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1 0 0 1  
Մ Ա Շ Տ Ո Ց  

 Ժ — X 

ԹԵՐԹ՚ 184փ ՊՐԱԿ՚ 25 (Ա—Չ)×8 (Ա մզտ, Բ, Չ 6, Ը 7, Ո 5)փ 
ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 40×25,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ 
ճսխխ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ ՏՈՂ՚ 24փ ԿԱԶՄ՚ թ՜խժ՜դճսխդ, դզժճսձտգ 
ՠս ՜ձժզսձձՠջգ՚ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ ոպճս՜ջ՜դճսխդ, ՜ոպ՜շգ՚ 
դճսխդփ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 1+1, դճսխդ, կ՜ոձ ՜ոպ՜շզփ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդզսձզռ ՞ճսձ՜վճըճս՜թ, ռՠ-
ռ՜ժՠջ, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ՠաջ՜ի՜պճս՜թ, ոժա՝զռ ՠս չՠջնզռ՚ 
յ՜ժ՜ո՜սճջ, ԺԹ ՟. ձճջճ՞ճս՜թ, չՠջնզձ կ՜ոճսկ դՠջդՠջգ ը՜շ-
ձճս՜թփ Կ՜ակզ դճսխդգ` պՠխ-պՠխ տՠջթճս՜թ, կ՜ո՜կ՝ ռՠռ՜ժՠջ ՠս 
՜ձժզսձձՠջգ՚ կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

1. 1՜՝ [«Հզկձ՜ջժբտ ՠժՠխՠռսճհ» (էճսո՜ձռտզռ)] 

— Ախրդտ Դ՜ձզբէզ կ՜ջ՞՜ջբզ. Տբջ Աոպճս՜թ կՠթ՟ ՠս 

ոտ՜ձմՠէզ... ՜շձ Յճս՟՜հ ՠս ՝ձ՜ժ]զմո Եջճսո՜խբկզ... 

Հկկպ. Գզջտ Մՠթ Մ՜ղպճռ ժճմՠռՠ՜է, Կ. Պրէզո, 1807, բն 

165փ 

2. 2՜—23՜ Կ՜ձճձ ՠ[ժՠ]խՠռզ ՜սջիձՠէճհ — Իոժ 

ձ՜ս՜ժ՜պզո ՠժՠխՠռսճհ իոժճսկձ էզձզ... 

3. 23՜—4՜ Կ՜ձճձ հճջե՜կ ձճջ ՟ճսշձ ի՜ոպ՜-

պՠձ — Աոՠձ Ս՜խկճո ՃԺԷ. Խճոպճչ՜ձ ՠխՠջճստ... 

4. 24՜—32՝ Կ՜ձճձ ձ՜ս՜ժ՜պՠ՜ռ ՠժՠխՠռսճհ 

յխթՠէճհ հ՜ձ՜սջզձ՜ռ, ՠս ղ՜ջեՠէ ոՠխ՜ձսճհ չՠջոպզձ 
ի՜ոպ՜պՠէճհ — Մպ՜ձբ ՠյզոժճյճոձ տ՜ի՜ձ՜հզստ, 

ո՜ջժ՜ս՜՞՜ստձ... 

5. 32՝—3՜ Կ՜ձճձ աձժ՜ջ ՠժՠխՠռսճհ ՜սջի-

ձՠէ[ճհ] — Յՠջՠժճջՠ՜հ իոժճսկձ ՜շձՠձ... 

6. 33՜՝ Կ՜ձճձ աի՜ձ՟ՠջլՠխբձ աոյ՜ո ՜սջիձՠ-

էճհ — Տ՜ձզձ հՠժՠխՠռզձ ՜շ՜նզ ՝ՠկզձ ՠս ո՜ջժ՜ս՜՞ձ զ 

չՠջ ճսձՠէճչ ՜ոՠձ Ս՜խկճո... 

7. 33՝ Է. Կ՜ձճձ ոժզ[ի] ՠս կոխոակ՜հ [՜սջիձՠ-

էճհ] — Լճս՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ ՠս ՜յ՜՚ ՞զձՠ՜ս... 

8. 34՜՝ Ը. Կ՜ձճձ ձճջ՜ժՠջպ ՞ջճռ ՜սջիձՠէճհ — 

Տ՜ձզձ հՠժՠխՠռզձ ՠս ի՜ձՠձ զ ՝ՠկձ... 

9. 34՝—6՜ Կ՜ձճձ ե՜կ՜ի՜ջ ՜սջիձՠէճհ — Բՠ-

ջՠձ հՠժՠխՠռզձ ՠս էճս՜ձ՜ձ նջճչ ՠս ՜յ՜՚ ՞զձՠ՜ս... 

10. 36՜—40՝ Կ՜ձճձ ՜ս՜ա՜ձ ՜սջիձՠէճհ — Տ՜-

ձզձ զ պՠխ զսջ ՠս ի՜ոպ՜պՠձ զ կբն ՠժՠխՠռճնձ... 

11. 40՝—54՝ Կ՜ձճձ ը՜մ ՜սջիձՠէճհ — Բՠջՠձ հՠ-

ժՠխՠռզձ ՠս էճս՜ձ՜ձ նջճչ ՠս ՞զձճչ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո զ 

դզս Կ... 

12. 54՝—7՜ Կ՜ձճձ ը՜մ՜էճս՜հ ՜շձՠէու — Աոՠձ 

Ս՜խկճո Դ. Կռճսջ՟. Նղ՜ձՠռ՜ս... 

13. 57՜—70՜ Կ՜ձճձ Աոպճս՜թ՜հ՜հպձճսդՠ՜ձ 

Ջճսջ ՜սջիձՠէճհ — Եջդ՜ձ զ նճսջձ ՠս ՜հո ժ՜ձճձ ժ՜-

պ՜ջզ Ս՜խկճո ԻԷ. Ձ՜հձ Տՠ՜շձ... 

14. 70՜—5՝ Կ՜ձճձ պՠ՜շձ՜ժ՜ձ ՜սջիձՠէճհ — 

Աթՠձ աըճոպ՜ռՠ՜էձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհձ ՠս ՜շ՜նզ 

ը՜մզձ... 

15. 76՜ ԺԵ. Կ՜ձճձ ՜խ ՜սջիձՠէճհ — Աոՠձ Ս՜խ-

կճոտ Գ զ դզս. Աոպճս՜թ ճխճջկՠ՜... 

16. 76՝—7՜ ԺԶ. Ասջիձճսդզսձ ոՠխ՜ձճհ պՠ՜շ-

ձ՜ժ՜ձզ ծ՜ղճհ ՠս յ՜պ՜ջ՜՞զ — Ես ՜ոբ ա՜խ՜սդո 

ա՜հո. Ասջիձՠ՜է ՠո, Տբջ Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜ժ՜է... 

17. 77՜—8՝ ԺԷ. Ասջիձճսդզսձ ի՜պզ յ՜պ՜ջ՜-

՞զ — Գճի՜ձ՜կտ ՠս վ՜շ՜սճջՠկտ... 

18. 79՜ ԺԸ. Ասջիձճսդզսձ ի՜պզ կ՜ջպզջճոզ — 

Ասջիձՠ՜է ՠո, Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, Աջ՜ջզմ ՜կՠձ՜հձ ՜-

ջ՜ջ՜թճռ, ճջ էռճսռՠջ... 

19. 79՜—82՝ ԺԹ. Կ՜ձճչձ ա՜կՠձ՜հձ ՜ջկպզո 

՜սջիձՠէ աոՠջկ, աիձծ՜ձ — Աշձճս տ՜ի՜ձ՜հձ աը՜մձ 

ՠս աԱսՠպ՜ջ՜ձձ... 

20. 82՝—94՜ Ի. Կ՜ձճչձ կժջպճսդՠ՜ձ հճջե՜կ 

տջզոպճձՠ՜հ ՜շձՠձ — Ն՜ը մբ յ՜ջպ հՠժՠխՠռզձ դճ-

խճսէ... 

21. 94՜—5՝ ԻԲ. Կ՜ձճձ ժճսո՜ձ՜ռ ը՜մ վճըՠէ 

— Աոՠձ Ս՜խկճո. Եջ՜ձՠէզ բ ՜հջ... 

ԻԲ վը ԻԱ, ՠս ՜հ՟յբո ղ՜ջճսձ՜ժճս՜թփ 

22. 95՝—104՜ ԻԳ. Կ՜ձճձ յո՜ժ ՜սջիձՠէճհ — 

Աոՠձ Ս՜խկճո Ի Կռճսջ՟. Տբջ, զ ա՜սջճսդՠ՜ձ տճսկ... 

23. 104՜՝ ԻԴ. Կ՜ձճձ յո՜ժ չՠջ՜ռճսռ՜ձՠէճհ 

— Աոՠձ Ս՜խկճո ԻԲ. Տբջ իճչՠոռբ ազո... 

24. 104՝—18՜ ԻԵ. Կ՜ձճձ ՜յ՜ղը՜ջճխ լՠշ-

ձ՜՟ջՠէճհ — Աշձճս տ՜ի՜ձ՜հձ աՠժՠ՜էձ հ՜յ՜ղը՜ջճս-

դՠ՜ձ... 

25. 118՜—30՜ Կ՜ձճձ Մՠթզ իզձ՞ղ՜՝՜դզձ ա՜-

յ՜ղը՜ջճխոձ ՜ջլ՜ժՠէճհ — Ժճխճչբ ՠյզոժճյճոձ 

ժ՜կ ի՜հջ չ՜ձ՜ռ ա՜յ՜ղը՜ջճխոձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռ-

սճհձ... 

26. 130՜—2՝ ԻԷ. Կ՜ձճչձ զ ձկզձ ՜սճսջ ՠջՠժճ-

ջզձ հճջճսկ Փջժզմձ աճպոձ ՜ղ՜ժՠջպ՜ռձ էճս՜ռ, ՜-
ս՜ձ՟ՠ՜ռ ՠս կՠա ա՜հո կՠթ ըճջիճսջ՟ զ Մՠթզ իզձ՞-
ղ՜՝՜դճչձ — Ժճխճչբ տ՜ի՜ձ՜հձ ժ՜կ ՠյզոժճյճոձ 

ատ՜ի՜ձ՜հոձ... 

27. 132՝—7՝ ԻԸ. Կ՜ձճչձ տ՜ջճա յ՜պճսզջ՜ձզ, 

աճջ աՠժճսռ՜ձբ տ՜ի՜ձ՜հձ եճխճչջ՟ՠ՜ձձ — Աշձճս 

աԱսՠպ՜ջ՜ձձ զ ՞զջժո ՠս ժ՜ջժ՜շՠ՜է ալՠշձ զսջ զ չՠջ 

տ՜ջճաբ... 

28. 137՝—40՝ ԻԹ. Կ՜ձճձ ի՜խճջ՟ճսդզսձ պ՜-
էճհ իզս՜ձ՟զ, ՠդբ հՠժՠխՠռզձ մժ՜ջբ ՞՜է — Աշձճս տ՜-



 

ի՜ձ՜հձ ավջժ՜ժ՜ձ ըճջիճսջ՟ձ, ը՜մձ ՜շ՜նզ ՠս ՝ճս-

ջճս՜շձ... 

29. 140՝—53՝ Լ. Կ՜ձճձ ա՜կՠձ՜հձ ձձնՠռՠ՜էտ 

դ՜խկ՜կ՝ զ Քջզոպճո հճսխ՜ջժՠէճհ — Աոՠձ ՞ճ՝ճխ՜հտ 

Գ. Ս՜խկճո. Աշ տՠա Տբջ ի՜կ՝՜ջլզ... 

30. 153՝—8՝ ԼԱ. Կ՜ձճձ. Իոժ հՠջժջճջ՟ճսկձ ՜-

սճսջձ ՠջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՜շ՜ս՜սպճսձ, ՠս ՜հո ժ՜-
ձճձ ժ՜պ՜ջզ — Ս՜խկճո ՃԽԸ. ճխ՝՜լ՜հձ Կռճսջ՟. Հճ՞զ 

տճ ՝՜ջզ... 

31. 158՝—62՜ ԼԲ. Կ՜ձճձ ճ՞բի՜ձ՞զոպ ՜շձՠ-

էճհ, ժ՜կ յ՜պ՜ջ՜՞ ՜շձՠէ ձձնՠռՠէճռ — Աոՠձ Ս՜խ-

կճո զ դզս. Եջ՜ձզ ճջճսկ դճխճսդզսձ... 

32. 162՜—7՝ ԼԳ. Կ՜ձճձ կճձճաճձ ՜շձՠէճհ իՠ-

ջ՜ժպջճսդՠ՜ձձ Ե՞զյպ՜ռսճռձ, ՠս ոճսջ՝ էՠջզձձ, ՠս 
Պխաոպզձ, ՜ջ՜ձռ ՠս ժ՜ձ՜ձռ, ճջտ աժճսոճսդզսձձ 

հ՜ձլձ ՜շզձ չ՜ոձ Քջզոպճոզ, ժ՜ջ՞ ՜հո բ — Աթՠձ 

աձճսզջՠ՜էձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհձ ՠս ՜ոՠձ զ դզս աՍ՜խ-

կճոձ ԻԴ. Աշ տՠա Տբջ ի՜կ՝՜ջլզ... 

33. 167՝—77՝, 180՜՝, 178՜—9՝, 181՜—4՝ ԼԴ. 

Կ՜ձճձ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ ժջ՜սձ՜սճջճսդՠ՜ձ ոտՠկ 
պ՜էճհ ՜ջե՜ձ՜ռՠէճհ մ՜վ՜ի՜ո՜ժ՜ռ ժ՜պ՜ջկ՜ձ 
պզճռ կզ՜հձ՜հռՠէճռ զ Քջզոպճո — Աթՠձ աձճսզջՠ՜էձ 

՜շ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ զ՝ջՠս աճխն՜ժբաո... Ի Կ՜դճխզժբ-

զռ դխդճհձ Պՠպջ[ճոզ]. Սզջՠէզտ, զ ՝՜ռ դ՜սդ՜վՠէ ՜հ-

ոճսիՠպՠս ա՜կՠձ՜հձ... ճջ դՠյբպ ՠս զ կ՜ջ՟ժ՜ձբ ՜-

ձ՜ջ՞ՠ՜է ՜հխ/// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

47՝ Տբջ Աոպճս՜թ, Փջժզմ ՜ղը՜ջիզ ՠս ՜ա՜պզմ 

՜ա՞զ կ[ՠ՛ջճհ], զ լՠշձ Սճսջ՝ ը՜մզո ճխճջկբ ՞թճխեո. 

՜կբձփ 

69՝ Յզոճսո Քջզոպճո, չ՜ոձ տճ ոճսջ՝ Մժջպճս-

դՠ՜ձ՟ ՜խ՜մՠկ, ճխճջկՠ՜հ ՞թճխզո. ՜կբձփ 

1002 
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Էնկզ՜թզ՛ձ ԺԶ — XVI 

ԹԵՐԹ՚ 80. մ՞ջճս՜թ՚ 78՜—80՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—Ժ×8փ ՆԻՒԹ՚ 
դճսխդ էճսո՜՟ջճղկճչ (պ՜ջ՝ՠջ՚ 1—48, 49—80)փ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 
31,8×21փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 37փ ԿԱԶՄ՚ 
՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ ոպճս՜ջ՜դճսխդ, 
՜ոպ՜շգ՚ թ՜խժ՜դճսխդփ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 1+1, դճսխդ ՜ջթճս՜ձղ՜ձ 
ՠս «IMPEK///F» էճսո՜՟ջճղկճչփ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. 73—80 դՠջդՠջզ ոպճջզձ էճսո՜ձռտզռ  
ՠաջ՜ի՜պճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

1. 1՜—21՝ [«Նճջզձ պՠ՜շձո կՠթզ ծ՜շ ճսդձ ՠս 

պ՜ո՜ձՠջճջ՟, ՜շ ՠրդձՠջճջ՟ ի՜պճս՜թ ՞էըճռձ, ճջ 
բ». լՠշ. 2228, 189՜] Յ՜խ՜՞ո ՜ջ՜ջճխճսդՠ՜ձ ՠս 
իզկձ՜ջժճսդՠ՜ձ ոջ՝ճհ ՠժՠխՠռսճհ զ ՝՜ձձ ճջ ՜ոբ. 
Իկ՜ոպճսդզսձ ղզձՠ՜ռ զսջփ 0ջիձՠ՜է Հ՜հջ Աոպճս՜թ 

ծղկ՜ջզպ — Ժ՜կ՜ձՠռզձ յ՜իճռ ՜մտ զկ, ըշճչՠռ՜հ ՠս 

ճմ ըրոՠռ՜հ...  

16՜ Յ՜պ՜ժ՜՞զթ ՠժՠխՠռսճհ: 

2. 21՝—77՝ Ճ՜շ զձձ ՠս Ժ—ՠջճջ՟. Յ՜խ՜՞ո ՜-

ջ՜ջճխճսդՠ՜ձ ՠս ձ՜ս՜ժ՜պՠ՜ռ ոջ՝ճհ ՠժՠխՠռսճհ, 
՟՜ջլՠ՜է զ ձճհձ ՝՜ձձ, ճջ ՜ոբ. Իկ՜ոպճսդզսձ ղզ-
ձՠ՜ռ զսջ — Շզձրխձ ՠժՠխՠռսճհ ՠս Աջ՜ջզմձ ՠջժձզ ՠս 

ՠջժջզ Տբջ կՠջ Յզոճսո Քջզոպճո... ըձ՟ջՠկտ ձՠջՠէ ՠս 

՜ձ՝՜ոզջո ՜շձՠէ ակՠա... հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜-

կբձփ 

Մզձ՜ո Աջտՠյզոժճյճոզ Ք՜ջճա՞զջտգ՚ պ՜ոձզձգ տ՜-

ջճաձՠջզռ պՠո լՠշ. 2228փ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 1՜ Գջզ՞ճջ չ՜ջ՟՜յՠպ, 1811փ 

 

1003 
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Կ՜ց՜հ ՌՃԿԷ  — 1718 

ԳՐԻՉ՚ Տզջ՜ռճս Մ՜ջ՞՜ջփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Ա՝ջ՜ի՜կ չջ՟.փ 
ԹԵՐԹ՚ 228. մ՞ջճս՜թ՚ 3՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—Ժ×12փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, ՠ-

շ՜կ՜իզժ ՠս «AP» էճսո՜՟ջճղկձՠջճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 31×21,5փ 
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 35փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜-
ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ 
թ՜խժ՜դճսխդփ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 2 (Ա—Բ)+2 (Գ—Դ), դճսխդ էճսո՜-
՟ջճղկճչփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 4՜փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 1՜, 106՜, 165՜, 176՜, 203՜, 224՝փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ժՠձ՟՜ձ՜-
՞զջ (4՜), դշմձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. կզ տ՜ձզ պՠխ չՠջ՜ձճջճ՞ճս՜թ, ժ՜ակզ 
ժ՜ղզձ՚ տՠջթճս՜թ, ռՠռ՜ժՠջ, դզժճսձտզ թ՜հջՠջգ՚ կ՜ղճս՜թ ճս յճ-
ժճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  



Ա. 1՜—202՝ [Մՠժձճսդզսձ Հձ՞՜կ՜պՠձզձ, ՜-

ջ՜ջՠ՜է Վ՜ջ՟՜ձ՜հ չ՜ջ՟՜յՠպզ] 

Տՠո լՠշ. 1139, 2՜—102՝. 1/1՜ (ըճջ՜՞զջ՚ Ն՜ը՜՟-

ջճսդզսձ Ծձձ՟ճռ պՠոճսդՠ՜ձ ոջ՝ճհ ի՜սջձ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ ՜շ 

ըձ՟ջրխ կ՜պՠձզո)փ ՜/1՜—3՜ (ըճջ՜՞զջ՚ Աղը՜ջի՜էճսջ ՠս 

պզՠաՠջ՜էճսջ չ՜ջ՟՜յՠպզ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ ՜ո՜ռՠ՜է Մՠժձճս-

դզսձ Աջ՜ջ՜թճռո): ՝/4՜—105՝ (ըճջ՜՞զջ՚ Ն՜ը՜՟ջճսդզսձ 

Ծձըձ՟ճռ պՠոճսդՠ՜ձ, աճջ ՜ջ՜ջՠ՜է բ ոջ՝ճհ իրջձ Վ՜ջ՟՜-

ձ՜հ Հ՜հճռ չ՜ջ՟՜յՠպզ)փ 2/105՝ (՜ձըճջ՜՞զջ. ճսձզ ՜-

ս՜ջպ)փ ՜/106՜՝ (ըճջ՜՞զջ՚ Ն՜ը՜՟ջճսդզսձտ ՟յջճսդՠ՜ձ 

Եէզռ)փ ՝/106՝—51՜ (՜ձըճջ՜՞զջ)փ 3/151՝—2՜: ՜/152՜—

64՜փ 4/164՜—5՜ (ըճջ՜՞զջ՚ Թզստ, դզստ ՠս ՟՜ջլՠ՜է դզստ)փ 

՜/165՜—75՜ (ըճջ՜՞զջ՚ Ն՜ը՜՟ջճսդզսձ դճսճռ)փ 5/175՝—

6՜ (ըճջ՜՞զջ՚ Եջժջճջ՟ ՜սջբձտ)փ ՜/176՜—202՝ (ըճջ՜՞զջ՚ 

Ն՜ը՜՟ջճսդզսձտ Եջժջճջ՟ ՜սջզձ՜ռձ)փ Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ իՠ-

խզձ՜ժզ/202՝փ 

Բ. 203՜—28՝ [Մ՜ոճսսձտ Աոպճս՜թ՜ղձմզ] 

1. 203՜—23՜ — Յՠոճսփ 

2. 223՜—4՜ — Դ՜պ՜սճջտփ 224՜ Նը.  (՜ոպ § 

3)փ 224՝—8՝ Գջտ. (չՠջն՚ Ե, 17. «Յճջ՟՜ձ՜ձճս»)փ 

3. 224՜՝ — Հշճսդփ Նը.: 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

3՜ Զ՞ճջթո լՠշ՜ռ զկճռ ճսխզխ ՜ջ՜հ զձլ, Տբջ. 

Զ՞ճջթո լՠշ՜ռ զկճռ ՜նճխՠ՜ զձլ, Աոպճս՜թ. 

Զոժոՠ՜էո զկ ՟ճս ժ՜պ՜ջՠ՜, Տբջ Յզոճսո Քջզո-

պճոփ 

Սժո՜հ ճխճջկճսդՠ՜կ՝ ՠս ղձճջիրտ Աոպճսթճհ ՜ձ-

՜ջե՜ձ ՠս ՜ձյզպ՜ձ պզջ՜ռճս Մ՜ջ՞՜ջո զ դվզձ Հ՜-

հճռ ՌՃԿԷ—զձ (1718), հ՜կոՠ՜ձձ ՜յջզէզ Ա, զ ըձ՟ջճհ 

Ա՝ջ՜ի՜կ չ՜ջ՟՜յՠպզ, զ տ՜խ՜տձ Կ՜ց՜հփ 

105՝ Ոչ գձդՠջձճխ ՠխ՝՜յջտ ՝՜ջզ, 

Ոջտ ի՜ձ՟զյզտ ՜հո ժպ՜ժզ, 

Ըալՠա ՜խ՜մՠկ ՜ջպ՜ոճսեէզ, 

Մզ կճշ՜ձ՜՜հտ ա՞թճխո ՞ըջզփ 

164՜ (Բձ՜՞ջզձ ժզռ)... Ես Վ՜ջ՟՜ձ՜հ չ՜ջ՟՜-

յՠպզ ճխճջկճսդՠ՜կ՝ զ ձկ՜ձբ ՠս զձլ պ՜շ՜յՠ՜է ճ՞-

սճհո վ՜շտ հ՜սզ[պՠ՜ձո]փ 

175՜ (Բձ՜՞ջզձ ժզռ)... Ես Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ 

կՠջճհ վ՜շտ, ՠս կՠա կՠխճսռՠէճռո ճխճջկճսդզսձ զ ձկ՜-

ձբ, ՜հեկ ՠս հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ 

ՅԻՇԱԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1՜ (ԺԹ ՟. ձրպջ՞զջ) Թօկ՜ո չ՜ջ՟՜յՠպզո բ 

(պՠո ժձտ՜՟ջճղկ)փ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Թրկ՜ո չ՜ջ՟՜-

յՠպ, 1811փ 

1004 
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Մ Ե Կ Ն Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  Հ Ն Գ Ա Մ Ա Տ Ե Ն Ի Ն  
Լբչ ՌՁԵ — 1636 

ԳՐԻՉ՚ Աձ՜ձճսձ (4՜—92՝), Աձ՜ձճսձ (3՜՝), Սզկբճձ 
՟յզջփ 

ԹԵՐԹ՚ 197. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—2՜, 196՜—7՝փ ՊՐԱԿ՚ 
1×1+Ա—ԺԹ×10 (Գ—Է, ԺԲ 12, Թ 8, Ժ 9, ԺԹ 7)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ 
՟ՠխձ՜սճսձ, էճսո՜՟ջճղկճչ (պ՜ջ՝ՠջ՚ 93—197, ՜հէ էճսո՜՟ջճղ-
կճչ, 1, 3՚ ոյզպ՜ժ, ՠշ՜կ՜իզժ ՠս «MM»էճսո՜՟ջճղկճչ)փ ՄԵ-
ԾՈՒԹԻՒՆ՚ 29,5×19փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջ (պ՜ջ-
՝ՠջ՚ գոպ ՞ջզմձՠջզ)փ ՏՈՂ՚ 32 (3՜՝, 30—33, 93՜—195՝)փ ԿԱԶՄ՚ 
՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ՝՜ռ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ ոպճս՜ջ՜-
դճսխդ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜-
ժ՜ձ (3՜)փ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջ (3՜)փ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. պՠխ-պՠխ չՠջ՜ձճջճ՞ճս՜թ. ըճձ՜սճս-
դՠ՜ձ իՠպտՠջփ 3՜՝ դՠջդզ ձզսդգ էջ՜ռճս՜թ իՠպ՜՞՜հճսկփ Կ՜ակզ 
ժ՜ղզձ՚ տՠջթճս՜թ, ՜ձժզսձձՠջգ՚ կ՜ղճս՜թ, ռՠռ՜ժՠջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 2՝—191՝ [Մՠժձճսդզսձ Հձ՞՜կ՜պՠձզձ, ՜ջ՜-

ջՠ՜է Վ՜ջ՟՜ձ՜հ չ՜ջ՟՜յՠպզ] 

Տՠո լՠշ. 1139, 2՜—102՝. 1/2՝ (ըճջ՜՞զջ՚ Ն՜ը՜՟-

ջճսդզսձ Ծձձ՟ճռձ պՠոճսդՠ՜ձ ոջ՝ճհ իրջձ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ ՜շ 

ըձ՟ջճխձ կ՜պՠձզո)փ ՜/3՜—5՜ (ըճջ՜՞զջ՚ Ի ըձ՟ջճհ պՠ-

՜շձ Հ՜կ՜ա՜ոյ՜հ ՠս չ՜ջ՟՜յՠպզ Գջզ՞ճջզ Հ՜ս՜տճսկձ 

կՠժձճսդՠ՜ձ ոջ՝ճռ ՜ջ՜ձռ Եխզղբզ ՠս Յրի՜ձձճս ՠս աճջ պՠ-

ո՜ձբտ հ՜ձլձ զսջոձ զ պ՜շ՜յՠ՜է ճ՞սճհ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ)փ ՝/5՜—

97՝ (՜ձըճջ՜՞զջ)փ 2/(՜ձըճջ՜՞զջփ Ոսձզ ՜ս՜ջպ)փ ՜/98՜ 

(ըճջ՜՞զջ՚ Դյջճսդզսձտ Եէզռ)փ ՝/98՝—141՝ (՜ձըճջ՜՞զջ)փ 

3/141՝—2՜ (ըճջ՜՞զջ՚ Եջջճջ՟՜ժ՜ձ կ՜պՠ՜ձո կճչոզո՜-

ժ՜ձ ՞ջճռո. Ղՠսպ՜ժ՜ձ ՟յջճսդզսձ)փ ՜/142՜—54՜ (՜ձըճ-

ջ՜՞զջ)փ 4/154՜՝ (ըճջ՜՞զջ՚ Թզստ, դզստ ՠս ՟՜ջլՠ՜է դզստ)փ 

՜/154՝—64՜ (՜ձըճջ՜՞զջ)փ 5/164՜—5՜ (ըճջ՜՞զջ՚ Եջժ-

ջճջ՟ րջբձտձ)փ ՜/165՜—90՝ (՜ձըճջ՜՞զջ)փ Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ 

իՠխզձ՜ժզ/ 191՜՝փ 

3՜՝ դՠջդզ ձզսդգ էջ՜ռճս՜թ իՠպ՜՞՜հճսկփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

1. 83՜ (Աձ՜ձճսձ Ա ՞ջմզ) Զ՜ձ՜ջե՜ձ ՠս ակՠխ՜-

սճջո հզղՠռբտ զ Տբջփ 

2. 141՝ (Սզկբճձ ՞ջմզ ՝ձ՜՞ջզձ ժզռ)... Ես Մճչոբ-

ոզ ՜ոպճս՜թ՜ըրոզձ ճխճջկճսդզսձփ Ես զձլ՚ ՜ձ՜ջե՜ձ 

՞ջմզո Սզկբճձ ՟յջզո կՠխ՜ռ դճխճսդզսձփ 

156՜ Աը զ՛ձմ ՜ձՠկ, ՞ջզմո մզ ՜նճխզէ՚ ճՙի, ճՙի ՠս 

ճՙիփ 

164՜ (Բձ՜՞ջզձ ժզռ)... Ես Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ 

կՠջճհ վ՜շտ. ՠս կՠա կՠխճսռՠէճռո ճխճջկճսդզսձ զ ձկ՜-

ձբ. հ՜հեկ ՠս կզղպ ՠս հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ 

190՝ Ոչ ՞զջ ճջ կձ՜ո,/ Ոչ կ՜ջ՟, ճջ ժ՜ջ՟՜ո, Ոչ 

կ՜պճսձտ, ճջ իճխ ՟՜շձ՜ո,/ Ոչ գձդՠջձճխ ՠս րջզձ՜-

ժճխ՚ ՜խ՜մՠկ կբժ Հ՜հջ-զս կզ/ Զկՠխ՜սճջ ՠս ա՜ձ՜ջիՠոպ 



 

՞ջզմո մզ կճշ՜ձ՜ո,/ Ես ՟ճս ՜ջտ՜հճսդՠ՜ձ ՠջժձզռ ՜ջ-

ե՜ձ՜ձ՜ո,/ Ես ժ՜հ՜ձո ՜ջ՟՜ջճռ չՠջ՜ձ՜ոփ 

191՝ Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս Մՠժձճսդզսձ Աջ՜ջ՜թճռո, ճջ 

ճսձզ Ե ՞զջտձ Մճչոբոզ, կՠժձՠ՜է ՠս յ՜ջաՠ՜է ոճսջ՝ 

չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռձ ՠժՠխՠռճհ` Մՠթզձ Բ՜ջոխզ, Եվջՠկզ, 

Գջզ՞ճջ Աոպճս՜թ՜՝՜ձզ, Յճի՜ձ Ոոժզ՝ՠջ՜ձզ, Եխզ-
ղբզ ՠս չ՜ջ՟՜յՠպզձ Վ՜ջթ՜ձ՜հ՚ ՜շ՜սՠէ զ էճհո ՜թճ-

խզ ա՜հոփ Բ՜հռ ձրպջՠռ՜ս ՞զջտո զ ՟՜շձ ՠս ՜ձ՝՜ջզ, 

չղպ՜ղ՜պ ե՜կ՜ձ՜ժզո, ճջ ՜կՠձ՜հձ ճսոպբտ ձՠխճս-

դզսձտ ՠս պ՜շ՜յ՜ձտ ի՜ոզձ Դ ժճխկ ՜ղը՜ջիզո, ՜կՠ-

ձ՜հձ ճսոպբտ ՠս ՜կՠձ՜հձ ժճխկ՜ձռ, հ՜նկբ ՠս հ՜իՠժբ, 

ազ էռ՜ս ՜կՠձ՜հձ ՠջժզջ ոճչ, ոջ՜թճսդզսձ, կ՜իպ՜ջ՜-

ե՜կ, ըշճչճսդզսձտ, ո՜ո՜ձճսդզսձտ, ղվճդտ, ՜խկճսժ ՠս 

յ՜պՠջ՜ակ, ՠս. Չզտ Ոջ՟ճհ կ՜ջ՟ճհ պՠխզ ճսջ ՟զռբ ա՞-

էճսը զսջ. գոպ ՝՜ձզ Տՠ՜շձ, ազ ճմ ՞ճհ ի՜ձ՞զոպ, ՠս մզտ 

ը՜խ՜խճսդզսձ ՜կՠձ՜հձ պՠխզո: Զզ ժճխկձ իզսոզոճհ, ճջ 

բջ կՠթ դ՜ըպ ՠս ի՜ոպ՜պ, իարջ ՠս արջՠխ դ՜՞՜սճջճս-

դզսձ կՠթ ՠս իզձ ե՜կ՜ձ՜ժ՜ռ, աճջ հ՜հեկ ձժճսձ ՠխՠ՜է 

զ կ՜ջպո յ՜պՠջ՜ակզ հճէճչ ժշզս պվՠ՜է ճջ ժ՜ջ՜ռզձ 

ա՟բկ ճսձՠէ ՜ջզ ՠս տ՜ն հ՜խդճխ ձճջ՜թզձ Լՠի՜ռ՚ Վէ՜-

տզոէ՜սզձ, ճջ ոջ՜ըճխճխ ՜ջ՜ջՠ՜է ա՜ձդզս իՠթՠ՜էո, 

ա՜հէո ՞ՠջՠռճսռՠ՜է ՠս աժբոո իձ՜ա՜ձ՟ՠռճսռՠ՜է ՠս գձ՟ 

լՠշ՜կ՝ ՜ջ՜ջՠ՜է, ձ՜ՠս դ՜՞՜սճջձ ի՜ջժզս ՠ՟ՠ՜է 

ատ՜խ՜տո կՠթ՜կՠթո, ա՝՜աճսկ ՝ՠջթո ՠս ա՜ս՜ձո ՜շՠ-

՜է ՝՜աճսկ ՜ս՜ջ՜ս ՠս կՠթ՜ս կՠթ դրբՠջճչ ՟՜ջլ՜ս 

ըձ՟ճսդՠ՜կ՝ զ պճսձփ Իոժ ՠջժջճջ՟ճսկ ՜կզ ձճջ՜ դ՜-

՞՜սճջճսդՠ՜ձ, ժջժզձ ՜յոպ՜կ՝ՠռ՜ս ճկձ ՜ձի՜ս՜պ 

մ՜ջ ղչբտձ, ճսձՠէճչ ՝՜աճսկ էճսդբջ զղը՜ձտ ՠս կՠթ՜-

կՠթ յ՜ջճձ՜հտ, ճջ ի՜հջ ՜ջտ՜հզձ կՠջճչ կ՜ջպ ՠ՟ՠ՜է 

հճէճչ ՜կո գձ՟ ձճո՜ ճմ ժ՜ջ՜ռ հ՜խդՠէ Մՠթձ Զզկ-

կճսձտ, ՜հէ հ՜խդՠ՜է զ ձճռ՜ձբ՚ ՜շզձ ա՜կճսջ ՝ՠջթո ՠս 

՜ձճս՜ձզ տ՜խ՜տո ՠս ա՞զսխո զ լՠշ՜ռ կՠջճռ, ՠս ՝՜-

աճսկ օծզջո ՠս չձ՜ո ՞ճջթՠռզձ հՠջժզջո Լբիճսփ Ս՜, աժ-

ձզ կ՜իճս՜ձ իրջձ, ճջ բջ դվ[զձ] ՌՁԴ (1635), ՝՜աճսկ 

արջրտ ՠս ՜ձդզս իՠթՠէճչտ ՞ձ՜ռՠ՜է զ չՠջ՜հ ձճռ՜, 

հ՜խդՠ՜ռ արջճսդՠ՜կ՝ Քջզոպճոզ, ՠս բ՜շ ԺԵ տ՜խ՜տ 

կՠթ ՠս ՜ձվ՜ձզ. ՠս պզջՠ՜ռ ՠջժջզձ Շչբպճս ՠս Իցէ՜ձ-

պզ, պզջՠ՜է թճչճս ՠս ռ՜կ՜տզ. ՟՜ջլճսռզձ ատ՜խ՜տձ 

՜կՠձ՜հձ, աճջ ՜շՠ՜է բզձ, զ լՠշ՜ռ իրջձ: Ես գձ՟ ի՜ջ-

ժզս ՜ջ՜ջՠ՜է աձճո՜, ՟՜ջլ՜ս կՠթ՜ս հ՜խդճսդՠ՜կ՝ 

՜շ՜ձռ յ՜պՠջ՜ակզ ՠս ժշվճհ, ՠս ՜հո ՠսո ժճխկձ իզս-

ոճսոճհ բփ Իոժ հ՜ջՠսկճսպտ՚ կՠթ ՜խկճսժտ ՠս ղվճդտ ՞ճձ, 

ազ կՠթ ժ՜հոջձ տջզոպճձբզռ, ոճսջ ՠ՟ՠ՜է զ չՠջ՜հ ՜ջզ-

՜ձճո՜ռ, էճսդՠջ՜ռ ՠս ՜հէ մ՜ջ իՠջզպզժճո՜ռ ՠս ՜խ՜ձ-

տ՜սճջ՜ռ, ՝ձ՜նզձն // (192՜) ՜շձՠէճչ ՠս ոջ՜ըճհճխ 

ժճպճջկ՜կ՝ կզձմՠս զ ոյ՜շ, ճջյբո զ իզձձ աԱկ՜խբժ՜-

ռզո, ազ հճհե ոէճչ ՠս ո՜ոպզժ ՠձ ՜ա՞նճռձ ՜ձի՜ս՜պզռ, 

ՠս վ՜ջդ՜կտ ՠս գձմ՜սբպ, ազ ճմ ժ՜ջբ ա՟բկ ճսձՠէ ձճռ՜ 

կզ՜հձ, կզձմ ՜հէ դ՜՞՜սճջտ ր՞ձՠձ ձկ՜, ազ հճհե իձ՜ջ՜-

՞բպ ՠս ժշոխտ ՠձփ Ես դ՜՞՜սճջձ Սյ՜ձզո, ճջ պզջբ 

՜ջՠսկպզռձ ՝ճէճջ կզձմՠս Եձժզ Տճսձՠ՜ձ ՠս Հջկճսա, ՠս 

կզձմՠս զ վճտջ Հճսձ՞ճսո՟՜ձ, ՠս դ՜՞՜սճջձ ՠսո Ֆշ՜ձ-

ռճս, ձ՜ՠս Փ՜փձ, չ՜ոձ ո՜ժ՜ս զջզտ ՠս յ՜պծ՜շ՜ռ 

զջ՜ջ ՜ձժՠ՜է ՠձ, ՠս զ կՠթ ղվճդ ՠս ՜խկճսժ. կզդբ 

ոճսջ՝ ը՜խ՜խ՜ջ՜ջ Հճ՞զձ ի՜ղպՠռճսոռբ աձճո՜. 

՜կբձփ Ահէՠս ի՜ջ՜ս՜ժճխկձ մզտ ը՜խ՜խճսդզսձ, ազ կ՜-

ծ՜ջ՜ռ յ՜ջճձձ՚ Խ՜ջ՜ցէ՜ըճս ՠս Պճսխպ՜ձ՜ռ ժ՜-

կզձ հզջ՜ջ ՟զյՠէ ՠս ժշվՠէփ 

Բ՜հռ ՠխ՜չ ճս չ՜հ ՠի՜ո հԱջՠսՠէտ` Հ՜հճռ ՠջժջզձ, 

տ՜ձազ ՜հոկ ՜կՠձ, կՠթ ՝շձ՜սճջձ դճսջտ՜ռ ոճսէդ՜ձ 

Մճսջ՜պձ՚ ըջճըպ ՠս ՞ճշճա իյ՜ջպձ, ՞ձ՜ռ զ չՠջ՜հ 

Շ՜ի Սգցզձ զ յ՜պՠջ՜ակզ՚ ԺԵՌ պ՜ջյ՜հ ՃՌ իճ՞ճչ, 

ՠս ի՜ոՠ՜է Իժրձզրձ տ՜խ՜տ, ճջ բ՚ Ղրձՠ՜հ, ՜սպկ՜կ՝ 

մ՜ջզձ ՠս ըջ՜պճս չ՜պ կՠթ՜կՠթ զսջճռ, ո՜ոպզժ իջ՜-

կ՜ձ ՠի՜ձ ՜կՠձ՜հձ ՜ղը՜ջիձ զսջ՚ ոճսջժճսձզ. Ոսշճս-

կբէզ ՠս Աձ՜պրէզ, ՠս ՜կՠձ՜հձ ո՜իկ՜ձո զսջ, ազ Խ պ՜-

ջՠձ զ չՠջ ՠժտձ կզձմՠս Ի րջձ ՞ձ՜ոռզձ զ պՠխզո զսջՠ-

՜ձռ, ՜շ՜ձռ ՜կՠձ՜հձ յ՜պծ՜շ՜ձ՜ռ, ճմ ճոժճչ, ճմ 

՜ջթ՜դճչ, ՠս ճմ ՜հէճչ զսզտ վջժՠոռզձ, ՠս դբ ճտ հՠպ Ի 

՜սճսջ ՞պռզձ, մ՜ջ՜մ՜ջ կ՜իճս՜կ՝ ոյ՜ձռզձ, ՠս 

ազձմոձ ՜կՠձ՜հձ հ՜վղպ՜ժՠոռՠձփ Ոջ ՠս ի՜ոզձ իջճ-

չ՜ջպ՜ժտձ ՜ջտ՜հբձ զ Սպ՜կյրէ, ճջյբո զ իձճսկձ 

Հ՜կ՜ձ՜հ յխթբ զ հԱջՠ՞ տ՜խ՜տ ՠս հ՜հէձ, ճսջ ռջճսՠ՜է 

բզձ զոջ՜հբէ՜ռճռ ՜ա՞ձ. ՠդբ ՜ձ՟ բջ է՜ռ ՠս ի՜շ՜ջ, ՜-

ոպ՚ ՜շ՜սՠէ՜՞ճհձ, ազ Խ ՜կ՜ռ զ չՠջ զ՝ջՠս պՠխ՜ռզտ 

էՠ՜է, պճսձ ՠս ՝ձ՜ժճսդզսձ ղզձՠ՜է, ՜հ՞զ ՠս ՝ճսջ՜ո-

պ՜ձ, ժջյ՜ժո, ը՜ձճսդո՚ էզ ՜յջ՜ձրտ ՠս գձմզստ, ի՜-

ջճսոպտ ՠս վ՜ջդ՜կտ՚ պձճչտ ՠս պՠխրտ, ճջ՟ճչտ ՠս 

՟ոպՠջրտ, ա՜ջկրտ ՠս ա՜ս՜ժրտ ՠս ՜կՠձ՜հձ ՞ճհզստ. 

ձ՜ՠս ա՟ոպՠջո պվՠ՜է ճկ՜ձռ, ՠս ՜հէճռ ա՟ճսոպջըձ ՜-

շՠ՜է ճջ՟ճռ ՠս ՠխ՝՜ջռ. ՠս ՜հոյբո ժ՜յ՜ժռՠ՜է ՠս ՝՜-

ջՠժ՜կ՜ռՠ՜է զ ոբջձ կզկՠ՜ձռ ՠս հգձպՠէ՜ռՠ՜է ՠս գձ-

պ՜ձ՜ռՠ՜էփ 

Այ՜ յրոպ՜ձծզ յ՜ղզձ ՠս կՠթ չ՜ազջձ, խ՜հկ՜-

ը՜ձ, իջ՜կ՜հՠռզձ ՜կբձ վճխճռբ ժճմՠէ ազկ՜կձզձ ՠս 

ազջզռձզձ, ՠս ոյ՜շձ՜էՠրտ յ՜պվզջՠռզձ, ճջ կզձմ Ի րջ 

կ՜ջ՟ մզ կձ՜ռ, ժ՜կ ադ՜՞մզ ճսջբտ ճմ ի՜ռ, ճմ պ՜ծզժ, 

ճմ ծիճսպ, ճմ իճշճկ, ճմ ՜հէ ճտ. կզ՜հձ պՠխ՜ռզտփ 

//(192՝) Ես ՠէՠ՜է ազձճսճջտձ ո՜ջ՜հճս վ՜ղ՜հբձ, ոճս-

յ՜ղճսձ ՠս խ՜պզբձ, ՠ՜ո՜ըմզտ, ի՜ո՜ոձզ ՠս ՠձժզմ՜-

ջզտ՚ ղջնբզձ զ ՝ճէճջ տ՜խ՜տձ, զ վճխճռո ՠս զ իջ՜յ՜-

ջ՜ժո, զ թ՜թճսժ պՠխզո, զ ը՜ձՠջձ ՠս զ տ՜ջչ՜ձո՜ջ-

՜հո, ձ՜ՠս հՠժՠխՠռզո ՠս զ կբնզդո, ՠս աճջո ՞պ՜ձբզձ զ 

պ՜ձ գկ՝շձբզձ զ՝ջՠս ակ՜ի՜յ՜ջպ ՠս ամ՜ջ՜՞ճջթ, 

մ՜ջմ՜ջբզձ, ի՜ջժ՜ձբզձ ՠս պ՜ձբզձ ՜շ չբազջձփ Աձ՟ 

բջ պՠո՜ձՠէ աէ՜ռ ՠս ա՜խ՜խ՜ժ, ածզմ ՠս աժ՜ժ՜ձ, աի՜-

շ՜ջ ՠս աժոժզթ. ճի կՠթզ ՜խբպզռ ՠս ՜ս՜խ պ՜ջ՜ժճս-

ո՜ձ՜ռո. ճջյզոզ ՟՜շձ ժոժզթ ՠս ձՠխճսդզսձ ի՜ոզձ զ 

չՠջ՜հ ՜կՠձ՜հձզ, ՠսո ՜շ՜սՠէ կՠթ չպ՜ձկ Հ՜հճռ ՜ա-

՞զ. ազ ըաըէյ՜ղձ ՜ձ՟ ոճսջժճսձ ՜ջ՜ջՠ՜է պ՜ջ՜ս զ 



ձՠջո, ոժոՠ՜է Էջՠս՜ձ՜հ ՜կ՜հզ ՠս ՜սՠջ ՟՜ջլճհռ տ՜ձ-

՟ՠէճչ, ՜սզջՠէճչ ՠս իջ՜հջՠ՜ռ իջ՟ՠիՠ՜է իջճչ, աժբոձ, 

ճջ զ Տճսձո Հճշ[ճ]կ՜ռ՚ դճսջտզ իՠթՠէձ ՜սզջՠ՜է ճմզձմ 

՟՜ջլճհռ. չ՜ՙհ զ չՠջ՜հ չ՜հզ ՠս ՠխճսժ դղճս՜շ՜ռՠ՜է 

Հ՜հճռ ՜ա[՞]զ, ազ ռջւՠռ՜ձ, ժճջՠ՜ձ ՠս ՝ձ՜նզձն ՟՜ջ-

լ՜ձ. ճՙի, ճՙի ՠս ՜ս՜ՙխ դղճս՜շճսդՠ՜ձո: Մզ՛դբ ՞ջճռ 

՝՜ձտձ ժ՜պ՜ջՠռ՜ձ, ժ՜կ ոճսջ՝ Լճսո՜սճջմզ ըձ՟զջտձ 

ի՜ո՜ձ, ճջ ձՠշ՜ձ ե՜կ՜ձ՜ժձ չՠջնզձ Հ՜հտ մզ կձ՜ձ, 

ժ՜կ ոջ՝ճհձ Նՠջոզոզ ՜ձբթտձ ի՜ո՜ձ, ազ ՠխժՠէզ Հ՜հտ 

՝ձ՜նզձն ՟՜ջլ՜ձ, չ՜հ զձլ ազ ՠս զ էՠի՜ռճռ ՞էճսը մ՜-

ջզտ ՠժզձ, ճջ զ կՠթ վ՜դՠջ՜ժ ՜ձժ՜ձ իճ՞ճչ, կ՜ջկ-

ձճչ, պ՜կ՝ ՠս ա՜ջկրտ ժճջՠ՜ձփ Զճջ զ դվ[զձ] ՌՀԹ 

(1630), ՠէ ճկձ կՠթ՜ա՞զ ՠս վ՜ջդ՜կ՜ռ ա՜ջկզ, Նզժրէ 

՜ձճսձ Թճջճոՠձռ ձ՜ըձ՜ժ՜ձ ՜ձճս՜կ՝ ժճմՠ՜է, կ՜-

ձճսժ պզրտ ՠս պ՞բպ կպրտ, ը՜ս՜ջՠ՜է ըճջիջ՟ճչ ՠս 

՜ձզկ՜ոպ ի՜ձծ՜ջճչ, ՜ձճսխ՜ չ՜ջզստ, չ՜հ ՠս ՜յզ-

ջ՜պ ՜կՠձ՜հձ զջո ՠս զ ՞ճջթո, էզջ՝, հ՜ձա՞՜կ ՠս ՜ձ-

՟ճս՞ձ, զ ժ՜ջո ՜ոպզծ՜ձզ ՟յզջ ՞ճէճչ. ՠս էՠ՜է ԻԳ 

՜կ՜ռ, ժ՜ղ՜շրտ լՠշձ՜՟ջՠռ՜ս, ՠյզոժճյճո զ Մՠէտզ-

ոբդ ժ՜դճխզժճոբ, հճջե՜կ ՠ՝ՠջ աձ՜ կՠջ կՠխտձ Իէճչ, 

աճջ հՠպ ՜կզ կզճհ, հՠպ հճէճչ մ՜ջՠ՜ռձ ըճջիՠռ՜ս ըճջ-

իճսջ՟ մ՜ջ չ՜ոձ ՜ա՞զո Հ՜հճռ ՠս չ՜ոձ ի՜ս՜պճհ ոճսջ՝ 

Լճսո՜սճջմզձ ՠս ոճսջ՝ ՠժՠխՠռՠ՜ռձ կՠջ իձ՜ջո զկ՜ռՠ-

՜է ա՜հո, ճկ՜կ՝ ի՜կ՜ըճիզստ ՞ձ՜ռՠ՜է ՜շ հՠաճսզ՟ոձ, 

ՠջ՟կ՜կ՝ ըճոպ՜ռ՜ս ՟՜շձ՜է զ ի՜ս՜պո ՠս զ ժջրձո 

ձճռ՜, ՠս էզձՠէ ՜ըդ՜ջկ՜հ. աճջ հՠպ ո՜ժ՜ս [՜ս]ճսջռ 

էզճչ ժ՜պ՜ջՠ՜է ա՜հձ զ կբն ՠժՠխՠռոչ ՜շ՜նզ ՝՜ակ՜ռ 

ժ՜ջ՞՜սճջ՜ռ ՠս զղը՜ձ՜ռփ Այ՜ ոժո՜ս ՝՜աճսկ մ՜ջզո 

ՠս ձՠձկճսդզսձ ՠս ՟՜ս ՞ճջթՠէ ՜ա՞զո զկճհ, ճսձՠէճչ զսջ 

ր՞ձ՜ժ՜ձ ա՜կՠձ՜հձ ՜ա՞ձ էբիճս՚ յ՜ջճձ՜հտձ, ազղը՜-

ձո, ա՟՜պ՜սճջո // (193՜) ՠս ա՜կՠձ՜հձ տ՜ի՜ձ՜հո ՠս 

աժ՜ջ՞՜սճջո, ՜յ՜ ոժո՜ս ՜ձ՞ճոձՠէ, ՜ջի՜կ՜ջիՠէ 

աի՜ս՜պձ կՠջ. Հՠջլճս՜թճխ ՠս ՝՜ե՜ձճխ, ժճմբ աՀ՜հտ: 

Յՠպճհ ՠէՠ՜է ՠս հ՜վղպ՜ժՠ՜է աՠժՠխՠռզո ՠս աչ՜ձճջ-

՜հո զ լՠշ՜ռ կՠջճռ չզկ՜ղբձ, ժ՜կ՜ջ՜ժ՜յ, ո՜է՜ջ՜-

հ՜ջժ, ՜հէՠս ատ՜ի՜ձ՜հո ռջճսՠ՜ռ աճկ՜ձո ղխդ՜հո 

՜թՠէճչ ՠս աճսխ՜վ՜շոձ կ՜պձՠէճչ, ի՜ջժ՜ձՠէճչ, պճս-

՞՜ձՠէճչ ՠս ՜ա՞ ՠս ՜ա՞ աըաչՠէճչփ Այ՜ ոժո՜ս չ՜պ-

ձՠէ ՠս ժճջճսո՜ձՠէ ազձմո ՠս աը՜ազձ՜հո, աճոժզխբձ ՠս 

՜ջթ՜դՠխբձ ՜ձրդո, ակՠթ՜կՠթ ը՜մոձ, յ՜պվ՜ժ՜ձ ՠս 

ճոժբրթ ըոժզրո, թ՜ձջ՜ղբձ ՝ճսռչ՜շոձ, կՠթ՜՞զձ 

տղճռոձ ՠս ՜ջթ՜դզ ըձժ՜պճսզոձ, աճսպջ ՜ջթ՜դզ 

ծջ՜՞՜ջ՜ձո վճտջ ՠս կՠթ՜կՠթոձ, դճխ աղճսջն՜շոձ, 

աը՜մչ՜շոձ, աՠկզվճջճձո ՠս կՠթ՜՞զձ դ՜՞ո ի՜հջ՜-

յՠպ՜ռ ճոժճչ ՠս կ՜ջ՞՜ջպճչ ՠս ՜ժ՜կ՝տ գձ՟ՠէճսաՠ-

՜է, ՠս չ՜ջղ՜կ՜ժո հճէճչ աճսպջ կՠթ՜կՠթ կ՜ջ՞՜ջ-

պճչտ ղ՜ջՠ՜է: Զճջ ԵՃ (500) ՜կ՜ռ իՠպբ եճխճչՠ՜է բջ 

՜ոպճս՜թ՜ոբջ պ՜ձճսպբջ՜ռ ՠս ՝՜ջզ ՠս ՠջժզսխ՜ռ 

ժ՜ձ՜ձռ ՠս պ՜ձպզժձ՜ձռ, աճջ ճմ ՠջ՝բտ ՞պ՜ձզսջ ՜հէ 

՜ղը՜ջի ՜հձյզոզ դրիչ՜հտ ՠս ՜ձ՞զոպ զջտփ Թճխ ա՜ջ-

թ՜դ՜յ՜պ ճոժզ՜ժ՜ակ կ՜՞՜խ՜դ ճոժբ՞զջ ՝՜աճսկ Ա-

սՠպ՜ջ՜ձո ՠս հճէճչ Շ՜ջ՜ժձճռո ճոժճչ ՠս է՜նչ՜ջ՟ճչ 

ձժ՜ջՠ՜է յ՜պճս՜ժ՜ձ յ՜պժՠջո ՠս Բ. ԳՃ ՜աձզս ՞ջՠ-

՜ձո չ՜ջ՟՜յՠպ՜ժ՜ձո զ դ՜՞՜սճջ՜ժ՜ձ ը՜աձ՜հբ զ 

՟ճսջո ՠէ՜թ, կ՜ձ՜ս՜ձ՟ Սգոճս ՠս Ք՜ց՜հճս Բ. Գ. Աո-

պճս՜թ՜ղճսձմտ, ՜հէՠս Մՠժձզմտ ՠս Ք՜խճս՜թտ Փզէճձ 

՞զջտ ՠս Ք՜ջճա՞ջտՠջ, Տրձ՜ժ՜ձտ, Ս՜ջ՞զո՞զջտ, Ս՜խ-

կճոզ կՠժձզմտ ՠս Աջ՜ջ՜թճռ կՠժձզմտ ՠս ՜հէ ՜ձդզս ՜ա-

ձզս ՞ջՠ՜ձտ, ձ՜ՠս հճէճչ ՜ջպ՜տզձ ՞զջտ, աճջո ճմ ժ՜-

ջՠկ կզ գոպ կզճնբ ՞ջՠէ, ազ լ՜ձլջ՜ոռզձ էոճխտձփ Ես 

ա՜հձ ՜կՠձ՜հձ չՠջճհ՞ջՠ՜է Մոջ՜հ ը՜ազձոձ զ կզճսկ 

՜կզ ժճջճհո ՠս ճմըձմ՜ռճհռ, ձ՜ՠս ա՞ջՠ՜ձո ՜կՠձ՜հձ 

մ՜ջ ձճոզձ, աճջո թ՜ըբջ ՠս չ՜ծ՜շբջ, աժբոո ՞ջ՜սբջ 

իջբզռ ՠս ՜հէՠս՜հէ ռՠխզռ, ա՜հէո ի՜էբջ ՠս զ յբպո կ՜ջ-

կձ՜սճջ կոըբջ, ՠս աճջո վճըբջ գձ՟ ճմզձմ զջո ՜ձյզ-

պ՜ձ ՠս կ՜ջկձ՜սճջ. պ՜հջ աճոժզձ ՠս ՜շձճհջ աիճխձ ՠս 

ակճըզջ զ չՠջ՜հ ՞էըճհձ ՠս ա՜կՠձ՜հձ աճջ զձմ ՠս ժ՜-

կբջ, ՜շձբջ աճջտո Հ՜հճռ: Ես ճմ ճտ զղըբջ ՜ոՠէ ՝՜ձ զձմ 

ժ՜կ աջճհռ, ազ ՜շ՜սՠէ ՠխՠս ո՜ ի՜ժ՜շ՜ժ Հ՜հճռ տ՜ձ 

աՊրխ էջբռձ ՠս աճսջ՜ռճխձ Վ՜ո՜ժ. ՠս ՜հո ՜կՠձ՜հձ 

չ՜ոձ թճչ՜ռՠ՜է կՠխ՜ռ զկճռ. չ՜ՙհ զձլփ //(193՝) Ես 

հՠպ ՜հոջ ՜կՠձ՜հձզ, հ՜սՠէ ամ՜ջձ զ չՠջ՜հ մ՜ջտ ՠս ՜կ 

մ՜ջ ըճջիճսջ՟ զ կպզ, ազ մպ՜հջ աԷ ըճջիճսջ՟ձ ՠժՠխՠ-

ռճհ ժ՜պ՜ջՠէ, զ՝ջՠս ՟՜ջլ՜ձ Հ՜հտ զսջկբ ՠս ա՞ձ՜ռզձ 

հՠժՠխՠռզտձ ՠս ճմ աժձզ ձճջ՜, ՝՜հռ կզ՜հձ զսջ ՜ա՞՜-

ժ՜ձտձ ՠս գձպ՜ձզտձ, մպ՜հջ կՠշՠ՜էո դ՜խՠէ ՠս աՠջ՜-

ը՜հո ժձտՠէ, ժ՜կ յո՜ժ պ՜է, ժ՜կ ի՜խճջ՟, ՜հէ թ՜թճսժ 

հ՜հէ տ՜խ՜տ՜ռ ՝ՠջբզձ տ՜ի՜ձ՜հո, ժ՜կ ակՠշՠ՜էո 

ճսխ՜ջժբզձ ՜հէ դՠխ. ՠս ա՜հձ ՠսո ՜իզս ՠս ՟ճխճսդՠ՜կ՝փ 

Ոջ ՠս ա՜հձ ՠսո զկ՜ռՠ՜է, ՠ՟ զ ՟ջճսձո տ՜խ՜տզձ, ազ կզ 

պ՜ջռՠձ ՜հէ պՠխ աիզս՜ձ՟ո ժ՜կ ակՠշՠ՜էո, ժ՜կ կզ 

աճտ ՝ՠջռՠձփ Ես րջ կզ ՞պՠ՜է էջբռ կզ զ տ՜խ՜տձ, ճջ 

ՠժՠ՜է բջ ՜շ իզս՜ձ՟ոձ, ժճըՠռզձ ապճսձձ, ժ՜է՜ձ աՠ-

ջբռձ ՠս պ՜ձբտձ գձ՟ կբն տ՜խ՜տզձ ՝ճպ ճպ՜կ՝ ՠս 

՞էըզ՝՜ռ՚ զ՝ջՠս ակ՜ի՜յ՜ջպ. ՠս զ՝ջՠս պ՜ջ՜ձ ՜թզձ 

աձ՜յ ՜շ՜նզ ձճջ՜, գձ՟ ճջո բզ ՠս ՠո՚ ՠխժՠէզո, աճջ հՠպ 

՝՜աճսկ ՞՜ձզռ ՠս աավ՜ձ՜ռ ՠպ զ ղխդ՜հո ՠս զ ժ՜յ՜-

ձո ՠս յ՜ջժ զ ՝՜ձպ, կզձմՠս պրէչ՜դ՜սճջտձ ի՜ազս ժ՜-

ջ՜ռզձ դ՜վՠէ զ լՠշ՜ռ ձճջ՜փ Ես կՠտ ՜հոյբո էտՠ՜է ՠս 

դճխՠ՜է ՠխ՜տ, ՠս պ՜ջ՜ժճհո էՠ՜է, ազ հճմ Աոպճսթճհ ՠս 

ճմ ճսկՠտ ժ՜ջ՜ռ՜տ ճսձՠէ ր՞ձճսդզսձ, ազ կՠխտ կՠջ կՠ-

թ՜կՠթտ մպ՜հզձ դճհէփ Ի՝ջՠս ա՞ճհջ իձ՜ջ կՠա ՜կՠձ՜հձ 

ճսոպբտ, ՜յ՜ ոժո՜ձ դ՜խՠէ ակՠշՠ՜էո զ պճսձո ՠս զ 

՞ՠպձ՜վճջո, ՠս ՜խտ՜պտձ՚ հ՜խ՝ո ժ՜կ զ ՟ճսջո ՜ձ՜ջ՞ 

պՠխճչ, ՠս ա՜հձ՚ թ՜թճսժ ՠս ՞՜խպ զ ձճռ՜ձբփ 

Ես Ե ՜կ բջ Լճչ՜հ կ՜հջ՜տ՜խ՜տզձ Հ՜հտձ դ՜՞՜-

սճջ՜աձ ՠս զղը՜ձ՜պզյ զ կբն ՜հոյզոզ ՟՜շձ ձՠխճս-

դՠ՜ձ ՠս պ՜շ՜յ՜ձ՜ռ, կՠթ չղպզ ՠս չպ՜ձկզ, կ՜ջ՟զք 

՜աձզս ՠս յ՜պճս՜ժ՜ձ, կՠթ՜պճսձտ ՠս վ՜ջդ՜կտ, ճջ 

՜հոյզոզ ՜խբպզ ՠս ժոժթզ ՟զյ՜ձ, ՠս ՜հո Ե պ՜ջզո ճմ 

ե՜կ, ճմ ՜խրդտ ՠս ճմ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ լ՜հձ ՜ժ՜ձնտ կՠջ 

էճս՜ձ. ՠս ճմ ՜մտ կՠջ աչ՜ջ՟՜յՠպ ժ՜կ տ՜ի՜ձ՜հ պՠ-



 

ո՜ձ. ազ կՠջ ՞էճսը ՠժ՜թ մ՜ջձ ճմ զ իզձձ ե՜կ՜ձ՜ժո ՠ-

խ՜թ բ, ՠս ճմ զ ձճջո, ՠս ճմ զ ե՜կ՜ձ՜ժո ի՜է՜թ՜ձ՜ռ 

յեխթ ՠս ճսջ՜ռճխ մ՜ջ ՠս ժշ՜յ՜ղպ դ՜՞՜սճջձ՚ Ոսէզ՜-

ձճոզ, Մ՜տոզկզ՜ձճոզ ՠս ՜հէճռձ, ազ ձճտ՜ դբյբպ 

ակ՜ջկզձո պ՜ձնբզձ ՠս աՠժՠխՠռզո ըէբզձ, ժ՜կ ժճջթ՜-

ձբզձ տջզոպճձբզռ, ՜յ՜ տ՜ի՜ձ՜հտձ թ՜թճսժ զ պճսձո 

ժ՜պ՜ջբզձ ատ՜ի՜ձ՜հ՜՞ճջթճսդզսձո, զոժ կՠտ ՜կՠձՠ-

սզձ իՠշզ ՜կՠձ՜հձ իճ՞ՠսճջ՜ռձ ՠս ե՜կ՜ձ՜ժ՜՞ջճս-

դՠ՜ձռ, ՜ձե՜կ, ՜ձի՜խճջ՟, ՜ձըճոպճչ՜ձ՜ձտ, ՜շ՜-

սՠէ տ՜ձ դբ ՞ՠջՠ՜էտ զ լՠշո ՝՜ջ՝՜ջճո՜ռփ Այ՜ 

ոժո՜ձ ճսխ՜վ՜շտձ ՟ջ՜կ կոըՠէ ՠս ՟ՠժ՜ձ ռջվՠէ կՠ-

թ՜կՠթ՜ռ, զղը՜ձ՜ռ ՠս յ՜ջճձ//(194՜)՜ռ, ՜հէՠս զ 

Ղ՜՝զձ ՞ձ՜ռզձ տ՜ձզռո ՜ձ՞՜կ, ՠս բկզջձզ ՝ՠջզձ ՠս 

ճմզձմ րժպՠռ՜ձ, ազ ժ՜ջ՞՜սճջտձ ՜կբձ ՠս կՠթ՜կՠթտձ 

իՠպ Նզժրէ ՠյզոժճյճոտձ բզձ: Ես ազ ի՜ս՜պճհ ՝՜ձ բջ, 

հզղըբջ դ՜՞՜սճջզձ ՠս ճմ ձ՜ը՜ջ՜ջտձ՚ ՜շձՠէ ՟՜պ՜ո-

դ՜ձ, դբյբպ ղ՜պ ՞՜ձլ ՠս ը՜ազձ՜հ պ՜հզձփ Ես զ 

դվ[զձ] ՌՀԹ—ձբձ (1630) կզձմ դվ[զձ] ՌՁԵ (1636), Լ—

ԽՌ (30—40000) խշճսղ ը՜ջծՠռզձ էճչռզտ, ՝ձ՜ս ծ՜-

ջ՜ժ իձ՜ջ մզ ՞պ՜ձ ի՜հտփ Ես զ՝ջՠս ձոպ՜ս տ՜խ՜տզ ՠ-

ժՠխՠռճհձ ը՜աձ՜ձ ՠս չ՜ձրջբզռձ, ՠս զձտձ ոժրո՜ս 

մտ՜սճջՠէ, ազ բջ հճհե ՜ձ՜շ՜ժ ՠս չ՜հջ՜նճսջ ճսձբջ 

կ՜ջ՟զտ ՜ղը՜ջի՜ժ՜ձտ ՠս ժ՜ջ՞՜սճջտ. Ի. Հ. յ՜իբջ 

յբպ՜ժզ լզ՜ձ, ժ՜շո կՠթ՜՞զձո, ՠս պ՜ծզժ լզ՜ձո, ՠս 

զձտձ հ՜՞՜ձբջ ՝ՠիՠաո ՠս թզջ՜ձզո, կ՜ըկճսջ ՠս ՜դ-

է՜ա, ձՠջտՠս՜ձռ ո՜կճսջ կճջդզ ժ՜կ չ՜խ՜ը, ՞՜ս՜-

ա՜ձձ ՝ճսձ ՜ջթ՜դզ, ձ՜ՠս ոձպճսըմ՜ձ, ժ՜խկ՜ջձ, 

նջէճս՜ռտձ, զյջզըձ ՠս ՜կբձ ՜ձրդտձ ՠս ժ՜իտձ աճսպջ 

ճոժբօնջ՜թ ՜ջթ՜դբ, չ՜ոձ ճջճհ զոյ՜շ նձնՠ՜է ժճջճհո 

ա՜կՠձ՜հձ զձմ ՠս ակՠափ Դ՜ջլՠ՜է ըճջիՠռ՜ս ըճջիճսջ՟ 

մ՜ջ չ՜ոձ Հ՜հճռ ՠս ՜ոբ. Գձ՜կ ՠո ՜շ կՠթձ փ՜փ ի՜-

ձՠկ բկջՠջ ՠս ցբդչ՜ձզ, ճջ հՠջժջբո Լբիճս, ճսջ ՠս ժ՜ձ 

Հ՜հտ՚ իձ՜ա՜ձ՟զձ զձլ ՠս փ՜փզձ ՟՜յզ էզձզձ, ՜յ՜ 

դբ ճմ ՜ջպ՜տոՠոռզձ ՠս չպ՜ջՠռզձ հՠջժջբձ Լբիճս, ազ 

իՠջլճսթճխտ ՠձ. ՠս ՠխՠ՜է ՞ձ՜ռ զսջճչտձփ Իոժ ՠխժՠէզ 

ի՜հտ պ՜ջ՜ժճսոզ ՠխՠ՜է ՠս զ կՠթ ոճս՞ ՜ձժՠ՜է ՜յ՜-

սզձՠռ՜ձ զ ոճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թզձ ժճհոձ Մ՜ջզ՜կ ՠս զ 

Մզ՜թզձ Ոջ՟զձ, ՝՜ջՠըրո ճսձՠէճչ աոճսջ՝ ի՜հջձ ՠս 

Լճսո՜սճջզմձ Գջզ՞ճջզճո՚ տջպձ՜ն՜ձ ձ՜ի՜պ՜ժձ ՠս 

կՠթ ՠջ՜ըպ՜սճջձ, ազ ձ՜ յ՜իՠոռբ ակՠա ի՜ոպ՜պճսձ 

զ ի՜ս՜պո կՠջ, ՠս զ ժջրձո, ՠս հրջբձո ձ՜ըձզո: Ես ազ 

կզ´ ՟՜ջլՠռզ հՠպո ՜շ կՠա, ՠս ժճջճսոբ ժ՜կ ՟՜ջլճսոռբ 

ակՠա զ ի՜ս՜պձ զսջ. ՜հէ զոյ՜շ ժճջզռբ հզձտձ ՠս կզ 

՟՜ջլռզ հՠպո, ճջյբո յզխթզ Ոսէէզ՜ձճո՚ ՜խրդզստ ոջ-

՝ճհձ Բ՜ջոՠխզ Մՠթզ Կՠո՜ջՠռճհփ  

Ես կզձմ կՠթ հ՜հոճ պ՜ջ՜ժճսոՠ՜ռ ՠս պջպկճսդՠ-

՜ձ բ՜տ, ՠժձ ՠի՜ո ձճջ՜յո՜ժ ՜ջտ՜հձ ՝՜աճսկ իՠթՠ-

էրտ ՠս ոյ՜շ՜ազձրտ զ տ՜խ՜տձ Լճչ, ճջ ՞ձ՜հջ զ չՠջ՜հ 

հԱյ՜ազձ ՠս դճսջտ՜ռ ը՜շձզծ՜խ՜ձծ հբղտբջզձ՚ նձնՠէ 

ՠս ի՜է՜թՠէ, ճջյբո ՠս ՠխՠսձ զոժ: Զզ կՠթ ոյ՜ռ՜-

յՠպձ, Բ՜ձ Քջ՜տճչոտզձ ՞ձ՜ռՠ՜է ժճպճջՠ՜ռ ա՜հէո 

վ՜ըոպ՜ժ՜ձ ՜ջ՜ջՠ՜է կՠթ՜ս հ՜խդճսդՠ՜կ՝ ՠս ռձ-

թճսդՠ՜կ՝ ՠժձ ՜շ դ՜՞՜սճջձ Իէճչ տ՜խ՜տոփ // (194՝) 

Ես րջ կզ եճխճչՠ՜է ՜կՠձ՜հձ ի՜հտ՚ թՠջտ ՠս պխ՜հտ, ՠ-

ջզպ՜ո՜ջ՟տ, ՠժտ ՠս ՝ձ՜ժտ ՝՜աճսկ հճհե ՠս ՞ձ՜ռզձ զ 

՟՜ջյ՜ոձ ՠս ՜ձժՠ՜է զ չՠջ՜հ հՠջՠո՜ռ կՠթ՜լ՜հձ ՠս 

՝՜ջլջ ՜խ՜խ՜ժբզձ ճխճջկ ճս է՜էզ ՜ջպ՜ոճսրտ, ծզմ ՠս 

ճխ՝ ժոժթ՜էզ ի՜ձՠ՜է ՞ճմբզձ ՜ոՠէճչ. Ոխճջկՠ՜հ կՠա, 

ճչ դ՜՞՜սճջ կՠջ ՠս ՝՜ռ աՠժՠխՠռզո կՠջփ Մզձմ ազ տ՜-

խ՜տձ ՜կՠձ՜հձ ճխ՝՜ժզռ էՠ՜է ՞ճսկ՜ջբզձ զ չՠջ՜հ կՠջ, 

ձ՜ՠս արջտձ ՜ջտ՜հզձ կզձմ դ՜՞՜սճջձ զձտձզձ ՠժՠ՜է զ 

յ՜պճսի՜ձձ, ՠպՠո ՠս էճս՜ս աի՜շ՜ջ, աճխ՝ ՠս ա՟՜շձ 

ժոժզթ ՠս ժճմ՜ռ ՜շ զձտձ աՀ՜հճռ կՠթ՜կՠթոձ ՠս ՜ոբ. 

Զզձ՛մ բ ըզխծձ ՠս ճխճջկՠէզ ՜խ՜խ՜ժո լՠջփ Ես ձճտ՜ 

յ՜պ՜ոը՜ձզ պվՠ՜է ՜ոՠձ. Մՠթ օծզջո ՠս ՝՜աճսկ 

չձ՜ո ՞ճջթՠռ կՠա Նզժրէ ՠյզոժճյճոձ ՠս աՠժՠխՠռճհ 

ը՜աձ՜ձ նձնՠ՜ռ ՠս չ՜պձՠ՜է ժճջճհո. ՠս զձտձ ՞ձ՜-

ռՠ՜է զ Հշճկ, ժյխՠռ ՠս կրջիՠռ ա՟ջճսձո, ՠս ՠ՟ ա՝՜ձ՜-

էզո տ՜ի՜ձ՜հ՜յՠպզռձ ՜ոպփ Ես ՜ոՠձ. Սպճհ՞ ՞զպՠկտփ 

Այ՜ ՜ոբ. Մզ իճ՞՜հտ, ՠջ՝ ՜ոպ ՠժզ ալՠջ ՝՜ձձ ժճս 

իճ՞՜կփ Ես ժճմՠ՜ռ ակՠթ տ՜ի՜ձ՜հ՜յՠպձ ՠս ՜ոբ. Աշ 

լՠ՛ա բ ՝՜ձ՜էզձ Հ՜հճռ ՠժՠխՠռճհձփ Ես ձճտ՜ ՜ոՠձ. Ահճհփ 

Այ՜ ՜ոբ. Զզ՛ձմ ՜ջ՜ջ ա՜հոմ՜վ ը՜ազձ՜ձփ Ես ձճտ՜ 

՜ոՠձ. Կ՜հ ՜կբձձփ Ես ՝՜ջժ՜ռՠ՜է ՜ջտ՜հձ ՜շ՜տբ ազսջ 

ըճջիջ՟՜ժզռձ ՠս աձճո՜, ՜ոՠէճչ. Գձ՜ռբտ ժճպճջՠռբտ 

ա՟ջճսձո, աժձզտձ ՜սզջՠռբտ, ՝՜ռբտ ՠս զ ձՠջո կպբտ 

պՠոբտ ազկ ը՜աձ՜ձփ Ես զ՝ջՠս մ՞իպզձ ՠս ճմզձմ, ՜կր-

դ՜էզռ ՟՜ջլ՜ձ ՜շ դ՜՞՜սճջձ, ձժճսձ ՠս ոՠսՠջՠո, ազ 

զ՝ջ ՜ոՠէճչ նձնՠէ բջ, ՠս ղճսշն՜շ կզ մբջ դճխՠէ իզձփ Ա-

ոբջ դ՜՞՜սճջձ ռ՜ոկ՜կ՝. Այ՜ ՟ճստ բ՛ջ ը՜՝զտ ազո, 

դբ. Ակբձ ը՜աձ՜ձ զ պՠխձ բփ Է՜շ ա՝՜ձ՜էզձ ՠս իջ՜-

կ՜հՠ՜ռ ժջժզձ ժձտՠէ զսջ կրիջճչձ, ՠս ՞ջՠ՜ռ ձ՜կ՜ժ 

՜շ փ՜փձ, դբ. Եո զձտձզո ՠժՠ՜է Իէճչ պՠոզ ՜մրտ ՠս 

էճս՜ռ ՜ժ՜ձնրտ ա՜կՠձ՜հձ հօծջ՜՞ճջթճսդզսձո ՠս մ՜-

ջ՜՞ճջթճսդզսձո ՜ջ՟ Նզժրէ ՠյզոժճյճոզ՟. ՠս դբ ճջ-

յբո չ՜պձՠ՜է ժճջճհո ա՜հ՟մ՜վ ը՜աձ՜ձ: Ահէՠս ՞ջՠ՜ռ 

ա՜կՠձ՜հձ զջո ձճջ՜ կզ գոպ կզճնբ. ՠս դբ: Եո ժ՜կբզ 

՟՜պՠէ աձ՜, վ՜ըՠ՜ս ՠս ՠժձ ՜շ տճ ոջ՝ճսդզսձ՟փ Աջ՟, 

ոճսջ՝ Հ՜հջ, ՟՜պՠոռՠո ճջյբո ահ՜ձռ՜սճջ, ազ ճմ ՠդբ 

ՠժձ ո՜ զ կՠջ ի՜ս՜պձ չ՜ոձ Աոպճսթճհ, ՜հէ չ՜ոձ գձ-

մզռ ՠս ը՜աձզձ ՠժՠխՠռճհփ Ես ՜հէ ՝՜աճսկ ՝՜ձո ՞ջՠ՜ռ 

ՠս ճսխ՜ջժՠ՜ռ, ՠս Հ՜հճռ յ՜պչզջՠ՜ռ, դբ. Եջ՝ ՞՜կ 

Շչբպճս յ՜պՠջ՜ակբձ զ հ՜դճշո զկ զ Վ՜ջղճչ, ՞՜հտ 

՜շ զո, ՠո լՠջ ՠժՠխՠռզտձ ժճս պ՜կ լՠափ 

// (195՜) Աջ՟, ՞ձ՜էճհձ զ չՠջ կզձմՠս ռ՜հեկ պ՜-

ջզ ճս ժբո ՜ձռՠ՜ս. Բ պ՜ջզձ կրպՠռ՜ս՚ ՝ձ՜ս ը՜յ՜ջձ 

մՠժ՜ս, ճմ զձտձ, ճմ ՞զպՠկտ ճխն բ դբ՛ կՠշ՜թփ Ահէ ՠս ՜հէ 

աջճսռձզ ժճս՞՜ձ, ՠդբ. Փ՜փձ ազձտձ ՜ջ՞զէՠջ բ: Ես ՜հէտ 

՜ոՠձ, դբ. Կճջճսոՠէ բ ազձտձ: Բ՜հռ ածղկ՜ջզպձ կզ՜հձ 

Աոպճսթճհ բ ՞զպՠէզ: Իոժ Հ՜հճռ ՜խ՜ձզձ ՞ձ՜ռզձ զ 



Վ՜ջղճչ ՜շ դ՜՞՜սճջձ՚ զ կՠթ տզչ՜ձ, ճջ ժճջմզ՚ Սբկփ 

Մզ՛դբ ճխճջկ՜թձ ՠս կ՜ջ՟՜ոբջձ Աոպճս՜թ կՠջ կՠխ՜ռձ 

աի՜հզ, ՜հէ թ՜՞բ զ ոզջպձ դ՜՞՜սճջզձ ՠս զղը՜ձ՜ռձ ՠս 

կՠթ՜կՠթ ձ՜ը՜ջ՜ջ՜ռձ աՀճ՞զձ ղձճջի՜ռ, ճջ ՞դ՜-

ռՠ՜է պ՜ձ կՠա ՠս ՟՜ջլձՠձ աՠժՠխՠռզո կՠջ, ազ ՜ջե՜-

ձ՜ոռզձ կպզռ ձճջ՜, ՠս ժ՜ռռճստ կձ՜ոռճստ ի՜հջՠձզ 

ի՜ս՜պո ՠս բջբձո, ՠս հ՜ս՜ձ՟ո կՠջ, վ՜շ՜սճջՠէճչ 

աՀ՜հջ ՠս աՈջ՟զ ՠս աՍճսջ՝ Հճ՞զձ հ՜հեկ ՠս ՜ձաջ՜ս հ՜-

սզպՠձզս. ՜կբձփ 

Աջ՟, դճխէճչ ա՜հէ զջո զ ՝՜ռ, ՠժՠոռճստ զ ՝՜ձո 

կՠջ հ՜շ՜նզձ, աճջ ոժո՜տ յ՜պկՠէ չ՜ոձ ոճսջժճսձզձ, 

աճջ չ՜ջբզձ ՠս ՜ջպ՜տոբզձփ Աձ՟ բջ պՠո՜ձՠէ աէ՜ռ ՠս 

ա՜խ՜խ՜ժ, ածզմ ՠս աի՜շ՜մ, ազ ՝՜ե՜ձբզձ աճջ՟զո զ 

ի՜ջռ, ՠս աՠխ՝՜ջո ՠխ՝՜ջռ, ավՠո՜հձ ի՜ջոձբ ՠս ի՜ջոձ 

զ վՠոբ, ա՜հջ զ ժձճնբ ՠս ժզձ ՜հջբ. ՠս տ՜ժՠ՜է իՠշ՜-

ռճսռ՜ձբզձ, ա՝՜ջՠժ՜կո ՠս աոզջՠէզո զ կզկՠ՜ձռփ Ոՙի 

կՠթզ ՜խՠպզ, ՜ս՜խ պ՜ջ՜ժճսո՜ձ՜ռ ՠս Ռ չ՜ՙհ պ՜շ՜-

յ՜ձ՜ռ, ճջ ՠժզձ ի՜ոզձ զ չՠջ՜հ ՜ա՞զո Հ՜հճռ, կՠթ 

ժոժզթտ ՠս պ՜՞ձ՜յտ, ազ ճմ ՞զպբզձ դբ ճս՛ջ ՠջդզռՠձ. 

ճկ՜ձտ ադ՜չ՜ձէճս պձՠջձ թ՜ըբզձ ժբո ՞զձ, ՜հէտ՚ 

աը՜ձճսդձզձ ՠս աբոյ՜յձզձ ՜շ՜ձռ ՞ձճն, ՜հէտ՚ աի՜ձ-

՟ՠջլո ՠս ա՜՞՜ձՠէզտձ. ժբոտ՚ ապ՜ձ զձմտձ ՠս ա՜յ-

ջ՜ձտձ, ճկ՜ձտ ՠջդ՜հզձ ՠս ՜հէտ զ թճչ ՜ձժ՜ձբզձ, ՜հէտ 

՞ձ՜ռՠ՜է կՠջլ որըդ՜հզտ, լՠշո ՜ձժ՜ձբզձ ՠս զ ձճռ՜-

ձբ ժճպճջբզձ, ՠս ժզոճռ կ՜պ՜խ՜պճսձժ կ՜ձժճսձտ ՠս 

ժճհո ՜խնժճսձտ զ ծ՜ձ՜յ՜ջիզձ կՠշ՜ձբզձ զ ոճչճհ ՠս զ 

թ՜ջ՜սճհ, հ՜ձլջՠսճհ ՠս զ ռջպճհ, ՠս ճ՛չ ժ՜ջբ յ՜պկՠէ, 

ժ՜կ ՞ջճչ ՜ջժ՜ձՠէ ա՜ձռո ՠս աչզղպո կՠթզ ՜խբպզռ, 

աճջ հ՜ձիձ՜ջզձ մ՜ջզ ՟զյ՜ձ. հ՜շ՜նկբ իՠթՠէ՜արջտձ, 

հՠպճսոպ թճչձ, հ՜նկբ ոճչ ՠս հ՜իՠժբ՚ ոջ՜թճսդզսձ, ՠս 

ճմ ՞ճհ դզս ՜խ՜խ՜ժզ ձճռ՜, ՠս ճմ ժ՜ջբզձ վ՜ըմՠէ ճս-

ջբտ, ՠս ճմ ա՞զձո վջժ՜ձ՜ռ ՜ձլ՜ձռ զսջճռ պ՜էփ Իոժ 

ըրձդտ՜ջձ ՞ձ՜ռ կզձմ հԵջՠս՜ձ ՠս ՜շ ա՝ՠջթձ ՠս ազսջ 

//(195՝) ղջն՜ժ՜հ ՞ՠխրջ՜հտձ, աճջ հՠպ ո՜ժ՜ս ՜սճսջռ 

՟՜ջլ՜ձ արջտձ յ՜ջոզռ զ չՠջ՜հ պ՜ծժ՜ռ բ ՜ձըձ՜հ 

ժճպճջՠռզձ ա՜ձդզս ՠս ա՜ձի՜կ՜ջո, ՜սՠէզ տ՜ձ աԺԵ 

՝զսջո, ՠս ՜շզձ ատ՜խ՜տձ ՟՜ջլՠ՜է հՠպ, ՠս ՜ոզձ դբ. 

Սճսէդ՜ձ Մճսջ՜պձ վ՜ըոպ՜ժ՜ձ ՟՜ջլ՜ս զ պճսձ. ՠս 

՜հէտ ՜ոՠձ դբ. Մձ՜հ զ լկՠշ՜հձճռձ Հ՜կզդ. ՠս ա՜հէձ 

հ՜հէճսկ չ՜հջզ ՞ջՠոռճստփ Զ՜հո ո՜ժ՜սո վճտջ զ ղ՜պբ 

թ՜ձճսռ՜տ գոպ ժ՜ջզ կՠջճսկ, ճջյբո էճս՜տ զ ի՜ս՜պ՜-

ջզկ ՜ջ՜ձռ. ՜խ՜մՠկ ի՜կ՜ջլ՜ժճսդՠ՜ձո էշՠէ ՠս ա՜ձ-

ի՜ջկ՜ջճսդզսձ ՝՜ձզս գձ՟ճսձՠէ, զ աէ՜սձ զ չ՜պդ՜-

ջ՜ռձ ՝՜ե՜ձՠէ ՠս զձլ մզ կՠխ՜՟ջՠէփ 

Բ՜հռ ՞ջՠռ՜ս ո՜ զ ի՜հջ՜յՠպ՜ձզոպ կ՜հջ՜տ՜-

խ՜տձ Լբչ ժճմՠռՠ՜է, ճջ բ Աշզսթ, զ ՟ճսշձ Նձնկ՜ձ 

Սճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թձզձ, ճջ հ՜հեկ ՞ՠջՠ՜է ՠս կ՜պձՠ՜է 

բ հ՜խդ՜ջկ՜հզռ լՠշո, ճջյբո զ իձճսկձ պ՜յ՜ձ՜ժձ՚ զ 

լՠշո ՜հէ՜ա՞՜ռ, զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ պՠ՜շձ պբջ Փզ-

էզյճոզ ՠս զ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձ ձճջ՜յո՜ժ ՜ջտ՜հզձ՚ 

Վըէ՜պզոէ՜սզձ ձրպջՠռ՜ս Մՠժձճսդզսձ Աջ՜ջ՜թճռո 

լՠշ՜կ՝ Բ ՠս Գ ձրպ՜ջ՜ռձ, աճջ ՠխՠս աջ՜ս ՠս հ՜ս՜ջպ 

ոճջ՜հ դվ[զձ] ՌՁԵ (1636), ՟ՠժպՠկ՝ՠջ ԺԵ, Սճսջ՝ Յ՜-

ժճ՝՜հ յ՜իճռ. Զճջ ՜խ՜մՠկ աի՜ձ՟զյճխո՟ ՜հո ոճսջ՝ 

ժպ՜ժզո ՠս ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՝ճսջ՜ոպ՜ձզո, հճջե՜կ 

ժ՜ջ՟՜տ ժ՜կ րջզձ՜ժբտ, ա՜շ՜նզձ ՠս աչՠջնզձ ՜ղը՜-

պճխո՟ կՠժ Հ՜հջ կՠխ՜հզս կզ հզղբտ. ՠս Աոպճս՜թ, ճջ ՜-

շ՜պձ բ զ պճսջո ՝՜ջՠ՜ռ, լՠա՚ հզղճխ՜ռ՟ ՠս կՠա հզղՠ-

էճհո ՜շի՜ո՜ջ՜ժ ճխճջկՠոռզ. ՠս ձկ՜ վ՜շտ, ՜սջիձճս-

դզսձ ՠս ՞ճիճսդզսձ հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 190՝ (ԺԸ ՟. ձրպջ՞զջ) Ահո ՞զջգո Յճչ՜ձբո 

չ՜ջ՟՜յՠպզձ ՠս Եխՠտՠռզ Աղճպՠ՜ձձ (պՠո ժձտ՜-

՟ջճղկ): 

2. 190՝ (Աջ՜՝՜պ՜շ ՞ջճսդզսձ): 

3. 195՝ (Նրպջ՞զջ) Ի դճս՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ ՌՃԾԹ 

(1710), վՠպջվ՜ջ ՜կոճհ բ, կ՜իպՠոզ Քբղզղձ ՜հմ 

՞ջգզմ ՞զձձ Ժ խշճսղ ՠպ ՠս հզղ՜պ՜ժձ րջիձճսդՠ՜կ՝ ՠ-

խզռզ ՠս զսջ ճջ՟ճռձ՚ Ոի՜ձզձ, Աջճսդզձզձ ՠս Ղ՜ա՜-

ջզձ ՠս թձճխ՜ռձ ՜կՠձ՜հձզ ՠս ա՜ջկզռ ձճջզձ. ՠսո կզ-

ոհո ճջ՟զձ՚ Մ՜ջժճոձ իղ՜պ՜ժձ ՜սջիձճսդՠ՜կ՝ ՠխզռզփ 

4. 195՝ (ԺԸ ՟., ղխ՜՞զջ) ՅԱյճսա՜զձտզձ ի՜կ՜կ-

ծզ Յճչ՜ձբոզ ճջ՟զ Ս՜ջ՞զոձ Բ մ՜վճս կբժ ո՜ջճս աբձ-

ծզջճչ, կբժ ո՜ջճս աբձծզջճչ, կբժձ ժբշբպբ, կբժձ խճս-

է՜ջզղզ ՜ծկզ. Բ—ձ՚ կբժ արէրդզփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 1. (ոՠս) Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Յճչի՜-

ձբո չ՜ջ՟՜յՠպ. ՌՃԼԴ (1685): 

2. (Կ՜ջկզջ) Գզջտո Սճսջ՝ Էնկզ՜թձ՜ բփ 
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 ԺԸ — XVIII 

ԹԵՐԹ՚ 344. մ՞ջճս՜թ՚ 34՝—5՜, 36՝—8՝, 341՝—4՝փ 
ՊՐԱԿ՚ Ա—Գ×12 (Գ 14)+Ա—ԻԶ×12 (Բ, ԺԵ 14, Գ, ԺԶ, ԻԲ, ԻԳ, 
ԻԴ 10)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՟ջճղկճչ (պ՜ջ՝ՠջ՚ 1—38, 39—344)փ 
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 32×21փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ղխ՜՞ջ՜ձկ՜ձ 
ձրպջ՞զջ (ձրպջ՞զջ՚ 35՝—6՜)փ ՏՈՂ՚ 41փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ոՠս 
ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդ, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ 
ճոժՠարթ ՠս ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟փ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջ, վճտջզժ յ՜պ-
շճս՜թտձՠջ, պՠխ-պՠխ դ՜ձ՜տզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճսձ՜վճըճս՜թ 
(321՜—41՜)փ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ ձ՜ըժզձճսկ չՠջ՜ձճջճ՞ճս՜թ, տՠջ-
թճս՜թ, ռՠռ՜ժՠջ, ՜ձժզսձձՠջգ՚ կ՜ղճս՜թ, վ՜ժ՜ձձՠջձ՚ գձժ՜թփ 

ԾՆԹ. Նճհձ ՞ջմզ լՠշտճչ լՠշ. 1006, 1008փ 
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— 1՜—341՜ [Մՠժձճսդզսձ Ծձձ՟ճռ] 

1. 1՜—36՜ Աշ՜ն՜՝՜ձճսդզսձ ՠս ՞ճչ՜ո՜ձճս-

դզսձ Սճսջ՝ Գջճռ 
՜. 1՜—27՜ Գճչ՜ո՜ձճսդզսձ Սճսջ՝ Գջճռ. Աշ՜-

նզձ ՝՜ե՜ձճսկձ ա՞՜խ՜վ՜ջբ ձճջզձ, ա՜ջե՜ձ՜յ՜-
պճսդՠձբ, ՜շ՜ջժ՜հբ, ի՜ջժ՜սճջճսդՠձբ, յպխճհ է՜հ-
ձճսդՠձբ, ՟եճս՜ջճսդՠձբ, րջզձ՜ժբ, ժ՜ջ՞բ ՠս ապջ՜-
կ՜՟ջճսդՠ՜ձռ — Հշմ՜ժ՜սճջ ՜հձ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձձ ՠ-

՞զյպ՜ռսճռ... 

՝. 27՜—8՜ Մՠժձճսդզսձ իզձ՞ ՞ջՠ՜ձռձ Մրոզոզ. 

Աշ՜ջժճսդզսձ — Ե՝ջ՜հՠռզտձ գոպ չժ՜հճսդՠ՜ձ ոջ՝ճհձ 

Հՠջրձզկճոզ... 

՞. 28՜—34՜ Կ՜ձճձտ, ճջտ չ՜շՠձ ան՜ի իզձ՞ 

՞ջՠ՜ձռ — Մզձմ Մօոբո ա՜հո յ՜պկճսդզսձո ՜ղը՜ջիզ 

՞ջբ... 

2. 35՝—6՜ Ահոճտզժ ՠձ Ժ՜կ՜ձ՜ժ՜՞ջճսդզսձտ 

՜ղը՜ջիզ ժ՜կ ՝ճէճջ Հձճհ ժպ՜ժ՜ջ՜ձզ՚ հԱ՟՜կ՜հ 
կզձմՠս ՜շ Քջզոպճո — Ակՠձ՜հձ զ ոժա՝՜ձբ ՜ղը՜ջիզ 

1, հԱ՟՜կ՜հ... Քջզոպճո ճսջՠկձ թձ՜ս հ՜կզ ՜ղը՜ջիզ 

3950փ 

3. 39՜—338՝ Մՠժձճսդզսձ Ծձձ՟ճռփ Գէճսը Աշ՜-

նզձ. Շ՜ջ ՞էըճռ. Գջզ ոպՠխթճսկձ ՜ղը՜ջիզ ՠս ՞ճջթձ 

չՠռ ՜սճսջռ... ՠս ակ՜ջ՟ձ զ չՠջ՜հ ՜հէճռ զ՝ջ Տբջ ժ՜-
ռճհռ — Ի ոժա՝՜ձնբփ Ն՜ը ոճսջ՝ձ 0՞ճոպզձճո, ոճսջ՝ձ 

Ակ՝ջճոզճո ՠս Բ՜ոզէզճո. զ ոժա՝՜ձբ ՜ոՠձ... 

Ծձձ՟ճռզ 50 ՞էճսըձՠջզ կՠժձճսդՠ՜ձ զսջ՜տ՜ձմզսջ ըճ-

ջ՜՞ջզձ ժզռ՚ «Շ՜ջ ՞էըճռ»՚ պճսՠ՜է ՞էըզ ի՜կ՜շրպ ղ՜ջ՜՟-

ջ՜ձտճչփ 

— 339՜՝ Շ՜ջ ՞էըճռ ՠս յ՜պկճսդզսձ ՝ճէճջզ 

Ծձձ՟ճռ (ռ՜ձժ) — Յ՜շ՜նձճսկ հ՜կզ ՜ղը՜ջիզ, չՠռՠ-

ջճջ՟ճսկ ՜սճսջ, ճջ բ ՜սճսջ ճսջ՝՜դճս՚ ոպՠխթ Աոպճս՜թ 

աԱ՟՜կ... ՠս ա՜կՠձՠոՠ՜ձ հ՜սզպՠձզռ զ կպզ ճսձՠռ՜հփ 

4. 340՜—1՜ Փ՜շտ Աոպճսթճհ՚ ոպՠխթճխզձ հ՜-

ջ՜ջ՜թճռ Ծձձ՟ճռ — Խճոպճչ՜ձզկ տՠա, Տբջ, ՝ճէճջճչ 

ոջպզս զկճչ, ազ ի՜հՠռ՜հ զ ՞ճջթո զկ՜ոպճսդՠ՜ձ ՠս 

ժ՜ջճխճսդՠ՜ձ տճ... Ես ճխճջկճսդզսձ ձճջ՜ հ՜ա՞բ—հ՜ա՞ 

ՠջժզսխ՜թ՜ռ ձճջ՜փ Փ՜շտ... ՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. (ժձտ՜՟ջճղկզ պ՜ժ) Թրկ՜ո չ՜ջ՟՜յՠպզո բփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 1՜ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ՚ Թրկ՜ո չ՜ջ-

՟՜յՠպ, 1811փ 
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ԹԵՐԹ՚ 319. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜՝, 172՜—3՝, 308՜՝, 317՝—9՝փ 
ՊՐԱԿ՚ 1×1+Ա—ԺԴ×12 (Թ 10, ԺԲ 16)+1×2+Ա—ԺԲ×12 (ԺԲ 14)փ 
ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 32×20,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ 
կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞ջ՜ձկ՜ձ ղխ՜՞զջփ ՏՈՂ՚ 40փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜-
ա՜ջ՟ ոՠս ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ թ՜խժ՜դճսխդ, 
էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ճոժՠարթ ՠս ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟փ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 1+1, 
թ՜խժ՜դճսխդ (կ՜ոձ ՜ոպ՜շզ) ՠս 1 դՠջդ ոժա՝զռ, դճսխդ (կ՜ոձ 
լՠշ՜՞ջզ դխդզ)փ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջ, պՠխ—պՠխ 
վճտջ յ՜պշճս՜թտձՠջ. ժ՜ակզ ժ՜ղզձ ձ՜ըժզձճսկ չՠջ՜ձճջճ-
՞ճս՜թ, տՠջթճս՜թ, ռՠռ՜ժՠջ, ՜ձժզսձձՠջգ՚ կ՜ղճս՜թ, վ՜ժ՜ձձՠջձ՚ 
գձժ՜թփ 

ԾՆԹ. Նճհձ ՞ջմզ լՠշտճչ լՠշ. 1005, 1008փ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1. 2՜—171՝ Մՠժձճսդզսձ Թճսճռ 

— 2՜ Աշ՜ջժճսդզսձ — Գզջտո ՜հո ՠ՝ջ՜հՠռՠջբձ 

հոժա՝բ զսջճհ ՜ոզ. Վ՜հզ, բ՟ճսյյբո, ՜հոզձտձ՚ Ես ըրոՠ-

ռ՜ս. հճսձ՜ջջբձ՚ Աշզդկճո... ճջ ՠխՠս հ՜կբ նջիՠխՠխզձ 

798 ՜շ ՜կձ 837. չ՜ըծ՜ձ ՜շ՜ջժճսդՠ՜ձփ 

Թզստզ 36 ՞էճսըձՠջզ կՠժձճսդՠ՜ձ զսջ՜տ՜ձմզսջզ ըճ-

ջ՜՞ջզձ ժզռ՚ «Շ՜ջ ՞էըճռ» պճսՠ՜է ՞էըզ ի՜կ՜շրպ ղ՜ջ՜՟-

ջ՜ձտճչփ 

՜. 2՝—170՜ Մՠժձճսդզսձ դճսճռփ Գէճսը Ա. Շ՜ջ 

՞էըճռ. ոժո՜ձզ դզսձ ճջ՟սճռձ Իոջ՜հբէզ զ տո՜ձ ՜կբ... 
ճջտ ՠձ չ՜դոճսձ ՠջՠտ ի՜ա՜ջտ իզձ՞ ի՜ջզսջ հզոճսձ — 

Ես ըրոՠռ՜ս Տբջ. Ոջ ա՜ձ իջՠղպ՜ժձ, ճջ ժջբջ ա՜ձլձ 

Աոպճսթճհ... 

՝. 6՜—10՜ Գէճսը ՠջժջճջ՟փ Շ՜ջ ՞էըճռ. Տջ՜-

կ՜՟ջզձ ՝՜ձ՜ժտ ՠջժճպ՜ո՜ձ ռՠխզռձ Իոջ՜իէզ, 

ղճսջն աըճջ՜ձ՜ս զ մճջո թ՜՞ո ՜ղը՜ջիզ... ճջտ աՠժՠ-
խՠռզձ յ՜ղպյ՜ձՠէ ՠս ձ՜ը՜ըձ՜կՠէ յ՜ջպզձ — 

[Բ՜ձ]. Իսջ՜տ՜ձմզսջտձ ՞ձ՟՜ս, ձղ՜ձ՜ս...փ [Մՠժձճսդ.] 

Ե՝ջ՜հՠռՠջբձ` Իսջ՜տ՜ձմզսջտձ գձ՟ ՟ջրղ՜ժ՜ռ զսջՠ-

՜ձռ... 

՞. 10՜—3՝ Գէճսը ՠջջճջ՟փ Շ՜ջ ՞էըճհ. Զխՠսպ՜-

ռզո զ պՠխզ ՜հձ՜ստ ՜ձ՟ջ՜ձժ՜ռձ Իոջ՜բէզ զ յ՜ղպ-
կ՜ձ զսջճսկ յ՜ի՜ձնբ Աոպճս՜թ... ձճռ՜ յ՜իյ՜-
ձճսդզսձ զջ՜ռձ ըճջ՜ձզ ՝՜ղըզ — [Բ՜ձ]. Ահոճտզժ ՠձ 

՜ա՞տփ [Մՠժձճսդ.] Ահոզձտձ՚ ՜հոճտզժ ՠձ թձՠ՜էտձ... 

՟. 13՝—7՜ Գէճսը մճջջճջ՟փ Շ՜ջ ՞էըճռ. Թճսզձ 

Ղՠսպ՜ռզտձ 30—ջ՟ ՜կբ 8580, ճջտ ժջզռՠձ ա՜ձրդո 
պ՜յ՜ձ՜ժզձ կզձմ ղ՜ջեզռզձ տ՜ձ՜ժտձ... ՠս վզխտձ, 
24 ի՜կ՜ջփ Բ՜հռ Մՠջ՜ջ՜ռսճռ չ՜ձ՟՜ժտձ, ոզսձտձ ՠս 
ը՜ջզողտձ, ի՜կ՜ջ 31 — [Բ՜ձ.] Աշ ադզս ճջ՟սճռձ 



Կ՜ի՜դճս...փ [Մՠժձճսդ.] Ի չՠջձ՜՞ճհձ ՞էճսըձ 15 ի՜-

կ՜ջձ... 

ՠ. 117՜—20՝ Գէճսը իզձ՞ՠջճջ՟փ Շ՜ջ ՞էըճռ. 

Հջ՜կ՜հբ Աոպճս՜թ յխթճռ կՠջեզէ զ ՝՜ձ՜ժ՜ռ... 
աղձճսդՠձբ ժ՜ոժ՜թՠ՜էտ նջճչտձ ՜ձզթզստ վճջլՠձ — 

[Բ՜ձ.] Հջ՜կ՜հՠ՜ ճջ՟սճռձ Իոջ՜բէզ...փ [Մՠժձճսդ.] 

Յՠ՝ջ՜հՠռզո ՜շ՜ժռզ յ՜պծ՜շո... 

ա. 120՝—6՜ Գէճսը չՠռՠջճջ՟փ Շ՜ջ ՞էըճռ. Աշ՜-

՟ջզ ճսըպձ ոջ՝՜՞ճջթճսդզսձ ՠս ՜ջ՜ջմճսդզսձ Ն՜-
աօջՠռսճռ... տ՜ի՜ձ՜հտձ րջիձզռՠձ աեճխճչճսջ՟ձ — 

[Բ՜ձ.] Ահջ ժ՜կ ժզձ կզձմ ՜շձզռՠձ աճսըպո...փ [Մՠժ-

ձճսդ.] Ե՝ջ՜հՠռՠջՠձ` Մզձմ ՝՜ե՜ձզռՠձ ժ՜կ ճջճղզ-

ռՠձ... 

բ. 126՜—9՝ Գէճսը ՠրդձՠջճջ՟փ Շ՜ջ ՞էըճռ. Իղ-

ը՜ձտձ ՠջժճպ՜ո՜ձ ռՠխզռ կ՜պճսռ՜ձՠձ պ՜յ՜-
ձ՜ժզձ ձճջ՜յբո ժ՜ձ՞ձՠռՠէճհ այ՜ջ՞ՠսո... ՠս ա՜-
ձրդո զ յեպո պ՜յ՜ձ՜ժզձ. ի՜կ՜ջ 12 — [Բ՜ձ.] Ես 

ՠխՠս հ՜սճսջ հճջճսկ կզձմ ժ՜պ՜ջՠ՜ռ Մօոբո...: [Մՠժ-

ձճսդ.] Ոմ զձտձ՜կ՝, ՜հէ՚ Բՠոբէզբէզս... 

գ. 29՝—30՝ Գէճսը Ոսդՠջճջ՟փ Շ՜ջ ՞էըճռ. Ն՜-

ը՜՞ջբ Աոպճս՜թ ՜ղպ՜ձ՜ժզձ ՠս ծջ՜՞՜ռ աաՠպՠ-
խճսկձփ Եջժջճջ՟ ի՜կ՜ջ: 6 պ՜հ ա՜ջ՜ջմճսդՠ՜ձ լՠշ-
ձ՜՟ջճսդՠ՜ձ Ղՠսպ՜ռսճռ — [Բ՜ձ.] Մզձմ ՟զռՠո աՠրդձ 

ծջ՜՞ոձ...փ [Մՠժձճսդ.] Ահոզձտձ՚ զ ՠրդձ՜ոպՠխՠ՜ձ ՜ղ-

պ՜ձ՜ժզձ... 

դ. 30՝—4՜ Գէճսը զձձՠջճջ՟փ Շ՜ջ ՞էըճհ. Հջ՜-

կ՜հբ Աոպճս՜թ ՠ՝ջ՜հՠռսճռ զ Սզձ՜հ իշմ՜ժՠէ ակ՜-
պզժձ, ճջ ժ՜ջ՞՜ս բջ ՠջժջճջ՟... ՜կյձ, ճջ բջ ՜շ՜ն-
ձճջ՟ ծ՜ձ՜յ՜ջիզձ ՠս ի՜ձ՞ոպճսդՠ՜ձ — [Բ՜ձ.] Խր-

ոՠռ՜ս Տբջ գձ՟ Մօոզոզ...փ [Մՠժձճսդ.] Աոպճսոպ հ՜հպ բ 

չՠջոպզձ... 

ե. 34՜—9՝ Գէճսը պ՜ոձՠջճջ՟փ Շ՜ջ ՞էըճռ. 

Հջ՜կ՜հբ Աոպճս՜թ ՠխ՜ձզէ ՠջժճսռ վճխճռ ՠս ձճռզձ 
ժզջ՜շճսկձ... պ՜յ՜ձ՜ժձ ժ՜ձըբ ՝՜ձ՜ժզձ ՜խ՜-
մ՜ձրտձ Մրոզոզ — [Բ՜ձ.] Աջ՜ տՠա աՠջժճս վճխո...փ 

[Մՠժձճսդ.] Զզ ձճտրտ ժճմզռՠո աեճխճչճսջ՟ձ... 

ե՜. 39՝—50՜ Գէճսը կՠպ՜ո՜ձՠջճջ՟փ Շ՜ջ ՞է-

ըճռ. Տջպձն՜ձ ՠ՝ջ՜հՠռզտձ ՠս ըձ՟ջՠձ ակզոձ ՠս 
աոճըձ Ե՞զյպճոզ... ճսոպզ ՜ո՜ռ՜ս պՠխձ ՜հձ Գՠ-
ջՠակ՜ձ ռ՜ձժճսդՠ՜ձ — [Բ՜ձ.] Յ՜հոկզժ կզնճռզ ՠէ 

պջպճսձն եճխճչջ՟ՠ՜ձփ [Մՠժձճսդ.] Ե՝ջ՜հՠռՠջեձ բ` Ես 

բջ եճխճչճսջ՟ձ մ՜ջ՜մ՜ջ պջպձն՜էճչ... 

ե՝. 50՜—4՝ Գէճսը ՠջժուպ՜ո՜ձՠջճջ՟: Շ՜ջ ՞է-

ըճռ. Մ՜ջզ՜կ ո՜ժո ՝՜կ՝՜ո՜ձ՜ռ գձ՟ Մօոզոզ ՝ճ-

ջճպճսդՠ՜կ՝ ի՜ջժ՜ձզ... աժձզ ՠրդձ ՜սճսջռ ՝եղժզ ՠս 
ժճմզ — [Բ՜ձ.] Խճոՠռ՜ձ Մ՜ջզ՜կ ՠս Աի՜ջրձ...փ [Մՠժ-

ձճսդ.] Խձ՟ջզռՠո, դբ ճչ զռբ ՜հո ՠդճչյ՜ռզո... 

ե՞. 54՝—61՜ Գէճսը ՠջՠտպ՜ո՜ձՠջճջ՟: Շ՜ջ ՞է-

ըճռ. Մօոբո ՜շ՜տՠ՜ռ աՠջժճպ՜ո՜ձ էջպՠոո զ Ք՜-

ձ՜ձ... գձ՟ճսձ՜հձ գձ՟՟զկ՜ձ՜էձ Փ՜խՠ՝՜հ — [Բ՜ձ.] 

Ես մճսՠ՜ռ եճխճչճսջ՟ձ զ Հ՜ոՠջրդ՜հփ [Մՠժձճսդ.] Ոսջ 

ՠխՠս մճջՠտպ՜ո՜ձՠջճջ՟ ՝ձ՜ժ՜ջ՜ձ ՠ՝ջ՜հՠռսճռ... 

ե՟. 61՜—7՝ Գէճսը մճջՠտպ՜ո՜ձՠջճջ՟փ Շ՜ջ ՞է-

ըճռ. Ի յ՜պկճսդՠձբ էջպՠո՜ռ պջպձն՜ձ ՠ՝ջ՜հՠ-
ռզտձ... ՠ՝ջ՜հՠռզտձ գձ՟՟բկ իջ՜կ՜ձզ Տՠ՜շձ ՠջ՜ձՠ-
էլճչտ զ էՠ՜շձ ժճպճջզձ զ տ՜ձ՜ձ՜ռսճռ — [Բ՜ձ.] Տջ-

պձն՜ռզձփ [Մՠժձճսդ.] Սպջն՜ռզձ. 2 րջզձ՜ռ 1. 27. ՜-

շ՜ժռզ, դբ ձճտ՜ ՜ո՜ռզձ... 

եՠ. 67՝—71՜ Գէճսը պ՜ոձՠսիզձ՞ՠջճջ՟փ Շ՜ջ 

՞էըճռ. Կ՜ռճսռ՜ձնզ մ՜վ զկձ ձճսզջ՜ռ զսջ՜տ՜ձմզսջ 

աճիզռ... ազ ՠ՝ջ՜հՠռզտձ ժջզռՠձ զտխ՜ձռո, ճջտ ձճռ՜ 

կզղպ ճսոճսռ՜ձզռՠձ արջբձո Աոպճսթճհփ Հ՜կ՜ջ 37 — 

[Բ՜ձ.] Մզձմ ՜շձզռբտ ռըձթ՜հկճսձո Տՠ՜շձ...փ [Մՠժ-

ձճսդ.] Աոպճսոպ ՠս զ հ՜հէճռ պՠխՠ՜ռ հ՜հպ բ... 

եա. 71՜—7՝ Գէճսը չՠռպ՜ո՜ձՠջճջ՟փ Շ՜ջ ՞է-

ըճռ. Կճջը, Դ՜՟՜ձ, Ա՝զջճձ ՠս Գրձ ՜կ՝՜ջղպզձ 
գձ՟՟բկ Մօոզոզ... զ ո՜ոպժ՜ձ՜էձ իջճհձ Աի՜ջրձ, ՜-

խրդզստ զսջճչ ՜ջ՞ՠէճս — [Բ՜ձ.] Աի՜ ՠս Կճջը ճջ՟զձ 

Եո՜ի՜շ՜հ...փ [Մՠժձճսդ.] Աոպճսոպ հ՜հպ բ, դբ Կճջը 

բջ իրջՠխ՝րջճջ՟զ Մօոզոզ... 

եբ. 77՝—81՜ Գէճսը ՠրդձՠսպ՜ո՜ձՠջճջ՟փ Շ՜ջ 

՞էըճռ. Մօոբո աՠջժճպ՜ո՜ձ ռՠխզռձ Իոջ՜բէզ զ կբն 

ձճռ՜ կզ՜հձ թ՜խժզ ՞՜ս՜ա՜ձձ Աի՜ջրձզ... ՠս ի՜ո-
պ՜պզ տ՜ի՜ձ՜հճսդզսձ — [Բ՜ձ.] Խրոՠ՜ռ ՜շ ճջ՟զոձ 

Իոջ՜բէզ...փ [Մՠժձճսդ.] Ահոզձտձ՚ զ ռՠխբ զսջՠ՜ձռ... 

եգ. 81՜—3՝ Գէճսը ճսդՠսպ՜ո՜ձՠջճջ՟փ Շ՜ջ ՞է-

ըճռ. Ի պՠխզ ե՜շ՜ձ՞՜ժ՜ձ չզծ՜ժզ, ժՠջ՜ժջճհ ՠս 
դճղ՜ժզ Աոպճս՜թ տ՜ի՜ձ՜հզռ ՜շձղ՜ձ՜՟ջբ 
աաճիո... պ՜հռՠձ ապ՜ո՜ձճջ՟ո տ՜ի՜ձ՜հզռ ՠս աձճ-
ո՜ է՜ս՜՞ճհձո ՠս գձպզջո — [Բ՜ձ.] Դճս ՠս ճջ՟զտ տճ 

ժջՠոնզտ ա՜ձրջբձճսդզսձ ոջ՝՜ջ՜ձզձ...փ [Մՠժձճսդ.] 

Ահոզձտձ՚ ՟ճս ՠս հՠպձճջ՟տ տճ... 

եդ. 83՝—93՝ Գէճսը զձձՠսպ՜ո՜ձՠջճջ՟փ Շ՜ջ 

՞էըճռ. Գջզ՚ նճսջ ոջոժկ՜ձ զ կոըջճռ ՜հջՠռՠ՜է ժ՜ջ-
կզջ ՠջձնճհ ՠս ը՜շձՠ՜է — [Բ՜ձ.] Ահո բ ժջրձփ [Մՠժ-

ձճսդ.] Ահոզձտձ՚ ՜ջ՜ջճխճսդՠ՜ձ ժ՜կ ՜ջ՜ջճխ՜ժ՜ձ ր-

ջբձտ... 

զ. 93՝—9՜ Գէճսը տո՜ձՠջճջ՟փ Շ՜ջ ՞էըճռ. Մՠ-

շ՜ձզ Մ՜ջզ՜կ. ՠջժջճջ՟ 3 ի՜կ՜ջփ Ս՜ժո թ՜ջ՜սճս 
պջպձն՜հ եճխճչճսջ՟ձ... զ էՠ՜շձ Հրշ կՠշ՜ձզ Աի՜-
ջրձ — [Բ՜ձ.] Ես ՠժզձ ճջ՟զտձ Իոջ՜բէզ...փ [Մՠժձճսդ.] 

Ահո Սՠձ ՜ձ՜յ՜պ ՜հէ բ զ Սզձ՜հբ... 

զ՜. 99՜—105՜ Գէճսը տո՜ձՠսկզՠջճջ՟փ Շ՜ջ ՞է-

ըճռ. Ե՝ջ՜հՠռզտձ ազն՜ձզձ Աջ՜՟՜հ ՜ջտ՜հբձ, ՠջժ-
ջճջ՟ 2 ի՜կ՜ջձ պջպձն՜հ եճխճչճսջ՟ձ... ՠ՝ջ՜հՠռզտձ 
յ՜պՠջ՜ակՠձ աԵիրձ՜հ ՠս րլ դ՜՞՜սճջ՜ռ — [Բ՜ձ.] 

Ք՜ձ՜ձ՜ռսճռ դ՜՞՜սճջձ Աջ՜՟...փ [Մՠժձճսդ.] Եջժջզձ 

Ք՜ձ՜ձճս մբ ձժ՜պկ՜կ՝. ոճչճջ բ Սճսջ՝ Գզջձ աՠպՠ-

խճսկձ... 

զ՝. 105՜—11՜ Գէճսը տո՜ձՠջժճսՠջճջ՟ [՞էըճհ]փ 

Շ՜ջ ՞էըճռ. Բ՜խ՜ժ ժճմբ աԲ՜խ՜՜կ, ազ ՜ձզթ՜ձզռբ 



 

աՠ՝ջ՜հՠռզո... ճսոպզ 22 ի՜կ՜ջ զ իջՠղպ՜ժբձ ՝ՠջ՜-
ձճչ զղճհ ըրոճխզ հ՜ձ՟զկ՜ձբ — [Բ՜ձ.] Ես էճսՠ՜էտ 

՝՜ձ՜ժ՜ռ՜ձ զ ՟՜ղպոձ Մճչ՜՝ճսփ [Մՠժձճսդ.] Ոջտ զ 

իձճսկձ բզձ Մճչ՜՝ճս... 

զ՞. 111՜—20՜ Գէճսը տո՜ձՠսՠջՠտՠջջճջ՟: Շ՜ջ 

՞էըճռ. Բ՜խ՜՜կ ՜ձզթ՜ձՠէճռ աՠ՝ջ՜հՠռզո ՝՜ռզ 
կպ՜ռ րջիձՠ՜ռ աձճո՜.. ՠս ահ՜խդճսդՠձբ ձճռզձ ՞ճս-
ղ՜ժբ ՜ոպճսոպ չՠջոպզձ վճըբ ապՠխզձ 27 ի՜կ՜ջ 
— [Բ՜ձ.] Ես ՜ո՜ռ Բ՜խ՜՜կ Բ՜խ՜ժ՜հ...փ [Մՠժձճսդ.] 

Բ՜խ՜՜կ ա՜հոճոզժ ոՠխ՜ձո ժ՜ձ՞ձզէ իջ՜կ՜հՠ՜ռ... 

զ՟. 120՜—8՜ Գէճսը Քո՜ձՠսմճջոՠջճջ՟փ Շ՜ջ ՞է-

ըճռ. Բ՜խ՜՜կ ՠջջճջ՟ ՠս մճջջճջ՟ ՜ձ՞՜կ րջիձՠ՜ռ 
աԻոջ՜բէ... Դ՜ջլՠ՜է աԱկ՜խՠժ՜հ, աՆզձ՜ռսճռ, ադ՜-
՞՜սճջճսդՠձբ Հշրկ՜հՠռսճռ ՠս աժճջթ՜ձկ՜ձբ ձճռզձ 
— [Բ՜ձ.] Ես կզձմ ՠպՠո Բ՜խ՜՜կ...փ [Մՠժձճսդ.] Եպՠո, 

՜հոզձտձ՚ թ՜ձՠ՜ս... 

զՠ. 128՜—35՝ Գէճսը տո՜ձՠսիզձ՞ՠջճջ՟փ Շ՜ջ 

՞էըճռ. Պճշձժ՜ձ՜ձ ՠ՝ջ՜հՠռզտձ գձ՟ Մ՜՟՞՜ձ՜ռ-
սճռ... ոյ՜ձ՜ձՠէճչ հԱկՠդզ ՠս աԳրայ՜հ ՠս չ՜ոձ ՜հ-
ձճջզժ Աոպճս՜թ ձկ՜ ատ՜ի՜ձ՜հճսդզսձ զ կղպձնՠձ՜-
սճջո ՜շձղ՜ձ՜՟ջբ — [Բ՜ձ.] Ես ՝ձ՜ժզսջ Իոջ՜բէբ 

հ՜հձկզժ ե՜կ՜ձ՜ժզ զ Սՠդզկ — [Մՠժձճսդ.] Է ՜հո 42 ՠս 

չՠջնզձ ՝ձ՜ժ՜ջ՜ձ ՠ՝ջ՜հՠռսճռ... 

զա. 135՝—7՝ Գէճսը տո՜ձՠսչՠռՠջճջ՟ ՞էըճհփ 

Շ՜ջ ՞էըճռ. Ե՝ջ՜հՠռզտձ կպ՜ձՠէճռ զ Սճսջ՝ ՠջժզջձ 
դճսզձ զ տո՜ձ ՜կ՜ռ ՠս զ չՠջ հզսջ՜տ՜ձմզսջ ռՠխո, ազ 
ձճռ՜ ՠջժզջձ ՝՜ե՜ձզռզ — [Բ՜ձ.] Զժձզ կՠխո՜կ՜-

ժ՜ջ՟՜ռ: [Մՠժձճսդ.] Ահոզձտձ՚ յճշձժ՜ռ, ճջա՜ձ ղձ՜-

ռճխ՜ռ գձ՟ ՟ոպՠջ՜ռձ Մճչ՜՝ճս... 

զբ. 137՝—41՝ Գէճսը տո՜ձՠսՠրդձՠջճջ՟փ Շ՜ջ ՞է-

ըճռ. Վ՜ոձ ՟ոպՠջ՜ռձ Ս՜խվ՜ոպ՜հ Աոպճս՜թ պ՜հ 
արջբձո... ՠս զձտՠ՜ձ ՟տոճսդՠ՜ձ եճխճչջ՟ՠ՜ձ ժ՜ռճս-
ռ՜ձՠէ աՅՠոճս — [Բ՜ձ.] Ես կՠջլՠռ՜ձ ՟ոպՠջտձ Ս՜խ-

վ՜՜՟՜հ...փ [Մՠժձճսդ.] Զզ ՜շգձդՠջ ՟ջ՜ձ պ՜յ՜ձ՜-

ժզձ բջ չջ՜ Մօոզոզ... 

զգ. 141՝—5՜ Գէճսը տո՜ձՠսճսդձՠջճջ՟փ Շ՜ջ ՞է-

ըճռ. Ն՜ը՜՞ջբ Աոպճս՜թ աժ՜ռճսռՠ՜է աճիո զ պրձզ 
կ՜պճսռ՜ձՠէզ... աձճհձ աճիոձ իջ՜կ՜հբ կ՜պճսռ՜ձՠէ 
զ պրձզ Զ՜պժզ, ի՜կ՜ջ 16, ՠս զ պրձզ Պՠձպբժճո-
պբզ, ի՜կ՜ջ 26 — Գզպՠէզ բ, դբ ՜հոկզժ ՞էըճն ՠս զ 

իՠպՠսՠէճսկձ... 

զդ. 145՜՝ Գէճսը տո՜ձՠսզձձՠջճջ՟փ Շ՜ջ ՞էըճռ. 

Հջ՜կ՜հբ Աոպճս՜թ, ազ զ պրձզ վճխճռ կ՜պճսռ՜ձզ-
ռՠձ աՠջզձն կզ, աըճհձ կզ... ձ՜ը՜՞ջբ աաճիո զ պրձզ 
Տ՜խ՜չ՜ջ՜ի՜ջ՜ռ հՠրդձ րջ կ՜պճսռ՜ձՠէզտ — 

[Բ՜ձ.] 0ջ իձմկ՜ձ ՠս վճխճռ բ: [Մՠժձճսդ.] Տրձձ վճխճռ 

իշմ՜ժզսջ հ՜շ՜նձճսկ ՜սճսջ... 

է. 145՝—7՝ Գէճսը Եջՠոձՠջճջ՟փ Շ՜ջ ՞էըճռ. 

Ս՜իկ՜ձբ Աոպճս՜թ, ազ ի՜հջձ ՟ոպՠջ, ՜հջձ ժձճն 
աճսըպձ ռջՠէ ժ՜կզռբ... Եդբ հՠջժջճջ՟ճսկ ՜սճսջ գձ՟-

՟բկ ՜ոզռբ — [Բ՜ձ.] Աշ զղը՜ձոձփ [Մՠժձճսդ.] Ես ՜շ 

՝ճէճջ եճխճչճսջ՟ոձ... 

է՜. 147՝—51՝ Գէճսը ՠջՠոճսձՠսկզՠջճջ՟փ Շ՜ջ 

՞էըճռ. Հջ՜կ՜ձ՜սձ Աոպճսթճհ ժճպճջզձ Մ՜՟զ՜ձ՜-
ռզտձ... Չճջջճջ՟, 48 ի՜կ՜ջ, զսջ՜տ՜ձմզսջտձ ա՜կՠ-
ձ՜հձ ճոժզո, աճջ հ՜վղպ՜ժՠ՜էտ բզձ, Աոպճսթճհ գձ-
թ՜հՠռզձ ՜հձճս, ազ ճմ ճտ հՠ՝ջ՜հՠռսճռ ՜ձժ՜ս զ յ՜-
պՠջ՜ակբձ — [Բ՜ձ.] Վջեե ըձ՟ջՠռբտ ճջ՟զտ Իոջ՜բէզ 

աՄ՜՟զ՜ձ՜ռսճռփ [Մՠժձճսդ.] Զզ ձճտ՜ ՞ջ՞շՠռզձ աԻո-

ջ՜հեէ՜ռզո... 

է՝. 151՝—4՜ Գէճսը ՠջՠոճսձՠսՠջժճսՠջճջ՟փ Շ՜ջ 

՞էըճռ. Ռճս՝զձՠ՜ձտձ ՠս Գ՜՟ՠս՜ձտձ ՜շ՜պ՜ռՠ՜է 
ը՜խ՜կ՝տ ըձ՟ջՠձ զ չզծ՜ժ ՟ջզէ զձտՠ՜ձռ աՠջժզջձ 
Գ՜խ՜՜՟՜ձ ՠս աձճո՜ զ Ք՜ձ՜ձ ՜թզռՠձ — [Բ՜ձ.] 

Ես ճջ՟զտձ Ռճս՝ՠձզ ՠս Յճս՟՜հ...փ [Մՠժձճսդ.] Զզ աձճո՜ 

զձտՠ՜ձռ զ չզծ՜ժ ՠս զ ե՜շ՜ձ՞ճսդզսձ ՟ջզէ ըձ՟ջզ-

ռէզձ... 

է՞. 154՜—8՝ Գէճսը ՠջՠոճսձՠսՠջՠտՠջճջ՟փ Շ՜ջ 

՞էըճռ. Հ՜կ՜ի՜ղճսզձ 42, ՝ձ՜ժ՜ջ՜ձտ ՠ՝ջ՜հՠռսճռ 
հ՜ձ՜յ՜պզձ, ըճջիՠռ՜ռ աձճո՜... պՠոռբ գձդՠջռ-
րխձ աԱղը՜ջի՜ռճհռձ Ապջզ՞րկզճոզ — Վ՜ջ՞՜յբո 

ճջյբո ՠ՝ջ՜հՠռզտձ 42 ՝ձ՜ժ՜ջ՜ձրտ ժ՜կ ժ՜ռճսդՠ՜կ՝ 

՞ձ՜հզձ զ Ք՜ձ՜ձ... 

է՟. 158՝—60՝ Գէճսը ՠջՠոճսձՠսմճջոՠջճջ՟փ Շ՜ջ 

՞էըճռ. Աշ՜՞ջզձ ո՜իկ՜ձտ Ասՠպՠ՜ռ ՠջժջբձ, ՜հ-
ոզձտձ՚ ճջ զ հ՜ջՠսՠէզռ ՠաՠջՠէզ բ Մՠշՠ՜է թճչբձ... 
ա՜հո ՠջժզջո ՝՜ե՜ձզռՠձ զ չզծ՜ժ — [Բ՜ձ.] Մ՜ոձ 

կզնրջբզ ոժոզ զ Սզձ ՜ձ՜յ՜պբձ...: [Մՠժձճսդ.] Ծճչձ 

Ախզ, բ էզծձ Սճ՟ճկ՜ռսճռ... 

էՠ. 160՝—8՜ Գէճսը ՠջՠոճսձՠսիզձ՞ՠջճջ՟փ Շ՜ջ 

՞էըճռ. Հջ՜կ՜հբ Աոպճս՜թ Ղՠսպ՜ռսճռ պջզէ 48 տ՜-
խ՜տ ՜շ զ ՝ձ՜ժզէ գձ՟ ՜ջճս՜ջլ՜ձ՜ռ... զոժ ՠդբ ՜-
ժ՜կ՜հ զ ՜յ՜ոպ՜ձզ կձ՜հռբ կզձմՠս զ կ՜իձ տ՜ի՜-
ձ՜հ՜յՠպզձ — [Բ՜ձ.] Զ՜հո ՠսո ըրոՠռ՜ս Տբջ...: 

[Մՠժձճսդ.] Աշ՜նզ, ՜հոզձտձ՚ ՜շգձդբջ... 

էա. 168՜—70՜ Գէճսը Եջՠոճսձՠսչՠռՠջճջ՟փ Շ՜ջ 

՞էըճռ. Պ՜պծ՜շ՜ս ՟ոպՠջ՜ռձ Ս՜էյ՜՜՟ճս, ՟ձզ ր-
ջբձտ, ազ զձտՠ՜ձտ ՠս ՜հէտ զսջ՜տ՜ձմզսջտ կպ՜ձզռՠձ զ 
ե՜շ՜ձ՞ճսդզսձ իրջբ ՜կճսոձ՜հռՠձ գձ՟ ռՠխ՜ժռ՜ռ 
զսջՠ՜ձռ — [Բ՜ձ.] Քՠա՚ Տՠ՜շձ՟ կՠջճհ իջ՜կ՜հՠ՜ռ 

Տբջ...փ [Մՠժձճսդ.] Ահոզձտձ՚ ՝՜ե՜ձզէ իջ՜կ՜հզռՠո հ՜-

նճջ՟ճչտ տճչտ... 

— 170՝—1՝ Փ՜շ՜՝՜ձճսդզսձ Աոպճսթճհ ՜շ՜ն-

ձճջ՟ճխզձ ՠս զղըճխզձ զ հ՜ջկ՜ջկ՜ձռձ ՠս զ ՞ճջթճհ 
Թճսճռձ — Տբջ կՠթ ՠս ՞ճչՠէզ հճհե զ տ՜խ՜տզ Աոպճսթճհ 

կՠջճհ... 

2. 174՜—301՝ Մՠժձճսդզսձտձ Եջժջճջ՟ րջզձ՜ռ 

Տՠո լՠշ. 1231, 269՜—451՝. Աշ՜ջժճսդզսձ/ 174՜՝փ 

§ ՜—է՟ /175՜—285՜փ Ոսձզ. 

՜. 285՝—7՜ Փ՜շ՜՝՜ձճսդզսձ Աոպճսթճհ րջզ-

ձ՜՝ՠջզձ ՠս ձճջզձ տ՜ջճա հԵջժջճջ՟ րջզձ՜ռ — Զճխճջ-



կճսդզսձ ՠս աոջ՝ճսդզսձո Տՠ՜շձ զ հ՜սզպՠ՜ձ ՠջ՞ՠ-

ռզռ... 

՝. 287՝—301՝ Ախրդտ ՠս ՠաջ՜վ՜ժճսկձ — 

Սպՠխթրխ ՜կՠձզռ Աոպճս՜թ, ճջ տճհճչ ձ՜ը՜պՠոճսդՠ-

՜կ՝ ժ՜շ՜չ՜ջՠո ա՜կՠձՠոՠ՜ձ... 288՜—301՝ [Եա-

ջ՜վ՜ժճսկձ] — Զզ Մօոզո՜ժ՜ձ րջբձտձ ժ՜կ՜ Հձճհ 

Կպ՜ժ՜ջ՜ձզ ՝՜աճսկտ ՠձ... 
Կճշձՠէզճոզ իզձ՞ ՞ջՠ՜ձռ կՠժձճսդՠ՜ձ ռ՜ձժգ պՠո 

309՜—17՜: 

Բ. 301՝—7՝ Զմ՜վճհ ՠս թ՜ձջճսդՠ՜ձռ Ե՝ջ՜հՠռ-
սճռ, Յճսձ՜ռ, Հշրկ՜հՠռսճռ, Սյ՜ձզ՜ռսճռ ի՜ս՜-
տՠ՜էտ զ հՌճսյՠջպճոբ Գՠձ՜էճոբ, Աժշզտճէ՜ոոբ, Աա-

տզ՜դճոբ ՠս կ՜ձ՜ս՜ձ՟ զ Վզէ՜էվ՜ձպճոբ ՠս հԱէ՞՜-
ա՜ջճոբ, ճջտ ձճջ՜յբո ՠս ոջ՝՜յբո աձճռճսձռ ՞ջՠռզձ 
— Զ՟ջ՜կճռ, ՠս թ՜ձջճսդՠ՜ձռ ՠս ժղշճռփ Ն՜ը՜ըջ՜-
պզկ ՜ոպ ՜շձճսէ աի՜ո՜ջ՜ժ էզպջձ... 

— 309՜—17՜ Ց՜ձժ ՠս ռճսռ՜ժ ՞էըճռ ՠս պ՜ձռ 
Մօոբոզ Հզձ՞ ՞ջՠ՜ձռձ Կճսշձբէզճոզ կՠժձճսդՠ՜ձռձ 
[Ա—0] — Ա՝բէ ազ՛ձմ դ՜ջ՞կ՜ձզ... րջիձճսդզսձ տճ զ 
չՠջճսոպ ՠխզռզ: Վՠջնփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

317՜ Գջճխմբտո ՜շզփ 
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ԳՐԻՉ՚ Աշ՜տՠ՜էփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Յճչ՜ձձբո տիհ.փ 
ԹԵՐԹ՚ 467փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԾԱ×10 (Բ՚ մզտ, Ա, Ե 1, Գ 13, Զ, ԺԹ, 

ԻԳ 9, Ի, ԻԲ 8, ԻԴ 6, ԾԱ 3)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 34,5×24փ 
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ՜ջՠսՠէՠ՜ձ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 25փ ԿԱԶՄ՚ 
՝՜ռ ղ՜ժ՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ (Ա վՠխժ) ոպճս՜ջ՜դճսխդ, 
՜ոպ՜շգ՚ դճսխդ, (Բ վՠխժ) պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ժ՜յճհպ ժպ՜սփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜-
ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ՟ՠխզձ, ժ՜ձ՜մ, 
ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպփ 

ՊԱՏԱՌԻԿ — ՊԱՀՊԱՆԱԿ — (Կ՜ձճձ ձ՜ս՜ժ՜պՠ՜ռ ՠժՠ-
խՠռզ րջիձՠէճհ. կ՜ոձ պյ՜՞զջ Մ՜ղպճռզ) 2+1, դճսխդ, բն 25—32 
(28—29 որոձլճս՜թ՚ ժ՜ակ՜ոպ՜շզձ) + բն 27—30փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդզսձզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճսձ՜վճ-
ըճս՜թ, ռՠռ՜ժՠջ, ՜ձժզսձձՠջգ պՠխ—պՠխ վճտջզժ յ՜պշճս՜թտ-
ձՠջ, ճջճղ էճսո՜ձռ՜ժճխՠջ՚ ՠաջ՜ի՜պճս՜թ, ձ՜ՠս ճջճղ դՠջդՠջ 
ը՜շձճս՜թփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ տՠջթճս՜թ, ՜ձժզսձձՠջգ՚ կ՜ղճս՜թ, ռՠ-
ռ՜ժՠջ (կ՜ձ՜ս՜ձ՟ Բ վՠխժզ կզնճսժգ)փ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

՜. 1՜—2՝ [Յ՜խ՜՞ո Դ՜սդզ ՠս Յ՜ժճ՝՜հ, ըճջ-

իճսջ՟ ոճսջ՝ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռձ ՜ո՜ռՠ՜է. Վ՜ոձ ի՜-
ս՜պո գձ՟՟բկ իՠջլճս՜թճխ՜ռձ — Զճջ ՜սջզձ՜ժ ճտ 

հճջե՜կ ղզձճս՜թո.... լՠշ. 3795, 1՜] /// չժ՜ աՂճսժ՜ո 

՜սՠպ՜ջ՜ձզմձ ճսձզկտ... 

— 2՝ (Լճսո՜ձռտճսկ, ձրպջ՞ջճչ) «Ես ՜հո ձղ՜ձ՜ժ լՠա 

՞պ՜ձզռբտ կ՜ձճսժ յ՜պՠ՜է զ ը՜ձլ՜ջճսջո ՠս ՠ՟ՠ՜է զ կը-

ոճսջ հ՜ձ՝՜ձզռ» (Ղճսժ., Բ, 12—13)փ 

՝. 2՝—5՝ Ս՜ջժ՜ս՜՞ չ՜ջ՟՜յՠպզ — Ի Յ՜ջճս-

դՠձբձ Քջզոպճոզ կզձմՠս ռԲՠժպճջ... ՠս ՜ս՜ձ՟ՠ՜է 

ժ՜ձ՞ձՠռ՜ս ՜ձ՜՞՜ձ ճսջՠկձ/// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ): 

՞. 6՜—16՝ [Մՠժձճսդզսձ Թ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձ, ճջ 

չ՜ոձ Դ՜սդզ ՠս Ս՜սճսխ՜, ՠս ժճջթ՜ձՠէճհձ Գախզ՜-

դզ. Յճի՜ձձճս Ոոժե՝ՠջ՜ձզ ՠս Եվջՠկզ ՠս Հզյճխզ-

պՠ՜ ՜ո՜ռՠ՜է — Ես ախն՜ռ՜ս Տբջ ազ դ՜՞՜սճջՠ-

ռճհռ.... լՠշ. 3795, 5՝] /// ՜ջի՜կ՜ջիՠ՜է ՠձ ի՜ս՜պտ 

ՠս ՜ոպճս՜թ՜յ՜ղպճսդզսձ... 

՟. 16՝—25՝ Յճի՜ձձճս Ոոժե՝ՠջ՜ձզ, Եվջՠկզ, 

Պջճժխզ, Նՠտպ՜շՠ՜, Ադ՜ձ՜ոզ ՜ո՜ռՠ՜է Ի ոճսջ՝ 

Ն՜ը՜չժ՜հձ Քջզոպճոզ — Եջՠսՠէզ ՜ջՠ՞՜ժձո գձ՟ 

հՠջժձ՜ս թ՜՞ՠէճչ ա՜ջճսոՠ՜ժձ... ճջ՟զտ ՠձ ՜հձյզոզ 

ի՜ջռձ ճջտ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ): 

ՠ. 26՜ [Մ՜ոձ՜սճջ զձմ ՞զսպ ձղը՜ջ՜ռձ. Նՠտ-

պ՜շՠ՜ ՜ո՜ռՠ՜է — Ըոպ ՜սջզձ՜ռձ ժ՜պ՜ջՠէճչ... 

լՠշ. 3795, 26՜] /// ՠժՠխՠռճհձ ի՜ձ՟ՠջլ ՜հէ ՠյզոժճ-

յճո՜ռձ... 

ա. 26՜—34՜ Թբ ճջյբո վճըՠռ՜ս հԵջճսո՜խբկբ զ 

Կճոպ՜ձ՟ձճսյ՜սէզո ձղը՜ջտ Ն՜ը՜ո՜ջ՞՜ս<՜ս՜>-
՞զձ Սպՠվ՜ձճոզ, հ՜շ՜ն ՜ո՜ռՠ՜է Ախՠտո՜ձ՟ջզ 
Վժ՜հ՜ոբջ ոՠձՠժ՜յՠպ դ՜՞՜սճջզձ, զ լՠշձ ժձճն 
ձճջ՜ Յճսէզ՜ձբ — Աջ՟, զ՝ջՠս ՜ձռզձ ՜կտ իզձ՞ ղզձւ՜-

թճ պ՜ծ՜ջզձ... 

26՜ Խճջ՜՞ջզձ ժզռ ՠս ոպճջզձ էճսո՜ձռտճսկ հճսձ՜ջբձ 

պ՜շՠջճչ ՞ջ՜թ բ Յճսէզ՜ձբզ ՠս Սպՠվ՜ձձճոզ ՜ձճսձձՠջգ: 

բ. 34՜—9՜ Յ՜խ՜՞ո Պՠպջճոզ ՠս Պ՜սխճոզ. զ 

Յճի՜ձձճս Ասՠպ՜ջ՜ձզձ կՠժձճսդՠձբձ — Աոբ ռձճո՜ 

Յզոճսո. Եժ՜հտ ծ՜ղ՜ժբռբտ... 

«Իոժ ՠջ՜ձՠէզձ Պՠպջճո ՠջժջճջ՟ ՜ձ՞՜կ ... 

թ՜՞ՠ՜ռ զ ՝՜ջլ՜ձռ ՠս էճսո՜սճջՠ՜ռ ապզՠաՠջո» 

ոժզա՝ ՠս չՠջն ճսձՠռճխ ի՜պճս՜թգ (36՝-7՜), 2039 

(24՝), 2040 լՠշ՜՞ջՠջճսկ «Աձ՜ձզ՜հզ չ՜ջ՟՜յՠպզ 

՜ո՜ռՠ՜է զ ը՜մՠէճսդզսձ Պՠպջճոզ» ըճջ՜՞ջճչ պյ. Յ. 

Քբրոբՠ՜ձ Աոպճս՜թ՜՝՜ձ՜ժ՜ձ ՝ձ՜՞ջՠջ, 

Ոսոճսկձ՜ոզջճսդզսձձՠջ, Ա. Աձ՜ձզ՜ Ս՜ձ՜իձՠռզ, Ս. 

Էնկզ՜թզձ, 2000, բն 179-180, A: 

գ. 39՜—46՝ Աձ՜ձզ՜զ չ՜ջ՟՜յՠպզ. զ ըճջ-

իճսջ՟ ժ՜պ՜ջկ՜ձ ՜շ՜տՠէճհձ Պՠպջճոզ — Իոժ ՠջ՜-

ձՠէզձ Պՠպջճո ի՜ոՠ՜է զ պՠխզ ժ՜պ՜ջկ՜ձձ... 

Տՠ´ո պյ. «Էնկզ՜թզձ», 1984, ԺԱ—ԺԲ, բն 104—109, Aփ 

դ. 46՝—9՜ Յճի՜ձձճս Ոոժՠ՝ՠջ՜ձզ, զ Գճջթճռ 

կՠժձճսդՠձբձ. Վ՜ոձ Յ՜ժճ՝՜ ՜ո՜ռՠ՜է — Ըձ՟ ե՜-

կ՜ձ՜ժո գոպ ՜հձճոզժ ժ՜ջ՞ո ե՜կ՜ձ՜ժզ ՠս դ՜՞՜սճ-

ջ՜ռ... 



 

ե. 49՜—57՝ Պ՜պծ՜շ ոճսջ՝ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ Յճ-

ի՜ձձճս ՠս չ՜ոձ ձճջզձ — Ոջտ ՜ջպ՜տզձ ի՜ձ՟զոզռձ 

էզձզձ պՠոճխտ, հճջե՜կ ա՝շձ՜կ՜ջպզժ ճտ... 

ե՜. 57՝—60՜ Յճի՜ձձճս Ոոժե՝ՠջ՜ձզ, Յճի՜ձ-

ձճս Ասՠպ՜ջ՜ձզձ կՠժձճսդՠձբձ ՠս չ՜ոձ ձճջզձ — 

Դ՜ջլ՜ս Պՠպջճո ՠս պՠո՜ձբջ ա՜ղ՜ժՠջպձ... 

ե՝. 60՜—3՜ Պ՜պծ՜շտ գձդՠջձւ՜թճռձ Ս՜մւբէզ 

ՠս Պ՜սխճոզ ՠս ՜հէճռ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռձ ՜ո՜ռՠ՜է 
(ոպ. էճսո՜ձռտճսկ՚ «Ճջ՜՞՜էճսռզձ») — Աջ՟, ոժզա՝ձ 

ՠս ՞էճսը ՜կՠձ՜հձ պ՜սձզռ... 

ե՞. 63՜—74՜ Իոժ հՠջժճսձձ հճսձւ՜ջզ զ իզձ՞ձ 

եճխճչզձ զ իճչւ՜ձճռձ, ՜հոզձտձ՚ հՠժՠխՠռզձ — Ահո 

հ՜հպձզ կՠա աեճխճչՠէձ հ՜ձլՠշ՜՞ճջթ ըճջ՜ձձ... 

ե՟. 74՜—95՝ Յճի՜ձզոզ Տ՜ջ՜սձ՜ռճ ՠս ՜հէճռ 

(ոպ. էճսո՜ձռտճսկ՚ «Ծձձ՟ՠ՜ձ») — Յ՜շ՜նզձ ՜սճսջձ 

՜ո՜ռ Աոպճս՜թ. Եխզռզ էճհո... 

եՠ. 95՝—103՝ Եջզռո ՠջ՜ձՠ՜է չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ 

Յճի՜ձձճս Ոոժե՝ՠջ՜ձզ, Եվջՠկզ, Աձ՜ձզ՜հզ ՜ո՜-

ռՠ՜է. Ի Յճսձ՜ձ կ՜ջ՞՜ջբձ (ոպ. էճսո՜ձռտճսկ՚ «Նզձ-
ւբզ») — Մ՜ջ՞՜ջեզռձ ձ՜ը՜պզձո ՟ձեզձ Իոջ՜հբէ՜-

ռզտ... 

եա. 103՝—9՝ Պ՜պծ՜շ Աշ՜ն՜սճջզձ — Աջ՟, Ա-

շ՜ն՜սճջ՜ռձ յ՜պծ՜շտ ՝՜աճսկ ՠձ, ՝՜հռ աո՜ժ՜սձ ՜-

ո՜ռճստ... 

եբ. 109՝—18՝ Յ՜խ՜՞ո ՞՜էոպՠ՜ձ Տՠ՜շձ Ք՜-

շ՜ոձ՜սջՠ՜ զ պ՜ծ՜ջձ. Յճի՜ձձճս ՠս ՜հէ չ՜ջ՟՜-
յՠպ՜ռ ՜ո՜ռՠ՜է — Ասջզձ՜ռձ Աոպճսթճհ իջ՜կ՜ձ բջ 

դբ. Կզձ ճջ ոՠջկ ՜շռբ ՠս թձռզ ՜ջճս... 

եգ. 118՝—27՜ Վ՜ոձ ՠջ՜ը՜հզռձ հգձդՠջձւ՜-

թճռ կՠժձճսդՠձբձ (ոպ. էճսո՜ձռտճսկ՚ «Պ՜իճռ») — 

Բ՜ջոզխ ՜ս՜՞ չ՜ջ՟՜յՠպձ ՜հոյբո [՜ո]՜ռ. Մզձմ 

Կզսջՠխ Եջճսո՜խբկզ... 

եդ. 127՜—32՝ Պ՜սխճոզ ՠս Ս՜կւիբէզ ՠս Գջզ՞ճ-

ջզ, ՠս ՜հէճռ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ. Յ՜խ՜՞ո Ք՜շ՜ոձճջ-
՟՜ռձ ՜ո՜ռՠ՜է ՠս կՠժձճսդՠ՜ձ գձդՠջձւ՜թճռձ — 

Մՠջլՠ՜է բ ՜ջտ՜ճսդզսձ Աոպճսթճհ ՠս զ ձՠջտճ չ՜ջ՜-

՞ճսջ՜ռձ Աոպճսթճհ... 

զ. 132՝—4՜ Աշ՜նզձ մճջՠտղ՜՝՜դզձ գձ-

դՠջձւ՜թձ հԵէզռ — Ահո ՠձ ՜ոՠձ ՜ձւ՜ձտ ճջ՟ճռձ Իոջ՜-

հեէզ կպՠէճռձ հԵ՞զյպճո... 

զ՜. 134՜—9՜ ՅԱշ՜նզձ ճսջ՝՜դզձ, հԵջժջճջ՟ 

՜սջզձ՜ռ — Զզ հճսջ՝՜դճս ԻԶ—ՠջճջ՟ ՜սճսջ... 

զ՝. 139՜—42՝ Եջժջճջ՟ ղ՜՝՜դզձ Բ—ղ՜՝՜դզձ 

գձդՠջձւ՜թձ հԱշ՜նզձ դ՜՞՜սճջճս[դՠձբձ] — Ահջ կզ բջ 

հԱջՠկ՜դՠկ՜... 

զ՞. 142՝—4՜ Չճջՠտղ՜՝՜դզձ. Կ՜ձճձ զ ոճսջ՝ձ 

Սզճձ ժ՜պ՜ջզ — Բ՜աճսկ ՜սջզձ՜ժ պյ՜սճջՠ՜ռ Մճչ-

ոբո... 

զ՟. 144՜—7՜ Հզձ՞ղ՜՝՜դզ ՜սջ. Կ՜ձճձ զ ոճսջ՝ 

Յ՜ջճսդՠ՜ձ — Ես Հՠխզ թՠջ՜ռՠ՜է բջ ՠս ձղ՜ձ՜ժբ... 

զՠ. 147՜—53՝ Յճսջ՝՜դ ՜սջ զ ոճսջ՝ձ Սզճձ եճ-

խճչզձ — ԶՍզճձ իձճհձ ՜սջզձ՜ժ ՠս ձճջճհո ծղկ՜ջպճս-

դՠ՜ձ... 

զա. 153՝—6՝ Ոսջ՝՜դ ՜սջ. հԵջժ[ջ]ճջ՟ ՜սջզձ՜ռ 

— Զ՞ճսղ՜ռճսռ՜ձբ ա՜յ՜ղը՜ջճխոձ. Մզ իյ՜ջպ՜-

ձ՜ջ... 

զբ. 156՝—8՝ Չճջՠտղ՜՝՜դզձ. Ըձդՠջձւ՜թձ հԵէզռ 

— Աջ՟ ՠջժՠ՜է եճխճչՠոռՠո աթՠջ՜ժճհպ... 

զգ. 158՝—62՜ Ոսջ՝՜դճսձ հԵջժջճջ՟ ՜սջզձ՜ռ — 

Զ՜սՠպՠ՜ռ ըճոպճսկձձ ճսձզ ՠջժզջձ... 

զդ. 162՜՝, 184՜՝, 163՜—6՝ Չճջճջ՟ ղ՜՝՜դզձ 

ՠջՠտղ՜՝՜դզ ՜սճսջձ — Ոչ բ ՟՜ ճջ դ՜տճսռ՜ձբ... 

է. 166՝—71՜ Հզձ՞ՠջճջ՟ մճջՠտղ՜՝՜դզձ — Աոբ 

Տբջ աՄճչոբո զ կբն ՜կյճհձ... 

է՜. 171՜—4՜ Ոսջ՝՜դճսձ հԵջժջճջ՟ ՜սջզձ՜ռ — 

Ի ե՜կ՜ձ՜ժզձ հ՜հձկզժ հճջճսկ ՜խ՜սդզստ ՜յջՠռճհռ 

աեճխճչճսջ՟ձ... 

է՝. 174՜—7՜ Տՠոզէ Դ՜ձզեէզ կՠժձճսդՠ՜ձ, 

Սպՠվ՜ձճոզ չ՜ջ՟՜յՠպզ — Եո՚ Դ՜ձզբէ պՠո՜ձՠզ ՠս 

Դ իճխկտ հՠջժձզռ... 

է՞. 177՜—80՜ Իոժ զ Զ—ՠջճջ՟ ղ՜՝՜դճսձ զ մճ-

ջՠտղ՜՝՜դզձ հԵէզռ — Ես ՜ոբ Տբջ ռՄճչոբո. Յՠջդ՜է՟ 

տճ ՠս զ ՟՜շձ՜է՟... 

է՟. 180՜—3՝, 184՜՝ Յճի՜ձձճս Ոոժե՝ՠջ՜ձզ. 

հԵաՠժզբէՠ՜ձ կՠժձճսդՠձբձ — Ես ՠխՠս զ չՠջ՜ զկ լՠշձ 

Տՠ՜շձ... 

էգ. 185՝—8՝ Ոսջ՝՜դզձ հԵջժջճջ՟ ՜սջզձ՜ռ — 

Ցճսռ՜ձբ աի՜ձ՞՜կ՜ձո ՠջժջզձ... 

էա. 189՜—205՝ Վ՜ոձ հ՜ջճսդՠ՜ձ Ղ՜ա՜ջճս — 

Վՠռ ղ՜՝՜դո ՜հո աչՠռ Ռ ՟՜ջձ ձղ՜ձ՜ժբ... 

Տՠո պյ. «Մ՜կ՝ջբզ չՠջթ՜ձճխզ ծ՜շտ», Վՠձՠպզժ, 

1894, բն 35փ 

էբ. 206՜—30՜ Սճսջ՝ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռձ ՜ո՜ռՠ՜է 

Յճի՜ձձճս Ոոժե՝ՠջ՜ձզ, Եվջՠկզ, Մ՜կ՝ջբզ, Զ՜տ՜-

ջզ՜հզ ՠս Սպՠվ՜ձճոզ Ի ՞՜էճսոպձ Տՠ՜շձ հԵջճսո՜-
խբկ — Ք՜ձազ ձղ՜ձտ իջ՜ղ՜վ՜շտ ՝ձ՜սճջՠ՜է ՠձ... 

էգ. 230՜—6՝ Ի Մՠթզ ՜սճսջ ՠջժղ՜՝՜դզ ՠջ՜ձՠ-

էճհձ Զ՜տ՜ջզ՜հզ Հ՜հճռ ժ՜դճխզժճոզ ՠս ՜հէճռ չ՜ջ-
՟՜յՠպ՜ռ ՜ո՜ռՠ՜է — Սժզա՝ձ Հ՜հջ, Բ՜ձձ Ոջ՟զ ՠս 

Հճ՞զձ Սճսջ՝ ՜ջ՜ջ աՠջժզձո ՠս աՠջժզջ... 

էդ. 236՝—45՝ Ի Մՠթզ ՜սճսջ ՠջՠտղ՜՝՜դզձ Զ՜-

տ՜ջզ՜հզ Հ՜հճռ ժ՜դճխզժճոզ — Ոջ ռճսռ՜ձբ, դբ վճ-

ը՜ձ՜ժ ՟ջ՜ըպզձ աՠժՠխՠռզ... 

ը. 245՝—53՜ Ի Մՠթզ ՜սճսջ մճջՠտղ՜՝՜դզ ոճսջ՝ 

չ՜ջ՟<՜ջ՟>՜յՠպ՜ռ ՜ո՜ռՠ՜է — Ի մճրճջ՟ ՜սճսջձ 

զ ոյ՜շճսկձ պւըձնՠ՜ձձ... 

ը՜. 253՜—65՜ Ի Մՠթզ ՜սճսջ իզձ՞ղ՜՝՜դճն 

ոճսջ՝ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ ՜ո՜ռՠ՜է — Ի իզձ՞ՠջճջ՟ ՜-

սճսջ ՜ջ՜ջմճսդՠ՜ձ... 



ը՝. 265՝—84՜ Ի Մՠթզ ՜սճսջ ճսջ՝՜դճսձ Զ՜տ՜-

ջզ՜հզ Հ՜հճռ ժ՜դճխզժճոզ ՠս ՜հէճռ ոջ՝ճռ ՜ո՜ռՠ՜է 
— Ի չՠռՠջճջ՟ ՜սճսջձ ոպՠխթ՜ս կ՜ջ՟ձ, զոժ հ՜ձռ՜ձՠէ 

կ՜ջ՟ճհձ... 

ը՞. 284՜—95՝ Թեճվզէճոզ ՠս Զ՜տ՜ջզ՜հզ ՜-

ո՜ռՠ՜է. Ի դ՜խճսկձ Տՠ՜շձ — Աի՜ ՜հջ կզ ձ՜ը՜ջ՜ջ 

՜ձճսձ Յճչոբվ, ՜ջ՟՜ջ ՠս ՜ղ՜ժՠջպ Յզոճսոզ... 

ը՟. 295՝—308՝ Պ՜պծ՜շ ՠջՠժճջզձ Ճջ՜՞՜էճս-

ռզձ — Բ՜հռ դՠ ազձմ ըճջիճսջ՟ բ, ճջ զ Ծձձ՟ՠ՜ձ Ճջ՜-

՞՜էճսռզձ ՠջՠժճսձձ. Տբջ իճչւՠոռբ... 

ըՠ. 308՝—10՜ Թՠ չ՜ոձ բ՛ջ ՜ոզ Նճջ ժզջ՜ժբ ՠս 

ձ՜ս՜ժ՜պզտ, աճջ ՠս Աոպճս՜թ՜՝՜ձ աՆ՜ս՜ժ՜պՠ-
՜ռ ծ՜շձ հ՜հոկ ՜սճսջ ը՜սոՠռ՜ս, հ՜ոՠէձ ՜հոյբո. 
Ն՜ս՜ժ՜պզտ յ՜պկՠռզձ իզձ ՜պբձտձ: Ես Պ՜սխճո 
՜ոբ, դե. Հզձձ բ՜ձռ ՠս ՠխՠս ՜կՠձ՜հձ ձճջ (ոպ. էճս-

ո՜ձռտճսկ՚ «Յ՜ջճսդՠ՜ձ») — Աջ՟, ՜շ՜նզձ ՜սճսջ ՜-

ջ՜ջմճսդՠ՜ձ Նճջ ժզջ՜ժբձ բ... 

ըա. 310՜—5՜ Յ՜խ՜՞ո ճջ հՠպ Յ՜ջճսդՠ՜ձ 

պ՜սձՠկտ Ծ ՜սջ, աձճհձ ՜շ՜ձռ յ՜իճռ ՠս թճսձջ ՟ձՠ-
էճ ժ՜պ՜ջՠկտ ի՜ձ՟ՠջլ Ասՠպ՜ջ՜ձ՜ստձ — Հ՜ջ-

ռճսկձ. Զզձմ յ՜պծ՜շ բ Ծ ՜սճսջ յ՜իտձ, ՠս ոճս՞, ՠս 

պջպկճսդՠ՜ձ, ՠս ճխ՝՜լ՜հձ ո՜խկճոտ... 

ըբ. 315՜—35՝ Յճի՜ձձճս Ոոժե՝ՠջ՜ձզ. Ի Գճջ-

թճռ կՠժձճսդբձՠձ — Բ՜ակ՜ռ ՜ձ՞զպՠէզ բ կ՜պՠ՜ձո, 

ՠս ճմ բ ՝՜ջզճտ ՜հոմ՜վ ՞՜ձլո... 

ըգ. 335՝—49՜ Յ՜խ՜՞ո Հ՜կ՝՜ջլկ՜ձձ. ՠջ՜-

ձՠէճհձ Եվջՠկզ, Յճի՜ձձճս Ոոժե՝ՠջ՜ձզ, Զ՜տ՜ջզ՜հզ 

ՠս Սպՠվ՜ձձճոզ ՜ո՜ռՠ՜է — Աշ՜տՠ՜ռ ի՜ջո ձ՜ը՜-

ո՜ռո աՠջն՜ձզժ կ՜ջ՞՜ջբոձ, ճջ ՞ճսղ՜ժՠռզձ... 

ըդ. 349՜—52՜ Պ՜պծ՜շ Եջժջճջ՟ ՞՜էոպՠ՜ձձ 

— Զպ՜սձո ա՜հո պ՜սձՠձ ճմ կզ՜հձ ճջ՟զտ կ՜ջ՟ժ՜ձ... 

թ. 352՜—9՜ Յճի՜ձձճս Ոոժե՝ՠջ՜ձզ. Ի Գճջթճռ 

կՠժձճսդՠձբձ Եվջՠկզ ՠս Ս՜ջ՞ոզ, զ Հճ՞զձ Սճսջ՝ — Ի 

ժ՜պ՜ջՠէ ՜սճսջռձ Պՠձդաժճոպբզռ... 

թ՜. 359՝—61՜ Յ՜խ՜՞ո ձ՜ը՜ի՜ջռձ — Ն՜-

ը՜ի՜ջտ ՜ոզձ. Ա՝ջ՜ի՜կ ՠս ճջ աժձզ ձճջ՜ ՠխ՜ձ ՜ո-

պճս՜թ՜յ՜ղպտ... 

թ՝. 361՜—5՜ Յ՜խ՜՞ո ոճսջ՝ կ՜ջ՞՜ջբզռձ — 

Քջզոպճո ՜ո՜ռ. Ակՠձ՜հձ կ՜ջ՞՜ջբտ կզձմՠս ռՅճչ՜ձ-

ձբո կ՜ջ՞՜ջբ՜ռ՜ձ... 

թ՞. 365՝—73՜ Աձւ՜ձտ ՠջժճպ՜ո՜ձ ՜շ[՜տ]ՠէճ-

ռձ, դե ճսոպզ՛ բզձ ժ՜կ հճջկբ՛ ռՠխբ, ճջտ զ ովզսշո 

գձ՟ ե՜կ՜ձ՜ժզ Քջզոպճոզ տ՜ջճաճսդՠ՜ձ ժճմՠռ՜ձ 
— Ոջյբո Եո՜հզ կ՜ջ՞՜ջբձ ռճսռ՜ձբ ապՠխզձ... 

թ՟. 373՜—84՜ Սջ՝ճհձ Սպՠվ՜ձձճոզ. Սզս-

ձՠռ[զ] ՠյզոժճյճոզ Վ՜ոձ ձ՜ըՠջ՞՜ձզ ՜խ՜սդզռ, 
ճջ զ կբն ՞զղՠջզ ժ՜պ՜ջզ — Ոջյբո ձՠխՠ՜է ճտ զ մ՜ջ 

դղձ՜կՠ՜ռ... 

թՠ. 384՜—94՝ Յ՜խ՜՞ո Տ՜յ՜ձ՜ժզձ ըճջ-

իճսջ՟ — Ես ՜ջ՜ջ Բՠջոբէզբէ ապ՜յ՜ձ՜ժձ հ՜ձվճսպ 

վ՜հպզռ... 

թա. 395՜—419՜ Պ՜պծ՜շ Վ՜ջ՟՜չ՜շզձ. 

ոճսջ՝ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ ՜ո՜ռՠ՜է — Վ՜ոձ բ՛ջ Յ՜ժճ՝ 

Մՠթձ, ճջ Եխ՝՜հջ Տՠ՜շձ ժճմՠռ՜ս... 

թբ. 419՜—22՜ Յ՜խ՜՞ո ձ՜ս՜ժ՜պՠ՜ռ ը՜մզձ 

— Իոժ ձ՜ս՜ժ՜պՠ՜ռ ը՜մզձ ժ՜ձճձձ զ ոճսջ՝ Յ՜ջճս-

դՠ՜ձ ժ՜պ՜ջզ... 

թգ. 422՝—3՝ Յճի՜ձձճս զկ՜ոպ՜ոզջզ Հ՜հճռ 

ժ՜դճխզժճոզ Յ՜խ՜՞ո ղ՜՝՜դճս — Աջ՟, ՜ո՜ոռճստ 

աըճջիճսջ՟ կզ՜ղ՜՝՜դճսձ... 

թդ. 423՝—9՝ Պ՜պծ՜շ ՜սճսջռձ Աջ՜ջմճսդՠ՜ձ 

— Սժզա՝ձ պ՜սձզռ կՠջճռ Աոպճսթճհ Յ՜հպձճսդզսձ բ ՠս 

Մժջպճսդզսձ... 

ժ. 429՝—40՜ Զ՜տ՜ջզ՜հզ Հ՜հճռ ժ՜դճխզժճոզ. 

