანთა ძეთა Gურამისთა Nათესაობაჲ და დაიპყრა საქართველოჲ აფხაზთა მეფემან და ვითიან
მანვე Bაგრატ პლ~მან რ~ლი იყო ძეთაგან გურამისთა. და ამის ბაგრატის გამო
ეწოდა ნა ნათესავთა მისთა ბაგრატოვანი:X~ ესეცა საუწყებელ არს რ~ Gურამის ჟა მითგან იწყეს გამრავლებად ძეთაქართველთასა Sკოლათა შინა Öოსტანტინუ პოლისთა. და მოვიდეს ქართლადდა ჰქმნნეს ჰსკოლანი ენითა ბეძრულითა და იწყეს თარგმანებაჲ წერილთა. და შვილის
შვილი
ბაგრატისი dავით მესამე რ~ლნ აღაშენნა საყოფელნი მოოჴრებულნი საქართველოისა
ნი უღმთოთა მახმედიანთა მიერ გამოსჩნდა და ვით უძლეველად. და არღარა ჰმონებ
დეს. სპარსთა არცა ბერძენთა. ა~დ თავის უფალ იყვნეს მეფენი ქართველთანი
შვიდნი ვიდრე მეფადმდე თამარისა. და ეს ვიდრემე სიტყვაჲ აქამდის:sირტყვა მეექვსე:Iყვნეს უკჱ მეფის და ვით მესამისა შ~დ მეფენი დიმიტრი ძე dავითისიდა ძენი დიმიტრისნი პირველი და ვით. და მეორე Gიორგი რომელი იყო შვენიერ
ი ხილვითა და ახოვან გვამითა. დიმიტრი უკვე მოკუდა. და არა დაჰშთა ნათესავი მისი. ხოლო გიორგის ერთი უკჱ ასული ჰყუა რომელა საკვირველი Tამარ:Aმან უკვე Gიორგი* ცხოვრებასავე თჳსსა დაადგა Gჳრგვინი ასულსა თჳსსა თჳსსა თამ
არს. და აღიარეს ყოველთა ქართველთა და აჶხაზთა Mეფედ. ხოლო იყო Tამარ
ოდეს დაადგა გვირგვინი მამამან ათორმეტისა წლისა. და შ~დ ორისა წლისა მოკვდა
მეფე იგი Îიორგი ჭაბუკი. და დაფლეს იგი საფლავსა პაპის მისასა მიერ და ვით
მესამისაგან აღშენებულსა ფრიად შვენიერ გებულსა Gაენათს: Mაშინ ჰსცხეს Mეფედ Tამარ ყოვლისა საქართველოისა და აფხაზეთისა ქალა
ქსა Nისანს და შერთეს მას ქმარი. რათა არა უმკვიდრო იქმნეს Sამეფო მისიძე ოვსთა მთავრისა სახელით და ვით რ~ლი იყო მისვე Dავითიან bაგრატოვან
ისა ჰშთამომავლობისაგან ესრეთ რამეთუ მეფენი ვინმე იყვნეს ორნი ძმანი ამის~ვე
სამეფოსანი Èავითიან. Bაგრატოვანნი შვილთაგან მრავალ ჯერ მოხსენებულისა
Îურამისთა პირველსა უკვე ძმასა ეწოდა Èიმიტრი. და მეორესა Îიორგი-

Èიმიტრი უკვე იყო მეფედ მაგრა ძმამან მისმან გიორგი მიუღო mეფო
ბაჲ. და ძე უკჱ ესვა ერთი ყრმა მცირე mეფესა Èიმიტრის, იგიცა მის
ტაცა ძმამან მისმან Îიორგი* და მისცა ოვსთა მთავარსა. მზევლად. x~ მთავარი იგი ოვსეთისა იყო უშვილო და მემკვიდრედ თვისად შეიწყნარა ყრმა იგიდა მაშინ ოვსნი. და ყაბარდოელნი იყვნეს ყოველნივე K~ეანენი და ამის ყრმისაგან
იშვნეს მრავალნი Oოვსეთს შინა. ხოლო შ~დ ამისსა მრავალთა წელთა მისცა დაჲ თვი
სი რუსუდან ცოლად მეფემან გიორგი* მამამან tამარისმან მთავარსა ოვსთ
ასა Bაგრატოვანსა ხ~ ჟამსა სიჭაბუკისასა და ქვრივდა ქალი იგი და მოიქცა ძმის
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ავე თჳსისა საქართველოდ. და მოიყვანა თჳს თანა მე მაღლისა თჳსისა ყრმაჲ. Èავი
თ ქმარი თამარისი და აღზარდა იგი. ხ~ გიორგიმ* ასულიცა თჳსი tამარი მისცა
აღზრდად დასა მას თვისსა რუსუდანს: X~ რა ჟამს იგი Mეფე იქმნა tამარ და ენე
ბათ ქმარი მისთვის ქართველთა და აფხაზთა რ~ა არა უმკვიდრო იქმენას სამეფოჲ
მაშინ ძიება ჰყვეს რათა თუ რომელი ჰპოვეს ღირსი ქრმად მეფაჲს მათისა
ჰსთქვეს ვ~დ ჭაბუკი ესე დავით ნათესავი არს mეფეთა ჩვენთა Vაგრატოვანთა, და კეთ
ილ. ზრდილ, და მჴნე. ამის ჰყვეს გამორჩევაჲ, და tამარცა ითნო საქმეჲ ესე და ქ
მნეს ქორწილი ვითა ჰშვენოდა. სიმაღლისობ სებრ mეფობისა ქალაქსა Nისანს:mრავალნი უკჱ საკვირველნი ჰქმნა tამარ*, ვითარ იგი მოუთხრობენ მატიან
ენი მცხეთისა, და გენათისნი მრავალნი მძლავრნი და ზვავნი მეფენი უცხო
თესლნი და ამდაბლნა წინა აღმდგომნი თჳსნი. მრავალნი eკკლესიანი და მონას
ტერნი აღაშენნა და აღშენებულნი განამდიდრნა ხ~ სომეხთა მეფენი Dალვანისნი
ხარკსაცა მოსცემდეს მას დაჰყუა მჴედრად განწესებულნი კაცნი ვითარ სამასი ათასნ
ი. ამისგან უკვე ერთისა ძის. და ერთისა ასულის კიდე არა რაჲ იშვა და სახელი ძი
სა მისისა Îიორგი, ხ~ ასულსა რუსუდან:Aმან უკვე და ჰყო mეფობასა შინა წელიწადი ოცი და ესრეთ მოვიდა იგი წინა
ე Uფლისა, და იქმნა ძე მისი Îიორგი. mეფედ წლის ათ-შვიდმეტისა. დაესე სიტყუა აქამდის:Sიტყვა მეშვდე:Mოკდა Îიორგი mეფე. და დაშთა ყრმაჲ მცირე სახელით Èავით. ხ~
მეფე იქმნა ·უსუდან დაჲ მისი რომელიცა. და ღათუ შვენიერ მსგავსად
დედის თვისისა გარნა არა საქებელ ვითა სანატრელი იგი დედაჲ მისი ამას უკ
ვე რუსუდანს Gანუდგა tავადი ვინმე ქართლისა. და ვითარ ჰყო კვალადმონებაჲ მისივე მისცა მძევლად თავადმან მან ძეჲ თვისი. ხოლო იხილა რა
რუსუდან მძევალი იგი ეტრჶიალა მას გარნა არა ისიძვა. ა~დ ქმრად შეი
ყვანა იგი პალატსა თვისსა Sამეფოსა:Aმისსა უკჱ მეფობასა შინა მრავალნი უკვე ბოროტნი იქმნნეს Sამეფოსაშ~ა მისსა და განრისხნა ¬~თი და იქმნა მოოჴრებაჲ ყოვლისა ქართლისა
სპარსთა მიერ ლტოლვილთა თათართაგან ხ~ თათარნი ამისსა სამეფოსა შინა დამპ
ყრობელ იქმნეს სპარსეთის და მრავალთა ადგილთა აზისთა. ხოლო იყო პირველი
მათი ჩინგიზ რომელი ყაენ იქმნა: X~ ჩვენ და ვსდუმნეთ საქმეთათჳს რუს
უდან mეფაისთა. და ნუ განვაცხადებთ მას ვინათგან იყო ცხებული Uფლისა
და მართლ მადიდებელ:Mოკდა უკვე მეფე რუსუდან და დაშთა ძე სახელით Èავით რომელსაცა ჟა
მსა თვისისავე ცხოვრებისასა ჰსცხო მეფედ: ხ~ თათარნი mეფობდეს მაშინ საქა

რთველოსა ზ~ა რამეთუ რუსუდან* წარსწყმიდა თჳთ მპყრობელობაჲ. და თათართა ძე1-36 სტრ., 5r
Îიორგი მეფისა რომელი იყო ძმის წული rუსუდან მეფაჲსა სახელ Èავით და ძერუსუდანისა Èავით, ორივე ერთად მეფედ ჰყვეს რ~ლთა სიგელნი სამეფონი
იხილვებიან დღესაცა ქვემოწერილნი ესრეთ სიგელი ესე ძე და ვითისაგან ქვე
მო მოწერილი არს და ძე დავითისაგან ქვე მოწერილთა: X~ დავით ძე რუსუდანისი
ფრიად მორწმუნე და Ì~თის მოშიში იყო გონიერ და კეთილ მსაჯულ და სხვსაცა
იგი დავით ესრეთვე მაგრა ჟამსა სიბერისასა სოლომონს მიემსგავსა ძე იგი გიო
რგისი Èავით:Aმათ უკჱ თან-მოსახელეთა მეფეთა ფრიადი ჰქუნდათ სიყვარული ურთიერ
თარს გარნა კაცთა ბოროტთა შუა ჰქმნეს ბოროტნი საეშმაკონი სიძულილ
ის მიზეზნი და რათა არა განგრძელდეს სიძულილ შორის ორთავე მათ Èავითთა
ჰქმნნეს განყოფაჲ Sამეფოთა. რ~ დავითს ძეს Îიორგისსა ჰხვდა ქართლი კახ
ეთი შირვანი და ჯავახეთი რომელარს სამთავრო ახალ ციხისა და ყაბარდია ოვსეთ
ი. და ქისტეთი რამეთუ ოვსეთი და ყაბარდია და იპყრა სანატრელმან òამარ*და ქისტიცა და þიქეთი ეგრეთვე თვარე ჟამადმდე tამარისა არა იყო მეფეთა
Sაქართველოისათა: და ძესა რუსუდანისსა ჰხვდა იმერეთი. გურია ოდიში რაჭააფხაზეთი. სვანეთი: X~ თვინიერ აფხაზეთისა რაჲცა ჰხვდა Èავითს ძესა
·უსუდანისსა ყოველივე საქართველოარს და ეწოდების ქვემო საქართველოჲ. და ქარ
თლსა კახეთს და ჯავახეთსა რომელარს ახალციხისა სამთავრო ეწოდების ზემო საქ
ართველოჲ და ორივე ესე ზემო და ქვემო საქართველო ქართველთა კათალიკოსისაიყო eპარხია მაგრა სხვად სამეფოდ რა იქმნა ქვემო საქართველო აჶხაზეთის
ა Öათალიკოსისა იქმნა eპარხია:X~ საუწყებელ არს ესეცა. რ~ ძისაგან ·უსუდანის არიან მეფენი იმერთანი. და ძ
ისაგან Îიორგის არიან დღეს ·უსთა იმპერიას შინა მყოფნი ძენი ქართ
ველთა Mეფისანი. და დღეს მყოფნი ქართლსა და კახეთს მყოფნი მეფენი ძენი
კახთა mეფისანი:Mერმეცა საუწყებელ არს ესეცა. რ~ ჟამსა ერთ მეფობისასა იყო სამეფოდ ქალა
ქად Mცხეთა. მაგრა ვინაჲთგან მისცვალა სანატრელმან მეფემან vახტანგ პირ
ველმან Nისანს და ტფილისს ქალაქ[.]ი sამეფოჲ იქმნა სამეფო ქალაქად Nისნი
რომელთა გაღმართ ºფილისისა აღმოსავალით რომელსა დღეს მოოჴრებულსა მას მი
ნდორსა ეწოდების ავლაბარი. და ესე ვიდრე სიტყაჲ აქამდის:Sიტყვა მერვე:Sაუწყებელ ვიდრემე არს ესე, რამეთუ შ~დ Èავით მეფისა ძისა რუსუდან
ისა, რომელა მამა იმერთა მეფეთა არღარა მონებდენ შვილთა Èავითსთა
მთავარნი ოდიშისანი, რომელსა წოდებულ ჰყოფენ Èადიანად. Dა Mთავარი გუ
რიისა რ~ლა Îურიელი არცაღა აფხაზნი, არცა Sვანნი და არცა Ⴟიქნი არამედ
თჳსად იმთავრნეს, პირველნი მათ შორის მყოფნი თავადნი. X~ აჶხაზნი1-36 სტრ., 5v
და ჯიქნი მიდრკეს უსჯულოებადცა გარნა მხოლოდ იმერელნი ოდენ ჰგონებდენ
და ღათუ რაჭველნიცა ა~დ რაჭა არა სამთავრო არს არამედ მისვე იმერეთისანაწილი არს X~ ძეთა Èავითისთა ძის Îიორგისთა ჰმონებდეს ყოველნი ქარ
თველნი რაჲვეცა ჰხვდა გარნა არღარა ყაბარდელნი, არცაღა ოვსნი. და არცა
ქისტნი და მიდრკეს უსჯულოებადცა ყაბარდელნი ოვსნი და ქისტნი:-