Ի Փճըճսկձ Աոպճս՜թ՜կ՜սջձ — Աջ՜ջզմձ ՜ջ՜ջ աէճս-

ո՜սճջո կՠթ ՠս ավճտճսձո... 

Տյ. Մ՜պՠձ՜՞զջտ Հ՜հճռ, Թ, բն 349—356, A: 

ժ՜. 440՜—6՜ Յ՜խ՜՞ո ոճսջ՝ ի՜հջ՜յՠպ՜ռձ 

— Ծ՜՞ՠ՜է թ՜ձճսռ՜ս ըճջիճսջ՟ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ ՜շ զսջ 

՜ջ՜ջ՜թո... 

ժ՝. 446՜—52՜ Յ՜խ՜՞ո ոճսջ՝ կ՜ջպզջճո՜ռձ 

— Յճջե՜կ էճսո՜սճջզձ ի՜ջտ իճ՞ՠսճջտ... 

ժ՞. 452՝—5՝ Խճջիճսջ՟ ՠս ժ՜ջ՞՜սճջճսդզսձ ՠժՠ-

խՠռճ — Ոսջ՜ը էՠջ ՠժՠխՠռզ ոճսջ՝, զկ՜ձ՜էզ ՟ջ՜ըպ... 

ժ՟. 455՝—62՜ Նճջզձ ՠս ՜հէ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ. Ի 

ըճջիճսջ՟ ՠժՠխՠռճ — Ն՜ս բ ՠժՠխՠռզ, ձ՜ս՜յՠպ՚ 

Հ՜հջ, ձ՜ս՜չ՜ջ՚ Ոջ՟զ... 

ժՠ. 462՜—6՜ Տՠ՜շձ Յճի՜ձձճս ՜ո՜ռՠ՜է. Յ՜-

խ՜՞ո յ՜պկճսդՠ՜ձ Ա՝՞՜ջճս դ՜՞՜սճջզձ Հ՜հճռ ՠս 
չ՜ոձ ի՜ձ՟զյկ՜ձ Տՠ՜շձ ՠս ճջյբո ՠխՠձ ոտ՜ձմՠէզտ 
— Աս՞ճոպճո դ՜՞՜սճջՠ՜ռ զ Հշճկ, զ ոճջ՜ ե՜կ՜-

ձ՜ժո ՠխՠձ ՜սՠպզտ... 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

14՝ Աս՜խ, ազ ՜հո պՠպջՠջո չ՜պ բջ ձղ՜ձ՜թ, 

պըկ՜ջ բջ ը՜աճչձփ 

132՝ Տբջ Աոպճս՜թ, ճխճջկզ Վ՜ի՜ձ՜ ՠս կձ՜ռՠ-

էճհձ, ՠս Գջ՞ճջճ ՠս Հ՜հջ՜՟ՠխզձ ՠս զսջ գձժՠջ՜ռձ, ազ 

՝՜աճսկ չզկճսձտ զ չՠջ հգձլ՜ձզձ ճջկձ ի՜ձզձ զ 

՞էճսըձփ 

196՝ Ահո՜սջ յ՜ջճձ Վ՜ջ՟զժձ այ՜ջպձ, ճջ 

յ՜ջպ բզձ, ՠդճխ՚ ազ ՜խտ՜պ բջ, մժ՜ջՠջ պ՜էփ 

384՜ Աս՜խ, ազ ո՜պ՜ձ՜ ասծզջո ՞ճջթՠ՜ռ հ՜հոկ 

ե՜կճսփ 

16՝ Զոպ՜ռճխ ՞ջճռո` աՅճչ՜ձեո ժճսո՜ժջ՜սձ 

տ՜ի՜ձ՜ ՠս աթձճխոձ զսջ` աՊ՜պջզժձ ՠս աՀՠջզտ՜, ՠս 

ա՜կՠձ՜հձ ՜ա՞՜հզձոձ զսջ հզղՠռբտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜-

խ՜սդո լՠջ, ՠս ՟ճստ էզնզտ հզղՠռՠ՜է զ Քջզոպճոբ Աո-

պճսթճհփ 

34՜ Ոչ յ՜պւՠ՜է ՠխ՝՜ջտ ՠս ի՜ջտ, աոպ՜ռճխ 

՞ջճռո` աՅճչ՜ձձբո տ՜ի՜ձ՜, ՠս աչ՜ջ՟՜յՠպ ոճջ՜՚ 



 

աՍպՠվ՜ձձճո կզ՜ժՠռձ, ՠս աԿ՜ջ՜յՠպձ հզղՠռբտ, ՜-

խ՜մՠկփ 

46՝ Զոպ՜ռճխ ՞ջճռո` աՅճչ՜ձբո, ը՜մ՜մ՜ջմ՜ջ 

տ՜ի՜ձ՜ ՠս աթձճխոձ զսջ` հզղՠռբտ, ՜խ՜մՠկ (ձկ՜ձզտ՚ 

95՝, 109՝, 118՝, 127՜, 134՜, 147՜, 153՝ ՠս ՜հէճսջ)փ 

139՜ Զյ՜պւՠ՜է տ՜ի՜ձ՜հձ Յճչ՜ձբո աոպ՜ռճխ 

՞ջճռո ՠս աՠխ՝՜հջձ զսջ աԼզ՜ձճո ՠս աՄըզդ՜ջ հզղՠ-

ռբտ, ՜խ՜մՠկփ 

158՝ Զոպ՜ռճխ ՞ջճռո` աՅճչ՜ձբո ՠս աՀ՜հջ՜-

յՠպձ՚ ճջ՟զ տՠշձ զսջճ հզղՠռբտ, ՜խ՜մՠկփ 

162՜ Զոպ՜ռճխ ՞ջճռո` աՅճչ՜ձբո տ՜ի՜ձ՜ ՠս 

աԳջզ՞ճջ Շ՜կ՝ՠհզ ՠս աՏզժձ՜թ՜հջձ հզղՠռբտ, ՜խ՜մՠկփ 

253՜ Ոչ ի՜ջտ ՠս ՠխ՝՜ջտ աոպ՜ռճխ ՞ջճռո՚ աՅճ-

չ՜ձբո տ՜ի՜ձ՜ ՠս աի՜սջՠխ՝՜հջձ զսջ՚ աՊՠպջճո ՠս 

աա՜ս՜ժոձ զսջ հզղՠռբտ, ՜խ՜մՠկփ 

265՜ Ոչ յ՜պւՠ՜է ՠխ՝՜ջտ ՠս ի՜ջտ, աՠջզռո ՠ-

ջ՜ձՠ՜է ի՜հջ՜յՠպձ, ապբջ Գջզ՞ճջբո հզղՠռբտ գձ՟ 

ձկզձ ՠս աՅճչ՜ձբո՚ ոպ՜ռճխ ՞ջճռո, ՜խ՜մՠկփ 

429՝ Զոպ՜ռճխ ՞ջճռո՚ աՅճչ՜ձբո տ՜ի՜ձ՜, ՠս 

աթձ՜սխոձ զսջ հզղՠռբտ, ՜խ՜մՠկ, ՠս գձ՟ ձճոզձ աՍպՠ-

վ՜ձճո՚ ի՜հջ չ՜ձ՜ռոփ 

440՜ Զոպ՜ռճխ ՞ջճռո՚ աՅճչ՜ձբո ՠս աթձ՜սխոձ 

զսջ հզղՠռբտ, ՜խ՜մՠկ, ՠս գձ՟ ձճոզձ ՠս աԼջնզժձ հզղՠ-

ռբտփ 

462՜ Զոպ՜ռճխ ՞ջճռո՚ աՅճչ՜ձձբո տ՜ի՜ձ՜ ՠս 

աթձ՜սխոձ զսջ հզղՠռբտ, գձ՟ ձկզձ ՠս աԼջնզժձ ազ ՝՜աճսկ 

ոյ՜ո՜սճջՠ՜ռ զձլփ 

60՜ Զոպ՜ռճխ ՞ջճռո՚ աՅճչ՜ձբո տ՜ի՜ձ՜ ՠս 

աՠխ՝՜ջոձ զսջ աՄըզդ՜ջ ՠս աԼզ՜ձճո ՠս ա՜կճսոզձձ 

զսջ՚ աԱազաձ հզղՠռբտ, ՜խ՜մՠկ, գձ՟ ձճոզձ ՠս աՠխժՠէզ 

՞ջզմոփ 

103՝ Զոպ՜ռճխ ՞ջճռո՚ աՅճչ՜ձբո տ՜ի՜ձ՜ ՠս 

աթձ՜սխոձ զսջ ՠս աԳջզ՞ճջ ՠս աՏզժձ՜թ՜հջձ հզղՠռբտ, 

՜խ՜մՠկ ՠս աՠխժՠէզ ՞ջզմոփ 

156՝ Զոպ՜ռճխ ՞ջճռո՚ աՅճչ՜ձբո ՠս ալՠշ[ձ]՜-

ոճսձ ՜ղ՜ժՠջպձ զսջ՚ աԿ՜ջ՜յՠպ ՠջբռ Ջ՜խ՜ռպՠխճհ 

հզղՠռբտ, ՠս ազո աՠխժՠէզ ՞ջզմոփ 

180՜ Ոչ ի՜ջտ ՠս ՠխ՝՜ջտ, այ՜պւՠ՜է տ՜ի՜ձ՜՚ 

Յճչ՜ձբո ոպ՜ռճխ ՞ջճռո հզղՠռբտ, ՠս գձ՟ ձկզձ աՠխժՠ-

էզ ՞ջզմո (ձկ՜ձտ՚ 284՜, 295՝, 352՜)փ 

394՝ Տբջ Աոպճս՜թ, ճխճջկՠ՜ ըոպ՜ռճխզ ՞ջճռո` 

Յճչ՜ձզոզ, ՠս տՠջռ զսջճռ՚ Զճսի՜էզձ ՠս Լզ՝՜ձ՜ձ՜, 

գձ՟ ձճոզձ ՠս զձլ՚ կՠխճսռՠ՜է ՞ջզմո. ՠս տՠա վ՜շտ հ՜-

սզպՠ՜ձոփ 

74՜ Զոպ՜ռճխ ՞ջճռո՚ աՅճչ՜ձբո տ՜ի՜ձ՜ ՠս 

աթձճխոձ զսջ հզղՠռբտ ՜խ՜մՠկ, գձ՟ ձճոզձ ՠս աՠխժՠէզ 

՞ջզմո՚ Աշ՜տՠ՜է (ձկ՜ձզտ՚ 236՝, 245՝, 384՜, 452՜)փ 

419՜ Ոՙչ յ՜պւՠ՜է ՠխ՝՜ջտ, աոպ՜ռճխ ՞ջճռո` 

աՅճչ՜ձբո տ՜ի՜ձ՜, ՠս աՄ՜ձւեէ ՠխ՝՜հջ կՠջ հզղՠռբտ, 

ՠս ազո աՠխժՠէզ ՞ջզմո՚ Աշ՜տՠ՜էփ 

466՜—7՝ Փ՜շտ ՜ձի՜ո չՠիզ, ՜ձժճջճսոպ իա՜ս-

ջզ, Հ՜սջ ՜ձոժա՝ձ՜ժ՜ձզ, ՠս Ոջ՟ճ ՜ձոժա՝ձ՜ժռզ, ՠս 

Հճ՞ճհձ ՞ճհ՜ժռզ, ճջ ազկ պժ՜ջճսդզսձո ա՜սջ՜ռճհռ ՠս 

ի՜ոճհռ հ՜ս՜ջպ ՞ջճռո զ իջ՜՝ճսձ ոՠշզռ ՠս զ ՝՜ձւճջ 

ժՠձ՟՜ձՠ՜ռ ՠս հզկճ ՜ձ՜ջե՜ձ ՝[ՠ]ջ՜ձճ` Աշ՜տՠ[՜]է 

հ՜հեկճս հ՜սզպՠձզո ՠս ՜ձչ՜ըջ՜ձ հ՜սզպՠձզձ. ՜կբձ ՠս 

ՠխզռզփ 

Զ՞՜էճսոպ Տՠ՜շձ կՠջճ հՠջժձ՜ռ հՠջժզջ հ՜շ՜ն՜-

՞ճհձ յ՜պկՠռզձ կՠա կ՜ջ՞՜ջբտձ զ Հ՜հջ՜ժ՜ձ թճռո 

հ՜խտ՜պ կՠջ ՝ձճսդզսձո հ՜ձծ՜շ վ՜շ՜ռ զ կՠջ ձւ՜ո-

պճսդզսձո հ՜ձծ՜շ ՝՜ջլջճսդՠձբ հ՜ձտձզձ ըճձ՜ջիճս-

դզսձ ՜շձճսէ կ՜ջկզձ զ ոճսջ՝ ՠս հ՜ձ՜ջ՜պ ժճսոբձ Մ՜-

ջզ՜կճս: Հճ՞ճհձ Սջ՝ճ պձպՠոճսդՠ՜ձ ՠխՠ՜է կ՜ջ՟ ծղ-

կ՜ջզպ զ չՠջ տ՜ձ ակ՜ջ՟, ճջյբո զսջձ կզ՜հձ բ ՞զպՠ-

էզ, ազ ճմ կզպտ տձձՠէ ժ՜ջՠձ, ՠս ճմ էՠաճստ յ՜պկՠէ 

ա՜ձի՜ո կ՜ջ՟՜ոզջճսդզսձ Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ կՠջճ: 

Ոսոպզ ոժզա՝ձ պ՜սձզռ վջժճսդՠ՜ձ կՠջճ ՜շ՜նզձ ՠ-

յզոժճյճո լՠշձ՜՟ջՠ՜է հ՜շ՜տ// (466՝)ՠէճռո հԵջճս-

ո՜խբկ ՜ձտջ՜ձզժ ճջ՟զձ Յճչոբվ՜, ճջ կ՜սպ՜ժ՜ռ բջ 

՜ձծ՜շ Ծձձ՟ՠ՜ձ ձճջ՜ զ ոճսջ՝ Կճսոբձփ Ես զ պ՜ծ՜ջձ 

գձձ՜հՠէճռձ ՠս հԵ՞զյպճո ՞ձ՜էճհձ վ՜ըոպՠ՜կ՝, ՠս ո-

պզս՞ ՞զպբջ հ՜կզոձ ՠս աԱսՠպզոձ Գ՜՝ջզբէզ ՜շ Կճհոձ 

ՠս աԾձճսձ՟ոձ, ՠս ա՜սջ մ՜ջմ՜ջ՜ձ՜ռձ, ՠս ահՠջժզձո չՠ-

ջ՜ձ՜էձ, ՠս ազնճսկձ Հճ՞ճհձ Սջ՝ճհ հ՜շ՜տՠ՜էոձփ Ես ձ՜ 

ժ՜ջ՞ՠռ աոժզա՝ձ պ՜սձզռ պՠջճսձ՜ժ՜ձ՜ռ աԾձճսձ՟ 

Փջժմզձ հճսձսվ՜ջզ զ չՠռձ ըճջիջ՟՜՝՜ջ, գձդՠջձւ՜-

թ՜ստ ճսդ ՜սջ ժ՜ձճձՠ՜է պ՜սձՠէ ՜կՠձ՜հձ ի՜ս՜պ՜ռՠ-

էճռ զ Քջզոպճո, ՠս զ Յ՜ժճ՝՜ յ՜իզ կզձմՠս զ ե՜կ՜ձ՜-

ժո Դզճժխզպզ՜ձճոզ, Ախբտո՜ձ՟ջճս ի՜հջ՜յՠպզձփ 

Ես Ի ձկ՜ձբ ՜ս՜ձ՟ՠռ՜ս ՜շ Աձդճձ ՜ձ՜յ՜պ՜-

ժ՜ձ, ՠս հԱձպճձբ ՝ՠջՠ՜է էզձզ զ Մՠթ եճխճչձ. ՠս գձժ՜-

էՠ՜է վ՜շ՜սճջՠռզձ աԱոպճս՜թ, ՠս ՜շձճսէ ովշՠռ՜ձ 

հզսջ՜տ՜ձմզսջ ՞՜ս՜շո, հճջկբ ժ՜ջ՞բ ոժոՠ՜է, ՜յ՜ Մՠ-

թզձ Կճսջխզ՚ ՞պ՜սխզ աՓջժ՜ժ՜ձ ոճսջ՝ ը՜մձ աժ՜ջ՞ո 

ՠջ՜ը՜հզռձ ՠս աոճսջ՝ Ախճսի՜ռզռձ գձդՠջլ՜թոձ, ճջ 

հ՜շ՜նձ զ ՞զջո ՜ձժ՜ձփ Ես զ կՠջո ՝ՠջ՜ս ՜ղը՜ջիզ ոջ-

՝ճհձ Ռոպ՜ժզոբ, ՝ՠջ՜ս հՠպճ ՠս ժ՜ջՠ՜էձ զ Կճսջխբփ Ա-

ջ՟, աոճռ՜ ՝՜ձտո ՜շՠ՜է ոջ՝ճ ի՜հջ՜յՠպզձ կՠջճ՚ 

Զ՜տ՜ջզ՜հզ ՠս ՜հէ ոջ՝ճռ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ, էճսո՜սճջՠ-

ռզձ ա՜կՠձ՜հձ ի՜ս՜պ՜ռՠ՜էո զ Քջզոպճո. ՠս ռճսռզձ 

կՠա ապ՜սձո ՠս այ՜պծ՜շո ձճռ՜, աԾձճսձ՟ Փջժմզձ կՠ-

ջճ, ՠս աԸձթ՜հճսկձ տ՜շ՜ոձ՜սջՠ՜ զ պ՜ծ՜ջզձ, աժ՜ջ-

՞՜սճջճսդզսձ յ՜իճռ// (467՜) Ախճսի՜ռզռ, աՅ՜ջճս-

դզսձ Ղ՜ա՜ջճս, ՠս ա՜կՠձ՜սջիձՠ՜է Գ՜էճսոպձ Քջզոպճ-

ոզ Աոպճսթճհ կՠջճ հԵջճսո՜խբկ, ավջժ՜՞ճջթ Չ՜ջմ՜ջ՜-

ձո ՠս աԹ՜խճսկձ ՠջՠտ՜սջՠ՜, ՠս աՅ՜ջճսդզսձ ՜ոպճս՜-

թ՜յբո, աՀ՜կ՝՜ջլճսկձ ՜շ Հ՜հջ ՠս ա՜շ՜տճսկձ Հճ-

՞ճհձ Սջ՝ճ հ՜ղ՜ժՠջպոձ, աԱհէ՜ժՠջյճսդզսձ Աոպճսթճհ 

կՠջճ զ Թ՜վճջ՜ժ՜ձ, ՠս աՓճըճսկձձ Աոպճս՜թ՜թձզձ 

ժ՜ջ՞՜սճջՠռզձ ՠս էճսո՜սճջՠռզձ աճջ զձմ ՠս ՞[պ]զձ ՜-



ձ՜սդ ՠժՠխՠռճ զ վճտջժ՜ձ՜ռ կզձմՠս ռկՠթ՜կՠթո, ռճս-

ռզձ կՠա ամ՜ջմ՜ջ՜ձո ի՜հջ՜յՠպ՜ռձ ոջ՝ճռ, դբ ճջճչ 

՜սջզձ՜ժ՜ս ՠս ա՜ձպՠո պ՜ձն՜ձո կ՜ջպզջճո՜ռձ զ 

պՠոճսդզսձ ՜թզձ. դե ճջճչ ըճջիջ՟ճչ ա՜կՠձ՜հձ ղ՜-

՝՜դ ՜սջ յ՜ջպ բ պ՜սձՠէ կ՜ջպզջճո՜ռ հ՜հպձՠռզձ 

ա՜ի՜սճջ ա՜ի՜՞զձ աոճոժ՜էզ աԵջժջճջ՟ ՞՜էճսոպձ 

Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ ՜ի՜՞զձ վ՜շ՜ստ զ ի՜պճսռճսկձ 

՞ճջթճռ կ՜ջ՟ժ՜ձփ 

Աջ՟, ա՜հո պ[ՠո]ՠ՜է չ՜ծ՜շ՜ժ՜ձ ճկձ Յճչ՜ձբո 

տ՜ի՜ձ՜ ՠս ի՜հՠռՠ՜է զ ՝՜ձ Տՠ՜շձ ճջ ՜ոբ, դե, Եջ-

դՠ՜է չ՜ծ՜շՠ՜ռ ա՜կՠձ՜հձ ՠս ՞ձՠ՜ռ ա՜հձ կ՜ջ՞՜-

ջզպ: Ես ՝՜աճսկ ՜ձ՞՜կ գձդՠջձՠ՜է ոճջ՜ աՀզձ ՠս 

աՆճջ ժպ՜ժ՜ջ՜ձոձ, ՠս ճսոՠ՜է ա՜կՠձ՜հձ աիջ՜կ՜հՠ՜-

էոձ ահ՜ձռ՜սճջո ՠպ[ճս՛ձ]ըձ կձ՜ռ՜ժ՜ձզձ. ՠս ա՜հձ 

էւՠ՜է, դե. Եջ՜ձզ ճջ ճսձզ ա՜ս՜ժ զ Սզճձ ՠս գձպ՜ձՠ՜-

ժո հԵջճսո՜խբկ: Զո՜ ժ՜ջ՞ՠռ ա՜ս՜ժ ՠս գձպ՜ձՠ՜ժ զ 

Վՠջզձ տ՜խ՜տզձ հԵջճսո՜խբկ, զ կ՜հջձ ՜ձտջ՜ձժ՜ռ 

ճսջ ՜ժձ ճսձզ ՜ջե՜ձ՜ձ՜է: Ես չ՜ծ՜շՠ՜է ա՜կՠձ՜հձ 

ա՞ճհոձ զսջ հճսխզ// (467՝) ՜ձժՠ՜է ՠջդ՜ զ տ՜խ՜տձ Ե-

ջճսո՜խբկ ՠս ՠջժջյ՜՞բ ոճսջ՝ պՠխՠ՜ռձ. ավ՜վ՜քձ 

զսջ էռՠ՜է ՟՜շձ՜ ՜ձ՟ջբձ ՠս ՞՜ ՝ձ՜ժբ զ ՝ձզժ պՠխզ 

ոձըձ՟ՠ՜ձ զսջ՚ զ չ՜ձո Հճշճկ՜հջ, ճջ բ հ՜ղը՜ջիզո 

Ահջ՜ջ՜պՠ՜ձ, զ ՞՜ս՜շզո Դչզձ տ՜խ՜տզ, կՠջլ ՜շ 

՟խՠժզձ Քՠխ՜հճհ, ճջ չՠջ՜ի՜հզ զ ՞ՠպձ Աա՜պ ՠս ՠպ 

՞ջՠէ աո՜ հզղ՜պ՜ժ զսջձ ՠս թձ՜սխ՜ռ զսջճռ` Պ՜պջզժձ 

ՠս Հՠջզտ՜հզ, ՠս ՠխ՝՜ջռձ՚ Լզ՜ձճոզ ՠս Մըզդ՜ջ՜, ՠս 

չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ զսջճռ՚ Սպՠվ՜ձճոզ ՠս Կ՜ջ՜յՠպզձ. 

ՠս տՠջռձ՚ Զճսի՜էզձ ՠս Լզ՝՜ձ՜ձճս, ՠս ա՜ս՜ժ՜ռ զսջՠ-

՜ձռ՚ Ս՜ջ՞ոզ, Մըզդ՜ջ՜, Խ՜ջզվն՜իզձ ՠս Կ՜ջ՜-

յՠպզձ ՠս տՠշճհձ զսջճ՚ Մ՜ջՠկպջճ ՠս ա՜ս՜ժ՜ռ զս-

ջճռ՚ Սպՠվ՜ձճոզ ՠս Մըզդ՜ջ տ՜ի՜ձ՜հզ. լՠշ[ձ]՜-

ոճսձ ՜ղ՜ժՠջպ՜ռ զսջճռ՚ Հ՜հջ՜յՠպ տ՜ի՜ձ՜հզ ՠս 

Պ՜պջզժ ո՜ջժ՜ս՜՞զ: Ըձ՟ ձճոզձ ՠս կզսո ՜հէ ՜ղ՜ժՠջ-

պզ՚ Կ՜ջ՜յՠպ տ՜ի՜ձ՜հզ, աճջ ՜խ՜մՠ՜ռ հզղՠէ ի՜ձ-

՟ՠջլ կ՜ջ՝ ՠս ՠխ՝՜սջճչձ զսջ: Ես ՠպ ՞ջՠէ աո՜ զ հ՜ջ-

՟՜ջ ՠս զ տջպձ՜ըճձն չ՜ոպ՜ժճռ, ՠս ճմ ՜կՠձՠսզձ զ 

յ՜ջ՞ՠս՜ռ ՜հէճռփ Ես ՠպ աո՜ ոջպզ հ՜սե՜ջ ժ՜կ՜ստ 

գձձ՜ ՜ոպճս՜թ՜՝ձ՜ժ Սճսջ՝ ճսըպզձ ճջ ժճմզ Մ՜-

խ՜ջդբ չ՜ձտ իզկձ՜ռՠ՜է զ ոճսջ՝ ՜շ՜տՠէճհձ Բ՜ջդճ-

խճկբճոբ. ՠս ժջժզձ ձճջճ՞ՠէ իջ՜կ՜ձ՜ս կՠթ դ՜՞՜սճ-

ջբձ Աղճպ ՜ձճսձ, աճջ ժ՜ձկձՠ՜է ՠժՠխՠռզձ հ՜ձճսձ 

Ն՜ը՜չժ՜զձ Սջ՝ճհձ Սպՠվ՜ձձճոզ ՠս Սճսջ՝ ա՜ս-

ջ՜չ՜ջզձ Գբճջ՞՜փ Ես ՜հեկ ճսձզ ա՜շ՜նձճջ՟ճսդզսձ 

ոճսջ՝ ճսըպզձ՚ պբջ Գջզ՞ճջբո, ճջ՟զ Այզջ՜պզձ՚ ՜հջ 

իՠա ՠս ոջ՝՜ոբջ ի՜ծճ Աոպճսթճհ ՠս /// (ղ՜ջ դ՜-

վճս՜թ)փ 

Հկկպ. 382 լՠշ՜՞ջզ իՠպ ՞ջճս՜թ ձճհձ Աշ՜տՠ՜է ՞ջմզ 

լՠշտճչ, 1269 դճս՜ժ՜ձզձ, Աոպ՜յ՜պճսկփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ (ԺԸ ՟., ձրպջ՞զջ) 460՝ Ոչոբ ՜ըպ՜-

ռ՜ս Իոջ՜հբէ ՜ոպճս՜թ՜կ՜ջպճսդզսձ: 461՝ Ակ՝՜ժճսկ 

՜ոբ. Հճ՞ճչ ձ՜ը՜ձլճս զկճչ: 463՜ Աջտ Զ ժ՜հզձ, ճջ 

կզ բջ զ ձճռ՜ձբ յծխձ՜սճջ: 465՝ Ց՜սՠոռզձ ոզջպտ: 

466՝ Ոջ զկ՜ոպճսձձ բ զ ե՜կ՜ձ՜ժզ հ՜հձկզժ (Ակճչո, 

Ե, 13): Թ[չզձ] ՃԼԶ (1751) Ա՟՜կ, Մ՜ջժճո ՜խ՜հ, 

դ[չզձ] ՃՀԶ (1791), 467՝ «Զզձմ ՜ս՞պզկտ ՜խ՝ՠջբ...փ 
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ԹԵՐԹ՚ 462. մ՞ջճս՜թ՚ 293՜—4՝, 458՝—62՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—
ԻԵ×12 (Ա—Գ 10, ԺԲ 14, ԻԵ 8)+Ա—ԺԴ×12փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜-
՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 31,8×20,8փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ 
ձրպջ՞ջ՜ձկ՜ձ ղխ՜՞զջփ ՏՈՂ՚ 40փ ԿԱԶՄ՚ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, 
կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդ. էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ճոժՠարթ 
ՠս ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟փ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 2+1, դճսխդփ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. պՠխ—պՠխ վճտջ յ՜պշճս՜թտձՠջ, 
ժ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ տՠջթճս՜թ, ՜ձժզսձձՠջգ՚ կ՜ղճս՜թ, ռՠռ՜ժՠջ, վ՜-
ժ՜ձձՠջձ՚ գձժ՜թփ 

ԾՆԹ. Նճհձ ՞ջմզ լՠշտճչ լՠշ. 1005, 1006փ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

1. 1՜—292՝ Մՠժձճսդզսձ Եէզռ 

— 1՜՝ Աշ՜ն՜՝՜ձճսդզսձ, ձ՜ՠս Աշ՜ջժճսդզսձ 

— Գզջտո ՜հո զ կ՜ձ՜ս՜ձ՟՜ժ՜ձ ՜շ՜ջժճսդՠձբ ՞ճջ-

թճռ, ձ՜ը զ հճսձ՜ռ, ՜յ՜ զ է՜պզձ՜ռսճռ ժճմՠռ՜ս Էտ-

որպճսո, ՜հոզձտձ՚ Եէզռ... հԵէզռ րջզձ՜ժՠ՜է բ ՠս ՝՜ռ՜-

հ՜հպՠ՜էփ 

Եէզռ ՞ջտզ 40 ՞էճսըձՠջզ կՠժձճսդՠ՜ձ զսջ՜տ՜ձմզսջզ 

ըճջ՜՞ջզձ ժզռ՚ «Շ՜ջ ՞էըճռ» պճսՠ՜է ՞էըզ ի՜կ՜շճպ ղ՜-

ջ՜՟ջ՜ձտճչփ 

՜. 2՜—12՜ Մՠժձճսդզսձ Եէզռ: Գէճսը ՜շ՜նձՠ-

ջճջ՟: Շ՜ջ ՞էըճռ. Նճջ վ՜ջ՜սրձ ճմ ՞զպՠէճչ աՅրչ-
ոբվ ՠս ՠջժձմՠէճչ ՠ՝ջ՜հՠռսճռ ՜հձյբո ՜ծՠ՜էտ... 
՝՜հռ ձճտ՜ ճմ ՜ջ՜ջզձ ա՞ճջթձ (3, ի՜կ՜ջ 22), իջ՜-
կ՜հՠէճչ աձճո՜ գձժխկՠէ — Ահոճտզժ ՠձ ՜ձճս՜ձտ. չբ-

էբմբկրդ, ՜հոզձտձ՚ ՠս ՜հոճտզժ ՠձ ՜ձճս՜ձտ... 

՝. 12՜—22՝ Գէճսը ՠջժջճջ՟փ Շ՜ջ ՞էըճհ. Մրոբո 

թձ՜ձզ, ՜ջպ՜՟ջզ, ոձ՜ձզ ՠս ճջ՟ՠ՞ջզ զ ՟ոպՠջբձ 
վ՜ջ՜սրձզ... զ ձկ՜ձբ թձ՜ս աԳՠջո՜կ ՠս Եխզ՜ա՜ջ — 

[Բ՜ձ.] Ես աժձզ ՜հոճջզժ ՜հջ զ պ՜սձբձ Ղՠսՠ՜հ՚ [Մՠժ-

ձճսդ.] Ահջ խՠսպ՜ռզ, ՜հջ զ հՠպձճջ՟՜ռձ Ղՠսՠ՜հ... 

՞. 23՜—34՝ Գէճսը ՠջջճջ՟փ Շ՜ջ ՞էըճռ. Մօոբո 

՜ջ՜թՠէճչ աը՜ղզձո Յճդճշ՜հ, ժճմզ զ Տՠ՜շձբ... 
ի՜ջռ՜ձբ ա՜ձճսձձ Աոպճսթճհ, ճջ ՜ո՜ռ. Եո ՠկ, ճջ Էձ 



 

— [Բ՜ձ.] ՠս Մօոբո ՜ջ՜թբջ աը՜ղզձոձ Յճդճջ՜հփ 

[Մՠժձճսդ.] Ի 40 ՜կ հճջո ՠժ՜ռ զ Մ՜՟զ՜կ... 

՟. 34՝—43՜ Գէճսը մճջջճջ՟փ Շ՜ջ ՞էըճռ. Մօոբո 

գձժ՜է՜ս հԱոպճսթճհ ՜շ՜տկ՜ձ զսջճհ աՠջժճս ձղ՜ձո 
ՠշ՜ժզ ՟՜ջլկ՜ձ... Աի՜ջրձ ՜ա՟կ՜կ՝ձ Աոպճսթճհ զ 
՟բկ ՞ձ՜հ ՠխ՝րջձ Մօոզոզ — [Բ՜ձ.] Ոմ ի՜ս՜պ՜ոռՠձփ 

[Մՠժձճսդ.] Ժճխճչճսջ՟ձ ՠս ը՜ե՜կճսետձ ՠ՝ջ՜հՠռ-

սճռ... 

ՠ. 43՜—6՜ Գէճսը իզձ՞ՠջճջ՟փ Շ՜ջ ՞էըճռ. Մօ-

ոբո գձ՟ ՠխ՝րջձ ՜շ՜տկ՜կ՝ձ Աոպճսթճհ ՞ձ՜հ ՜շ՜նզ 
վ՜ջ՜սրձզ... ՠս ՜յ՜ Մրոբո ՟զկբ ՜շ Աոպճս՜թ — 

[Բ՜ձ.] Զժձզ ՜հոճջզժ կպզձ Մօոբո... [Մՠժձճսդ.] Ըձ՟ 

թՠջճհձ եճխճչջ՟ՠ՜ձ ՜ոբ Լզսջ՜ռզձ... 

ա. 46՜—53՝ Գէճսը չՠռՠջճջ՟փ Շ՜ջ ՞էըճռ. Աո-

պճս՜թ տ՜ն՜էՠջբ աՄօոբո ՠս ձկ՜ հ՜հպձբ ազսջ ՜-

ձճսձձ Եիրչ՜... ՠս Ղՠսՠ՜հ կզձմՠս ՜շ Մօոբո, ՠս Աի՜-

ջօձ — [Բ՜ձ.] Ես ՜ոբ Տբջ ռՄրոեոփ [Մՠժձճսդ.] հԱխր-

դՠէձ ՠս զ ժ՜ջ՟՜էձ ՜շ Աոպճս՜թ... 

բ. 53՝—67՝ Գէճսը ՠրդձՠջճջ՟փ Շ՜ջ ՞էըճռ. Ա-

շ՜տբ Տբջ աՄօոբո ՜շ վ՜ջ՜սրձ, ազ կզ ՜ջլ՜ժզռբ 

հՠ՝ջ՜հՠռզոձ — [Բ՜ձ.] Ես ՜ո՜ռ Տբջ ռՄօոբոփ [Մՠժ-

ձճսդ.] Պ՜պ՜ոը՜ձբ ՜ոպ Աոպճս՜թ ՠջժմճպճսդՠ՜ձ... 

գ. 67՝—73՜ Գէճսը ճսդՠջճջ՟փ Շ՜ջ ՞էըճռ. Աշ՜-

՞ջզ ՠջժջճջ՟ ի՜ջճս՜թձ Ե՞զյպճոզ, ճջ բջ ՞ճջ-
պ՜ձռ... ճջ ՠս աժձզ զսջ՜տ՜ձմզսջճռձ ըոպ՜ռճսռ՜ձբ 
վ՜ջ՜սրձ — [Բ՜ձ.] Հ՜ջզռ ա՜կՠձ՜հձ ո՜իկ՜ձո տճ 

՞ճջպկ՜կ՝փ [Մՠժձճսդ.] Ս՜իկ՜ձո, ՜հոզձտձ՚ ա՞՜ս՜շո 

տճ... 

դ. 73՜—9՜ Գէճսը զձձՠջճջ՟փ Շ՜ջ ՞էըճռ. Աշ՜-

՞ջզ. իզձ՞ՠջճջ՟ ի՜ջճս՜թձ ե՜ձ՟ կ՜իճս ՠս չՠռՠ-
ջճջ՟ձ ժՠխզռ... ՝՜հռ զ ՟՜՟՜ջզէձ ի՜ջճս՜թճռ չՠջո-
պզձ ազձտձ ըոպ՜ռճսռ՜ձբ — [Բ՜ձ.] Աի՜ լՠշձ զկ ՠ-

խզռզ...փ [Մՠժձճսդ.] Ձՠշո, ՜հոզձտձ՚ ալ՜խ՜ձո զկ... 

ե. 79՜—84՝ Գէճսը պ՜ոձփ Շ՜ջ ՞էըճռ. Աշ՜՞ջզ 

ճսդՠջճջ՟ ի՜ջճս՜թձ Ե՞զյպճոզ, ճջ ՠխՠս կ՜ջ՜-
ը՜ռ... ոպզյՠէձ // (79՝) Մօոզոզ ազձտձ չՠջոպզձ 

ըճոպ՜ռճսռ՜ձբ ՠս ակ՜ի Մօոզոզ ոյ՜շձ՜հ — 

[Բ՜ձ.] Զզ ՠսո ըճոպ՜ռճսռզ...փ [Մՠժձճսդ.] Ահձճս ժՠջ-

յզս, ճջճչ ՜ո՜ռզ... 

ե՜. 84՝—6՝ Գէճսը կՠպ՜ո՜ձՠջճջ՟փ Շ՜ջ ՞է-

ըճռ. Ն՜ը ՜ոբ ՠս ՞ջբ աչՠջնզձ ի՜ջճս՜թձ Ե՞զյպճ-
ոզ, ՜հոզձտձ՚ աժճպճջճսկձ ՜ձ՟ջ՜ձժ՜ռ... աժձզ ժճ-
պճջկ՜ձռձ ՜ձ՟ջ՜ձժ՜ռ ՠխՠս ճջյբո հ՜հպ բ. 12, 35փ 
Ահո ՜հոկզժ ՞էըճն՚ 1 ՠս 2 ի՜կ՜ջ. — [Բ՜ձ.] Ես ՜ո՜ռ 

Տբջփ [Մՠժձճսդ.] Աո՜ռ ա՜հո, Տբջ, Մրոզոզ... 

ե՝. 86՝—109՜ Գէճսը ՠջժճպ՜ո՜ձՠջճջ՟փ Շ՜ջ 

՞էըճռ. Աշ՜՞ջզ ՜ոպ ձ՜ը ՜ջ՜ջճխճսդզսձ աՠձՠէճհ 
ՠս ճսպՠէճհ ա՞՜շձ ա՜պժ՜ժ՜ձ... չՠռՠջճջ՟՚ ադզսձ 
՜ձլ՜ձռ ՜շ զ ՜պՠէ ա՞՜շձ. ի՜կ՜ջ 43 — [Բ՜ձ.] Ա-

ո՜ռ ՠսո Տբջփ [Մՠժձճսդ.] Ի ձճհձճսկ ՜կոճհ ՜շ՜նձճսկ... 

ե՞. 109՜—17՜ Գէճսը ԺԳփ Ըոպ ՞էըճռ. Հջ՜կ՜հբ 

Աոպճս՜թ զձտՠ՜ձ կ՜պճսռ՜ձզէ ՜ձ՟ջ՜ձզքձ կ՜ջ՟-

ժ՜ձռ ՠս ՜ձ՜ոձճռ... Աշ՜՞ջզ ոզսձձ իջճհ ՠս ՜կյճհ, 
ճջ բջ ՜շ՜նձճջ՟ ծ՜ձ՜յ՜ջիզձ — [Բ՜ձ.] Սջ՝ՠ՜ զձլ 

ա՜կՠձ՜հձ ՜ձ՟ջ՜ձզժոփ [Մՠժձճսդ.] Ահոզձտձ՚ ՝՜ե՜ձՠ-

՜ զ ի՜ո՜ջ՜ժ ոճչճջճսդՠձբ... 

ե՟. 117՜—26՝ Գէճսը մճջՠտպ՜ո՜ձՠջճջ՟փ Շ՜ջ 

՞էըճռ. Փ՜ջ՜սրձ գձ՟ զսջ՜հձճռձ իՠպ՜կճսպ էզձզ 
ՠ՝ջ՜հՠռսճռձ... ՠ՞զյպ՜ռզտձ իՠպ՜կճսպ էզձՠէճչտ, 
դբ զ իջՠղպ՜ժբձ, դբ զ չՠջ՜՟զկրխ նջճռ թ՜թժզձ — 

[Բ՜ձ.] Բ՜ձ՜ժՠոռզձ զ ժճխկ՜ձբ Փզի՜իզշրդ՜... [Մՠժ-

ձճսդ.] Չճջջճջ՟ բ ՜հո ՠ՝ջ՜հՠռսճռ ժ՜հ՜ռճսկձ... 

եՠ. 126՝—35՝ Գէճսը ԺԵփ Շ՜ջ ՞էըճռ. Մօոբո, ՠս 

ՠ՝ջ՜հՠռզտձ ՠջ՞ՠձ ահ՜խդճսդզսձ Աոպճսթճհ, աձճհձձ 
՜շձբ Մ՜ջզ՜կ գձ՟ զ՞՜ռ... ՠխՠս չՠռՠջճջ՟ ՝՜ձ՜-
ժՠէձ ՠ՝ջ՜հՠռսճռ հ՜ձ՜յ՜պզձ — [Բ՜ձ.] Յ՜հձե՜կ 

ՠջ՞ՠ՜ռ Մօոբո... [Մՠժձճսդ.] Ոջճչտ ռձթ՜էճչտ ա՜հձրտ 

ՠջն՜ձզժ ՜ձռկ՜ձբ թճչճսձ... 

եա. 136՜—45՝ Գէճսը ԺԶփ Շ՜ջ ՞էըճռ. Ի յ՜ժ՜-

ոզէձ ժՠջ՜ժջճռձ ոօչՠ՜է ՠ՝ջ՜հՠռզտձ պջպձնՠոռզձ... 

ձճչ՜ս աձճո՜ յ՜պՠւ՜ռ ի՜ձ՜յ՜ա 30 ՜կ — 

[Բ՜ձ.] Եժձ ՜կՠձ՜հձ ՝՜ակճսդզսձ ճջ՟սճռձ... [Մՠժ-

ձճսդ.] Ահո բ ճսդՠջճջ՟ ՝ձ՜ժ՜ջ՜ձ ՠ՝ջ՜հՠռսճռ... 

եբ. 145՝—50՝ Գէճսը ԺԷ: Շ՜ջ ՞էըճռ. Ի թ՜ջ՜սճս 

պջպձն՜ եճխճչճսջ՟ձ, ճսոպզ Մօոբո իջ՜կ՜ձ՜սձ Աո-

պճսթճհ ի՜ջժ՜ձՠէճչ աչբկձ զ Հշ՜վզպզկ... ՝՜հռ ժճ-
պճջՠ՜ռ աձ՜ Յՠոճս հ՜խրդՠէձ Մրոզոզ — [Բ՜ձ.] Ի 

՝ձ՜ժ՜ջ՜ձո զսջՠ՜ձռփ [Մՠժձճսդ.] Ե՝ջ՜հՠռՠջՠձ՚ զ 

՞ձ՜ռկճսձո Եջճսո՜խբկ... 

եգ. 159՝—3՝ Գէճսը ԺԸ: Շ՜ջ ՞էըճռ. Հճջ՟ճջ. Ա-

ձՠջձ Մօոզոզ աՍՠտճջ՜հ ժզձձ գձ՟ ճջ՟սճռ ՜շ ձ՜ բ-

՜թ... ՠս ա՟՜պ՜սճջո, ճջտ ՟՜պզռէզձ ավճտջ՜՞ճհձոձ 

— [Բ՜ձ.] ՠս կզձմ էճս՜ս Հճդճջ տ՜ի՜ձ՜հձ Մ՜՟զ՜կճսփ 

[Մՠժձճսդ.] Ք՜խ՟ՠ՜ռզձ՚ դ՜ջ՞կ՜ձբ զղը՜ձ Մ՜ձ՟զ՜-

կճս... 

եդ. 153՝—9՝ Գէճսը ԺԹ: Շ՜ջ ՞էըճռ. Ե՝ջ՜հՠ-

ռզտձ ՞՜ձ զ Սզձ՜հփ Եէ՜ձբ Մօոբո զ էՠ՜շձ... աՠ՝ջ՜հՠ-

ռզո ազսջճչ ՠջժզսխզս ՠս ժջրձզս ա՜իզ ի՜ջզռբ — 

[Բ՜ձ.] Յՠջջճջ՟ճսկ ՜կոճհ ՠէ՜ձՠէճհձ Իոջ՜բէզ... [Մՠժ-

ձճսդ.] Յ՜սճսջ ՜հոկզժ, ՜հոզձտձ՚ զ ձճհձճսկ ՜սճսջ... 

զ. 159՝—65՜ Գէճսը տո՜ձ. Շ՜ջ ՞էըճհ. Հջՠղպ՜-

ժձ զ Սզձ՜հբ ՝ճէճջ եճխճչջ՟ՠ՜ձձ ՠ՝ջ՜հՠռսճռ ՜-
խ՜խ՜ժբ... իջ՜կ՜հզ զ ձկ՜ձբ ՜շձՠէ աոՠխ՜ձ զ իճխճհ 

ժ՜կ ՟՜ձտ՜խ տ՜ջբ — [Բ՜ձ.] Ես ըրոՠռ՜ս Տբջ ա՝՜ձո 

ա՜հոճոզժ ՜կՠձ՜հձփ [Մՠժձճսդ.] Փճխձ, ճջ կզձմՠս ռ՜ոպ 

աղվճդՠ՜է լ՜հձո պ՜հջ... 

զ՜. 104՜—8՜ Գէճսը ԻԱփ Շ՜ջ ՞էըճռ. Մօոբո զ 

Սզձ՜հ հԱոպճսթճհ գձժ՜է՜ս ա՟՜պճխժ՜ձ պուաւզջձ 

ղճսջն աթ՜շ՜հզստձ ՠս ա՜խ՜ըձրտ... ՠս իՠպՠսՠ՜էձ 
՜շձբ արջբձձ ի՜պճսռճսկձ, դբ չձ՜որխ կ՜ջ՟ճսձ, դբ 



ի՜ջժ՜ձրխ ՠա՜ձ — Գզպՠէզ բ, դբ ճջյբո զ ձ՜ը՜ձ-

ռՠ՜է ՞էճսըձ ՟ձբ Աոպճս՜թ... 

զ՝. 168՜—71՜ Գէճսը ԻԲփ Շ՜ջ ՞էըճռ. Սժոզ 

ո՜իկ՜ձՠէ ա՟՜պճխ՜ժ՜ձ րջբձ. ա՞ճխճսդՠձբ՚ 1 
ի՜կ՜ջ, այ՜իՠոպբ՚ 7 ի՜կ՜ջ. ավճը՜պճսճսդՠձբ՚ 
14 ի՜կ՜ջ... ապ՜ո՜ձճջ՟բ ՠս աձ՜ը՜կ՜ջպբ՚ 29 
ի՜կ՜ջ — [Բ՜ձ] Եդբ ճտ ՞ճխ՜ձ՜հռբ աՠաձ... [Մՠժ-

ձճսդ.] Խձ՟ջզռՠո դբ, գձ՟բ՛ջ ՞ճխձ ՠազձ... 

զ՞. 171՜—6՝ Գէճսը ԻԳփ Շ՜ջ ՞էըճռ. Սժոզ ՜շ-

ձՠէ ա՟՜պճխ՜ժ՜ձ րջբձո կ՜ձ՜ս՜ձ՟ ա՜ձլ՜ձռ ՠս 
ագձժ՜էկ՜ձբ գձթ՜հզռ... ՠդբ իձ՜ա՜ձ՟զռզձ րջզձ՜ռ 
զսջճռ ՠս յ՜պճսզջ՜ձ՜ռ — [Բ՜ձ.] Մզ ՜շձճսռճսո 

ալ՜հձ ոպճսդՠ՜ձ... [Մՠժձճսդ.] Ե՝ջ՜հՠռՠջբձ՚ կզ գձ-

՟ճսձզռզո աէոճսկձ ոպճսդՠ՜ձ... 

զ՟. 176՝—82՜ Գէճսը ԻԴփ Շ՜ջ ՞էըճռ. Մօոբո 

արջբձո Տՠ՜շձ ՝ՠջբ ՜շ եճխճչճսջ՟ձ, աձճո՜ գձ՟ճսձզ 
ՠս ձճռ՜ ազձտձ յ՜ջ՜ս՜ձ՟բ եճխճչճսջ՟ձ... Եէ՜ձբ ձ՜ 
ՠս կձ՜հ զ էՠ՜շձ զ տ՜շ՜ոճսձ ՜սճսջո — [Բ՜ձ.] Ես ՜շ 

Տբջփ [Մՠժձճսդ.] Աջ՟ՠձ ՠէՠ՜է բջ Մօոբո ՜շ Տբջ... 

զՠ. 182՜—201՝ Գէճսը ԻԵփ Շ՜ջ ՞էըճռ. Հջ՜կ՜հբ 

Աոպճս՜թ ՠխ՜ձզէ պ՜յ՜ձ՜ժձ ՠս տ՜սմ՜ջ՜ձձ... ՠս 
ձջ՝՜յբո իզձ՞ ՠս զ Պրջ՜կճոզ ապ՜ծ՜ջբձ ՠս Վզէ՜է-
վ՜ձպճոզ ՜շ՜՞ջճսդՠ՜ձ պ՜ծ՜ջզձ — [Բ՜ձ.] Աշ-

ռՠձ զձլ աձ՜ը՜սկպզոփ [Մՠժձճսդ.] Զզ ձ՜ը ի՜ո՜ջ՜ժ, 

ՠխՠս ՜հո ձճսբջո... 

զա. 201՝—9՝ Գէճսը ԻԶփ Շ՜ջ ՞էըճռ. Ն՜ը՜՞ջզ 

աբձձ ըճջ՜ձզձ ՜հոզձտձ՚ ձ՜ը մճջո ձճջզձ թ՜թժճհդ-
տձ... ՠս 36 ի՜կ՜ջ. Ծ՜խժՠ՜հ չ՜ջ՜՞ճհջձ ոջ՝ճհձ — 

Աշ ՜ոպ աի՜կ՜շրպ ՜շ՜՞ջճսկձ... 

զբ. 209՝—18՜ Գէճսը ԻԷփ Շ՜ջ ՞էըճռ. Աշ՜՞ջզ 

ոՠխ՜ձձ ճխն՜ժզա՜ռ գձ՟ զսջճռ ՜ձրդճռձ ժ՜ոժ՜ջ՜-
հզռ... ՠջջճջ՟՚ 20 ի՜կ՜ջ. Աշ՜՞ջզ զսխձ ծջ՜՞՜ռ ՠս 
չ՜շճսկձ ձճռզձ — [Բ՜ձ.] Աջ՜ոռՠո ՠս աոՠխ՜ձ հ՜ձ-

վճսպ վ՜հպզռփ [Մՠժձճսդ.] Գզպՠէզ բ, դբ ժջժձզ բջ ոՠ-

խ՜ձձ... 

զգ. 218՜—40՜ Գէճսը ԻԸփ Շ՜ջ ՞էըճռ. Աշ՜՞ջզձ 

ի՜ձ՟ՠջլտձ տ՜ի՜ձ՜հ՜յՠպզձ ՠս 40 ի՜կ՜ջ. Փճտջ 
տ՜ի՜ձ՜հզռ, ՜հոզձտձ՚ ձ՜ը չ՜ժ՜ո... չՠռՠջճջ՟՚ ՜ձ-
՟ջ՜չ՜ջպզժ ի՜կ՜ջ 42 — [Բ՜ձ.] Ես կՠջլՠռճ ՠսո ՜շ 

տՠա... [Մՠժձճսդ.] ՠ՝ջ՜հՠռՠջբձ՚ իյյզէ ոճջ՜ ՜շ 

տՠա... 

զդ. 240՜—7՝ Գէճսը ԻԹփ Շ՜ջ ՞էըճռ. Հջ՜կ՜հբ 

Աոպճս՜թ Մօոզոզ, ազ աԱի՜ջրձ ՠս աճջ՟զո ձճջ՜ 

լՠշձ՜՟ջզռբջ տ՜ի՜ձ՜հո... ձ՜ը՜՞ջբ աաճիո ՞՜շզձ, 
դբ հ՜շ՜սրպճս ՠս դբ հՠջՠժճհզ ի՜ձ՜յ՜ա աՠձէզ — 

[Բ՜ձ.] Ես յ՜ձոփ [Մՠժձճսդ.] Պ՜պ՜շո, արդո ՠս տ՜-

տ՜շո... 

է. 247՝—56՝ Գէճսը Լփ Շ՜ջ ՞էըճռ. Աշ՜՞ջզ ոՠ-

խ՜ձձ ըձժճռ, ՠջժջճջ՟՚ 12 ի՜կ՜ջ. Հջ՜կ՜հզ եճխճ-
չջ՟ՠ՜ձ զսջ՜տ՜ձմզսջ ի՜պճսռ՜ձՠէ աըճսձժ... ՜շ՜՞-
ջզ ՝՜խ՜՟ջճսդզսձ ըձժճհ, ճջ թը՜ձՠէզ բջ ոՠխ՜ձճսկ 

ըձժճռ — [Բ՜ձ.] Աջ՜ոռՠո ՠս աոՠխ՜ձձ զ թըՠէ 

աըճսձժո: [Մՠժձճսդ.] Աշ՜՞ջզ ՜ոպ ոՠխ՜ձձ ըձժճռ... 

է՜. 256՝—8՝ Գէճսը ԼԱ: Շ՜ջ ՞էըճռ. Բբոբէզբէ ՠս 

Ոազ՜ ՝՜շ ձղ՜ձ՜՟ջզձ Աոպճսթճհ ծ՜ջպ՜ջ՜յբպտ 
ըճջ՜ձզձ... Աոպճս՜թ Մօոզոզ պ՜հ աՠջժճս տ՜ջՠխբձ 

պ՜ըպ՜ժո — [Բ՜ձ.] Կճմՠռզ հ՜ձճս՜ձբ աԲբոբէզբէփ 

[Մՠժձճսդ.] Զզ Եո՚ Աոպճս՜թ ՜ձճս՜ձ՜յբո զ չՠջ ա՜հէ 

՜կՠձ՜հձ գձպջՠռզ... 

է՝. 258՝—69՜ Գէճսը ԼԲփ Շ՜ջ ՞էըճռ. Ե՝ջ՜հՠ-

ռզտձ զ ՝՜ռ՜ժ՜հճսդՠ՜ձ Մօոզոզ աճջդձ ճոժՠխբձ 

լճսէՠռզձ ՠս ՠջժջյ՜՞զձ... նձնՠ՜ ազո, զ ՞ջճհձ տճ — 

[Բ՜ձ.] Աջզ ՜ջ՜ կՠա ա՜ոպճս՜թո... [Մՠժձճսդ.] Աո-

պճս՜թո, ՜հոզձտձ՚ Աոպճս՜թ... 

է՞. 269՜—77՜ Գէճսը ԼԳփ Շ՜ջ ՞էըճռ. Սյ՜շձ՜հ 

դՠջՠսո Աոպճս՜թձ եճխճչջ՟ՠ՜ձ, ձ՜ ճխ՝՜հ... ՝՜հռ 
աՠջՠոո զկ պՠո՜ձՠէ ճմ ժ՜ջՠո — [Բ՜ձ.] Ես ըրոՠռ՜ս 

Տբջ ռՄօոբոփ [Մՠժձճսդ.] Ահոզձտձ՚ հճջե՜կ ՜ջ՟ՠձ ՠջժ-

ջճջ՟ ՜ձ՞՜կ Մօոբո ՠէ զ էՠ՜շձ... 

է՟. 277՜—83՜ Գէճսը ԼԴփ Շ՜ջ ՞էըճռ. Մրոբո 

յ՜պջ՜ոպՠէճչ ապ՜ըպ՜ժոձ ՟՜ջլ՜ս ՜շ էՠ՜շձ... 
՜ոպճսոպ Մօոբո զտրխբ աՠջՠոձ ՠս զձտձ զտճխՠ՜է գձ՟ 

եճխճչջ՟ՠ՜ձ ՠս եճխճչճսջ՟ձ գձ՟ ձկ՜ ըրոզ — 

[Բ՜ձ.] Ես ՜հձճսիՠպՠսփ [Մՠժձճսդ.] Ահոզձտձ՚ ըրոՠռ՜ս 

Աոպճս՜թ գձ՟ Մօոբոզ... 

էՠ. 283՜—4՜ Գէճսը ԼԵփ Շ՜ջ ՞էըճռ. Աշ ՝ՠջբ 

Մօոբո եճխճչջ՟ՠ՜ձ այ՜պճսզջ՜ձոձ Աոպճսթճհ ղ՜-

՝՜դճս... ՜շ ձղ՜ձ՜՟ջզձ ՜ջիՠոպ՜սճջտ ըճջ՜ձզձ 
Բբոբէզբէ ՠս Ոազ՜բ — [Բ՜ձ.] Երդձՠջճջ՟ րջձ ՠխզռզ 

պՠխ ոճսջ՝...փ [Մՠժձճսդ.] Ոսոզջ ՜ոպ, դբ ճջտ բ իճ՞ձ 

ՠս ժջրձձ ղ՜՝՜դճս... 

էա. 284՜՝ Գէճսը ԼԶփ Շ՜ջ ՞էըճռ. Աշ՜սՠէ ՝ՠջզձ 

Ե՝ջ՜հՠռզտձ տ՜ձ յզպճհ զռբջ ըճջ՜ձզձ... 35 ի՜կ՜ջ. 
Վ՜ջ՜՞ճհջձ Սջ՝ճսդՠ՜ձ Սջ՝ճռ ՠս ՜շ՜նզ ոջ՝ճհձ — 

[Բ՜ձ.] Ոսըպտփ [Մՠժձճսդ.] Կ՜կ՜սճջ ձճսբջտ... 

էբ. 284՝—5՜ Գէճսը ԼԷփ Շ՜ջ ՞էըճռ. Շզձզ պ՜-

յ՜ձ՜ժձ տ՜սզմ տջր՝բձ... 25 ի՜կ՜ջ. Սՠխ՜ձձ ըձժճռ 
ՠս ո՜ժո ճջճհ ղզձզ ըճսձժ — [Բ՜ձ.] Զՠջժճս ՠսո տջճչ-

՝բփ [Մՠժձճսդ.] Աոպճսոպ հ՜հպ բ, դբ բզձ ՠջժճս կզ՜հձ 

տջր՝բտ... 

էգ. 285՜—9՜ Գէճսը ԼԸփ Շ՜ջ ՞էըճռ. Շզձզ ոՠ-

խ՜ձձ ճխն՜ժզա՜ռ ՠս 8 ի՜կ՜ջ. Պխձլՠխբձ թճչձ զ 
ի՜հՠէՠ՜ռ ժ՜ձ՜ձռ... ՠս յխձլճհ զ ղբձձ ըճջ՜ձզձ 
ձճսզջՠ՜էտ ՠս թըՠ՜էտ — [Բ՜ձ.] Աջ՜ջ ՠս ա՜ս՜ա՜ձձ 

յխձլզ... [Մՠժձճսդ.] Ի պՠխզ ի՜հՠէՠ՜ռ ՠ՝ջ՜հՠռՠջբձ բ 

յբկ՜շրդ... 

էդ. 189՜ Գէճսը ԼԹփ Շ՜ջ ՞էըճռ. Շզձզձ տ՜ի՜-

ձ՜հ՜ժ՜ձ ի՜ձ՟ՠջլտձ ՠս էջ՜ձ՜հ ՝ճէճջ ղբձձ ըճջ՜-
ձզձ զսջ ժ՜իզստձ ՠս ժ՜ջ՜ոզստձ — [Բ՜ձ.] Ես ՜ջ՜ջ 

աՠջժճս թճյոփ [Մՠժձճսդ.] Ահոզձտձ՚ ՜ջ՜ջ աՠջժճս 

թ՜հջո... 



 

ը. 289՝—91՝ Գէճսը Խփ Շ՜ջ ՞էըճռ. Մօոբո ժ՜ձ-

՞ձբ աըճջ՜ձձ ՠս աձ՜ ՜կՠձ՜հձ կ՜ո՜կ՝տ ՠս ՜ձ՟՜-
կրտ հ՜ջկ՜ջ՜յբո պջ՜կ՜՟ջբփ Եջժջճջ՟՚ 32 ի՜կ՜ջ. 
Ակյձ վ՜շ՜ռ Տՠ՜շձ թ՜թժբ աըճջ՜ձձ ՠս ՜հձճսիՠ-
պՠս զ ձկ՜ ՝՜ակզ — [Բ՜ձ.] Ես ըրոՠռ՜ս Տբջճսդզսձ 

Մօոզոզփ [Մՠժձճսդ.] Յ՜հոկզժ ոճհձճսկ ՜շ՜նձճհ ՜կզ ՠ-

է՜ձՠէճհձ ՠ՝ջ՜հՠռսճռ հԵ՞զյպճոբ... կՠջլՠ՜է բ հ՜սզպՠ-

ձ՜ժ՜ձճսդզսձ ՠս հ՜սզպՠձ՜ժ՜ձ ժՠ՜ձձ. Ըձ՟բ՛ջ ոզջբտ 

աճսձ՜հձճսդզսձ. ժե՜հռբտ հ՜սզպՠձ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձփ 

— 292՜՝ Փ՜շ՜՝՜ձճսդզսձ ՜կՠձ՜վջժմզձ ո՜-

ժո ՞ճջթճռձ ՠս ի՜կ՜շրպճսդՠ՜ձռձ Եէզռ — Գճչՠ՜ Ե-

ջճսո՜խբկ աՏբջ, ՠս րջիձՠ՜ աԱոպճս՜թ տճ, Սզրձ... 

2. 295՜—458՝ Մՠժձճսդզսձ Ղՠսպ՜ռսճռ 

Տՠո լՠշ. 1231, 7՜—266՜. Աշ՜ջժճսդզսձ/ 295՜—

6՜փ § ՜—զբ/ 296՜—457՜փ Ոսձզ. 

— 457՜—8՜ Փ՜շ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճռ, Աոպճսթճհ 

ՠս յ՜ղպՠէսճռ ոջ՝ճռ ոջ՝՜ռճսռմզձ զ Ղՠսպ՜ժ՜ձ րջզ-
ձ՜ռ — Մ՜պճսռբտ Տՠ՜շձ ճջ՟զտ Աոպճսթճհ... ՠս տձձՠ-

ռզռ այ՜պճսզջ՜ձո տճհ, ՠս ըձ՟ջՠռզռ աոտ՜ձմՠէզո րջզ-

ձ՜ռ տճռփ Փ՜ՙշտ Հրջ... հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ Վՠջն վ՜-

շ՜՝՜ձճսդՠ՜ձփ 
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ԹԵՐԹ՚ 318 (495—1126). մ՞ջճս՜թ՚ 1՝, 201՝—2՝փ ՊՐԱԿ՚ 
1—49×6 (Ա, Բ 12, Թ 16, ԽԲ 8)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵ-
ԾՈՒԹԻՒՆ՚ 31,5×20,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձ (1՜, 203՜՝՚ կզ՜-
ոզսձ)փ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 50փ ԿԱԶՄ՚ թ՜խժ՜դճսխդ, ՜ձժզսձձՠջգ 
ՠս դզժճսձտգ՚ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ ոպճս՜ջ՜դճսխդ, ՜ոպ՜շգ՚ 
դճսխդ, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ճոժՠարթ ՠս ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟փ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 
1+1, դճսխդփ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. դ՜ձ՜տզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճսձ՜վճըճս՜թ 
(271՜—312՝)փ Կ՜ակզ դճսխդգ պՠխ—պՠխ յ՜պշճս՜թ, ՜ձժզսձ-
ձՠջգ՚ կ՜ղճս՜թ, դզժճսձտզ ժ՜ղզձ՚ տՠջթճս՜թփ 

ԾՆԹ. Սժ. պՠո լՠշ. 1011փ 
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Ա. 1՜—201՜ [Մՠժձճսդզսձ Եէզռ] 

Տՠո լՠշ. 1008, 1՜—292՝. Աշ՜ն՜՝՜ձ /1՜փ            

1. § ՜—ը/2՜—200՜փ 2/200՝—1՜փ 

Բ. 203՜—318՝ [Մՠժձճսդզսձ Ղՠսպ՜ռսճռ] 

Տՠո լՠշ. 1231, 7՜—206՜. Աշ՜ջժճսդզսձ/203՜՝փ    

§ ՜—զբ/204՜—318՝փ Ոսձզ. 

2. — 318՝ Փ՜շ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Աոպճսթճհ ՠս 

յ՜ղպՠէսճռ ոջ՝ճռ ոջ՝՜ռճսռմզձ զ Ղՠսպ՜ժ՜ձ րջզ-
ձ՜ռ — Մ՜պճսռբտ Տՠ՜շձ Աոպճսթճհ... 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

Պ՜իյ՜ձ՜ժ Ա (Շխ՜՞զջ) Կճսշձՠէզճոզ Մՠժձճս-

դզսձ Հզձ Կպ՜ժ՜ջ՜ձ՜ռ, ձճսզջՠ՜է զ կ՜իպՠոզ Մ՜-

խ՜տզ՜հ Տբջ-Գջզ՞ճջՠ՜ձ Մճսջ՜տՠ՜ձռ, զ ՞ջ՜պճսձ 

Սջ՝ճհ ՞՜իզձ Էնկզ՜թձզփ Ի ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ պբջ 

պբջ Մ՜պդբճոզ ոջ՝՜աձ՜՞ճհձ ժ՜դճխզժճոզ ՠս թ՜հջ՜-

՞ճհձ յ՜պջզ՜ջգզ Ակՠձ՜հձ Հ՜հճռ Կճոպ՜ձ՟ձճսյրէ-

ոՠռսճհ, 1859 կ՜հզո 10, զ Կճոպ՜ձ՟ձճսյրէզո, զ Պբժ-

րխէճսփ 

 

1010 
Կ Ո Ւ Ռ Ն Ե Լ Ի Ո Ս  

 Մ Ե Կ Ն Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  Թ Ո Ւ Ո Ց  Ե Ւ  Ե Ր Կ Ր Ո Ր Դ  0 Ր Ի Ն Ա Ց  
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ԹԵՐԹ՚ 203 (1127—1495՚ կզձմՠս 185). մ՞ջճս՜թ՚ 184՝—5՝փ 
ՊՐԱԿ՚ 1—33×6 (Ա 12, Բ 10, Գ 8, Դ, Թ, ԺԲ, ԺԷ 5, Լ 3)փ ՆԻՒԹ՚ 
դճսխդ էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 31,5×20,3փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժ-
ոզսձ (1՜, 99՜՚ կզ՜ոզսձ)փ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջ (93՝, 186՜, 203՝՚ ձր-
պջ՞զջ)փ ՏՈՂ՚ 50փ ԿԱԶՄ՚ թ՜խժ՜դճսխդ, ՜ձժզսձձՠջգ ՠս դզժճսձտգ՚ 
ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ ոպճս՜ջ՜դճսխդ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդ, էճսո՜ձռ՜ժճ-
խՠջգ՚ ճոժՠարթ ՠս ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟փ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 1+1, դճսխդփ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջ, դ՜ձ՜տզռ ՞ջ՜-
՟՜ղպգ պՠխ—պՠխ ՞ճսձ՜վճըճս՜թ, ժ՜ակզ դճսխդգ պՠխ—պՠխ 
յ՜պշճս՜թ, ՜ձժզսձձՠջգ` կ՜ղճս՜թփ 

ԾՆԹ. Սժ. պՠո լՠշ. 1009փ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1՜—97՝ [Մՠժձճսդզսձ Թճսճռ] 

Տՠո լՠշ. 1006, 2՜—171՝. Աշ՜ջժճսդզսձ/1՜փ 1. § 

՜—էա/1՝—97՝փ 2/989՜՝փ 

Բ. 199՜—203՜ [Մՠժձճսդզսձ Եջժջճջ՟ րջզձ՜ռ] 

Տՠո լՠշ. 1231, 208՜—451՝. Աշ՜ջժճսդզսձ/99՜փ § 

՜—է՟/99՝—173՜փ Ոսձզփ 



— 173՜—4՜ Փ՜շ՜՝՜ձճսդզսձ Աոպճսթճհ րջզ-

ձ՜՝ՠջզձ ՠս ձճջզձ Ք՜ջճա հԵջժջճջ՟ րջզձ՜ռ — Զճ-

խճջկճսդզսձ ՠս աոջ՝ճսդզսձո Տՠ՜շձ զ հ՜սզպՠ՜ձ ՠջ՞ՠ-

ռզռ... 

— 174՜—81՜ Ախրդտ ՠս ՠաջ՜վ՜ժճսկձ — Սպՠխ-

թրխ ՜կՠձզռ Աոպճս՜թ... 

Գ. 181՜—4՜ Զմ՜վճհ ՠս թ՜ձջճսդՠ՜ձռ ՠ՝ջ՜-

հՠռսճռ, հճսձ՜ռ հշրկ՜հՠռսճռ, ոյ՜ձզ՜ռսճռ, ի՜ս՜տՠ-
՜է զ հՌճսյՠջպճոբ Գՠձ՜էճոբ... — Զ՟ջ՜կճռ ՠս թ՜ձ-

ջճսդՠ՜ձռ ՠս ժղշճռ...  

— 186՜—203՜ Ց՜ձժ — Աոպճս՜թ՜՝՜ձճսդզսձ ճմ 

՜հէ զձմ բ, ՠդբ ճմ կ՜ժ՜ռճսդզսձ... րջիձՠէ յ՜ջպզկտ 

աՏբջ կզձմ ժՠջզռճստ ՠս հ՜՞ՠոռճստփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

Պ՜իյ՜ձ՜ժ Ա (Շխ՜՞զջ) Կճսշձՠէզճոզ Մՠժձճս-

դզսձ Հզձ ժպ՜ժ՜ջ՜ձ՜ռ, ձճսզջՠ՜է զ կ՜իպՠոզ Մ՜-

խ՜տզ՜հ Տբջ-Գջզ՞ճջՠ՜ձ Մճսջ՜տՠ՜ձռ, զ ՞ջ՜պճսձ 

Սջ՝ճհ ՞՜իզձ Էնկզ՜թձզ, զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ պբջ 

պբջ Մ՜պդբճոզ ոջ՝՜աձ՜՞ճհձ ժ՜դճխզժճոզ ՠս թ՜հջ՜-

՞ճհձ յ՜պջզ՜ջգզ Ակՠձ՜հձ Հ՜հճռ Կճոպ՜ձ՟ձճսյրէ-

ոՠռսճհ, 1859 կ՜հզո 10, զ Կճոպ՜ձ՟ձճսյրէզո, զ Պբժ-

րխէճսփ 

1011 
Կ Ո Ւ Ռ Ն Ե Լ Ի Ո Ս   

Մ Ե Կ Ն Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  Ծ Ն Ն Դ Ո Ց  
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ԹԵՐԹ՚ 247 (1—494). մ՞ջճս՜թ՚ 246՝—7՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—Ժ×10 
(Գ 12)+1—24×6 (ԻԴ 7)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 31,5×20,5փ 
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձ (1՜—17՝՚ կզ՜ոզսձ)փ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 
50փ ԿԱԶՄ՚ թ՜խժ՜դճսխդ, ՜ձժզսձձՠջգ ՠս դզժճսձտգ՚ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, 
կզնճսժգ՚ ոպճս՜ջ՜դճսխդ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդ, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ 
ճոժՠարթ ՠս ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟փ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 1+1, դճսխդփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ռՠռ՜ժՠջփ Կ՜ակզ դճսխդգ՚ պՠխ—պՠխ 
յ՜պշճս՜թ, ՜ձժզսձձՠջգ՚ կ՜ղճս՜թ, դզժճսձտզ ժ՜ղզձ՚ տՠջթճս՜թփ 

ԾՆԹ. Շ՜ջ. պՠո լՠշ. 1009փ 
 

 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 1՜—246՜ [Մՠժձճսդզսձ Ծձձ՟ճռ] 

Տՠո լՠշ. 1005, 1՜—341՜.  1. ՜/1՜—17՜փ ՝/17՜՝փ 

՞/18՜—21՝փ 2/մզտփ 3/21՝—244՜փ Ց՜ձժ /244՝—5՜փ 4/245՜—

6՜փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

Պ՜իյ՜ձ՜ժ Ա (Շխ՜՞զջ) Կճսշձՠէզճոզ Մՠժձճս-

դզսձ Հզձ ժպ՜ժ՜ջ՜ձ՜ռ, ձճսզջՠ՜է զ կ՜իպՠոզ Մ՜-

խ՜տզ՜հ Տբջ-Գջզ՞ճջՠ՜ձ Մճսջ՜պՠ՜ձռ, զ ՞ջ՜պճսձ 

Սջ՝ճհ ՞՜իզձ Էնկզ՜թձզ, զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ պբջ 

պբջ Մ՜պդբճոզ ոջ՝՜աձ՜՞ճհձ ժ՜դճխզժճոզ ՠս թ՜հջ՜-

՞ճհձ յ՜պջզ՜ջգզ Ակՠձ՜հձ Հ՜հճռ Կճոպ՜ձ՟ձճսյրէ-

ոՠռսճհ, 1859 կ՜հզո 10, զ Կճոպ՜ձ՟ձճսյրէզո, զ Պբժ-

րխէճսփ 

1012 
Ժ Ո Ղ Ո Վ Ա Ծ Ո Յ  

(Բ՜խժ՜ռ՜թ բ 2 պ՜ջ՝ՠջ լՠշ՜՞ջՠջզռ) 

ԹԵՐԹ՚ 273+1 (ժջժ.՚ 141)փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜-
ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ ոպճս՜ջ՜դճսխդ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդփ ՊԱՀ-
ՊԱՆԱԿ՚ 4 դՠջդ ոժա՝զռ, դճսխդ էճսո՜՟ջճղկճչփ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ժ՜ակզ ժ՜ղզձ կ՜ղճս՜թ. պՠխ—պՠխ 
յճժճս՜թ, ՜ձժզսձձՠջգ ՠս դզժճսձտգ՚ կ՜ղճս՜թ, ռՠռ՜ժՠջփ  

Ձ Ե Ռ Ա Գ Ի Ր  Ա  

 ԴԵՌ ԱՃԵԼԻ — 1716 

ԹԵՐԹ՚ 94փ ՊՐԱԿ՚ Ա—Ը×12 (Ա, Ը 11)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՟-
ջճղկճչ (ՠշ՜կ՜իզժ, պ՜շՠջ)փ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 29×19,8փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ 
ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 33փ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 2՜փ Ճ ՜ -
ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 1՜, 31՝, 38՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜-
ժ՜ձ, դշմձ՜հզձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջ, ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ 
Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ոՠս, ժ՜յճհպ, ՟ՠխզձ, ձ՜ջձն՜՞ճհձ, ղ՜՞՜-
ձ՜ժ՜՞ճհձփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջ, պՠխ—պՠխ՚ ռՠ-
ռ՜ժՠջփ Ոջճղ դՠջդՠջ ձ՜ըժզձճսկ չՠջ՜ձճջճ՞ճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1՜—64՝ [Գջզ՞ճջ Տ՜դՠս՜ռզ. Մՠժձճսդզսձ Ա-

շ՜ժ՜ռ Սճխճկճձզ] 

Տՠո լՠշ. 342, 109՜—71՝. Ց՜ձժ/1՜՝փ ՜/2՜—31՜փ 

՝/31՝—7՝փ ՞/38՜—64՝փ 

Բ. 65՜—94՝ [Գջզ՞ճջ Տ՜դՠս՜ռզ, Մՠժձճսդզսձ 

Եջ՞ ՠջ՞ճռզ] 
—65՜—6՜ Ց՜ձժ բ ՜շ՜նզժ՜հ Լճսթկ՜ձռո Եջ՞ 

ՠջ՞ճռզձ — Աշ՜նզձ չ՜ոձ ՜ջտ՜հճսդՠ՜ձ ՠս չ՜ոձ 

չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ... Քո՜ձ ՠս իզձ՞. Տբջ ՜ջ՜ջ ըատՠա, ՠս 

չ՜ոձ ոջ՝ճսդՠ՜ձ Աոպճս՜թ՜թզձ ժճսոզձ, ՠս կ՜ջկզձ 



 

՜ձըզխծ ա՜ձ՜ա՜ձ կպրտ ՠս ՜ջպՠ՜է զ վ՜շո վ՜շ՜-

սճջՠ՜է Սջ՝ճհ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ. ՜կբձփ 

66՜—94՝ [«Գզջտ ճջ ժճմզ Հ՜կ՜շրպ էճսթկճսձտ 

Եջ՞ ՠջ՞ճռզ, ՜ջ՜ջՠ՜է ոջ՝ճհձ Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜-
ռճհձ». լՠշ. 1019, 55՜] — Հ՜ջռճսկձ. չ՜ոձ բ՛ջ ՜ոպ 

ժ՜ջ՞ՠ՜է բ հՠպճհփ Պ՜պ՜ոը՜ձ. Սճխճկճձզ ժ՜ջ՞ձ բ 

գձ՟ Ժճխճչճխզձ... ՜ջե՜ձ՜ոռզձ ղձճջի՜ռ ՠս վ՜շ՜ռ ճ-

խճջկճսդՠ՜ձ Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ կՠջճհ, ՠս ՜կՠձ՜հձ 

՜ղը՜պճխ՜ռձ զ ոկ՜, ՠջն՜ձզժ ՠս էճսո՜սճջ չ՜ջ՟՜յՠ-

պզձ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ ՠս ըձ՟ջճխ՜ռձ ՠս ի՜կրջբձ ՜ղը՜պճ-

խ՜ռձ զ ոկ՜ ճսոճսռմ՜ռ ՠս ճսոճխ՜ռձ զ ոկ՜հ ՠխզռզ հզ-

ղ՜պ՜ժ ՝՜ջՠ՜ռ ՜ձկճշ՜ռ հզղկ՜կ՝ զ ժջժզձ ժՠձռ՜-

խճո, ՠս հ՜սզպՠձզռ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

31՜ (Բձ՜՞ջզձ ժզռ) ... ՠս աՠխժՠէզ ՞ջճխ ոկզձ 

վջժՠ՜ զ մ՜ջ կ՜ջ՟ժ՜ձռփ 

66՜ Մըըզդ՜ջզմ Աոպճս՜թ Սճսջ՝ Հճ՞զ, 

Ի տբձ ի՜հռՠկ ՠո ՜ջպ՜ոճս՜էզ 

Տ՜է ՜ս՜ջպճսկ ՜հո ոճսջ՝ պ՜շզ 

Քճհզձ ղձճջիզս՟ ՜կՠձ՜՝՜ջզ. 

Բ՜ջՠըձ՜կրխ Աոպճս՜թ ի՜կ՜հձզ, 

Ախ՜մ՜ձրտ ոջ՝ճռ տճռ ՞ձ՟զ, 

Նՠըՠ՜է ա՜ձլձ զկ ՜ջ՜ ՜ջե՜ձզ, 

Աշ՜պ՜աՠխ տճհզձ ղձճջիզ 

Շձճջի՜՝՜ղը Հճ՞զ Սճսջ՝, ՜նճխՠ՜ ա՞ճջթո լՠ-

շ՜ռ կՠխ՜սճջզոփ 

94՝ Ի դզս պ՜ջճհո ԴԵՌ ԱՃԵԼԻ 

(4+5+1000+1+100+5+30+20=1165+551=1716)փ 

Լզձզ զկ՜ոպձճռ ի՜ծՠէզ, 

Գջզմձ ըոպճհ՞ ճսջ՜ը՜ոռզ, 

Եջ՝ զ պ՜շձ աջ՜ս ի՜ոռզփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1՜ (ԺԸ ՟., ՝ճէճջ՞զջ) Եխյ՜հջ, հճջե՜կ գձդՠշ-

ձճսո ՜հո Սճխճկճձզ Աշ՜՜ժ՜ռ ՞զջգո, հզղՠ՜հ ՝՜ձ՜հ-

ոբջ Պճխճոըո, կ՜իպՠոզ ԸՍպՠվ՜ձփ 

Ձ Ե Ռ Ա Գ Ի Ր  Բ  

ԺԸ — XVIII 

ԹԵՐԹ՚ 180+1 (95՜—273՝, ժջժ. 141). մ՞ջճս՜թ՚ 107՝, 
130՝—1՜, 247՜—8՝, 251՜՝, 279՜—3՝փ ՊՐԱԿ՚ 14×18 (Ա 13, 
Բ, Գ, Ժ 12, Ը 14, Թ 16, ԺԱ 8, ԺԲ 10, ԺԳ 5, ԺԴ 6)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ 
էճսո՜՟ջճղկճչ (պ՜ջ՝ՠջ)փ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 28,8×19,8փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ 
կզ՜ոզսձ (ՠջժոզսձ՚ 132՜—224՜)փ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջ (՞ջմ՜վճըճս-
դՠ՜կ՝)փ ՏՈՂ՚ 39—44փ 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Տՠոզէ Եո՜հՠ՜հ՚ 132՜ (էճսո.): 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 132՜փ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջ, 
դշմձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ կ՜ձճսղ՜ժ՜՞ճհձփ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջ, ճջճղ դՠջդՠջ 
ձ՜ըժզձճսկ չՠջ՜ձճջճ՞ճս՜թ. պՠխ—պՠխ դ՜ձ՜տզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ՚ 
՞ճսձ՜վճըճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 95՜՝, 244՜—6՝, 266՜—7՝, 238՝—43՝ [Ք՜-

խճս՜թտ զ Հ՜ջ՜ձռ չ՜ջճսռ] — Ոջյբո ՞ջՠ՜է ժ՜ յ՜պ-

կճսդՠ՜ձռ, դե. Էջ ճկձ ժջրձ՜սճջ, ճջճհ բջ ի՜հջ ՞շՠիզժ 

՜խտ՜պ... 

Բ. 96՜—129՝ [Ք՜ջճատ զ Ձկՠջ՜ձ ի՜պճջբ Գջզ-

՞ճջբ Տ՜դՠս՜ռսճհ] — Ա—ՀԱ—մզտ: ՀԲ/96՜—7՜փ ՀԳ—

ՀԴ/ մզտ: ՀԵ/97՜—8՝փ ՀԶ/98՝—100՝փ ՀԷ/ մզտ: 

ՀԸ/100՝—3՜փ ՀԹ—ՁԲ/ մզտ:  ՁԳ/103՜—4՝փ ՁԴ/104՝—

6՝փ ՁԵ/108՜—10՜փ ՁԶ/110՜—2՜փ ՁԷ/112՜—4՜փ 

ՁԸ/114՜—7՜փ ՁԹ—ՂԲ/ մզտ: ՂԳ/117՜—8՝փ 

ՂԴ/118՝—9՝փ ՂԵ/119՝—21՝փ ՂԶ/121՝—5՜փ 

ՂԷ/125՜—8՜փ ՂԸ/128՜—9՝փ ՂԹ/129՝ (չջն. «...՜յ՜ 

ճսջՠկձ Հզձ րջբձտձ ռճսռ՜ձբ, դբ ճմ բ մ՜ջձ Աոպճսթճհ, 

ՠս դբ ճտ ՜ոզռբ, ՜յ՜///» (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ 

Գ. 130՜ [Ն՜կ՜ժ Յ՜ջճսդզսձ չ՜ջ՟՜յՠպզ ՜շ 

Սզկճձ չ՜ջ՟՜յՠպ զ Թճը՜դ]. Սզջՠէզ ՠս ի՜ջ՜ա՜պ 
ՠխ՝րջ՟ զկճհ ռ՜ձժ՜ձ՜էճհ բ ՝՜խլ՜ձ՜էսճհ աոզջ՜էզ-
ջ՜ժ՜ձ ճխնճհձձ ՜ս՜ձ՟ՠ՜էձ զ Տՠ՜շձբ կՠջկբ Յզոճս-
ոբ Քջզոպճոբ կ՜պճսռ՜ձՠկ Սզկճձզ՟ ի՜ձ՟ՠջլ կՠ-
թ՜ս գխլզս. Ոխն էՠջ — Ահոճս ՞ջզսո ՠջժճս ՞զջ ՠխՠս, ճջ 

ՠո հՠպձՠ՜էո հխՠկ ՜շ ոզջՠէզ՟... ՜ո՜ռզ տՠա, ճջ զսջ 

թ՜թժ՜՝՜ջ ՠս ոզջճչ ՜ոՠո, դբ ճջ մէոՠռ՚ ՠո ՞զպՠկ զկ 

՝՜ձգ, ՠս ՟ճս ճխն էՠջ զ յ՜ջթ՜ձո Յ՜ջճսդՠ՜ձ չ՜ջ՟՜-

յՠպզոփ Իձղ՜էէ՜ի դ՜էբ յճս կբտպճսյ Թրը՜դ՟բ Սզ-

կճձբ չզսոճսէ յճսէ՜փ 

Դ. 132՜—224՜ Ահո բ հԵո՜հՠ՜հ տ՜խճս՜թճհձ 

[«Ծ՜խժ՜տ՜խ կՠժձճսդՠ՜ձ զ էճսո՜սճջ ՝՜ձզռ ՜ջ-
՟զսձ՜ժ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզ Յճի՜ձձճս Ոջճպձՠռսճհ ի՜-
ս՜տՠ՜է ՜ղը՜պ՜ոզջճսդՠ՜կ՝ Գջզ՞ճջզ ՜ղ՜ժՠջպզ 
ձճջզձ» լՠշ. 1129, 4՜] — [Հ՜ջռ.] Զզ՛ձմ բ, ճջ ՜ոբ 

պՠոզէ Եո՜հՠ՜փ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. ԶԱսՠպ՜ջ՜ձզձ պՠոզէ ձ-

ղ՜ձ՜ժբ... 
Կզռ՚ ՜ձըճջ՜՞զջ վճտջզժ ի՜պճս՜թ (224՜) «[Տ]ՠո, ճչ ՠխ-

՝՜հջ, ա՞ճսղճսդՠ՜կ՝ ա՝՜ձո կ՜ջ՞՜ջբո, ազ ակ՜ջ՟զժտ կՠխ՜սճջտ զ 

կ՜ջ՟ժ՜ձբ ՜ջ՟՜ջտձ պՠո՜ձՠձ զ պ՜ձն՜ձո, ՜հէ ճմ իջՠղպ՜ժտ... ՠս 

ՠջ՜ըպ՜սճջրտ կՠջճչտ ՜ձոյ՜շ հ՜սզպՠձզս հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձ»փ 

Ե. 224՝—38՜ Հճ՞զ՜յ՜հթ՜շ ՠս պզՠաՠջ՜էճհո 

չ՜ջ՟՜յՠպզձ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ ՜ջ՜ջՠ՜է Պ՜ջաճսդզսձ 
Եջ՞ճռ ՠջ՞ճհձ զ հճհոձ Քջզոպճո 

Տՠո լՠշ. 1141, 305՝—27՝. Յշն՝./224՝—5՜փ 

՜/225՜—38՜փ Յզղ. իՠխ./238՜փ 

Զ. 249՜՝ [Գջզ՞ճջ Տ՜դՠս՜ռզ]. Նճջզձ ՟՜ջլՠ՜է 

Վ՜ոձ ը՜մզ զ ՝՜ձձ. Եպՠո Յ՜ժճ՝ ո՜ձ՟ճսըտտ հՠջժ-

ջբ հՠջժզձո ՠս Տբջ ի՜ոպ՜պՠ՜է զ ձկ՜ (Ակ՜շ՜ձ ՃԽ) 
— Ահէ ՠս չ՜ոձ ը՜մզ ըճջիջ՟ճհո ՞զպՠէզ բ... 

Է. 250՜՝ Ք՜ջճա Խ՜մ՜պճսջ Կբմ՜շՠռճհ, եճխճ-

չՠ՜է ըոպճհ՞ րջզձ՜ժբ Վ՜ոձ ՞՜էոպՠ՜ձ Աոպճսթճհ 

՜շ կ՜ջ՟զժ, ժճսո՜թզձ դ՜՞՜սճջզձ Քջզոպճոզ Աո-
պճսթճհ կՠջճհ — Զե՜կ՜ձ՜ժձ ՠս ադ՜՞՜սճջձ ի՜կ՜շր-



պզստ, րթՠ՜էձ Աոպճս՜թ ՠս Աջ՜ջզմձ հ՜սզպՠ՜ձռ թձ՜-

ձզ զ տ՜խ՜տզ... 

Ը. 250՝ [Գջզ՞ճջ Տ՜դՠս՜ռզ]. Ք՜ջճա Վ՜ոձ ՠ-

ժՠխՠռճհ զ ՝՜ձձ. Սճսջ՝ ՜ջ՜ջ ահ՜ջժո զսջ Բ՜ջլջՠ՜-
էձ (Ակ՜շ՜ձ ՃԲ) — Ակՠձ՜ժ՜ջճխձ Աոպճս՜թ, ճջճհ զկ-

՜ոպճսդՠ՜ձ ճմ ՞ճհ... 

Թ. 252՜—5՜ Ն՜ը՜՟ջճսդզսձ տ՜ջճազ ՞ջճռ 

Բ՜ջ՟ճխզկբճո ոջ՝՜ա՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզ ՜ջ՜ջՠ՜է. 
Եջդ՜հտ տ՜ջճաՠռբտ ՠս ՜ղ՜ժՠջպՠռբտ ա՜կՠձ՜հձ իՠ-
դ՜ձճոո ... 

— 252՜—3՝ [Յ՜շ՜ն՜՝՜ձճսդզսձ] — Վ՜ջ՟՜-

յՠպտ ՜ոՠձ դբ. Աձյ՜պծ՜շ բ ա՞զպճսդզսձ ըձ՜հՠէ... 

՜. 253՝—4՜ Պ՜պծ՜շ պրձզ դըէվ՜պճսդՠ՜ձ 

Տՠ՜շձ կՠջճհ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ — Ի պրձզ դէվ՜-

պճսդՠ՜ձո Դ էզձզ պրձ՜ըկ՝ճսդզսձո... 

՝. 254՜—5՜ Ք՜ջճա գձ՟՟բկ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ — 

Իկ՜ոպճսձտ ՜ոՠձ, դբ. Պզպճհ բ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ հոպ՜ժ 

՜ոՠէ ա՝՜ձձ... 

Ժ. 255՝—62՝ Զբհդճսձռզ Դ՜սզդ տ՜ի՜ձ՜հզ ՜-

ջ՜ջՠ՜է Մՠժձճսդզսձ տՠջ՜ժ՜ձզ 
՜. 255՝—7՜ [Աձըճջ՜՞զջ] — Հ՜ջռ. Զզ՛ձմ բ տՠ-

ջ՜ժ՜ձճսդզսձփ Պ՜պ՜ոը՜ձ. Հկպճսդզսձ բ... 

՝. 257՜—8՜ Յ՜խ՜՞ո պ՜շզ. ՞զջ — Հ՜ջռ. Զզ՛ձ-

մբ, ճջ ՜ոբ ՞զջ բ ԼԶ՚ Ահ՝բ կզձմՠս զ Փբփ Պ՜պ՜ոը՜ձ. 

ԶՀ՜հճռ ՞զջոձ ՜ոբ... 

՞. 258՜ Յ՜խ՜՞ո չ՜ձժզ — Հ՜ջռ. Զզ՛ձմ բ, ճջ ՜-

ոբ. Փ՜խ՜շճսդզսձ բ զոժ՜յբո յ՜ջ՜շճսդզսձ հ՜հձճջ-

՟՜ռփ Պ՜պ՜ոը՜ձ. Խ՜խ՜շճսդզսձ ոպճհ՞ յ՜ջ՜շճս-

դզսձ... 

՟. 258՜՝ Յ՜խ՜՞ո ՠջժ՜ջ չ՜ձժզ — Հ՜ջռ. Եջ-

ժ՜ջ վ՜խ՜շճսդզսձ չ՜ոձ բ՛ջ ՜ոբփ Պ՜պ՜ոը՜ձ. Եջ-

ժ՜ջ վ՜խ՜շճսդզսձ բ... 

ՠ. 258՝ Յ՜խ՜՞ո ոճսխ չ՜ձժզ — Հ՜ջռ. Ոջ ՜ոբ 

ոճսխ վ՜խ՜շճսդզսձ էզձզ գոպ ՠջժճսո ՠխ՜ձ՜ժո հճջե՜կ 

հճսձզռզ ՠխ զձմ զ ՝ձբ... 

ա. 258՝—9՜ [Աձըճջ՜՞զջ]— Հ՜ջռ. Յ՜խ՜՞ո ի՜-

ո՜ջ՜ժ՜ռ ղ՜խ՜ղ՜ջ՜ռ: Պ՜պ՜ոը՜ձ. Ըոպ ժ՜ջ՞զ 

ա՜ջւՠոպ ՜ծՠռճսռ՜ձբ տ՜ձազ ձ՜ը աչ՜ձժո ՠս ավ՜-

խ՜շճսդզսձո ճսոճհռ... 

բ. 259՜՝ Յ՜խ՜՞ո ի՜ո՜ջ՜ժ ղ՜խղ՜ջ՜ռ — 

Հ՜ջռ. Զզ՛ձմ բ, ճջ ՜ոբ. Բ՜շ բ կ՜ոձ ՝՜ձզ ՟ճսաձ՜տՠ՜հ 

գոպ ՝՜խ՟՜պճսդՠ՜ձ ՝՜ձզ... 

գ. 259՝—62՝ Յ՜կՠձ՜հձ ՜ջճսՠոպ՜սճջզ — Սճ-

չճջճսդզսձ բ, ճջ յբո—յբո ձզսդոձ հ՜խ՜՞ո ՞ճջթճհձ 

ժ՜պ՜ջկ՜ձ ի՜ս՜տՠէ... 

Հկկպ. լՠշ. 1841, 279՜—327՜, ճջզ Ը—ԺԷ ՞էճսըձՠ-

ջգ ՜հո րջզձ՜ժճսկ ի՜կ՜ըկ՝ճս՜թ ՠձ Ը ՞էըզ պ՜ժփ 

ԺԱ. 262՝—5՝ Ի ՞ջճռ յ՜պծ՜շ՜ռ Աջզոպճպբէզ 

ժ՜կ ճջյբո ճկ՜ձռ դճսզ, Պջճժխզ 

Տՠո լՠշ. 110, 351՝—69՝. Գէճսըձՠջգ ըճջ՜՞ջճս՜թ՚ 

«Աշ՜ջժճսդզսձ»փ 

ԺԲ. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձ 1819 դ.] 

1. 268՜—9՝ Ց՜ձժ ՞ջտճհո — Ք՜ջճա յ՜իճռ Եջժ-

ջճջ՟ ժզսջ՜ժզձ... Ո՛ էճս՜ս, ճ՛ ՠպՠո, ՠդբ ՠջժզջ ՠջժձՠ-

՜ռ, Եո՜հ[զ] 66, 8փ 

Ց՜ձժգ ՞ջՠէ բ Մժջպզմգ, 1819 դ. Պջճսո՜հճսկփ Տՠո Յզ-

ղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ հՠպ՜՞՜հզ (269՝)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

107՜ (Նրպջ՞զջ) Թւզձ ՌԵԽԴ—զձ (1795), ՠո՚ Յ՜-

ջճսդզսձ չ՜ջ՟՜յՠպ ՠժզ Սճսջ՝ ՜ձ՜յ՜պձ [— Լզկ]... 

ոճսջ՝ րթճսկձ ՜շ[՜]տփ 

130՜ (Նրպջ՞զջ) Աջճսդզձփ 

131՝ (Նրպջ՞զջ) Թիսզձ ՌԵԽԴ—զձ (1795), Մ՜ձ-

ոզջճհզ Յ՜ջճսդզսձ ՠս Պրխճո չ՜ջ՟՜յՠպտո Լզկ՜[հ] 

Սճսջ՝ ՜ձ՜յ՜պո ՠժ՜տ դզս ՌԵ[ԽԴ], ոճսջ՝ րթճսկձ ՜-

շ՜տփ 

269՝ (Նրպջ՞զջ) Վՠջն ռ՜ձժզո ՠս ա՜հո ըձ՟ջՠկ 

հ՜ոպճս՜թ՜ոբջ գձդՠջռճխ՜ռ՟. հճջե՜կ գձդՠշձճստ 

ա՜հո ՞զջտո, կզճչ Հ՜հջ կՠջզս հզղՠռբտ Սճսջ՝ Էնկզ՜թ-

ձզ հՠպզձ կզ՜՝՜ձ՚ Վ՜ձռզ Մժջպզմ ՜ձ՜ջե՜ձ ՠս կՠխ-

ո՜ձՠջժ պջճսյ մձմզձ ՜՝ՠխ՜հո, աճջ ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզ-

ձզտ զ Քջզոպճոբ: Ոջ ՠս ՜ղը՜պ՜ոզջՠ՜է ռ՜ձժ ՞ջՠռզ զ 

՟զսջճսդզսձ գձդՠջռճխ՜ռ՟, հ՜կզ Տՠ՜շձ 1819, կ՜ջպզ 

15, զ Պջճսո՜ռ տ՜խ՜տձ, յ՜ձ՟ճսըպ ե՜կ՜ձ՜ժզփ 

ԿՆՔԴՐՈՇՄ՚ 224՝ Քջզոպճոզ Ծ՜շ՜հ Սՠ/// (՜ձգձ-

դՠշձՠէզ): 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 247՜, 267՝ (պ՜շՠջ)փ 

1013 
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ԳՐԻՉ՚ Սզկՠճձփ 
ԹԵՐԹ՚ 242. մ՞ջճս՜թ՚ 151՝, 242՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—Լ×8 (Ա 5, Բ, Ե, 

Է 10, Գ, Զ, Ը 6, Դ, Թ, ԺԵ, Լ 9) + 1փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 
30×23,4փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 33փ ԿԱԶՄ՚ 
՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ ՟շձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ պ՜ը-
պ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ժ՜յճհպ ժպ՜սփ ՊԱՀՊԱՆԱՐԿ՚ 1 (դՠջդ ոժա՝զռ), 
էճսո՜՟ջճղկճչփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 2՜, 41՜, 
121՜, 152՜, 176՜, 201՜փ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջ , ի՜ձ՞ճս-
ռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ, ժ՜ջկզջփ 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճսփ Թ—Ժ 
՟՟.փ 2 (Ա—Բ) + 2 (Գ—Դ), ոպ՜ռճս՜թ 4 ՜կ՝ճխն՜ժ՜ձ դՠջդՠ-
ջզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ՝ճէճջ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ Ա՜՝ 
«/// [գձժՠձ]ճսէ աձ՜ ՜ջպ՜տո... ՠս ըձ՟ջզռբ ոպբյ կզձմ[ՠս ՞պ՜-
ձզռբ]///» (ԺԴ, 35—ԺԵ, 9): Բ՜՝ «///Ոխնճսդՠ՜կ՝ գձժ՜է՜ս աձ՜... 
Զզ հճջե՜կ զ ՝՜ռ էզձզռզկ զ պձպՠ[ոճսդՠձբո]///» (ԺԸ, 28 — ԺԶ, 



 

4), Գ՜—Դ՝ «/// Եձ ՜ոպ ՠջժճս ոճսջտ... ՠս զ՝ջՠս ե՜կ կզ///» (ԻԲ, 
38—59)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջ, պՠխ—պՠխ 
պ՜շՠջգ՚ նձնճս՜թ, յ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժգ ՠս ճջճղ դՠջդՠջ՚ 
ռՠռ՜ժՠջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ ռՠռ՜ժՠջ, ՜ձժզսձձՠջգ՚ կ՜ղճս՜թ, վ՜-
ժ՜ձձՠջգ՚ գձժ՜թփ Ոջճղ դՠջդՠջ չՠջ՜ձճջճ՞ճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1՜—300՝ [Բ՜ձտ Գջզ՞ճջզ Նզսո՜ռսճհ] 

1. 1՜—40՝ Տՠ՜շձ Գջզ՞ճջզ Նզսո՜ռսճհ Ժճխճչճ-

խզձ կՠժձճսդզսձ ՜շ՜նզժ՜ ՝՜ձզռձ, ՝՜ձ Ա[շ՜ժզձ]. 

Բ՜ձտ Ժճխճչճխզ ճջ՟սճհ Դ՜սդզ, դ՜՞՜սճջզ Իոջ՜հբէզ 
հԵջճսո՜խբկ 

Տՠո լՠշ. 436, 42՜—68՜. ՜/1՜—6՜փ ՝/6՜—10՜փ 

՞/10՜—4՝փ ՟/14՝—9՜փ ՠ/19՜—23՝փ ա/23՝—8՜փ բ/28՜—34՝փ 

գ/34՝—40՝փ  

Թճսխդգ (41՝—3՝) պյ. Вардазарян О. С. Филон 

Александрийский в восприятии армянского 

средневековья, Е., 2006, բն 189—210, d: 

2. 41՜—120՜ Գջզ՞ճջզ ՠյզոժճյճոզ Նզսո՜ռ-

սճհ. Յ՜խ՜՞ո Եջ՞ճհ ՠջ՞ճռ 

Տՠո լՠշ. 436, 70՜—122՝. Նը. /41՜—3՜փ ՜/43՝—

9՝փ ՝/49՝—55՜փ ՞/55՜—66՝փ ՟/66՝—8՝փ ՠ/69՜—76՜փ 

ա/76՜—81՝փ բ/81՝—90՝փ գ/90՝—3՝փ դ/93՝—100՝փ ե/101՜—

5՜փ ե՜/105՜—10՜փ ե՝/110՜—2՜փ ե՞/112՝—5՜փ ե՟/115՜—

9՝փ Ոսձզ. 

— 119՝—20՜ Խ՜սոտ իձ՞ՠպ՜ո՜ձՠջճջ՟, աճջ 

ի՜ջռ՜ձՠձ ՟ոպՠջտձ Եջճսո՜խբկզ ռի՜ջոձձ — Ոսջ 

՞ձ՜ռ ՠխ՝՜սջճջ՟զձ տճ, ՞ՠխՠռզժ՟ զ ժ՜յձ՜հո... ժ՜կ 

ճջդճհ ՠխ՜ձռ զ չՠջ՜ էՠջ՜ձռ ըձգ՜՝ՠջ՜ռփ 

3. 121՜—75՝ Նճջզձ ՠջ՜ձՠէսճհձ Գջզ՞ճջզ Նզս-

ոՠ՜ ՠյզոժճյճոզ Խ՜սոտ հԻձձ ՠջ՜ձճսդզսձոձ 

Տՠո լՠշ. 436, 7՜—41՝. ՜/121՜—4՝փ ՝/124՝—7՝ 

(՞էը՜ժ՜ջ՞ճսդզսձձՠջզ հՠպՠս՜շ՜նճսդզսձ՚ մզտ)փ ՞/127՝—

31՜փ ՟/131՜—5՝փ ՠ/135՝—40՜փ ա/140՜—3՝փ բ/144՜—8՜փ 

գ/148՜—51՜փ դ/152՜—7՜ (ըճջ՜՞զջ՚ «Նճջզձ Գջզ՞ճջզ 

Նզսո՜ռսճհ ՠյզոժճյճոզ, զ Հ՜հջ կՠջ, ճջ զ հՠջժզձոփ Բ՜ձ Ժ—

ՠրջճջ՟»փ Հ՜կ՜ջ՜ժ՜էկ՜ձ ՜հո ոը՜էզ յ՜պծ՜շճչ ոպ՜ռ-

սճսկ բ ճմ դբ ե՟ ՜հէ եՠ Բ՜ձ)փ ե/157՜—60՜փ ե՜/160՜—4՜փ 

ե՝/164՝—9՜փ ե՞/169՜—73՜փ ե՟/173՜—5՝փ 

4. 176՜—300՝ Յճջ՟ճջճսկձ կ՜ձգ՜ձռ զ ժճսոճս-

դզսձ. Նճջզձ հ՜խ՜՞ո ժճսոճսդՠ՜ձ, ՠդբ ոՠվի՜ժ՜ձ բ 
՜ոպճս՜թ՜հձսճհձ ՠս բ ՜ձկ՜ջկզձ ՝ձճսդՠ՜ձձ ժճս-
ոճսդզսձձ. Գջզ՞ճջզ Նզսո՜ռսճհ 

Տՠո լՠշ. 470, 216՜—87՜. ՜/176՜—7՜փ ՝/177՜—

9՝փ ՞/179՝—83՜ (ոժոճս՜թտգ ՜հէ պՠխզռ. «Ախէ ե՜կ բ չ՜ոձ 

ազ աճս՜ջծ՜ռՠէճռձ զջտ վճտջ զ ղ՜պբ...»)փ ՟/183՜՝փ 

ՠ/183՝—4՜փ ա/184՜՝փ բ/184՝—5՝փ գ/185՝—6՜ (ոժոճս՜թտգ 

՜հէ պՠխզռ. «Ք՜ձազ ՜ձժշճսՠէզ զկձ բ հ՜կՠձ՜հձ զջո ոճչճ-

ջճսդզսձձ...»)փ դ/186՜—7՜ (ոժոճս՜թտգ ՜հէ պՠխզռ. «Ք՜ձազ 

ճջտ՜ձ զձմ բ...»)փ ե/187՜—8՝փ ե՜/188՝—90՝փ ե՝/190՝—1՝փ 

ե՞/191՝—2՜ (ոժոճս՜թտգ ՜հէ պՠխզռ. «Պ՜ջպ ՠս ՜ջե՜ձ բ 

՞զպՠէ...»)փ ե՟/192՜՝փ եՠ/192՝—3՝ (ոժոճս՜թտգ ՜հէ պՠխզռ. 

«Լճսջ ՜շ՜տՠէճհ, ճմ կզ կզձմ էզձՠէ...»)փ եա/193՝ (ոժոճս՜թտգ 

՜հէ պՠխզռ. «Այ՜ ՠթբ ճտ ճմզձմ չ՜ջժ՜ձզռզ...»)փ եգ/195՝—

6՜փ եդ/196՜՝փ զ/197՜՝փ զ՜/197՝—8՜փ զ՝/198՜—200՝փ 

Բ. 200՝—41՝ [Նՠկՠոզճոզ Յ՜խ՜՞ո ՝ձճսդՠ՜ձ 

կ՜ջ՟ճհ]. Նՠկՠոճհզ ՠյզոժճյճոզ Եկՠոզճհ բ ՞զջտո 
(201՜) 

Տՠո լՠշ. 470, 2՜—115՜. Ց՜ձժ/200՝փ ՜/201՜—6՜փ 

՝/206՜—13՜փ ՞/213՜—4՝փ ՟/214՝—5՜փ ՠ/215՜—7՝փ 

ա/217՝—8՜փ բ/218՜—9՝փ գ/219՝—20՝փ դ/220՝փ ե/220՝—1՜փ 

ե՜/221՜փ ե՝/221՜փ ե՞/221՜—2՜փ ե՟/222՜—3՜փ եա/223՜փ 

եբ/223՜—4՝փ եգ/224՝փ եդ/224՝—5՜փ զ/225՜փ զ՜/225՜փ 

զ՝/225՜՝փ զ՞/225՝—6՜փ զ՟/226՜՝փ զՠ/226՝ (՞էը՜ի՜կ՜ջգ 

՝՜ռ բ դճխձճս՜թ. զա—ը՝ ձղճս՜թ՚ զՠ—ը՜)փ զա/226՝—7՜փ 

զբ/227՜—8՜փ զգ/228՜՝փ զդ/228՝—9՜փ է/229՜՝փ է՜/229՝—

30՜փ է՝/230՜՝փ է՞/230՝—1՝փ է՟/231՝—2՜փ էՠ/232՜՝փ 

էա/232՝—3՜փ էբ/233՜—4՜փ էգ/234՜՝փ էդ/234՝—5՝փ 

ը/235՝—6՝փ ը՜/236՝—8՜փ ը՝/238՜—41՝փ Յզղ՜պ՜ժ՜-

ջ՜ձ դ՜ջ՞կ՜ձճսդՠ՜ձ/241՝փ 

Գ. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձ] 
— 120՝ Փ՜շձ ոճսխ զձմ ձճս՜ա ՜շձբ ազկ՜ռճսկձ 

՜կՠձ՜հձզ... ճջճհ ՜ձճսձ ՝՜ս՜ժ՜ձ բ ՜շ զ հ՜կ՜սդձ 

յզիշճձ՜ռճռձ ՠս ՜հէճռձ մ՜ջՠ՜ռձ, ճջտ թ՜խջ ՠս ՜հյձ 

՜շձբզձ ա՜ո՜ռՠ՜էձ զ Տՠ՜շձբ (10 պճխ)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

40՝ Տբջ Յզոճսո Քջզոպճո Աոպճս՜թ կՠջ, ճխճճջ-

կՠ[՜] կՠափ 

241՝ Յ՜կզձ ՑՉԼԵ—ՠջճջ՟զ (6735—5508=1227) 

հ՜սզպՠձզռ դճսճռձ ՞ջՠռ՜ս ՠս ՜ս՜ջպՠռ՜ս ՞զջտո Գջզ-

՞ճջզ Նզսո՜ռճհ ՠյզոժճյճոզ, գձ՟բջ ՠս է՜ս ՜սջզձ՜-

ժ՜ռ իձճռ, ճջ դ՜ջ՞կ՜ձմ՜ռձ ՞ջ՜թ բջ, լՠշ՜կ՝ կՠխ՜-

յ՜ջպձ ՠս ՜ձ՜ջե՜ձ ժջ՜սձ՜սճջզ Սզկՠճձզ, հՠջժզջո 

Հ՜հճռ, կՠջլ զ Լ՜սշբճ[հ] զ չ՜ձտձ, ճջ ժճմզ Սյէՠձլ՜-

ի՜ձ, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թձզձ, հզղը՜-

ձճսդզսձ Իչ՜ձբ Ադ՜յ՜ժզձ՚ ղզձճխզ չ՜ձզռո, աճջ հՠջ-

ժ՜ջ ե՜կ՜ձ՜ժ ՜ջ՜ոռբ Տբջ ճջ՟ճչտձ զսջճչտ ի՜ձ-

՟ՠջլփ Աջ՟, ՜խ՜մՠկ, ճջտ գձդՠշձճհտ ժ՜կ ՜սջզձ՜ժբտ, 

հզղկ՜ձ ՜ջե՜ձզ ՜ջ՜ջբտ, ՠս ճջտ հզղբտ հզղՠ՜է էզռզտ զ 

Տՠ՜շձբփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 238՝ (Վՠջ՜ձճջճ՞ճս՜թ դՠջդզ թ՜հջզձ) [Ղճս]-

ժ՜ոճս ՠյզոժճյ[ճո]փ 

2. 242՜ (Բճէճջ՞զջ) Փ՜շտ ՜ձոժա՝՜ձձ ՠս ՜ձՠ-

խզձ Հ՜սջ ՠս յ՜պծ՜շզձ ՝ճէճջզռո, վ՜շտ Ոջ՟ճհ ՜ձ-

ժ՜պ՜ջ՜թզ ՠս ՜ձոժա՝՜ձ, ոժոՠ՜է զ Հ՜սջբ ՜ձե՜կ՜-

ձ՜ժ՜՝՜ջ, վ՜շտ ՠս Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ, ՠէ՜սխզձ զ Հ՜սջբ 

՝խըկ՜կ՝ ՜ձի՜պ՜՝՜ջ, ՜շճխզձ հՈջ՟սճհ ՠս էռճխզձ աՠ-

ժՠխՠռզ զսջ ոճսջ՝, ՜հեկ ՠս կզղպ հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠ-

ձզռ. ՜կբձփ Աջ՟, պ՜կտ վ՜շտ ՝զսջ ՜ձ՞՜կ Աոպճսթճհ, 

ճջ պ՜ ՠս ժ՜պ՜ջճձճո էձճս աի՜ջռճս՜թո ըձ՟ջճխ՜ռ 

թ՜շ՜հզռ գոպ ՜հձկ. Ոջ ըձ՟ջբ ՜շձճս, ճջ ի՜ջռբ՚ ՞պ՜-

ձբ ՠս ճջ ՝՜ըբ՚ ՝՜ռռզ ձկ՜փ Ոջ ՠս ՠո՚ Աջզոպ՜ժբո 



չ՜ջ՟՜յՠպ Խ՜ջ՝ՠջ՟ռզ, զ չ՜խճսռ իՠպբ ՠշ՜վ՜վք 

ոզջճչ պՠձմ՜հզ ՞պ՜ձՠէ աՍճխճկճձզ ՠջժճս ՞ջճռձ՚ Ժճ-

խճչճխզձ ՠս աԵջ՞ ՠջ՞ճռձ ակՠժձճսդզսձ, աճջ ՜ջ՜ջՠ՜է 

բ ոճսջ՝ձ Գջզ՞ճջ Նզսո՜ռզձ ՠս աիՠպ ձկզձ աԻձձ ՠջ՜-

ձճսդզսձ յ՜ջաՠ՜ռփ Աջ՟, պ՜կ ՝զսջ՜յ՜պզժ ՞ճիճս-

դզսձ Աոպճսթճհ, ճջ գոպ կ՜ջ՟՜ոզջճսդՠ՜ձ զսջճ ՠէզռ 

աըձ՟ջճս՜թո զկ ՠս ՠպ աի՜հռճս՜թո զկփ Ոջ ՠս ՠո ոպ՜-

ռ՜ աո՜ հզղ՜պ՜ժ զձլ ՠս թձ՜սխ՜ռ զկճռ՚ պբջ Կզջ՜ժճ-

ոզձ ՠս Հշեվոզկբ, ճջ կ՜ժ՜ձճսձ Կճսէտ՜ձ ժճմզ, ՠս ՠ-

պճս չՠջ[ո]պզձ ձճջճ՞ ՠս ժ՜ակՠէ աո՜ Սՠ՝՜ոպ՜ռզ 

կ՜ի՟՜ոզ Մՠէտճձ ՟յջզ ՠս տ՜ջպճսխ՜ջզ, ճջճհ ճխճջ-

կՠոռզ Տբջփ Աջ՟, ՠջՠոո ՜ձժՠ՜է ՜ջպ՜ոճս՜էզռ կ՜խ-

դ՜ձ՜ստ ՠս կՠթ՜ս հճսոճչ ՜խ՜մՠկտ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ ճջտ 

ի՜ձ՟զյզտ ՠժՠխՠռճ, ժ՜կ ՜սջզձ՜ժբտ, հզղՠոնզտ զ կ՜տ-

ջ՜վ՜հէ ՜խ՜սդո լՠջ` աԱջզոպ՜ժբո չ՜ջ՟՜յՠպո ՠս 

աի՜հջձ զկ՚ ապբջ Կզջ՜ժճո տ՜ի՜ձ՜հձ ՠս ակ՜հջձ զկ՚ 

աՀշեվոզկբձ կզճչ Տբջ ճխճջկՠոռզո ՠս Հ՜հջ կՠջ ՠջ-

ժզձոզ. հզղՠոնզտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ ՜խ՜սդո լՠջ ՠս դճխճս-

դզսձ կՠխ՜ռ ի՜րռՠռբտ պբջ Թ՜՟բճո՚ ՞ջճռ ՜ղ՜ժՠջպ-

տձ, ճջ ՝՜աճսկո ՜ղը՜պՠռ՜ս գոպ կՠջ չ՜ոձ ոճսջ՝ 

՞ջճռո, ճջ ՠս ավճը՜ջբձձ զ ՞՜էոպՠ՜ձձ Տՠ՜շձ կՠջճ 

Յզոճսոզ Քջզոպճոզ ՜շռբ հ՜ձ՜ղը՜պ ժՠ՜ձոձ. ՜կբձփ 

Ի դվզձ Հ՜հճռ ՌՁԲ (1633), Ս՜իկզ ՜կոճհ զ ԺԵ ՠ-

խՠս չՠջոպզձ ձճջճ՞ճսկձ ոճսջ՝ ՞ջճռո. ՜կբձփ Հ՜հջ կՠջ, 

ճջ ՠջժզձո, ոճսջ՝փ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 242՝, Գ՝ (Աձգձդՠշձՠէզ, ի՜ս՜ձ՜-

՝՜ջ՚ Աջզոպ՜ժբո) 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 242՝ (Նրպջ՞զջ) Զզ ծղկ՜ջպ՜ըրո 

՝ՠջ՜ձձ ՟ճսշձ բ Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ, ՠս ՝ՠջ՜ձձ ոպ՜ըրո՚ 

՟ճսշձ բ ՟եճըճռ ՠս կճսպ ՟զս՜ռփ 

1014 
Յ Ա Կ Ո Բ  Ն Ա Լ Ե Ա Ն   

Մ Ե Կ Ն Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  Բ Ա Ր Ո Յ Ա Կ Ա Ն  Փ Ի Լ Ի Ս Ո Փ Ա Յ Ո Ւ Թ Ե Ա Ն  
[Կճոպ՜ձ՟ձճսյրէզո] 1771 

ԳՐԻՉ՚ Աոպճս՜թ՜պճսջ Ծ՜խզժփ 
ԹԵՐԹ՚ 965+1 (ժջժ. 277). մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—3՝, 951՜՝, 

960՝—5՝փ ՊՐԱԿ՚ 1×3+81 (I—VI)×12 (ԻԴ, ԼԶ 14, ԽԵ, ԿԸ, ՀԴ, 
ՀԸ, Ձ—ՁԱ 10, ՀԹ 11)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, ը՜խճխզ ճխժճհազ, պ՜շՠջզ 
(պ՜ջ՝ՠջ՚ 1—3, 956—965) ՠշ՜կ՜իզժ ՠս «FV» էճսո՜՟ջճղկճչփ 
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 32,7×21,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ 
ՏՈՂ՚ 44փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ոՠս ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ ոպճս՜ջ՜դճսխդ, 
՜ոպ՜շգ՚ դճսխդփ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. դ՜ձ՜տզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճսձ՜վճըճս՜թ, 
պՠխ—պՠխ վճտջզժ յ՜պշճս՜թտձՠջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ տՠջթճս՜թ, 
՜ձժզսձձՠջգ՚ կ՜ղճս՜թ, դզժճսձտգ՚ չձ՜ոճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— [Ն՜ըՠջ՞՜ձ ՠս հ՜շ՜ն՜՝՜ձճսդզսձ, պՠո 

լՠշ. 1016, 9՜—41՝] 

— 4՜—950՝ Էժէբոզ՜ոպզժճոփ Մՠժձճսդզսձ ՝՜-

ջճհ՜ժ՜ձ վզէզոճվ՜հճսդՠ՜ձ Յՠոճս՜հ ճջ՟սճհ՚ Սզջ՜-
տ՜հ, ՜ջ՜ջՠ՜է պՠ՜շձ Յ՜ժճ՝՜հ յ՜պջզ՜ջգզձ Մՠ-

թզձ Պրէոճհ 
՜. 4՜—31՝ Գէճսը ՜շ՜նզձ. Հ՜ո՜ջ՜ժրջբձ ՝՜-

ե՜ձճսկձ ՠս ռճսռ՜ժ ձղ՜ձ՜սճջ զջ՜ռ ՞էըճհո — Ն՜ը զ 

ոճհձ ՞էըճն հ՜շ՜նձճհ ի՜կ՜ջբ կզձմՠս զ ԺԱ ի՜կ՜ջձ 

՟ջճս՜պբ ազկ՜ոպճսդզսձ... 

Իձմյբո ՜հո, ՜հձյբո ՠս հ՜նճջ՟ ՝ճէճջ ՞էճսըձՠջճսկ 

՝ձ՜՝՜ձզռ ՜շ՜ն ՜շժ՜հ բ պճսՠ՜է ՞էըզ ի՜կ՜շրպ ՝ճչ՜ձ-

՟՜ժճսդզսձգ, ճջձ ՜հոճսիՠպՠս աՠխմճսճսկ բփ 

՝. 31՝—44՝ Գէճսը Բ — Ոջ՟ՠ՜ժ, ՠդբ կՠջլՠձ՜ս 

թ՜շ՜հՠէ Աոպճսթճհ ժ՜ռ հ՜ջ՟՜ջճսդՠ՜ձ... Մՠջլՠձ՜էձ 

՜շ Աոպճս՜թ էզձզ ձ՜ը ի՜ս՜պճչ... 

՞. 44՝—63՜ Գէճսը ՠջՠտ... — Ոջ՟սճհ զկ՜ոպձճհ 

[՜հոզձտձ՚ ճջ՟զտ զկ՜ոպձճռ] ՠժՠխՠռզ ՜ջ՟՜ջճռ... Թբ 

ճջ՟սճհ զկ՜ոպձճհ ոՠյի՜ժ՜ձ զռբ ՞ճէձ ՠժՠխՠռզ ՜ջ՟՜-

ջճռ... 

՟. 63՜—91՜ Գէճսը մճջո... — Ոջ՟ՠ՜ժ, հճխճջկճս-

դՠձբ ՜խտ՜պզձ կզ աէ՜ոռզո... Սճհձ ձՠջժ՜հ ՞էճսըո ժ՜-

ջզ ըճիՠկ՜՝՜ջ ոպզտոՠ՜է ՠս ՞էը՜ժ՜ջ՞ՠ՜է... 

ՠ. 91՝—100՜ Գէճսը Ե... — Մզ լկպզջ ՜շ ոպ՜-

ռճս՜թո ՜ձզջ՜սո... Գզպՠէզ բ, ազ ոպ՜ռճս՜թձ ճմ բ ՜-

ձզջ՜ս... 

ա. 100՝—26՝ Գէճսը Զ... — Մզ էզձզջ չ՜ոձ ՝՜ջՠ-

ժ՜կզձ դղձ՜կզ կՠջլ՜սճջզձփ Զզ ՠդբ ՝՜ջՠժ՜կձ ՜ոբ 

գոպ կզճհ... 

բ. 126՝—66՝ Գէճսը Է... — Մզ ՞ճջթՠջ ամ՜ջ ՠս 

ատՠա կզ գկ՝շձՠոռՠձփ Չ՜ջձ [ճջյբո ՜ոզ զ չ՜ջ՟՜յՠ-

պ՜ռ] բ ՠշ՜ժզ՚ կՠխ՜ռ, յ՜պեճհ ՠս չձ՜ոճս... 

գ. 166՝—81՝ Գէճսը Ը—ՠջճջ՟... — Մզ ժ՜ռՠջ 

գձ՟ ՜շձ իաճջզ... Ի ոճհձ ՞էըճչ ռճսռ՜ձբ աՠխ՜ձ՜ժ ի՜-

կ՜ջլ՜ժճսդՠ՜ձ... 

դ. 181՝—200՜ Գէճսը Թ—ՠջճջ՟... — Մզ կ՜ը՜ո-

ռզո գձ՟ ժձճն ՞ջժզ տճհփ Ն՜ը՜ձլո ՜հո ճմ թձ՜ձզ հ՜հՠ-

էճսդՠձբ... 

ե. 200՜—34՜ Գէճսը պ՜ոձՠջճջ՟... — Դ՜պ՜սճջ 

զկ՜ոպճսձ ՟՜պՠոռբ աեճխճչճսջ՟ զսջ... Հձ՜՞ճհձ 

դ՜ջ՞կ՜ձճսդզսձ ՜ոբ. Դ՜պ՜սճջ զկ՜ոպճսձ՚ ըջ՜պ եճ-

խճչջ՟ՠ՜ձ... 

Ա—Ժ ՞էճսըձՠջձ ճսձՠձ Յճջ՟ճջ՜ժ, զոժ հ՜նճջ՟ ՞էճսը-

ձՠջգ՚ ճմփ 

Հՠխզձ՜ժզռ՚ 230՜ (Ժ ՞էըզ 33—ջ՟ պ՜ձ էճսո՜ձռտճսկ). 

«Յ՜հո ղձճջի՜էզ ՝ձ՜՝՜ձզո կՠժձճսդՠ՜ձ զ՝ջ ՠխբ յ՜պջզ-

՜ջտ՚ ՌՃՂ (1741), զ Խ—րջՠ՜հ ՞՜էոպՠ՜ձ Տՠ՜շձ զ պ՜ծ՜ջձ. 

Աոպճս՜թ աչ՜ըծ՜ձ կՠջ զ ՝՜ջզձ ՜ս՜ջպբ»փ 



 

ե՜. 234՜—59՜ Գէճսը ԺԱ... — Իկ՜ոպճսդզսձ 

ըճձ՜ջիզ ՝՜ջլջ՜ռճսռ՜ձբ ա՞էճսը ձճջզձ... Հձ՜՞ճհձ 

դ՜ջ՞կ՜ձճսդզսձ. Նոպճսռ՜ձբ ՜ոբ, ճջ ո՜ժ՜սճստ ա՜-

ձ՜ա՜ձզ... 

ե՝. 259՜—68՝ Գէճսը ԺԲ... — Եդբ ՝՜ջՠջ՜ջՠո-

ռՠո, ՞զպՠ՜ ճջճհ ՜ջ՜ոռՠո... Ահոզձտձ՚ ՠդբ ճսկՠտ ՝՜-

ջզ ՜շձզռՠո, ՜հձյբո գձպջճխ՜՝՜ջ ՜ջ՜... 

ե՞. 268՝—83՝ Գէճսը ԺԳ... — Ոջ ղրղ՜վբ ալզսդ, 

յխթՠոռզ զ ձկ՜ձբ... Ահոզձտձ՚ ճջ ղրղ՜վբ ալզսդ, ղրղ՜-

վզ ՠս լՠշտ ձճջ՜... 

ե՟. 283՝—300՜ Գէճսը ԺԴ... — Եջ՜ձՠ՜է բ, ճջ ճմ 

բ ՞՜հդ՜ժխՠ՜է ՝՜ձզս ՝ՠջ՜ձճհ զսջճհ... գոպ Դ՜սդզ 

վզէզոճվ՜հզ ի՜ձծ՜ջՠխ չ՜ջ՟՜յՠպզ բ... 

եՠ. 300՜—14՜ Գէճսը ԺԵ... — Ոջ ՠջժձմզ հԱոպճս-

թճհ ՜ջ՜ոռբ ա՝՜ջզ... Ահոզձտձ՚ ՠջժզսխ՜թձ Աոպճսթճհ 

ըճջղՠէճչ զ մ՜ջբ կՠխ՜ռ... 

եա. 314՜—28՜ Գէճսը ԺԶ... — Մզ ՝ՠջժջՠոռզո 

գձ՟ ճջ՟զո ՜կ՝՜ջզղպո... Մզձմ ժջՠո զ իճ՞զ՟ այ՜պ-

ժՠջձ Աոպճսթճհ... 

եբ. 328՜—45՝ Գէճսը ԺԷ... — Աոպճս՜թ ոպՠխթ 

հՠջժջբ ակ՜ջ՟ձ... Աշձՠէ ՜ոզ զջ զձմ, հճջե՜կ ժ՜ակզ... 

եգ. 345՝—64՝ Գէճսը ԺԸ... — Ոջ ժՠ՜հ հ՜սզպՠ՜ձ, 

ոպՠխթ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ զ կզ՜ոզձ... Ահոճս ժճջթ՜ձզ ՜-

խ՜ձ՟ձ կ՜ձզտՠռսճռ... 

եդ. 364՝—84՜ Գէճսը ԺԹ... — Գճջթճսձՠ՜հ ՜ջ՝-

ղզշ ճմ ի՜ոռզ զ կՠթճսդզսձ... Ահոզձտձ՚ ՞ճջթճհ պբջ բ, 

ժ՜կ կղ՜ժ, ժ՜կ ՜ջճսՠոպ՜սճջ ՠս իՠպՠսզ ՜ջ՝ՠռճս-

դՠ՜ձ... 

զ. 384՜—99՝ Գէճսը Ի—ՠջճջ՟... — Զզ՜՛ջ՟, ժ՜-

ջզ է՜ս բ հ՜ձ՟զկ՜ձՠէ... Ըոպ ժ՜ջ՞զ ՠս ՝՜ձ՜սճջ հ՜ձ-

՟զկ՜ձճսդզսձ ՞ճէճչ ղ՜ի՜սճջ հ՜ձ՟զկ՜ձճխզձ... 

զ՜. 399՝—415՝ Գէճսը ԻԱ... — Ոջ՟ՠ՜ժ, կՠխ՜ջ, 

կզ ՠսո հ՜սՠէռզո չՠջոպզձ... Ոջյբո ՜ոզ, ՠս ոպճհ՞ բ, 

դբ ժջժձՠ՜է չբջտձ ՟եճս՜ջ՜ս ՝եղժզ... 

զ՝. 415՝—31՜ Գէճսը ԻԲ... — Ք՜ջզս ժ՜սՠխզձ՜ս 

տ՜ջժճթՠռ՜ս թճհէձ... Ահոզձտձ՚ թճհէձ ՠս յխՠջ՞ձ տ՜ջժճ-

թզ ժ՜սՠխբձ տ՜ջզս... 

զ՞. 431՝—48՜ Գէճսը ԻԳ... — Տբջ, ի՜հջ ՠս զղ-

ը՜ձ ժՠձ՜ռ զկճռ, կզ դճխռՠո ազո... Նժ՜պՠէճչ զկ՜ո-

պ՜ոբջո հ՜էբժճթճսդՠձբ էՠաճսզձ ա՝՜աճսկո գձժխկՠ՜է... 

զ՟. 448՜—91՜ Գէճսը ԻԴ... — Զ՞րձճսդզսձ ՞ճ-

չՠոռբ ա՜ձլձ զսջ... Փճը՜ձճսձ՜՝՜ջ ըրոզ ՝ՠջ՜ձճչ 

զկ՜ոպճսդՠ՜ձ... 

զՠ. 491՜—518՜ Գէճսը ԻԵ... — Եջՠտ ՝՜ջՠի՜ծճ-

հ՜ռ՜ձ իճ՞սճհ զկճհ... Թճսզ, դբ ըրոզ ՝ՠջ՜ձճչ զկ՜ո-

պճսդՠ՜ձ... 

զա. 518՜—33՜ Գէճսը ԻԶ... — Կձճն ՝՜ջսճհ ՠջ՜-

ձՠ՜է բ ՜հջ... Ոջյբո մ՜ջ կ՜ջ՟ճհ մ՜ջ ժզձ ՜շ՟զյզ զ 

չ՜ջլ կՠխ՜ռ... 

զբ. 533՜—54՜ Գէճսը ԻԷ—ՠջճջ՟... — Վ՜ոձ ժ՜-

ջրպճսդՠ՜ձ ՝՜աճսկտ էտ՜ձ... Յ՜հոկ՜ձբ ո՜ժ՜ս զձմ 

պ՜ջ՜լ՜հձբ է՜դզձ՜ժ՜ձ ՝ձ՜՝՜ձձ... 

զգ. 554՜—73՜ Գէճսը ԻԸ... — Ոջ չջբե ըձ՟ջՠէ 

ժ՜կզ զ Տՠ՜շձբ ՞պռբ աչջբեըձ՟ջճսդզսձ... Ահո ՜շ՜-

նզձ կ՜ոձս բ ժռճջ՟ձ ՜ձռՠ՜է ՞էըճհ չՠջնձճհ կ՜ոզձ... 

զդ. 573՜—87՜ Գէճսը ԻԹ... — Ոջ ՜շձբ աճխճջ-

կճսդզսձ՚ վճը պ՜հ կՠջլ՜սճջզ զսջճհ... Կճսշձՠէզճո ՜-

ոբ, դբ. Հջբ՜հտ հ՜հոկ ՝՜ձբ աչ՜ղը՜շճսդզսձ զջ՜ս՜-

ռճսռ՜ձՠձ... 

է. 587՜—604՜ Գէճսը Լ... — Ոջ ոզջբ աճջ՟զ զսջ 

հ՜ծ՜ըբ զ չՠջ՜հ ձճջ՜ ա՞՜ձ... Խՠձբղ՜ժոձ ոբջձ թձճ-

խ՜ռ բ կ՜ի ա՜ս՜ժ՜ռ... 

է՜. 604՜—24՝ Գէճսը ԼԱ... — Տտձճսդզսձ ի՜կՠո-

պճսդՠ՜ձ թ՜խբ ակ՜ջկզձո... Ահոզձտձ՚ իոժճսկձ չ՜ոձ 

ի՜ջոպճսդՠ՜ձ... 

է՝. 624՝—41՜ Գէճսը ԼԲ... — Կ՜շ՜չ՜ջ ատՠա ժ՜-

ռճսռզձ, կզ ՝՜ջլջ՜կպզջ... Կ՜շ՜չ՜ջ՜ս ճմ զկ՜ձզ ժ՜-

շ՜յ՜ձ, ՜հէ կ՜պ՜ժ՜ջ՜ջձ ոՠխ՜ձճհ... 

է՞. 641՜—60՝ Գէճսը ԼԳ... — Եջժզսխ՜թզ Տՠ՜շձ 

ճմ յ՜պ՜իՠոռզձ մ՜ջզտ... Ահոզձտձ՚ ՠջժզսխ՜թձ Աոպճս-

թճհ զ՝ջ աջ՜իզս ՝ճէճջ ՜ձլ՜կ՝ յ՜ջ՜թ՜թժՠ՜է բ... 

է՟. 660՝—74՜ Գէճսը ԼԴ... — Ըձ՟ճսձ՜հձ հճհո ՠս 

ոպճսդզսձ ՜շձ ՜ձկըպզ... Ահոզձտձ՚ հճհոձ հզկ՜ջզձ 

ձկ՜ձ բ ոպճսդՠ՜ձ ՠս ՠջ՜աճհ... 

էՠ. 674՜—93՝ Գէճսը ԼԵ... — Ոջ յ՜իբ արջբձո 

՝՜ակ՜յ՜պժբ աաճիո... Փճը՜ձ՜ժ աճիզ է՜դզձտ ճսձզձ 

գձթ՜հ, ազ գձթ՜հձ ՜շ՜սՠէ ի՜ո՜ջ՜ժ՜՞ճհձ բ... 

էա. 693՝—707՝ Գէճսը ԼԶ... — Ոխճջկՠ՜հ կՠա Աո-

պճս՜թ ՜կՠձՠռճսձ ՠս ի՜հՠ՜ռ զ կՠա... Կջժզձ զկ՜ռճսկձ 

ճսձզ ՝՜ձո ՜հո, ՜հոզձտձ՚ ճխճջկՠ՜ռ կՠա ՜կՠձՠռճսձ-

ռո... 

էբ. 707՝—25՝ Գէճսը ԼԷ... — Ակՠձ՜հձ ՝՜ջՠժ՜կ 

՜ոբ. Ես ՠո ա՝՜ջՠժ՜կճսդզսձ ղ՜խժ՜յՠոռզ... Շ՜խժ՜յ 

՝՜ջՠժ՜կճսդՠ՜ձ բ ոբջձ զ ժ՜կ՜ռ... 

էգ. 725՝—48՝ Աոպճսթճչ. Գէճսը ԼԸ... — Պ՜պճսՠ-

՜ս ա՝եզղժձ չ՜ոձ ի՜ջժ՜սճջճսդՠ՜ձ... Ահոզձտձ՚ յ՜-

պճսՠ՜ս ա՝եզղժձ, դբ չ՜ոձ ի՜ջժ՜սճջճսդՠ՜ձ ՠս յ՜-

պճսճհ ձճջզձ... 

էդ. 748՝—73՝ Աոպճսթճչ. Գէճսը ԼԹ... — Զզկ՜ո-

պճսդզսձ ՜կՠձՠռճսձ ձ՜ըձՠ՜ռ ըճսաՠոռբ զկ՜ո-

պճսձձ... Ահոզձտձ՚ ճջ ՟ՠ՞ՠջզ ՠս յ՜ջ՜յզ զ ՞զսպ զ-

կ՜ոպզռ... 

ը. 773՝—92՝ Գէճսը Խ... — Զ՝՜աճսկձ կՠթ ոպՠխ-

թ՜ս ՜կՠձՠռճսձ կ՜ջ՟ճռ ՠս էճսթ թ՜ձջ զ չՠջ՜հ ճջ՟սճռ 

Ա՟՜կ՜հ... Ահոզձտձ՚ գոպ կՠթճսդՠ՜ձ ՠջժձզռ ՜ոպՠխտ 

՜ձի՜կ՜ջտ... 

ը՜. 792՝—806՜ Գէճսը ԽԱ... — Ոչ կ՜ի, ճջյբո 

՟՜շձ բ հզղ՜պ՜ժ տճ... Դզկ՜հէ՜ժրջբձ ՠս վճը՜՟ջ՜-

յբո զ՝ջ ժՠձ՟՜ձ՜ըրոճսդՠ՜կ՝ ՝ՠջ՜ձճչ գձմՠխզձ... 



ը՝. 806՜—22՜ Գէճսը ԽԲ... — Մզ ժջժձՠոռՠո 

աաջճհռ էճսՠ՜է ո՜ժո հ՜հպձճսդՠ՜ձ... Ահո ՜շ՜նզձ ի՜-

կ՜ջո ՠջժ՜ջ ՞ճէճչ զ կ՜ոճսձո ՝՜ե՜ձՠէ... 

ը՞. 822՜—51՜ Գէճսը ԽԳ... — Բ՜ջլջճսդՠ՜ձ 

ի՜ոպ՜պճսդզսձ ՞ՠխՠռժճսդզսձ բ ձճջ՜... Ահոզձտձ՚ ՜ո-

պխ՜էզռ ՠջժձզռ ՝՜ջլջճսդզսձ Աոպճսթճհ ՞ՠխՠռժճս-

դՠ՜ձ ՞ճսղ՜ժզմ բ... 851՜ [Ոպ՜ձ՜սճջ իՠխզձ՜ժզ] — 

Կ՜ջրխ ոՠխ՜ձզ տՠա Աջ՜ջմզ՟ վ՜շտ յ՜պզս/ Զ՜ձիճսձ 

ժ՜ջՠո ՜աձզա ՜շձՠէ ոճոժ ՝՜ձզս... /Ի տճհ՟ բզռ վճը 

գձժ՜է՜տ ա՜հո ՞ճչՠոպ/ Քճհ՟ ՜ձկճշ՜ռ զ ՞՜ձլ կպ՜ռ 

պ՜կտ յ՜իՠոպփ 

Նկ՜ձ մ՜վ՜թճհ պճխՠջ ձ՜ՠս ՜հէճսջփ 

ը՟. 851՜—70՜ Աոպճսթճչ. Գէճսը ԽԴ... — Գճ-

չՠոռճստ ա՜ջո վ՜շ՜սճջ՜՞ճհձո... Ըոպ Դ՜սդզ վզէզ-

ոճվ՜հզ. Իկ՜ոպ՜ոզջճսդզսձ ՝՜ե՜ձզ զ պՠո՜ժ՜ձ ՠս զ 

՞ճջթձ՜ժ՜ձ.... 

Հՠխզձ՜ժզռ՚ 851՜ «Ոկ՜ձտ ա՝ճէճջ ՞զջտո Սզջ՜տ՜հ հՠ-

ջզո կ՜ոճսձո ՝՜ե՜ձՠձփ Յ՜շ՜նձճսկձ ա՞ճչճսդՠձբ զկ՜ոպճս-

դՠ՜ձ ըճոՠէճչ զ կբժ ՞էճսըձփ Յՠջժջճջ՟ կ՜ոզձ հՠջժջճջ՟ ՞է-

ըճհձ կզձմՠս զ ԽԴ ՜հո ձՠջժ՜հ ՞էճսըո յ՜պճսզջՠէճչ ըաժ՜-

ձճձո զկ՜ոպճսդՠ՜ձփ Յՠջջճջ՟ կ՜ոզձ ՜ոպզ կզձմՠս զ չՠջնձ, 

՞ճչՠէճչ ՠս ՟ջճս՜պՠէճչ աձ՜ը՜ի՜ջո ՞ճջթձ՜ժ՜ձ զկ՜ոպճս-

դՠ՜կ՝ յՠջծ՜ռՠ՜էո, զ՝ջ ժՠձ՟՜ձզ րջզձ՜ժրտ ՠս ի՜հՠէՠրտփ 

Ես դբ հ՜հպժճսդզսձ բ վզէզոճվ՜հզռ, այ՜պճսզջ՜ձո զսջՠ՜ձռ 

րջզձ՜ժրտ ի՜ոպ՜պՠէ»փ 

ըՠ. 870՜—88՜ Գէճսը ԽԵ... — Ըխլ՜էզ Աոպճսթճհ 

ՠս կ՜ջ՟ժ՜ձ Մօոբո, ճջճհ հզղ՜պ՜ժձ րջիձճսդՠ՜կ՝ ՠխզ-

ռզփ Ըխլ՜էզ ձճհձ բ ճջ ՠս ռ՜ձժ՜էզ, ոզջՠէզ... 

ըա. 888՜—901՜ Աոպճսթճչ. Գէճսը ԽԶ... — Հաճջ 

զ յ՜պՠջ՜ակզ Յՠոճս՚ ճջ՟զ Ն՜սՠ՜հ... Ք՜ն ՜ըճհՠ՜ձ ՠս 

՜ձհ՜խդՠէզ կՠձ՜կ՜ջպզժձ... 

ըբ. 901՜—18՝ Աոպճսթճչ. Գէճսը ԽԷ... — Զժձզ 

ոճռ՜ հ՜ջՠ՜ս Ն՜դ՜ձ կ՜ջ՞՜ջբ հ՜սճսջո Դ՜սդզփ Զժձզ 

Ս՜կճսբէզ, ճջ ՠխՠս ժջդզմ... 

ըգ. 918՝—34՝ Աոպճսթճչ. Գէճսը ԽԸ... — Ես հ՜-

ջՠ՜ս Եխզ՜ո կ՜ջ՞՜ջբ զ՝ջՠս աիճսջ... Յ՜ջՠ՜ս, ՜հ-

ոզձտձ՚ հԱոպճսթճհ հ՜ջճսռ՜ս Եխզ՜ո... 

ըդ. 934՝—44՜ Աոպճսթճչ. Գէճսը ԽԹ... — Յզղ՜-

պ՜ժ Յրոզ՜հ զ ղ՜ջ՜՞ջճսդզսձ իճ՞ճհ ՠխՠ՜է ՜ձ՞ջ՜-

՞ճջթզփ Ահոզձտձ՚ զսխ՜՞ճջթզ, զ՝ջ դբ հզղ՜պ՜ժ... 

թ. 944՜—50՝ Աոպճսթճչ. Գէճսը Ծ... — Սզկբրձ, 

ճջ՟զ 0ձՠ՜հ տ՜ի՜ձ՜հ կՠթ, ճջ զ ժՠ՜ձո զսջ ՠ՝՜ջլ 

ապճսձ... Ահոզձտձ՚ Սզկբրձ տ՜ի՜ձ՜հ՜յՠպձ, ճջ՟զձ 0-

ձՠ՜հ զ ե՜կ՜ձ՜ժզ զսջճսկ ՝՜ջլջ՜ռճհռ... ղձճջի ՠս ծղ-

կ՜ջպճսդզսձ զ լՠշձ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ ՠխՠձ /// 

(դՠջզ)փ 

— 952՜—60՜ Ց՜ձժ ՞էը՜սճջ ՝՜ձզռ ՠս ճկ՜ձռ 

՝ձ՜՝՜ձզռ (կՠժձճսդՠ՜ձո Սզջ՜տ՜հ) հ՜ջկ՜ջՠ՜է ՠս 
ղ՜ջ՜հ՜ռՠ՜է ՜հ՝ճս՝ՠձզ ժ՜ջ՞՜ս գոպ ժ՜ջզ, ՠջժ՜-
ոզջճսդՠ՜կ՝ ճսկՠկձ ն՜իգձժ՜էզ ՜յ՜ղձճջիզ Կճո-
պ՜ձ՟ձճսյրէոՠռսճհ — Ա՝ջ՜ի՜կ կՠթ, ի՜հջ ՝՜ակճսդՠ-

՜ձ ՜կՠձ՜հձ ՜ա՞՜ռ... Ֆզէրձզ ի՜ջռզձ, դբ. Զզ՛ձմ ՞ճջ-

թբ Աոպճս՜թ: Աո՜ռ. Ց՜թճսռ՜ձբ ա՝՜ջլճսձո. ՠս ՜հէձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

960՜ (Ծ՜հջ՜ժ՜յ՚ «ՅԱոպճս՜թ՜պջճհ Ծ՜խզժ 

ժճմՠռՠէճհ բ») 

Յ՜խ՜՞ո ՜հոճջզժ Մՠժձճսդՠ՜ձ, 

Աոՠէ չ՜ջժ՜հ գոպ ժ՜ջզ ՝՜ձ, 

Ս՜ժո ՜հձճջզժ ազ ՜ջե՜ձ 

Տոսմզձ Հճ՞սճհ ալզջ ր՞ձճսդՠ՜ձ, 

Ոջ ոճհձ ո՜ ՞զջ ըաՍզջ՜տՠ՜ձ, 

Իզ՜կ՜կ՝ կՠժձՠ՜է ՟բպձ Պրէոՠ՜ձ, 

Ահջձ ՜հձ իկճսպ ՠս ըճի՜ժ՜ձ, 

Ծ՜ձրդ ՞ջՠ՜ձռ ժՠձոճսձ՜ժ՜ձփ 

Ահէՠս պ՜շզռ ՜ջպ՜տձ՜ժ՜ձ, 

Տզջ՜ղձճջի ՞ՠջգձպջ՜ժ՜ձ, 

Ր՜՝ճսձ Յ՜ժր՝ ՜հջ չՠի՜՝՜ձ, 

Ոջճհ իշմ՜ժձ բ հ՜ա՞ո ի՜կ՜հձփ 

Յ՜ձ՞ ՠս հ՜ս՜ջպ ՜հոջ ՜կՠձ՜հձ, 

Ծձրխզձ Հրջ Ոջ՟սճհձ կզ՜հձ, 

Ահէՠս Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ ի՜կ՜հձ, 

Ղ՜կ՝՜ջ ոզջճհ ՠս վ՜շո ՜շ ՜հձփ 

Ի ձՠջժ՜հո ՜հո ՠս հ՜յ՜՞՜հձ, 

Կ՜ձը՜ս պ՜էճչ ՠս հ՜ջ՜ժ՜հձ, 

Կՠձո՜պճսզ դճսճսկ ո՜ժ՜հձ, 

Ոջ ռճսռ՜ձբ տՠա ԼՌԵԼԵԱՅՆ (1771)փ 

Չզտ ՝ձ՜սզձ ՜հէ զձմ ոճջ՜հձ, 

Եդբ ըճսաՠո ՝՜ս բ ձճհձձ ՜հձ, 

Ց՜ձ՞ յ՜պ՜իՠ՜է զ ձճհձ իՠպ՜հձ, 

Եաջ ՠս աջ՜ս ՜հոջ ՞ջկ՜ձ. 

Լՠջ ՟ճս պՠխՠ՜ժ վճտջ զձմ աշ՜ակ՜հձ, 

Ոջ ճսձբջ ՜ա՞ձ ՜հձ իզսոզո՜հձ, 

Յ՜սբպ յ՜ջպբջ ըակՠջձ ՜ջտ՜հձ, 

Է ՜հեկ ՜հոյբո, ՞զպբ հ՜յ՜հձփ 
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 ԺԹ — XIX 

 
ԹԵՐԹ՚ 172, մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—2՝փ ՊՐԱԿ՚ 1×2+14×12 (Դ, Ը 13, 

Զ 10) +1×2փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՟ջճղկճչ (ՠշ՜կ՜իզժ, պ՜շՠջ ՠս 

՜հէ ձկճսղձՠջ)փ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 29,5×19,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ 
ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 41փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ոՠս ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ 
ոպճս՜ջ՜դճսխդ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդփ 



 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. պՠխ—պՠխ վճտջզժ յ՜պշճս՜թտձՠջփ 
Կ՜ակգ՚ ռՠռ՜ժՠջ, ՜ձժզսձձՠջգ՚ կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 3՜—170՝ Էժէբոզ՜ոպզժճոփ Մՠժձճսդզսձ ՝՜-

ջճհ՜ժ՜ձ վզէզոճվ՜հճսդՠ՜ձ Յՠոճս՜հ ճջ՟սճհ Սզջ՜-
տ՜հ 

Տՠո լՠշ. 1014, 4՜—960՜. ՜/3՜—30՝փ ՝/30՝—42՝փ 

՞/42՝—60՜փ ՟/60՜—87՜փ ՠ/87՜—95՜փ ա/95՜—119՝փ 

բ/119՝—54՝ (չջն. «...ՠս էճսո՜սճջ կՠթ՜յ՜հթ՜շ էզռզո կՠ-

թ՜յբո»)փ գ/154՝—68՝փ դ/169՜—70՝ (չջն. «Զզ կզ հՠպճհ ՜-

կ՜մզռՠո էՠ՜է ՜հջ ՜ձճս՜ձ՟ յ՜ջպ՜սճջ»)փ ե—թ ՠս 

Ց՜ձժ/մզտփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ Աոպ՜շ Ա Թզցէզափ Աոպ՜շ Բ Տբհձ-

ժզաէճսփ 172՝ (Շխ՜՞զջ) Գջզ՞ճջզ Լճսո՜սճջմզձ կՠջճհ 

կՠժձճսդզսձ Սզջ՜տ՜հփ 
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[Կճոպ՜ձ՟ձճսյրէզո] ԺԸ — XVIII 

ԳՐԻՉ՚ [Աոպճս՜թ՜պճսջ Ծ՜խզժ]փ 
ԹԵՐԹ՚ 347. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—6՝, 8՜, 204՜—8՝, 340՜—7՝փ 

ՊՐԱԿ՚ 1×8+29×12 (Ա 9, ԺԳ 10, ԺԷ 8, ԺԸ 4) +1×8փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, 
ը՜խճխզ ճխժճհազ պ՜շՠջզ (պ՜ջ՝ՠջ՚ 1—8, 204—207, 340—
347) շճսո՜ժ՜ձ ազձ՜ձղ՜ձզ «ВФКИ», «1830», «G. ÅÃÀÍÑ» 
էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 30,6×20,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ 
ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 44փ ԿԱԶՄ՚ թ՜խժ՜դճսխդ, դզժճսձտգ ՠս ՜ձ-
ժզսձձՠջգ՚ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ ոպճս՜ջ՜դճսխդ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — 8՝՚ Յ՜ժճ՝ Ն՜էՠ՜ձփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ 
ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպ, ժ՜ձ՜մ, ՟ՠխզձ, ՝ջճձափ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ՜ձժզսձձՠջգ պՠխ—պՠխ կ՜ղճս՜թ ճս 
ձ՜ըժզձճսկ չՠջ՜ձճջճ՞ճս՜թ Գ՜հՠ՜ձՠ՜ձռ չ՜ձտզ չ՜ձ՜իրջ ՠս 
հՠպ՜՞՜հճսկ ոպ՜ռճխ՚ Յճչի՜ձձբո չ՜ջ՟՜յՠպզ ժճխկզռ. ձ՜ՠս 
ճջճղ դՠջդՠջ ՜սՠէ՜ռճս՜թ (1—8, 204—207, 340—347), էճս-
ո՜ձռտձՠջգ՚ ՠաջ՜ի՜պճս՜թ, դ՜ձ՜տզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճսձ՜վճ-
ըճս՜թփ 

ԾՆԹ. Գջմճսդզսձգ ՝՜ռ՜ջլ՜ժ՜յբո ձկ՜ձ լՠշ. 1014 ՞ջմճս-
դՠ՜ձգ, ձ՜ՠս դճսխդգփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 9՜—18՝ [Ն՜ըՠջ՞՜ձ —///] ՞՜՞՜դ՜ձբ գձ-

ժբռ ո՜պ՜ձ՜հ՜ժ՜ձ ճ՞սճչ կ՜իժ՜ձ՜ռճստձ ՜յ՜ժ՜ձՠ-

՜է ՝ձճսդՠ՜ձ ոՠջկ՜ձ իՠպՠսՠէճչտ... 

— 18՝—41՝ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձճսդզսձ Էժէբոզ՜ոպզ-

ժՠ՜ռ — Գջզ ՜հո ՞զջտո զ հճսձ՜ժ՜ձ Աոպճս՜թ՜ղճսձմո՚ 

Սրցզ՜ Իզոճս զճս Սզջ՜տ, Իկ՜ոպճսդզսձ Յՠոճսզ ճջ՟սճհ 

Սզջ՜տ՜հ, ազ ա՜ձ՜ա՜ձզռզ հզկ՜ոպճսդՠձբձ Սախրկրձզփ 

Ի է՜պզձո Էժէբոզ՜ոպբո հճջնճջնզ. աձկ՜ձբ ճկ՜ձտ ձ՜-

ը՜պձՠէզտ ՠձ. ձ՜ը՚ աձճջզձ իՠխզձ՜ժճսդՠձբ, ՠջժջճջ՟՚ 

աիՠխզձ՜ժբ, ՠջջճջ՟՚ ադ՜ջ՞կ՜ձմ՜ռ, մճջջճջ՟՚ աԱշ՜ջ-

ժճսդՠձբ, Ե—ՠջճջ՟՚ աժ՜ջ՞բ. Զ—ՠջճջ՟՚ աճծբ, ճջճռ հ՜-

նճջ՟զձ Է—ՠջճջ՟ ժ՜ջ՞՜ս ժ՜ձճձտձ, ճջտ ան՜ի ՝ճէճջ 

ՠջ՞ճհ հ՜շ՜ն պ՜ձզձ... 

— 42՜—339՝ Էժէբոզ՜ոպզժճոփ Մՠժձճսդզսձ ՝՜-

ջճհ՜ժ՜ձ վզէզոճվ՜հճսդՠ՜ձ Յՠոճս՜հ ճջ՟սճհ Սզջ՜-
տ՜հ 

Տՠո լՠշ. 1014, 4՜—960՜. ՜/42՜—73՜փ ՝/73՜—

86՝փ ՞/86՝—106՜փ ՟/106՜—34՝փ ՠ/134՝—43՝փ ա/143՝—

69՜փ բ/169՜—203՝ (չջն. «...ՠս էճսո՜սճջ կՠթ՜յ՜հթ՜շ էզ-

ռզո կՠթ՜յբո»)փ գ/208՜—23՜փ դ/223՜—43՜փ ե/243՜—79՝ 

(Յզղ. իՠխ. 275՝)փ ե՜/279՝—304՜փ ե՝/304՜—13՝փ ե՞/313՝—

28՝փ ե՟/328՝—39՝ (չջն. «...ՠս ճջ կզղպ ըճժ՜հ աձ՜ը՜պՠ-

ոճսդՠձբձ ՠս աձՠջժ՜հճսդՠձբձ Աոպճսթճհ»)փ եՠ—թ ՠս Ց՜ձժ/-

մզտփ 

Բ. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձ ԺԹ ՟.] 
1. 7՜ [Ոպ՜ձ՜սճջ զ Յճչի՜ձձբո չ՜ջ՟՜յՠպբ] 

— Աձզջ՜սբ գձմՠխճսդզսձ՚ ոպ՜ռճսկձ բ ՜ղը՜պճխզ /-

Ժ՜ձ՞՜ի՜ջբ ՞՜ձլըո ձճջզձ՚ յ՜իյ՜ձՠէձ բ ՠջժզսխ՜-

էզ... Խխծճսժ Յրի՜ձձբո չ՜ջ՟՜յՠպ՚ ՟ճս Ասՠպ՜ջ՜ձզձ 

էոբ/, Մ՜խդՠ՜հ ՜շ կ՜հջձ ճխճջկճսդՠ՜ձ, զ ոբջ ձճջ՜ 

կզղպ ՜ջպ՜ոճսբ (Դ. չջ՟. Շ՜իձ՜ա՜ջՠ՜ձռզ լՠշտճչ՚ 

«զձտձ՜լՠշ՜՞զջ ղ՜ջ՜՟ջճխզ»)փ 

2. 8՝ [Նժ՜ջզ պ՜ժ՚ Գճչտ Յ՜ժճ՝՜հ Ն՜էՠ՜ձ] — 

Յ՜ժճչ՝ճո ՟յզջ, հ՜շ՜ձ՞ձ ի՜ջռ ՝՜ջՠ՜ռ... /Յՠպճհ 

յ՜պջզ՜ջտ Կճոպ՜ձ՟ձճսյրէոճհ/, Ն՜էՠ՜ձ, չՠի պճի-

կբ ՜աձզս կՠթ՜ջ՞ճհփ ՌՃՂ (1741)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 7՝ Ի չ՜հՠէճսկձ Յրի՜ձձբո չ՜ջ՟՜յՠպզձ. Աո-

պճս՜թ ՝՜ջզ չ՜հՠէճսկձ պ՜ռբ ձկ՜, ճջ ՜հո Էժէբոզ՜ո-

պբոզ Մՠժձզմ ըոպ՜ռ՜ս զսջ ի՜է՜է ՜ջ՟ՠ՜կ՝. 1835 

կ՜ջպզ ՞ջՠռ՜ս, ՝՜հռ ՞ջմզ ըոպ՜ռճսկ 1828, ՠջժզջեձ 

Տ՜ջճձճհփ 

2. 7՜ Ահո կՠժձճսդզսձ Սզջ՜տ՜հ զ Յ՜ժճչ՝ յ՜պ-

ջզ՜ջտբ Կճոպ՜ձ՟ձճսյրէոՠռսճհ, գձթ՜հՠ՜է բ զ Յճչ-

ի՜ձձբո չ՜ջ՟՜յՠպբ՚ չ՜ձ՜իրջբ Սջ՝ճհձ Գ՜հզ՜ձՠ-

՜ձռ, ՞ջ՜պ՜ձ Սջ՝ճհ Էնկզ՜թձզ, զ 1862 ՜կզ, չՠջ՜-

պՠոճսմ ՞ջ՜պ՜ձ Դ՜ձզբէ չջ՟. Շ՜իձ՜ա՜ջՠ՜ձռփ 
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Կճոպ՜ձ՟զձճսյրէզո ՌՀԷ — 1628 

ԳՐԻՉ՚ Յ՜ժճ՝փ ՍՏԱՑՈՂ՚ Աշզոպ՜՞բո չջ՟. Հ՜ջ՝ՠջ՟ռզփ 
ԹԵՐԹ՚ 468. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—3՜, 468՝փ ՊՐԱԿ՚ 1×1+Ա—

ԼԹ×12 (ԺԷ 10, ԻԳ 14, ԼԹ 11)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵ-
ԾՈՒԹԻՒՆ՚ 29,7×20,7փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 
33փ Կ՜ակ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ ՟շձ՜ժճչ, կզնճս-
ժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ժ՜յճհպ ժպ՜սփ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 2+2, 
դճսխդփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Դ՜սզդ կ՜ջ՞՜ջբ՚ 3՝փ 
Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚  4՜փ Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 83՜, 145՜, 194՜, 
261՜, 311՝, 354՝, 421՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ պ՜ծ՜ջ 
(217՝), ՝ճսո՜ժ՜ձ, դշմձ՜հզձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚  դշմձ՜՞զջ, ի՜ձ-
՞ճսռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚  ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպ, ձ՜ջձն՜՞ճհձ, ժ՜ձ՜մփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. վճտջ յ՜պշճս՜թտձՠջ. ոժա՝զռ ՠս չՠջ-
նզռ մ՞ջճս՜թ դՠջդՠջ՚ ժպջճս՜թ ճս ի՜ձճս՜թփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ տՠջ-
թճս՜թ, դզժճսձտզ ՠաջՠջգ ՠս ՟շձ՜ժգ՚ կ՜ղճս՜թ, վ՜ժ՜ձձՠջձ՚ գձ-
ժ՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 4՜—468՜ Մՠժձճսդզսձ Ս՜խկճո՜ռձ Դ՜սդզ, զ 

ոջ՝ճհձ Նՠջոզոբ Լ՜կ՝ջրձ՜ռսճհ 

Տՠո լՠշ. 990, 2՜—730՝. Նը./մզտփ ՜/4՜—83՜փ 

՝/83՜—145՜փ ՞/145՜—94՜փ ՟/194՜—260՝փ ՠ/261՜—311՜ 

(՞ջմզռ՚ 285՝ «Ահո պձվճհո (ՀԷ, 25) կՠժձզմ մժ՜, այ՜պծ՜շձ 

ճմ ՞զպՠկ»)փ ա/311՝—54՝փ բ/354՝—420՝փ գ/421՜—67՝փ Յզղ. 