Mრავალ-ჯერ განრისხდა უკჱ ¬~თი საქართველოსა ზ~ა უკეთურებათათვის ქარ
თველთასა მაგრა ოდეს mოიქციან ¬~თისა მყის შეწყალებულ იქმნიან მსგავსადისრაილთა ერისა, ვ~ა მოგვეთხრობის წიგნთაგან. || <note>||. Rიცხვ. 11.2</note> Mოსესთა
კ~დ:
|| <note>||. Iსუნავე[.]. 2.</note> iსუნავესთა: || <note>||. Mსაჯულ. 6.7.</note> Mსაჯულთა. ||
<note>||. Mეფეთ. 19.3.</note> Mეფეთა: || <note>||. Nაშთთ 32.2.</note> Nაშთთადა || <note>||. Iსაია 37.3</note>. ¦ინასწარმეტყველთასა.
X~ ჰმონებდეს მეფენი ქართველთანი თათართა ნათესავთა ªინგიზისთა. და მეფენ
ი იმერთანი კეისარსა და უმეტესი უკჱ მშვიდობაჲ აქუნდაყე იმერთა მეფეთა
და იცხებდეს Eკკლესიასა kუთათისასა და სამეფო ქალაქ მათდა იყო ქუთათისი:Nუ დაუტევებთ უკ[.]უჱ გიორგი მეშვიდისა სახელსა რ~ლი იყო მეფე ქართველ
თა რომელიცა ღირს მოხსენებისა არს ესე უკვე წოდებულ ვარსკვლავად განთია
დისა მატიანეთაგან ქართლისათა მით რამეთუ ფ~დსა უკეთურებისა ღამესა შინა
იყვნეს მეფობადმდე მისსა ქართველნი მეფენიცა და მთავარნი მაგრა აღმოიჭვ
ირვა რა Gიორგი* vარსკვლავმან gანთიადისამან, განანათლა ღამე იგი სიბო
როტისა. და მერმეღა Mზემანცა სიმართლისამან განანათლა Sამეფოჲ მისი X~ უკეთურობასაღა ვიტყვი არათუ Sარწმუნოებისაგან ჭ~ტისა განსლვასა ვიტყვ ა~დ
ბოროტთა საქმეთა. Îარნა ამისსა მეფობასა შ~ა დაჰსცხრეს ყოველნი იგი კაცნი
უკეთურნი სიბოროტეთაგან მათთა. და იქმნა შეცვალება კეთილ მადლიერადდა მეფობასა შინა მისსა იყვნეს ±ეისარნი bერძენთანი åალეოლოღნი ეგრეთვე
mეფობასაცა შინა მამისა მისისასა X~ რომაელთა. და bერძენთა შორის იყო
განყოფილებაჲ ჟამსა მას არა ახალი ა~დ ჯერეთ არღა ქმნილ იყო Öრებაჲ.
ფლორენცის: და ესე ვიდრემე სიტყუაჲ აქამდის:Sიტყვა მეცხრე:Aრა საიჭველ სადამე არს შ~დ Îურამ. დიდისა შეცვ~დებაჲ გუარისა mე
ფეთა ქართლისა და კახეთისათა. ა~დ მისვე და ვითისი და გუარამის ძირთაგან არიან
რტონი ხის კეთილ-სიტყვიერისა Vაგრატისანი უცვალებელად და ღათუ იცვა
ლა შ~დ tამარის ასულისა ·უსუდან მეფაისა Îვარი ა~დ იმერთა მეფეთა
ოდენ განისაკუთრეს შეცვალებაჲ იგი და იგინიცა შ~დ ერთისა ცვალებისაარღარა აღწყდენ ა~დ მისვე რუსუდანისა არიან ძეთაგანნი:£წყოდენ უკვე mაღალ მსლველობამან თქვენმან უკეთუ არა მიპყრობდეს
მე აღჳრი თქვენის მორჩილების დუმილი შემიპყრობს. აქა გულებად
თა თჳს მოსათხრობელთა და ვერ დამპყრობელ ცრემლისა ვარ თქმადთა თჳს გარნა1-36 სტრ., 6r
ვინაითგან ინებებს თქვენი ეგე Mაღალ მავლობაჲ საქართველოჲსა Mეფეთა
ტომთა განყოფათათჳს. და პროვინცია თჳს საქრთველოჲსათა შემეცნებასა ესე
არა და იტევების:iყვნეს უკჱ შ~დ G~ი მეშვიდისა მეფენი ძეთაგან მისთა რაოდენნი მედა ღათუ არა ფ~დ მრავალნი ხ~ იქმნა mეფედ vახტანგ მეოთხე. და ჟამს
უკჱ ბაგრატისასა მოიძულეა Ì~თნ ნათესავი ×ართველთა, რ~ მრავალ ჯერ
იქმნა მოოჴრება საქართველოჲსა მაგრა ესე ვითარი არა ოდეს. რ უღ~თომან
Lანგ თემურ ჰყო საკვირველი მოოჴრებაჲ. რლ~ი არა სადა სმენილ არს:Mოიწია რა უკჱ მძლავრი იგი პლ~დ ქალაქი იგი sახელოვანი სადა იც-

ხებდეს mეფენი რომელარს Nისანი ºფილისი Öალისი და მანისი. Mცხეთა
Öასპი Îორი £რბნისი. და ყოველნი ქალაქნი ქართლისანი. ეგრეთვე
კახეთისანი ყოველნი და იმერეთისანი ბრწყინვალე იგი ქალაქი ქუთათისა
სამეფო ქალაქი იმერთა ყოვლითურთ აღაოჴრნა, და ესე ყოველი Lანგთ
ემურის მიერ ცეცხლითა აღისპო: X~ ერთი უკჱ საქმე ახალი შემოიღო
ყ~დ უღმრთომან მან. რ~ ტყვისა წარყვანებაჲ ჰქმნა არცა ერთისა ა~დ მო
ასხიან რა სიმრავლენი მრავალთა ბევრთანი მამანი და დედანი ჭაბუკნი
დაჭაბუკანი ყრმანი და ყრმაანი მღვდელნი დიაკონნი სამღვდელოთაგანნი
და მონაზონნი ყოველნი eკკლესიად მიასხიან და დაწვიან eკკლესის
შ~ა: X~ უკანასკნელ მოაგონა მამამან მისმან ეშმაკმან ესეცა. თუ
სადამე ცხოველ-მყოფელსა ჯუარსა შეურაცხ ჰყოფდის ვინ* განარინიან
და მრავალთა ვგონებ ვ~დ მილიონისა უმრავლესთა და იდგნეს გვირგვინ
ნი წამებისანი:
X~ დიდი იგი eკკლესია მცხეთისა რომელი აღაშენა mეფემან vახტა
ნგ* პ~ლმან რ~ლისა იყო გებულ კამარანი და სვეტნი მარმარილოსანი და
იატაკი მარმარილოჲსა ჯერეთ მოჰსწვა ცეცხლითა ბილწმან მან. და მე
რმე ძირითურთ აღმოფხვრა იგი. და სხვა || < note>|| Iერემ. 5.3</note> Nაბუზარდან იქმნა
Sახლსა
ზ~ა ¬~თისასა. და ყოველნი საეპისკოპოსონი eკკლესიანი. და mონასტერნი ქალ
აქთა და უდაბნოთანი ს~დ დააქცივნა ძირითურთ და არცა ერთი ეკკლესია
განერა აღუფხვრელად ჴელთაგან მისთა თჳნიერ eკკლესია ბოდბისარ~ლი მაშინ მონასტრად იყო სადა მდებარე არს Îვამი განმანათლებ
ელისა ჩვენისა წ~ისა ქალწულსა Nონნასი. და ესე და ჰფარა ¬~თნ. რ~ მძლ
ავრთაცა ეშინის ზოგჯერ სიწმიდეთაგან. და დაიფარა სიწმინდე იგი
მაშინ ვითა. || <note>|| Mაკაბელ 2.3.</note> Iერემიას მიერ დამალულნი სიწმინდენი:Mრავალნი უკჱ ბრძოლანი აჩვენნეს მაშინ ქართველთა lანგთემურსრამეთუ Mეფე Bაგრატ ფ~დ მჴნე იყო ბრძოლათა შინა ხოლო შემდგომად
ვერ განერა მეფეცა არამედ ბრძლასა შინა აღწყვიდნეს ლაშქარნი მის
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-ნი. და შეიპყრეს თჳთ მეფე და წარიყუანეს იგი ცოცხალი უღმრთომანლანგთემურ* X~ დედოფალი ცოლი Bაგრატისი და ძე ყრმა Îიორგი გან
ერნენ მცირითა ვიეთმე მჴევლითა და რაოდენითამე კაცითა საერისთვოსა შინა
და ეგრეთვე ±ათალიკოსიცა სამოილ განერა მცირითა ვიეთმე სამღდელოჲთა
კაცითა. X~ ვითარ მიიწია უღმრთო იგი შირვანად განუტევა მეფე იგი
Bაგრატ ცოცხალი და მისცა მეფობავე მოოჴრებულისა მის სამეფოისა და თვით
წარვიდა სპარსეთად:Mაშინ არცაღა ერთი სოფელი. არცა და ბაკი. არცა სახლი სადმე არცა Eკკლესია იპოვებოდა ქართლს შ~ა თჳნიერ საერისთვოთა არაგვისა და ქსნისათა. ხ~
თუ სადამე მორჩნენ და ურღვეუელად Eკკლესიანი. იგი რ~ლნი პ~ლ აღოჴრებულ
და უშენნ იყუნენ: X~ მოკუდა უკჱ მეფე Bაგრატ მწუხარებისა მისგან დი
დისა. და არა ვინ უწყის თუ სადა და ფლეს იგი. რ~ მცხეთა მოფხურილ იყო
და ყოველნი ეკკლესიანი დარღვეულ იყვნეს: Dა ესე ვიდრემე სიტყვაჲ
აქამდის:— სიტყვა მეათე:-

¸~დ || <note>[....]კაბ. 1.33.</note> aნტიოხოს მეორისა. უღმრთოჲსა მის Lანგთემურისაგან
მოოჴრებისა
იქმნა მეფედ Î~ი ძე Bაგრატისი გარნა სახელით ოდენ მეფე რამეთუ არა
რაჲ აქვნდა მას სამეფოჲ არცა იცხო მან და მოკვდა იგიცა ჟამსა სიჭაბუ
კისასა. და დაშთა ყრმაჲ მცირე რომელა aლექსანდრე პლ~ი ხოლო იყო რა რვი
სა წლისა უწოდეს მეფედ და იყო აღოჴრებულ ქართლი ჯავახეთი შირვანი
და სადაცა ვინ თუ სადამე განრობილ იყო ჰშთამოვიდეს მთით და იწყეს შენ
ებაჲ და ბათა:X~ სანატრელი იგი დედა მისი დედოფალი აღზრდიდა ალექსანდრეს მეცნიერე
ბასა შინა საღთოთა წერილთასა. და ჰმოგვარა მას Öოსტანტინუპოლით Mო
ძღვარი ვინმე კაცი ¬~თის მეტყუელი და დაისწავა aლექსანდრე* კნინღა
ზეპირ ყ~ნი Sაღთო წერილნი. და ყოველი გარეშისა mეცნიერებისა dავითა
რ იგი იქმნა ოცისა წლისა. მეორემან. || <note>|| Nემია. 2.18</note> Nემია იწყო ზღუდეთა
ქალაქისთა
დარღვეულთა განახლებაჲ, და სახლთა სამეფოთა მაგრა ვერღარა აღაშენა sახე
ლოვანი ქალაქი Nისანი. ა~დ ºფილისს მისცვალა ქალაქი Sამეფოჲ და
ყ~ნი ეკკლესიანი. რაოდენნიცა საეპისკოპოსონი. ანუ mონასტერნი მოეფხვ
რნეს უღთოსა მას Lანგთემურს. ყოველნივე აღაგნნა და განაახლნა. და ჰ
ყვის eნკენია დიდი რომელიცა eკკლესია განაახლის:-:
X~ თჳთ იგიცა eკკლესია დიდი Mცხეთისა აღაგო მეორემან || <note>|| 2. Eზეკია[.]. 3. 2.</note>
Zორაბაბელ*
და ჰყო eნკენია დიდი, პ~ლსა oკდომბერსა, რ~ლიცა დღეინდელად დღედმდე
ჰგიეს ყოველსა Sაქართველოსა შინა დღესასწაულად დიდად. X~ სოფელნი.
და ქალაქნი ყოველნი აღაშენნა. რ~ ფ~დ მჴნე იყო იგი ბრძოლათა შინა.
და მსგავსად და ვითს მამისა მისისა შეაძრწუნნა უცხო თესლნი. რ~ მრავალ
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გზის ებრძოლა მათ mკვიდრთა სპარსეთისათა და რომელიცა აღიღის ქალაქი და წა
რმოიღოს ნატყვენავი და წარმოასხნის დედა წულითა ტყვენი. რაჟამს მოვიდის
Sამეფოდ თჳსდა მისცის მჴედართა თჳსთა ხუთი და თჳთ აღიღის ერთი და
მიართვის ¦~თა eკკლესიათა ხოლო ტყვენი იგი არცა ერთი განისყიდებოდა ა~დ
უ სადამე sამეფოდ აღიყუანიან თჳსთა ქალაქთა და სოფელთა და სახლიანმშვიდობით. და უკეთუ თავადთა თჳის თჳსთა სოფელთა უბრძანის თავადთა მათ
და სახლებაჲ. და რაოდენნი მჴედართა ჰყვანდიან ფასი mეფისაგან მიეცემოდის დაქალაქთა და სოფელთა მეფისათა და ასახლებდიან:oრმეოც წელ უკჱ Iმეფა sაკვირველმან მან. და არცა ერთისა ნახე კრავისამიმღებელ იქმნა გლეხთაგან. და ჟამსა მეფობისა მისისასა. ვერცა თავადნი
მიიღებდეს რასამე გლეხთაგან თვისთა რ~ ახალი შენ იყო მაშინ Sამეფოჲ მისი. და ჰსწადოდა ფ~დ რ~ა აღეშენოს ქართლი. X~ ყოველი მისი ათისაგან
ერთი გლახაკთა მიეცემოდა და ამით ვ~ა || <note>|| fსლ. 88. 37</note> Mზე Sაყდარი მისი
დაჰსდგა წინ
აშე Ì~თისა. და იპყრა აჶხაზეთი და იმერთაცა სამეფოჲ და ყოველი რაოდენიცა
განყოფადმდე აქუნდა-ყე sაქართველოჲსა მეფეთა და ყაბარდიაიცა ოვსნიდა ქისტნი. და მახლობელნი აფხაზნი ჯიქნი და მახლობელნი იმერთანი სან
ნი. და იქმნა ერთ სამეფოდ ვ~ა პ~ლ მამათა მისთა აქნდა:-

dა ვითარ იგი იგი იქმნა ორმეოცდა რვისა წლისა aლექსანდრე დიდი
მოუწოდა ძეთა თჳსთა. რ~ლთა პირმშოჲ მონაზონ იქმნა სახელით. და
ვით. და vახტანგს უკვე მისცა რ~ლი იყო ძე მეორე. აფხაზეთი. ჯიქე
თი, სანეთი ოდიში. გურია. და ყოველი სამეფოჲ იმერთა მეფეთა -დაუწოდა Mეფედ. dიმიტრის მისცა ქართლი ჯავახეთი. ოვსეთი ყაბა
რდია და ქისტეთი და უწოდა mეფედ: X~ უმრწემესსა ძესა Îიორგის მისცა
კახეთი. ჱერეთი რლსა შინა არს ჭარი და კავი მცირენი თემნი. და შაქისი
სადა მსთავრობდა აქამდე აჯი ჩალაბი. და შირვანი რ~ლისა დედა ქალაქ
არს შამახია. და არა უწოდა მეფედ ა~დ მთავრად და მოუწოდა მთავართა სამე
ფოსა თჳსისათა ყოველთა. და ესრეთ მიათვალნა იგინი ძეთა თვისთა. და დას
დვა მაშინ ყოველსა სამეფოსა ძეთა თჳსთასა სულსა ზედა ნახევარი მა
რჩილისა და სხვათ არა რაჲ: X~ ძესა მას თჳსსა პირმშოსა მონაზონსაdავითს მისცა კათალიკოსობაჲ. მცხეთისა. და ყოვლისა საქართველოჲსა რომე
ლიცა აქვსყე ჴელის ქვეშე დღეს Öათალიკოსსა sაქართველოისასა. და თჳთ
მონაზონ იქმნა და სახელ იდვა. aთანასი და განბრწყინდაცა ღუაწლითა მონ
აზონებისათა. და ესრეთ მივიდა. მრჩობილითა გვირგვინითა წინაშე u~ისა:X~ ჟამსა მეფობისა მისისასა იქმნა კრებაჲ ჶლორენცას და ჟამსა დასასრულ
სა მეფობისა მისისასა აღიღეს კოსტანტინუპოლი. თურქთა და ესე ვიდრე
მე სიტყუაჲ აქამდის:1-36 სტრ., 7v
Sიტყვა. მეათერთმეტე:aლექსანდრე უკჱ პ~ლისა ძეთა ვიტყოდეთ განყოფასა ესრეთ იქმნარა მეორე ძე aლექსანდრესი vახტანგ mეფედ Iმერთა აფხაზთა და სხვ
ათა რ~ლი ითქვა. მოკვდა უკვე უშვილოდ და არღა აღწყვედილ იყვნეს ძენი
რუსუდანისნი რომელა მეფენი Iმერთანი და სამეფოჲ მათი და იპყრეს მათვე. და
აფხაზეთიცა ეგრეთვე. და ოდიში და სხვანი თვისთავე მთავართა და იპყრეს რლ~თააქნდა aლექსანდრესამდე პ~ლისა: X~ dიმიტრი მეფე ქართლისა ძეჲ მესამე aლე
ქსანდრესი. და გიორგი მთავარი კახეთისა ჰმონებდენ mეფესა სპარსთასა. და განიყო
სამეფო ორად. მაგრა ჯავახეთი რომელარს პროვინცია ახალ ციხისა დიდით mთა
ვრითურთ თჳსით ჰმონებდენ მეფესა dიმიტრის:Mონაზონ უკვე იქმნა მეფეცა dიმიტრი. და უწოდეს დამიანე და მეცა მი
ნახავნნ ხატი მისი მონაზონებისა სახითა რამეთუ სადაცა მე ვიყოფებოდი მონ
ასტერსა შინა მრავალ მთისასა მუნ აღასრულა სრბაჲ ცხოვრებისა თჳსისა და იქმნა
ძე მისი კოსტანტინე მის წილ მეფედ ხ~ მოკვდა Îიორგიცა მთავარი კახეთ
ისა და იქმნა მის წილ mთავრად კახთა ზ~ა aლექსანდრე ძე მისი. და უწოდეს
კახთა მაშინ მთავარსა თჳსსა მეფედ: X~ მოკდა mეფე Öონსტანტინე და მიიღო
მეფობაჲ ძემან მისმან dავით. რ~ლსა მშვიდად სახელ-ჰსდებენ და ესვა ძმა რომე
ლსა ეწოდა Bაგრატ. და მოკლა ალექსანდრე mეფეჲ კახეთის ძემან მისმან
Îიორგი* რლსა ავ გიორგიდ სახელ დებენ და იქმნა მის წილ მეფედ. და დააბ
რმო ძმაიცა თჳსი dიმიტრი. და თჳთ ჰავ გიორგი მოიკლა სიბოროტეთა და ა
ავაზაკობათა შინა ქართველთა მიერ:Mოკდა უკვე ქართლისა მეფე dავით მონაზონ ქმნილი და მეფე იქმნა მის
წილ ძე მისი მეფე Lუარსაბ: და ესე ვიდრემე სიტყვა აქამდის:Sიტყვა მეათორმეტე:-