իՠխ./մզտփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

145՜ Տբջ զկ, Յզոճսո Քջզոպճո, պճսզմ ՜կՠձ՜հձ 

՝՜ջճսդՠ՜ձռ, յ՜խ՜պզկտ ՜շ տՠա ՜ջպ՜ոճսրտ կՠխճս-

ռՠ՜է թ՜շ՜հտո տճ, ՠս ի՜հռՠկտ ադճխճսդզսձ կՠխ՜ռ կՠ-

ջճռ, ՠս ՞ջճխզո, ՠս թձճխ՜ռձ զկճռ, ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ղը՜-

պճխ՜ռձ զ ոկ՜, ՠս ճջճռ. աԱկբձձ ՜ոՠձփ 

194՜ Զ՝՜ակ՜կՠխ ՞ջճխ ոճջզձ՚ աՅ՜ժճ՝ ՠս 

աթձճխոձ զկ, ա՞ձ՜ռՠ՜էոձ ՜շ Քջզոպճո, ՜խ՜մՠկ հզղՠէ 

զ Տբջփ 

468՜ Փ՜շտ ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ` Հրջ ՠս 

Ոջ՟սճհ ՠս Հճ՞սճհձ ոջ՝ճհ, ՜հեկ ՠս կզղպ ՠս հ՜սզպՠ՜ձո 

հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ 

Ի դվ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձո Հ՜հժ՜աՠ՜ձ պճսկ՜ջզո ՌՀԷ 

(1628), զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ պՠ՜շձ Դ՜սդզձ ՠս զ դ՜-

՞՜սճջճսդՠ՜ձ Կճոպ՜ձ՟զ՜ձճսյրէոզ ոճսէտ՜ձ Մճս-

ջ՜պզձ, ճկձ հՠջժջբձ Հ՜ջ՝ՠջ՟ճս, ՜ձճս՜ձՠ՜է Աշզո-

պ՜գբո չ՜ջ՟՜յՠպ, ճսոՠ՜է ՠս իկճսպ ՠխՠ՜է Հզձ ՠս 

Նճջ ժպ՜ժ՜ջ՜ձ՜ռ, զնՠ՜է զ Կճոպ՜ձ՟զձճսյրէզո 

չ՜ոձ ՝՜ձզ ոճսջ՝ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ, ազ տ՜ջճաՠոռբ հճսձժձ 

ի՜ս՜պ՜ռՠէճռ, աճջ կՠթ՜ս վ՜վ՜՞՜ձրտ ՠպ ՞ջզմ զձլ՚ 

Յ՜ժճ՝ ՞ջմզո աոճսջ՝ Ս՜խկճոզ Մՠժձզմձ, հզղ՜պ՜ժ զսջ 

ՠս թձրխ՜ռ զսջճհ՚ պբջ Կզջ՜ժճոզձ ՠս Հշզվոզկբ, ճջ 

կ՜ժ՜ձճսձ Կճսէտ՜ձ ժճմզփ Աջ՟, ՜խ՜մՠկ աՠխ՝՜յջո՟ կՠջ 

ա՜կՠձՠոՠ՜ձ, ատ՜ի՜ձ՜հո՟ ՠս ատ՜ի՜ձ՜հ՜յՠպո՟, 

ճջտ ի՜ձ՟զյզտ հ՜հո ոճսջ՝ Ս՜խկճոզ Մՠժձզմձ ժ՜ջ՟՜-

էճչ ժ՜կ րջզձ՜ժՠէճչ, հզղՠոնզտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ ՜խրդո 

լՠջ` աչՠջճյ՜ո՜ռՠ՜է ապբջ Աշզոպ՜՞բո չ՜ջ՟՜յՠպձ 

ՠս աՠխ՝՜հջձ զսջ՚ աՎջդ՜ձբոձ, ճջ ՠպճսձ ՞ջՠէ աՍ՜խկճո 

Մՠժձզմո հզղ՜պ՜ժ զսջճհ ՠս թձրխ՜ռ զսջՠ՜ձռ՚ պբջ Կզ-

ջ՜ժճոզձ ՠս Հշզվոզկբ, ՠս ՠխ՝՜ջռձ զսջՠ՜ձռ՚ Սպՠ-

վ՜ձձճոզձ, Խպջղ՜հզձ ՠս Յճսոզժզձ, ՠս ՜հէ ՜կՠձ՜հձ 

՜ջՠ՜ձ՜շճս կՠջլ՜սճջ՜ռձ. ՜կբձփ 

Աջ՟, ՠո՚ Աջզոպ՜գբո չ՜ջ՟՜յՠպ, ՠպճս ՞ջՠէ 

աՍ՜խկճոզ Մՠժձզմո ՠս ՠ՟զ հզղ՜պ՜ժ զձլ ՠս թձրխ՜ռ զ-

կճռ զ Հ՜ջ՝ՠջ՟ կՠթ՜իշմ՜ժ ճսըպձ զ Սճսջ՝ Աոպճս՜-

թ՜թզձձ, զ չ՜ձտձ Դ՜պՠկ՜փ Ոչ ճտ ճջ հզղբ ակզ ակզճչ 

Հ՜հջ կՠջ ՠջժզձոզ. ՠս Տբջ ճխճջկՠ՜զս, ՠս զձտձ հզղՠ՜է 

էզռզ զ Քջզոպճոբ Աոպճսթճհ կՠջճհ. ՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

468՜ Գզջտո Սջ՝ճհ Ադճշճհո Է[ն]կզ՜թձզ ՞ջտ՜-

պ՜ձձ բփ Եվջՠկ ժ՜դճխզժճոփ Յ՜կզ Տՠ՜շձ 1812, զկճչ 

լՠշ՜կ՝ ՞ջզփ Վՠջճհ ժձտճչո զ ձՠջ ՞ջտճհո իզձ՞ պՠխ զ-

կճչ ժձտճչ ժձտՠռզ (ձկ՜ձ՚ 4՜)փ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 4՜, 202՝, 452՜ Գզջտո Սճսջ՝ Էնկզ-

՜թձ՜ բփ 4՜, 145՜, 311՜, 420՝, 468՜ Է. Եվջՠկ ժ՜-

դճխզժճո, ՌՄԾԹ (1810)փ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 468՜ Ոչ օտ ճջ հզղբ ակզ ակզճչ Հ՜հջ 

կՠջ: 
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ԹԵՐԹ՚ 292. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—2՝, 283՝—92փ ՊՐԱԿ՚ 1×2+36×8 
(Դ 10՚ պՠխ՜վճըճս՜թ չՠջն՚ 283—292)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՟ջճղ-
կճչ (պ՜ջ՝ՠջ ՠս ՜շ՜ձռ էճսո՜՟ջճղկզ՚ 1—2)փ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 
27,5×19,3փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջ (Ա ՞ջմզ՚ 27՜—
282՝, Բ ՞ջմզ՚ 3՜—26՝, 283՜)փ ՏՈՂ՚ 39 (Ա ՞ջմզ), 28—34 (Բ 
՞ջմզ)փ ԿԱԶՄ՚ ոՠս ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ ոպճս՜ջ՜դճսխդ, ՜ոպ՜շգ՚ 
դճսխդ, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 3՜, 27՜, 
68՜, 100՝, 134՝, 166՜, 196՝, 243՝փ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջփ 

Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ՟ՠխզձ, ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպ, ժ՜ձ՜մ, կ՜ձճսղ՜ժ՜՞ճհձ, 
ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձփ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. պՠխ—պՠխ ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջ, 
վճտջ յ՜պշճս՜թտձՠջ, էճսո՜ձռ՜ՠաջՠջգ՚ կ՜ղճս՜թփ Ն՜ըժզձճսկ 
դՠջզձ էջ՜ռճս՜թ Բ ՞ջմզ լՠշտճչփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ տՠջթճս՜թ, ՜ձ-
ժզսձձՠջգ՚ կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  



 

1. 3՜—280՜ [Նՠջոբո Լ՜կ՝ջճձ՜ռզ. Մՠժձճսդզսձ 

Ս՜խկճո՜ռ] 

Տՠո լՠշ. 990, 2՜—730՝. Նը./մզտփ ՜/3՜—26՝, 283՜ 

(կզ՜հձ Ս՜խկճոտ Ա—Զփ Աձ՜ս՜ջպ՚ չջն. «...՜հեկ ի՜ձ՟՜ջպճս-

դՠ՜կ՝ձ ՠս ՜յ՜ղը՜ջճսդՠ՜կ՝ո թ՜ձճսռՠ՜է ՜ոբ///»)փ 

՝/27՜—67՝փ ՞/68՜—100՝փ ՟/100՝—34՝փ ՠ/134՝—66՜փ 

ա/166՜—96՜փ բ/196՝—243՝փ գ/243՝—80՝փ Յզղ.իՠխ./մզտփ 

2. 280՝—2՝ [Ս՜կճսբէզ Աձՠռսճհ] Պ՜պկճսդզսձ 

Նՠջոբոզ Լ՜կ՝ջճձ՜ռսճհ ՠյզոժճյճոզ Տ՜ջոճձզ Եջ-
՞ճռո Սճխճկճձզ տձձճխզ — Ըձ՟ ձճս՜աՠ՜է դ՜՞՜սճջճս-

դՠ՜ձ ՠս զղը՜ձճսդՠ՜ձ Հ՜հճռ, հճջե՜կ հ՜վղպ՜ժՠ-

ռ՜ս... ը՜շձՠռ՜ս ռՠխձ Աջղ՜ժճսձզ ՠս Հ՜հժ՜աձզ զ 

պճիկձ դ՜՞՜սճջ՜ժ՜ձփ Ք՜ձազ տ՜ն ՠս ՜ջզ զղը՜ձձ 

Ռճս[՝բձ] /// (ղ՜ջ. դ՜՜վճս՜թ իկկպ. լՠշ. 912, 95՝—

102՜)փ 

1019 
Ժ Ո Ղ Ո Վ Ա Ծ Ո Յ  

 ԺԸ — XVIII 

ԹԵՐԹ՚ 195. մ՞ջճս՜թ՚ 6՜՝, 195՜՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԻԳ×10 (Ա 9, 
Ը, Թ 8, ԺԶ—ԻԳ 6) +1×2փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒ-
ԹԻՒՆ՚ 29,7×20,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ղխ՜՞ջ՜ձկ՜ձ ձրպջ-
՞զջ (ղխ՜՞ջ՜ձկ՜ձ)փ ՏՈՂ՚ 45փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ոՠս ժ՜ղզ, կզ-
նճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ պՠո յ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժփ 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ց՜ձժ Ք՜ջճա՞ջճռ: ԺԸ ՟., 1 
(Ա) +1 (Բ), դճսխդ, ՠջժոզսձ, ղխ՜՞ջ՜ձկ՜ձ ձրպջ՞զջ: Ա՜ ՠս Բ՝՚ 
ոճոձլճս՜թ ժ՜ակզձ, ժ՜ջ՟՜է՚ Ա՝ «/// Թբ ճ՛ջձ բ ՜հո ՜հ՞զո... 
իջ՜սզջճխզձ ի՜ս՜պ՜ջկճսդզսձ յ՜պ՞՜կ՜սճջ՜ռ///», Բ՜ 
«///Յ՜խ՜՞ո դբ ճ՛ջձ բ ՜հո ՜հ՞զո... ՠս ա՝՜ջՠ՞դճսդՠձբ 
՝եղժզձ///»փ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդզսձզռ ճջճղ դՠջդՠջ ՞ճսձ՜վճ-
ըճս՜թ, ժ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ ռՠռ՜ժՠջ, ՜ձժզսձձՠջգ՚ կ՜ղճս՜թ, վ՜-
ժ՜ձձՠջձ՚ գձժ՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1՜—39՜ Գզջտ, ճջ ժճմզ Ս՜խկճոզ Ք՜խճս՜թճս 

՜ջ՜ջՠ՜է ոջ՝ճհձ Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռճհձ, ՜ղ՜ժՠջպզ 
ոջ՝ճհձ Յճի՜ձձճս Ոջճպձՠռճհձ, ՝՜հռ ի՜կ՜շրպՠ՜է 
հճսկՠկձբ ՜՝ՠխ՜հբ, եճխճչՠէճչ աի՜կ՜ձկ՜ձ պճսձոձ 
զ կզ՜ոզձ 

— 1՜—3՜ [Ա. Ք՜ջճա զ ՝՜ձձ]. Ճ՜ձ՜յ՜ջի ՜-

ջ՜ջբտ ՜հձկզժ, ճջ ձոպզ հՠջժզձո ՠջժձզռ գձ՟ ՜ջՠսՠէո 
— Թբ, ազ՛ձմ զռբ ՠջժզձտձ ՠջժձզռ ՜ոբ հ՜հէճսջ... 

՝. 3՜՝ [Բ] Ք՜ջճա Դ՜պ՜ոպ՜ձզձ. Յ՜ջզռբ Աո-

պճս՜թ ՠս ռջճսՠոռզձ ՜կՠձ՜հձ դղձ՜կզտ ձճջ՜ — 

Նձնՠտ ՠս հ՜շձՠէ ՜ոՠկտ աԱոպճսթճհ... 

՞. 3՝—9՜ Գ. Ք՜ջճա զ չՠջ՜հ Սճսջ՝ Եջճսո՜խբ-

կ՜հ. Ոսջ՜ը ՠխբ ՠո ճհտ ՜ոբզձ ռզո. Ի պճսձ Տՠ՜շձ 
ՠջդզռճստ — Զ՜հո ո՜խկճոո զ ի՜ո՜ձզէ կՠջ ՜շ ՟ջճսձո 

ոճսջ՝ ՠժՠխՠռՠ՜ռ... 

՟. 9՜—10՜ Դ. Ք՜ջճա Հ՜ձ՞ոպՠ՜ձձ Աոպճսթճհ 

ՠս Աոպճս՜թ՜թձզ. Աջզ, Տբջ, զ ի՜ձ՞զոպ տճ, ՟ճս ՠս 
պ՜յ՜ձ՜ժ — Գզպՠէ յ՜ջպ բ, ազ ի՜ձ՞մզէ ՜ոզ ձկ՜, 

ճջ չ՜ոպ՜ժզ... 

ՠ. 10՝—1՝ Ե. Ք՜ջճա չ՜ոձ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձճս-

դՠ՜ձ. Ոխճջկճսդՠ՜կ՝ Տՠ՜շձ էզ ՠխՠս ՠջժզջ ՠս ՝՜ձզս 
Տՠ՜շձ ՠջժզձտ ի՜ոպ՜պՠռ՜ձ — Զ՝՜ձո ա՜հո Գ ժՠջ-

յզս կՠժձՠձ չ՜ջ՟՜յՠպտ զ ՟զկ՜ռ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ... 

ա. 11՝—3՜ Զ. Ք՜ջճա Խ՜մզ ոճսջ՝. Եպճսջ ՠջժզս-

խ՜թ՜ռ տճռ ձղ՜ձ — Ես ՞զպՠէզ բ ազ ձղ՜ձձ իճկ՜ձճսձ 

բ, ազ բ ձղ՜ձ զջ՜ժ՜ձ... 

բ. 13՜՝ Է. Ք՜ջճա չ՜ոձ ի՜ռզձ ոճսջ՝ ՠս Հ՜խճջ-

՟ճսդՠ՜ձ. Ես ՠժձ Դ՜սզդ ՜շ Ա՝զկբէզտ — Վ՜ոձ բ՛ջ ՜-

ոպ Ա՝զկբէզտ ՜ոբ ՠս Ասՠպ՜ջ՜ձձ՚ Ա՝զ՜դ՜ջ... 

գ. 13՝—5՜ Ը. Ք՜ջճա չ՜ոձ ՜խրդզռ զ ՞զղՠջզ. 

Հ՜կ՝՜ջլբտ ալՠշո լՠջ — Գզղՠջ՜յ՜ղպրձ ՜շձՠէ ՠս 

ի՜կ՝՜շձ՜է ալՠշո ՜շ Աոպճս՜թ... 

դ. 15՜—6՝ Թ. Ք՜ջճա չ՜ոձ Տ՜ջՠկպզ. Օջիձՠռբտ 

աՏբջ հրջիձճսդզսձ ձճջ, ազ ոտ՜ձմՠէզո ՜ջ՜ջ — Ակՠ-

ձ՜հձ զձմ ճջ ձճջ ՞ճջթ բ՚ ոտ՜ձմՠէզտ բ... 

ե. 17՜՝ Ժ. Ք՜ջճա չ՜ոձ ՜խրդզռ. Ոսխզխ ՠխզ-

ռզձ ՜խրդտ զկ ճջյբո ըճսձժ — Մ՜ջ՞՜ջբձ յ՜խ՜պզ 

ծ՜ձ՜յ՜ջի՜ս ՜խրդզռձ ճսխխզէ ՜շ Աոպճս՜թ... 

ե՜. 17՝—20՜ ԺԱ. Ք՜ջճա չ՜ոձ կ՜իճս ՠս ձձնՠ-

ռՠէճռ, ՝՜հռ. Դ՜պՠ՜ զ Տբջ ա՜հձճոզժձ, տ՜ձ ա՜կՠ-
ձ՜հձ զ չՠջնզձ ՜ո՜. Դ՜պՠ՜ Տբջ ա՜հձճոզժ, ճջտ 
՟՜պՠձ ազո — Զՠջժջճջ՟ ժ՜ձճձո զ ժ՜ջ՞ կՠշՠէճռձ 

ժ՜պ՜ջՠկտ... 

ե՝. 20՜՝ ԺԲ. Ք՜ջճա չ՜ոձ ՝՜ձպզռ, ճջ բ ՜ղ-

ը՜ջիո. Տբջ, ի՜ձ զ ՝՜ձպբ ա՜ձլձ զկ — Գզպՠէզ բ, ազ 

՝՜աճսկ զջո ձղ՜ձ՜ժբ ՝՜ձպձ... 

ե՞. 20՝—2՝ ԺԳ. Ք՜ջճա ախնկ՜ձ, ըճոպճչ՜ձճս-

դՠ՜ձ ՠս ՜յ՜ղը՜ջճսդՠ՜ձ. Ոխճջկՠ՜ զձլ Աոպճս-
՜թ, գոպ կՠթզ — Պ՜պծ՜շ ճսձզ աախնճսկձ Դ՜սդզ... 

ե՟. 22՝—3՝ ԺԴ. Ք՜ջճա չ՜ոձ կՠթճսդՠ՜ձ մ՜ջՠ-

՜ռ. Աի՜ կՠխ՜սճջտ ՠձ ՠս հ՜նճխՠ՜է բ ձճռ՜ — Աո-

պճս՜թ ՠջ՝ՠկձ մ՜ջՠ՜ռ կՠթճսդզսձ պ՜հ չ՜ոձ Ժ յ՜պ-

ծ՜շ՜ռ... 

եՠ. 23՝—5՜ ԺԵ. [Ք՜ջճա զ ՝՜ձձ]. Աձռ՜տ կՠտ 

գձ՟ իճսջ ՠս գձ՟ նճսջ — Զ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՜իՠխ ՝ձճս-

դզսձ կզ՜հձ ՝՜ջզ ՜ո՜ռ ՞ճէ... 

եա. 25՜—8՝ ԺԶ. [Ք՜ջճա զ ՝՜ձձ]. Զ՜հո ըճ-

ձ՜ջի ՜շձբ ՠս ա՜հձ ՝՜ջլջ՜ռճսռ՜ձբ — Կջժզձ ՠձ 

՞ճջթտ կ՜ջ՟ժ՜ձ՚ ՝՜ջզ ՠս մ՜ջ... 

եբ. 28՝—32՝ ԺԷ. Ք՜ջճա չ՜ոձ վճջլճսդՠ՜ձ ո՜-

պ՜ձ՜հզ ՠս հ՜խդՠէճհձ կՠջ ր՞ձ՜ժ՜ձճսդՠ՜կ՝ձ Աո-



պճս՜թճհ. Տբջ, ազ ՝՜աճսկ ՠխՠձ ձՠխզմտ զկ — Եջջճջ՟ 

ո՜խկճո ՞զպՠէզ բ, ազ հ՜կՠձ՜հձ ո՜խկճո բ զձմ ըձ՟ջՠէզ 

բ... 

եգ. 32՝—3՝ ԺԸ. Ք՜ջճա չ՜ոձ ճխճջկճսդՠ՜ձ. Ե-

ջ՜ձզ ճջ ըճջիզ ա՜խտ՜պձ — Բ՜ջզ ՞ճջթտձ Գ ՠձ պՠ-

ո՜ժ՜ս... 

եդ. 33՝—6՜ ԺԹ. Ք՜ջճա չ՜ոձ Հ՜կ՝՜ջլկ՜ձձ 

Քջզոպճոզ. Ծ՜վի՜ջբտ ՜կՠձ՜հձ իՠդ՜ձճոտ — Ծ՜վո 

ի՜ջբտ գոպ Ե՝ջՠկզ ճմ բ իՠ՞ձ՜ժ՜ձ... 

զ. 36՜—7՝ Ի. [Ք՜ջճա զ ՝՜ձձ]. Իկ՜ոպճսդզսձ 

ղզձՠ՜ռ զսջ պճսձ ՠս ժ՜ձ՞ձՠ՜ռ — Հ՜ջռ. Զզ՛ձմ բ զ-

կ՜ոպ՜ոբջձ, զկ՜ոպ՜ժձ, զկ՜ոպճսձձ ՠս զկ՜ոպճս-

դզսձ... 

զ՜. 37՝ ԻԱ. Ահո տ՜ջճաո բ հզկ՜ոպճսդՠ՜ձ տ՜-

խճս՜թճհձ Տ՜դՠս՜ռսճհ: Ք՜ջճա չ՜ոձ ՟՜պ՜ոպ՜ձզձ 
Քջզոպճոզ ՜շ կՠխ՜սճջո... Աշռբ ոյ՜շ՜ազձճսդզսձ 
աձ՜ը՜ձլ — Ես ՝՜աճսկ պ՜՞ձ՜յ ի՜ոռբ կՠխ՜սճ-

ջ՜ռ... 

զ՝. 38՜՝ ԻԲ. Ք՜ջճա չ՜ոձ դ՜՞՜սճջ՜ռ ՠս ՟՜-

պ՜սճջ՜ռ. Լճս՜ջճստ դ՜՞՜սճջտ ՠս զ կզպ — Աջ՟, ճջ 

ոժզա՝ձ ՞ջճհո չ՜ոձ ՟՜պ՜սճջ՜ռ ՜ոբ... 

զ՞. 38՝—9՜ ԻԳ. Ք՜ջճա դբ աԷ ըճջիճսջ՟ ՠժՠխՠ-

ռճհ ՠս ՜հէ ոջ՝ճսդզսձտ գձժ՜էՠ՜էտ հԱոպճսթճհ ոջ՝ճսդՠ-
՜կ՝ յ՜իՠէզ բ. Զզ ճջտ յ՜իՠձ ոջ՝ճսդՠ՜կ՝ աոջ՝ճս-
դզսձ — Բ՜ձո ՜հո զկ՜ոպձճհձ Սճխճկճձզ ՝՜աճսկ ՠս ա՜-

ձ՜ա՜ձ ճսձզ պՠոճսդզսձ... 

Բ. 39՜—54՝ Գզջտ, ճջ ժճմզ Յճ՝՜հ էճսթկճսձտ, ՜-

ջ՜ջՠ՜է ոջ՝ճհձ Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռճհձ ՠս ի՜կ՜շր-
պՠ՜է հճսկՠկձբ ՜՝ՠխ՜հբ. Բ՜հռ ոժզա՝ձ ոճջզձ ՞պռՠո 
զ չՠջնձ 

՜. 39՜—41՜ ԻԴ. [Ք՜ջճա զ ՝՜ձձ]. Ի չՠռզռ 

չղպ՜ռ վջժՠոռբ — Հ՜հջձ ի՜կ՝ՠջճսդՠ՜ձ ՠս տ՜ն ձ՜-

ի՜պ՜ժձ ծ՞ձճխճսդՠ՜ձ ՠջ՜ձՠ՜էձ Յօ՝... 

՝. 41՜—3՝ ԻԵ. Ք՜ջճա չ՜ոձ վճջլճսդՠ՜ձ ո՜-

պ՜ձ՜հզ ՠս մ՜ջճսդՠ՜ձ ժ՜ձ՜ձռ. Ի՝ջՠս ակզ զ ժ՜-
ձ՜ձռ ՜ձա՞՜կզռ — Ք՜ն աոջ՜չ՜ջձ ի՜ս՜պճհ ՠս ՜ձ-

ժՠխթ՜սճջ զկ՜ոպ՜ոբջձ... 

՞. 43՝—6՜ ԻԶ. [Ք՜ջճա զ ՝՜ձձ]. Ես էճսՠ՜է ՠջզռ 

՝՜ջՠժ՜կ՜ռձ ամ՜ջզոձ, ՠս ՜հէձ. Ես ձոպ՜ձ ղճսջն 
աձճչ՜ս — Յՠջժզձո ձ՜հբզձ, ձ՜ը՚ ապՠոզէ ձճջ՜, ճջ 

հՠջժձբ... 

՟. 46՜—54՝ [ԻԷ. Ք՜ջճա զ ՝՜ձձ]. Ես ՟՜՟՜-

ջՠ՜ռ Յր՝ — Ես էշՠռզձ ՝՜ջՠժ՜կտձ չ՜ոձ Ժ յ՜պծ՜-

շ՜ռ... ՞պռՠո զ Հ՜ջռկ՜ձռ ՞զջո զ ԺԸ ՞էճսըձ ՠս զ ԻԲ 

ի՜կ՜ջձ ՠս հ՜շ՜նզձ հԲ տ՜ջճաոձփ 

Գ. 55՜—65՝ ԻԸ. Գզջտ ճջ ժճմզ Հ՜կ՜շրպ էճսթ-

կճսձտ Եջ՞ ՠջ՞ճռզ, ՜ջ՜ջՠ՜է ոջ՝ճհձ Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠ-
ս՜ռճհձ — Սճսջ՝ չ՜ջ՟՜յՠպձ Վ՜ջ՟՜ձ կՠժձՠ՜ռ աԴ 

՞զջտձ Սճխճկճձզ, ՜հոզձտձ՚ աԱշ՜ժոձ, աԺճխճչճխզձ, աԻ-

կ՜ոպճսդՠ՜ձ ՠս աԵջ՞ ՠջ՞ճռձ... ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ղը՜պճ-

խ՜ռձ զ ոկ՜, ՠջն՜ձզժ ՠս էճսո՜սճջ չ՜ջ՟՜յՠպզձ 

Վ՜ջ՟՜ձ՜հ ՠս ըձ՟ջճխ՜ռձ ՠս ի՜կրջբձ ՜ղը՜պճխ՜ռձ 

զ ոկ՜ ճսոճսռմ՜ռձ ՠս ճսոճխ՜ռձ, ՠս Քջզոպճոզ՚ վՠո՜-

հզձ իճ՞ճռ կՠջճռ վ՜շտ, յ՜պզս հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ 

Տՠո լՠշ. 1012 (ոժ. պ՜ջ՝ՠջ)փ 

Դ. 65՝—84՜ ԻԹ. Գզջտ ճջ ժճմզ Մՠժձճսդզսձ Եջ՞ 

ՠջ՞ճռզ, ՜ջ՜ջՠ՜է ոջ՝ճհձ Գջզ՞ճջզ Ն՜ջՠժ՜ռսճհձ. 
0՞ձՠ՜ Հճ՞զ Սճսջ՝ — Աջ՟, ՜ջե՜ձ բ ՜ոՠէ, դբ. Զզ՛ձմ 

կՠժձզ Եջ՞ ՠջ՞ճռ... 

Ե. 84՜—194՝ Ժճխճչՠ՜է ՜հոճտզժ տ՜ջճատ, ճջտ 

ՠձ դճսճչ (՛) տ՜ջճատ, զ Խ՜մ՜պջճհ Էջաջճսկՠռճհ ՞ջ-
տճհձ, ճջ ժճմզ Բ՜ջոխզ պբջճսձ՜ժ՜ձ պրձզռ ՠս ՜սճսջռ 
Ախճսի՜ռզռ, հճսկՠկձբ ՜՝ՠխ՜հբ 

՜. 84՜—5՜ Լ. Ք՜ջճա Յխ՜ձճսդՠ՜ձ ոճսջ՝ Կճս-

ոզձ. Ահորջ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռզձ Քջզոպճոզ ՜շ՜ն՜՟ջբ 
կՠա պրձ՜ըկ՝ՠէզ ա՜ձ՜ջ՜պ Յխճսդզսձ ժճսոզձ Մ՜-
ջզ՜կճս — Մՠթ բ պրձ՜ըկ՝ճսդզսձո ՜հո, ազ իշմ՜ժՠէճռ 

ՠկտ աՅխճսդզսձ ժճսոզ... 

՝. 85՝ ԼԱ. Դ՜ջլՠ՜է աձճհձճհ. Իկ՜ոպճսդզսձ ղզ-

ձՠ՜ռ զսջ պճսձ — Ակՠձՠտՠ՜ձ ՜ձ՝՜ս՜ժ՜ձ ՞պ՜ձզկտ 

՜շ ՞ճչ՜ո՜ձո Մ՜ջզ՜կճս... 

՞. 86՜—8՜ ԼԲ. Ք՜ջճա ձ՜ը՜յ՜պջ՜ոպճսդՠ-

՜ձ ՜շ Ծձճսձ՟ձ Քջզոպճոզ. Ի իձ՞ՠպ՜ո՜ձ ՜կզ պբ-
ջճսդՠ՜ձ Տզ՝ՠջՠ՜հ, ՜հէճչտձ ի՜ձ՟ՠջլ — Մՠջլ՜ժ՜հ 

Ծձճսձ՟ Տՠ՜շձ կՠջճհ ՠս Փջժմզձ Յզոճսոզ... 

՟. 88՜—90՝ ԼԳ. Ք՜ջճա Ծձձ՟ՠ՜ձձ Քջզոպճոզ. 

Ես ՠխՠս գձ՟ ՜սճսջոձ գձ՟ ՜հձճոզժ — Խճջիճսջ՟ 

Ծձձ՟ՠ՜ձ Տՠ՜շձ կՠջճհ ՠս Փջժմզձ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ 

՜հձտ՜ձ ՞ՠջ՜՞ճհձ բ... 

ՠ. 91՜—5՝ ԼԴ. Դ՜ջլՠ՜է հ՜խ՜՞ո Ծձձ՟ՠ՜ձձ 

Քջզոպճոզ. Ես իճչզստձ բզձ զ պՠխճնձ ՜հձկզժ ... — Ահ-

որջ ձ՜ը՜հ՜սզպՠձ՜ժ՜ձ ՝՜ձձ Հոջ ժ՜կՠէճչ յ՜պՠ-

ջ՜ակզէ... 

ա. 95՝—6՝ ԼԵ. Ք՜ջճա դէյ՜պճսդՠ՜ձ ՠս հ՜ջ՞-

կ՜ձ ՜ձճս՜ձձ Յզոճսոզ. Ես զ՝ջՠս էռ՜ձ ՜սճսսջտ ճսդ ՠ-
ժզ[ձ] դէյ՜պՠէ — Ահորջ ՜շ ՜ժ՜ձնո ի՜ս՜պ՜ռՠէճռ՟ 

՝՜ջ՝՜շՠէճռ ՠկտ... 

բ. 96՝—8՜ ԼԶ. Դ՜ջլՠ՜է զ ձճհձ. Վ՜ոձ ճջճհ ՠս 

Աոպճս՜թ աձ՜ ՜շ՜սՠէ ՝՜ջլջ՜ռճհռ — Ահորջ ՠջ՞՜-

՝՜ձՠէճռ ՠկտ ա՜ձճսձ... 

գ. 98՜—9՝ ԼԷ. Ք՜ջճա չ՜ոձ Քջզոպճոզ գձթ՜-

հ՜՝ՠջ կճ՞ճսռձ. Ես զ թձ՜ձզէ Յզոճսոզ, ՜ի՜ կճ՞տ հԱ-
ջՠսՠէզռ — Հ՜ձ՟զո՜սճջճսդզսձ ՜սճսջո ՝՜ձ՜հ կՠա ՜հո-

րջ... 

դ. 99՝—102՜ ԼԸ. Ք՜ջճա չ՜ոձ Խ—րջՠ՜հ ՞՜էո-

պՠ՜ձձ Քջզոպճոզ զ պ՜ծ՜ջձ. Ի՝ջՠս էռ՜ձ ՜սճսջտ 
ոջ՝ճսդՠ՜ձ ձճջ՜ գոպ րջզձ՜ռձ — Ահորջ ոճսջ՝ Ասՠ-

պ՜ջ՜ձձ ՜շ՜ն՜՟ջբ կՠա աըճջիճսջ՟ո ՠջժձ՜հզձ... 

ե. 102՜—5՜ ԼԹ. Ք՜ջճա ԲԺ—՜կՠ՜հ չ՜ջ՟՜-

յՠպճսդՠ՜ձ Քջզոպճոզ. Ես զ՝ջՠս ՠխՠձ ձճջ՜ ՜կտ 
ԲԺ—՜ձ — Յզոճսո Քջզոպճո Փջժզմձ ՜կՠձՠռճսձ... 



 

ե՜. 105՜—7՜ Խ. Ք՜ջճա Մժջպճսդՠ՜ձ Քջզոպճ-

ոզ. Ի չ՜խզս ՜ձ՟ջ պՠո՜ձբ աՅզոճսո ազ ՞՜հջ — Ահորջ 

՜շ՜ն՜՟ջբ կՠա ոճսջ՝ ՠժՠխՠռզձ ա՝՜աճսկ կպ՜թՠէզ 

ըճջիճսջ՟ո... 

ե՝. 107՜—10՜ ԽԱ. Ք՜ջճա զ չՠջ՜հ կ՜ջպզձ 

Քջզոպճոզ գձ՟ Բՠէզ՜ջ՜հ. Յ՜հձե՜կ չ՜ջՠռ՜ս Յզ-
ոճսո հ՜ձ՜յ՜պ զ Հճ՞ճհձ — Յզոճսո զ ձճհձճսկ ՜սճսջ 

հճջճսկ կժջպՠ՜է բջ զ Յճի՜ձձբ... 

ե՞. 110՜—3՝ ԽԲ. [Ք՜ջճա զ ՝՜ձձ]. Նկ՜ձՠռ՜ս 

՜ջտ՜հճսդզսձ ՠջժձզռ ի՜պճհ կ՜ձ՜ձզըճհ. Ես դբ. 
Նկ՜ձՠռ՜ս ըկճջճհ — Տՠո, ճչ ի՜ս՜պ՜ռՠ՜է դբ աճ՛ջ-

տ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպճսդզսձո... 

ե՟. 113՝—5՜ ԽԳ. [Ք՜ջճա զ ՝՜ձձ]. Յՠպ ՜հոճ-

ջզժ ղջնզսջ Յզոճսո զ Գ՜էզէզ՜հ տ՜ձազ ճմ ժ՜կբջ — 0-

՞ճոպճո զ չՠջ՜հ ՜հոճջզժ Ասՠպ՜ջ՜ձ ՜հոյբո ՜ոբ. 

Տբջձ կՠջ Յզոճսո Քջզոպճո... 

եՠ. 115՜—7՜ ԽԴ. [Ք՜ջճա զ ՝՜ձձ]. Ի՝ջՠս 

պրձձ գձ՟կզնՠռ՜ս — Ի հ՜հոկզժ Ասՠպ՜ջ՜ձճչ ՞պ՜-

ձՠկտ ա՝՜աճսկ ՠս ա՞ՠխՠռզժ կ՜ջ՞՜ջզպո... 

եա. 117՝—9՝ ԽԵ. [Ք՜ջճա զ ՝՜ձձ]. Եո ՠկ էճհո 

՜ղը՜ջիզ — Յ՜հոկ Ասՠպ՜ջ՜ձբ ճսո՜ձզկտ, դբ Քջզո-

պճո բ էճհո... 

եբ. 119՝—22՝ ԽԶ. [Ք՜ջճա զ ՝՜ձձ]. Աոբ ՟՜ջ-

լՠ՜է ռձճո՜ Յզոճսո. Եո ՠջդ՜կ ՠս ըձ՟ջզռբտ ազո — 

Ասՠպ՜ջ՜ձո ՜հո ճսոճսռ՜ձբ, դբ կՠխտ ըոպ՜ոջպճսդՠ-

՜ձ... 

եգ. 122՝—4՝ ԽԷ. [Ք՜ջճա զ ՝՜ձձ]. Ո՛չ զ լբձն 

հ՜ձ՟զկ՜ձՠոռբ ազո չ՜ոձ կՠխ՜ռ — Քջզոպճո ՜հորջ 

ռճսռ՜ձբ, դբ ճմ ճտ ժ՜ջբ աձ՜ հ՜ձ՟զկ՜ձՠէ... 

եդ. 124՝—6՝ ԽԸ. [Ք՜ջճա զ ՝՜ձձ]. Եխՠս հ՜հձ-

ե՜կ ձ՜ս՜ժ՜պզտձ հԵջճսո՜խբկ ՠս լկՠշձ բջ — Ի չՠ-

ջ՜հ ՜հոկ Ասՠպ՜ջ՜ձզ ՜ոբ 0՞ճոպճո... 

զ. 127՜—30՝ ԽԹ. [Ք՜ջճա զ ՝՜ձձ]. Ես բզձ կՠջլ 

՜շ ձ՜ ՜կՠձ՜հձ կ՜տո՜սճջտ — Ահորջ Քջզոպճո տ՜ջճ-

ազ չ՜ջ՟՜յՠպՠ՜է կ՜տո՜սճջ՜ռ ՠս կՠխ՜սճջ՜ռ... 

զ՜. 131՜—4՝ Ծ. [Ք՜ջճա զ ՝՜ձձ]. Ահջ ճկձ բջ 

կՠթ՜պճսձ, ճջ ՜՞՜ձբջ — Ահորջ Փջժզմձ կՠջ Քջզոպճո 

րջզձ՜ժ՜ս ՜ղը՜ջի՜ոբջ... 

զ՝. 134՝—6՝ ԾԱ. [Ք՜ջճա զ ՝՜ձձ]. Ես ՠխՠս զ 

ըշձզէ աձճչ՜ս եճխճչճսջ՟ ՝՜ձձ զ էոՠէ — Ի չՠջ՜հ 

՜հոկ Ասՠպ՜ջ՜ձզ ճջյբո ըրոզ... 

զ՞. 136՝—40՜ ԾԲ. [Ք՜ջճա զ ՝՜ձձ]. Ես զ՝ջՠս ՠ-

կճսպ զ ձ՜ս ՠս ՞ձ՜ռզձ աժձզ — Ասՠպ՜ջ՜ձ՜ժ՜ձ գձ-

դՠջռճսկձ գձլՠշբ կՠա ՜հորջ... 

զ՟. 140՜—1՜ ԾԳ. [Ք՜ջճա զ ՝՜ձձ]. Ես զ՝ջՠս ՠ-

ջՠժճհ ՠխՠս բջ ձ՜սձ զ կբն թճչճս — Ի չ՜ոձ ՝՜ձզռո ՜հ-

ոճռզժ ճջյբո ըճոզ Բբդ՜հ տ՜ի՜ձ՜հզ... 

զՠ. 141՝—4՜ ԾԴ. [Ք՜ջճա զ ՝՜ձձ]. Աի՜ս՜ոզժ 

ՠէ՜ձՠկտ հԵջճսո՜խբկ — Ծ՜ձճսռ՜ձբ ոճսջ՝ յ՜պկզմձ 

ահ՜հպձՠէձ Քջզոպճոզ... 

զա. 144՝—5՝ ԾԵ. [Ք՜ջճա զ ՝՜ձձ]. Յ՜հձե՜կ 

կ՜պՠ՜ս ՜շ ձ՜ կ՜հջ ճջ՟ճռձ Զՠ՝ՠդՠ՜հ — Մ՜հջ ճջ-

՟ճռձ Զՠ՝ՠդՠ՜հ ըձ՟ջբ զ Քջզոպճոբ... 

զբ. 146՜—7՝ ԾԶ. Ք՜ջճա ԻԲ. ՜ջպ՜տճհ ժզջ՜ժբ-

զռ ոՠյպՠկ՝ՠջզ Ը—զ ՠս զ չՠջ՜հ Ծձձ՟ՠ՜ձ ոճսջ՝ 
Աոպճս՜թ՜թձզ ՠս թձճխ՜ռձ. Ես թ՜ձզռզ զ կբն ՜ա՞՜ռ 
ա՜ս՜ժ ձճռ՜ — Ահո ՝՜ձո գոպ ՞ջճհձ չՠջ՜՝ՠջզ ՜շ 

իճ՞ՠսճջ թձճսձ՟ո... 

զգ. 147՝—8՝ ԾԷ. Ի չՠջ՜հ Յճչ՜ժզկ՜հ ՠս Աձ-

ձ՜զ, թձճխ՜ռ ոճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թձզ ՠս ժ՜ձ՜ձռ Իս-
խ՜՝ՠջզռ. Փճտջզժ ՜խ՝զսջձ, ճջ ՠխՠս ՞ՠպ կՠթ — 

Սճսջ՝ ՠժՠխՠռզձ աձժ՜ջ՜՞ջ՜ժ՜ձձ ճջ ՠխՠս... 

զդ. 148՝—50՜ ԾԸ. Ք՜ջճա ԺԷ—ՠջրճջ՟, Յ՜-

խ՜՞ո Վՠջ՜վճըկ՜ձ ոճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թձզ ՜կբձրջ-
իձՠ՜է կրջ ՠս կղպ՜ժճսոզ: Ի չՠջ՜հ Ը դ՜՞՜սճջ՜ռ. Ես 
ՠխՠս հճջե՜կ ձոպ՜ս Դ՜սզդ — Խճջիջ՟՜ժ՜ձ՜յբո 

ազձմ պ՜յ՜ձ՜ժձ, ազձմ յ՜ջճսձ՜ժՠ՜էտձ... 

է. 150՜—1՝ ԾԹ. Պ՜ջճսձ՜ժՠռՠ՜էտձ զ պ՜յ՜-

ձ՜ժզձ ըճջիջ՟՜ժ՜ձ՜յբո ձղ՜ձ՜ժբզձ ըաոջ՝ճսիզ 

Աոպճս՜թ՜թզձձ. գոպ չժ՜հճսդՠ՜ձ ՜շ՜տՠէճհձ ժ՜-
հզձ զ պ՜յ՜ձ՜ժզձ Դ զջտ — Ահոզձտձ՚ ՝ճսջչ՜շձ ճո-

ժզ, ոաժճհձ ճոժզ էզ կ՜ձ՜ձ՜հզս... 

է՜. 151՝—2՝ Կ. [Ք՜ջճա զ ՝՜ձձ]. Թբ ՜շ ճսջ աՠ-

պՠխՠռ՜ս պ՜յ՜ձ՜ժո ՜ոպճս՜թ՜հզձ ոջ՝ճսիզ Աո-
պճս՜թ՜թձզձ. Ես ՜ոբ ՜ջտ՜հ ռՆ՜դ՜ձ — Եջՠտ պՠխզ 

ՠս ՝ձ՜ժ՜ջ՜ձ ղզձՠ՜ռ Աոպճս՜թ ոջ՝ճսիճհ Աոպճս՜թ՜-

թզձ... 

է՝. 152՝—3՜ Ք՜ջճա Եջժջճջ՟ ժզջ՜ժբզ աժձզ Վՠ-

ջ՜վճըկ՜ձ. Յ՜ջճսռՠ՜է Մ՜ջզ՜կ հ՜սճսջոձ հ՜հձճ-
ոզժ ՞ձ՜ռ զ էՠ՜շձ — Խճջիջ՟՜յբո ՜հոճս ՝ձ՜՝՜ձզս 

ձ՜ը զկ՜ձ՜կտ աժ՜պ՜ջՠ՜է հ՜ջճսդզսձ... 

է՞. 153՜—5՜ ԿԱ. Թբ ոջ՝ճսիզ Աոպճս՜թ՜թզձձ 

հ՜ջճսռՠ՜է զ հՈջ՟ճհձ վճսդ՜յբո ՞ձ՜ռ Վՠջ՜վճը-
կ՜կ՝ զ էՠ՜շ՜ժճխկձ ՠջժձզռ. Գձ՜ռ զ էՠշձ՜ժճխկձ 
վճսդ՜յբո — Յճջե՜կ հ՜ջՠ՜ս Տբջձ կՠջ ՜շ զ ոպճս՞ՠէ 

ազսջ Յ՜ջճսդզսձ... 

է՟. 155՜—6՜ ԿԲ. Թբ ոջ՝ճսիզ Աոպճս՜թ՜թզձձ 

ճջյբո ՠկճսպ զ պճսձ Զ՜տ՜ջզ՜հ տ՜ի՜ձ՜հ՜յՠպզձ 
կՠջճհ Քջզոպճոզ, զ ձՠջտզձ ժճխկձ չ՜ջ՟՜յՠպզձ. Ես 
ՠկճսպ զ պճսձ Զ՜տ՜ջզ՜հ — Զզ ճջյբո զջտձ ՝ձ՜ժ՜ձտ 

ճջտ՜ձ ՜շ՜սՠէ ճսձզձ աիճխ՜հզձ թ՜ձջճսդզսձ... 

էՠ. 156՜—7՝ ԿԳ. Ք՜ջճա ԻԳ. Խ՜մչՠջ՜ռզ ժզջ՜-

ժբզձ զ յ՜պզս ոջ՝ճհ Խ՜մզձ. Ոջյբո ՝՜ջլջ՜ռճհռ Մօ-

ոբո արլձ հ՜ձ՜յ՜պզ, ձճհձյբո ՝՜ջլջ՜ձ՜է յ՜ջպ բ 
Ոջ՟ճհ կ՜ջ՟ճհ, ազ ՜կՠձ՜հձ ճջ ի՜ս՜պ՜հ — Յճջճռ 

՝՜ձզռ Գ ի՜կ՜ի՜ս՜տզձ... 

էա. 157՝—9՜ ԿԴ. Խ՜մձ ժ՜ձ՞ձՠռ՜ս հՠջժջզ, 

՝՜շձ՜էճչ հզձտՠ՜ձ աՓջժզմձ, ճջ ՝եղժՠ՜հռ աը՜հդՠ-
ռՠ՜էոձ զ ո՜պ՜ձ՜հբ. Ոջյբո ՝՜ջլջ՜ռճհռ Մճչոբո 
արլձ — Գզպՠէզ բ, ազ կզձմ ՜յՠջ՜ըպ եճխճչճսջ՟ձ Իո-

ջ՜հեէզ... 



էբ. 159՜՝ ԿԵ. Թբ ի՜ս՜պճչ ը՜մՠռՠէճհձ գձ՟ճս-

ձզկտ աժՠ՜ձո... Զզ ՜կՠձ՜հձ ճջ ի՜ս՜պ՜ռ զ ձ՜ ճմ 
ժոջզռզ — Ն՜ս ղ՜ի՜՝ՠջ ը՜մզձ Քջզոպճոզ ՜ջ՟՜ջՠս 

պ՜ձզ [աձ՜ս՜ջժրխձ զ ձկզձ] հ՜սզպՠձ՜ժ՜ձ... 

էգ. 159՝—63՝ ԿԶ. Ի պրձզ Դ՜սդզ կ՜ջ՞՜ջբզձ ՠս 

Յ՜ժճ՝՜հ ՜շ՜տՠէճհձ. Ն՜դ՜ձ կ՜ջ՞՜ջբձ ՝ՠջ՜ձճչձ 
Աոպճսթճհ ՜ո՜ռ. Ահոյբո ՜ո՜ոռՠո աթ՜շ՜հձ զկ 
Դ՜սզդ, ՜հոյբո ՜ոբ Տբջ Ակՠձ՜ժ՜է. Աշզ ՠո ատՠա զ 
չ՜ձ՜ռ իրպզռ — Թբ ճջյբո կ՜ոձ՜սճջ հ՜պժճսդզսձտ 

յ՜պսճհ կ՜ջ՞՜ջբզձ Դ՜սդզ ՝՜աճսկտ ՠձ... 

էդ. 164՜—6՝ ԿԷ. Ի պրձզ ոջ՝ճհձ Սպՠվ՜ձձճոզ 

Ն՜ը՜չժ՜հզձ. Ես ժճմՠռզձ ՠջժճպ՜ո՜ձտձ ա՝՜ակճս-
դզսձ ՜ղ՜ժՠջպ՜ռձ ՠս ՜ոՠձ. Ըձպջՠռբտ ՠխ՝՜ջտ չժ՜-
հՠ՜էո զ լՠձն — Եջժճպ՜ո՜ձ ՜շ՜տՠ՜էտձ զ ձկ՜ձճս-

դզսձ ՠջժճպ՜ո՜ձ ՜ոպՠխռ ժՠձ՟՜ձ՜ժՠջյզռ... 

ը. 166՝—8՜ ԿԸ. Ի պրձզ ՞էը՜սճջ ՜շ՜տՠէճռձ 

Պՠպջճոզ ՠս Պրխճոզ. ՠս ՜ջ՜ջ Աոպճս՜թ ՠջժճսո էճս-
ո՜սճջո ակՠթ՜կՠթո — Յճջճռ ՝՜ձզռ աՠջզո զկ՜ձ՜կ՝, 

ձ՜ը դբ՚ Պՠպջճո ՠս Պոխճո... 

ը՜. 168՜—9՜ ԿԹ. Սճսջ՝ Պՠպջճո՚ ՜ջՠ՞՜ժձ ՠս 

կՠթ էճսո՜սճջ պճսըձնՠ՜ձ. Զէճսո՜սճջձ կՠթ զղը՜ձճս-

դզսձ պճսըձնՠ՜ձ — Աջ՟, ա՜ձ՜ա՜ձ կՠթճսդզսձ ՠջՠսզձ 

զ կՠթ էճսո՜սճջձ... 

ը՝. 169՜—70՜ Հ. Սճսջ՝ Պճխճո ժճմզ վճտջ էճս-

ո՜սճջ. Ես աէճսո՜սճջձ վճտջ հզղը՜ձճսդզսձ — Ոջյբո 

՜ոբ ոճսջ՝ձ Դզճձզոզճո հԱոպճս՜թ՜հզձ ՜ձւ՜ձռ 

՞ջտճչ... 

ը՞. 170՝—2՜ ՀԱ. Ի պրձզ Ոջ՟ճռձ Ոջճպկ՜ձ 

Յճի՜ձձճս ՜սՠպ՜ջ՜ձմզ ՠս Յ՜ժճ՝՜հ կՠթզ ՜շ՜տՠ-
էճհ. Ես հ՜դճշճհ ՜ձպզ ՠէ՜ձբզձ վ՜հէ՜պ՜ժկճսձտ ՠս 
լ՜հձտ ՠս ճջճպկճսձտ — Ն՜ը՚ ՜դճշճչձ Աոպճսթճհ... 

ը՟. 172՜՝ ՀԲ. Թբ ը՜մձ Քջզոպճոզ ճջյբո բջ 

յ՜ջթ՜ձտ Պրխճոզ ՠս ՠժՠխՠռճհ. Ահէ զձլ տ՜ս էզռզ 
յ՜ջթզէ, ՝՜հռ կզ՜հձ զ ը՜մ — Ի իջբզռ ՟՜ջլՠ՜էտձ 

պ՜ժ՜սզձ զ չՠջ՜հ ՜սՠպ՜ջ՜ձ՜ժ՜ձ րջզձ՜ռ... 

ըՠ. 172՝—3՜ ՀԳ. Թբ ճջյբո ՜ղը՜ջիձ զ ը՜մ ՠ-

էՠ՜է բ հ՜մո Պրխճոզ. Ոջ չ՜ոձ զձլ ՜ղը՜ջի զ ը՜մՠ-
էՠ՜է բ, ՠս ՠո ՜ղը՜ջիզ — Ոջյբո ՜ոբ ոճսջ՝ձ Եվջՠկ 

՜շ ժջրձ՜սճջոձ... 

ըա. 173՜՝ ՀԴ. Թբ Պրխճո ճջյզ՛ոզ ը՜մՠ՜է բ 

հ՜մո ՜ղը՜ջիզ — Ն՜ը ոճսջ՝ ՜շ՜տՠ՜էձ Պրխճո... 

ըբ. 173՝—4՜ ՀԵ. Ի պրձզ Ծձձ՟ՠ՜ձ Յրի՜ձձճս 

Մժջպմզ. Եո լ՜հձ ՝՜ջ՝՜շճհ հ՜ձ՜յ՜պզ — Յճջճռ Գ 

զձմ զկ՜ձ՜կտ. Ն՜ը դբ՚ ոճսջ՝ձ Յրի՜ձձբո բջ լ՜հձ Բ՜-

ձզձ Աոպճսթճհ... 

ըգ. 174՜—5՝ ՀԶ — Յճջե՜կ Եխզոբճո Սճկձ՜ռզ 

կՠթ՜պ՜ձ ժձճնձ իզսջ ՠխՠս ՠս աոջ՝ճսդՠ՜ձ չ՜ջճսռ ձճ-

ջ՜ վճջլ բ՜շ... 

ըդ. 176՜—7՜ ՀԷ. Վ՜ոձ ձ՜ը՜յ՜պջճսդՠ՜ձ 

՜շ զ ՝՜ջՠյբո գձ՟ճսձզէ ըաթձՠ՜է աԷկկ՜ձճսբէձ Յզ-

ոճսո. Ես ՟ճս կ՜ձճսժ կ՜ջ՞՜ջբ ՝՜ջլջՠէճհձ ժճմՠոնզջ 

— Յճջճռ ՝՜ջճհ՜ժ՜ձյբո ճսո՜ձզկտ ձ՜ը, դբ. Պ՜ջ-

պզկտ ՜ձկՠխ՜ձ՜է... 

թ. 177՜՝ ՀԸ. Թբ յ՜ջպզկտ ՜շ՜նզ ՠջՠո՜ռ ՜ո-

պճս՜թճսդՠ՜ձ ձճջ՜ ՝՜ջՠյբո ճսխխՠէ ակՠա. Զզ ՠջ-
դզռՠո ՜շ՜նզ ՠջՠո՜ռ ձճջ՜ — Եջզո ՜ձճս՜կ՝ զկ՜-

ձ՜կտ, ճջյբո ՜ո՜ռ՜տ զ չՠջճհ աՔջզոպճո Աոպճս՜թ 

Բ՜ձձ... 

թ՜. 178՜՝ ՀԹ. Պ՜ջպզկտ ՜յ՜ղը՜ջճսդՠ՜կ՝ 

յ՜պջ՜ոպՠէ ակՠա ՜շ զ գձ՟ճսձզէ աթձՠ՜էձ զ Մ՜ջզ-
՜կ՜հ ոճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թձզձ. Պ՜պջ՜ոպՠէ ած՜ձ՜-
յ՜ջիո ձճջ՜ — Ճ՜ձ՜յ՜ջի Տՠ՜շձ ՠձ իճ՞զտ կ՜ջ՟-

ժ՜ձ... 

թ՝. 178՝—80՝ Ձ. Խդկ՜ձ ՜շ՜սրպճս զ ձ՜ը՜-

պրձ՜ժ Ծձձ՟ՠ՜ձ Քջզոպճոզ Տՠ՜շձ կՠջճհ ՠս հզղ՜-
պ՜ժ Ասՠպկ՜ձ. Ես հ՜կոՠ՜ձձ չՠռՠջճջ՟զ ՜շ՜տՠռ՜ս 
— Ոջճչիՠպՠս ի՜ձ՟ՠջլՠ՜է բ ՠժՠխՠռզձ զ կբն հ՜հոկ ՞զ-

ղՠջզ... 

թ՞. 180՝—2՜ ՁԱ. Ի չՠջ՜հ ՞ՠջկ՜տճսջ ՠս ՞ՠջո-

տ՜ձմ Ծձձ՟ՠ՜ձըձ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ. Գզջտ Ծձձ-

՟ՠ՜ձ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ, ճջ՟ճհ Դ՜սդզ — Յճջճռ Գ 

զձմ զկ՜ձ՜կտ ձ՜ը, դՠ Ծձճսձ՟ձ Քջզոպճոզ բ ՞զջտ զկձ 

՜ձծ՜շզռ... 

թ՟. 182՜—3՜ ՁԲ. Յզոճսոզ Քջզոպճոզ թձճսձ՟ձ 

բջ ճջյբո ըրոՠ՜է ակ՜հջ ձճջ՜ — Յճջճռ ձ՜ը ճսո՜-

ձզկտ, դբ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ թձճսձ՟ձ ճմ բջ ձ՜ը՜ծ՜-

շՠէճռ.... 

թՠ. 183՜՝ ՁԳ. Մզձմչՠս ՠժՠ՜է ՜շ կզկՠ՜ձո 

՞պ՜ս հխ՜ռՠ՜է զ Հճ՞զձ — Թբ ճջյբո ՞ճջթ Սջ՝ճհ Եջ-

ջճջ՟ճսդՠ՜ձ ՜շ ՜ջպ՜տո ՜ձ՝՜ե՜ձՠէզ բ... 

թա. 183՝—4՝ ՁԴ. Եջժջճջ՟ տ՜ջճա Ծձձ՟ՠ՜ձձ 

Քջզոպճոզ. Աի՜ ժճհո հխ՜ոռզ ՠս թձռբ աճջ՟զ ՠս ժճ-
մՠոռզ — Յճջկբ ձ՜ը ճսո՜ձզկտ ա՞ՠջ՜ա՜ձռճսդՠձբ ժճս-

ոճսդՠ՜ձ Մ՜ջզ՜կճս... 

թբ. 184՝—5՜ ՁԵ. Յխ՜ոռզ ՠս թձռբ աճջ՟զ — Ոչ 

՜ձդ՜ջ՞կ՜ձՠէզ ՝՜ձզո, ճջճհ կզ՜հձ դ՜ջ՞կ՜ձ Հճ՞զձ 

Սճսջ՝ ՠխՠս... 

թգ. 185՝—6՜ ՁԶ. Ես ժճմՠոռզ ՜ձճսձ ձճջ՜ Էկ-

կ՜ձճսբէ — Յճջե՜կ Մ՜ջզ՜կճս ՠս Յճչոբվ՜հ ըրոբջ 

իջՠղպ՜ժձ.... 

թդ. 186՜—7՜ ՁԷ. Չճջջճջ՟ տ՜ջճա Վ՜ոձ Ծձձ՟ՠ-

՜ձ Տՠ՜շձ կՠջճհ ՠս Փջժմզձ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ. Ես զ 
թձ՜ձզէձ Յզոճսոզ զ Բՠդխբիբկ Հջբ՜ոպ՜ձզ — Յճջկբ Գ 

՝՜ռ՜պջզձ, ձ՜ը՚ թձ՜ձզէձ Յզոճսոզ... 

ժ. 187՜՝ ՁԸ. Աի՜ կճ՞տ հԱջՠսՠէզռ ՠժզձ հԵջճս-

ո՜խբկ — Ահոճտզժ ՠջն՜ձզժ կճ՞տո ՠջն՜ձզժ ՠս ՞՜ս՜-

շ՜ս զ Ս՜՝՜հբ ՠժՠ՜էտ... 

ժ՜. 187՝—8՜ ՁԹ. Ես ՝՜ռՠ՜է ա՞՜ձլո զսջՠ՜ձռ 

կ՜պճսռզձ — Ահո ՠջ՜ձՠէզ կճ՞տ դ՜՞՜սճջտ ՞ճէճչ վզ-

էզոճվ՜հտ... 

ժ՝. 188՜—9՜ Ղ. Հզձ՞ՠջճջ՟ տ՜ջճա Վ՜ոձ Ծձձ-

՟ՠ՜ձձ Քջզոպճոզ. Ասՠպճսկձ իջՠղպ՜ժզձ՚ Ասՠպ՜-



 

ջ՜ձՠկ լՠա աճսջ՜ըճսդզսձ կՠթ — Յճջճռ ձ՜ը ճսո՜-

ձզկտ, դբ թձճսձ՟ձ Քջզոպճոզ բջ ճսջ՜ըճսդզսձ ՜կՠ-

ձ՜հձ ՜ղը՜ջիզ... 

ժ՞. 189՜՝ ՂԱ. Զզ թձ՜ս լՠա ՜հորջ Փջժզմ, ճջ բ 

րթՠ՜է Տբջ զ տ՜խ՜տզ — Ոջյբո ՜ոբ Ոոժե՝ՠջ՜ձ չ՜ոձ 

Հձճհ ՠս Նճջճհ րջզձ՜ռ... 

ժ՟. 189՝—90՝ ՂԲ. Ես ՠխՠս գձ՟ իջՠղպ՜ժզձ գձ՟ 

՜հձկզժ ՝՜ակճսդզսձ — Մզձմ Քջզոպճո թձՠ՜է ՜խտ՜պ 

կՠջճչո ՝ձճսդՠ՜կ՝... 

ժՠ. 191՜՝ ՂԳ. Վ՜ոձ դէյ՜պճսդՠ՜ձ Քջզոպճոզ 

Աոպճսթճհ կՠջճհ. Ես հ՜սճսջձ ճսդձՠջճջ՟զ ՠժձ զ դէյ՜-
պՠէ աձ՜ — Յճջկբ Բ զձմ զկ՜ձ՜կտ. ձ՜ը՚ աԹէյ՜պճսդՠ-

՜ձ, ՠջժջճջ՟՚ աԱձճս՜ձ՜ժճմճսդՠ՜ձ... 

ժա. 191՝—2՝ ՂԴ. ԶԱձճս՜ձ՜ժճմճսդՠ՜ձ Յզոճս-

ոզ. Ես ժճմՠռ՜ս ՜ձճսձ ձճջ՜ Յզոճսո — Աձճսձձ բ հ՜հպ-

ձզէ ՝ձճսդՠ՜ձ... 

ժբ. 192՝—3՝ ՂԵ. Ի չՠջ՜հ կժջպճսդՠ՜ձ Քջզո-

պճոզ. Յ՜հձե՜կ ՞՜հ Յզոճսո զ Գ՜էզէզբ զ Յճջ՟՜ձ՜ձ 
— Հ՜ջռկ՜ձ ՜ջե՜ձ բ, դբ հճջե՜կ ՠժձ Յզոճսո զ Յճջ՟՜-

ձ՜ձ... 

ժգ. 193՝—4՜ ՂԶ. Մ՜ոձ ՠջժջճջ՟. Յ՜հձե՜կ ՞՜հ 

Յզոճսո — Յճջկբ Գ ա՜ջկ՜ձ՜էզտ ՠջՠսզձ... 

ժդ. 194՜՝ ՂԷ. Մ՜ոձ ՠջջճջ՟. Յ՜խ՜՞ո ՞ճջթճհ 

Սջ՝ճհ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ. Ես զ՝ջՠս կժջպՠռ՜ս — Գճջթճչ 

Սջ՝ճհ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ ՠջՠսՠռ՜ս զ ոպՠխթկ՜ձ ՜ղը՜ջ-

իզ... ճջ հ՜հպձՠ՜է բջ զ կզպձ Յճի՜ձձճս, դբ. Ոհջ չՠջ՜հ 

պՠո՜ձզռՠո աՀճ՞/// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ): 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 88՝ Կ՜հջ ժճհոձ զ հ՜հջզձ, 

Կ՜հջ ՠս աճս՜ջծ՜ձ՜հջ, 

Կ՜կբջ թձ՜ձզէ 

Ըաժՠ՜ձո ՜ա՞զ կ՜ջ՟ժ՜ձփ 
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 ԺԷ — XVII 

ԳՐԻՉ՚ Գջզ՞ճջ ոջժ.: 
ԹԵՐԹ՚ 378. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—2՜, 317՝, 374՜—2՝փ ՊՐԱԿ՚ 

Ա—Դ×12+Ա—ԻԸ×12 (ԺԸ 10, ԻԷ 14, ԻԸ 6)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜-
՟ջճղկճչ (պ՜ջ՝ՠջ՚ 1—48, 49—378)փ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 31×19,5փ 
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 33փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜-
ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ ՟շձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ո-
պ՜շգ՚ ժ՜յճհպ ժպ՜սփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 51՜փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 85՜, 115՜, 159՝, 201՜, 245՝, 287՝, 
318՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձ, դշմձ՜հզձ, իճսղժ՜յ՜-
ջզժ (214՜, 294՝)փ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջ, դշմձ՜՞զջ, 
կ՜ջ՟՜՞զջ, ժՠձ՟՜ձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜ձ՜մ, ժ՜յճհպփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջ, վճտջ յ՜պ-
շճս՜թտձՠջ, պՠխ—պՠխ ռՠռ՜ժՠջ, ժ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ տՠջթճս՜թ, ՜ձ-
ժզսձձՠջգ՚ կ՜ղճս՜թ, դզժճսձտգ՚ չձ՜ոճս՜թ, վ՜ժ՜ձձՠջ՚ գձժ՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 3՜—373՝ [Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհ Մՠժձճսդզսձ 

Ս՜խկճո՜ռ] 
— 3՜—48՝ Ց՜ձժ տ՜խճս՜թճռ Ս՜խկճո՜ռձ ՠս ՜-

հէ (Ա—Ք) — Ա՝զ՟՜ջ ՠս Ա՝բկբէբտ... Քջզոպճոզ ի՜ս՜-

ո՜ջՠ՜է Աոպճսթճհ ՠս ղձճջիՠ՜է ՜ձճսձփ 

Գջմզռ՚ 2՝ «Ոչ ՠխ՝՜հջ, թ՜ձզջ աճջ զ պ՜ժզ էճսո՜ձռ 

ըճջ՜ձտ ժ՜հ, ՜հձ ո՜խկճոզձ վճըՠջճսձ տ՜ձզտձ բ. ՠս աճջ զ 

պճխ ղ՜ջձ՚ ՜հձ ՞էճսը ՝՜ձզռձ բփ Դ՜ջլՠ՜է զ թ՜հջզձ էճսո՜ձռ 

ըճջ՜ձտ, ճջ ժ՜ձ տ՜ձզտ՚ ՜հձ ճջ ժ՜ջկզջ բ՚ ի՜պճջզ տ՜ձզտձ 

ՠձ, ՠս ՜հձ ճջ ոՠ՜ս բ՚ ի՜կ՜ջտ ՠձ»փ 

— 49՝—50՝ Ց՜ձ՞ձ բ. Աշ՜նզձ ժ՜ձճձ ՠս ձ՜ըՠջ-

՞՜ձ — Ն՜ը կզ բ Աոպճս՜թ կզնձճջ՟ձ ՞՜ձլձ զկ՜ո-

պճսդՠ՜ձ... ՠս ՝ճչ՜ձ՟՜ժ ո՜խկճոտ ՠս պճսձտ ՜շ՜նզձ 

ժ՜ձճձզո, ՜հոտ՜ձ զձմ բ զ ոկ՜փ 

— 51՜—5՜ [Նճջզձ ՝՜ակՠջն՜ձզժ ՠս ՠջ՜ձ՜ղ-

ձճջի ոճսջ՝ իրջձ ՠս ՜ձհ՜խդ իշՠպճջզ, ՠս էճսո՜սճջ 
չ՜ջ՟՜յՠպզ, ՠս ը՜ջ՜աձ՜ա՞ՠ՜ռ ծ՞ձ՜սճջզ, ձճջճ՞ 
էճսո՜սճջմզ Հ՜հճռ՚ Գջզ՞ճջզ ՠշ՜կՠթզ էճսթկճսձտ ՟բ-
շ՜զկ՜ռ ՝՜ձզռ ՠս տ՜խճս՜թճհ Ս՜խկճո՜ռձ Դ՜սդզ զ 
ոջ՝ճհձ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ կՠժձճսդՠձբ, հճհե յզպ՜ձզ ղ՜ջ՜-
՟ջճսդՠ՜կ՝ ՠս ՞ՠխՠռզժ յզպ՜շճսդՠ՜կ՝. լՠշ. 1124, 
1՜] — Մզ Աոպճս՜թ ձ՜ը գձ՟՟բկ ՝՜աճսկ ՜ոպճս՜-

թճռ... 

1. 55՜—84՜ Ս՜խկճո զ Դ՜սզդ (Ս՜խկճո Ա—

ԺԷ) — Եջ՜ձՠ՜է բ ՜հջ, ճջ ճմ ՞ձ՜ռ: Վՠջ՜հ ՜հոկ Զ զջո 

ի՜ջռ՜ձՠէզ... 

— 84՜—5՜ [Ա]հո զձմ բ զ ռ՜ձգձ ՠջժջճջ՟ ժ՜ձճ-

ձզո — Ոսդ ՠս պ՜ոձ Ս՜խկճո բ, մճջո ըճջիճսջ՟ ժ՜ձճ-

ձզո... 

2. 85՜—113՝ Ի ժ՜պ՜ջ՜թ, Ս՜խկճո Ժ Թ Դ՜սզդ 

(Ս՜խկճո ԺԸ—ԼԵ) — Եջժջճջ՟ ժ՜ձճձո, ճջ բ ճսդ ՠս 

պ՜ոձՠջճջ՟ Ս՜խկճո, յ՜պծ՜շտ ճսձզ աՠջՠտ րջբձո... 

— 113՝—4՝ Ց՜ձգձ բ ՠջջճջ՟ ժ՜ձճձզձ — Եջՠո-

ձՠջճջ՟ չՠռՠջճջ՟ Ս՜խկճո. Ն՜ը՚ ըճջիճսջ՟ ՠջջճջ՟ ՜-

սճսջձ ՜ջ՜ջմճսդՠ՜ձ... 

3. 115՜—58՜ Ս՜խկճո զ Դ՜սզդ (Ս՜խկճո ԼԶ — 

ԾԴ) — Եջՠոճսձ ՠս չՠռ Ս՜խկճոո յ՜պծ՜շ ճսձզ աձ՜-

ը՜ձլՠէզ թՠջճսդՠ՜ձ Դ՜սդզ... 

՜. 119՝—21՜ (Ի կզնճսկ ԼԸ Ս՜խկճո) Նճջզձ տ՜-

ջճա կ՜իճս. Աի՜հ մ՜վճչ ՠ՟ՠջ ա՜սճսջո զկ — Վպ՜ձ-

՞ՠ՜է ՠջ՝ՠկձ կ՜ջ՞՜ջբձ Դ՜սզդ... 

՝. 122՜—4՝ (Ի կզնճսկ ԼԹ Ս՜խկճոզ) Նճջզձ տ՜-

ջճա Վ՜ոձ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ զ ՝՜ձձ. Ասՠպ՜ջ՜ձՠռզ 



ա՜ջ՟՜ջճսդզսձ հՠժՠխՠռզ, ՜ի՜ աղջդճսձո — Տբջձ կՠջ 

Յզոճսո Քջզոպճո հ՜շ՜ն տ՜ձ ագկ՜ջ՟ՠխճսդզսձ զսջ 

ձ՜ը ՠռճհռ... 

՞. 125՝—7՝ (Ի կզնճսկ Խ Ս՜խկճոզ) Նճջզձ տ՜-

ջճա Վ՜ոձ ճխճջկճսդՠ՜ձ զ Բ՜ձձ ճջ ՜ոբ. Եջ՜ձզ ճջ 
ըճջիզ ա՜խտ՜պձ ՠս ապձ՜ձժձ — Բ՜ջՠ՞ճջթտձ Գ ՠձ 

պՠո՜ժ՜ս... 

՟. 137՝—41՜ (Ի կզնճսկ ԽԶ Ս՜խկճոզ) Նճջզձ 

տ՜ջճա Վ՜ոձ Հ՜կ՝՜ջլկ՜ձ զ ՝՜ձձ. Հ՜կ՝՜ջլ՜ս 
Աոպճս՜թ ՜սջիձճսդՠ՜կ՝ ՠս Տբջ լ՜հձզս վճխճհ — 

Քձ՜ջ ՠս ՠջ՞՜ջ՜ձձ Հճ՞ճհձ Սջ՝ճհ... 

ՠ. 148՝—50՝ (Ի կզնճսկ Ծ Ս՜խկճոզ) Նճջզձ տ՜-

ջճա Վ՜ոձ ՜յ՜ղը՜ջճսդՠ՜ձ զ ՝՜ձձ, ճջ ՜ոբ. Աշ՜-
սՠէ էճս՜ ազո հ՜ձրջբձճսդՠ՜ձ ՠս զ կՠխ՜ռ զկճռ ոճսջ՝ 
՜ջ՜հ ազո — Բ՜ձո չ[՜ոձ] ՜յ՜ղը՜ջճսդՠ՜ձ ՠս դճ-

խճսդՠ՜ձ կՠխ՜ռ բ... 

— 158՜—9՜ Ց՜ձ՞ձ բ մճջջճջ՟ ժ՜ձճձզձ — Հզ-

ոճսձՠջճջ՟ իզձ՞ՠջճջ՟ Ս՜խկճո զ ըճջիճսջ՟ մճջջճջ՟ ՜-

սճսջձ... 

4. 159՝—99՝ Ի ժ՜պ՜ջ՜թ չ՜ոձ եճխճչջ՟ՠ՜ձ, 

ճջ զ ոջ՝ճհձ իՠշ՜ռՠ՜է բզձ զ ե՜կ՜ձ՜ժզ, ազ ժ՜է՜ձ 
աձ՜ ՜հէ՜ա՞զտձ զ ՞բդ հ՜ջլ՜ձ՜՞զջփ Ս՜խկճո զ Դ՜-
սզդ (Ս՜խճսո ԾԵ—ՀԱ) — Հզոճսձ ՠս իզձ՞ Ս՜խկճո 

յ՜պծ՜շ ճսձզ աեճխճչճսջ՟ձ զ ոջ՝ճսդՠ՜ձռ իՠշ՜ռՠ-

՜է... 

՜. 161՝—2՝ (Յ՜ս՜ջպ ԾԶ Ս՜խկճոզ) Նճջզձ տ՜-

ջճա չ՜ոձ ՞զղՠջ՜յ՜ղպկ՜ձ զ ՝՜ձձ, ճջ ՜ոբ. Զ՜ջ-
դզտ, վ՜շտ զկ, ա՜ջդզտ ո՜խկճոզստ ՠս ՜սջիձճսդՠ՜կ՝ 
ՠս ՠո ա՜ջդՠ՜հռ ՜շ՜սրպճսռ — Վՠռ բ պՠոճսդզսձ ՝՜-

ձզո. ձ՜ը՚ զ ՟բկո Դ՜սդզ... 

՝. 177՜—80՝ (Յ՜ս՜ջպ ԿԵ Ս՜խկճոզ) Նճջզձ 

տ՜ջճա Ք՜շ՜ոձզռձ զ ՝՜ձձ. Աձռ՜տ կՠտ գձ՟ իճսջ ՠս 
գձ՟ նճսջ ՠս ի՜ձՠջ ի՜ձ՞զոպ — Զ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՜ձՠխ 

՝ձճսդզսձ կզ՜հձ ՝՜ջզ ՜ո՜ռ ՞ճէ... 

— 199՝—201՜ Ց՜ձգձ բ իզձ՞ՠջճջ՟ ժ՜ձճձզձ — 

Եսդ՜ձ՜ոձՠջճջ՟ ՠջժջճջ՟ Ս՜խկճոո դզս Հ—զռձ ՠս մճջո 

ըճջիճսջ՟ Ս՜խկճոզձ... 

5. 201՜—44՝ Ս՜խկճո հԱո՜վ (Ս՜խկճո ՀԲ—

ՁԸ) — Եսդ՜ձ՜ոձՠջճջ՟ ՠջժջճջ՟ Ս՜խկճո յ՜պծ՜շ ճս-

ձզ ա՞ՠջճհձ, ՟բկտձ հճսակճսձտ... 

՜. 202՝—3՜ (Ի կզնճսկ ՀԲ Ս՜խկճոզ) Նճջզձ տ՜-

ջճա զ ՝՜ձ Ս՜խկճոզձ. Յ՜ձժ՜ջթ՜ժզ ո՜պ՜ժՠռ՜ձ, 
յ՜ժ՜ոՠռ՜ձ, ժճջՠ՜ձ ՠս ՠխՠձ ճջյբո ՠջ՜ատ ա՜ջ-
՟ճսռՠէճռ — Եջ՜ա բ ժՠ՜ձտո ՝՜խ՟՜պՠ՜է ՜շ ի՜ձ՟ՠջ-

լՠ՜էձ... 

՝. 207՝—11՜ (Յ՜ս՜ջպ ՀԴ Ս՜խկճոզ) Նճջզձ 

տ՜ջճա Վ՜ոձ պ՜ձն՜ձռ ՠս ըջ՜պճհ ՠս չ՜ոձ կ՜ջպզ-
ջճո՜ռ ՠս ի՜խճջ՟ ՠսո զ ՝՜ձ Ս՜խկճոզձ. Զ՜հո ըճ-
ձ՜ջի ՜շձբ ՠս աոճհձ ՝՜ջլջ՜ռճսռ՜ձբ ՝՜ե՜ժ զ լՠ-
շզձ Տՠ՜շձ ՠս ըճձ՜ջի ՜շձբ հ՜հոկ՜ձբ հ՜հո — Կջժզձ 

ՠձ ՞ճջթտ կ՜ջ՟ժ՜ձ... 

՞. 219՜—21՜ (Յ՜ս՜ջպ ՀԸ Ս՜խկճոզ) Նճջզձ 

տ՜ջճա Վ՜ոձ ի՜պճսռկ՜ձ մ՜ջՠ՜ռ զ ՝՜ձձ Ս՜խկճ-
ոզձ ճջ ՜ոբ. Հ՜պճհ ՟ջ՜ռՠ՜ռ կՠջճռ Է—յ՜պզժ թճռ 
ձճռ՜ ձ՜ը՜պզձո աճջ ձ՜ը՜պՠոզձ — Գճջթձ Աո-

պճսթճհ ժջժզձ բ զկ՜ձ՜է... 

՟. 227՜—9՝ (Յ՜ս՜ջպ ՁԱ Ս՜խկճոզ) Նճջզձ տ՜-

ջճա Վ՜ոձ ՟՜պ՜ոպ՜ձզ զ ՝՜ձձ Ս՜խկճոզձ. Դ՜պ 
՜ջ՜ջբտ ճջ՝ճհձ ՠս ՜հջճհ, զջ՜սճսձո ՜ջ՜ջբտ պձ՜ձ-
ժզձ ՠս ըճձ՜ջիզ — Սճչճջճսդզսձ բ Աոպճսթճհ զ լՠշձ 

՜շ՜նձճռ... 

ՠ. 231՝—2՜ (Յ՜ս՜ջպ ՁԳ Ս՜խկճոզ) Նճջզձ տ՜-

ջճա չ՜ոձ ոՠխ՜ձ ՜սջիձՠէճհ, զ ՝՜ձձ Ս՜խկճոզո ճջ 
՜ոբ. Սՠխ՜ձ տճ Տբջ արջճսդՠ՜ձռ, դ՜՞՜սճջ զկ ՠս Աո-
պճս՜թ զկ — Սՠխ՜ձ ժճմզ Տբջ կՠջ Յզոճսո Քջզոպճո 

չ՜ոձ ՝՜աճսկ յ՜պծ՜շզ... 

— 244՝—5՝ Ց՜ձգձ բ չՠռՠջճջ՟ ժ՜ձճձզիձ — 

Ոսդոճսձՠջճջ՟ զձձՠջճջ՟ Ս՜խկճո ՝՜խ՟՜պզ մճջո ըճջ-

իջ՟ճռձ... 

6. 245՝—86՝ Ախրդտ զ Մճչոբո հ՜հջձ Աոպճսթճհփ 

Վՠռՠջճջ՟ ժ՜ձճձ բ ՜հո ՜պը՜ջ՜ժո. Աշդ՜ջտձ ճջ 
ա՜ձ՜ա՜ձ ժզջո ՠս վ՜վ՜տճսկձ կՠջ ռճսռ՜ձբ. ժ՜ջ՞ 
ժ՜ձճձզձ (Ս՜խկճո ՁԹ—ՃԵ) — Աո՜ռ, ձ՜ը. Բ՜ջզ բ 

Իոջ՜հբէզ Աոպճս՜թ ՠս ճսխխճռձ ոջպզս... 

՜. 272՜—4՜ (Ի կզնճսկ ՃԲ Ս՜խկճոզ) Նճջզձ տ՜-

ջճա Վ՜ոձ Յ՜ջճսդՠ՜ձ, զ ՝՜ձձ ճջ ՜ոբ կ՜ջ՞՜ջբձ. Ա-

շ՜տՠո աճ՞զ տճ ՠս ոպ՜ձ՜ո աձճո՜ ՠս ձճջճ՞ՠո աՠջՠոո 

ՠջժջզ — Ի չՠջ՜հ ՜հոկ ՝՜ձզ Զ զձմ ի՜ջռ՜ձՠէզ բ... 

— 286՝—7՝ Ց՜ձգձ բ ՠսդձՠջճջ՟ ժ՜ձճձզձ — Հ՜-

ջզսջ ՠս չՠռՠջճջ՟ Ս՜խկճո ճսձզ աըճջիճսջ՟ ՠսդձ ՜սճսջ 

ղ՜՝՜դճսձ... 

7. 287՝—315՜ Աէբէճսզ՜ (Ս՜խկճո ՃԶ—ՃԺԸ) — 

Եսդձՠջճջ՟ ժ՜ձճձձ ճջ բ ըճոպճչ՜ձ՚ հ՜սճսջո ՜ջ՜ջմճս-

դՠ՜ձ ի՜հզ... 

— 315՜—7՜ Ց՜ձգձ բ Ը ժ՜ձճձզձ. Օ՞ձՠ՜ Յզ-

ոճսո — Հ՜ջզսջՠջճջ՟ զձձ ՠս պ՜ոձՠջճջ՟ Ս՜խկճո 

չ՜ոձ ՜ջ՜ջմճսդՠ՜ձ ժջժզձ.. 

8. 318՜—73՜ Ասջիձճսդզսձտ ՜ոպզծ՜ձ՜ռ 

(Ս՜խկճո ՃԺԹ—ՃԾ) — Յ՜խ՜՞ո ճսդՠջճջ՟ ժ՜ձճձզձ 

ճջ բ ՃԺԹ Ս՜խկճո, յ՜պծ՜շտ ճսձզ ա՞ՠջճհձ ՜ա՜-

պՠէձ... Դ՜ջլՠ՜է ՝ճչ՜ձ՟՜ժ ՃԾ Ս՜խկճո ՍՆՁ պճսձտ բ, 

հճջե՜կ Տբջ իճչՠոռՠձ Ը պճսձ էզձզ. ՜հոտ՜ձ ՜շ ՜հոփ 

՜. 332՝—4՜ (Ի կզնճսկ ՃԼԱ Ս՜խկճոզ) Ք՜ջճա զ 

՟բկո ՠժՠխՠռճհ ՠս Սճսջ՝ ժճսոզձ — Զզ՛ձմ բ ի՜ձ՞զոպ 

Տՠ՜շձ, ճջ ՜ոբ. Աջզ Տբջ զ ի՜ձ՞զոպ տճփ Պ՜պ՜ոը՜-

ձզ. Գզպՠէ յ՜ջպ բ, ազ ի՜ձ՞մՠէ ՜ոզ ձկ՜ ճջ չ՜ոպ՜-

ժզ... 

՝. 334՜—5՜ (Ի կզնճսկ ՃԼԱ Ս՜խկճոզ) Ք՜ջճա 

տ՜ի՜ձ՜հզռ. ՝՜ձձ ճջ ՜ոբ. Ք՜ի՜ձ՜հտ տճ ա՞ՠռռզձ 
ա՜ջ՟՜ջճսդզսձփ Պ՜պ՜ոը՜ձ. Մՠժձճսդզսձ Վ՜ձ՜-
ժ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզ — Ք՜ի՜ձ՜հձ ի՜հջ բ ՜ղը՜ջիզ, ՜հ-

ոզձտձ՚ վճը՜ձճջ՟ Քջզոպճոզ... 



 

՞. 336՜—8՜ (Յ՜ս՜ջպ ՃԼԲ Ս՜խկճոզ) Ք՜ջճա 

կզ՜՝՜ձզռ. Զզ ՝՜ջզ ժ՜կ ազ՛ձմ չ՜հՠէճսմ, ազ 
՝ձ՜ժզձ ՠխ՝՜ջտ զ կզ՜ոզձ — Է ՝՜ջզ ճջ մբ չ՜հՠէճսմ 

ճջյբո Ոազ՜ զ տ՜ի՜ձ՜հճսդզսձ... 

՟. 338՜—40՜ (Յ՜ս՜ջպ ՃԼԲ Ս՜խկճոզ) Նճջզձ 

տ՜ջճա Վ՜ոձ ՜սթՠէճռ. Ոջյբո զսխ ազ զն՜ձբ զ ՞էճսը 
ՠս զ կճջճսոձ Աի՜ջճձզ ՠս զ կճջճս՜ռ — Ասջզձ՜ժ պ՜ 

ա՜հո զ կզ՜ոզձ ՝ձ՜ժՠէճհ ՠխ՝՜ջռ... 

ՠ. 340՝—3՜ (Յ՜ս՜ջպ ՃԼԳ Ս՜խկճոզ) Ք՜ջճա 

ժզջ՜ժկպզձ. Ի ՞զղՠջզ ի՜կ՝՜ջլբտ ալՠշո լՠջ զ 
ոջ՝ճսդզսձ ՠս ՜սջիձՠռբտ աՏբջ — Ահոզձտձ՚ ՞զղՠջ՜յ՜ղ-

պ՜սձ ՜շձՠէ ՠս ի՜կ՝՜շձ՜է ալՠշո... 

ա. 351՜—3՜ (Ի կզնճսկ ՃԽ Ս՜խկճոզ) Ք՜ջճա 

Վ՜ոձ ՜խ՜սդզռ. Ոսխզխ ՠխզռզձ ՜խ՜սդտ ճջյբո 
ըճսձժ ՜շ՜նզ ի՜կ՝՜ջլճսկձ — Մ՜ջ՞՜ջբձ յ՜խ՜պզ 

ծ՜ձ՜յ՜ջի՜ս ՜խրդզռձ ճսխխզէ ՜շ Աոպճս՜թ... 

— 373՜՝ Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ իՠխզձ՜ժզ — Ըձ՟ ճ-

ջճռ չՠջնզձո ՝՜ձ՜ոզջ՜ռ ՠս պջճսյ ըձ՟ջճխ՜ռ ՠս ՝՜-

ձզձ յզպ՜ժ ՜ձճսձ ժճմՠռՠ՜է Գջզ՞ճջզ, կՠխո՜ձՠջժ 

՜ձլ՜կ՝ ՠս պըՠխթ կ՜պ՜կ՝ չՠջոպզձ ի՜ս՜տՠռզ աՔ՜-

խճս՜թճհո կՠժձճսդՠ՜ձ Ս՜խկճո՜ռձ Դ՜սդզ զ ձՠխ ՠս զ 

ոպճջ՜ոճսաՠ՜է ե՜կ՜ձ՜ժզո, հճջճսկ ՝շձ՜ժ՜էձ Թ՜-

կճսջ, դճհէպճսճսդՠ՜կ՝ չՠջզձ ըձ՜կճռձ պզջՠ՜է բջ ՝՜-

աճսկ ՜ղը՜ջիզ ՠս ՜սՠջՠ՜է. ՠս ժճջթ՜ձՠռ՜ս հ՜հո ՜կզ՚ 

ՊԾԴ (1405) դճսզփ 

Ես յ՜պծ՜շ ղ՜ջեճխճսդՠ՜ձ չՠջոպզձ տ՜խճս՜-

թճհո. ձ՜ը՚ Մՠթզձ Վ՜ջ՟՜ձ՜ ի՜կ՜շրպ ՠս ըճջզձ պՠ-

ոճսդզսձ, ճջ ՜ձհ՜հպ կձ՜հջ, կզղպ իճ՞՜ռ՜ հ՜հպձզ ՠս 

գձ՟՜ջլ՜ժ ռճսռ՜ձՠէ, ՠջժջճջ՟՚ ազ ՜շ՜նզձ տ՜խճս՜-

թճհձ ժ՜ջզ ժ՜ջծ ՠս յ՜ժ՜ո դճսբջ. ՠջջճջ՟՚ զ դ՜ը՜ձ-

լ՜ձ՜ռ ճկ՜ձռ ի՜ջժՠռՠ՜է, կ՜ձ՜ս՜ձ՟ ճջ պ՜հ ՜կՠ-

ձ՜հձ ՠս հ՜հպձբ ճսկ ՠս ժ՜կզփ Ես բ յզպ՜ձճսդզսձ ոճջ՜, 

ձ՜ը՚ զ Մՠժձզմձ Վ՜ջ՟՜ձ՜ ՟՜ոզս գձդՠջռկ՜ձռ, յ՜հ-

թ՜շ պՠոճսդՠ՜ձռ, ՜հէ ՠս զ ՝՜ձո ըջ՜պճս ՠս տ՜ջճաճս-

դՠ՜ձռ ՠս էճսթճսկձ ըձ՟ջճհ ի՜ջռճխ՜ռ, ձ՜ՠս զ չ՜ջ-

եճսկձ զկ՜ոպզռ կպ՜սճջ Ս՜խկճոճխ՜ռփ 

Ես ՝՜աճսկ կՠժձճսդզսձ ժջժզձ բ ՞ջՠ՜է ճջյբո ճ-

խճջկճսդզսձ ՠս ծղկ՜ջպճսդզսձ ՠս ի՜պճսռճսկձ ՠս ՜հէձ, 

չ՜ոձ ժջժզձ յ՜պծ՜շզ. ձ՜ը՚ ճջ բջ հ՜շ՜նզձ տ՜խճս՜-

թճհձ ՠս հՠջժջճջ՟ո ՞ջՠռ՜ս, ՠս ՟՜ջլՠ՜է ՟՜ձ՟՜խժճպ 

կպ՜ռ հճսէ՜ռՠ՜է ՜ձլ՜ձռ, //(373՝) ՠս տ՜շ՜ժզձ պՠ-

ոճսդզսձ գոպ ի՜ո՜ջ՜ժ զ պՠոճխ՜ռ, ՠս ճմ ՜կՠձ՜հձ 

՝՜ձզ, ազ ՝ճէճջզձ կՠժձճսդզսձ հ՜շ՜նզձձ ՞պռզ ՠս կ՜ո-

ձ՜սճջձ ՜ոպ. Զզ ծղկ՜ջպճսդզսձ ծղկ՜ջպճսդՠ՜ձ ճմ 

ձՠջի՜ժ՜ոռզ, ճջյբո ՜ոբ զկ՜ոպճսձ ոպճջճ՞զմձ ՜ղ-

ը՜ջիզփ 

Աջ՟, ՠդբ ՞պռզ զձմ զ ոկ՜ ՜ջե՜ձզ պՠոճսդՠ՜ձ 

լՠջ՚ Տՠ՜շձ ղձճջիտ ՠս չ՜ջե՜ոզջ՜ռձ ձ՜ըձզ, ՠս յ՜-

ժ՜ոձ պժ՜ջճսդՠ՜ձ կՠջճսկ ձՠջճսկձ ձՠջՠոռզփ Ահէՠս 

չ՜ջե՜յՠպզձ զկճհ՚ Յճի՜ձձճս Ոջճպձՠռճհ հզղ՜պ՜ժ 

՝՜ջզ զ Տբջ ՜ջլ՜ձ՜ոռզփ Ըձ՟ ճջճսկ տ՜սճսդզսձ ՝՜ա-

կ՜ա՜ձ կՠխ՜ռ կՠջճռ ՠս թձճխ՜ռձ ժջժզձ, ՜ջՠ՜ձ կՠջ-

լ՜սճջ՜ռ ՠս ՜ղ՜ժՠջպ՜ռ, հՠխ՝՜հջ՜ոբջ ժ՜կ՜ռձ լՠ-

ջճռ կ՜խդՠոռզփ Ոջ ՠս ՞ջՠէ ՜խ՜մՠկ ազկ՜ոպճսձ ՞՜խ՜-

վ՜ջճխո ո՜ժ՜սո հզղ՜պ՜ժզ, ճջյբո ՠս ՟ճստ ՞ջՠ՜է էզ-

նզտ զ ՞զջձ ՜ձնձնՠէզ, ՠս լՠա՚ հզղճխ՜ռ՟ զ ՝՜ջզ, ՠս կՠա՚ 

հճսոճխ՜ռո զ իճխզ ՜շի՜ո՜ջ՜ժ Տբջձ ճխճջկՠոռզ. 

՜կբձ, ՠս ՠխզռզփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

49՜ Զ՞ճջթո լՠշ՜ռ կՠջճռ ճսխզխ ՜ջ՜ջ զ կՠա 

ա՞ճջթո լՠշ՜ռ կՠջճռ հ՜նճխՠ՜հ զ կՠափ 

108՝ Ոչ ՠխ՝՜յջտ, ՜ձկՠխ՜՟զջ էՠջճստ, ժջժզձ 

՞ջՠռզ ած՜ղ՜ժկ՜ձ ՝՜ձձ, ազ զ իճ՞ո ՜ղը՜ջիզո կճէճ-

ջՠ՜է բզ, չ՜ոձ ՜հձ ՞ջՠրզ ՠս ճմ ՞զպ՜ռ ազձմ ՞ջՠռզ 

(ձկ՜ձ՚ 114՝): 

114՝ Ես ազո, ա՜ձ՜ջե՜ձ ՞ջզմո հզղՠ՜հ զ Տբջ 

չ՜ոձ Աոպճսթճհ, ՠս կզ լ՜ձլջ՜ոռզո ճչ ոճսջ՝ գձդՠջ-

ձճխ, ազ զ իճ՞ո ՠս զ պ՜ջՠժճսոո ժ՜հզ զ կ՜ջկձճ յեպո 

ՠս ճմ ժ՜ջբզ կըզդ՜ջզէ. չ՜ՙհ զձլ, կՠխ՜սճջզոփ 

159՜ Ոչ Տբջ, ՠխ՝՜հջ ՟ճս ոզջՠէզ, 

Հ՜հջ՜յՠպզ, չ՜ջ՟՜յՠպզ, 

Եյզոժճյճոճս, ՜՝ՠխ՜հզ, 

Ք՜ի՜ձ՜հզ, ո՜ջժ՜ս՜՞զփ 

Աղը՜ջի՜ժ՜ձ եճխճչջ՟զ, 

Աջ՜ձռ, ժ՜ձ՜ձռ, թՠջ ՠս պխ՜զ, 

Աշի՜ո՜ջ՜ժ ՜կՠձ՜հձզ, 

Դճս ոզջՠռՠ՜է հ՜մո ՜կՠձզփ 

Ոչ Տբջ, ՠխ՝՜հջ ՝՜ղը՜սխ ի՜ռզ, 

Ն՜ՠս հՠջժձզռ կ՜ձ՜ձ՜հզ, 

Սճչՠ՜է տ՜խռՠ՜էտ ՠս ՜ձրդզ, 

Դճս ժՠջ՜ժջճխ ՜կՠձ՜հձզփ 

Ոչ Գջզ՞ճջըո ՠխժՠէզ, 

Վզջ՜սճջՠ՜է ժ՜կ զ կ՜ջկզձ,  

Լ՜էճչ ՞ջՠկ զ հ՜հո պՠպջզ, 

Եո կձ՜ռզ ոճսպ ժՠձ՟՜ձզփ 

Թճջճո, ճջ՟ՠ՜ժ իճ՞ճհո իճ՞զ, 

Վ՜հ զկ ՜մ՜ռո ՜հոյբո պՠոզ, 

Յրպ՜ջ տ՜խ՜տ ՜ձժՠ՜է ժ՜հզ, 

Սզջճչ տճհզձ հճհե ձճս՜խզփ 

Ոչ Տբջ, ՠխ՝՜հջ իճ՞ճհո իճ՞զ, 

Գջզ՞ճջզըո տճ թ՜շ՜հզ, 

Թճխզ աժձզ ՠս աճջ՟զ հրպ՜ջ պՠխզ 

Խՠխծ ՠս է՜էզ ՠխ՜ձ ՞ՠջզփ 

 

201՜ Ձՠշտո ՞ձ՜ռ ՟՜ջլ՜ս զ իճխ, 

Գզջո կձ՜ռ հզղ՜պ՜ժճխ, 

Գջզ՞ճջզճո՚ ոճջ՜ ՞ջճխ, 

Ոպզռ լՠջճռ ժճը՜ձ ՠս իճխփ 



245՝ Զ՜ձ՜ջե՜ձո ՠս աՠխժՠէզո ա՞թճխո պ՜շզո 

՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ Տբջ ՠս ի՜հռՠէ հԱոպճսթճհ ձՠջՠէ կՠխ՜ռ 

զկճռ, ՠս ճջ ՜շձբ հզղկ՜ձ ՜ջե՜ձզ ակՠխճսռՠ՜է թ՜շ-

՜հո, հզղՠոռբ աձ՜յ ՝՜ջՠ՞ճսդձ Աոպճս՜թ հ՜իՠխ ՜պՠ-

ձզձ. ՜կբձփ 

286՝ Ես աթջճխո հզղՠ՜փ 

287՝ Ես ազո, ա՝՜ակ՜կՠխ ՜ձլձ հզղՠէ ՜խ՜մՠկ զ 

ոճսջ՝ ՜խրդո լՠջփ 

317՜ Զ՜ձ՜ջե՜ձո ՠս աՠխժՠէզո հզղՠէ զ Տբջ ՠս 

ի՜հռՠէ հԱոպճսթճհ ձՠջՠէ կՠխ՜ռ զկճռ, ազ լՠշ՜կ՝ 

՞ջբզձ ՠս կպրտո պ՜շ՜յՠ՜է ժ՜հզ զ իճ՞ ՠս զ պջպկճս-

դզսձ ՜ղը՜ջիզո. չ՜ՙհ զձլ, ազձմ էզձզկփ 

373՝ Ըձ՟ ճջո ՠս ազձլ, ա՝՜ակ՜կՠխ ՜ձլձ` աԳջզ-

՞ճջզ բ ոճսպ՜ձճսձ ո՜ջժ՜ս՜՞. հզղՠէ ՜խ՜մՠկ աոճսջ՝ 

ի՜ձ՟զյճխո՟ ՜հոկ ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՞՜ձլճսռո, հզղՠոնզտ 

ադղճս՜շ՜ժ՜ձոփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 51՜, 207՝, 372՝ Գզջտո Սճսջ՝ Էնկզ-

՜թձ՜ բփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜ Զզ Աոպճս՜թ ՜ո՜ռ. Ի ը՜ս՜ջզ 

էճհո թ՜՞ՠէ...: 378՝ Փ՜շտ տՠա Կիճձ զ ժճխտ Աջՠսկ՜-

դՠ՜...: 
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ԹԵՐԹ՚ 68. մ՞ջճս՜թ՚ 1՝—2՜, 3՝, 68՜՝փ ՊՐԱԿ՚ 7×12 (Ա 3, 
Է 5)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 30×18,5փ ԳՐՈՒ-
ԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 54փ ԿԱԶՄ՚ ժ՜ջկզջ է՜դ, դզ-
ժճսձտգ՚ ոՠս ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ ոպճս՜ջ՜դճսխդ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդփ 
ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 1+1, դճսխդփ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. դ՜ձ՜տզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճսձ՜վճըճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 2՝—67՝ Սջ՝ճհ իրջձ կՠջճհ՚ պՠ՜շձ Նՠջոբոզ 

՜ջտՠյզոժճյճոզ Տ՜ջոճձզ Մՠժձճսդզսձ ԲԺ կ՜ջ՞՜-
ջբզռձ, աճջ զ պՠխ՜՟ջճսդՠձբ Ա՝՝՜հ Եվջՠկզ ՠս Կզսջ-
խզ ՠս հզսջճռ հ՜սՠէճս՜թճռ կպ՜ռ ՞ՠխՠռժ՜հ՜ջկ՜ջ հՠ-
շՠ՜է զ՝ջ ճոժզ գձ՟ ո՜ջ՟զճոձ 

1. 2՝—3՜ [Մ՜ջ՞՜ջբճսդզսձ Ոչոբզ] — Բ՜ձ 

Տՠ՜շձ ճջ ՠխՠս ՜շ Ոչոբբ..փ Յ՜ջ ՠս կՠջլ՜սճջ չժ՜հ ՠձ 

՞ջճռ ՝ձ՜սճջ՜ժ՜ձ ՝ձճսդզսձտ կ՜ջ՟ժ՜ձ...փ 4՜—18՝ 

Մՠժձճսդզսձ կ՜ջ՞՜ջբճսդՠ՜ձ Ոչոբզ — Սժզա՝ձ ՝՜ձզռ 

Տՠ՜շձ ՜շ Ոչոբբ... Կզձ յճշձզժ աճջ բ՜շ կ՜ջ՞՜ջբո 

իջ՜կ՜ձ՜սձ Աոպճսթճհ... 

2. 19՜—25՝ Մ՜ջ՞՜ջբճսդզսձ Ակճչո՜հ. Ակճչո 

զ Շ՜կջզձ կ՜ջ՞՜սբ՜ռ՜ս հ՜սճսջո Ոազ՜հ — Պ՜պ-

՞՜կտ Ակճչո՜հ, ճջտ ՠխՠձ հԱժժ՜հ՜ջզկ...փ Ես ճջ բ ՜հո 

՞ՠպձ՜ղ՜ջեո... 

3. 25՝—30՝ Մ՜ջ՞՜ջբճսդզսձ Մզտզ՜հ. Մզտզ՜ ՠս 

Ոչոբ ՠս Ակճչո հ՜սճսջո Յճչ՜դ՜կճս ՠս Ատ՜աճս, ՠս Ե-
աՠժզ՜հ դ՜՞՜սճճջ՜ռ Հջբ՜ոպ՜ձզ կ՜ջ՞՜ջբ՜ռ՜ձ 
— Ես ՠխՠս ՝՜ձ Տՠ՜շձ ՜շ Մզտզ՜հ Մճջո՜պ՜ռզ...փ Սճ-

տ՜ ՠջՠտՠ՜ձ կ՜ջ՞՜ջբտո զ կզճսկ ե՜կ՜ձ՜ժզ... 

4. 31՜—4՜ Մ՜ջ՞՜ջբճսդզսձ Յճչՠէ՜հ. Յճչբէ հ՜-

սճսջո Եաՠժզ՜հզ կ՜ջ՞՜ջբ՜ռ՜ս — Պ՜պ՞՜կ Տՠ՜շձ ճջ 

ՠխՠս ՜շ Յճչբէ...փ Հ՜կ՜լ՜հձ ՜հէճռ կ՜ջ՞՜ջբզռձ ՠս ո՜ 

չ՜ոձ ոճչճսձ... 

5. 34՜—7՜ Մ՜ջ՞՜ջբճսդզսձ Յճչձ՜ձճս. Յճչձ՜ձ 

հ՜սճսջո Ատ՜աճս կ՜ջ՞՜ջբ՜ռ՜ս — Ք՜ձազ կ՜ջ՞՜ջբտձ 

չ՜ոձ ՜ոճջՠոպ՜ձՠ՜ռձ ՜ոբզձ... 

6. 37՜՝ Մ՜ջ՞՜ջբճսդզսձ Ա՝՟զճս, Ա՝՟զ՜ո կ՜ջ-

՞՜ջՠ՜ռ՜ս հ՜շ՜ն տ՜ձ աՠէո Աոճջՠոպ՜ձսճհձ — Ահո-

յբո ՜ոբ ռԵ՟րկ պբջ...փ Տՠոզէո Ա՝՟զճս ՜կՠձ՜հձո ի՜-

ժ՜շ՜ժ բ Ե՟րկ՜հ... 

— Ա՝՟զ՜ո ՠս Յճչձ՜ձ՚ հՠպ ճս ՜շ՜նփ 

7. 37՝—9՝ Մ՜ջ՞՜ջբճսդզսձ Ն՜սճսկ՜հ. Ն՜սճսկ 

չ՜ոձ ո՜պ՜ժկ՜ձ ձզձճսբ՜ռսճռ կ՜ջ՞՜ջբ՜ռ՜ս — Ա-

շ՜թ Նզձճսբզ...փ Ե՝ջ՜հՠռզձ վճը՜ձ՜ժ ՜հոճջզժ ՜ոբ... 

8. 40՜—4՝ [Մ՜ջ՞՜ջբճսդզսձ Ակ՝՜ժճսկ՜հ]. Ակ-

՝՜ժճսկ չ՜ոձ Բ՜՝ՠէ՜ռսճհ, ճջ ՞ՠջՠ՜ռ աՆզձճսբ, 
կ՜ջ՞՜ջբ՜ռ՜ս — Սճչճջճսդզսձ բջ եճխճչջ՟ՠ՜ձձ իջբ-

զռ կՠջլ ՜շ ա՟՜պ՜սճջոձ ձըոպՠէ... 

9. 45՜—7՜ Մ՜ջ՞՜ջբճսդզսձ Սճվրձզ՜ — Բ՜ձ 

Տՠ՜շձ ճջ ՠխՠս ՜շ Սճվրձզ՜...փ Յ՜սճսջո դ՜՞՜սճջճս-

դՠ՜ձ Յճչոզ՜հ, ՜հձ ճջ ժճջթ՜ձՠ՜ռձ հԵջճսո՜խբկ... 

10. 47՝—9՝ [Մ՜ջ՞՜ջբճսդզսձ Աձ՞ՠ՜հ]. ՅԱձ՞բ 

Զ՜տ՜ջզ՜հզս ի՜ձ՟ՠջլ հՠպ ՠէզռձ հ՜կզձ ՠջժջճջ՟ 
Դ՜ջՠիզ ՜ջտ՜հզ կ՜ջ՞՜ջբ՜ռ՜ձ  — Յՠպ ՟՜ջլզձ զ 

՞ՠջճսդՠձբ ՜ձպզ ՝՜՝ՠէ՜ռսճհձ... 

11. 49՝—64՜ [Մ՜ջ՞՜ջբճսդզսձ Զ՜տ՜ջզ՜հ]. 

Յ՜կոՠ՜ձ ճսդՠջճջ՟, Զ՜տ՜ջզ՜հ հՠպ ՠէզռձ կ՜ջ՞՜ջ-
բ՜ռ՜ս. հ՜կզ ՠջժջճջ՟զ Դ՜ջՠիզ ՜ջտ՜հզ — Յ՜կոՠ՜ձ 

ճսդՠջճջ՟զ, հ՜կզ ՠջժջճջ՟զ Դ՜ջՠիզ ՜ջտ՜հզ...փ Յ՜կոՠ-

՜ձձ Զ—ՠջճջ՟զ կ՜ջ՞՜ջբ՜ռ՜ս Աձ՞բ ՠս զ՝ջՠս ճմ էճ-

ս՜ձ... 

12. 64՜—7՝ Մ՜խ՜տզ՜ ՟՜ջլՠ՜է հՠպ ՟՜ջլզձ 

կ՜ջ՞՜ջբ՜ռ՜ս. կ՜ջ՞՜ջբճսդզսձ Մ՜խ՜տզ՜հ — Աշ՜թ 

՝՜ձզ Տՠ՜շձ...փ Ի ոժա՝՜ձ ՝՜ձզ կ՜ջ՞՜ջբճսդՠ՜ձո ժ՜-

կՠռ՜ս ՜պՠ՜ձ ՟՜պ՜ոպ՜ձզ ժ՜ջ՞ՠէ գձ՟ ձճո՜... ՠս ճմ 

վճսդ՜հտ ՟՜պՠէ ա՜ձլզձո րջզձրտձ, ՜շ ճջ ՞պ՜ձզտ 

հ՜ձռ՜սճջտփ Վ՜ըծ՜ձ ՞ճջթճհոփ 

Հկկպ. պյ. «Նՠջոբո Լ՜կ՝ջճձ՜ռզ, Մՠժձճսդզսձ ոջ՝ճհ 

ՠջժճպ՜ո՜ձ կ՜ջ՞՜ջբզռ», Կճոպ՜ձ՟զձճսյրէզո, 1825—

1826: 



 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 3՜ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Թրկ՜ո չ՜ջ-

՟՜յՠպ, 1811փ  

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜ (ԺԹ ՟., շճսոՠջբձ)փ 
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ԹԵՐԹ՚ 227. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—3՝, 201՜—8՝, 223՝—6՝փ Պ-
ՐԱԿ՚ 1×3+Ա—ԺԷ×12 (Դ, ԺԶ 10, ԺԷ 16) + Ա—Բ×12 (Բ 7)փ ՆԻՒԹ՚ 
դճսխդ էճսո՜՟ջճղկճչ (ը՜խճխզ ճխժճհաճչ ձղ՜ձ ՠս պ՜շՠջ՚ «IB»)փ 
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 33×22փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջ (ձկճսղ` 
35՜)փ ՏՈՂ՚ 34 (4՜—200՝), 35 (209՜—23՜)փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜-
ա՜ջ՟, ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ 
դճսխդփ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. պՠխ—պՠխ դ՜ձ՜տզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճս-
ձ՜վճըճս՜թ (198՜—9՝, 217՜՝, 220՜—2՝)փ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ 
ռՠռ՜ժՠջ, տՠջթճս՜թ, ՜ձժզսձձՠջգ՚ կ՜ղճս՜թ, դզժճսձտզ թ՜հջՠջգ՚ 
յճժճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 4՜—200՝ [Կճսշձՠէզճոզ] Մՠժձճսդզսձ զ Դ՜-

ձզբէ կ՜ջ՞՜ջբձ 
— 4՜—9՜ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձճսդզսձ — Դ՜ձզբէ ՜աձզս 

կ՜ջ՞՜ջբ կ՜ջ՞՜ջբ՜ձ՜հ կ՜ոձ զձմ ա՟զյճս՜թճհ մճջզռ 

յՠպճսդՠ՜ձռձ ՜ղը՜ջիզ... ա՜հոճոզժ ՠս ըա՝՜աճսկո 

ճսձզ չ՜ջտձ ձճջ՜ 11 ՟ՠժպՠկ՝ՠջզփ 

Դ՜ձզբէզ 14 ՞էճսըձՠջզ կՠժձճսդՠ՜ձ զսջ՜տ՜ձմզսջզ 

ըճջ՜՞ջզձ ժզռ «Շ՜ջ ՞էըճռ» պճսՠ՜է ՞էըզ ի՜կ՜շրպ ղ՜ջ՜-

՟ջ՜ձտճչփ 

 ՜. 9՜—16՜ Գէճսը ՜շ՜նզձ: Շ՜ջ ՞էըճռ. Դ՜-

ձզբէ կ՜ձճսժձ գձ՟ ՠջզռ կ՜ձժ՜ձռ գձժՠջ՜ռ զ Բ՜՝զ-
էճձ ՜թՠ՜է... — Յՠրճջ՟ճսկ ՜կզ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձ Յճ-

չ՜ժզկ՜հ ՜ոզռՠո Եջՠկզ՜հ 25, ի՜կ՜ջ 1... 

՝. 16՜—36՜ Գէճսը ՠջժջճջ՟փ Շ՜ջ ՞էըճռ. Տՠո՜-

ձբ Ն՜՝ճս՞ճ՟ճձճոճջ հՠջ՜աճն ա՜ջլ՜ձ... ՝ճէճջ Բ՜-
՝ՠէճձզ չՠջ՜ժ՜ռճս ժ՜ջ՞զ. ի՜կ՜ջ Գ 6 — [Բ՜ձ.] 

Յՠջժջճջ՟ ՜կզփ [Մՠժձճսդ.] Աոզռՠո ՞էճսը 1, Գ ՠս Հ... 

՞. 36՜—53՝ Գէճսը ՠջջճջ՟փ Շ՜ջ ՞էըճռ. Ն՜՝ճս-

՞ճ՟ճձճոճջ ժ՜ձ՞ձՠ՜ռ <ժ՜ձ՞ձՠ՜ռ> այ՜պժՠջ ՠս զ 
ձկ՜ ՠջժջյ՜՞զէ ժ՜կՠռ՜ս... 14 ի՜կ՜ջ. Ես ՞ձ՜հզձ զ 
կբն ՝ճռճհձ ՠս ՜հէ ի՜կ՜ջտ կզձմՠս Ճ (100) — [Բ՜ձ.] 

Աջ՜ջ աճոժՠխբձ յ՜պժՠջո...փ [Մՠժձճսդ.] Յճջճս՛կ ՜կզ: 

Պ՜պ՜ոը՜ձՠկ. Ս՜ժ՜ս աժձզ ՠջ՜աճհ... 

՟. 54՜—66՜ Գէճսը մճջոփ Շ՜ջ ՞էըճռ. Ահո 

՞էճսըո յ՜ջճսձ՜ժբ ագձդՠջռճսկձ Ն՜՝ճս՞ճ՟ճձճոճ-
ջ՜հ հճջճսկ զձտձ ձ՜ը յ՜պկբ... ճսոպզ ի՜կ՜ջ չՠջ-
նզձ աԱոպճս՜թ ծ՜ձ՜մբ ՠս վ՜շ՜սճջբ — [Բ՜ձ.] 

Ծ՜խժՠ՜էտ զ յ՜է՜պզ զկճսկփ [Մՠժձճսդ.] Թբճ՟ճջճո ՜-

շ՜ժռբ... 

ՠ. 66՜—77՝ Գէճսը իզձ՞ՠջճջ՟փ Շ՜ջ ՞էըճռ. 

Բ՜խպ՜ո՜ջ՜հ ՞զձՠի՜ջզ ՠս ոջ՝՜ա՜ձ ՜ձրդճռձ ՜-
յ՜ժ՜ձճխզ... ակ՜ջ՞՜ջբճսդզսձո զ կզ՜ոզձ ժ՜ջ՞՜ս 
յ՜պկբ ՠս իՠպՠսզ — [Բ՜ձ.] Բ՜խպ՜ո՜ջ դ՜՞՜սճջձ 

՜ջ՜ջ ակՠթ՜՞ճհձ ըջ՜ըծ՜ձփ [Մՠժձճսդ.] Ի չՠջնզձ ՜-

կզ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձ զսջճհ... 

ա. 77՝—85՜ Գէճսը չՠռՠջճջ՟փ Շ՜ջ ՞էըճռ. Ն՜-

ը՜ջ՜ջտձ ձ՜ը՜ձլՠէճչ կՠթճսդՠ՜ձ Դ՜ձզբէզ... իջ՜-
կ՜հբ դ՜՞՜սճջձ, ՠս ո՜իկ՜ձբ, ազ ՜կՠձՠտՠ՜ձ ՠջժձ-
մզռզձ հԱոպճսթճհ Դ՜ձզբէզձ — [Բ՜ձ.] Զզ զռբզձ զ ՝ճ-

էճջ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձ զսջճսկփ [Մՠժձճսդ.] Բ՜ղըՠ՜էտ զ 

ժճսո՜ժ՜էճսդզսձո ՠս զ ՞՜ս՜շո... 

բ. 85՜—98՝ Գէճսը ՠրդձՠջճջ՟փ Շ՜ջ ՞էըճռ. 

Մզձմՠս ռ՜ոպ Դ՜ձզբէ ազջո զսջ ա՜շո ՠս աՠջ՜աո դ՜-
՞՜սճջ՜ռձ Բ՜՝զէճձ՜ռսճռ յ՜պկՠ՜ռ... ճջ ՜հէճռ ՜-
կՠձզռ հ՜նճջ՟զ, ճջ ՠխ՜ձզ վ՜շ՜սճջ ՠս հ՜սզպՠձ՜-
ժ՜ձ — [Բ՜ձ.] Յ՜շ՜նձճսկ ՜կզ Բ՜խպ՜ո՜ջ՜հփ [Մՠժ-

ձճսդ.] Ոսջՠկձ ՜հո պՠոզէո Դ՜ձզբէզ... 

գ. 98՝—110՝ Գէճսը ճսդձՠջճջ՟փ Շ՜ջ ՞էըճռ. Յ՜-

շ՜նձճսկ ՜կզ Բ՜խպ՜ո՜ջ՜հ Դ՜ձզբէ ՠպՠո ապՠ-
ոզէ... ի՜կ՜ջ 25. Գ՜՝ջզբէ ՜հձճս ժՠջյզս, ճջճչ ՜ո՜-
ռզ ապՠոզէձ կՠժձբ Դ՜ձզբէզ — [Բ՜ձ.] Եո՚ Դ՜ձզբէ 

աժձզ ՜հձկ...փ [Մՠժձճսդ.] Ահոզձտձ՚ աժձզ ՜շ՜նձճհ պՠո-

էՠ՜ձ... 

դ. 110՝—36՝ Գէճսը զձձՠջճջ՟փ Շ՜ջ ՞էըճռ. Դ՜-

ձզբէ ՜խրդբ չ՜ոձ ՜ա՜պճսդՠ՜ձ իջբզռ զ ՝՜՝ՠէճձ՜-
ժ՜ձ ՞ՠջճսդՠձբ... աժձզ ՠրդ՜ձ՜ոճսձ ղ՜՝՜դճսռ ՜-
կ՜ռ — [Բ՜ձ.] Յ՜շ՜նձճսկ ՜կզ Դ՜ջՠիզփ [Մՠժձճսդ.] 

Յճջճսկ ՜կզ Դ՜ջՠի հ՜խդՠ՜է աԲ՜՝զէճձ... 

ե. 136՝—46՝ Գէճսը պ՜ոձՠջճջ՟փ Շ՜ջ ՞էըճռ. Ա-

հո ՞էճսըո ՠջժճսռ ճջտ իՠպՠսզձ հ՜շ՜ն՜՝՜ձճսդզսձ բ, 
ազ ճմ զձմ ա՜հէ կ՜ջ՞՜ջբձ ՜շձբ... ակ՜ջպձ իջՠղպ՜-
ժզձ իջբզռ գձ՟ իջՠղպ՜ժզձ յ՜ջոժ՜ռ ՠս հճսձ՜ռ — 

[Բ՜ձ.] Յՠջջճջ՟ճսկ ՜կզ Կզսջճոզփ [Մՠժձճսդ.] Յ՜կզ 1 

դ՜՞՜սճջՠէճհձ զսջճհ ՜սՠջՠ՜է Բ՜՝զէճձզ... 

ե՜. 146՝—66՜ Գէճսը ԺԱ—ՠջրճջ՟փ Շ՜ջ ՞էըճռ. 

Հջՠղպ՜ժձ ձ՜ը ՜ոբ Դ՜ձզբէզ այ՜պՠջ՜ակճսձո 
հՠպձճջ՟՜ռձ կՠթզ Ախբտո՜ձ՟ջճս, ճջ՟ճձ Սՠէՠսժՠ՜ռ... 
աՆՠշձ ՠս աձճջզձ ՝շձ՜սճջճսդզսձ ՞ջբ — [Բ՜ձ.] Իոժ 

ՠո հ՜շ՜նձճհ ՜կբ Դ՜ջՠիզ ժ՜հզ...փ [Մՠժձճսդ.] Ահոճտզժ 

ճմ ՠձ ՝՜ձտ Դ՜ձզբէզ... 

ե՝. 166՜—87՜ Գէճսը պ՜ոձՠսՠջժճսՠջրճջ՟փ 

Շ՜ջ ՞էըճռ. Յ՜հոկզժ ՞էըճն հ՜հպձ՜յբո ՜ձռ՜ձբ ՜շ 
հՠպզձ ե՜կ՜ձ՜ժոձ... ռճսռ՜ձբ ազղը՜ձճսդզսձ Նՠշզձ 
ՠս աի՜է՜թ՜ձո կձ՜էճռ հՠջզո ՜կո գոպ ժզոճհ ժ՜կ 
1290 րջ — [Բ՜ձ.] Իոժ հ՜հձկզժ ե՜կ՜ձ՜ժզփ [Մՠժ-

ձճսդ.] Ի ե՜կ՜ձ՜ժզ Նՠշզձ... 



ե՞. 181՜—92՜ Գէճսը ԺԳ—ՠջրջճջ՟փ Շ՜ջ ՞էըճռ. 

— [Բ՜ձ.] Էջ ՜հջփ [Մՠժձճսդ.] Գզպՠէզ բ, դբ ՜հո ՞էճսըո 

ՠս ի՜պՠսՠ՜էձ ճմ ժ՜հ ՜ջ՟ՠձ ՠ՝ջ՜հՠռզո... 

ե՟. 192՜—6՝ Գէճսը ԺԴ—ՠջրճջ՟փ Շ՜ջ ՞էըճռ. 

Դ՜ձզբէ հ՜հպձՠ՜ռ աձՠձ՞ճսդզսձ տ՜ի՜ձ՜հզռձ Բՠ-
է՜հ... զ ՞ճս՝ձ ՜շզսթճսռ ՜ջժ՜ս, ՝՜հռ հԱոպճսթճհ ՜-
ա՜պՠռ՜ս — [Բ՜ձ.] Աջ՟, Դ՜ձզբէ բջ ոՠխ՜ձ՜ժզռ դ՜-

՞՜սճջզձփ [Մՠժձճսդ.] Ահո դ՜՞՜սճջո ճմ բջ Կզսջճո... 

՜հէՠս ՝՜՝զէճձ՜ռզտ, յ՜ջոզժտ ՠս ՜հէ իՠդ՜ձճոտ ժզջ՜-

շզձփ 

— 196՝—8՝ Եաջ՜վ՜ժճսկձ ՠս զխլ իՠխզձ՜ժզձ 

՜շ ոճսջ՝ կ՜ջ՞՜ջբո — Զճսոճսռ՜ձՠէձ ՠս աճջճպ՜էձ 

կ՜ջ՞՜ջբզռ էճս՜տ աձճո՜ տձձՠէճչ ՠս կՠժձՠէճչ... 

— 198՝—200՝ Փ՜շ՜՝՜ձճսդզսձ հ՜սզպՠձ՜ժ՜-

ձզ զկ՜ոպճսդՠ՜ձ զ ի՜կ՜շրպ ՞ճջթճռ ՠս պՠոէՠ-

՜ձռձ Դ՜ձզբէզ — Բ՜ակ՜ա՜ձ ՠս ՝՜աճսկ ժՠջյզս ըր-

ոՠռ՜ս Տբջ կ՜ջ՞՜ջբզռ... Տբջ ՝՜եզձ ե՜շ՜ձ՞ճսդՠ՜ձ 

զկճհ, ՝՜եզձ զկ հՠջժջզձ ժՠձ՟՜ձՠ՜ռ. Փ՜շտ... չՠջնփ 

Բ. 209՜—23՜ Մՠժձճսդզսձ ձ՜ըժզձ գձդՠջռճս՜-

թճհձ ոջ՝ճհձ Պՠպջճոզ 
— 209՜—15՜ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձճսդզսձ — Եջՠտ ՜ոպ 

գոպ ոճչճջճսդՠ՜ձ ձ՜ը՜ջժ՜ձՠէզտ ՠձ, ձ՜ը՚ աիՠխզձ՜-

ժճսդՠձբ ՠս ՜ջե՜ձ՜յ՜պճսուդՠձբ... 

1. 215՜—23՜ Գէճսը ՜շ՜նզձ. Շ՜ջ ՞էըճռ. 

Ն՜ըժզձ կ՜ոձ ՜հոճջզժ ՞էըճհ զ ի՜կ՜ջճհ 1... — Պՠ-

պջճո ՜շ՜տՠ՜է Յզոճսոզ Քջզոպճոզփ Աոճջզձ գձդՠջռճ-

ս՜թ Պՠպջճոզ ՜շ՜տՠէճհձ՚ Սզկրձ Կՠվ՜հզձ... ճսջՠկձ ՜-

ջզ՜յբո ՜ոյըձն՜ձ՜ժ՜ձ բ հ՜հոկզժ ժՠձռ՜խճչ ՝՜/// 

(դՠջզ): 

Մզ՜հձ կբժ ՜ձ՜ս՜ջպ ՞էճսը: 

1023 
Մ Ա Շ Տ Ո Ց  

 ՌՂԳ — 1644 

ԳՐԻՉ՚ Յճչ՜ձձբոփ 
ԹԵՐԹ՚ 190. մ՞ջճս՜թ՚ 169՜փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԺԶ×12 (Գ, ԺԴ 14, Զ 

11, ԺԶ 7)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 17×12,2փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժ-
ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջ (ձրպջ՞զջ հ՜սՠէ՜՞ջճխզ՚ 1՜՝, 3՝, 28՝—9՜, 
34՝—5՜, 168՝, 170՝—1՜)փ ՏՈՂ՚ 20փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜-
՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ 
ժպ՜սփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 4՜փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 25՜, 33՜, 49՜, 73՜, 85՜, 97՝, 109՜, 
125՜, 135՝, 137՜, 148՝, 157՝, 161՜, 162՜՝, 163՜, 164՜, 
166՜՝, 167՜, 168՜, 172՝, 174՜, 175՝: Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 
դշմձ՜հզձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚  ժ՜յճհպ, 
՟ՠխզձ, ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. պՠխ—պՠխ դ՜ձ՜տզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճս-
ձ՜վճըճս՜թ, կ՜ո՜կ՝ ռՠռ՜ժՠջ, կ՜ոձ՜սճջ՜յբո ոժա՝ճսկ ՠս 
չՠջնճսկփ 34, 168 ՠս 170 դՠջդՠջգ ՠջժվՠխժճս՜թփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ 
ռՠռ՜ժՠջ ՠս տՠջթճս՜թ, ՠաջՠջգ ՠս դզժճսձտգ՚ չձ՜ոճս՜թ ճս կ՜-
ղճս՜թ, թ՜հջՠջգ՚ յճժճս՜թ, ժ՜յզմձՠջձ՚ գձժ՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 2՜՝ Ն՜ը՜՟ջճսդզսձ ՠս ռ՜ձժ ՜սջիձճսդզսձ 

՞ջճռո — Վ՜ոձ կժջպճսդՠ՜ձձ... Վ՜ոձ յ՜ղպկ՜ձ 

՜սճսջ Դ ՞էըճհձ (Ա—ԻԷ)փ 

1. 2՝—16՜ Կ՜ձճչձ կժջպճսդՠ՜ձ — Յճջե՜կ 

տջզոպճձՠ՜ ՜շձՠձ, ձ՜ը՚ մբ յ՜ջպ հՠժՠխՠռզձ դճ-

խճսէ... 

— Գջմզռ՚ 16՜ «Յՠպ բ ՞ջ՜թ, ժ՜ջ՟՜հ [Ոջտ կժջպՠռ՜ձ 
ՠս էճսո՜սճջՠռ՜ձ] ՠխ՝՜հջ ՠս ակՠխ՜սճջո հզղՠ՜ռ»: 

2. 16՜—8՝ Կ՜ձճչձ ձղ՜ձ ՜սջիձՠէճչ — Աոբ ղ՜-

ջ՜ժ՜ձ ԱԿ. Խճջիճսջ՟ձ ՜ձծ՜շփ Ս՜խկճո. Յ՜ջՠսճս ՠ-

ի՜ջ... 

3. 18՝—22՝ Կ՜ձճչձ ի՜ձ՟ՠջլ ի՜ջո՜ձՠ՜ռ 

՜սջիձՠէճ (թ՜հջ՜ժ՜յ՚ «Խ՜մ՜պճսջ») — Խ՜մ՜ձղ՜ձ 

՟ջճղկ՜կ՝ ձըղ՜ձ՜ս յ՜ջ՜ժ՜ձ վ՜շ՜ստ ա՜ջ՟՜ջՠ՜է... 

4. 22՝—8՜, 29՝—34՜, 35՝—44՜ ՜. Յճջե՜կ 

ի՜ջոձ վՠո՜հ՜ձ՜է յզպզ. ըջ՜պձ ՜հո բ — Փՠո՜հզձ 

ՠս ի՜ջոզձ ըջ՜պձ ՠս տ՜ջճաձ ՜հո բ. Զզձմ ճջ ՜շ՜տՠ-

՜էտձ, ի՜հջ՜յՠպտձ ՞ջՠէ ՠձ... ՝. (25՜) Խջ՜պ ա՞ճս-

ղճսդՠ՜ձ, աճջ պ՜ռբ տ՜ի՜ձ՜հձ ի՜ձ՟ՠջլՠէճռձ յո՜ժ 

՜շձՠէ ժ՜ձը՜ս... — 31՜—2՜ Ես ՜ոՠձ աՠջքո ՜սջիձճս-

դՠ՜ձ — Ակՠձ՜ա՜սջ Տբջ դ՜՞՜սճջ դ՜՞՜սճջ՜ռ... 

5. 44՜—5՜ Կ՜ձճչձ յո՜ժ չՠջ՜ռճսռ՜ձՠէճհ — 

Ես հՠպ Է ՜սճսջ ՠջդ՜հ տ՜ի՜ձ՜ձ, ՠս ՜շձճս աձճո՜... 

6. 45՜—8՝ Կ՜ձճձ ի՜խճջ՟ պ՜էճհ — Աշձճս տ՜-

ի՜ձ՜ձ աՍճսջ՝ ըճջիճսջ՟ձ ՠս ը՜մ ՜շ՜նզ ՠս ՝ճսջ-

չ՜շ... 

7. 49՜—73՜ Կ՜ձճչձ դ՜խկ՜ձ — Յ՜սջե՜կ ա՜-

կՠձ՜հձ ձձնՠռՠ՜էոձ զ Քջզոպճո հճսխ՜ջժՠձ, Ս՜խկճո, 

Կռճսջ՟. Ոխճջկՠ՜ զձլ Աոպճս՜թ... 

՜. 59՝—62՝ Գ՜ձլ դ՜խկ՜ձ («Մ՜ձչՠէո») — 

Մզձ՟ զ հԷբձ... 

՝. 62՝—3՝ Ոխ՝ ձձնՠռՠէճռ — Ոչ տ՜ի՜ձ՜հտ ՠս 

չ՜ջ՟՜յՠպտ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ... 

՞. 63՝—5՝ Ոխ՝ ՞ՠջՠակ՜ձզ — Յՠջՠժ իճխչՠ-

ջ՜ստձ ՜ձռ՜հ... 

՟. 65՝—7՝ Ոխ՝ պխ՜հ կ՜իս՜ձ — Աջ՜ջզմձ ՜ջ՜-

ջ՜թճհ կՠջ ՝՜ջժ՜ռ՜ս... 

ՠ. 67՝—9՝ Դ՜խ խ՜ջզյզ, Ն՜խ՜ղզ ՜ո՜ռՠ՜է — 

Ղ՜ջզյզձ ժՠ՜ձտձ է՜էճս ճխ՝ՠս՜ժ՜ձ... 

8. 73՜—81՝ Կ՜ձճչձ ՜հ՞՜է՜ռզձ — Ի ծ՜ձ՜-

յ՜ջիզձ ՜ոՠձ [Ա]ն՝զթտ... 78՜—81՝ Ե՜սդձ ՜սջ ՜ոՠձ 

Ան՝զթտ... 

9. 81՝—5՜ Կ՜ձճչձ ՠ՜սդձՠջճջ՟ ՜սճսջձ — Ս՜խ-

կճո. Հճ՞զ տճ ոճսջ՝ ՠս ՝՜ջզ, Տբջ, էճսջ ՜խ՜սդ[զռ]... 



 

10. 85՜—93՜ Կ՜ձճչձ պխ՜հ դ՜խՠէճհ — Աոՠձ 

Ս՜խկճո, Աշ տՠա, Տբջ, ի՜կ՝՜ջլզ... 

11. 93՜—5՜ Կ՜ձճչձ ՜հ՞ճհձ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠա-

կ՜ձձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Ասջիձՠռբտ կ՜ձժճսձտ... 

12. 95՝—7՝ Կ՜ձճչձ ՠսդձՠջճջ՟ ՜սճսջձ — Եջ-

դ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձ, Ս՜խկճո. Եջ՜ձՠէզտ ՠձ, ճջ ՝ձ՜ժՠ՜է 

ՠձ զ պ՜ձ Տՠ՜շձ... 

13. 97՝—102՝ Կ՜ձճչձ իճ՞զ՜ի՜ձ՞զոպ եւ ՜շ-

ձՠէճհ ՠս ՜խ ՜սջիձՠէճհ — Ս՜խկճո. Եջ՜ձզ ճջճսկ դճ-

խճս... 102՜՝ Ես ՜ոբ ա՜խ՜սդո [՜խ ՜սջիձՠէճհ] — Ասջ-

իձՠ՜է ՠո Տբջ Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜ժ՜է... 

14. 102՝—8՝ Կ՜ձճչձ պՠ՜շձ՜ժ՜ձզ — Աթՠձ 

աաճս՜ջ՜ժձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ... 

15. 109՜—24՝ Կ՜ձճչձ ը՜մ ՜սջիձՠէճհ — Լճսջ 

Աոպճս՜թ ՜խ՜սդզռ զկճռ ... 

16. 124՝—37՜ Կ՜ձճչձ նճսջ ՜սջիձՠէճհ — Աշՠ՜է 

տ՜ի՜ձ՜ձ աը՜մձ ՠս հԱսՠպ՜ջ՜ձձ ՠս աՍճսջ՝ կՠշճձձ... 

— 135՝—6՝ Ք՜ջճա կժջպճսդՠ՜ձ նճսջ ՜սջիձՠէճհ, 

աճջ ՜ո՜ռՠ՜է բ Յճի՜ձբո Ծճջթճջՠռճհ («Յճի՜ձձզոզ 
ՠջ՞») — Յ՜կՠձ՜հձ ե՜կ ՜սջիձՠկտ ա՜սջիձՠ՜է Փջժզմձ 

Էկ՜ձճսբէ... 

17. 137՜—48՜ Կ՜ձճչձ Ոպձ՜էըւ՜հ ՜շձՠէ — 

Դձՠձ աՍճսջ՝ ը՜մձ ՠս աԱսՠպ՜ջ՜ձձ ՠս ՜ոՠձ, Ս՜խկճո 

Ծ. Ոխճջկՠ՜ զձլ Աոպճս՜թ... 

142՝—3՝ Ես յ՜ջ ՜շՠ՜է ՜ոբձ ատ՜ջճաո — Աո-

պճս՜թ կՠթ իգա՜սջ ոտ՜ձմՠէ՜՞ճջթ ա՜սջճսդզսձ... 

18. 148՝—57՜ Կ՜ձճձ ձ՜ս՜ժ՜պՠ՜ռ ՠժՠխՠռճհ 

յխթՠէճհ ՜ձ՜սջզձ՜ռ, ՠս ղ՜ջեՠ՜է ոՠխ՜ձճհ չՠջըո-

պզձ ի՜ոպ՜պՠէ — Մպ՜ձբ ՠյզոժճյճոձ հՠժՠխՠռզձ 

ի՜ձ՟ՠջլ տ՜ի՜ձ՜հզստ ՠս ո՜ջժ՜ս՜՞ուտ... 

19. 157՜—61՜ Կ՜ձճձ ՜ս՜ա՜ձ ՜սջիձՠէճհ — 

Տ՜ձզձ ա՜ս՜ա՜ձձ զ պՠխզ զսջ ի՜ոպ՜պՠձ... 

20. 161՜՝ Կ՜ձճչձ հճջե՜կ ճջ ՟ճսշձ ՟ձՠձ ՠժՠ-

խՠռճհձ — Հ՜ոպ՜պՠձ զ պՠխսճն զսջճսկ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խ-

կճո. Խճոպճչ՜ձ... 

21. 161՝—2՝ Կ՜ձճչձ ի՜ձ՟ՠջլզձ ոյ՜ոճս ՜սջ-

իձՠէճհ — Տ՜ձզձ հՠժՠխՠռզձ ՜շ՜նզ ՝ՠկպզձ ո՜ջժ՜-

ս՜՞, զ չՠջ ճսձՠէճչ ՜ոՠձ, Ս՜խկճո. Սզջՠռզռ ատՠա 

Տբջ... 

22. 162՝ Կ՜ձճչձ ոժզ[ի] ՠս կ՜խակ՜ձ ՜սջիձՠ-

էճհ — Լճս՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ ՠս ՜յ՜՚ ՞զձճչ... 

23. 162՝—4՜ Կ՜ձճձ ե՜կ՜ի՜ջ ՜սջիձՠէճհ — 

Բՠջՠձ ՜շ՜նզ ՝ՠկ՝զձ, էճս՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ ՠս ՜յ՜՚ ՞զ-

ձճչ... 

24. 164՜—6՜ Կ՜ձճչձ ոՠջկ ՠս ղՠխն ՠս իձլ՜ձ 

՜սջիձՠ՜է — Ս՜խկճո. Քՠա չ՜հՠէ բ ՜սջի[ձճսդզսձ]... 

25. 166՜՝ Ախ՜սդ չ՜ոձ ՠջ՜ղպզ — Տբջ Աո-

պճս՜թ, ճջ հ՜խ՜՞ո ձ՜ը՜ձլճսձ էճս՜ջ Եխզոբզ կ՜ջ՞՜-

ջբզձ... 

26. 166՝—7՜ Ախ՜սդտ ճջ յՠխթ զձմ ժՠջՠ՜է զռբ 

— Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, ճջ զ ոճսջ՝ո ՝ձ՜ժՠ՜է ՠս ի՜ձ՞ճս-

ռՠ՜է... 

27. 167՜—8՜ Կ՜ձճչձ ձճջ ՞զջտ ՜սջիձՠէճհ — 

Տ՜ձզձ հՠժՠխՠռզձ ՠս ի՜ձՠձ զ ՝ՠկպձ ճսձՠէճչ ո՜ջժ՜-

ս՜՞ձ զ չՠջ՜հ ՝՜աժ՜ռձ... 

28. 168՜, 9՝—70՜, 71՝—2՜ Կ՜ձճչձ ը՜մ՜-

էճս՜հ ՜շձՠէ — [Ս]՜խկճո. [Ն]ղ՜ձՠռ՜սփ Ըձդՠջռճս՜թ զ 

Չճջջճջ՟ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձռ. Ես ՜ոՠձ ՜ջտ տ՜խ՜տզձ... 

29. 172՝—82՝ [Ասՠպ՜ջ՜ձտ Իսխ՜՝ՠջզռ, Բեղժճս-

դՠ՜ձ, Պ՜ղպ՜կ՜ձ]փ Իսխ՜՝ՠջզռ Ասՠպ՜ջ՜ձ, Մ՜դբ-
ճո — Ես հՠջՠժճհզ ղ՜՝՜դճսձ... 

30. 182՝—8՝ Կ՜ձճչձ Մՠթզ իզձ՞ղ՜՝՜դզձ — 

Զ՜բ՜ղը՜ջճխո եճխճչզձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ ՠս ՜ոՠձ 

Ս՜խկճո. Աշ տՠա, Տբջ, ի՜կ՝՜ջլզ... 

Բ. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձտ ԺԸ ՟.] 
1. 1՜ [Դՠխ նՠջկզ] — Դ՜ջլՠ՜է լճսձ կբն դ՜-

վզջ... 1՜. Ախրդտ չ՜ոձ նՠջկզ — Պ՜իզ, կ՜իզ, ղ՜ջ՜-

իզ... 1՝ Վ՜ոձ տճոզ — Պ՜խ՜պ՜ձճոզ ՜շ ոՠջկձ... 1՝. 

Վ՜ոձ տ՜կճհ (՜պ՜կզ) ռ՜սզ — Աշ Է ի՜պ թզջ՜ձզ 

մզջ... 1՝ Թբ ժ՜կզո զկ՜ձ՜է ժձճն վճջձ պխ՜հ բ դբ ՜խ-

մզժ... 1՝ Թբ ժ՜կզո ՞՜ջզձ ՜խբ նջճչ դջնզջ 3՝ Ահէ ՞ջբ 

նՠջկզ զ չՠջ՜հ ի՜չժդզձ — Պ՜իզ, ՜իզ, ղ՜ջոմզ... 

2. 98՝—9՜, 34՝—5՜ Վ՜ոձ ՠջժջճջ՟ յո՜ժ ՜-

կճսոձճսդՠ՜ձ — Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, ճջ զ իջՠղպ՜ժ՜ռ 

ըրոՠռՠ՜է ՝՜ձ՟ զ կ՜ջ՞՜ջբզռ (ժջժ. 168՝, 170՝)փ 

3. 170՝ Թվ՜ժ՜ձ ՜հո բ ճջ ՞ջՠռ՜ձտ (Ախզսո՜ժ 

պ՜ջՠ՞ջզ՚ ՌՄԺԸ — ՌՄԾԲ) 

4. 171՜ [Դՠխ տձճհ] — Մ՜պը՜ղ բջբըբձ ճջ տճսձ 

մզ էզձզ... Վ՜ոձ ՟ՠխ ՝ՠջ՜ձ ռ՜սՠէճհ — Աշ ճոժզ, 

աշձՠը... 

5. 190՜ Գզջ նՠջկ՜ձ — Գզջ բ ա՜հո իջՠղպ՜ժ՜ռ 

՜ձճս՜կ՝... 

6. 190՝ Ս՜չ՜պ ի՜հջ՜յՠպ՜ռ — Պՠջծ՜յ՜պզս 

ՠս ՞ՠջ՜ա՜ջ՟ ՜ջվզ՜հվ՜հէ ՠս տջզոպճո՜յո՜ժ... 

1—5 հ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձձՠջգ ի՜ս՜ձ՜՝՜ջ յ՜պժ՜ձճսկ 

ՠձ պբջ Խ՜մ՜պճսջզձ (պՠո Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ հՠպ՜՞՜հզ 2,3)փ 

ՅԻՇԱՏԱՐԱԿԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

109՜ Աձ՜ջե՜ձ ՞թճխո հզղՠռբտ, ՠս Աոպճս՜թ ճ-

խճջկզ ՜ո՜ռբտ, ձկ՜ վ՜շո պ՜էձ յ՜պզսփ 

189՜ Փ՜շտ ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ, ՠա՜ժզ 

պբջճսդՠ՜ձ ՠս իՠշ՜իզսո՜ժ ՟՜ս՜ձճսդՠ՜ձ ի՜կ՜յ՞՜-

խ՜վ՜ջ, աճս՞՜յժղզշ, չոՠկ՜՞ճհ, զձտձ՜յ՞ճհ ՜ձՠխզ ՠս 

կըղպըձնՠձ՜սճջզ բճսդՠ՜ձ ՠս կզճսդՠ՜ձ՚ Հ՜սջ, ՠս Ոջ-

՟ճհ, ՠս Հճ՞ճհձ Սջ՝ճհ. ՜կբձփ Ի դվ՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ ՌՂԳ 

(1644) բջ, լՠշ՜կ՝ հ՜կՠձ՜կՠխ ՠս ՜ձզկ՜ոպ, ՠխգՠէզ 

ՠս կՠխ՜ստ էզ, ՜ձ՜ջե՜ձ ՠս ոճսպ՜ձճսձ Յճչ՜ձձբո 

՞ջմզփ Յճջե՜կ կՠա ՜սջիձՠռզձ դվ[զձ] ՌՁԹ (1640) բջփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 



1. 189՜ Փզէզյճո ժ՜դճխզժճոզ դվ՜ժ՜ձ ՜հո բ՚ 

ՌՁԲ (1633)փ 

2. 171՜ (Յ՜սՠէ՜՞ջճխզ) Տբջ Յզոճսո Քջզոպճո, 

տ՜ձազ ՞զձ հ՜ջՠ՜ձ տճյ ՠկ ՟ճս ըոպՠխթՠէ, կզ ժճջճսո՜-

ձՠէ. ա՞ճջթո լՠշ՜ռ տճռ կզ ՜ձպՠո ՜շձՠէփ Հ՜կ՜-

տ՜կռզ Աոպճս՜թ[՜]պճսջ չ՜ջ՟՜յՠպձ հճջե՜կ ժ՜-

դճխզժճո օջիձչՠռ՜ս զ հԱդշըձ Սճսջ՝ Էնկզ՜թզձ դվզձ 

ՌՃԿԴ—զձ (1715), ՠո՚ պբջ Խ՜մ՜պճսջո ՞ջՠռզ ըոպճս՞, 

ՠս զկ Դ ՜ոպզծ՜ձո ձճջ՜հ բձ. Աո՜ռ. Աոպճս՜թ հզսջ իճ-

՞զձ էճսո՜սճջՠոռբփ 

3. 190՝ Ոջե՜կ ՠո՚ պբջ Խ՜մ՜պճսջ տ՜ի՜ձ՜հո, 

րջիձճսՠռ՜հ զ ՞ՠխձ Դ՜էճ, զ դվ՜ժ՜ձզձ Հ՜հճռ ՌՃՀԸ—

զձ (1729)փ Ահո ՞զջո կձ՜հ,/ Ձՠշտո ՞ձ՜հ,/ Տժ՜ջ կ՜ջկզ-

ձո զ իճխ ՟՜շձ՜հփ 

4. 189՝ (ԺԸ ՟., ձճպջ՞զջ) Աջ՟ ՠս ՠո՚ Ախ՜հէ՜ջո, 

՜շզ աՄ՜ղպճռո ի՜է՜է իձմզռ զկճռ հզղ՜պ՜ժ զձլ ՠս զկ 

թձճխ՜ռձ, ի՜հջձ զկ՚ Աս՜տպբջձ, ՠս կ՜հջձ զկ՚ Մ՜ջտ՜-

ջզպձ, ՠս ՠխ՝՜հջձ զկ՚ Վ՜ջ՟՜ձ՜ձ, տճսջձ զկ՚ Պբ-

ժզոճսէդ՜ձ, ՠս ժճխ՜ժզռձ զկ՚ Խ՜ձճսկձ, ՠս ճջ՟զտձ զկ՚ 

պբջ Գջզքճջձ, Եսաՠժզբէձ, Պ՜էզձ, ՠս ի՜ձ՞ճսռՠ՜է ճջ-

՟զձ զկ՚ Գՠխ՜կձ, ՠս տճսոպջձ զկ՚ Ն՜ձ՜խբձ, Գճսէճսկձ, 

ՠս ի՜ձ՞ճսռՠ՜է տճսոպջձ զկ՚ Խզէբձ, Թ՜ծճսկձփ Ես ՟՜ջ-

լՠ՜է հզղՠռբտ ապբջ Գջզքճջձ ՠս ժճխ՜ժզռձ ձճջ՜՚ Ե-

դ՜ջձ, ՠս ճջ՟զձ զկ՚ Գՠխ՜կձ, ՠս տճսոպջձ զկ՚ Ն՜աէճս-

ը՜ձձ ՠս ի՜սջՠխ՝՜հջձ զկ՚ պբջ Ոոժ՜ձձ ՠս ժճխ՜ժզռձ 

ձճջ՜՚ Եդ՜ջձ, Ք՜ոբ՜ջձ ՠս ժճխ՜ժզռձ ձճջ՜հ՚ Կ՜ս-

ա՜էձփ Ես ՟՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ` Ն՜ձ՜խբձ, ճջ ժբո ՞զձ ՠ՟ 

Մ՜ղպճռզո զսջ իճ՞ճհձ հզղ՜պ՜ժփ Հ՜ձ՟զյճխտ ոճջ՜հ, 

ժ՜ջ՟՜էճչ ժ՜կ ՜սջզձ՜ժՠէճչ Ոխճջկզ ՜ո՜ռբտ էզ ՝ՠ-

ջ՜ձճչ զ կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էըոպՠ՜ձձ Քջզոպճոզ լՠա ճ-

խճջկՠոռզ. ՜կբձփ Հ՜հջ կՠջ ճջ հՠջժզձոփ 

5. 189՝ (ԺԸ ՟., ղխ՜՞զջ) Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ Ակզ-

ձ՜ձ, ժճխ՜ժզռ ձճջզձ՚ Ն՜աէճսը՜ձ, տճհջ զսջձ, ՜ձբջձ 

ՠս իրջ՜տճհջձ՚ Մ՜ի՝ճսյձ, ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզճզտ զ 

Քջզոպճոբ. ՜կբձփ 
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Ախոջ՜ս ՞զսխ (Ք՜ն՝ՠջճսձզտ) ՌԺԳ — 1564 

ԳՐԻՉ՚ Մժջպզմ ՠջբռփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Կճսէ՞ճսձփ 
ԹԵՐԹ՚ 226+1 (ժջժ. 8) — 1 (դշզմտ 81). մ՞ջճս՜թ՚ 224՝—6՝փ 

ՊՐԱԿ՚ Ա—ԺԹ×12 (Ա, Թ, ԺԴ 11, Բ, ԺԹ 14, Զ 9, ԺԷ 8) + 1×4փ 
ՆԻՒԹ՚ դճսխդ՚ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 17×12,3փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ 
՝ճէճջ՞զջ (հ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձգ՚ ձրպջ՞զջ)փ ՏՈՂ՚ 16—17փ ԿԱԶՄ՚ 
՟ջճղկ՜ա՜ջ՟, ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ՚ ՟շձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ պ՜ը-
պ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ժպ՜սփ 

 

 

 ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — չջ՜ռՠջբձ: Յ՜հոկ՜սճսջտ (՛): 
ԺԳ—ԺԴ ՟՟.: 2 (Ա—Բ) + 2 (Գ—Դ): Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, 
ձճսոըճսջզ ՞ջմճսդՠ՜կ՝: Սժա՝զ (Ա, Բ) յ՜իյ՜ձ՜ժգ` ՞էըզչ՜հջ: 

Կ՜ջ՟՜է Ա—Բ, Դ—Գ. «...dayo iosia paseqi o(ufl)isa 
p(ir)isaT(Â)sasaÁ da dakles paseqi igi meaToTxmetisa dRe-
sa... » 

«...da warvida qelkia da romelTa igi ubrZana mefe-
man...» 

(չՠջթ՜ձՠռ Պ. Մճսջ՜՟ՠ՜ձգ): 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. պՠխ—պՠխ դ՜ձ՜տզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճս-
ձ՜վճըճս՜թ ռՠռ՜ժՠջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ կ՜ո՜կ՝ ռՠռ՜ժՠջ, ՜ձ-
ժզսձձՠջգ՚ կ՜ղճս՜թ, դզժճսձտզ ոպճջզձ թ՜հջգ՚ կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1. 4՜—17՜ (ժջժ. 3՜՝, յ՜ժ՜ո՜սճջ) Սժզա՝ձ 

կժջպճսդՠ՜ձ — Ասջիձՠ՜է Հճ՞զտ Սճսջ՝ Աոպճս՜թ... 

2. 17՜—31՜ Կ՜ձճձ յո՜ժ ՜սջիձՠէճհ ՜կՠձ՜հձ 

տջզոպճձբզռ — Բ՜հռ ՞զպՠէզ բ, ազ ոժզա՝ձ յո՜ժզձ 

ձղ՜ձ բ... 19՝ Վ՜ոձ հ՜ձլձՠէճհ աի՜ջոձ զ վՠո՜հձ ՠս 

ավՠո՜հձ զ ի՜ջոձ ՜շ՜նզ ՟ջ՜ձ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռճհձ — 

Աջ՟, յ՜ջպ բ տ՜ի՜ձ՜հզձ, ճջ աըջ՜պ յո՜ժզո զ կզպ 

՜շձզ... 

— 20՜—1՝ Ես ՜յ՜հ ՜ոՠձ աՠջ՞ո ՜սջիձճսդՠ՜ձ 

— Ակՠձ՜ա՜սջ Տբջ Թ՜՞՜սճջ դ՜՞՜սճջ՜ռ... 

3. 31՜՝ Կ՜ձճձ յո՜ժ չՠջ՜ռճսռ՜ձՠէճհ — Ս՜խ-

կճո. Լճսջ ՟ճս Տբջ ՠս պՠո... 

4. 31՝—6՝ Գ. Կ՜ձճձ ի՜խճջ՟ պ՜էճհ — Աշձճս 

տ՜ի՜ձ՜հձ ակ՜ոձ ՠս ը՜մ, ՜շ՜նզ ՠս կճկՠխբձ ՠս ՝ճսջ-

չ՜շ... 

5. 36՝—62՜ Դ. Կ՜ձճձ դ՜խկ՜ձ ի՜կրջբձ ձձնՠ-

ռՠէճռ — Ս՜խկճո ճխ՝՜լ՜հձ. Ոխճջկՠ՜ զձլփ Ես ՜ոՠձ 

ժ՜ձճձ, աԵջժզձտ յ՜պկՠձ... 

՜. 46՝—51՝ Գ՜ձլ կՠշՠէդ՜խզձ ՜ո՜ռ («Մ՜ձ-

չՠէո») — Մզձ՟ զ հԷբձ... 

՝. 51՝—3՝ Ոխ՝՜ձտ ձ[ձ]նՠռՠէճռձ — Ոչ տ՜ի՜-

ձ՜հտ ՠս չ՜ջ՟՜յՠպտ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ.... 

6. 62՜—8՝ Ե. Ահ՞ճհձ — Գ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձ, Ս՜խ-

կճո. Ըձ՟ ՠջՠժճհոփ Բ՜ջլջ ՜շձՠկտ ատ[ՠա]... 

7. 68՝—72՜ Կ՜ձճձ ՠսդձ ՜սճսջձ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠ-

ջՠակ՜ձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո. /// Եխզռզձ ՜ժ՜ձն տճ... 

8. 72՜—86՜ Կ՜ձճձ ՠս ժ՜ջ՞ պխ՜դ՜խզ — Ս՜խ-

կճո. Ցճհռ զձ[լ] ծ՜ձ՜յ՜ջիփ Ես ՟՜ջլՠ՜է. Ոխճջկՠ՜հ 

զձլ Աոպճս՜թ... 

9. 86՜—90՜ Ահ՞ճհձ — Գ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձ ՠս ՜ոՠձ 

Ս՜խկճո. Եխզռզ ՜ձճսձ Տՠ՜շձ... 

10. 90՜—3՜ Իոժ ՠսդձ ՜սճսջձ — Գ՜ձ զ ՞ՠջՠա-

կ՜ձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Եջ՜ձՠէզտ ՠձ ճջ ՝ձ՜ժՠ՜է... 

11. 93՜—100՝ Կ՜ձճձ իճ՞ՠի՜ձ՞զոպ ՜շձՠէճհ 

ՠս ժ՜կ յ՜պ՜ջ՜՞ կՠշՠէճհ [ՠս ՜խ ՜սջիձՠէճհ] — 

Աոՠձ Ս՜խկճո զ դզս. Եջ՜ձզ ճջճսկ դճխճս... 



 

12. 100՝—11՝ Կ՜ձճձ պՠ՜շձ՜ժ՜ձ ՜սջիձՠէճհ 

[ՠս ՜խ ՜սջիձՠէճհ] — Աթՠձ աձճսզջՠ՜էձ զ ՟ճսշձ ՠժՠ-

խՠռճհձ ՠս ժ՜ջկզջ ղճսջն՜շճչ թ՜թժՠձ... 

13. 111՝—32՝ Կ՜ձճձ ը՜մ ՜սջիձՠէճհ — Մ՜պճս-

ռՠ՜է տ՜ի՜ձ՜հզձ էճս՜ձ՜ձ ձ՜ը՚ նջճչ, ՠս ՜յ՜՚ ՞զ-

ձճչ... 

14. 132՝—57՝ Կ՜ձճձ նճսջ ՜սջիձՠէճհ — Յՠպ Սջ-

՝ճհ յ՜պ՜ջ՜՞զձ ՠջդ՜ձ զ նճսջձ ՜կՠձ՜հձ ա՜ջ՟զստ... 

՜. 141՜—3՝ Ք՜ջճա լ՜հձզս («Յճի՜ձսզոզ ՠջ՞») 

— Յ՜կՠձ՜հձ ե՜կ ՜սջիձՠկտ ա՜սջիձՠ՜է Փջժզմ՟ Էկ՜-

ձճսբէ... 

՝. 143՝—4՜ Տ՜խ կժջպճսդՠ՜ձ, ճջ զ Կճոպ՜ձ՟բ 

— Ոՙչ ա՜ջկ՜ձ՜էզ ըճջիճսջ՟ ՜հո կՠա հ՜հպձՠ՜է... 

15. 157՝—78՝ Կ՜ձճձ Մՠթզ իզձ՞ղ՜՝՜դզձ 

Ոպձ՜էճս՜հզձ, աճջ ՜ջ՜ջՠ՜է բ ոճսջ՝ չ՜ջ՟՜յՠպձ 
Եվջՠկ ՠս դ՜ջ՞կ՜ձՠ՜է զ ի՜հո Մՠթզձ Գջզ՞ճջզ 
Վժ՜հ՜ոզջզ — Ի Ժ—ՠջրճջ՟ ե՜կճսձ ՟ձՠձ ՝՜ակճռզձ 

ոջ՝ճսդզսձ... 168՜—9՝ Ք՜ջճա լ՜հձզս — Աոպճս՜թ 

կՠթ, իա՜սջ ՠս ոտ՜ձմՠէ՜՞ճջթ արջճսդզսձ... 

16. 178՝—96՜ Կ՜ձճձ ձ՜ս՜ժ՜պՠ՜ռ յխթՠ՜է 

պ՜ծ՜ջտ զ հ՜ձրջզձ՜ռ, ՠս ՠդբ ոՠխ՜ձ ՠս ղ՜ջեՠ՜է զ-
ռբ չՠջոպզձ ի՜ոպ՜պՠոռՠձ — Մպ՜ձբ ՠյզոժճյճոձ 

ի՜ձ՟ՠջլ տ՜ի՜ձ՜հզստձ... 

17. 196՜—7՜ Կ՜ձճձ ձճջ ՟ճսշձ ՟ձՠէճհ 

ՠժՠխՠռսճհ — Հ՜ոպ՜պՠձ ՟ճսշձ զ պՠխզ զսջ ...  

18. 197՝—8՝ Կ՜ձճձ ձճջ ի՜ձ՟ՠջլ ՜սջիձՠէ — 

Զղճսջն՜շ ՠս ա՜կՠձ՜հձ զձմ պ՜ձզձ հՠժՠխՠռզձ ՜շ՜նզ 

՝ՠկ՝զձ... 

19. 198՝—9՜ Կ՜ձճձ ոժզի ՠս կ՜խակ՜հ ՜սջիձՠէ 

— Լճս՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ ՠս ՜յ՜՚ ՞զձճչ... 

20. 199՜—204՜ Կ՜ձճձ ոՠջկձ ՠս ղՠխն ՜սջիձՠ-

էճհ — Ս՜խկճո. Հճչպզտ ՝՜աճսկ ՜ջ՜ոռՠձ... 

21. 204՜՝ Ասջիձճսդզսձ իձլ՜ձզ ՠս ժ՜ջ՜ոզ — 

Ասջիձճսդզսձ. Ասջիձՠկտ ա՜ձծ՜շՠէզ ըճձ՜ջիճսդՠ՜կ՝ 

ա՞՜էճսոպ տճ հ՜ղը՜ջիո... 

22. 204՝—5՝ Կ՜ձճձ ճջ յզխթ ժՠջ՜ժճսջ բ ժՠ-

ջՠ՜է, դբ ժ՜կ՜ս դբ ՜ժ՜կ՜հ — Գ՜հ զ ըճոպճչ՜ձճս-

դզսձ ՠս տ՜ի՜ձ՜հձ ՜ոբ ա՜խրդո զ չՠջ՜հ ՝ՠջ՜ձճհձ... 

23. 205՝—8՝ Կ՜ձճձ ը՜խճխ ՜սջիձՠէճ — Ս՜խ-

կճո. Նղ՜ձՠռ՜սփ Ի ժ՜ջ՟՜է զկճսկ... 

24. 208՝—21՝ Իսխ՜՝ՠջզռ Ասՠպ՜ջ՜ձո [ՠս 

Բեղժճսդՠ՜ձ] Մ՜դբճոզ — [Ե]ս հՠջՠժճհզ ղ՜՝՜դճսձ հճ-

ջճսկ... Զ՜հո ՟՜ջլՠ՜է ՠջժջճջ՟ ձղ՜ձո ՜ջ՜ջ Յզոճսո ՠ-

ժՠ՜է զ Հջբ՜ոպ՜ձի զ Գ՜էբէզ՜հփ 

Բ. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձ ԺԷ ՟.] 
— 1՜—2՝, 225՝—6՜ [Կ՜ձճձ ձղ՜ձ ՜սջիձՠէճհ 

(յ՜ժ՜ո՜սճջ)] — Շ՜ջ՜ժ՜ձ, Խճջիճսջ՟ ՜ձծ՜շփ Ըձ-

դՠջձճս՜թ Աշ՜ժ՜ռ. Ոջ՟ՠ՜ժ զկ, ՠդբ զկ՜ոպճսձ էզ-

ձզո... ՠս էձճսէ հՠջժզջ ՠս րջիձՠէ ա՜կՠձ՜հձ ՜սճսջո ժՠ-

ձ՜ռ զսջՠ՜ձռ, ատՠա գձ՟ Հրջ ՠս Սճսջ՝ Հճ՞ճհ՟, ՜հեկփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

222՜ Փ՜շտ ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ Հ՜սջ, 

ՠս Ոջ՟ճհ, ՠս Հճ՞ճհձ Սջ՝ճհ, ճջ ՠպ ժ՜ջճխճսդզսձ ոճսպ ՠս 

՜ձ՜ջե՜ձ Մժջպզմ ՠջզռճս ի՜ո՜ձՠէ հ՜ս՜ջպ ոճսջ՝ 

՞ջճռո, ճջ ժճմզ Մ՜ղթճռ, աճջ ՝՜աճսկ ՜ղը՜պճսդՠ՜կ՝ 

՞ջՠռզ ՠս իճ՞՜՝՜ջլճսդՠ՜կ՝ ոպճս՞ՠռզ աո՜հ ՜ձոը՜է 

գոպ կՠջճհ ՜սջզձ՜ժբ. ՠս աըջ՜պտ ՜ջ՜ջճխճսդՠ՜ձ ժ՜-

ձճձ՜ռո ոպճս՞՜յբո ՞ջՠռ՜տ, ազ ՜կՠձ՜հձ ճտ ճջ ի՜ձ-

՟զյզ ոկ՜հ գձդաջռռզ ՠս ճսո՜ձզ ածղկ՜ջզպ ՜ջ՜ջճ-

խճսդզսձո ըճջիջ՟՜սճջ, ճջ բ ՜ոպճս՜թ՜յ՞ճջթճսդզսձ 

կՠթփ Ես կզ պըկ՜ջ կպ՜ստ զ՝ջ զ կ՜ջկձ՜սճջ // (222՝) 

ՠս զ դՠդՠս զջ իյզէ զ իճ՞ՠսճջ ՞ճջթ՜շճսդզսձո, ՠս կՠթ 

յ՜պճսի՜ո ՠս յ՜պզե ժջՠէ հԱոպճսթճհ, ՜հէ ՠջժզսխզս ՠս 

ի՜ս՜պճչփ 

Ես ՠխՠս ՞ջ՜սճջճսդզսձ ոճջ՜ զ հՠջժզջո Ք՜ն՝ՠ-

ջճսձզ, զ ՞ՠսխձ, ճջ ժճմզ Ախոջ՜ս, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սճսջ՝ 

Սպՠվ՜ձճո Ն՜ը՜չժ՜զձ, ՠս Սճսջ՝ Յ՜ժճ՝ ի՜հջ՜-

յՠպզձ, լՠշ՜կ՝ ՜ձ՜ջե՜ձ ՠս կՠխ՜սճջ ՞ջմզ՚ Մժջպզմ 

ՠջզռճսո, զ դվ՜ժ՜ձզո կՠջճհ ՌԺԴ (1564) զ հ՜շ՜նձճջ-

՟ճսդՠ՜ձ Սճսջ՝ ճսըպզձ Մՠթճ՝՜հ, պբջ Աոպճս՜թ՜-

պճսջ ՠյզոժճյճոզձ ՠս պբջ Թ՜՟բճոզձ. ազ ՜հո ՜կզ 

ղզձՠռ՜ս յ՜ջզոյձ Աջծզղճհ տ՜խ՜տզձ, ՠս ղ՜պ ձՠխճս-

դզսձ տ՜ղՠռ//(223՜)զձ տջզոպճձ՜հտձ զ յ՜ջոյզձ ղզ-

ձՠէձ. ՠս Կ՜ջկզջ Գէըճս ՜ի ճս ՟ճխձ ՝շձՠջ բջ աՠջժզջ 

ճս ա՞՜ս՜շ, ՝՜հռ ՜ժձ զ հԱոպճս՜թ ճսձբզձ, դբ չՠջնտձ 

զ ՝՜ջզձ ժ՜պ՜ջզփ Ոջճհ ռ՜ձժ՜ռճխ [ՠխ]ՠ՜է ՝՜ջբկէզպ 

ՠս ՜ոպճս՜թ՜ոբջ ժզձ Կճսէ՞ճսձ, ՝՜ջզ հՠղ՜պ՜ժ իճ՞ճհ 

զսջճհ ՠս թձ՜սխ՜ռ զսջճռ, ի՜սջձ` Մճսոՠըզձ, ՠս կ՜սջ՚ 

Ս՜սէդ՜ձզձ, ՠս ժճխ՜ժռզձ զսջճհ՚ Յճի՜ձզոզձ, ՠս ա՜-

ս՜ժի՜ռձ՚ Մճսջ՜պզձ, Ս՜ջ՞ոզձ, Գ՜էճսոպզձ, Կճսէ-

ձ՜պ՜ջզձ, Ակձ՜պպձզձ, ճջ վճըՠռ՜ձ ՜շ Քջզոպճո, 

ՠս դճխզձ ոճսք ՜ձկըզդ՜ջ թձ՜սխ՜ռձ զսջՠ՜ձռ. ՠս 

՟ոպՠջ՜ռձ՚ Ս՜սէդ՜ձզձ, //(223՝) Կ՜ձնը՜դճսձզձ ՠս 

Ղաէ՜ջզձ, ՠս զսջ վՠոզձ՚ Տբջպզջզձ ՠս ՜հէ ՜կՠձ՜հձ 

ժՠձ՟՜ձՠ՜ռձ ՠս ի՜ձ՞ճսռՠէճռձ. ՜կբձփ 

Աջ՟, ՜խ՜մՠկտ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ՟, ճչ տ՜ի՜ձ՜հտ, հճջ-

ե՜կ ի՜ձ՟զյզտ ՜հո ոճսջ՝ ՞ջճռո, էզ ՝ՠջ՜ձճչ ՠս ճսխզխ 

ոջպզս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ ՜ոպճս՜թ՜ոբջ 

ժձճնձ՚ Գճսէ՞ճսձզձ, ճջ աոպ՜ռ՜ս աոճսջ՝ ՞զջտո զ ի՜-

է՜է գձմզռ զսջճռ հզղ՜պ՜ժ ՝՜ջզ իճ՞ճհ զսջճհ ՠս զսջ 

թձ՜սխ՜ռձ՚ Մճսոՠըզձ ՠս Ս՜սէդ՜ձզձ, ՠս ճջ՟սճռձ ՠս 

՟ոպՠջ՜ռձ, ՠս զսջ վՠոզձ՚ Տբջպզջզձ, ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ-

՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռձ ժՠձ՟՜ձՠ՜ռձ ՠս ի՜ձ՞ճսռՠէճռձ Աո-

պճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ. ՜կբձ: Մ՜ջ՞՜ջպզձ //(224՜) 

ՠս զձլ՚ կՠխ՜յ՜ջպ ՞ջմզո, ոճսպ՜ձճսձ ՠս ՜ձ՜ջե՜ձ 

Մժջպզմ զջզռճսո, ՠս զկ թձ՜սխ՜ռձ՚ Փզջզն՜ձզձ ՠս 

Շ՜իա՜պզձ, ՠս ՠխ՝՜ջռ զկճռ՚ Թճսկ՜ն՜ձզձ ՠս Մզջ-

ա՜հզձ, ՠս ՜հէ ՜կՠձ՜հձ ՠջ՜ըպ՜սճջ՜ռձ, ճջ չՠջ՜ կՠջ 

՜ղը՜պ՜ձտ ճսձզձփ Ես ժ՜հռբ ՞զջտո զ ՟ճսշձ Սճսջ՝ Աո-

պճս՜թ՜թձզձ, ճջ Ձճջճս չ՜ձտ ժճմզ. ՠս ճջ /// (4 պճխ 



տՠջճս՜թ ՠս ՜հէ լՠշտճչ ՞ջճս՜թ. «զ հզձտձ Քջզոպճոճս-

դզսձ ՠս ժ՜պ՜ջզմ բ ըճջիճսջ՟ ՠժՠխՠռճհ. ՜կբձ»)փ Ես 

Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ է՜ս յ՜իճխ՜ռձ. ՜կբձփ 

ՃՃ. ԼԼ. ԵՌ. ԴՌ. ԺԺ. ԷՃ. («Մժջպզմ»)փ Գջՠռ՜ս 

՞զջտո Գ՜ձլժճս ՞ՠխզձ. զ ՟ճսշձ Գ պ՜ծ՜ջզձ ժ՜ռբ. ՜-

կեձփ Ես կզ ճտ զղըՠոռբ իՠշ՜ռճսոռբ աո՜հ զ ՟ջ՜ձբ 

ոճսջ՝ ՠժՠխՠռճհձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 225՜ (ԺԷ ՟.) Եո՚ Ոոժ՜ձ պճսզ ա՜պ Մ՜ղպճռո, 

Ասՠպ՜ջ՜[ձ] կբ[ժ], ոճսջ՝ ձղ՜ձ զ պբջ Մ՜ջպզջճոձ, 

ճս ՜շզձտ Խ (40) /// [(ՠխթճս՜թ. դՠջՠսո՚ Ի (20)] ըշ՜-

սղ, պվզձտ հԱ՝զժ ՠյզոժճյճոզ յ՜ջդտ. հՠպճհ ոճսջ՝ 

ձղ՜ձձ ճս աԱսՠպ՜ջ՜ձ ՜շզձտ, Մ՜ղպճռո կձ՜ռ, կ՜էճսկ 

էզձզ լՠա, ճչ ճջ պբջ ժՠ՜ձռ աճսջ ի՜ը պ՜հ ճս ակՠջձ 

՜շձզ, ճջ կ՜յ՜է մզ էզձզփ 

2. Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ Գ՝ (ԺԸ ՟. ձրպջ՞զջ) 

ԵՌ 5000 ՟[՜իՠժ՜ձ] պվզ կՠջ ՞ՠխեռզ Փզջխ՜սա՜պՠռ 

Բ՜խպ՜հ՝՜ջզձ, ճջ պ՜ձզ կՠջփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 1՝, 103՝, 196՝ Գզջտո Սճսջ՝ Էնկզ-

՜թձ՜ բփ 225՝ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Տբջպբջ (՛) չ՜ջ՟՜-

յՠպփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 74՝ (ԺԸ ՟. ձրպջ՞զջ) Իոժ՜հյբո ՠս 

ոզջՠէզ ՠս ՞՜էփ 226՝ (ԺԸ ՟., ձրպջ՞զջ) Ոչ ՠխ՝՜ջտ, կզ 

՜ոՠձ դբ ա՜ղը՜ջո լՠա բ կձ՜ռ՜ժ՜ձփ 

1025 
Մ Ա Շ Տ Ո Ց  

Հ՜ջ՝՜ձ՟ ՞զսխ, Ծզխժճսձճսռ ՠջժզջ ՌՁԵ — 1636 

ԳՐԻՉ՚ Ոչ՜ձձբո տիհ.փ 
ԹԵՐԹ՚ 130փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԺԱ×12 (Ա 10)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵ-

ԾՈՒԹԻՒՆ՚ 16,3×12փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջ (՞ջմ՜-
վճըճսդՠ՜կ՝)փ ՏՈՂ՚ 19փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ կճս՞ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜-
՞ճհձ ժ՜ղզ՚ ՟շձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ 
՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժպ՜սփ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ռՠռ՜ժՠջ, թ՜հջՠջգ ոժա՝զ կ՜ոճսկ 
պՠխ—պՠխ կժձ՜ժՠջ, ճջճղ դՠջդՠջ ձճջճ՞ճս՜թ, կզ տ՜ձզ դՠջդՠջ 
ՠաջ՜ի՜պճս՜թփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ կ՜ո՜կ՝ տՠջթճս՜թ ՠս ռՠռ՜ժՠջ, 
դզժճսձտզ թ՜հջՠջգ՚ կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

1. 1՜—9՝ [Կ՜ձճձ կժջպճսդՠ՜ձ] — Տբջ Աո-

պճս՜թ կՠջ, Աոպճս՜թ ՝՜ջՠջ՜ջ, ճջ աչջզյՠ՜է... 