Lუარსაბის mეფობისა დასაბამსა იყო ფ~დ მძლავრება სპარსთა საქართ
ველოთა ზ~ა გარნა ლუარსაბის მეფობასა შინა ვერღარა მძლავრობდეს. რ~
სხვა ვინ* Îედეონ იქმნა სპარსთა ზედა. Lუარსაბ ვითარ იგი ე || <note>|| Mსაჯულ.
2.25.</note> გედეონ Mადია
მსა ზ~ა. X~ აქა და მადუმებს მე სიმჴნე Lუარსაბისი. და მაცხოვარად ერის
თჳსისა მოცემაჲ მისი ¬~თისა მიმართ. თუ სადამე ვიტყოდე სიმჴნეთა Lუარ
საბისთა განვრცნების წერილი. და თუ სადამე ვჰსდუმნე არა ღირს დუმილით
თანა წარსლვისა არნნ სიმჴნენი მისნი: X~ ესე უკჱ ვთქვათ მისთჳს და ჭე
შმარიტი ვჰსთქვათ, რ~ მოთხრობაჲ Lუარსაბის[.] sიმჴნეთა ყოვლითურთ მსგავს
არს ჭ~ტდ mაკაბელისა iუდას სიმჴნეთა. და სიკუდილიცა mაკაბელისა:|| <note>|| Mაკაბელ. 9.18.</note> iუდასებრ მიიღო ბრძოლათა შინა უცხო-თესლთაგან
მეშურნეობასაშ~ა არათუ აჩრდილსა ჰსჯულისასა ა~დ ჭ~ტისა სარწმუნოებისა K~ეს ღეთისა ჩვენისასა:
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X~ მოკვდა რა დაწყლული მეფე ლუარსაბ, რ~ლნ არა ოდეს ჰმონა და არცა ამონა
სამეფოჲ თჳსი. sპარსთა მეფე იქმნა ძე მისი სიმეონ პ~ლი მის წილ ხ~კართა ზ~ა იყო მაშინ ლეონ დიდი. ჰძე ავ გიორგისა რომელმანცა მოკლამამაჲ თჳსი: X~ იმეფა sიმეონ* არა მშვიდობით უცხო თესლთაგან. და უ
კანასკნელ ბრძოლასა შინა tურქთა წარიყვანეს ტყვედ Öონსტანტინუ-პოლის და მიიცვალა მუნ და იქმნა ძე მისი Î~ი mეფედ მის წილ. Aმისსამეფობასა და იპყრეს tურქთა ქ~ყნა ჯავახეთისა. და უარ ჰყვეს და დაუტევნეს
თჳთ მთავარმან ჯავახეთისამან და სამთავრომან მისმან. U~ი ჩვენი i~õ
K~ეჲ. და იქმნეს მაჰმედიან. ხ~ იყო კახთა ზ~ა. mეფედ aლექსანდრე ძე ლეონ
დიდისა:Mოკდა უკჱ Îიორგიცა mეფე წამლითა უღთოჲსა შაჰაბაზისათა, და იქმნა
მის წილ მეფედ ძე მისი Lუარსაბ. მეორე, ფ~დ ჭაბუკი ჰასაკითა. ხ~ მოიკლა
ცა. aლექსანდრე მეფისა კახეთისა ძისა თჳსისა კონსტანტინეს მიერ და იქმნაუკეთური იგი კოსტანტინე მეფედ. მკვლელი მამისა და ძმისა თჳსისა Îიორ
გისა და მიემსგავსა იგიცა საქმეთა ჰავ გიორგისთა პაპისა თჳსისათა ხ~ მოიკლა
თჳით იგიცა უღმრთო კონსტანტინე კახთა მიერ და ესე ვ~ემე სიტყააქამდის:Sიტყვა- მეათ-სამ მეტე:vჰსთქუთ რა უღმრთოსა Öოსტანტინეს მიერ მოკვლაჲ მამისა თჳსისაmეფისა ალექსანდრეს მესამისა და ძმისა თჳსისა გიორგისი და მოკვლაჲცა მისი კახთაგან მეფე იქმნა შ~დ უღმრთოსა Öკოსტანტინეს »ეიმურაზპ~ლი კახთა ზ~ა. ხ ესე თეიმურაზ ძის წული იყო aლექსანდრესი ძისაგან თვი
სისა მოკლულისა და ძე კახთა მეფისა dავითისი. X~ მამამან ამის თეიმურაზ
ისმან დავით ძემან aლექსანდრე მესამისამან მიუღო მეფობაჲ კახთა mამასა თჳ
სსა aლექსანდრეს სიცოცხლესავე შ~ა. და თჳთ იქმნა mეფედ: X~ არა ჰყოვნა
სასჯელმან საღმრთომან. და მოკვდა მეფე კახთა dავით სიცოცხლესავე შ~ა