2. 9՝—12՝ Կ՜ձ՜սձ յո՜ժ ՜շձՠէճհ — Տ՜ձզ տ՜-

ի՜ձ՜ձ զ ՟շ՜ձ ՠժՠխՠռճհ... 

3. 12՝—3՝ [Պո՜ժ չՠջ՜ռճսռ՜ձՠէճհ] — Ես ՜սճսջձ 

Ը—ՠջրճջ՟զ չՠջ՜ռճսռ՜ձբ տ՜ի՜ձ՜հ ադ՜՞ձ... 

4. 13՝—6՝ Կ՜ձճձ ի՜խճջ՟ պ՜էճհ — Աշձճս տ՜-

ի՜ձ՜ձ ավջժ՜ժ՜ձ ըճջիճսջ՟ձ, ՠս ը՜մզս ՠս ՝ճսջչ՜-

շ՜ս... 

5. 16՝—29՝ Կ՜ձճչձ ի՜կ՜սջբձ ՜կՠձ՜հձ ձձնՠ-

ռՠէճռձ — Աոՠձ Ս՜խկճո. Եջժզձտ յ՜պկՠձ... 

6. 20՝—34՜ Ահ՞բէ՜ռ — Ես ՜շ՜սրպճսձ ՠջդ՜ձ զ 

՞ՠջՠակ՜ձ ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Եխզռզձ ՜ժ՜ձ[ն]... 

7. 34՜—42՜ Կ՜ձաւձ ճջե՜կ պխ՜ չ՜ըծ՜ձզ — 

Աոՠձ Ս՜խկճո, Ե ՞ճ՝՞՜հո. Աշ տՠա Տբջ ի՜կ՝՜ջլզ... 

8. 42՜—4՜ Ահ՞բէ՜ռ — Աշ՜ս՜սպճսձ ՞՜ձ զ ՞ՠ-

ջՠակ՜ձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Եխզռզձ ՜ժ՜ձ[ն]... 

9. 44՝—8՜ Կ՜ձճձ իճ՞բի՜ձ՞զոպ ՜շձՠէճհ — 

Ս՜խկճո զ դզս. Եջ՜ձզ ճջճսկ դճխճսդզսձ... 

10. 48՜—52՜ Կ՜ձճձ պՠ՜շձ՜ժ՜ձ ՜սջիձՠէճհ — 

Աթՠձ աձճսզջՠ՜էոձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ... 

11. 52՝ Կ՜ձճձ ՞՜շձ ՜սջիձՠէճհ — Աոՠձ Ս՜խ-

կճո. Զճխն՜՜ժբաո ՠս յ՜պ՜ջ՜՞ո... 

12. 52՝—4՝ Կ՜ձճձ ոջ՝ՠէ պ՜ծ՜ջզձ — Ս՜խկճո. 

Բ՜ջլջ ՜շձՠկ ատՠափ Կռճսջ՟. Դ՜ջլճհռ ա՞ՠպձ... 

13. 54՝—5՜ Կ՜ձճձ ձճջ ՟ճսշձ ՜սջիձՠէճհ — Ա-

ոՠձ Ս՜խկճո. Ահո ՟ճ[ս]շձփ Տբջ Աոպճս՜թ, ա՜ջ՟՜ջզմ... 

14. 55՜—8՜ Կ՜ձճձ ՜ս՜ա՜ձ ՜սջիձՠէճհ — Հ՜ո-

պ՜պՠձ զ պՠխձ ՠս էճս՜ձ՜ձ նջճչ ը՜շձ ՞զձճչ... 

15. 58՜՝ Կ՜ձճձ ի՜ձ՟ՠջլՠխբձ ՜սջիձՠէճ — Տ՜-

ձՠձ ՠժՠխՠռզձ, ՜շ՜նզ ՝ՠկզձփ Ս՜խկճո. Սզջՠռզռ 

ատՠա... 

16. 58՝ Կ՜ձճձ կ՜խակ՜ձ ՜սջիձՠէճհ — Բՠջՠձ ՠ-

ժՠխՠռզձ, էճս՜ձ՜ձ նջճչ ՠս ՜յ՜՚ ՞զձճչ... 

17. 58՝—9՝ Կ՜ձճձ ձճջ ՞զջտ ՜սջիձՠէճհ — Տ՜ձՠձ 

ՠժՠխՠռզձ, ի՜ձՠձ զ ՝ՠկձ ճսձՠէճչ ոժ[զի] զ ՝՜աժ՜ձձ... 

18. 59՝—61՜ Կ՜ձճձ ե՜կի՜ջ ՜սջիձՠէճհ — Բՠ-

ջՠձ ՜շ՜նզ ՝ՠկզձ, էճս՜ձ՜ձ նջճչ ՠս նձնՠձ ոճսջ՝ 

ժպ՜սճչ... 

19. 61՜—5՜ Կ՜ձճձ աոՠջկ՜ձզո ՜սջիձՠէ, ա՜ջ-

կպզո ՜սջիձՠէ, ասՠխն ՜սջիձՠէ, աիձլ՜ձո ՜սջիձՠէ — 

Ս՜խկճո, Կռճջ՟. Հճչզպ ՝՜ակ՜ոռՠձ... 

20. 65՜՝ Ախ՜սդտ ՠջ՜ղպզ — Տբջ Աոպճս՜թ, ճջ 

հ՜խ՜՞ո ձ՜ը՜ձլճս էճս՜ջ Եխզոբզ կ՜ջ՞՜ջբզձ... 

21. 65՝—6՜ Ախ՜սդտ ճջ յեխթ զձմ ժՠջՠ՜է բ — 

Տբջ Աոպճս՜թ, ճջ զ ոճսջ՝ո ՝ձ՜ժՠ՜է... 

22. 66՜—84՜ Կ՜ձճձ ը՜մ ՜սջիձՠէճհ — Բՠջՠձ ՠ-

ժՠխՠռզձ ՠս էճս՜ձ՜ձ նջճչ, ՠս ՜յ՜՚ ՞զձճչ... 

23. 84՜—97՜ Կ՜ձճձ նճսջ ՜սջիձՠէճհ — Ս՜խկճո. 

Ձ՜հձ Տՠ՜շձփ Յՠպ յ՜պ՜ջ՜՞զձ ՠջդ՜ձ զ նճսջձ յ՜պ-

ջ՜ոպճսդՠ՜կ՝... 

24. 97՜—9՝ Կ՜ձճձ Մՠթզ իզձ՞ղ՜՝՜դզձ, ա՜յ-

՜ղը՜ջճխձ ՜ջլ՜ժՠձ — Ժճխճչՠձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ 

ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո... 

25. 99՝—105՜ Ք՜ջճա յ՜պճսզջ՜ձզ — Բՠկձ ՜-

ո՜ռ աճջ ժ՜ռճսռ՜ձ[զ] տ՜ի՜ձ՜հձ եճխճչճսջ՟ձ... 



 

26. 105՜—19՜ Կ՜ձճձ Ոպձ՜էճս՜հզձ, գոպ Ո-

ջճսկ ՜ո՜ռ Քջզոպճո, դբ. Ասջզձ՜ժ կզ ՠպճս լՠա. Ոջ 
դ՜ջ՞կ՜ձՠ՜ռ Հ՜հճռ ի՜հջ՜յՠպձ Գջ[զ]՞ճջզճո — 

Զժձզ յ՜պ՜ջ՜՞զձ եճխճչզձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհ... 

— 112՝—3՝ [Ք՜ջճա] — Աոպճս՜թ կՠթ, ոտ՜ձմՠէ՜-

՞ճջթ ա՜սջճսդՠ՜ձռ... 

՜. 119՝—23՝ Գ՜ձլ ի՜կ՜սջզձ ձ[ձ]նՠէճռ 

(«Մ՜ձչՠէո») — Մզձ՟ զ հԷբձ... 

՝. 123՝—5՝ [Ոխ՝ ձձնՠռՠէճռ] — Ոչ տ՜ի՜ձ՜հտ ՠս 

չ՜ջ՟՜յՠպտ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ջ... 

՞. 125՝—8՜ Ոխ՝ չ՜ոձ կՠշՠէզ, ՜ո՜ռՠ՜է բ Ն՜-

խ՜ղզ — Աջ՜ջզմձ ՜ջ՜ջ՜թճռ կՠա ՝՜ջժ՜ռ՜ս... 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

128՝ Փ՜շտ ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ, ՠջՠ-

գ՜ձլձՠ՜հ պբջճսդՠ՜ձ ՠս կզ ՝ձճսդՠ՜ձ՚ Հ՜սջ, ՠս Ոջ-

՟ճհ, ՠս Հճ՞ճհձ Սջ՝ճհ, հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ Ի 

դվզո Հ՜հճռ ՌՁԵ (1636) ՜կզ, զ պբջճսդՠ՜ձ Խճհՠ՜ձձ 

ՠս զղը՜ձճսդՠ՜ձ պ՜ծժ՜ռ Շ՜ի Ս՜վզ ՜ջտ՜հզ, ճջ 

հ՜հոկ ՜կզ բ՜շ ՠջժզջձ Աջ՜ջ՜պՠ՜ձ, ճջ ՜ոզ Եջՠ-

ս՜ձ, ՠս ՟ՠշՠսո ժ՜կզ աճջո ՜ձժզսձո ՜ղը՜ջիզ հ՜վղ-

պ՜ժՠէ, ՠս ժ՜պ՜ջ՜թ Աոպճսթճհ բ ՞զպՠէզ, դբ ճջյբո 

ժճս էզձզփ Գջՠռ՜ս պ՜շո, ճջ ժճմզ Մ՜ղպճռ, ՠս զձտՠ՜ձ 

ճսձզ ՠ՜սդձ ըճջիճսջ՟ ՠժՠխՠռճհ, լՠշ՜կ՝ հ՜կՠձ՜կՠխ 

՜ձլձբ` Ոչ՜ձբո տ՜ի՜ձ՜զ, ՞ճջթճչ դ՜վճսջ ՠս հճսձ՜հ-

ձզ, զ վ՜շո Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ կՠջճհ, ՠս զ յ՜ջթ՜ձո 

ՠժՠխՠռՠ՜ռփ Գճի՜ձ՜կտ աՏՠ՜շձբ զկկբ, ճջ ՠպճսջ ժ՜-

ջճխճսդզսձ զ պժ՜ջճսդՠձբո զկճհ, կ՜ձ՜ս՜ձ՟ վճվճը-

կ՜կ՝ ըճջիջ՟ճչ ՠս ՜ձի՜ոպ՜պ կպճչտ, գոպ // (129՜) 

Սճխճկզ ճջ ՜ոբ. Զծ՜ձ՜յ՜ջիո ՜շձ ՠջզպ՜ո՜ջ՟զ ճմ 

՞զպ՜ռզ, ՠս ՜հէձ. ի՜ո՜ձՠէ զ ՜ս՜ջպ ոճսջ՝ Մ՜ղպճռզո 

ճխճջկճսդՠ՜կ՝ձ Աոպճսթճհփ Աղը՜պՠռզ զ ՠջժզջձ Ծզխ-

ժճսձճսռ, զ ՞զսխձ Հ՜ջ՝՜ձ՟, զ ՟ջ՜ձ Սճսջ՝ Աոպճս՜-

թ՜թձզձ, զ պՠխ՜յ՜իճսդզսձ պՠխճհո՚ Ք՜էյ՜է՜ ը՜-

ձզձ ՠս տ՜չ յ՜պՠջ՜ակճխզձ, զ ՜շ՜նձճջ՟ճսդՠ՜ձ Փզ-

էզյճո ժ՜դճսխզժճոզփ 

Եջՠո ՜ձժՠ՜է ՜խ՜մՠկ ՠխ՝՜յջո՟, ճջտ գձդՠշձճստ, 

հզղՠռբտ ազո` ա՝՜ակ՜կՠխո Ոչ՜ձձբո ՞թճխո ՠս աթձրխոձ 

զկ, աի՜հջձ զկ՚ Մժջպզմ տ՜ի՜ձ՜հձ, ի՜ձ՞ճսռՠ՜էձ ՜շ 

Քջզոպճո, ՠս ակ՜հջձ զկ՚ Ասխէ՜ձվ՜ղբձ, ՠս ժճխ՜ժզռձ 

զկ, ՠս ճջ՟զտձ՚ Իոի՜ժձ, ի՜ձ՞ճսռՠ՜է ՜շ Քջզոպճո, ՠս 

Ս՜ջ՞զոձ, ՠս ա՜հէձ ՜կՠձ՜հձ կՠթզ ՠս վճտճս: Ես ճջտ հզ-

ղբտ՟, հզղՠ՜է էզցզտ զ Քջզոպճոբ հ՜հձկ ՜սճսջ ճջ ՜ոբ. 

//(129՝) Եժ, թ՜շ՜ ՝՜ջզ ՠս ի՜ս՜պ՜ջզկ, կճսպ ճսջ՜-

ըճսդզսձ Տՠ՜շձ տճփ Ախ՜մՠկ ՠխ՝՜յջտ, դճխճսդզսձ ղձճջ-

իՠռբտ զձլ ՠս ՜ձկՠխ՜՟զջ էՠջճստ ըճղճջճսդՠ՜ձ ՞ջճհո 

ՠս ող՜էճսդՠ՜ձ, ազ ձճջ բզ ՞զջ ի՜ձՠ՜է ՠս ՜ձչ՜ջե 

կձ՜ռՠ՜է չ՜ոձ թճսէճսդՠ՜ձփ Ոչ ՠխ՝՜ջտ, դեյբպ ՞զջո 

՜ըկ՜ջ բ ՠս չ՜պ, ՞ջՠ՜էձ զ ոկ՜հ գձդզջ ՜սջզձ՜ժբ ՠս 

հոպ՜ժփ Աս՜ջպՠռզ ՜շ ճպո չ՜ջյՠպզ զկճհ՚ ԸՍպՠվ՜-

ձճո տ՜ի՜ձ՜հզ ՠս եզջ կղ՜ժ ՠժՠխՠռճհ, չ՜ջց՜ի՜-

պճսռձ Քջզոպճո ի՜պճսռ՜ձբ աչ՜ջլո գոպ զսջ՜տ՜ձ-

մզսջճռձփ 

Դ՜ջլՠ՜է ի՜հռՠկ ՜կՠձ՜հձզ, 

Զզո կՠտ ՜շձՠէ ՜ձ[հ]զղՠէզ, 

Թբյբպ հզղկ՜ձ մՠկ ՜ջե՜ձզ 

Յզղՠէձ ՠխ՝՜սջձ բ հճհե ՝՜ջզփ 

Աձճս՜կ՝ հ՜[հ]պձզ տ՜ի՜ձ՜հզ, 

Գճջթճչտ թ՜թճսժ տ՜ձ՜ո՜ջզ, 

Վ՜ըՠկ ՜սջբձ ո՜ջոշՠէզ 

Յճջկբ ՠջժզձտ ՠջժզջ ի՜էզձփ 

Ձՠա ՜խ՜մՠկ // (130՜) կ՜պ՜ժ՜ջ՜ջտ, 

Զզո հզղՠռբտ ՜ջ՜՞ ՜ջ՜ք, 

Աոպճս՜թ պ՜ լՠա ըճջիճսջ՟ հոպ՜ժ, 

Ոջ ՜ձ՟՜ջ (՛) պՠխզ ոճսջ՝ ՞՜տփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 130՜ Յզղ՜պ՜ժ բ Մ՜ղպճռըո Փզջոճսէդ՜ձզձ 

ՠս զսջ ժճխ՜ժռզձ՚ Ն՜աէճսը՜ձզձ, ճջ պվզձտ զ լՠշձ 

պբջ Սզկճձզձ, ճչ ճջ ՠ՟ ճս ՜շ՜մ պ՜յ [Յ]ճս՟՜հզ 

կ՜[ոձ]՜ժզռ էզձզփ Թվ[զձ] ՌՃՀԱ (1722), ՜յջզէզ ՜կ-

ոզձ պվ՜սփ 

2. 130՝ Փ՜շտ ՜կբձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ՚ Հ՜սջ, 

ՠս Ոջ՟ճհ, ՠս Հճ՞ճհձ Սջ՝ճհ, հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ Յզղ՜-

պ՜ժ բ ոճսջ՝ Մ՜ղպճռո պբջ Յճչ՜ձըոզձ. ՜կբձփ Ըաճջ-

՟զտ ձճջ՜յ՚ Ս՜ջ՞ոզձ ՠս կզյճսո ՠխ՝՜հջ ձճջ՜՚ Կ՜ջ՜-

յՠպձ, Ս՜ի՜ժձ, Յճսի՜ձձ, ՜կՠձ՜հձ հ՜ջՠ՜ձ, հ՜ջճս 

կՠջլ՜հճջ՜ռ, ժ՜ջ՟՜ռճխ՜ծ ՠս էոճխ՜ռ, ՠս ճջ ճխճջկզ 

՜ոբտ. ՜կբձփ 

Յզղ՜պ՜ժ բ Մ՜ղպճռըո էճսո՜յճջ Փզջոճսէդ՜ձզձ 

ՠս զսջ ժճխ՜յռզձ՚ Ն՜աէճսը՜ձզձ, ՠս ճջ՟զձ՚ Ախ՜հկ՜-

էզձ, ՠս ՟ճսո[պ]ջ՚ Գճսէ՝՜հ՜աձփ Աոպճս՜թ րջիձբ 

՜կբձձփ 

3. 130՜ Աոպճս՜թ ճխճջկզ Մճստՠէփ 
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ԹԵՐԹ՚ 387—1 (պՠո յ՜իյ՜ձ՜ժ). մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—16՝, 
23՜—5՝, 358՜՝, 369՜—86՝, 387՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԼԴ×12 (ԻԴ՚ մզտ, 
ԻԹ 8, ԼԴ 6)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ (պ՜ջ՝ՠջ ՠս էճսո՜՟ջճղկճչ, 1—16, 
23—25, 358, 369—387)փ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 16,3×11փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ-
՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 16փ ԿԱԶՄ՚ ոՠս ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ 

ոպճս՜ջ՜դճսխդ (Ա), պ՜ըպ՜ժ (Բ), ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդ (Ա), ղ՜՞՜-
ձ՜ժ՜՞ճհձ ժպ՜ս (Բ)փ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 1 (1), ոժա՝զռ, դճսխդ, կ՜ոձ 
՜ոպ՜շզփ 

 



 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ դշմձ՜-
հզձ, ՝ճսո՜ժ՜ձ, ժՠձ՟՜ձ՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ 
Գճհձՠջ՚ ժ՜ջկզջ, ճսջճս՜՞թ՜հզձփ 

 
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճսփ Ժ ՟.փ 2 

(Ա—Բ), չՠջնզռ, ոպ՜ռճս՜թ կբժ դՠջդզ չՠջզձ ժբոզ գձ՟ՠջժ՜հձ՜-
ժզ ՠջժպ՜ժճսկզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ՝ճէճջ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ 
Կ՜ջ՟՜է՚ Բ՜, Ա՝, Ա՜, Բ՝, «[Աս]ջիձՠռբտ ա՜ձզ[թ]զմո լՠջ... ճջյբո 
ՠս Հ՜հջձ լՠջ ՞դ՜թ բ ///» (Զ, 28—37)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. կ՜ո՜կ՝ ռՠռ՜ժՠջ, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ 
պՠխ—պՠխ ՠաջ՜ի՜պճս՜թ, ձճջճ՞ճս՜թ ՠս ՜սՠէ՜ռճս՜թ ճջճղ 
դՠջդՠջ (1—16, 23—25, 358, 369—387), գձժ՜թ դՠջդՠջփ Կ՜ակզ 
ժ՜ղզձ՚ տՠջթճս՜թ, ՜ձժզսձձՠջգ՚ կ՜ղճս՜թփ 

ԾՆԹ. Ձՠշ՜՞զջգ ՝ճչ՜ձ՟՜ժճսկ բ է՜պզձ՜ժ՜ձ թբոզ ժ՜-
ձճձձՠջ դ՜ջ՞կ՜ձճս՜թ Նՠջոբո Լ՜կ՝ջճձ՜ռճս լՠշտճչփ Մ՜ձջ՜-
կ՜ոձ ձժ՜ջ՜՞ջճսդզսձգ պ՜էզո բ Ն. Աժզձՠ՜ձգ («Նՠջոբո Լ՜կ՝-
ջճձ՜ռզ», Վզՠձձ՜, 1956, բն 296—316)փ Նկ՜ձ պզյզ եճխճչ՜-
թճսձՠջ ՠձ ձ՜ՠս Մ՜պՠձ՜՟՜ջ՜ձզ լՠշ. 973, Վՠձՠպզժզ լՠշ. 332 
(ԺԳ ՟.) ՠս Վզՠձձ՜հզ լՠշ. 610 Մ՜ղպճռձՠջգփ Նՠջժ՜հ ձժ՜ջ՜՞-
ջճսդզսձգ ի՜կՠկ՜պճս՜թ բ Վՠձՠպզժզ լՠշ. 332 ՝ձ՜՞ջզ ձժ՜ջ՜-
՞ջճսդՠ՜ձ իՠպ, ճջզ իՠպ ճսձզ ճջճղ ժ՜ձճձձՠջզ ՝՜ռ՜ջլ՜ժ ձկ՜-
ձճսդզսձ. ձզսդՠջզ ՟՜ո՜սճջճսդզսձգ ՜հէ բփ Ահձ ժ՜ձճձձՠջգ, ճջճձտ 
ճսձՠձ զջՠձռ ՝՜ռ՜ջլ՜ժ աճս՞՜իՠշգ հզղՠ՜է Մ՜ղպճռճսկ, կՠջ 
ձժ՜ջ՜՞ջճսդՠ՜ձ կբն ռճհռ ՠձտ պճսՠէ ի՜կ՜յ՜պ՜ոը՜ձ ձղճս-
կճչ, ՝ՠջՠէճչ բնգ ՠս ժ՜ձճձզ դճս՜ի՜կ՜ջգ (պՠո, «Վՠձՠպզժզ 
ռճսռ՜ժգ»), զոժ ՠդբ ժ՜ձ ճջճղ ՜ձի՜կ՜յ՜պ՜ոը՜ձճսդզսձձՠջ, 
ձղճս՜թ բ՚ «իկկպ. Վՠձՠպզժ, ռճսռ՜ժ», զոժ ՠդբ պ՜ջ՝ՠջճսդզսձձՠ-
ջգ ղ՜պ ՠձ, ճմ կզ ձղճսկ մզ ժ՜պ՜ջճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

1. 17՜—22՜  [Կ՜ձճձ հճջե՜կ ո՜ջժ՜ս՜՞ լՠշ-

ձ՜՟ջՠձ] — Սժ. դՠջզ /// ձ՜ը ՜շ զձտձ ՟՜պՠոռզ 

աոպճս՞ճսդզսձ զջզձ ՠս ՜յ՜ հ՜հպձՠոռբ զ կբն ՝՜ակ՜-

ռո... 

2. 22՜—8՜ Կ՜ջ՞ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ ՠջզռճս — 

Յՠպ ժ՜ջ՟՜էճհ ագձդՠջռճս՜թձ ՠս ՜ոՠէճ ա՜էՠէճսձ ՠս 

աէՠ՟՜ձզ՜հձ... 

3. 28՜—61՜ Թ. Սժզա՝ձ ժ՜ջ՞զ ժճմՠէ ՠս գձպջՠէ 

ՠս ՜թՠէ ագձպջՠ՜էձ ՠյզոժճյճո — Շ՜՝՜դ ՜սջ, 

կ՜սպ հՠջՠժճհզձ ՜խ՜սդոձ ՞՜հ յ՜յձ ՠս ձոպզ զ ՞՜-

սզդո ՠժՠխՠռսճհձ... 

՜. 51՝—61՜ Ս՜իկ՜ձտ ՠս ՜սջզձ՜՟ջճսդզսձ աճջ 

ճսոճսռ՜ձբ ՠյզոժճյճո՜յՠպձ ձըկ՜ձ աճջ լՠշձ՜՟-

ջՠ՜ռ... — 52՜—4՝ Պ՜պճս՜ժ՜ձ ՠխ՝՜հջ, ճջյբո լՠշ-

ձ՜՟ջՠռ՜տ ազձմ Աոպճսթճհ իջ՜կ՜ձ՜սձ... — 54՝—61՜ 

Զ՞ճսղճսդզսձ — Տՠո ՠխ՝՜հջ, ՜շ զ էզձՠէ տՠա ը՜խ՜խ՜-

ջ՜ջ ՠս եճսեժ՜է... 

4. 61՜—70՜ Ժ. Ահո բ ժ՜ջ՞ Հշճկ՜ռ ՠժՠխՠռսճհձ 

ՠս ո՜իկ՜ձ ճջյբո ՜շձՠձ աեճխճչ ՠս աոզսձիճ՟ճո ՠ-
յզոժճյճո՜ռ — Ժճխճչզձ ոճսջ՝ ՠյզոժճյճոզստ ՠս 

ի՜ջտ ՠս ՠջզռճսձտ ՠս ո՜ջժ՜ս՜՞տ... 

Տՠո պյ. Վՠձՠպզժզ ռճսռ՜ժ, բն 180—181, § 98փ 

5. 70՜—97՜ ԺԱ. Սժզա՝ձ ժ՜ջ՞զ ՜սջիձճսդՠ՜ձ 

ՠժՠխՠռճհ — Ն՜ը հ՜շ՜ն՜՞ճհձ էզռզ յ՜պջ՜ոպ՜թ ՠ-

ժՠխՠռզձ ՠս ԺԲ է՜յպՠջ չ՜շՠձ ղճսջն՜ձ՜ժզ... 

6. 97՝—100՜ ԺԲ. Ահո բ ժ՜ջ՞՜սճջճսդզսձ հճջ-

ե՜կ ոՠխ՜ձ կզ՜հձ ՜սջիձՠձ, աճջ ղջնՠռճսռ՜ձՠձ ժ՜կ 
զ ձճհձ պ՜ծ՜ջձ ժ՜պ՜ջզ ՜շ՜ձռ պ՜ծ՜ջզձ ՜սջի-
ձճսդՠ՜ձ ճջյբո ՞ջՠ՜է բ — Ն՜ը էճս՜ձ՜ձ ը՜շձկ՜կ՝ 

նջճհձ գձ՟ ՞զձզձ ՠս գձ՟ կճըզջձ... 

Տՠո պյ. Վՠձՠպզժզ ռճսռ՜ժ, բն 175, § 90փ 

7. 100՜—1՜ Հ. Ասջիձճսդզսձ ոժ[ս]ճհ ՠս կ՜խա-

կ՜հզ — Կձտբ կՠշճձ՜սձ ՠս ՜ոբ. Յ՜ձճսձ Հ՜սջ ՠս Ոջ՟-

սճհ ՠս Սճսջ՝ Հճ՞սճհձ... 

Հկկպ. պյ. Վՠձՠպզժզ ռճսռ՜ժ, բն 153, § 28փ 

8. 101՜—4՜ ՀԱ. Ասջիձճսդզսձ ը՜մզ — Եյզոժճ-

յճո ՜սջիձբ. Ասջիձՠ՜ Տբջ աը՜մ տճ ճջճչ ՜ա՜պՠռՠջ... 

9. 104՜—7՜ ՀԲ. Ասջիձճսդզսձ ՜՝՝՜հզ ժ՜կ 

կ՜հջ[՜]յՠպզ — Ակՠձ՜ժ՜ջճխ Հ՜հջ, ՜խ՜մՠկ ատՠա... 

Տՠո պյ. Վՠձՠպզժզ ռճսռ՜ժ, բն 177, § 94փ 

10. 107՜—15՝ ԺԳ. Սժզա՝ձ ժ՜ջ՞զ հ՜սճսջ Տբջճս-

ձ՜ժ՜ձ իզձ՞ղ՜՝՜դզձ — Հ՜ջժ՜ձՠձ ա՜կՠձ՜հձ ա՜ձ-

կ՜ժոձ ՠս ՞՜հ եճխճչ[ճսջ՟]ձ հՠժՠխՠռզձ... Յՠպ Խ՜խ՜-

ժ՜ձզձ ՜կՠձ՜հձ ժէՠջզժճոտձ ք՜ձ հՠժՠխՠռզձ ՠս ՜շձՠձ 

աՈպձ՜էճս՜հձ, ՠս հ՜շ՜ն ժ՜ջ՟՜հ ՜ս՜՞ ո՜ջժ՜ս՜՞ ա՜-

սճսջձ Ասՠպ՜ջ՜ձձ ՠս էճս՜ձ՜ձ աճպձՠջձ ՠս ՠջ՞ՠձ 

ա՜հոփ 

Հկկպ. պյ. Վՠձՠպզժզ ռճսռ՜ժ, բն 163, § 47, չՠջնզձ 

՜կոգ պ՜ջ՝ՠջ բփ 

11. 115՝—24՜ ԺԵ. Ի Մՠթ ճսջ՝՜դձ — Յՠպ ՜սջ 

ի՜ո՜ջ՜ժզձ ՜խ՜սդզռձ եճխճչզձ հՠժՠխՠռզձ... 

Տՠո պյ. Վՠձՠպզժզ ռճսռ՜ժ, բն 159—161, §  39փ 

12. 124՜—34՜ ԺԶ. Շ՜՝՜դճսձ ոջ՝ճհ ՜սճսջձ — Ի 

ժեո եճխճչզձ հՠժՠխՠռզձ ՠս զ ՞՜սզդձ չ՜շՠձ էճհո... 

Տՠո պյ. Վՠձՠպզժզ ռճսռ՜ժ, բն 161—162, §  40փ 

13. 134՜—42՜ ԺԷ. Կ՜ջ՞ ՠջ՜ը՜հճսդՠ՜ձ, ճջ 

էզձզ ՜շ՜նզ ՟ջ՜ձ ՠժՠխՠռսճհձ — Յ՜շ՜ն ի՜ջռ՜ձբ 

տ՜ի՜ձ՜ձ ա՜ձճս՜ձոձ ՠս վմբ ՠջզռո հՠջՠոո ձճռ՜... 

14. 142՜—53՝ ԺԸ. Իոժ հ՜սջ Մՠթ ղ՜՝՜դզձ, ՠջ՝ 

ժ՜պ՜ջզ կ՜ջ՞՜ջբզռձ գձդՠջռճս՜թտձ — Ինձբ ՠյզո-

ժճյճո հ՜դճշճհձ, ՠս տ՜ի՜ձ՜հտ, ՠս ո՜ջժ՜ս՜՞տ, ՠս 

ե՜շ՜ձ՞՜սճջտ գձ՟ ը՜մզս... 

15. 154՜—65՝ ԺԹ. Պ՜պ՜ջ՜՞՜կ՜պճհռ Աո-

պճսթճչ, ճջճչ ժ՜պ՜ջզ ըճջիճսջ՟ձ հ՜կՠձ՜հձ ՜սջ, 
ՠս ՜հո կզ՜հձ բ ՠս ՜հէ ճմ ՞ճհ Հշճկ՜հՠռճռձ ըճջիճսջ՟ 
յ՜պ՜ջ՜՞զ — Ի չՠջ գձթ՜հՠ[ռ՜ջճստ]փ Ես ՞ճի՜-

ռ՜ջ[ճստ]փ Աջե՜ձ ՠս զջ՜ս ՠս ծղկ՜ջպ՜յբո... 

16. 165՝—70՝ ՀԳ. Սժզա՝ձ յ՜պ՜ջ՜՞զ, աճջ 

ժ՜պ՜ջՠձ հ՜սճսջ հճջճսկ ա՟՜պ՜յ՜ջպ աճտ ժ՜կզձ 
՟ձՠէ զ վճջլճսդզսձ պ՜տ նջզ ժ՜կ իճչ նջզ, ժ՜կ ՠջ-
ժ՜դզ — Ս՜խկճո. Աոպճս՜թ ՟՜պ՜սճջփ Ախ՜սդտ յ՜-

պ՜ջ՜՞զձ. Ակՠձ՜ժ՜ջճխ Աոպճս՜թ, ՜խ՜մՠկտ ատՠա... 



 

17. 170՝—7՝ Ի. Թճսխդ ի՜հջ՜յՠպզ ՠս յ՜յճսձ 

Հշճչկ՜հ ՜շ պբջ պբջ Գջզ՞ճջզճո ժ՜դճխզժճո Հ՜-
հճռ, գձ՟ ճջ ՜շ՜տՠռ՜ս ՠս ՜հո Ձՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ ՠս 
Կ՜ջ՞՜ռ ՠժՠխՠռճհ ՞զջտո զ ձճհձ ի՜հջ՜յՠպբձ ՜շ 
կՠա — Լճսոզճո ՠյզոժճյճո թ՜շ՜հ թ՜շ՜հզռո Աոպճս-

թճհ... 

Տՠո պյ. Չ՜կմՠ՜ձ, «Պ՜պկճսդզսձ», Գ, բն 142—144 

(ի՜կ՜շրպ)փ 

18. 177՝—8՜ ԻԱ. Ասջիձճսդզսձ ժ՜դզձ ՠս կՠխՠջ 

Աս՜՞ Շ՜՝՜դ ՜սջձ, հՠպ յ՜պ՜ջ՜՞զձ — Ասջիձՠ՜ 

Տբջ ա՝խըՠ՜է ժ՜դձո ՠս ակՠխջո... 

Տՠո պյ. Վՠձՠպզժզ ռճսռ՜ժ, բն 162, § 42փ 

19. 178՜ ԻԲ. Ասջիձճսդզսձ յ՜ձջզ ՠս լճսՠջռ զ 

ձճհձ ՜սջձ — Տբջ ՜կՠձ՜ժ՜ջճխ Աոպճս՜թ, ՜ջ՜ջճխ ՠս 

ձ՜ը՜ըձ՜կճխ կ՜ջ՟ժ՜ձ... 

Տՠո պյ. Վՠձպզժզ ռճսռ՜ժ, բն 164, § 53փ 

20. 178՜—9՝ ԻԳ. Ասջիձճսդզսձ ՞՜շզձձ զ ժզս-

ջ՜ժբ Զ՜պժզձ, աճջ ՜ոբ իՠպ յ՜պ՜ջ՜՞զձ ՠս ՝՜ղ-
ըբ եճխճչճհձ — Տբջ, կՠտ ճջտ զ Պ՜ոբտո... 

Հկկպ. պյ. Վՠձՠպզժզ ռճսռ՜ժ, բն 162, § 43փ 

21. 179՝ ԻԴ. Ասջիձճսդզսձ ձճջ յպխճռ — Ասջի-

ձՠ՜ այպճսխտո ա՜հո ճջ զ թ՜շճռ... 

Տՠո պյ. Վՠձՠպզժզ ռճսռ՜ժ, բն 164, §  54փ 

22. 179՝ ԻԵ. Աջիձճսդզսձ ի՜ռզ — Ասջիձՠ՜, Տբջ 

աձզսդ ի՜ռզո... 

Տՠո պյ. Վՠձՠպզժզ ռճսռ՜ժ, բն 165, § 55փ 

23. 180՜ ԻԶ. Ասջիձճսդզսձ ձճջ ժՠջ՜ժջճռ — Ասջ-

իձՠ՜, Տբջ աժՠջ՜ժճսջտո ա՜հո... 

Տՠո պյ. Վՠձՠպզժզ ռճսռ՜ժ, բն 165, §  56փ 

24. 180՜ ԻԷ. Ասջիձճսդզսձ ը՜խճխճհ — Ասջիձՠ՜ 

Տբջ այպճսխ ը՜հթՠ՜է ը՜խճխճհո, աճջ ի՜պճսռՠջ զ ծ՜-

ղ՜ժճսկձ... 

25. 180՝—5՜ ԻԸ. Կ՜ջ՞ ՜սջիձճսդՠ՜ձ կճձճաճձզ 

գոպ Հշճկ՜հՠռսճռ ՠժՠխՠռսճհձ ոճչճջճսդՠ՜ձ — Թբ ճմ 

բ ժէՠջզժճո ձ՜ը ՜ոՠձ ա՜խ՜սդո ժէՠջզժճոզ իՠջ՜ժպ-

ջճսդՠ՜ձ... 

Տՠո պյ. Վՠձՠպզժզ ռճսռ՜ժ, բն 177, §  95փ 

— 110՝ (Խճջ՜՞ջզռ ՜շ՜ն) «Ըձ՟ ՜հէ ժ՜ջ՞ ՜սջի-

ձճսդՠ՜ձռ՟ բջ ՠս ՜հո ՞ջՠ՜է զ կ՜պՠ՜ձձ, ճջ ՝ՠջ՜ս զ 

Հշճչկբ, աճջ ձ՜ը ՜ձպՠո ՜ջ՜ջզ ՠս հՠպճհ ի՜ջժ՜սճ-

ջ՜յբո զ յբպո ՠժ ՠս ՞ջՠռ՜ս, ՠս պճս՜ս ճջճռ ոզջՠձ զ 

վ՜շո Աոպճսթճհ. ՠս բջ ՞ջՠ՜է հԱս՜՞ ղ՜՝՜դճսձ ժ՜ջ-

՞ձ, հՠպ կժջպճսդՠ՜ձձ»փ 

26. 125՜—90՝ ԻԹ. Ասջիձճսդզսձ ժճսո՜ձ՜ռ ՠս 

՜հջՠ՜ռ, հճջե՜կ գձթ՜հՠձ ա՜ձլզձո ՠյզոժճյճոզձ զ 

ժ՜ջ՞ ժջ՜սձ՜սճջճսդՠ՜ձ — Բՠջՠձ ՜շ՜նզ ՠյզոժճյճ-

ոզձ ա՞ՠոպճչձ, ճջ ժ՜ջ՞զձ բ... 

Տՠո պյ. Վՠձՠպզժզ ռճսռ՜ժ, բն 178, §  95փ 

— 187՜ դՠջդզ ՜խ՜սդտգ ոը՜էկ՜կ՝ բ ի՜կ՜ջ՜-

ժ՜էճս՜թ զ՝ջՠս ՜շ՜ձլզձ ժ՜ձճձ (Լ)փ 

27. 190՝—210՝ ԼԱ. Կ՜ջ՞՜սճջճսդզսձ ՜սջիձճս-

դՠ՜ձ դ՜՞՜սճջզ, գոպ կՠթ ՠժՠխՠռսճհ Հշճկճռ — Յճջ-

ե՜կ ե՜շ՜ձ՞՜սճջտձ ՠս եճխճչձ գձպջՠձ աճտ ՝՜ջլջ՜-

ռճսռ՜ձՠէ աճտ դ՜՞՜սճջ... 

Տՠո պյ. Վՠձՠպզժզ ռճսռ՜ժ, բն 178—180, §  97փ 

28. 210՝—3՜ ԼԲ. Կ՜ջ՞ ՜սջիձճսդՠ՜ձ, ճջճչ ՜ս-

թՠձ ազձտձ՜ժ՜է ՜ջտ՜հձ զ ձկզձ զ տ՜խ՜տձ Հշճկ, 
՝՜ջլջ՜՞ճհձ տ՜ձ ա՜կՠձ՜հձ դ՜՞՜սճջո — Ն՜ը ըճո-

պ՜ձ՜հ զ լՠշձ յ՜յճսձ ոջ՝ճհ զձտձ՜ժ՜էձ ՜հոյբո... 

— 211՝ «Գջ՜թ բ հ՜շ՜ն՟, գձդՠջռզջ դբ էզձզո ՜ս-

թճխ զձտձ՜ժ՜էզ զ կՠթձ Հշճկ, ՜յ՜ դբ ճմ չ՜հՠէ բ կզ-

՜հձ զ ՞զպՠէո ճջյբո ՠս ՠջ՝ՠկձ դ՜ջ՞կ՜ձ՜սխո»փ 

Տՠո պյ. Վՠձՠպզժզ ռճսռ՜ժ, բն 181—182, §  99փ 

29. 213՜—8՜ ԼԳ. Թճսխդ ի՜հջ՜յՠպզձ Հշճչ-

կ՜հ, աճջ ՞ջՠ՜ռ գձ՟ ա՜սջոձ ՠս գձ՟ դ՜՞՜սճջոձ, ճջտ 
ՠժզձ հ՜հո ժճհո թճչճս վջժՠէ աՍճսջ՝ տ՜խ՜տձ Եջճսո՜-
խբկ հՠպ ՠջզռ ՜կ՜ռ ՞ՠջճսդՠ՜ձ — Կէՠկբո ՠյզոժճ-

յճո թ՜շ՜հ թ՜շ՜հզռձ Աոպճսթճհ... // (217՝) Ես ՜հո 

գձ՟ ՜շ՜նձճհո ՝ՠջ՜ս — Կէՠկբո ՠյզոժճյճո թ՜շ՜հ 

թ՜շ՜հզռ Աոպճսթճհ... 

Տՠո պյ. «Ահջ՜ջ՜պ», 1893, բն 140—143փ 

30. 218՜՝ ԼԴ. Աշ յ՜պջճձո կՠջ Լՠսճձ <Լՠ-

սճձ>, ճջ զ ոճհձ ե՜կ՜ձ՜ժո բջ զղըճխ Կզէզժզճհ ՠս 
Ս՜սջզճհ ՠս էՠջ՜ձռ ոճռզձ — Կէՠկբո ՠյզոժճյճո թ՜-

շ՜հ թ՜շ՜հզռ Աոպճսթճհ... 

— 218՝—21՝ [Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ Նՠջոզոզ Լ՜կ՝-

ջճձ՜ռսճհ] — Ի դճս՜[ժ՜ձզո] Հ՜հճռ ՈԻԴ (1175)... 

(պՠո լՠշ. 500, 376՜—7՜)փ 

31. 221՝—31՜ ԼԵ. Թճսխդ ճջ ՝ՠջ՜ս զ Հշճկբ ՜շ 

Գջզ՞ճջզճո ժ՜դճխբժճոձ, ճջ ձ՜ը բջ զ դճս՜ժ[՜ձզո] 
ՇՁ (1131) — Իձճժՠձպզճո ՠյզոժճյճո թ՜շ՜հ թ՜շ՜-

հզռ Աոպճսթճհ... 

Տՠո պյ. «Ահջ՜ջ՜պ», 1893, բն 133—138փ 

— 231՜ [Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ Նՠջոզոզ Լ՜կ՝ջճձ՜ռ-

սճհ] — Զ՜հո դճսխդ ՞պ՜տ ձ՜ը տ՜ձ ակՠջ թձ՜ձՠէձ հ՜ո-

պզո ՝ՠջՠ՜է ՜շ պբջձ կՠջ կզձմ՟ՠշ Մզն՜՞ՠպտ տջզո-

պճձբզռ բջ, ՠս ձ՜ ՝ձ՜ժբջ զ Ծճչ ՟խՠ՜ժձ, տ՜ձազ ՜ձ՟ 

էոբ՜տ զ պխ՜հճսդզսձ զ պբջ Նՠջոեոբ, դբ ՠժձ Ախյջզ 

էՠժ՜դձ ՠս ը՜սոՠռ՜ս գձ՟ ձճոզձ, ՠս ՞ջճհձ ճջ աըժձզ ՜-

շ՜տՠռ՜ս յ՜պ՜ոը՜ձզոփ 

32. 231՜—7՝ ԼԶ. Կ՜ջ՞ ՜սջիձճսդՠ՜ձ ՜կճսո-

ձճսդզսձ պ՜էճ գոպ Հշճկ՜հ ՠժՠխՠռսճհձ ոճչճջճս-



դՠ՜ձ — Պ՜պջ՜ոպզ տ՜ի՜ձ՜հձ յ՜պ՜ջ՜՞զ ա՞ՠո-

պճչձ ՜շ՜ձռ ձ՜վճջպզ... 

33. 237՝—41՝ ԼԷ. Կ՜ջ՞ ՜սջիձճսդՠ՜ձ դ՜՞՜սճ-

ջզ գոպ Հ՜հ՜ոպ՜ձՠ՜ռո ՜սջզձ՜ռ — Յՠպ ս՞ՠէճհ ա՜-

կՠձ՜հձ դ՜՞՜սճջ՜ժ՜ձ ա՞ՠոպձ ճսջճհձ ՟ձՠձ ավզէճձձ 

ՠս ադ՜՞ձ... 

Հկկպ. պյ. Վՠձՠպզժզ ռճսռ՜ժ, բն 188—190, § 102, 

ձ՜ՠս բն 178—180, §  97, ձկ՜ձ մՠձփ 

34. 241՝—3՜ ԼԸ. Յ՜շ՜նզձ ղ՜՝՜դ Ք՜շ՜ոՠ-

ջճջ՟ — Չճջՠտղ՜՝՜դ ՜սջձ ՜կզ ձ՜ը տ՜ձ այ՜պ՜ջ՜-

՞ձ Է Ս՜խկճո... 

35. 243՜—6՜ ԼԹ. Ի Սճսջ՝ ժզսջ՜ժբձ, ճջ ՜սջձ բ 

՝՜ջՠ՝՜ձճսդՠ՜ձ կպ՜ձՠէճհ Տՠ՜շձ կՠջ[ճհ] հԵջճսո՜-
խբկ — Յ՜շ՜ս՜սպզձ ՜խ՜սդոձ ՜պՠձճսդՠ՜ձ ՜ջկ՜սՠ-

ձՠ՜ռձ զ լզդՠձՠ՜ռձ... 

Հկկպ. պյ. Վՠձՠպզժզ ռճսռ՜ժ, բն 159, § 38փ 

36. 246՜—8՝ Խ. Կ՜ջ՞՜սճջճսդզսձ ՜դճշ՜ժ՜-

էճսդՠ՜ձ — Յճջե՜կ ՞՜հ ՠյզոժճյճո ձոպՠէ հ՜դճշձ հճջ 

լՠշձ՜՟ջՠռ՜ս... 

37. 248՝—52՝ ԽԱ. Կ՜ջ՞ ճջ ժ՜պ՜ջզ հճջե՜կ 

աճոժՠջո ոջ՝ճհ աոճսջ՝ ձղը՜ջո ՜թՠձ հ՜ջժՠխ՜ռձ ճխ-
նճսձՠէ ՠս ՠջժջյ՜՞ՠէ եճխճչճհձ զ պ՜սձո ձճռ՜ ժ՜կ 
հ՜հէ ՜սջ — Յՠպ ՠջ՞ճռձ ո՜ջժ՜ս՜՞ ՜ոբ ՝՜ջլջ՜լ՜հձ 

տ՜ջճա. Ես ՠսո ը՜խ՜խճսդՠ՜ձ... 

38. 252՝—4՝ ԽԲ. Ձՠշձ՜՟ջճսդզսձ տճջՠյզոժճ-

յճոզ — Մ՜պճսռ՜ձՠձ աձճսզջՠ՜էձ ՜շ՜նզ Սջ՝ճհ ոՠ-

խ՜ձճհձ... 

39. 254՝—61՜ ԽԳ. Հճշճկ ՠժՠխՠռզ ՜սջիձբտփ 

Կ՜ջ՞ ոջ՝ճսդՠ՜ձ պ՜ծ՜ջզ ՠս ՜սջիձճսդզսձ ճջ զ ձկ՜ 
ոՠխ՜ձճհձ — Ն՜ը տ՜ձ ա՜սջ ձ՜ս՜ժ՜պՠ՜ռձ, հ՜շ՜ն 

տ՜ձ ա՞՜է ՠյզոժճյճոզձ զ ոճսջ՝ պճսձձ... 

40. 261՜—3՜ ԽԴ. Կ՜ջ՞ ճջ էզձզ ի՜ձ՞ճսռ՜ձՠէ 

աձղը՜ջոձ ոջ՝ճռ զ պ՜ծ՜ջ, ճջ ոջ՝ՠռ՜ս զ ձճհձ ՜սջո 
— Պ՜պջ՜ոպզ ձղը՜ջտ ոջ՝ճռձ հ՜հէ ՠժՠխՠռզ, ճջ ՜շգձ-

դՠջ ՜հոկ պ՜ծ՜ջզ... 

41. 263՜—7՜ ԽԷ. Կ՜ջ՞ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ ՠյզո-

ժճյճո՜ռ, գոպ Հշճկ՜հ ոջ՝ճհ ՠժՠխՠռսճհձ ՝՜ջՠժ՜ջ-
՞ճսդՠ՜ձ (էճսո՜ձռտճսկ՚ «Հճշճկզձ բ») — Յՠպ ժ՜պ՜ջ-

կ՜ձ ՠջՠտ ոջ՝՜ո՜ռճսդՠ՜ձ ՞՜հ տ՜ի՜ձ՜հ՜յՠպձ ՜-

շ՜նզ Սջ՝ճհ ոՠխ՜ձսճհձ... 

42. 267՜—9՝ Կ՜ջ՞ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ ՠջզռճս — 

Պ՜ջպ բ ձկ՜ էզձՠէ ճջ ժճմզ հ՜շպզծձ՜ո ՜կ՜ռ ՠջՠո-

ձզռ... 

43. 269՝—71՝ ԽԶ. Ձՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ ո՜ջժ՜ս՜-

՞՜ռ — Պ՜ջպ բ էզձՠէ տո՜ձ ՠս Ե ՜կ՜ռ... 

44. 272՜՝ ԽԷ. Կ՜ջ՞ ճջ էզձզ զ լՠշձ՜՟ջճսդզսձ 

՜ձ՜՞՜ձճոզ, ճջ դ՜ջ՞կ՜ձզ չՠջգձդՠջռճխ — Բՠջՠձ 

՜շ՜նզ տ՜ի՜ձ՜հ՜յՠպզձ հՠժՠխՠռզձ ՠս ժպջճռ՜ստ 

ը՜մ՜լՠս ի՜պ՜ձբ... 

45. 272՝—3՝ ԽԸ. Կ՜ջ՞ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ ժբո-

ո՜ջժ՜ս՜՞՜ռ — Ք՜ի՜ձ՜հ՜յՠպձ կզձմ՟ՠշ զ ո՜ջ-

ժ՜ս՜՞՜պճսձձ բ ժ՜կ, դբ ՜ս՜՞ ՟ջ՜ձձ ՜շ՜նզ ոջ՝ճհ 

պ՜ծ՜ջզձ բ... 

46. 273՝—7՝ ԽԹ. Կ՜ջ՞ ՜սջիձճսդՠ՜ձ ոջ՝ճհ 

կզսշճձզձ — Յճջե՜կ ժ՜պ՜ջզ ՜ոպճս՜թ՜հզձ յ՜պ՜-

ջ՜՞ձ զ ոջ՝ճհ Ե ղ՜՝՜դզձ... 

Հկկպ. պյ. Վՠձՠպզժզ ռճսռ՜ժ, բն 183—185, § 100փ 

47. 277՝ Ծ. Աջե՜ձ՜յ՜պւճսդզսձ զ ժ՜դճխզժբ 

ՠժՠխՠռսճն, աճջ ժ՜էռզձ ե՜շ՜ձ՞՜սճջ ո՜ջժ՜ս՜-
՞ճսձտձ ՠյզպ՜սձ՜ջը՜սձ՟՜սձ չՠջ՜ժ՜ռճս զղը՜-
ձ՜ռ — ՜. Ս՜ այ՜պզս ՜ձճս՜ձձ կզ՜հձ ճսձզ ՜շ՜ձռ 

՞ճջթճհ... Մՠթ ժ՜ձ՜սմ. Տձ՜սջբձ. — ՝. Ս՜ բ ճջ ի՜՞՜ռ 

ա՞ՠսխո ՠս ա՟՜ոպ՜ժՠջպո ՠժՠխՠռսճհձ ՠս ՝ՠջբ /// (ղ՜ջ. 

դ՜վճս՜թ)փ 

48. 278՜—85՝ [Ասջիձճսդզսձ լզդճ՛հ] — (ոժ. դՠ-

ջզ) /// լզդՠձզ պ՜ձձ ՜ոպճս՜թ՜հզձ, /Ոխճջկճսդՠ՜կ՝ 

էզ ՜ղը՜ջիզ...  

 Թՠջդ բ գձժ՜թ կբժ էջզս յջ՜ժ՚ ԻԴ—ձ ՝՜ռ՜ժ՜հճսկ բփ 

49. 286՜—324՝ Կ՜ջ՞՜սճջճսդզսձ ոճսջ՝ զսխճհձ 

իզս՜ձ՟՜ռ (էճսո՜ձռտճսկ. «Հ՜հճռձ բ») — Յճջե՜կ ՜-

սճսջ ի՜ձ՟ՠջլզ զսխճհձ ՜սջիձճսդզսձ եճխճչզձ Է տ՜ի՜-

ձ՜հ... 

Հկկպ. պյ. Վՠձՠպզժզ ռճսռ՜ժ, բն 156—158, § 36փ 

50. 324՝—6՝ ՀԴ. Կ՜ջ՞ ՜սջիձճսդՠ՜ձ ը՜խճխճհ 

զ պ՜սձ Աոպճս՜թ՜թձզձ — Յՠպ յ՜պ՜ջ՜՞զձ չՠջնզ 

՜խ՜սդզռձ. Ոջ ՜սջիձՠո: Աշձճսձ տ՜ի՜ձ՜հտձ զ կբն... 

51. 327՜—32՜ ԾԲ. Կ՜ջ՞ ճջ ժ՜պ՜ջզ զ չՠջ՜հ 

՜հո հ՜ձռ՜սճջ՜ռո, ճսջ՜ռճխ՜ռ ը՜մզձ ՠս իՠջլճս՜-
թճռ ձաճչճխ՜ռձ — Յՠպ ա՜հո ՜շձՠէճհ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠ-

ռճհձ ՠս աո՜իկ՜ձ յ՜իճռձ... 

52. 332՜—47՝ ԾԳ. Յՠպ ՜հոջ ի՜ս՜ո՜ջզ զ 

ժ՜ջ՞ ի՜ս՜պ՜ռՠէճռձ ՜ջ՟՜ջ՜ռՠ՜է Քջզոպճոզս 
՜. 332՜՝ Ախ՜սդտ զ չՠջ՜հ ո՜շձ՜ռՠէճռ զ մ՜ջ 

իճ՞ճհձ — Աոպճս՜թ հ՜սզպՠձ՜ժ՜ձ, ճջ վջժՠռՠջ է ՞ՠ-

ջճսդՠձբձ... 

՝. 332՝—5՝ Ախ՜սդտ Յճի՜ձձճս Ոոժե՝ՠջ՜ձզձ զ 

չՠջ՜հ ո՜շձ՜ռՠէճռձ հ՜ձոճսջ՝ իճ՞ճհձ — Աոպճս՜թ 

ՠջժձզ, Աոպճս՜թ իջՠղպ՜ժ՜ռ... 

— Կ՜ձճձզ դճս՜ի՜կ՜ջգ (ԾԳ) ՜հո ՜խ՜սդտզձ ժզռ բ 

՝ՠջճս՜թփ 

՞. 335՝—41՝ Ախ՜սդտ կզսսո ՜հէ ՠջ՟կ՜ձռ ոջ՝ճհձ 

Բ՜ջոխզ, զ չՠջ՜հ ո՜շձ՜ռՠէճռ հ՜ձոճսջ՝ ի[ճ՞ճհձ] — 

Աոպճս՜թ ՜ոպճսթճռ, Տբջ պբջ՜ձռ... 

՟. 342՜—4՝ Ախ՜սդտ զ չՠջ՜հ ո՜շձ՜ռՠէճռձ 

հ՜ձոճսջ՝ իճ՞ճհձ — Զ՜ոպճս՜թ՜հզձ աոճսջ՝, ակՠթ ՠս 

աո՜ջո՜վՠէզ, ՠս աա՜ջիճսջՠէզ... 



 

ՠ. 344՝—7՝ Ախ՜սդտ կզսո ՜հէ զ չՠջ՜հ ո՜շձ՜-

ռՠէճռձ զ ՟զս՜ռ, ՠս զ չէջ՜հ իզս՜ձ՟՜ռ — Ախ՜մՠկտ 

ատՠա, ՜խ՜մՠկտ ատՠա, Աոպճս՜թ, Հ՜հջ ՜կՠձ՜ժ՜է... 

53. 348՜—51՝ ՀԵ. Ախ՜սդտ հՠէո իճ՞ճհձ, աճջ ՜ոբ 

տ՜ի՜ձ՜ձ կՠջլձ ձկ՜, ճջ ՜ջլ՜ժբ աիճ՞զձ զ լՠշո 
՟զկ՜ռ ձճջզձ — Տբջ Աոպճս՜թ ա՜սջճսդՠ՜ձռ, կՠթ ՠս 

՜ի՜սճջ ՠս ճխճջկ՜թ... 

54. 351՝—2՜ ՀԶ. Ախ՜սդտ զ չՠջ՜հ իզս՜ձ՟՜ռ — 

Հ՜հջ Սճսջ՝, ՝եզղժ իճ՞ճռ ՠս կ՜ջկձճռ... 

55. 352՜՝ ՀԷ. Ախ՜սդտ զ չէջ՜հ լզդզ աճջ ՜շ-

ձճսձ զ ժ՜ձդՠխբ ոջ՝ճռ ՠս աիզս՜ձ՟ո ՜սթ՜ձՠձ — Տբջ, 

ճխճջկճսդՠ՜կ՝ ՠս ՞դճսդՠ՜կ՝ տճ ՝եղժՠ՜ ա՜կՠձ՜հձ 

՝ՠժճսկձ... 

56. 352՝—3՝ Կ՜ջ՞ ՠխ՝՜հջ՜ժռճսդՠ՜ձ — Դձՠձ 

աոճսջ՝ Ասՠպ՜ջ՜ձձ ՠս էճսռ՜ձՠձ կճկՠխբձո ՠս ըճսձժ... 

57. 353՝—6՝ ԾԴ. Կ՜ջ՞ ճջ ժ՜պ՜ջզ ՠդբ զձմ ՜ձ-

ժ՜ձզ հ՜կ՜ձ լզդճհ ժ՜կ ՞զձճհ ՠս իՠխլձճս ՠս մբ ձՠ-
ըՠ՜է ՠս գձ՟ ՠջժ՜ջՠ՜է — Աշձճսձ ակՠշՠ՜էձ ՠս լ՞ՠձ, 

ՠս ՜հէ ՜կ՜ձ էճս՜ձ՜ձ... 

Տՠո պյ. Վՠձՠպզժզ ռճսռ՜ժ, բն 174, §  88փ 

58. 356՝—7՝ ԾԵ. Կ՜ջ՞ զ չՠջ՜հ նջիճջճհ ՠս նջ՜-

ղՠխնզ հճջե՜կ իՠխլձճս — Հ՜ձՠձ Խ ՟ճհէ ՠս ՞՜հ տ՜ի՜-

ձ՜հձ ո՜խկճոբ. Ձ՜հձ Տՠ՜շձ զ չՠջ՜հ... 

59. 357՝—9՝ ԾԶ. Ախ՜սդտ ոջ՝ճհ ՠս կՠթ չժ՜հզձ 

Տջզվճձզ, աճջ գձդՠշձճսձ հ՜հ՞զո ՠս զ յ՜ջպբաո զ 
ի՜է՜թՠէ առ՜ոճսկձ ՠս այ՜պ՜ի՜ջո — (Սժ. դՠջզ) /// 

հ՜ձդզս ոճսջ՝ իջՠղպ՜ժոձ ճջ ժ՜ձ ՜շ՜նզ վ՜շ՜ռձ Աո-

պճսթճհ... 

60. 359՝—60՜ ԾԷ. Ախ՜սդտ զ իզկձ՜ջժճսդզսձ 

պ՜ձ, ՝ձ՜ժճսդՠ՜ձ կ՜ջ՟ժ՜ձ — Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜-

ժ՜է, ճջ ՜ջ՜ջՠջ աՠջժզձո... 

61. 360՜—2՜ Ծ[Ը]. Ախ՜սդտ զ ձ՜ս՜ժ՜պզո 

պ՜ձ, հճջե՜կ զ ձճջ՜ղբձձ կպՠձ — Տբջ Աոպճս՜թ ՜-

կՠձ՜ժ՜ջճխ Հ՜հջ, ձ՜հՠ՜ զ կՠա... 

62. 362՜—7՜ Ծ[Թ]. Ախ՜սդտ հ՜շձՠէ ՠջՠը՜հ — 

Մՠջժ՜ռճսռ՜ձբ աձ՜ ՠս ՝ճժ՜ռճսռ՜ձբ ՠս ժ՜ձ՞ձբ ՟բյ 

՜ջՠսՠէզռ... 

63. 367՝—8՝ Ախ՜սդտ հՠպ ՜շձՠէճհ ՠջՠը՜, ճջ 

՜շե՜կ՜հձ կժջպզձ — Ոջ ՠոտ Տբջ Տբջ, ճջ ՜ջ՜ջՠջ 

ակ՜ջ՟ըձ գոպ յ՜պժՠջզ տճսկ... Հջ՜ե՜ջՠ՛ո զ ո՜պ՜-

ձ՜բփ Պ՜պ՜ոը՜ձբ կ՜ձժ՜՝՜ջլձ. Հջ՜ե՜ջՠկփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

387՜ (Նրպջ՞զջ) Զ՜հո ՞զջտո բ Եվջՠկ չ՜ջ՟՜-

յՠպզ. ՌՃԼ (1681) դճս՜ժ՜ձզձ Հ՜հճռփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 17՜, 220՝, 368՝ Գզջտո Սճսջ՝ Էն-

կզ՜թձ՜ բփ 

1027 
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Ահջզչ՜ձտ ՋԷ — 1458 

ԳՐԻՉ՚ Յճչի՜ձբո ՜՝խհ.փ ՍՏԱՑՈՂ՚ Յ՜ժճչ՝ տիհ.: 
ԹԵՐԹ՚ 191. մ՞ջճս՜թ՚ 177՜՝, 190՝—1՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԺԷ×12 

(Ա 8, Բ — Դ 11, Ը 10, ԺԵ 17, ԺԶ 6, ԺԷ 4) +1×2 (ԺԶ ՠս ԺԷ յջ՜ժ-
ձՠջզ կզնՠս) +1×2 (ԺԷ յջ՜ժզռ հՠպճհ)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ (պ՜ջ՝ՠջ՚ 
176, 190—191, 178—189)փ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 17×13,3փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ 
կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 19փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟, ղ՜՞՜-
ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ ՟շձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ժպ՜սփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 1՜փ 
Ճ՜ժ՜պ՜ա՜ջ՟՚ 19՜, 49՜, 78՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚  ը՜մ, 
ո՜վճջ, ՝ճսո՜ժ՜ձ, դշմձ՜հզձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջ, ի՜ձ-
՞ճսռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚  ժ՜ջկզջփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճսփ Թ ՟.փ 2 
(Ա—Բ)+2 (Գ—Դ), ոպ՜ռճս՜թ ՠաջ՜ի՜պճս՜թ ՠջժճս դՠջդՠջզ 
գձ՟է՜հձ՜ժզ ՠջժպ՜ժճսկզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ՝ճէճջ՜՞զթ 
ՠջժ՜դ՜՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ Ա՜, Բ՝, Ա՝, Բ՜, Գ՟, Դ՜, Գ՜, Դ՝, 
«[Զզ՛ձմ] ՞ճջթբտ, աճջ մբ [րջբձ] զ ղ՜՝՜դճս... ազ ոզջբ ա՜ա՞ո 
կՠջ///» (Զ 2 — Է 5)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. կզնզռ յ՜ժ՜ո՜սճջ, էճսո՜ձռ՜հզձ կ՜-
ոՠջգ՚ ՝՜կ՝՜ժ՜ժ՜է՜թ, ըճձ՜սճսդզսձզռ` ՞ճսձ՜վճըճս՜թ, 
պՠխ—պՠխ վճտջ յ՜պշճս՜թտձՠջ, կ՜ո՜կ՝ ռՠռ՜ժՠջ, ճջճղ դՠջ-
դՠջ՚ ՠաջ՜ի՜պճս՜թ, ձճջճ՞ճս՜թ՚ 1569 դ., էջ՜ռճս՜թ՚ 1622 դ. 
(178՜—90՜)փ Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժձՠջգ՚ չձ՜ոճս՜թփ Կ՜ա-
կզ ժ՜ղզձ՚ տՠջթճս՜թ, ՜ձժզսձձՠջգ ՠս դզժճսձտզ թ՜հջՠջգ՚ կ՜-
ղճս՜թ, ժ՜յզմձՠջձ՚ գձժ՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

1. 1՜—8՝ [Կ՜ձճձ կժջպճսդՠ՜ձ] — Տբջ Աո-

պճս՜թ կՠջ, Աոպճս՜թ ՝՜ջՠջ՜ջ, ճջ աչջզյՠ՜էո... Ոջ 

էճսո՜սճջՠռՠջ ա՜ջ՜ջ՜թո տճ... Զճպոձ ՠս ՜ոբ. [Կ]ձզտո 

՜ոպճս՜թ՜հզձ ճսխխՠոռբ/// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ, կզնզռ ՠս 

չՠջնզռ յ՜ժ՜ո՜սճջ): 

2. 9՜—14՜ [Կ՜ձճձ Պո՜ժ ՜շձՠէճհ] — (ոժ. 

դՠջզ) /// գձդՠջռճս՜թ հԵո՜հՠ՜ կ՜ջ՞՜ջբբ. Ես թ՜ձզռզ 

զ կբն ՜ա՞՜ռ ա՜ս՜ժ ձճռ՜... 

3. 14՜՝ Ես հՠպ ճսդ ՜սճսջձ չՠջ՜ռճսռ՜ձբ տ՜ի՜-

ձ՜ձ այո՜ժձ — Ս՜խկճո. Եջ՜ձզ ՜կՠձՠռճսձ ճջ ՠջժձ-

մզձ... 

4. 15՜—8՝ Կ՜ձճձ ի՜խճջ՟ պ՜էճհ — Աշձճս տ՜-

ի՜ձ՜հձ աի՜խճջ՟ձ, ը՜մզս ՠս Ասՠպ՜ջ՜ձ՜ս ՠս ՝ճսջ-

չ՜շ, ՠս ՞ըձ՜ձ ՜շ իզս՜ձ՟ձ... 

5. 19՜—31՝ Կ՜ձճչձ ա՜կՠձ՜հձ ձձնՠռՠ՜էոձ 

՜շ Քջզոպճո հճսխ՜ջժՠէճհ — Աոՠձ. Զՠջժզձտ յ՜պ-

կՠձ... ՠս տ՜ի՜ձ՜ձ ՜ոբ ա՜խ՜սդո. Աոպճս՜թ հ՜սզպՠ-

ձ՜ժ՜ձ... Ասջիձՠ՜հ Տբջ ՠս աիճխ՜ձզսդՠ՜հ հ՜ջժ/// 

(ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ): 

6. 32՜—6՝ Իոժ հՠջժջճջ՟ ՜սճսջձ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠ-

ջՠակ՜ձձփ Ս՜խկճո. Եխզռզ ՜ժ՜ն՜ռ... 



7. 36՝—46՝ Կ՜ձճչձ ա՜կՠձ՜հձ չ՜ըծ՜ձՠ՜է 

պխ՜հո հճսխ՜ջժՠձ ՜շ Քջզոպճո — Ս՜խկճո. Աշ տՠա 

Տբջ ի՜կ՝՜ջլզ... Ախ՜սդտ. Ոջ Հ՜հջ՟ ՠո ՠս ՝՜ջբ՝՜ձՠ-

՜է՟... 

8. 46՝—9՜ [Ահ՞՜է՜ռ պխ՜դ՜խզ] — Աշ՜ս՜ս-

պճսձ ՠջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո ԻԲ. Եխզռզ 

՜ձճսձ... 

9. 49՜—52՝ Կ՜ձճչձ ճ՞բի՜ձ՞զոպ [՜շձՠէճհ] — 

Ս՜խկճո. Եջ՜ձզ ճսկ դճխճս... Ըձդՠջռճս՜թ հԱշ՜ժ՜ռ. 

Պ՜պճսՠ՜ռ աՏբջ... 

10. 53՜—9՝ Կ՜ձճչձ պՠ՜շձ՜ժ՜ձ ՜սջիձՠէճհ — 

Աթՠձ աձճսզջՠ՜էձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ ՠս ՟ձՠձ ժ՜ջկզջ 

՝՜կ՝՜ժ ՜շ՜նզ ը՜մզձ... 

11. 60՜ Կ՜ձճչձ ՜խ ՜սջիձՠէճհ — Ս՜խկճո. Աո-

պճս՜թ, ճխճջկՠ՜ կՠափ Ք՜ջճա. Խձ՟ջՠոռճստ... 

12. 60՜—77՝ Կ՜ձճչձ ը՜մ ՜սջիձՠէճհ — Բՠջՠձ 

հՠժՠխՠռզձ ՠս էճս՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ ՠս ՜յ՜՚ ՞զձճչ... 

13. 78՜—88՜ Կ՜ձճչձ նճսջ ՜սջիձՠէճհ — Գձ՜ձ 

կզ՜՝՜ձ ը՜մզս ՠս կճկՠխզձ՜ստ ՠս ՝ճսջկ՜կ՝ ըձժ՜հ զ 

նճսջձ... 

— Մզնզռ յ՜ժ՜ո՜սճջ (83—զռ հՠպճհ): 

14. 88՝—99՝ Կ՜ձճչձ ՜յ՜ղը՜ջճխ ՜շձՠէճհ — 

Տ՜ձզձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ ՠս ժ՜ռճսռ՜ձՠձ ի՜ձ՟բյ 

՟ջ՜ձձ... 

15. 99՝—113՜ Կ՜ձճչձ իզձ՞ղ՜՝՜դզձ ա՜յ՜ղ-

ը՜ջճխոձ ՜ջլ՜ժՠէճ — Ժճխճչբ տ՜ի՜ձ՜ձ ա՜յ՜ղը՜-

ջճխոձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ... 

16. 113՜—27՜ Կ՜ձճչձ Մՠթզ իզձ՞ղ՜՝՜դզձ 

Ոպձ՜էճս՜զձ, գոպ ճջճսկ ՜ո՜ռ Յզոճսո, ՠդբ. Ասջզ-
ձ՜ժ կզ ՠպճս լՠա. աճջ ՜ջ՜ջՠ՜է բ պՠ՜շձ Եվջՠկզ 
Խճջզձ Աոճջճհ, աճջ դ՜ջքկ՜ձՠ՜ռ ոճսջ՝ ՟զպ՜յՠպձ 

Հ՜հճռ կՠթ՜ռ Գջզ՞ճջզճո Վժ՜հ՜ոբջձ — Ի Ժ. ե՜կճսձ 

աժըձզ յ՜պ՜ջ՜՞զձ ոջ՝ճհ, եճխճչզձ զ ՞՜սզդո ՠժՠխՠ-

ռճհձ... 

— 120՜—1՜ Ես ո՜ջժ՜ս՜՞ձ տ՜ջճազ — Աոպճս՜թ 

կՠթ ոտ՜ձմՠէ՜՞ճջթ ա՜սջճսդզսձ, ՜ձՠխ՜ձՠէզ ՝ձճս-

դզսձ... 

17. 127՝—32՝ Ք՜ջճա Պ՜պճսզջ՜ձզձ աճջ աՠ-

ժճսռ՜ձբ տ՜ի՜ձ՜հձ եճխճչջ՟ՠ՜ձձ — Ն՜ը տ՜ձ ըճջ-

իջ՟ճհձ, ՜շՠ՜է աոճսջ՝ Ասՠպ՜ջ՜ձձ զ ՞զջժո զսջ.. 

18. 133՜—5՜ [Խ՜խճխ ՜սջիձՠէճհ] — Սճսջ՝ ը՜-

մզձ, աժըձզ ՜ջլ՜ժկ՜ձ յ՜պ՜ջ՜՞զձ ՜ոՠձ ՝՜ջլջ լ՜հ-

ձզս... 

19. 135՜—8՝ Կ՜ձճձ ՜սջիձճսդՠ՜ձ ժ՜էճհ ՠս իձ-

լ՜ձզ — Ս՜խկճո, Կցճջ՟. Քՠա չ՜հՠէբ... 

20. 138՝—9՜ Ախ՜սդտ ՠջ՜ղպզ — Տբջ Աոպճս՜թ 

կՠջ, ճջ հ՜խ՜՞ո ՜շ տՠա ձ՜ը՜ձլաձ էճս՜ջ Եխզ՜հզ... 

21. 139՜—49՝ Կ՜ձճչձ յխթՠ՜է պ՜ծ՜ջզ ՠս 

ղ՜ջեՠ՜է ոՠխ՜ձճհ, ՜սջիձճսդզսձ չՠջոպզձ ի՜ոպ՜-

պՠէճհ — Գզղՠջձ իոժճսկձ, զոժ զ ե՜կ յ՜պ՜ջ՜՞զձ 

կպ՜ձբ ՠյզոժճյճոձ... 

22. 149՝—54՜ Կ՜ձճչձ ՜ս՜ա՜ձ ՜սջիձՠէճհ — 

Հ՜ոպ՜պՠձ ա՜ս՜ա՜ձ զ պՠխճվ զսջճսկ ՠս էճս՜ձ՜ձ 

նջճչ... 

23. 154՜—5՜ Կ՜ձճչձ ձճջ՜ժՠջպ ՞ջճռ — Տ՜-

ձզձ հՠժՠխՠռզձ ի՜ձՠձ հ՜կպզճձձ... 

24. 155՜—7՜ Կ՜ձճչձ ե՜կ՜ի՜ջ ՜սջիձՠէ — Բՠ-

ջՠձ ՜շ՜նզ ՝ՠկզձ ՠս էճս՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ... 

25. 157՜՝ Ախ՜սդտ, ճջ յեխթծ զձմ ժՠջՠ՜է զռբ — 

Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, ճջ ոճսջ՝ ՠո ՠս զ ոճսջ՝ո ի՜ձ՞ճս-

ռՠ՜է... 

26. 157՝—8՜ Ախ՜սդտ, ճջ զ ժՠջ՜ժճսջ կզ՜հձ 

յխթզ — Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, ճջ ՞էըճռ ՜շ՜տՠէճռձ 

Պՠպջճոզ... 

27. 158՜ Ախ՜սդտ ՠջ՟ըկձ՜ի՜ջզ — Տբջ Աո-

պճս՜թ, ճջ ակ՜ջ՟ճհ ՝ձճսդզսձ վճվճը՜ժ՜ձ պժ՜ջ ՞զ-

պՠո... 

28. 158՝—61՝ Կ՜ձճչձ ը՜մ՜էճս՜հ ՜շձՠէ, ՜շ զ 

՝եղժճսդզսձ ՜կՠձ՜հձ ՝ձճսդՠ՜ձռ պձժճռ, ՝ճսոճռ, 
ի՜պճ, ի՜սպզռ ՠս ՜հէ չպ՜ձ՞՜սճջ ձՠխճսդՠ՜ձռ — 

Ս՜խկճո, Կռոջ՟. Նղ՜ձՠռ՜ս... 

29. 161՝ Կ՜ձճչձ ՞՜շզձ Զ՜պժզ ՠս Վ՜ջ՟՜չ՜-

շզ — Տբջ պ՜սձզռ ՠս Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜հձ ճսըպզռ... 

30. 162՜—74՝ [Ասՠպ՜ջ՜ձտ Իսխ՜՝ՠջզռ, 

Բեղժճսդՠ՜ձ, Հ՜ձ՞ոպՠ՜ձ]. Ասՠպ՜ջ՜ձ Իսխ՜՝ՠջզռ, 
Մ՜դբճո — Ես հՠջՠժճհզ ղ՜՝՜դճսձ հճջե՜կ... 

31. 178՜—83՝ [Գ՜ձլ կՠշՠէդ՜խզ («Մ՜ձ-

չՠէ[ո]»)]— Մզձ՟ զ հԷբձ... 

32. 183՝—6՜ Ոխ՝ ձձնՠռՠէճռ — [Ո]չ տ՜ի՜ձ՜հտ 

ՠս չ՜ջ՟՜յյՠպտ ՜ոպճս՜թ՜ա՜ձ... 

33. 187՝—9՜ [Մ՜ոձ Մ՜ղպճռզ. Պո՜ժ ժճսոզռ 

Տ՜խ] — Ակՠձ՜ա՜սջ պբջ Թ՜՞՜սճջ դ՜՞՜սճջ՜ռ, 

/Թ՜՞՜սճջզո կՠջ ըա՞ՠռճհ ի՜ձ՟ՠջլ վ՜շ՜ռ... ՠս տ՜-

ի՜ձ՜հձ ՜ոբ ա՜խ՜սդո ա՜հո. Ես ՜ո՜ռ Աոպճս՜թ. Ա-

ջ՜ոռճստ կ՜ջ՟ գոպ յ՜պժՠջզ կՠջճսկփ 

§  31, 32, 33—գ՚ ՜հէ լՠշտփ 

 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

174՜ Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ ՞ջճռո. Փ՜շտ ՜ձ՝՜ե՜ձՠ-

էզ ՠս կզ՜ոձ՜ժ՜ձ Սճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ ՠս կզ՜ոպճս՜-

թճսդՠ՜ձ՚ Հ՜սջ, ՠս Ոջ՟ճհ, ՠս Հճ՞ճհձ Սջ՝ճ, ՜հեկ ՠս 

կզղպ ՠս հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռփ Ոջ ՠպ ժ՜ջճխճսդզսձ 

՜ձ՜ջիՠոպ ՠս վռճսձ ՞ջմզ ի՜ո՜ձՠէ զ չՠջնզձ ՞զթո ՜ո-

պճս՜թ՜՝ճխ՝ճն պ՜շզո, ճջ ժճմզ հ՜ձճսձ ոճսջ՝ ի՜հջ՜-

յՠպզձ Մ՜ղպճռզ, զ դճս՜՝ՠջճսդՠ՜ձո ՠս Հ՜հժ՜աՠ՜ձ 

պ՜սկ՜ջզո ՋԷ (1458), լՠշ՜կ՝ հճ՞ձ՜կՠխ ՠս վռճսձ 

՞ջմզ՚ Յճի՜ձբո ոճսպ՜ձճսձ ՜՝ՠխ՜հզ, //(175՜) ճջ ա՜-

ձճսձո կզ՜հձ ճսձզկ ՠս ճմ ա՞ճջթո: Ի չ՜ձտո, ճջ ժճմզ 



 

հԱհջզչ՜ձո, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս ՜կբձ՜սջիձՠ՜էո էճսոճհ կ՜-

սջ Սճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թձզո ՠս ոճսջ՝ պզ՞զո ՜ոպճս՜-

թ՜կճսը Սճսջ՝ Գՠխ՜ջ՟ՠ՜ձո, ՠս ՜հէ ՝՜ակ՜՞ճսկ՜ջ 

ոջ՝ճռո, ճջ ՜ոպ ժ՜ձ ի՜ս՜տՠ՜է, զ չ՜ՠէճսկձ ՜ձլզձ` 

Յ՜ժճչ՝ տ՜ի՜ձ՜հզ ՠս ա՜ս՜ժ՜ռ զսջճռ, ՠս հզղ՜պ՜ժ 

թձճխ՜ռ զսջճռփ Աջ՟, հՠջՠոո ՜ձժՠ՜է ՜խ՜մՠկ ալՠա ՠո, 

՜ձ՜ջե՜ձ ՞թճխո՚ Յճի՜ձբո, ճջ իճխո ՠկ ՠս վճղզ ճպզռ 

լՠջճռ, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ոկ՜հ պՠո՜ձՠէճչ ժ՜կ ժ՜ջ՟՜-

էճչ, ժ՜կ ՜սջզձ՜ժճչ, հզղՠռբտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խ՜սդո 

լՠջ ազո` ա՜ձյզպ՜ձո Յճչի՜ձբո, ՠս աթձճխոձ զկ գոպ 

կ՜ջկձճհ, ՠս աիճ՞ՠսճջ կ՜հջձ զկ՚ աԱձյ՜ջ, ճջ ՝՜աճսկ 

ՠջ՜ըպզտ ճսձզ զ չՠջ՜հ զկ. Աոպճս՜թ ճխճջկզ ձկ՜հ ՜-

ո՜ռբտ. ՜կբձփ Ըձ՟ ձկզձ ՠս ա՜հէ ՠխ՝՜ջտո հզղՠռբտփ 

7՝ Վ՜ոձ իճ՞ճհո զկ կՠխ՜ժ՜ձ, 

Եջ՝ ա՜ի՜՞զձ ՜սջձ զկ՜ձ՜կ, 

Թբ ժ՜հ ի՜ղ//(8՜)զս ՠս յ՜պ՜ոը՜ձ 

Աա՞ (՛) ըճըճռձ րջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձ, 

Ի կզպ ՜շձճսէ աՠջ՟ /// 

18՝Վ՜, զկ ՜սճսջ ճ՞ՠչ՜ջզ. 

Վ՜, ճջ ՜շՠ՜է աիճ՞զո պ՜ձզձ. 

//(9՜) Վ՜, դբ ըճպ՜ձ ՠո ՞պ՜ձզկ, 

Ես ՜ձյզպ՜ձ վճղզ կ՜ձզկփ 

21՝ Յ՜հո ոճոժ՜էզ ՜սջո ՜պՠձզ, 

ԶՅճչի՜ձբո հզղկ՜ձ / (2՜) ՜շձբտ ՜ջե՜ձզ. 

Զպ՜պ՜ձՠ՜է ՞ՠջզո կՠխ՜ստ զ էզ, 

ԶՅ՜//(21՝)ժճչ՝՚ ոպ՜ռ՜սխ ՜հոկ պ՜շզփ 

23՝Տբջ Աոպճս՜թ Յզոճսո Քջզոպճո, ՜կՠձ՜հձ 

ոջ՝ճռ ՝՜ջՠը՜սոճսդՠ՜կ՝ ի՜ձ՞ճհ աիճ՞զո ՜կՠձ՜հձ 

//(4՜) ձ՜ըձՠ՜ռձ զկճռ, ՠս զձլ՚ կՠխ՜սճջ ՞թճխզո ՜հ՟ 

՜ջ՜հ՜ձ՜մ՜արջ // (23՝) ժ՜է ՜շ՜նզ ՜ի՜սճջ ՝ՠկզ տճ. 

չ՜հ, զձլ հ՜հձկ ՜սճսջձ ոճոժ՜էզ, // (4՜) դբ ճջյբ՛ո 

ի՜ձ՟զյՠռ՜հ՟ Տՠ՜շձ զկճսկ ՠս ճջյբ՛ո պ՜ռ աի՜ղզսո 

(ձկ՜ձ՚ 4՝—5՜, 123՜, 132՝, 154՜)փ 

40՝ Ոչ Տբջ Յզոճսո կ՜ձճսժ պխ՜, 

Մՠխճսռՠէճռո ՟՜ջլ ղձճջիՠ՜ 

// (41՜)Զժՠձռ՜խճհո յբպո էռճ, 

Աջտ՜հճսդՠ՜ձ՟ ՜ջե՜ձ՜ռճհփ 

74՝ Ակՠձ՜հ՜խդ ոճսջ՝ ձղ՜ձ, 

Քՠս վջժՠէճռո էՠջ յ՜ի՜յ՜ձ. 

//(75՜) Գթճխ ՞ջզո ՜ձ՜ջե՜ձ, 

Պ՜իՠ՜ ըձ՜կ՜ստ՟ տճՠ՜ձփ 

114՝ Մ՜տջՠ՜ ՠս ազո հ՜ըպզռ կՠխ՜ռ, 

Տբջ ՠս վջժզմ Քջզոպճո // (115՜) Աոպճս՜թ. 

Զըճձ՜ջիճսդզսձ՟ տճ ճսոճհ, 

Ոջյբո ոջ՝ճռ ՜ղ՜ժՠջպ՜ռ՟փ 

126՜ Ահո՜սջ էճս՜ ՝՜ձ կզ ա՜ջկ՜ձ՜էզ, 

Կ՜ջթՠկ ձՠշձ ժճս թձ՜ձզփ 

126՝Վ՜հ լՠշ՜ռո ճջ իճխ՜ձ՜, 

Եջ՜ձզ ժ՜ջ՟՜ռ//(127՜)ճխ՜ռձ ճջ ի՜ոժ՜-

ձ՜. 

Վ՜, կ՜պռո ճջ ըզոպ ժճսջ՜ձ՜փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 175՝ Զչՠջնզ ըոպ՜ռճխո ոճջ՜՚ պբջ Խ՜մ՜-

պճսջո, ձճջճ՞ՠէ պվզ ոճսջ՝ Մ՜ղպճռո զ ի՜է՜է հձմզռո 

ՠս ՜ջ՟՜ջ չ՜ոպ՜ժճռո, զ չ՜հՠէճսկձ հ՜ձլզձձ զկճհ, ՠս 

հզղ՜պ՜ժ իճ՞ճհ ՠս թձճխ՜ռձ զկճռ, ՠս ՜կՠձ՜հձ հ՜ջՠ՜ձ 

կՠջլ՜սճջ՜ռ. ՜կբձփ Ի դվ՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ ՌԺԸ (1569)փ 

Ի ժ՜յճխո ոճջ՜՚ Յճչ՜ձձբո ՜ձ՜ջե՜ձ ո՜ջ-

ժ՜ս՜՞ո, ճջ ո՜ժ՜ս կզ ձճջճ՞ՠռզ ՠս ժ՜յՠռզ, ազ ժ՜ջո 

կՠջ ՜հո բ, ՜յձկՠխ՜՟զջ էՠջճստփ 

2. 189՝ Յզղՠռբտ զ ՝՜ջզ ակ՜ի՟՜ոզ Մ՜ջպզջճոձ, 

էզ ոջպզս ՠս վ՜վ՜ք՜ձ՜ստ բ՜շ աոճսջ՝ ՞զջտո ճջ ժճմզ 

Մ՜ղթճռ, հզղ՜պ՜ժ զսջ, ՜հձ ՝՜ձզս կ՜ջ՞՜ջբզձ, ճջ ՜ոբ 

Եո՜ՠ՜հ. Եջ՜ձզ ՜հձճռզժ, ճջ ա՜ս՜ժ ճսձզձ զ Սզճձ, ՠս 

գձդուձզտ՚ հԵջճսո՜խբկփ Վ՜ոձ ՜հ՟, ճխճջկՠէզ ՠս ՜ո-

պճս՜թ՜ոբջ ՠս իՠա՜իճ՞զ ՝՜ջՠկզպ կ՜ի՟՜ոզ Մ՜ջ-

պզջճո էզ վ՜վ՜ք՜ձրտ բ՜շ ոճսջ՝ ՞զջտո, հզղ՜պ՜ժ 

զսջ ՠս թձ՜սխ՜ռ զսջճռ՚ Գճսէ՜կզձ, ՠս ի՜հջձ // (190՜) 

զսջ՚ Ն՜սզժ, ՠս ՠխ՝՜հջ զսջ՚ Մզձ՜ո, ՠս ի՜ձ՞ճսռՠ՜է 

տՠւՠջտձ՚ Իձ՜ըզձ ՠս Նզ՞՜ջզձ, ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ 

՜ո՜ռբտ. ՜կբձփ Ոչ ՠխ՝՜ջտ, հճջե՜կ գձդՠշձճստ աոճսջ՝ 

՞զջտո ժ՜կ ժ՜ջ՟՜էճչ, ժ՜կ ՜սջ[ձ]՜ժՠէճչ, հզղՠռբտ 

ակ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խ՜սդո լՠջ՚ Մ՜ջպզջճո կ՜ի՟՜ոզ. հզ-

ղՠռբտ ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ, ՠս Աոպճս՜թ լՠա 

ճխ[ճջկ]ՠոռզ. ՜կբձփ Նճջճ՞ՠռ՜ս ՠս ժ՜ակՠռ՜ս ոճսջ՝ 

՞զջտքո զ դվ՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ ՌՀԱ (1622)փ 

3. 176՜ (ԺԷ ՟.) Փ՜շտ ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ-

՜ձ՚ Հ՜սջ ՠս Ոջ՟ճհ, ՠս Հճ՞սճհձ Սջ՝ճ, ՜հեկ ՠս կզղպ ՠս 

հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ Յզղՠռբտ ա՝՜ջբկզպ ՠս 

՜ոպճս՜թ՜ոբջ տջզոպճձՠ՜ կՠէզտ Ե՜խճսկձ ՠս զսջ 

՜կճսոզձձ՚ Գ՜սի՜ջձ, ՠս զսջ ճջ՟զտձ՚ Խ՜մ՜պճսջձ, 

Սուջը՜սղձ, Ս՜ջ՞զոձ, ՠս զսջ ի՜ջոձՠջձ՚ Խ՜էզձ՜ջձ, 

Շ՜իո՜սէդ՜ձձ, Շ՜իա՜կ՜ձձ ՠս զսջՠ՜ձռ ճջ՟զտձ ՠս 

՟ոպՠջտձ, ՠս հ՜կՠձ՜հձ հ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջոձփ Ախ՜մՠկտ 

ալՠա, ճչ էճսո՜ջ՜կ ՟՜ոտ տ՜ի՜ձ՜զռ ՠս կ՜ձժճսձտ 

ոճսջ՝ ՠժՠխՠռսճհ, հճջե՜կ ճջ ժ՜ջ՟՜հտ ՠս ՜սջբձտ ժ՜-

պ՜ջբտ, հզղՠռբտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խ՜սդո լՠջ աչՠջճհ-

՞ջՠ՜էո, ՠս ակՠէզտ Աժճ՝ձ ՠս զսջ ճջ՟զտ ՠս հ՜կՠձ՜հձ 

կՠջլ՜սճջոձ. ժՠձ՟//(176՝)՜ձՠ՜ռձ ժՠ՜ձտ ՠս ՜շճխնճս-

դզսձ, ՠս ձձնՠռՠէճռ կՠխ՜ռ դճխճսդզսձփ Դ՜ջլՠ՜է ժջժզձ 

՜ձ՞՜կ հզղՠռբտ ակՠէզտ Աժճ՝ձ ՠս ազսջ ժճխ՜ժզռձ՚ 

Գ՜սի՜ջձ, ՠս ճջ՟զտ՚ Խ՜մ՜պճսջձ, Ս՜ջը՜սղձ ՠս Ս՜ջ-

՞զոձ. հզղՠռբտ ակՠէզտ Ե՜սխճսյզ դճշձՠջձ՚ Ակզջղ՜իձ, 

Ասբպձ: Յզղՠռբտ ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ հ՜կՠ-

ձ՜հձ ՜ա՞՜ժ՜ձ՜ռ ՠս հ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռձ. ժՠձ՟՜-

ձՠ՜ռձ ժՠ՜ձտ ՠս ՜շճխնճսդզսձ, ձձնՠռՠէճռ կՠխ՜ռ դճ-

խճսդզսձ ղձճջիՠոռբ Տբջ կՠջ Յզոճսո Քջզոպճո, ճջ ՜-

շ՜պ բ զ պճսջոձ ՝՜ջՠ՜ռ. ՜կբձփ Հ՜հջ կՠջ ճջ հՠջժզձո, 

ոճսջ՝ ՠխ[զռզ]փ 



4. 186՝ Փ՜շտ ՜ձ՝՜ե՜ձՠէզ ՠս կզ՜ոձ՜ժ՜ձ 

Սճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ ՠս կզ ՜ոպճս՜թճսդՠ՜ձ՚ Հ՜սջ ՠս 

Ոջ՟ճհ, ՠս Հճ՞ճհձ Սջ՝ճհ, ՜հեկ ՠս կզղպ ՠս հ՜սզպՠ՜ձո 

հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ Զճջ պՠոՠ՜է ա՜հոյզոզ ՞՜ձլո ՜ո-

պճս՜թ՜հզձ յ՜հթ՜շ էճսոճչ, ՠջ՜ձՠ՜է, ՠջն՜ձզժ ՠս 

՜ոպճս՜թ՜ի՜ծճհ կՠէզտ Ե՜խճսկձ, ճջ ՠպ զսջ ի՜է՜է 

գձմզռձ ՠս ՜ջ՟՜ջ չ՜ոպ՜ժճռձ, ՠս բ՜շ աոճսջ՝ Մ՜ղ-

պճռո զսջձ հզղ՜պ՜ժ ՠս զսջ թձ՜սխ՜ռձ, ի՜սջձ՚ 

//(187՜) Էձզ՜դզձ ՠս կ՜սջձ՚ /// (՝՜ռ) հզղ՜ռբտ, ՠս Աո-

պճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ զսջՠ՜ձռ ժՠձ՟՜ձՠ՜ռ ՠս ձձնՠ-

ռՠէճռձ. ՜կբձփ [Ա]խ՜մՠկտ ալՠա, ճչ ոճսջ՝ տ՜ի[՜ձ]՜հտ 

ՠս կ՜ձժճսձտ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռս[ճհ], հճջե՜կ ժ՜ջ՟՜հտ ժ՜կ 

՜սջբձտ ժ՜պ՜ջբտ, հզղՠռբտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ ՜խ՜սդտ լՠջ` 

կՠէզտ Ե՜խճսյձ, ՠս զսջ ժճխ՜ժզռձ՚ Գ՜ս[ի]՜ջձ ՠս ճջ-

՟զտձ՚ Խ՜մզժձ, Ս՜ջ՞զոձ, Ս՜ջը՜սղձ, ՠս ՜կՠձ՜հձ 

կՠջլ՜սճջձ. ՜կբձ: Յզղՠռբտ, ՠս էզ ոջպզս Աոպճս՜թ 

ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ հ՜կՠձ՜հձ հ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռձ. ՜-

կբձփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ (ԺԸ ՟.) 18՝, 138՝ (ա՜ձ՜ա՜ձ 

՝՜շՠջ)փ 
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Բ՜ջն՜ձն ՞զսխ ԷՃԽԵ — 1296 

ԳՐԻՉ՚ Աձ՜ձզ՜ ոջժ.: ՍՏԱՑՈՂ՚ Իղը՜ձ ոջժ.: 

ԹԵՐԹ՚ 176+1 (ժջժ. 1). մ՞ջճս՜թ՚ 1՜՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԺԵ×12 (Ա 
16, Բ, Գ, Դ 10, ԺԴ 11)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ (1—15՚ պ՜ջ՝ՠջ ՠս էճսո՜՟-
ջճղկճչ)փ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 16,2×12,2փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձ (էջ՜ռձճ-
խզ՚ կզ՜ոզսձ, 1՞՟—15՝)փ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 18—19փ ԿԱԶՄ՚ 
՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ՚ ՟շձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ պ՜ը-
պ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ժպ՜սփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 1՞, 25՝, 
45՜, 61՝, 75՜, 95՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ 
Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպ, 
ոՠս (130՜—զռ՚ ոՠս, ճսջճս՜՞թ՜հզձ)փ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — 1. Ճ՜շ չ՜ոձ Յճչի՜ձձճս 
Մժջպմզ (՛)փ Թ—Ժ ՟՟.: 2 (Ա—Բ), ոժա՝զռ, ոպ՜ռճս՜թ կբժ դՠջդզ 
գձ՟է՜հձ՜ժզ ՠջժպ՜ժճսկզռ: Մ՜՞՜խ՜դ, կզ՜ոզսձ, ճսխխ՜՞զթ ՠջ-
ժ՜դ՜՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ Բ՜, Ա՝, Բ՝, Ա՜ «/// զոժ ՜ջ՟ ճմ ՠդՠ զձտձ 
աՈչի՜ձձբո հզձտՠձբ... ՞զջո ոճսջ՝ո ՠդՠ ա՟՜ ռճսռՠ՜է ՠ///»փ 2. Ա-
սՠպ՜ջ՜ձ Մ՜ջժճոզփ Ժ ՟.: 2 (Գ—Դ) չՠջնզռ. ոպ՜ռճս՜թ կբժ դՠջ-
դզ ոպճջզձ կ՜ոզ գձ՟ՠջժ՜հձ՜ժզ ՠջժպ՜ժճսկզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, 
ՠջժոզսձ, ՝ճէճջ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ Դ՝, Գ՜, Գ՝, Դ՜ «[ՠս 
զ՝ջՠս] ՠխզձ ՜հոտ յզխթտ... ազ ՠժՠ՜է ՟զռբ ձկ՜ լՠ[շձ]» (Ե, 13—
23)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդզսձզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճսձ՜-
վճըճս՜թ, ճջճղ դՠջդՠջզ էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժպջճս՜թ, պՠխ—
պՠխ վճտջզժ յ՜պշճս՜թտձՠջ, ձճջճ՞ճս՜թ (ԺԷ ՟.) ճս էջ՜ռճս՜թ 
(1—15)փ Պ՜ժ՜ոճխ դՠջդՠջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ կ՜ո՜կ՝ ռՠռ՜ժՠջ, 
կ՜ոձ՜ժզ տՠջթճս՜թտձՠջ, ՟շձ՜ժգ՚ ժզո՜կ՜ղ, ժ՜յզմձՠջձ՚ գձ-
ժ՜թ, դզժճսձտզ ժ՜ղզձ` ոպճջզձ կ՜ոճսկ՚ յճժճս՜թփ 
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Ա. 1՜—95՜ Մ՜ղպճռ 

1. 1՞—13՜ [Կ՜ձճձ կժջպճսդՠ՜ձ] — Տբջ Աո-

պճս՜թ կՠջ, Աոպճս՜թ ՝՜ջՠջ՜ջ, ճջ աչջզյՠ՜էձ... 

2. 13՜—25՜ Կ՜ձճձ յո՜ժ ՜սջիձՠէճհ — Տ՜ձՠձ 

զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ ՠս ոժո՜ձզ տ՜ի՜ձ՜հձ ըճջիջ՟՜-

թճսդՠ՜կ՝... 

(Մզնզռ յ՜ժ՜ո՜սճջ, դՠջդ գձժ՜թ)փ 

3. 25՜՝ Կ՜ձճձ չՠջ՜ռճսռ՜ձՠէճ այո՜ժձ — 

Ս՜խկճո. Տ՜ջռզձ դ՜՞[՜սճջզ]: Ես տ՜ջճաբ. Խձ՟ջՠ-

ռճստ... 

4. 25՝—7՜ Կ՜ձճձ ի՜խ՜սջ՟ճսդզսձ պ՜է — Աշ-

ձճս տ՜ի՜ձ՜հձ ավջժ՜ժ՜ձ ըճջիճսջ՟ձ ՠս ը՜մ ՠս ՠջ-

դ՜ձ ՜շ իզս՜ձ՟ձ... 

— Մզնզռ յ՜ժ՜ո՜սճջ, դՠջդ գձժ՜թփ 

5. 27՜—39՝ Կ՜ձճձ ի՜կ՜սջբձ ՜կՠձ՜հձ ձձնՠ-

ռՠէճռ զ Քջզոպճո ՜շ զ դ՜խճսկձ ՜հոյբո — Աոՠձ 

Ս՜խկճո, ՞ճս՝խ՜հո Գ աժ՜ջ՞ՠ՜էձ. Աշ տՠա Տբջ ի՜կ-

՝՜ջլզ... 

— Մզնզռ յ՜ժ՜ո՜սճջ, դՠջդ գձժ՜թփ 

6. 39՝—45՜ Կ՜ձճձ ՠջժջճջ՟ ՜սճսջձ հճջե՜կ 

հԱհ՞՜է՜ռձ եճխճչզձ — Գ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՜ոՠէճչ 

աԱկ՝զթոձ... 

7. 45՜—61՝ Կ՜ձճձ ը՜մ ՜սջիձՠէճհ — Տ՜ձզձ հՠ-

ժՠխՠռզձ ՠս էճս՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ... 

— Մզնզռ յ՜ժ՜ո՜սճջ, դՠջդ գձժ՜թփ 

8. 61՝—74՝ Կ՜ձճձ նճսջ ՜սջիձՠէճ զ Մՠթզ ՜սճսջ 

Յ՜հպձճսդՠ՜ձ Տՠ՜շձ կՠջճ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ — 

Յճսձճս՜ջզ ՜կոճ Զ (6) ՠջդ՜ձ գձ՟ ՜ջՠս՜՞՜էձ զ նճսջձ 

ը՜մզստ... 

9. 75՜—84՜ Կ՜ձճչձ աչ՜ղծ՜ձՠ՜է պխ՜հոձ 

հճսխ՜ջժՠ՜է զ ՞ՠջՠակ՜ձձ, ՠս պխ՜հձ ԺԲ ՜կո էզձզ — 

Աոզ Ս՜խկճո. Աշ տՠա, Տբջ, ի՜կ՝՜ջլզ... 

10. 84՜—8՜ Աշ՜ս՜սպճսձ ՠջդ՜ձ զ ի՜ձ՞զոպ 

՞ՠջՠակ՜ձզձ — Ս՜խկճո, Կռոջ՟. Եխզռզ ՜ձճսձ Տՠ-

՜շձ... 

11. 88՜՝ Ասջիձճսդզսձ ՜խզ — Աոՠձ Ս՜խկճո, 

Կռոջ՟. Աոպճս՜թ կՠջ, ճխճջկՠ՜ կՠա... 

12. 88՝—92՜ Կ՜ձճձ ճ՞բի՜ձ՞զոպ ժ՜կ յ՜-

պ՜ջ՜՞ կՠշՠէճհ — Աոՠձ Ս՜խկճո զ դզս. Եջ՜ձզ ճսկ 

դճխճսդզսձ... 

13. 92՜—4՜ Կ՜ձճձ ի՜ռզ ՜սջիձճսդՠ՜ձ — Գճ-

ի՜ձ՜կտ ՠս վ՜շ՜սճջՠկտ ատՠա ՝՜ջՠջ՜ջ ՠս ՝՜ակ՜-

՞ճսդ... 



 

14. 94՝—5՜ Ասջիձճսդզսձ ոՠխ՜ձճհ պՠ՜շձ՜ժ՜-

ձզ — Ասջիձՠ՜է ՠո, Տբջ Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜ժ՜է, Հ՜հջ Տՠ-

՜շձ կՠջճհ... 

Մ՜ղպճռզ ձզսդՠջզ ղ՜ջճսձ՜ժճսդզսձգ պՠո § Գփ 

Բ. 95՜—128՝ [Մ՜ոձ Ճ՜ղճռզ] 

1. 95՜—8՝ Բ՜ջՠժՠձ՟՜ձզ ժզջ՜ժզձ — Ս՜խկճո. 

Քՠա չ՜ՠէբ... ՜. 98՝—104՝ Շ՜՝՜դզ ՜սջ Թիճ՟ճջճոզ 

ա՜սջ՜չ՜ջզձ — Ս՜խկճո. Պ՜պճս՜ժ՜ձ... ՝. 104՝—5՝ 

Շ՜՝՜դզ ՜սջ հզղ՜պ՜ժ բ Կզսջխզ Եջճսո՜խբկ՜հ ի՜հ-
ջ՜յՠպզ — Ս՜խկճո ՃԺԵ. Պ՜պճս՜ժ՜ձ բ... 

2. 106՜—9՝ Եջջճջ՟ ժզջ՜ժբզձ — Ըձդՠջռճս՜թ 

հԵո՜հՠ՜հ. Աո՜ռ Տբջ. Հ՜ղպՠ՜է ՠկ գձ՟ տՠա...փ ՜. 

109՝—14՝ Շ՜՝՜դզ ՜սջ Յճչի՜ձճս ի՜հջ՜յՠպզձ 

աԿզսջխզձ ժ՜ջ՟՜հ ա՜հո չժ՜հճսդզսձ ժզսջ՜ժբզձ — 

Ըձդՠջռճս՜թ հԵո՜հՠ՜ կ՜ջ՞՜ջբզ. Ահոյբո ՜ոբ Տբջ. 

Զ՞ճհղ ժ՜ռբտ զջ՜ս՜ձռ...փ ՝. 114՝—6՜ Շ՜՝՜դզ ՜սջ 

ոջ՝ճհ Ք՜շ՜ոձզռձ — Ս՜խկճո ԿԵ, Կռոջ՟. Աձռ՜տ կՠտ 

գձ՟ իճսջ... 

3. 116՜—8՝ Հզձկ ժզսջ՜ժբզձ — Ըձդՠջռճս՜թ հԵ-

ո՜ՠ՜. Ահոյբո ՜ոբ Տբջ. Օջզձ՜ժ ՠդբ ՞պ՜ձզռ...փ ՜. 

119՜—21՜ Շ՜՝՜դզ ՜սջ ոջ՝ճհձ Գջզ՞ճջզ — Ս՜խկճո 

ԼԹ. Կռոջ՟. Եի՜ձ ազո զ ՞՝ճհ... 

4. 121՜—6՜ Զ Կզսջ՜ժբզձ — Ըձդՠջռճս՜թ հԵո՜-

ՠ՜ կ՜ջ՞՜ջբբ. Ահոյբո ՜ոբ Տբջ. Եջժզձտ ՜դճշ զկ 

ՠձ...փ ՜. 126՜—7՜ Շ՜՝՜դզ ՜սջ, զ Ժ—ՠջրճջ՟ ե՜-

կոձ... — Ս՜խկճո ԻԹ, Կռոջ՟. Տբջ ի՜ձՠջ... 

5. 127՜—8՝ Աջկ՜սՠձՠ՜ռ ժզսջ՜ժբձ — Ժճխճչզձ 

զ ոճսջ՝ կ՜յջՠ՜ձձ՚ ՠս ՜հո ժ՜ձճձ ժ՜պ՜ջզ... 

Գ. 130՜—76՜ [Մ՜ղպճռ] 

1. 130՜—7՜ Կ՜ձճձ ՜յ՜ղը՜ջճխ ՜շձՠէ — Եջ-

դ՜ձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճ[ս]ձ չ՜շկ՜կ՝ է՜յպՠջ՜ստ... 

2. 137՜—50՝ Կ՜ձճձ Մՠթզ Ե—ղ՜՝՜դզձ ա՜յ-

՜ղը՜ջ՜սխոձ ՜ջլ՜ժՠ՜է — Ժճխճչբ տ՜ի՜ձ՜հձ ա՜յ-

՜ղը՜ջճխոձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ... 

3. 150՝—64՜ Կ՜ձճձ պՠ՜շձ՜ժ՜ձզ — Աթՠձ 

աձճսզջՠ՜էձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ, ՜ոՠձ Ս՜խկճո Դ. Եջ՜-

ձզ ճսկ դճխճսդզսձ... 

4. 164՜ Ասջիձճսդզսձ ՜խզ — Աոՠձ Ս՜խկճո, 

Կռոջ՟. Աոպճս՜թ կՠջ ճխճջկՠ՜... 

5. 164՝—76՜ Կ՜ձճձ ձ՜ս՜ժ՜պՠ՜ռ ՠժՠխՠռճ 

յխթՠէճ հ՜ձ՜սջզձ՜ռ ՠս ղ՜ջեՠ՜է ոՠխ՜ձ ՜սջիձՠէ — 

Յՠջՠժճջՠ՜հ իոժճսկձ կզձմՠս ռ՜շ՜ս՜սպձ, ՜յ՜յ կպ՜-

ձբ ՠյզոժճոյճո... Ասՠպ՜ջ՜ձ գոպ Ղճսժ՜ոճս. Ես կպՠ-

՜է ղջնզջ գձ՟ Եջզտճչ... ՠս ՠսդձ ՜սջ ձ՜ս՜ժ՜պզո ժ՜-

պ՜ջՠոռՠձփ 

Մ՜ղպճռզ ձզսդՠջզ ոժզա՝գ պՠո §  Ափ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

129՜ Փ՜շտ ՜կՠձ՜յոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ՚ Հ՜սջ 

ՠս Ոջ՟ու ՠս Հճ՞ճհձ Սջ՝ճ, ՜հեկ ՠս կզղպ ՠս հ՜սզպՠ՜ձո 

հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ Յ՜կզ ԷՃ ՠս ԽԵ (1296) դճս՜ժ՜ձո 

՞ջՠռ՜ս պ՜շո ՜հո եճխճչճռ ՠս կ՜ձժ՜ձռ ճսոճսկձ՜ոզ-

ջ՜ռ, լՠշ՜կ՝ Աձ՜ձզ՜զ ՜ձ՜ջե՜ձ ո՜ջժ՜ս՜՞զ ՠս 

վ՜ձ՜տզ ՞ջմզ, զ ՞՜ս՜շզո Աձթպ՜, զ կՠթ ՜չ՜ձզ 

՞ՠսխո ճջճհ ՜ձճսձ Բ՜ջն՜ձն ծ՜ձ՜մզ, ՜շ ՟ջ՜ձ Սճսջ՝ 

Սպՠվ՜ձճոզ, զ ե՜կո ճջ ճսձզ ՜ա՞ձ Իոկ՜ՠէզ ա՜կՠ-

ձ՜հձ ՝՜ձկ տջզոպճվձբզռ ըզոպ զ ձՠխզ, ՠս ՜հէ ձ՜ զձ-

տձ Քջզոպճո կՠա ճխճջկզփ Ես դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձ Հ՜[հ]ճռ 

Հՠդճսկ՜ ՠս զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ պՠ՜շձ Սպՠվ՜ձճ-

ոզ, ՠս զ պՠխ՜ռո ՟ՠշ՜՝ճհո յ՜ջճձճսդՠ՜ձ Կ՜սժ՜-

դ՜հձ, ՠս զ կՠա կՠթ դ՜՞՜սճջՠէճհձ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ, 

ճջճսկ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո: Աջ՟, ճջտ ժ՜ջ՟՜հտ ՠս էճսո՜-

սճջզտ, ապ՜շ՜յՠ՜էո զ ՝՜ջՠ՜ռ, ակձ՜ռՠ՜էո` աԱձ՜-

ձզ՜հո, ՠս աի՜հջձ զկ՚ աԳջզ՞ճջ, ճջ բ վճըՠ՜է զ Քջզո-

պճո. ՠս ակ՜հջձ զկ՚ աԹ՜ձժդ՜՞ճսիզ ՠս աՀ՜ջժճսճջձ ՠս 

ազսջ տ՜ի՜ձ՜հձ աՏ՜էզ՜սձ, ճջ Բ—ձ վճըՠ՜է ՠձ զ 

Քջզոպճո. ՠս լՠա հզղճխ՜ռ՟ ՠս կՠա հզղՠռՠէճռո ճխճջ-

կՠոռզ Քջզոպճո. ՜կբձ, ՜կբձ, ՜կբձ, ՜կբձ, ՜կբձփ 
// (129՝) Եսո ՜շ՜սՠէ այ՜պճս՜ժ՜ձ տ՜ի՜ձ՜հձ՚ 

ապբջ Դ՜սդզձ, ճջ բ ի՜հջ իճ՞ճռ ՠս ճսոճսռզմ եճխճ-

չջ՟ճռ, ՠս ա՜ս՜՞ ճջ՟զձ զսջ՚ աԻղը՜ձձ, ճջ բ յ՜ձթ՜էզ 

ո՜ջժ՜ս՜՞, ճջ ոպ՜ռ՜ս աո՜ զսջ ՠս թձճխ՜ռ զսջճռ, զ 

հզղ՜պ՜ժ տ՜սճսդՠ՜ձ կՠխ՜ռփ Աջ՟, ճջտ ժ՜ջ՟՜հտ ՠս 

էճսո՜սճջզտ կՠխ՜ռ դճխճսդզսձ ի՜հռՠոնզտ Իղը՜ձ ո՜ջ-

ժ՜ս՜՞զձ, ՠս զսջ ի՜սջձ՚ Զ՜սջչ՜ջզձ, ՠս զսջ կ՜սջձ՚ 

Գճի՜ջը՜դճսձզձ, ՠս ՠխփ՜ջռ զսջճռ կզ՜ի՜կճսշ. ՜-

կբձփ Եսո ՜շ՜սՠէ ա՝՜ջզի՜կ՝՜ս ՠս աոջ՝՜ոձճսձ՟ կ՜հջ 

զսջ՚ ապզժձ՜ռ պզժզձձ, ՠս ազսջ ՜կՠձ՜հձ ձձնՠռՠ՜էոձ, 

ճջ ՠձ տ՜ի՜ձ՜հտ, ՠս վճըՠ՜է ՠձ զ Քջզոպճո՚ հճհոձ կՠջ 

՜կՠձՠռճսձփ Ես ա՜հէոձ ա՜կՠձզոՠ՜ձ ակՠթ ՠս ավճտջ, 

աճջո ճմ ժ՜ջ՜ռ՜ցճտ հզկ՜ձ՜է ՠս ՞ջՠէ, զ ՞ջՠէ զ ՞ջզ ՜-

ոպ, հզղՠոնզտ ՠս ՜սջիձՠոռճստ զ կ՜տջ՜վ՜հէ ոճսջ՝ հ՜-

խ՜սդո լՠջ. ՠս լՠա հզղճխ՜ռ՟ ՠս կՠա հզղՠռՠէճռո ճխճջ-

կՠոռզ Քջզոպճո. ՜կբձփ 

Ոչ ՠխ՝՜յջտ, յզպզ ա՞զջ յ՜ջաբտ ճս ժ՜ջ-

՟՜հտ. 

Ի ըձ՜ժս՞՞ջսձ՜ ՠս ՞ճոզ[ՠ]՜ 

Շ՜ոջ՜՜նզտ գժէաջխհղհփ 

Ի ըձ՞ջպ՜ո ժջ՜բ՜՟ոյջո 

Շ՜ազոՠ ՠս ՜՟դժջ՜՟զ ՠփ 

(Կ՜ջ՟՜է 1 պ՜շ ՜շ՜նզձ պճխզռ ՠս 1 պ՜շ ՠջժ-

ջճջ՟ պճխզռ, ձճհձգ՚ 3—ջ՟ ՠս 4—ջ՟ պճխՠջգ. «Իղը՜ձ 

ո՜ջժ՜ս՜՞ ա՞զջտո գձժ՜է ՠս ա՞ջճխո հզղ[ՠ]՜հփ Իղը՜ձ, 

ա՞զջո պՠո ՠս ժ՜ջ՟՜. դբ ժ՜ջ՟՜ո՚ ՟յզջ ՠո»)փ 

176՜ Ասջիձՠ՜է բ Քջզոպճո ՠս զսջ ՜ձ՝՜ս կ՜ջ՟՜-

ոզջճսդզսձ, ճջ ՜ջե՜ձզ ՜ջ՜ջ[ՠջ]///փ Ոչ յ՜հթ՜շ 

՟՜ոտ տ՜ի՜ձ՜հզռ, ՜ձ՜ջե՜ձո ՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ Տբջ` 

աԱձ՜ձզ՜հո, ՠս ըճղճջճսդՠ՜ձ ՞ջզո ՜ձկՠխ՜՟զջ էզձՠ-

էճ, ազ ՞զջ ոճջ՜հ զ պճսոյՠ ՠս զ ՞զղՠջճհ, ՠս ՜պճջտ(՛) 

բջ բ ՞ջՠէճ, Մ՜ղդճռո զ ժ՜ակՠէճհ, ՠս ե՜կ՜ձ՜ժձ բջ 



լկՠջ՜հձճհփ Աջ՟, ճջտ ժ՜ջ՟՜հտ ժ՜կ ճսո՜ձզտ, կՠխ՜ռ 

դճխճսդզսձ ի՜հռՠոնզտ //(176՝) ՞ջ[մզ ոճջ]՜հ, ՠս ոպ՜-

ռ՜սխզ ոճջ՜հ՚ Իղը՜ձ ո՜ջժ՜ս՜՞զձ ՠս թձճխ՜ռ զսջճռ, 

ճջ ոպ՜ռ՜ս աո՜հ հզղ՜պ՜ժ զսջ ՠս թձ՜սխ՜ռ զսջճռ, ՠս 

լՠա հզղճխ՜ռ՟ ՠս կՠա հզղՠռՠէճհո ճխճջկՠոռզ Քջզոպճո. 

՜կբձփ 

95՜ Ես ազո՚ աԱձ՜ձզ՜հո ա՜ձ՜ջե՜ձո, ՞ջճխ՜-

ջ՜ռ ՜խ՜մՠկ հզղՠ՜է զ Տբջ (ձկ՜ձ՚ 88՜, 150՝): 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

Պ՜իյ՜ձ՜ժ Ա՝ Եո` կՠխ՜յյ՜ջպ Ս՜ջ՞զո ո՜ջգ՜-

ս՜րկո, ճջ ժ՜ակՠռզ Մ՜ղպճռո զ հզղ՜պ՜ժ զձլ ՠս թձճ-

խ՜ռ, զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ պբջ Միըզդ՜ջ ՠյզոժճյճո 

իճ՞ՠ[ս]ճջ ի՜սջձ զկ, գձ՟ իճչ՜ձ[ՠ]՜ս Սճսջ՝ Աոպճս՜-

թ՜թզձ, ճջ ժճմզ հԱխըձզձ. զ դվզձ Հ՜հճռ ՊՀԸ (1429), զ 

կ՜ջպ ՜սմճհձ Եփ Ոչ ՠխ՝՜ջտ, հզղՠռբտ ազո աՠխժՠէզոփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ (ԺԸ ՟., ձրպջ՞զջ) 59՝, 60՝, 93՝, 

176՝ (պ՜շՠջ)փ Պ՜իյ՜ձ՜ժ Ա՜ Տ՜է կՠա դ՜՞՜սճջ...: 
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 ԺԶ — XVI 

ՍՏԱՑՈՂ՚ Սզջյ՜ջճձ կխպՠոզփ 
ԹԵՐԹ՚ 112փ ՊՐԱԿ՚ Ա—Ժ×12 (Ա 11, Թ 7, Ժ 10)փ ՆԻՒԹ՚ 

դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 16,3×12,3փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճ-
էճջ՞զջ (103՜—12՝ ՜հէ լՠշտ)փ ՏՈՂ՚ 16փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟, ղ՜-
՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ ՟շձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ 
ժպ՜սփ 

 
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Մժջպճսդզսձ՚ 1՝փ Կ զ ո ՜ ը ճ -

ջ ՜ ձ ՚ 2՜փ Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 19՝, 38՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ -
ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջ, ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ 
Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, կ՜ձճսղ՜ժ՜՞ճհձ, ժ՜յճհպ, ժ՜ձ՜մ, ղ՜՞՜-
ձ՜ժ՜՞ճհձփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜պդբճոզփ Թ ՟.: 
1 (Ա) + 1 (Բ), ոպ՜ռճս՜թ գձ՟ՠջժ՜հձ՜ժզ ի՜պճս՜թ ժբո դՠջդզ 
գձ՟է՜հձ՜ժզ ի՜պճսկզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, կզ՜ոզսձ, ՝ճէճջ՜՞զթ ՠջ-
ժ՜դ՜՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ Ա՝, Բ՝, Բ՜, Ա՜ «[Մզձմ՟ՠշ] ճսոճսռ՜ձբջ, 
տ՜ի՜ձ՜հ՜յՠպտձ ՠս թՠջտ եճխճչջ՟ՠ՜ձձ... ՠս ՜ոբ. Եջդ՜կ Տբջ, 
ՠս ճմ մճ՞՜ս///» (ԻԱ, 23—29)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. էճսո՜ձռ՜հզձ կ՜ոՠջգ ՝՜կ՝՜ժ՜ժ՜-
է՜թ, ըճձ՜սճսդզսձզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճսձ՜վճըճս՜թ, վճտջզժ 
յ՜պշճս՜թտձՠջ, կ՜ո՜կ՝ ռՠռ՜ժՠջփ 1584 դ. ձճջճ՞ճս՜թ ՠս ժ՜ա-
կճս՜թփ 1616 դ. ժջժզձ ձճջճ՞ճս՜թ ՠս էջ՜ռճս՜թ (103՜—12՝)փ 
Կ՜ակզ ժ՜ղզձ պՠխ—պՠխ տՠջթճս՜թ, ՠաջՠջգ՚ կ՜ղճս՜թ, ՟շձ՜ժգ՚ 
չձ՜ոճս՜թ, ժ՜յզմձՠջձ՚ գձժ՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 1՜ [Ց՜ձժ ձզսդճռ] — Վ՜ոձ ըճսձժ ՜սջիձՠէճհ... 

Վ՜ոձ Իսխ՜՝ՠջզռ (դՠջզ): 

Ա. 1. 2՜—19՜ [Կ՜ձճձ կժջպճսդՠ՜ձ] — Տբջ Աո-

պճս՜թ կՠջ, Աոպճս՜թ ՝՜ջՠջ՜ջ, ճջ աչջզյՠ՜էո... 

2. 19՜—29՜ Բ. Կ՜ձճչձ յո՜ժ ՟ձՠէճ ի՜ջո՜-

ձՠ՜ռ — Ս՜խկճո. Տբջ զ ա՜սջճսդՠ՜ձ տճսկ... 

3. 29՜—32՜ Գ. Ես հ՜սճսջձ [Ը]—ՠջրճջ՟զ չՠջ՜-

ռճսռ՜ձբ տ՜ի՜ձ՜հձ ադ՜՞ — Ս՜խկճո. Բխըՠոռբ ոզջպ 

զկ... 

4. 32՜—7՝ Դ. Կ՜ձճչձ ի՜խճջ՟ պ՜էճհ — Աշձճս 

տ՜ի՜ձ՜հձ ավջժ՜ժ՜ձ ըճջիճսջ՟ձ, ը՜մ ՜շ՜նզ ՠս 

՝ճսջչ՜շ... 

5. 37՝—59՜ Ե. Կ՜ձճչձ ա՜կՠձ՜հձ չ՜ըծ՜-

ձՠ՜էո ՜շ Քջզոպճո հճսխ՜ջժՠէ — Աոՠձ Ս՜խկճո. Եջ-

ժզձտ յ՜պկՠձ... 

6. 59՜—66՜ Զ. Իոժ զ կզսո ՜սճսջձ ՜հ՞ճսռձ — 

Ժճխճչՠ՜է ՞՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՠս ՜ոՠձ աԱկ՝զթոձ... 

7. 66՝—80՝ Է. Կ՜ձճչձ հճջե՜կ պխ՜հ չ՜ըծ՜ձզ 

— Տ՜ձզձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխ[ՠռսճհ], ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո ԻԴ. 

Աշ տՠա, Տբջ, ի՜կ՝՜ջլզ... 

8. 80՝—4՜ Ը. Իոժ հՠջժջճջ՟ճսկձ ՜սճսջձ ՞՜ձ զ 

՞ՠջՠակ՜ձձ — Ես ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Բձ՜ժՠ՜էձ բ... 

9. 84՜—91՜ Թ. Կ՜ձճչձ իճ՞բի՜ձ՞զոպ ՜շձՠէ 

— Ս՜խկճո. Եջ՜ձզ ճսկ... Աոպճս՜թ ՝՜ջՠջ՜ջ, ճջ ՟՜-

պ՜սճջ՟ ՠո... 

10. 91՜՝ Ժ. Ասջիձճսդզսձ ՜խզ — Ս՜խկճո. Աո-

պճս՜թ կՠջ, ճխճջկՠ՜: Գ ՜ձ՞՜կփ Ք՜ջճա. Լճսզռբ Տբջ 

Ձ՜հձզ... 

11. 91՝—5՝ ԺԱ. Կ՜ձճչձ Է ՜սճսջձ, ՠս ՜կոճհձ, 

ՠս պ՜ջբէռզձ, ՠս հ՜կՠձ՜հձ ժզջ՜ժբզ — Գ՜ձ զ ՞ՠջՠա-

կ՜ձ ձձնՠռՠէճռձ բ ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Եխզռզ ՜ժ՜ձն՜ռ... 

Բ. 96՜—112՝ [Գ՜ձլտ ՠս պ՜խտ] 

1. 96՜—8՜ Գ՜ձլ կ՜ձժ՜ձռ Բՠդխ՜իՠկզ («Խ՜-

մ՜պճսջ») — Խ՜ձ՟՜խ՜ժ՜ձ ոջպզս պՠձջ՜էզ, /Ձՠա 

պ՜սձՠոռճստ ճ[ս]շտ ՜ջկ՜սՠձզ... 

2. 98՜—9՜ [«Ա—Ք»] — Աջդճսձ աըչ՜ջդճսձտ, 

/Բ՜ձզձ ՝՜ձ՜սճջ թզթշճսձտ... 

3. 99՜—101՜ Ոխ՝ չ՜ոձ կՠշՠէզ ՜ո՜հ — Յբջբժ 

իճխչՠջ՜ստձ ՜ձռ՜հ, /Հճպ ՜շզ ատզկո զկ ժ՜փճ[ս]ռզ բ-

զձ բ... 

4. 101՜—2՜ Տ՜խ կՠշՠէզ, զ չՠջ՜հ կ՜ձժ՜ձ ՜-

ո՜հ — Յ՜կբձ ՜շ՜ս՜սպ ՠս էճհո, /Գ՜՝ջզբէձ ՜ոբջ իճ-

՞ճսո... 

5. 103՜—5՝ Տ՜խ զ Ն՜խ՜ղ ՠյզոժճյճոբ ՜ո՜-

ռՠ՜է («Ա—Ք») — Աձռ՜ձբ կՠթճսդզսձ ճս վ՜շտ ՜ղ-

ը՜ջիզո, /Ասՠջզ ճս տ՜ժպզ ղզձճս՜թ պ՜ծ՜ջզո... 

6. 106՝—11՜ Գ՜ձլ զ դ՜խճսկձ ձձնՠռՠէճռձ ՜-

ո՜հ, զ պբջ Մ՜ձճսվեէբ («Մ՜ձչՠէո») — Մզձ՟ զ հԷբձ, 

/Բ՜ձ՟ ճջ զ Հ՜սջբ... 

7. 111՜—2՝ Ոխ՝ չ՜ոձ ձձնՠռՠէճռ /«Եջ՞ Աջզո-

պ՜ժբոզ») — Եժ՜հտ ՜հո՜սջ ՠխ՝՜հջ ՜կբձ, /Յ՜՝ջ՜ի՜-

կՠ՜ձ ղ՜շ՜սՠխբձ... 



 

Գ. 106՜ [Մ՜ոձ Մ՜ղպճռզ] — Դճս Տբջ Յզոճսո, 

էՠջ ՜ս՞ձ՜ժ՜ձ ոճռ՜... 

§  5—7 Լջ՜ռճս՜թ ձճջճ՞ճսդՠ՜ձ ե՜կ՜ձ՜ժփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

19՜ Ոչ ոճսջ՝ գձդՠջռճխտ, հզղՠռբտ հ՜խ՜սդո լՠջ 

ա՝՜ջզիճ՞զ կխպՠոզ Սզջյ՜ջճձ, ՠս աժճխ՜ժզռձ զսջ՚ 

ակխպՠոզ Գճի՜ջը՜դճսձձ, ՠս ա՟ճսոպջձ զսջ՚ 

աՆ՜ջը՜դճսձձ, ՠս Աոպճս՜թ ալՠա հզղբ հզսջ ոճսջ՝ ՜ջ-

տ՜հճսդզսձ. ՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 101՜ Զչՠջնզձ ժ՜ակճխ ոճսջ՝ պ՜շզո, ՜ձ՜ջ-

ե՜ձ ՠս ա՜ձյզպ՜ձ, ադ՜վճսջո ՜կբձ՜հձ ՝՜ջՠ՜ռ, 

աիճխո ՠս ակճըզջո՚ աԴ՜ձզբէ ճմզձմո հզղՠռբտ զ Քջզո-

պճո, ՠս աթձ՜սխո զկ՚ աի՜հջձ զկ՚ Յ՜խճսյձ, ՠս ակ՜հջձ 

զկ՚ աՄ՜ջզ՜կձ, ատւՠջձ՚ Ղջկըաձ ՠս աՠխ՝՜հջձ զկ՚ 

աՂ՜ա՜ջձ, ճջ պխ՜հ ի՜ո՜ժ՜ս վճըՠռ՜ս զ Քջզոպճո. 

ՠս ՜հէ ՜կՠձ՜հձ հ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջո զկ հզղՠռբտ, ՠս Աո-

պճս՜թ ճխճջկզձ ՜ո՜ռբտ, ՠս Աոպճս՜թ լՠա ՠս կՠա ճ-

խճջկՠոռզ կզսոյ՜ձ՞՜կ ՞՜էըոպՠ՜ձ զսջճհ. ՜կբձփ // 

(101՝) Վՠջըոպզձ ձճջճ՞ՠռ՜ս ՠս ժ՜ակՠռ՜ս ոճսջ՝ 

պ՜շո, ճջ ժճմզ Մ՜ղպճռ, լՠշ՜կ՝ կՠխ՜սճջ` Դ՜ձզբէզո, 

հՈսջի՜հ տ՜խ՜տզձ, զ ՟ճսշձ Սճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թձզձ զ 

դվ՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ ՌԼԳ (1584)փ Ոչ ոճսջ՝ տ՜ի՜ձ՜հտ ՠս 

գձդՠջձ՜սխտ, հճջե՜կ աոճսջ՝ պ՜շո գձդՠշձճստ ՠս Է 

ըճջիճսջ՟ ՠժՠխՠռճհ ոճչ՜ս ժ՜պ՜ջբտ, հ՜խ՜մՠկ ալՠա, 

կՠխ՜ստ պ՜շ՜յՠ՜է հճ՞ճհո դճխճսդզսձ ի՜հռբտ զ Քջզո-

պճոբ. ՜կբձփ 

Ոչ ոճսջ՝ Մ՜ղպճռըո է՜ս յ՜իբ, 

Յ՜ձդ՜ռ լՠշ՜ստ ադճսխդձ ղջնբ, 

Զ՟ջ՜ըպձ Ա՟՜կ զձտ չ՜հՠէբ, 

Զկՠխ՜ռ ՞ՠջզ աԴ՜ձբէո հզղբ. ՜կբձփ 

Մզղպ ՠխբ ՠո ոձ՜յչ՜ոպ՜ժ, 

Զՠջ՟ ըՠէ՜յ՞՜ջ հզկ՜ջ կղ՜ժ, 

Ց՜ձՠկ ռճջՠ՜ձ ՜հէճռ գոպ՜ժ, 

Ես զձլ՚ ճջճկ, իջճհ ծ՜ջ՜ժ/// (ղ՜ջ. դ՜-

վճս՜թ)փ 

102՜ Վ՜հ, ՜հձ ՜սճսջձ, ճջ ՠո թձ՜հ, 

Ոս ՜հձ յ՜իճսձ, ճջ գձթ՜հՠ՜ռ 

Ահո կՠխ՜սճջ ՜ղը՜ջիո ՜ձժ՜հ, 

Մՠխ՜ռո զ ա՜պ ՝՜ձ մզ ղ՜ի՜հփ 

2. 112՝ Նճջճ՞ՠռ՜ս ՞զջտո հ՜հո ՜կզ, դվզձ ՌԿԵ 

(1616), զ լՠշ՜կ՝ Կ՜ջկզջ կ՜ժ՜ձճս՜ձզ. պՠոճխտ, 

՜ոբտ: աՈխճջկզ, Աոպճս՜թ լՠա ՜հէ ճխճջկՠոռզփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 2՜ Գզջտո Սճսջ՝ Էնկզ՜թձ՜ բփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 112՝ (ԺԸ ՟., ձրպջ՞զջ) Ահո՜սջ ՜ձ-

ծ՜շ էճսոճսձ թ՜՞ճսկձ...: 

1030 
Մ Ա Շ Տ Ո Ց  Ձ Ե Ռ Ն Ա Դ Ր Ո Ւ Թ Ե Ա Ն  

Զբ[հ]դճսձ ՌՃԾԹ — 1710 

ԳՐԻՉ՚ Դ՜սզդփ 
ԹԵՐԹ՚ 216. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜՝, 111՜—2՝, 113՝, 215՜—6՝փ 

ՊՐԱԿ՚ Ա—Ժ×12 (Ժ 4)+Ա—Թ ×12 (Թ 8)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, էճսո՜՟-
ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 15,8×10,8փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճ-
էճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 18փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟, ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ ՟շ-
ձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժպ՜ս, էճս-
ո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚  2՜փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 31՜, 44՜, 59՝, 74՝, 114՜, 138՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջ, 
ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚  ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճսփ Թ—Ժ 
՟՟.փ 1 (Ա) + 1 (Բ)փ Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ՝ճէճջ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջ, 
ՠաջ՜ի՜պճս՜թ փ Կ՜ջ՟՜է՚ Բ՝, Ա՜, Ա՝, Բ՜ «[՜ոբ] ռկզսո ՠսո. ՠժ 
[աժձ]զ զկ... ՠս զ ձկզձ պ՜ձ [՜՞՜]ձզնզտ, ճսպզն[զտ]» (Թ 59 — Ժ 
7)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջ: Կ՜ակզ ժ՜ղզձ 
վճտջ—զձմ կ՜ղճս՜թ, դՠդՠս՜ժզ տՠջթճս՜թ ՠս ռՠռ՜ժՠջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1. 2՜—17՜ [Ս՜իկ՜ձ՜՟ջճսդզսձ ՟՜ոպզ՜-

ջ՜ժճսդՠ՜ձ ձճջթձՠ՜է կ՜ձժ՜ձռ, ճջտ իջ՜սզջՠէճռ ՠձ 
հ՜ոպզծ՜ձ տ՜ի՜ձ՜հճսդՠ՜ձ, Խջ՜պտ ի՜ջժ՜սճջտ ՠս 

յզպ՜ձզտ, ՜ջ՜ջՠ՜է զ պբջ Աշ՜տՠէճհ Սզսձՠ՜ռ ՠ-
յզոժճյճոբ. լՠշ. 1070, 5՜] — Աջ՟, գոպ ժ՜ջ՞զ ե՜-

կ՜ձ՜ժզձ չ՜ջեՠէ ակ՜ձժճսձո զ ոձճսձ՟ ոջ՝ճսդՠ՜ձ... 

2. 17՜—20՜ Վ՜ջ՟՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզ ՜ո՜ռՠ՜է 

Յ՜խ՜քո տ՜ի՜ձ՜հճսդՠ՜ձ — Դ՜ջլՠ՜է թ՜ձզտ, ճչ ՠխ-

՝՜յջտ տ՜ի՜ձ՜հ՜ժ՜ձ ՜ոպզծ՜ձձ տ՜ձ աԱոպճս՜թ... 

3. 20՜—31՜ [Ս՜իկ՜ձ՜՟ջճսդզսձ ՟՜ոպզ՜ջ՜-

ժճսդՠ՜ձ ձճջ՜թձՠ՜է կ՜ձժ՜ձռ, ճջտ իջ՜սզջՠէճռ ՠձ 
՜ոպզծ՜ձ տ՜ի՜ձ՜հճսդՠ՜ձ. Խջ՜պտ ի՜ջժ՜սճջտ ՠս 
յզպ՜ձզտ ՜ջ՜ջՠ՜է ՠշ՜կՠթզձ Գջզ՞ճջզ կՠթ ջ՜՝ճս-
ձ՜յՠպզ, զ ըձ՟ջճհ Սզսձՠ՜ռ ՠյզոժճյճոզձ պբջ Ա-
շ՜տՠէզձ. լՠշ. 1061, 40՝] — Իոժ հ՜սճսջ լՠշձ՜՟ջճս-

դՠ՜ձ ձոպզ ՠյզոժճյճոձ հ՜դճշ զ կբն ՜պՠձզձ... 

4. 31՝—43՝ [Կ՜ձճձ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ տ՜ի՜ձ՜-

հզ. Մ՜ղպճռ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ ժխՠջզժճո՜ռ, ո՜ջժ՜-
ս՜՞՜ռ ՠս տ՜ի՜ձ՜՜հզռ..., պյ. Վ՜խ՜ջղ՜յ՜պ, 
1876, բն 26—37] — Յՠպ ՜հոճջզժ կ՜պզռբ հ՜շ՜ն 

՜շ՜նձճջ՟ ոճսջ՝ ճսըպզձ ... 

5. 43՝—110՜ Սժզա՝ձ ՜ոպզծ՜ձ՜ռ ժխՠջզժճ-

ո՜ռ, ճջտ ՠձ ո՜խկճոՠջ՞ճս, ՠս ՜սՠէ՜թճս, ՠս ՜հէ գձ՟ 
զսջ՜տ՜ձմզսջ ժ՜ջ՞զ — Ես հ՜շ՜նձ թըՠձ ըճսձժ Սճսջ՝ 

ոՠխ՜ձճհձ... 



՜. 47՜—8՝ Աշ՜նզձ ժ՜ջ՞ ՟շձ՜յ՜ձզձ — Ես 

հՠպ թըՠէճհ ՠյզոժճյճոձ ըճսձժ Սճսջ՝ ոՠխ՜ձճհձ... 

՝. 49՜—50՜ Եջժջճջ՟ ժ՜ջ՞ գձդՠջռճխճսդՠ՜ձ — 

Ս՜ջժ՜ս՜՞ձ տ՜ջճաբ. Ես ՠսո ը՜խ՜խճսդՠ՜ձ.... 

՞. 50՜—1՜ Եջջճջ՟ ժ՜ջ՞ ՠջ՟կձՠռճսռմ՜ռ — 

Ս՜ջժ՜ս՜՞ձ տ՜ջճաբ. Եխ՝՜ջտ յ՜պճս՜ժ՜ձտ... 

՟. 51՝—3՜ Չճջջճջ՟ ժ՜ջ՞ ՜ոպզծ՜ձզ ն՜իգձ-

ժ՜էճսդՠ՜ձ — Աթբ ՜շ՜նզ ՠյզոժճյճոզձ ՜ս՜՞ ո՜ջ-

ժ՜ս՜՞ձ աձճսզջՠ՜էձ...փ 

ՠ. 53՝—9՜ Հզձ՞ՠջրճջ՟ ժ՜ջ՞ ժբո ո՜ջժ՜ս՜-

՞՜ռ, ճջ բ ՟յզջ — Աթբ աձճսզջՠ՜էձ ՜ս՜՞ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ 

՜շ՜նզ ՠյզոժճյճոզձ... 

ա. 59՝—74՜ Կ՜ձճձ հճջե՜կ ո՜ջժ՜ս՜՞ լՠշձ՜-

՟ջՠձ — Զ՞ՠձճճս ՠյզոժճյճոձ ՠս ՜հէ տ՜ի՜ձ՜հտ գոպ 

՜սջզձ[զ]... 

բ. 74՝—110՜ [Կ]՜ձճձ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ տ՜ձ՜յ-

ի՜ձ՜հզ — Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ գոպ ՜սջզձզ ոջ՝՜յ-

պճսձ ՠժՠխՠռճհձ... — 87՜—8՜ «Ես ՠջ՞ՠձ ՠխ՜ձ՜ժ՜ռ 

՟յզջտձ աՠջ՞ո ՝՜ջլջ լ՜հձզս. Աոպճս՜թ կՠթ, իա՜սջ ՠս 

ոտ՜ձմՠէ՜հ՞ճջթ...»փ 

1. 95՜—100՝ [Ք՜ի՜ձ՜հ ՜սջիձՠէ. լՠշ. 1068, 

61՜] — Ես ՜յ՜ աՠջժճս լՠշձ զ զ կզկՠ՜ձո հ՜ջ՞ՠէճչ... 

95՝—6՜ «Ես ՠջ՞ՠձ աՠջ՞ո տ՜խռջ լ՜հձզս. Ոչ ՜ձկ՜ի 

ի՜ռ ժՠձ՜ռ կՠա պըւ՜ջ, Տբջ Յզոճսո, /Ք՜սՠռՠջ գայ՜պ-

ջ՜ձո ձ՜ը՜րջձ Ա՟՜կ՜...փ 

2. 100՝—5՜ Ես ՠպ ՜հոճջզժ ա՜խ՜սդո ա՜հո զ 

չՠջ՜հ ժճսո՜ձ՜ռ ժ՜ջ՟՜ ճջտ, ժջրձ՜սճջտ — Աոպճս՜թ 

հ՜սզպՠձ՜ժ՜ձ, ժ՜պ՜ջՠ՜է զոժճսդՠ՜կ՝... 

3. 105՜՝ Ասջիձճսդզսձ չՠխ՜ռզ — Եյզոժճյճոձ 

՜ոբ. Ախ՜մՠկտ ատՠա Տբջ Յզոճսո Քջզոպճո ՠս ըձ՟-

ջՠկտ... 

— 106՜—9՜ Գ՜ձլ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ («Գջզ՞ճջզ 

բ») — Գգդ՜ զ կՠա, Տբջ ՜կՠձ՜ժ՜է, /Ես էճսջ ՝ձճսդՠ՜ձո 

կՠջ պգժ՜ջ՜ռՠ՜է... 

— 109՜—10՜ Տ՜խ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ զ հԱշ՜տՠէ 

չ՜ջ՟՜յՠպբ «Ի պբջ Աշ՜տՠէ») — Ի կՠթզ իջ՜ղ՜վ՜շ 

ի՜ձ՟զոզո, /Շձճջի՜՝՜ղը յ՜ջ՞ՠս՜ռ ոճսջ՝ պ՜սձզո... 

4. 113՜—36՝ Կ՜ձճձ հճջե՜կ իսզջզ ճտ վճտջ զղ-

ը՜ձճսդզսձ չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ՜ձ — Ն՜ը զ ՞զղՠջզ, 

իոժկ՜կ՝ ՠս յ՜ղպկ՜կ՝ ժ՜ձըՠոռՠձ գձ՟ ՜շ՜՜-

ս՜սպձ... 

՜. 114՜—7՜ [Ա ՜ոպզծ՜՛ձ] — [Ս]՜խկճո. Սզջՠ-

ռզ ազ էճսզռբ: Ես գձդՠշձճսձ զ ռճսռ՜ժզձ... 

՝. 117՜—20՝ [Բ ՜ոպզ՛ծ՜ձ] — Շ՜ջ՜ժ՜ձ ԴԿ. 

Ոջ գձպջՠռՠջ զ ժճմճսկձ ՜շ՜տՠէ՜ժ՜ձ տ՜ջճաճսդՠ-

՜ձռձ... 

՞. 121՜—7՜ [Գ ՜ոպզծ՜՛ձ] Ի իզսոզոճհ ժճխկձ 

— Ես ՜ոՠձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ ԴՁ. Ոջ զ չՠջ՜հ ՝ըխըՠ՜է... 

՟. 127՜—32՝ [Դ ՜ոպզծ՜՛ձ] — Շ՜ջ՜ժ՜ձ ԴՁ. 

Ոջ հ՜շ՜ն՜՞ճհձ ո՜իկ՜ձՠռ՜ջ ավջժճսդզսձ... 

§ 6—գ ի՜կՠկ՜պճս՜թ բ պյ՜՞ջզ իՠպ (պՠո «Գզջտ 

՜ոպզծ՜ձ պ՜էճհ ՟յջ՜ռ...», Կ. Պճէզո, 1752, բն 3—52), ՝՜ռզ 

՜սՠպ՜ջ՜ձ՜ժ՜ձ գձդՠջռճսկձՠջզռ կզսոձՠջգ մՠձ ի՜կ՜յ՜-

պ՜ոը՜ձճսկ պյ՜՞ջզձփ 

ՠ. 139՝—6՝ Ախրդտ ՠս ՜սջիձճսդզսձ զ չՠջ՜հ ձճջ-

գձթ՜ չ՜ջ՟՜յՠպզ, ՜ո՜ռՠ՜է Գջզ՞ճջ Տ՜դՠսեռզձ — 

Հ՜հջ ոճսջ՝, Աոպճս՜թ ծղկ՜ջզպ, ճջ ի՜ձ՞ճսռՠ՜է ՠո 

հ՜դճշ ՝՜ջլջճսդՠ՜ձ... 

5. 137՜—214՝ Յճչի՜ձձճս յզպ՜ժ ՜ղ՜ժՠջպզ 

Գջզ՞ճջզ Եշ՜կՠթզ ՜ջ՜ջՠ՜է աՇ՜ջ՜՟ջճսդզսձ ժ՜ջ-
՞՜ռ մճջՠտպ՜ո՜ձ ՜ոպզծ՜ձզ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ, զ էճս-
ո՜սճջ ՝՜ձզռ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ կ՜ջ՞՜ջբզռ Եո՜հՠ՜, 
էճսո՜սճջ կպրտ ՠս կՠժձրխրջբձձ զկ պՠոճսդՠ՜կ՝ 
ժ՜ջ՞՜սճջՠ՜է. Յ՜խ՜՞ո ՞՜ս՜ա՜ձ պ՜էճհ ՜ղ՜ժՠջ-
պՠ՜է ոյ՜ո՜սճջ՜ռ ՝՜ձզձ — Զ՜ջ՟՜ջՠձ ա՞՜ս՜ա՜-

ձձ ՠս ՟ձՠձ զ ոՠխ՜ձձ... 

՜. 142՜—9՝ [Աշ՜նզձ ՜ոպզծ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠ-

պճսդՠ՜ձ] — Ես ՜ոՠձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ ԴԿ. Իկ՜ոպճսդզսձ 

ՠջժձ՜հզձ զնՠ՜է... 

՝. 150՜—6՜ Եջժջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպճս-

դՠ՜ձ — Սժո՜ձզձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ ԴՁ. Ցըձթ՜հ ՜հորջ ՠժՠխՠ-

ռզ Աոպճսթճհ... 

՞. 156՜—62՝ Եջջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպճս-

դՠ՜ձ — Սժո՜ձզձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ ԳԿ. Ոչ ՠջն՜ձզժ ծ՜շ՜-

՞՜հդ... 

՟. 163՜—70՝ Սժզա՝ձ մճջջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ չ՜ջ-

՟՜յՠպճսդՠ՜ձ — Մպ՜ձՠձ հՠժՠխՠռզձ ՠս ՠջդ՜ձ զ ի՜-

ջ՜ս՜ժճխկձ ՠս ՜ոՠձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ ԳՁ. Եջ՜ձՠէզ ոճսջ՝... 

ՠ. 170՝—7՝ Սժզա՝ձ իզձ՞ՠջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ չ՜ջ-

՟՜յՠպճսդՠ՜ձ — Դ՜ջլՠ՜է զ ձճհձ պՠխզձ ոժո՜ձզձ 

ղ՜ջ՜ժ՜ձ ԲԿ. Աձ՟՜՟՜ջ հՠջժզձո... 

ա. 177՝—83՝ Սժզա՝ձ չՠռՠջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձզ 

չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ՜ձ — Դ՜ջլՠ՜է զ ձճհձ պՠխզձ ոժո՜-

ձզձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ ԲՁ. Ոչ ՠջն՜ձզժ Տբջ... 

բ. 183՝—90՝ Սժզա՝ձ ՠրդձՠջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձզ 

չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ՜ձ — Յՠպ ՜հոճջզժ ՟՜շձ՜ձ զ ի՜-

ջ՜ս՜ժճխկբձ ՠս ՠջդ՜ձ զ իզսոզո՜ժճխկձ... 

գ. 190՝—8՜ Սժզա՝ձ ճսդՠջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձզ չ՜ջ-

՟՜յՠպճսդՠ՜ձ — Դ՜ջլՠ՜է զ ձճհձ պՠխզձ ոժո՜ձզ ղ՜-

ջ՜ժ՜ձ ԱՁ. Տբջ, ճջ ա՞ըդճսդզսձը՟ տճ... 

դ. 198՜—205՜ Սժզա՝ձ զձձՠջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ 

չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ՜ձ — Դ՜ջլՠ՜է զ ձճհձ պՠխզձ ոժո՜-

ձզձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ ԳՁ. Ոջ ՜ջ՜ջՠջ աոջճսդՠ՜կ՝... 

ե. 205՜—14՝ Սժզա՝ձ Ժ—ջ՟ ՜ոպզծ՜ձզ չ՜ջ-

՟՜յՠպճսդՠ՜ձ — Գ՜ձ զ հ՜պՠ՜ձձ ՠս ոժո՜ձզձ աի՜-

ո՜ջ՜ժ՜ռ ժ՜ջ՞ ե՜կճսձ... Ք՜ջճա. Սճսջ՝ ը՜մզսո ՜խ՜-

մՠո[ռճստփ Ախրդտ]. Պ՜իյ՜ձզմ ՠս հճհո ի՜ս՜պ[՜ռՠէճռ]: 

Ես Հ՜հջ կՠջփ 

Բ. 214՜՝ [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձ ԺԸ ՟., ձրպջ՞զջ] — 

Շ՜շ[ջ]՜ժ՜ձ. Հճ՞զձ Սճսջ՝ բջ կզղպ... ՠս ՜յ՜հ ժ՜ջ-

՟՜ձ աՍպզյզձ ՠս Սճսջ՝ ը՜մզսոփ 



 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

2՜ Ասջիձՠ՜է Սճսջ՝ Հճ՞զ, Աոպճս՜թ ծղկ՜ջզպփ 

Աս՞ձՠ՜ Յզոճսո Քջզոպճո, Փջժզմ կՠջփ 

110՝ (Նրպջ՞զջ) Փ՜շտ ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճս-

դՠ՜ձ` Հրջ ՠս Ոջ՟սճհ ՠս Սճսջ՝ Հճ՞ճհ, ՜հեկ ՠս կզղպ ՠս 

հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս Ձՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ 

՞զջտո զ է՜ս ՠս գձպզջ ՜սջզձ՜ժբ, զ հՠջժզջձ Գՠջկ՜ձՠ-

ժճհ, զ ՞ՠխ՜տ՜խ՜տձ զ Զբդճսձ, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սջ՝ճհձ 

Գջզ՞ճջզ Լճսո՜սճջմզձ ՠս ՜հէ ոջ՝ճսդՠ՜ձռ, ճջ ՜ոպ 

ժ՜ձ զ հ՜ս՞ձճսդզսձ ՠս զ ՝՜ջՠըրոճսդզսձ, զ ի՜հջ՜յՠ-

պճսդՠ՜ձ պՠ՜շձ Պՠպջճոզձ, ՠս զ հ՜շ՜նձճջ՟ճսդՠ՜ձ 

կՠջճհ ՞՜ս՜շզո՚ պբջ Կ՜ջ՜յՠպ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ չ՜ջ-

՟՜յՠպզձփ Աջ՟, ՠջՠո ՜ձժՠ՜է ՜խ՜մՠկ ագձդՠջռճխտ՟, 

ճջ հզղկ՜ձ ՜ջե՜ձզ ՜շձբտ ա՜ձ՜ջե՜ձ ՠս ՜ձզկ՜ոպ ՞-

ջզմո՚ ձճս՜ոպ Դ՜սզդ, ճջ ՝ՠջ՜ձճչ տ՜ի՜ձ՜հ ժճմՠկ ՠս 

՞ճջթճչ ճմզձմ, հզղՠռբտ կզ Ոխճջկզս, ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզ-

ռզտ զ ՞՜էըոպՠ՜ձ Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ կՠջճհ. ՜կբձփ 

Հ՜հջ կՠջ ճջ ՠջժզձոփ Գջՠռ՜ս դվզձ ՌՃԾԹ (1710)փ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 215՜ (ԺԸ ՟., ղխ՜՞զջ)փ 

1031 
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 ԺԷ — XVII 

ԹԵՐԹ՚ 174+1 (ժջժ. 1). մ՞ջճս՜թ՚ 1՝՞՟—3՜, 4՝, 172՝—4՜փ 
ՊՐԱԿ՚ Ա—ԺԵ×12 (Զ 10, ԺԵ 8) + 1×1փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՟ջճղ-
կճչ (ՠշ՜կ՜իզժ ՠս պ՜շՠջ՚ «E—A»)փ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 16×11,3փ 
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 17փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜-
ա՜ջ՟, ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ 
ժ՜ջկզջ կՠպ՜տոփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 5՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջ, 
ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ,ճսջճս՜՞թ՜հզձփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. դ՜ձ՜տզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ պՠխ—պՠխ ՞ճս-
ձ՜վճըճս՜թ. ոժա՝զ ՠս չՠջնզ կզ տ՜ձզ դՠջդՠջգ ռՠռ՜ժՠջփ Կ՜ա-
կզ ժ՜ղզձ կ՜ո՜կ՝ տՠջթճս՜թ, ռՠռ՜ժՠջ, կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 3՝—4՜ [Ց՜ձժ ձզսդճռ] — Ա. ժ՜ձրձ կժջպճս-

դՠ՜ձ... ԻԱ. Կ՜ձճձ յխթՠ՜է պ՜ծ՜ջզփ 

1. 5՜—13՜ [Ա] Կ՜ձճձ կժջպճսդՠ՜ձ — Ն՜ը ՝ՠ-

ջզձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Տբջ, ճմ ՝՜ջ-

լջ՜ռ՜ս... 

2. 23՜—4՝ Բ. Կ՜ձճձ հՠպ Ը ՜սճսջ չՠջ՜ռճսռ՜-

ձՠէճհ ադ՜՞ձ զ ՞էըճհ կ՜ձժ՜ձձ — Ոջտ կժջպՠռ՜ձ ՠս 

էճսո՜սճջՠռ՜ձ... 

3. 24՝—6՜ Գ. Կ՜ձճձ հճջե՜կ Խ ՜սճսջ էզձզ պգ-

խճռձ ՝ՠջզձ ակ՜հջձ ակ՜ձժ՜՝՜ջլձ հՠժՠխՠռզձ — 

Ն՜ը յ՜ջպ բ կրջ կ՜ձժ՜ձձ Խ թճսձջ ժջժձՠէ... 

4. 26՜—8՝ Դ. Կ՜ձճձ հճջյզոճսդՠ՜ձ ձղ՜ձ ՟ձՠ-

էճհ — Յ՜շ՜նձ ՠջդ՜ձ տ՜ի՜ձ՜հտձ ՠս ո՜ջժ՜ս՜՞ճսձտձ 

եճխճչճսջ՟ զ պճսձ վՠո՜հզձ... 

5. 28՝—31՜ [Ե.] Կ՜ձօձ յո՜ժ ՟ձՠէճհ — Ոջե՜կ 

ժ՜կզռզձ չ՜խզսձ յո՜ժ ՜շձզձ, ՜հձ ՠջզժճսձձ ՝ՠջզձ 

աի՜ձ՟ՠջլ ի՜ջոզձ ՠս վՠո՜հզձ... 

6. 31՜—55՝ Զ. Պո՜ժ ժճսոզռ (զ ոպճջզձ էճս-

ո՜ձռո) — Ես գձ՟ ՜շ՜սրպձ ՜շձճս տ՜ի՜ձ՜հձ ավՠո՜-

հզձ ՠս ՠջդ՜ձ զ ՟ճսշձ ի՜ջոզձ... 

— 37՝—9՝ Ես ՜ոՠձ ապ՜խո ա՜հո — Ակՠձ՜արջ 

Տբջ, դ՜՞՜սճջ դ՜՞՜սճջ՜ռ. /Թ՜՞՜սճջզո կՠջ գո՞ՠռճ 

ի՜ձ՟ՠջլ վ՜շ՜ռ... 

7. 55՝—61՝ Է. Կ՜ձճձ աժձզ Ը ՜սճսջձ ադ՜՞ձ չՠ-

ջ՜ռճսռ՜ձբ — Ս՜խկճո Կռոջ՟. Լճսջ ՟ճսոպջ ՠս պՠո... 

8. 62՜—4՝ Ը. Կ՜ձճձ ՠջժջճջ՟ ՜կճսոձճսդՠ՜ձ 

յո՜ժզ — Ս՜խկճո. Տբջ, զ արջճսդՠ՜ձ... 

9. 64՝—70՝ Թ. Կ՜ձօձ ի՜խճջ՟ պ՜էճհ — Աշձճս 

տ՜ի՜ձ՜հձ ավջժ՜ժ՜ձ ՠս ակՠխո՜տ՜սզմ ըճջիճսջ՟ձ զ 

լՠշձ... 

10. 70՜—119՝ Ժ. Կ՜ձճձ ա՜կՠձ՜հձ չ՜ըծ՜ձՠ-

էոձ հճսխ՜ջժՠէ ՜շ Քջզոպճո (զ էճսո՜ձռո) — Ն՜ը ՠջ-

դ՜ձ զ պճսձ կՠշՠէզձ, ժ՜յՠձ ՟՜՞՜խ, ՜թՠձ ըճսձժ... 

— 115՝—8՝ Ոչ ՠխ՝՜հջ, ՜ո՜ ա՞՜ձլո ՜ձճսղ 

լ՜հձզս («Աշ՜տՠէ չ՜ջ՟՜յՠպզձ») — Ահորջ ՠի՜ո 

իջ՜կ՜ձ Աջ՜ջմբձ... 

11. 119՝—29՜ ԺԱ. Կ՜ձճձ ՠջժջճջ՟ ՜սճսջձ — Ա-

շ՜սրպճսձ ՠջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ, ՠս զ ՞ձ՜էձ ՜ոՠձ. 

աԱձ՝զթտձ... 

12. 129՜—42՝ ԺԲ. Կ՜ձճձ պխ՜հ՜դ՜խ ՜շձՠէճհ 

— Ս՜խկճո. Աշ տՠա Տբջ... 

13. 142՝—9՜ ԺԳ. Կ՜ձճձ ՠջժջճջ՟ ՜սճսջձ — Եջ-

դ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձփ Շ՜ջ՜ժ՜ձ ԴԿ. Յզոճսո կզ՜թզձ ՜ձ-

կ՜ի... 

— 146՜—9՜ Ոխ՝ կՠշՠէզ կ՜ձժ՜ձռ պխ՜հճռ — 

Աջ՜ջզմձ ՜ջ՜ջ՜թճռ կՠա ՝՜ջժ՜ռ՜ս... 

14. 149՜—54՜ ԺԴ. Կ՜ձօձ Է ՜սճսջձ ՠս հ՜կոճհձ 

ՠս պ՜ջՠէռ՜ռձ ՠս ՜կՠձ՜հձ ժզջ՜ժբզ — Յճջե՜կ ՞՜ձ 

զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ձձնՠռՠէճռձ... 

15. 154՜—64՝ ԺԵ. Կ՜ձօձ պՠ՜շձ՜ժ՜ձ րջիձՠ-
էճհ [ՠս ի՜պզ յ՜պ՜ջ՜՞զ] — Աթՠձ աձճսզջՠ՜էձ զ 
՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհձ ՜շ՜նզ ոճսջ՝ ը՜մզձ... 

16. 164՝—6՜ ԺԶ. Կ՜ձօձ յխղթՠ՜է ժՠջ՜ժջճհ, ՠս 
ճջ զձմ յզխթ ժՠջՠ՜է զռբ — Ի կ՜ջ՟ժ՜հզձ ՝ձճսդզսձո 
՜կՠձ՜հձզ ր՞պ՜ժ՜ջ բ... 

17. 166՜՝ ԺԷ. Կ՜ձճձ ՠջ՟կձ՜ի՜ջ՜ռ — Տբջ Աո-
պճս՜թ ՜կՠձ՜հձ ՞ճհզռ, ճջ ակ՜ջ՟ժ՜հզձ ՝ձճսդզսձ... 

18. 166՝—7՝ ԺԸ. Կ՜ձճձ ի՜ձ՟ՠջլՠխբձ րջիձՠէ զ 
ոյ՜ո ոճսջ՝ ՠժՠխՠռսճհ — Ես պ՜ջ՜թզձ ո՜ջժ՜ս՜-
՞ճսձտձ զ չՠջ՜հ ՝՜աժ՜ռձ ճսձՠէճչ... 



19. 167՝—9՜ ԺԹ. Կ՜ձրձ ձճջ՜ժիջպ ՞զջտ րջի-
ձՠէ — Տ՜ձզձ հՠժՠխՠռզձ ՠս ի՜ձՠձ հ՜կպզճձձ ճսձՠէճչ 
ո՜ջժ՜ս՜՞ճսձտձ... 

20. 169՜—72՜ Ի. Կ՜ձճձ յխթՠ՜է պ՜ծ՜ջզ 
՟ջճս՜կ զձմ ՠ՟ՠ՜է չ՜ոձ ե՜կ՜ձ՜ժզո — Աոզ ղ՜ջ՜-
ժ՜ձ Այ՜ղը՜ջճսդՠ՜ձ զ լ՜հձբձ... ոճսջ՝ ՠո ՠս զ ոճսջ-
՝ո ՝ձ՜ժՠ՜է, ՠս տճսկ ՠջՠտ՜ձլձՠ՜ պբջճսդՠ՜ձ՟ չ՜-
հՠէբ վ՜շտ, զղը՜ձճսդզսձ ՠս յ՜պզս ՜հեկփ  

— Շ՜ջ՜ժ՜ձձՠջգ ՝ՠջճս՜թ ՠձ ՜կ՝ճխնճսդՠ՜կ՝փ 

Բ. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձ ԺԸ ՟.] 
1՜ [Դՠխ՜՞զջ] Հ՜աճս պՠխճհ ի՜կ՜ջ — Ե(5) պզ-

ջբկ յզ՜հձ... 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 1՜. (ԺԸ ՟. ձրպջ՞զջ) Ահո Մ՜ղպճռ պբջ Մզձ՜-

ոզձ բ, ժ՜ակճխ՚ պբջ Զ՜տ՜ջփ 

2. 174՝ Ահո Մ՜ղպճռըո պբջ Մզձ՜ոզձ բփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ (ԺԸ ՟., ձրպջ՞զջ) 100՜, 172՝—3՜փ 
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Գճսէոպՠ՜ձ ՞զսխ, հՠջժզջ Բ՜ջպ՜հ ՌՃԽԱ — 1692 

ԳՐԻՉ՚ Դ՜սզդփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Մբէզտոբդ տիհ.փ 
ԹԵՐԹ՚ 304+1 (ժջժ. 24). մ՞ջճս՜թ՚ 1՜՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԻԵ×12 

(ԻԵ 11)+1×6փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 15,5×12փ 
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջ (300՜—4՝ ՜հէ լՠշտ)փ ՏՈՂ՚ 
18փ ԿԱԶՄ՚ ոՠս ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդ, կ՜ոձ 
յ՜իյ՜ձ՜ժզփ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 3+3 դճսխդփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚  2՜փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 52՝, 223՜, 250՝փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 
Գ՜՝ջզբէ իջՠղպ՜ժ (21՝), ը՜մ (25՜), վՠո՜հ (31՜), ո՜վճջ 
(272՝), ՝ճսո՜ժ՜ձ, դշմձ՜հզձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջ, ի՜ձ-
՞ճսռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ձ՜մ, ժ՜յճհպ, ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ, ժ՜ջ-
կզջփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. պՠխ—պՠխ վճտջ յ՜պշճս՜թտձՠջ էճս-
ո՜ձռ՜հզձ կ՜ոՠջճսկ. ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճսձ՜վճըճս՜թ, դՠջդՠջզ ՠա-
ջՠջգ կ՜ո՜կ՝ ռՠռ՜ժՠջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ դՠդՠս՜ժզ տՠջթճս՜թ, ՜ձ-
ժզսձձՠջգ՚ կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

1. 2՜—21՝ Կ՜ձօձ կժջպճսդՠ՜ձ — Ս՜խկճո. Խճ-

ձ՜ջիՠռճհ Տբջ աճսձժձ տճ... 

2. 21՝—5՜ Կ՜ձօձ ձըղ՜ձ րջիձՠէճհ — Խճջիճսջ՟ձ 

՜ձծ՜շ... Ս՜խկճո. Յ՜ջՠսճհ ՠի՜ջ աըճջ՜ձ զսջ... 

3. 25՜—30՝ Կ՜ձօձ ի՜ջո՜ձՠ՜ռ ի՜ձ՟՜ջլ ՜սջ-

իձՠռբտ («Խ՜մ՜պճսջ») — Խ՜մ՜ձղ՜ձ ՟ջճղկ՜կ՝... 

4. 31՜—47՜ Խջ՜պ վՠո՜հզձ ՠս ի՜ջոզձ (Կ՜-

ձճձ յո՜ժզ) — Փՠո՜հզձ ՠս ի՜ջոզձ ըջ՜պձ բ, ՠս լՠ-

շ՜ռ ազձ՜ի՜ջձ... 

5. 47՜—9՜ Կ՜ձօձ յո՜ժ չՠջ՜ռճսռ՜ձՠէճհ Ը ՜-

սճսջ — Ես տ՜ի՜ձ՜ձ ՠջդ՜ զ պճսձ վՠո՜հզձ... 

— 48՝ (Սպճջզձ էճսո՜ձռտճսկ) «Եջժջճջ՟ յո՜ժձ 

Մ՜ղպճռզո չՠջնզձ ՞ջ՜թ բ. ՞զպ ՠս ժ՜ջ՟՜» (պՠո 

300՜—1՝, § 29)փ 

6. 49՜—52՝ Կ՜ձճձ ի՜խճջ՟ պ՜էու — Աշձճս տ՜-

ի՜ձ՜հձ ակ՜ջկզձ ՠս ա՜ջզսձ Տՠ՜շձ... ՠս ՠջդ՜ձ ՜շ 

իզս՜ձ՟ձ... 

7. 52՝—104՝ Կ՜ձօձ ի՜կրջբձ ձձնՠռՠէճռ — Ես ՜-

ոՠձ Ս՜խկճոո. Եջժզձտ յ՜պկՠձ ավ՜շո... 

— 102՝—4՝ Գ՜ձլ դ՜խկ՜ձ րջձ ՜ո՜ ՞ՠջՠակ՜-

ձզձ («Աշ՜տՠէ չ՜ջ՟՜յՠպզ») — Ահորջ ՠի՜ո իջ՜կ՜ձ 

Աջ՜ջմբձ... 

8. 104՝—11՝ Կ՜ձօձ ՠջժջճջ՟ ՜սճսջ — Յճջե՜կ 

ՠջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՜ոՠձ աԱն՝զթձ, ՠս ՜ոՠձ ղ՜ջ՜-

ժ՜ձ. [Յ]զոճսո կզ՜թզձձ... 

9. 111՝—7՜ Կ՜ձօձ ՠսդձ ՜սճսջ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠ-

ջՠակ՜ձձ ՠս ՜ոՠձ աԱն՝զթձ, ՠս ղ՜ջ՜ժ՜ձփ Ս՜խկճճո. 

Տբջ Աոպճս՜թ... 

10. 117՝—31՝ Կ՜ձօձ պխ՜դ՜խզձ — Աոՠձ Ս՜խ-

կճո. Ոխճջկՠ՜փ Ես ՜յ՜ ա՜հո Ս՜խկճո. Աշ տՠա, Տբջ, 

ի՜կ՝՜ջլզ... 

11. 131՝—4՝ Կ՜ձօձ ՜հ՞՜է՜ռզձ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠ-

ջՠակ՜ձձ ՠս ՜ոՠձ աԱն՝զթձ... 

— 134՝ (Սպճջզձ էճսո՜ձռտճսկ) «Տխ՜հզ ՠրդձ Մ՜ղպճ-

ռզո չՠջնզձ ՞ջ՜թ բ. ՞զպ, ժ՜ջ՟՜» (պՠո 302՜—4՝, § 30)փ 

12. 134՝—94՝ [Գ՜ձլտ, ճխ՝տ, Ս՜խկճո ձձնՠռՠ-

էճռ, ՠս ղ՜ջ՜ժ՜ձ, Ասՠպ՜ջ՜ձ, ՠջ՞ յ՜ղպ՜կ՜ձ] 
՜. 134՝—8՝ Գ՜ձլ ձըձնՠռՠէճռձ («Մ՜ձչՠէո») — 

Մզձ՟ զ հԷբ[ձ], Բ՜ձ՟ ճջ զ Հրջբ... 

՝. 138՝—40՜ Ահէ ճխ՝ կՠշՠէզ ՜ո՜ («Եջ՞ Աջզո-

պ՜ժզոզ») — Եժ՜հտ ՜հորջ ՠխ՝՜ջտ ՜կբձ, /Ա՝ջ՜ի՜կճս 

ղ՜շ՜սզխզ... 

՞. 140՜—2՝ Գ՜ձլ կ՜ձժ՜ձռ ՜ո՜ռ («Խ՜՜-

պճսջ») — Խ՜ձ՟՜խ՜ժ՜դ ոջպզս պՠձմ՜էզ, /Ձՠա պրձՠո-

ռճստ ճսշտ ՜ջկ՜սՠձզ... 

՟. 142՝ [Տ՜խ] — Ս՜ջոՠ՜է Հՠջճչ՟բո ՟ճխ՜հջ գձ՟ 

էճսջ ՜ջտ՜հզձ/ Ի ըըձ՟զջ կ՜իճս ղ՜ջեՠ՜է ժՠձ՜ռ պըսճ-

խզձ... 

ՠ. 142՝—3՝ [«Ա—Ք»] — Աջդճսձտ աըս՜ջդճսձտ, / 

Բ՜ձզձ ՝՜ձ՜սճջ թզթշճսձտ... 

ա. 143՝—5՝ Ոխ՝ կՠշՠէզձ կ՜ձժ՜ձռ — Յՠջբժ իճխ 

չզջրտ ՜ձռ՜հ, /Հճպ ՜շզ ճս տզկո ժ՜վճսռզ... 

բ. 145՝—7՜ Ոխ՝ կ՜ձժ՜ձձ — Աջ՜ջզմձ ՜ջ՜ջ՜-

թճռ կՠա ՝՜ջժ՜ռ՜ս, /Ք՜խռջ ՝ձճսդզսձ ՜ոպճս՜թ՜հզձ 

կՠա ՟՜շձ՜ռ<՜ռ>՜ս... 

գ. 147՜—9՝ Ոխ՝ կՠշՠէզ խ՜ջզյ — Ղ՜ջզյզձ 

ժՠ՜ձտձ բ է՜էճս ճխ՝ՠջ՜ժ՜ձ, /Դ՜շձ ՠս էՠխզ ՠս պջպ-

կճսդՠ՜ձռ ՠս ձՠխ աըձտ՜ձ... 



 

դ. 150՜—8՜ Ս՜խկճո Ան՝զթտզ ՜ո՜հ — Եջ՜ձՠ-

՜է ՠձ ՜ն՝զթտ... Բ՜եզձ զկ ՠո ՟ճս Տբջ... 

ե. 158՝—94՝ Շ՜ջ՜ժ՜ձ յ՜ղ[պ՜]կ՜ձ — Քՠա 

չ՜հՠէբ Աոպճս՜թ րջիձճսդզսձ... («Ռ—Ք»). Ռ՜ի ՞ճջթՠ-

՜է ՠջժձ՜սճջ՜ռ, /Գ՜ձ ՜շ՜նզ տճ ձ՜ըգձդ՜ռ... («Ճ—

Ջ»). Ճ՜ձ՜յ՜ջի կճէճջՠէճռ... («Ա—Թ») Աոպճս՜թ ՜-

ձՠխ, ՜ձե՜կ՜ձ՜ժ... 

13. 194՝—210՜ Հճ՞բի՜ձ՞զոպ [ՠս րջիձճսդզսձ 

՜խզ] — Ս՜խկճո. Մզ ձ՜ը՜ձլզջ գձ՟ մ՜ջո... 

14. 210՜—22՜ Կ՜ձօձ պՠ՜շձ՜ժ՜ձզ — Աթՠձ զ 

՟ճսշզ ՠժՠխՠռսճհձ ՠս ՜ոՠձ. Եջ՜ձզ ճջճսկ դճխճսդզսձ... 

15. 222՜—9՝, 231՜՝, 230՜՝, 232՜—5՝, 237՜՝, 

236՜ Կ՜ձճձ նճսջ ՜սջիձՠէճհ — Եջդ՜ձ ՜կՠձ՜հձ ա՜ջ-

թճստ զ նճսջձ... 

— 222՜—3՜ Աոՠձ պ՜խո — Ոչ ա՜ջկ՜ձ՜էզ ըճջ-

իճսջ՟ ՜հո կՠթ հ՜հպձՠ՜է, /Աջ՜ջզմձ Աոպճս՜թ զ Յճջ-

՟՜ձ՜ձ ՠժՠ՜է... 

16. 236՝, 238՜—42՝ Կ՜ձօձ աոՠջկ, աժ՜է, աղՠխն, 

աըճջ ՠս աժ՜ջ՜ո, աիձլ՜ձ — Ես ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Հճ-

չզպտ ՝՜աճսկ... 

17. 242՝—5՜ Կ՜ձ՜սձ ը՜խճխ ՜սջիձՠէճհ — Ի 

պրձզ Վՠջ՜վճըկ՜ձ ոջ՝ճսիսճհ Աոպճս՜թ՜թձզձ ՠս 

Սջ՝ճհ ը՜մզձ... 

18. 245՜—7՝ Կ՜ձ՜սձ ը՜մ՜էճս՜հ ՜շձՠէճչ ՜-

կՠձ՜հձ ռՠխ ռ՜սճռ պձժճռ ՠս յպխճռ — Ս՜խկճո. Նղ՜-

ձՠռ՜ս ՜շ կՠա... 

19. 248՜ Կ՜ձօձ ըճսձժ ՜սջիձՠէճհ — Ակՠձ՜ժ՜է 

Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, ճջ գձժ՜է՜ջ աըճսձժձ զ լՠշ՜ռ... 

20. 248՝—9՜ Ախրդտ չ՜ոձ ՠջ՜ղպզ — Տբջ Աո-

պճս՜թ կՠջ, ճջ հ՜խ՜՞ո ՜շ զ տՠա ձ՜ը՜ձլճսձ... 

21. 249՜՝ Ախրդտ չ՜ոձ իզս՜ձ՟զ — Տբջ Աո-

պճս՜թ արջճսդՠ՜ձռ, ճջ ՝եղժՠո ա՜ըպո... 

22. 249՝—50՜ Ախրդ[տ] յզխթ ժՠջ՜ժճսջ ժՠջՠ՜է 

բ — Սճսջ՝ ՠո Տբջ ՠս զ ոճսջ՝ո ի՜ձ՞ճսռՠ՜է... 

23. 250՜՝ Ախրդտ ՠջ՟ՠկձ՜ի՜ջզ — Աոպճս՜թ ճջ 

կ՜ջ՟ճհ ՝ձճսդզսձ վճվճը՜ժ՜ձ ՞զպՠո... 

24. 250՝—65՜ Կ՜ձօձ Մՠթզ իզձկղ՜՝՜դճսձ ա՜-

յ՜ղը՜ջճխոձ ՜ջլ՜ժՠէճհ — Ժճխճչբ տ՜ի՜ձ՜հձ ա՜յ-

՜ղը՜ջճխոձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհձ... 

25. 265՜—71՝ Ք՜ջճա յ՜պճսզջ՜ձզձ, ճջ աՠ-

ժճսռ՜ձբ տ՜ի՜ձ՜ձ եճխճչջ՟ՠ՜ձձ — [Ն]՜ըտ՜ձ 

այ՜պ՜ջ՜՞ձ ՜շՠ՜է աԱսՠպ՜ջ՜ձձ զ ՞զջժձ ՠս ժ՜ջժ՜-

շՠ՜է ալՠշձ... 

26. 271՝—89՜ Կ՜ձճձ Մՠթզ իզձկղ՜՝՜դճսձ Ոպ-

ձ՜էճս՜զձ գոպ ճջճսկ ՜ո՜ռձ Յզոճսո, դբ. Օջզձ՜ժ կզ 
ՠպճս լՠա: Զճջ ՜ջ՜ջՠ՜է բ պՠ՜շձ Եվջՠկզ Խճջզձ Ա-
ոճջճհ, աճջ ՠս դ՜ջ՞կ՜ձՠ՜ռ կՠթ ՟զպ՜յՠպձ Հ՜հճռ՚ 
Գջզ՞ճջզճո Վժ՜հ՜ոՠջձ — Ժճխճչզձ զ ՞՜սզդո ՠժՠ-

խՠռսճհձ՚ յ՜պջ՜ոպ ճսձՠէճչ աոյ՜ո ըճջիջ՟՜ժ՜ձ 

էճս՜ռկ՜ձձ... 

՜. 279՝—80՝ Ք՜ջճաբ լ՜հձզս ՝՜ջլջ — Աո-

պճս՜թ կՠթ ՠս ոտ՜ձմՠէ՜՞ճջթ արջճսդզսձ... 

բ. 280՝—2՝ Գ՜ձլ Ոպձ՜էճս՜ («Ախճդտ»)— Ահո 

ըճջիճսջ՟ էըռ՜ս, /Աձ՟ ՞ճսղ՜ժՠռ՜ս... 

27. 289՜—94՝ Իսխ՜՝ՠջզռ Ասՠպ՜ջ՜ձ. Մ՜պդբ-

ճո — Ես ՠջՠժուզ ղ՜՝՜դճսձ ճջճսկ... 

28. 194՝—7՜ Ասՠպ՜ջ՜ձ Բեղժճսդՠ՜ձ. Մ՜պդբ-

ճո — Ես ՠէՠ՜է ՜ձպզ Յզոճսո ՞ձ՜ռ... 

29. 300՜—1՝ Կ՜ձօձ ՠջժջճջ՟ յո՜ժզ — Բՠջՠձ 

հՠժՠխՠռզձ, տ՜ի՜ձ՜հձ ՟՜ս՜ձՠռձբ... 

30. 302՜—4՝ Կ՜ձճձ պխ՜հզ ՠրդձ ՜սճսջձ — 

Գ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՠս ՜ոՠձ աԱն՝զթտձ... Գդ՜թ ՠս կ՜ջ-

՟՜ոբջ Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ... 

— Ս՜խկճոձՠջձ ճս ղ՜ջ՜ժ՜ձձՠջգ ՝ՠջճս՜թ ՠձ ՜կ՝ճխ-

նճսդՠ՜կ՝... 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

298՜ Փ՜շտ ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ՚ Հրջ ՠս 

Ոջ՟սճհ, ՠս Սճսջ՝ Հճ՞ճհձ, ճջ ՠպ ժ՜ջճխճսդզսձ պժ՜ջ 

ճ՞սճհ` Դ՜սզդ ՜ձյզպ՜ձզ, կՠխրտ ա՜շ՜ռՠ՜է ՠս մ՜-

ջՠրտ զ էզ, ող՜է՜՞զջ ՠս ա՜ձ՜ջիՠոպ ՞ջմզ ի՜ո՜ձՠէ զ 

՜ս՜ջպ ոճսջ՝ ՞ջճռո, ճջ գճմզ Մ՜ղպճռ. Ոջ ճսձզ ՝ճ-

չ՜ձ՟՜ժ աՠսդձ ըճջիճսջ՟ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռսճհ: Ի ՠջժզջո 

Բ՜ջպ՜հ, զ ՞ՠրխո ճջ ՞ճմզ Գճսէըոպՠ՜ձ, գձ՟ իճչ՜ձՠ-

՜ս Սճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թձզձ ՠս Սջ՝ճհձ Մզձ՜ո՜հ, դվ՜-

ժ՜ձ ՌՃԽԱ (1692), զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձռ պՠ՜շձ Սզ-

կրձզ ՠս Եջՠկզ՜հզ, զղը՜ձճսդզսձ Պ՜ջպճհ ՠջժջզո Ա-

յ՜ախճսէզը՜ձձ, զ ըձ՟ջճհ ՝՜ջՠկզպ ՠս ՜ոպճս՜թ՜-

ոբջ Մբէզտոբդ տ՜ի՜ձ՜հզձ, հզղ՜պ՜ժ զսջ ՠս թըձրխ՜ռձ 

զսջճռ, իրջձ՚ Գ՜ոյ՜ջզձ // (298՝) ՠս կրջձ՚ Փբջզձ, ՠս 

ՠխ՝՜ջռձ՚ Պ՜ի՜դճսջզձ, Ահ՟զձզձ, Մբնէճսկզձ, ճջտ ՠձ 

ի՜ձ՞ճսռՠ՜է ՜շ Քջզոպճո. Աոպճս՜թ զսջՠ՜ձռձ ՜ջտ՜-

հճսդզսձ պ՜ռբփ Ես ՜հէ ՠխ՝՜ջռձ՚ Ղ՜ա՜ջզձ, Սբի՟զձ, 

Խ՜մ՜պճսջզձ, ՠս ժձճն ճջ՟ճռձ զսջՠ՜ձռ, ՠս տեսբջռձ՚ 

Ն՜աէճսկզձ, Ջզնզձ, Ս՜ձ՟ճսըպզձ, ՠս ժձճնձ պբջ Մբ-

էզտոբդզձ՚ Մ՜ջՠ՜ձզձ, ՠս թձրխ՜ռ ձճջզձ՚ Կճոպ՜ձ՟զ-

էձ, Հՠջզտձ՜աձ, ճջ տզմ կզձ ՠջ՜ըպզտ ճսձզձ զ չՠջ՜հ 

՞ջճռոփ Աոպճս՜թ ճխճջկզ զսջՠ՜ձռ իճ՞սճհձ, ճջ ՠշ՜-

վ՜վ՜կ ոզջճչ ՠս հրե՜ջճսդՠ՜կ՝ ըոպ՜ռ՜ձ աո՜ զ ի՜-

է՜է գձմզռ զսջՠ՜ձռ, հզղ՜պ՜ժ ՜ձնձնՠէզ զսջճռձ ՠս զսջՠ-

՜ձռ թձրխ՜ռձ, ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ա՞՜ժ՜ձ՜ռձ. ՜կբձփ 

// (299՜) Ես ՟ճստ հճջե՜կ ի՜ձ՟զյզտ ոճսջ՝ 

՞ջճռո էզ ՝ՠջ՜ձճչ Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ. ՠս Աո-

պճս՜թ, ճջ ՜շ՜պձ զ պճսջո յ՜ջ՞ՠս՜ռ, յ՜ջ՞ՠսբ ազսջ 

ա՜ջտ՜հճսդզսձ զ լՠա ՠս կՠա., ՜կբձփ Հ՜հջ կՠջփ 

 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 297՝ (Նրպջ՞զջ) Շձճջիզս ՜կՠձ՜արջ Սճսջ՝ Հճ-

՞ճհձ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ, հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռփ Աջ՟, 



ՠո՚ ՝՜ջՠ՜ռ ՝՜ջՠյպճսխ Խ՜մ՜պճսջ տ՜ի՜ձ՜հո ՜շ՜հ 

ա՜հո Մ՜ղպճռ ՞զջտո հզղ՜պ՜ժ զձլ ՠս զկ թձճխ՜ռձ, 

ի՜հջձ զկ՚ Մժջպմզձ, կ՜հջձ զկ՚ Գճսէվ՜ջզձ, ի՜ձ՞ճս-

ռՠ՜է ՠխ՝՜հջձ՚ Ծ՜պճսջզձ, ՠսո դզջ՜ռճս Յ՜ժճ՝ձ, իր-

ջՠխ՝՜հջձ զկ՚ ի՜ձ՞ճսռՠ՜է պբջ Տբջճսձզձ. ՠսո ժՠձ՟՜-

ձզ՚ Ք՜կ՜էզձ, ՠս զկ ՜ա՞ գձդ՜ձՠ՜ռձ ՜կՠձ՜հձզփ Յզ-

ղ՜պ՜ժ ձճջզձ րջիձճսդՠ՜կ՝ ՠխզռզ ռճխձ րջիձճսդՠ՜կ՝ 

ռճխՠո զ ՜կբձփ Հ՜հջ կՠջփ 

Գջՠռ՜ս հզղ՜պ՜ժո դվզձ ՌՃՁԹ (1740)փ Տբջ Խ՜-

մ՜պճսջզ րջիձՠէճհ պ՜ջզձ՚ ՌՃՁԳ (1736) դվզձփ 

2. 299՝ (Շխ՜՞զջ) Կ՜կիսձ Հրջ ՜կՠձ՜ժ՜էզձ Աո-

պճսթճհ, հ՜նճխճսդՠ՜կ՝ Ոջ՟ճցձ կզ՜թզձ Յզոճսոզ ՠս 

Սճսջ՝ Հճ՞ճհձ ՜շ՜դ՜յ՝՜ղըՠձ Քջզոպճոզ, ճջ ՠո` ՠս 

կՠխո՜յկ՜թ պբջ Կ՜ջ՜յյՠպ տ՜ի՜ձ՜հո, ճջ 

լՠշձ՜յ՟ջՠռ՜տ զ չ՜ձըո Սճսջ՝ Կ՜ջ՜յյՠպզ, զ լՠ-

շ՜կպըո` Կ՜ջ՜յյՠպ չ՜ջ՟՜յյՠպզձփ Աջ՟, ճջտ 

ի՜[ձ]՟զյզտ ոկ՜յ, ըսչՠջ՜յ՞ջՠ՜է կՠխ՜յճջզո հզղՠռբտ 

ի՜ձ՟ՠջծ թձճխտըձ ՠս լՠշձ՜յ՟ջրխըձ, ՠս ճջտ հզղՠռբտ, 

հզղՠ՜է էզնզտ ՜ձկ՜ի Գ՜շզձ Աոպճսթճհփ Ոջ ՠս ՜հո ՠխՠս 

դճսզձ ՌՄԽԸ (1799), հճսձվ՜ջզ Ի կբժձ (21), զ տ՜խ՜տ-

ըձ Ն՜ըմչ՜ձփ 

3. 304՝ (ԺԸ ՟., ձրպջ՞զջ) Աո՜պճսջձ կՠա պ՜էճսհ 

բ կբժ ոճկ՜ջ ժբո՚ ՜ղձ՜ձ, Բ ոճկ՜ջ ժբո՚ ժ՜ռձ՜ձ, զս-

ջ՜ձռ ՞ճսղճչձ (ձճհձ լՠշտճչ՚ Քրն՜ջզ ՞ճսղճչձ)փ 
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Դոՠխ ՌՃԼԹ — 1690 

ԳՐԻՉ՚ Ս՜ջ՞զո տիհ.փ 
ԹԵՐԹ՚ 151. մ՞ջճս՜թ՚ 151՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԺԳ×12 (Բ 11, Ժ 10, 

ԺԳ 8) + 1×2փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 15,5×10,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ 
կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջ (՞ջմ՜վճըճսդՠ՜կ՝)փ ՏՈՂ՚ 17—19փ 
ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ ՟շձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ 
պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժպ՜սփ 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Մ՜ղպճռ չջ՟.՛ (1՝)փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 2՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձ 
(2՜)փ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚  

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Վ՜ջտ Մ՜ջզ՜կ՜հ Ե՞զյպ՜-
ռճհձփ ԺԵ ՟.; 1 (Ա) + 2 (Բ—Գ). ոպ՜ռճս՜թ ՠաջ՜ի՜պճս՜թ կբժ 
դՠջդզ գձ՟ՠջժ՜հձ՜ժզ ՠջժպ՜ժճսկզռ (Բ—Գ)փ Ա—ձ՚ վճտջզժ ՝ՠ-
ժճջփ Թճսխդ, ՠջժոզսձ, ՝ճէճջ՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ Գ՝, Բ՜, Բ՝, Գ՜. «/// 
[՜յ՜ժ՜ձբջ ՠս ա՜հէ ՠջզպ՜ո՜]ջ՟ո զ ՝ճջ՝ճտճսկձ... ՜ոբ թՠջձ. 
Մ՜հջ ոճսջ՝, ՝՜ջսճտ չ՜ջզձ տճհզձ ոճսջ՝ ՜խ՜սդզստփ Ես ՟՜ջլՠ՜է 
թՠջձ ՠի՜ջռ ///». Տՠո պյ. «Վ՜ջտ ոջ՝ճհ Հ՜ջ՜ձռ», Ա, Վՠձՠպզժ, 
1855, բն 287—290 (Ոսձզ պ՜ջ՝ՠջճսդզսձձՠջ)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդզսձզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճսձ՜վճ-
ըճս՜թ, էճսո՜ձռ՜հզձ կ՜ոՠջճսկ ՜հջճս՜թտզ իՠպտՠջ. ՞ջ՜՟՜ղպգ 
պՠխ—պՠխ վճտջզժ յ՜պշճս՜թտձՠջ, կ՜ո՜կ՝ ռՠռ՜ժՠջփ Կ՜ակզ 
ժ՜ղզձ՚ ռՠռ՜ժՠջ, դՠդՠս՜ժզ տՠջթճս՜թ ՠս ՜ձժզսձձՠջգ՚ կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

1. 2՜—17՜ [Կ՜ձճձ կժջպճսդՠ՜ձ] — Տբջ Աո-

պճս՜թ կՠջ, Աոպճս՜թ ՝՜ջՠջ՜ջ, ճջ աչջզյՠ՜էո... 

2. 17՝—28՝ Կ՜ձճձ ի՜ջո՜ձՠ՜ռ յո՜ժզ — Ն՜ը 

պ՜ձզ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհձ ՠս ա՞ճսղճսդՠ՜կ՝ ըճոպճ-

չ՜ձՠռճսռ՜ձբ... 

3. 28՝—34՝ Ես հՠպ ճսդ ՜սճսջձ չՠջ՜ռճսռ՜ձբ 

տ՜ի՜ձ՜ձ այո՜ժձ — Ս՜խկճո. Եջ՜ձզ ՜կՠձՠտՠ՜ձ, 

ճջ ՠջժձմզձ... 

4. 34՝—40՝ Կ՜ձճչձ ի՜խճջ՟ պ՜էճհ — Աշձճս 

տ՜ի՜ձ՜հձ աի՜խճջ՟ձ, ը՜մզս ՠս Ասՠպ՜ջ՜ձ՜ս... 

5. 40՝—62՝ Կ՜ձճձ ի՜կրջբձ ձձնՠռՠէճռձ — Աոՠձ 

Ս՜խկճո ԺԸ. Եջժզձտ յ՜պկՠձ... 

6. 62՜—70՝ Կ՜ձճձ ՠջժջճջ՟ ՜սճսջձ — Յճջե՜կ 

ՠջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ. Ս՜խկճո. Հճ՞զ տճ ՝՜ջզ... 

7. 70՝—7՜ Կ՜ձճձ ՠրդձ ՜սճսջ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠ-

ջՠակ՜ձձ ՠս ՜ոՠձ աԱն՝զթոձ... 

8. 77՜—88՝ Կ՜ձճձ պխ՜դ՜խզձ — Աոՠձ Ս՜խ-

կճո. Ոխճջկՠ՜... 

9. 88՝—94՝ Կ՜ձճձ ՜հ՞ճռձ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠա-

կ՜ձձփ Ս՜խկճո. Եխզռզ ՜ձճսձ Տՠ՜շձ րջիձՠ՜է... 

— 92՜—4՝ Գ՜ձլ ճջ կՠշՠէդ՜խզձ ՜ոզ («Մ՜ո» 

= Մ՜ձչՠէո) — Մզձ՟ զ հԷբձ... 

10. 94՝—5՜ Ասջիձճսդզսձ ՜խզ — Ն՜ը ՜ոզ Ս՜խ-

կճո. Աոպճս՜թ, ճխճջկՠ՜հ կՠա... 

11. 95՜—6՜ Ասջիձճսդզսձ ոՠխ՜ձճհ պՠ՜շձ՜-

ժ՜ձզ ՠս յ՜պ՜ջ՜՞զ — Ես ՜ոբ աԱխրդո. Ասջիձՠ՜է 

ՠո, Տբջ Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜ժ՜է... 

12. 96՜—100՝ Կ՜ձճձ ա՜ջկպզո ոՠջկ՜ձռ, ղՠխն 

ՠս իձլ՜ձ րջիձՠէճհ — Ս՜խկճո, Կռոջ՟. Քՠա չ՜հՠէբ... 

13. 100՝—4՜ Կ՜ձճձ ը՜մ՜էճս՜ ՜շձՠէճհ ՜կբձ 

ռՠխ ռ՜սճռ, ՝ճսոճռ, պձժճռ ՠս յպխճռ — Ս՜խկճո. 

Նղ՜ձՠռ՜ս... 

14. 104՜—10՝ Կ՜ձճձ ճ՞բի՜ձ՞զոպ ՜շձՠէճ — 

Ս՜խկճո. Եջ՜ձզ ճսկ դճխճսդզսձ.... 

15. 111՜—26՜ Կ՜ձճձ նճսջ րջիձՠէճհ — Զ՞ՠձճհձ 

տ՜ի՜ձ՜հտձ ՠս ՠջդ՜ձ կզ՜՝՜ձ... 

16. 126՜—46՜ Կ՜ձճձ Մՠթզ իզձ՞ղ՜՝՜դճսձ 

Ոպձ՜էճս՜հզձ, գոպ ճջճսկձ ՜ո՜ռ Յզոճսո, դբ. Օջզ-
ձ՜ժ կզ ՠպճս լՠա: Զճջ ՜ջ՜ջՠ՜է բ պՠ՜շձ Եվջՠկզ 
Խճջզձ Աոճջճհ, աճջ ՠս դ՜ջքկ՜ձՠ՜ռ կՠթ ՟զպ՜յՠպձ 

Հ՜հճռ Գջզ՞ճջզճո Վժ՜[հ՜]ոբջձ — Ժճխճչզձ զ ՞՜-

սզդո ՠժՠխՠռսճհձ յ՜պջ՜ոպ ճսձՠէճչ աոյ՜ո... 

— 136՜—7՜ Ես ՜ոՠձ տ՜ի՜ձ՜հտձ — Աոպճս՜թ 

կՠթ ՠս ոտձ՜մՠէ՜՞ճջթ արջճսդզսձ... 

17. 146՝—51՜ Ասՠպ՜ջ՜ձ Հ՜ձ՞ոպՠ՜ձ. Մ՜-

դբ[ճոզ] — Յ՜հձե՜կ դճխՠ՜է Յզոճսոզ ըաեճխճչճսջ՟ձ ՠ-

ժձ զ պճսձձ... 
— Մզնզռ յ՜ժ՜ո՜սճջ, դՠջդ բ գձժ՜թփ 



 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

146՜ Գջՠռ՜ս ոճսջ՝ Մ՜ղպճռո զ լՠշձ Ս՜ջ՞զո 

տ՜ի՜ձ՜հզ, զ ՞զսխձ Դոՠխ, զ ՟ճսշձ Սճսջ՝ Լճսո՜սճջմզձ 

՞ջՠռ՜սփ Ես աթձճխոձ զկ՚ յ՜ջճձ Թճսկ՜ձձ, յ՜ջճձ 

Գր՞մ՜ժձ հզղՠռբտ զ Քջզոպճոփ Թվ՜ժ՜ձզձ՚ ՌՃԼԹ 

(1690)փ 

1՜ Զ՞ճջթո լՠշ՜ռ կՠջճռ ճսխզխ ՜ջ՜ զ կՠա Տբջ, 

Ես ա՞ճջլո լՠշ՜ռ կՠջճռ ՜նճխՠ՜ զ կՠափ 

1034 
Մ Ա Շ Տ Ո Ց  

Ս՝ճձ՜հն՜ձտ ՋՂԶ — 1547 

ՍՏԱՑՈՂ՚ Ակզջ ՜ազա պ՜ձճսպբջփ 
ԹԵՐԹ՚ 475փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԺԸ×12 (Ա 5, Բ 9) Ժ—ԼԵ×16 (ԼԵ 

13)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 15,4×10փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ 
ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 16—18փ ԿԱԶՄ՚ ոՠս ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ ոպճս՜-
ջ՜դճսխդ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդփ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 2+3, դճսխդփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 14՝, 36՜, 
66՝, 159՜, 210՝, 230՝, 244՝, 253՝, 276՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚  ՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջ, 
ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ձ՜մ, ղ՜՞ձ՜ժ՜՞ճհձ, ՟ՠխզձ, ժ՜ջ-
կզջփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջ, պՠխ—պՠխ 
դ՜ձ՜տզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճսձ՜վճըճս՜թ, կզ տ՜ձզ դՠջդՠջճսկ վճտ-
ջզժ յ՜պշճս՜թտձՠջ, ՠաջ՜ի՜պճս՜թ ՠս էճսո՜ձռ՜ա՜ջ՟ՠջգ կ՜-
ո՜կ՝ չձ՜ոճս՜թ, ոժա՝զ ՠս չՠջնզ ճջճղ դՠջդՠջ ՝՜կ՝՜ժ՜ժ՜է՜թփ 
Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ տՠջթճս՜թ, կ՜ղճս՜թ, կ՜ո՜կ՝ ռՠռ՜ժՠջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

1. 1՜—14՝ Կձճսձտ — [ /// Տբջ Աոպճս՜թ կՠթ ՠս 

վ՜շ՜սճջՠ՜է ///] Հ՜հՠ՜ռ Տբջ ճխճջկճսդՠ՜կ՝ տճ զ 

ո՜... 

Սժա՝զռ ՠս կզնզռ յ՜ժ՜ո՜սճջփ 

2. 14՝—35՝ Կ՜ձճձ նճսջ ՜սջիձՠէճհ հ՜սճսջ Յ՜հ-

պձճսդՠ՜ձ — Ս՜խկճո ԻԸ, Կռոջ՟. Ձ՜հձ Տՠ՜շձ... 
Մզնզռ յ՜ժ՜ո՜սճջփ 
3. 35՝—42՜ Կ՜ձճձ յո՜ժ ՟ձՠէճհ — Յ՜շ՜նձ 

՜շ[ձ]ճս տ՜ի՜ձ՜հձ աը՜մձ ՠս աՄ՜ղդճռձ ՠս ՞ձ՜ձ զ 

պճսձ ի՜ջոզձ զ ի՜ձ՟ՠջլ ՜սջիձՠէ — Ն՜ը ՜ոՠձ ղ՜ջ՜-

ժ՜ձ ա՜հո. Խ՜մ՜ձզղ ՟ըջճղկ՜[կ]՝... 

4. 42՝—66՜ [Պո՜ժ ՜շձՠէճհ] — Ես ՜յ՜ զ ՟ճսշձ 

ՠժՠխՠռճհձ ը՜մզս ՠս Ասՠպ՜ջ՜ձզ չժ՜հճսդՠ՜կ՝ձ... 

5. 66՝—76՜ Կ՜ձճչձ ՜յ՜ղը՜ջճխ ՜շձՠէճհ — 

Եջդ՜ձ տ՜ի՜ձ՜հձ կՠխճսռՠէճչձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ... 

6. 76՜—96՝ Կ՜ձճչձ իզձ՞ղ՜՝՜դզձ ա՜յ՜ղ-

ը՜ջճխոձ ՜ջլ՜ժՠէճհ — Ժճխճչբ տ՜ի՜ձ՜ձ ա՜յ՜ղ-

ը՜ջճխոձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ... 

7. 97՜—104՝ Ք՜ջճա յ՜պճսզջ՜ձզձ, աճջ աՠ-

ժճսռ՜ձբ տ՜ի՜ձ՜ձ եճխճչջ՟ՠ՜ձձ հ՜շ՜ն տ՜ձ այ՜-
պ՜ջ՜՞ձ — Աշձճս աԱսՠպ՜ջ՜ձձ զ ՞զջժձ ՠս ժ՜ջժ՜շզ 

ալՠշձ զսջ... 

8. 104՝—27՝ Կ՜ձճձ Մՠթզ իզձ՞ղ՜՝՜դզձ Ոպ-

ձ՜էճս՜՜հզձ, գոպ ճջճսկ ՜ո՜ռ Յզոճսո, դբ. Ասջզձ՜ժ 
կզ ՠպճս լՠա: Զզ ճջյբո ՠո լՠա ՜ջ՜ջզ ՠս ՟ճստ կզկՠ-
՜ձռ ՜շձզջզտ: Զճջ ՜ո՜ռՠ՜է բ պՠ՜շձ Եվջՠկզ Խճ-

ջզձ Աոճջճհ, աճջ դ՜ջքկ՜ձՠ՜ռ ոճսջ՝ ՟զպ՜յՠպձ 

կՠջ Գջզ՞ճջզո Վժ՜հ՜ոբջձ զ Հճշճկժէ՜հձ — Ի պ՜ո-

ձՠջճջ՟ ե՜կճսձ աժձզ ժ՜պ՜ջկ՜ձ ոճսջ՝ յ՜պ՜ջ՜՞զձ 

եճխճչբձ զ ՞՜սզդո ՠժՠխՠռճհձ... 

— 116՜—7՝ Ես տ՜ջճաբ ա՜հո ՠջժճս զ տ՜ի՜ձ՜-

հզռձ տ՜խռջ՜էճսջ ՠս ՜ա՟՜ջ՜ջ լ՜հձզս — Աոպճս՜թ 

կՠթ, իգա՜սջ ՠս ոտ՜ձմՠէ՜՞ճջթ արջճսդզսձ... 

— 117՝—9՜ [Գ՜ձլ] — Ահո ըճջիճսջ՟ձ էգռ՜ս, 

/Աձ՟ ՞ճսղ՜ժՠռ՜ս... (ի՜պճս՜թ)փ 

9. 127՝—39՝ Մՠթզ իզձ՞ղ՜՝՜դզձ ե՜կ՜յպճսձ 

՜սջիձ[ՠէճհ] — Ակբձ [՜սջիձՠ՜է Սճսջ՝] Եջջճջ՟ճսդզսձ 

զ ՝՜ջլճսձո... 

10. 139՝—46՜ Կ՜ձճձ ա՜կՠձ՜հձ ՜ջկպզո ՜սջ-

իձՠէ, աոՠջկձ, ՠս աղՠխն, աիձլ՜ձ — Աշձճս տ՜ի՜ձ՜հձ 

աը՜մձ ՠս աԱսՠպ՜ջ՜ձձ ՠս ՠջդ՜ձ ՜շ կդՠջՠ՜է ՜ջկ-

պզո... 

11. 146՜—7՜ Ախ՜սդտ չ՜ոձ ՠջ՜ղպճսդՠ՜ձ — 

Քջզոպճո Աոպճս՜թ կՠջ, ճջ հ՜խ՜՞ո ՜շ տՠա ձ՜ը՜ձ-

լճսձ էճս՜ջ... 

12. 147՜՝ Ախրդտ ճջ չ՜ոձ, ճջ զձմ յզխթ ժՠջՠ՜է 

զռբ — Սճսջ՝ ՠո Տբջ ՠս զ ոճսջ՝ո ՝ձ՜ժՠ՜է... 

13. 147՝—8՝ Ախրդտ ճջ ժՠջ՜ժճսջ կզ՜հձ յխթզ — 

Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, ճջ ՞էըճ ՜շ՜տՠէճհձ Պՠպջճոզ... 

14. 148՝—9՜ Ախրդտ զ չՠջ՜հ ՠջ՟կձ՜ոը՜է՜ռ — 

Տբջ ճջ ակ՜ջ՟ճհ ՝ձճսդզսձ վճվճը՜յժ՜ր ՞զպՠո... 

15. 149՜—52՝ Կ՜ձճձ ը՜մ՜էճս՜ ՜շձՠէ — Ս՜խ-

կճո. Նղ՜ձՠռ՜ս... 

16. 152՝—8՝ Կ՜ձճձ ի՜խճջ՟ պ՜էճհ պժ՜ջ՜ռ, 

ճջ կՠջլՠ՜է ՠձ զ չ՜ըծ՜ձձ — Աշձճս տ՜ի՜ձ՜հձ ավջ-

ժ՜ժ՜ձ ըճջիճսջ՟ձ ղճսջն՜շ՜ս ՠս ՝ճսջչ՜շ ՜շ՜նզ... 

17. 158՝—90՝ Կ՜ձճձ ի՜կ՜սջբձ ՜կՠձ՜հձ ձըձ-

նՠռՠէճռ ՜շ դ՜խճսկձ — Աոՠձ ժ՜ձճձ, Զՠջժզձտ յ՜պ-

կՠձ... 

— 167՝ (Ի էճսո՜ձռո, ՞ջմզռ) «Բ՜հռ ա՜հո ՞զպ՜-

ռզջ, դբ զ ՟յջ՜ռ ժ՜կ զ // (168՜) ո՜ջժ՜ս՜՞՜ռ զռՠձ, 

ձ՜ հՠժՠխՠռճհ ՟ճսշձ ժ՜ջ՟՜հ ա՜հո»փ 

՜. 176՝—82՜ Ես աժձզ ՜ոՠձ ա՞՜ձլո ա՜հո... 

(«Մ՜ձչՠէո») — Մզձ՟ զ հԷբձ, /Բ՜ձ՟ ճջ զ Հ՜սջբ... 

՝. 182՜—4՝ Ոխ՝ ՞ՠջՠակ՜ձզ զ ՝ՠջ՜ձճհ կՠշՠէճ-

ռձ ՜ո՜հ — Ոչ տ՜ի՜ձ՜հտ ՠս չ՜ջ՟՜յՠպտ ՜ոպճս՜-

թ՜՝՜ձ, /Ես եճխճչճսջ՟տ ի՜ս՜պ՜ռՠ՜է ՜կՠձՠտՠ՜ձ... 

18. 191՜—201՝ Կ՜ձճձ հՠջժջճջ՟ճսկձ ՜սճսջ, 

հճջե՜կ զ հ՜հ՞է՜ռձ եճխճչզձ — Դ՜ջլՠ՜է ՞՜ձ զ ՞ՠ-



ջՠակ՜ձձ ՠս ՜ոՠձ ճխ՝՜լ՜հձ Ս՜խկճո, Կռոջ՟. Ըձ՟ ՠջՠ-

ժճհո... 

— 199՝—201՜ Ահէ ճխ՝ ՞ՠջՠակ՜ձզ ՜ո՜ («Եջ՞ 

Աջզոպ՜ժՠոզ») — Եժ՜հտ ՜հո՜սջ ՠխ՝՜ջտ ՜կբձ / 
ՅԱ՝ջ՜ի՜կՠ՜ձ ղ՜շ՜սՠխբձ... (զ էճսո՜ձռո) «ճջ ՜սջ 
ՠս ժ՜կզ աճխ՝ո ՜ո՜ռ ձձնՠ[ռՠ]էճռ դ՜խճսկձ»փ 

19. 201՝—10՜ Կ՜ձճձ ՠրդձՠջրճջ՟ ՜սճսջձ ՜հ-

՞ճսձ — Ս՜խկճո. Հճ՞զ տճ ՝՜ջզ... 

20. 210՝—23՝ Կ՜ձճձ հճջե՜կ պխ՜ չ՜ըծ՜ձզ 

կզձմՠս ՠրդձ ՜կզ — Աոՠձ Ս՜խկճո, ՞ճ՝խ՜հո չՠռ. Աշ 

տՠա, Տբջ, ի՜կ՝՜ջլզ... 

21. 223՝—6՝ Կ՜ձճձ ՠջժջճջ՟ ՜սճսջձ ՜հ՞[ճհձ] — 

Աշ՜սրպճսձ ՠջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո. 

Ասջիձՠռբտ կ՜ձժճսձտ... 

22. 226՝—9՝ Ե՜սդձՠջրճջ՟ ՜սճսջ — Աշր՜սպճսձ 

ՠջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո, Կռոջ՟. Եջ՜ձՠ-

էզտ ՠձ... 

23. 229՝—40՝ Կ՜ձճձ պՠ՜շձ՜ժ՜ձզ — Աթՠձ ա-

աճս՜ռ՜ժձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ ՜շ՜նզ ը՜մզձ... 

24. 240՝—4՜ Ասջիձճսդզսձ ի՜պզ յ՜պ՜ջ՜՞զ 

ՠս ոՠխ՜ձճհ պՠ՜շձ՜ժ՜ձզ — Աոՠձ Ս՜խկճո. Քՠա չ՜-

հՠէբ ՜սջիձճսդզսձ... 

25. 244՜—53՜ Կ՜ձճձ իճ՞բի՜ձ՞զոպ ՜շձՠէճհ 

ձձնՠռՠէճռ, ՠս ՜խ ՜սջիձՠէ չ՜ոձ աՠձկ՜ձռ կ՜պ՜-
խ՜ռ ը՜մզ ՜սջիձՠէճհ — Աոՠձ Ս՜խկճո. Եջ՜ձզ ճջճսկ 

դճխճսդզսձ... 

26. 253՜—75՜ Կ՜ձճձ ը՜մ ՜սջիձՠէճհ — Եջդ՜ձ 

՜շ ը՜մձ ՠս էճս՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ ՠս ՜յ՜՚ ՞զձճչ... 

27. 276՜—415՜ Կ՜ձճձ հճջե՜կ ՠյզոժճյճո 

ժ՜կ տ՜ի՜ձ՜հ, ժ՜կ ճսըպզ ՜շ՜նձճջ՟ ժ՜պ՜ջզ 
կ՜իճս՜կ՝ զ Քջզոպճո: Կ՜ջ՞ ՜հո ժ՜պ՜ջՠ՜ — Ն՜ը 

ՠջդ՜ձ տ՜ի՜ձ՜հտձ ի՜ձ՟ՠջլ եճխճչջ՟ՠ՜կ՝ձ զ պՠխզ 

ի՜ձ՞ոպՠ՜ձձ... 

Ոսձզ. Մ՜ի ԺԲ կ՜ջ՞՜ջբզռփ 

28. 415՜—27՜ Կ՜ձճձ ՠջժջճջ՟ ՜սճսջձ ՜՞՜հ-

էճսոզձ գձ՟ ՜ջղ՜էճհո ՜շ՜ս՜սպզձ — Գ՜ձ զ ՞ՠջՠա-

կ՜ձձ ՠս ՜ոՠձ աԱկ՝զթտձ... 

29. 427՜—33՝ Երջճջ՟ ՜սճսջձ գձ՟ ՜ջղ՜էճհո ՜-

շ՜ս՜սպճսձ — Սժո՜ձզձ Ամ՝զթտ ՠս ՞՜ձ զ ՞ՠջՠա-

կ՜ձձ... 

30. 433՝—40՝ Կ՜ձճձ մճջջճջ՟ ՜սճսջձ — Ս՜խ-

կճո, Կռոջ՟. Ե՟զձ ազո զ ՞՝զ Տբջ Աոպճս՜թ վջժճս-

դՠ՜ձ... 

31. 440՝—8՜ Կ՜ձճձ իզձ՞ՠջրճջ՟ ՜սճսջձ — 

Ս՜խկճո, Կռոջ՟. Աի՜ Աոպճս՜թ ր՞ձ՜ժ՜ձ... 

32. 448՜—54՜ [Կ]՜ձճձ չՠռՠջճջ՟ ՜սճսջձ — 

Ս՜խկճո, Կռոջ՟. Սզջՠռզ ազ էճսզռբ... 

33. 454՝—65՜ [Կ]՜ձճձ ՠսդձՠջճջ՟ ՜սճսջձ — 

Ս՜խկճո. Հճ՞զ տճ ՝՜ջզ... 

34. 465՜—71՝ [Կ]՜ձճձ ճսդՠջճջ՟ ՜սճսջձ — 

Ս՜խկճո, Կռոջ՟. Աի՜հ Աոպճս՜թ... 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

473՜ Փ՜շտ ՠս յ՜պզս Հ՜սջձ ՜ձթըձզձ, 

Աձՠխ, ՜ձՠջ՝ զոժ՜ժ՜ձզձ, 

Ես Մզ՜թզձ ձճջ՜ Բ՜ձզձ 

Աձծ՜շ թըձըձ՟ՠ՜ձձ ի՜հջՠձզձ, 

Ես Սճսջ՝ Հճ՞ճհձ կզղպ վ՜շ՜ժռզձ, 

Ակբձ՜շ՜պ յ՜ջ՞ՠս՜պճսզձ 

Մզճհ ՝ձճսդՠ՜ձ ՜ոպճս՜թ՜զձ 

Մզ պբջճսդՠ՜ձ ՠս կզղպ Էզձփ 

Գՠջ՜հժ՜ /// ՠջզռձ ՜ձլզձ 

Կ՜պ՜ /// ՜թզձ 

Յ՜ձռՠ՜էձ հ՜ /// [հ՜]յ՜՞՜հզձ 

Ես հ՜ձըոյ՜շ [հ՜սզպ]ՠձզձ 

Յ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ 

Աջ՟, ՜հոկ ՜ոպճս՜թՠխբձ ՠս ՠջժձ՜յ՜ջ՞ՠս ՞՜ձ-

լզո ՠս էճսո՜վ՜հէ ՠս կ՜տճսջ կ՜ջ՞՜ջպզո ՠս ՜ձճսղ՜-

իճպ ՠս չ՜ջ՟՜վըդզդ ՝ճսջ՜ոպ՜ձզո ռ՜ձժ՜ռճխ ՠխՠ՜է 

՜ոպճս՜թ՜ոբջ ՠս իճ՞զ՜ա՜ջ՟ պ՜ձճսպբջձ` Ակզջ՜հ-

ազաձ // (473՝) ճջ բ ո՜ իզկձ ՠս ի՜ոպ՜պճսդզսձ ՠս 

ա՜ջ՟՜ջզմ ՠս ժ՜պ՜ջՠէ՜՞ճջթրխ ի՜ս՜պճհ գձթ՜ձջ՜-

ժ՜ձ ժ՜դճսխզժբ ՠժՠխՠռճհ ՠս ժ՜ջ՞ՠ՜ռ տջզոպճձբզռփ 

Ես ժճմզ ՜ձճսձ ոճջ՜ Մ՜ղթճռ, չ՜ոձ ՜հոճջզժ ՜ջ՜ջ 

ոճսջ՝ձ ՠջ՜ձ՜ղձճջի ՠս ՠջ՜ձՠէզձ Մ՜ղթճռ չ՜ջ՟՜յՠ-

պձ, ազ ոճչ՜ս ՜սջիձզձ ՜ս՜ա՜ձձ կ՜տջ՜՞ճջթճխձ, [ՠս] 

ՠջ՜ը՜հտձ կժջպՠ՜է էզձզ: Աջ՜ջճխճսդՠ՜կ՝ ժ՜ջ՞ՠէճ-

ռձ հ՜կճսոձճսդզսձ ՜շ զ հ՜ծճսկձ ճջ՟բթձճսդՠ՜ձ. ոճ-

չ՜ս ժ՜պ՜ջզձ աՠձկճսձտ ձճսզջ՜ռ ՠս յ՜պ՜ջ՜՞՜ռ, ճջ 

կ՜պմզձ Աոպճսթճհ ՜շ զ հզղ՜պ՜ժ ձձնՠռՠէճռձ. ոճչ՜ս 

՜սջիձզ ոՠջկ՜ձզտ ՠս յպճսխտ ՜ձ՟՜ոպ՜ձ՜ռ ՠս ՜հ-

՞ՠ՜ռ կ՜պճսռ՜ձՠէճռ հ՜ձճսձ Տՠ՜շձ. ոճչ՜ս //(474՜) 

՜սջիզձ ՠս ՜խձ ի՜կՠկզմձ ՜ս՜ձ՟ՠ՜էձ հ՜շ՜տՠէճռձ. ոճ-

չ՜ս ՜սջիձզ ՠս նճսջձ կ՜տջզմ ՠս ոջ՝զմ ՜կՠձ՜հձ ՜ձկ՜-

տճսջ զջ՜ռ. ոճչ՜ս գձ՟ճսձզ Աոպճս՜թ աըխնճսկձ ՠժՠ-

էճռձ հ՜յ՜ղը՜ջճսդզսձ. ոճչ՜ս ՜ջլ՜ժզձ ՜յ՜ղը՜-

ջճխտձ զ ժ՜յ՜ձ՜ռ զսջՠ՜ձռ. ո՜ տ՜ջճաբ աայ՜պճսզ-

ջ՜ձձ Աոպճսթճհ ի՜կ՜ջլ՜ժճսդՠ՜կ՝ զ էճսջ ՜կՠձՠռճսձ. 

ոճչ՜ս էճս՜ռՠ՜է կ՜տջզ ՜խպՠխճսդզսձ ՞՜ջղ՜յյ՜ջ՜ռ 

կՠջճռ, աճջ ՜ս՜ձ՟ՠ՜ռ Տբջձ զսջճռ ՜ղ՜յժՠջպ՜ռձ զ 

Մՠթզ իզձ՞ղ՜՝՜դզձ. ոճչ՜ս ՜սջիձզ ՠս ձղ՜ձ յ՜ջթ՜-

ձ՜ռ ը՜մզձ Քջզոպճոզ, հճջճռ չՠջ՜ ՝ՠսՠշՠռ՜ս Քջզո-

պճո ՜ձկՠժձՠէզ իՠխկ՜կ՝, ՠս ՠջժջյ՜՞զ հ՜կՠձՠռճսձ. 

ոճչ՜ս հճսխ՜ջժզձ ի՜ս՜պճչ ՠս ճսխզխ ՟՜ս՜ձճսդՠ՜կ՝ 

չ՜խծ՜ձՠ՜էտձ ՜շ Քջզոպճո, ՠս ՜սջիձՠ՜է ժըձտզձ ՞ՠ-

ջՠակ՜ձտ ձճռ՜ // (474՝), ՠս ՜շ՜ձռ ոճջ՜ ճմ կ՜ի ժ՜-

պ՜ջզ ՠս ճմ ժՠ՜ձտփ 

Ոջճռ ռ՜ձժ՜ռճխ ՠխՠ՜է ՜հո ՜ոպճս՜թ՜՞զթ ոճսջ՝ 

պ՜շզո պ՜ձճսպբջձ` Ակզջ՜ազաձ, ՠս ՠպ ՞թ՜յ՞ջՠէ 

աո՜ զ ի՜է՜է չ՜ոպ՜ժճռ զսջճռ, հզղ՜պ՜ժ իճ՞ճհ զսջճհ 



 

ՠս թձ՜սխ՜ռձ զսջճռ, ի՜սջձ՚ Բ՜ջիճջ՟՜ջզձ, ՠս կրջձ՚ 

Հ՜՝զ՝զձ, Յ՜ժճ՝զձ ՠս Գճսի՜ջզձ, կՠթ յ՜յճսձ՚ Ս՜ս-

ոըձզձ, Յճսոբվզձ, Քձ՜ջզձ, [Ա]կզջ՜աըազ ժճխ՜ժռզձ՚ 

Շ՜իըոպ՜ձզձ, Գճսէգոպ՜ձզձ, կրջձ՚ Խ՜կ՜սղզձ, տՠ-

շճսձ՚ Զ՜՟զձ, Խէխ՜դզձ, ի՜սջձ՚ Խՠջ՜յյՠպզձ, Իձ՜-

ըզձ ՠս Նոՠցզձ, ՠս ՜հէ ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռ 

զսջՠ՜ձռ, ժՠձ՟՜ձՠ՜ռ ՠս ի՜ձ՞ճսռՠէճռձ. ՜կբձփ 

Ես ՜ջ՟, ՠո. հՠպզձո զ ՞ջմ՜ռ ՠս ՜ձ՜ջե՜ձո զ 

ժ՜ջ՞՜սճջ՜ռձ, ճջ ալՠս ճսձզկ տ՜ի՜ձ՜հզ, ՠս զ 

՞ճջթ//(475՜)ճռ դ՜վճսջ ՠս ճսձ՜հձ ոճսպ՜ձճսձ ը՜՝ՠ-

՝՜հ ՠս ճմ ՜յ՝ՠխ՜հ, պՠոզ աոբջ ՠս ավ՜վ՜ք Ակզջ՜ագ-

ազձ, աճջ ճսձբջ ՜շ իճ՞ՠսճջոձ, ՠս զկճչ պժ՜ջճսդՠ՜կ-

՝ո հ՜ձլձ ՜շզ ՠս ՜կՠձ՜ժ՜ջճխ ա՜սջճսդՠ՜կ՝ձ Աոպճս-

թճհ ժ՜պ՜ջՠռզ աո՜ կՠխո՜կ՜թ կ՜պմ՜կ՝ զկճչ, հ՜ո-

պճս՜թ՜ձ՜ժ հճսըպո գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սճսջ՝ Աոպճս՜-

թ՜թձզո Սը՝ճձ՜հ չ՜ձոձ, զ ի՜հջ՜յՠպճսդզսձ պՠ՜շձ 

Փճտջ Գջզ՞ճջզոզձ, ճջ զ ժխազո Ախդ՜կ՜ջ՜հ, զ դճս՜-

ժ՜ձզո Հ՜հճռ ՋՂԶ (1547)փ Աջ՟, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ոըկ՜ 

գձդՠջռկ՜կ՝ ժ՜կ պՠոճսդՠ՜կ՝, ժ՜կ րջզձ՜ժ ՟ձՠէճչ, 

հզղՠոնզտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խ՜սդո լՠջ ա՜շ՜ն հզղ՜պ՜-

ժՠ՜էոձ, ՠս Աոպճս՜թ ալՠա հզղբ հզսջ ՠջժձ՜հզձ ՜ջտ՜-

հճսդՠ՜ձ. ՜կբձփ Հ՜հջփ 

14՜ Ոխճջկ՜թ ՝ձճսդզսձ Տբջ Յզոճսո Քջզոպճո, 

աճխ//(14՝)ճջկճսդզսձ ՠս աՠջժձզռ ՜ջտ՜հճսդզսձ յ՜ջ-

՞ՠսՠոռբ ոպ՜ռճխզ ոճսջ՝ ՞ջճռո՚ Ակզջ՜աըազձ ՠս ՠխ-

՝՜սջձ՚ Յ՜ժճ՝զձ, ՠս թձ՜սխ՜ռձ՚ Բ՜ջիճջ՟՜ջզձ ՠս Ա-

՝զ՝զձ, ՠս տըսՠջձ՚ Գճսի՜ջզձ, ՠս ժճխ՜ժ[ռ]զձ՚ Շ՜իըո-

պ՜ձզձփ 
104՝ Ոչ ի՜ձ՟զյճխտ ոճսջ՝ պ՜շզո հզղՠռբտ զ 

ոճսջ՝ հ՜խրդո լՠջ ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ Ա-

կզջ՜աըազձ ՠս ժճխ՜ժռզձ՚ Գճսէըոպ՜ձզձ ՠս զսջՠ՜ձռ 

թձ՜սխ՜ռձ ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ա՞՜ժ՜ձ՜ռձ. ՜կբձ (ձկ՜ձ՚ 

96՝, 189՝—90՜, 201՜, 210՜ ՠս ՜հէձ)փ 

139՝ Զոպ՜ռճխ ոճսջ՝ ՞ջճռո՚ աԱկզջ՜ազաձ ՠս 

աՅ՜ժճ՝ձ, ՠս ատճսջձ՚ աԳճսէ՝ի՜ջձ, ՠս աթձ՜սխտձ՚ 

աԲ՜ջիճջ՟՜ջձ ՠս աՀ՜՝զ՝ձ, ՠս աժճխ՜ժզռձ՚ աՇ՜իգո-

պ՜ձ, ՠս ակ՜հջձ՚ աԽ՜կ՜սղձ ՠս Զ՜՟բձ հզղՠռբտ ՠս Աո-

պճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ, ՠս Աոպճս՜թ լՠա ճխճջկՠոռզ զ 

հ՜սճսջձ ՟՜պ՜ոպ՜ձզձ. ՜կբձ (ձկ՜ձ՚ 35՝, 62՝, 146՜)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 472՜ [Փ]՜շտ ՠշ՜ժզ ՠս ՠա՜ժզ կզ՜ոձ՜ժ՜ձ 

՜ձ՝՜ե՜ձՠէզ ի՜կ՜՞ճ ՠս ի՜կ՜յ՜պզս աճհ՞ ՠս ի՜ս՜-

ո՜ջ ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ՚ Հ՜սջ, ՠս Ոջ՟սճ, ՠս 

Հճ՞սճհձ Սջ՝ճ, ՜հեկ ՠս կզղպ ՠս հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ Ոջճհ 

ՠս ազո ա՜ձ՜ջե՜ձո ՠս ա՜ձյզպ՜ձ ճ՞զո ՜ջե՜ձզ ՜ջ՜ 

՜հո ՝՜ակ՜աճհ՞ ՞ջճհո ճջ ժճմզ Մ՜ղթճռ հզղ՜պ՜ժ իճ՞ճ 

զկճ ՠս թձրխ՜ռ զկճռ ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռ 

ժՠձ՟՜ձ[ՠ՜ռ] ՠս ձձնՠռՠէճռ. ՜կբձփ 

Աջ՟, ՜խ՜մՠկ ալՠա ճչ էճսոՠջ՜կ ՟՜ոտ տ՜ի՜ձ՜-

հզռ ՠս կ՜ձժճսձտ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռճ, ազ հճջե՜կ ժ՜ջ՟՜հտ 

ՠս ժ՜կ ՜սջզձ՜ժբտ, ՠս ժ՜կ ՜ս՞պզձտ ՝՜ձզս կզ ՠս ի՜-

ջՠս՜ձռզ պՠո՜ձՠէճչ հզղՠոնզտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խ՜սդո 

լՠջ ակՠթ՜ղճստ ՠս ղտՠխ՜աճսձ իՠա՜իճ՞զ ՠս ոջ՝՜ա՜ձ` 

ապբջ Յճչ՜ո՜վ տ՜ի՜ձ՜հձ, ճջ ոպ՜ռ՜ս աոճսջ՝ ՞զջ-

տո ՠս ՠպ ձճջճ՞ՠէ հզղ՜պ՜ժ զսջձ ՠս թձրխ՜ռձ // (472՝)՚ 

ի՜սջձ՚ պբջ Դ՜սդզձ, ՠս կ՜սջձ՚ Աձդ՜շ՜նզձ, ճջ ի՜ձ-

՞ճսռՠ՜է ՠձ ՜շ Քջզոպճոփ Դ՜ջլՠ՜է, հզղՠռբտ` ապբջ Յճ-

չ՜ո՜վձ ՠս ժճխ՜ժզռձ՚ Փ՜ջզձ ՠս ճջ՟զձ՚ Ա՝ջ՜ի՜կձ 

ՠս կզսոձ՚ Յճչ՜ձբոձ ՠս Գ՜էճսոպձ, Գ՜ոյ՜ջձ, Հբջ՜-

յՠպձ, ՠս ՟ոպՠջտձ՚ Մզձ՜ը՜դճսձձ, կզսոձ Հշզվոզ-

կ՜հձ, Ն՜աէճսը՜ձձ, Աձդ՜շ՜ձձփ Եսո հզղՠռբտ Ա՝ջ՜-

ի՜կձ ՠս ժճխ՜ժզռձ՚ Ն՜ղզձ. ձ՜ՠս Յճչ՜ձձբձ ՠս զսջ 

ժճխ՜ժզռձ՚ Գ՜հզ՜ձբձ, ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճ-

ջ՜ռձ ժՠձ՟՜ձՠ՜ռձ ՠս ձձնՠռՠէճռձ. ՜կբձփ Ես ՠսո հզղՠ-

ռբտ` ապբջ Յճչ՜ո՜վձ ՠս զսջ տՠշզձ՚ Գջզ՞ճջձ, ՠս ժճ-

խ՜ժզռձ՚ Մ՜հջ՜ձձ, ՠս ճջ՟զձ՚ Խ՜մ՜պճսջձ, ՠս ժճխ՜-

ժզռձ՚ Շ՜կ՜կձ, ՠս ճջ՟զձ՚ Յ՜ժճ՝ձ. ՜կբձ, ՜կբձփ 

Նճջճ՞ՠռ՜ս ոճսջ՝ ՞զջտո ճջ ժճմզ Մ՜ղթճռ լՠշ՜կ՝ 

ոճսպ՜ձճսձ ՠսըդ Դ՜ձզբէ ոպջճսժ զջզռճս, զ դվ՜՝ՠջճս-

դՠ՜ձո կՠջճհ Հ՜հժ՜աՠ՜ձ պրկ՜ջզ ՌՃ (1651), զ 

՜կոՠ՜ձձ կ՜ջպզ Ժ—ձ ՠս կբժձ (11)փ 

2. 474՝ (Նրպջ՞զջ) Թզսվձ ՌՃԼԶ (1687), ՠս զ 

՜կոՠ՜ձձ ՞ջՠռզ ՠո՚ Ս՜՞ճձո (՛) ՞ջՠռզփ 

3. (ԺԷ—ԺԸ ՟՟., ձրպջ՞զջ) Տբջ Գ՜ոյ՜ջփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 117՝ (ԺԸ ՟., ձրպջ՞զջ, պ՜շՠջ), 

475՝ (ԺԸ ՟., ձրպջ՞զջ) [Տ՜խ Աշ՜տՠէ չ՜ջ՟՜յՠպզ 

Բ՜խզղՠռսճհ] — Աժ՜ձն ՟ջբտ ՝՜ձզո ճջ յ՜պճս՜ժ՜ձ բ, 

/Հճ՞սճհ ՠս կ՜ջկձճհ ճսջ՜ըճսդզսձ բ... (ի՜պճս՜թ)փ 

1035 
Ժ Ո Ղ Ո Վ Ա Ծ Ո Յ  

(Բ՜խժ՜ռ՜թ բ 4 պ՜ջ՝ՠջ լՠշ՜՞ջՠջզռ) 

ԹԵՐԹ՚ 90փ ԿԱԶՄ՚ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ կ՜կէ՜դ (Ի ՟.)փ ՊԱՀՊԱ-
ՆԱԿ՚ 1+1, դճսխդփ 

Ձ Ե Ռ Ա Գ Ի Ր  Ա  

 ԺԸ — XVIII 

ԹԵՐԹ՚ 20. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜՝, 18՝—20՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա 9, Բ 11փ 
ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 16,2×11,3փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ 
կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 23փ 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 16՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚  ՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջփ 
Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ձ՜ջձն՜՞ճհձփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 2՜—18՜ [Մ՜ոձ Մ՜ղպճռզ] 



՜. 2՜—16՜ [Կ՜ձճձ կժջպճսդՠ՜ձ] — Տբջ Աո-

պճս՜թ ՝՜ջՠջ՜ջ, ճջ աչջզյՠ՜էո ՠս աիՠշ՜ռՠ՜էո զ 

տբձ... 

՝. 16՜—8՜ Կ՜ջ՞ ՠս ժ՜ձճձ տ՜շ՜ոձրջՠ՜հ 

պխ՜հզձ — Յճջե՜կ պխ՜հձ տ՜շ՜ոձրջՠ՜հ էզձզ<ձզ> 

՜շձճս կ՜հջձ ակ՜ձճսժձ... ազ հ՜հպձՠոռզձ զ ՝՜աճսկ ոջ-

պզռ ըճջիճսջ՟տփ Ես /// (ղ՜ջ. դՠջզ)փ 

Ձ Ե Ռ Ա Գ Ի Ր  Բ  

 ԺԸ — XVIII 

ԹԵՐԹ՚ 39 (21—59). մ՞ջճս՜թ՚ 21՜—2՝, 39՜—40՜, 
41՜—59՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—Է×4 (Ա 5, Զ 8, Է 10)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՟-
ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 16,2×11,2փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձր-
պջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 23փ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. պՠխ—պՠխ ըճձ՜սճսդզսձզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ 
՞ճսձ՜վճըճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 23՜—38՝ [Մ՜ոձ Մ՜ղպճռզ. 0ջիձճսդզսձ ոՠ-

խ՜ձճհ] 
՜. 23՜—4՝ 0ջիձճսդզսձ ոՠխ՜ձճհ, չ՜ոձ կ՜ջկ-

ձ՜սճջ ժՠջ՜ժջճռ ՠս գկյՠէՠ՜ռ — Պ՜պջ՜ոպՠձ աոՠ-

խ՜ձձ ի՜ռզս ՠս ա՜ջ՟՜ջՠձ ժՠջ՜ժջրտ... 

՝. 25՜—30՝ Ահո չՠջճհ՞ջՠ՜է ժ՜ձճձձ յ՜ջպզկտ 

ի՜ձ՜յ՜ա զ ՞ճջթ ՜թՠէ, ՝՜հռ Ճջ՜՞՜էճսռզձ Ծձձ-
՟ՠ՜ձ ՠս Յ՜ջճսդՠ՜ձ ՠջՠժճհզռ, ՠս րջձ իջ՜ղ՜էզ 
Ծձձ՟ՠ՜ձձ ՠս Յ՜ջճսդՠ՜ձ Քջզոպճոզ, զ պՠխզ ոՠ-
խ՜ձ րջիձՠէճհ ա՜հոճոզժ ժ՜ձճձոձ ժ՜պ՜ջզ ճջ զ 
չ՜հջ ՞ըջՠկտ, ճջ ՠս պճսձրջիձբտ ժճմզփ Ի պրձզ Ծձձ՟ՠ-

՜ձ ՠս Յ՜հպձճսդՠ՜ձ Տՠ՜շձ կՠջճհ ՠս Փջժմզձ Յզոճս-
ոզ Քջզոպճոզ — Աո՜ոռբ ձ՜ը ո՜ջժ՜ս՜՞ձ. Ես ՠսո 

ը՜խ՜խճսդՠ՜ձ աՏբջ ՜խ՜մՠոռճստ... 

՞. 30՝—2՝ Ի պրձզ վ՜շ՜սճջ Յ՜ջճսդՠ՜ձ 

Տՠ՜շձ կՠջճհ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ, ժ՜կ Ճջ՜՞՜էճսռզ 
Յ՜ջճսդՠ՜ձ — Աո՜ոռբ ո՜ջժ՜ս՜՞. Ես ՠսո ը՜խ՜խճս-

դՠ՜ձ աՏբջ ՜խ՜մՠոռճստ... տ՜ի՜ձ՜հձ ըճսձժ ՜ջժ՜ձբ... 

՟. 32՝—6՝ Վ՜ոձ Թ՜խկ՜ձ ՠս Յ՜ջճսդՠ՜ձ Տՠ-

՜շձ կՠջճհ ՠս Փջժմզձ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ — Յՠպ ՜հ-

ոճջզժ ՜խ՜մՠ՜ռ աՊզխ՜պճո Յճչոբվ, ճջ հԱջզկ՜դՠ՜հ 

բջ, ՜ղ՜ժՠջպ Յզոճսոզ... 

ՠ. 37՜—8՝ Պ՜պղ՜ծ բ ա՜հո ժ՜ձճձ ժ՜պ՜ջՠէ 

ըաժձզ ոՠխ՜ձճհ, ձ՜ըտ՜ձ ՞ճիճսդՠ՜ձ, ՠդբ ոՠխ՜ձձ 

՜հձ էզձզռզ ի՜ջոձ՜ըրոճսդՠ՜ձ, ՜հոզձտձ՚ ձղ՜ձզ — 

Աո՜ոռբ ձ՜ը ո՜ջժ՜ս՜՞ձ. Ես ՠսո ը՜խ՜խճսդՠ՜ձ... 

ըճսձժ ՜ջժ՜ձբ տ՜ի՜ձ՜հձ... 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

40՝ (Շխ՜՞զջ) Աա՟փ Հ՜ձ՟զյրխ՟ կպ՜ռզ պՠո՜-
ձՠո ա՜հոտ՜ձ ՜ղը՜պճսդզսձ ոճսջ՝ ի՜ջռ, ճջ իճ՞սճչ 
մ՜վ ա՜ջզսձո զսջՠ՜ձռ զ ժղզշ ժ՜պ՜ջՠ՜է ժ՜հզձ ՜ըճ-
հՠ՜ձ ՜ա՞զ ՠս ՠժՠխՠռսճհ ՠս ի՜հժ՜ժ՜ձո ոճսջ՝ էՠաճսզ, 
գձ՟ ճջո ՠս կՠտ ն՜ձ զ ՞ճջթ ՠ՟ՠ՜է ՜ղը՜պ՜ժռՠռ՜տ 

ոճսջ՝ ի՜ջռձ, ի՜ձՠէճչ աթ՜թժՠ՜է ՞՜ձլո Աոպճսթճհ հ՜-
՞՜ջ՜գզ ճսձ՜հձ ժՠձռ՜խճհո հՠջՠս՜ձ զ վ՜շո Աոպճսթճհ 
ՠս հր՞ճսպ ՜ա՞զո աջճսդզսձ, ՠս զ էճսո՜սճջճսդզսձ կ՜ձ-
ժ՜ձռ ՠժՠխՠռսճհփ 

Մձ՜կ թ՜շ՜հ Աոպճսթճհ, ՜ա՞զ ՠս ՠժՠխՠռսճհ. 
1860, հԷնկզ՜թձզ Յ՜ժճ՝ ո՜ջժ՜ս՜՞ Սզսձՠ՜ռ 
՞ջ՜պ՜ձփ 

Ձ Ե Ռ Ա Գ Ի Ր  Գ  
 ՌՄԽԲ — 1793 

ԳՐԻՉ՚ Եջՠկզ՜հ Կ՜ջձՠռզ Դ՜սդՠ՜ձ Ոոժ՜ձՠ՜ձփ ՍՏԱՑՈՂ՚ 

Տբջ Ա՝ջ՜ի՜կ Աըէռը՜ռզփ 

 

ԹԵՐԹ՚ 16 (60—75). մ՞ջճս՜թ՚ 60՝, 74՜—5՝փ ՊՐԱԿ՚ 2×8փ 

ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 16,3×11,2փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ 

կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 22փ 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 61՜փ 

Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձ, դշմձ՜հզձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ 

դշմձ՜՞զջ, ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ոՠսփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ, ճջճղ դՠջդՠջ չՠջ՜ձճջճ՞ճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 60՜—73՝ [Խճջիջ՟՜ժ՜ձ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձճս-
դզսձ] 

— 60՜ Բ՜ձ ՜շ գձդՠջռրխո — Ոջյբո ՠդբ ճտ 
կպՠ՜է զ հ՜ջտճսձզ ՝ճսջ՜ոպ՜ձ զձմ ՠս ՜ձ՟ պՠոՠ՜է 
ա՝՜ակճսդզսձ ա՜ջկ՜ձ՜ոտ՜ձմ թ՜խժ՜ռ... ՠս կՠա յ՜-
պ՜իՠռ՜ս ՜հոյբո, ՜հոզձտձ՚ գձդՠջռ՜ս ՜շ՜նզ կՠջ 
՞զջտ զձմ չՠջ՜լ՜հձՠ՜է Խճջիջ՟՜ժ՜ձ ՜ոպճս՜թ՜՝՜-
ձճսդզսձ, զպ՜էի՜ժ՜ձ էՠաճս՜ս, հճսկՠկձբ ՜ոպճս՜թ՜-
՝՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպբ, հճջկբ, գոպ պժ՜ջ ժ՜ջՠ՜ռ եճխճչՠ-
ռ՜տ ավճսձնո ա՜հո իճ՞ՠսճջ թ՜խժ՜ձռ ՠս ՜շ՜տՠռ՜տ 
՜շ լՠա... ՞ջՠռ՜ս հ՜կզ Տՠ՜շձ 1786, ՠս հր՞ճոպճոզ 
՜կոճհձ. զ էՠ՜շձ Լզ՝՜ձ՜ձ, զ չ՜ձո Սճսջ՝ Աոպճս՜-
թ՜թձ՜հփ 

— 61՜—73՝ Յ՜խ՜՞ո Խճջիջ՟՜ժ՜ձ կզ՜սճջճս-
դՠ՜ձ — Հ՜ջռ. Զզ՛ձմ բ Խճջիջ՟՜ժ՜ձ կզ՜սճջճսդզսձփ 
Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Խճջիջ՟՜ժ՜ձ կզ՜սճջճսդզսձ բ պՠո՜ժ 
զկձ կպ՜թ՜ժ՜ձ ՜խրդզռ... Աս՜ջպՠռ՜ս վճտջզժ պՠպ-
ջ՜ժո ՜հո զ վ՜շո կ՜ձժ՜ռՠէճհձ Յզոճսոզ, ՠս զ յ՜պզս 
կրջձ ձճջզձ՚ Մ՜ջզ՜կ՜հ ժճսոզձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

73՝ Յզղ՜պ՜ժ բ պՠպջ՜ժո ՜հո հ՜ջ՞ՠէզ պՠ՜շձ 
պՠ՜շձ պբջ Ա՝ջ՜ի՜կճս Աըէռը՜ռճհ, ՜ոպճս՜թ՜ճս-
ոճհռ տ՜ի՜ձ՜հզ, զ հԵջՠկզ՜հբ Կ՜ջձռսճհ Դ՜սդՠ՜ձ, զ 
պ՜ձբ Ոոժ՜ձՠ՜ձփ Սժա՝ճսկձ ՠս ժ՜պ՜ջճսկձ ՠխՠս զ 
չՠջնզ ՞զղՠջճչձ Բճսձ ՝՜ջՠժՠձ՟՜ձզ. 1793. հճսձվ՜ջզ 
30, գոպ Հզձ պրկ՜ջզ, զոժ գոպ Նճջճհ՚ վՠպջճս՜ջ 10փ 

Ձ Ե Ռ Ա Գ Ի Ր  Դ  

ԹԵՐԹ՚ 15 (76—90). մ՞ջճս՜թ՚ 76՜՝, 88՝—90՝փ ՊՐԱԿ՚ 

1+1×8+1×6փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 

16,3×11,2փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 21փ 

 



 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջ, չՠջ՜ձճջճ-

՞ճս՜թ դՠջդՠջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 77՜—88՜ Մ՜ոձ ՠջժջճջ՟. Մպ՜թճսդզսձ ՠս ճ-
խ՝ ոջ՝ճհձ Կճաՠէկճոզ... ՠս ՜հո դ՜ջ՞կ՜ձՠռ՜ս զպ՜-
է՜ժ՜ձ էՠաճսբ, զ ՞ջգբ Վ՜ջճսռ ձճհձ ոջ՝ճհձ Կճաՠէկճ-
ոզ, զ իզձ՞ՠջրճջ՟ ՞էըճհ, ճջ հ՜կզ Տՠ՜շձ 1763 պյՠ-
ռ՜ս ՠջժջճջ՟ ՜ձ՞՜կ զ դ՜՞՜սճջ՜ձզոպ տ՜խ՜տձ Նՠ-

՜յրէզ, ճջ զ հՠջժզջձ Իպ՜էի՜հճս իջ՜կ՜ձ՜ս կՠթ՜-
սճջ՜ռփ Իոժ հ՜կզ Տՠ՜շձ 1765, վՠպջվ՜ջզ ՜կոճհ, զ 
Հշրկ տ՜խ՜տզ դ՜ջ՞կ՜ձՠ՜է ՠխՠս ՜շ ի՜հճռ ՝՜ջ-
՝՜շ... Յ՜ձ՟զկ՜ձ ՜շ՜նզձ ձղ՜ձզ ը՜մզձ — Մպ՜թՠկ 
Յզոճսո զկ, կզձմ ե՜կ՜ձՠ՜է ՠի՜ո ե՜կձ չղպ՜էզ... զ 
ոճսջ՝ ժջդճսդզսձո ՜հոկզժ ակՠթ ր՞պճսդզսձ զ ժՠձզ ՠս զ 
ե՜կճս կ՜իճս՜ձ ղ՜իՠռ՜հռփ 
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ԳՐԻՉ՚ Տբջ Ս՜ջ՞զոփ 
ԹԵՐԹ՚ 91. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜՝, 72՝, 91՜՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—Ը×12 (Ը 

7)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 15,4×13,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ 
ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 17փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟, ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ 
ժ՜ղզ ՟շձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ժպ՜սփ 

 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Յճչի՜ձձճսփ Թ ՟.: 
1 (Ա), չՠջնզռ, ոպ՜ռճս՜թ կբժ տ՜շճջ՟ դՠջդզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, կզ՜-
ոզսձ, ՝ճէճջ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ Ա՝, Ա՜. «/// [ազ ա՞ճջ-
թոձ Աոպճսթճհ] ՞ճջթՠոռճստ... ա՜կՠձ՜հձ աճջ պ՜հ [զձլ Հ՜հջ] ///» 
(Զ 28—37)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ռՠռ՜ժՠջ, դ՜ձ՜տզռ ՠս ըճձ՜սճսդզսձզռ 
՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճսձ՜վճըճս՜թ, ՝՜կ՝՜ժ՜ժ՜է՜թ հ՜պժ՜յբո չՠջ-
նզձ յջ՜ժզ դՠջդՠջգ ՠս թ՜հջՠջգ՚ կ՜ղճս՜թփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ տՠջ-
թճս՜թ, դզժճսձտզ չՠջզձ ՠս ոպճջզձ ՜ձժզսձձՠջգ, ձ՜ՠս ՠջժջճջ՟ 
վՠխժզ ոպճջզձ ՜ձժզսձզ ժ՜ղզձ՚ յճժճս՜թ, ժ՜յզմձՠջձ՚ գձժ՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 2՜—35՝ [0ջիձճսդզսձ ՠժՠխՠռսճհ] 

1. 2՜—12՝ Կ՜ձճձ իզկձ՜ջժբտ ձճջ ՠժՠխՠռզ ղզ-

ձՠէ. Յճի՜ձճս Մ՜ձ՟՜ժճսձՠռճհ Հ՜հճռ ժ՜դճխզժճոզ 
՜ո՜ռՠ՜է — Ժճխճչՠ՜է ՠյզոժճյճոձ, ատ՜ի՜ձ՜հո ՠս 

աի՜ս՜պ՜ռՠ՜է եճխճչճսջ՟ո... 

2. 12՝—35՝ Կ՜ձճձ ՠժՠխՠռզ ՜սջիձՠէ — Ս՜խկճո 

ԻԵ. Տբջ ոզջՠռզ... 

Բ. 35՝—71՝ Սժզա՝ձ ՜ոպզծ՜ձ՜ռ տ՜ի՜ձ՜հզռ, 

ձ՜ը՚ ժխՠջզժճո՜ռ, ճջտ ՠձ ո՜խկճոՠջ՞ճս — Զ՜սՠէձ 

՟ձՠձ զ լՠշո գոպ ՜սջզձզ... 

՜. 37՜—8՜ Աշ՜նզձ ժ՜ջ՞ ՟շձ՜յ՜ձզձ — Աթբ 

ըճսձժ ՠյզոժճյճոձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ՜ս, ՜թբ աձճս[զջ]ՠ՜էձ... 

՝. 38՜՝ Եջժջճջ՟ ժ՜ջ՞ գձդՠջռճխճսդՠ՜ձ — 

Ս՜ջժ՜ս՜՞ձ տ՜ջճաբ. Ես ՠսո ը՜խ՜խճսդՠ՜ձփ Ժճխճ-

չճսջ՟. Տբջ ճխճջկՠ՜... 

՞. 38՝—9՝ Եջջճջ՟ ժ՜ջ՞ ՠջ՟ՠկՠռճսռմ՜ռձ — Ք՜-

ջճաբ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ. Ես ՠսո ը՜խ՜խճսդՠ՜ձ... ՠխ՝՜ջտ 

յ՜պճս՜ժ՜ձտ... 

՟. 39՝—40՝ Չճջջճջ՟ ժ՜ջ՞ ՜ոպզծ՜ձզ, ՜հ-

ոզձտձ՚ ն՜իգձժ՜էզ — Աթբ ՜շ՜նզ ՠյզոժճյճոզձ ՜ս՜՞ 

ո՜ջժ՜ս՜՞ աձճսզջՠ՜էձ... 

ՠ. 40՝—4՝ Կ՜ջ՞ ժզո՜ո՜ջժ՜ս՜՞՜ռ, ճջ բ ՟յզջ 

— Աթՠձ աձճսզջՠ՜էձ ՜շ՜նզ ՠյզոժճյճոզձ, պՠ՜շձ՜՞-

ջՠձ... 

ա. 44՝—55՜ Կ՜ձճձ հճջե՜կ ո՜ջժ՜ս՜՞ լՠշձ՜-

՟ջբձ — Եյզոժճյճոձ ա՞ՠձճս... ՜ոբ ղ՜ջ՜ժ՜ձ. Ոսջ՜ը 

էՠջ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռզ... 

բ. 55՜—71՝ Կ՜ձճձ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ տ՜ի՜ձ՜հզ 

— Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ գոպ ՜սջզձզ զ ոջ՝՜պճսձ ՠժՠ-

խՠռճհձ... ՠս տ՜շ՜ոճսձ ՜սջ հՠժՠխՠռզձ ժ՜ռբ, աժ՜ջ՞ձ 

ճսոպզ ՠս ազձտձ թ՜ձզռբ ճջճսկ ի՜ձ՟զյՠռ՜ձփ Ես Քջզո-

պճոզ Աոպճսթճհ կՠջճհ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ 

Գ. 73՜—90՝ [0ջիձճսդզսձ ՠժՠխՠռսճհ] 

1. 73՜—84՜ Կ՜ձճձ յխթՠ՜է պ՜ծ՜ջզ ղ՜ջեՠէճհ 

ոՠխ՜ձճհ ՜սջիձճսդզսձ չՠջըոպզձ ի՜ոպ՜պՠէճհ — 

Գզղՠջձ իոժճսկձ բ, զոժ զ ե՜կ յ՜պ՜ջ՜՞զձ կպ՜ձբ ՠ-

յզոժճյճոձ... 

2. 84՜՝ Կ՜ձճձ աձժ՜ջՠ՜է ՠժՠխՠռզ ՜սջիձՠէճհ 

— Գզղՠջձ իոժճսկձ բ, ՠս հՠջջճջ՟ ե՜կճսձ ժ՜ձ զ կբն 

պ՜ծ՜ջզ... 

3. 85՜—9՜ Կ՜ձճձ ՜ս՜ա՜ձ ՜սջիձՠէ, ճջ ճսձզ 

՜սջզձ՜ժ վջժճսդՠ՜ձ կՠջճռ հ՜ոպճս՜թ՜հզձ ղձճջիո, 
չ՜ոձ ազ մբ ժ՜պ՜ջՠ՜է ՠժՠխՠռզձ, ճջ ճմ ճսձզ 
աթձճսձ՟ ճջճչ՜հձզ զսջճհ. ՠս ՜հո բ ժ՜ջ՞՜սճջճսդզսձ 
— Հ՜ոպ՜պՠձ հ՜ն ժճխկ ՠժՠխՠռճհձ զ իզսոուոզ... 

4. 89՝—90՝ Կ՜ձճձ ձճջ ՟ճսշձ ՜սջիձՠէճհ — Հ՜ո-

պ՜պՠձ զ պՠխճն զսջճսկ ՠս էճս՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ ՠս ՞զ-

ձճչ... ՠս ՠյզոժճյճոձ ՜ոբ ա՜խրդո. Տբջ Աոպճս՜թ, Ա-

ջ՜ջզմ ՠս ա՜ջ՟՜ջզմ ՜ջ՜ջ՜թճռ տճռ... 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

71՝ Ոչ պՠ՜ջտ ՠս ՜ջիզ՜ժ՜ձ ՞էճսըտ, հճջե՜կ ա՜-

շՠ՜էձ լՠջ ՜ձգձ՟կզն՜՝՜ջ հ՜շ՜պ՜լզջ յ՜ջ՞ՠս՜-

պճսբ ՜ձձ՜ը՜ձլ՜՝՜ջ ՝՜ղըբտ ազղը՜ձճսդզսձո ՠս աղ-

ձճջի վ՜վ՜քՠէճռ ՜ջե՜ձ՜սճջ //(72՜) ՜ձլ՜ձռ գձ՟ 

ժ՜ջճխճսդՠ՜ձ ՜ոպզծ՜ձզ, ՠս ա՜ձ՜ջիՠոպ ՞ջզմ՚ պբջ 

Ս[՜ջ]՞[զ]ո թ[՜]շ[՜հ] Քջզոպճոզ հզղբէ հ՜խրդո լՠջ, 

ազ չ՜ոձ ժ՜ջՠ՜ռ կՠջճռ ՜սՠջՠռզ ադճս[խ]դոփ Աջ՟, աճջ 

զ ոկ՜ ՠ՟՜ս, ՜շ՜ձռ ՠջժ՝՜հճսդՠ՜ձ ժ՜պ՜ջՠ՜հ Տբջ 

զկ, ՠս հ՜շ՜ն տ՜ձ այ՜պ՜ջ՜՞ձ ա՜կՠձ՜հձ զղը՜ձճս-



դզսձ ւۥ պճսջ ՠս ՜յ՜ յ՜պ՜ջ՜՞ կ՜պմզ, հՠպ 

յ՜պ[՜ջ]՜՞զձ ի՜խճջ՟զփ Ի ՜ջ՟, ՞ջՠռ՜ս հըձ՟զջ ՜ս-

ջզձ՜ժբ. ճջտ ժ՜ջ՟բտ ժ՜կ րջզձ՜ժբտ ՜ձկՠխ՜յ՟զջ էՠ-

ջճստ չ՜ոձ ող՜է՜ձ՜ռձ ՠս ըճղճջճսդՠ՜ձ ՞ջզո, ազ 

ժ՜ջձ կՠջ ՜հո բջփ Ասջզձ՜ժձ իՠշճս պՠխբ ՝ՠջզ ճս 

դճս[խ]դ աժբջ, ճս դ՜ձ՜տ մժ[՜]ջ, ճս ՠո ՝՜ձ ճսձզ ղճս-

պճչ ՞ջՠռզ, ՜հ՟ իՠձռ ՠխ՜ դվզձ [Ռ՛]ԿԶ (1617) ԺԲ 

՜սջձ ՞ջՠռզփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

90՝ (ԺԸ—ԺԹ ՟՟., ղխ՜՞զջ) Յզղ՜յ՜պ՜ժ բ Կ՜ձճձ-

՞զջո Յ՜ժճ՝զձ, պճսՠէ բ պբջ Սզկ՜սճձզձ. ՜կբձփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 2՜փ Գզջտո Սճսջ՝ Էնկզ՜թձ՜ բփ 
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Ղ՜ջո ՌՃՁԱ — 1732 

ԳՐԻՉ՚ Եջՠկզ՜հ տիհ.փ 
ԹԵՐԹ՚ 134+1 (ժջժ. 117) մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—4՜, 49՝—50՜, 

129՜—34՝փ ՊՐԱԿ՚ 1×3+Ա—Զ×12 (Բ 13, Զ 4) + Ա—Զ×12 (Զ 7)փ 
ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 15,9×10,7փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ 
կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 19—20փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜-
՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ ոպճս՜ջ՜դճսխդ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդփ 

 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջփ 
Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ՝՜ռ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ,ճսջճս՜՞թ՜հզձփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ 
կ՜ղճս՜թ, տՠջթճս՜թ, կ՜ո՜կ՝ ռՠռ՜ժՠջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

1. 5՜—15՜ Ս՜իկ՜ձ՜՟ջճսդզսձ ՟՜ոպզ՜ջ՜ժճս-

դՠ՜ձ ձճջ՜թձՠէճհ կ՜ձժ՜ձռ, ճջտ իջ՜սզջՠէճռ զռՠձ 
հ՜ոպզծ՜ձ տ՜ի՜ձ՜հճսդՠ՜ձ. Խջ՜պտ ի՜ջժ՜սճջտ ՠս 
յզպ՜ձզտ ՜ջ՜ջՠ՜է կՠթ չ՜ջե՜յՠպզձ [Գ]ջզ՞ճջզ 
իշՠպճջզ (Աշ՜տՠէզ Սզսձՠռսճհ. լՠշ. 1065, 35՜) — 

Աջ՟, գոպ ժ՜ջ՞զ ե՜կ՜ձ՜ժզձ չ՜ջեՠ՜է ակ՜ձժճսձո զ 

ոձճսձ՟ ոջ՝ճսդՠ՜ձ... 

2. 15՜—21՝, 23՜ [Ս՜իկ՜ձ՜՟ջճսդզսձ ՟՜ոպզ-

՜ջ՜ժճսդՠ՜ձ ձճջ՜թձՠ՜է կ՜ձժ՜ձռ, ճջտ իջ՜սզջՠէճռ 
ՠձ ՜ոպզծ՜ձ տ՜ի՜ձ՜հճսդՠ՜ձ. Խջ՜պտ ի՜ջժ՜սճջտ 
ՠս յզպ՜ձզտ ՜ջ՜ջՠ՜է ՠշ՜կՠթզձ Գջզ՞ճջզ կՠթ ջ՜-
՝ճսձ՜յՠպզ, զ ըձ՟ջճհ Սզսձՠ՜ռ ՠյզոժճյճոզձ պբջ 
Աշ՜տՠէզձ, լՠշ. 1061, 40՝] — Իոժ զ հ՜սճսջ լՠշձ՜՟-

ջճսդՠ՜ձ ձոպռզ ՠյզոժճյճոձ հ՜դճշձ զ կբն ՜պՠձզձ... 

3. 22՜՝, 23՜—31՝ Ս՜իկ՜ձ՜՟ջճսդզսձ ՟՜ոպզ-

՜ջ՜ժճսդՠ՜ձ ձճջ՜թձՠէճռ կ՜ձժ՜ձռ, ճջտ իջ՜սզջՠ-
էճռ զռՠձ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ հ՜ոպզծ՜ձ. Խջ՜պտ հ՜-
շ՜ն՜՝՜ձճսդՠ՜ձ. ձ՜ը[՜՝՜ձ] — Նոպզ ՠյզոժճ-

յճոձ հ՜դճշ հ՜շ՜նզ Սճսջ՝ ոՠխ՜ձճհձ... 

— 22՜՝՚ ՜հէ  լՠշտփ 

4. 31՝—73՝ Սժզա՝ձ ՜ոպզծ՜ձ՜ռ ժխՠջզժճո՜ռ, 

ճջ ՠձ ո՜խկճոՠջ՞ճս ՠս ՜սՠէ՜թճս, ՠս ՜հէձ գոպ ժ՜ջ՞զ 
— Ես հ՜շ՜ն թըՠձ ըճսձժ ոճսջ՝ ոՠխ՜ձճհձ ՠս ՜ոՠձ ղ՜-

ջ՜ժ՜ձ... 

՜. 33՜—4՜ Աշ՜նզձ ժ՜ջ՞ ՟շձ՜յ՜ձզձ — Ես 

ըձժ՜ջժբ ՠս ՜թՠձ աձճսզջՠ՜էձ... 

՝. 34՜—5՜ [Եջժջճջ՟ ժ՜ջ՞ գձդՠջռճխճսդՠ՜ձ. 

լՠշ. 1030, 49՜] — Ս՜ջժ՜ս՜՞ձ տ՜ջճաբ. Ես ՠսո ը՜-

խ՜խճսդՠ՜ձ... 

՞. 35՜—6՜ Վՠռՠջրճջ՟ (=ՠջջճջ՟) ժ՜ջ՞ ՠջ՟կ-

ձՠռճսռմ՜ռ — Ս՜ջժ՜ս՜՞ձ տ՜ջճաբ ՜ոՠէճչ. Եխ՝՜յջտ 

յ՜պճս՜ժ՜ձտ... 

՟. 36՜—7՝ Չճջջճջ՟ ժ՜ջ՞ ՜ոպզծ՜ձզ ն՜իգձ-

ժ՜էճսդՠ՜ձ — Աթՠձ աձճսզջՠ՜էձ հ՜շ՜նզ ՠյզոժճյճ-

ոզձ... 

ՠ. 37՝—41՝ Հզձկՠջճջ՟ ժ՜ջ՞ ժզո՜ո՜ջժ՜ս՜-

՞՜ռ, ճջ բ ՟յզջ — Աթբ աձճսզջՠ՜էձ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ հ՜շ՜-

նզ ՠյզոժճյճոզձ ՠս պՠ՜շձ՜՞ջբ... 

ա. 41՝—53՜ Վՠռՠջճջ՟ ժ՜ջ՞, հճջե՜կ ո՜ջժ՜-

ս՜՞ լՠշձ՜՟ջՠձ — Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ ՠս ՜հէ տ՜ի՜-

ձ՜հտ գոպ րջզձզձ... 

բ. 53՜—73՝ Կ՜ջ՞ Է—ՠջճջ՟, ՜ոպզծ՜ձ տ՜ի՜-

ձ՜հճսդՠ՜ձ — Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ գոպ րջզձզձ զ ոջ-

՝՜պճսձձ ՠժՠխՠռճհձ...: — 61՜—2՜ Այ՜ ՠխ՜ձ՜ժՠձ 

՝՜ջլջ լ՜հձզս. Աոպճս՜թ կՠթ, իարջ ՠս ոտ՜ձմՠէ՜՞ճջթ 

արջճսդզսձ...: 67՝—8՝ [Ք՜ի՜ձ՜հ ՜սջիձՠէ. լՠշ. 1068, 

61՜] — Ես ՜յ՜ աՠջժճս լՠշձ զ կզկՠ՜ձո ՜ջժՠէճչ...: 

69՜—73՜ Յՠպ պ՜ձզձ ա՜կճսոձ՜ռՠ՜էտձ, ՠս հՠպ ՜հ-

ոճջզժ ա՜խրդո զ չՠջ՜ ժճսո՜ձ՜ռ ժ՜ջ՟՜հ — Աո-

պճս՜թ հ՜սզպՠձ՜ժ՜ձ, ժ՜պ՜ջՠ՜է զոժճսդզսձ...: 73՜՝ 

0ջիձճսդզսձ չՠխեջզ — Եյզոժճյճոձ ՜ոբ. Ախ՜մՠկտ 

ատՠա Տբջ Յզոճսո Քջզոպճո ՠս ըձ՟ջՠկտ...: 73՝—92՝ 

Կ՜ձճձ հճջե՜կ ձճսզջ՜ժտձ վճտջ զղը՜ձճսդՠ՜ձ չ՜ջ-
՟՜յՠպճսդՠ՜ձ.(լՠշ. 1030, 113՜—36՝) — Ն՜ը զ 

՞զղՠջզ, իոժկ՜կ՝ ՠս յ՜ղպկ՜կ՝ ժ՜ձըՠոռզձ... 

՜. 73՝—6՝ [Ա ՜ոպզծ՜՛ձ] — Ս՜խկճո. Սզջՠռզ 

ազ էճսզռբ. Ես գձդՠշձ[ճսձ] զ ռճսռ՜ժզձ... 

՝. 76՝—80՜ [Բ ՜ոպզծ՜՛ձ] — Ս՜խկճո. Աո՜ռ 

Տբջ ռՏբջ զկ. Ըձդՠջռճս՜թ հԵո՜հ[ՠ՜հ] կ՜ջ՞՜ջբ. Հճ՞զ 

Տՠ՜շձ... 



 

՞. 80՜—4՝ [Գ ՜ոպզծ՜՛ձ] Հզսոզո (էճսո՜ձռ-

տճսկ) — Ս՜խկճո. Տբջ իճչՠոռբ. Ըձդՠջռճս՜թո հԵէզռ. 

Պ՜պ՜ոը՜ձզ ՠպ Մճչոբո... 

՟. 84՝—9՜ [Դ ՜ոպզծ՜՛ձ] Աջՠսՠէտ (էճսո՜ձռ-

տճսկ)— Շ՜ջ՜ժ՜ձ ԴՁ. Ոջ ա՜շ՜ն՜յ՞ճհձ ո՜իկ՜ձՠ-

ռՠջ... 

ՠ. 89՜—92՝ Ախրդտ ՠս ՜սջիձճսդզսձտ զ չՠջ՜հ 

ձճջգձթ՜հզ չ՜ջ՟՜յՠպզ, Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհ ՜-
ո՜ռՠ՜է — Հ՜հջ ոճսջ՝, Աոպճս՜թ ծղկ՜ջզպ, ճջ ի՜ձ-

՞ճսռՠ՜է ՠո ՜դճշ ՝՜ջլջճսդՠ՜ձ... 

6. 93՜—118՝ Յճչի՜ձձճս յզպ՜ժ ՜ղ՜ժՠջպզ 

Գջզ՞ճջզ Եշ՜կՠթզ ՜ջ՜ջՠ՜է աՇ՜ջ՜՟ջճսդզսձ ժ՜ջ-
՞՜ռ մճջՠտպ՜ո՜ձ ՜ոպզծ՜ձզ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ, զ էճս-
ո՜սճջ ՝՜ձզռ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ կ՜ջ՞՜ջբզձ Եո՜հՠ՜հ, 
էճսո՜սճջ կպրտ ՠս կՠժձրխրջբձձ զմ պՠոճսդՠ՜կ՝ 

ժ՜ջ՞՜սճջՠ՜է. հ՜խ՜՞ո ՞՜ս՜ա՜ձ պ՜էճհ — Ես ՟ձՠձ 

զ ոՠխ՜ձձ, ՠս ՜յ՜ ոժո՜ձզձ ՞զղՠջ՜յ՜ղպրձձ ՜շ-

ձճսէ... 

՜. 96՝—101՜ [Աշ՜նզձ ՜ոպզծ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠ-

պճսդՠ՜ձ] — Ես ոժո՜ձզձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ ԴԿ. Իկ՜ոպճսդզսձ 

հՠջժձ՜հզձ... 

՝. 101՜—3՝ Եջժջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպճս-

դՠ՜ձ — Շ՜ջ՜ժ՜ձ ԴՁ. Ցձթ՜հ ՜հորջ ՠժՠխՠռզ Աոպճս-

թճհ... 

՞. 103՝—7՜ Եջջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպճս-

դՠ՜ձ — Սժո՜ձզձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ ԳԿ. Ոչ ՠջն՜ձզժ ծ՜շ՜-

՞՜հդ... 

՟. 107՜—11՜ Սժզա՝ձ մճջջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձձ 

չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ՜ձ — Մպ՜ձՠձ հՠժՠխՠռզձ ՠս ՠջդ՜ձ 

զ ի՜ջ՜ս՜ժճխկձ... 

ՠ. 111՜—4՝ Սժզա՝ձ Ե—ՠջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ չ՜ջ-

՟՜յՠպճսդՠ՜ձ — Դ՜ջլՠ՜է զ ձճհձ պՠխզձ ոժո՜ձզձ 

ղ՜ջ՜ժ՜ձ ԲԿ. Աձ՟՜՟՜ջ հՠջժզձո... 

ա. 114՝—7՝ Սժզա՝ձ Զ—ՠջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձզ չ՜ջ-

՟՜յՠպճսդՠ՜ձ — Դ՜ջլՠ՜է զ ձճհձ պՠխզձ ոժո՜ձզձ 

ղ՜ջ՜ժ՜ձ ԲՁ. Ոչ ՠջն՜ձզժ Տբջ ոճսջ՝ Գջզ՞ճջ... 

բ. 117՝—20՜ Սժզա՝ձ աԷ—ՠջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ 

չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ՜ձ — Յՠպ ՜հոճջզժ ՟՜շձ՜ձ զ ի՜ջ՜-

ս՜ժճխկբձ ՠս ՠջդ՜ձ զ իզսոզո՜ժճխկձ... 

գ. 120՜—2՜ Սժզա՝ձ Ը—ՠջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձզ 

չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ՜ձ — Դ՜ջլՠ՜է զ ձճհձ պՠխզձ ոժո՜-

ձզձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ ԱՁ. Տբջ, ճջ ա՞դճսդզսձ... 

դ. 122՜—4՜ [Իձձՠջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ] — Շ՜ջ՜-

ժ՜ձ. Ոջ ՜ջ՜ջՠջ... Ըձդՠջռճս՜թ զ Գճջթճռ ՜շ՜տՠէճռ. 

Ես ՜ձկզ՜՝՜ձտ էզձբզձ... 

ե. 124՜—8՝ Սժզա՝ձ Ժ—ՠջրճջ՟ ՜ոպզծ՜ձզձ — 

Գ՜ձ հ՜պՠ՜ձ ՠս հՠպ տ՜ջճազձ ՜ոՠձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ ԴԿ. Ոջ 

Էձձ հբճսդՠձբ... կզձմՠս զ ժ՜պ՜ջ՜թ ՜ղը՜ջիզփ Ես ՜ջ-

լ՜ժզ ը՜խ՜խճսդՠ՜կ՝: Խ՜մզնո: Պ՜իյ՜ձզմ, Հ՜հջ կՠջ 

ճջ հՠջժզձոփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

68՝ Գջՠռ՜ս Ձՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ ՞զջտո Ղ՜ջո տ՜-

խ՜տզ, լՠշ՜կ՝ կՠխ՜յ՜ջպ` Եջՠկզ՜հ տ՜ի՜ձ՜հզ, դվզձ 

ՌՃՁԱ (1732), ոՠյպՠկ՝ՠջ ՜կոճհ Լ. դճխճսդզսձ ղձճջիՠ-

ռբտ ող՜[է՜]ձ՜ռ կՠջճռ, ՠս կզճչ Հ՜հջ կՠխ՜հզս հզղՠո-

նզտ, ազ ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ զ Քջզոպճոբ Աոպճսթճհ 

կՠջճհ. ՜կբձփ 

ՆԿԱՐՉԱՓՈՐՁ՚ 2՝ ժզո՜ըճջ՜ձ: 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜ ձժ՜ջմ՜վճջլ: 2՝ Օչ՜ձբո, 

(ա՜ձ՜ա՜ձ պ՜շՠջ): 

1038 
Մ Ա Շ Տ Ո Ց  

 ՌՂԷ — 1648 

ԳՐԻՉ՚ Աջզոպ՜ժբո ՠջբռփ 
ԹԵՐԹ՚ 250+1 (ժջժ. 1). մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—2՝, 3՝, 249՜—50՝փ 

ՊՐԱԿ՚ Ա—ԻԱ×12 (ԻԱ 11)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ՚ ՠշ՜կ՜իզժ էճսո՜՟ջճղ-
կճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 15,4×10,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ-
՞զջփ ՏՈՂ՚ 15փ ԿԱԶՄ՚ ոՠս ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ 
ղՠջպ՜ա՜ջ՟ կՠպ՜տոփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 4՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚  ՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚  դշմձ՜՞զջ, 
ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚  ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպփ 

 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Յճսձ՜ջբձփ Եշ՜ժ՜ձճձ 

Ս՜խկճո՜՞զջտ (Պ՜իճռ Ա ղ՜՝՜դ, Բ ՠս Գ ղ՜՝դզձՠջ) ԺԳ—ԺԴ 

՟՟.: 1(Ա)+1(Բ)փ Մ՜՞՜խ՜դ, կզ՜ոզսձ, պճխ` 12—14, ոպ՜ռճս՜թ 

կբժ դՠջդզ գձ՟է՜հձ՜ժզ ի՜պճսկզռ, պՠ´ո R. V. Chétanian, Ca-

talogue des Fragments et Manuscrits Grecs du Matenadaran d’ 

Erevan, p. 51փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ճջճղ դՠջդՠջ ըճձ՜սճսդզսձզռ կ՜ո՜կ՝ 

՞ճսձ՜վճըճս՜թփ Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժգ ռՠռ՜ժՠջփ Կ՜ակզ 

ժ՜ղզձ պՠխ—պՠխ տՠջթճս՜թ ՠս ռՠռ՜ժՠջ, ՜ձժզսձձՠջգ՚ կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 3՜ Ց՜ձժ ՞ջճռո ճջ ժճմզ Մ՜ղպճռ — Ա. Ն՜ը 

ՠս ՜շ՜նզձ՚ կժջպճսդզսձ... ԺԶ. Գ՜ձլ ձձնՠռՠէճռ ՠս պ՜-

խՠջ ՠս ՝՜աճսկ ճխ՝ՠջ ժ՜հփ 

1. 4՜—30՜ Ա. [Կ՜ձճձ կժջպճսդՠ՜ձ] — Իոժ հճջ-

ե՜կ պխ՜հձ ճսդրջՠ՜ էզձա պ՜ ՝ՠջՠէ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռ-

սճհձ... 

Գջմզռ` 17՝— Շ՜ջ՜ժ՜ձ ձգձնՠ//(8՜)ռՠէճռ տ՜խՠո, ՠս 

աՠխժՠէզ ՞ջզմո հզղՠէփ 



2. 30՜—4՝ Բ. Կ՜ձճչձ տ՜շ՜ոձճջ՟՜ռ ձճջ՜թձՠ-

էճռձ — Յճջե՜կ ՝ՠջՠձ ակ՜ձճսժձ ՠս ակ՜հջձ ՠս ակ՜ձ-

ժ՜՝՜ջլձ հՠժՠխՠռզձ... 

3. 34՝—42՝ Գ. Խջ՜պտ ա՞ճսղճսդՠ՜ձ աճջ պ՜ռբ 

տ՜ի՜ձ՜հձ ի՜ձ՟ՠջլՠէճռ յո՜ժ ՜շձճսէ ժ՜ձը՜ս ՠս 
՟՜ջլՠ՜է զ ե՜կ ի՜ջո՜ձՠ՜ռձ, ՠս ՠդբ ճմ ա՞ՠռճսռ՜ձբ 
ՠս գձդՠշձճս ատ՜ջճաձ, զձտձ պ՜ռբ աչջբեո ՜ձլ՜ձռ 
ձճռ՜ — Գզպ՜ոնզտ ճջ՟ՠ՜ժտ, ճջ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜է բտ... 

4. 42՝—59՝ Դ. [Պո՜ժ ՜շձՠէճհ] — Ես ՜յ՜ ՜ոՠձ 

Ս՜խկճո. Ախ՜խ՜ժՠռբտ... 

5. 59՝—63՝ Ե. Կ՜ձճչձ յո՜ժ չՠջ՜ռճսռ՜ձՠէճհ 

— Տ՜ձզձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Լճսջ 

՟ճսոպջ... 

6. 63՝—8՝ Զ. Կ՜ձճչձ ՠջժջճջ՟ ՜կճսոձճսդՠ՜ձ 

յգո՜ժզձ — Ս՜խկճո. Տբջ զ արջճսդՠ՜ձ տճսկ... 

7. 68՝—70՜ Է. Կ՜ձճչձ յո՜ժ չՠջ՜ռճսռ՜ձՠէճ 

— Ս՜խկճո. Տբջ իճչՠոռբ ազոփ Ք՜ջճա. Խձ՟ջՠոռճստ... 

8. 70՜—7՝ Ը. Կ՜ձճչձ ի՜խճջ՟ պ՜էճ — Աշձճս 

տ՜ի՜ձ՜հձ ավջժ՜ժ՜ձ ակ՜ջկզձ ՠս ա՜ջզսձ Տՠ՜շձ... 

9. 77՝—125՝ Թ. Կ՜ձճչձ ա՜կՠձ՜հձ չ՜ղծ՜-

ձՠ՜էոձ հճսխ՜ջժՠէ ՜շ Քջզոպճո — Եջդ՜ձ զ պճսձ ձձ-

նՠռՠէճռձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Եջժզձտ յ՜պկՠձ... 

10. 125՝—8՝ Ժ. [Մըզդ՜ջճսդզսձ ո՞՜սճջ՜ռ] — 

Ես ՠջդ՜ձ զ պճսձ ո՞՜սճջ՜ռ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո ԽԳ... 

11. 128՝—45՜ ԺԱ. [Աղը՜ջի՜դ՜խզ ՜հ՞ճսռ] — 

Իոժ ՜շ՜սրպճսձ ՠջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձ ՠս ՜ոՠձ աԱն՝զթձ 

էկ՜ձ... 

12. 145՜—77՝ ԺԲ. Կ՜ձճչձ պխ՜ե՜դ՜խզ, հճջ-

ե՜կ ԲԺ—ձ ժ՜կ ԵԺ—ձ ՜կՠ՜ էզձզ ձ՜յ — Աոՠձ 

Ս՜խկճո Ծ. Ոխճջկՠ՜ զձլ Աոպճս՜թ... 

13. 177՝—83՝ ԺԳ. [Տխ՜հ՜դ՜խզ ՜հ՞ճսռ] — Իոժ 

՜շ՜սրպճսձ ՠջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՠս ՜ոՠձ աԱն՝զթձ 

էկ՜ձ... 

14. 183՝—95՝ ԺԴ. Կ՜ձճչձ ճ՞բի՜ձ՞իոպՠ՜ձ — 

Աոՠձ Ս՜խկճո զ դզս ԼԱ. Եջ՜ձզ ճջճսկ դճխճսդզսձ... 

15. 195՝—6՝ Կ՜ձճչձ ՜խ րջիձՠէճհ — Աոՠձ Ս՜խ-

կճո, վճը էկ՜ձ. Աոպճս՜թ, ճխճջկՠ՜ կՠա... 

16. 196՝—210՝ ԺԵ. Կ՜ձճչձ պՠ՜շձ՜ժ՜ձզ — 

Աթՠձ աձճսզջՠ՜էձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ ՠս թ՜թժՠձ ժ՜ջ-

կզջ թ՜թժճսդզս... 

17. 210՝—34՜ ԺԶ. [Գ՜ձլտ, պ՜խտ ՠս ճխ՝տ ձձնՠ-

ռՠէճռ] 
՜. 210՝—3՝ Գ՜ձլ ձձնՠռՠէճռ («Աշ՜տՠէ չ՜ջ՟՜-

յՠպզ») — Ահո՜սջ ՠի՜ո իջ՜կ՜ձ Աջ՜ջմբձ, /Մ՜իճս 

իջ՜սբջ կ՜ջկձճհո իճխՠխբձ... 

՝. 213՝—6՝ Տ՜խ ձձնՠռՠէճռ ՜ո՜ց — Եո ՞զպբզ 

դբ ՜ղը՜ջիո զձլ կճսէտ բջ պճս՜թ, /Ոսպբզ, ըըկբզ իՠպ 

զկ ոզջՠէՠ՜ռ... 

՞. 216՝—20՝ Ոխ՝ ձձնՠռՠէճռ պխ՜հզ — Աջ՜ջզմձ 

՜ջ՜ջ՜թճռ կՠա ՝՜ջժ՜ռ՜ս, /Ք՜խռջ ՝ձճսդզսձ ՜ոպճ-

ս՜թ՜հզձ կՠա ՟՜շձ՜ռ՜ս... Եո` Ն՜խ՜ղ ՠյզոժճյճո 

թ՜շ՜հ Կճսոզձ, /Ամրտ պՠո՜հ ա՟՜շձ ժոժզթ ճխճջկ՜-

՞զձ... 

՟. 220՝—3՜ Ոխ՝ կՠշՠէճռ — Ոչ տ՜ի՜ձ՜հտ ՠս 

չ՜ջ՟՜յՠպտ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ, /Ես եճխճչճսջ՟տ ի՜ս՜-

պ՜ռՠ՜էտ ՜կՠձՠտՠ՜ձ... 

ՠ. 223՝—7՝ Ն՜խ՜ղ ՜ո՜ռՠ՜է բ ճխ՝ո Վ՜ոձ խ՜-

ջզյ կՠշՠէճռ — Ղ՜ջզյզձ ժՠ՜ձտձ բ է՜էզ ճխ՝ՠջ՞՜-

ժ՜ձ, /Դ՜շձ ճս էՠխզ էզ պջպկճսդՠ՜կ՝, զ ձՠխ աըձ՟՜ձ... 

ա. 227՝—30՝ Ոխ՝ կՠշՠէճռ ՞ՠխՠռզժ ՠս ձ՜աՠէզ — 

Յՠջՠժ իճխչջ՜րտ՟ ՜ձռ՜հ, /Հճպ ՜շզ ատզկըո ժ՜վճսռզ 

բզբ... 
բ. 230՝—2՜ Ոխ՝ կՠշՠէզ — Իձլ ճսկբպ ժ՜հջ ՠս 

ժճսկ՜ձ չճձռ տճ ՞՜էճսոպ, /Աժձ ճսձբջ ոզջպո ՠս կձ՜հջ 

տճ ըըձ՟՜էճսպ... 

գ. 232՜—4՜ Աշ՜տՠէ չ՜ջ՟՜յՠպզ ՜ո՜ռՠ՜է բ 

(«Աշ՜տՠէ») — Աշ տՠա ՞ճմՠկ լ՜հձզս կՠխ՜, /Իկ ոզջՠ-

էՠ՜ռ ՝՜ե՜ձՠռ՜հ... 

18. 234՝—47՝ [Ս՜խկճո ՃԺԸ] — Եջ՜ձՠ՜է ՠձ ՜ն-

՝զթտ... ըձ՟ջՠ՜ աթ՜շ՜հո տճ, ազ այ՜պճսզջ՜ձո տճ ՠո 

ճմ կճշ՜ռ՜փ 

Կ՜ձճձձՠջզ ղ՜ջ՜ժ՜ձձՠջգ հ՜ծ՜ը ՝ՠջճս՜թ ՠձ ՜կ՝ճխ-

նճսդՠ՜կ՝փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

847՝ Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս ՞զջտո, ճջ ժճմզ Մ՜ղպճռ, աճջ 

ՠս ոճչ՜ս էճսո՜սճջզձ ճջ՟զտ կ՜ջ՟ժ՜ձ, ճջ ՠս ճջ՟զո 

Աոպճսթճհ ՜շձբ չՠջըոպզձ թձըձ՟ՠ՜կ՝, զ է՜ս ՠս գձ-

պզջ ՜սջզձ՜ժբ, լՠշ՜կ՝ կՠխո՜ոբջ ՠս ՜ձ՜ջե՜ձ` 

Աջզոպ՜ժբո ՠջբռ ՞ջզմ, ճջ ա՜ձճսձո ճսձզկ կզ՜հձ ՠս 

ա՞ճջթո ճմ, արջզձ՜ժձ ճսձզկ տ՜ի՜ձ՜հճսդՠ՜ձ ՠս ճմ 

ածղկ՜ջպճսդզսձ, ՜հէ ահճհո //(248՜) հճսձզկ զ ոջ՝ճռձ 

Աոպճսթճհ ՠս զ լՠջճռ ի՜ձ՟զյճխ՜ռ ՠս ոճսջ՝ ՜խրդզռ 

լՠջճռ ՜ջե՜ձզ ՜շձՠէ ՠս ազո ՜ձ՜ջե՜ձ ՞ջզմոփ Ես ՠխՠս 

՜ս՜ջպ ոճջզձ, զ դվզձ ՌՂԷ (1648), զ կ՜հզո ՜կոճհ Ե, 

րջձ ճսջ՝՜դփ Աջ՟, ՠջՠո ՜ձժՠ՜է ՜խ՜մՠկ ա՜կՠձՠ-

ոՠ՜ձ՟ ճջտ ժ՜ջ՟՜հտ ժ՜կ րջզձ՜ժբտ, այ՜ժ՜ոձ էձճստ 

ՠս ա՜սՠէճջ՟ձ ՝՜շձ՜հտ ա՞ջզձ, ՠս ՜ձկՠխ՜՟զջ էՠջճստ 

ող՜է՜ձ՜ռո, ՠս կզճչ Հ՜հջ կՠխ՜հզս ՜ջե՜ձ ՜շձզնզտ. 

՜կբձփ Հ՜հջ կՠջ ճջ հՠջժզձո, ոճսջ՝ ՠխզռզփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

4՜ (ԺԷ ՟., ձրպջ՞զջ) Յզղ՜պ՜ժ բ Սճսջ՝ Յ՜ժճ-

՝՜հ, ճջ հԵջճսո՜խբկփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 248՝ (ԺԸ ՟., ղխ՜՞զջ) Ս՜խկճո ԼԴ 

(թ՜խժ՜տ՜խ)փ 
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Կՠմ՜շզո ԺԵ — XV 

ԳՐԻՉ՚ Մ՜դբճոփ 
ԹԵՐԹ՚ 132փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԺԲ×12 (Ա 8, Բ 6, ԺԲ 10)փ ՆԻՒԹ՚ 

դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 15,8×10,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճ-
էճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 17փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզ-
նճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ժպ՜սփ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 2+2 դճսխդփ 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 1՜փ 
Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջ (1՜)փ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ղ՜՞՜-
ձ՜ժ՜՞ճհձփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — 1. Յ՜հոկ՜սճսջտփ ԺԲ ՟.փ Թՠջդ 
16 (Ա—Ժ, ԺԳ—ԺԷ, Ի)փ Թճսխդ, կզ՜ոզսձ, ՝ճէճջ՞զջփ Վ՜ջտ ՠս չ-
ժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձտ ոջ՝ճռձ Աձդզկճոզ, Բ՜՝ՠէ՜հ ի՜հջ՜յՠպզ, Ա-
կճձ՜հ ո՜ջժ՜ս՜՞զ, ոջ՝ճսիսճհ Եջկճձՠ՜հփ Կ՜ջ՟՜է՚ Է՜, Ի՜, Զ՝, 
Ա՝, Զ՜, Ա՜, Է՝, Ի՝, ԺԵ՝, Ժ՝, ԺԶ՜, Գ՜, ԺԶ՝, Գ՝, ԺԵ՜, Ժ՜, 
ԺԴ՝, Թ՝, ԺԷ՜, Դ՜, ԺԷ՝, Դ՝, Թ՜, ԺԴ՜, Ը՜, ԺԳ՜, Ը՝, Ե՝, Բ՜, 
Ե՜, Բ՝, ԺԳ՝ «/// [Ի] ե՜կ՜ձ՜ժո [՜կ]՝՜ջզղպ ՜ջտ՜հզ Մ՜[տո]զ-
կզ՜ձճոզ... ՠս ՠժ՜ռ [գձ]՟՟բկ Յճչ՜ժզկ՜հ Ռճս[վզ]կ տ՜ի՜ձ՜-
հ՜յՠպձ ՠս [՜ո]բ. Չբ յ՜ջպ հ՜շ՜ն///» (իկկպ. պյ. Յ՜հոկ՜-
սճսջտ..., Կճոպ՜ձ՟ձճսյրէզո, 1834, բն 112—128)փ Յզղ՜պ՜ժ՜-
ջ՜ձ ՞ջմզ՚ ԺԳ՜ «Քջզոպճո Աոպճս՜թ, ճխճջկՠ՜ ոպ՜ռճխ[զ] ոճ-
ջ՜՚ Ս՜ջ՞ոզ ՠս թձճխ[՜]ռ ոճջ՜, ՠս զձլ՚ ՞ջ՜՞ջզո»փ 

2. Մ՜ջ՞՜ջբճսդզսձ Եո՜հՠ՜հփ Ժ ՟.փ Թՠջդ 4 (ԺԱ—ԺԲ, ԺԸ—
ԺԹ)փ Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ (ՠաջ՜ի՜պճս՜թ), ՝ճէճջ՜՞զթ ՠջժ՜-
դ՜՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ ԺԲ՝, ԺԱ՜, ԺԲ՜, ԺԱ՝ «/// [Ոմ] ՠսո հՠպ ո՜ժ՜ս 
ե՜կ՜ձ՜ժզ... ՜ոբ Տբջ [զ չբ]ջ՜հ պ՜[ձձ Յ՜ժճչ՝՜հ]» (ԻԹ, 17—
22)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. պՠխ—պՠխ դ՜ձ՜տզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճս-
ձ՜վճըճս՜թ, ճսձզ դ՜վճս՜թ դՠջդՠջ (պՠո յջ՜ժ՜ի՜ղզս), ճջճղ 
դՠջդՠջ չՠջ՜ձճջճ՞ճս՜թփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ կ՜ո՜կ՝ ռՠռ՜ժՠջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  
1. 1՜—11՝ [Կ՜ձճձ կժջպճսդՠ՜ձ] — Տբջ Աո-

պճս՜թ կՠջ, Աոպճս՜թ ՝՜ջՠջ՜ջ... ՠս ՜ջ՟, Տբջ, յ՜-

իՠ՜ աո՜հ ոջ՝ճս/// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ 

2. 12՜—4՜ [Կ՜ձճձ յո՜ժ ՜շձՠէճ. լՠշ. 1046, 

31՝] — /// ապզՠաՠջո, աճջ ոպՠխթՠ՜է ՜ո՜ռ. Ս՜ ժճմՠո-

ռզ ժզձ... (դՠջզձ պՠո պյ. Մ՜ղպճռ, Վ՜խ՜ջղ՜յ՜պ, 

1905, բն 101—130)փ 

3. 14՜՝ Կ՜ձճչձ յո՜ժ չՠջ՜ռճսռ՜ձՠէ — Յՠպ Ը 

՜սճսջ Ս՜խկճո. Լճսջ ՟ճսոպջն ՠս պՠո... 

4. 14՝—20՜ Կ՜ձճչձ ի՜խճջ՟ պ՜էճհ — Աշձճս 

տ՜ի՜ձ՜հձ ավջժ՜ժ՜ձ ըճջիճսջ՟ձ... 

5. 20՜—35՜ Կ՜ձճձ ի՜կ՜սջբձ ՜կՠձ՜հձ ձձնՠ-

ռՠէճռ — Թ՜խկ՜կ՝ ՜շ Քջզոպճո ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Զՠջ-

ժզձտ յ՜պկՠձ... 

6. 35՜—50՝ Կ՜ձճչձ ՜հ՞ճհձ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠա-

կ՜ձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Եխզռզ ՜ժ՜ձն... 

— 42՝—7՝ Գ՜ձլ ճջ զ կՠշՠէ՜դ՜խձ ՜ոզ 

(«Մ՜ձչՠէո») — Մզձ՟ զ հԷբձ...: 47՝—50՝ [Տ՜խ] — Ոչ 

տ՜ի՜ձ՜հտ ՠս չ՜ջ՟՜յՠպտ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ... 

7. 50՝—60՝ Կ՜ձճչձ [հ]ճջե՜կ պխ՜հ չ՜ըծ՜ձզ 

— Աոՠձ Ս՜խկճո. Ի ձՠխճսդՠ՜ձ... 

8. 60՝—3՜ Կ՜ձճչձ ՜հ՞՜է՜ռճ — Ս՜խկճո. Եխզ-

ռզձ ՜ժ՜ձն տճ... 

9. 63՜—72՜ Կ՜ձճչձ պՠ՜շձ՜ժ՜ձ ՜սջիձՠէ — 

Աթՠձ աձճսզջՠ՜էոձ զ ՟ճսշձ հՠժՠխՠռճսձ ժ՜յՠ՜է ժ՜ջ-

կզջ ՝՜կ՝՜ժ... 

10. 72՜—8՜ Կ՜ձճչձ ճ՞ՠի՜ձ՞զոպ ՜շձՠէճհ — 

Ս՜խկճո. Եջ՜ձզ ճսկ դճխճսդզսձ... 

11. 78՜—101՜ Կ՜ձճչձ ը՜մ ՜սջիձՠէճհ — Գ՜ձ 

զ ՟ճսշձ հՠժՠխՠռճհձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Լճսջ Աոպճս՜թ 

՜խ՜սդզռ... 

12. 101՜—18՜ Կ՜ձճչձ նճսջ ՜սջիձՠէճհ հ՜սճսջ 

Յ՜հպձճսդՠ՜ձ Տՠ՜շձ կՠջճհ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ — 

Եջդ՜էճչ զ ոճսջ՝ Յճջ՟՜ձ՜ձ ՠս ՜հո ժ՜ձճձ ժ՜պ՜ջզ 

Ս՜խկճո ԻԸ, Կռոջ՟. Ձ՜հձ Տՠ՜շձ... 

13. 118՜—27՜ Կ՜ձճչձ Ոպձ՜էճս՜հզձ — Ես ՠջՠ-

ժճհզձ, հՠպ Սջ՝ճհ յ՜պ՜ջ՜՞զձ եճխճչզձ զ ՟ճսշձ ՠժՠ-

խՠռճսձ... 125՝—6՝ Ես ՜ոՠձ տ՜ջճաո լ՜հձզս — Աո-

պճս՜թ կՠթ ՠս ոտ՜ձմՠէ՜՞ճջթ ա՜սջճսդզսձ... 

14. 127՜—30՝ Կ՜ձճչձ ա՜ջկպզո, ոՠջկձ ՜սջի-

ձՠէ — Ս՜խկճո,Կռոջ՟. Քՠա չ՜հՠէբ ՜սջիձճսդզսձ... 

15. 130՝—2՜ Վ՜ոձ ՠջ՜ղպճսդՠ՜ձ ՜խ՜սդտ — 

Տբջ Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜ժ՜է, ճջ չՠջ՜թՠջ ա՜կյո... 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

50՝ ԶՄ՜դբճո ոճսպ՜ձճսձ ժջ՜սձ՜սճջ, ճջ կզ՜հձ 

՜ձճս՜կ՝ո ՠս ճմ ՞ճջթճչո, ՜խ՜մՠկտ զ Տբջ, ՠս Աոպճս՜թ 

ալՠա հզղբ զսջ կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էըոպՠ՜ձըձ Քջզոպճոզ. 

՜կբձփ 

132՜՝ Փ՜շտ ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ՚ Հ՜սջ 

ՠս Ոջ՟սճհ ՠս Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ, ՜հեկ ՠս կզղպ ՠս հ՜սզպՠ՜-

ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ Ոջ ՠպճսջ ա՜սջճսդզսձ զկճհ պժ՜-

ջզո՚ Մ՜դբճո ոճսպ՜ձճսձ ժջ՜սձ՜սճջզ, թճհէ ՠս յխՠջք 

՜ձ՜ջե՜ձզ, ի՜ո՜ձՠէ զ հ՜ս՜ջպ ոճսջ՝ ՞ջճռո Մ՜ղպճ-

ռզփ 

Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս աո՜հ զ հՠջժզջո Ծ՜խժըձճս, զ իըր-

մ՜ժ՜սճջ չ՜ձտո, ճջ ժճմզ Կՠմ՜շզո, լՠշ՜կ՝ կՠխ՜-

յ՜ջպ ՠս ՜ձ՜ջե՜ձ ՞ջմզ՚ Մ՜դբճոզ, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս 

Սճսջ՝ Լճսո՜սճջմզո, Սճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թձզո, Սճսջ՝ 
Նղ՜ձզո, Սճսջ՝ Յ՜ջճսդՠձզո, ՠս ՜կՠձ՜հձ ոջ՝ճյո, ճջ 

՜ոպ ժ՜ձ ի՜ս՜տՠ՜է, զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ պՠ՜շձ 

Թ՜՟բճոզ, ճջ ձոպՠ՜է բ զ Վ՜խ՜ջղ՜յ՜պ տ՜խ՜տձ, 

կՠթ՜յ՜հթ՜շ ՠս էճսո՜ժ՜շճհռ հՠջժձ՜ի՜ձ՟ՠո հ՜ոպճ-

ս՜թ՜՝գձ՜ժ Սճսջ՝ հԱդճշսճհձ Էնկզ՜թձ՜հ. ՠս ՜շ՜ն-

ձճջ՟ճսդՠ՜ձ ոճսջ՝ ճսըպզո, յ՜ջճձպբջ Փզէզյճոզձ, 

՜հէՠս ոպ՜ռճխ ոճսջ՝ ՞ջճռո Մ՜ղպճռզո, ճջ բ իզկձ ի՜-

ս՜պճհ Է ըճջիճսջ՟ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռճհ ճջ /// (ղ՜ջ. դ՜-

վճս՜թ)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ՚ ԺԳ՜ (ԺԸ ՟.) Ես ի՜հջ 

Ա՝ջ՜կզձփ 



2. ԺԸ՜ (ԺԸ ՟.) Եո՚ ՜ձ՜ջե՜ձ պբջ Աժճ՝ ՞ջՠռզ, 

ճչ ճջ զձլ, Աոպճս՜թ զ Քջզոպճոփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ Պ՜պ՜շզժ-յ՜իյ՜ձ՜ժ ԺԱ՜, ԺԱ՝, 

ԺԲ՝, (ԺԷ ՟.), ԺԲ՜ (ԺԷ ՟., ձժ՜ջմ՜վճջլ)փ 
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ԹԵՐԹ՚ 218. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—2՝, 4՜՝, 11՜՝, 217՜—8՝փ 
ՊՐԱԿ՚ Ա—ԺԹ×12 (Ա, Բ, Ե, Ը 11, Գ, ԺԹ 10, ԺԸ 8) + 1×2փ ՆԻՒԹ՚ 
դճսխդ (պ՜ջ՝ՠջ՚ ՜սՠէ՜ռճս՜թ ձճջճ՞ճսդՠ՜ձ ե՜կ՜ձ՜ժ)փ ՄԵԾՈՒ-
ԹԻՒՆ՚ 15×11,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 17փ 
ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, 
՜ոպ՜շգ՚ դճսխդփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 4՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ո՜վճջ (91՝, 135՜), ը՜մ (111 ՜), ՝ճս-
ո՜ժ՜ձ, դշմձ՜հզձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջ, ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ 
Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպ, ժ՜ձ՜մփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդզսձզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճսձ՜-
վճըճս՜թ, յ՜ժ՜ոճխ, ձ՜ՠս ը՜շձճս՜թ դՠջդՠջ. ձ՜ըժզձճսկ ձճ-
ջճ՞ճս՜թ, ճջճղ դՠջդՠջ ՜սՠէ՜ռճս՜թ (1, 2, 4, 11, 217, 218) ճս ՠջ-
՝ՠկձ էջ՜ռճս՜թ (138՜՝՚ ԺԷ ՟.)փ Թՠջդՠջգ ՠաջ՜ի՜պճս՜թ, էճս-
ո՜ձռ՜ա՜ջ՟ՠջգ ՠս էճսո՜ձռ՜՞ջճսդզսձձՠջգ` չձ՜ոճս՜թփ Կ՜ակզ 
ժ՜ղզձ՚ տՠջթճս՜թ, ՜ձժզսձձՠջգ՚ կ՜ղճս՜թ, դզժճսձտզ չՠջզձ ՠաջգ՚ 
յճժճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 3՝ Ահո զձմ ժ՜ջ՞ՠէ ժ՜հ զ ռճսռ՜ժ — Ա. Մժջ-

պճսդզսձ ՜շՠ՜է... ԺԷ. Խ՜խճխ ՜սջիձՠէփ 

1. 4՜—19՝ [Մժջպճսդզսձ] — Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, 

Աոպճս՜թ ՝՜ջՠջ՜ջ, ճջ աչջզյՠ՜էո... 

— Մզնզռ յ՜ժ՜ոճխ դՠջդՠջփ 

2. 19՝—30՝ Կ՜ձճձ յո՜ժ ՜շձՠէճ — Եջդ՜ձ զ 

՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Ոսջ՜ը ՠխբ... 

— Վՠջնզռ յ՜ժ՜ոճխ դՠջդՠջփ 

3. 31՜—5՜ [Կ՜ձճձ ի՜խճջ՟ պ՜էճհ] — (ոժ. 

դ՜վճս՜թ) /// Ք՜ի՜ձ՜ձ ՜ոբ ա՜խրդո. Ասջիձՠ՜է ՠո 

Տբջ Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜ժ՜է... 

4. 35՜—57՝ Դ. Կ՜ձճձ ա՜կՠձ՜հձ չ՜ղծ՜ձՠ՜էո 

հճսխ՜ջժՠէ ՜շ Քջզոպճո — Եջդ՜ձ զ պՠխզ չ՜ղծ՜ձՠ-

էճհձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո ՃԽԲ. Հճ՞զ տճ ՝՜ջզ... 

— Մզնզռ յ՜ժ՜ոճխ դՠջդՠջփ 

5. 57՝—64՝ Ե. Ի հՠջժջճջ՟ճսկ ՜սճսջձ — Եջդ՜ձ զ 

՞ՠջՠակ՜ձձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո ճխ՝՜լ՜հձ ՃԻԹ. Ի ըճջճռ 

ժ՜ջ՟՜ռզ... 

6. 64՝—75՜ Զ. Կ՜ձճձ հճջե՜կ պխ՜հ չ՜ըծ՜ձզ 

— Տ՜ձզձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձփ Ս՜խկճո. Ցճհռ զձլ ծ՜ձ՜-

յ՜ջի... 

7. 75՜—7՜ Է. Յՠջժջճջ՟ճսկ ՜սճսջձ — Գ՜ձ զ ՞ՠ-

ջՠակ՜ձձ ՜ոՠէճչ աԱջ՜ջզմձ, ՠս ՜յ՜ Ս՜խկճո ԻԹ. 

Բ՜ջլջ ՜շձՠկ ատՠա... 

8. 77՜—9՝, 88՜՝, 80՜—2՝ Ը. Կ՜ձճձ ճ՞բի՜ձ-

՞զոպ ՜շձՠէճհ, ժ՜կ յ՜պ՜ջ՜՞ կՠշՠէճհ — Աոՠձ 

Ս՜խկճո Ծ. Ոխճջկՠ՜ զձլ, Աոպճս՜թ... 

9. 82՝—3՜ Կ՜ձճձ ՜խ ՜սջիձՠէճհ — Աոզ Ս՜խկճո 

ԿԶ. [Տբջ Աոպճս՜թ] կՠջ, ճխճջկՠ՜ կՠա... 

10. 83՜—7՝, 89՜—91՜ Թ. Կ՜ձճձ պՠ՜շձ՜ժ՜ձ 

՜սջիձՠէճհ — Աթՠձ աձճսզջՠ՜էձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ ՠս 

՜շ՜նզ ոճսջ՝ ը՜մզձ... 

— Վՠջնզձ կ՜ոՠջճսկ յ՜ժ՜ոճխ դՠջդՠջփ 

11. 91՜—110՝ Ժ. Կ՜ձճձ նճսջ ՜սջիձՠէճհ հ՜սճսջ 

Ծձըձ՟ՠ՜ձ, Մժջպճսդՠ՜ձ Տՠ՜շձ կՠջճհ Յզոճսոզ 

Քջզոպճոզ — Եջդ՜ձ զ նճսջձ ՠս ը՜մ ՜շ՜նզ ՠս ՝ճսջ-

չ՜շ ՠս ե՜կ՜ի՜ջ... 

12. 110՝—34՜ ԺԱ. Կ՜ձճձ ը՜մ ՜սջիձՠէճհ — Բՠ-

ջՠձ հՠժՠխՠռզձ ՠս էճս՜ձ՜ձ նջճչ ՠս ՜ոՠձ զ դզս Ս՜խ-

կճո Կ. Լճսջ Աոպճս՜թ... 

13. 134՜—61՜ ԺԲ. Կ՜ձճձ կՠթզ Ե-ղ՜՝՜դզձ 

Ոպձ՜էճս՜հզձ, գոպ ճջճսկ ՜ո՜ռ Յզոճսո, ՠդբ. Ասջզ-
ձ՜ժ կզ ՠպճս լՠա: Զճջ ՜ջ՜ջՠ՜է բ պՠ՜շձ Եվջՠկզ, 
աճջ դ՜ջ՞կ՜ձՠ՜ռ ոճսջ՝ ՟զպ՜յՠպձ Հ՜հճռ Գջզ՞ճ-
ջզո Վժ՜հ՜ոբջձ պ՜ոձՠջրճջ՟ ե՜կճսձ — Զժձզ յ՜-

պ՜ջ՜՞զձ եճխճչզձ զ ՞՜սզդո ՠժՠխՠռճհձ [յ]՜պջ՜ոպ 

ճսձՠէճչ... 143՝—4՝ [Ք՜ջճա] — Աոպճս՜թ կՠթ ՠս 

ոտ՜ձմՠէ՜՞ճհձ ա՜սջճսդզսձ... 

14. 161՜—8՜ ԺԳ. Ք՜ջճա յ՜պճսզջ՜ձզձ, աճջ 

տ՜ի՜ձ՜հձ աՠժճսռ՜ձբ եճխճչջ՟ՠ՜ձձ — Լճս՜ջճստ 

զձլ, ճջ՟ՠ՜ժտ զկ ՠս աՠջժզսխ Տՠ՜շձ... 

15. 168՜—73՝ ԺԴ. Կ՜ձճձ ՜ս՜ա՜ձ ՜սջիձՠէճհ 

ՠս վճըՠէճհ, ճջ ճսձզ ոժզա՝ձ վջժճսդՠ՜ձ հ՜ոպճս՜-
թ՜հզձ ղձճջիո չՠջ՜թձՠէճռձ, չ՜ոձազ ՟ՠշ մբ ժ՜պ՜-
ջՠ՜է ՠժՠխՠռզ, ճջ ճմ ճսձզ աթձճսձ՟ ճջճչ՜հձզ զսջճհ. 
ՠս ՜յ՟ ՜հո բ ժ՜ջ՞՜սճջճսդզսձ — Հ՜ոպ՜պՠձ աոՠխ՜-

ձձ զ պՠխճն զսջճսկ ՠս ՜յ՜ էճս՜ձ՜ձ նջճչ... 

16. 174՜—89՜ ԺԵ. Կ՜ձճձ ձ՜ս՜ժ՜պՠ՜ռ ՠժՠ-

խՠռճհ, յխթՠէճհ հ՜ձ՜սջզձ՜ռ, ՠս աղ՜ջեՠ՜է ոՠխ՜ձձ 
չՠջոպզձ ի՜ոպ՜պՠէճհ — Մպ՜ձբ ՠյզոժճյճոձ ի՜ձ-

՟ՠջլ տ՜ի՜ձ՜հզստ... 

17. 189՜—94՜ ԺԶ. Կ՜ձճձ ա՜ջկպզո ոՠջկ՜ձռ 

՜սջիձՠէ, աղՠխնզ ՠս աիձլ՜ձզ — Ս՜խկճո, Կռոջ՟. Հճ-

չզպտ ՝՜աճսկ... 

18. 194՜—200՜ Կ՜ձճչձ ՜սջիձճսդզսձ ը՜խճ-

խի, աճջ ՜ջ՜ջՠ՜է բ ոջ՝՜ա՜ձ ժ՜դճխզժճոզձ Հ՜հճռ 

պՠ՜շձ Նՠջոբոզ, ճջ ժ՜պ՜ջզ հ՜սճսջ պ՜սձզ Աո-
պճս՜թ՜թձզ ՠս ժ՜կ Սճսջ՝ ը՜մզ, գոպ զսջ՜տ՜ձմզսջ 



 

՝ձճսդՠ՜ձռ նՠջկճսդՠ՜ձ ՠս ժ՜կ տ՜խռջճսդՠ՜ձ ի՜ո-
կ՜ձ յպխճհ — Յՠպ ՠջ՞կ՜ձձ ՜ոզ տ՜ջճա. [Ե]ս ՠսո 

ը՜խ՜խճսդՠ՜ձ... 

19. 200՝—16՝ [Գ՜ձլտ ՠս պ՜խտ] 

՜. 200՝—1՝ ԺԸ. Աշ՜նզ ՜սճսջձ Ծձըձ՟ՠ՜ձձ 

Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ ՞՜ձլ զ պբջ Մըզդ՜ջ՜հ — Թ՜-

՞ը՟ յ՜ջթ՜ձ՜ռ, /Թ՜՞՜սճջ ա՜սջ՜ռ... 

— Վՠջնզռ յ՜ժ՜ոճխ դՠջդՠջփ 

՝. 202՜ [Տ՜խ Ծձձ՟ՠ՜ձ] — (ոժ. դ՜վճս՜թ) /// -

յ՜ջՠձ ըըձնճհո, /Մ՜տճսջ կ՜ձժ՜կ՝տ ՠժՠխՠռճհո. /Ասՠ-

պզո լՠա կՠթ դ՜՞՜սճջզ, /Ասՠպզո լՠա ոճսջ՝ տ՜ի՜-

ձ՜հտ... 

՞. 202՝—3՝ ԺԹ. Գ՜ձլ Տՠ՜շձգձ՟՜շ՜նզձ 
(«Մժջպ») — Մզ՜ոձ՜ժ՜ձ Սճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդզսձ, /Բ՜-
ջՠ՝՜ձՠ՜է ՜ձ՝՜ս ա՜սջճսդզսձ... 

— Վՠջնզռ յ՜ժ՜ո՜սճջփ 

՟. 204՜ [Տ՜խ Տՠ՜շձգձ՟՜շ՜նզ] — (ոժ. 
դ՜վճս՜թ) /// Աջ՟ ՜ջլ՜ժՠ՜ Տբջ գատճ թ՜շ՜հո, /Ի ժ՜-
յ՜ձ՜ռ կՠխ՜ռ զկճռ... 

ՠ. 204՜—7՜ Ի. Գ՜ձլ Ծ՜խժ՜ա՜ջ՟զձ, զ պբջ 
Մըզդ՜ջ՜ց («Հ՜հռբ պ») — Հ՜կ՜՞ճհ՜ժ՜ձ, /Հ՜սջ ՠս 
ո՜իկ՜ձ ՠս Բ՜ձ... 

ա. 207՝ [Տ՜խ] — Ասջիձՠ՜է, ճջ ՠջժզջ ՠս ՞՜ո, /-
Բ՜ջլՠ՜է դ՜՞՜սճջ իգա՜սջ... 

բ. 208՜ [Տ՜խ Ծ՜խժ՜ա՜ջ՟զ] («Տբջ Նՠջոՠոզ 
ՠ») — Տզջ՜ժ՜ձ պ՜սձզսո ՜հո՜սջ ՠժ՜հտ ռըձթ՜ոռճստ, 
/Ր՜ըծ՜ձ՜ռ ՜հո՜սջ ՠջժզձտ ՜ձկ՜ջկձ՜ժ՜ձ՜ստ... 

գ. 208՜—10՝ Ի[Ա]. Գ՜ձլ Աս՜՞ Զ՜պժզձ Յ՜-
ջճսդՠ՜ձ («Աժ՜ձ») — Աջ՟ էճսո՜սճջՠ՜, /Աջ՟ վ՜շ՜-
սճջՠ՜... 

դ. 211՜ [Տ՜խ...] — (ոժ. դ՜վճս՜թ) /// կՠա չՠջ-
գոպզձ, /Ն՜հՠէ զ էճհո վ՜շ՜ռ տճզձ (՜հոտ՜ձ): 

ե. 211՜—2՝ ԻԲ. Գ՜ձլ ժզջ՜ժկպզ ի՜ո՜ջ՜ժ՜ռ 
(«Գջզ՞ճ») — Գՠջ՜կ՝՜ջլ Աոպճս՜թ, /Գճչՠ՜է՟ զ ա՜ս-
ջ՜ռ... 

— Վՠջնզռ յ՜ժ՜ո՜սճջ, դՠջդ բ գձժ՜թփ 

ե՜. 213՜ [Յճջ՟ճջ՜ժ — Հրջ ժ՜կ՜ս զնՠ՜է Ոջ-
՟զձ կ՜ջկզձ գա՞ՠռ՜ս... պյ. «Նՠջոՠո Շձճջի՜էզ, 
Բ՜ձտ մ՜վ՜ս», Վՠձՠպզժ, 1830, բն 380] («[Հ՜հճռ] 
ժ՜դճխզժճոզձ») — [Ցգձթ՜էճչ պր]///ՠկտ ՜հո՜սջ, ՜շ 
ձճհձ յ՜խ՜պզկ... 

Սժա՝զռ յ՜ժ՜ո՜սճջ, դՠջդ բ գձժ՜թփ 

ե՝. 213՜—6՜ Գ՜ձլ Յ՜ջճսդՠ՜ձ ի՜ո՜ջ՜ժ՜ռ 
(«Գջզ՞ճջբ») — Գՠջ՜ժ՜ ՞ճհզձ, /Գճհզռ ի՜կ՜հձզձ... 

ե՞. 216՜՝ Տ[՜խ] — Մզ՜ղ՜՝՜դ ՜սջ ի՜ձ՞գոպՠ-
՜ձ, /Կ՜ձ՜հտձ ՠժզձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ... 

Վՠջնզռ յ՜ժ՜ո՜սճջ, դՠջդ բ գձժ՜թփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

138՜ (ԺԸ ՟., ձրպջ՞զջ) Եո՚ ՜ձ՜ջե՜ձ Բ՜ջոՠխո 
լՠշձ՜յ՟ջՠռ՜հ զ Ն՜ձճիա՜ջնզջ (՛)փ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 3՜ (ԺԷ ՟., ՝ճէճջ՞զջ) Դ՜պ[՜ջ]՜հ 
Տբջ...փ 73՜, 110՝, 134՝, 161՝ (ԺԸ ՟., ղխ՜՞զջ, ա՜ձ՜-
ա՜ձ պ՜շՠջ ՠս ՞ջճսդզսձձՠջ)փ 
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ԹԵՐԹ՚ 163+1 (ժջժ. 89) մ՞ջճս՜թ՚ 1՝, 141՜—7՜, 163՜՝փ 
ՊՐԱԿ՚ Ա—ԺԴ×12 (Ա 9, Ը 8, Թ 11, ԺԱ, ԺԴ 14)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճս-
ո՜՟ջճղկճչ (ՠշ՜կ՜իզժ ՠս պ՜շՠջ)փ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 14,8×9,8փ 
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 19—20փ ԿԱԶՄ՚ կճս՞ 
ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ո-
պ՜շգ՚ դճսխդփ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 1+1, դճսխդ (Բ—ձ՚ որոձլճս՜թ ՜ո-
պ՜շզձ)փ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդզսձզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճսձ՜վճ-
ըճս՜թ, կ՜ձ՜ս՜ձ՟ ոպճջզձ էճսո՜ձռտձՠջգփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ ռՠռ՜-
ժՠջ, վճտջ տՠջթճս՜թտձՠջ, դզժճսձտզ ժ՜ղզձ՚ կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

1. 2՜—19՜ [Կ՜ձճձ կժջպճսդՠ՜ձ] — Տբջ Աո-

պճս՜թ կՠջ, Աոպճս՜թ ՝՜ջՠջ՜ջ, ճջ աչջզյՠ՜էո... 

— 1՜ (Գջմզռ) «Յճջե՜կ [ձ]՜ջրպ ճէճջՠձ ՜ոբ տ՜ի՜-

ձ՜հձ. Տբջ ճմ ՝՜ջլջ՜ռ՜ս ոզջպ զկ...»փ 

2. 19՜—21՝ Կ՜ձճձ հճջե՜կ պխ՜հձ Խ—րջՠ՜հ 

էզձզ — Գ՜ձ հՠժՠխՠռզձ ՠս կ՜հջ պխ՜հզձ Խ թճսձդջ ՜-

թբ... 

3. 21՝—31՜ Կ՜ձրձ յո՜ժզ — Յճջե՜կ վՠո՜ձ 

՞՜հ զ պճսձ ի՜ջոզձ, ՜շձճս տ՜ի՜ձ՜հձ ալՠշձ ի՜ջ-

ոզձ... 

4. 31՜—2՝ Ես հՠպ ՠջՠտ ՜սճսջձ չՠջ՜ռճսռ՜ձՠէճհ 

յո՜ժզձ — Աոբ տ՜ի՜ձ՜հձ Ս՜խկճո. Բխըՠոռբ ոզջպ 

զկ... 

5. 32՝—4՝ Կ՜ձրձ ՠջժջճջ՟ յո՜ժզ — Ս՜խկճո. 

Տբջ, զ արջճսդՠ՜ձ տճսկ... 

6. 35՜—62՝ Կ՜ձճձ ի՜կրջբձ ձձնՠռՠէճռ — Եջ-

դ՜ձ զ պճսձ կՠշՠէճհձ ՠս ՜ոբ տ՜ի՜ձ՜հձ. 0ջիձՠ՜է Հճ-

՞զ՟ Սճսջ՝ Աոպճս՜թ... 

7. 62՝—70՜ Իոժ ՜շ՜սօպճսձ, ճջ բ ՜հ՞ճսռձ — 

Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՠս ՜ոՠձ աԱկ՝զթտձ... 

8. 70՜—85՜ Կ՜ձճձ պխ՜հ՜դ՜խ — Ն՜ը ՜ոբ 

տ՜ի՜ձ՜հձ. 0ջիձՠ՜է Հճ՞զ՟ Սճսջ՝... 

9. 85՜—7՝ Կ՜ձճձ ՜հ՞ճսռձ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠա-

կ՜ձձ ՠս ՜ոՠձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ գոպ ՜սճսջ լ՜հձզձ... 

10. 87՝—90՜ Կ՜ձրձ ՠրդձ ՜սճսջ — Աոՠձ ղ՜ջ՜-

ժ՜ձ գոպ ՜սճսջ լ՜հձզձ... 



11. 90՝—121՝ Շ՜ջ՜ժ՜ձտո ՠս Ասՠպ՜ջ՜ձտո 

գոպ լ՜հձզ ՠս գոպ յ՜պղ՜ծզ ՜սճսջձ — Աշ՜նզ լ՜հ-

ձձ պխ՜յդ՜խձ ՞զպ ՠս ժ՜ջ՟՜ հՠպ ղ՜ջ՜ժ՜ձզձ... 

12. 122՜—40՝ [Գ՜ձլտ, Տ՜խտ ՠս Ոխ՝տ] 

՜. 122՜—4՜ Գ՜ձլ խ՜ջզյ ձձնՠռՠէճռ — Ղ՜ջզ-

յզձ ժՠ՜ձտձ է՜էզ ճխ՝ՠջ՞՜ժ՜ձ, /Դ՜շձ ճս էՠխզ, էզ 

պջպկճսդՠ՜կ՝ զ ձՠխ աձտ՜ձ... 

՝. 124՜—5՝ Գ՜ձլ չ՜ոձ ժ՜ջրպճչ ձձնՠռՠէճռ — 

Իձլ ճսկբպ ժ՜հջ ՠս ժճսկբձ վճձռ տճ ՞՜էճսոպ, /Աժձ ճս-

ձբջ ոզջպո ճս կձ՜հջ տճ ոճսջ՝ պՠոճստ... 

՞. 126՜—7՝ Գ՜ձլ ՜կՠձ՜հձ ձձնՠռՠէճռ («Աշ՜-

տՠէ չ՜ջ՟՜յՠպզ») — Ահորջ ՠի՜ո իջ՜կ՜ձ Աջ՜ջմբձ, 

/Մ՜իճս իջ՜սբջ կ՜ջկձճհո իճխՠխբձ... 

՟. 127՝—9՝ Տ՜խ ձձնՠռՠէճռ — Եո ՞զպբզ դբ ՜ղ-

ը՜ջիո զձլ կճսէտ բջ պվ՜թ, /Ոսպբզ, ըկբզ իՠպ զկ ոզ-

ջՠէՠ՜ռ... 

ՠ. 129՝—31՝ Տ՜խ ձձնՠռՠէճռ — Ոչ տ՜ի՜ձ՜հտ ՠս 

չ՜ջ՟՜յՠպտ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ. /Ես եճխճչճսջ՟տ ի՜ս՜-

պ՜ռՠ՜էտ ՜կՠձՠտՠ՜ձ... 

ա. 131՝—3՜ Ոխ՝ ձըձնՠռՠէճռ — Յՠջՠժ իճխչՠջրտ 

՜ձռզ, /Հճպ ՜շզ ատզկըո ժ՜բճսռզ... 

բ. 133՜—5՝ Ոխ՝ ձճջ՜ի՜ո կ՜ձժ՜ձռ ՠս պխ՜-

հճռ — Աջ՜ջզմձ ՜ջ՜ջ՜թճռ կՠա ՝՜ջժ՜ռ՜ս, / Ք՜խռջ 

՝ձճսդզսձ ՜ոպճս՜թ՜հզձ կՠա ՟՜շձ՜ռ՜ս... 

գ. 135՝—7՜ Ոխ՝ո ՠջզպ՜ո՜ջ՟ ձձնՠռՠէճռ — Եո 

ազո ՟ըջզ ի՜ա՜ջ պ՜ջճհ, /Խ՜դզէ ՠժ՜ս րջըո կ՜իճս... 

դ. 137՝—9՜ Ոխ՝ զ չՠջ՜հ կ՜ձժ՜ձձ — Եժ՜հտ ոզ-

ջՠէզտո ՜կբձ /Զՠխժՠէզ ՞ՠջզո ճխ՝՜ռբտ... 

ե. 139՜—40՝ Ոխ՝ զ չՠջ՜հ կ՜ձժ՜ձձ — Հ՜հզկ 

ճխ՝՜կ թձրխ պխ՜հզո, /Վ՜հ ՠս ՠխճսժ ՜ոՠկ զկ ՜ձլզնո... 

13. 147՝—9՝ Կ՜ձրձ զ չՠջ՜հ նջիճջ՜ռ — Յճջ-

ե՜կ ՜ձ՜ոճսձ իՠխլճս զ նջիճջ, ժ՜կ զ հ՜կ՜ձ նջճհ... 

14. 149՝—62՜ Ասՠպ՜ջ՜ձ ՝եըղժճսդՠ՜ձ — Յճջ-

ե՜կ ՜շ իզս՜ձ՟ձ ՠջդ՜ձ ձ՜ը ՜ոբ Ս՜խկճո. Տբջ, կզ 

ոջպկպճսդՠ՜կ՝ տճչ... 

15. 162՝ Ասջիձճսդզսձ ՜խզ — Ս՜խկճո. Աո-

պճս՜թ, ճխճջկՠ՜ կՠափ 0ջիձՠ՜է ՠո Տբջ Աոպճս՜թ ՜կՠ-

ձ՜ժ՜է... 

1042 
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Մճսըջ՜ձզո ՞զսխ՚ Վ՜ջ՟զոճսյ՜ձ ՊՃՁԷ — 1438 

ԳՐԻՉ՚ Կ՜ջ՜յՠպ ՜՝խհ. (1՞—317՝), Վ՜ջ՟՜ձ ՠյո. 
(319՜—59՝), Պ՜սխճո (359՝—64՝)փ ՍՏԱՑՈՂ՚ Ս՜ջ՞զո ՠյո. 
(1՞—317՝)փ 

 

 

ԹԵՐԹ՚ 364+1 (ժջժ. 1). մ՞ջճս՜թ՚ 1՜փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԻԷ×12 
(Ա 11, ԻԷ 8)+1—4×12 (Դ 10)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, էճսո՜՟ջճղկճչփ 
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 14,7×11փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ 
ՏՈՂ՚ 15փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟, ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ 
պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ժպ՜սփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճսփ 
Թ—Ժ ՟՟.փ 2 (Ա, Բ)փ Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ճսխխ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜-
՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ Ա՜, Բ՝, Ա՝, Բ՜ «/// ՠս կզսոձ դճխռզ... Զզ ՜կՠ-
ձ՜հձ ճջ ՝՜ջլջ՜ռճսռ՜ձբ ա՜ձլձ զսջ ///» (ԺԷ 35 — ԺԸ 14)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. չՠջ՜ձճջճ՞ճս՜թ դՠջդՠջ, ղ՜պ 
դՠջդՠջ յ՜պշճս՜թ, կզ տ՜ձզոզ ոպճջզձ էճսո՜ձռտձՠջգ՚ ՠա-
ջ՜ի՜պճս՜թ, ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջ, ճջճղ դՠջդՠջ, կ՜ձ՜-
ս՜ձ՟ ոժա՝ճսկ ՠս չՠջնճսկ, ռՠռ՜ժՠջփ Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜-
ձ՜ժգ ՠաջ՜ի՜պճս՜թ ՠս ըճսձ՜ռ՜թ, ՟եճս՜ջգձդՠշձՠէզփ Կ՜ա-
կզ ժ՜ղզձ ռՠռ՜ժՠջ, դզժճսձտգ՚ կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1՞—70՜ [0ջիձճսդզսձ ՠժՠխռսճհ] 

1. 1՞—16՜ Կ՜ձճչձ իզկձ ՜ջժ՜ձՠէճհ ոճսջ՝ 

ՠժՠխՠռճհ. Յճի՜ձճս Մ՜ձկ՟՜ժճսձց Հ՜հճռ ժ՜դճս-

խզժճոզ ՜ջ՜ջՠ՜է ՠժՠխՠռճհ — Ժճխճչզձ զ պՠխզ 

ձճսզջՠ՜է ՠս ՝ՠջՠձ ԲԺ տ՜ջզո մ՜վ՜սճջո... 