მამისა თჳსისასა. და მეფედ კახთავე იქმნა. aლექსანდრე. X~ შ~დ სიკვდილისა
aლექსანდესსა. და უკეთურისა მის კონსტანტინესსა მეფედ კახთა იქმნა თეიმურაზ პ~ლი. ხ~ ჟამსა მას იყო მეფედ ქართლისა Lუარსაბ მეორე:Mოიწია უკჱ უღმრთო êაჰაბას მეფე სპარსთა კახეთს ზ~ა და მოაოხ
რა კახეთი ვ~ა ლანგთემურ ეგრეთვე სახედ ამან სოფელნი და თჳთ ყ~დშვენიერი იგი ქალაქი გრემი სადაცა მეფობასა განაგებდენ მეფენი კახთა
ნი გარდაასახლნა სპარსეთად ვ~ა ჰყო Þაბუქოდონოსორ i*ერუსალიმსა ზ~ა. დაiუდეასა და Lუარსაბ მეფე ქართლისა წარიყვანა ასტარა ბათად და მოკლა
მუნ მოშთობის მიერ ხ~ Lუარსაბს არა ესვა ძეჲ არცაღა ძმაჲ და აღწყდა
მეფისა სიმეონ პირველისა ნათესაობაჲ: Mაშინ ქართველთა წინა აღმდეგად.
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sპარსთა მეფისა ჰყვეს მეფედ ქართლისად mეფე კახთა თეიმურაზ პ~ლი. მით
რამეთუ ცოლი თეიმურაზისი დაჲ იყო მეფისა Lუარსაბ მეორისა. და ჰსცხეს
მეფედ ºფილისსა გარნა არა თავს იდვა ესე მეფემან სპარსთამან ა~დ წარმო
გზავნნა ქართლსა ზ~ა ლაშქარნი უთვალავნი და მოვიდეს მდინარესა ზ~ა ალგეთისა
სა ვინაჲცა ქართველთაცა შეკრიბნეს ლაშქარნი ვ~დ ოცდა ოთხი ათასი
ხ~ მაშინ განრისხნა ღ~თი საქართველოსა ზ~ა და მოსწყდეს ლაშქარნი საქართ
ველოსანი ოცი ათასი კაცი და ივლტოდა მეფე თეიმურაზ იმერეთად: X~
ჰყვეს სპარსთა მეფედ ქართლისად სახელით როსტომ ვინმე ფრიად მოხუცებ
ული ძე ბაგრატოვანთავე მახმედიანი. რ~ მეფესა ქართლისასა სიმეონს პი
რველსა რ~ლი ზემო ვახსენეთ ჰყვა ძმაჲ უმრწემესი სახელით და ვით ესე. dა
ვით წარვიდა სპარსთა მეფისა და მახმედიან იქმნა და ცოლი და შვილნი მისნი
დაშთვეს ყოველნივე ისპაანად. და ესე როსტომ მუნ იშვა ქალაქსა ისპაან
ს. და მე ფედ ჰყვეს ესე სპარსთა მემკვირდეობისა ძლით. Dაესე ვიდრემე სი
ტყა აქამდის:Sიტყა მეათოთხმეტე:Mეფე უკჱ ქართლისა იქმნა რა როსტომ. მისცნა ციხენი ტფილისისანი
მეფესა სპარსთასა. და დარღვეულნი ქალაქთა ზღუდენი განაახლნა დაიმეფა ვითარ
ოც წელიწად ოდენ. და დიდსა სიბერეს მიიწია. ხ~ არა ჰყვა ძე არცა ასული. და
ეძიებდა რათამცა ვინ ჰპოვოს Bაგრატოანთაგანი. რათა იმემკვიდროს: X~
იყვნეს მაშინ Bაგრატოვანთაგანნი შვილთაგან კონსტანტინე ქართველთა.
მეფისათა. და ჯეროვან იყო რ~ა მათგანმან ვინმე დაიმკვიდროს ქართლი. Eსრეთ
უკვე ძიებასა შ~ა იყო ·ოსტომ მეფე განიზრახა უკვე მემკვიდრეთ თჳსად
ყოფაჲ vახტანგისა Bაგრატოვანისა. ვითარ უკვე Bაგრატოვან იყო მეა
თერთმეტესა უკვე სიტყვასა შინა მოვიხსენეთ რა მეფე ქართველთა dავით.
ძე მეფისა ±ოსტანტინესი. და ამის dავითისაც ძმაჲ მოგვიხსენებიეს. სახელით
ბაგრატ. ამას ბაგრატს მისცა მეფემან დავით სამთავროი. რ~ლისა სახელი[ი]
არს მუხრანი. X~ ამის ბაგრატის ძე იყო iრაკლი. და ¾ე ირაკლისი aრჩილ
ძე არჩილისი ვახტანგ. ძე Vახტანგისი თეიმურას. და ¾ე tეიმურაზისი
ვახტანგ მესამე. რ~ლი იმემკვიდრა მეფემან როსტომ: x~ მოკვდა mეფე იგი

როსტომ და მეფე იქმნა vახტანგ მესამე:aმან დაიპყრა იმერეთიცა. Oდიში გურია. ქართლი [.] კახეთი. ხ~ ში
რვანი ადრე წარსწყმიდეს კახთა მეფეთა. და შაქისი რომელა აჯიჩალაბის
სამთავრო. არცაღა იგი
აქვნდათ კახთა მეფეთა მიერითგან მოაოჴრა რა
შააბას სპარსთა მეფემან კახეთი
ხ~ დაჰსვა კახეთსა შინა mეფედ. მეფემან
ვახტანგ ძე თვისი პირმშოჲ არჩილ და თჳთ მეფობდა ქართლსა და იმერეთსა
ზ~ა გარნა ვერღარა ეძლო დაპყრობად სამთავროსა ახალ ციხისასა. მით რ~ თუ1-36 სტრ., 9r
რქთა ეპყრათ იგი:X~ შ~დ ჟამთა როსტომისა მეფობისათა[ვე] mეფე კახთა »ეიმურაზ ვერღარა
დაადგრა კახეთს შინა, რ~ ფ~დ მოხუცებულ იყო, და ძე უკვე მისი dავითმოკლულ იყო ავაზაკთაგან ნადირობასა შინა. და ერთი მხოლოდ ძის წულიოდენ ჰყვა სახელით iრაკლი. და დედითურთ წარგზავნა რუსეთად წ~ე მეფისა
aლექსი მიხაილოვიჩისა და აღიზარდა რუსეთსა შინა ყრმა იგი რ~ლსა რუსნი
უწოდებენ ნიკოლად:X~ მეფე იგი ქართველთა ვახტანგ. ფ~დ გონიერ იყო და მჴნე და ჰქმნა მეფ
ობაჲ ოცსა წელსა ბედნიერობით და პირმშოჲ ძე მისი წარვიდა კახეთით
რომელა მეფე aრჩილ და დაიპყრა მეფობაჲ იმერეთისა. dა შ~დ მოკვდამეფე vახტანგ და იქმნა მეფედ ძე მისი Îიორგი. და არჩლ წარვიდა რუსე
თად. და მუნ აღესრულა ჟამსა პეტრე პ~ლისა Òმპერატორობისასა. რომლისა
ძენიცსა სამნი მოსწყდეს იმპერისა შინა რუსეთისასა. და დაშთა ასული სახელ
ით dარია. რ~ლიცა მოკვდა ჟამსა aნნა Iოანუნას Òმპერატორობისასა:X~ ვჰსთქვათ ესეცა. რ~ განუდგა მეფე იგი ქართველთა Îიორგი, ძე vა
ხტანგისი მეფესა სპარსთასა და მიუღო მეფობაჲ ქართველთა Îიორგის მე
ფემან სპარსთამან. და მისცა ირაკლის ძის წულსა. »ეიმურაზ[.] კახთა mეფ
ისასა აღზრდილსა რუსეთსა შ~ა და ნიკოლაოზ სახელ დებულსა რუსთა მიერ:
და ესე ვ~ემე სიტყაჲ აქამდის:Sიტყვა მეათ ხუთმეტე:X~ ვითარ იხილა მეფემან ქართველთამან Îიორგი*, რამეთუ მოეღო.
მეფობაჲ წარვიდა წინაშე სპარსთა მეფისა. და იხილა რა სიქველე გიორგისი
სპარსთა მეფემან ჰყო სპასალარ. და მეფობაჲცა ქართლისავე მისცა მას
და მეფესა. iრაკლის მისცა მეფობაჲ კახთა საკუთარი თჳსი. X~ მოკვდაiრაკლიცა მეფე და მეფეცა Îიორგი მოიკლა ბრძოლათა შინა ყანდაარს
და იქმნა სპასრთა მეფისა მიერ მეფედ ქართველთა Xოსრო ძმის წულიმეფის გიორგისი და ძე Lეონისი რ~ლსა სპასალარობაჲცა აქვნდა სპარსთა
მეფისა და მეფედ კახთა იქმნა ძე კახთა მეფისა iრაკლისი dავით X~ მე
ფეცა. იგი Xოსრო მოიკლა ბრძოლათა შინა იგიცა ყანდაარს და დაშთა