2. 16՜—48՝ Կ՜ձճչձ ձ՜ս՜ժ՜պՠ՜ռ ՠժՠխՠռզ 

՜սջիձՠէճհ — Յՠջՠժճջՠ՜ իոժճսկձ էզձզ կզ՜՝՜ձ ճսը-

պզձ կզձմՠս հ՜շ՜ս՜սպձ... 

3. 48՝—50՜ Կ՜ձճձ հճջե՜կ ձճջ ՟ճսշձ ՟ձՠձ 

— Ես ի՜ոպ՜պՠձ զ պՠխճն զսջճսկ ՠս ՜ոՠձ աՃԺԷ 

Ս՜խկճո... 

4. 50՜—5՝ Կ՜ձճձ ՜ս՜ա՜ձ ՜սջիձՠէճհ ՠս մբ 

ժ՜պ՜ջՠ՜է ՠժՠխՠռզ, ճջ ճմ ճսձզ աթձճսձ՟ ճջճչ՜հ-
ձզ զսջճհ, ՠս ՜հո բ ժ՜ջ՞՜սճջճսդզսձ — Հ՜ոպ՜պՠձ 

ա՜ս՜ա՜ձձ զ պՠխճն զսջճսկ ՠս էճս՜ձ՜ձ նջճչ... 

5. 55՝—68՝ Կ՜ձճձ ՠժՠխՠռզ ոջ՝ՠէճհ ՜ձրջզ-

ձ՜ռ յխթՠէճհ, ՠս ղ՜ջեՠ՜է ոՠխ՜ձճհ չՠջոպզձ ի՜ո-
պ՜պՠէճհ — Ես կպ՜ձբ ՠյզոժճյճոձ ի՜ձ՟ՠջլ տ՜-

ի՜ձ՜հզստ ՠս ո՜ջժ՜ս՜՞՜ստ... 

6. 68՝—9՜ Կ՜ձճձ ոժզի ՠս կ՜խակ՜հ ՜սջիձՠ-

էճհ — Բՠջՠձ ՠժՠխՠռզձ, էճս՜ձ՜ձ նջճչ ՠս կ՜տջՠձ 

ոճսջ՝ ժպ՜սճչ... 

7. 69՜—70՜ Կ՜ձճձ ի՜ձ՟ՠջլ ՠս ոյ՜ո ՜սջի-

ձՠէ — Բՠջՠձ հՠժՠխՠռզձ ՜շ՜նզ ոջ՝ճհ ոՠխ՜ձճհձ զ 

չՠջ ճսձՠէճչ... 

Բ. 70՜—224՜ Կ՜ձճչձ հճջե՜կ ՠյզոժճյճո 

չ՜ըծ՜ձզ, ժ՜կ տ՜ի՜ձ՜հ, ժ՜կ չ՜ձ՜ռ ՜շ՜ն-
ձճջ՟, ՜հոյբո հճսխղ՜ջժՠձ զ ի՜ձ՞զոպձ — Եջդ՜ձ 

ճսջ ձձնՠռՠ՜էձ բ ՠս ձ՜ըտ՜ձ աէճս՜ձ՜էձ ՜ոՠձ. Ս՜խ-

կճո Ծ, ճխ՝՜լ՜հձ... 

՜. 184՝—96՝ Կ՜ձճձ ՠջժջճջ՟ ՜սճսջձ հճջե՜կ 

հ՜հ՞բէ՜ռձ — Ժճխճչզձ ՞՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՠս ՜ոՠձ 

աՠջժջճջ՟ ժ՜ձճձ զ ՝ճսձ... 

՝. 197՜—203՝ Կ՜ձճձ ՠջջճջ՟ ՜սճսջձ — Եջ-

դ՜ձ զ ի՜ձ՞զոպձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո ՃԻԹ, Կռոջ՟. Ե-

խզռզ ՜ժ՜ձն՜ռ տճռ... 



 

՞. 203՝—7՜ Կ՜ձճձ մճջջճջ՟ ՜սճսջձ — Եջդ՜ձ 

զ ի՜ձ՞զոպ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո ԼԹ, Կռոջ՟. Եի՜ձ ազո զ 

՞՝ճհ... 

՟. 207՜—10՝ Կ՜ձճձ իզձ՞ՠջրճջ՟ ՜սճսջձ — 

Եջդ՜ձ զ ի՜ձ՞զոպձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո ԾԳ, Կռոջ՟. 

Ասջիձՠ՜է Աոպճս՜թ... 

ՠ. 210՝—5՜ Կ՜ձճչձ չՠռՠջրճջ՟ ՜սճսջձ — Եջ-

դ՜ձ զ ի՜ձ՞զոպձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո ՁԷ, Կռոջ՟. Եջ-

ժ՜հձ՜կզպ ՝՜աճսկճխճջկ... 

ա. 215՜—9՜ Կ՜ձճչձ ՠսդձՠջրճջ՟ ՜սճսջձ — 

Եջդ՜ձ զ ի՜ձ՞զոպձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո ՁԷ, Կռոջ՟. Ե-

՟զձ ազո զ ՞՝զ... 

բ. 219՜—24՜ Կ՜ձճչձ ճսդՠջրճջ՟ ՜սճսջձ — 

Գ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Զճխճջկճսդզսձո 

տճ Տբջ... 

Գ. 225՜—68՝ Սժզա՝ձ ժ՜ջ՞զ Է ՜ոպզծ՜ձ՜ռ, 

ճջտ լՠշձ՜՟ջՠձ զ Դ ՠր՜ձ՜ժ պ՜ջճհձ ղ՜՝՜դ ՜սջ 

զ Գ՜՟ջ՟՜՝էձ... 
՜. 225՜—6՝ Աշ՜նզ ՜ոպզծ՜ձտ ժխՠջզժճ-

ո՜ռ, ճջտ ՠձ ո՜խկճոՠջ՞ճխտ — Զզ ա՞ՠձճս ՠյզոժճ-

յճոձ գոպ ՜սջզձզձ... 

՝. 226՝—7՝ Եջժջճջ՟ ժ՜ջ՞ ՟շձ՜յ՜ձզձ — 

Յՠպ թըՠէճհ ըճսձժ ՠյզոժճյճոզձ Սճսջ՝ ոՠխ՜ձճհձ 

ղ՜ջ՜ժ՜ձ՜ս... 

՞. 227՝—8՝ Եջջճջ՟ ժ՜ջ՞ գձդՠջռճխզձ — Ք՜-

ջճաբ ո՜ջժ՜ս՜՞. Ես ՠսո ը՜խ՜խճսդՠ՜ձ... 

՟. 228՝—30՝ Չճջջճջ՟. ՜ժ՜ազպզձ, ՜հոզձտձ՚ 
ն՜իգձժ՜էզձ — Աշ՜նզ ՠյզոժճյճոձ ՜ս՜՞ ո՜ջ-
ժ՜ս՜՞ձ աձճսզջՠ՜էձ տ՜ջճաբ. Ես ՠսո ը՜խ՜խճսդՠ-
՜ձ... 

ՠ. 230՝—2՜ Հզձկՠջրճջ՟ ժ՜ջ՞ ժբո ո՜ջժ՜-
ս՜՞զ — Աթբ աձճսզջՠ՜էձ ՜ս՜՞ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ ՜շ՜նզ 
ՠյզոժճյճոզձ, տ՜ջճաբ. Ես ՠսո ը՜խ՜խճսդՠ՜ձ... 

ա. 232՜—44՜ Կ՜ձճձ հճջե՜կ ո՜ջժ՜ս՜՞ 
լՠշձ՜՟ջՠձ — Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ ՠս ՜հէ տ՜ի՜-
ձ՜հտ զ ոջ՝՜պե՜ձձ... 

բ. 244՜—68՝ Կ՜ձճձ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ տ՜ի՜-

ձ՜հզ — Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ գոպ ՜սջզձզձ ոջ՝՜-

պ՜ձձ ՠժՠխՠռճհ... 255՜—6՝. Ես ՜ոՠձ տ՜ի՜ձ՜հտ 

ա՜հո տ՜ջճա զ լ՜հձ — Աոպճս՜թ կՠթ, իարջ ՠս ո-

տ՜ձմՠէ՜՞ճջթ... 

Դ. 269՜—317՝ [Եյզոժճյճո րջիձՠէ. լՠշ. 

1078, 42՜, 72՝] — Յճջե՜կ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜է էզձզ ՠ-

յզոժճյճո ժ՜ռճսռ՜ձՠէ աճտ... 

՜. 310՝—7՝ Ս՜իկ՜ձտ ՠս հ՜սջզձ՜՟ջճսդզսձտ 

աճջ ճսոճսռ՜ձբ ՠյզոժճյճո՜յՠպձ ձկ՜ աճջ լՠշ-
ձ՜՟ջՠ՜ռ... 311՜—3՜  Պ՜պճս՜ժ՜ձ ՠխ՝՜հջ, ճջ-

յբո լՠշձ՜՟ջՠռ՜տ ատՠա Աոպճս՜թճհ իջ՜կ՜ձ՜սձ... 

313՜—7՝ Զ՞ճսղճսդզսձ — Տՠ´ո, ՠխ՝՜հջ, ՜շ զ էզձՠէ 

տՠա ը՜խ՜խ՜ջ՜ջ ՠս եճսեժ՜է... 

Ե. 319՜—25՝ Յ՜խ՜՞ո ըճջիջ՟ճհ ՠժՠխՠռսճհ 

— Անձ ՜ձՠխ՜ժ՜ձ ՠս ՝՜աճսժձ ժ՜ջճխ՜ժ՜ձ... 

Զ. 326՜—31՝ Խջ՜պ ձճջգձձ՜հ տ՜ի՜ձ՜հզռ — 

[Տբջ] կՠջ Յզոճսո Քջզոպճո ՜ոբ. Դճստ մբտ հ՜հոկ ՜ղ-

ը՜ջիբ... 

Է. 331՝—5՜ Հ՜ջռճսկձ ՠյզոժճյճոզ — Աոպճ-

ս՜թ՜հզձ ՠս ՠջժձ՜հզձ ղձճջի չՠջձ՜ժ՜ձ զ Հ՜սջբձ... 

զ չՠջ՜հ ճսջճստ կզ ՟ըձզռՠո ՠս էզձզռզո ժռճջ՟ կՠ-

խ՜ռ ձճռ՜հփ 

Ը. 335՜—8՜ Գ՜ձլ ժզջ՜ժկպզ ՜ո՜ («Գջզ-

՞ճջ») — Գՠջ՜կ՝՜ջլ Աոպճս՜թ, /Գճչՠ՜է՟ զ ա՜ս-

ջ՜ռ... 

2. 338՜—42՜ Գ՜ձլ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ («Գջզ-

՞ճջզ բ») — Գըդ՜ զ կՠա Տբջ ՜կՠձ՜ժ՜է, /Ես էճսջ ՝-

ձճսդՠ՜ձո կՠջ պըժ՜ջ՜ռՠ՜է... 

3. 342՝—59՝ Գ՜ձլ իջ՜ղ՜վ՜շ Սճսջ՝ Էնկզ-

՜թձզձ, ՜ո՜ռՠ՜է զ պբջ Աշ՜տՠէճհ Սզսձՠ՜ռ («Տբջ 
Աշ՜տՠ՜է») — Տՠոզէ ՜ձծ՜շ ՜իՠխ ճս ՜ձտձձզձ, 

/Զ՜ջկ՜ձ՜ա՜ձ իզ՜ռկ՜կ՝ զ էզձ... 

դ. 359՝—64՝ Կ՜ձճձ կՠշճձ ՜սջիձՠէճհ — Ս՜խ-

կճո... Ըձդՠջռճս՜թ հԵէզռ. Խ՜սոՠռ՜ս Տբջ գձ՟ Մճչ-

ոզոզ ՠս գձ՟ Աի՜ջճձզ... 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

1. 1՞ (Կ՜ջ՜յՠպ ՞ջմզ)  Աս՞ձՠ՜ Յզոճսո ՜ձժ՜-

ջզո (ձկ՜ձ՚ 83՜, 93՝)փ 

30՝ ...ԶՏբջ Ս՜ջ՞զո հՠյզոժճյճո//(31՜)ո հզղբ 

ՠս աԿ՜ջ՜յՠպ ՜՝ՠխ՜հո, ճջ ա՜հո ո՜ժ՜ս ՞զջո ՞ջՠ-

ռզ (ձկ՜ձ՚ 31՝—2՜, 46՝—7՜)փ 

40՝ ... Ես աԿ՜ջ՜յՠպ ՜՝ՠխ//(41՜)՜հո հզղՠ՜հ 

ՠս Աոպճս՜թ ալՠա հզղբ. ՜կբձ (ձկ՜ձ՚ 46՜, 61՜, 

72՝—3՜)փ 

57՜ ԶՏբջ Ս՜ջ՞զո հզղՠ՜... (ձկ՜ձ՚ 39՜, 44՜, 

59՜, 71՝, 75՜, 79՝, 82՜, 84՜ ՠս ՜հէճսջ)փ 

60՜...Ես ազո հզղՠ՜հ (ձկ՜ձ՚ 90՜, 99՜, 123՜, 

139՜ ՠս ՜հէճսջ)փ 

70՜ Զոպ՜ռ՜սխ ոճջ՜՚ ապբջ Ս՜ջ՞զո ՠյզոժճ-

յճո ՠս ա՜ձյզպ՜ձ ՜՝ՠխ՜հո` Կ՜ջ՜յՠպ ՜խ՜մՠկ 

ոջպզ կպ՜ստ ՠս ի՜ոպ՜պճսձ հճսոճչ ՠս ՝ճէճջ ի՜ս՜-

պճչ հզղ՜պ՜ժՠէ ակՠա զ ոճսջ՝ ՠս զ կ՜տջ՜վ՜հէ ՜-

խ՜սդո լՠջ կզճչ Աոպճս՜թ ճխճջկզս. ՠս զձտձ, ճջ ՜-

շ՜պձ բ զ պճսջո ՝՜ջՠ՜ռ, հզղՠոռբ ալՠա զսջ կզսո՜ձ-

՞՜կ ՞՜էոպՠ՜ձ ՠս ՠջժձզռ ՜ջտ՜ճսդՠ՜ձ ՜ջե՜ձ՜-

սճջո ՜ջ՜ոռբ զ Քջզոպճո Յզոճսո զ Տբջ կՠջ, ճջ բ ՜-

սջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձո. հ՜կբձփ 

82՝... Ես աթջճխո հզղՠ՜հ (ձկ՜ձ՚ 96՜, 97՜, 

103՜, 113՜, 115՜ ՠստ ՜հէճսջ)փ 

87՝ ... Ես աՠջ՜ըպ՜սճջտո //(88՜) կՠջ զ հ՜-

խ՜սդո լՠջ հզղՠռբտ. ՜կբձ (ձկ՜ձ՚ 161՜, 209՝—10՜, 

306՝)փ 



98՜... Ես ազո, ա՜ձյզպ՜ձո հզղբփ 

100՜ Զպբջ Կզջ՜ժճոո ՜խ՜սդո հզղՠռբտ, ճջ 

աըզջ՜ջո (՜հոյբո) ղձճջիՠ՜ռ (ձկ՜ձ՚ 265՜)փ 

104՝ ...Ես ազո հզղՠ՜հ ՠս ա՜ձ//(105՜)յզպ՜ձ 

ՠս աոձ՜ռՠ՜է ՠս տ՜խռ ՠս թ՜ջ՜սփ 

111՜...Վ՜ՙ, տճսձո ժճս ձՠխբփ 

127՝ Ակ զ՛ձմ ՜ձՠկ, պ՜ստո (՜հոյբո) ժճս ձՠ-

խբ, զ Մճսըջ// (128՜) ՜ձզո... 

138՝ Աս՞ձՠ՜ Յզոճսո ՠս ՜ա՜պՠ՜ ազո զ կՠ-

խ՜ռփ 

139՝ Քջզոպճո Աոպճս՜թ, տճ ՜ձ՜ջ՜պ Կճսոզտ 

՝՜ջբը՜սոճսդՠ՜կ՝ նձնՠ՜ ալՠշ՜՞զջ ՜ձռ՜ձ՜ռփ 

152՜...Ես աոյ՜ո՜սճջո ՜սջիձբփ 

153՝ ...Ես աՔզկզժո հզղՠ՜ռ//(154՜), ճջ կՠա 

է՜ս ծ՜ղ ճսպ՜ռճսռփ 

165՝ Աձկՠխ՜՟զջ էՠջճստ, ազ ժ՜ջ կՠջ ՜հո բփ 

182՝...Ես Նՠջնզոո հզղՠ՜փ 

196՜...Ես ակՠջ ժՠջ՜ժջճխտո հզղՠ՜ռ (ձկ՜ձ՚ 

206՜, 271՝—2՜, 281՜, 304)փ 

207՜...Ես ազո, ախ՜ջզյո հզղՠ՜հփ 

224՜ Քջզոպճո Աոպճս՜թ, էճհո ի՜հջՠձզ, հճջ-

ե՜կ ՞՜հռՠո ՜շծ՜շ վ՜շրտ հ՜հձկ ՜սճսջ ՜իՠխզձ, 

նձնՠ՜ ալՠշ՜՞զջ հ՜ձռ՜ձ՜ռ զկճռ, աՠխժՠէզ` Կ՜ջ՜-

յՠպ ՜՝ՠխ՜հզո, ՠս աի՜հջձ զկ՚ աՈչ՜ձբո տ՜ի՜ձ՜հ, 

ՠս ակ՜հջձ զկ՚ աԱազա ՠս աճսոճսռզմո զկ՚ ապբջ Ս՜ջ-

՞զո, ճջ ղ՜պ ՠջ՜ըպ՜ւճջ բ կՠա ՜սջիձճսդՠ՜կ՝ ՠ-

խզռզձ. ՜կբձ. ՠս աի՜յջՠխ՝՜ջո //(224՝) զկ՚ աԱժճ՝ 

ՠս ա՜կճսոզձձ զսջ՚ աԱհկՠէզտձ, ՠս աճջ՟զձ զսջՠ՜ձռ՚ 

աԱջխճսձղ՜հձ, ՠս ատՠշզձ զկ՚ աԻ՜էձ, ՠս աճջ՟զձ զսջ՚ 

աՅճչոբվ, ՠս ավՠո՜հձ զկ՚ աԻղը՜ձձ, ՠս ատուջձ զկ՚ 

աՈսոպզ՜ձ՜հձ, ՠս աճջ՟զձ զսջ՚ աՇ՜ջզ՜ջձ ՠս աո՜-

ձ՜յի՜հջ զկ՚ աՃ՜ձ՜ազաձ, ՠս աո՜ձ՜կ՜հջձ զկ՚ Սճսէ-

դ՜ձձ ՠս ՜հէ ա՜կՠձ՜հձ ՠջ՜ըպ՜սճջ Ք[զ]կզժո, ճջ 

ղ՜պ ժճս թ՜շ՜հբ կՠա ՠս ՜կՠտՠ՜ձ, ՜սջիձՠ՜է Աո-

պճս՜թճհ զ կբձն. ՜կբձփ 

Գջՠռ՜ս ՞զջո զ դվ՜ժ՜ձզ Հ՜հճռ ՊՃՁԷ (1438) 

բջ, զ Մճսըջ՜ձզո, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սճսջ՝ Աոպճս՜-

թ՜թձզո, զ ՞ՠխո, ճջ ժճմզ Վ՜ջ՟զոճսյ՜ձ, ՠջ՜ը-

պ՜սճջտ կՠջ ՜սջիձՠ՜է ՠխզռզ. ՜կբձփ 

268՜...Ես աո՜ձ՜կ՜հջո հզղՠ՜, ճջ ծ՜ղ յ՜պ-

ջ՜ոպՠ՜ռփ 

268՝ աԿ՜ջ՜յՠպ ՠս աոճսպ՜ձճսձ ՜՝ՠխ՜հո ՠս 

աճսոճսռզմձ զկ՚ ապբջ Ս՜ջ՞զո ՠյզոժճյճո՜ռ զ հ՜-

խ՜սդո լՠջ հզղՠռբտ, ՠս Աոպճս՜թ, ճջ ՜շ՜պձ բ զ 

պճսջո ՝՜ջՠ՜ռ, հզղՠոռբ ալՠա զ կզսո՜ձ՞՜կ <՜ձ-

՞՜կ> ՞՜էճսոպձ. ՜կբձփ 

276՜...ԶՎ՜ջ՟՜ձ ո՜ջժ՜ս՜՞ո, ճջ աէճջո ՠ՝ՠջ, 

՜խրդո հզղՠռբտփ 

277՜ ԶՇ՜իձ՜յ՜հպո ՜խ՜սդո հզղՠռբտփ 

305՜...Ես աՄզոջզժո հզղՠ՜հփ 

306՜...Ես աՓ՜ղ՜ը՜դճսձո հզղՠ՜հփ 

314՜ ԶՔզկզժո հզղՠ՜, ճջ ածկճսշո է՝ՠջփ 

317՝...Ես ձճս՜ոպ ՞ջմ՜ժո, վթճ[ս]ձ ՠս ապ՜շ՜-

յՠ՜է ՜ձլձ ՠս աԿ՜ջ՜յՠպ ՜՝ՠխ՜հո, ՠս աթձճխո զկ՚ 

աՅճչ՜ձձբո տ՜ի՜ձ՜հձ ՠս ակ՜հջձ զկ՚ աԱազա, ՠս 

աճսոճսռզմձ զկ՚ ապբջ Ս՜ջ՞զո, ճջ ղ՜պ ՠջ՜ըպ՜սճջ 

բ զ չՠջ՜հ կՠջ, ՜սջիձճսդՠ՜կ՝ ՠխզռզձ. ՜կբձփ Ես ՜հէ 

՜կՠձ՜հձ ՠջ՜ըպ՜սճջտո կՠջ, ՠս աո՜ձ՜յի՜հջձ զկ՚ 

աՃ՜ձ՜ազաձ, ՠս աո՜ձ՜կ՜հջձ զկ՚ աՍճսէդ՜ձ, ՜սջի-

ձճսդՠ՜կ՝ ՠխզռզձ. ՜կբձփ Ես ա՜հէ ՜կՠձ՜հձ ժՠջ՜ժ-

ջճխտո կՠջ, ճջ ՜հո ՞ՠխճսկո ակՠա ժՠջ՜ժջՠէ ՠձ ՠս ճջ 

ղ՜պ ՠս ճջ ո՜ժ՜ս աչ՜ջլո ՜շռՠձ զ Քջզոպճոբ Աո-

պճսթճհ կՠջճհ. ՜կբձփ Ես աՔզկզժո ՜խ՜սդո հզղՠռբտ, 

ՠս ի՜ջՠս՜ձո կՠջ՚ աԿ՜ջ՜յՠպ ՠս ա՜կճսոզձ զսջ՚ ա-

Մզոջզժ ՜սջիձճսդՠ՜կ՝ ՠխզռզձ. ՜կբձփ 

2.  325՝ (Վ՜ջ՟՜ձ ՞ջմզ)... Ես ակ՜տջ՜կզպ պբջ 

Վ՜ջ//(326՜)՟՜ձձ հզղՠռբտ զ Քջզոպճո, աՠխ՝՜հջձ 

զսջ՚ աԿ՜կջզժձ, աՍ՜ջ՞զոձ ՠս աթձ՜սխոձ զսջՠ՜ձռ, 

ՠս զձտձ Քջզոպճո Աոպճս՜թ լՠա հզղճխ՜ռ՟ ճխճջկՠո-

ռզ. ՜կբձփ 

342՜ Զ՞՜ձլո ՜ո՜ռ ճս աՠխժՠէզո հզղՠ՜ռ, էզ 

ոջպզս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռ ճս Աոպճս՜թ ատՠա 

հզղՠ՜ռ. ապբջ Վ՜ջ՟՜ձ ՠյզոժճյճոձ հզղՠռբտ զ հ՜-

խ՜սդո լՠջ. ՜կբձփ 

3.  359՝ (Պ՜սխճո ՞ջմզ)... Ես ՞թճխզ պ՜շզո 

հզղկ՜ձ ՜ջե՜ձ ՜շձՠէ հ՜ոպզո աե՜ի՜իճպ կՠշՠ՜է 

իճ՞զո, ա՜հո ա՜ձ՜ջե՜ձ` ոճսպ Պ՜սխճոզո ՜խ՜մՠկ 

հզղՠ՜է զ Տբջփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1՝ Եո՚ Պ՜ղ՜ջ՜դ, զկ ի՜է՜է չ՜ոպ՜ժճռ զկճռ 

՞ձՠռզ Մ՜ղպճռո զկ իճ՞ճհո ի[՜]կ՜ջ զկ ՜ս՜՞ ճջ-

՟զձ՚ Ոս՜ձզձ, Յբպժ՜ջզձ. զկ ժճխ՜ժզռձ՚ Սճսէդ՜-

ձզձ, կ՜ջձ՚ Նզժ՜ջզձ, ի՜հջ՚ Խ՜ձզձ, ՟ճսոպջձ՚ Գճս-

էճսկզձ, Գճսէը՜ձ՟զձ, Շ՜ի՜սճջզձ, դճշզձ՚ Գջզճ՞ճ-

ջզձ, Ղ՜ա՜ջզձ, Ոչ՜ձբոզձփ Իկ ՜ջպ[՜ջՠ՜ձ] կՠջ-

լ՜սճջ՜ռ իճ՞ճռձ ձձնՠռՠէճռձ, ճչ ճջ ժ՜ջ՟՜հ ժ՜կ հզ-

ղզ, Աոպճս՜թ ալՠա հզղզ. ՜կբձփ Թվ՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ 

ՋՂԲ (1543) պ՜ձճսպբջձփ 

2. 318՜՝ Եո՚ Մ՜ջ՞՜ջբո ՠս Կզջ՜ժճոո ճջ՟զ 

Գջզ՞ճջզձ ՠս Վ՜ջ՟՜ձզոզձ դճշձ՚ Խ՜սծ՜յ՝՜ղըզձ, 

Խ՜ձզձ, ՜շզ Մ՜ղպճռո ՠս պճսզ զ ՟ճսշձ ոճսջ՝ ԸՍ-

պՠվ՜ձճոզ Ն՜ը՜յչժ՜զձ ՠս Սճսջ՝ Կ՜ջ՜յյՠպզձ 

ՠս Սճսջ՝ Փաժ՜ոճհ ի՜հջ՜յյՠպզձ ՠս Սճսջ՝ պբջ Յճ-

չ՜ձզոզձ, ՠս Սճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թզձ ՠս Սճսջ՝ Մ՜ջ-

պզջճոզձ, ՠս ՜հէ ոջ՝ճռձ, ճջ ՜ոպ ժ՜ձ ի՜ս՜տՠ՜է, 

հզղ՜պ՜ժ կՠջ ՠս կՠջ թձճխ՜ռձ՚ Խճձ՟տ՜ջզձ ՠս 

ի՜սջձ զկ՚ Գջզ՞ճջզձ ՠս ՠխ՝՜ջձ զկ՚ Զ՜գ՜ջզձ. ՜-

կբձփ Եո՚ Մ՜ջ՞՜ջբո, պճսզ Մ՜ղպճռո զ ՟ճսշձ ոճսջ՝ 

ՠժՠխՠռճսձ, ճջ ժճմզ Նճջե՜հչ՜ձո ՠս ՠպճս զ լՠշձ 

կ՜ի՟՜ոզ Աոպճս՜թ՜պճսջ ՜՝ՠխ՜հզձ, ՠս զ ՟ճսշձ 

ոճսջ՝ ՠժՠխՠռճսձ չ՜ըկըձփ Ոչ ճջ ժ՜ջ՟՜հ ժ՜կ ՜ս-



 

ջզձ՜ժբտ, կզ ՝ՠջ՜ձ Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ոբտ Խ՜սխ-

ծՠ՜յ՝՜ղըբ. ՜կբձփ Ի դվ՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ ՌԼԴ (1585), 

Աոպճս՜թ աՄ՜ջ՞՜ջբձ ՠս Կզջ՜ժճոձ ՜սջիձզ. ՜կբձ, 

ՠս ՠխզռզ, ՠխզռզփ Եո՚ ոճսպ՜ձճսձ Գջզ՞ճջ ՜՝ՠխ՜հո 

՞ջՠռզփ 

3. 1՞ (ԺԶ ՟. ՝ճէճջ՞զջ) Գզջտո ՜հո ոՠյի՜ժ՜ձ 

Սճսջ՝ Էնկզ՜թձզ հզղ՜պ՜ժ բ, ճսջ ՠս զռբ զ Սճսջ՝ Ա-

դճշո ՟՜՟՜ջՠոռբփ 

4. 318՜ (ԺԹ ՟., ձրպջ՞զջ) Մըզդ՜ջ հզղՠռբտ 

ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 1՟ Գզջտո Սճսջ՝ Էնկզ՜թձ՜ բփ 

1043 
Մ Ա Շ Տ Ո Ց  Ձ Ե Ռ Ն Ա Դ Ր Ո Ւ Թ Ե Ա Ն  

 ԺԶ — XVI 

ԳՐԻՉ՚ Մըզդ՜՛ջփ 
ԹԵՐԹ՚ 119+1 (ժջժ. 1). մ՞ջճս՜թ՚ 3՝—5՝փ ՊՐԱԿ՚ 1×1+Ա—

Ժ×12 (Թ 10)+1×1փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ 1, 119՚ կ՜՞՜խ՜դփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 
14,3×10,3փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջ (1՟—3՜՚ ձրպջ-
՞զջ)փ ՏՈՂ՚ 17փ ԿԱԶՄ՚ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ ՟շձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ 
պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ժ՜ձ՜մ կՠպ՜տոփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Քջզոպճոձ ճս ՜շ՜տՠ՜էձՠջզռ 
կբժգ (ի՜ս՜ձ՜՝՜ջ Պՠպջճոգ) ՠս յ՜պճսզջ՜պճսձ՚ 1՝ ՞թ՜ձժ՜ջգ 
՜սՠէզ իզձ բ տ՜ձ լՠշ՜՞ջզ կզսո կ՜ձջ՜ձժ՜ջձՠջգ. Ձՠշձ՜՟ջճս-
դզսձ ՠյզոժճյճոզ՚ 6՝. Ձՠշձ՜՟ջճսդզսձ ժ՜դճխզժճոզ՚ 52՝. Օջի-
ձճսդզսձ կՠշճձզ՚ 78՝փ Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 7՜, 53՜, 79՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձ, դշմձ՜հզձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ 
դշմձ՜՞զջ, ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպ, ժ՜ձ՜մ, 
ոՠս, ՟ՠխզձ, կ՜ձճսղ՜ժ՜՞ճհձ, ճոժզփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջ դ՜ձ՜տզռ ՞ջ՜-
՟՜ղպգ պՠխ—պՠխ ՞ճսձ՜վճըճս՜թփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ ՜ձժզսձձՠ-
ջճսկ դՠդՠս՜ժզ կ՜ղճս՜թ ՠս կ՜ո՜կ՝ ռՠռ՜ժՠջփ 
Լճսո՜ձռ՜ա՜ջ՟ՠջզ ՠս ա՜ջ՟՜՞ջՠջզ կզ կ՜ոգճսջճս՜՞թ՜հզձ: 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

1. 6՜—52՜ Ձՠշձ՜՟ջճսդզսձ ՠյզոժճյճո՜ռ — 

Յճջե՜կ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜է էզձզէ ՠյզոժճյճո ժ՜ռճսռ՜ձՠէ 

աճտ...  

— 6՜ դՠջդՠջճսկ՚ ըճջ՜՞զջգ ՠս ոժա՝ձ՜պճխգ, զոժ 

7՜—ճսկգ՚ ոժա՝ձ՜պճխգ ժջժձճս՜թփ 

՜. 45՝—52՜ Ս՜իկ՜ձտ ՠս ՜սջզձ՜՟ջճսդզսձտ, 

աճջ ճսոճսռ՜ձբ ՠյզոժճյճո՜յՠպձ ձկ՜, ճջ լՠշձ՜-
՟ջՠ՜ռ — Պ՜պճս՜ժ՜ձ ՠխ՝՜հջ, ճջյբո լՠշձ՜՟ջՠռ՜տ 

ալՠա Աոպճսթճհ իջ՜կ՜ձ՜սձ... 47՝—52՜ Զ՞ճսղճսդզսձ 

— Տՠո ՠխ՝՜հջ, ՜շ զ էզձՠէ տՠա ը՜խ՜խ՜ջ՜ջ ՠս եճսե-

ժ՜է... 

2. 53՜—77՜ Կ՜ձճչձ հճջե՜կ ժ՜դճխզժճո լՠշ-

ձ՜՟ջՠձ — Յճջե՜կ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜է էզձզձ ՝՜ջլջ՜ռճսռ՜-

ձՠէ աճտ զ յ՜պզս ժ՜դճխզժճոճսդՠ՜ձ Տ՜ձո Հ՜հճռ... 

3. 77՝—8՜ Ահո ՠձ ձզսդտ ՠս յբպտ ոջ՝՜էճհո կՠ-

շճձզձ (Խճջ՜՞զջգ ժջժ. բ 77՜)փ— Պ՜է՜ո՜ձզ վ՜հպզ 

իճսձ՟, ը՜ո՜ յպջզջ բ՚ դճսխդ Ա.... կճսղժ, հ՜կ՝՜ջ, ձճ-

ծբո, ծ՜յճսշ՚ ձճսժզ կզփ  

4. 79՜—113՜ Կ՜ձճչձ ՜սջիձճսդզսձ Սջ՝ճհ կՠ-

շճձզձ ՜հոյբո ՜ջ՜ոռՠձ — Ասճսջ Մՠթ իզձ՞ղ՜՝՜-

դճնձ, զ ե՜կ ոճսջ՝ յ՜պ՜ջ՜՞զձ, աոճսջ՝ կՠշճձձ դ՜-

վՠձ զ հ՜կ՜ձ ՜ջթ՜դզ... 

՜. 94՝—5՜ Ես ՜յ՜ ՜ոՠձ ակՠխՠ՟զո ՜ձճսղ — 

Հ՜հջ ՜կՠձ՜ժ՜է, ճջ ՜շ՜տՠռՠջ աՄզ՜թզձ Ոջ՟զտ տճ զ 

վգջժճսդզսձ կ՜ջ՟ժ՜ձ, իՠխբջ ՠս աՀճ՞ճհ՟ յ՜ջ՞ՠսո... 

՝. 99՝—103՝ Ք՜ջճա լ՜հձզս հԱսՠպ՜ջ[՜ձզձ], 

գոպ ՜ձճս՜ձ զսջճհ («Նբջոբոզ ՠջ՞») — Նճջ ՜սջիձճս-

դզսձ գձ՟ ի՜ջռս՜թճհ կ՜խդ՜ձ՜ռ կ՜պճսռ՜ձՠկտ... 

5. 113՜—9՝ [Մՠխ՜՟ջ՜ժ՜ձ ախնճսկձ] — Մՠխ՜ 

հ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ` Հ՜սջ ՠս Ոջ՟ճհ, Հճ՞ճհձ 

Սջ՝ճհ, ՠս զկ տ՜խռջ ըոպՠխթճխզձ... 

6. 1՟—3՜ [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձ ԺԷ ՟. ձրպջ՞զջ] 

[Ախրդտ] — (Սժ. դՠջզ) /// ձ՜է, ՠս ՟՜ոզէ գձ՟ ոճսջ-

՝ո տճ, ղձճջիՠ՜հ Տբջ աը՜խ՜խճսդզսձ ՠժՠխՠռճհ տճսկ 

ոջ՝ճհ ՠս ՜կՠձ՜հձ ի՜ս՜պ՜ռՠէճռ... ՜սՠպ՜՝ՠջՠ՜ ՜ոՠ-

էճչ. Եժ՜հտ ՜սջիձՠ՜էտ Հ՜սջ զկճհ, ե՜շ՜ձ՞ՠռբտ հ՜սզ-

պՠձզռ ՝՜ջճսդզսձո. ՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

119՝ Ըոպճս՞ ըճոպճչ՜ձՠռբտ ա՜յձ՜ջե՜ձ Մըզ-

դ՜ջո լՠջ ՜խ՜սդտձ հզղբռբտփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 1՜ (ԺԸ ՟. ՝ճէճջ՞զջ) Աոպճս՜թ ՜սջիձբ աՍզ-

կ՜հճձ, ճջ ՠջՠպ ՜հ[ո] ե՜կճսռ Վջ՟՜ձզձ ՠս Ջ՜ղզձ, 

Աոպճս՜թ ՜սջիձբ. աՍզկ՜սճձ ՠս աԳջզկճջձ, Վդ՜ձՠոձ 

ՠս ակ՜հջձ՚ Ճ՜ղձ, ՠս Աոպճս՜թ՜յպճսջձ ՜սջիձբ. ՜կբձփ 

2. 1՞ Սճսջ՝ ՞զջտո իղ՜[պ՜]ժ բ Թ՜դճսէզձ, Խՠջ-

ը՜՟ճսձզձ, ՠս ճջ՟ճհձ ձճջ՜՚ Ք՜ի՜ձ՜հյՠպզո ՠս Հՠ-

ջ՜յՠպզձ, ՠս Թճջճոզձ, Նզժ՜ջզձ, Խզժ՜ջզձ, Խբմզ-

ժզձ ՠս Տճսձզժզձ, ՠս ՜կՠձ՜հձ ձ[ձ]նՠռՠէճռ. ՜կբձփ 

Դ՜ջլՠ՜է իղբռբտ աԽ՜մ՜պճսջձ ՠս ազս[ջ] ժզձ՚ Գճսէզո-

պ՜ձ ՠս աու[ջ] ի՜հջձ՚ Պ՜խպ՜յո՜ջ ՠս ակ՜հջձ զսջ, ճջ 

ՠջ[ՠպ] ՞զջտո զ լՠշձ Աժճ՝ ՜՝ՠխ՜հզձփ Աոպճս՜թ ՜սջ-

իձբ ապբջ Գզրճջզձ ձ[ձ]նՠռՠ՜է. Աոպճս՜թ ազ[ս]ջ 

կՠխտձ ճմ իղբ. ՜կբձփ Հ՜հջ կՠջփ 
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ՍՏԱՑՈՂ՚ Աոպճս՜թ՜պճսջփ 
ԹԵՐԹ՚ 150. մ՞ջճս՜թ՚ 120՝—1՜փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԺԳ×12 (Ա, Բ 

11, ԺԳ 8)փ ՆԻՒԹ՚ կ՜՞՜խ՜դփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 13,5×9,4փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ 
կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 20փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟, ղ՜՞՜-
ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ղՠջպ՜սճջ կՠ-
պ՜տոփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 1՜, 21՜, 
36՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚  ՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚  ի՜ձ-
՞ճսռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ՝՜ռ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ, ձ՜ջձն՜-
՞ճհձփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Յճչի՜ձձճսփ Թ ՟.փ 
2(Ա—Բ)+2(Գ—Դ), ոպ՜ռճս՜թ կբժ դՠջդզ գձ՟է՜հձ՜ժզ ի՜պճս-
կզռ ՠս ի՜պճս՜թ կ՜ոՠջզ գձ՟ՠջժ՜հձ՜ժզ ՠջժպ՜ժճսկզռփ Մ՜՞՜-
խ՜դ, ՠջժոզսձ, ՝ճէճջ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ Ա՝, Գ՝, Բ՜, 
Դ՜, Բ՝, Դ՝, Ա՜, Գ՜ «///[հ՜սզպՠձ]՜ժ՜ձոփ Ահո ՠձ հ՜սզպՠձ՜-
ժ՜ձ ժՠ՜ձտ... ազ ճսձզռզձ աճսջ[՜]ըճսդզսձ զկ էզճչ///»փ (ԺԷ 2—
13)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդզսձզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճսձ՜վճ-
ըճս՜թ, ճջճղ դՠջդՠջճսկ ՝ձ՜ժ՜ձ ժպջճս՜թտձՠջ, կբժ—ՠջժճս դՠջ-
դՠջզ ժպջճս՜թտձՠջգ կՠպ՜տոդՠէճչ ժ՜ջ՜թփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ տՠջ-
թճս՜թ, ՜ձժզսձձՠջգ՚ կ՜ղճս՜թ, դզժճսձտզ ժ՜ղզձ կ՜ո՜կ՝ չձ՜ոճ-
ս՜թ ՠս յճժճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1. 1՜—21՜ Կ՜ձճձ ը՜մ ՜սջիձՠէճհ — Բՠջՠձ 

հՠժՠխՠռզձ ՠս էճս՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ ՠս ՜յ՜՚ ՞զձճչ... 

2. 21՜—35՝ Կ՜ձճձ նճսջ ՜սջիձՠէճհ — Գձ՜ձ 

կզ՜՝՜ձ ը՜մզս ՠս կճկՠխզձ՜ստ... 

3. 36՜—47՜ Կ՜ձճձ կժջպճսդՠ՜ձ, հճջե՜կ տջզո-

պճձՠ՜հ ՜շձՠձ — Բՠջՠձ աՠջ՜ը՜հձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռ-

սճհձ, ՠս ձ՜ ըճոպճչ՜ձզ... 

4. 47՜—55՝ Կ՜ջ՞՜սճջճսդզսձ ի՜ջո՜ձ՜ռ — Տ՜-

ձզ տ՜ի՜ձ՜հձ ավՠո՜հձ ՠս աի՜ջոձ ՜շ՜նզ ըճջ՜ձզձ... 

5. 55՝—6՝ Ես հՠպ ճսդ ՜սճսջռ չՠջ՜ռճսռ՜ձբ տ՜-

ի՜ձ՜ձ յո՜ժձ — Ոս Ս՜խկճոձ. Եջ՜ձզ ՜կՠձՠռճսձ... 

6. 56՝—61՜ Կ՜ձճչձ ի՜խճջ՟ պ՜էճհ — Աշձճս 

տ՜ի՜ձ՜հձ աի՜խճջ՟ձ ը՜մզս ՠս Ասՠպ՜ջ՜ձ՜ս... 

7. 61՜—78՝ Կ՜ձճչձ ա՜կՠձ՜հձ ձձնՠռՠ՜էո ՜շ 

Քջզոպճո հճսխ՜ջժՠէճհ — Աոՠձ. Զՠջժզձտ յ՜պկՠձ... 

8. 78՝—84՜ Իոժ հՠջժջճջ՟ ՜սճսջձ — Եջդ՜ձ զ 

՞ՠջՠակ՜ձ Ս՜խկճո. Եխզռզ ՜ժ՜ձն... 

9. 84՜—96՜ Կ՜ձճչձ ա՜կՠձ՜հձ չ՜ղծ՜ձՠ՜է 

պխ՜հո ճսխ՜ջժՠձ ՜շ Քջզոպճո — Ս՜խկճո. Աշ տՠա, 

Տբջ, ի՜կ՝՜ջլզ... 

10. 96՜—8՝ Աշ՜ս՜սպճսձ ՠջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ 

— Ես ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Եխզռզ ՜ձճսձ Տՠ՜շձ... 

11. 98՝—102՝ Կ՜ձճձըո բ ի՜ձ՞զոպ ՜շձՠէճհ — 

Ս՜խկճո. Եջ՜ձզ ճսկ... 

12. 102՝—19՝ Կ՜ձճձ պՠ՜շձ՜ժ՜ձ ՜սջիձՠէճհ 

— Աթՠձ աձճսզջՠ՜էձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ ՠս ՟ձՠձ ժ՜ջ-

կզջ ՝՜կ՝՜ժ... 

13. 109՝—10՜ Կ՜ձճձ ՜խ ՜սջիձՠէճհ — Ս՜խկճո. 

Աոպճս՜թ ճխճջկՠ՜ կՠա.... 

14. 110՜—26՝ Կ՜ձճչձ Մՠթզ իզձքղ՜՝՜դզձ 

Ոպձ՜էճս՜զձ, գոպ ճջճսկ ՜ո՜ռ Յզոճսո, ՠդբ. Ասջզ-
ձ՜ժ կզ ՠպճս լՠա: Զճջ ՜ջ՜ջՠ՜է բ պՠ՜շձ Եվջՠկզ 
Խճջզձ Աոճջճց, աճջ դ՜ջ՞կ՜ձ՜ռ ոճսջ՝ ՟զպ՜յՠպձ 

Հ՜հճռ կՠթ՜ռ Գջզ՞ճջզճո Վժ՜հ՜ոբջձ — Ի ԺԳ ե՜կճսձ 

աժձզ ժ՜պ՜ջկ՜ձ ոջ՝ճհ յ՜պ՜ջ՜՞զձ եճխճչզձ զ ՞՜-

սզդ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռճհ... 118՜—9՜ Ս՜ջժ՜ս՜՞ձ տ՜ջճաբ 

— Աոպճս՜թ կՠթ, ոտ՜ձմՠէ՜՞ճջթ ա՜սջճսդզսձ... 

15. 126՝—33՜ Ք՜ջճա յ՜պճսզջ՜ձզ աճջ աՠժճս-

ռ՜ձբ տ՜ի՜ձ՜հձ եճխճչջ՟ՠ՜ձձ — Ն՜ըտ՜ձ ոժզա՝ձ 

ըճջիջ՟ճհձ ՜շՠ՜է աոճսջ՝ Ասՠպ՜ջ՜ձ... 

16. 133՜—6՝ Կ՜ձճձ ՜սջիձճսդզսձ ժ՜էճհ ՠս իձ-

լ՜ձճհ — Ս՜խկճո, Կռոջ՟. Քՠա չ՜հՠէբ... 

17. 136՝—7՜ Ախրդտ ճջ յզխթ զձմ ժՠջՠ՜է զռբ է 

— Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, ճջ ոճսջ՝ ՠո ՠս զ ոճսջ՝ ի՜ձ՞ճս-

ռՠ՜է... 

18. 137՜՝ Ախրդտ ճջ ժՠջ՜ժճսջ կզ՜հձ յխթզ — 

Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, ճջ ՞էըճռ ՜շ՜տՠէճռձ Պՠպջճոզ... 

19. 137՝—49՝ Եսխ՜՝ՠջզռ Ասՠպ՜ջ՜ձ [ՠս Հ՜ձ-

՞ոպՠ՜ձ]. Մ՜դբճո — Ես հՠջՠժճհզ ղ՜՝՜դճսձ ճջճսկ 

էճսո՜ձ՜հջ... ազ ճմ ըձ՟ջՠկ աժ՜կո զկ, ՜հէ աժ՜կո ՜հձճ-

ջզժ ճջ ՜շ՜տՠ՜ռգձ ազոփ 

Բ. 150՝—1՜ [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձ ԺԷ ՟., ձրպջ՞զջ] 

1. 150՝ [Աշ՜տՠէզ Բ՜խզղՠռճհ պ՜խ Յճչ՜ո՜վճս 

(ի՜պճս՜թ. պյ. 1971)] — Բ՜ջխ՜կ ՜ո՜ռ. Աշ՜ժ կզ 

՜ոՠկ, էոբ, /Ոջ դբ զ կզպ յ՜իՠո տՠա ՝՜աճսկ ղ՜ի բ... 

2. Պ՜պ՜շզժ յ՜իյ՜ձ՜ժ Գ՜ [Գզջ ժ՜յ՜թզ] — 

Կ՜կ՜ս Աոպճսթճհ. Ակբձ ՜ոբ, Փ՜ձճո... 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

149՝ Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ ոճսջ՝ ՞ջճհո. Փ՜շտ ՜կՠ-

ձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ՚ Հ՜սջ ՠս Ոջ՟սճհ ՠս Հճ՞սճհձ 

Սջ՝ւճհ, հ՜կՠձ՜հձ ՞ճհՠխբձ ՜ջ՜ջ՜թճռ ՠս զ ՞ՠջ՜յ՜հ-

թ՜շ ոջ՝ճհ հ՜կՠձ՜հձ ե՜կ ՠս հ՜կՠձ՜հձ հ՜սզպՠ՜ձ. ՜-

կբձփ Ոջ ՠպ ժ՜ջճխճսդզսձ պժ՜ջզո ի՜ո՜ձՠէ զ հ՜ս՜ջպ 

՞թզոփ Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս ՞զջտո, ճջ բ Մ՜ղպճռ, ճջ ՠս իզկձ 

ի՜ս՜պճհ ՠս Է (7) ըճջիճսջ՟ հՠժՠխՠռսճհփ Աջ՟, ռ՜ձժ՜-

ռ՜ս ՠխՠս ՜հոկ ՜ոպճս՜թ՜ղճսձմ պ՜շզո /// (7 պճխ 

էճս՜ռճս՜թ) // (150՜) ճջ ՠս հՠպ ՞ջՠէ աըո՜ հճսոճչ ՠս 

ոզջճչ գոպ ՝՜ձզձ ճջ ՜ոբ, դբ. Եջ՜ձզ ՜հձճռզժ ճջ ճս-

ձզռզ ա՜ս՜ժ զ Սզճձ: Նճհձ ՠս ո՜հ ՠխզռզ հզղ՜պ՜ժ իճ՞-

սճհ զսջճհ ՠս թձճխ՜ռձ, զսջճռ. ՜կբձփ Զճջ Տբջ Աոպճս՜թ 



 

չ՜հՠէՠաէ պ՜ռբ ՠջժ՜ջ ՜կ՜ստ ՠս ՜ձո՜ո՜ձ ե՜կ՜ձ՜-

ժ՜ս ՜յոպ ՠս զ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜էձփ 

Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս ոճսջ՝ ՞զջտո լՠշ՜կ՝ ձճս՜ոպ ՠս ՜-

ձ՜ջճսՠոպ /// (6 պճխ էճս՜ռճս՜թ) պ՜ջՠժճսոՠ՜է ոջ-

պ՜ձռ (կբժ ՝՜շ էճսո՜ձռտզռ) կըզդ՜ջճսդզսձ ՞ջՠռ՜հտ 

ՠս ՜ոպ ՜սդՠս՜ձՠռ՜տփ Վ՜ոձ ճջճհ ՠջՠո ՜ձժՠ՜է ՜խ՜-

մՠկտ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ, ճջտ էճսո՜սճջզտ զ ոկ՜ձբ հզղՠռբտ զ 

Քջզոպճո Աոպճս՜թ ՠս հԱոպճս՜թ ալՠա հզղբ զսջ կզս-

ո՜ձ՞՜կ ՞՜էըոպՠ՜ձձ. ՜կբձփ Ի դվզո ՌԼԱ (1582)փ 

15՝ Քջզոպճո յԱոպճս՜թ ճխճջկՠ՜ ոպ՜ռճխզ 

ոճսջ՝ ՞ջճհո /// (էճս՜ռճս՜թ կբժ ՝՜շ) ժջ՜սձ՜սճջզփ 

78՝ Քջզոպճո Աոպճս՜թ, էճսո՜սճջՠ՜ Աոպճս՜-

թ՜պճսջ չ՜ջյՠպզ իճ՞զձ ՠս ազսջ թձճխ՜ռձ՚ Մ՜ջզ՜-

ձզձ. ՜կբձ (ձկ՜ձ՚ 84՝, 88՝, 103՜, 110՝)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ Բ՝ (ԺԸ ՟., ղխ՜՞զջ) Եո, 

՜ըջ՜հ դուխզ ՜դճշզձ չբջկզղ զկ պ՜ս՜ջձ յ՜ի ՜շ՜սփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 1՝, 66՝, 146՝ Գզջտո Սճսջ՝ Էնկզ-

՜թձ՜ բ: 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ Պ՜պ՜շզժ-յ՜իյ՜ձ՜ժ Ա՝, Բ՜, Գ՝ Ա-

շ՜ձլզձ պ՜շՠջ ճս ՝՜շՠջփ 

1045 
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Նճջ Ջճսխ՜հ ՌՃԺԱ—ՌՃԺԵ 1662—1666 

ՍՏԱՑՈՂ՚ Վ՜ջ՟՜ը՜դճսձ, պբջ Յճի՜ձփ 
ԹԵՐԹ՚ 188. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜, 131՝—3՝, 186՜, 188՜՝փ ՊՐԱԿ՚ 

Ա—ԺԴ×12 (Գ—Ե՚ մզտ) +Ա—Ե×12 (Ա, Ե 10)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵ-
ԾՈՒԹԻՒՆ՚ 13,2×10փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 
16փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ ՟շձ՜ժճչ, կզնճս-
ժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ժ՜ջկզջ ժպ՜սփ Պ՜իյ՜ձ՜ժ՚ 1, ոժա՝զռ 
դճսխդփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 3՜փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚  32՜, 57՝փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜-
ժ՜ձ, դշմձ՜հզձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚  ժ՜ջկզջփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. դ՜ձ՜տզռ, ըճձ՜սճսդզսձզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ 
՞ճսձ՜վճըճս՜թ, կզ տ՜ձզ պՠխ վճտջզժ յ՜պշճս՜թտձՠջ, կզնզռ 
յ՜ժ՜ո՜սճջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ կ՜ո՜կ՝ ռՠռ՜ժՠջ, ՜ձժզսձձՠջգ՚ 
կ՜ղճս՜թ, վճտջզժ տՠջթճս՜թտձՠջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 2՜—130՝ Մ՜ղպճռ 

— 2՜՝ Կ՜կ՜սձ Աոպճսթճհ ՜հո զձմ ժ՜հ զ պճսվ 

՞ջճռո ՜հո — Ա. Ն՜ը ՠս ՜շ՜նզձ. կժջպճսդզսձձ... 

Վ՜ոձ ՝եղժճսդՠ՜ձ Ասՠպ՜ջ՜ձ՜ռձփ 

1. 3՜—24՝ Ա. [Կձճսձտ] — Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, Աո-

պճս՜թ ՝՜ջՠջ՜ջ, ճջ աչջզյՠ՜է... Փ՜շտ տՠա Քջզոպճո 

դ՜՞՜սճջ հ՜սզպՠձ՜ժ՜ձ... Ոջտ կժջպՠռ՜ձ ՠս էճսո՜սճ-

ջՠռ՜ձ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ): 

2. 25՜ [Կ՜ձճձ յո՜ժ չՠջ՜ռճսռ՜ձՠէճհ] — ///    

(ոժ. դ՜վճս՜թ) աոճո՜ կզ՜ղճսձմո ՠս կզ՜ըճջիճսջ՟ո 

ժ՜է կզ՜՝՜ձ... 

3. 25՜—31՜ Է. Կ՜ձճչձ ի՜խճջ՟ պ՜էճհ — Աշձճս 

տ՜ի՜ձ՜հձ ավջժ՜ժ՜ձ ըճջիճսջ՟ձ, ը՜մ ՠս ՝ճսջչ՜շ... 

4. 31՜—48՝ Ը. Կ՜ձճչձ ա՜կՠձ՜հձ չ՜ղծ՜ձՠ՜է 

պխ՜հոձ ճջ զ Ժ պ՜ջճսձ զ չ՜հջբձ ՜շ Քջզոպճո հճս-
խ՜ջժՠէ — Աոՠձ. Ասջիձՠ՜է Հճ՞զ Սճսջ՝փ Ոխճջկՠ՜ զձլ 

Աոպճս՜թ... 44՜—6՝ Ոխ՝ դ՜խկ՜ձ պխ՜հճռ — Աջ՜ջզ-

մձ ՜ջ՜ջ՜թճռ կՠա ՝՜ջժ՜ռ՜ս... 

5. 48՝—53՝ Թ. Ահ՞ճհձ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՠս 

՜ոՠձ աԱկ՝զթտձ, զ ՝ճսձձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ. Յզոճսո Մզ՜թզձ... 

6. 53՝—7՜ Ժ. Կ՜ձճչձ Է ՜սճսջձ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠ-

ջՠակ՜ձձ ՠս ՜ոՠձ աԱկ՝զթտձ... Ս՜խկճո, Կռոջ՟. Եջ՜ձՠ-

էզտ ՠձ ճջ ՝ձ՜ժՠ՜է... 

7. 57՜—83՝ ԺԱ. Կ՜ձճձ ա՜կՠձ՜հձ չ՜ղծ՜ձՠ-

՜էոձ զ ի՜ձ՞զոպ վճըՠ՜է — Աոՠձ. Ասջիձՠ՜է Հճ՞զ 

ոճսջ՝փ Փճը. Ոխճջկՠ՜ զձլ Աոպճս՜թ... 

՜. 74՜—6՝ Գ՜ձլ կՠշՠէդ՜խզ, Աշ՜տՠէ չ՜ջ՟՜-

յՠպզ ՜ո՜ռՠ՜է («Աշ՜տՠէ չ՜ջ՜յՠպզ») — Ահորջ ՠ-

ի՜ո իջ՜կ՜ձ Աջ՜ջմբձ... 

՝. 76՝—9՜ Ոխ՝ զ ՝ՠջ՜ձճհ կՠշՠէճհձ — Ոչ տ՜ի՜-

ձ՜հտ ՠս չ՜ջ՟՜յՠպտ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ... 

8. 83՝—90՜ ԺԳ. Ես ՜հ՞ճսռձ — Գ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜-

ձձ ՠս ՜ոՠձ աԱկ՝զթտձ... Ս՜խկճո. Ըձ՟ ՠջՠժճհո... 

9. 90՜—4՝ ԺԴ. Կ՜ձճչձ Է ՜սճսջձ — Եջդ՜ձ զ 

՞ՠջՠակ՜ձձ ՠս ՜ոՠձ աԱկ՝զթտձ... Ս՜խկճո ՃԱ. Տբջ, էճսջ 

՜խ՜սդզռ զկճռ... 

10. 94՝—109՝ ԺԵ. Կ՜ձճչձ իճ՞բի՜ձ՞զոպ ՜շ-

ձՠէ կՠշՠէճռ — Աոզ Ս՜խկճո զ դզս Ծ. Ոխճջկՠ՜ զձլ Աո-

պճս՜թ... 

11. 109՝—13՝ [Կ]՜ձճձ ոՠջկձ ՠս ղՠխն ժ՜է, ՠս 

իձլ՜ձ ՜սջիձՠէճհ — Ս՜խկճո. Քՠա չ՜հՠէբ ՜սջիձճս-

դզսձ... 

12. 113՝—21՜ [Իսխ՜՝ՠջզռ Ասՠպ՜ջ՜ձտ]. Ասՠ-

պ՜ջ՜ձ գոպ Մ՜դբճոզ — Ես ՠջՠժճհզ ղ՜՝՜դճսձ... 

13. 121՜՝ Կ՜ձճձ ըճսձժ ՜սջիձՠէճհ — Ի չՠջ ճս-

ձՠէճչ տ՜ի՜ձ՜հձ ՠս ՜ոբ ա՜խրդո. Ակՠձ՜ժ՜է Տբջ Աո-

պճս՜թ... 

14. 121՝—2՜ Կ՜ձճձ ձճջ՜ժՠջպ ՞ջճռ — Տ՜ձզձ 

ՠժՠխՠռզձ ՠս ի՜ձՠձ ՜կ՝զճձ... 

15. 122՜—5՝ Բեղժճսդզսձ. Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜դբճոզ 

— Ես ՠէՠ՜է ՞ձ՜ռ զ ժճխկ՜ձո Տզսջճոզ ՠս Սզ՟ճչձզ... 

16. 125՝—7՜ Կ՜ձճձ ՜սջիձճսդՠ՜ձ ա՞ՠոպզ ոջ-

՝ճսդՠ՜ձ ՠժՠխՠռսճհ աճջ զձմ ՠս էզձզ — Դձՠձ վ՜-

[հ]պՠ՜ ոՠխ՜ձճչ ՜շ՜նզ ՟ջ՜ձ ՠժՠխՠռսճհձ ՠս ՜ոՠձ. 

Ս՜խկճո.... 



17. 127՜՝ Կ՜ձճձ ՞՜շձ ՜սջիձՠէճհ — Աոՠձ Ս՜խ-

կճո. Զճխն՜ժբաո աճսխ՜ժրՠ՜էո... 

18. 127՝—30՝ Կ՜ձճձ ը՜մ՜էճս՜ ՜շձՠէճհ ՜կՠ-

ձ՜հձ ռ՜ճռ, ՝ճսոճռ ՠս յպխճռ — Ս՜խկճո. Նղ՜ձՠռ՜ս. 

վճը. Ի ժ՜ջ՟՜է զկճսկ... 
Բ. 134՜—83՝ [Մ՜ոձ Ժ՜կ՜՞ջտզ] 
1. 134՜—59՝ [Աջ՜ջճխճսդզսձ ոջ՝ճհ յ՜պ՜ջ՜-

՞զ, Շ՜ջ՜ժ՜ձ ա՞ՠոպճս յ՜պ՜ջ՜՞զձ («Խ՜մ՜-
պճսջ»)] — Խճջիճսջ՟ ըճջիզձ... 

Հկկպ. պյ. Վ՜խ՜ջղ՜յ՜պ, 1902, բն 514—548փ Ոսձզ 

պ՜ջ՝ՠջճսդզսձձՠջփ 

2. 160՜—76՝ [Կ՜ջ՞՜սճջճսդզսձ ի՜ո՜ջ՜ժ՜ռ 
՜խրդզռ... ի՜ձ՞ոպՠ՜ձ ե՜կճսձ...] — Աշ՜տՠ՜ Տբջ 
աէճհո տճ... 

Հկկպ. պյ. Վ՜խ՜ջղ՜յ՜պ, 1902, բն 487—513փ 

3. 176՝—83՝ [Եջ՞տ յ՜ղպ՜կ՜ձ] 
՜. 176՝—9՜ Եջ՞ո յ՜ղպ՜կ՜ձ պՠ՜շձ պբջ 

Նՠջոբոզ ՜ո՜ռՠ՜է («Ա—Ք») — [Ա]ղը՜ջի ՜կՠձ՜հձ, 
/Աշ զո ձ՜հՠռՠ՜է... 

՝. 179՜—81՝ Նճջզձ Նՠջոբոզ Եջ՞ յ՜ղպ՜կ՜ձ 
(«Ա—Ք») — Աշ՜սրպ էճսոճհ, /Աջՠ՞՜ժձ ՜ջ՟՜ջ... 

՞. 181՝—3՝ («Ա—Ք») — Աոպճս՜թ՜թզձ կ՜հջ 
Քջզոպճոզ, /Իկ հճհոձ ՟ճս հ՜սճսջ կՠթզ... 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

183՝ Փ՜շտ ՜ձյ՜ջ՜՞զթ Էզձ, ՜հձ ճջ ճմ ՠձ իՠ-

պ՜արպՠէզ, ՠս ճմ ազձբձ ՠս ճմ ազձմ յզպզձ, ի՜կ՝՜ջլՠ-

էճհձ հ՜կՠձ՜հձ կպ՜ռ ոէ՜ռկ՜ձ, ՞ճ//(184՜)իճսդզսձ ՜ձ-

աձձՠէզ ՞ճհզձ, ճջ բ Բ՜ձ, ժձզտ ՠս ո՜իկ՜ձ Էզձ. վ՜շ՜-

սճջճսդզսձ ՜ձյ՜ջ զկ՜ձՠէզ ոՠշզձ, ճջ բ Հճ՞զ ի՜կ՜՞ճհ 

Էզձ ՠս վ՜շ՜ժզռ Բ՜ձզձ, ճջ բ րջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձո հ՜-

սզպՠձզռ. ՜կբձփ 

Աջ՟, ՜հոկ ՜ոպճս՜թՠխբձ ՠս ՠջժձ՜յ՜ջ՞ՠս ՞՜ձ-

լզո ՠս էճսո՜վ՜հէ կ՜ջ՞՜ջպզո ռ՜ձժ՜ռրխ ՠխՠ՜է ՝՜-

ջՠոբջ ՠս ՠջժզսխ՜թ, ի՜կՠոպ ՠս ի՜ջժՠսճջ Վ՜ջ՟՜ը՜-

դճսձձ, ՠս ոպ՜ռ՜ս աո՜ զ ի՜է՜է ՜ջ՟ՠ՜ձռ զսջճռ հզղ՜-

պ՜ժ հ՜սզպՠձ՜ժ՜ձ, ճջյբո ՜ոբ կ՜ջ՞՜ջբձ. 

Եջ՜//(184՝)ձզ ճջ ճսձզռզ ա՜ս՜ժ զ Սզճձ ՠս գձպ՜ձՠ՜ժ 

հԵջճսո՜խբկփ Ես ոպ՜ռ՜ս աո՜ հզղ՜պ՜ժ զսջձ ՠս թձրխ՜-

ռձ զսջճռ, ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռձ. ՜կբձփ Յզ-

ղՠռբտ զ Քջզոպճո` աՎ՜ջ՟՜ը՜դճսձձ ՠս ժճխ՜ժզռձ զ-

սջ՚ աԳջզ՞ճջձ, աճջ՟զտձ՚ Հէջ՜յՠպձ, Յճի՜ձձ, Դ՜ձզբ-

էձ. հզղՠռբտ ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ. ՜կբձփ Դ՜ջ-

լՠ՜է հզղՠռբտ զ Քջզոպճո՚ աՀբջ՜յՠպձ, ՠս աժճխ՜ժզռձ 

զսջ՚ աԼբհէզը՜ձձ, ՟ճսոպջձ՚ Սզկբձ, ՠս ի՜ձ՞ճսռՠ՜է ճջ-

՟զձ՚ Մ՜ջ՞՜ջբձ հզղՠռբտփ Կջժզձ ՜ձ՞՜կ հզղՠռբտ զ // 

(185՜) Քջզոպճո` Յճի՜ձձ ՠս ժճխ՜ժզռձ՚ Շճսղ՜ձձ, ՠս 

ճջ՟զտձ՚ Յ՜ջճսդզսձ, Աձ՟ջի՜ոձ հզղՠռբտփ Եսո ՜շ՜սՠէ 

հզղՠռբտ զ Քջզոպճո Դ՜ձզբէզ ՠս ժճխ՜ժզռձ՚ Մ՜ջդ՜ցձ, 

ՠս աճջ՟զտձ՚ Բ՜խտ՜ո՜ջձ, Սճստզ՜ոձ, ՠս ՟ճսոպջձ՚ 

Խ՜դ՜հզձ հզղՠռբտփ Զզ ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ զ Քջզոպճ-

ոբ Աոպճսթճհ կՠջճհ զ կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էըոպՠ՜ձ զսջճհ. 

՜կբձփ 

Ի դվ՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ ՌՃԺԵ (1666) ՜կզ, զ ժ՜դճ-

խզժճոճսդՠ՜ձ պՠ՜շձ Յ՜ժճ՝՜հ Ջճսխ՜հՠռսճհ, ՠս զ ՟զ-

պ՜յՠպճսդՠ՜ձ կՠջճհ ձ՜ի՜ձ՞զ՚ պՠ՜շձ Դ՜սդզ իճ՞զ-

՜ղճսձմ չ՜ջ՟՜յՠպզ, ՠս զ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձ Պարսից 

Փճտջզժ Շ՜ի Այ՜ոզ ՝՜ջՠյ՜ղպզփ 

2՝ Յզղՠռբտ զ Քջզոպճո աոպ՜ռճխ ոճսջ՝ ՞ջճռո՚ ա-

Վ՜ջ՟՜ը՜դճսձձ, ՠս աժճխ՜ժզռձ զսջ՚ աԳջզ՞ճջձ, ՠս 

աճջ՟զտձ՚ Հէջ՜յՠպձ, Յճի՜ձձ, հզղՠռբտ ՠս Աոպճս՜թ 

ճխճջկզ (ձկ՜ձ՚ 31՝, 57՜)փ 

131՜ Զոպ՜ռճխ ոճսջ՝ ՞ջճռո, ՜կբձզկ՜ոպ ՠս 

ի՜ձծ՜ջՠխ, ի՜կՠոպ ՠս ի՜ջժՠսճջ ՠս ՠջժզսխ՜թ հԱո-

պճսթճհ, ՝՜ջզ ՠս ՝՜ջՠոբջ` Վ՜ջ՟՜ը՜դճսձձ հզղ՜պ՜ժ 

զսջձ ՠս ժճխ՜ժզռձ զսջճհ՚ Գջզ՞ճջզձ, ՠս ճջ՟ճռձ՚ Հէջ՜-

յՠպզձ ՠս Յճի՜ձզձ, Դ՜ձզբէզձ, ՠս ՜հէ ՜կՠձ՜հձ ՜-

ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռձփ 

 ՌՃԺԳ (1664) Ահէ լՠշտ (ԺԹ ՟.): 

159՝ Յզղ՜պ՜ժ բ ՞զջտո պբջ Յճի՜ձզձ ՠս ժճխ՜ժ-

ռզձ՚ Ղ՜պ՜կխճսդէբ, Մ՜ձճսժզձ, Մ՜խ՜տզբ ՠս Ծ՜խզ-

ժզձ, ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռ զկճռ հզղՠռբտ ՠս 

Աոպճս՜թ ճխճջկզձ ՜ո՜ոռբտփ Գջՠռ՜ս ՞զջո դվ՜ժ՜ձ 

ՌՃԺԱ (1662) ՜կզձփ 

18՝ Ահո Մ՜ղպճռզ դճսխդո Կճոպ՜ձ՟զձ րջիձՠէ բ 

րջ//(19՜)ձ՜կ ՞ջբէ ձ՜ըջ՜դճխզձ ըճջզո՜ժ ժզջ՜ժզ ր-

ջձփ Թվ՜ժ՜ձ ՌՃԺԳ  (1664)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 1՝ (Նրպջ՞զջ) Կ՜կ՜վձ ՜կՠձ՜ժ՜էզձ Յզոճսոզ 

Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ կՠխ՜սճջ ՠս ա՜ձ՜ջե՜ձ` Մբէտճսկձ 

՞ջՠռզ դվզձ Փճտջ՚ կզձ Ճ ճսդձճսկձ (108) ձ՜ը՜հ ՜կ-

ոզձ ԻԸ—ճսկձ (1723)փ Վՠջն. ՜կբձփ 

2. 31՝ (Բճէճջ՞զջ) Թվզձ ՉԻԵ (= ՌՉԻԵ 1725). ՜-

ս՜խ ՟՜շձ ե՜կ՜ձ՜ժզո (ձկ՜ձ՚ 57՜): 

3. 186՝ (Նրպջ՞զջ) Յզղ՜պ՜ժ բ ՜հո Մ՜ղպճռըո 

պբջ Աձ՟ջբ՜ոզձ, ճջ՟զ պզջ՜ռճս Բ՜ջ՜խ՜կզձ, դվզձ 

ՌՄԺԱ (1762)փ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 185՝ Տ՜շՠջփ 
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 ՍՏԱՑՈՂ՚ Ոսոպ՜հ Յճչ՜ձբոփ 
ԹԵՐԹ՚ 226. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜, 209՝, 226՝փ ՊՐԱԿ՚ 1×9+Ա—

ԺԹ×12 (Է, Ը 10, ԺԷ 8, ԺԹ 9)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 

12,8×8,7փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջ (2՜—9՝՚ ձրպջ-
՞զջ)փ ՏՈՂ՚ 15փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ կճս՞ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, 
՟շձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժպ՜սփ 



 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Մժջպճսդզսձ` 13՝փ 
Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 14՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձ, դշմ-
ձ՜հզձ , պ՜ծ՜ջփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջ, ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ 
Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜ձ՜մ, ՟ՠխզձ, ժ՜յճհպփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜պդբճոզփ Թ—Ժ 
՟՟.փ 2 (Ա, Բ)փ Մ՜՞՜խ՜դ, կզ՜ոզսձ, ՝ճէճջ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ 
Կ՜ջ՟՜է՚ Բ՜, Ա՝, Բ՝, Ա՜, «///ՠս ի՜հջձ տճ ճջ պՠո՜ձբ... ՠս դճխ 
կՠա այ՜ջպզո կՠջ///» (Զ 6—12)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ճջճղ դՠջդՠջզ ՠաջՠջգ՚ կ՜ղճս՜թ, ժպջ-
պճս՜թ, պՠխ—պՠխ ռՠռ՜ժՠջ կ՜ոձ՜սճջ՜յբո ոժա՝ճսկ ՠս չՠջ-
նճսկփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ կ՜ղճս՜թ, ՟շձ՜ժգ ՠս դզժճսձտգ՚ չձ՜ոճս՜թ 
ճս թ՜հջՠջգ յճժճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1. 2՜—9՝ Եսխ՜՝ՠջզռ Ասՠպ՜ջ՜ձտ. Մ՜դբճ-

ոզն — Ես հՠջՠժճհզ ղ՜՝՜դճսձ, հճջճսկ էճսո՜ձ՜հջ կզ՜-

ղ՜՝՜դզձ... 

2. 10՜—2՜ Եջ՞ յ՜ղպ՜կ՜ձ ՞զղՠջճհ [Նՠջոզոզ 

Շձճջի՜էսճհ] — Յզղՠոռճստ զ ՞զղՠջզ... 

Բ. 12՝—3՜ Ահո բ աճջ զձմ ՞թ՜՞ջՠ՜է ժ՜ զ ոկ՜ 

— Ն՜ը. կժջպճսդՠ՜ձձ... Վ՜ոձ ՠջ՜ղպզ (Ա—ԻԵ)փ 

1. 14՜—31՝ [Ա. Կ՜ձճձ կժջպճսդՠ՜ձ] — Տբջ Աո-

պճս՜թ կՠջ, Աոպճս՜թ ՝՜ջՠջ՜ջ... 

2. 31՝—40՜ Բ. Կ՜ձճձ յո՜ժ ՜շձՠէճ — Ս՜խկճո 

Ի. Տբջ զ ա՜սջճսդՠ՜ձ տճսկ ճսջ՜ը ՠխզռզ... 

3. 40՝—1՝ Գ. Յճջե՜կ այո՜ժձ չՠջ՜ռճսռ՜ձբ — 

Աոբ Ս՜խկճո. Եջ՜ձ[զ] ՜կՠձՠռճսձ... 

4. 42՜—5՝ Դ. Կ՜ձճձ յո՜ժզ ի՜ձ՟ՠջլ ՜սջիձՠ-

էճ — Խ՜մ՜ձզղ ՟ջճղկ՜կ՝ ձըղ՜ձ՜ս, յ՜ջ՜՞ջ՜ժ՜ձ վ՜-

շ՜ստ... 

5. 45՝—52՜ Ե. Կ՜ձճձ ի՜խճջ՟ պ՜էճ — Աշձճս 

տ՜ի՜ձ՜հձ ակ՜ջկզձ ՠս ա՜ջզսձ Տՠ՜շձ ՠս ՠջդ՜ ՜շ իզ-

ս՜ձ՟ձ... 

6. 52՜—83՝ [Զ]. Կ՜ձճձ ի՜կ՜սջբձ ՜կՠձ՜հձ 

ձձնՠռՠէճռ — Թ՜խկ՜կ՝ ՜շ Քջզոպճո հճսխ՜ջժՠկտ... 

՜. 68՜—74՝ Է. Ես ՜ոՠձ ՞՜ձլ ճխ՝՜լ՜հձ ՠս է՜-

էճչ («Մ՜ձչՠէո») — Մզձ՟ զ հԷբձ... 

՝. 74՝—7՝ Ոխ՝ ձձնՠռՠէճռ, ՜ձճսղ ՠս ի՜կՠխ — Ոչ 

չ՜ջ՟՜յՠպտ ՠս տ՜ի՜ձ՜հտ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ ... 

7. 83՝—92՝ Ը. Կ՜ձճչձ ՜հ՞՜է՜ռզձ — Ի ծ՜ձ՜-

յ՜ջիձ ՜ոՠձ Ակ՝զթտձ... 

8. 93՜—8՝ Թ. Կ՜ձճչձ ՠսդձՠջճջ՟ ՜սճսջձ — 

Ս՜խկճո. Եխզռզձ ՜ն... 

9. 98՝—104՝ Ժ. — Մզձմՠս ՠսդձ ՜սջձ Ակ՝զթտ ՜-

ոՠձ... 

10. 105՜—17՝ ԺԱ. Կ՜ձճձ հճջե՜կ պխ՜ չ՜ղ-

ծ՜ձզ — Աոզ Ս՜խկճո. Ի ՟՜ջլճսռ՜ձՠէ... 

11. 117՝—20՝ ԺԲ. Կ՜ձճչձ ՜հ՞ճհձ — Ս՜խկճո. Ե-

խզռզձ ՜ժ՜ձն... 

12. 120՝—9՜ ԺԵ. Կ՜ձճձ իճ՞զի՜ձ՞զոպ ՜շձՠ-

էճհ — Ս՜խկճո. Եջ՜ձզ ճսկ դճխճս... 

13. 129՜—38՝ ԺԴ. Կ՜ձճձ պՠ՜շձ՜ժ՜ձ ՜սջի-

ձՠէճ — Աթՠձ ըաձճսզջՠ՜էձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճսձ ՠս ՜շ՜-

նզ ը՜մզձ... 

14. 138՝—61՝ ԺԵ. Կ՜ձճձ ը՜մ ՜սջիձՠէճ — Տ՜-

ձՠձ զ պՠխզ ձճսզջՠ՜է, էճս՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ ՠս ՜յ՜՚ ՞զ-

ձճչ... 

15. 162՜—5՝ ԺԶ. Կ՜ձճձ ՠժՠխՠռզ ՜սջիձՠ՜է, 

հճջե՜կ ՜ձ՜ոճսձ կպ՜ձբ հ՜ժ՜կ՜ ժ՜կ գձ՟ ե՜կճչ 
՜ձռ՜ձզ — Ս՜խկճո ԽԴ. Դ՜պ ՜ջ՜ զձլ Աոպճս՜թ... 

16. 166՜—8՝ ԺԷ. Կ՜ձճձ ՜ս՜ա՜ձ ՜սջիձՠէճ, ճջ 

ճսձզ աղձճջիո ՜ոպճս՜թ՜հզձ — Հ՜ոպ՜պՠձ զ պՠխճն 

զսջճսկ, էճս՜ձ՜ձն ձ՜ը նջճչ ՠս ՜յ՜՚ ՞զձճչ... 

17. 168՝—70՜ ԺԸ. Կ՜ձճձ ձճջ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհ 

՜սջիձՠէճհ — Հ՜ոպ՜պՠձ զ պՠխճն զսջճսկ ՠս ՜ոՠձ 

Ս՜խկճո ՃԺԵ. Խճոպճչ՜ձ ՠխՠջճստ... 

18. 170՝—89՜ ԺԹ. Կ՜ձճձ նճսջ ՜սջիձՠէճ — Եջ-

դ՜ձ զ նճսջձ ՠս ՜ոզ Ս՜խկճո. Ձ՜հձ Տՠ՜շձ զ չՠջ՜հ ն-

ջճռ... 

19. 189՜—209՜ Ի. Կ՜ձճձ Ոպձ՜էճս՜հզձ — Ըոպ 

ճջճսկ աժձզ յ՜պ՜ջ՜՞զձ եճխճչզձ զ ՞՜սզդո ոճսջ՝ ՠ-

ժՠխՠռճհձ... 198՝—200՜ [Ք՜ջճա] — Աոպճս՜թ կՠթ ՠս 

ոտ՜ձմՠէ՜՞ճջթ ա՜սջճսդզսձ... 

20. 210՜—8՝ ԻԱ. Ք՜ջճա յ՜պճսզջ՜ձզ. ՝ՠկ-

ն՜ո՜ռճսդզսձ, աճջ աՠժճսռ՜ձբ տ՜ի՜ձ՜հձ եճխճչջ՟ՠ-

՜ձձ — Լճս՜ջճստ զձլ, ճջ՟ՠ՜ժտ... 

21. 219՜—20՝ ԻԲ. Կ՜ձճձ ա՜ջկպզո ՠս աոՠջկ՜-

ձզո ՠս աղՠխնո ՠս աիձլ՜ձո ՜սջիձՠէճ — Աոՠձ Ս՜խկճո, 

Կռոջ՟. Աոպճս՜թ ճխճջկՠ՜... 

22. 231՜—2՝ ԻԳ. Կ՜ձճձ ը՜մ՜էճս՜ ՜շձՠէճ — 

Ս՜խկճո. Նղ՜ձՠռ՜ս ՜շ կՠա էուո... 

23. 222՝—4՜ ԻԴ. Վ՜ոձ ՝ՠջ՜ձ ՜սջիձՠէճհ, ճջ 

յզխթ զձմ ժՠջՠ՜է զռբ — Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, ճջ զ 

ոճսջ՝ո ՝ձ՜ժՠ՜է ՠո... 

24. 224՜—5՜ ԻԵ. Ախրդտ Վ՜ոձ ՠջ՜ղպճսդՠ՜ձ 

ՠս ՜ձլջՠսզ — Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, ճջ հ՜խ՜՞ո ձ՜ը՜ձ-

լճսձ էճս՜ջ... 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

45՝... Աձկՠխ՜՟զջ էՠջ, ՜սջզձ՜ժձ հՠպճ ՝ՠջզձ, ճջ 

հՠպփ 

225՜ Փ՜շտ ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ՚ Հ՜սջ ՠս 

Ոջ՟ճ ՠս Հճ՞ճհձ Սջ՝ճհ, ՜հեկ ՠս ՜ձաջ՜ս հ՜սզպՠձզռ. ՜-

կբձփ Աջ՟ ՠո՚ դ՜վճսջո զ ՝՜ջզ ՞ճջթճռ ՠս վ՜ջդ՜կո զ 

մ՜ջՠ՜ռ, ոժո՜հ ղձճջիզս Տՠ՜շձ կՠջճհ Յզոճսոզ Քջզոպճ-

ոզ, ՠս ձճջզձ ճխճջկճս//(225՝)դՠ՜կ՝ձ ՜ս՜ջպՠռզ 

ոճսջ՝ Մ՜ղթճռ հզղ՜պ՜ժ` [ճս]ոպ՜հ Յճչ՜ձզոզձ ՠս ժճ-

խ՜ժռզձ զսջ ՠս թ՜խժՠ՜է ա՜ս՜ժ՜ռձ՚ Մ՜դբճո ո՜ջժ՜-

ս՜քզձ ՠս թձճխ՜ռձ զսջ, ի՜սջձ հզղՠռբտ զ Քջզոպճո ՠս 

էզ ոջպզս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո[՜]ռբտ, ՠս Աոպճս՜թ 

լՠա ճխճջկզ. ՜կբձփ Ոչ կ՜ձժճսձտ ՠժՠխՠռճհ, հճջե՜կ 



լՠշձ ՜շձճստ ոճսջ՝ Մ՜ղթճռո, աճսոպ՜հ Յճչ՜ձբոձ զ 

կզպ ՜թբտ ՠս հզղՠռբտ էզ ոջպզս զ Քջզոպճո. 

226՜ /// (/// ոժ. դՠջզ) Ոչ կ՜ձժճսձտ ոճսջ՝ ՠժՠ-

խՠռճ, հզղՠռբտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խրդո լՠջ, ՠս Աոպճս՜թ 

ալՠա հզղբ զսջ կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էոպՠ՜ձձ. ՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

226՜ (ԺԶ ՟.) Զչՠջնզձ ոպ՜ռճխ ոճսջ՝ Մ՜ղպճռզո՚ 

ապբջ Մ՜դբճոձ, ճջ ըոպ՜ռ՜ս աո՜ ի՜է՜է հգձմզռ զսջճռ, 

հզղ՜պ՜ժ զսջձ ՠս թձճխ՜ռձ, ի՜սջձ՚ Թճսկզժզձ, ՠս 

կ՜սջձ՚ Սրէդ՜ձզձ հզղՠռբտ ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜-

ռբտ, ՜կբձփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՝ Թվզձ ՌԵՃԼԲ (1783) հճսձվ՜ջզ ԺԹ-

զձ թձ՜սձՠռ՜սփ 
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Կ՜ոպ՜խճձ ՞զսխ [Ջ]ԿԶ — 1517 

ԳՐԻՉ՚ Յ՜ժճ՝փ ՍՏԱՑՈՂ՚ Ս՜ի՜ժ կխպՠոզ փ 
ԹԵՐԹ՚ 234+2 (ժջժ.՚ 2, 160)փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԺԹ×12 (Գ, ԺԹ 13փ 

Ե, ԺԱ, ԼԸ 14)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 13×8,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ 
կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 15—19փ ԿԱԶՄ՚ ոՠս ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ 
պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդփ 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 2՜փ 
Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ոՠս, ճսջճս՜՞թ՜հզձփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. դ՜ձ՜տզռ, ըճձ՜սճսդզսձզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ 
՞ճսձ՜վճըճս՜թ, ՠջժճս ՜ձ՞՜կ ձճջճ՞ճս՜թ (ԺԷ ՠս Ի ՟.)փ Կ՜ակզ 
ժ՜ղզձ՚ ռՠռ՜ժՠջ, պՠխ-պՠխ վճտջզժ տՠջթճս՜թտձՠջ, ՜ձժզսձձՠջգ՚ 
կ՜ղճս՜թփ 

 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1. 1՝—16՝ Խջ՜պ կժջպճսդՠ՜ձ — Տ՜ձզձ զ 

՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհձ ՜ջժ՜ձՠէճչ ՜շ՜նզ ՟ջ՜ձձ... 

2. 16՝—33՝ Կ՜ձճձ յո՜ժ ՜սջիձՠէճհ — Տ՜ձզձ զ 

՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ... 

3. 33՝—5՜ Կ՜ձճձ յո՜ժ չՠջ՜ռճսռ՜ձՠէճհ — Ա-

ոզ Ս՜խկճո զ կզ. Լճսջ ՟ճսոպջ ՠս պՠո... 

4. 35՜—9՝ Կ՜ձճձ ի՜խճջ՟ճսդզսձ պ՜էճհ — Աշ-

ձճս տ՜ի՜ձ՜հձ ավջժ՜ժ՜ձ ըճջիճսջ՟ձ ՠս ը՜մ ՜շ՜-

նզ... 

5. 39՝—58՝ Կ՜ձճձ ա՜կՠձ՜հձ չ՜ղծ՜ձՠ՜է պխ-

՜հոձ ի՜ս՜պ[՜ռՠէճռ ճջ] ՜շ Տբջ հճսխ՜ջժՠէ — Աոՠձ 

Ս՜խկճո, ՞ճ՝խ՜հո իզձ՞. Աշ տՠա Տբջ ի՜կ՝՜ջլզ... 

6. 59՜—64՜ Կ՜ձճձ ՠջժջճջ՟ ՜սճսջձ — Աշ՜սր-

պճսձ ՠջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո... 

7. 64՜—89՝ Կ՜ձճձ ի՜կ՜սջբձ ՜կՠձ՜հձ ձձնՠ-

ռՠէճռ — Աոՠձ Ս՜խկճո. Ոխճջկՠ՜ զձլ Աոպճս՜թ... 

8. 89՝—98՜ Իոժ հՠջժջճջ՟ճսկ ՜սճսջձ — Եջդ՜ձ զ 

՞ՠջՠակ՜ձձփ Ս՜խկճո, Կռոջ՟. Եխզռզձ ՜ժ՜ձն տճ... 

9. 98՜—103՜ Կ՜ձճձ ի՜ձ՞զոպ ՜շձՠէճհ — Ա-

ոՠձ Ս՜խկճո զ դզս. Եջ՜ձզ ճջճսկ դճխճսդզսձ... 

10. 103՜՝ Ասջիձճսդզսձ ՜խզ — Աոՠձ Ս՜խկճո, 

Կռոջ՟. Աոպճս՜թ ճխճջկՠ՜... 

11. 103՝—7՝ Ասջիձճսդզսձ ի՜պզ յ՜պ՜ջ՜՞զ — 

Գճի՜ձ՜կտ ՠս վ՜շ՜սճջՠկտ ատՠա ՝՜ջՠջ՜ջ ՠս ՝՜ակ՜-

՞ճսդ Տբջ... 

12. 107՝—8՜ Ասջիձճսդզսձ ոՠխ՜ձճհ յ՜պ՜ջ՜-

՞զ ՠս ի՜պզ կ՜ջպզջճո՜ռ — Ասջիձՠ՜է ՠո Տբջ Աո-

պճս՜թ, Աջ՜ջզմ ՜կՠձ՜հձ ՜ջ՜ջ՜թճռ... 

13. 108՜—34՜ Կ՜ձճձ ը՜մ ՜սջիձՠէճհ — Բՠջՠձ 

հՠժՠխՠռզձ ՠս էճս՜ձ՜ձ նջճչ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո զ դզս. 

Լճսջ Աոպճս՜թ... 

14. 134՜—62՜ Կ՜ձճձ նճսջ ՜սջիձՠէճհ Յ՜հպձճս-

դՠ՜ձ Տՠ՜շձ կՠջճհ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ — Եջդ՜ձ զ 

նճսջձ ը՜մզս ՠս Ասՠպ՜ջ՜ձ՜ս ՠս ՜հո ժ՜ձճձ ժ՜պ՜ջզ... 

143՝—6՜ Ես ՜յ՜ ՜ոՠձ ըատ՜ջճաձ տ՜խռջ ՠխ՜ձ՜-

ժ՜ս («Յճի՜ձձզոզ ՠջ՞») — Յ՜կՠձ՜հձ ե՜կ ՜սջիձՠկտ 

ա՜սջիձՠ՜է Փջժզմ՟ Էկկ՜ձճսբէ... 

15. 162՜—78՝ Յճի՜ձձճս Մ՜ձ՟՜ժճսձՠռսճհ Հ՜-

հճռ ժ՜դճխզժճոզ ՜ջ՜ջՠ՜է Կճմճսկձ հ՜յ՜ղը՜ջճս-
դզսձ — Եջդ՜հ կՠխճսռՠ՜է զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհ ՠս ՜ոՠձ 

Ս՜խկճո զ դզս Ծ. Ոխճջկՠ՜ զձլ Աոպճս՜թ... 

16. 178՝—97՝ Կ՜ձճձ Մՠթզ իզձ՞ղ՜՝՜դզձ ա՜-

յ՜ղը՜ջճխոձ ՜ջլ՜ժՠձ — Ժճխճչբ տ՜ի՜ձ՜հձ ա՜յ-

՜ղը՜ջճխոձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո... 

17. 197՝—214՜ Կ՜ձճձ Ոպձ՜էճս՜ռճսդՠ՜ձ գոպ 

ճջճսկ ՜ո՜ռ Յզոճսո, դբ. Ասջզձ՜ժ կզ ՠպճս լՠա: Զճջ 
՜ջ՜ջՠ՜է ոջ՝ճհձ Եվջՠկզ Խճջզձ Աոճջճհ, ՠս դ՜ջք-

կ՜ձՠ՜ռ ոճսջ՝ ի՜հջ՜յՠպձ Գջզ՞ճջզճո Վժ՜հ՜ոբջձ 
— Ի պ՜ոձՠջրճջ՟ ե՜կճսձ եճխճչզձ զ ՞՜սզդո ՠժՠխՠ-

ռճհձ... 206՜—7՜ Ես ՜յ՜ ՜ո՜ ատ՜ջճաձ — Աոպճս՜թ 

կՠթ, իա՜սջ ՠս ոտ՜ձմՠէ՜՞ճջթ ա՜սջճսդզսձ... 

18. 214՜—21՝ Կ՜ձճձ պՠ՜շձ՜ժ՜ձ ՜սջիձՠէճհ 

— Աթՠձ աձճսզջՠ՜էձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ... 

19. 221՝—6՜ Կ՜ձճձ ա՜ջկպզո, ոՠջկ՜ձռ, 

աղՠխն, աիըձլ՜ձ ՜սջիձՠէճհ — Ս՜խկճո. Հճչզպտ ՝՜-

աճսկ ՜ջ՜ոռՠձ... 

20. 226՜—7՜ Ախրդտ չ՜ոձ ՠջ՜ղպճսդՠ՜ձ ՜ձլ-

ջՠսզ — Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, ճջ հ՜խ՜՞ո ՜շ տՠա ձ՜-

ը՜ձլճսձ... 
21. 227՜—31՝ Գ՜ձլո բ կՠշՠէդ՜խզ, ՜ո՜ 

(«Մ՜ձչՠէո») — Մզձ՟ զ հԷբձ... 

22. 231՝—3՝ [Տ՜խ կՠշՠէդ՜խզ] — Ոչ տ՜ի՜ձ՜հտ 

ՠս չ՜ջ՟՜յՠպտ ՜ոպճս՜թ՜յ՝՜ձ... 

Բ. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձ ԺԸ ՟., ղխ՜՞զջ] 
— 1՜՝ Աոպ՜շ Բ [Ախրդտ (՟եճս՜ջգձդՠշձՠէզ)] — 

Ց՜ձգ՜ռ՜հ... 

 



 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

233՝ Փ՜շտ վ՜շ՜սճջՠ՜է ի՜կ՜ժ՜կ, կզ՜ղ՜ջ, ՜-

ձճջզղ, ՜ձտ՜ժ, ՜ձտ՜ձ՜ժ, ի՜կ՜՞ճ ՠս կզ՜ոձ՜ժ՜ձ 

Սճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ՚ Հրջ, ՠս Ոջ՟ճհ ՠս Սճսջ՝ Հճ՞ճհձ, 

ճջ ՠպ ժ՜ջճխճսդզսձ ոճսպ՜ձճսձ` Յ՜ժճ՝ ՞ջմզ ի՜ո՜ձՠէ 

հ՜ս՜ջպ ոճսջ՝ ՞ջճռո, ճջ ժճմզ Մ՜շթճռփ Աջ՟, ռ՜ձժ՜-

ռճխ ՠխՠ՜է հ՜հոկ ՜պՠձզ ոճսջ՝ ՠս ՝՜ջՠյ՜ղպ ՠս ՜ո-

պճս՜թ՜ոբջ կխպՠոզ Ս՜ի՜ժզո ճջ [՞ձՠ]՜ռ աո՜ զ ի՜-

է՜է ոա՜ժբ ՠս ՜ջ՟՜ջ չ՜ոպ՜ժճռ զսջճռ, հզղ՜պ՜ժ զսջձ 

ՠս թձ՜սխ՜ռձ զսջճռ՚ //(234՜) Ֆջզժզձ ՠս ժճխ՜ժռզձ, ՠս 

տուջճնձ ՠս զսջ ժճխ՜ժռզձ՚ Գ՜ջ՜[ձձ՛], ՠս ճջ՟ճհձ՚ Փզ-

էզյ՜սոզձ ՠս ձձնՠռՠէճռձ. ՜կբձփ Ես ՞ջՠռ՜ս ո՜ զ դը-

ս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձո Հ՜հճռ, զ [Ջ]ԿԶ (1517) (ի՜ջզսջ՜սճջ 

դզսգ նձնճս՜թ, ՝՜հռ չՠջզձ կ՜ոգ պՠո՜ձՠէզ կ՜ո՜կ՝) 

՜կզձ, զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ Հ՜հճռ [Կզէզժզճհ] պՠ՜շձ 

Յճի՜ձբո ժ՜դճխզժճոզ, ՠս զ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձ Սՠէճսղ՜ 

վ՜պղ՜հզձ, ճջ պզջՠ՜ռ զ Թ՜սջզաճս կզձմՠս զ Շ՜կ-

՝՜պճսձ: Ն՜ը ՠս ՜շ՜նզձ ա՜շ՜նձճջ՟ո ոճռ՜՚ պբջ 

Մուոբո, ՠյզոժճյճո իՠա՜իճ՞զ ՜կՠձ՜հձ զջՠ՜ռփ Դ՜ջ-

լՠ՜է ՜խ՜մՠկտ հզղՠէ զ Տբջ` ակխպՠոզ Ս՜ի՜ժձ ՠս թձ-

րխձ զսջ. ՜կբձփ Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս ո՜ զ ՞զսխո, ճջ ժճմզ Կ՜ո-

պճխճձ, ՠս ՟ձզ զ ՟ճսշձ [Սճսջ՝] Աոպճս՜թ՜թձզձփ 

221՝ Հ՜հջ կՠջ ճջ հՠջժզձ. աՅ՜ժճ՝ ոճսպ՜ձճսձ 

՞ջզմո ՜խ՜մՠկտ հզղՠէ զ կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խ՜սդո լՠջ ճչ 

ոճսջ՝ գձդՠջռճխտփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 234՝ Ոխճջկճսդՠ՜կ՝ Սջ՝ճհ Հճ՞սճհձ. հզղ՜պ՜ժ 

բ Մ՜ղպճռո ըճծ՜հ Դ՜սզդզձ ՠս իրջձ՚ [Ա]սՠպզձ, ՠս 

կ՜սջձ` Շձճիչճջզձ, ՠս ճջ՟ճհձ՚ Աոէ՜ձզձ ՠս զսջ ժճխ՜ժ-

ռզձ, ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռ, ճջ ՠջՠպ զ ի՜-

է՜է չ՜ոպ՜ժ[ճռ] ՌՃԴ (1655)—ճսկձ, զ լՠշձ Մ՜ջ՞՜ջ 

տ՜ի՜ձ՜հզձփ Ոչ ճջ թ՜ըբ ժ՜կ ՞ջ՜վբ, ՜ձզթ՜թ բ ՜հձ 

կ՜ջ՟ձ /// ճխճջկզ զսջ իճ՞ճհձփ 

2. Աոպ՜շ Ա (ղխ՜՞զջ) Եո՚ Եխզ՜յա՜ջո ժ՜է՜հ 

Մ՜ղպճռո ի՜է՜է իձմզռ զկճռ. ի՜հջձ զկ՚ պբջ Յ՜ժճ՝ձ, 

ՠս կ՜հջձ զկ՚ Ս՜ձ՜կձ, ճջ՟զ զկ՚ Ղ՜ջ՜հյ՜ժ ՠս [ժճ]-

խճյժոռ՚ Ս՜՝զձ, զկ ՠխ՝՜ջ՚ Մՠէզտյբժ, զսջ ժճխճյժզռ՚ 

Ախո՜իյբժ, ՠս զկ յ՜յձ՚ պբջ Մՠէ[տ]զոՠդ, ՠս կ՜կո՚ 

Գճսէվ՜[ղ]բձ, դվզձ ՌՃԾ (1701) բջ, ճջ ՜շ՜հ Մ՜ղ-

պճռ[ո]փ 

3. 6՝ (ԺԸ ՟., ղխ՜՞զջ) Եո՚ ՞ջՠռզ պզզջ՜ռճս Զ՜-

տ՜ջո, յ՜ջճձ Յ՜ժր՝զձ ղ՜պ ՝՜ջճչ ՜ո՜փ Գՠջ՜՞ճհ ՠս 

կՠթ՜յ՜պզս ՜աձզս ՠս ոզջՠէզ ՠխ՝՜հջ` Աջճսդզձփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 153՝ (ԺԷ ՟., ձրպջ՞զջ) Հ՜հճռ դճս՜-

ժ՜ձզ ԿԶ-զձ ՞ջճսՠռ՜սփ 
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ԹԵՐԹ՚ 61+1 (ժջժ. 1). մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—5՝, 6՝, 42՝, 50՜—
61՝փ ՊՐԱԿ՚ 1×4+Ա—Դ×12 (Դ 10)+1×12փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՟-
ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 19,7×13,3փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճ-
էճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 19փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟, ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ. Ա 
վՠխժզ ժՠձպջճձճսկ ծձղ՜՟ջճղկ ը՜մ, դՠսՠջզձ՚ «ՅՆԹՀ»փ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 7՜, 43՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚  ՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջ, 
ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջ (19՜), ժՠձ՟՜ձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜-
յճհպ, ժ՜ձ՜մ, ճոժզփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 6՜—49՝ Տՠ՜շձ Ղ՜ա՜ջճս հ՜կբձզկ՜ոպ ի՜հ-

ջ՜յՠպբ Ակՠձ՜հձ Հ՜հճռ, ՜ջ՜ջՠ՜է աԿ՜ջ՞ թ՜հջ՜-
՞ճսձզ զղը՜ձճսդՠ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ զ էճսո՜պճս 
՝՜ձզռ Քջզոպճոզ ՠս զ կ՜ջ՞՜ջբզռ ՠս հ՜շ՜տՠէճռ ՠս 
զ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ ոջ՝ճռ... 

Տՠո լՠշ. 1056, 9՜—67՝. § 1. Նը./6՜—11՝փ ՜/11՝—

4՝փ ՝/14՝—6՝փ ՞/16՝—8՝փ ՟/18՝—21՜փ ՠ/21՜—3՝փ ա/23՝—

6՜փ բ/26՝—30՜փ գ/30՜—2՝փ դ/32՝—4՝փ ե/34՝—41՝փ 2. 

Նը./42՜փ ՜/43՜—5՜փ ՝/45՜—6՝փ ՞/46՝—7՝ ՟/47՝—9՝փ 
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 ԺԷ — XVII 

ԹԵՐԹ՚ 198. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜՝, 5՝, 195՝—6՝, 198՜՝փ ՊՐԱԿ՚ 
1×1+Ա—ԺԷ×12 (ԺԳ 10, ԺԷ 6)+1×1փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՟ջճղկճչ, 
՜ոպխ ժզո՜էճսոձճչ ՠս «В. М.» պ՜շՠջ (պ՜ջ՝ՠջ՚ 1 ՠս 198)փ ՄԵ-

ԾՈՒԹԻՒՆ՚ 20,2×14փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 29փ 
ԿԱԶՄ՚ ոՠս ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդփ 



 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 6՜ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚  2՜, 107՝, 149՜, 158՝, 172՝փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜-
՞զջ, դշմձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպփ 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Յճսձ՜ջբձփ Ճ՜ղճռ, 
Յ՜հոկ՜սճսջտ (կ՜հզո, հճսձզո): ԺԲ ՟: 2 (Ա—Բ)+2(Գ—Դ). կ՜՞՜-
խ՜դ, ՠջժոզսձփ ՏՈՂ՚ 23փ Տՠ´ո R. V. Chétanian, Catalogue des 
Fragments et Manuscrits Grecs du Matenadaran d’ Erevan, p. 
53փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. պՠխ-պՠխ ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջփ ԺԴ 
յջ՜ժգ (168—179) պՠխ՜՟ջճս՜թ ԺԵ-զռ հՠպճհ ժ՜ջ՟՜է՚ 155՝—
168՜—179՝—156՜—167՝—180՜փ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ ռՠռ՜ժՠջ, 
պՠխ-պՠխ յճժճս՜թփ Խճձ՜սճսդզսձզռ ՜ոպ՜շզ չջ՜հ ՜ջպ՜պյճ-
ս՜թ յ՜պ՜շզժ յ՜իյ՜ձ՜ժզ ՞ջճսդզսձգփ 

 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 2՜—195՜ [Մՠժձճսդզսձ Հձ՞՜կ՜պՠձզձ, ՜-

ջ՜ջՠ՜է Վ՜ջ՟՜ձ՜հ չ՜ջ՟՜յՠպզ] 

Տՠո լՠշ. 1139, 2՜—102՝. 1/2՜ (ըճջ՜՞զջ՚ Ն՜ը՜-

՟ջճսդզսձ Ծձըձ՟ճռ պՠոճսդՠ՜ձ ոջ՝ճհ ի՜սջձ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ 

՜շ ըձ՟ջրխձ կ՜պՠձզո)փ ՜/2՝—5՜ (ըճջ՜՞զջ՚ Աղը՜ջի՜-

էճսջ ՠս պզՠաՠջ՜էճսջ չ՜ջ՟՜յՠպզձ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ ՜ո՜ռՠ՜է 
Մՠժձճսդզսձ Աջ՜ջ՜թճռո)փ ՝/ 6՜—107՜ (ըճջ՜՞զջ՚ Ն՜-

ը՜՟ջճսդզսձ [Ծձձ՟ճռ պՠոճսդՠ՜ձ], աճջ ՜ջ՜ջՠ՜է բ ոջ՝ճհ 
ի՜սջձ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ Հ՜հճռ չ՜ջ՟՜յՠպզ)փ 2/107՜ (՜ձըճ-

ջ՜՞զջ. ոժ.՚ «Հ՜ա՜ջ՜յՠպ ըճջճռ...», մզտ՚ Աս՜ջպ)փ 

՜/107՝—8՜ (ըճջ՜՞զջ՚ Ն՜ը՜՟ջճսդզսձտ ՟յջճսդՠ՜ձ Ե-

էզռ)փ ՝/108՜—48՝ (՜ձըճջ՜՞զջ)փ 3/Չզտփ ՜/149՜—55՝, 

68՜—71՝ ըճջ՜՞զջ՚ Ն՜ը՜՟ջճսդզսձ Ղՠսպ՜ժ՜ձ)փ 4/171՝—

2՜/ (ըճջ՜՞զջ՚ Թզստ—Թզստ ՠս ՟՜ջլՠ՜է Թզստ)փ ՜/172՝—9՝, 

156՜—7՝ (ըճջ՜՞զջ՚ Ն՜ը՜՟ջճսդզսձ Թճսճռ)փ 5/157՝—8՝ 

(ըճջ՜՞զջ՚ Եջժջճջ՟ ՜սջբձտ)փ ՜/158՝—67՝, 180՜—95՜ 

(ըճջ՜՞զջ՚ Ն՜ը՜՟ջճսդզսձտ Եջժջճջ՟ րջզձ՜ռձ)փ Յզղ. 

իՠխ./մզտփ 

Բ. 197՜՝ [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձ ԺԸ ՟.] 

1. 197՜ Ոոժե՝ՠջ՜ձզձ ՝՜ձ — Աշ՜ձռ ՝՜ջժճս-

դՠ՜ձ ճմ չ՜ջ՟՜յՠպճսդզսձտ հ՜շ՜ն՜ձ՜ձ ՠս ճմ ՟՜-

պ՜ոպ՜ձտ ժ՜հ՜ձ՜ձ... 

2. 197՝ [Ի ՝՜ձզռ Սճխճչկճձզ] — Գզձզ ղ՜ջեբ 

աոբջ աճսջ՜ըճսդզսձ ՠս ազկ՜ոպճսդզսձ... 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

2՜ Տբջ Յզոճսո, ՜ս՞ձՠ՜ ՞թճխզոփ 

5՜ (Բձ՜՞ջզձ ժզռ) — Զ՞ճջթո լՠշ՜ռ զկճռ ճսխզխ 

՜ջ՜ զձլ, Տբջ. 

Զ՞ճջթո լՠշ՜ռ զկճռ ՜նճխՠ՜ զձլ, Աոպճս՜թփ 

Զոժոՠ՜էո զկ ՟ճս ժ՜պ՜ջՠ՜, Յզոճսո Քջզձոպճոփ 

107՜ Ոչ գձդՠջռրխ ՠխ՝՜հջ ՝՜ջզ, 

Ոջտ ի՜ձ՟զյզտ ՜հո ժպ՜ժզ, 

Զլՠա ՜խ՜մՠկ ՜ջպ՜ոճսՠէզ 

Մզ կճշ՜ձ՜հտ ա՞ըթճխ ՞ջզփ 

171՝ (Բձ՜՞ջզձ ժզռ)... Ես Վ՜ջ՟՜ձ՜հ չ՜ջ՟՜յՠ-

պզ ճխճջկճսդՠ՜կ՝ զ ձկ՜ձբ, ՠս զձլ՚ պ՜շ՜յՠ՜է ճ՞սճհո 

վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ 

157՝ (Բձ՜՞ջզձ ժզռ)/... Ես Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ 

կՠջճհ վ՜շտ, ՠս կՠա կՠխճսռՠէճռո ճխճջկճսդզսձ զ ձկ՜-

ձբ ՜հեկ ՠս հ՜սզպՠ՜ձո, հ՜սզպՠձզռփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 195՜ (ԺԸ ՟., ղխ՜՞զջ) Զոպ՜ռրխ ոճսջ՝ պ՜շզո 

հզղՠ՜է ՜խ՜մՠկ, ճջ ՠկ ՝ձզժ կզ՜՝՜ձ Սջ՝ճհ Էնկզ՜թ-

ձզո, լՠջ՟ թ՜շ՜հ յ՜պջ՜ոպ՜ժ՜կ ըճձ՜ջի` Ռբդբճո 

՜՝ՠխ՜հ (պՠո ժձտ՜՟ջճղկ)փ 

2. 195՝, 197՝ (ԺԸ ՟., ձրպջ՞զջ) Պՠպջճո չ՜ջ-

՟՜յՠպփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 2՜, 195՜ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Ռբդբճո 

չ՜ջ՟՜յՠպ, 1244 (1795)փ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 195՜, 197՝փ 
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Կ՜ց՜հ ՌՃՀԹ — 1730 

ԳՐԻՉ՚ Մ՜ջ՞՜ջփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Մզտ՜հբէ չջ՟.փ 
ԹԵՐԹ՚ 314+1 (ժջժ. 34). մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—2՝, 312՝—4՝փ 

ՊՐԱԿ՚ 1×2+Ա—ԻԶ×12+1×1փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵ-
ԾՈՒԹԻՒՆ՚ 19,2×13,3փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ 
ՏՈՂ՚ 28փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟, ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, ՟շձ՜-
ժճչ ՠս վ՜ժ՜ձձՠջճչ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ղՠջպ՜-
ա՜ջ՟ կՠպ՜տոփ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 1+1, դճսխդփ 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 7՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձ, դշմձ՜հզձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ -
՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջ, դշմձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ճսջճս՜-
՞թ՜հզձփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. պՠխ-պՠխ ռՠռ՜ժՠջ, ըճձ՜սճսդՠ՜ձ 
իՠպտՠջ, կ՜ձ՜ս՜ձ՟ չՠջնզձ կ՜ոճսկ, դ՜ձ՜տզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ 
՞ճսձ՜վճըճս՜թ. կզ տ՜ձզ պՠխ չՠջ՜ձճջճ՞ճս՜թ. ժ՜ակզ ժ՜-
ղզձ՚ ռՠռ՜ժՠջ, ՜ձժզսձձՠջգ վճտջ-զձմ կ՜ղճս՜թ, ՟շձ՜ժզ ոպճ-
ջզձ կ՜ոգ՚ յճժճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 3՜—309՝ [Մՠժձճսդզսձ Հձ՞՜կ՜պՠձզձ, ՜-

ջ՜ջՠ՜է Վ՜ջ՟՜ձ՜հ չ՜ջ՟՜յՠպզ] 

Տՠո լՠշ. 1139, 2՜—102՝. 1/3՜՝ (ըճջ՜՞զջ՚ Ն՜-

ը՜՟ջճսդզսձ Ծձձ՟ճռ պՠոճսդՠ՜ձ ոջ՝ճհ իրջձ Վ՜ջ՟՜-
ձ՜հ ՜շ ըջ՜պկ՜պՠձզ)փ ՜/3՝—6՝ (ըճջ՜՞զջ՚ Աղը՜ջ-

ի՜ա՜սջ ՠս պզՠաՠջ՜էճսջ չ՜ջ՟՜յՠպզ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ ՜-
ո՜ռՠ՜է Մՠժձճսդզսձ Աջ՜ջ՜թճռո)փ ՝/7՜—163՝ (ըճջ՜-

՞զջ՚ Ն՜ը՜՟ջճսդզսձ Ծձձ՟ճռ պՠոճսդՠ՜ձ, աճջ ՜ջ՜ջՠ-

՜է բ ոջ՝ճհ իրջձ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ Հ՜հճռ չ՜ջ՟՜յՠպզ)փ 

2/163՝—4՜ (՜ձըճջ՜՞զջ. ոժ.՚ «Հ՜ա՜ջ՜յՠպձ ըճջճ-

ռձ...»փ Ոսձզ՚ Աս՜ջպ)փ ՜/164՝—5՜ (ըճջ՜՞զջ՚ Ն՜ը՜՟-

ջճսդզսձտ ՟յջճսդՠ՜ձ Եէզռ)փ ՜/164՝—5՜ (ըճջ՜՞զջ՚ 

Ն՜ը՜՟ջճսդզսձտ ՟յջճսդՠ՜ձ Եէզռ)փ ՝/233՝—4՜ (ըճջ՜-



 

՞զջ՚ Ղՠսպ՜ժ՜ձ ՟յջճսդզսձ)փ ՜/234՝—52՜ (ըճջ՜՞զջ՚ 

Ն՜ը՜՟ջճսդզսձ Ղՠսպ՜ժ՜ձձ)փ 4/252՝—3՝ (ըճջ՜՞զջ՚ 

Թզստ, Թզստ ՠս ՟՜ջլՠ՜է Թզստ) ՜/253՝—68՝ (ըճջ՜՞զջ՚ 

Ն՜ը՜՟ջճսդզսձ Թճսճռ)փ 5/268՝—9՝ (ըճջ՜՞զջ՚ Եջժջճջ՟ 

՜սջբձտ)փ ՜/270՜—308՝ (ըճջ՜՞զջ՚ Ն՜ը՜՟ջճսդզսձտ Եջ-

ժջճջ՟ ՜սջզձ՜ռձ)փ Յզղ. իՠխ./309՜՝ (ձկ՜ձ բ լՠշ. 1139-

զձ)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

164՜ Ոչ գձդՠջռճխ ՠխ՝՜յջտ ՝՜ջզ, 

Ոջտ ի՜ձ՟զյզտ ՜հո ժպ՜ժզ, 

Զլՠա ՜խ՜մՠկ ՜ջպ՜ոճսՠէզ 

Մզ կճշ՜ձ՜հտ ա՞թճխ ոճջզ, 

Զզ տ՜ջպբաձ բջ հճհե ՠխժՠէզ, 

Ոմ յ՜պ՜իՠէ ՠկ ՜հոյզոզ ՝՜ձզ, 

Թ՜ձ՜տձ զոժզ մզ ՞՜է ժ՜ջ՞զ, 

Ոջ ՜ս՜ջպՠկ, ը՜էոզկ լՠշձզփ 

252՜ (Բձ՜՞ջզձ ժզռ)... ՠս Վ՜ջ՟՜ձ՜հ չ՜ջ-

՟՜յՠպզ ճխճջկճսդՠ՜կ՝ զ ձկ՜ձբ, ՠս զձլ՚ պ՜շ՜յՠ-

՜է ճ՞սճհո վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ 

Ձՠշտո ՠջդ՜հ ՟՜շձ՜ զ իճխ, 

Գզջո կձ՜ռ հզղ՜պ՜ժրխ 

Զլՠա ՜խ՜մՠկ, ճչ գձդՠջռճխտ, 

Վ՜ոձ զկ ՜շ Տբջ էՠջճստ կ՜խդ՜սխփ 

308՝ Զկՠխ՜սճջո ՠս ա՜ձ՜ջե՜ձ աիճխո հզղՠռբտ, 

ՠխ՝՜յջտ, ՜խ՜մՠկփ 

309՝ Ոսջ՜ըճսդզսձ էզձզ ՞ջմզձ, 

Յճջե՜կ ի՜ոձզ ՞զթձ զ չՠջնզձ, 

Ասջիձՠ՜է բ Աոպճս՜թ, 

//10՜Յ՜կՠձ՜հձ պ՜ջ՜ե՜կփ 

310՜ Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ ոպ՜ռճխզ ՠս թջճխզ 

ոճջզձ — 0ջիձճսդզսձ Հրջ ՜ձոժա՝ձ՜ժ՜ձզ ՠս ՜ձ-

յ՜պծ՜շզ, ՞ճչճսդզսձ Ոջ՟սճհձ Մզ՜թձզ, ՜ձե՜կ՜-

ձ՜ժ ՠս ՜ձոժա՝ձ՜՝՜ջ թձզէճհձ զ Հրջբ ՝՜ջՠ՝՜ձճս-

դզսձ Հճ՞ճհձ ծղկ՜ջպզ, ՠէճխզձ զ Հրջբ ՠս վ՜շ՜ժռզ 

Ոջ՟սճհձ վ՜շտ, յ՜պզս, ՠջժջյ՜՞ճսդզսձ, ՞ճիճս-

դզսձ, ղձճջի՜ժ՜էճսդզսձ ՠս ՠջՠտոջ՝ՠ՜ձ վ՜շ՜պ-

ջճսդզսձ, զձտձ՜՞ճհզ, կղպ՜ժ՜հզ ՠս հ՜ջբզ, ՠջջՠ՜ժզ 

՟զկ՜ռ ՠս ՠա՜ժզ ՝ձճսդՠ՜ձ ՠս բճսդՠ՜ձ հ՜կՠձ՜հձ 

՜ջ՜ջ՜թճռո ՜ձռՠէճչ ՜կ՜ձ՜ժ՜ս ՠս ձՠջժ՜հզս ժՠձ-

ռ՜խզս, ՠս ՜յ՜շձՠ՜ս հ՜սզպՠձզս. ՜կբձփ Ոջ ՠպ ժ՜-

ջճխճսդզսձ, ղձճջի ՠս ր՞ձճսդզսձ ժջժձ՜կՠշ ՠս դ՜ջ-

կ՜պ՜ջ ՞ջմզո հ՜ս՜ջպ ի՜ոճսռ՜ձՠէ ա՜հո ՜ոպճս՜-

թ՜ղճսձմ ՠս իճ՞ՠ՝՜ղը ղպՠկ՜ջ՜ձո, ճջ բ Աջ՜ջ՜թճռ 

կՠժձճսդզսձ, ՜հոզձտձ բ՚ ձ՜ը՜կ՜ջ՞՜ջբզձ Մճչոզոզ 

Ե ՞ջճռո, ճջտ ՠձ ՜հոճտզժ՚ Ծձձ՟ճռ, Եէզռ, Թճսճռ, Ղՠս-

պ՜ռսճռ ՠս Եջժջճջ՟ րջզձ՜ռ, աճջ ՜ջ՜ջՠ՜է Մՠթզձ 

Վ՜ջ՟՜ձ՜հ իճ՞ՠյ՜պճսկ չ՜ջ՟՜յՠպզ, ՜հէՠս զ ոջ-

՝ճռ կՠժձմ՜ռ զ կզ չ՜հջ ի՜ս՜տՠ՜է ՠս ՠ՟ՠ՜է զ ՞՜ձ-

լ՜ջ՜ձ ոջ՝ճսիզ ՠս զ ժճհո կրջո կՠջճհ Եժՠխՠռսճհո 

Հ՜հ՜ոպ՜ձՠ՜ռ, ճջճճհ հզղ՜պ՜ժձ ՜սջիձճսդՠ՜կ՝ ՠ-

խզռզ. ՜կբձփ 

Ես ՠխՠս ՜ս՜ջպճսկ ոճջզձ զ դճսճսկ Փջժմզձ ՌԷ-

ՃԼԲ—զձ (1732), ՠս Աջ՜ջմճսդՠ՜ձ ի՜կ՜ջճխճսդՠ՜ձ՚ 

ԷՌՃԾԵ—զձ (7155), ՠս զ դսճչ կՠջճհ էճսո՜պճսզձ՚ 

ՌԴՃԻԷ—զձ (1427), զոժ գոպ դճսճհ, ճջճչ չ՜ջզկտ՚ 

ՌՃՀԹ—զձ (1730), ՠս զ ոՠյպՠկ՝ՠջզ ՜կոճհ Լ (30) ՠս 

րջձ մճջՠտղ՜՝դզձփ Ես ՠսո զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ ՠս զ 

թ՜հջ՜՞ճհձ տ՜ի՜ձ՜հ՜յՠպճսդՠ՜ձ պՠ՜շձ Ա՝ջ՜-

ի՜կճս Բ՜խզղՠռսճհ ոջ՝՜աձ՜կ՜տճսջ ժ՜դճսխզժճոզ 

ՠս յ՜պջզ//(310՝)՜ջգզձ ոջ՝ճհ ՠս կՠթզ ՞ՠջ՜՞՜ի 

ՠս Քջզոպճո՜բն պզջ՜ձժ՜ջ ՠս էճսո՜իՠխճհո ժ՜դճ-

խզժբզ Սջ՝ճհ Ադճշճհձ Էնկզ՜թձզ, գձ՟ի՜ձճսջ Հ՜-

հ՜ոպ՜ձՠ՜հռո ՝՜ռ՜ջլ՜ժ զղըճխզ. ՠս ոջ՝ճռ ՜շ՜-

տՠէճռձ Թ՜՟բճոզ ՠս Բ՜ջ՟ճսխզկբճոզ ՜դճշ՜ժ՜էզ ՠս 

էճսո՜սճջմզձ կՠջճհ վճը՜ձճջ՟զ զ թճչ՜վ՜ժ ժխասճհո 

Ղջզկճս, ՠս զ ձՠջ կ՜հջ՜տ՜խ՜տզո՚ Կ՜ց՜հճս, ՠս գձ՟ 

իճչ՜ձՠ՜ս Սջ՝ճհձ Ս՜ջ՞ոզ՚ ՜պՠձ՜ի՜ո արջ՜չ՜ջզ 

ՠժՠխՠռսճհո. ՠս հ՜շ՜նձճջ՟ճսդՠ՜ձ տ՜խ՜տզո՚ 

պՠ՜շձ Սպՠվ՜ձձճոզ ՜ջիզՠյզոժճյճոզձ Կ՜ց՜-

հՠռսճհ: Իոժ զ ըձ՟ջճհ ճսկՠկձ Մզտ՜հզէզ, ըճիՠկ՜-

ա՜ջ՟ ՠս իճ՞ՠժզջ չ՜ջ՟՜յՠպզ, ճջ բջ ձ՜ հԱջՠսՠէՠ-

՜ձ ՠջժջբձ, հԵջՠս՜ձճս ձ՜ի՜ձ՞բձ, զ Ն՜ընՠս՜ձճս 

՞՜ս՜շզձ, զ Գճխդ՜ձ պ՜ձբձ, ՠս զ Փ՜շ՜ժ՜հ ՞ախ-

նբձ, ՞ճէճչ ձ՜ ի՜ջ՜ա՜պ կզ՜՝՜ձ ՠս տջպձ՜ն՜ձ ո-

յ՜ո՜սճջ զ իճհ՜ժ՜յ, ՝՜ակ՜իշմ՜ժ ՠս ՜կՠձ՜՞ճչ՚ 

Գճխդձՠ՜հ Ադճշճհձ, զ Սջ՝ճհձ Թրկ՜հզ ՜շ՜տՠէճհ 

չ՜ձզռձ, ճջ զ հԱ՞ճսէզո, աճջ իզկձ՜ջժՠ՜է ՠս ժՠջպՠ-

ռՠ՜է բ զ ոջ՝ճհ ՜շ՜տՠէճհձ Բ՜ջ՟ճսխզկբճոբ զ ոժզա՝ձ 

տ՜ջճաճսդՠ՜ձ զսջճհ: Ես ակզ ճկձ հ՜ղ՜ժՠջպ՜ռ զսջճհ՚ 

Կճկո ՜ձճսձ ՠ՟ՠ՜է բ ՜շ՜նձճջ՟ ՜ձ՟ ՠս զձտձ՚ ոճսջ՝ 

՜շ՜տՠ՜էձ, ոՠջկ՜ձՠէճչ աԲ՜ձձ ժՠձ՜ռ, ՜ձպզ ՞ձ՜-

ռՠ՜է բ զ տ՜խ՜տձ Վ՜ձ՜ձ՟ ՠս հ՜հէ ՞ՠխճջ՜հոձ, ՠս 

՜ձպզ զ Ն՜ընՠս՜ձ ՠս հԵջՠս՜ձփ Ես Քջզոպճո Աո-

պճսթճհ կՠջճհ ոճոժ՜էզ ՠս ՜ձ՜յ՜ժ՜ձ ՜ջՠ՜կ՝ կ՜-

թՠ՜է պզ՞՜ի՜ձ՞ճհձ ՜նձ Թճկ՜հզ ՜շ՜տՠէճհձ ՜ձպ՜-

ձրջ բ, ՜հէՠս ՞ճձ ՜ձ՟ ՝՜աճսկ ոտ՜ձմՠէ՜՞ճջթ ոջ՝ճռ 

կ՜ոճսձտ ՠս ձղը՜ջտ, աճջո ՜շձՠձ կՠթ՜կՠթ ոտ՜ձմՠ-

էզո, ճջտ // (311՜) ՠձ յ՜ջթ՜ձտ ՠս վ՜շտ հՠջժջզձ 

հԱջՠսՠէՠ՜ձ ՠս Հ՜հժ՜հ էճսո՜սճջմ՜ս՜ձ՟ ա՜ջկզռո 

հ՜սբպ ՠսո Գոխդձՠ՜ռ եճխճչջ՟՜ժ՜ձ՜ռձփ Աջ՟, Մզ-

տ՜հբէ չ՜ջ՟՜յՠպո ՜հո, հ՜հոկ ՜կզ ՠժՠ՜է բջ հԱձ՜-

պրէճս, հՍպ՜կյրէճս, հՈսշճսկբէճս ՠս զ Ղջզկճս ՠջժ-

ջ՜հտո, իջ՜կ՜ձ՜ս Գճխդձՠ՜ռ ՜շ՜նձճջ՟՚ ծ՞ձ՜ա-

՞ՠ՜ռ ՠս ը՜ջ՜աձ՜ա՞ՠ՜ռ պՠ՜շձ Բ՜ջոխզ չ՜ջ՟՜-

յՠպզձ ո՜ժո ձճջզձ չ՜ձզռ ՞՜ձլ՜ժ՜ձ՜ռ ՟ջ՜կոձ 

ի՜ս՜տՠէճհ, ճջ ձ՜ըտ՜ձ ա՜հո, ճսդ ՜կ՜ս ՜շ՜ն, ձճհ-

ձճհ չ՜ձզռ կզ՜՝՜ձ ՠս ՜դճշ՜ժ՜է՚ Տձ՜ժՠջպռզ 

Յճչի՜ձձբո ՜ջիզյ՜պճսկ ՠյզոժճյճոձ ՠժՠ՜է բջ ՠս 

ի՜ոպ՜պՠ՜է զ ձՠջ ը՜ձՠջճն, զ կբն Գճխդձՠ՜ռ չ՜-

ծ՜շ՜ժ՜ձ՜ռձփ Ես զ չՠջճհ՞ջՠռՠ՜է Մզտ՜հբէ չ՜ջ՟՜-

յՠպձ ՠժՠ՜է ՝՜աճսկ ղջն՜՞՜հճսդՠ՜կ՝ ե՜կ՜ձՠ՜ռ 



՜շ կՠա: Ես ձ՜ զ չ՜խձնճսռ իՠպբ ճսձբջ զխլ ՠս վ՜-

վ՜՞ հ՜հոկ ՜ոպճս՜թ՜ըրո պ՜շզռո Մՠժձճսդՠ՜ձ, 

հ՜խ՜՞ո ճջճհ ՠպ ՞ջՠէ աո՜փ Դ՜ջլՠ՜է կբժ վճտջզժ 

՞ջտճսժ ՠսո ՠպ ՞ջՠէ, ճջ բ՚ Եջ՞ճռ Եջ՞ճհձ Սճխրկրձզ 

Մՠժձզմ հՠջզռ ոջ՝՜աձբզռ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ կՠժձՠ՜էձ 

ՠս ի՜ս՜տՠ՜էձ ՠպ զ կզճսկ պվզ ՟ձՠէ, ՜հոզձտձ՚ ոջ-

՝ճհձ Գջզ՞ճջզ Ն՜ջՠժ՜ռսճհձ, ՠս ոջ՝ճհձ Մՠթզ Վ՜ջ-

՟՜ձ՜հ, ՠս ոջ՝ճհձ Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհձ. ձ՜ՠս ձճ-

ջզձ ՝ձ՜՝՜ձձ ՠպ ՞ջՠէ զ ոժա՝՜ձ ՞ջտճսժ՜ձձ, ՜հէՠս 

՝՜աճսկ ՝՜ձո զ ոջ՝ճռ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ կՠժձմ՜ռ ՞ջՠէ 

ՠպ զ չ՜ըծ՜ձզ ձճջզձ զ չ՜հՠէճսկձ ՠս զ ա՝րո՜ձո 

՜ձլզձ զսջճհ զ ժՠձ՟՜ձճսդՠ՜ձ զսջճսկ: Իոժ հՠպ ՜ո-

պՠ՜ռո ՠէ՜ձՠէճհ զ հզղ՜պ՜ժ զսջձ իճ՞ՠսճջ ՠս կ՜ջկ-

ձ՜սճջ թձրխ՜ռձ զսջճհ, ՠս ի՜կ՜հձ ա՜ջկզռձ. ՜կբձփ 

Ահէ ՜ջ՟, ՟ձՠ//(311՝)էճչ ՠջՠոո զկ ՜շ՜դճսջ 

՞՜ջղ՜յ՜ջ՜ռ լՠջճռ, ճչ ոջ՝՜ոձճսձ՟տ ՠս ճսոճսկ-

ձ՜ոբջտ, ի՜ջտ ՠս ՠխ՝՜ջտ զկ զ Տբջ, ճջ՟զտ ՠս կ՜ձ-

ժճսձտ ոջ՝ճհ ՠժՠխՠռճհ, հճ՞ձ՜ժզ դ՜ը՜ձլ՜ձրտ ՜-

խ՜մՠկ ալՠա, հճջե՜կ ի՜ձ՟զյՠոնզտ ա՜հո ՜ոպճս՜-

թ՜հզձ թ՜խժ՜էզջ ՝ճսջ՜ոպ՜ձզո, գձդՠշձՠէճչ ժ՜կ 

ա՝ճոձՠէճչ, ժ՜կ պՠո՜ձՠէճչ, ՠս ժ՜կ րջզձ՜ժՠէճչ, 

հզղՠոնզտ հՠջժձ՜դշզմ ՜խրդո լՠջ, աոպ՜ռճխ ոճջզձ՚ 

ապբջ Մզտ՜հբէ չ՜ջ՟՜յՠպձ ի՜ձ՟ՠջլ ի՜կ՜հձզստ 

՜ա՞՜հձրտձ. ՜կբձփ Ըձ՟ ճջո ՠս աՍջ՝ճհձ Էնկզ՜թձզ 

թ՜հջ՜՞ճհձ ձճսզջ՜ժ՚ Ճ՜իժՠռզ ապբջ Ղ՜ա՜ջ իջ՜-

թճջ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպձ, ի՜ձ՟ՠջլ թձճխզստ ՠս ի՜կ՜հ-

ձզստ ա՜ջկրտ զսջճչտ. ՜կբձփ Ն՜ը կ՜հջ՜տ՜խ՜տո ՜-

շ՜նձճջ՟, զ չՠջճհ ՞ջՠռՠ՜է՚ ապբջ Սպՠվ՜ձձճո 

ի՜ձծ՜ջ՜ղ՜պ չ՜ջ՟՜յՠպձ, ի՜ձ՟ՠջլ ՝ճէճջ ՜ա-

՞՜հձճչտձ զսջճչտ, ճջ աոճռզձ րջզձ՜ժոձ ձ՜ ղձճջիՠ-

՜ռ կՠափ Ահէՠս աՍջ՝ճհձ Թրկ՜հզ ՜շ՜տՠէճհ չ՜ձզռ ՜-

շ՜նձճջ՟՚ ապբջ Բ՜ջոՠխ ՜ջիզ՜ժ՜ձ՜ս ծճը՜ռՠ՜է 

չ՜ջ՟՜յՠպձ Ա՞ճսէՠռզփ Ըձ՟ ձկզձ ՠս ի՜կ՜հձ կզ՜-

՝՜ձ՜ժ՜ձ ՟՜ոոձ, ՜հոզձտձ՚ աՅճչի՜ձձբո ՜ջիզՠ-

յզոժճյճոձ Տձ՜ժՠջպռզ, աԱխբտո՜ձ՟ջ չ՜ջ՟՜յՠ-

պձ Շջնճս՜ռզ, աՍպՠվ՜ձձճո չ՜ջ՟՜յՠպձ Ցխձ՜-

ռզ, աՅրի՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպձ Ղ՜վ՜ձռզ, աԳջզ՞ճջ 

չ՜ջ՟՜յՠպձ Ա՞ճսէՠռզ, աԹրկ՜հ չ՜ջ՟՜յՠպձ ՠսո 

Ա՞ճսէՠռզ, ապբջ Գջզ՞ճջձ ԸաՆգկՠջՠռզ, ըապբջ Յր-

ի՜ձձ Ցխձ՜ռզ, ՠս ակզսո պբջ Յրի՜ձձ Տձ՜ժՠջպռզ, 

ապբջ Ս՜ջ՞զոձ Աձ՟՜կզնՠռզ, ՠս ՜հէ ի՜կ՜ի՜խճհձ 

կզ ՠխՠձ, ի՜ջտձ ՠս ՠխ՝՜ջտձ, ճջտ զ ձճհձճսկ կՠձ՜ո-

պ՜ձզձ ՠձ աՠպՠխՠ՜էտ, ի՜ձ՟ՠջլ//(312՜)ի՜կ՜հձ 

ա՜ջկրտ զսջՠ՜ձռ, իճ՞ՠսճջրտ ՠս կ՜ջկձ՜սճջրտ. ՜-

կբձփ Եսո զ Տբջ ի՜ձ՞ճսռՠ՜էտ ձճհձճհ չ՜ձզռ կզ՜՝՜ձ-

տձ, ՜հոզձտձ՚ աՍ՜ի՜ժ չ՜ջ՟՜յՠպձ Խա՜լճջՠռզ, ա-

Փզէզյյճո չ՜ջ՟՜յՠպձ Ղ՜վ՜ձռզ, ապբջ Ասՠ-

պզոձ Վՠջզ՞ՠպռզ, ապբջ Սպՠվ՜ձձճոձ Տ՜ջ՜ղ՜-

կՠռզ ՠս կզ՜ձ՞՜կ՜հձ զ Քջզոպճո չ՜ըծ՜ձՠ՜էոձ՚ ա-

ձ՜ըժզձոձ ՠս աչՠջնզձոձ, աժ՜ջ՞՜սճջո ՠս ա՜ղը՜ջ-

ի՜ժ՜ձո ի՜ձ՟ՠջլ թձրխզստ զսջՠ՜ձռ ՠս ա՜ջկրտ. ՜-

կբձփ Ն՜ ՠսո ա՝՜ջՠյ՜ղպ ՠս տջզոպճո՜ոբջ այ՜հ՜-

ա՜պ ՠս ավ՜շ՜սճջ զղը՜ձտո ՜հոճտզժ՚ աՓ՜շ՜ժՠռզ 

Աշ՜տՠէզ ճջ՟զ յ՜ջճձ Խ՜մզժձ, աՄ՜ջպզջճոզ ճջ՟զ՚ 

յ՜ջճձ Աշ՜տՠէձ ՠս աԱ՝ճչ՜ձռզ Դ՜ձզբէզ ճջ՟զ՚ 

յ՜ջճձ Ա՝բէձ ի՜ձ՟ՠջլ ի՜կ՜հձ ա՜ջկրտ ՠս ա՜ս՜ժրտ 

զսջՠ՜ձռ, ճջտ ՠձ զոժ՜յբո ոզջՠէզտ ՠս ի՜ջ՜ա՜պ 

՝՜ջՠժ՜կտ ձճհձճհ Մզտ՜հբէ չ՜ջ՟՜յՠպզձ ՠս ի՜ձ՜-

յ՜արջ ռ՜սզձ զ չՠջ՜հ ձճջ՜ զ՝ջՠս աէՠջ՟՜ժզռ ՠխ-

՝՜ջտ ոզջՠռՠ՜էտ, ՜հէՠս յ՜պծ՜շտ ՠս չՠջ՜ժ՜ռճստ 

ՠխՠձ ՞ջՠ՜ձռո ՜հոճռզժ ՞ջՠռկ՜ձփ Հճսոժ հՠպճհ հզ-

ղՠոնզտ ՠս ազո, ա՜կՠձ՜դղճս՜շ ՠս ՠխՠշձ՜՞ճջթ՚ ա-

Մ՜ջ՞՜ջ վթճսձ ՞ջմ՜ժո ի՜ձ՟ՠջլ թձճխզստ զկճչտ, 

ա՜ջկրտ ՠս ա՜ս՜ժրտ. ՜կբձփ Ես ՠսո, ոպճջ՜ոճսաՠ՜է 

ժՠջյ՜ջ՜ձրտ ՠս ՜ջպ՜ոճս՜դճջ ՜մրտ եպՠկտ հ՜ձձզ-

՜ա ՠս զ թ՜հջ՜՞ճհձ ՝՜ջսճհձ, ազ կՠա՚ հճսո՜ռճխ՜ռո, 

ՠս լՠա՚ հզղճխ՜ռ՟, ՜հէՠս աԱկբձձ ՜ո՜ռճխ՜ռ ՜շի՜-

ո՜ջ՜ժ ճխճջկՠոռզ հ՜հձկ ՜իՠխ ՜պՠձզձ, ճսջ ՝՜ձտ 

ոյ՜շզձ ՠս ՞ճջթտ դ՜՞՜սճջզձ. ՜կբձփ Ոջճսկ վ՜շտ, 

յ՜պզս ՠս ՠջժջյ՜՞ճսդզսձ հՠջժձ՜սճջ՜ռ ՠս հՠջժջ՜-

սճջ՜ռ ի՜ձճսջռ ՞ճհզռ զ ՝ճէճջզռ ՠս զ կ՜ո՜ձռ՚ ՜ձ-

ռՠ՜էձ, ձՠջժ՜հո ՠս ՜շհ՜յ՜հ ե՜կ՜ձ՜ժ՜ռ. ՜կբձփ 

Հ՜հջ կՠջ, ճջ հՠջժզձոփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜փ 
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 ԺԸ — XVIII 

ԳՐԻՉ՚ Յճչի՜ձձբո ՠջբռփ 
ԹԵՐԹ՚ 287+1 (ժջժ. 1). մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—47՝, 204՜—87՝փ Պ-

ՐԱԿ՚ 4×12 (Բ 16, Դ 8)+Ա—ԺԳ×12+7×12փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ (1—47՚ 
ոյզպ՜՜ժ ՠս էճսո՜՟ջճղկճչփ 48—203՚ ՟ՠխձ՜սճսձփ 204—287՚ 
՟ՠխզձ)փ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 20×13փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ-
՞զջփ ՏՈՂ՚ 26փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟, ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ ՟շձ՜-
ժճչ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ժ՜ջկզջ կՠպ՜տոփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջ, ՞ջ՜՟՜ղպգ ճջճղ պՠ-
խՠջճսկ ՞ճսձ՜վճըճս՜թ, դՠջդՠջգ հ՜ծ՜ը ՠաջ՜ի՜պճս՜թ, պՠխ-
պՠխ ռՠռ՜ժՠջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ ՜ձժզսձձՠջճսկ՚ կ՜ղճս՜թ, ՟շձ՜ժզ 
ոպճջզձ թ՜հջգ՚ յճժճս՜թ, վ՜ժ՜ձձՠջձ՚ գձժ՜թփ 

 

 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 48՜—203՝ [Մՠժձճսդզսձ Հձ՞՜կ՜պՠձզձ, ՜-

ջ՜ջՠ՜է Վ՜ջ՟՜ձ՜հ չ՜ջ՟՜յՠպզ] 

Տՠո լՠշ. 1139, 2՜—102՝. 1/մզտփ ՜/մզտփ ՝/48՜—

120՝ (ըճջ՜՞զջ՚ Ե ՞ջճռձ Մրոբոզ կՠժձզմ, Ոջ՟զտ Նճհզ՚ Սբկ, 



 

Ք՜կ, Յ՜՝բդ, ոճտ՜ ՠջՠտՠ՜ձ...)փ 2/մզտփ ՜/120՝—1՝ (ըճջ՜-

՞զջ՚ Դյջճսդզսձտ Եէզռ)փ ՝/121՝—91՜ (՜ձըճջ՜՞զջ)փ 3/մզտփ 

՜/191՜—203՝ (՜ձըճջ՜՞զջփ «Վՠջն՚ Ես ճջճչձ զ կպ՜ռ ՠս 

իճ՞սճհձ ՠս կ՜ջկձճհ կ՜տջճսդզսձ ՜շ՜նզձ ///». ղ՜ջ. դ՜-

վճս՜թ)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

191՜ Ես Մճչոզո չ՜ջ՟՜յՠպզձ ճխճջկճսդզսձ զ 

ձկ՜ձբ. ՠս զձլ՚ ՜ձ՜ջե՜ձ ՞ջմզո՚ Յճչի՜ձձբո զջզռզ ՠս 

գձպ՜ձՠ՜ռ զկճռ. ՜կբձփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 48՜, 130՝, 203՝ (ոՠս) Գզջտո Սճսջ՝ 

Էնկզ՜թձ՜ բփ 
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 ՌՂԶ — 1647 

ԳՐԻՉ՚ Խ՜մ՜պճսջ Լբիռզփ 
ԹԵՐԹ՚ 228. մ՞ջճս՜թ՚ 4՜՝, 201՝, 227՜՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԺԹ×12 

(Ա 11)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, «AC» էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 
20,2×14,7փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 29փ ԿԱԶՄ՚ 
ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ, ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ղզ, ՟շձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ պ՜ը-
պ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ժ՜յճհպ ՞ճջթճս՜թտփ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 3+4, դճսխդ, 
էճսո՜՟ջճղկճչփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 5՜փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 1՜, 117՜, 168՝, 183՜, 195՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձ, ՝ճսո՜ժ՜ձ—դշմձ՜հզձփ 
Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջ , ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջ (21՜)փ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ 
ոՠս, ճսջճս՜՞թ՜հզձ, ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջ. կզ տ՜ձզ պՠխ 
վճտջզժ յ՜պշճս՜թտձՠջ, յ՜իյ՜ձ՜ժգ՚ ռՠռ՜ժՠջփ Կ՜ակզ ժ՜-
ղզձ՚ ռՠռ՜ժՠջ, ՜ձժզսձձՠջգ՚ տզմ կ՜ղճս՜թ, վ՜ժ՜ձձՠջձ՚ գձժ՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 1՜—226՝ [Մՠժձճսդզսձ Հձ՞՜կ՜պՠձզձ, ՜ջ՜-

ջՠ՜է Վ՜ջ՟՜ձ՜հ չ՜ջ՟՜յՠպզ] 

Տՠո լՠշ. 1139, 2՜—102՝. 1/1՜ (ըճջ՜՞զջ՚ Ն՜ը՜-

՟ջճսդզսձ Ծձըձ՟ճռ պՠոճսդՠ՜ձ ոջ՝ճհ իրջձ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ, 

՜շ ըջ՜պ կ՜պՠձզո)փ ՜/1՜—3՝ (ըճջ՜՞զջ՚ Աղը՜ջի՜էճսջ 

ՠս պզՠաՠջ՜էճսջ չ՜ջ՟՜յՠպզ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ ՜ո՜ռՠ՜է Մՠժ-
ձճսդզսձ Աջ՜ջ՜թճռո)փ ՝/5՜—116՝ (ըճջ՜՞զջ՚ Գէճսը ՜շ՜-

նզձ)փ 2/116՝—7՜ (՜ձըճջ՜՞զջ ոժ. «Հ՜ա՜ջ՜յՠպձ ըճջճ-

ռձ...»փ Ոսձզ Աս՜ջպ)փ ՜/117՜—8՜ (ըճջ՜՞զջ՚ Ն՜ը՜՟ջճս-

դզսձտ ՟յջճսդՠ՜ձ Եէզռ)փ ՝/118՜—68՜ (ըճջ՜՞զջ՚ Գէճսը 

Ափ 166՜, (ոպ. էճսո.՚ ՞ջմզռ). «Մձ՜ռՠ՜է իզձ՞ ՞էճսըձ կՠժձՠ-

ռՠ՜է բ զ չՠջն»)փ 3/158՜՝ (ըճջ՜՞զջ՚ Ղՠսպ՜ժ՜ձ ՟յջճս-

դզսձձ)փ ՜/168՝—82՜ (ըճջ՜՞զջ՚ Ն՜ը՜՟ջճսդզսձ Ղՠսպ՜-

ժ՜ձ. Գէճսը Ափ 180՝, (ոպ. էճսո.՚ ՞ջմզռ). «Մձ՜ռՠ՜է ՞էըճռ 

կզպտձ ՜ոպ ՝ճչ՜ձ՟՜ժՠ՜է բ»)փ 4/182՜՝ (ըճջ՜՞զջ՚ Թզստ, 

Թզստ ՠս ՟՜ջլՠ՜է Թզստ)փ ՜/183՜—94՜ (ըճջ՜՞զջ՚ Ն՜ը՜՟-

ջճսդզսձ Թճսճռ)փ 5/194՜—5՜ (ըճջ՜՞զջ՚ Եջժջճջ՟ րջբձտ)փ 

՜/195՜—226՜ (ըճջ՜՞զջ՚ Ն՜ը՜՟ջճսդզսձտ Եջժջճջ՟ րջզ-

ձ՜ռձփ Թՠջզ)փ Հզղ. իՠխ. 226՜՝ (ձկ՜ձ`  լՠշ 1139—զձ)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

182՜ (Բձ՜՞ջզձ ժզռ)... Ես Վ՜ջ՟՜ձ՜հ չ՜ջ՟՜-

յՠպզ ճխճջկճսդՠ՜կ՝ զ ձկ՜ձբ, ՠս զձլ՚ պ՜շ՜յՠ՜է ճ՞-

սճհո վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո ՜կբձփ 

194՜ (Բձ՜՞ջզձ ժզռ)... Ես Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ 

կՠջճհ վ՜շտ, ՠս կՠա կՠխճսռՠէճռո ճխճջկճսդզսձ զ ձկ՜-

ձբ ՜հեկ ՠս հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ 

226՜ Զկՠխ՜սճջ ՠս ա՜ձ՜ջե՜ձ Խ՜մ՜պճսջո Լբի-

ռզ աիճխո հզղՠռբտ, ՠխ՝՜յջտ, ՜խ՜մՠկ ալՠափ Հ՜հջ կՠջփ 

Թվզձ (1647), զ ր՞ճոպճո ՜կոճհ ԺԳ, րջձ ճսջ՝՜դփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

Պ՜իյ՜ձ՜ժ Ե՝ Եո՚ Խ՜մզժփ 

Պ՜իյ՜ձ՜ժ Բ՝ Եո՚ Յճչի՜ձբոփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 227՝ Մզ՜ղ՜՝՜դ րջ ի՜ձ՞ոպՠ՜ձ 

Ինՠ՜է կ՜ջկձճչ զ ի՜ձ՞ոփ 

1053 
Ժ Ո Ղ Ո Վ Ա Ծ Ո Յ  

(Բ՜խժ՜ռ՜թ բ 3 պ՜ջ՝ՠջ լՠշ՜՞ջՠջզռ) 

ԹԵՐԹ՚ 397+1 (ժջժ. 1)փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟, ղ՜՞՜ձ՜-
ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ՟շձ՜ժձ ճս ժ՜յզմձՠջձ գձժ՜թ. 
իձճսկ չՠջ՜ձճջճ՞ճս՜թ ՠս դզժճսձտգ ժ՜ջկզջ ժ՜ղճսճչ ժ՜ջժ՜-
պճս՜թ. ժ՜ղզձ տՠջթճս՜թ, ռՠռ՜ժՠջ, ՜ձժզսձձՠջգ՚ կ՜ղճս՜թփ 
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ՍՏԱՑՈՂ՚ Ա՝ջ՜ի՜կ չջ՟. Թբտջպ՜խռզփ 
ԹԵՐԹ՚ 96+1 (1—96, ժջժ. 1). մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—3՝, 94՝—

6՝փ ՊՐԱԿ՚ 1×3+Ա—Ը×12 (Ը 10)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, էճսո՜՟ջճղկճչփ 
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 20×14,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ 
ՏՈՂ՚ 25փ 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 4՜փ 
Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջ (4՜)փ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, 
ժ՜յճհպփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջ, վճտջզժ 
յ՜պշճս՜թտձՠջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

1. 4՜—75՜ Հ՜կ՜շրպ կՠժձճսդզսձ ՞ջճռձ Ա-

ջ՜ջ՜թճռ, ի՜ս՜տՠ՜է զ կՠժձճսդՠձբձ Վ՜ջ՟՜ձ՜ 
չ՜ջ՟՜յՠպզ ՜շձ իճ՞ՠէզ ՠս զկ՜ոպձճհ, ՜ղը՜-
պճսդՠ՜կ՝ Գջզ՞ճջզ չ՜ջ՟՜յՠպզ — Աջ՟, ՞զպՠէ 



յ՜ջպ բ ա՜ձճսձ ՞ջճռո, ճջ ժճմզ Աջ՜ջ՜թտ ՠս ՜ոզ 

Ծձճսձ՟տ... 

2. 75՜—94՜ Հ՜կ՜շրպ ի՜ս՜տճսկձ ՝՜ձզռ զ 

՞ջճռձ հԵէզռ. ր՞ձՠ՜ Յզոճսո զկ, Աոպճս՜թ ՠս ՜-
ս՜ջպՠ՜ զ ՝՜ջզ — Ես ՜ջ՟, ՞զպՠէզ բ, ազ ՜սՠ-

պՠ՜ռձ Ա՝ջ՜ի՜կճս կզձմՠս զ կպ՜ձՠէձ Յ՜ժճ՝՜հ հԵ-

՞զյպճո... հճջճսկ ՠս ակՠա ՜ջե՜ձզո ՜ջ՜ոռբ Ք-

ջզոպպճո Աոպճս՜թ ՠջժձզռ ՜ջտ՜հճսդՠ՜ձ գձ՟ ՜կՠ-

ձ՜հձ ոճսջ՝ո զսջփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՆԱԽԱԳԱՂԱՓԱՐ 0ՐԻՆԱԿԻ 

75՜... Մ՜ձ՜ս՜ձ՟ ա՜ղը՜պճխ ոճջ՜՚ աԳջզ՞ճջ 

չ՜ջ՟՜յՠպձ, ՠս ավթճսձ ՞ջմ՜ժո՚ Գջզ՞ճջ ՟յզջ ՜-

ձճս՜կ՝ո կզ՜հձ ՠս ճմ ՞ճջթճչ. չ՜ոձ ճջճհ ՜խ՜մՠկ 

ալՠա, չ՜ոձ Աոպճսթճհ կբժ Հ՜հջ կՠխ՜հզս հզղՠէ ա՜ձ-

՜ջե՜ձո ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ զ Քջզոպճոբ Աոպճսթճհ 

կՠջճհ, ձկ՜ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ 

94՜ Յՠէզռձ Ա՟՜կ՜ զ ՟ջ՜ըպբձ կզձմՠս զ 

չ՜ըծ՜ձձ Մճչոբոզ ԳՌ ՠս ԷՃ ճս ԻԶ (3726) ՜կ բ, ՠս 

զ կ՜իճս՜ձբձ Մճչոբոզ կզձմ զ Քջզոպճո՚ Ռ ճս ԴՃ ՠս 

ԺԱ (1311) ՜կ բ, ՠս Քջզոպճոբ կզձմ հ՜հո ճջ ՞զջտո 

՞ջՠռ՜ս՚ Ռ ճս ԴՃ ՠս Ի ՜կ բ, ազ Պ ՠս ԿԷ (1418) ՜կզձ 

՞ջՠռ՜սփ Ոչ ճսոճսկձ՜ոբջտ, ՠջՠո ՜ձժՠ՜է ՜խ՜մՠկ 

ալՠա` ակՠխ՜սճջ ՠս ա՜ձ՜ջե՜ձ Գջզ՞ճջ ՞ջմ՜ժո կբժ 

Հ՜հջ կՠխ՜հզս հզղՠռբտփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

4՜ Աս՞ձՠ՜ Հ՜հջ Սճսջ՝ Աոպճս՜թ ծղկ՜ջզպ, ՠս 

՜նճխՠ՜ կՠխ՜սճջզո, ՠս ի՜ձ հ՜ս՜ջպ աըոժըոՠ՜էո 

զկփ 

94՜ (Սպ՜ռճխզ) Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ աԹբտջպ՜խ-

ռզ Ա՝ջ՜ի՜կ չ՜ջ՟՜յՠպո, ճջ ՞ջՠէ պճսզ ՜հո Աջ՜-

ջ՜թճռ Լճսթկճսձտո, ճչ ճջ գձդՠշձճս կզճչ Ոխճջկզսզս 

հզղբփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜ (Նրպջ՞զջ) Վՠռ զձմ պՠո՜ձՠէզ 

բ... 
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ՍՏԱՑՈՂ՚ Ս՜ջ՞զո չջ՟. Թբտջպ՜խռզփ 
ԹԵՐԹ՚ 246 (97—242). մ՞ջճս՜թ՚ 191՜, 241՜—2՝փ 

ՊՐԱԿ՚ Ա—ԺԲ×12 (Ը 14)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵ-
ԾՈՒԹԻՒՆ՚ 20×14,8փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 
24—25փ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚  98՝փ 
Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջ (98՝)փ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջ, վճտջզժ 
յ՜պշճս՜թտձՠջ, դ՜ձ՜տզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ պՠխ—պՠխ ՞ճսձ՜վճ-
ըճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 97՜—8՜ Ց՜ձժձ բ Աշ՜ժ՜ռձ Սճխճկճձզ — 

[Ա]շ՜նզձ, Վ՜ոձ Աշ՜ժ՜ռ ՠս 0ջզձ՜ժ՜ռ... Քո՜ձ ՠս 

Ե—՟, Խ՜ս՜ջձ Ե՞զյպճոզ... 

1. 98՝—137՜ [Գ]ջզ՞ճջզ, ՜ղ՜ժՠջպզ Յճի՜ձ-

ձճս Ոջճպձՠռճ ՠս տ՜ն ՟զպ՜յՠպզ Հ՜կ՜շրպ ի՜-
ս՜տճսկձ հԱշ՜ժ՜ռ ՞ջճռձ Սճխճկճձզ, զ էճսո՜սճջ 
՝՜ձզռ Նՠջոբոզ. ՜ս՞ձՠ՜ Հճ՞զտ Սճսջ՝ Աոպճս՜թ 

ծղկ՜ջզպ ՠս աըոժոՠ՜էո ՟ճս ժ՜պ՜ջՠ՜հ ՜կՠձ՜-

՝՜ղը ՠս ՜շ՜պ ճխճջկճսդՠ՜կ՝՟ տճչ ՠս ի՜ոճհ զ 
չՠջն ՞ըջզո ՝՜ջՠըրոճսդՠ՜կ՝ ՠս ՜խրդզստ ոճսջ՝ 

չ՜ջ՟՜յՠպզո Հ՜հճռ, Գջզ՞ճջզ ՠշ՜կՠթզ, ՜ջ՜-
ջճխզ ՞ջճռո. ՜կբձ — Հ՜ջռճսկձ. Զզ՛ձմ բ ճջ Սճխճկճձ 

ՠս ՜հէ կ՜ջ՞՜ջբտձ ՠս Տբջձ հԱսՠպ՜ջ՜ձձ ՜շ՜ժ՜ս 

ը՜սոբջ... 

2. 137՜—46՝ Գզջտ Ժճխճչճխզձ — [Ո]ջյբո 

հ՜հպ բ զ Մՠժձճսդզսձ կՠթզձ Նՠջոբոզ, ազ Աշ՜ժ՜ռձ 

՞զջտ ըջ՜պբ... 

3. 147՜—89՜ Յ՜խ՜՞ո Իկ՜ոպճսդՠ՜ձ Սճխճ-

կճձզ. ՜ս՞ձՠ՜ Յզոճսո — [Ի]ոժ չ՜ոձ Իկ՜ոպճս-

դՠ՜ձ Սճխճկճձզ, ճկ՜ձտ ՞՜հդ՜ժխՠռ՜ձ չ՜ոձ ժջժզձ 

յ՜պծ՜շզ... չ՜ոձ ճջճհ ոճսջ՝ձ Նՠջոբո Տ՜ջոճձ՜-

ռզձ զ Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ գձժ՜էՠ՜է աԼճսթճսկձ կՠժձճս-

դՠ՜ձ Աշ՜ժ՜ռո ՠս ՞ըջճչ ՜ձնզձն հզղ՜պ՜ժ դճխճսէ 

կՠա զ վ՜շո Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ... 

— 189՝—90՝ Ց՜ձժ բ հ՜շ՜նզժ՜հ Լճսթկ՜ձռո 

Եջ՞ ՠջ՞ճռզձ — [Ա]շ՜նզձձ. Վ՜ոձ ՜ջտ՜հճսդՠ՜ձ ՠս 

չ՜ոձ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ ՠս նձնՠէճհ կՠխ՜ռ... Քո՜ձ ՠս Ե. 

Տբջ ՜ջ՜ջ ատՠա ՠս չ՜ոձ ոջ՝ճսդՠ՜ձ Աոպճս՜թ՜թզձ 

ժճսոզձ... 

4. 190՝—236՝ Հ՜կ՜շրպ ի՜ս՜տճսկձ զ պՠ-

ոճսդՠ՜ձ Լճսթկ՜ձռ Եջ՞ճհ ՠջ՞ճհձ, ՜ղը՜պ՜ոզջՠ-
՜է Գջզ՞ճջզճո իոժճխզ, ՜ջզ ՠջն՜ձզժ իՠշՠպճջզ 
ՠս տ՜ն վզէզոճվ՜հզ Հ՜հճռ, ՜ղ՜ժՠջպզ Եշ՜կՠթզձ 
Յճի՜ձձճս Ոջճպձՠռճհ, զ էճսո՜սճջ ՝՜ձզռ չ՜ջ՟՜-
յՠպզձ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ — Հ՜ջռճսկձ. [Վ]՜ոձ բ՛ջ ՜ոպ 

հՠպճհ բ ժ՜ջ՞ՠ՜է.[Ս]ճխճկճձզ ժ՜ջ՞ձ բ գձ՟ Ժճխճչճ-

խզ... ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ղը՜պճխ՜ռձ զ ոկ՜հ՚ ՠջն՜ձզժ ՠս 

էճսո՜սճջ չ՜ջ՟՜յՠպզձ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ, ՠս ըձ՟ջճխ՜ռձ 

ՠս ի՜կ՜սջբձ ՜ղը՜պճխ՜ռձ զ ոկ՜հ, ճսոճսռմ՜ռ ՠս 

ճսո՜ձճխ՜ռձ զ ոկ՜հ... 

5. 237՜—40՝ Ա՝՝՜հ Եբջՠկզ Խճջզձ Աոճջճհ 

ճ՞ՠ՜է Վ՜ոձ ախնկ՜ձ — Հճ՞ՠսճջ՜յբո ձճջճ՞ՠո-

ռճստ ՠս կզ կ՜ջկձճչ գոպ կ՜ջկձճհ... ՠս ձղ՜ձ ՠսո ա-

ե՜կ՜ձ՜ժբձ պ՜ ՜ոՠէճչ. կզձմ կՠշ՜ս Ոազ ՜ջտ՜հ /// 

(ղ՜պ դՠջզ,  պՠո լՠշ. 1720, 342՝)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

236՝ (Սպ՜ռճխզ) Ահէՠս ճխճջկզ Թբտջպ՜խռզ 

Ս՜ջ՞զո չ՜ջ՟՜յՠպզձ, ճջ ՞ջՠէ ՠպճսջ ՜հո Սճխճկճ-

ձզ ՞ջճռ էճսթկճսձտձ զ տ՜խ՜տձ Թճը՜դ. ճչ ճջ գձ-

դՠշձճս կզ ՝ՠջ՜ձ Աոպճս՜թ ճխճջկզ դճխ ՜ոբփ 



 

Ձ Ե Ռ Ա Գ Ի Ր  Գ  

Սՠ՝՜ոպզ՜ ԺԸ — XVIII 

ՍՏԱՑՈՂ՚ Մ՜ջպզջճո չջ՟. Թբտջպ՜խռզփ 
ԹԵՐԹ՚ 155 (243—397). մ՞ջճս՜թ՚ 243՜—5՜, 395՝—

7՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԺԳ×12 (ԺԳ 11)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 
20×14,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 33փ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջ, յ՜պ-
շճս՜թտձՠջ, ռՠռ՜ժՠջ, դ՜ձ՜տզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ պՠխ—պՠխ ՞ճս-
ձ՜վճըճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

1. 246՜—86՝ Լճսթկճսձտ Ն՜ը՜ըձ՜կճսդՠ՜ձ 

Փզէճձզ 
՜. 246՜—60՝ [Բ՜ձ ՜շ՜նզձ] — [Յ]ճջե՜կ 

ահ՜խ՜՞ո ձ՜ը՜ըձ՜կճսդՠ՜ձ ՝՜ձ՟փ Լճսթկճսձտ. Ահո 

բ, ազ ՝՜աճսկտ զ իՠդ՜ձճո՜ռ զկ՜ոպձճռ ճմ ըճոպճ-

չ՜ձբզձ ձ՜ը՜ըձ՜կճսդզսձ ՞ճէ...  

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՆԱԽԱԳԱՂԱՓԱՐ 0ՐԻՆԱԿԻ 

250՜ (Բձ՜՞ջճսկ) Բ՜հռ ՠո՚ Յճի՜ձ ՞ջզմո ՠս 

ոպ՜ռճխ ՞ջճռոփ 

՝. 260՝—86՝ [Բ՜ձ ՠջժջճջ՟] — Ահ՞ ՟ՠշՠսո 

ըճջզձ բփ Լճսթկճսձտ. Յ՜շ՜նզձ ՜սջձ ը՜սոՠռ՜ձ ՠս 

՞ձ՜ռ Ախՠժո՜ձ՟ջճս ՠջՠժճսձձ զ պճսձ զսջ... 

2. 286՝—301՜ Փզէճձ ՜շ Լճսոզկ՜տճո Յ՜խ՜-

՞ո ՝՜ձ ճսձՠէճհ ՠս ՜ձ՜ոճսձ ժՠձ՟՜ձՠ՜ռձ — [Յ]զ-

ղՠո աՠջզժՠ՜ձ ՝՜ձձփ Լճսթկճսձտ. Ոմ դբ չ՜ոձ ձ՜ը՜-

ըձ՜կճսդՠ՜ձ ՝՜ձզձ ՜ոբ... 
3. 301՜—44՜ [Փզէճձզ ՜հձճռզժ, ճջ զ էզձՠէճս-

դզսձ ըձ՟ջճռ ՠս էճսթկ՜ձռ. Բ՜ձ մճջջճջ՟ (=Մՠժ-
ձճսդզսձ Ծձձ՟ճռ). լՠշ. 59, 25՜] — Եջՠսՠռ՜ս Աո-

պճս՜թ Ա՝ջ՜ի՜կճսփ [Բ]՜հռ թ՜շո կզ՜հձ ՜հէ՜՝՜ձՠ-

՜է բփ Լճսթկճսձտ. Զթ՜շձ աժ՜խձզձ կզ՜հձ ՜հէ՜՝՜ձՠ-

էզ բ... 

4. 344՜—9՜ Փզէճձզ Յ՜խ՜՞ո Եէզռ ՞ջճռձ... 

՜. 344՜—6՝ [Բ՜ձ ՜շ՜նզձ — Գ]զջտո ՜հո 

տ՜ձ ա՜կՠձ՜հձ կ՜պՠ՜ձո ՠ՝ջ՜ՠռսճռ յ՜պճսՠէզ 

՞պ՜ս ՜շ ձճո՜... 

՝. 346՝—9՜ Փզէճձզ Յ՜խ՜՞ո ըձ՟ջճհ ՠս էճսթ-

կ՜ձ [Բ՜ձ ՠջժջճջ՟ — Ո]ջտ զ ՝ձճսդզսձ լՠշձ՜ջժՠձփ 

Լճսթկճսձտ. Չբ յ՜ջպ էջ՝զէ ՠս զ ՝ձճսդՠձբ զջտ ի՜-

պ՜ձՠէ... 

5. 349՜—50՝ Յ՜խ՜՞ո տ՜ի՜ձ՜հզռ — [Պ]՜-

պզս տ՜ն՜ջճսդՠ՜ձռփ Լճսթկճսձտ. Ք՜ն ՠս ՜ջզճսդՠ՜ձ 

՜շ՜տզձճսդզսձ ՜ա՞զձ... 

6. 350՝—1՝ Յ՜խ՜՞ո ՝՜՞ձզձ — [Վ]՜հՠէմ՜-

յբո ժ՜ջթՠկփ Լճսթկճսձտ. Վ՜հՠէճսմ ՠս ՜ջե՜ձ՜յբո 

՜հո ճջ ի՜ձ՜յ՜ա զ չՠջ՜ ՝՜՞ձզձ իճսջ ՜հջբջ... 

7. 351՝—4՝ Վ՜ոձ Ժ ՝՜ձզռձ — [Ա]հո ճջզղ 

՞զջտ բ. Ի հԱխբտո՜ձ՟ջ տ՜խ՜տզձ տ՜խ՜տ՜յՠպ 

՟ջզձ աո՜ ՠ՝ջ՜հՠռսճռձ... 

8. 354՝—5՜ Ոմ ղձ՜հռՠո — [Ե]ս ճմ կզ՜հձ չ՜խ-

չ՜խզռբ ՞զպ՜ռ ՠս տ՜ս՟զռփ Լճսթկճսձտ. Կ՜ը՜ջ՟տ ՠս 

իկ՜հտ հ՜շ՜ն՜ո՜ռՠ՜է էզձզ... 

Մ՜ոձ բ «Փզէճչձզ Յ՜խ՜՞ո պ՜ոձ ՝՜ձզռձ»—զ. պյ. 

Փզէճձզ ծ՜շտ, Վՠձՠպզժ, 1892, բն 268փ 

9. 355՜—6՝ Աշ՜ձռ յ՜պջ՜ոպճսդՠ՜ձ — 

[Մ]զձ՚ ճջ ՜ձժ՜ջ՞ բ զ ոժոՠ՜է զ ծ՜շձ... 

10. 356՝—7՜ Յ՜խ՜՞ո Յճչձ՜ձճս — [Ա]հձճ-

ռզժ, ճջ ակ՜ջ՞՜ջբո գձդՠշձճսձփ Լճսթկճսձտ. Մ՜ջ-

՟զժ, ճջ ժ՜ջ՟՜ձ ակ՜ջ՞՜ջբոձ... 

11. 357՜՝ Աոպճս՜թ կՠջ իճսջ թ՜ըզմ զ պՠ-

ոզէ ՠջզռ կ՜ձժ՜ձռ — [Ք]՜ձազ ՜հձ, ճջ ի՜կՠկ՜-

պՠ՜է բ գձ՟ Աոպճսթճհձ զկ՜ձ՜էճհձփ [Լճսթկճսձտ]. 

Աոպճսթճհ զկ՜ձ՜էզ ա՜սջճսդզսձտ զկ՜ձ՜էզ կպ՜ռ... 

12. 357՝—8՜ Լճսթկճսձտ Ն՜ի՜յՠպ՜ռ ՞ջճռ 

(=Փզէճձզ ժՠ՜ձտ զկ՜ոպձճռ) — [Տբջ]ճսձՠ՜ձ ՜սջզ-

ձ՜ռձփ Լճսթկճսձտ. Աոպճս՜թ՜հզձ ՜սջզձ՜ռձ... 

13. 368՜—74՜ Յ՜խ՜՞ո իՠո՜ՠ՜ռ ՞ջճռ      

(= Փզէճձզ Յ՜խ՜՞ո չ՜ջճսռ ժՠձ՜ռ պՠո՜ժ՜ձզ) — 

Հՠոոՠ՜ռձ ո՜ժոփ Լճսթկճսձտ. Ոկ՜ձտ Հՠաՠ՜ռձ ՜ոՠձ, 

ազ իՠատ բզձ... 

14. 374՜—91՜ Լճսթկճսձտ Ահէ՜՝՜ձճսդՠ՜ձ 

՞ջճռ — [Զ]՜սջո ա՜հո զ չՠջ ՜ձ՟ ՞զջ ՜ո՜ռփ Լճսթ-

կճսձտ. Զճջ ՜ոպրջ ՜ոբ զ չՠջ ՞զջ՜ձՠ՜ռ... 

15. 391՜—5՜ Լճսթկճսձտ Ծձըձ՟ճռ ՞ջճռ [Բ՜ձ 

՜շ՜նզձ — Զ]՜ձկ՜ջկզձ ապՠո՜ժ՜ձփ Լճսթկճսձտ. 

Յ՜խ՜՞ո ոճռ՜ ՜հո բ հ՜խ՜՞ո ՜ո՜ռՠէճռո, դբ. 

Աջ՜ջ... չ՜ոձ ազ ՠս ճմ ա՞՜ճսդզսձոփ Լճսթկճսձտ. Ա-

ո՜ռ չՠջճ, դբ. Մՠջ իճ՞զո էզ բ մ՜ջճսդՠ՜կ՝ ՠս ճմ բ 

զ՝ջՠս աձճռ՜հձ, ազ ՜խ՜ս՜խ՜ռ ի՜ո՜տ ա՞՜ /// (ղ՜պ 

դՠջզ): 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

245՝ (Նրպջ՞զջ) Եո՚ Մ՜ջպզջճո ՝՜ձզ ըոյ՜-

ո՜սճջո, ՞ջՠէ պճսզ ՜հո Փզէճձզ Լճսթկճսձտո ՝՜աճսկ 

ոզջճչ, ճչ ճջ գձդՠշձճս կզճչ Ոխճջիզս հզղբ աԹբտջ-

պ՜խռզ Մ՜ջպզջճո չ՜ջ՟՜յՠպձ, ՝՜հռ ազ ժզո՜-

ժ՜պ՜ջ կձ՜ռ ՠս ճմ ժ՜ջ՜ռզ ա՜ս՜ջպձ ՜շձՠէ, ազ ր-

ջզձ՜ժձ ճմ ՠխՠս ժ՜պ՜ջՠ՜է ՜շ կՠա, ճջճսկ ՠս ի՜ձ-

՟զյզռզ, ըձ՟ջՠկ աէզ՜ժ՜պ՜ջձ ՞ջՠ՜է ադՠջզձ է-

ռճսոռբ ՠս ՝՜ջՠ՜ս չ՜հՠէՠոռբփ Թվզձ ՊԿԵ (1418, չՠ-

ջ՜ռճս՜թ բ Ձՠ՜շ՞զջ Ա—զ հզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձզռ. 94՜)զ 

Սՠ՝՜ոպզճհ ՞ջՠռ՜սփ 

1054 
Ժ Ո Ղ Ո Վ Ա Ծ Ո Յ  



(Բ՜խժ՜ռ՜թ բ 2 պ՜ջ՝ՠջ լՠշ՜՞ջՠջզռ) 

ԹԵՐԹ՚ 256փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟, ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, 
կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ժպ՜սփ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 2+4, դճսխդ 
էճսո՜՟ջճղկճչփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜պդբճոզփ Թ—Ժ 
՟՟.փ 1 (Ա)+1 (Բ)փ Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ՝ճէճջ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ 
Կ՜ջ՟՜է՚ Բ՝ «/// [՞ճսռբ կ՜պձզռբ ա]տՠա ճոճըձ ՟՜պ՜սճջզձ... 
՞՜հդ՜ժխՠռճսռ՜ձբ ատՠա ըգ[էՠ՜ աձ՜] ///» (Ե 25—29): Բ՜ «/// 
Այ՜տբձ ՜ո՜ռ՜ս... կզ ՠջ՟ձճսէ, կզ հՠջժզձո ազ ՜[դճշ բ Աոպճս-
թճհ] ///»: (Ե 31—35), Ա՜ «/// [ժ՜է հ՜խ]՜սդո, ճջյբոազ ՠջՠսՠո-
ռզձ կ՜ջ՟ժ՜ձ... ազ ի՜կ՜ջզձ ՠդՠ ///»: (Զ 5—7), Ա՝ «/// [զ ձ-
կ՜]ձբ. Ես ՜ջ՟ ՜հոյբ... ազ տճ բ ՜ջտ՜հճսդզսձ ՠս ա՜սջճսդզսձ ///» 
(Զ 9—13)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջ, ժ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ 
կ՜ղճս՜թ, պՠխ—պՠխ տՠջթճս՜թ, Բ վՠխժգ ձ՜ՠս դզժճսձտգ, վ՜-
ժ՜ձձՠջգ՚ գձժ՜թ, Ա վՠխժզ չջ՜հ կձ՜ռ՜թ ՠձ կՠպ՜խՠ՜հ ՠ-
էճսոպձՠջգփ 

Ձ Ե Ռ Ա Գ Ի Ր  Ա  

 ԺԸ — XVIII 

ԳՐԻՉ՚ Աձպճձ (1—118), ՜ձ՜ձճսձ (120—190)փ 
ԹԵՐԹ՚ 190. մ՞ջճս՜թ՚ 119՜՝, 190՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԺԶ×12 (Է 

10)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՟ջճղկճչ (պ՜ջ՝ՠջ՚ 120—90)փ ՄԵԾՈՒ-
ԹԻՒՆ՚ 21×15փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 33 (1—
118), 29 (120—190)փ 

 ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ դշմձ՜-
հզձ, ՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚  դշմձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. պՠխ-պՠխ ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջփ Ըոպ 
ձ՜ըժզձ յջ՜ժ՜ժ՜էկ՜ձ՚ ԺԱ—ԺԶ յջ՜ժձՠջգ ձ՜ըճջ՟ՠէ ՠձ Ա 
յջ՜ժզձփ Նժ՜ջ՜ա՜ջ՟ճս՜թ բ ՜ձ՜ձճսձ ՞ջմզ գձ՟րջզձ՜ժ՜թ ի՜-
պճս՜թգփ 

 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

1. 1՜—74՜ [Գջզտճջ Խէ՜դՠռզ, Մՠժձճսդզսձ Ա-

ջ՜ջ՜թճռ ՠս Եէզռ] 
՜. 1՜—56՜ Հ՜կ՜շրպ կՠժձճսդզսձ ՞ջճռձ Աջ՜-

ջ՜թճռ ի՜ս՜տՠ՜է զ Մՠժձճսդՠձբձ Վ՜ջ՟՜ձ՜ չ՜ջ՟՜-
յՠպզ ՜շձ իճ՞ՠէզ ՠս զկ՜ոպձճհ, ՜ղը՜պճսդՠ՜կ՝ 
Գջզ՞ճջզ չ՜ջ՟՜յՠպզ — Աջ՟, ՞զպՠէզ յ՜ջպ բ ա՜-

ձճսձ ՞ջճռո, ճջ ժճմզ Աջ՜ջ՜թտ... 

՝. 45՜—74՜ Հ՜կ՜շրպ ի՜ս՜տճսկձ ՝՜ձզռ զ 

՞ջճռձ Եէզռ. ՜ս՞ձՠ՜ Յզոճսո զկ Աոպճս՜թ ՠս ՜ս՜ջ-
պՠ՜ զ ՝՜ջզ — Ես ՜ջ՟, ՞զպՠէզ բ, ազ հ՜սՠպՠ՜ռձ Ա՝-

ջ՜ի՜կճս կզձմՠս զ կպ՜ձՠէձ Յ՜ժճ՝՜հ հԵ՞զյպճո ՄԵ 

(205)՜կ բ... զ Քջզոպճոբ կզձմ հ՜հո, ճջ ՞զջգո ՞ջՠռ՜ս 

Ռ ճս ԴՃ ՠս Ի ՜կ բ, ազ Պ ՠս Կ ճս Է (1418) ՜կզձ ՞ջՠռ՜սփ 

2. 74՜—82՝ Աոպճս՜թ՜՝՜ձճսդզսձտ ՜ջպ՜տզձ 

զկ՜ոպ՜ոզջ՜ռձ ՠս ՜հէ ՜շ՜ժ՜ը՜սոճսդզսձտ ձճռ՜ 
— Հՠջկճո ձղ՜ձ՜սճջ վզէզոճվ՜ ՜ո՜ռ, դբ. Գ արջճս-

դզսձ ՞ճհ հՠջժզձո... Աոբ զկ՜ոպճսձձ. Այ՜ աճջ ՟ճս 

պ՜է ժ՜ջՠո, ՜հձ զձմ ճյ ՠձ զ յբպոփ 

3. 83՜—118՝ [Յճչի՜ձձզոզ Աջծզղՠռսճհ Մՠժձճս-

դզսձ յ՜պ՜ջ՜՞զձ — Ա]կՠձ՜հձ զ ե՜կ ՠս ե՜կ՜ձ՜ժ բ 

՜կՠձ՜հձ զջզ... չ՜ոձ ճջճհ կՠթձ Խճոջճչ՚ ի՜հջձ Գջզ-

՞ճջզ Ն՜ջՠժ՜ռճհձ, ձ՜ՠս Նՠջոբո՚ չՠջ՜պՠոճսմձ Տ՜ջ-

ոճձզ, հՠպճհ գձ՟՜ջլ՜ժ ՠս յ՜հթ՜շ տձձճսդՠ՜կ՝ ՠ-

պճսձ կՠա Մՠժձճսդզսձ յ՜պ՜ջ՜՞զձ... հ՜խ՜՞ո ՜հոճ-

ջզժ, հՠպձՠ՜էո զ ՝՜ջՠ՜ռ, թձճսձ՟ո չՠջնզձ ե՜կ՜ձ՜-

ժզո՚ Յճչի՜ձձբո Աջծզղՠռզ, դ՜ը՜ձլՠ՜է հճկ՜ձռ տ՜-

ի՜ձ՜հզռ ոջ՝՜ա՞ՠոպզռ, պ՜է ձճռ՜ չՠջոպզձ Հ՜կ՜-

շ՜սպ ՠս յ՜ջա ՝՜ձզստ ապՠոճսդզսձ ըճջիջ՟ճհո, ՠս կՠտ 

ի՜ջժՠ՜է զ ձճռ՜ձբ լՠշձ ՜ջժ՜տ զ ձճհձ, հճսո՜էճչ զ Հճ-

՞զձ Սճսջ՝ ՠս հ՜խ՜սդո ոջ՝ճռ, ճմ դբ հ՜սՠէճս՜թ զձմ զ-

կ՜ոպզռ ը՜շձՠէճչ զ կբձն զ ՝՜ձո Մՠժձճսդՠ՜ձ ձ՜-

ը՜ո՜ռՠ՜է ոջ՝ճռձ, ՜հէ կզ՜հձ ա՝՜ձո ձճռճսձռ ժ՜ջծՠ-

՜է յ՜ջազռ՜տ, աճջ դբ ի՜ծՠէզ զռբ լՠա Տՠ՜շձ ղձճջի 

ՠս դբ ճմ ձճհձյբո ղձճջի կզ՜հձ ՜ձյ՜ջո՜ս կըձ՜ռզռ զ 

յ՜պ՜իՠէճռ՟փ 

՜. 83՝—118՝ Տՠոճսդզսձ, դբ ՜շ զձմ ըճջիճսջ՟ 

հ՜կՠձ՜հձ ՜սջ յ՜պջ՜՞ՠկտ աՔջզոպճո, ՠս ազ ճմ 
կզ՜հձ ժՠձ՟՜ձՠ՜ռ, ՜հէՠս կՠշՠէճռ բ վջժճսդզսձ, ՠս 
՟՜ջլՠ՜է դբ՚ ճջճռ կՠշՠէճռ զռբ յ՜պ՜ջ՜՞ձ վջժճս-
դզսձ ՠս ճջճռ ճմ. ՜հէ ՠս ագձթ՜հո յ՜պ՜ջ՜՞զձ հճջճռ, 
ՠս ժ՜կ ճջյբո ՜սջզձ՜ժ՜ս ՜շձճս տ՜ի՜ձ՜հձ ՠս 
պճսզմտ գձթ՜հզռձ ճջյզոզ ժ՜կ՜ստ պ՜ռՠձ զ տ՜ի՜-
ձ՜հձ. ձ՜ՠս ազ՛ձմ ըճջիճսջ՟ բ տ՜շ՜ոձՠջճջ՟ճհ ժ՜-
պ՜ջՠէ ձձնՠռՠէճռձ — Աջ՟, ձ՜ը ա՜հո յ՜ջպ բ ՞զպՠէ 

աըճջիճսջ՟, դբ ազ՛՜ջ՟ հ՜կՠձ՜հձ ՜սճսջ իջ՜կ՜ձ գձ-

ժ՜է՜տ յ՜պ՜ջ՜՞ՠէ աՔջզոպճո... 

4. 120՜—90՜ [Մՠժձճսդզսձ ՃԺԸ Ս՜խկճոզ]փ Սջ-

՝ճհձ Նՠջոզոզ Լ՜կ՝ջրձ՜ռսճհ բ Մՠժձճսդզսձ Ակ՝թզռո 
(զ ոպ. էճսո՜ձռո) — Աէբէճսզ՜հ. Եջ՜ձՠ՜է ՠձ ՜կ՝զթտ զ 

ծ՜ձ՜յ՜ջիզ... Աշ՜նզժ՜հ կՠա ՜շ զ տձձճսդզսձ ձ՜ը՜-

յ՜պզսո ՜կՠձ՜հձ ՠջ՞ճռ Ս՜խկճո՜ջ՜ձզո աճջճս-

դՠ՜կ՝... ՠս այպճսխ հճսոճհո ծ՜ղ՜ժՠէ աի՜ձ՟ՠջլՠ՜է 

ժՠ՜ձոձ զ վ՜շո ՜ձճս՜ձձ զսջճ, ճջ բ ՜սջիձՠ՜է գձ՟ 

Հրջ ՠս Սճսջ՝ Հճ՞ճհձ, հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

4՝ Ի վ՜շո ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ ՠս կզ՜ո-

ձ՜ժ՜ձ ՜ոպճս՜թճսդՠ՜ձ, ճջ ճխճջկզ ոպ՜ռճխզ ՞ջճռո 

ՠս ՞թճխզ ոճջզձ. ՜կբձփ 

56՜... Մ՜ձ՜ս՜ձ՟ ա՜ղը՜պճխ ոճջ՜՚ աԳջզ՞ճջ 

չ՜ջ՟՜յՠպ, ՠս ավըթճսձ ՞ջմ՜ժո՚ Աձպճձ էջբռ ՜-

ձճս՜կ՝ կզ՜հձ ՠս ճմ ՞ճջթճչ. չ՜ոձ ճջ ՜խ՜մՠկ ալՠա, 

չ՜ոձ Աոպճսթճհ կբժ Հ՜հջ կՠխ՜հզս հզղբտ ա՜ձ՜ջե՜ձո, 

ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզռզտ զ Քջզոպճոբ Աոպճսթճհ կՠջճհ, 

ձկ՜ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ 

74՜ Ոչ ճսոճսկձ՜ոբջտ, ՠջՠո ՜ձժՠ՜է ՜խ՜մՠկ 

ալՠա` ակՠխ՜սճջ Աձպճձ ՞ջմ՜ժո կբժ Հ՜հջ կՠխ՜հզս հզ-

ղՠռբտփ 

82՝ Ոչ ի՜ձ՟զյճխտ ՜հոկ ՞ջզ, 

Ըձպզջ ՝՜ձզռո ՞ճչՠէզ, 

Յճջե՜կ էոբտ ա՜հո հ՜պՠձզ, 



 

Իձլ ՜ո՜ոռբտ. Տբջ ճխճջկզ, 

Մՠխո՜դ՜ս՜է` Աձպճձ ՞ջմզփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 120՜ (՜ձգձդՠշձՠէզ)փ 

Ձ Ե Ռ Ա Գ Ի Ր  Բ  

 ԺԸ — XVIII 

ԹԵՐԹ՚ 66 (191—256)փ ՊՐԱԿ՚ ԺԷ—ԻԲ×12 (ԻԲ 6)փ ՆԻՒԹ՚ 
դճսխդ, էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 21×15փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ 
ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 33փ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. դ՜ձ՜տզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ պՠխ-պՠխ ՞ճսձ՜-
վճըճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 191՜—256՝ [Ա]ջ՟զսձ՜՝՜ձ ՠս իճ՞զ՜ձՠջժ 

չ՜ջ՟՜յՠպզձ Կզջ՜ժճոզ Եաձժՠռճհ ՜ջ՜ջ Մՠժձճս-
դզսձ Հ՜ջզսջ՜սճջ՜ռձ Ես՜՞ջՠ՜հ, զ ըձ՟ջճհ Յճչի՜-
ձբո չ՜ջ՟՜յՠպզ, զ ձճհձ ՞՜ս՜շբձ Եժՠխՠ՜ռ զ Սճսջ՝ 
Կզջ՜ժճո 

Տՠո լՠշ. 518, 10՝—98՜. Նը. /191՜՝փ ՜/191՝—

203՝փ ՝/203՝—13՝փ ՞/213՝—22՝փ ՟/222՝—31՝փ ՠ/231՝—9՝փ 

ա/239՝—47՝փ բ/247՝—56՝փ Յզղ. Կզջ՜ժճոզ Եջաձժ՜ռսճհ /մզտփ 

1055 
Գ Ր Ի Գ Ո Ր  Տ Ա Թ Ե Ւ Ա Ց Ի  

Յ Ա Ղ Ա Գ Ս  Գ Ա Ւ Ա Զ Ա Ն  Տ Ա Լ Ո Յ  
 ԺԸ — XVIII 

ԹԵՐԹ՚ 48. մ՞ջճս՜թ՚ 2՜—3՜, 44՜—8՜փ ՊՐԱԿ՚ 1×2+Ա—
Դ×12 (Բ, Դ 10)+1×2փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, դ՜՞ ճս ը՜խճխզ ճխժճհա պ՜-
շՠջ էճսո՜՟ջճղկճչ (պՠջ՝ՠջ ՠս ՜շ՜ձռ էճսո՜՟ջճղկզ՚ 1—2, 47—
48)փ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 21,5×16,4փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջ 
(4՜՚ ՝ճէճջ՞զջ)փ ՏՈՂ՚ 19փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟, ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ 
ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ ոպճս՜ջ՜դճսխդ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդփ 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 4՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձ (4՜)փ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ժՠձ-
՟՜ձ՜՞զջ (4՜)փ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ճսջճս՜՞թ՜հզձփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. պՠխ-պՠխ ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջփ Վՠջ-
նզռ դՠջդՠջ ժպջճս՜թ ճս ի՜ձճս՜թփ 1, 2, 47, 48 դՠջդՠջզ 
էճսո՜ձռտձՠջգ ՠաջ՜ի՜պճս՜թ, դ՜ձ՜տզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճսձ՜վճ-
ըճս՜թփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ պՠխ-պՠխ տՠջթճս՜թփ 

 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1. 3՝—43՝ Յ՜խ՜՞ո ՞՜ս՜ա՜ձ պ՜էճհ հ՜ղ՜-

ժՠջպՠ՜է ոյ՜[ո՜]սճջ՜ռ ՝՜ձզձ, Յճչի՜ձձճս յզ-
պ՜ժ ՜ղ՜ժՠջպզ, Գջզ՞ճջզ Եշ՜կՠթզ ՜ջ՜ջՠ՜է աՇ՜-
ջ՜՞ջճսդզսձ ժ՜ջ՞՜ռ մճջՠտպ՜ո՜ձ ՜ոպզծ՜ձզ չ՜ջ-
՟՜յՠպ՜ռ, զ էճսո՜սճջ ՝՜ձզռ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ կ՜ջ-
՞՜ջբզձ Եո՜հՠ՜հ էճսո՜սճջ կպրտ ՠս կՠժձրխրջբձ զկձ 
պՠոճսդՠ՜կ՝ ժ՜ջ՞՜սճջՠ՜է — Զ՜ջ՟՜ջՠձ ա՞՜ս՜-

ա՜ձձ ՠս ՟ձՠձ զ ոՠխ՜ձձ... 

՜. 4՜—12՜ [Աշ՜նզձ ՜ոպզծ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպճս-

դՠ՜ձ] — Շձճջի՜ա՜ջ՟ ոճսջ՝ ի՜հջ՜յՠպ... //(4՝) 

Հ՜ջռ՜ձբ չ՜ջ՟՜յՠպձ կՠթ. Ոսձզ՛ աճսոճսկձ չ՜ջ՟՜-

յՠպճսդՠ՜ձ... 

՝. 12՝—5՜ Կ՜ձճձ ՠջժջճջ՟ [՜ոպզծ՜ձ] չ՜ջ-

՟՜յպճսդՠ՜ձ — Սժո՜ձզձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ ԴՁ. Ցձթ՜ ՜հո՜-

սջ ՠժՠխՠռզ... 

՞. 15՜—8՝ Եջջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձձ — Սժո՜ձզ ղ՜ջ՜-
ժ՜ձ ԳԿ. Ոչ ՠջն՜ձզժ ծ՜շ՜՞՜հդ... 

՟. 18՝—22՝ Սժզա՝ձ մճջջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ չ՜ջ՟՜-
յՠպճսդՠ՜ձ — Ես պ՜ձՠձ հՠժՠխՠռզձ ՠս ՠջդ՜ձ զ ի՜-
ջ՜ս՜հզձ ժճխկ... 

ՠ. 22՝—6՜ Սժզա՝ձ իզձ՞ՠջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ 
չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ՜ձ — Դ՜ջլՠ՜է զ ձճհձ պՠխզձ ոժո՜ձ 
ղ՜ջ՜ժ՜ձ ԲԿ. Աձ՟՜՟՜ջ ՠջժձզռ... 

ա. 26՜—9՜ Սժզա՝ձ չՠռՠջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ չ՜ջ-
՟՜յՠպճսդՠ՜ձ — Դ՜ջլՠ՜է զ ձճհձ պՠխզձ ոժո՜ձզձ 
ղ՜ջ՜ժ՜ձ ԲՁ. Ոչ ՠջն՜ձզժ պբջ, ոճսջ՝ Գջզ՞ճջզճո... 

բ. 29՜—32՜ Սժզա՝ձ ՠսդձՠջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ չ՜ջ-
՟՜յՠպճսդՠ՜ձ — Յՠպ ՜հոճջզժ ՟՜շձ՜ձ զ ի՜ջ՜ս-
ժճխկեձ ՠս ՠջդ՜ձ զ իզսոզո՜զձ ժճխկձ... 

գ. 32՜—5՝ Սժզա՝ձ ճսդՠջճջ՟ չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ-
՜ձ — Դ՜ջլՠ՜է զ ձճհձ պՠխզձ ոժըո՜ձզձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ ԱՁ. 
Տբջ, ճջ ա՞դճսդզսձ՟ տճ... 

դ. 35՝—8՝ Սժզա՝ձ զձձՠջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ — Դ՜ջ-

լՠ՜է զ ձճհձ պՠխզ ոժո՜ձզ ղ՜ջ՜ժ՜ձ ԳՁ. Ոջ ՜ջ՜ջՠջ 

արջճսդՠ՜կ՝... 

ե. 38՝—43՝ Սժզա՝ձ Ժ—ՠջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ չ՜ջ-

՟՜յՠպճսդՠ՜ձ — Գ՜ձ զ հ՜պՠ՜ձ ՠս ոժո՜ձզձ ժ՜ջ՞ 

ե՜կճսձ... ոժո՜ձզձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ ԴԿ. Ոջ Էձ բճսդՠ՜ձ Ոջ-

՟զձ... Ես ՜ի՜ս՜ոզժ ՠո գձ՟ լՠա ՠկ... ՜հոճջզժ ոժզա՝ձ 

՜շձճս ձճջգձթ՜հ չ՜ջ՟՜յՠպձ տ՜ջճաճսդՠ՜ձ... 

Տյ. Գջզ՞ճջ Տ՜դՠս՜ռզ, «Գզջտ ՜ոպզծ՜ձ պ՜էճհ ՟յ-

ջ՜ռ...», Կ. Պրէզո, 1752, բն 54—222փ 

Բ. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձ ԺԸ ՟.] 
1. 1՜՝ (Նրպջ՞զջ) [Ի ՝՜ձզռ զկ՜ոպձճռ՚ 1799 

դ.] — Չճջո զջտ ձղ՜ձ բ ՜ձ՝՜խ՟ճսդՠ՜ձ. ոբջ ՟ձՠէ ՜-

ձ՜շ՜ժզռ... մճջո զջ՜ռ մբ յ՜ջպ կՠխ՜՟ջՠէ դ՜՞՜սճ-

ջ՜ռ... 

2. 48՝ (Բճէճջ՞զջ) [Սզկբրձ ժ՜դճխզժճո], Աջզ 

Աոպճս՜թ. [Տբջ ճխճջկՠ՜...] — Աջզ Աոպճս՜թ ի՜ջռձ 

կՠջճռ... 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1՝ (Յ՜սՠէ՜՞ջճխզ) Թվզձ ՌՄԽԸ (1799), ՠո՚ ճխճջ-

կ՜թ իճքզ Մաժըջ՟զմզ ճջ՟զ Յ՜ջոհյՠպըո ՞ջՠռզփ 

33՜ (Յ՜սՠէ՜՞ջճխզ) Թվզձ ՌՄԽԸ (1799)փ 



ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 2՝, 5՜ (Ք՜շ՜ձժզսձզ) Քջզոպճոզ 

թ՜շ՜հ Պ՜խ՟՜ո՜ջ չ՜ջ՟՜յՠպ, 1237 (1788)փ 3՜, 

43՝, 47՝ (Խ՜մ՜լՠս) Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Պ՜խպ՜ո՜ջ 

չ՜ջ՟՜յՠպ, ՌՄԼԷ (1788)փ 5՜, 25՝, 40՝ (Վՠռ՜ձժզս-

ձզ) Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Պ՜խ՟՜ո՜ջ չ՜ջ՟՜յՠպփ 4՜, 

14՜ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Պՠպջճո, ՌՄԾ (1801): 48՜ 

(Ոսդ՜ձժզսձզ) Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Մ՜ջժճո///փ 48՜ (Բճ-

էճջղզ) Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Մ՜[ջժճ՛ո] չ՜ջ՟՜յՠպ (ժՠձ-

պջճձճսկ՚ Գ՜շձ Աոպճսթճհ)փ 3՝, 4՜՝, 5՜, ՜ձգձդՠշձՠ-

էզ 7 ժձտ՜՟ջճղկփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 48՝ (Բճէճջ՞զջ) Ձՠշտո վպզ ՠս իճ-

խ՜ձ՜հ... Ակՠձ՜արջ Աոպճս՜թ...: 

1056 
Ղ Ա Զ Ա Ր  Ջ Ա Հ Կ Ե Ց Ի  

Կ Ա Ր Գ  Ծ Ա Յ Ր Ա Գ Ո Յ Ն  Վ Ա Ր Դ Ա Պ Ե Տ Ո Ւ Թ Ե Ա Ն  
Էնկզ՜թզձ ՌՄԷ — 1758 

ԳՐԻՉ, ԾԱՂԿՈՂ՚ Եջՠկզ՜հ ոջժ.փ ՍՏԱՑՈՂ՚ Ասՠպզո (Ասՠպզտ) 
՜ջտՠյո.փ 

ԹԵՐԹ՚ 75. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—8՝, 57՝, 68՝—75՝փ ՊՐԱԿ՚ 
1×7+Ա—Ը×8 (Ը 5)+1×7փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, ՠշ՜կ՜իզժ ՠս «SA» էճս-
ո՜՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 20,2×14փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ 
՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 17փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟, ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, 
կզնճսժգ՚ ոպճս՜ջ՜դճսխդ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդփ 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ձՠշձ՜՟ջճսդզսձ՚ 9՝փ 
Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 10՜, 58՜փ Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 16՜, 20՝, 
23՝, 26՝, 29՝, 33՜, 36՝, 41՝, 45՜, 47՝, 60՝, 63՜, 64՝փ 
Վ ՠ ջ ն ձ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ թ՜խժՠվձնՠջփ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜-
ժ՜ձ, դշմձ՜հզձ, ը՜մփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջ, ժՠձ՟՜ձ՜՞զջ, 
ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚  ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպ, ժ՜ձ՜մ, ճոժզփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. պՠխ-պՠխ ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջփ Կ՜ա-
կզ ժ՜ղզձ՚ տՠջթճս՜թ, ՠաջՠջգ՚ կ՜ղճս՜թ ՠս ռՠռ՜ժՠջփ 
 

 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

1. 9՜—56՝ Տՠ՜շձ Ղ՜ա՜ջճս հ՜կբձզկ՜ոպ ի՜հ-

ջ՜յՠպբ Ակՠձ՜հձ Հ՜հճռ, ՜ջ՜ջՠ՜է աԿ՜ջ՞ թ՜հջ՜-
՞ճսձզ զղը՜ձճսդՠ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ զ էճսո՜նռ ՝՜-

ձզռ Քջզոպճոզ ՠս զ կ՜ջ՞՜ջբզռ ՠս հ՜շ՜տՠէճռ ՠս զ 
չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ ոջ՝ճռ... 

— 9՜—15՝ [Ն՜ըՠջ՞՜ձ] — Ն՜ը ոժո՜ձզձ ա՞զ-

ղՠջ՜յ՜ղպրձձ ՜շձճսէ ո՜խկճոզստ ՠս րջիձճսդՠ՜կ՝... 

՜. 16՜—20՜ Աշ՜նզձ ՜ոպզծ՜ձ թ՜հջ՜՞ճհձ 

չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ՜ձ — Ես ՜ո՜ոռՠձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ ԴԿ. Իկ-

՜ոպճսդզսձ ՠջժձ՜հզձ... 

՝. 20՝—3՜ Եջժջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ թ՜հջ՜՞ճհձ չ՜ջ-

՟՜յՠպճսդՠ՜ձ — Ես ՜ո՜ոռՠձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ ԳԿ. Ոչ ՠջ-

ն՜ձզժ ծ՜շ՜՞՜հդ... 

՞. 23՝—6՜ Եջջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ թ՜հջ՜՞ճհձ չ՜ջ-

՟՜յՠպճսդՠ՜ձ — Ես ՜ո՜ոռՠձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ ԳՁ. Եջ՜ձՠէզ 

ոճսջ՝ ՜շ՜տՠ՜էտ... 

՟. 26՝—9՜ Չճջջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ թ՜հջ՜՞ճհձ 

չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ՜ձ — Ես ՜ո՜ոռՠձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ ԲԿ. Աձ-

՟՜՟՜ջ հՠջժզձո րջիձ՜՝՜ձրխտ... 

ՠ. 29՝—32՝ Հզձ՞ՠջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ թ՜հջ՜՞ճհձ 

չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ՜ձ — Ես ՜ո՜ոռՠձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ ԴՁ. Ոջ 

ա՜շ՜ն՜՞ճհձ գձպջՠ՜էո ՜շ՜տՠռՠջ... 

ա. 33՜—6՜ Վՠռՠջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ թ՜հջ՜՞ճհձ 

չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ՜ձ — Ես ՜ո՜ոռՠձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ ԲՁ. Ա-

շ՜նձճջ՟ ի՜ս՜պճհ ՠս էճսո՜սճջզմ... 

բ. 36՝—41՜ Երդձՠջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ թ՜հջ՜՞ճհձ 

չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ՜ձ — Ես ՜ո՜ոռՠձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ ԱԿ. Ի 

հ՜ձո՜իկ՜ձ թճչբձ... 

գ. 41՝—4՝ Ոսդՠջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ թ՜հջ՜՞ճհձ 

չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ՜ձ — Ես ՜ո՜ոռՠձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ ԳՁ. Ոջ 

՜ջ՜ջՠջ արջճսդՠ՜կ՝... 

դ. 45՜—7՜ Իձձՠջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ թ՜հջ՜՞ճհձ 

չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ՜ձ — Ես ՜ո՜ոռՠձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ ԱԿ. Ոջ 

աՠջժձ՜հզձ արջո... 

ե. 47՝—56՝ Տ՜ոձՠջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ թ՜հջ՜՞ճհձ 

չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ՜ձ — Եէՠ՜է զ ոՠխ՜ձ զ ե՜կ Ոխնճհձզձ 

պ՜ռՠձ... ՠս ՜ո՜ոռՠձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ ԴՁ. Կՠձ՟՜ձ՜ջ՜ջ Աո-

պճս՜թ, կ՜ջ՟՜ոբջ Հճ՞զ... 51՜—53՝ Ախրդտ զ չՠջ՜հ 

ձճջ ձճսզջՠ՜է թ՜հջ՜՞ճհձ չ՜ջ՟՜յՠպզ, ՜ջ՜ջՠ՜է զ 
Ղ՜ա՜ջճս հ՜կբձզկ՜ոպ ի՜հջ՜յՠպզ Ակՠձ՜հձ Հ՜-
հճռ, զ կՠթ՜վ՜շ հԱդճշձ հԷնկզ՜թզձ — Ակՠձ՜ոճսջ՝ 

Եջջճջ՟ճսդզսձ ՠս կզ՜ոձ՜ժ՜ձ պբջճսդզսձ Աոպճս՜թ... 

ճջ բ բժէբոզ՜ո՟՜ժ՜ձ զղը՜ձճսդզսձ ՠս թ՜հջ՜՞ճհձ 

չ՜ջ՟՜յՠպճսդզսձ... Ակբձ, չՠջնփ 

2. 57՜—67՝ Յ՜խ՜՞ո կ՜ոձ՜սճջզ զղը՜ձճսդՠ-

՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ, ՜ջ՜ջՠ՜է զ Ղ՜ա՜ջճս ՜կբձզ-
կ՜ոպ ի՜հջ՜յՠպբ Ակՠձ՜հձ Հ՜հճռ, հ՜ոպճս՜թ՜-
ժՠջպ հԱդճշձ հԻնկզ՜թզձ... 

— 57՜ [Ն՜ըՠջ՞՜ձ] — Ն՜ը զ ՞զղՠջզ իոժկ՜կ՝ 

ՠս յ՜ղպ՜կ՜կ՝ ժ՜ձըՠոռՠձ գձ՟ ՜շ՜սրպձ ո՜խկճոզստ 

ՠս րջիձճսդՠ՜կ՝... 

՜. 58՜—60՜ Աշ՜նզձ ՜ոպզծ՜ձ կ՜ոձ՜սճջ 

չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ — Հճ՞զ տճ Սճսջ՝ ՠս ՝՜ջզ ՜շ՜նձճջ-

՟ՠոռբ... 

՝. 60՝—2՝ Եջժջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ կ՜ոձ՜սճջ չ՜ջ-

՟՜յՠպճսդՠ՜ձ — Ես ՜ո՜ոռՠձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ ԳԿ. Ոչ ՠջ-

ն՜ձզժ ծ՜շ՜՞՜հդ ՜շ՜տՠէ՜ժ՜ձ... 

՞. 63՜—4՝ Եջջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ կ՜ոձ՜սճջ չ՜ջ-

՟՜յՠպճսդՠ՜ձ — Ես ՜ո՜ոռՠձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ ԳՁ. Զ՜շ՜ն-

ձճջ՟ ՠս աչ՜ջ՟՜յՠպո ՠժՠխՠռսճհ տճ... 

՟. 64՝—7՝ Չճջջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ կ՜ոձ՜սճջ չ՜ջ-

՟՜յՠպճսդՠ՜ձ — Ես ՜ո՜ոռՠձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ ԴՁ. Ոջ աղ-



 

ձճջիո ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՜շ զ չՠջճսոպ զնՠ՜է... ՠս Քջզո-

պճոզ ՠջժձ՜սճջզ չ՜ջ՟՜յՠպզձ կՠջճհ պ՜ռճստ ավ՜շո 

ՠս ա՞ճիճսդզսձո հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

10՜ (Կզո՜ըճջ՜ձզ ղճսջն ՝ճէճջգ) Է ՜հո ՞զջտ 

ղձճջի կՠջճհ կզճհ հԵջՠկզ՜հզ ՞ջ՜՞ջճհ՚ թ՜խժՠ՜է հ՜-

խ՜՞ո ոջ՝ճհ Ասՠպզտզ ՜ջիզճհփ 

10՜ (Լճսո՜ձռ՜ա՜ջ՟զ ո՜վճջզ չջ՜հ) Եջՠկզ՜հ 

(ձկ՜ձ՚ 23՝)փ 

29՝ (Ճ՜ժ՜պ՜ա՜ջ՟զ ղճսջն ՝ճէճջգ) Յզոճսո Քջզո-

պճո Տբջ Աոպճս՜թփ Ծ՜խժՠ՜է ՠխՠս դ՜վճսջ ՞ճջթճչ 

՞րո՜ռՠ՜է ՞ջմզո` Եջՠկզ՜հզփ 

68՜ (Նրպջ՞զջ) Հ՜ջտ ՠս ՠխ՝՜ջտ ա՜հո գձդՠջ-

ռճխտ, 

Հճ՞ՠսճջ ղձճջի՜ռըո ՝՜ղըէխտ, 

Ն՜ՠս ՜շրխտ ըոյ՜ո՜սճջտ 

Ես ՜ղ՜ժՠջպտ ՝՜ձզձ յ՜պկրխտոփ 

Ժպՠկ զ լբձն հզղՠէ զ Քջզոպճո 

Զ՝՜ջՠկզպ ի՜հջձ զկ` աԱսՠպզո, 

Զհճ՞ոզկ՜ոպ ՜ջտնՠյզոժճյճո, 

Զոպ՜ռրխձ ա՜հո ՞զջ ղձճջի՜իճոփ 

Ն՜ՠս ազո` ըաԵջՠկզ՜ո 

Զո՜ջժ՜ս՜՞ո ի՜ձծ՜ջ՜յ՜ժ՜ո, 

Ոջ ՞ջՠռզ ՠս թ՜խժՠռզ ա՜հո, 

Եո՚ կՠխ՜սճջո ՠս ՜ձզկ՜հոփ 

Զզ ՠս ՟ճստ էզձզնզտ հզղՠ՜է 

Ի Քջզոպճոբ ՠս իջ՜սզջՠ՜է 

Յ՜ջտ՜հճսդզսձ զսջ ըճոպ՜ռՠ՜է, 

Ոջ չ՜ոձ ոջ՝ճռձ բ յ՜պջ՜ոպՠ՜էո. 

Ակբձփ 

Գջՠռ՜ս զ ՌՄԷ (1758) Թճսզձ կ՜ջպզ ՜կոճհ ԺԸ—

զձ, ՜շ ՟ջ՜ձ կՠթ՜իշմ՜ժ Ադճշձ Սճսջ՝ Էնկզ՜թզձփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 10՜ (՜ձգձդՠշձՠէզ)փ 
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 ՌՃԽԸ — 1699 

ԳՐԻՉ՚ Գջզ՞ճջ (9՜—52՝)փ ՍՏԱՑՈՂ՚ Աշ՜տՠէ Ք՜ձ՜տՠշռզփ 
ԹԵՐԹ՚ 196. մ՞ջճս՜թ՚ 7՜—8՝, 53՝, 93՜—100՝, 120՝, 

173՜՝, 178՝—96՝փ ՊՐԱԿ՚ 1×7+Ա—ԺԸ×12 (Ա—Ը 8, Զ 2, Է 3, 
ԺԸ 10)+1×12+1×2փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՟ջճղկճչ (պ՜ջ՝ՠջ՚ 8—
52)փ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 20,7×14,2փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձ (կզ՜ոզսձ՚ 
1՝—6՝)փ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջ (ձրպջ՞զջ, 3՜—6՝, 174՜—8՜)փ ՏՈՂ՚ 
21 (20, 9՜—52՝)փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ 
՟շձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ թ՜խժ՜ա՜ջ՟ ժպ՜սփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 9՜, 35՝փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձ, դշմձ՜հզձ (23՜)փ 
Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, կ՜ո՜կ՝ 
ճսջճս՜՞թ՜հզձփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջ էճսո՜ձռտձՠ-
ջճսկ, պՠխ-պՠխ դ՜ձ՜տզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճսձ՜վճըճս՜թ, ժ՜ակզ 
ժ՜ղզձ պՠխ-պՠխ ըճձ՜սճսդզսձզռ ՝թ՜սճջճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 9՜—52՜ Սժզա՝ձ ժ՜ջ՞զ ՜ոպզծ՜ձ՜ռ, ճջ 

լՠշձ՜՟ջՠձ զ մճջո հՠխ՜ձ՜ժո պ՜ջսճհձ (լՠշ. 1077, 
2՜—39՝): 

՜. 9՜—14՜ Աշ՜նզձ ՜ոպզծ՜ձ ժըխՠջզժճո՜ռձ, 

ճջ ՠձ ՝ՠկ՝՜ժ՜ձտ — Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ գոպ րջզ-

ձզձ ՠս ՜կՠձՠտՠ՜ձ գոպ զսջ՜տ՜ձմզսջ ժ՜ջ՞զ... 

՝. 14՜—6՝ Աշ՜նզձ ժ՜ջ՞ ՟շձ՜՝՜ռզձ — Յՠպ 

ըձժՠէճհ ՠյզոժճյճոզձ Սճսջ՝ ոՠխ՜ձճհձ, ՠս ՜ոՠձ ղ՜-

ջ՜ժ՜ձ. Լճհո զ էճսոճհ... 

՞. 17՜—9՜ Եջժջճջ՟ ժ՜ջ՞ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ 

՜ձ՜՞՜ձճոզ, ճջ դ՜ջ՞կ՜ձզ չՠջգձդՠջռրխ — Տ՜ձզձ 

աձճսզջՠ՜էձ ՜շ ոՠկո ՟ջ՜ձձ զ կբն ՠժՠխՠռսճհձ... 

՟. 19՜—20՝ Եջջճջ՟ ժ՜ջ՞ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ ՜ո-

պզծ՜ձզ ՠջ՟ըկձՠռճսռմզձ — Ս՜ժ՜սզժ կզ հ՜շ՜ն կ՜պ-

մզձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Ի տՠա Տբջ հճսո՜ռ՜հ... 

ՠ. 20՝—3՜ Չճջջճջ՟ ժ՜ջ՞ ՜ոպզծ՜ձզ ն՜իգձ-

ժ՜էզ — Աթբ ՜շ՜նզ ՠյզոժճյճոզձ ՜ս՜՞ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ 

աձճսզջՠ՜էձ... 

ա. 23՜—7՝ Հզձ՞ՠջճջ՟ ժ՜ջ՞ ՜ոպզծ՜ձզ լՠշ-

ձ՜՟ջճսդՠ՜ձ ժզո՜ո՜ջժ՜ս՜՞՜ռ, ճջ ՠձ ՟յզջտ — 

Ք՜ի՜ձ՜հ՜յՠպձ կզձմՠս զ ո՜ջժ՜ս՜՞՜պճսձձ բ... 

բ. 27՝—35՝ Կ՜ձճչձ հճջե՜կ ո՜ջժ՜ս՜՞ լՠշձ՜-

՟ջՠձ — Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ ՠս ՜հէ տ՜ի՜ձ՜հտձ գոպ 

րջզձզ... 

գ. 35՝—52՜ Կ՜ձճձ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ տ՜ի՜ձ՜հզ 

— Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ գոպ րջզձզ զ ոջ՝՜պճսձ ՠժՠ-

խՠռսճհձ... 52՜ Ասջիձճսդզսձ չՠխ՜ջզ — Ախ՜մՠկտ ատՠա 

Տբջ Յզոճսո Քջզոպճո, ՠս ըձ՟ջՠկտ հ՜շ՜պ ճխճջկճս-

դՠձբ տճսկկբ... 

Բ. 53՜—92՝ [0ջիձճսդզսձ ՠժՠխՠռսճհ] 

1. 53՜—63՜ Կ՜ձճչձ չ՜ոձ իզկձ՜ջժճսդՠ՜ձ ՠ-

ժՠխՠռսճհ — Ժճխճչՠ՜է ՜ոպճս՜թ՜հձճհ ՠյզոժճյճոզձ 

աոջ՝՜ա՜ձ ՟՜ոո յ՜ղպրձբզռձ... 

2. 63՜՝ Կ՜ձճձ հճջե՜կ ձճջ ՟ճսշձ ՟ձՠձ ՠժՠ-

խՠռսճհ — Հ՜ոպ՜պՠձ ա՟ճսշձ զ պՠխսճնձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խ-

կճո ՃԺԷ... 

— 63՜ Խճջ՜՞ջզռ ՜շ՜ն (՞ջմզռ) «Գջ՜թ բ, հՠժՠխՠռզ 

րջիձբտձ, Գ դճսխդ ղջնբ, ՞զպ ՠս ժ՜ջ՟՜հ»: 



3. 64՜—88՝ Կ՜ձճչձ ձ՜ս՜ժ՜պՠ՜ռ ՠժՠխՠռսճհ 

՜սջիձճսդզսձ — Յՠջՠժճջՠ՜հ իոժճսկձ էզձզ հՠժՠխՠռզձ, 

զոժ զ չ՜խզսձ հՠջջճջ՟ ե՜կճսձ... 

4. 88՝—92՝ Կ՜ձճձ ՜ս՜ա՜ձ րջիձՠէճհ — Հ՜ո-

պ՜պՠձ ա՜ս՜ա՜ձձ զ պՠխսճն զսճսկ ՠս էճս՜ձ՜ձ նջճչ 

ձՠջտճհ ՠս ՜ջպ՜տճհ... 

Գ. 1. 101՜—18՝ Վ՜ոձ զղը՜ձճսդզսձ ՠս ա՞՜ս՜-

ա՜ձ պ՜էճհ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ — Ն՜ը կպձՠձ հՠժՠխՠռզձ 

ՠս ա՜ջ՟՜ջՠձ ա՞՜ս՜ա՜ձձ... 

2. 119՜—72՝ Վ՜ոձ կՠթ ՞՜ս՜ա՜ձ պ՜էճհ չ՜ջ-

՟՜յՠպզ զսջճհ ՝՜ձզ՝ճսձ ՠս ժ՜պ՜ջՠ՜է ՜ղ՜ժՠջպզ 
— Մՠթ՜՞ճհձձ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ ժճմՠոռբ ա՜հէո զ չ՜ջ՟՜-

յՠպ՜ռ զկ՜ոպձճռ... 

՜. 120՜—6՝ Գէճսը ՜շ՜նզձ — Ի կբն ե՜կ՜պ՜ձձ 

գձդՠշձճսձ ՟բյզ հ՜ջՠսկճսպո... 

՝. 126՝—32՜ [Գէճսը ՠջժջճջ՟] — Ես ՜յ՜ ՞՜ձ 

հ՜պՠ՜ձ զ կբն ե՜կ՜պ՜ձձ ՜ոՠէճչ ղ՜ջ՜ժ՜ձ. Իկ՜ո-

պճսդզսձ ՠջժձ՜հզձ... 

՞. 132՜—6՜ Եջջճջ՟ ՞էճսը ՜սջիձճսդզսձ ՠս ՞՜-

ս՜ա՜ձ պ՜էճհ չ՜ջ՟՜յՠպզ — Եջդ՜ձ զ ի՜ջ՜սճհ ժճխ-

կձ ՜ոՠէճչ ղ՜ջ՜ժ՜ձ. Ի հ՜ձո՜իկ՜ձ թճչբձ... 

՟. 136՜—41՝ Չճջջճջ՟ ՞էճսը ըջ՜պ ՠս ՜սջիձճս-

դզսձ ՞՜ս՜ա՜ձ պ՜էճհ չ՜ջ՟՜յՠպզ — Եջդ՜ձ զ ի՜-

ջ՜ս՜հզձ ժճխկձ ՜ոՠէճչ ղ՜ջ՜ժ՜ձ. Ոջ զ տջր՝բ՜ժ՜ձ 

ժ՜շո՟ ի՜ձ՞մզո.. 

ՠ. 141՝—5՜ Հզձ՞ՠջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ ըջ՜պ ՠս 

՜սջիձճսդզսձ ՞՜ս՜ա՜ձ պ՜էճհ չ՜ջ՟՜յՠպզ — Եջ-

դ՜ձ հ՜ջՠսՠէո ՜շ ՟ջ՜ձ պ՜ծ՜ջզձ ՜ոՠէճչ ղ՜ջ՜ժ՜ձ. 

Ոջ ՜շ՜տՠռ՜ջ... 

ա. 145՜—50՜ Վՠռՠջճջ՟ ՞էճսը ՜ոպզծ՜ձ 

ըջ՜պ ՠս ՜սջիձճսդզսձ ՞՜ս՜ա՜ձ պ՜էճհ չ՜ջ՟՜յՠ-
պզ — Մպ՜ձՠձ հՠժՠխՠռզձ ՜շ՜նզ շՠկզձ ՟բյ հ՜ջՠս-

կճսպո... 

բ. 150՜—3՜ Երդձՠջճջ՟ ՞էճսը ՜ոպզծ՜ձ 

ըջ՜պ ՠս ՜սջիձճսդզսձ ՞՜ս՜ա՜ձ պ՜էճհ չ՜ջ՟՜յՠ-
պզ — Եջդ՜ձ զ պ՜ծ՜ջզ կբն հ՜պՠ՜ձ ՜ոՠէճչ. Ախ՝զսջ 

ժՠձ՜ռ... 

գ. 153՜—7՝ Ոսդձՠջճջ՟ ՞էճսը ըջ՜պ ՠս ՜ոպզ-

ծ՜ձ ՜սջիձճսդզսձ ՠս ՞՜ս՜ա՜ձ պ՜էճհ չ՜ջ՟՜յՠպզ 
— Եջդ՜ձ զ ի՜ջ՜սճհ ժճխկձ ՜ոՠէճչ ղ՜ջ՜ժ՜ձ. Աձկ՜-

ի՜ջ՜ջ ՝՜ե՜ժ... 

դ. 157՝—60՝ Իձձՠջճջ՟ ՞էճսը ՜ոպզծ՜ձ ըջ՜պ 

ՠս ՜սջիձճսդզսձ ՞՜ս՜ա՜ձ պ՜էճհ չ՜ջ՟՜յՠպզ — Եջ-

դ՜ձ իզսոզո՜հզձ ժճխկձ ՜ոՠէճչ ղ՜ջ՜ժ՜ձ. Եջջճջ՟ճս-

դզսձ ՜ձ՝՜ե՜ձՠէզ... 

ե. 160՝—2՝ Տ՜ոձՠջճջ՟ ՞էճսը ՜ոպզծ՜ձ 

ըջ՜պ ՠս ՜սջիձճսդզսձ ՞՜ս՜ա՜ձ պ՜էճհ չ՜ջ՟՜յՠ-
պզ — Եջդ՜ձ ՜շ՜նզ ոջ՝ճհ ոՠխ՜ձսճհձ ՜ոՠէճչ ղ՜ջ՜-

ժ՜ձ. Ոջ աղձճջիո ՜ոպճս՜թ՜հզձ... 

ե՜. 162՝—5՜ [Մ]ՠպ՜ո՜ձՠջճջ՟ ՞էճսը ՜ոպզ-

ծ՜ձ ըջ՜պ ՠս ՜սջիձճսդզսձ ՞՜ս՜ա՜ձ պ՜էճհ չ՜ջ-

՟՜յՠպզ — Եէ՜ձՠձ զ ոՠխ՜ձձ ՜ոՠէճչ ղ՜ջ՜ժ՜ձ. Ահո-

րջ ՠջժձ՜հձճռ գձ՟ կՠա... 

ե՝. 165՜—72՝ [Ե]ջժճպ՜ո՜ձՠջճջ՟ ՞էճսը ՜ո-

պզծ՜ձ ըջ՜պ ՠս ՜սջիձճսդզսձ ՞՜ս՜ա՜ձ պ՜էճհ 
չ՜ջ՟՜յՠպզ — Եջդ՜ձ ՜շ՜նզ ՝ՠկ՝զձ ՜ոՠէճչ ղ՜ջ՜-

ժ՜ձ. Հճչզս տ՜ն... 

3. 174՜—8՜ Գջզ՞ճջզ ՠշ՜կՠթզ տ՜ն իշՠպճջզ 

ՠս ՞ՠջ՜իշմ՜ժ վզէզոճվ՜հզ տ՜ջճա Վ՜ոձ ՞՜ս՜ա՜ձ 
ՠս զղը՜ձճսդզսձ պ՜էճհ չ՜ջ՟՜յՠպզ ՠս ժ՜ջ՞ ժճմՠ-
էճհ ՠս տ՜ջճաճսդՠ՜ձ իջ՜կ՜ձ պ՜էճհ ձճջգձթ՜հ չ՜ջ-
՟՜յՠպզ զ ՝՜ձձ. Ոջյբո ՜շ՜տՠ՜ռ ազո Հ՜հջ ՠս ՠո 
՜շ՜տՠկ ալՠա... — Ի հ՜հոկ ՝՜ձզ Գ զջո պՠո՜ձՠէզ բ. 

ձ՜ը, դբ չ՜ոձ բ՛ջ զ ՞զղՠջզ պ՜ձ զղը՜ձճսդզսձ... 

Շձճջիրտ ՠս կ՜ջ՟՜ոզջճսդՠ՜կ՝ ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ-

՟ճսդՠ՜ձ ՠս կզճհ Աոպճս՜թճսդՠ՜ձ, ճջճսկ չ՜հՠէ բ 

վ՜շտ, զղը՜ձճսդզսձ հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ 

Դ. 1՝—6՝ [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձտ ԺԸ ՟.] 

1. 1՝—2՝ [Ոպ՜ձ՜սճջ] — Ք՜ի՜ձ՜հձ բ պզյ 

Քջզոպճոզ, /Աոպճս՜թ՜՞ճջթ հՠժՠխՠռզ... 

2. 3՜—6՝ [Ք՜խճս՜թտ զ տ՜ջճազռ Գջզ՞ճջզ Տ՜-

դՠս՜ռսճհ] (Վ՜ոձ ՜յ՜ղը՜ջճսդՠ՜ձ, չ՜ոձ ըճոպճ-
չ՜ձճսդՠ՜ձ ՠս զ ժ՜ջ՞ տ՜ի՜ձ՜հզռ) — Իոժ Տբջ կՠջ 

յ՜պճսզջբ այ՜պ՜ջ՜՞ձ դճխճսէ զ չՠջ՜հ ոՠխ՜ձճհձ ՠս 

ՠջդ՜է... հճսոճչ ՠս ի՜ս՜պճչ ՠս ոզջճչ յ՜հթ՜շ՜ձ՜հ 

կզպտձ ՠս ճսջ՜ը՜ձ՜հ ՜շ զձտՠ՜ձձ ՝ՠջՠէճչ, ՠս Քջզո-

պճոզ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

35՝ (Գջմզ) Յզղՠոնզտ ՜շ՜նզ Գ՜շզձ Աոպճսթճհ` 

ահճ՞ձ՜կՠխ Գջզ՞ճջ ՞ջմզո, ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ զ 

Տՠ՜շձբփ 

52՝ (Սպ՜ռճխզ) Շձճջիրտ ՠս րե՜ձ՟՜ժճսդՠ՜կ՝ ՜-

կՠձ՜արջզձ Աոպճսթճհ Հճջ ՠս Ոջ՟սճհ ՠս Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհփ 

Յ՜կզ ի՜ա՜ջՠջճջ՟զ ի՜ջզսջճջ՟զ մճջզռ պ՜ո՜ձռ ՠս 

ՠջժճսռ մճջզռ ՜շ՜սՠէՠ՜է (1148+551=1699)փ Եո՚ Ա-

շ՜տՠէ չ՜ջ՟՜յՠպ զ ՞զսխ՜տ՜խ՜տբ Ք՜ձ՜տՠշճհ, ռ՜ձ-

ժ՜ռրխ ՠխբ ՜հոկ իճ՞ՠձճջճ՞ ՝ճսջ՜ոպ՜ձզ ՠս ոպ՜ռ՜հ 

աո՜ չ՜հՠէճսկձ ՜ձլզձ զկճհ ՠս հզղ՜պ՜ժ իճ՞սճհ զկճհ, 

չ՜ոձ ճջճհ ՜խ՜մՠկ աի՜ջո՟ ՠս աՠխ՝՜յջո՟, ճջտ ի՜ձ՟զ-

յզտ ոկ՜ ա՝րոձՠէճչ, ժ՜կ լՠշձ՜՟ջճսդզսձ զձմ ժ՜պ՜-

ջՠէճչ, հզղՠոնզտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ ՜խրդո լՠջ` աԱշ՜տՠէ, 

՜ձճս՜կ՝ ՠսՠդ չ՜ջ՟՜յՠպ ՠս աթձրխոձ զկ: Ես ճջտ հզ-

ղբտ՟ հզղՠ՜է էզնզտ զ Քջզոպճոբ Աոպճս՜թճհ կՠջկբ. ՜-

կբձփ 

53՜ (Ահէ լՠշտ) Աս՞ձՠ՜ Հճ՞զ՟ Սճսջ՝ Աոպճս՜թ 

ի՜ո՜ձՠէ ՟զսջ՜ս հ՜ս՜ջպփ 

119՜ Ոչ կըզդ՜ջզմ Հճ՞զ Սճսջ՝, աոժոՠ՜էո ՟զս-

ջ՜ս ի՜ոճհ հ՜ս՜ջպփ 

172՝ Ձ՜հձզս ՜ո՜ ՠս ակՠխրտ էռՠ՜է ՜ձհ՜ջկ՜ջ 

՞ջմ՜ժո հզղՠ՜ զ ոճսջ՝ հ՜խրդո տճփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 



 

1՜ (Նրպջ՞զջ) Գջմ՜յվճջլ ՜ջ՜ջՠ՜է ա՜հո ՞զջո 

ճչ ճտ ճջ ժ՜ջ՟՜հ ՜ձկՠխ՜հ՟զջ էզձզփ Եո՚ կՠխ՜սճջ ՜ձ-

՜ջե՜ձ պբջ Յ՜ջճսդզսձո, ՞ջՠռզ դվզձ ՌՄՁԸ-զձ 

(1839), ՜յջզէզձ Դ-զ. ՜կբձփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 9՜, 52՝ (ժէճջ) ՜ձգձդՠշձՠէզ: 51՝ 

(ճսխխ՜ձժզսձ) ՜ձգձդՠշձՠէզ: 101՝, 118՝ (լճս՜լՠս) 

՜ձգձդՠշձՠէզ: 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜ (պ՜շՠջ): 2՜ Ահո բ ՝՜ձ բ ՞ջմ՜վ-

վճջլզ բ: 3՜ պ՜շՠջփ 

 

 

1058 
Ժ Ո Ղ Ո Վ Ա Ծ Ո Յ  

(Բ՜խժ՜ռ՜թ բ 5 պ՜ջ՝ՠջ լՠշ՜՞ջՠջզռ) 

ԹԵՐԹ՚ 83+1 (ժջժ. 25)փ ԿԱԶՄ՚ թ՜խժ՜դճսխդ, ՜ձժզսձձՠջգ 
ՠս դզժճսձտգ` ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ ոպճս՜ջ՜դճսխդ, 
՜ոպ՜շգ՚ դճսխդփ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 2+2, դճսխդփ 

Ձ Ե Ռ Ա Գ Ի Ր  Ա  

 ԺԸ — XVIII 

ԹԵՐԹ՚ 24. (1-24) մ՞ջճս՜թ՚ 24՝փ ՊՐԱԿ՚ 3×12 (Բ 10, Գ 2)փ 
ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 20,7×14,8փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ 
կզ՜ոզսձփ Գզջ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 23փ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդզսձզռ դՠջդՠջգ ՞ճսձ՜վճ-
ըճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 1՜—24՜ Յճչի՜ձձճս յզպ՜ժ ՜ղ՜ժՠջպզ 

Գջզ՞ճջզ Եշ՜կՠթզ ՜ջ՜ջՠ՜է, աՇ՜ջ՜՟ջճսդզսձ ժ՜ջ-
՞՜ռ մճջՠտպ՜ո՜ձ ՜ոպզծ՜ձ՜ռ զ էճսո՜սճջ ՝՜ձզռ 
՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ կ՜ջ՞՜ջբզձ Եո՜հՠ՜հ, էճսո՜սճջ 
կպրտ ՠս կՠժձճխրջբձ զկձ պՠոճսդՠ՜կ՝ձ ժ՜ջ՞՜սճջՠ-
՜է Յ՜խ՜՞ո ՞՜ս՜ա՜ձ պ՜էճհ ՜ղ՜ժՠջպՠ՜է ոյ՜ո՜-
սճջ՜ռ ՝՜ձզձ... 

Տՠո լՠշ. 1055, 3՝—43՝. 1 ՜/1՜—6՜փ ՝/6՜—7՝փ 

՞/7՝—9՝փ ՟/9՝—11՝փ ՠ/11՝—3՝փ ա/13՝—5՝փ բ/15՝—7՜փ 

գ/17՜—9՜փ դ/19՜—21՜փ ե/21՜—4՜փ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 2՝ (Նրպջ՞զջ) Սճսջ՝ բ պ՜ծ՜ջ 

պբջ[ճսձ՜ժ՜ձ]: 

Ձ Ե Ռ Ա Գ Ի Ր  Բ  

Բ Ա Ն Ա Լ Ի  Մ Տ Ա Ց  

Եջՠս՜՛ձ  ՌՃԼԷ — 1688 

ԳՐԻՉ՚ Յճչի՜ձբ՛ո ՜՝խհ.փ 
 

 

 
ԹԵՐԹ՚ 24+1 (25—47. ժջժ. 25). մ՞ջճս՜թ՚ 46՝—7՝փ ՊՐԱԿ՚ 

2×12փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 20,7×14,8փ 
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 22փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. դ՜ձ՜տզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճսձ՜վճըճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 25՜—46՜ Զ՝ՠջ՜ձ զկ ՝՜ռզ ՠս ՜շ աիճ՞զ զ 

յ՜պճսզջ՜ձո, վ՜վ՜տՠ՜ռ ՜ձլձ զկփ Գզջտ ճջ ՜ոզձ 
Բ՜ձ՜էզ կպ՜ռ, դ՜ջքկ՜ձՠ՜է զ հՠդճչյ՜ռսճռ, ճջ բ 

ի՜յ՜ղՠռսճռ, զ Կ՜ջ՜յՠպ չ՜ջ՟՜յՠպբ, ՠս ն՜ձզստ 
ՠս ՜ղը՜պճսդՠ՜կ՝ ճսկՠկձ տ՜ի՜ձ՜հզ՚ Յճչի՜ձբո 
յզպ՜ժ՜ձճսձ ժջ՜սձ՜սճջզ, աճջ ճջնճջնՠ՜է ՜՝ՠխ՜հ 
՜ոզ, զ հԵջՠս՜ձ տ՜խ՜տզ, զ կբն չ՜ծ՜շ՜ժ՜ձ՜ռ աճջ 
Ք՜ջչ՜ձո՜ջ՜հ ՜ձճս՜ձզ, զ դվզձ ՌՃԼԷ (1688), ՠս 

ձճռզձ՚ ՌՃԽԷ (1698)փ Եդբ ՜ըճջեՠոնզտ, Տՠ՜շձ ղձճջի 
ՠս յ՜պզս ՜կբձ ՠջ՜ձճսիսճհ Մրջ ձճջզձ, ՠս ՠդբ ճմ` 
ձՠջՠէ ՜խՠջոՠկ կՠջճսկ պժ՜ջճսդՠ՜ձո. ճխն էՠջճստ: 

— 25՜—6՜ [Ա.] Պ՜պ՜ձՠ՜ժ ճկձ Յճչ՜ձձբո ՜-

ձճսձ, ճջ՟զ կզ՜կրջ ՠս հճհե կՠթ՜պճսձ...փ 26՜՝ Բ. Ք՜-

ի՜ձ՜հ ճկձ ոճսջ՝ ՠս ՜շ՜տզձզ բջ զ չ՜ձո...փ 26՝—7՜ 

Գ. Կջրձ՜սճջ ճկձ ՜կՠձ՜հձ ՜շ՜տզձճսդՠ՜կ՝ ա՜ջ՟՜-

ջՠ՜է յ՜իրտ ՠս ՜խրդզստ...փ 27՜—8՜ Դ. Ի չ՜ձո ժճս-

ո՜ձ՜ռ բզձ ժջ՜սձ՜սճջճսիզտ զ՝ջՠս ԽՃ(400)...փ 28՜՝ 

Ե. Յ՜սճսջ կզճսկ եճխճչՠ՜է ժջրձ՜սճջտ ՝՜աճսկ ՜շ 

ոճսջ՝ ի՜հջձ Յ՜ժճ՝...փ 28՝—9՜ Զ. Ի չ՜ձո Ֆզէՠոզճոզ 

բզձ ժջրձ՜սճջտ ՜սՠէզ տ՜ձ աՠջժՠջզսջ, հճհե ՜շ՜տզ-

ձզտ...փ 29՜՝ Է. Ի չ՜ձո կզ՜՝ձ՜ժՠռսճռձ բջ ճկձ ժջրձ՜-

սճջ կ՜ձճսժ պզրտ ՠս ժ՜պ՜ջՠ՜է ՜շ՜տզձ՜ոբջ...փ 29՜՝ 

Ը. Ք՜ի՜ձ՜հ ճկձ կ՜պճսռ՜ձբջ աՓջժ՜ժ՜ձ ըճջիճսջ՟ 

յ՜պ՜ջ՜՞զձ...փ 29՝—30՝ Թ. Ահջ ճկձ իՠջլճս՜թճխ ՠս 

՜ձի՜ս՜պ ճմ ՟՜ս՜ձբջ ակ՜ջկզձ ՠս ա՜ջզսձձ Քջզոպճ-

ոզ...փ 30՝—1՝ Ժ. Մՠթ՜պճսձ ճկձ ճսձբջ ՟ճսոպջ կզ կզ-

՜կրջ ՠջզռ ՜կ՜ռ...փ 31՝ ԺԱ. Ի չ՜ձո ոճսջ՝ իրջձ 0տճ-

սզ՜հ բջ ժջրձ՜սճջ ճկձ ՝՜ջՠ՝՜ջճհ, ոճսջ՝ ՠս ՜շ՜տզ-

ձզ...փ 31՝ ԺԲ. Սճսջ՝ ի՜հջձ 0տճսզ իջ՜կ՜հՠ՜ռ ոճհձ ՜հո 

ՠխ՝րջ ՝ՠջՠէ...փ 31՝—2՜ ԺԳ. Ի յ՜իո Ք՜շ՜ոձճջ՟՜ռձ 

իջ՜կ՜հՠ՜ռ ի՜հջձ 0տճսզ ՝ՠջՠէ ՞՜շձ...փ 32՜՝ ԺԴ. 

Ս՜ջժ՜ս՜՞ ճկձ զկ՜ոպճսձ ՠս իկճսպ Հձճռ ՠս Նճջճռ...փ 

32՝—3՝ ԺԵ. Թ՜՞ճսիզ ճկձ ՝՜ջՠ՝՜ջճհ, ժ՜ջզ ճխճջկ՜թ 

ՠս ՜խտ՜պ՜ոբջ ՠս ճսձբջ կՠխոփ 33՝—4՜ ԺԶ. Ահջ ճկձ 

մ՜ջ՜՝՜ջճհ ՠս ա՜ա՞ջ՜՞ճջթ կղպ՜կՠխրտ, ճսձբջ ըճո-

պճչ՜ձ՜ի՜հջո ոճսջ՝ո...փ 34՜ ԺԷ. Ճ՞ձ՜սճջ ճկձ ՜հձ-

տ՜ձ ղձճջիո բջ պՠոՠ՜է զ լՠշձ ծղկ՜ջզպ ըճոպճչ՜-

ձճսդՠ՜ձ...փ 34՜—5՝ ԺԸ. Ի չ՜ձո ոճսջ՝ իրջձ Փրէզ՜հ, 



բզձ ժջրձ՜սճջտ զ՝ջՠս ԸՃ (800), ՠս ճկձ զ ձճռ՜ձբ...փ 

35՝—6՝ ԺԹ. Զրջ՜ժ՜ձ ճկձ ազձտձ հ՜ձլզձ բջ ՜ջ՜ջՠ-

՜է... 36՝—7՝ Ի. Ի չ՜ձո ոջ՝ճհ իրջձ Մրջզ՜հ, բջ ճկձ ՜-

՝ՠխ՜հ ճջ ճմ ՠջ՝բտ կպ՜ձբջ հՠժՠխՠռզձ...փ 37՝—8՜ ԻԱ. 

Եխ՝՜հջ ճկձ զ չ՜ձո կզ՜՝ձ՜ժՠռսճհ...փ 38՜ ԻԲ. Հ՜ջռզձ 

ճկ՜ձտ ժջրձ՜սճջտ ռի՜հջձ Վզջձբո, դբ. Զզ՛ձմ բ կՠթ 

դղճս՜շճսդզսձ ժջրձ՜սճջզ...փ 38՜՝ ԻԳ. Մզ՜հձ՜ժՠ՜ռ 

ճկձ ՠջՠժրջՠ՜հ իոժբջ ՠս ՜խրդբջ կզձմՠս ռ՜շ՜սրպձ...փ 

38՝—9՜ ԻԴ. Տձպՠո ճկձ ՝՜ջՠյ՜ղպ ՠս ՠջժզսխ՜թ հԱո-

պճսթճհ...փ 39՜՝ ԻԵ. Ք՜ի՜ձ[՜] ճկձ ժ՜ջզ հճհե ՜կ՝՜ջ-

պ՜ս՜ձ ՠս իյ՜ջպ...փ 39՝—41՜ ԻԶ. Եյզոժճյճո ճկձ 

՝՜ջՠ՝՜ջճհ ՠս իՠա, ճխճջկ՜թ...փ 41՜՝ ԻԷ. Խճոպճչ՜-

ձ՜յի՜հջ կզ ճսձբջ ըճոպճչ՜ձ՜յճջ՟զո ՝՜աճսկո ՠս բջ 

հճհե ՝՜ն՝՜որխ...փ 41՝—2՜ ԻԸ. Ահջ ճկձ ՞զձ՜ջ՝ճհ ՜հձ-

տ՜ձ կխՠ՜է ՠխՠս կզձմՠս չ՜ծ՜շՠ՜ռ ա՜կՠձ՜հձ ոպ՜-

ռճս՜թո զսջ...փ 42՜ ԻԹ. Մզ՜հձ՜ժՠ՜ռ ճկձ ձ՜ը՜ձլճպ 

ՠս ճը՜յ՜ի ՜հձտ՜ձ ձ՜ը՜ձլբջ գձ՟ ՠխ՝՜ջոձ...փ 42՜՝ 

Լ. Ք՜ի՜ձ՜հ ճկձ ՜շ՜տզձզ ՠս ժ՜ջզ հճհե ՝՜ջժ՜ռճխ 

գձ՟ ՜կՠձ՜հձ ճսկՠտ...փ 42՝—3՝ ԼԱ. Թ՜՞[՜ս]ճջ ճկձ ճս-

ձբջ դղձ՜կզո ՝՜աճսկո զսջ՜հձճռ ՠս րպ՜ջ՜ռ...փ 43՝ 

ԼԲ. Կջրձ՜սճջ ճկձ ՜շ՜տզձ[զ] հճհե ՠս ՜կՠձ՜հձ կ՜ջկ-

ձ՜ժ՜ձ՜ռ ՜ըպզռ ՜ա՜պ...փ 43՝—4՜ ԼԳ. Ծՠջ ճկձ ՜հձ-

տ՜ձ էշբջ կզձմ ազ ա՝ձ՜ժ՜ձ ըրոզռձ ՝՜շ...փ 44՜—5՜ 

ԼԴ. Ք՜ի՜ձ՜հ ճկձ հճհե ղ՜պ՜ըրո ՠս ՝՜կ՝՜որխ, թճհէ զ 

ժջրձ՜սճջճսդՠ՜ձո...փ 45՜—6՜ ԼԵ. Եխ՝՜հջ ճկձ կ՜ձճսժ 

պզրտ զ՝ջՠս ՜կ՜ռ տո՜ձզռ հճհե ՜ջ՟՜ջ ՠս ոճսջ՝... 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

25՜ Տՠո ըճջ՜՞զջգփ 
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ԹԵՐԹ՚ 12 (48—59). մ՞ջճս՜թ 56՝, 59՜՝փ ՊՐԱԿ՚ 1×12փ 
ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 20,6×14,4փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ 
կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 25փ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդզսձզռ դՠջդՠջգ ՞ճսձ՜վճ-
ըճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

1. 48՜—51՝ Յ՜հէկբ տ՜ջճա Վ՜ոձ ՟՜շձճսդՠ՜ձ 

հ՜սճսջձ ՟՜պ՜ոպ՜ձզ զ ՝՜ձձ Եո՜հՠ՜հ, ճջ ՜ոբ. Ոխ-
՝՜ռբտ, ազ կՠջլ բ րջ Տՠ՜շձ — Ոջյբո ա՜ձ՜ա՜ձզ է՜ռ 

պխ՜հզձ, աճջ էճս՜ձ՜հ կ՜հջձ ա՞էճսըձ ՠս աՠջՠոձ... ճջտ 

՞ՠջ՜ա՜ձռՠձ ՜ձ՞դճսդՠ՜կ՝ տ՜ձ ա՜կՠձ՜հձ պ՜ձնճխո, 

հճջճռ ՠս ակՠա վջժՠոռբ Քջզոպճո Աոպճս՜թ կՠջ ճխճջ-

կճսդՠ՜կ՝ձ զսջճչ, ՠս ձկ՜ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ 

2. 52՜—8՝ [Հ՜ջռկճսձտ ՠս յ՜պ՜ոը՜ձզտ] 

՜. 52՜—6՜ Հ՜ջռկճսձտ ՠս յ՜պ՜ոը՜ձզտ զ 

Գջճռ ոջ՝ճռփ Ահո բ ի՜ջռ (Հ՜ջռկճսձտ Բ՜ջոՠխզ ՠս 

յ՜պ՜ոը՜ձզտ Գջզ՞ճջզ) — Մզձմ մՠս բզձ ոպՠխթՠ՜է 

իջՠղպ՜ժտ ՠս կ՜ջ՟զտ, ա՜ոպճս՜թճսդզսձ ճ՛չ վ՜շ՜սճ-

ջբջփ Պ՜պ՜ոը՜ձ. Հ՜հջ զ հՈջ՟սճհ վ՜շ՜սճջբջ... 

՝. 57՜—8՝ [Ք՜խճս՜թտ զ ՞ջճռ Հ՜ջռկ՜ձռ Գջզ-

՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհ, ի՜պճջ Գ ՠս Դ] — Հ՜ջռ. Ոջյբ՛ո 

՜շձՠձ իջՠղպ՜ժտփ Պ՜պ՜ոը՜ձ. Հջՠղպ՜ժտձ ժջժզձ 

բ...փ Վ՜ոձ ըրոզռ իջՠղպ՜ժ՜ռ...փ Յ՜խ՜՞ո Դզս՜ռ...փ 

Վ՜ոձ իճ՞ճռ ՠս ի՜կճռ... 
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ԹԵՐԹ՚ 7 (60—6). մ՞ջճս՜թ՚ 66՜—7՝փ ՊՐԱԿ՚ 1×7փ ՆԻՒԹ՚ 
դճսխդ, էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 20,7×14,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜-
ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 25—27փ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդզսձզռ դՠջդՠջգ ՞ճսձ՜վճ-
ըճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

1. 60՜—2՝ Յ՜հոկ ՜սճսջ հզղ՜պ՜ժ բ պզՠաՠջ՜-

էճհո չ՜ջ՟՜յՠպզձ Գջզ՞ճջզ Խէ՜դՠռսճհ, ճջ կ՜ժ՜-
ձճսձ Ծՠջՠձռ ՜ոզ, ճջ աժ՜ջծճհ Ահոկ՜սճսջտ հ՜ծ՜ըՠ-
ռճհռ — Ահո ՠջն՜ձզժ ՠս ՠջ՜ձՠէզ ՜ոպճս՜թ՜ի՜ծճհ ՠս 

ղձճջի՜էզ տ՜ջճաո ժՠձ՜ռ ՠս ժՠձ՟՜ձզ ձ՜ի՜պ՜ժո՚ 

Գջզ՞ճջզճո ոճսջ՝ չ՜ջ՟՜յՠպո... ՠս ՜ձ՟՜շձ՜էզ էզ-

ռզձ ըձ՟ջճս՜թտ տճ ՜շ՜նզ ՜կՠձ՜հձ ՟՜ /// (ղ՜ջ. 

դՠջզ)փ 

2. 63՜—5՝ [Ք՜ջճա զ Յ՜ջճսդզսձձ Քջզոպճոզ] — 

Ասջիձՠ՜է ՠս վ՜շ՜սճջՠ՜է բ ՜կՠձ՜իջ՜ղ ՠս էճսո՜վ՜հէ 

Յ՜ջճսդզսձ Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ կՠջճհ հ՜կՠձ՜հձ ՜ջ՜-

ջ՜թճռ... ձ՜ՠս Յճչոբվ հԱջզկ՜դ՜ռսճհձ, ճջ յ՜պՠ՜ռ 

ակ՜ջկզձձ Տՠ՜շձ ՠս ՠ՟ զ ՞ՠջՠակ՜ձզ աճջ աջ /// (ղ՜ջ. 

դՠջզ)փ 
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ԹԵՐԹ՚ 16 (68—83). մ՞ջճս՜թ՚ 68՜՝, 75՝—83՝փ ՊՐԱԿ՚ 
1×16փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 20,7×14,5փ 
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 20փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդզսձզռ դՠջդՠջգ ՞ճսձ՜վճ-
ըճս՜թփ 

 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 69՜—75՜ [Կ՜ձճձ րջիձճսդՠ՜ձ ՜՝ՠխ՜հ]. 

Զժձզ յ՜պ՜ջ՜՞զձ ՠս ա՜հո ժ՜ջ՞ ժ՜պ՜ջզձ զ չՠ-
ջ՜հ ձճջգձթ՜հՠէճռձ — Ս՜խկճո. Ոջ ՞ձ՜հ ՜կ՝զթ ՞ճջթբ 

... Տբջ, ճ՛չ ժ՜հռբ զ ըճջ՜ձզ տճսկ ժ՜կ ճ՛չ ՝ձ՜ժբ... Ես 

ա՞՜ոպ ՠս ՜ջդճսձ ժ՜հռՠձ հ՜կՠձ՜հձ ե՜կ. ՜կբձփ 
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ԹԵՐԹ՚ 127+1 (ժջժ. 1). մ՞ջճս՜թ՚ 1՜՟, 120՝—7՝փ ՊՐԱԿ՚ 
Ա—ԺԱ×12 (Զ, Ը 10)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 21×14,3փ ԳՐՈՒ-
ԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 19փ ԿԱԶՄ՚ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ 
ժ՜ղզ ՟շձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ մզտ, ՜ոպ՜շգ՚ կ՜՞՜խ՜դ (պՠո Պ՜-
պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ)փ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 2՜, 79՝փ 
Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջ, դշմձ՜՞զջ 56՝փ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջ-
կզջփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — (է՜պզձՠջՠձ) Diurnale = Ժ՜-
կ՜՞զջտ պճսձնՠ՜ձ փ ԺԳ ՟.փ Ֆջ՜ձոզ՛՜փ Աոպ՜շգ 1 (Ա) + 1 (Բ) 
որոձլճս՜թ ժ՜ակզձփ Մ՜՞՜խ՜դ, կզ՜ոզսձ. պՠո Ë. È. 
Êèñåëåâà, Ëàòèíñêèå ðóêîïèñè Ìàòåíàäàðàíà, Å., 1980, ñ. 
51. 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջ. դ՜ձ՜տզռ ՞ջ՜-
՟՜ղպգ պՠխ-պՠխ ՞ճսձ՜վճըճս՜թ, կ՜ո՜կ՝ ռՠռ՜ժՠջ (հ՜պժ՜-
յբո ոժա՝ճսկ ՠս չՠջնճսկ)փ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ ռՠռ՜ժՠջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

1. 2՜—16՜ Ս՜իկ՜ձ՜՟ջճսդզսձ ՟՜ոպզ՜ջ՜ժճս-

դՠ՜ձ ձճջ՜թձՠ՜է կ՜ձժ՜ձռ, ճջտ իջ՜սզջՠէճռ ՠձ 
հ՜ոպզծ՜ձ տ՜ի՜ձ՜հճսդՠ՜ձ, Խջ՜պտ ի՜ջժ՜սճջտ ՠս 
յզպ՜ձզտ, ՜ջ՜ջՠ՜է զ պբջ Աշ՜տՠէճհ Սզսձՠ՜ռ ՠ-
յզոժճյճոբ, ՠս զ Գջզ՞ճջ տ՜ն իշՠպճջբ — Աջ՟, գոպ 

ժ՜ջ՞զ ՜սջզձ՜ժզձ չ՜ջեՠէ ակ՜ձժճսձո զ ոձճսձ՟ ոըջ-

՝ճսդՠ՜ձ... 

Խճջ՜՞ջճսկ Գջզ՞ճջզ ՜ձճս՜ձ հզղ՜պ՜ժճսդզսձգ ծզղպ 

մբփ 

2. 16՜—8՝ Վ՜ջ՟՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզ ՜ո՜ռՠ՜է 

Յ՜խ՜՞ո տ՜ի՜ձ՜հճսդՠ՜ձ — Դ՜ջլՠ՜է թ՜ձզտ, ճչ ՠխ-

՝՜յջտ, տ՜ի՜ձ՜հ՜ժ՜ձ ՜ոպզծ՜ձձ տ՜ձ աԱոպճս՜թ... 

Տՠՙո պյ. Վ՜ջ՟՜ձ Աջՠսՠէռզ, Ճ՜շտ, Նՠջ՝ճխՠ՜ձտ, Եջ., 

2000, բն 296-8, B. 

3. 19՜—29՜ [Ս՜իկ՜ձ՜՟ջճսդզսձ ՟՜ոպզ՜ջ՜-

ժճսդՠ՜ձ ձճջ՜թձՠ՜է կ՜ձժ՜ձռ, ճջտ իջ՜սզջՠէճռ ՠձ 
՜ոպզծ՜ձ տ՜ի՜ձ՜հճսդՠ՜ձ. Խջ՜պտ ի՜ջժ՜սճջտ ՠս 
յզպ՜ձզտ, ՜ջ՜ջՠ՜է Եշ՜կՠթզձ Գջզ՞ճջզ կՠթ ջ՜-
՝ճսձ՜յՠպզ, զ ըձ՟ջճհ Սզսձՠ՜ռ ՠյզոժճյճոզձ պբջ 
Աշ՜տՠէզձ. լՠշ. 1061, 40՝] — Իոժ հ՜սճսջ լՠշձ՜՟ջճս-

դՠ՜ձ ձոպզ ՠյզոժճյճոձ հ՜դճշ զ կբն ՜պՠձզձ... 

4. 29՝—45՝ [Կ՜ձճձ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ տ՜ի՜ձ՜-

հզ. Մ՜ղպճռ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ ժխՠջզժճո՜ռ, ո՜ջժ՜-
ս՜՞՜ռ ՠս տ՜ի՜ձ՜հզռ..., պյ. Վ՜խ՜ջղ՜յ՜պ, 1876, 
բն 26—27] — Յՠպ ՜հոճջզժ կ՜պզռբ հ՜շ՜ն ՜շ՜նձճջ՟ 

ոճսջ՝ ճսըպզձ ժ՜էլճչ ՜շ՜նզ ՠյզոժճյճոզձ... 

5. 46՜—120՜ Սժզա՝ձ ՜ոպզծ՜ձ՜ռ ժխՠջզժճ-

ո՜ռ, ճջ ՠձ ո՜խկճոՠջ՞ճս ՠս ՜սՠէ՜թճս, ՠս ՜հէձ գոպ 
զսջ՜տ՜ձմզսջ ժ՜ջ՞զ — Ես հ՜շ՜նձ թըՠձ ըճսձժ Սճսջ՝ 

ոՠխ՜ձճհձ... 

՜. 49՝—51՝ Աշ՜նզձ ժ՜ջ՞ ՟ըշձ՜յ՜ձզձ — Ես 

հՠպ թըՠէճռ ՠյզոժճյճոձ ըճսձժ Սճսջ՝ ոՠխ՜ձճհձ, ղ՜-

ջ՜ժ՜ձ գոպ ՜սճսջձ յ՜պղ՜ծզձ... 

՝. 51՝—3՜ Եջժջճջ՟ ժ՜ջ՞ գձդՠջռճխճսդՠ՜ձ — 

Ս՜ջժ՜ս՜՞ձ տ՜ջճաբ. Ես ՠսո ը՜խ՜խճսդՠ՜ձ... 

՞. 53՜—4՝ Եջջճջ՟ ժ՜ջ՞, ՠջ՟կձՠռճսռմ՜ռ — Ք՜-

ջճաբ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ. Եխ՝՜ջտ յ՜պճս՜ժ՜ձտ... 

՟. 54՝—6՝ Չճջջճջ՟ ժ՜ջ՞ ՜ոպզծ՜ձզ ն՜իգձ-

ժ՜էճսդՠ՜ձ — Աթբ ՜շ՜նզ ՠյզոժճյճոզձ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ 

աձըւզջՠ՜էձ... 

ՠ. 56՝—63՝ Հզձ՞ՠջճջ՟ ժ՜ջ՞ ժբո ո՜ջժ՜ս՜-

՞՜ռ, ճջ բ ՟գյզջ — Աթբ աձըւզջՠ՜էձ ՜ս՜՞ ո՜ջժ՜-

ս՜՞ձ ՜շ՜նզ ՠյզոժճյճոզձ... 

ա. 63՝—79՝ Կ՜ձճձչձ հճջե՜կ ո՜ջժ՜ս՜՞ լՠշ-

ձ՜՟ջՠձ — Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ ՠս ՜հէ տ՜ի՜ձ՜հտ գոպ 

րջզձզձ... 

բ. 79՝—120՜ Կ՜ձճչձ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ տ՜ի՜-

ձ՜հզ — Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ գոպ րջզձզ զ ոջ՝՜պճսձ 

ՠժՠխՠռսճհձ... 94՜—6՜ Ես ՠջ՞ՠձ ՠխ՜ձ՜ժ՜ռ ՟յզջտձ 

աՠջ՞ո ՝՜ջլջ լ՜հձզս, Աոպճս՜թ կՠթ, իըա՜սջ ՠս ոտ՜ձ-

մՠէ՜՞ճջթ...փ 

1. 103՜—9՜ [Ք՜ի՜ձ՜հ ՜սջիձՠէ. լՠշ. 1068, 

61՜] — Ես ՜յ՜ աԵջժճս լՠշձ զ կզկՠ՜ձո հ՜ջ՞ՠէէճչ... 

103՝—4՝ Ես ՠջ՞ՠձ աՠջ՞ո տ՜խռջ լ՜հձզս — Ոՙչ ՜ձկ՜ի 

ի՜ռ ժՠձ՜ռ կՠա պըս՜ջ, Տբջ Յզոճսո/, Ք՜սՠռՠջ ըայ՜պ-

ջ՜ձո ձ՜ը՜իրջձ Ա՟՜կ՜հ...փ 

2. 109՝—14՝ Ես հՠպ ՜հոճջզժ ա՜խրդո ա՜հո զ 

չՠջ՜հ ժճսո՜ձ՜ռ ժ՜ջ՟՜ռ, ճջ ՠձ ժջրձ՜սճջտ — Աո-

պճս՜թ հ՜սզպՠձզ՜ժ՜ձ, ժ՜պ՜ջՠ՜է զոժճսդՠ՜կ՝... 

3. 114՝—5՜ Ասջիձճսդզսձ չՠխ՜ջզ — Եյզոժճ-

յճոձ ՜ոբ. Ախ՜մՠկտ ատՠա Տբջ Յզոճսո Քջզոպճո ՠս ըձ-

՟ջՠկտ... թ՜ձզռՠձ դբ ճսկ ի՜ձ՟զյՠռ՜ձ, ՠս ա՞՜ոպ ՠս 

՜ջդճսձ ժ՜հռՠձ հ՜կՠձ՜հձ ե՜կ. Ասջիձՠ՜է բ Աոպճս՜թփ 

4. 115՝—9՜ Գ՜ձլ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ («Գջզ՞ճջզ 

ՠ») — Գգդ՜ զ կՠա, Տբջ ՜կՠձ՜ժ՜է, /Ես էճսջ ՝ձճսդՠ-

՜ձո կՠջ պըժ՜ջ՜ռՠ՜է... 

5. 119՜—20՜ Տ՜խ յ՜պճս՜ժ՜ձ [«Ի պբջ Աշ՜-

տՠէ»] — Ի կՠթզ իջ՜ղ՜վ՜շ ի՜ձ՟զոզո, /Շձճջի՜՝՜ղը 

յ՜ջ՞ՠս՜ռ ոճսջ՝ պրձզո... 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

29՜ Եջՠո ՜ձժՠ՜է ՜խ՜մՠկ ագձդՠջռճխտ՟, ադՠջ՜-

չ՜ջե ՞ջմ՜ժո հ՜խ՜սդո մկճշ՜ձ՜հտփ 

Աձկՠխ՜՟զջ էՠջճստ ըձլզ, 

Սղ՜լլ՜ձ՜ռ ՠս ՜ջճսՠոպզ, 

Խձ՟ջՠկ զ լբձն վ՜վ՜՞զլլզ, 

Ոջ զձլ ՜ոբտ. Տբջ ճխճջկզփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 127՝փ 
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Իէճ՛չ ԺԷ — XVII 

ԹԵՐԹ՚ 211. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—3՜, 101՝փ ՊՐԱԿ՚ 1×2+Ա—Ի×10 
(Ա, ԺԹ 14, Բ, Գ, Ե, Է, Ը, ԺԸ 12, ԺԳ 8, Ի 1)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՟-
ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 20,2×15փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ-
՞զջփ ՏՈՂ՚ 21փ ԿԱԶՄ՚ թ՜խժ՜դճսխդ, ՜ձժզսձձՠջգ ՠս դզժճսձտգ՚ 
ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ ոպճս՜ջ՜դճսխդ, ՜ոպ՜շգ՚ 
դճսխդփ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 2 դճսխդ, չՠջնզռփ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջ, վճտջ յ՜պ-
շճս՜թտձՠջ, կզ տ՜ձզ դՠջդ ռՠռ՜ժՠջ: Կ՜ակզ դզժճսձտգ՚ ռՠռ՜ժՠջ, 
՜ձժզսձձՠջգ՚ կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 4՜—211՝ Տՠոճսդզսձ Աշ՜ժ՜ռ Սճխճկճձզ, զ 

Նՠջոզոբ ՠյզոժճյճոբ Տ՜ջոճձզ Հ՜հճռ, զ չՠռ ի՜-
ջզսջ տ՜շ՜ոճսձ ՠս չՠռ (1197) ՜ս՜ջպՠ՜է 

— 4՜—6՜ [Ն՜ըՠջ՞՜ձ — Հ]՜ձ՟ՠջլՠ՜տ Աոպճս-

թճչ կՠա զ տձձճսդզսձ ՞ջճռ Աշ՜ժ՜ռձ Սօխօկճձզ... 

՜. 6՜—96՜ [Աշ՜ժտ Սճխճկճձզ. Բ՜ձ ՜շ՜նզձ, 

՞էճսը Ա—Թ] — Ճ՜ձ՜մՠէ ազկ՜ոպճսդզսձ ՠս աըջ՜պ... 

զկ՜ոպճսդՠ՜ձո ՜ձճսձզ ա՜ձ՜ա՜ձ պՠո՜ժձ ՝՜ռ՜սճ-

ջզ... 

՝. 96՜—211՝ Աշ՜ժտ Սճխճկճձզ [Բ՜ձ ՠջժջճջ՟, 

՞էճսը Ժ—ԻԳ] — Ոջ՟զ զկ՜ոպճսձ, ճսջ՜ը ՜շձբ 

աի՜հջ... Հ՜հջ կՠջ ճսո՜տ ժճմՠէ աԱոպճս՜թ... Զճջ ձ՜ը 

՜ո՜ռ ՟՜ջլՠ՜է ՠսո էճսո՜սճջբ, ազ ճմ ՟ձբ ՜ոպ յ՜ջ-

ա՜՝՜ջ դբ կզ վճըՠջ աո՜իկ՜ձ ճս /// (ղ՜ջ. դ՜-

վճս՜թ)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

3՝ Եո՚ Գջզ՞ճջ ՜՝ՠխ՜ Իէճչռզ, Աս՞ոբձպզճոզ ճջ-

՟զ, ոպ՜ռ՜ ՜հո ՞զջտո զ ի՜է՜է գձմզռ զկճռ զ պբջ Ղ՜-

ա՜ջ չ՜ջ՟՜յՠպբձ, զ վ՜շո հԱոպճսթճհ զկճհ ՠս հ՜ս-

՞ճսպ ՜ձլզձ զկճհ, հզղՠշնզտ ազո ա՜ձ՜ջե՜ձ կբժ Ոխճջ-

կՠ՜ով ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ զ Քջզոպճոբ Աոպճսթճհ կՠ-

ջճհ, ճջ բ ՜սջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձ. ՜կբձփ Հ՜հջ կՠջփ Փՠպջ-

վ՜ջ Ա. դչ[զձ] ՌԿԴ (1615)փ 

Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձզ ՠս ՝ձ՜՞ջզ ՞ջմճսդզսձգ՚ ձկ՜ձփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 4՜, 153՝ Գզջտո Սճսջ՝ Էնկզ՜թձ՜ 

բ: 
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Կ՜ջո ՌՃԽԹ — 1700 

ԳՐԻՉ՚ Թճջճո ՠջբռփ 
ԹԵՐԹ՚ 114. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜՝, 2՝, 113՝—4՝փ ՊՐԱԿ՚ 1×1+Ա—

Ժ×12 (Դ 10, Ժ 7)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՟ջճղկճչ (ՠշ՜կ՜իզժ, ՜ո-
պխ, պ՜շՠջ)փ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 20,3×13,9փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ 
ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 19փ ԿԱԶՄ՚ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ 
ժ՜ղզ ՟շձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ ոպճս՜ջ՜դճսխդ, ՜ոպ՜շգ՚ թ՜խժ՜-
դճսխդփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջ, 
ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջ (59՜)փ Գճ հ ձ ՠ ջ ՚ ոՠս, ճսջճս՜՞թ՜հզձփ 

 
ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջ, կ՜ձ՜ս՜ձ՟ ՠա-

ջՠջզձփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ պՠխ-պՠխ ռՠռ՜ժՠջ, ՜ձժզսձձՠջգ ՠս դզ-
ժճսձտգ՚ տզմ կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 2՜—40՜ [0ջիձճսդզսձ ՠժՠխՠռսճհ] 

1. 2՜—14՝ Կ՜ձճչձ իզկձ ՜ջժ՜ձՠէճհ ոճսջ՝ ՠժՠ-

խՠռսճհ, Յճի՜ձճս Մ՜ձ՟՜ժճսձճհ Հ՜հճռ ժ՜դճխզժճոզ 
՜ջ՜ջՠ՜է Վ՜ոձ ՠժՠխՠռսճհ — Ժճխճչզձ զ պՠխզ կզ 

ձճսզջՠ՜է ՠս ՝ՠջՠձ ԲԺ—ձ տ՜ջզձո մ՜վ՜սճջո... 

2. 14՝—40՜ Կ՜ձճձ ձ՜ս՜ժ՜պՠ՜ռ հՠժՠխՠռզ 

րջիձՠէճհ — Յՠջՠժրջՠ՜հ իոժճսկձ էզձզ կզ՜՝՜ձ ճսըպզձ 

կզձմՠս ՜շ՜սրպձ... 

Բ. 40՝—9՜ Ս՜իկ՜ձ՜՟ջճսդզսձ ՟՜ոպզ՜ջ՜ժճս-

դՠ՜ձ ձճջ՜թձՠ՜է կ՜ձժ՜ձռ ճջտ իջ՜սզջՠէճռ ՠձ ՜ո-
պզծ՜ձ տ՜ի՜ձ՜հճսդՠ՜ձ, Խջ՜պտ ի՜ջժ՜սճջտ ՠս յզ-
պ՜ձզտ ՜ջ՜ջՠ՜է Եշ՜կՠթզձ Գջզ՞ճջզ կՠթ ջ՜՝ճսձ՜-
յՠպզ, զ ըձ՟ջճհ Սզսձՠ՜ռ ՠյզոժճյճոզձ պբջ Աշ՜-
տՠէզձ — Իոժ հ՜սճսջ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ ձոպռզ ՠյզոժճ-

յճոձ հ՜դճշ զ կբն ՜պՠձզձ... 

Գ. 49՜—59՜ [Կ՜ձճձ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ տ՜ի՜-

ձ՜հզ. պյ. Մ՜ղպճռ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ ժխՠջզժճո՜ռ, 
ո՜ջժ՜ս՜՞՜ռ ՠս տ՜ի՜ձ՜հզռ... պյ. Վ՜խ՜ջղ՜-
յ՜պ, 1876, բն 26—37] — Յՠպ ՜հոճջզժ կ՜պզռբ հ՜-

շ՜ն ՜շ՜նձճջ՟ ոճսջ՝ ճսըպզձ ժ՜էճչ հ՜շ՜նզ ՠյզոժճ-

յճոզձ... 

Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո. «Ս՜ջժ՜ս՜՞ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ»փ 

Դ. 59՜—112՝ Սժզա՝ձ ՜ոպզծ՜ձ՜ռ ժխՠջզժճ-

ո՜ռ, ճջտ ՠձ ո՜խկճոՠջ՞ճստ, ՠս ՜սՠէ՜թճստ ՠս ՜կՠձՠ-



 

տՠ՜ձ գոպ զսջ՜տ՜ձմզսջ ժ՜ջ՞զ — Ես զ ՜սճսջ լՠշձ՜՟-

ջճսդՠ՜ձ թըՠձ ըճսձժ Սճսջ՝ ոՠխ՜ձճհձ... 

՜. 62՜—3՝ Աշ՜նզձ ժ՜ջ՞ ՟շձ՜յ՜ձզձ ՜հո բ — 

Ես թըբ ըճսձժ ՠյզոժճյճոձ Սճսջ՝ ոՠխ՜ձճհձ... 

՝. 63՝—5՜ Եջժջճջ՟ ժ՜ջ՞ գձդՠջռճխճսդՠ՜ձ — 

Ս՜ջժ՜ս՜՞ձ տ՜ջճաբ. Ես ՠսո ը՜խ՜խճսդՠ՜ձ... 

՞. 65՜—6՜ Կ՜ձճձ ՠջջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձզ, ՠջ՟կձՠ-

ռճսդՠ՜ձ. ՠջջճջ՟ ժ՜ջ՞ բ ՠջ՟կձՠռճսռմաձ — Ես տ՜ջճ-

աբ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ. Եխ՜յջտ յ՜պճս՜ժ՜ձտ... 

՟. 66՜—8՜ Չճջջճջ՟ ժ՜ջ՞ ՜ոպզծ՜ձզ. ն՜իգձ-

ժ՜էճսդՠ՜ձ — Աթբ ՜շ՜նզ ՠյզոժճյճոզձ աձճս-

զջՠ՜էձ... 

ՠ. 68՜—73՝ Կ՜ձճձ իզձ՞ՠջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձզ. ժզ-

ո՜ո՜ջժ՜ս՜՞. իզձ՞ՠջճջ՟ ժզո՜ո՜ջժ՜ս՜՞զ, ճջ բ 
՟յզջ — Աթՠձ աձճսզջՠ՜էձ ՜շ՜նզ ՠյզոժճյճոզձ ՠս ՠ-

յզոժճյճոձ պՠ՜շձ՜՞ջբ... 

ա. 73՝—88՜ Կ՜ձճձ հճջե՜կ ՜ս՜՞ ո՜ջժ՜ս՜՞ 

լՠշձ՜՟ջՠձ — Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ ՠս ՜հէ տ՜ի՜ձ՜հտ 

գոպ րջզձզձ... 

բ. 88՜—112՝ Կ՜ձճչձ լՠշձ՜՟ջճսդզսձ տ՜ի՜-

ձ՜հզ — Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ գոպ րջզձզ ՠս զ ոջ՝՜-

պճսձձ ՠժՠխՠռճհձ... ազ Քջզոպճո յ՜իՠ՜ռ Խ (40) րջ ՠս 

՟ճս յ՜իՠ՜, ճջ ղձճջիտ Աոպճսթճհ զն՜ձբ զ չՠջ՜հ տՠափ 

1. 99՝—103՜ Ես ՠջ՞ՠձ ՠխ՜ձ՜ժ՜ռ ՟յզջտձ 

ա՞՜ձլո տ՜խռջ («Գջզ՞ճջզ բ») — Գգդ՜հ զ կՠա Տբջ ՜-

կՠձ՜ժ՜է/ Ես էճսջ ՝ձճսդՠ՜ձո կՠջ պժ՜ջ՜ռՠ՜է... 

2. 110՝—1՝ Ես ՜յ՜ ՜ոՠձ ապ՜խձ — Ոչ ՜ձկ՜ի 

ի՜ռ ժՠձ՜ռ/ Մՠա պգս՜ջ Տբջ Յզոճսո... 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

2՜ Կ՜ջճխճսդՠ՜կ՝ձ Աոպճսթճհ ոժզսա՝ձ ՜ջ՜ջզ, 

Տբջձ Քջզոպճո ՜ս՜ջպձ ի՜ոճսռ՜ձբ. Թճջճո էջբռո հզ-

ղՠռբտփ 

3՜ Զ՞ճջթո լՠշ՜ռ կՠջճռ ճսխզխ ՜ջ՜ կՠա Տբջ ՠս 

զ ՞ճջթո լՠշ՜ռ կՠջճռ հ՜նճխՠ՜ կՠա Աոպճս՜թ. ոժո՜ 

ր՞ճոպճոզ Բփ 

112՝ Փ՜շտ ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ. ՜կՠձ՜-

ժ՜ջճխ արջճսդՠ՜կ՝ձ Աոպճսթճհ ժ՜պ՜ջՠռ՜ս ՜ոպճս՜-

թ՜ղճսձմ ՞զջգո՚ Եժՠխՠռսճհ իզկձրջիձՠէձ, հՠպ ՜հձճջզժ՚ 

Եժՠխՠռզ րջիձՠէձ ՠս Ս՜ջժ՜ս՜՞ րջիձՠէձ, ՠս Ք՜ի՜ձ՜հ 

լՠշձ՜՟ջՠէձ լՠշ՜կ՝ ՜ձ՜ջե՜ձ Թճջճո էջբռո, զ դվ՜-

ժ՜ձզո ՌՃԽԹ (1700), ր՞ճոպճոզ ԺԵ, զ ի՜հջ՜յՠպճս-

դՠ՜ձ պՠ՜շձ Ն՜ի՜յՠպ ժ՜դճխզժճո, զ տ՜խ՜տզո 

Կ՜ջո, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թձզձ, ճջ ՠս 

ի՜հռՠկտ զ չ՜հՠէճխ՜ռ՟ հզղՠռբտ ազո՚ ակՠխրտ ա՜շ՜թՠ-

՜էո, ազ ըզոպ ձՠխ ՠս զ ՟՜շձ ե՜կ՜ձ՜ժզ բջ զ ՞ջՠէձ 

ոճջ՜, կզ՛դբ Քջզոպճո Աոպճս՜թձ կՠջ ը՜խ՜խճսդզսձ 

պ՜ռբ ՜կՠձ՜հձ տջզոպճձբզռփ Դ՜ջլՠ՜է ոզջՠէզտ Քջզո-

պճոզ, ճչ ճջ ի՜ձ՟զյզտ ՜հո ՞ջգզո ժ՜ջ՟՜էճչ ժ՜կ ր-

ջզձ՜ժՠէճչ, Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ զձլ ՠս թձճխ՜-

ռո՚ կ՜իպՠոզ Մզջզծ՜ձզձ ՠս Աէդճսձզձ, ՠս ՜հէ ՜կՠ-

ձ՜հձ ձձնՠռՠէճռ հզղՠոնզտ, աճջ ՠս Տբջձ Քջզոպճո ՠս Աո-

պճս՜թձ ՜կՠձ՜հձզ ՠս Յզոճսո Մզ՜թզձ ալՠջ ձձնՠռՠ-

՜էտձ հզղբ զ կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էոպՠ՜ձ ՠս աՠջ՜ձ՜սբպ 

՝՜ջ՝՜շձ էոՠէ պ՜ռբ, ճջ ՜ոբ. Եժ՜հտ րջիձՠ՜էտ Հրջ զ-

կճհ, ե՜շ՜ձ՞ՠռբտ. ՜կբձփ Հ՜հջ կՠջ ճջ հՠջժզձո, ոճսջ՝ 

ՠխզռզ ՜ձճսձ տճ, ՠժՠոռբ ՜ջտ՜հճսդզսձփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ (ԺԸ ՟.) 113՝ (Նրպջ՞զջ) 0չձ՜ձ ՠ-

յզոժճյճո, Գբճջտ չ՜ջ՟՜յՠպ, կխ՟ոզ 0չ՜ձբո, Թճջճո 

՜ըյ՜ջ, պ՜կխ՜նզ Ահ՟զձ, ՜էչ՜ձնզ Փզէզյրո, Աջ՟զ-

ձզ պխ՜՚ ըրծ՜ Աո՜պճսջփ Յճչ՜ձձբո Մժջպզմ ոճսջ՝ ՠս 

յ՜պճս[՜ժ՜ձ]փ 114՜ (Նրպջ՞զջ) Գջմ՜վճջլ բփ (Բճ-

էճջ՞զջ) Մ՜ջ՞՜ջզպ էճսո՜վ՜հէ իճ՞սճհձ/ Սջ՝ճհձ պճսձ 

ՠս պ՜ծ՜ջ կ՜ջ՞՜ջբզռփ 

1062 
Մ Ա Շ Տ Ո Ց  Ձ Ե Ռ Ն Ա Դ Ր Ո Ւ Թ Ե Ա Ն  

Կ՜ց՜հ ՌՃՀԱ — 1722 

ԳՐԻՉ՚ Դ՜սզդ ՜՝խհ.փ ՍՏԱՑՈ՛Ղ՚ Դ՜սզդ չջ՟.փ 
ԹԵՐԹ՚ 84. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—6՜, 14՝—7՜, 58՜—84՜փ 

ՊՐԱԿ՚ 1×4+7×12 (Դ 10, Ե 8, Զ 11, Է 14)+1×1փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճս-
ո՜՟ջճղկճչ (պ՜ջ՝ՠջ ՠս ՜շ՜ձռ էճսո՜՟ջճղկզ՚ 17—28)փ ՄԵԾՈՒ-
ԹԻՒՆ՚ 19,5×15,3փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 
23—24 (6՝—44՝), 22 (46՜—57՜)փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟, ղ՜՞՜-
ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ՟ՠխզձ կՠպ՜տոփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ձՠշձ՜՟ջճսդզսձ Կխՠջզժճո՜ռ՚ 
17՝փ Վՠջնզձ ՟՜պ՜ոպ՜ձ՚ 45՝փ Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 18՜փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚  18՝, 46՜, 57՝փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 
՝ճսո՜ժ՜ձ, լՠշձ՜՟ջճսճխ ժխՠջզժճոտ (18՝, 19՝, 21՜, 22՝, 24՜, 
25՝, 28՝, 34՝)փ Խ՜մՠէճսդզսձ (47՜), 0ջիձճսդզսձ ՠժՠխՠռ՜ժ՜ձ 
ի՜ձ՟ՠջլզ (56՝), Սժզի (57՜)փ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚  դշմձ՜՞զջ, ի՜ձ-
՞ճսռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚  ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպ, ժ՜ձ՜մ, ՟ՠխզձ, ձ՜ջձ-
ն՜՞ճհձ, ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ, կճըջ՜՞ճհձփ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ 
՜ձժզսձձՠջճսկ վճտջ-զձմ կ՜ղճս՜թ ՠս տՠջթճս՜թ, կ՜ո՜կ՝ ռՠռ՜-
ժՠջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

1. 6՝ [Խջ՜պտ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ, լՠշ. 1083, 6՝] 

— Հջ՜կ՜հՠ՜ Տբջ րջիձճսդՠ՜կ՝ ՜ոՠէ: Ես ՠյզոժճյճոձ 

յ՜պ՜ոը՜ձՠ՜է ՜ո՜ոռբ... 

2. 7՜ Ս՜իկ՜ձ՜՟ջճսդզսձ ՜ջ՜ջՠ՜է ՠշ՜կՠթզձ 

Գջզ՞ճջզ կՠթ ջ՜՝ճսձ՜յՠպզ, զ ըձ՟ջճհ Սզս[ձ]ՠ՜ռ 
ՠյզոժճյճոզ պբջ Աշ՜տՠէզ — Իոժ հ՜սճսջ լՠշձ՜՟ջճս-

դՠ՜ձ ձոպռզ ՠյզոժճյճոձ հ՜դճշ, զ կբն ՜պՠձզ զ 

՟ճսշձ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռճհձ ՜շ՜նզ ՜կՠձ՜հձ ՝՜ակճսդՠ՜ձ 



ՠս տձձՠոռբ ՝՜աճսկ ա՞ճղճսդՠ՜կ՝ աձճսզջՠ՜էձ... /// 

(՜հոտ՜ձ.) 

3. 7՜—14՜ [Կ՜ձճձ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ տ՜ի՜ձ՜-

հզռ. պյ. Մ՜ղպճռ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ ժխՠջզժճո՜ռ, 
ո՜ջժ՜ս՜՞՜ռ...փ Վ՜խ՜ջղ՜յ՜պ, 1876, բն 26—37] 
— Յՠպ ՜հոճջզժ ՜շ՜ն կ՜պզռՠձ ՜ս՜՞ զջզռճսձտձ... 

4. 17՝—44՝ Սժզա՝ձ ՜ոպզծ՜ձ՜ռ ճջ լՠշձ՜՟-

ջՠձ զ մճջո ՠխ՜ձ՜ժձ պ՜ջսճհձ... 
՜. 18՜—9՜ Աշ՜նզձ ՜ոպզծ՜ձ ժխՠջզժճո՜ռձ, 

ճջ ՠձ ՝ՠկ՝՜ժ՜ձտ — Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ գոպ րջզձզ 

ՠս ՜կՠձՠտՠ՜ձ գոպ զսջ՜տ՜ձմզսջ ժ՜ջ՞զ... 

՝. 19՜—21՜ Աշ՜նզձ ժ՜ջ՞ ՟շձ՜՝՜ռզձ — Ես 

հՠպ թըՠէճհ ըճսձժ Սջ՝ճհ ոՠխ՜ձճհձ, ՠս ՜ոՠձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ. 

Լճհո զ էճսոճհ... 

՞. 21՜—2՝ Եջժջճջ՟ ժ՜ջ՞ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ Ա-

ձ՜՞՜ձճո, ճջ դ՜ջ՞կ՜ձզ չՠջգձդՠջռրխ — Տ՜ձզձ 

աձճսզջՠ՜էձ ՜շ ոՠկո ՟ջ՜ձձ զ կբն ՠժՠխՠռճհձ... 

՟. 22՝—3՝ Եջջճջ՟ ժ՜ջ՞ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ ՜ո-

պզծ՜ձզ ՠջ՟ճսկձ՜ռճսռմզձ — Ս՜ժ՜սզժ կզ հ՜շ՜ն 

կ՜պմզձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Ի տՠա հճսո՜ռ՜հ... 

ՠ. 23՝—5՜ Չճջջճջ՟ ժ՜ջ՞ ՜ոպզծ՜ձզ ն՜իգձ-

ժ՜էճսդՠ՜ձ — Աթբ ՜շ՜նզ ՠյզոժճյճոզձ ՜ս՜՞ ո՜ջ-

ժ՜ս՜՞ձ աձճսզջՠ՜էոձ... 

ա. 25՜—8՝ Հզձ՞ՠջճջ՟ ժ՜ջ՞ ՜ոպզծ՜ձզ լՠշ-

ձ՜՟ջճսդՠ՜ձ. ՟յզջտ ժզո՜ո՜ջժ՜ս՜՞՜ռ, ճջ ՠձ — 

Ք՜ի՜ձ՜հ՜յՠպձ կզձմ՟ՠշ ո՜ջժ՜ս՜՞՜պճսձձ բ, ժ՜կ 

՜շ՜նզ Սջ՝ճհ ոՠխ՜ձճհո... 

բ. 28՝—34՝ Կ՜ձճձ հճջե՜կ ո՜ջժ՜ս՜՞ լՠշձ՜՟-

ջՠձ — Զ՞ՠռճսռ՜ձՠձ ՠյզոժճյճոձ ՠս ՜հէ տ՜ի՜ձ՜հտձ 

գոպ րջզձզ հ՜պՠ՜ձձ հՠժՠխՠռճհձ... 

գ. 35՜—44՜ Կ՜ձրձ տ՜ի՜ձ՜հ լՠշձ՜՟ջՠէ — 

Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ գոպ րջզձզ ոջ՝՜պճսձ ՠժՠխՠռճռձ 

տ՜ի՜ձ՜հզստ... 39՝—40՜ Ես ՜հէ տ՜ի՜ձ՜հտձ ՜ոՠձ 

ատ՜ջճաո զ ՝՜ջլջ լ՜հձզս. Աոպճս՜թ կՠթ, իարջ, ոճսջ՝ 

ՠս ոտ՜ձմՠէ՜՞ճջթփ 

— 44՜՝ [Ք՜ի՜ձ՜հ ՜սջիձՠէ. լՠշ. 1068, 61՜] — 

Ես ՜յ՜ աՠջժճս լՠշոձ զ կզկՠ՜ձո հ՜ջ՞ՠէճչ... 

5. 45՜ [Խջ՜պ զ Դ՜սդբ չ՜ջ՟՜յՠպբ («Դ՜սզդ 

չ՜ջ՟՜յՠպ»)] — Դճս ճջ պխ՜հ ՠո ի՜ո՜ժճչ, / Մզ 

թճւէ ժՠձ՜ջ կջ՜վՠէճչ... 

6. 46՜—56՜ Կ՜ձճձ ը՜մ րջիձՠէ — Լճս՜ձ՜ձ 

ձ՜ը նջճչ ՠս ո՜խկճոՠձ... 

7. 56՝ Կ՜ձճձ ՠժՠխՠռ՜ժ՜ձ ի՜ձ՟ՠջլՠխբձ ՠս 

ոյ՜ո րջիձՠէճհ — Տ՜ձզձ հՠժՠխՠռզձ ՜շ՜նզ ՝ՠկզձ ՠս 

ո՜ջժ՜ս՜՞՜ռձ զ չՠջ ճսձՠէճչ... 

8. 57՜ Կ՜ձճձ ոժզի ՠս կ՜խըակ՜ձ րջիձՠէճհ — 

Լճս՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ ՠս ՜յ՜՚ ՞զձճչ ՠս նձնՠձ ոճսջ՝ նձ-

նճռրտ... 

 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

44՝ Ախ՜մՠկտ ալՠա, ճչ ՠխ՝՜յջտ, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ 

պՠոճսդՠ՜կ՝ Ձՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ ՞ջճռո` ակՠխո՜կ՜թ 

Դ՜սզդ ՜՝ՠխ՜հո հզղՠռբտ զ Տբջ, ա՞թրխ ոճջ՜, ՜ձկՠխ՜-

՟զջ էՠջճստ, ճՙչ ՠխ՝՜յջտ ոը՜է՜ձ՜ռ ՠս ըօժճջճսդՠ՜ձ 

՞ջճհո, գոպ ժ՜ջ՜ռ կՠջճռ ՜հո բջփ Թվզձ ՌՃՀԱ (1722), 

Կ՜ց՜հփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 1՝ Դ՜սզդ չ՜ջ՟՜յՠպ: 

17՝, 44՝ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Դ՜սզդ չ՜ջ՟՜յՠպ, 

ՌՃԿԴ (1715)փ 
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Սզո ՌՃԿԵ — 1716 

ԳՐԻՉ՚ Աէՠտոզ՜ձճ՛ո չջ՟.փ ՍՏԱՑՈՂ՚ ԳՐԻԳՈՐ չջ՟. Ք՜ձ՜-
տՠշռզփ 

ԹԵՐԹ՚ 72. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—4՝, 7՝—8՜, 21՝, 57՝—62՜, 
64՜, 70՝—72՝փ ՊՐԱԿ՚ 1×2+Ա—Ե×12 (Ե 10)+Ա×10+1×2փ ՆԻՒԹ՚ 
դճսխդ էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 21×14,3փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜-
ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 22—25փ ԿԱԶՄ՚ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, 
կզնճսժգ՚ մզտ, ՜ոպ՜շգ՚ ժպ՜սփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚  դշմձ՜՞զջփ 
Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ճսջճս՜՞թ՜հզձփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջ, ռՠռ՜ժՠջ, դ՜-
ձ՜տզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճսձ՜վճըճս՜թ: Կ՜ակզ ժ՜ղզձ ՜ձժզսձձՠ-
ջճսկ վճտջ-զձմ կ՜ղճս՜թ, կ՜ո՜կ՝ ռՠռ՜ժՠջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

1. 5՜—7՜ [Խջ՜պ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ». լՠշ. 1083, 

6՝ — Հջ՜կ՜հՠ՜ Տբջ]///փ Հ՜ջռ՜ձբ ՠյզոժճյճոձ, Հջ՜-

ե՜ջզ՛ո զ կ՜ջ՟՜՟՜ս՜ձ Նՠոպճջբձ... ճջտ ճսխզխ ՟՜ս՜-

ձճսդՠ՜կ՝ ի՜կ՜շրպՠձ զ կՠա ա՝՜ձձ ժՠձ՜ռ. ՠս ՜ոՠձ. 

Յզղ՜պ՜ժ ՜ջ՟՜ջճռձ րջիձճսդՠ՜կ՝ ՠխզռզփ 

Սժ. ՠս չՠջնգ դՠջզ. պՠո ձ՜ՠս լՠշ. 1062, 6՝փ 

2. 8՝—15՝ Ս՜իկ՜ձ՜՟ջճսդզսձ ՟՜ոպզ՜ջ՜ժճս-

դՠ՜ձ ձճջ՜թձՠէճռ կ՜ձժ՜ձռ, ճջ իջ՜սզջՠէճռ ՠձ հ՜ո-
պզծ՜ձ տ՜ի՜ձ՜հճսդՠ՜ձ. Խջ՜պտ ի՜ջժ՜սճջտ ՠս յզ-
պ՜ձզտ ՜ջ՜ջՠ՜է կՠթ չ՜ջ՟՜յՠպզձ Գջզ՞ճջզ իշՠ-
պճջզձ — Աջ՟, գոպ ժ՜ջ՞զ ե՜կ՜ձ՜ժզձ չ՜ջեՠէ ակ՜ձ-

ժճսձո զ ոձճսձ՟ ոջ՝ճսդՠ՜ձ... 

Սժզա՝գ ի՜կ՜յ՜պ՜ոը՜ձճսկ բ Աշ՜տՠէ Սզսձՠռճս ի՜-

կ՜ձճսձ ձզսդզ ոժա՝զձ, զոժ Գջզ՞ճջ Տ՜դՠս՜ռզձ ոժոճսկ բ հ՜-

նճջ՟ (9՜) ի՜պճս՜թզռփ 

3. 15՝—21՜ [Կ՜ձճձ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ տ՜ի՜ձ՜-

հզ. Մ՜ղպճռ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ ժխՠջզժճո՜ռ, ո՜ջժ՜-
ս՜՞՜ռ ՠս տ՜ի՜ձ՜հզռ... պյ. Վ՜խ՜ջղ՜յ՜պ, 1876, 



 

բն 26—37] — Յՠպ ՜հոճջզժ կ՜պզռբ հ՜շ՜ն ՜շ՜նձճջ՟ 

ոճսջ՝ ճսըպզձ ժ՜էճչ ՜շ՜նզ ՠյզոժճյճոզձ... 

4. 21՜—56՝ Կ՜ձճչձ ՠս ոժզա՝ձ ՜ոպզծ՜ձ՜ռ 

ժխՠջզժճո՜ռ, ճջտ ՠձ ո՜խկճոՠջ՞ճստ ՠս ՜սՠէ՜թճստ, ՠս 
՜հէձ, գոպ զսջ՜տ՜ձմզսջ ժ՜ջ՞զ — Յ՜շ՜նձ թըՠձ 

ըճսձժ Սճսջ՝ ոՠխ՜ձճհձ ՠս ՜ոՠձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ... 

՜. 23՜՝ Աշ՜նզձ ժ՜ջ՞ ՟շձ՜յ՜ձզձ — Ես հՠպ 

թըՠէճհ ՠյզոժճյճոզձ ըճսձժ Սճսջ՝ ոՠխ՜ձճհձ, ղ՜ջ՜-

ժ՜ձ... 

՝. 23՝—4՝ Եջժջճջ՟ ժ՜ջ՞ձ գձդՠջռճխճսդՠ՜ձ — 

Ս՜ջժ՜ս՜՞ձ տ՜ջճաբ. Ես ՠսո ը՜խ՜խճսդՠ՜ձ... 

՞. 24՝—5՜ Եջջճջ՟ ժ՜ջ՞ ՠջ՟կձՠռճսռմ՜ռձ — 

Ս՜ջժ՜ս՜՞ձ տ՜ջճաբ. Եխ՝՜յջտ յ՜պճս՜ժ՜ձտ... 

՟. 25՜—6՜ Չճջջճջ՟ ժ՜ջ՞ ՜ոպզծ՜ձզ ն՜իգձ-

ժ՜էճսդՠ՜ձ — Աշ՜նզ ՠյզոժճյճոզձ ՜թբ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ 

աձճսզջՠ՜էձ... 

ՠ. 26՜—8՝ Հզձ՞ՠջճջ՟ ժ՜ջ՞ ժբո ո՜ջժ՜ս՜՞զձ, 

ճջ բ ՟յզջ — Աթբ աձճսզջՠ՜էձ ՜ս՜՞ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ ՜շ՜-

նզ ՠյզոժճյճոզձ... 

ա. 29՜—36՝ Կ՜ձճձ հճջե՜կ ո՜ջժ՜ս՜՞ լՠշձ՜-

՟ջՠձ — Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ ՠս ՜հէ տ՜ի՜ձ՜հտ... 

բ. 36՝—56՝ Կ՜ձճձ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ տ՜ի՜ձ՜հզ 

— Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ գոպ ՜սջզձզ զ ոջ՝՜պճսձ ՠժՠ-

խՠռճհձ... 42՝—3՜ Ես ՠջ՞ՠձ ՠխ՜ձ՜ժ՜ռ ՟յզջտձ ՝՜ջ-

լջ լ՜հձզս. Աոպճս՜թ կՠթ, իա՜սջ ՠս ոտ՜ձմՠէ՜՞ճջթ...փ 

47՝—51՜ [Ք՜ի՜ձ՜հ ՜սջիձՠէ, լՠշ. 1068, 61՜] — Ես 

՜յ՜ աՠջժճս լՠշձ զ կզկՠ՜ձո հ՜ջ՞ՠէճչ...  

— 47՝—8՜ [Եջ՞] — Ոչ ՜ձկ՜ի ի՜ռ ժՠձ՜ռ կՠա 

պգս՜ջ, Տբջ Յզոճսո, /Ք՜սՠռեր ըայ՜պջ՜ձո ձ՜ը՜-

իճջձ Ա՟՜կ՜փ 

— 51՜—4՜ Ես հՠպ ՜հոճջզժ ա՜խրդո զ չՠջ՜հ 

ժճսո՜ձ՜ռ ժ՜ջ՟՜հ — Աոպճս՜թ հ՜սզպՠձ՜ժ՜ձ, ժ՜-

պ՜ջՠ՜է զոժճսդՠ՜կ՝... 

— 54՜՝ Ասջիձճսդզսձ չՠխ՜ջզ — Ես ՠյզոժճյճոձ 

՜ոբ. Ախ՜մՠկտ ատՠա Տբջ Յզոճսո Քջզոպճո ՠս ըձ՟-

ջՠկտ... 

— 54՝—6՝ Գ՜ձլ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ տ՜ի՜ձ՜հզռ 

(«Գջզ՞ճջզ բ») — Գդ՜ զ կՠա, Տբջ ՜կՠձ՜ժ՜է, /Ես էճսջ 

՝ձճսդՠ՜ձ կՠջ պժ՜ջ՜ռՠ՜է... 

5. 64՝—70՜ [Վժ՜հ՜ժ՜ձ թ՜հջ՜՞ճհձ ՞՜ս՜ա՜-

ձզ.... լՠշ. 1066, 105՜] — Յզոճսոզ Քջզոպճոզ թ՜շ՜ 

պՠ՜շձ Յճչ՜ձբո ժ՜դճխզժճո Ակՠձ՜հձ Հ՜հճռ ՠս յ՜պ-

ջզ՜ջտ Տ՜ձձ Կզէզժզճհ, ՠս ոյ՜ո՜սճջ Սճսջ՝ Լճսո՜սճջ-

մզ ՜նճհձ, հճջկբ ե՜կ՜ձՠ՜է ի՜ոռբ ՞զջ ՜սջիձճսդՠ՜ձ... 

/// (68՜) ՠս ձճջզձ ՜ղ՜ժՠջպ ՠո՚ Յճչի՜ձբո ժ՜դճխզ-

ժճո Հբծըըձռզ, ոյ՜ո՜սճջ ՠս ՜շ՜նձճջ՟ Սճսջ՝ Լճսո՜-

սճջմճս ՜դճշճհձ, գձ՟ ճջ ՠս ՜ի՜ս՜՟զժ կպՠջզկ գձպջճս-

դՠ՜կ՝ո վճջլ ՞պՠ՜է իճ՞ՠսճջ ճջ՟զո կՠջ՚ Աէՠտո՜ձ 

չ՜ջ՟՜յՠպզձ ՠպճս զղը՜ձճսդզսձ ՠս կ՜ոձ՜սճջ ՞՜ս՜-

ա՜ձ ՠս զղը՜ձճսդզսձ չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ՜ձ ՜շ զ տ՜ջճ-

աՠէճհ ա՝՜ձձ ժՠձ՜ռ զ էոՠէզո ի՜ս՜պ՜ռՠէճռձ Քջզոպճ-

ոզ ՠս ճսոճսռ՜ձՠէճհ ած՜ձ՜յ՜ջիո վջժճսդՠ՜ձ ճջ ՜-

շ՜թօ ՠս բջ դճս՜ժ՜ձ Հ՜հճռ դվ[զձ] ՌՃԾԵ (1706), ՠս 

՝՜աճսկ չժ՜զստ՚ Ս՜ջ՞զո չ՜ջ՟՜յՠպ Հ՜ծձռզ, պբջ 

Յճչ՜ձբո Ոսոժճսպ՜ջռզ, պբջ Տ՜՞բո ՠս պբջ Աոպճս՜-

թ՜պճսջ Սըոռզ, պբջ Ա՟՜կ Հ՜ծըձռզ // (68՝) ՠս չժ՜-

հճսդՠ՜կ՝ ոճռզձ ՜կՠձՠռճսձ հ՜շ՜չ ՜թՠ՜է ազձտձ՚ Ա-

էՠտո՜ձճո չ՜ջ՟՜յՠպձ, ՠս ղձճջիՠռզ ոկ՜հ ամճջՠտպ՜-

ո՜ձ ՜ոպզծ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ՜ձ ՠս կՠթ ՞՜ս՜ա՜ձ 

թ՜հջ՜՞ճսձ զղը՜ձճսդՠ՜ձ...// (69՜) ՠս բջ դճս՜ժ՜ձո 

Հ՜հճռ ՌՃԾԸ (1709)փ Յ՜շ՜ն ՜թՠ՜է աիճ՞ՠսճջ ՠս ալՠշ-

ձ՜ոճսձ ճջ՟զոձ կՠջ` Աէՠտո՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպձ ի՜ծճսդՠ-

՜կ՝ ՠս ի՜ս՜ձճսդՠ՜կ՝ ՝՜աճսկ չժ՜զռ... ՠս ՜հէ ՝՜աճսկ 

զղը՜ձզստ ՠս եճխճչջ՟ՠ՜կ՝ չժ՜զռձ ՜սջիձՠռզ ՠս լՠշ-

ձ՜՟ջՠռզ, րթՠռզ ՠս ժձտՠռզ աո՜` Աէՠտո՜ձ չ՜ջ՟՜յՠ-

պո ՠյզոժճյճո ՠս ՜դճշ՜ժ՜է Սճսջ՝ Լճսո՜սճջմզ ՜դճ-

շճհձ Սըո՜ չ՜ձ՜ռձ... չ՜ոձ ճջճհ պվ՜տ ոկ՜հ ռճսյ ՠս 

՞՜ս՜ա՜ձ յ՜պւճհ ՜շ՜նձճջ՟ճսդՠ՜ձ... Ահէՠս պճս՜տ 

ոկ՜ իջ՜կ՜ձ զղը՜ձճսդՠ՜ձ ՠյզոժճյճոճսդՠ՜ձ ՞ճջթ 

ժ՜պ՜ջՠէ... //(70՜) Ահէՠս ՝՜ձո Տբջ Աոպճս՜թ Աէՠտ-

ո՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզձ ա՟ճսշձ ա՜ձծ՜շ՜ժ՜ձ ղձճջի՜ռձ 

զսջճռ... ՠս հ՜սզպՠձզ՜ հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ 

6. 61՝—3՝ [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձտ ԺԸ ՟., ձրպջ՞զջ] 

Նճջզձ Գջզ՞ճջզ տ՜ջճա Վ՜ոձ վճջլճսդՠ՜ձ ՠս 
մ՜ջճսդՠ՜ձ ժ՜ձ՜ձռ, զ ՝՜ձձ Յճ՝՜հ. Ի՝ջՠս ակզ զ 
ժ՜ձ՜ձռ ՜ձա՞՜կ՜ռ — Ք՜ն աիսջ՜չ՜ջձ ի՜ս՜պճհ ՠս 

՜ձժՠխթ զկ՜ոպճսձ՜ոբջձ կ՜ջ՞՜ջբձ Յճ՝... 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

57՜ Յզղ՜պ՜ժ բ Ձՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ ՞զջտո Ղ՜-

բ՜ձռզ յ՜ջճձ Բ՜խպճս ճջ՟զ՚ Էիպզյ՜ջզձ, ՠս յ՜ջճձ 

Խճսպ՜ջզձ, ՠս Կճոպ՜ձ՟զձ, ՠս թձրխ՜ռձ՚ Գզէ՜ձզձ, ՠս 

յ՜ջճձ զսջ տՠշզ՚ Գճսէձ՜ա՜ջզձ, ՠս հ՜կՠձ՜հձ ժՠձ՟՜-

ձՠ՜ռձ ՠս կՠշՠէճռձ զսջՠ՜ձռ ի՜ձ՞զոպ ՠս հՠջժձզռ ՜ջ-

տ՜հճսդզսձ յ՜ջ՞ՠսՠոռբ, ճջ ՜սջիձՠ՜է. ՜կբձփ Աջ՟, 

՞ջՠռ՜ս հզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձո զ դվ[զձ] ՌՃԿԵ (1716), ՠս 

՟ՠժպՠկ՝ՠջ ՜կոճհ Ա (1) —ձ, հ՜սզպՠ՜ձ. ՜կբձ: Ի չ՜հՠ-

էճսկձ հԵջՠս՜ձռզ Ք՜ձ՜տՠշռզ Գջզ՞ճջ չ՜ջ՟՜յՠպզձ, 

աճջ Տբջ Յզոճսո ՜ձվճջլ ՠս ՜ձո՜ո՜ձ ժՠձրտ յ՜իՠոռբ 

ՠս գձ՟ հՠջժձճռձ հ՜սճսջո ՜ջ՜ոռբ. ՜կբձփ Եո՚ Ապ՜ձ՜-

ռզ պՠ՜շձ Յճի՜ձձբո ժ՜դճխզժճոզ ՜ղ՜ժՠջպ՚ Աէբտոզ-

՜ձճո չ՜ջ՟՜յՠպո ՝՜ղըՠռզ ա՜հո ՞զջտո հԵջՠս՜ձռզ 

Գջզ՞ճջ չ՜ջ՟՜յՠպէզձ, ՝՜ջրչ ՠս ը՜խ՜խճսդՠ՜կ՝ 

չ՜հՠէՠոռբ, ՠս պբջ Աջզոպ՜ժբոձ Աոպճս՜թ րջիձՠոռբ, 

ճջ ՠխՠս յ՜պծ՜շ հ՜հոկձ ՝՜ձզ. ՜կբձփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 57՜ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Աէբտո՜ձճո: 
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ԳՐԻՉ՚ Կ՜ջ՜յՠպփ 
ԹԵՐԹ՚ 37. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜՝փ ՊՐԱԿ՚ 1+1+Ա—Ե×8 (Ե 4)փ ՆԻՒԹ՚ 

դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 20,3×15,3փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ-
՞զջփ ՏՈՂ՚ 27—30փ ԿԱԶՄ՚ ոՠս ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜-
շգ՚ դճսխդ: 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 2՜փ 
Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջ, ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ 
՜ձժզսձձՠջճսկ կ՜ղճս՜թ, կ՜ո՜կ՝ ռՠռ՜ժՠջփ 

 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

1. 2՜—14՝ Կ՜ձճձ հճջե՜կ ձճսզջզ ճտ վճտջ զղ-
ը՜ձճսդզսձ չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ՜ձ — Ն՜ը զ ՞զղՠջզ 
իոժկ՜կ[՝] ՠս յ՜ղպ՜կ՜կ՝ ժ՜ձըՠոռՠձ գձ՟ ՜շ՜-
սրպձ.... Զ՜հո ժ՜ջ՞ո ՜շ՜նզձ ոՠխ՜ձճսձ ժ՜պ՜ջՠ՜, ճջ 
բ վճտջ զղը՜ձճսդզսձ չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ՜ձ, ՠս ժ՜ջ՟՜ 
ա՜հո Ախրդտո րջիձճսդՠ՜ձ զ չՠջ՜հ ձճջըձլ՜ չ՜ջ՟՜-
յՠպզձ, ՜ո՜ռՠ՜է Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհ... 

2. 15՜—37՜ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձճսդզսձ ՞ջճռո, ժ՜-
կ՜սձ Աոպճսթճհ ա՜հո զձմ ժ՜հ զ պճսվզ ՞ջճռո ՜հո, 
ձ՜ը ՠս ՜շ՜ն Վ՜ոձ թ՜հջ՜՞ճհձ ՞՜ս՜ա՜ձ պ՜էճհ ՜-
ղ՜ժՠջպ՜ռ ոյ՜ո՜սճջ՜ռ ՝՜ձզձ, Յճչի՜ձձճս յզ-
պ՜ժ ՜ղ՜ժՠջպզ Գջզ՞ճջզ Եշ՜կՠթզ ՜ջ՜ջՠ՜է աՇ՜-
ջ՜՟ջճսդզսձ ժ՜ջ՞՜ռ մճջՠտպ՜ո՜ձ ՜ոպզծ՜ձ չ՜ջ-
՟՜յՠպ՜ռ, զ էճսո՜սճջ ՝՜ձզռ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ կ՜ջ-
՞՜ջբզձ Եո՜հՠ՜ էճսո՜սճջ կպրտ ՠս կՠժձճխրջբձձ զկ 
պՠջճսդՠ՜կ՝ ժ՜ջ՞՜սճջՠ՜է. Յ՜խ՜՞ո ՞՜ս՜ա՜ձ 
պ՜էճհ ՜ղ՜ժՠջպՠ՜է ոյ՜ո՜սճջ՜ռ ՝՜ձզձ — Զ՜ջ-
՟՜ջզձ ՞՜ս՜ա՜ձձ ՠս ՟ձՠձ զ ոՠխ՜ձձ... 

՜. 17՝—20՝ [Աշ՜նզձ ՜ոպզծ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠ-
պճսդՠ՜ձ] — Ես ոժո՜ձզձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ. Իկ՜ոպճսդզսձ 
հՠջժձ՜հզձ զնՠ՜է... 

՝. 20՝—2՜ Եջժջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպճս-
դՠ՜ձ — Սժո՜ձզ ղ՜ջ՜ժ՜ձ ԴՁ. Ցձթ՜հ ՜հորջ Աոպճսթճհ 
ատճ... 

՞. 22՜—4՜ Եջջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպճս-
դՠ՜ձ — Սժո՜ձզ ղ՜ջ՜ժ՜ձ ԳԿ. Ոչ ՠջն՜ձզժ ծ՜շ՜-
՞՜հդ... 

՟. 24՜—6՜ Սժզա՝ձ մճջջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձզո չ՜ջ-
՟՜յՠպճսդՠ՜ձ — Մպ՜ձՠձ ՠժՠխՠռզձ ՠս ՠջդ՜ձ զ ի՜-
ջ՜ս՜զձ ժճխկձ... 

ՠ. 26՜—8՜ Սժզա՝ձ իզձ՞ՠջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ չ՜ջ-
՟՜յՠպճսդՠ՜ձ — Դ՜ջլՠ՜է զ ձճհձ պՠխզ ոժո՜ձզ ղ՜-
ջ՜ժ՜ձ ԲԿ. Աձ՟՜՟՜ջ ՠջժզձո... 

ա. 28՜—9՝ Սժզա՝ձ չՠռՠջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ չ՜ջ-
՟՜յՠպճսդՠ՜ձ ՠխՠս — Դ՜ջլՠ՜է ոժո՜ձզ ղ՜ջ՜ժ՜ձ 
ԲՁ. Ոչ ՠջն՜ձզժ պբջ ոճսջ՝ Գջզ՞ճջ... 

բ. 29՝—30՝ Սժզա՝ձ ՠրդձՠջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ չ՜ջ-
՟՜յՠպճսդՠ՜ձ — Յՠպ ՜հոճջզժ ՟՜շձ՜ձ զ ի՜ջ՜ս՜-
ժճխկձ, ՠջդ՜ձ զ իզսոզո ժճխկձ... 

գ. 30՝—2՝ Սժզա՝ձ Ը—ՠջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ՜ռ — 
Դ՜ջլՠ՜է զ ձճհձ պՠխզ ոժո՜ձզ ղ՜ջ՜ժ՜ձ ԱՁ. Տբջ, ճջ 
՞դճսդզսձ՟ տճ... 

դ. 32՝—4՜ Ի ոժա՝ձ զձձՠջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ չ՜ջ-
՟՜յՠպճսդՠ՜ձ — Դ՜ջլՠ՜է զ ձճհձ պՠխզ ոժո՜ձզ ղ՜-
ջ՜ժ՜ձ ԳՁ. Ոջ ՜ջ[՜ջ]ՠջ աոջճսդՠ՜կ՝... 

ե. 34՜—7՜ Սժզա՝ձ Ժ—ՠջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձզ չ՜ջ-
՟՜յՠպճսդՠ՜ձ — Գ՜ձ զ հ՜պՠ՜ձ ՠս ոժո՜ձզձ ժ՜ջ՞ 
աՀ՜ո՜ջ՜ժ՜ռ ե՜կճսձ... Իոժ կբպ՜ո՜ձ ՜ղ՜ժՠջպտձ 
՞ձ՜ռզձ զ Կ՜էզէՠ՜... հՠպ ՜հոճջզժ ոժզա՝ձ ՜շձճս ձճջ-
գձթ՜ չ՜ջ՟՜յՠպձ տ՜ջճաճսդզսձփ 

3. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձ Վջ՜ռ՜պ՜շ ի՜հՠջբձ, ԺԸ 
՟.] 

՜. 37՝ [Հ՜ջռկճսձտ ՠս յ՜պ՜ոը՜ձզտ] — Հ՜ջռ. 
Գզպզ՛ո Աոպճս՜թ. [Պ՜պ՜ոը՜ձտ]. Գզպզկ աԱո-
պճս՜թ, յ՜ղպզկ աԱոպճս՜թ... 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

37՜ Աս՜ջպՠռ՜ս ա՜հո լՠշ՜կ՝ կՠխ՜սճջ ՠս ՜ձ-
՜ջե՜ձ Կ՜ջ՜յՠպ ՟յջզ. ճչ ճտ ի՜ձ՟զյզտ ՜խ՜մՠկ ա-
լՠա կզճչ Հ՜հջ կՠխ՜զս հզղՠէ: Մզ ըձ՜բտ աթձրխոձ զկ՚ 
աՍզկճձ տ՜ի՜ձ՜հձ ՠս ակ՜հջձ զկ, ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ 
զ Քջզոպճոբփ Գջՠռ՜ս ՌՃՁԶ (1737), իճգդՠկ՝ՠջզ ԺԸփ 
Հ՜հջ կՠջ ճջ ՠջժզձփ 
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ԳՐԻՉ՚ Աա՜ջզ՜հ (7՜—32՝), Պՠպջճո (35՜—91՜), Ս՜ջ-
՞զո (94՜—159՜)փ 

ԹԵՐԹ՚ 174. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—6՝, 33՜—4՝, 91՝—3՝, 

160՜—74՝փ ՊՐԱԿ՚ 1×4+Ա—ԺԴ×12 (Գ 6, Ը 10, ԺԴ 8)+1×14փ 

ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 19,8×14,8փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ 

ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 19—23փ ԿԱԶՄ՚ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզ-

նճսժգ՚ ոպճս՜ջ՜դճսխդ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսճխդփ 
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջփ 

Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ, ճսջճս՜՞թ՜հզձփ 
ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջ. պՠխ-պՠխ ՞ջ՜-

՟՜ղպգ դ՜ձ՜տզռ ՞ճսձ՜վճըճս՜թփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ տՠջթճս՜թ, ՜ձ-
ժզսձձՠջգ՚ կ՜ղճս՜թփ 
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Ա. 7՜—32՝ [0ջիձճսդզսձ ՠժՠխՠռսճհ] 

1. 7՜—13՝ Յճի՜ձձճս Մ՜ձ՟՜ժճսձՠռսճհ Հ՜հճռ 

ժ՜դճսխզժճոզ ՜ո՜ռՠ՜է Հզկձ՜ջժճսդզսձ ոջ՝ճհ ՠժՠ-



 

խՠռսճհ — Ժճխճչՠ՜է ՜ոպճս՜թ՜հզձ տ՜ի՜ձ՜հ՜յՠպզձ 

աոջ՝՜ա՜ձ ՟՜ոո յ՜ղպրձբզռ... 

2. 14՜—32՝ Իոժ ձ՜ս՜ժ՜պՠ՜ռ ՜սճսջձ — Յՠջՠ-

ժրջՠ՜հ իըոժճսկձ էզձզ կզձմՠս ռ՜շ՜ս՜սպձ... 

Բ. 35՜—43՜ Յ՜խ՜՞ո իջ՜սզջՠէճհձ զ տ՜ի՜ձ՜-

հճսդզսձ Ս՜իկ՜ձ՜՟ջճսդզսձ ՟՜ոպզ՜ջ՜ժճսդզսձ ձճ-
ջ՜թձՠ՜է կ՜ձժ՜ձռ, ճջտ իջ՜սզջՠէճռ ՠձ բ ՜ոպզծ՜ձ 
տ՜ի՜ձ՜հճսդՠ՜ձ. Խջ՜պտ ի՜ջժ՜սճջտ ՠս յզպ՜ձզտ 
՜ջ՜ջՠ՜է զ պբջ Աշ՜տՠէբ Սզսձՠ՜ռ ձ՜ի՜ձ՞զ — Աջ՟, 

գոպ ժ՜ջ՞զ ե՜կ՜ձ՜ժզ չ՜ջեՠէ ակ՜ձժճսձոձ զ ոձճսձ՟ 

ոջ՝ճսդՠ՜ձ... 

1. 43՜—7՝ [Ս՜իկ՜ձ՜՟ջճսդզսձ ՟՜ոպզ՜ջ՜-

ժճսդՠ՜ձ ձճջ՜թձՠ՜է կ՜ձժ՜ձռ, ճջտ իջ՜սզջՠէճռ ՠձ 
՜ոպզծ՜ձ տ՜ի՜ձ՜հճսդՠ՜ձ. Խջ՜պտ ի՜ջժ՜սճջտ ՠս 
յզպ՜ձզտ ՜ջ՜ջՠ՜է Եշ՜կՠթզձ Գջզջ՞ճջզ կՠթ ջ՜-
՝ճսձ՜յՠպզ, զ ըձ՟ջճհ Սզսձՠ՜ռ ՠյզոժճյճոզձ պբջ 
Աշ՜տՠէզձ. լՠշ. 1061, 40՝] — Իոժ հ՜սճսջ լՠշձ՜՟ջճս-

դՠ՜ձ ձոպզ ՠյզոժճյճոձ հ՜դճշ զ կբն ՜պՠձզ... 

2. 48՜—55՝ [Կ՜ձճձ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ տ՜ի՜ձ՜-

հզ. Մ՜ղպճռ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ ժխՠջզժճո՜ռ, ո՜ջժ՜-
ս՜՞՜ռ ՠս տ՜ի՜ձ՜հզռ..., պյ. Վ՜խ՜ջղ՜յ՜պ, 1876, 
բն 26—37] — Ես ՠյզոժճյճոձ ը՜մ՜ժձտբ զ չՠջ՜հ ձճ-

ռ՜... 

3. 56՜—91՜ Սժզա՝ձ ՜ոպզծ՜ձ՜ռ ժխՠջզժճ-

ո՜ռ, ճջտ ՠձ ո՜խկճոՠջ՞ճստ — Զ՜սՠէձ ՟ձՠձ զ լՠշձ 

գոպ րջզձզ... 

՜. 57՜—8՜ Աշ՜նզձ ժ՜ջ՞ ՟շձ՜յ՜ձզձ — Ես 

հՠպ թըըՠէճհ ՠյզոժճյճոզձ ըճսձժ Սճսջ՝ ոՠխ՜ձ... 

՝. 58՜՝ Եջժջճջ՟ գձդՠջռճխճսդՠ՜ձ — Ս՜ջժ՜-

ս՜՞ձ տ՜ջճաբ. Ես ՠսո ը՜խ՜խճսդՠ՜ձ... Ախ՜մՠոռճստ 

աԱոպճս՜թ... 

՞. 59՜՝ Եջջճջ՟ ժ՜ջ՞ ՠջ՟կձՠռճսռմ՜ռձ — Ք՜ջճ-

աբ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ. Ես ՠսո ը՜խ՜խճսդՠ՜ձ... [Ե]խ՝՜ջտ 

յ՜պճս՜ժ՜ձ... 

՟. 59՝—61՜ Չճջջճջ՟ ժ՜ջ՞ ՜ոպզծ՜ձզ ն՜իգձ-

ժ՜էզձ — Աթբ ՜շ՜նզ ՠյզոժճյճոզձ ՜ս՜՞ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ 

աձճսզջՠ՜էձ, տ՜ջճաբ... 

ՠ. 61՜—5՜ Հզձ՞ՠջճջ՟ ժ՜ջ՞ ժբո ո՜ջժ՜ս՜՞զձ, 

ճջ բ ՟յզջձ — Աթբ աձճսզջՠ՜էձ ՜ս՜՞ ո՜ջ՜ժ՜ս՜՞ձ ՜-

շ՜նզ ՠյզոժճյճոզձ, պՠ՜շձ՜՞ջբ... 

ա. 65՜—73՝ Կ՜ձճձ հճջե՜կ ո՜ջժ՜ս՜՞ լՠշձ՜-

՟ջՠձ — Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ ՠս ՜հէ ոճսջ՝տձ գոպ րջզ-

ձզ... 

բ. 74՜—87՝ Կ՜ձճչձ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ տ՜ի՜ձ՜-

հզ — Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ գոպ րջզձզ զ ոջ՝՜պճսձ ՠ-

ժՠ՜է... 81՜—2՜ Ես ՜հէ տ՜ի՜ձ՜հտ ՜ոՠձ ատ՜ջճաո 

ա՜հո ՝՜ջլջ լ՜հձզս. Աոպճս՜թ կՠթ, իարջ ՠս ոտ՜ձմՠէ՜-

՞ճջթ...փ 

— 88՜—90՜ Գ՜ձլ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ [«Գջզ՞ճջզ 

բ»] — Գգդ՜հ զ կՠա Տբջ ՜կՠձ՜ժ՜է /Ես էճսջ ՝ձճսդՠ՜ձո 

կՠջ պգժ՜ջ՜ռՠ՜է... 

— 90՜—1՜ Տ՜խ զ պբջ Աշ՜տՠէբ («Տբջ Աշ՜տտՠ-

՜է ՜ոբ») — Տ՜ջվ՜ռՠ՜է ըխլ՜ձ՜կտ /Տբջ Յզոճսո 

տճհջ՟ աՠխկ՜ձռ՟... 

Գ. 94՜—159՜ Կ՜ձճձ հճջե՜կ ՠյզոժճյճո, ժ՜կ 

տ՜ի՜ձ՜հ, ժ՜կ ի՜հջ՜յՠպ, ժ՜կ ճսըպզ ՜շ՜նձճջ՟ 
ժ՜պ՜ջզ կ՜իճս՜կ՝ ա՜հո ժ՜ջ՞՜սճջճսդզսձ ՜ջ՜ո-
ռՠձ էճս՜ռկ՜ձ ՠս յ՜պ՜ձ՜ռ ՠս ՜հէ ժ՜ձճձՠ՜է յ՜հ-
կ՜ձ՜սճջ ժ՜ջ՞՜ռձ — Եջդ՜ձ ձ՜ը ճսջ աի՜ձ՞զոպձ 

յ՜պջ՜ոպՠձ տ՜ի՜ձ՜հտձ... 

՜. 143՝—8՝ Իոժ հՠջժջճջ՟ճսկ ՜սճսջձ — Եջդ՜ձ զ 

ի՜ձ՞զոպձ ՠս հՠջդ՜էձ ՜ոՠձ աԱկ՝զթոձ... 

՝. 148՝—52՜ Կ՜ձճչձ ՠջջճջ՟ ՜սճսջձ — Եջդ՜ձ 

զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՠս ՜հո ժ՜ձճձ ժ՜պ՜ջզփ Ս՜խկճո. Եխզռզձ 

՜ժ՜ձնտ տճ... 

՞. 152՜—3՝ Կ՜ձճձ մճջջճջ՟ ՜սճսջձ — Եջդ՜ձ զ 

ի՜ձ՞զոպձ ՠս ՜հո ժ՜ձճձ ժ՜պ՜ջզ. Ս՜խկճո. Հճ՞զ տճ 

՝՜ջզ... 

՟. 153՝—5՝ [Կ]՜ձճչձ իզձ՞ՠջճջ՟ ՜սճսջձ — Ըձ՟ 

ՠջՠժճհո ի՜ձ՞զռՠձ... 

ՠ. 155՝—7՜ Կ՜ձճչձ չՠռՠջճջ՟ ՜սճսջձ — Ս՜խ-

կճո. Սզջՠռզ ազ էճսզռբ Տբջ... 

ա. 157՜—9՜ [Կ]՜ձճչձ ՠսդձՠջճջ՟ ՜սճսջձ — 

Ս՜խկճո. Հճ՞զ տճ ՝՜ջզ ՜շ՜նձճջ՟ՠոռբ... 

Ոսձզ՚ Մ՜ի ԺԲ կ՜ջ՞՜ջբզռփ 

բ. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձ ԺԸ ՟. ձրպջ՞զջ] 159՝ [0ջի-

ձճսդզսձ ՞ՠջՠակ՜ձզ] — 0ջիձՠոռզ ՠս ժձտՠ՜է յ՜իՠոռզ 

՞ՠջՠակ՜ձ ՠս ճոժՠջտ թ՜շ՜հո Աոպճսթճհ... 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

32՝ Զկՠխրտ էռՠ՜է` ոճսպ՜ձճսձ Աա՜ջզ՜հո հզղՠէ 

կ՜խդՠկ: 

47՝ Զկՠխրտ պ՜շ՜յՠ՜է` Պՠպջճո տ՜ի՜ձ՜հո հզ-

ղՠ՜ զ Քջզոպճո Յզոճսո զ Տբջ կՠջ, ճջ կզ՜հձ ՜ձւ՜կ՝ո 

ՠկ ՠս ճմ ՞ճջթճչփ 

159՜ Աջ՟, ՜խ՜մՠկ ՠս ժճխժճխ՜՞զձ յ՜խ՜պ՜ձրտ 

ի՜հռՠկ ալՠա, ճչ յ՜պճս՜ժ՜ձ գձդՠջռճխտ, ոջ՝՜ոբջ 

տ՜ի՜ձ՜հտ, ի՜ջտ զկ ՠս ՠխ՝՜ջտ, ա՞թճխ ՞ջզո՚ ակՠխո՜-

կ՜թ ՜ձյզպ՜ձ ՠս ա՜ձ՜ջե՜ձ Ս՜ջ՞զո ժջճձ՜սճջո հզղ-

կ՜ձ ՜ջե՜ձ ՜շձբտ, տ՜ձազ հճհե կՠխրտ ՠկ էռՠ՜է ՠս հզ-

ղճխտ՟ հզղՠ՜է էզնզտ հ՜սճսջձ ՜ձՠջժզ. ՜կբձփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 7՝ Գզջտո Սճսջ՝ Էնկզ՜թձ՜ բփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 174՝ Տբջ կՠջ Յզոճսո Քջզոպճո, ՜ա՜-

պՠ՜ռ ազո զ հ՜ձռ՜ձ՜ռ... 

1066 
Մ Ա Շ Տ Ո Ց  Ձ Ե Ռ Ն Ա Դ Ր Ո Ւ Թ Ե Ա Ն  



 ՌՃՂԳ — 1744 

ԳՐԻՉ՚ Աոպճս՜թ՜պճսջ ՠջբռփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Եխզ՜ա՜ջ չջ՟.փ 
ԹԵՐԹ՚ 114. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—4՜, 5՜, 110՜—4՝փ ՊՐԱԿ՚ 1×2+Ա—
Ժ×12 (Ը, Թ 10, Ժ 8)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 
19,8×14,8փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 20փ ԿԱԶՄ՚ 
՟ջճղկ՜ա՜ջ՟, ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ ոպճս՜ջ՜դճսխդ, 
՜ոպ՜շգ՚ ՞թ՜սճջ կՠպ՜տոփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Մ՜ոձ՜սճջ ՞՜ս՜ա՜ձ ՠս զղը՜-
ձճսդզսձ պ՜էճհ՚ 5՝փ Ծ՜հջ՜՞ճհձ ՞՜ս՜ա՜ձ պ՜էճհ՚ 23՝փ 
Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 6՜, 24՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ 
Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ կ՜ջ՟՜՞զջ, դշմձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, 
ձ՜ջձն՜՞ճհձ, ժ՜յճհպ, ժ՜ձ՜մ, ՟ՠխզձ, կ՜ձճսղ՜ժ՜՞ճհձ, կճը-
ջ՜՞ճհձփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. դ՜ձ՜տզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ պՠխ—պՠխ ՞ճս-
ձ՜վճըճս՜թ, ռՠռ՜ժՠջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ ռՠռ՜ժՠջ, ՜ձժզսձձՠջճսկ 
դՠդՠս՜ժզ կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

1. 4՝—22՝ Վ՜ոձ կ՜ոձ՜սճջ ՞՜ս՜ա՜ձ ՠս զղ-

ը՜ձճսդզսձ պ՜էսճհ, ճջ ժճմզձ չ՜ջ՟՜յՠպտ, ճջ ՠձ 
չ՜ջեզմտ 

— 4՝ Ն՜ը եճխճչՠոռբ Բ ՠս Գ չ՜ջ՟՜յՠպո ՞էը՜-

սճջ՜՞ճհձո զ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ, դբ իձ՜ջ զռբ ՠս ի՜ձ՟զ-

յՠոռզ... 

՜. 4՝—12՝ [Աշ՜նզձ ՜ոպզծ՜ձ] — Ես ՜ոՠձ ղ՜-

ջ՜ժ՜ձ ԱԿ. Աղ՜ժՠջպըտ Քջզոպճոզ... 

՝. 12՝—5՝ Եջժջճջ՟ — Դ՜ջլՠ՜է ՜ոզ ղ՜ջ՜ժ՜ձ 

ԴՁ, ՜ջՠսկճսպձո, Ոջ զ չՠջ՜ ՝ըխըՠ՜է... 

՞. 15՝—7՝ [Եջջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ] — Ես ոժո՜ձզ ղ՜-

ջ՜ժ՜ձ մճջջճջ՟. ՠջջճջ՟՚ զ իզսոզո՜ժճխկձ. Ահորջ ՠջ-

ժ՜հձճռձ... 

՟. 17՝—22՝ Սժզա՝ձ մճջջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ չ՜ջ՟՜-

յՠպճսդՠ՜ձ — Ես պ՜ձՠձ ՠժՠխՠռզձ ՠս ՠջդ՜ձ զ ի՜-

ջ՜ս՜հզձ ժճխկձ... 

2. 22՝—95՜ Յ՜խ՜՞ո թ՜հջ՜՞ճհձ ՞՜ս՜ա՜ձ 

պ՜էճհ ՜ղ՜ժՠջպՠ՜է ըոյ՜ո՜սճջ՜ռ ՝՜ձզձ Յճչ-

ի՜ձձճս յզպ՜ժ ՜ղ՜ժՠջպզ Գջզ՞ճջզ Եշ՜կՠթզ ՜-
ջ՜ջՠ՜է աՇ՜ջ՜՞ջճսդզսձ ժ՜ջ՞՜ռ մճջՠտպ՜ո՜ձ ՜ո-
պզծ՜ձզ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ, զ էճսո՜սճջ ՝՜ձզռ ՜ո-
պճս՜թ՜՝՜ձ կ՜ջ՞՜ջբզռձ հԵո՜հՠ՜ էճսո՜սճջ կպրտ 
ՠս կՠժձախրջբձ զկձ պՠոճսդՠ՜կ՝ ժ՜ջ՞՜սճջՠ՜է — 

Զ՜ջ՟՜ջՠձ ա՞՜ս՜ա՜ձձ, ՟ձՠձ զ ոՠխ՜ձձ... 

՜. 28՜—35՜ [Աշ՜նզձ ՜ոպզծ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠ-

պճսդՠ՜ձ] — Ես ոժո՜ձզձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ ԴԿ. Իկ՜ոպճսդզսձ 

ՠջժձ՜հզձ զնՠ՜է... 

՝. 35՜—40՜ Սժո՜ձզ ՠջժջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ թ՜հ-

ջ՜՞ճհձ չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ՜ձ — Շ՜ջ՜ժ՜ձ ԴՁ. Ցըձթ՜հ 

՜հորջ ՠժՠխՠռզ Աոպճսթճհ... 

՞. 40՜—9՜ Եջջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ — Ըոժո՜ձզ ղ՜-

ջ՜ժ՜ձ ԳԿ. Ոչ ՠջն՜ձզժ ծ՜շ՜՞՜հդ... 

՟. 49՜—54՝ Սժզա՝ձ մճջջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ թ՜հջ՜-

՞ճհձ չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ՜ձ — Ես պ՜ձՠձ ՠժՠխՠռզձ ՠս 

ՠջդ՜ձ զ ի՜ջ՜ս՜հզձ ժճխկձ... 