ძე მცირე რ~ლი იგიცა მოკვდა. და ასული ერთი სახელით aნნა. რომელიცა
იყოფების დღეს სამეუფოსა ქალაქსა მოსკოვს X~ ვითარ იგი მოკვდა მეფეჲ
ქართველთა ხოსრო სპარსთა მეფისა მიერ mეფე იქმნა ქართველთა ზ~ა ძმამისი Òესე მამა ძე უნდოჲსა და მოიყვანა მან ცოლი ასული კახთა მეფისა
ირაკლისი დაჲ მეფისა კახთასა და ვითისი დედაჲ ჩემი და შ~დ რაოდენისამე
წლისა მეფე vახტანგ მეოთხე სპარსთა მეფისა მიერ სპასალარ იქმნა1-35 სტრ., 9v
და მამასა ჩემსა მიუღო ქართველთა მეფობაჲ სპარსთა მეფემან და მისცა
ძესა მეფისა vახტანგისსა Bაქარს. X~ კ~დ შ~დ რაოდენისამე წლისა მიუ
ღო მეფობაჲ Bაქარს. მეფემანვე სპარსთამან. და მისცა მეფესა ვახტანგს
მამასა ბაქარისასა:X~ მოკვდა მეფე კახთა და ვით. და მეფედ კახთა. ჰყო სპარსთა მეფე მან ძმ
აჲ. და ვითისი. და ძე ირაკლი მეფისა კახთასა კონსტანტინე, კ~დ შ~დ ორისა
ანუ სამისა წლისა მიუღო ქართველთა მეფობაჲ Vახტანგს მეფემან
სპარსთამან და მისცა კახთა მეფესა Öონსტანტინეს: X~ ვ~რ იხილნა მრა
ვალ ჯერ სიცრუჱნი სპარსთა მეფისანი. მეფემან vახტანგ. და თურ
ქნიცა მოვიდეს და დაიპყრეს საქართველოი წარვიდა იმპერიასა რუსთასა ჟამ
სა სანატრელისა. ´ეტრე პირველისასა ყოვლითურთ მისით და მუნ აღესრუ
ლა ქალაქსა ასტრახანს. და ესე ვ~ე მე სიტყვა აქამდის:— Sიტყვა მათექვსმეტე:-

¦არვიდა რა Iმპერიად რუსეთისად vახტანგ მეოთხე და უტევა ძმაჲ თჳ
სი ნაცლად თჳსად მეფე იესე მამა ჩემი ხ~ მაშინ იპყრობდეს ქართლსა
თურქნი მოკვდა მამაცა ჩემი. და მოკლეს თურქთა მეფეცა კახთა Öონსტა
ნტინეჲ. და კახთა მეფედ იქმნა თურქთა მიერ თეიმურაზ მეორე X~ ჟამსა
თეიმურაზის კახთა მეფობისასა თურქნი მეფობდეს ქართლსა ზ~ა ფაშა იგი
ჯავახეთისა. რომელ არს ახალ ციხისა და მერმე დაიპყრა რა ქართლი შანადირ
ხანნი სპარსთანი მეფობდეს ქართლსა ზ~ა. X~ შ~დ რაო დენთამე წელთამისცა მეფობაჲ ქართლისა შანადირ. მეფესა კახთასა. თეიმურაზ მეორესადა მეფობა კახეთისა ძესა თეიმურაზისსა iრაკლი მეორესა. ხ~ იცხო მეფემან
tეიმურაზ*, ჩემ უღირსისაგან:vიტყოდეთ ამასცა ვ~დ დღესა რაივეცა არს ქართლისა პროვინცია უპყრიეს
მეფესა ქართლისასა. უკეთუ არა აღოჴრებულ იყო გარნა ქვეყანა იგი. ახალ ცი
ხისა რ~ლარს ჯავახეთი შ~დ მეფისა ქართველთასა lუარსაბ დიდისა უპყრიეს თუ
რქთა და არს მუნ ფაშა პ~ლი იგი მთავარი მათი. aთაბაგი რომელიცა განაწესამთავრად მეფემან tამარ*. ყოვლისა საქართველოჲსამან ხ~ მთავარი იგი კახე
თისა თურქთა და პყრობადმდე მონებდა Mეფესა ქართველთასა: X~ პროვინცია კახე
თისა მესამე უკვე ნაწილი არღარა არს დღეს ჴელის ქვეშე კახთა მეფისა რ~ შირ

ვანი ადრიდგან მიეღო. და შაქისი ჟამითგან შაჰაბასისა მოოჴრებისა ხ~ შაქისისანაწილი არს ჭარიცა რომლისა მიერ აღოჴრებულ იქმნა კახეთი ახალთა ჟამთაშინა გარნა რაჲვეცა აქვს დღეს კახთა მეფესა შენ არიან ყოველნი:vჰსთქათ კ~დ ესეცა, ვ~დ «ედა iრაკლი მეორისა რ~ლი არს დღეს მეფედ კახთა
ასული იყო მეფისა ქართველთასა vახტანგ მეოთხისა დაჲ Mეფისა bაქარისი:1-2 სტრ., 10r
||<note>|| 1. ºიმოთ. 1. 13.</note> X~ მეუფესა მას საუკუნეთასა Uხრწნელსა Uხილავსა
mხოლოსა Bრძენსა
ღ~თსა. ´ატივი. და დიდება უ~კი უკუნისამდე ამინ:1-12 სტრ., 20r
ISºORIA საქართველოისა aღწერილიფრანციცის ღენერალ Öარლოსმიერ ხოლო თარგმნილი ჶრანციცულით
·უსულად უფლის: ´რორევთისაგან, X~
რუსულით ქართულსა ენასა, ზედა თარგმ
ნილი, Tავადის თარხანოვისაგან Âელსა, 1782:
Dაწყება პირველი საქართველოჲსა ვითარებისა
თვის Tავი მოთხრობისა:Sაქართველო არს ფრიად კეთილი ადგილი გარნა ტყიანი კლდიანი
მთა ბარიანი, მუნ არს ფრიად მრთელი ჰაერი წყალნი არიან ფრიად
მარგებელ ნაყოფიერებისა ყოვლისა კეთილ მომცემ ხოლო მიწისა. და ანუ
ხისა არს მადანი მრავალ[ი] გვარი კ~დ არიან ტფილნი წყალნი სასარგებ
1-28 სტრ., 20v
ლო კაცთა, ხ~ აქუსთ სარწმუნოება ბერძნისა და არიან რაოდენნიმე
კათოლიკენი სომეხნი და თათარნი, და ურიანი საქართველოსა კაცთა ენა
არს თვით საკუთრისა მათისა ბუნებისა ვ~დ ჰყავთ მეფე თჳსისავე სარ
წმუნოებისა გარნა მსახურებენ სპარსთა მეფესა:Tხრობა მეფეთათვის საქართველოისათა თუ ვითარ- ჩვეულება აქვსთ:-