ՠ. 55՜—60՝ Սժզա՝ձ իզձ՞ՠջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ թ՜հ-

ջ՜՞ճհձ չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ՜ձ — Ես ՞ձ՜ձ զ իզսոզո՜-

ժճխկձ ՠս ՜ոՠձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ ԲԿ. Աձ՟՜՟՜ջ հՠջժզձո... 

ա. 61՜—7՝ Սժզա՝ձ չՠռՠջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ թ՜հ-

ջ՜՞ճհձ չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ՜ձ — Ես ՠջդ՜ձ զ ի՜ջ՜ս-

ժճխկձ, ոժո՜ձզձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ ԲՁ. Ոչ ՠջն՜ձզժ պբջ ոճսջ՝ 

Գջզ՞ճջ... 

բ. 67՝—73՜ Սժզա՝ձ ՠրդձՠջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ թ՜հ-

ջ՜՞ճհձ չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ՜ձո — Յՠպ ՜հոճջզժ ՟՜շ-

ձ՜ձ զ ի՜ջ՜սժճխկ՜ձբձ, ՠջդ՜ձ զ իզսոզո՜ժճխկ... 

գ. 73՜—8՝ Սժզա՝ձ Ը—ՠջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ չ՜ջ-

՟՜յՠպճսդՠ՜ձ — Դ՜ջլՠ՜է զ ձճհձ պՠխզ ոժո՜ձզ ղ՜-

ջ՜ժ՜ձ ԱՁ. Տբջ, ճջ ա՞ըդճսդզսձը՟ տճհ... 

դ. 78՝—87՜ Սժզա՝ձ զձձՠճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ չ՜ջ-

՟՜յՠպճսդՠ՜ձ — Ի իզսոզո՜ժճխկձ ՞ձ՜, ՜ձ՟ ՜ո՜ 

ղ՜ջ՜ժ՜ձ ԳՁ. Ոջ ՜ջ՜ջՠջ արջճսդՠ՜կ՝... 

ե. 87՜—95՜ Սժզա՝ձ Ժ—ՠջճջ՟ թ՜հջ՜՞ճհձ ՜ո-

պզծ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ՜ձ — Գ՜ձ զ հ՜պՠ՜ձ ՠս ոժ-

ո՜ձզձ ժ՜ջ՞ աՀ՜ո՜ջ՜ժ՜ռ ե՜կճսձ... 

3. 95՜—101՝ Ս՜իկ՜ձտ ՠս րջզձ՜՟ջճսդզսձ, աճջ 

ճսոճսռ՜ձբ ՠյզոժճյճո՜յՠպձ ձկ՜ աճջ լՠշձ՜՟-
ջՠ՜ռ... 95՜—6՝ Պ՜պճս՜ժ՜ձ ՠխ՝՜հջ, ճջյբո ճջ լՠշ-

ձ՜՟ջՠռ՜տ ատՠա Աոպճսթճհ իջ՜կ՜ձ՜սձ... 96՝—8՝ 

Խջ՜պ ա՞ճսղճսդՠ՜ձ ձճջգձթ՜հ ՠյզոժճյճոզձ — Տՠո 

ՠխ՝՜հջ, ՜շ զ էզձՠէ տՠա ը՜խ՜խ՜ջ՜ջ ՠս եճսեժ՜է... 

98՝—101՝ Խջ՜պ ձճջգձթ՜ տ՜ի՜ձ՜հզձ — Իձձՠջճջ՟. 

ժ՜ջ՞ՠոռբ ձկ՜ ժ՜ձճձո ՜շ՜նզ ՜կՠձ՜հձ եճխճչջ՟ՠ՜-

ձձ.. 

Չճսձզ «Եջժզսխ իճչճս՜ռ ժ՜հռբ ՜շ տՠա... կճսպ հճսջ՜-

ըճսդզսձ Տՠ՜շձ տճհ» (պՠո լՠշ. 1067, 72՝—3՝). վճը՜ջբձգ՚ 

ոպճջՠս ՠս 3. 

4. 101՝—3՜ Ախրդտ չՠխ՜ջզ — Եյզոժճյճոձ ՜ոբ 

ա՜խրդո. Ախ՜մՠկտ ատՠա Տբջ Յզոճսո Քջզոպճո... 

5. 103՜—4՜ [Չ՜վ՜թճհ ՜սջիձճսդզսձ] — 0ջիձՠ-

՜է բ Հ՜հջ, ՜ձՠխ, ՜ձլզձ, /Գճչՠ՜է բ կզ՜թզձ Ոջ՟զձ... 

0է ՜է՜կբդ պզս՜իգձպ՜հ, /Սզազ ՜էոգձ ո՜խ ՠ՜ձգձ՜հ, 

/Ոջ ՜ոբ, դբ. Եժ՜հտ րջիձՠ՜էտ, /Հրջ զկճհ ե՜շ՜ձ՞ՠռբտ 

ա՜[ջտ՜հճսդզսձ]փ 

Մբնգձ՟կբն դճսջտՠջբձ պճխՠջճչփ 

6. 105՜—9՜ Վժ՜հ՜ժ՜ձ թ՜հջ՜՞ճհձ ՞՜ս՜ա՜-

ձզ, ճջ ՜ոզ մճջՠտպ՜ո՜ձ (Եխզ՜ա՜ջ չ՜ջ՟՜յՠպզձ 
թ՜հջ՜՞ճհձ ՞՜ս՜ա՜ձ պ՜էճս ՜շդզս) — Ի ՞ՠջ՜ա՜ձռ 

էճսոճհ ՠս զ ՝՜ջՠ՝ճսձ հ՜ոպճս՜թյՠպ՜ժ՜ձ Հրջբձ հ՜-

շ՜ն զոժ հզոժա՝՜ձ ղ՜ջեՠ՜ձ ՞դճսդՠ՜կ՝... (107՝) ՠս 

՜ջ՟, ՠո՚ Թբճ՟ճսյրէոՠռզ Պրխճո չ՜ջ՟՜յՠպո, ճջ ՠկ 

՜շ՜նձճջ՟ Վ՜խ՜ջղ՜ս՜ձճս Սճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թձզ 

չ՜ձ՜ռ... ՠպճս թ՜հջ՜՞ճհձ ՞՜ս՜ա՜ձ ՠս զղը՜ձճսդզսձ 

չ՜ջ՟՜յՠպ՜ժ՜ձ ոզջՠէզ իճ՞ՠսճջ ՠս ի՜ջ՜ա՜պ ճջ՟ՠ-



 

ժզձ զկճհ՚ Եխզ՜ա՜ջ չ՜ջ՟՜յՠպզձ, ճջ բ զ հՠջժջբ 

Աջ՜ջ՜պճս ՠս զ ՞ՠխնբձ Թբաը՜ջ՜յճս, ՠս բ չ՜ջեՠ՜է 

ճսոկ՜կ՝ ՠս գձդՠջռկ՜կ՝... գձժ՜էչզտ ա՜ձծ՜շՠէզ ճս-

ջ՜ըճսդզսձ հ՜ջտ՜հճսդՠ՜ձ ՠջժձզռ հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզ-

պՠձզռ. ՜կբձփ 

— 109՜ Գջՠ՜է ՠխՠս ոճհձ ՜հո ձ՜կ՜ժ գձ՟ի՜ձջ՜-

ժ՜ձ 

Հ՜ա՜ջ ՃՂ դճսզձ (1741) Հ՜հժ՜ժ՜ձ, 

Ի հր՞ճոպճո ՜կոճհ ԺԷ—զձ էզձզ ՜ս՜ջպ էըջկ՜ձ 

Գճէ հրե՜ձ՟՜ժ ՜շ զ յ՜պծ՜շ տ՜ջճաճսդՠ՜ձ, 

Ի պբջ Եխզ՜ա՜ջ չ՜ջ՟՜յՠպզ զ՝ջճս ձըղ՜ձ, 

Ոջճչ ռճսյռզ գոպ ճսոճսռմզ ՜շՠ՜է իջ՜կ՜ձ, 

Թ՜ջռ զձմ ժ՜ջթՠ՜ռ ճսձՠէ ա՜ձճսձ ջ՜՝ճսձ՜ժ՜ձ 

// (109՝) Ոսոպզ յ՜պճսզէ ի՜ջժ՜սճջզ յ՜պՠձ՜-

ժ՜ձ, 

Գզսխ ՠս տ՜խ՜տ, չ՜ձտ ս ՜ձ՜յ՜պ գձ՟ ՜կՠձ՜հձ, 

Զզ ՜ջե՜ձ բ կղ՜ժձ չ՜ջլճս գոպ ՜ո՜ռկ՜ձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

104՝ Փ՜ՙշտ տՠա, ՠշ՜ձլձՠ՜հ պբջճսդզսձ ՠս կզ 

՜ոպճս՜թճսդզսձ, ՜ձ՝՜ե՜ձՠէզ Սճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդզսձ՚ 

Հ՜հջ ՠս Ոջ՟զ ՠս Սճսջ՝ Հճ՞զ, ՜հեկ ՠս կզղպ ՠս հ՜սզ-

պՠ՜ձոփ Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս ո՜յ լՠշ՜կ՝ Աոպճս՜թ՜պճսջ 

՜ձ՜ջե՜ձ իջզռզ, զ դճս՜ի՜ղճսդՠ՜ձո Հ՜հճռ ՌՃՂԳ 

(1744)-ձ, ՜կոՠ՜ձձ հճսձվ՜ջզ Ափ Աջ՟, ՠղՠւ ՜ձժՠ՜է ՜-

խ՜մՠկ ա՟՜ոո ՠժՠխՠռսճհ կ՜ձժ՜ձռ, հզղՠռբտ ակ՜տջ՜-

ժՠձռ՜խ, հ՜խրդո լՠջ՚ աԵխզ՜ա՜ջ, ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձճս-

դՠ՜ձ ՠջզռո ՠջ՜ձՠ՜է կՠթզ տ՜ն ջ՜՝ճսձ՜յՠպձ, ճջ 

ըոպ՜ռ՜ս աոճսջ՝ պ՜շո իճ՞զ՜ժՠռճհռ ՠս ՠջժձ՜իջ՜սբջ 

ճոժզ՜՝ճխ՝ճն ՝ճսջ՜ոպ՜ձո, ճջ ժճմզ Գզջտ կ՜ոձ՜սճջ 

ՠս թ՜հջ՜՞ճհձ զղը՜ձճսդՠ՜ձ, ճջ ՜ոզ մճջՠտպ՜ո՜ձ 

՜ոպզծ՜ձ: Զճջ Տբջձ ի՜կ՜հձզռ ՝՜ջՠ՜ս ը՜խ՜խճս-

դՠ՜կ՝ չ՜հՠէՠէ պ՜ռբ, ո՜ժո ճջճհ ՞ջ՜ոբջ ՞ճէճչ ՠս հճս-

ղզկ կպ՜չ՜ջե էզձՠէճչ, նՠջկ՜նՠջկ ոզջճչ հճհե ռ՜ձժ՜-

ռ՜ս ա՝՜ջզ իճ՞ՠսճջ ոբջձ, ՜հոզձտձ՚ աոճս՝ջ ՞զջտո, աճջ 

Տբջ Աոպճս՜թձ ՜կՠձ՜հձզ չ՜ջլո ՝՜ջզո յ՜ջ՞ՠսՠոռբ 

ՠս ՟՜ո՜սճջՠոռբ ՠս յո՜ժ՜ժզռ ՜ջ՜ոռբ գձ՟ 

ՠջ//(105՜)ն[՜ձ]զժ ՜շ՜տՠէճռ ՠս ՠջ՜ձՠ՜է չ՜ջ՟՜յՠ-

պ՜ռ: Վ՜ոձ ճջճհ ըձ՟ջՠկտ ՜ոպճս՜թ՜յՠպ՜ժ՜ձբձ, 

լՠջ՚ հզղճխ՜ռ՟ ՠս կՠջ՚ հզղՠռՠէճռո, ի՜ձ՟ՠջլ թձրխզստ ճ-

խճջկՠոռզ ՠս ՞դ՜ոռզ զսջ կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էոպՠ՜ձձ, ճջ 

բ ՜սջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ 

109՝ (Սպ՜ռճխզ) Ես ՠո՚ Եխզ՜ա՜ջ չ՜ջ՟՜յՠպո, 

ՠպճս ՠխ՝րջ ճջ՟սճհձ զկճհ՚ Գջզ՞ճջ չ՜ջ՟՜յՠպզձ, գոպ 

չժ՜հճսդՠ՜կ՝ պբջ Նզժճխճո տ՜ի՜ձ՜հզձ ՠս պբջ Աշ՜-

տՠէ տ՜ի՜ձ՜հզձ, զ ձ՜ս՜ի՜ձ՞զոպձ Կճոպ՜ձ՟զձճսյրէ-

ոճ, ՠս զ ՞զուխձ Նճջ՞ՠխ, պՠոճխ՜ռ գձ՟ճսձՠէզ էզռզփ 

1067 
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Ս՜ձժդ՜ Պզպջճ՝ճսջը ՌԲՃ — 1751 

ԳՐԻՉ՚ Յ՜ջճսդզսձ Պՠպջճոՠ՜ձ Նճջ Ջճսխ՜հՠռզփ 
ԹԵՐԹ՚ 100. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—2՝, 100՜՝փ ՊՐԱԿ՚ 1×2+Ա—

Ը×12 (Ա 11, Ը 14)+1×1փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒ-
ԹԻՒՆ՚ 19×15,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 17փ 
ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, Ա վՠխժզ ժՠձպջճ-
ձճսկ՚ ՟ջճղկ՜պզյ «Յ՜ջճսդզսձ», Բ վՠխժզ ժՠձպջճձճսկ՚ ՟ջճղկ՜-
պզյ «Ասՠպճսկ», կզնճսժգ՚ ոպճս՜ջ՜դճսխդ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդփ 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚  կ՜ջ՟՜՞զջ 
(3՜)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. պՠխ-պՠխ դ՜ձ՜տզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճսձ՜-
վճըճս՜թ, կ՜ո՜կ՝ ռՠռ՜ժՠջ: Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ ռՠռ՜ժՠջ, ՜ձժզսձ-
ձՠջգ՚ կ՜ղճս՜թ, դզժճսձտգ կ՜ո՜կ՝ յճժճս՜թփ 

 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

1. 3՜—42՝ Յ՜խ՜՞ո չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ ՞՜ս՜ա՜ձ 

պ՜էճհ — Շձճջի՜ա՜ջ՟ ոճսջ՝ ի՜հջ՜յՠպ, ճջ ՠո ժ՜ջ-

՞ՠ՜է իճչզս... 

՜. 7՜—11՜ [Աշ՜նզձ ՜ոպզծ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպճս-

դՠ՜ձ] — Շ՜ջ՜ժ՜ձ. Իկ՜ոպճսդզսձ ՠջժձ՜հզձ զնՠ՜է... 

՝. 11՜—4՝ Եջժջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպճս-

դՠ՜ձ — Ս՜խկճո. Թՠստ ՜խ՜սձճհձ... 

՞. 15՜—8՜ Եջջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպճս-

դՠ՜ձ — Սժո՜ձզձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ, չ՜շ, Հճ՞ճհ ՞՜էոպՠ՜ձ. 

Զ՜ձըոժըա՝ձ՜՝՜ձ... 

՟. 18՝—22՝ Չճջջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպճս-

դՠ՜ձ — Մպ՜ձՠձ ՠժՠխՠռզձ ՠս ՠջդ՜ձ զ ի՜ջ՜ս՜հզձ 

ժճխկձ, ղ՜ջ՜ժ՜ձ ԳՁ. Աջՠ՞՜ժձ ՜ջ՟՜ջճսդՠ՜ձ... 

ՠ. 22՜—5՝ Սժզա՝ձ իզձ՞ՠջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ չ՜ջ-

՟՜յՠպճսդՠ՜ձ — Շ՜ջ՜ժ՜ձ Հճ՞սճհ ՞՜էոպՠ՜ձ ԲԿ. 

Ահորջ ՠջժձ՜հզձտ... 

ա. 25՝—8՜ Սժզա՝ձ չՠռՠջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ չ՜ջ-

՟՜յՠպճսդՠ՜ձ — Շ՜ջ՜ժ՜ձ ԳՁ. Աջՠ՞՜ժձ ՜ջ՟՜ջճս-

դՠ՜ձ... 

բ. 28՝—31՜ Սժզա՝ձ ՠրդձՠջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ չ՜ջ-

՟՜յՠպճսդՠ՜ձ — Յՠպ ՜հոճջզժ ՟՜շձ՜ձ զ ի՜ջ՜ս՜-

ժճխկձ ՠս ՠջդ՜ձ զ իզսոզո՜հզձ ժճխկձ... 

գ. 31՝—4՝ Սժզա՝ձ ճսդՠջրճջթ ՜ոպզծ՜ձ չ՜ջ-

՟՜յՠպճսդՠ՜ձ — Դ՜ջլՠ՜է զ ձճհձ պՠխզձ ՜ոզ ղ՜ջ՜-

ժ՜ձ ԴՁ. Աձկ՜ի՜ջ՜ջ ՝՜ե՜ժ... 

դ. 34՝—8՜ Սժզա՝ձ զձձՠջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ չ՜ջ-

՟՜յՠպճսդՠ՜ձ — Դ՜ջլՠ՜է զ ձճհձ պՠխզ ոժո՜ձզ ղ՜-

ջ՜ժ՜ձ ԴՁ. Ի ի՜ջ՜ղ՜ջե... 

ե. 38՜—42՝ Սժզա՝ձ պ՜ոձՠջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ 

չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ՜ձ — Գ՜ձ զ հ՜պՠ՜ձ ՠս ոժո՜ձզձ 

ժ՜ջ՞ Հ՜ո՜ջ՜ժ՜ռ ե՜կճսձ... 



2. 43՜—73՝ Կ՜ձճձ ՠյզոժճյճո լՠշձ՜՟ջՠէճհ — 

[Յ]ճջե՜կ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜է էզձզձ ՠյզոժճյճո ժ՜ռճսռ՜ձՠէ 

աճտ... 69՝—73՝ Ս՜իկ՜ձտ ՠս րջզձ՜՟ջճսդզսձտ, աճջ 

ճսոճսռ՜ձբ ի՜հջ՜յՠպձ աճջ լՠշձ՜՟ջՠ՜ռ... [Պ]՜-

պճս՜ժ՜ձ ՠխ՝՜հջ, ճջյբո լՠշձ՜՟ջՠռ՜տ ատՠա Աոպճս-

թճհ իջ՜կ՜ձ՜սձ... 71՜—3՝ Զ՞ճսղճսդզսձ — Տՠո ՠխ-

՝՜հջ, ՜շ զ էզձզէ տՠա ը՜խ՜ջ՜ջ, եճսեժ՜է... 

3. 74՜—91՜ Կ՜ձճձ հճջե՜կ ժ՜դճխզժճո լՠշ-

ձ՜՟ջՠձ — [Յճջե՜կ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜է էզձզձ ՝՜ջլջ՜ռճս-

ռ՜ձՠէ աճտ զ յ՜պզս ժ՜դճսխզժճոճսդՠ՜ձ Տ՜ձ Հ՜հճռ... 

4. 92՜ Ահո ՠձ ձզսդտ ՠս յբպտ Սջ՝՜էճհո կՠշճձզձ 

— Պ՜է՜ո՜ձզ վ՜հպզ իճսձ՟, ը՜ո՜յպջզջ բ՚ Ա 

դճսխդ... Մճսղժ, ՜ջկ՜պ, ձոծբո, ծ՜յճսշ՚ Ա ձճսժզ, 

ա՜ձծ՜յզէ՚ ժբո ձճսժզ, կ՜ապ՜տբ՚ ժբո ձճսժզփ Յ՜պճսժ 

ՠս զոժ՜ժ՜ձ ձզսդ Սջ՝ճհ կՠշճձզձ բ կզ՜հձ լբդ զ լզդՠ-

ձՠ՜ռ ՠս զսխ յ՜է՜ո՜ձզ, ՠս ճմ ՜հէ զձմփ 

5. 92՝—9՜ Կ՜ձճձ րջիձճսդզսձ կՠշճձզ ՜հոյբո 

՜ջ՜ոռՠձ — [Յ]՜սճսջ Մՠթզ իզձ՞ղ՜՝՜դճնձ, զ ե՜կ 

Սճսջ՝ յ՜պ՜ջ՜՞զձ, Սճսջ՝ կՠշճձձ դ՜վՠձ զ հ՜կ՜ձ 

՜ջթ՜դզ... ՠս ճջտ կզ գոպ կզճնբ ՝՜ջբ՞ճջթտ ՠխՠձ հ՜-

խ՜՞ո զսջՠ՜ձռփ 

— ԺԹ ՟՜ջճսկ, կ՜ձճսղ՜ժ՜՞ճհձ դ՜ձ՜տճչ ՠս ղխ՜՞ջճչ 

ժ՜պ՜ջճս՜թ ՠձ ոջ՝՜՞ջճսկձՠջփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

91՜ Գզպ՜ոնզտ, ճչ յ՜պճս՜ժ՜ձ ՠխ՝՜յջտ զկ, 

տ՜ձազ րջզձ՜ժ աճջ ՞պ՜ձտ ի՜ջկ՜հ Սգո՜հ ժ՜դճխզժճ-

ո՜ռձ բջ, ՠս կՠջ ՜ձ՞ճջթ էզձՠէճհ ՜շզ րջզձ՜ժՠռզ: Թբ 

յ՜ժ՜ո ժ՜կ ոխ՜է զձմ ՞պռզ զ ոկ՜, ՜ձկՠխ՜՟զջ էՠ-

ջճստ, տ՜ձազ րջզձ՜ժձ ՜հոյբո բջ: Ն՜ ՠսո Վ՜ոձ րթկ՜ձ 

ժ՜դճխզժճո՜ռ //(91՝) ՜հոյբո բջ ՞ջՠ՜է, դբ. Ն՜ը ը-

Ռճս՝ՠձՠ՜ռ յ՜պկճսդՠ՜ձ ՜ոբ ՉԺԵ (1266) դչզձ Հ՜-

հճռ, զ Մ՜կՠոպզ՜ րթՠռզձ աՅ՜ժճ՝ ժ՜դճխզժճոձ. ՠջժ-

ջճջ՟՚ Դզճոձբոզՠ՜ կՠժձզմձ ՜ոբ ՜հոյբո. Օթ՜ձՠձ աՠ-

յզոժճյճո ՠս աի՜հջ՜յՠպո ճմ ՜պճսժ ՠյջ՜ ՠյզոժճ-

յճոզձ ՜ոբ. ՠջջճջ՟՚ Վ՜ձ՜ժ՜ձ յ՜պկ՜՞զջձ ՞ջբ, դբ. 

ԶՊՠպջճո յ՜պջզ՜ջգձ Ս՜ջ՞զո ժ՜դճսխզժճոձ զ ժՠձ-

՟՜ձճսդՠ՜ձ զսջճսկ րթՠ՜է բջ ժ՜դճսխզժճո: Չճջջճջ՟՚ 

Հ՜կ՝՜ջլկ՜ձ տ՜ջճաբ ՜ոբ, դբ. Քջզոպճո ձ՜ը րջի-

ձՠ՜ռ ՠս լՠշձ՜՟ջՠ՜ռ ա՜շ՜տՠէոձ, ՠս ՜ջ՜ջ աձճո՜ 

ժ՜դճսխզժճոճսձո, ՠս ՜յ՜ հխՠ՜ռ աՀճ՞զ Սճսջ՝: Վ՜ոձ 

՜հձ յ՜պծ՜շզձ ՠս կՠտ ՜հէ րջիձՠկտ հ՜շ՜ն ՠս պ՜կտ 

ա՜ոպզծ՜ձ, ՠս հՠպճհ րթ՜ձՠկտ Սճսջ՝ կՠշճձճչ: Հզձ-

՞ՠջջճջ՟՚ Թճկ՜ յ՜պկ՜՞զջձ ՞ջբ, դբ. ԲԺ-՜ձ ՠյզոժճ-

յճոտձ րթ՜ձՠձ ժ՜դճխզժճո Հ՜հճռ, ՠս դբ ճմ ՞պ՜ձզ Զ 

ՠս ժ՜կ՚ Գփ 

99՝ Ախ՜մՠկ ոջ՝՜ա՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ ՠս ՠյզոժճ-

յճո՜ռ՟, ի՜ձ՟զյճխտ ոճսջ՝ կ՜պՠձզո, ոը՜է՜ձ՜ռձ զ-

կճռ ՜ձկՠխ՜՟զջ էզձՠէ, տ՜ձազ րջզձ՜ժձ ՜հոյբո բջ: Ես 

կ՜ձ՜ս՜ձ՟ հզղՠ՜է ակՠխ՜յ՜ջպ ՠս պ՜շ՜յՠ՜է ՞ջզմո 

ի՜ձ՟ՠջլ թձրխրտ ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ՜շնճս կՠջլ՜սճ-

ջրտ զկճչտ, ճջ ՠկ զ տ՜խ՜տբձ Շրղճս, զ ՞ՠխնբձ Նճջ 

Ջճսխ՜հճփ Աս՜ջպՠռզ ոճսջ՝ պ՜շո զ ժճխկ՜ձո հուոզոճհ, 

հՠջժջզձ ըՌճսո՜ռ, զ ՜ջտ՜հ՜ձզոպ տ՜խ՜տձ Ս՜ձժդ՜ 

Պզպջճ՝ճսջը, հ՜կզ վջժճսդՠ՜ձ կՠջճհ՚ ՌԷՃԾԲ (1752), 

զ ձՠջ՜կոՠ՜ձձ հճսէզոզ 23, զոժ գոպ Հ՜հճռ՚ դվզձ ՌԲՃ 

(1751), ՠս հ՜կոՠ՜ձձ Մ՜ջ՞՜յ 13, ճջ ՠկ ոջ՝՜ա՜ձզռ՟ 

թ՜շ՜հզձ թ՜շ՜հ՚ Յ՜ջճսդզսձ Պՠպջճոՠ՜ձփ 
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 ԺԸ — XVIII 

ԹԵՐԹ՚ 112. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—2՝, 12՜՝, 21՝, 24՝, 26՝, 28՝, 
35՝, 46՝, 60՝, 71՜, 107՜—12՝փ ՊՐԱԿ՚ 1×2+Ա—Է×10 (Է 
9)+3×12 (Գ 14)+1×3փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՟ջճղկճչ՚ 1—71 (պ՜ջ-
՝ՠջ ՠս ՜շ՜ձռ էճսո՜՟ջճղկզ՚ 72—112)փ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 19,7×14փ 
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջ (3՜—69՜, 71՝), ձրպջ՞զջ 
(69՝—70՝, 72՜—106՝)փ ՏՈՂ՚ 20 (3՜—69՜), 17 (72՜—106՝)փ 
ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟, ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ ՟շձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ 
ոպճս՜ջ՜դճսխդ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 3՜, 13՜, 
22՜, 25՜, 27՜, 29՜, 31՜, 36՜, 47՜փ Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 
61՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚  ՝ճսո՜ժ՜ձ (3՜)փ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ 
դշմձ՜՞զջ, ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպ, ժ՜ձ՜մ, 
՟ՠխզձ, ձ՜ջձն՜՞ճհձ, կ՜ձճսղ՜ժ՜՞ճհձփ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջ. ճսձզ դ՜վճս՜թ 
դՠջդՠջ (դՠջդ 71—զռ հՠպճհ)փ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ ՜ձժզսձձՠջճսկ կզ 
վճտջ կ՜ղճս՜թփ 

ԾՆԹ. Գջճս՜թ ՠջժճս պ՜ջ՝ՠջ ՞ջզմձՠջզ լՠշտճչփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

1. 3՜—11՝ Խջ՜պտ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ — Աջ՟, գոպ 

ժ՜ջ՞զ ե՜կ՜ձ՜ժզձ ոջ՝ճսդՠ՜ձ ՠս զկ՜ոպճսդՠ՜ձ ՜շ 

զ հԱոպճսթճհ հՠջժզսխձ... 

2. 13՜—21՜ [Կ՜ձճձ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ տ՜ի՜-

ձ՜հզ. Մ՜ղպճռ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ ժխՠջզժճո՜ռ, ո՜ջ-
ժ՜ս՜՞՜ռ ՠս տ՜ի՜ձ՜հզռ... պյ. Վ՜խ՜ջղ՜յ՜պ, 



 

1876, բն 26—37] — Ես ՠյզոժճյճոձ ը՜մ՜ժձտբ աձճո՜ 

՜ոՠէճչ. Յ՜հոկիՠպբ հ՜ձլձ ՜շձՠկ ալՠա... 

3. 22՜—69՜ Կ՜ձճչձ ՠս ոժզա՝ձ ՜ոպզծ՜ձ՜ռ 

ժխՠջզժճո՜ռ, ճջտ ՠձ ո՜խկճոՠջ՞ճստ ՠս ՜սՠէ՜թճստ, ՠս 
՜հէձ գոպ զսջ՜տ՜ձմզսջ ժ՜ջ՞զ — Յ՜շ՜նձ թըՠձ 

ըճսձժ Սճսջ՝ ոՠխ՜ձճհձ... 

՜. 23՝—4՜ Աշ՜նզձ ժ՜ջ՞ձ ՟շձ՜յ՜ձզձ — Ես 

հՠպ թըՠէճհ ՠյզոժճյճոզձ ըճսձժ Սճսջ՝ ոՠխ՜ձճհձ... 

՝. 25՜—6՜ Եջժջճջ՟ ժ՜ջ՞ գձդՠջռճխճսդՠ՜ձ — 

Ս՜ջժ՜ս՜՞ձ տ՜ջճաբ. Ես ՠսո ը՜խ՜խճսդՠ՜ձ... 

՞. 97՜—8՜ Եջջճջ՟ ժ՜ջ՞ ՠջ՟կձՠռճսռզմ ՜շձՠէ 

— Ս՜ջժ՜ս՜՞ձ տ՜ջճաբ. Եխ՝՜յջտ յ՜պճս՜ժ՜ձտ... 

՟. 29՜—30՝ Չճջջճջ՟ ժ՜ջ՞ ՜ոպզծ՜ձզ ն՜իգձ-

ժ՜էճսդՠ՜ձ — Աշ՜նզ ՠյզոժճյճոզձ ՜թբ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ 

աձճսզջՠ՜էձ ՠս տ՜ջճաբ. Ես ՠսո ը՜խ՜խճսդՠ՜ձ... 

ՠ. 31՜—5՜ Հզձ՞ՠջճջ՟ ժ՜ջ՞ ժբո ո՜ջժ՜ս՜՞զձ, 

ճջ բ ՟յզջ — Աթբ աձճսզջՠ՜էձ ՜ս՜՞ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ ՜շ՜-

նզ ՠյզոժճյճոզձ... 

ա. 36՜—46՜ Ս՜ջ՜ժ՜ս՜՞ լՠշձ՜՟ջզմ (էճս-

ո՜ձռտճսկ) — Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ ՠս ՜հէ տ՜ի՜ձ՜հտ 

գոպ րջզձզձ... 

ՠ. 47՜—69՜ Կ՜ձճձ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ տ՜ի՜ձ՜-

հզ — Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ գոպ րջզձզ զ ոջ՝՜պճսձձ ՠ-

ժՠխՠռսճհձ... 54՜—5՜ Ես ՠջ՞ՠձ ՠխ՜ձ՜ժ՜ս աՠջ՞ո 

՝՜ջլջ. Աոպճս՜թ կՠթ, իգարջ ՠս ոտ՜ձմՠէ՜՞ճջթ արջճս-

դզսձ...փ 61՜—5՜ Ք՜ի՜ձ՜հ ՜սջիձՠէ (էճսո՜ձռտճսկ) — 

Ես ՜յ՜ աՠջժճսյ լՠշոձ զ կզկՠ՜ձո հ՜ջ՞ՠէճչ... 65՜—

8՝ Աջիձճսդզսձ ՜՝ՠխ՜հզ (էճսո՜ձռտճսկ) — Աոպու՜թ 

հ՜սզպՠձ՜ժ՜ձ, ժ՜պ՜ջՠ՜է զոժճսդՠ՜կ՝... 68՝—9՜ Ա-

խրդտ չՠխ՜ջզ — Եյզոժճյճոձ ՜ոբ. Ախ՜մՠկտ ատՠա 

Քջզոպճո Աոպճս՜թ ՠս ըձ՟ջՠկտ... 

4. 69՜—70՝ Կ՜ձճձ ձժ՜ջՠ՜է ՠժՠխՠռզ րջիձՠէճհ, 

ժ՜կ յ՜պժՠջտ — Յՠջՠժրջՠ՜հ իոժճսկձ ՜շձՠձ ՠս ՠջ-

ջճջ՟ ե՜կճսձ ՞՜ձ զ կբն ՠժՠխՠռճհձ... 

5. 71՝ Ձՠշձ՜՟ջճսդզսձ ո՜ջժ՜ս՜՞՜ռ, ճջ ՠձ 

ո՜ջժ՜ս՜՞ճսիզտ — Ես ՜ոզ Ս՜խկճո ԽԴ. Բխըՠոռբ 

ոզջպ զկ... 

71՝ [Նՠջոբո Շձճջի՜էզ. Հ՜ս՜պճչ ըճոպճչ՜ձզկ] 

Բ՜ջՠջ՜ջ Տբջ, իջՠղպ՜ժզ ՝՜ջսճհ հ՜ձլձ ՜ջ՜ոռՠո ազո տ՜խռ-

ջճսդՠ՜կ՝ ՜ս՜ձ՟ՠէ աիճ՞զ զկ, ՠս ՜ձըշճչ ՜ձռճսռ՜ձՠէ գձ՟ 

ը՜ս՜ջ՜հզձ յ՜պՠջ՜ակձ ճջ զ ձՠջտճհ ՠջժձզռփ 

6. 72՜—106՝ Յճի՜ձձճս հՈջճպձՠռճհ յզպ՜ժ ՜-

ղ՜ժՠջպզ Գջզ՞ճջզ Եշ՜կՠթզ ՜ջ՜ջՠ՜է աՇ՜ջ՜՟ջճս-
դզսձ ժ՜ջ՞՜ռ ԺԴ—ձ ՜ոպզծ՜ձզ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ, զ 
էճսո՜սճջ ՝՜ձզռ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ կ՜ջ՞՜ջբզձ Եո՜հՠ-
՜հ էճսո՜սճջ կպրտ ՠս կՠժձճխրջբձ զկձ պՠոճսդՠ՜կ՝ 
ժ՜ջ՞՜սճջՠ՜է. Յ՜խ՜՞ո ՞՜ս՜ա՜ձ պ՜էճհ ՜ղ՜ժՠջ-
պՠ՜է ոյ՜ո՜սճջՠ՜է ՝՜ձզ — Զ՜ջ՟՜ջՠձ ա՞՜ս՜ա՜ձձ 

ՠս ՟ձՠձ զ ոՠխ՜ձձ... 

՜. 74՝—8՝ [Աշ՜նզձ ՜ոպզծ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպճս-

դՠ՜ձ] — Ես ոժո՜ձզռզձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ ԴԿ. Իկ՜ոպճսդզսձ 

ՠջժձ՜հզձ զնՠ՜է... 

՝. 78՝—81՜ Եջժջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպճս-

դՠ՜ձ — Ես ոժո՜ձզձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ ԴՁ. Ցը[ձ]թ՜ ՜հորջ ՠ-

ժՠխՠռզ Աոպճսթճհ... 

՞. 81՜—4՝ Եջջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպճս-

դՠ՜ձ — Սժո՜ձզձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ ԳԿ. Ոչ ՠջն՜ձզժ ծ՜շ՜-

՞՜հդ... 

՟. 84՝—7՝ Չճջջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպճս-

դՠ՜ձ — Մըպ՜ձՠձ հՠժՠխՠռզձ ՠս ՠջդ՜ձ զ ի՜ջ՜ս՜-

ժճխկձ... 

ՠ. 87՝—90՝ Հզձ՞ՠջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠ-

պճսդՠ՜ձ — Դ՜ջլՠ՜է զ ձճհձ պՠխզ ոժո՜ձզձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ 

ԲԿ. Աձ՟՜՟՜ջ հՠջժզձո... 

ա. 90՝—3՜ Վՠռՠջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպճս-

դՠ՜ձ — Դ՜ջլՠ՜է զ ձճհձ պՠխզ ոժո՜ձզձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ ԲՁ. 

Ոչ ՠջն՜ձզժ պբջ ոճսջ՝ Գջզ՞ճջ... 

բ. 93՜—5՝ Երդձՠջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠ-

պճսդՠ՜ձ — Յՠպ ՜հոճջզժ ՟՜շձ՜ձ զ ի՜ջ՜ս՜հզձ ժճխ-

կբձ... 

գ. 95՝—8՝ Ոսդՠջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպճս-

դՠ՜ձ — Ի ձճհձ պՠխսճն ՠջ՞ՠձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ ԱՁ. Տբջ, ճջ 

ըա՞դճսդզսձը՟ տճ... 

դ. 98՝—102՜ Սժզա՝ձ զձձՠջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձզ 

չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ՜ձ — Դ՜ջլՠ՜է զ ձճհձ պՠխզ ոժոզջ 

ղ՜ջ՜ժ՜ձ ԳՁ. Ոջ ՜ջ՜ջՠջ արջճսդՠ՜կ՝... 

ե. 102՜—6՝ Սժզա՝ձ պ՜ոձՠջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ 

չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ՜ձ — Գ՜ձ զ հ՜պՠ՜ձ ՠս ոժո՜ձզձ 

ժ՜ջ՞ աՀ՜ո՜[ջ՜]ժ՜ռ ե՜կճսձ... ՠս կզձմՠս զ ժ՜պ՜-

ջ՜թ ՜ղը՜ջիզփ Ք՜ջճա. Սճսջ՝ ը՜մզսո: Ախրդտ. 

Պ՜ի[յ՜ձՠ՜]: Ես ՜ջլ՜ժզձ ը՜խ՜խճսդՠ՜կ՝փ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 3՜ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Ախբտո՜ձ՟ջ 

չ՜ջ՟՜յՠպփ 

1069 
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Կ՜ց՜հ ՌՀ — 1621 

ԳՐԻՉ՚ Խ՜մ՜պճսջ ՜՝խհ.փ 
ԹԵՐԹ՚ 97. մ՞ջճս՜թ՚ 94՜—7՜փ ՊՐԱԿ՚ 1×1+Ա—Ը×12փ 

ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 20,4×14,4փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ 
կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 19փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜-
ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ ՟շձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժգ, ՜ոպ՜շգ՚ թ՜խժ՜-
ա՜ջ՟ կՠպ՜տոփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 2՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձ (2՜)փ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚  դշմ-
ձ՜՞զջ, ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձփ 



ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձ. Ժ—ԺԱ ՟՟.փ 2 (Ա, 
Բ) + 2 (Գ, Դ)փ Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ՠաջ՜ի՜պճս՜թ, ՝ճէճջ՜՞զթ 
ՠջժ՜դ՜՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ Դ՝, Գ՜, Գ՝, Դ՜, Դ՝, Ա՜, Ա՝, Բ՜, Բ՝, 
Ա՜, Ա՝, Բ՜, Բ՝, Ա՜ «/// Գզպբտ ազ հՠպ ՠջժճսռ... ՜յ՜ղը՜ջՠռբտ 
ՠս ի՜ս՜պ՜ռբտ հԱսՠպ՜ջ՜ձ» (Մ՜պդ. ԻԶ, 2—19, 48—50, 59—
63. ԻԷ 49—54, 61—64փ Մ՜ջժճո, Ա, 1—16)փ 

 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. պՠխ-պՠխ ռՠռ՜ժՠջ, դ՜ձ՜տզռ ՞ջ՜՟՜ղ-
պգ ՞ճսձ՜վճըճս՜թփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ դՠդՠս՜ժզ կ՜ղճս՜թ ՠս կ՜-
ո՜կ՝ ռՠռ՜ժՠջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

1. 1՝ Խջ՜պ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ — Նոպզ ՠյզոժճ-

յճոձ ՜դճշճչ ՜շ՜նզ Սճսջ՝ ոՠխ՜ձճհձ... 

2. 2՜—11՜ Ս՜իկ՜ձ՜՟ջճսդզսձ ՟՜ոպզ՜ջ՜ժճս-

դՠ՜ձ ձճջ՜թձՠ՜է կ՜ձժ՜ձռ, ճջտ իջ՜սզջՠէճհ զռՠձ 
հ՜ոպզծ՜ձ տ՜ի՜ձ՜հճսդՠ՜ձ. Խջ՜պտ ի՜ջժ՜սճջտ ՠս 
յզպ՜ձզտ ՜ջ՜ջՠ՜է Եշ՜կՠթզձ Գջզ՞ճջզ կՠթ ջ՜՝ճս-
ձ՜յՠպզ, զ ըձ՟ջճհ Սզսձՠ՜ռ ՠյզոժճյճոզ պբջ Ա-
շ՜տՠէզ — Իոժ հ՜սճսջ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ ձոպռզ ՠյզոժճ-

յճոձ հ՜դճշ զ կբն ՜պՠձզ... 

3. 11՜—25՜ [Կ՜ձճձ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ տ՜ի՜-
ձ՜հզ. Մ՜ղպճռ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ ժխՠջզժճո՜ռ, ո՜ջ-
ժ՜ս՜՞՜ռ ՠս տ՜ի՜ձ՜հզռ..., պյ. Վ՜խ՜ջղ՜յ՜պ, 
1876, բն 26—37] — Յՠպ ՜հոճջզժ կ՜պզռբ ՜շ՜ն ՜-
շ՜նձճջ՟ ոճսջ՝ ճսըպզձ... 

4. 25՜—93՜ Զոժզա՝ձ ՜ոպզծ՜ձ՜ռ ժխՠջզժճ-
ո՜ռ, ճջտ ՠձ ո՜խկճոՠջ՞ճս ՠս ՜սՠէ՜թճս, ՠս ՜կՠձՠ-
տՠ՜ձ գոպ զսջ՜տ՜ձմզսջ ժ՜ջ՞զ — Ես հ՜սճսջ լՠշձ՜՟-
ջճսդՠ՜ձ թըՠձ ըճսձժ Սճսջ՝ ոՠխ՜ձճհձ 

՜. 28՜—30՜ Կ՜ձճձ ՟շձ՜յ՜ձճսդՠ՜ձ. Աշ՜նզ 
ժ՜ջ՞ ՟շձ՜յ՜ձզձ — Ես թըբ ըճսձժ ՠյզոժճյճոձ 
Սճսջ՝ ոՠխ՜ձճհձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ՜ս... 

՝. 30՜—1՝ Եջժջճջ՟ ժ՜ջ՞ գձդՠջլճխճսդՠ՜ձ — 
Ս՜ջժ՜ս՜՞ տ՜ջճաբ. Ես ՠսո... Ախ՜մՠոռճստ աԱոպճս՜թ... 

՞. 31՝—2՝ Կ՜ձճձ ՠջ՟կձՠռճսռմ՜ռ. Եջջճջ՟ 
ժ՜ջ՞ ՠջ՟կձՠռճսմ՜ռ — Ք՜ջճաբ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ. Ես ՠսոփ 
Եխ՝՜ջտ յ՜պճս՜ժ՜ձտ... 

՟. 32՝—4՝ Չճջջճջ՟ ժ՜ջ՞ ՜ոպզծ՜ձզ ն՜իգձ-
ժ՜էճսդՠ՜ձ — Աթբ ՜շ՜նզ ՠյզոժճյճոզձ ՜ս՜՞ ո՜ջ-
ժ՜ս՜՞ձ աձըւզջՠ՜էձ... 

ՠ. 34՝—40՝ Հզձ՞ՠջճջ՟ ժ՜ջ՞ [ժբո] ո՜ջժ՜ս՜-
՞զ, ճջ բ ՟յզջ — Աթՠձ աձըւզջՠ՜էձ ՜շ՜նզ ՠյզոժճյճ-
ոզձ, պՠ՜շձ՜՞ջբ... 

ա. 40՝—55՜ Կ՜ձճձ հճջե՜կ ո՜ջժ՜ս՜՞ լՠշձ՜-
՟ջՠոռՠձ — Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ ՠս ՜հէ տ՜ի՜ձ՜հտձ 
գոպ ՜սջզձզ... 

բ. 55՜—93՜ Կ՜ձճձ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ տ՜ի՜ձ՜-
հզ — Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ զ ոջ՝՜պճսձ ՠժՠխՠռճհձ... 
67՜—9՜ Ես ՠջ՞ՠձ ՠխ՜ձ՜ժ՜ռ ՟յզջտձ... 76՜—82՜ 
[Ք՜ի՜ձ՜հ ՜սջիձՠէ. լՠշ. 1068, 61՜] — Ես ՜յ՜ աՠջ-
ժճս լՠշձ զ կզկՠ՜ձո հ՜ջ՞ՠէճչ... 76՝—7՜ Ես ՠջ՝ՠկձ 
աՠջ՞ո տ՜խռջ՜լ՜հձզս. Ոչ ՜ձկ՜ի ի՜ռ ժՠձ՜ռ... 82՜—
7՜ Ես հՠպ ՜հոճջզժ ա՜խ՜սդո ա՜հո զ չՠջ՜հ ժճսո՜-
ձ՜ռ ժ՜ջ՞, ճջտ ՠձ ժջ՜սձ՜սճջտ — Աոպճս՜թ հ՜սզպՠ-

ձ՜ժ՜ձ, ժ՜պ՜ջՠ՜է զոժճսդՠ՜կ՝... 87՝—8՜ Ասջիձճս-
դզսձ չՠխ՜ջզ — Եյզոժճյճոձ ՜ոբ. Ախ՜մՠկտ ատՠա Տբջ 
Յզոճսո Քջզոպճո... 88՜—91՝ Գ՜ձլ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ 
տ՜ի՜ձ՜հզ («Գջզ՞ճջզ բ») — Գըդ՜հ զ կՠա, Տբջ ՜կՠ-
ձ՜ժ՜է, /Ես էճսջ ՝ձճսդՠ՜ձո կՠջ պըժ՜ջ՜ռՠ՜է... 91՝—
3՜ Տ՜խ յ՜պճս՜ժ՜ձ («Ի Տբջ Աշ՜տՠէ») — Ի կՠթզ 
իջ՜ղ՜վ՜շ ի՜ձ՟զոզո, /Շձճջի՜՝ճսխը յ՜ջ՞ՠս՜ձռ 
ոճսջ՝ պ՜սձզո... 

5. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձտ ԺԸ ՟., ձրպջ՞զջ] 
՜. 1՜ Հջ՜ղ՜վ՜շ Աոպըւ՜թ ՠս կզղպ ՠջ՜ձՠ՜է 
Ոսոճսռՠջ ճխճջկճսդՠ՜կ՝ ղզձՠէ ա՜ղը՜ջի... 
՝. Ահորջ ռձթ՜հ ոճսջ՝ Սզրձ կ՜հջ ՠժՠխՠռզ... 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

88՜ Ախ՜մՠկ ալՠա, ճչ գձդՠջռճխտ, հզղՠռբտ 

ա՞թճխո ՜կՠձ՜հձ ա՜ջկ՜ստ զկճչտ հ՜խրդո լՠջփ 

93՜ Փ՜շտ ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ՚ Հ՜սջ ՠս 

Ոջ՟ճհ ՠս Հճ՞ճհձ Սջ՝ճհ, ՜հեկ ՠս կզղպ ՠս հ՜սզպՠ՜ձո. 

՜կբձփ Գջՠռ՜ս Ձՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ ՞զջտո զ դճս՜՝ՠջճս-

դՠ՜ձ Հ՜հժ՜աՠ՜ձ ոՠշզ ՌՀ (1621), զ կ՜ջպզ ՜կոճհ 

ԻԶ, ՜սջձ Բղ—զ, զ կ՜հջ՜տ՜խ՜տձ Կ՜ց՜հ, գձ՟ իճչ՜ձՠ-

՜ս Սջ՝ճհձ Թՠճ՟ճջճոզ ազձ՜սճջզձ, լՠշ՜կ՝ կՠխո՜ոբջ 

ՠս ՜ձ՜ջե՜ձ, ոճսպ՜ձճսձ` Խ՜մ՜պճսջ ՜՝ՠխզ, ժՠջյզս 

տ՜ի՜ձ՜հ ՠս ՞ճջթզո՚ ճմփ Աջ՟, ՜խ՜մՠկ ա՜//(93՝)կՠձՠ-

ոՠ՜ձ ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ոկ՜ ժ՜ջ՟՜էճչ ժ՜կ ՜սջզձ՜ժՠ-

էճչ, հզղՠոնզտ զ ոճսջ՝ ՜խ՜սդո լՠջ աչՠջճյ՞ջՠ՜էո, ՠս 

ճջ դճխճսդզսձ ըձ՟ջբ Մզ՜թզձ Ոջ՟զձ, ազսջ կՠխոձ դճ-

խճս, ոպՠխթ՜սխձ ՜կՠձ՜հձզ ՜ջե՜ձզ ՜ջ՜ոռբ ազձտձ 

ՠջժձզռ ՜ջտ՜հճսդՠ՜ձ ՜ձկ՜ի՜ժ՜ձ ի՜ռզձ, ՠս ժՠձ՜-

ջ՜ջ ՝՜ե՜ժզձ, ՠս ՜ձդ՜շ՜կ յո՜ժզձ ՜ջե՜ձզ ՜ջ՜ո-

ռբ ազղճխո՟ ՠս ազղՠռճսռճխո թձճխզստ զկճչտ. ՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. Պ՜իյ՜ձ՜ժ Գ՝ Մճչոբո ՠյզոժճյճո, ՜սջիձՠռզ 

աԹճջճո էջբռձ դվզձ ՌՀԱ (1622), ՜ս՞օ[ո]պճոզ Բ, րջձ 

ժզջ՜ժզփ Խ՜ջ՜ոճսզձ աՎ՜ջ՟՜ձ էջբռձ ՜սջիձՠռզ զ 

ձճհձ դվ՜ժ՜ձզ, ՜կոՠ՜ձ ՟ՠժպՠկ՝ՠջզփ 

2. 97՝ (Նրպջ՞զջ) Եո՚ Մ՜ջպզջճո չ՜ջ՟՜յՠպ, 

՜շ՜նձճջ՟ ՠջժջզո Ղջզկճս, ՜ջ՜ջզ լՠշձ՜՟ջճսդզսձ զ 

Ղ՜ջ՜ոճս, զ դվ՜ժ՜ձզո կՠջճհ ՌՃԺԱ (1662). լՠշձ՜՟-

ջՠռզ ըաԳջզ՞ճջ էջբռձ, ճջ բ կխպՠոզ Սզձ՜ձզձ ճջ՟զ, 

՜հէՠս աՊոխճո էջբռձ՚ դճշձ Ղջըկռզ պբջ Սպՠվ՜ձճ-

ոզձ, ՠս աՆզժճխճո էջբռձ Կՠաէճչռզփ 

3. 97՝ Ես ՟՜ջլՠ՜է զ ձճհձ տ՜խ՜տձ Ղ՜ջ՜ոճս ՜-

ջ՜ջզ լՠշձ՜՟ջճսդզսձ զ ՌՃԻԳ (1674) դվ՜ժ՜ձզձ, ՠս 

՜սջիձՠռզ աԳջզ՞ճջ բջբռձ՚ ճջ՟զ Մՠէտճձզ, ՠս աԱձ՜-

ձզ՜հձ էջբռ՚ ճջ՟զ Թճջճոզ. ՠս աճկձ Սզկբճձ ՜ձճսձ՚ վՠ-

ո՜հ Գր՟րձ Քջզոպճոպճսջզ, զոժ աՍզկբճձ՚ ճջ՟զ կխպՠ-

ոզ Սզձ՜ձզձ ՜սջիձՠռզ զ չՠջ՜ Պ՜խն՜ո՜ջ՜հճս, գոպ 

ըձ՟ջճհ ձճռզձ, զ իճժպՠկ՝ՠջզ մճջո, րջձ՚ ժզջ՜ժզփ 

4. 97՝ (Նրպջ՞զջ) Եո՚ Յ՜ժճ՝ չ՜ջ՟՜յՠպ Կ՜-

ց՜հՠռզ, ՜ղ՜ժՠջպ պՠ՜շձ Մ՜ջպզջճոզ, զ դվ՜ժ՜ձզո 



 

կՠջճհ ՌՃԼԸ—զձ (1689), ՜ջ՜ջզ ՜շ՜նզձ լՠշձ՜՟ջճս-

դզսձո զ կՠն Սճսջ՝ Նղ՜ձզո, ՠս րջիձՠռ՜տ ապբջ Գջզ-

՞ճջձ Ղջըկռզ, զ թ՜շ՜հճսդզսձ Կ՜ջկճսձծզ Սճսջ՝ Աո-

պճս՜թ՜թձզձ Ղջզկճս (էճսո՜ձռտճսկ. Ես աՊ՜յճսծմզ 

պբջ Դ՜սզդձ ձրպ՜ջ), հՠպճհ րջիձՠռ՜տ Ղ՜ջ՜ոճսռզ 

ապբջ 0՞ոբձպձ, ապբջ Սճստզ՜ոձ, ապբջ Պՠպջճոձ, ա-

պբջ Ոչ՜ձբոձ, Կՠրաէճչռզ ապբջ Թճջճոձ, ապբջ Սզկբճ-

ձձ, ապբջ Յ՜ժճ՝ձ, Կ՜ց՜հՠռզ աՈչ՜ձբո չ՜ջ՟՜յՠպձ, 

աԽ՜մ՜պճսջ ՜՝ՠխ՜ձ, ապբջ Գ՜՝ջզբէձ, ապբջ Խ՜մ՜-

պճսջ ՠս ապբջ Հ՜ջ՜յՠպձ, ապբջ Թճջճոձ. Թրտ՜պճս 

ապբջ Վ՜ջ՟՜ձձ, Սճսմ՜ջըզ ապբջ Ոչ՜ձբոձ, Պ՜իծ՜հ-

ո՜ջ՜ռզ ապբջ Ս՜ջքզոձ, ապբջ Մզձ՜ոձ, Ղ՜ջ՜ոճսռզ 

ապբջ Վ՜ջ՟՜ձ, ապբջ Ոչ՜ժզկ ՜՝ՠխ՜ձ:  

5. Պ՜իյ՜ձ՜ժ Գ՜ Կ՜ց՜հՠռզ Խճկ՜ծզ պբջ 

Ոչ՜ձբոձ. աԷղյճսէ պբջ Գջզ՞ճջձ, Էոէբկբա պբջ Աո-

պճս՜թ՜պճսջձ, պբջ Ոի՜ձձ. Թ՜ջ՜ըծզ պբջ Գջզ-

՞ճջձ, Թ՜ը՜հզ պբջ Մզձ՜ոձ, Կ՜ց՜հՠռզ Ահպզձ 

՜՝ՠխ՜ձ. Ղ՜ջ՜ոճսռզ պբջ Մզտՠէզձ. Կբջմզ Մ՜ջպզջճո 

՜՝ՠխ՜ձ. Կ՜ց՜հզ Սճսջ՝ Թճջճոզ պբջ Ղ՜ա՜ջձ ՠս 

պբջ Սպՠվ՜ձճոձ. Կ՜ց՜հՠռզ պբջ Գջզ՞ճջձ ՠս պբջ 

Աոպճս՜թ՜պճսջձ Դ՜կ՜ձզ Լճսո՜սճջմզ. Ղ՜ջ՜ոճսռզ 
կ՜իպՠոզ Խ՜մզժզ ճջ՟զ՚ պբջ Ոչ՜ձբոձ. Կ՜ց՜հՠռզ 

պբջ Քջզոպճոպճսջձ Սճսջ՝ 0՞ոբձ՟զ, Կ՜ց՜հՠռզ պբջ 

Մզձ՜ոձ Սճսջ՝ Խ՜մզ, Պ՜իծ՜ո՜ջ՜հզ պբջ Լճսոզժձ, 

պբջ Գջզ՞ճջձ, պբջ Խ՜մզժձ, պբջ Աոպճս՜թ՜պճսջձ. 

Ղ՜ջ՜ոճսզ Ղ՜ջ՜ Տբջ Ոչ՜ձբոձ. Դ՜կ՜ձզ Ածբկ պբջ 

Ս՜ջքզոձփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ Պ՜իյ՜ձ՜ժ Ա՜, Բ՝, Գ՝փ 
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Շրշր՛դ ՌՃԾԱ — 1702 

ԳՐԻՉ՚ Մ՜ջժճո ՜՝խհ. (78՜—169՝)փ ՍՏԱՑՈՂ՚ Գջզ՞ճջ չջ՟. 
Շրշրդՠռզփ 

ԹԵՐԹ՚ 179. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—4՝, 77՜՝, 86՝, 107՝—15՝, 
170՜—9՝փ ՊՐԱԿ՚ 1×4+Ա—Զ×12 (Ա 11)+1×2+Է—Թ×12 (Ը 
14)+Ա—Ե×12 (Ա 13)+1×3փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՟ջճղկճչ, պ՜ջ՝ՠջփ 
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 19,9×14,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջ 
(5՜—76՝), ձրպջ՞զջ (78՜—169՝)փ ՏՈՂ՚ 18 (5՜—76՝), 22 
(78՜—107՜), 20 (116՜—69՝)փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟, ղ՜՞՜ձ՜-
ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ ոպճս՜ջ՜դճսխդ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜-
ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, կճըջ՜-
՞ճհձփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. պՠխ-պՠխ դ՜ձ՜տզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճսձ՜-
վճըճս՜թ. ՠաջ՜ի՜պճս՜թ ՠս էճսո՜ձռ՜ա՜ջ՟ՠջգ՚ չձ՜ոճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 5՜—15՝ Ս՜իկ՜ձ՜՟ջճսդզսձ ՟՜ոպզ՜ջ՜ժճս-

դՠ՜ձ ձճջ թձՠ՜է կ՜ձժ՜ձռ, ճջտ իջ՜սզջՠէճռ ՠձ հ՜ո-
պզծ՜ձ տ՜ի՜ձ՜հճսդՠ՜ձ. Խջ՜պտ ի՜ջժ՜սճջտ ՠս յզ-
պ՜ձզտ, ՜ջ՜ջՠ՜է զ պբջ Աշ՜տՠէճհ Սզսձՠ՜ռ ՠյզոժճ-
յճոբ — Աջ՟, գոպ ժ՜ջ՞զ ե՜կ՜ձ՜ժզձ չ՜ջեՠէ ըակ՜ձ-

ժճսձո զ ոձճսձ՟ ոջ՝ճսդՠ՜ձ... 

Տՠո պյ. «Գզջտ ՜ոպզծ՜ձ պ՜էճհ ՟յջ՜ռ ՠս ո՜ջժ՜-

ս՜՞՜ռ...», Կ. Պճէզո, 1752, բն 237—262փ 

Բ. 16՜—23՜ [Ս՜իկ՜ձ՜՟ջճսդզսձ ՟՜ոպզ՜ջ՜-

ժճսդՠ՜ձ ձճջ՜թձՠ՜է կ՜ձժ՜ձռ, ճջտ իջ՜սզջՠէճռ ՠձ 
՜ոպզծ՜ձ տ՜ի՜ձ՜հճսդՠ՜ձ. Խջ՜պտ ի՜ջժ՜սճջտ ՠս 
յզպ՜ձզտ ՜ջ՜ջՠ՜է Եշ՜կՠթզձ Գջզ՞ճջզ կՠթ ջ՜՝ճս-
ձ՜յՠպզ, զ ըձ՟ջճհ Սզսձՠ՜ռ ՠյզոժճյճոզձ պբջ Ա-
շ՜տՠէզձ. լՠշ 1061, 40՝] — Իոժ հ՜սճսջ լՠշձ՜՟ջճս-

դՠ՜ձ ձոպռզ ՠյզոժճյճոձ հ՜դճշձ զ կբն հ՜պՠձզ... 

Գ. 23՝—32՝ [Կ՜ձճձ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ տ՜ի՜ձ՜-

հզ. Մ՜ղպճռ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ ժխՠջզժճո՜ռ, ո՜ջժ՜-
ս՜՞՜ռ ՠս տ՜ի՜ձ՜հզռ..., պյ. Վ՜խ՜ջղ՜յ՜պ, 1876, 
բն 26—37] — Տ՜ձզձ աձճսզջՠ՜էձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռ-

սճհձ... 

Դ. 33՜—76՝ Սժզա՝ձ ՜ոպզծ՜ձ՜ռ ժխՠջզժճ-

ո՜ռ, ճջտ ՠձ ո՜խկճոՠջ՞ճստ, ՜սՠէ՜թճստ, ՠջ՟կձՠռճսռ-
մզտ ՠս ն՜իգձժ՜էտ — Ն՜ը թըՠձ ըճսձժ զ Սճսջ՝ ոՠ-

խ՜ձձ ՠս ՜ոՠձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ... 

՜. 34՜—5՜ Աշ՜նզձ ժ՜ջ՞ ՟շձ՜յ՜ձզձ — Աթՠձ 

աձճսզջՠ՜էձ ՜շ՜նզ ՠյզոժճյճոզձ... 

՝. 35՜՝ Եջժջճջ՟ ժ՜ջ՞ գձդՠջռճխճսդՠ՜ձ — 

Ս՜ջժ՜ս՜՞ձ տ՜ջճաբ. Ես ՠսո ը՜խ՜խճսդՠ՜ձ... 

՞. 36՜՝ Եջջճջ՟ ժ՜ջ՞ ՠջ՟կձՠռճսմճսդՠ՜ձ — 

Ս՜ջժ՜ս՜՞ձ տ՜ջճաբ... Եխ՝՜ջտ յ՜պճս՜ժ՜ձտ... 

՟. 36՝—7՝ Չճջջճջ՟ ժ՜ջ՞ ՜ոպզծ՜ձ ն՜իգձժ՜-

էզ — Աթբ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ աձճսզջՠ՜էձ ՜շ՜նզ ՠյզոժճյճ-

ոզձ... Եջ՝՜ջտ ոզջՠռՠ՜էտ... 

ՠ. 38՜—41՝ Հզձ՞ՠջճջ՟ ժ՜ջ՞ ժզո՜ո՜ջժ՜ս՜-

՞ճսդՠ՜ձ, ճջ բ ՟յզջ — Աթբ աձճսզջՠ՜էձ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ 

՜շ՜նզ ՠյզոժճյճոզձ... Ըձդՠջռճս՜թ հԵո՜հՠ՜հ կ՜ջ-

՞՜ջբբ. Ես ՠխՠս հ՜կզձ հճջճսկ կՠշ՜ս Ոազ՜հ...փ 

ա. 41՝—54՝ Կ՜ձճձ հճջե՜կ ո՜ջժ՜ս՜՞ լՠշձ՜-

՟ջՠձ — Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ ՠս ՜հէ տ՜ի՜ձ՜հտ... 51՝—

4՜ Գ՜ձլ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ («Գջզ՞ճջզ բ») — Գըդ՜հ զ 

կՠա, Տբջ ՜կՠձ՜ժ՜է, /Ես էճսջ ՝ձճսդՠ՜ձ կՠջ պըժ՜ջ՜-

ռՠ՜է... 

բ. 54՝—76՝ Կ՜ձճձ հճջե՜կ տ՜ի՜ձ՜հ լՠշձ՜-

՟ջՠձ — Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ ՠս տ՜ի՜ձ՜հտ գոպ րջզ-

ձզ... 62՝—3՝ Ես հ՜ս՜ջպկ՜ձձ տ՜ջճաՠձ ՝՜ջլջ լ՜հ-



ձզս... 69՜՝ Տ՜խ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ — Ոչ ՜ձկ՜ի ի՜ռ 

ժՠձ՜ռ /Մՠա պգս՜ջ Տբջ Յզոճսո... 76՜՝ Ասջիձճսդզսձ 

չՠխ՜ջզ ՠս վզէճձզ — Ախ՜մՠկտ ատՠա Տբջ Յզոճսո Քջզո-

պճո... 

Ե. 78՜—107՜ [0ջիձճսդզսձ ՠժՠխՠռսճհ] 

1. 78՜—86՜ Յճի՜ձձճս Մ՜ձ՟՜ժճսձճհ Հ՜հճռ 

ժ՜դճխզժճոզ Հզկձ՜ջժճսդզսձ ոջ՝ճհ ՠժՠխՠռսճհ — Ժճ-

խճչՠ՜է ՜ոպճս՜թ՜հձճհ տ՜ի՜ձ՜հ՜յՠպզձ աոջ՝՜ա՜ձ 

՟՜ոո յ՜ղպրձբզռձ... 

2. 87՜—103՝ Կ՜ձճձ ձ՜ս՜ժ՜պՠ՜ռ ՠժՠխՠռսճհ 

րջիձՠէ (86՜ ըճջ՜՞զջգ ՠս ոժա՝ձ՜պճխգ ժջժձճս՜թ) — 

Յՠջՠժրջՠ՜ իոժճսկձ էզձզ կզ՜հձ՞՜կ՜հձ կզ՜՝՜ձ ճսը-

պզսձ կզձմՠս ռ՜շ՜սրպձ... 

3. 104՜—7՜ Կ՜ձճչձ ՜ս՜ա՜ձ ՜սջիձՠէճհ, ճջ 

ճսձզ ոժզա՝ձ վջժճսդՠ՜ձ հ՜ոպճս՜թ՜զձ ղձճջիո չՠ-
ջ՜թձՠէճհձ, չ՜ոձազ ՟ՠշ մբ ժ՜պ՜ջՠ՜է ՠժՠխՠռզձ, ճջ 
ճմ ճսձզ աթձճսձ՟ո ճջճչ՜հձզ զսջճհ, ՠս ՜ջ՟, ՜հո բ 
ժ՜ջ՞՜սճջճսդզսձ — Հ՜ոպ՜պՠձ ՜ս՜ա՜ձձ զ պՠխսճն 

զսջճսկ ՠս էճս՜ձ՜ձ նջճչ ձՠջտճ ՠս ՜ջպ՜տճ...փ 

Զ. 116՜—61՜ Յճչի՜ձձճս յզպ՜ժ ՜ղ՜ժՠջպզ 

Գջզ՞ճջզ Եշ՜կՠթզ ՜ջ՜ջՠ՜է Շ՜ջ՜՟ջճսդզսձ ժ՜ջ-
՞՜ռ զ մճջՠտպ՜ո՜ձ ՜ոպզծ՜ձզ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ զ 
էճսո՜սճջ ՝՜ձզռ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ կ՜ջ՞՜ջբզձ Եո՜-
հզՠ՜ էճսո՜սճջ կպրտ կՠժձրխրջբձձ զկձ պՠոճսդՠ՜կ՝ 
ժ՜ջ՞՜սճջՠ՜է. Յ՜խ՜՞ո ՞՜ս՜ա՜ձ պ՜էճհ ՜ղ՜ժՠջ-
պՠ՜է ոյ՜[ո՜]սճջ՜ռ ՝՜ձզռ — Զ՜ջ՟՜ջՠձ ա՞՜ս՜-

ա՜ձձ ՠս ՟ձՠձ զ ոՠխ՜ձձ... 

Տՠո պյ. «Գզջտ ՜ոպզծ՜ձ պ՜էճհ ՟յջ՜ռ...», բն 54—

222: 

՜. 119՜—24՜ [Աշ՜նզձ ՜ոպզծ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠ-

պճսդՠ՜ձ] — Ես ոժո՜ձզձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ ԴԿ. Իկ՜ոպճսդզսձ 

ՠջժձ՜հզձ զնՠ՜է... 

՝. 124՜—7՝ Եջժջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպճս-

դՠ՜ձ — Ե[ս] ոժո՜ձզձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ ԴՁ. Ցըձթ՜հ ՜հորջ հՠ-

ժՠխՠռզ Աոպճսթճհ... 

՞. 127՝—32՜ Եջջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպճս-

դՠ՜ձ — Սժո՜ձզձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ չ՜շ. Ոչ ՠջն՜ձզժ ծ՜շ՜-

՞՜հդ... 

՟. 132՜—6՝ Չճջջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձզ չ՜ջ՟՜յՠ-

պճսդՠ՜ձ — Մպ՜ձՠձ հՠժՠխՠռզձ ՠս ՠջդ՜ձ զ ի՜ջ՜ս՜-

հզձ ժճխկձ... 

ՠ. 136՝—40՝ Սժզա՝ձ իզձ՞ՠջրճջջ՟ ՜ոպզծ՜ձ 

չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ՜ձ — Դ՜ջլՠ՜է զ ձճհձ պՠխզձ ոժո՜-

ձզ ղ՜ջ՜ժ՜ձ ԲԿ. Աձ՟՜՟՜ջ հՠջժզձո... 

ա. 140՝—4՜ Սժզա՝ձ չՠռՠջրճջ՟ ՜ոպզծ՜ձզ 

չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ՜ձ — Դ՜ջլՠ՜է զ ձճհձ պՠխզձ ոժո՜-

ձզձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ ԲՁ. Ոչ ՠջն՜ձզժ պբջ ոճսջ՝ Գջզ՞ճջ... 

բ. 144՜—7՝ Սժզա՝ձ ՠրդձՠջրճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ 

չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ՜ձ — Յՠպ ՜հոճջզժ ՟՜շձ՜ձ զ ի՜ջ՜-

ս՜ժճխկձ ՠս ՠջդ՜ձ զ իզսոզոճհ ժճխկձ... 

գ. 147՝—51՝ Սժզա՝ձ ճսդՠջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ չ՜ջ-

՟՜յՠպճսդՠ՜ձ — Դ՜ջլՠ՜է զ ձճհձ պՠխզձ ոժո՜ձզձ 

ղ՜ջ՜ժ՜ձ ԱՁ. Տբջ ճջ ա՞դճսդզսձը՟... 

դ. 151՝—5՝ [Իձձՠջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠ-

պճսդՠ՜ձ] — Դ՜ջլՠ՜է զ ձճհձ պՠխզձ ոժո՜ձզ ղ՜ջ՜-

ժ՜ձ ԳՁ. Ոջ ՜ջ՜ջՠջ արջճսդՠ՜կ՝... 

ե. 155՝—61՜ Սժզա՝ձ պ՜ոձՠջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձզ 

չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ՜ձ — Գ՜ձ զ հ՜պՠ՜ձ ՠս ոժո՜ձզձ 

Հ՜ջռ աՀ՜ո՜ջ՜ժ՜ռ ե՜կճսձ... 

Է. 1. 161՝—2՜ Կ՜ձճձ ՠժՠխՠռսճհ ի՜ձ՟ՠջլ րջի-

ձՠէճհ — Տ՜ձՠձ ՜շ՜նզ ՝ՠկզձ ՠս պ՜ջ՜թՠ՜է զ չՠջ ճս-

ձզձ ո՜ջժ՜ս՜՞ճսձտձ... 

2. 162՜՝ Կ՜ձճձ ՜սջիձճսդՠ՜ձ յ՜պժՠջ՜ռ ՜-

կՠձ՜հձ ոջ՝ճհ ՜շ՜տՠէճռ ՠս Յճչի՜ձձճս Մժջպմզձ ՠս 
ոջ՝ճռ կ՜ջպզջճո՜ռ, ճջտ չժ՜հ՜ժ՜ձ կ՜իճս՜կ՝ ժ՜-
պ՜ջՠռ՜ձ — Դձՠձ զ չՠջ՜հ ՝ՠկզձ ՠս էճս՜ձ՜ձ նջճչ ՠս 

՞զձՠ՜ս... 

3. 162՝—7՜ Կ՜ձճձ Փջժմզձ յ՜պժՠջ րջիձՠէճհ 

— Ս՜խկճո. Աոպճս՜թ ճխճջկզ, ավճըձ զ էկ՜ձ ՜ոՠձ ՠս 

էճս՜ձ՜ձ նջճչ ՠս ՞զձՠ՜ս... 

4. 167՜—9՝ Կ՜ձճձ րջիձճսդՠ՜ձ յ՜պժՠջզ 

ոճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թձզձ — Նճհձյբո էճսո՜ռճսկձ. Ս՜խ-

կճո ԽԴ. [Բ]խըՠոռբ ոզջպ զկ... զոժ ՠդբ հճջկձ ձժ՜ջՠ-

՜է զռբ, ժ՜կ հ՜ջժզ, ժ՜կ հ՜հէճսկ յ՜պճս՜ժ՜ձ պՠխսճն, 

՜ջե՜ձ բ զսջ՜տ՜ձմզսջ արջճսդզսձ ժ՜պ՜ջՠէփ 

Ը. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձ ԺԸ ՟., ձրպջ՞զջ] 
— 179՝ Ղ՜ա՜ջ չՠջլ՜հձճխզձ բ ՜ո՜ռՠ՜է զ չՠ-

ջ՜հ ՞՜ջղ յշձրդճհձ... — Պշձրդզ ակ՜ջ՟ձ ՜շձբ տրշ 

ճջ՟զ /Ահէ ՠս էզռզ ձ՜ւ կճ՟զ... 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

86՜ Գջՠռ՜ս լՠշ՜կ՝ ՜ձ՜ջե՜ձ Մ՜ջժճո ՜՝ՠխ՜-

հզձ, զ չ՜հՠէճսկձ իճ՞ՠսճջ ի՜հջ՚ Գջզ՞ճջ ՜ոպճս՜թ՜-

՝՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզձ. ՝՜ջճչ չ՜հՠէզփ 

161՜  Գջՠռզ ըաո՜ հ՜ձլձ ՠխժՠէզ, 

Զզ ճմ ճսձզկ ՞ճջթ կզ ՝՜ջզ, 

Ահէ էճժ ՜ձճս՜կ՝ ժ՜կ ժՠձ՟՜ձզ, 

Ի դվ՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ ՜ա՞զ 

Հ՜ա՜ջ ի՜ջզսջ հզոճսձ կբժզ (1702), 

Յճսձվ՜ջ ՜կոճհ ՠջՠտ պ՜սձզ, 

Ի չ՜հՠէճսկըձ ՜հո ՞իջտզ՚ 

Տբջ Գջզ՞ճջ չ՜ջ՟՜յՠպզ //, 

161՝ Շրշրդճս չ՜ձզռ ՜շ՜նձճջ՟զ. 

Ոչ ճջ ժ՜ջ՟՜ ոզջճչ ոըջպզս 

Յզղկ՜ձ ՜շձբ ազո ՜ջե՜ձզ 

Հ՜հջ կՠխ՜հզս ոճսջ՝ ՠխՠռզ, 

Յՠպզձ ՞ըջմզո ՝՜ակ՜կՠխզ, 

Ոջ ՠս ՜ձճս՜կ՝ Մ՜ջժճո 

Պզպ՜ժ ՜՝ՠխ՜հ ժճմզ, 

Ոջ ՠս ՠկ ՜ղ՜ժՠջպ Գջզ՞ճջզ 

Աոպճս՜թ՜՝՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզ, 



 

Աոպճս՜թ զսջ իճ՞ճհձ ճխճջկզ. ՜կբձփ ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 179՝փ 

1071 
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(Բ՜խժ՜ռ՜թ բ 2 պ՜ջ՝ՠջ լՠշ՜՞ջՠջզռ) 

ԹԵՐԹ՚ 68փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟, ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզ-
նճսժգ՚ ոպճս՜ջ՜դճսխդ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդփ 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — (չջ՜ռՠջբձ)փ Ճ՜շգձպզջ ժ՜կ 
Ճ՜ղճռ: Ա` Ժ—ԺԱ ՟՟., 1 դՠջդ ոժա՝զռ (Ա), կ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, 
կջ՞էճչ՜ձզ ՞ջմճսդՠ՜կ՝: Պ՜իյ՜ձ՜ժ ՠս էճսո՜ձռտզ ձ՜ըձ՜ժ՜ձ 
՞ջմճսդՠ՜ձ 4-՜ժ՜ձ պճխ: 1 դՠջդ չՠջնզռ (Բ), ձճսոըճսջզ 

՞ջմճսդՠ՜կ՝: Կ՜ջ՟՜է. «...da tiroda ioseb sityuasa amas zeda...» 

(չՠջթ՜ձՠռ Պ. Մճսջ՜՟ՠ՜ձգ): 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ, ժ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ ռՠռ՜ժՠջ. ՜ձժզսձձՠջգ 
ՠս դզժճսձտգ՚ կ՜ղճս՜թ, Ա վՠխժզ ՜ոպ՜շզ չջ՜հ ժզո՜ըճջ՜ձ 
(ձժ՜ջմ՜վճջլ ՠս ՞ջմ՜վճջլ)փ 

Ձ Ե Ռ Ա Գ Ի Ր  Ա  

 ԺԵ — XV 

ԳՐԻՉ՚ Գջզ՞ճջ տիհ.փ ՍՏԱՑՈՂ՚ Սպՠվ՜ձճո ՠյո.փ 
ԹԵՐԹ՚ 20. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—2՝փ ՊՐԱԿ՚ 1×2+3×8 (Ա 2)փ ՆԻՒԹ՚ 

դճսխդ (1—2), կ՜՞՜խ՜դ (3—20)փ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 20,4×14փ ԳՐՈՒ-
ԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 20փ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 3՜, 10՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚  ՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚  ի՜ձ՞ճսռ՜-
՞զջ փ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպ, ժ՜ձ՜մ, ՟ՠխզձ, ճոժզփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ոժա՝զ կզ տ՜ձզ դՠջդՠջգ՚ ռՠռ՜ժՠջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 3՜—20՝ [Մ՜ոձ Ձՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ Մ՜ղպճռզ] 

1. 3՜—9՝ Կ՜ձճչձ լՠշձ՜՟ջճսդզսձ ո՜ջժ՜ս՜՞զ 

— Ինճսռ՜ձՠձ զ թճսձջ ՜շ՜նզ ՝ՠկզձ... 

2. 10՜—20՝ Ձՠշձ՜՟ջճսդզսձ հճջե՜կ զ տ՜ի՜-

ձ՜հճսդզսձ աճտ ժճմՠձ զ ո՜ջժ՜ս՜՞ճսդՠձբ — Ի թճսձջ 

զնճսռ՜ձՠձ Բ ճպ՜կ՝ձ... Խ ՜սջ հՠժՠխՠռճն ժ՜հռբ ՠս թ՜-

ձզռբ ազձտձ ճջճսկ ի՜ձ՟զյՠռ՜ս, ՠս վ՜շո պ՜հ Աոպճս-

թճհփ 

Հկկպ. պյ. «Մ՜ղպճռ Ձՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ ժխՠջզժճո՜ռ», 

Վ՜խ՜ջղ՜յ՜պ, 1876, բն 14—23, 38—56փ  

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

20՝ Զ՜ոպճս՜թ՜յ՜պզս ՜ջիՠյզոժճյճոձ՚ ապբջ 

Սպՠվ՜ձճո աոպ՜ռճխ ոճջ՜ հզղՠոնզտ Քջզոպճոզ Աո-

պճսթճհ կՠջճհ. գձ՟ ձկզձ, ՠս աթձ՜սխ ձճջզձ, ՠս աի՜ջ՜-

ա՜պձ զսջ, ՠս ա՞թճխ ոճջ՜՚ աԳջզ՞ճջ տ՜ի՜ձ՜հ ՜խ՜մՠկ 

հզղՠէ զ Տբջ, ՠս հզղճխ՜ռ՟ ճխճջկՠոռզ Տբջ, ճջ բ ՜սջի-

ձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

20՝...Ես աչՠջնզձ ոպ՜ռ՜սխ` Եո՜հզ, զ դվզձ ՌԸ 

(1559)փ 

20՝ (ԺԶ ՟.) Աոպճս՜թ ճխճջկզ Մՠէզտզ իճ՞ճհձ, Ա 

լզ բջՠպ Աոպճս՜թ՜թձզձ ՟ճսշփ 

Ձ Ե Ռ Ա Գ Ի Ր  Բ  

Աշգձնճսռ չ՜ձտ ՋԽԳ — 1494 

ԳՐԻՉ՚ Մժջպզմ, Դ՜սզ՛դփ ԾԱՂԿՈՂ՚ Սպՠվ՜ձճոփ 
ԹԵՐԹ՚ 48 (21—68)փ ՊՐԱԿ՚ 4 (Ա 11, Բ 15, Գ 13, Դ 9)փ 

ՆԻՒԹ՚ կ՜՞՜խ՜դփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 20,4×14փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձ 
(66՜—8՝՚ կզ՜ոզսձ)փ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 25—27փ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Մժջպճսդզսձ` 31՜փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 21՜, 31՜, 41՜, 49՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜-
՞զջ, դշմձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպ, ժ՜ձ՜մ, ճոժզփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջ, ճջճղ դՠջդՠջզ 
թ՜հջՠջգ կ՜ղճս՜թ ճս յճժճս՜թ (կ՜ձ՜ս՜ձ՟ չՠջնճսկ), ձ՜ՠս՚ ռՠ-
ռ՜ժՠջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 21՜—31՜ Աշ՜նզձ ՜ոպզծ՜ձ ժըխՠջզժճո՜ռ, 

ճջտ ՠձ ո՜խկճոՠջ՞ճստ — Ք՜ի՜ձ՜[յ]՜յՠպձ ա՞ՠոպ՜-

սճջզ տ՜ի՜ձ՜հզստձ ՠս ժխՠջզժճորտձ... 

՜. 21՝—2՜ Եջժջճջ՟ ժ՜ջ՞ ՟շձ՜յ՜ձզ — Կ՜-

ռճսռ՜ձՠձ աձւզջՠ՜էձ ՜շ՜նզ ՠյզոժճյճոզձ ՠս ՟ըձբ ՠ-

յզոժճյճո ա՝՜ձ՜էզ ՠժՠխՠռճհձ զ լՠշո ձճջզձ... 

՝. 22՜՝ Եջջճջ՟ ժ՜ջ՞ գձդՠջռճխզ — Կ՜ռճսռ՜-

ձՠձ աձւզջՠ՜էձ ՜շ՜նզ ՠյզոժճյճոզձ ՜շ ոՠկ՝ ՟ջ՜ձ 

պ՜ծ՜ջզձ... 

՞. 22՝—3՜ Չճջջճջ՟ ժ՜ջ՞ ՠջ՟կձՠռճսռմզ — Աթբ 

՜ս՜՞ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ ՜շ՜նզ ՠյզոժճյճոզձ... 

՟. 23՜—4՜ Հզձ՞ՠջճջ՟ ժ՜ջ՞ ՜ժ՜խզպ՜, ճջ ՠձ 

ն՜իգձժ՜էտ ՠս էճսո՜ջ՜ջտ հՠժՠխՠռզ — Կ՜ռճսռ՜ձբ ՜ջ-

ղզ՟զ՜ժ՜ձ ՜շ՜նզ ՠյզոժճյճոզձ աձճսզջՠ՜էձ ՠս ՠյզո-

ժճյճոձ ըըջ՜պբ... 

ՠ. 24՜—8՜ Վՠռՠջճջ՟ ժ՜ջ՞ ՠյճ՟զ՜ժ՜ձ՜ռ, ճջ 

ՠձ ժզո՜ո՜ջժ՜ս՜՞ճսձտ — Կ՜ռճսռ՜ձՠձ աձճսզջՠ՜էձ 

՜շ՜նզ ՠյզոժճյճոզձ հՠժՠխՠռզձ ՠս ՜ոՠձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ 

ԳՁ. Ոսջ՜ը էՠջ... 

ա. 28՜—9՜ Ձՠշձ՜՟ջճսդզսձ ՟զժրձ՜ռ, ճջ ՠձ 

ո՜ջժ՜ս՜՞ճսձտ — Ս՜ջժ՜ս՜՞ յ՜ջպ բ ոյ՜ո՜սճջՠէ զ 

ոՠխ՜ձ, կժջպՠէ ՠս տ՜ջճաՠէ... 

բ. 29՜—31՜ Յճջե՜կ տ՜ի՜ձ՜հ լՠշձ՜՟ջզ — Ըձ-

դՠջռճս՜թ ՜հո բ. Ս՜խկճո ՃԼԱ. Կռոջ՟... Ըձդՠջռճս՜թ 

հԵաՠժզՠէ. Ահոյբո ՜ոբ ժ՜կ՜ջ՜ջ Տբջ ՠս ՟ճս... 30՝—1՜ 

[Ք՜ջճա (պյ՜՞ջզռ պ՜ջ՝ՠջ)] — Աոպճս՜թ կՠթ, իա՜-

սջ ՠս ոտ՜ձմՠէ՜՞ճջթ... փ 

Բ. 31՜—41՜ Կ՜ձճչձ նճսջ ՜սջիձՠէճհ — Յ՜սճսջ 

Յ՜հպձճսդՠ՜ձ Տՠ՜շձ կՠջճհ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ ՜հո 

ժ՜ձճձ ժ՜պ՜ջզ. Ս՜խկճո Կռճսջ՟. Ձ՜հձ Տՠ՜շձ... 



Գ. 41՜—68՜ [0ջիձճսդզսձ ՠժՠխՠռսճհ] 

1. 41՜—9՜ [Յ]ճչի՜ձձճս Մ՜ձ՟՜ժճսձսճհ Հ՜հճռ 

ժ՜դճխզժճոզ Հըկձ՜ջժճսդՠ՜ձ ՠժՠխՠռսճհ — Ժճխճ-

չՠ՜է ՜ոպճս՜թ՜հձճհ տ՜ի՜ձ՜հ՜յՠպզձ աոջ՝՜ա՜ձ 

՟՜ոո յ՜ղպ՜սձբզռ... 

2. 49՜—68՜ Կ՜ձճչձ ձ՜ս՜ժ՜պՠ՜յ ՠժՠխՠռսճհ 

— Յՠջՠժճջՠ՜ իոժճսկձ էզձզ զ ձկզձ հՠժՠխՠռսճն... ՠս 

ճսդ ՜սջ ձ՜ս՜ժ՜պզո ժ՜պ՜ջզ զ վ՜շո Աոպճսթճհփ 

66՜—8՜ Ք՜ջճա ՠժՠխՠռսճհ, Ն՜ջՠժ՜ռճհձ ՜ո՜ռՠ՜է 

(«Գջզ՞ճջզ ՠջ[՞]») — Գ՜ձլ ՝՜խլ՜էզ ՝՜ջճսդՠ՜ձ կՠ-

թզձ ՞ըպՠ՜է ՠս թ՜թժՠ՜է. /Լջճսդզսձ ՜ձդՠջզ, ՝ՠջճխ 

ի՜կ՜հձզռ ՠս ՟ճս ձճհձ զձտձզձ զ ՝ձ՜սո... 

Դ. 68՝ [Մ՜ոձ Ձՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ Մ՜ղպճռզ] — 

[Հ]՜հջ ոճսջ՝ ըձ՟ջբ զ տբձ կ՜հջ ՠժՠխՠռզ ոճսջ՝, ազ 

լՠշձ՜՟ջՠոռՠո ա՜հո ՜ձճսձ ո՜ջժ՜ս՜՞... զ ձճհձ՟ յ՜-

իՠոռբ ՠս ՜կջ՜ռճսոռբ ՜ձճս՜կ՝ Հ՜սջ ՠս Ոջ՟սճհ ՠս Հճ՞-

սճհձ Սջ՝ճհ, ՜հեկ ՠս կզղպփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

25՝ Զ՜ձյզպ՜ձ Դ՜սզդ հզղՠ՜ զ Տբջփ 

41՜ Ժ ճոժ[զ]՞ձ՜ռ ՞ջճհո ձժ՜ջՠռ՜ս լՠշ՜կ՝ 

Սպՠվ՜ձճոզ, զ չ՜ձո Աշգձնճսռ, դզս՚ ՋԽԳ (1494)փ 

64՜ ԶՄժըջպզմ թըջճխո հզղՠռբտ զ Տբջփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 68՝ (ԺԵ—ԺԶ ՟՟. ՝ճէճջ՞զջ) Աջ՟, ճչ ՠխ՝՜հջ /// 

(ղ՜ջ.՚ ՜ձգձդՠշձՠէզ)փ 

2. 68՜ (ԺԹ ՟., ղխ՜՞զջ) Տբջ Աշ՜տՠէզ Մ՜ղպճռձ 

բփ 

1072 
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Էնկզ՜թզձ ՌՃՀԲ — 1723 

ԳՐԻՉ՚ Յ՜ջճսդզսձ ոջժ. Ճ՜իժՠռզփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Աոպճս՜թ՜-
պճսջ չջ՟.փ ԹԵՐԹ՚ 58. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—3՝, 57՝—8՝փ ՊՐԱԿ՚ 
1×2+Ա—Զ×12 (Գ 11, Դ 15, Ե 4, Զ 2)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՟ջճղ-
կճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 20×14,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձ (կզ՜ոզսձ՚ 
4՜—6՝)փ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 20—21 (23՚ 4՜—6՝)փ ԿԱԶՄ՚ 
՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ո-
պ՜շգ՚ դճսխդ (պՠո Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ)փ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 7՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚  պ՜ծ՜ջ (13՜), դշմձ՜հզձփ 
Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջ, ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, 
ժ՜յճհպ, ժ՜ձ՜մփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Աոպ՜շ Ա՚ [Վ՜ջտ Գջզ՞ճջզ Վ-
ժ՜հ՜ոզջզ՛]փ ԺԴ ՟. Թճսխդ, ՠջժոզսձ, ՠաջ՜ի՜պճս՜թ, ՝ճէճջ՞զջփ 
Կ՜ջ՟՜է՚ «///կ՜ջ՞՜ջբո ՠս ՜ս՜ջպ/// ոճջ՜փ Իոժ ՠջՠռ ///ոճսջ՝ 
Գջզ՞ճջՠո, ճջ Վժ՜հ՜ոբջ ժճմՠռ՜ս կզձմ ռ՜հեկ/// ՝՜աճսկ ծ՜շո 
կ՜ջպզ[ջճո՜ռ].../// Հ՜հո դ՜ջ՞կ՜ձՠ՜ռ...՜հձճջզժ Վժ՜հ՜ոբջ... 
Սճտ՜ ՠձ կՠա ՟ճսշձ ՠջժձ՜սճջ ՠս ծ՜ձ՜յ՜ջի ՜ջտ՜հճսդՠ՜ձ, ճ-
ջճչ ՠս ակՠա ///»փ Աոպ՜շ Բ՚ ՞ջճսդզսձ ՠս ժձտ՜՟ջճղկ պյճս՜թ 
կզսո ՠջՠոզռփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. պՠխ-պՠխ դ՜ձ՜տզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճսձ՜-
վճըճս՜թ, ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջ, ճսձզ դ՜վճս՜թ դՠջդՠջ (պՠո 
յջ՜ժ՜ի՜ղզս)փ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ տՠջթճս՜թ, ՜ձժզսձձՠջգ կզ վճտջ 
կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

1. 4՜—6՝ Յ՜խ՜՞ո իջ՜սզջՠէճհձ զ տ՜ի՜ձ՜հճս-

դՠ՜ձ. Ս՜իկ՜ձ՜՟ջճսդզսձ ՟՜ոպզ՜ջ՜ժճսդՠ՜ձ ձճ-
ջ՜թձՠ՜է կ՜ձժ՜ձռ, ճջ իջ՜սզջՠէճռ ՠձ հ՜ոպզծ՜ձ 
տ՜ի՜ձ՜հճսդՠ՜ձ. Խջ՜պտ ի՜ջժ՜սճջտ ՠս յզպ՜ձզտ 
՜ջ՜ջՠ՜է զ պբջ Աշ՜տՠէճհ Սզսձՠ՜ռ ձ՜ի՜ձ՞զ — Ա-

ջ՟, գոպ ժ՜ջ՞զ ե՜կ՜ձ՜ժզձ չ՜ջեՠ՜է ակ՜ձժճսձո զ 

ոձճսձ՟ ոջ՝ճսդՠ՜ձ... գձ՟ ՜հձկ դբ. Լճսոճչ ՠջՠո՜ռ պՠ-

ո՜ձՠկտ աէճհո՟. ՠջժջճջ՟՚ ճսոճսռ՜ձբ աձ՜ չՠջ/// (ղ՜ջ. 

դՠջզ)փ 

2. 7՜—57՜ Սժզա՝ձ ժ՜ջ՞զ ՜ոպզծ՜ձ՜ռ, ճջ 

լՠշձ՜՟ջՠձ զ մճջո ՠխ՜ձ՜ժո պ՜ջսճհձ 
՜. 7՜—13՜ Աշ՜նզձ ՜ոպզծ՜ձ ժխՠջզժճո՜ռձ, 

ճջ ՠձ ՝ՠկ՝՜ժ՜ձտ — Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ գոպ րջզ-

ձզ... 

՝. 13՜—7՜ Աշ՜նզձ ժ՜ջ՞ ՟ըշձ՜՝՜ռզձ — Յՠպ 

ըձժՠէճհ ՠյզոժճյճոզձ Սճսջ՝ ոՠխ՜ձճհձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ՜ս... 

՞. 17՜—9՝ Եջժջճջ՟ ժ՜ջ՞ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ 

՜ձ՜՞՜ձճոզ, ճջ դ՜ջ՞կ՜ձզ չՠջգձդՠջռրխ — Տ՜ձզձ 

աձճսզջՠ՜էձ ՜շ ոՠկո ՟ջ՜ձձ զ կբն ՠժՠխՠռսճհձ... 

՟. 19՝—22՜ Եջջճջ՟ ժ՜ջ՞ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ ՠջ՟-

կձ՜ռճսռմզձ — Ս՜ժ՜սզժ հ՜շ՜ն կ՜պմզձ ՠս ՜ոՠձ, 

Ս՜խկճո 

ՠ. 22՜—5՜ Չճջջճջ՟ ժ՜ջ՞ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ ն՜-

իգձժ՜էզձ — Աոՠձ Ս՜խկճո. Լճհո պճսջ, Տբջ, ՜մ՜ռ... 

ա. 25՜—30՜ Հզձ՞ՠջճջ՟ ժ՜ջ՞ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ 

ժզո՜ո՜ջժ՜ս՜՞՜ռ, ճջ ՠձ ՟ըյզջտ — Ք՜ի՜ձ՜հ՜յՠ-

պձ կզձմ՟ՠշ բ ո՜ջժ՜ս[՜]՞՜պ՜ձձ... 

բ. 30՜—9՝ Կ՜ձճձ հճջե՜կ Ս՜ջժ՜ս՜՞ լՠշձ՜՟-

ջՠձ — Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ ՠս ՜հէ տ՜ի՜ձ՜հտ, ո՜ջժ՜-

ս՜՞ճսձտձ գոպ րջզձզ... 

գ. 39՝—57՜ Կ՜ձճձ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ տ՜ի՜ձ՜հզ 

— Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ գոպ րջզձզ զ ոջ՝՜պճսձ ՠժՠ-

խՠռսճհձ... 47՝—8՝ Ես ՜հէ տ՜ի՜ձ՜հտձ ՜ոՠձ ատ՜ջճաո... 

57՜ Ասջիձճսդզսձ չՠխ՜ջզ — Ախ՜մՠկտ ատՠա, Տբջ Յզ-

ոճսո Քջզոպճո, ՠս ըձ՟ջՠկտ հ՜շ՜պ ճխճջկճսդՠձբ տճսկ-

կբ... Հ՜ձբ ան՜կ՝շձ ՠս ՜ոբ. Հ՜ձռբ զ տբձ Տբջ Աո-

պճս՜թ աիզձ կ՜ջ՟ձ ՠս ա՞ՠռճսռ՜ձբ աչՠխ՜ջձ... Ոջ 

գձպջՠռՠջ ՠս գձժ՜է՜ջ. Հ՜հջ կՠջփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

42՝ Աը չ՜ՙհ կՠա, դբ ՜հո ե՜կո ազձմ ՠխՠսփ 



 

56՝ Գթ՜՞ջՠռ՜ս լՠշ՜կ՝` Յ՜ջճսդզսձ ո՜ջժ՜ս՜-

՞զ ՜ձ՜ջե՜ձզ Ճ՜իժՠռճհ, զ ՟ջ՜ձ Սճսջ՝ Էնկզ՜թձզ, զ 

չ՜հՠէճսկձ Աոպճս՜թ՜պճսջ ՜ոպս՜թ՜՝՜ձ չ՜ջ՟՜յՠ-

պզ, աճջ Տբջ Յզոճսո ՝՜ջճչ չ՜հՠէփ Ի դվզձ Հ՜հճռ ՌՃՀԲ 

(1723) ՠխՠս աջ՜սփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 2՝փ 

1073 
Գ Ր Ի Գ Ո Ր  Տ Ա Թ Ե Ւ Ա Ց Ի   

Յ Ա Ղ Ա Գ Ս  Գ Ա Ւ Ա Զ Ա Ն  Տ Ա Լ Ո Յ  
[Էնկզ՜թզձ] ՌՃՁԱ — 1732 

ԳՐԻՉ՚ Պճխճո ՟յզջ Բ՜էչՠռզփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Աոպճս՜թ՜պճսջ 
Տզ՞ջ՜ձ՜ժՠջպռզփ 

ԹԵՐԹ՚ 58. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜՝, 2՝, 42՝, 57՜—8՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—
Դ×14 (Ա 12, Դ 16) + 1×2փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒ-
ԹԻՒՆ՚ 19,8×14,8փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 19փ 
ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟, ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, 
՜ոպ՜շգ՚ ա՜ջ՟՜իզսո կՠպ՜տոփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 3՜, 43՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձ (3՜), դշմձ՜հզձ (43՜)փ 
Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպ, ՟ՠ-
խզձփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. պՠխ-պՠխ (ոժա՝ճսկ ՠս չՠջնճսկ) ռՠռ՜-
ժՠջփ Լճսո՜ձռտձՠջզձ՚ դ՜ձ՜տզ ծ՜յ՜խճսկփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ տՠջ-
թճս՜թ, ռՠռ՜ժՠջ, ՜ձժզսձձՠջգ՚ կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 3՜—41՝ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձճսդզսձ ՞ջճռո, ժ՜կ՜սձ 

Աոպճսթճհ ա՜հո զձմ ժ՜հ զ պճսվ ՞ջճռո ՜հո, ձ՜ը ՠս 
՜շ՜ն Վ՜ոձ թ՜հջ՜՞ճհձ ՞՜ս՜ա՜ձ պ՜էճհ ՜ղ՜ժՠջ-
պՠ՜է ոյ՜ո՜սճջ՜ռ ՝՜ձզձ, Յճչ՜ձձճս յզպ՜ժ ՜-
ղ՜ժՠջպզ Գջզ՞ճջզ Եշ՜կՠթզ ՜ջ՜ջՠ՜է աղ՜ջ՜՟ջճս-
դզսձ ժ՜ջ՞՜ռ մճջՠտպ՜ո՜ձ ՜ոպզծ՜ձզ չ՜ջ՟՜յՠ-
պ՜ռ, զ էճսո՜սճջ ՝՜ձզռ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ կ՜ջ՞՜ջբ-
զձ Եո՜հՠ՜ էճսո՜սճջ կպրտ ՠս կՠժձօխրջբձձ զկ[ձ] 

պՠ[ո]ճսդՠ՜կ՝ ժ՜ջ՞՜սճջՠ՜է. Յ՜խ՜՞ո ՞՜ս՜ա՜ձ 
պ՜էճհ ՜ղ՜ժՠջպՠ՜է ոյ՜ո՜սճջ՜ռ ՝՜ձզձ — Զ՜ջ-

՟՜ջՠձ ՞՜ս՜ա՜ձձ ՠս ՟ձՠձ զ պՠխ ոՠխ՜ձձ... 

՜. 6՝—11՜ [Աշ՜նզձ ՜ոպզծ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպճս-

դՠ՜ձ] — Ես ըոժո՜ձզձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ. Իկ՜ոպճսդզսձ հՠջժ-

ձ՜հզձ զնՠ՜է... 

՝. 11՜—4՜ Եջժջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպճս-

դՠ՜ձ — Սժո՜ձզձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ ԴՁ. Ցըձթ՜ ՜հորջ ՠժՠխՠ-

ռզ Աոպճսթճհ... 

՞. 14՜—7՜ Եջջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպճս-

դՠ՜ձ — Սժո՜ձզձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ ԳԿ. Ոչ ՠջն՜ձզժ ծ՜շ՜-

՞՜հդ... 

՟. 17՜—20՝ Սժզա՝ձ մճջջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ բ չ՜ջ-

՟՜յՠպճսդՠ՜ձ — Մպ՜ձՠձ ՠժՠխՠռզ ՠս ՠջդ՜ձ զ ի՜-

ջ՜ս՜զձ ժճխկձ... 

ՠ. 20՝—4՜ Սժզա՝ձ իզձկՠջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձզ 

չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ՜ձ — Դ՜ջլՠ՜է զ ձճհձ պՠխզձ ոժո՜-

ձզձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ ԲԿ. Աձ՟՜՟՜ջ ՠջժզձո... 

ա. 24՜—6՝ Սժզա՝ձ չՠռՠջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ չ՜ջ-

՟՜յՠպճսդՠ՜ձ — Դ՜ջլՠ՜է պՠխզձ ոժո՜ձզձ. ղ՜ջ՜-

ժ՜ձ ԲՁ. Ոչ ՠջն՜ձզժ պբջ ոճսջ՝ Գջզ՞ճջ... 

բ. 26՝—9՝ Սժզա՝ձ ՠսդձՠջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ չ՜ջ-

՟՜յՠպճսդՠ՜ձ — Յՠպ ՜հոճջզժ ՟՜շձ՜ձ զ ի՜ջ՜ս-

ժճխկբձ ՠս ՠջդ՜ձ զ իզսոզո՜ժճխկ... 

գ. 29՝—33՜ Սժզսպձ Ը—ՠջճջ՟ — Դ՜ջլՠ՜է զ 

ձճհձ պՠխզձ ՠս ոժո՜ձզձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ ԱՁ. Տբջ, ճջ ա՞դճս-

դզսձգ՟ տճ... 

դ. 33՜—6՝ Սժզա՝ձ զձձՠջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ չ՜ջ-
՟՜յՠպճսդՠ՜ձ — Դ՜ջլՠ՜է զ ձճհձ պՠխզձ ոժո՜ձ[զձ] 
ղ՜ջ՜ժ՜ձ ԳՁ. Ոջ ՜ջ՜ջՠջ արջճսդՠ՜կ՝... 

ե. 36՝—41՜ [Ս]ժզա՝ձ պ՜ոձՠջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձզ 
չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ՜ձ — Գ՜յձն զ հ՜պՠ՜ձձ ՠս ոժո՜ձզձ 
ժ՜ջ՞ ըաՀ՜ո՜ջ՜ժ՜ռ ե՜կճսձ... հՠպ ՜հոճջզժ ոժզա՝ձ 
՜շձճս ձճջգձթ՜հ չ՜ջ՟՜յՠպձ տ՜ջճաճսդզսձփ Վՠջնփ 

Տՠո պյ. «Գզջտ ՜ոպզծ՜ձ պ՜էճհ ՟յջ՜ռ...», Կ. Պճ-

էզո, 1752, բն 54—222փ 

Բ. 41՝—2՜ Ասջիձճսդզսձ չՠխ՜ջզ — Ախ՜մՠկտ 
ատՠա, Տբջ Յզոճսո Քջզոպճո, ՠս ըձ՟ջՠկտ հ՜շ՜պ ճխճջ-
կճսդՠձբ տճսկկբ... ճջ գձպջՠռՠջ ՠս գձժ՜է՜ջ աՠջ՜ձՠէզ 
ՠս աՠջն՜ձզժ. Հ՜հջ կՠջ ճջ հՠջժզձո ՠոփ 

Գ. 43՜—56՝ [Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհ Յ՜խ՜՞ո 
՞՜ս՜ա՜ձ պ՜էճհ (ժջժ. 6՝—14՜)] — Ես ո՜ջժ՜ս՜՞ձ 
՜ոբ. Ես ՠսո ը՜խ՜խճսդՠ՜ձփ 0ջիձՠ՜ Տբջփ 0ջիձճսդզսձ 
ՠս վ՜շտփ Ես ոժո՜ձզձ ղ՜ջ՜ժ՜ձձ. Իկ՜ոպճսդզսձ ՠջժ-
ձ՜հզձ զնՠ՜է զ չՠջճսոպ...  

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

2՜ Թվզձ ՌՃԾԱ (1732) ռ՜ձժ՜ռ՜հ ՜հո ղձճջի՜էզռ 

պ՜շզձ, Ծ՜հջ՜՞ճհձ ՠս կ՜ոձ՜սճջ ՞՜ս՜ա՜ձ զ կզ՜ոզձ, 

Տզ՞ջ՜ձ՜ժՠջպռզ Աոպճս՜թ՜պճսջ չ՜ջ՟՜յՠպձ, Աո-

պճս՜թ՜բն ՞՜իզձ, ճջ ՝ձ՜ժՠ՜է բջ չ՜խճսռ էբջ չ՜խճսռ 

ե՜կ՜ձ՜ժզձ ՞թ՜՞ջՠէ պչզ ՜խտ՜պճսժ Պոխճո ՟յջզձ, 

[հ]զղ՜պ՜ժ զկ կՠխճսռՠ՜է ՜ձլզձ, հՠպ ՜ոպՠ՜ռ ՠէ՜ձբ-

էճս պ՜շ՜յՠ՜է Բ՜ջոՠխ ՜՝ՠխ՜զձ էզձզ. ՜կբձփ 

41՜ Ի դվզձ ՌՃՁԱ (1732) ՜կզձ, ռ՜ձժ՜ռ՜հ ՞ջզմ 

՜հո ՝ճսջ՜ոպ՜ձզձ զ ՝շձ՜ժ՜էճսդզսձ Եջՠչ՜ձ՜հ ըո-

պ՜ոզջպ Իյջ՜իզկ վ՜ղ՜զձ, ճջ հճհե ձՠխբջ տջզոպրձՠ-

՜հտձ չ՜ոձ ա՜ըզջզձ. Տզ՞ջ՜ձ՜ժՠջպռզ Աոպճս՜թ՜-

պճսջ չ՜ջ՟՜յՠպձ, ճջ ՝ձ՜ժՠ՜է բզ չ՜խճսռ ՜կ՜ձ՜ժզ 

Աոպճս՜թ՜բն ՞՜իզձ, ՞ջՠէ պճսզ լՠշ՜կ//(41՝)՝ձ 

Բ՜էչՠռզ Պոխճո ՟յջզձ. ՜կբձփ Հ՜հջ կՠջփ 



Ձՠշո ՠջդ՜, ՞զջո կձ՜, 

Ոչ ճջ ժ՜ջ՟՜, դճխ ազո հզղՠ՜փ 

Ոչ ՠխ՝՜յջտ, կզ կՠխ՜՟ջբտ ըճղջ՜ձռո ժ՜կ ող՜-

է՜ձ՜ռոփ 

56՝ Աս՜ջպՠռ՜ս վճտջ պՠպջ՜ժո ՌՃՁԱ (1732) 

դճսզձ Հ՜հճռ, կ՜հզոզ ԻԵ, զ ՟ջ՜ձ ոճսջ՝ կՠձ՜ջ՜ձզոփ 

1074 
Մ Ա Շ Տ Ո Ց  

 ՌՃՀԱ — 1722 

ՍՏԱՑՈՂ՚ Սպՠվ՜ձճո չջ՟.փ 
ԹԵՐԹ՚ 180. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—3՜, 38՝, 39՜՝, 78՝—9՝, 

176՜—80՝փ ՊՐԱԿ՚ 1×2+Ա—Գ×12+Ա—ԺԲ×12 (Դ, Ե 10) +1×2փ 
ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՟ջճղկճչ՚ ՠշ՜կ՜իզժ ՠս պ՜շՠջ «A», «O» 
(պ՜ջ՝ՠջ՚ 39—130, ձ՜ՠս՚ 1—2 ՠս 179—180)փ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 
18,5×13,7փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջ, ձրպջ՞զջ՚ 175՝փ 
ՏՈՂ՚ 22—24փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կբնպՠ-
խճսկ՚ ՟ջճղկճս՜թ ը՜մՠէճսդզսձ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ 
թ՜խժ՜ա՜ջ՟ ժպ՜սփ 

 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 4՜, 21՝փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձ, ժՠձ՟՜ձ՜ժ՜ձ (6՜)փ 
Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ կ՜ջ՟՜՞զջ (80՜), ժՠձ՟՜ձ՜՞զջ (145՜), դշմ-
ձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ձ՜ջձն՜՞ճհձ, ոՠսփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. 39—180 դՠջՠդՠջճսկ ըճձ՜սճսդՠ՜ձ 
իՠպտՠջ, չՠջ՜ձճջճ՞ճս՜թ դՠջդՠջ ՠս դ՜ձ՜տզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճս-
ձ՜վճըճս՜թփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ պՠխ-պՠխ տՠջթճս՜թ, ռՠռ՜ժՠջ, ժ՜-
յզմձՠջձ՚ գձժ՜թփ 

 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 3՝ Ց՜ձժ բ Մ՜ղպճռզո — Աշ՜նզձձ բ՚ Ք՜ի՜ձ՜-

հճսդզսձփ Եջժջճջ՟՚ Եժՠխՠռզ րջ[ի]ձՠէփ Եջջճջ՟՚ Ք՜ի՜-

ձ՜յՠ՜յդ՜խփ 

Ա. 4՜—38՜ Սժզա՝ձ ՜ոպզծ՜ձ՜ռ ժխՠջզժճո՜ռ, 

ճջ ՠձ ո՜խկճոՠջ՞ճստ ՠս ՜սՠէ՜թճստ ՠս ՜հէձ գոպ զս-
ջ՜տ՜ձմզսջ ժ՜ջ՞զ — Ես հ՜շ՜ն թըՠձ ըճսձժ Սճսջ՝ ոՠ-

խ՜ձճհձ... 

՜. 5՜՝ Աշ՜նզձ ժ՜ջ՞ ՟շձ՜յ՜ձզձ — Ես հՠպ 

թըՠէճհ ՠյզոժճյճոզձ ըճսձժ Սջ՝ճհ ոՠխ՜ձճհձ... 

՝. 6՜՝ Եջժջճջ՟ ժ՜ջ՞ գձդՠջռճխճսդՠ՜ձ — Ս՜ջ-

ժ՜ս՜՞ձ տ՜ջճաբ. Ես ՠսո ը՜խ՜խճսդՠ՜ձ... Ախ՜մՠոռճստ 

աԱոպճս՜թ Հ՜հջ ՜կՠձ՜հձ... 

՞. 6՝—7՜ Եջջճջ՟ ժ՜ջ՞ ՠջ՟կձՠռճսռմ՜ռձ — 

Ս՜ջժ՜ս՜՞ձ տ՜ջճաբ. Ես ՠսո ը՜խ՜խճսդՠ՜ձ... Եխ՝՜ջտ 

յ՜պճս՜ժ՜ձտ... 

՟. 7՜—8՝ Չճջջճջ՟ ժ՜ջ՞ ՜ոպզծ՜ձզ ն՜իգձժ՜-

էճսդՠ՜ձ — Աթբ ՜շ՜նզ ՠյզոժճյճոզձ աձճսզջՠ՜էձ ՜-

ս՜՞ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ ՠս տ՜ջճաբ... 

ՠ. 8՝—12՜ Հզձ՞ՠջճջ՟ ժ՜ջ՞ ժզո՜ո՜ջժ՜ս՜-

՞՜ռ, ճջ բ Դյզջ — Աթբ աձճսզջՠ՜էձ ՜ս՜՞ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ 

՜շ՜նզ ՠյզոժճյճոզձ, պՠ՜շձ՜՞ջբ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո... 

ա. 12՜—21՜ Կ՜ձճձ հճջե՜կ ո՜ջժ՜ս՜՞ լՠշձ՜-

՟ջՠձ — Զ՞ձՠճս ՠյզոժճյճոձ ՠս ՜հէ տ՜ի՜ձ՜հտ գոպ ր-

ջզձզ... 

բ. 21՝—38՜ Կ՜ձճձ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ տ՜ի՜ձ՜հզ 

— Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ գոպ րջզձզ զ ոջ՝՜պճսձ ՠժՠ-

խՠռսճհձ... 28՝—9՝. Ես ՜յ՜ ՠջ՞ՠձ ՠխ՜ձ՜ժ՜ս տ՜ի՜-

ձ՜հտձ ՠս ո՜ջժ՜ս՜՞ճսձտձ... 

Բ. 40՜—78՜ [0ջիձճսդզսձ ՠժՠխՠռսճհ] 

1. 40՜—7՝ Յճչի՜ձձճս Մ՜ձ՟՜ժճսձՠռսճհ Հ՜հճռ 

ժ՜դճսխզժճոզ ՜ո՜ռՠ՜է. Ի իզկձ՜ջժճսդզսձ ոջ՝ճհ 
ՠժՠխՠռսճհ — Ժճխճչՠ՜է ՜ոպճս՜թ՜յձճյզձ տ՜ի՜ձ՜-

հ՜յՠպզձ ձՠջ՝ճխՠ՜ձ... 

2. 47՝—66՝ Կ՜ձճչձ ՠժՠխՠռզ ՜սջիձՠէճհ — Յՠ-

ջՠժճջՠ՜հ իոժճսկձ էզձզ զ ձկզձ պՠխսճնձ կզձմՠս ռ՜շ՜-

սճպձ... 

3. 66՝—74՜ Կ՜ձճչձ ձ՜ս՜ժ՜պՠ՜ռ ՠժՠխՠռճհ 

ոջ՝ՠ՜է պ՜ծ՜ջզ ՠս ղ՜ջեՠ՜է ոՠխ՜ձճհ, ճջ հ՜ձրջզ-
ձ՜ռ կպՠ՜է զռբ ՜հոյբո ՜սջիձՠոռՠձ ՠս ի՜ոպ՜պՠձ 
— Մպ՜ձբ ՠյզոժճյճոձ ի՜ձ՟ՠջլ տ՜ի՜ձ՜հզստձ... 

4. 74՜՝ Կ՜ձճչձ հճջե՜կ ձճջ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհ — 

Հ՜ոպ՜պՠձ զ պՠխսճն զսջճսկ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո զ դզս 

ՃԺԷ... 

5. 75՜—8՜ Կ՜ձճչձ ՜ս՜ա՜ձ ՜սջիձՠէճհ, ճջ ճս-

ձզ աոժզա՝ձ վջժճսդՠ՜ձ հ՜ոպճս՜թ՜հզձ ղձճջիոձ չՠ-
ջըոպզձ թձզռՠէճռձ, չ՜ոձազ մՠս բ ժ՜պ՜ջՠ՜է ՠժՠխՠ-

ռզձ, ճջ ճմ ճսձզ աթձճսձ՟ ճջճչ՜հձզ զսջճհ — Ես ՜ջ՟, 

՜հո բ ժ՜ջ՞՜սճջճսդզսձ. Հ՜ոպ՜պՠձ ա՜ս՜ա՜ձձ զ 

պՠխսճն զսջճսկ... 

Գ. 80՜—175՜ Կ՜ձճձ հճջե՜կ ՠյզոժճյճո, ժ՜կ 

տ՜ի՜ձ՜հտ, ժ՜կ ի՜հջ՜յՠպ, ժ՜կ ճսըպզ ՜շ՜նձճջ՟ 
ժ՜պ՜ջզ կ՜իճս՜կ՝ ա՜հո ժ՜ջ՞՜սճջճսդզսձ ՜ջ՜ո-
ռՠձ էճս՜ռկ՜ձ ՠս յ՜պ՜ձ՜ռ ՠս ՜հէ ժ՜ձճձՠ՜է յ՜հ-
կ՜ձ՜սճջ ժ՜ջ՞՜ռձ — Եջդ՜ձ ձ՜ը ճսջ աի՜ձ՞զոպձ 

յ՜պջ՜ոպՠձ տ՜ի՜ձ՜հտձ եճխճչջ՟րտձ... 

՜. 145՜—51՝ Իոժ հՠջժջճջ՟ճսկ ՜սճսջձ — Եջդ՜ձ 

զ ի՜ձ՞զոպձ ՠս հՠջդ՜էձ ՜ոՠձ. աԱձ՝զթոձ... 

՝. 151՝—6՜ Կ՜ձճչձ ՠջջճջ՟ ՜սճսջձ — Եջդ՜ձ զ 

՞ՠջՠակ՜ձձ ՠս ՜հո ժ՜ձճձ ժ՜պ՜ջզ, Ս՜խկճո. Եխզռզձ 

՜ժ՜ձն տճ... 

՞. 156՜—8՜ Կ՜ձճձ մճջջճջ՟ ՜սճսջձ — Եջդ՜ձ զ 

ի՜ձ՞զոպձ ՠս ՜հո ժ՜ձճձ ժ՜պ՜ջզ, Ս՜խկճո. Հճ՞զ տճ 

՝՜ջզ ՜շ՜նձճջ՟ՠոռբ... 



 

՟. 158՜—61՝ Կ՜ձճչձ իզձ՞ՠջճջ՟ ՜սճսջձ — Եջ-

դ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ, Ս՜խկճո. Ըձ՟ հՠջՠժճհո ի՜ձ՞զ... 

ՠ. 161՝—3՜ Կ՜ձճձ չՠռՠջճջ՟ ՜սճսջձ — Ս՜խ-

կճո. Սզջՠռզ ազ էճսզռբ... 

ա. 163՜—6՜ Կ՜ձճձ ՠսդձՠջրճջ՟ ՜սճսջձ — Ս՜խ-

կճո. Հճ՞զ տճ ՝՜ջզ ՜շ՜նձճջ՟ՠոռբ... ՠս կզ ՜ձպՠո 

՜շձբջ ա՜խրդո թ՜շ՜հզռ տճռ, ՝՜ջՠըրոճսդՠ՜կ՝ ՜կՠ-

ձ՜հձ ոջ՝ճռ, ազ տՠա չ՜հՠէբ վ՜շտփ 

— 166՜—71՝ Գ՜ձլ տ՜ի՜ձ՜հ՜դ՜խզձ ՜ո՜ռ 

հՠսպ Փ՜շտ զ ՝՜ջլկ՜ձ (թ՜հջ՜ժ՜յ՚ «Մ՜ձչզէզ ՠ») 
— Մՠթ ՠս իարջ ՜ձճսձ իջ՜ղ՜էզ, /Հ՜հջ ի՜կ՜հձզռ Աո-

պճս՜թ ժՠձ՟՜ձզ... 

— 171՝—2՝ Տ՜խ ՜ձճհղ ՠս է՜ս — Ոջ՟զտ էճսոճհ Հր-

ջգձ կՠթզ, /Ք՜ի՜ձ՜հզռ ՟՜ոտ ռ՜ձժ՜էզ... 

— 172՝—4՝ Տ՜խ ՜ձճհղ ՠս է՜ս ՟ոտջ իգձժձզ (՛) 

լ՜հձ ՜ո՜հ (թ՜հջ՜ժ՜յ «Ա—Ք») — Ամտ զկ թճչ՜ռՠ-

՜է /Գՠպտ հզձբձ իճոՠ՜է... 

— 174՝—5՜ (Աձըճջ՜՞զջ) — Ք՜ձտ՜ջ ՜շզ ճմ 

ղ՜իՠռ՜հ, /Ի կբն կՠխ՜ռ ղ՜խ՜ըՠռ՜... Մ՜հջ ՝՜ջՠըրոՠ-

՜ Յզոճսոզ, /Վ՜ոձ ՜հո ՞ՠջզ Թ՜թբճոզփ 

Դ. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձ, ԺԸ ՟.] 
175՝ Կ՜ձճձ ժ՜պ՜ջՠէճհ աչՠջնզձ րթճսկձ իզ-

ս՜ձ՟՜ռ — Պ՜պջ՜ոպՠոռզ իզս՜ձ՟ձ ոՠխ՜ձ կզ կ՜տճսջ 

ժպ՜սճչ թ՜թժՠ՜է... զոժ տ՜ի՜ձ՜հձ աղզղ զսխճհձ ճսձզռզ 

զ ժ՜յպ՜՞ճհձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

Ա վՠխժ (Սպ՜ռճխզ ծձղ՜՟ջճղկ) Յզոճսոզ Քջզոպճ-

ոզ թ՜շ՜հ՚ Սպՠվ՜ձճո չ՜ջ՟՜յՠպ, դվզձ ՌՃՀԱ 

(1722), ՟՜կ[՜] ՜կոզձ Գ—ճսկձ (իճժպՠկ՝ՠջ 19)փ  

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 180՝ Զ՜ձ՜ա՜ձ ի՜ղզսձՠջփ 
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ԹԵՐԹ՚ 56. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜՝, 55՝—6՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—Է×8փ ՆԻՒԹ՚ 
դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 19×13,6փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ-
՞զջփ ՏՈՂ՚ 16փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ ՟շձ՜-
ժճչ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ժպ՜սփ 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 2՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚  ՝ճսո՜ժ՜ձ (2՜)փ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ-
՞ճսռ՜՞զջ (2՜)փ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜ձ՜մ, չ՜ջ՟՜՞ճհձ, ղ՜՞՜-
ձ՜ժ՜՞ճհձփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ոժա՝զ ՠս չՠջնզ դՠջդՠջգ՚ ռՠռ՜ժՠջփ 
Կ՜ակզ ժ՜ղզձ ՠս ՜ձժզսձձՠջգ կզ վճտջ կ՜ղճս՜թ, կ՜ո՜կ՝ ռՠռ՜-
ժՠջփ 

 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 2՜—55՜ Ս՜իկ՜ձ՜՟ջճսդզսձ ժզո՜ո՜ջժ՜ս՜-

՞զձ ՠս ձճջգձթ՜ կ՜ձժ՜ձռձ, ճջտ իջ՜սզջՠէճռ ՠձ ՜ո-
պզծ՜ձ տ՜ի՜ձ՜հճսդՠ՜ձ. Խջ՜պտ ի՜ջժ՜սճջ ՠս յզ-
պ՜ձզ, ՜ջ՜ջՠ՜է բ Մՠթ չ՜ջ՟՜յՠպձ Գջզ՞ճջ իեշբ-

պճջզ... 
1. 2՜՝ [Խջ՜պ] — Աջ՟, գոպ ժ՜ջ՞զ ե՜կ՜ձ՜ժզձ 

չ՜ջեՠ՜է ակ՜ձժճսձոձ զ ոձճսձ՟ ոջ՝ճսդՠ՜ձ... 

2. 2՝—17՜ [Կճմճսկձ ո՜ջժ՜ս՜՞՜ռ] — Ես ՠյզո-

ժճյճոձ ՠս տ՜ի՜ձ՜հտձ ՜ոՠձ զ կբն ՜պՠձզձ... 

3. 17՜—8՜ Աշ՜նզ ժ՜ջ՞ ՟շձ՜յ՜ձզձ — Ես հՠպ 

թըՠէճսձ ՠյզոժճյճոզձ ըճսձժ Սճսջ՝ ոՠխ՜ձճհձ... 

4. 18՜—9՜ Եջժջճջ՟ ժ՜ջ՞ գձդՠջռճխճսդՠ՜ձ — 

Ս՜ջժ՜ս՜քձ տ՜ջճաբ. Ես ՠսո ը՜խ՜խճսդՠ՜ձ... 

5. 19՝—20՜ Եջջճջ՟ ժ՜ձճձ ՠջ՟ըկձբռճսռմ՜ռձ — 

Ք՜ջճաբ ո՜ջժ՜ս՜քձ, Ես ՠսո ը՜խ՜խճսդՠ՜ձ... Եխ՝՜յջտ 

յ՜պճս՜ժ՜ձ... 

6. 20՜—2՜ Չճջջճջ՟ ժ՜ձճչձ ՠս ժ՜ջ՞ ՜ոպզ-

ծ՜ձզձ, ՜[հ]ոզձտձ՚ ն՜իգձժ՜էզձ — Աթբ ՜շ՜նզ ՠյզո-

ժճյճոզձ ՜ս՜տ ո՜ջժ՜ս՜քձ աձճսզջՠ՜էձ... 

7. 22՜—5՝ Հզձ՞ՠջճջր՟ ժ՜ջ՞ ՜ս՜՛՞ ո՜ջժ՜ս՜-

՞զձ բ, ճջ բ ՟յզջ — Աթբ աճսզջՠ՜էձ ՜ս՜՞ ո՜ջժ՜ս՜տձ 

՜շ՜նզ ՠյզոժճյճոզձ, պՠ՜շձ՜՞ջբ... 

8. 25՝—36՝ Կ՜ձճչձ հճջե՜կ ո՜ջժ՜ս՜ք լՠշձ՜-

՟ջՠձ — Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ ՠս ՜հէտ ոճսջ՝ գոպ ՜սջզ-

ձզձ... 

9. 36՝—55՜ Կ՜ձճձ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ տ՜ի՜ձ՜-

հզձ — Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ ՠս ՜հէ տ՜ի՜ձ՜հտձ, ճջ գձ՟ 

ձկ՜յ ժ՜ձ...փ 6՝—8՜ Ես ՜հէ տ՜ի՜ձ՜հտձ ա՜հո տ՜ջճաՠձ 

զ լ՜հձ ՜ձճսղ ՠխ՜ձ՜ժոձ. Աոպճս՜թ կՠթ, իա՜սջ ՠս 

ոտ՜ձմՠէ՜՞ճջթ...փ Ես Խ ՜սջ հՠժՠխՠռզձ ժ՜հռբ, աժ՜ջ՞ձ 

ճսո՜ձզ ՠս ազձտձ թ՜ձզռբ դբ ճսկ ձկ՜ձՠռ՜սփ Ես Քջզո-

պճոզ Աոպճսթճհ կՠջճհ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 2՜, 33՝, 54՝ Գզջտո Սճսջ՝ Էնկզ՜թ-

ձ՜ բփ 
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ԹԵՐԹ՚ 70. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—21՝, 22՝, 65՜—70՝փ ՊՐԱԿ՚ 3×8 
(Ա 5)+Ա—Դ×10 (Ա 11, Բ 12)+1×6փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՟ջճղկճչ, 
պ՜ջ՝ՠջ՚ 1—21 ՠս 62—70փ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 18,8×13փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ 
կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 19փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟, ղ՜՞՜-
ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ ոպճս՜ջ՜դճսխդ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդփ 

 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 23՜, 58՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձ (27՝): Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմ-
ձ՜՞զջ, ժՠձ՟՜ձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ճսջճս՜՞թ՜հզձփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. պՠխ-պՠխ վճտջ յ՜պշճս՜թտձՠջ, ռՠռ՜-
ժՠջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ` տՠջթճս՜թ ՠս ռՠռ՜ժՠջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 22՜—64՝ Տՠ՜շձ Ղ՜ա՜ջճս հ՜կբձզկ՜ոպ 

ի՜հջ՜յՠպբ Ակՠձ՜հձ Հ՜հճռ, ՜ջ՜ջՠ՜է աԿ՜ջ՞ թ՜հ-
ջ՜՞ճհձզ զղը՜ձճսդՠ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ զ էճսո՜պճս 
՝՜ձզռ Քջզոպճոզ ՠս զ կ՜ջ՞՜ջբզռ ՠս հ՜շ՜տՠէճռ ՠս 
չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ ոջ՝ճռ 

Տՠո լՠշ. 1056, 9՜—67՝. § 1. Նը. /22՜—7՜փ 

՜/27՜—30՜փ ՝/30՜—2՜փ ՞/32՜—3՝փ ՟/34՜—6՜փ ՠ/36՜—

8՝փ ա/39՜—41՝փ բ/41՝—5՝փ գ/45՝—8՜փ դ/48՜—50՜փ 

ե/50՜—7՜փ 2. Նը. /57՝փ ՜/58՜—60՜փ ՝/60՜—1՝փ ՞/61՝—

2՝փ ՟/62՝—4՝փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 21՜ (Նրպջ՞զջ) Զ՜տ՜ջզ՜ ՠյզոժճյճո հ0ղ՜-

ժ՜ձռզ ոպ՜ռ՜հ ա՜հո ՞ջճս՜թտո զ հՈսաճսկզ ՞զսխձ զ 

՝՜ջՠյ՜ղպ հ՜ղը՜ջի՜ժ՜ձբ, զ ՌՄԾԷ (1808) դճսճն կՠ-

ջճսկփ 

2. 21՜ (Նրպջ՞զջ) Ի ՌՄԿ (1811) դճսճն կՠջճսկ ՠս 

զ հր՞ճոպճոզ ՜կոՠ՜ձձ ՠջՠսՠռ՜ս զ ժճխկձ իզսոզոճհ ՞զ-

ո՜սճջ ՜ոպխ կզ ՠս պՠսՠ՜ռ զ ՝՜աճսկ ՜սճսջո. ՜հէ Աո-

պճս՜թ զ ՝՜ջզձ ՠաՠջՠոռբփ 

3. 70՝ (Շխ՜՞զջ) ԶՎՠռզժ Յրի՜ձձբոզ ճջ՟զ՚ պզ-

ջ՜ռճս Գբճջ՞ո չՠջ ՜շզ յ՜ջպտ զ Սպՠվ՜ձզ ճջ՟զ՚ 

Ղ՜ա՜ջզռձ պ՜ոձ ՠս ՠջժճս դճսկ՜ձ վճխ Եջՠս՜ձ՜՞ՠ-

մ՜ջ ՟ջ՜կ, ճջճհ ժբոձ ժ՜ձբփ 

ՆԿԱՐՉԱՓՈՐՁ՚  11՝, 20՝ թ՜խժ՜վճջլփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜ Մ՜հջ ՠս ժճհո ՜խ՜խզձ Քջզոպճ-

ոզ... 2՜ Ակՠձ ՜էբէճսՠ՜հ, ՜էբէճսՠ՜հ, րջիձՠոռզ ՠս յ՜ի-

յ՜ձՠոռզ... 
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ԳՐԻ՛Չ, ՍՏԱՑՈՂ՚ Նՠջոբո չջ՟. Աոպ՜յ՜պռզփ 
ԹԵՐԹ՚ 40. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜՝, 40՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—Ե×10 (Դ 6, Ե 4)փ 

ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 19,5×14փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ 
՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 23փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟, ՝՜ռ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ 
ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդփ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 1+1, 
դճսխդ (կ՜ոձ իձ՜պզյ ՞ջտզ «/// Ախր[դտ] ՜շ Աոպ[ճս՜թ]... չ՜ոձ 
ՠջ՜ըպ՜սճջ՜ռ... 0ջիձ[ճսդզսձ] ///)փ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟՚ 2՜, 25՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚  ՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջփ 
Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ճսջճս՜՞թ՜հզձփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. պՠխ-պՠխ դ՜ձ՜տզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճսձ՜-
վճըճս՜թփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ կ՜ո՜կ՝ ռՠռ՜ժՠջ, դզժճսձտգ՚ կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 2՜—39՝ Սժզա՝ձ ժ՜ջ՞զ ՜ոպզծ՜ձ՜ռ, ճջ 

լՠշձ՜՟ըջՠձ զ մճջո ՠխ՜ձ՜ժո պ՜ջսճհձ... 

՜. 2՜—6՜ Աշ՜նզձ ՜ոպզծ՜ձ ժխՠջզժճո՜ռձ, 

ճջ ՠձ ՝ՠկ՝՜ժ՜ձտ — Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ գոպ րջզձզ 

ՠս ՜կՠձՠտՠ՜ձ գոպ զսջ՜տ՜ձմզսջ ժ՜ջ՞զ ՠս թըբ 

ըճսձժ... 

՝. 6՜—8՝ Աշ՜նզձ ժ՜ջ՞ ՟շձ՜՝՜ռզձ — Յՠպ 

ըձժՠէճհ ՠյզոժճյճոզձ Սճսջ՝ ոՠխ՜ձճհձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ՜ս... 

՞. 8՝—10՝ Եջժջճջ՟ ժ՜ջ՞ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ 

՜ձ՜՞՜ձճոզ, ճջ դ՜ջ՞կ՜ձզ չՠջգձդՠջռրխ — Տ՜ձզձ 

աձճսզջՠ՜էձ ՜շ ոՠկձ ՟ջ՜ձձ զ կբն ՠժՠխՠռսճհձ... 

՟. 10՝—2՜ Եջջճջ՟ ժ՜ջ՞ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ ՠջ՟կ-

ձՠռճսռմզձ — [Ս]՜ժ՜սզժ կզ հ՜շ՜ն կ՜պմզձ ՠս ՜ոՠձ 

Ս՜խկճո. Ի տՠա Տբջ հճսո՜ռ՜հ... 

ՠ. 12՜—4՜ Չճջջճջ՟ ժ՜ջ՞ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ ն՜-

իգձժ՜էզձ — Աոՠձ Ս՜խկճո. Լճհո պճսջ, Տբջ, ՜մ՜ռ... 

ա. 14՜—8՜ Հզձ՞ՠջճջ՟ ժ՜ջ՞ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ. 

ժզո՜ո՜ջժ՜ս՜՞՜ռ, ճջ ՠձ ՟յզջտ — Ք՜ի՜ձ՜հ՜յՠպձ 

կզձմ՟ՠշ բ զ ո՜ջժ՜ս՜՞՜պ՜ձձ... 

բ. 18՜—25՜ Կ՜ձճձ հճջե՜կ ո՜ջժ՜ս՜՞ լՠշձ՜-

՟ջՠձ — Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ ՠս ՜հէ տ՜ի՜ձ՜հտ, ո՜ջ-

ժ՜ս՜՞ճսձտձ գոպ րջզձզ... 

գ. 25՜—39՝ Կ՜ձճձ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ տ՜ի՜ձ՜հզ 

— Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ գոպ րջզձզ զ ոջ՝՜պճսձ ՠժՠ-

խՠռսճհձ... 31՜—2՜ Ես ՜հէ տ՜ի՜ձ՜հտձ ՜ոՠձ ատ՜ջճաո 

զ լ՜հձ ՝՜ջլջ. Աոպճս՜թ կՠթ, իըարջ ՠս ոտ՜ձմՠէ՜-

՞ճջթ...փ 

դ. 39՝ Ասջիձճսդզսձ չՠխ՜ջզ — Ախ՜մՠկտ ատՠա, 

Տբջ Յզոճսո Քջզոպճո ՠս ըձ՟ջՠկտ հ՜շ՜պ ճխճջկճսդՠձբ 

տճսկկբ... Հ՜ձբ ան՜կ՝շձ ՠս ՜ոբ. Հ՜ձռբ զ տբձ Տբջ Աո-

պճս՜թ աիզձ կ՜ջ՟ձ ՠս ա՞ՠռճսռ՜ձբ աչՠխ՜ջձ...փ Ոջ 

գձպջՠռՠջ. Հ՜հջ կՠջփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

39՝ Շձճջրտ ՠս րե՜ձ՟՜ժճսդՠ՜կ՝ ՜կՠձ՜արջզձ 

Աոպճսթճհ Հրջ, ՠս Ոջ՟սճհ, ՠս Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ. հ՜կզ ի՜-

ա՜ջՠջճջ՟զ ի՜ջզսջճջ՟զ մճջզռ պ՜ո՜ձռ ՠս զձձզռ 

դճսճռ ՜շ՜սՠէՠ՜է (1700), ՠո՚ ձճս՜ոպ թ՜շ՜հ Տՠ՜շձ 

զկճհ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ, Նՠջոբո չ՜ջ՟՜յՠպ, ՞ճէճչ զ 

՞զսխ՜տ՜խ՜տբձ //(40՜) Աոպ՜յ՜պճս, ռ՜ձժ՜ռրխ ՠ-



 

խբ հ՜հոկ ղըձճջի՜էզռ ՝ճսջ՜ոպ՜ձզ, ՠս ոպ՜ռ՜հ աո՜ զ 

չ՜հՠէճսկձ ՜ձլզձ զկճհ, ՠս հզղ՜պ՜ժ իճ՞սճհ զկճհ, ՠս թ-

ձճխ՜ռ զկճռ իճ՞ՠսճջ՜ռ ՠս կ՜ջկձ՜սճջ՜ռփ Աջ՟, ՜խ՜-

մՠկ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ՜հոկ ղձճջի՜պճսձժ 

՝ճսջ՜ոպ՜ձզ, հզղՠոնզտ զ Քջզոպճո աՆՠջոբո չ՜ջ՟՜-

յՠպո ՠս աթձրխոձ զկ. ՠս ճջտ հզղբտ՟ հզղՠ՜է էզնզտ զ Ք-

ջզոպճոբ Աոպճսթճհ կՠջկբ զ կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էըոպՠ՜ձձ 

զսջճսկ. ՜կբձփ Հ՜հջ կՠջ ճջփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 2՜, 39՝, 40՜ (ժէճջ) Յզոճսոզ Քջզո-

պճոզ թ՜շ՜հ՚ Նՠջոբո չ՜ջ՟՜յՠպ, ՌՃԽԷ (1698)փ 2՜, 

40՜ (ճսդ՜ձժզսձ) Նՠջոբո չ՜ջ՟՜յՠպ. ՌՃԽԷ (1698)փ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ (ԺԸ ՟. Նրպջ՞զջ) Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ 

Նՠջոբո չ՜ջ՟՜յՠպ Աոպ՜յ՜պռզփ 

1078 
Մ Ա Շ Տ Ո Ց  Ձ Ե Ռ Ն Ա Դ Ր Ո Ւ Թ Ե Ա Ն  

Եջզռ Մ՜ձժ՜ձռ չ՜ձտ ՌՄԹ — 1760 

ԳՐԻՉ՚ Ա՝ջ՜ի՜կ ՠյո. Շ՜տՠռզ: 
ԹԵՐԹ՚ 94+1 (ժջժ. 1) մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—2՜, 93՜՝, 94՝փ ՊՐԱԿ՚ 

1×2+Ա—ԺԲ×8 (Զ 7, ԺԲ 4)+1×2փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՟ջճղկճչփ 
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 18,2×11,8փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ 
ՏՈՂ՚ 24—27փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟, ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճս-
ժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ղՠջպ՜ա՜ջ՟ կՠպ՜տոփ 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 3՜, 42՜, 
94՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ դշմձ՜հզձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜-
՞զջ, ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ճսջճս՜՞թ՜հզձփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջ, յճժճս՜թ դՠջ-
դՠջ, ոժա՝ճսկ ՠս չՠջնճսկ կզ տ՜ձզ դՠջդ՚ ռՠռ՜ժՠջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 2՝—40՝ Յրի՜ձձճս յզպ՜ժ ՜ղ՜ժՠջպզ Գջզ-

՞ճջզ Եշ՜կՠթզ ՜ջ՜ջՠ՜է աՇ՜ջ՜՟ջճսդզսձ ժ՜ջ՞՜ռ 
մճջՠտպ՜ո՜ձ ՜ոպզծ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ զ էճսո՜սճջ 
՝՜ձզռ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձձ Եո՜հՠ՜հ կ՜ջ՞՜ջբզձ էճս-
ո՜սճջ կըպրտ ՠս կՠժձօխրջբձ զկձ պՠոճսդՠ՜կ՝ ժ՜ջ-

՞՜սճջՠ՜է Յ՜խ՜՞ո ՞՜ս՜ա՜ձն պ՜էճհ ՜ղ՜ժՠջպՠ՜է 

ոյ՜ո՜սճջ՜ռ ՝՜ձզձ — Զ՜ջ՟՜ջՠձ ա՞՜ս՜ա՜ձձ ՠս 

՟ձՠձ զ ոՠխ՜ձձ... 

՜. 6՜—10՝ [Աշ՜նզձ ՜ոպզծ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպճս-

դՠ՜ձ] — Ես ոժո՜ձզձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ. Իկ՜ոպճսդզսձ ՠջժձ՜-

հզձ զնՠ՜է... 

՝. 10՝—3՜ Եջժ[ջ]ճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպճս-

դՠ՜ձ — Սժո՜ձզձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ. Ցձթ՜հ ՜հորջ ՠժՠխՠռզ 

Աոպճսթճհ... 

՞. 13՜—6՝ Եջջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ-

՜ձ — Ես ոժո՜ձզձ ղ՜ջ՜ժ՜ձձ չ՜շ լ՜հձձ. Ոչ ՠջն՜ձզժ 

ծ՜շ՜՞՜հդ... 

՟. 16՝—9՝ Սժզա՝ձ բ մճջջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ չ՜ջ-

՟՜յՠպճսդՠ՜ձ — Մպ՜ձՠձ հՠժՠխՠռզձ ՠս ՠջդ՜ձ ի՜-

ջ՜ս՜զձ ժճխկձ... 

ՠ. 19՝—23՝ Սժզա՝ձ բ Ե—ՠջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ 

չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ՜ձ — Դ՜ջլՠ՜է զ ձճհձ պՠխզձ ոժո՜-

ձզ ղ՜ջ՜ժ՜ձձ. Աձ՟՜՟՜ջ հՠջժզձո... 

ա. 23՝—6՜ Սժզա՝ձ բ չՠռՠջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ չ՜ջ-

՟՜յՠպճսդՠ՜ձ — Դ՜ջլՠ՜է զ ձճհձ պՠխզձ ոժո՜ձզձ 

ղ՜ջ՜ժ՜ձձ ՠջժջճջ՟ լ՜հձզս. Ոչ ՠջն՜ձզժ պբջ ոճսջ՝ 

Գջզ՞ճջ... 

բ. 26՜—9՜ Սժզա՝ձ բ ՠրդձՠջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ 

չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ՜ձ — Յՠպ ՜հոճջզժ ՟՜շձ՜ձ զ ի՜ջ՜-

ս՜ժճխկբձ ՠս ՠջդ՜ձ զ իզսոզո՜ժճխկձ... 

գ. 29՜—32՜ Սժզա՝ձ բ ճսդՠջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձզ 

չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ՜ձ — Դ՜ջլՠ՜է զ ձճհձ պՠխզձ ոժո՜-

ձզ ղ՜ջ՜ժ՜ձ ԱՁ. Տբջ ճջ ա՞դճսդզսձ՟... 

դ. 32՝—5՝ Սժզա՝ձ բ զձձՠջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ չ՜ջ-

՟՜յՠպճսդՠ՜ձ — Դ՜ջլՠ՜է զ ձճհձ պՠխզձ ոժո՜ձզ ղ՜-

ջ՜ժ՜ձ. Ոջ ՜ջ՜ջՠջ արջճսդՠ՜կ՝... 

ե. 36՜—40՝ Սժզա՝ձ բ Ժ—ՠջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձզ 

չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ՜ձ — Գ՜ձ զ հ՜պՠ՜ձձ ՠս ոժո՜ձզ 

ժ՜ջ՞ ըաի՜ո՜ջժ՜ռ ե՜կճսձ... 

Տՠո պյ. «Գզջտ ՜ոպզծ՜ձ պ՜էճհ ՟յջ՜ռ...», Կ. Պճ-

էզո, 1752, բն 54—222փ 

Բ. 40՝—1՝ Աոպ՜ձ՜սջ յ՜ջպ բ ՞զպՠէ կՠա, դբ 

հճջկբ ոՠջՠռ՜ս ըաթ՜հջ՜՞ճհձ ՞՜ս՜ա՜ձ չ՜ջ՟՜յՠ-

պճսդՠ՜ձո Հ՜հճռ կզձմՠս ՜շ կՠա. ՠձ ՜հոճտզժ — 

Ն՜ը՚ Թ՜թբճո ՜շ՜տՠ՜էձ Քջզոպճոզ, ձճջզձ ՜ղ՜ժՠջպ՚ 

Թբճվզէճո, ձճջզձ ՜ղ՜ժՠջպ՚ Ղՠսճձ՟...փ Նճջզձ ՜ղ՜-

ժՠջպ՚ Ն՜ի՜յՠպ, ճջ ՠխՠս ժ՜դճխզժճո Սճսջ՝ Էնկզ՜թ-

ձ՜հ, ձճջզձ ՜ղ՜ժՠջպ՚ Նՠջոբո, ճջ ՠխՠս ժ՜դճխզժճո Ա-

խճս՜ձզռ կՠթ՞ճսձբզռ/// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ 

Հկկպ. պյ. «Գզջտ Մՠթ Մ՜ղպճռ ժճմՠռՠ՜է...», Կ. Պճ-

էզո, 1807, բն 335—337փ 

Գ. 42՜—72՝ Եյզոժճյճո րջիձՠէ — Յճջե՜կ 

ի՜ձ՟ՠջլՠ՜է էզձզ ՠյզոժճյճո ժ՜ռճսռ՜ձՠէ աճտ, ՜կՠ-

ձ՜հձ ե՜շ՜ձ՞՜սճջտ ՠժՠխՠռսճհձ... 

— 68՝—72՝ Ս՜իկ՜ձտ ՠս րջզձ՜՟ջճսդզսձտ, աճջ 

ճսոճսռ՜ձբ ՠյզոժճյճո՜յՠպձ ձկ՜, աճջ լՠշձ՜՟-
ջՠ՜ռ — Պ՜պճս՜ժ՜ձ ՠխ՝՜հջ ճջյբո լՠշձ՜՟ջՠռ՜տ 

ատՠա Աոպճսթճհ իջ՜կ՜ձ՜սձ... Զ՞ճսղճսդզսձ — Տՠո ՠխ-

՝՜հջ, ՜շ զ էզձՠէ տՠա ը՜խ՜խ՜ջ՜ջ ՠս եճսեժ՜է... 

Դ. 73՜—87՜ Կ՜ձրձ հճջե՜կ աժ՜դճխզժճո լՠ-

շ՜՟ջՠձ — Յճջե՜կ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜է էզձզձ ՝՜ջլջ՜ռճսռ՜-

ձՠէ աճտ զ յ՜պզս ժ՜դճսխզժճոճսդՠ՜ձ... 

Ե. 88՜—92՝ Կ՜ձրձ ՜յ՜ղը՜ջրխ րջիձՠէճհ 

(87՜ ժջժ.) — Եջդ՜հ տ՜ի՜ձ՜հձ կՠխճսռՠէճչձ զ ՟ճսշձ 



ՠժՠխՠռսճհձ... Ք՜ջճաձ. Սճսջ՝ Խ՜մզսո. Ախրդտ. Պ՜իյ՜-

ձՠ՜: Հ՜հջ կՠջ ճջ հՠջժզձոփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

87՝ Ես ՜ջ՟, ոժոՠ՜է ՠխՠս ՞զջտո Ձՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ 

ՠջզռո, ՜հոզձտձ՚ թ՜հջ[՜]՞ճհձ չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ՜ձ, ՠ-

յզոժճյճոճսդՠ՜ձ ՠս ժ՜դճխզժճոճսդՠ՜ձ, հ՜կզ Տՠ՜շձ 

ՌԷՃԿ (1760), զոժ զ Հ՜հճռ՚ ՌՄԹ (1760), հ՜կոՠ՜ձ կ՜-

հզոզ Ժ, զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ Տ՜ձո Ախճս՜ձզռ պՠ՜շձ 

Նՠջոբո ոջ՝՜ա՜ձ ժ՜դճխզժճոզ, րջզձ՜ժՠ՜է հգձպզջ ՠս 

ոպճհ՞ հրջզձ՜ժբ, ՜ղը՜պճսդՠ՜կ՝ ՠս ՠջժ՜ոզջճսդՠ-

՜կ՝ պՠ՜շձ Ա՝ջ՜ի՜կճս հՠյզոժճյճոբ Շ՜տՠռսճհ, ՜ձ-

՟բյ ե՜կ՜ձ՜ժզ ՜շ ՟ջ՜ձ ոճսջ՝ չժ՜հ՜ջ՜ձզ՚ Սջ՝ճհ Ե-

ջզռ Մ՜ձժ՜ձռ ՠս Դ՜ձզբէզ կ՜ջ՞՜ջբզձ, զ ՞ՠջ՜իջ՜ղ 

ՠս ի՜հջ՜յՠպ՜ձզոպ ՜դճշըձ: Ոսոպզ, ՜խՠջոՠկ աի՜ձ-

՟զյր[խ]ո՟ ոճսջ՝ ՞ջճհո ա՝րոձՠէճչ ժ՜կ րջզձ՜ժՠէճչ, 

հզղՠոնզտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ ՜խրդո լՠջ աչՠջճյ՞ջՠ՜է 

ոջ՝՜ա՜ձ ի՜հջ՜յՠպձ, ճջ ձ՜ զձտձ ՠպ ադճսխդձ ՠս ար-

ջզձ՜ժձ ոջ՝ճհ ՞ջգճհո: Ն՜յՠսո ժջժզձ ՜խ՜մՠկ հզղՠէ կզ-

ճչ Հ՜հջ կՠջզս աիճ՞զ ձճս՜ոպզո գձ՟ թձրխզստո, ճջ ՠկ 

ձրպ՜ջ ՠս ոյ՜ո՜սճջ ոջ՝՜ա՜ձզո, ՠո՚ ՞ջզմո. ՠս դբ 

՞պ՜ձզռզ ՜շ ո՜ ոը՜է՜ձո զ ՝՜շո ՠս ժ՜կ զ պ՜շո, 

ըձ՟ջՠկ ճմ ՠյՠջՠէ, տ՜ձազ ճմ ՠդբ ժ՜կ՜ս ՠ՟ՠ՜է ՠձ, ՜հէ 

զ կճշ՜ռկ՜ձբ ՟զյՠ՜է չ՜ջժնզտ, գոպ ճջճսկ կ՜ջ՟ ՠկ 

//(88՜) ճջճհ չ՜ոձ ՜ոՠձ զ ՞զջո դբ. 

Մզպ կ՜ջ՟ժ՜հզձ ՞ճէճչ պժ՜ջ ոը՜էզ, 

Զզ ՜ձոը՜է կզձձ կզ՜հձ ՞պ՜ձզ: 

Զզ ՠս ՟ճստ հզղր[խ]տ՟ հզղՠ՜է էզնզտ ՜շ՜նզ ՜ձկ՜ի 

Ոջ՟սճհձ Աոպճսթճհ ՜ձաջ՜ս հճսջ՜ըճսդՠ՜ձ. ՜կբձփ Իոժ 

հ՜ս՜ջպ բի՜ո զ ձճհձ հ՜կզ, հ՜կոՠ՜ձ հճսէզո Ժ. չՠջնփ 

92՝ Յզղՠռբտ զ Քջզոպճո` ա՜ձ՜ջե՜ձ Ա՝ջ՜ի՜կճս 

հՠյզոժճյճո ՞ջզմո Շ՜տՠռսճհփ 

94՜ Շձճջիրտ ՠս ճխճջկճսդՠ՜կ՝ Տՠ՜շձ կՠջճհո 

Յզոճսոզ Քջզոպճոզ, ՠո՚ ձճս՜ոպ թ՜շ՜հ ՠս լՠշձ՜ոճսձ 

՜ղ՜ժՠջպ պՠ՜շձ Նՠջոզոզ թ՜հջ՜՞ճհձ տ՜ի՜ձ՜հ՜յՠ-

պզձ ՠս ժ՜դճխզժճոզձ Ախճս՜ձզռ, պբջ Ա՝ջ՜ի՜կ ՠ-

յզոժճյճոըո ՠս ՜ձ՜ջե՜ձ զ՝ջճս չ՜ջ՟՜յՠպո ոժոՠ՜է 

մճջՠոզձ ՞զջտո Ձՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ, ՝՜աճսկ ՜ղը՜պճս-

դՠ՜կ՝ ՠս ՠջժ՜կտ հճէճչզստ ՜ղը՜պՠ՜է զ չՠջ՜հ ՞պՠռ-

կ՜ձ գձդՠջռճս՜թճռ ՠս Ասՠպ՜ջ՜ձզռձ ՝ճէճջզռ. տ՜ձազ 

րջզձ՜ժզ ՞ջճռո ՠջ՝բտ ճմ ՞՜յջ դզս ՠս ժ՜կ ի՜կ՜ջ, չ՜-

ոձճջճհ ՠջժ՜ոզջճսդՠ՜կ՝ ՠս ն՜ձզս կՠթ՜ս ՠէՠ՜է ՜ս՜ջ-

պՠռ՜ս զ ՌԷՃԿ (1760) [դվ]զձ Փջժմզձ, զոժ գոպ Հ՜հճռ՚ 

1209 (1760), հճսէզո ՜կոճհ Ժ, հզղ՜պ՜ժ ՜ձճս՜ձ զկճհ 

ՠս զ չ՜հՠէո կՠխո՜ձՠջժ ՜ձլզձոփ Աջ՟, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ 

՜հոկ ղձճջի՜պճս ՞ջճռո գձդՠջռկ՜կ՝ ժ՜կ րջզձ՜ժՠէճչ, 

հզղՠոնզտ զ կ՜տճսջ հ՜խրդո լՠջ, ազո ՠս աթձրխտձ զկ՚ 

աըրն՜հ Զ՜տ՜ջզ՜հձ ՠս աԽ՜դճսձձ, ի՜ձ՞ճսռՠ՜էտձ զ 

Քջզոպճո: Ես ազ դբ ՞պ՜ձզռզձ զ ոկ՜ ոը՜է՜ձո զձմ հճս-

ջՠտ զ պ՜շո ՠս ժ՜կ զ ՝՜շո, ՜ջ՜ոնզտ ՜ջե՜ձզ ձՠջ-

կ՜ձ, տ՜ձազ ճմ ՠդբ ժ՜կ՜ս ՠս ՞զպճսդՠ՜կ՝ ՠձ ՠ՟ՠ՜է, 

՜հէ զ կճշ՜ռկ՜ձբ պժ՜ջ կպ՜ռ, գոպ ճջճսկ ոը՜էզձ 

կ՜ջ՟զժտ ՠս կ՜ձ՜ս՜ձ՟ զոժ զ ե՜կ՜ձ՜ժո ՞ջմճսդՠ՜ձո 

ՠխՠձ ո՜ոպզժ ՜խկժճսձտ ՠս ՜ջի՜սզջտ իՠդՠէ՜ղ՜ջեճս-

դՠ՜ձ ՠս ՜շ ՜հձ ն՜ձ՜հզ ազ չՠջն՜ոռզ, կզ ՞ճսռբ դՠ-

ջ՜ժ՜պ՜ջ կձ՜ոռբ աոժոՠ՜էո ՠս էզձզռզ թ՜խջ զ պՠոճ-

խ՜ռ, գոպ ճջճսկ ՜ոբ Ասՠպ՜ջ՜ձձ. Ահջո ՜հո ժ՜կՠռ՜ս 

ղզձՠէ ՜ղպ՜ջ՜ժ ՠս ճմ ժ՜ջ՜ռ ժ՜պ՜ջՠէ: Այ՜տբձ ըձ՟-

ջՠկ ձՠջճսկձ, ազ ՠս ձՠջրխձ Աոպճս՜թ ձՠջՠոռբ ահ՜ձռ՜-

ձո լՠջ ՠս հզղճխ՜ռ՟ զոժ կզճչ Հ՜հջ կՠջզս, հզղՠ՜էտ էզ-

նզտ զ Քջզոպճոբ Աոպճսթճհձ կՠջկբ ՠս ՞ջՠոնզտ զ ՞զջձ 

ժՠձ՜ռ. ՜կբձփ Հ՜հջ կՠջ ճջ հՠջժզձոփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՝ (պ՜շՠջ)փ 
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 ԺԷ — XVII 

ԹԵՐԹ՚ 79. մ՞ջճս՜թ՚ 9՝, 13՜, 31՝, 71՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—Ը×12 (Է 
3, Ը 4)փ ՆԻՒԹ՚ կ՜՞՜խ՜դփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 17,8×13փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ-
՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 23փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟, ոՠս ժ՜ղզփ 
ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 1+3, դճսխդփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջ, 
դշմձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚  ժ՜ջկզջփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. կզ տ՜ձզ դՠջդ չՠջ՜ձճջճ՞ճս՜թփ Կ՜ակզ 
ժ՜ղզձ պՠխ-պՠխ կզ վճտջ կ՜ղճս՜թ, կ՜ո՜կ՝՚ ռՠռ՜ժՠջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

1. 1՜—9՜ Ս՜իկ՜ձ՜՟ջճսդզսձ ՟՜ոպզ՜ջ՜ժճս-

դզսձ ձճջ՜թձՠ՜է կ՜ձժ՜ձռ, ճջտ իջ՜սզջՠէճռ զռՠձ 
հ՜ոպզծ՜ձ տ՜ի՜ձ՜հճսդՠ՜ձ. Խջ՜պ ի՜ջժ՜սճջ ՠս 
յզպ՜ձզտ, աճջ ՜ջ՜ջՠ՜է զ պբջ Աշ՜տՠէ Սզսձՠ՜ռ 
ձ՜ի՜ձ՞զ — Աջ՟, գոպ ժ՜ջ՞զ ե՜կ՜ձ՜ժզ չ՜ջեՠ՜է 

ակ՜ձժճսձո զ ոձճսձ՟ ոջ՝ճսդՠ՜ձ... 

Տՠո պյ. «Գզջտ ՜ոպզծ՜ձ պ՜էճհ ՟յջ՜ռ...», Կ. Պճ-

էզո, 1752, բն 237—262փ 

2. 10՜—2՝ Խջ՜պ տ՜ի՜ձ՜հ՜ժ՜ձ ժ՜ջ՞՜ռ, ճջ 

՜ոբ ՠյզոժճյճոզձ — Աոպճս՜թ՜հզձ ՠս ՠջժձ՜սճջ 

ղձճջիձ չՠջձ՜ժ՜ձ զ Հ՜սջբձ... 

3. 13՝—4՜ [Խջ՜պ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ. լՠշ. 1083, 

6՝] — Հջ՜կ՜հՠ՜ Տբջ ՜սջիձճսդՠ՜կ՝ ՜ոՠէփ Ես ՠյզոժճ-

յճոձ յ՜պ՜ոը՜ձՠ՜է ՜ո՜ոռբ. Զՠջժձ՜հզձ... 

4. 14՜—20՝ Ս՜իկ՜ձ՜՟ջճսդզսձ ՜ջ՜ջՠ՜է 

Եշ՜կՠթզձ Գջզ՞ճջզ կՠթ ջ՜՝ճսձ՜յՠպզ, զ ըձ՟ջճհ 
Սզսձՠ՜ռ ՠյզոժճյճոզ պբջ Աշ՜տՠէզ — Իոժ հ՜սճսջ 

լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ ձոպռզ ՠյզոժճյճոձ հ՜դճշ զ կբն ՜-

պՠձզ... 



 

5. 21՜—31՜ [Կ՜ձճձ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ տ՜ի՜-

ձ՜հզ. Մ՜ղպճռ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ ժխՠջզժճո՜ռ, ո՜ջ-
ժ՜ս՜՞՜ռ ՠս տ՜ի՜ձ՜հզռ..., պյ. Վ՜խ՜ջղ՜յ՜պ, 
1876, բն 26—37] — Յՠպ ՜հոճջզժ ՜շ՜ն կ՜պզռՠձ ՜-

ս՜՞ իջզռճսձտձ ՠս ՜ո՜ոռՠձ ՝՜ջլջ լ՜հձզս. Հ՜հջ 

ոճսջ՝ ըձ՟ջբ զ տբձ... 

6. 31՜—71՜ Սժզա՝ձ ՜ոպզծ՜ձ՜ռ ժխՠջզժճ-

ո՜ռ, ճջտ ՠձ ո՜խկճոՠջ՞ճս ՠս ՜սՠէ՜թճս, ՠս ՜հէձ գոպ 
զսջ՜տ՜ձմզսջ ժ՜ջ՞զ — Ես հ՜սճսջ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ 

թըՠձ ըճսձժ Սճսջ՝ ոՠխ՜ձսճհձ... 

՜. 33՝—4՝ Աշ՜նզ ժ՜ջ՞ ՟շձ՜յ՜ձզձ — Ես թըբ 

ըճսձժ ՠյզոժճյճոձ Սճսջ՝ ոՠխ՜ձճհձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ՜ս... 

՝. 35՜՝ [Ե]ջժջճջ՟ ժ՜ջ՞ գձդՠջռճխճսդՠ՜ձ — 

Ս՜ջժ՜ս՜՞ձ տ՜ջճաբ. Ես ՠսո ը՜խ՜խճսդՠ՜ձ... Ախ՜մՠո-

ռճստ աԱոպճս՜թ... 

՞. 36՜՝ Եջջճջ՟ ժ՜ջ՞ ՠջ՟կձՠռճսռմ՜ռ (35՝ ըճ-

ջ՜՞զջգ ժջժ.) — Ք՜ջճաբ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ. Ես ՠսո ը՜խ՜-

խճսդՠ՜ձ... Եխ՝՜ջտ յ՜պճս՜ժ՜ձտ... 

՟. 37՜—8՜ Չճջջճջ՟ ժ՜ջ՞ ՜ոպզծ՜ձզ ն՜իգձ-

ժ՜էճսդՠ՜ձ — Աթբ ՜շ՜նզ ՠյզոժճյճոզձ ՜ս՜՞ ո՜ջ-

ժ՜ս՜՞ձ աձճսզջՠ՜էձ ՠս տ՜ջճաբ... 

ՠ. 38՜—42՜ Հզձ՞ՠջճջ՟ ժ՜ջ՞ ո՜ջժ՜ս՜՞զ, ճջ բ 

՟յզջ — Աթՠձ աձճսզջՠ՜էձ ՜շ՜նզ ՠյզոժճյճոզձ, պՠ-

՜շձ՜՞ջբ ... 

ա. 42՜—52՜ Կ՜ձճձ հճջե՜կ աո՜ջժ՜ս՜՞ լՠշ-

ձ՜՟ջՠոռՠձ — Զ՞ՠձճսձ ՠյզոժճյճոձ ՠս ՜հէ տ՜ի՜ձ՜հտ 

գոպ ՜սջզձզ... ՠս իճ՞ՠսճջ ոճսջ՝ ճխնճսձզս ճխնճսձՠձ... 

բ. 52՜—79՝ Կ՜ձճչձ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ տ՜ի՜ձ՜-

հզ — Զ՞ձՠճս ՠյզոժճյճոձ զ ոջ՝՜պճսձձ ՠժՠխՠռսճհձ 

գոպ ՜սջզձզ... 60՜—1՝ Ես ՠջ՞ՠձ ՠխ՜ձ՜ժ՜ռ ՟յզջտձ 

աՠջ՞ո ՝՜ջլջ լ՜հձզս. Աոպճս՜թ կՠթ, իա՜սջ ՠս ոտ՜ձմՠ-

է՜՞ճջթ...փ 67՜՝ Ես ՠջ՞ՠձ աՠջ՞ո լ՜հձզս. Ոչ ՜ձկ՜ի 

ի՜ռ ժՠձ՜ռ կՠա պըւ՜ջ, Տբջ Յզոճսո. /Ք՜սՠռՠբ ըայ՜պ-

ջ՜ձո ձ՜ը՜ի՜սջձ Ա՟՜կ՜հ...փ 

1. 72՜—5՝ Կճսո՜ձ՜ռ ժ՜ջ՞զ (էճսո՜ձռտզռ) — 

Աոպճս՜թ հ՜սզպՠձ՜ժ՜ձ, ժ՜պ՜ջՠ՜է զոժճսդՠ՜կ՝ զ 

վ՜շո չ՜հՠէմ՜ժ՜ձ... 

2. 75՝ Ասջիձճսդզսձ չՠխ՜ջզ — Եյզոժճյճոձ ՜-

ոբ. Ախ՜մՠկտ ատՠա, Տբջ Յզոճսո Քջզոպճո... 

3. 76՜—8՝ Գ՜ձլ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ (էճսո՜ձռտզռ 

«