Mეფეთა საქართველოისათა არს ჩვეულება ვ~დ ჰყვარობენ პურა
დობასა და სიმხნესა გარნა გარეშე (იკონომიისა ესე იგი კანონი ერისაწესისა) და ამის მიზეზისა ძლით არა აქვსთ პური უკუთუმცა თვისთა
საბრძანებელთაგან არა მოეცესთ, და ოდესცა და სხდებიან ნადიმთა ზ~ა მაშინ
არს წყება ზრუნვისა მათისა სადილისათჳს უკეთუ ვახშმისა, ხ~ სპანი არა
ჰყავსთ. და უკეთუმცა იგინიცა განუსწავლელი რეგულსა შინა. ხ~ ოდეს მო
ვიდოდეს მტერი მაშინ იწყებდენ ზახილსა და შეკრებასა სპარსთასა განდევ
ნად მათდთა, ყვარობენ კაცთა მენეთა. უკეთუ კაცი დააბიზღებდეს ამხანაგსა ანუ ძმასა მაშინ იგი იქნება პირველი ყმა მეფისარომელთაცა არა აქვსთ ჰსჯული სიმართლისა რამეთუ იპოვოს კაცი ესეთი
რომელსაც აქვნდეს შეძლება ნივთთა კეთილთა მსწრაფლ მოუღებენ შემძლე
ბელსა მას, ვ~დ არიან თჳთ ღარიბ რომელნიცა ჰგონებენ ქცევითა მით უმჯ
ობესობასა გარნა ხალხნი უგუნურნი და უცნობონი წერილთა ანუ ჶილოსოჶ
იითა ჰსძულობენ მეცნიერთსა კაცსა. და უკეთუ იცის ვინმე მეცნიერება უპყრიე
სთ გიჟად. და არა იციან პატივი მისი. და ეგრეთვე ჴელოვანთაცა კაცთა გა
რნა არა უწყიან თუ ვითარსა ბედნიერებასა მიიღებს ყოველი ქვეყანა მეცნ
იერებითა. უყვართ ჯდომა ნადიმსა ზ~ა გრძლად. და სმა ფრიადისა სასმლისა
და ოდეს სთრავსთ მაშინ იხვაშიდებენ სუფრასა ზ~ა. და ყოველსა ქვეყანისა
საჭიროსა საქმესა მუნ გარიგებულ-ყოფენ. და ოდეს განქარდეს სმა აღარ უწყი
ან თუ ვითარ არჩივეს. და ანუ ვითარ განაგეს:Aღზრდისათვის ძეთა მეფისათა:Aღიზრდებიან მეფისა ძენი მოახლეთაგან და ჰყავსთ მიჩენილნი გლეხთა 1-33 სტრ., 21r
შვილთანი ფრიად უმეცარნი. და ოდეს აღმოიდგამს ენასა მსწრაფლ ასწავლ
იან ლანძღვასა. და უშვერთა ლაპარაკთა. და ოდეს აღიზრდების მისცემენ
ბეჭედთა. და დროშასა და ნებასა სრულსა ვითარცა აქვსთ თვით მეფესა ხოლო
მეფისა ძენი უმეცარნი რომელთაცა არა უწყიან სხვათა ენა ანუ ჶილოს

ოფია მრისხანებისა გინებისა და ტაცებისა კიდე ხოლო უსაკუთრესი ქება მა
თი არს. უკეთუ ჰყავსთ ძაღლი ანუ ქორი. და კ~დ ანუ სმენ ფრიად ანუ
უპატიოსა კაცსა თანა მეგობრობა. ანუ უპიროსა კაცსა თ~ა რჩევა ხოლო ესე
ვითარი ქცევა მეფისა ძეთა არა არს ფრიად საქებელ შეყრილობასა შინა
საზოგადოებითსა. და არა ზრუნვენ მამა კაცურისა საქმისათვის. და უფროსცა
მომავლისათვის საქმისა ხ~ წარსრულისათვის საქმისა ფრიად აქვსთ ზრუნვაჲ. და
რას ეძიებენ ქვეყანის შემატებისათვის. და არცა საზოგადოთა ხალხისათვის თვინ
იერ სიამოვნესა თავისა თჳსისასა. და ვითარმე ესე სათნო ეყოს ხალხსა ანუ ქვე
ყანასა:Tვით თავადთა ანუ კეთილ-შობილთა საქართველოჲსათა:Tვით თავადთა ანუ კეთილ შობილთა არიან ფრიად მხნენი სალდათნი და უ
ფროს მეფესა კარსა ზ~ა მყოფნი ჰყვარობენ ქურდობასა ტუილსა და ავენობასარომელთაცა ვერ ძალუძსთ. და ფარვა მეფისა საიდუმლოთა. და ვისთავე თვისთავე
მეგობართაცა. და უკეთუ მისცე ფასი მაშინვე გეტყვის ყოველთა მეფისა საიდუ
მლოთა. და ქვეყანისათა. და სავლისთა ვ~დ მეფისა და საზოგადოთა შესავალთა
ვითარ
[.]ცა მტრისასა ეგრეცა თვისისა მეფისა და ქვეყანისასა იპარვენ. და არა იციანშემოსავალთა ანგარიში. და არცა ხარჯთა თუ ვითარ გამოზრდის ხალხთა ანუქვეყანასა ხოლო ელჩნი საქართველოსანი. საცა წარიგზავნებიან უბნობენ მასკაცსა თანა აუგსა მეფისასა. და საზოგადოებისასა, ვ~დ ჰგონებენ მიღებასა ნიჭისა
დიდისასა კაცთა მათგან. და არა ჰზრუნვენ სა ზოგადოობისა და მეფის შემატებასა
უკეთუ დაინახოთ თავის მეგობარი უპატიოდ მყოფი მსწრაფლ ელის უფრო დაცემასა მისსა. და არა შეწევნასა. და ცემულთასა. და უკეთუ ნახოს მეფე და მდაბლ
ებული უპატიო ჰყოფს. და არა შეეწევის ვ~დ ჰყვარობენ შურის ძიებასა უბრალოთა
სა. და არა თუ ესე თავით თვისით არს არამედ უცოდინარობითა ვინადგან არა
იციან წერილი. და მან უწყის სიღარიბე. და მამულისა თვისისა სიღარიბისაგანუმსახურობა. ვ~დ ჰსძულობენ მეცნიერებასა და არა უყვართ მამულისა თვისისა სა-

მსახური ხ~ რომელნიმე, ჟამთა ვითარებისაგან ტყვეობასა შინა შთაცვივნილა
ნ. და ანუ იმყოფებიან თვისითა ნებითა ევროპასა შინა. და ანუ აზიასა შინა
თათარსა ქვეყანასა არიან ფრიად მხნენი და ჴელოვანი, ხ~ ქვეყანათა თვისთა ფრ1-23 სტრ., 21v
იად გამოუყენებელი და მცონარებისა მოყვარენი:T . ვით წესთათვის საზოგადოთა კეთილ-შობილთა საქართ
ველოსა შინა და თუ ვითარ არს ჩვეულება ქორწილისა- მათისა:Sთხოვს ერთი კაცი მეორეს ქალსა თჳსსა ტოლსა, და ანუ თვისსა ზედაცა
მცირესა და დიდსა გარდაჰსწყვეტს. და არა უნახავს ყრმასა მას ქალი. და არ
ცა ქალს ყრმა. და უკეთუ არცა ერთსა არა ჰქონდეს ნება მაინც იძულებ
ით შეაუღლებენ:Gარდახდისათვის ქორწილისაGარდახდომა ქორწილისა მათისა არს ესრეთ ვ~დ დაჰხოცენ პირველად
საკლავთა ზროხათა და ესე ვითართა მეორედ სმენ მრავალთა დიდრონ
ითა რქებითა ჯიხვისა ანუ ხარისათა და დიდსა სიხარულსა ჰყოფენ ხოლო დაადგმენ გვირგვინსა ყრმასა ანუ ქალთა და სხენან ერთად და უკეთუ განუტე
ოს უნახავი იგი ქალი მსწრაფლ პატრონი იგი ქალისანი. ანუ მოჰკლვე
ნ. და ანუ სისხლსა წართმევენ ვერცხლსა. და ვითარი გონება არს ესე ჵიუგუნურო რომელი ქალსა ყრმა არა უნახავს და ყრმასა ქალი ესე ვითარიქმნას ჴელ შეუღლებად ურთიერთარს. გარნა კეთილ შობილთა მათ ესე
ფრიად კეთილ წესიერად ჰსჩანთ მაგრამ არს ფრიად უკანონობა და უმეც
რება:Mკდართა და ფლვისათჳს:Oდეს მოკვდების მათგანი ქალი ანუ კაცი დიდთა გართა, იქმნენ შეკრე
ბასა ფრიადსა ქალნი და კაცნი და იწყებენ თავში ცემასა. და ყვირილსა და კ~დ
ქალნი მოიგლეჯენ თავთაგან საფარველსა:-

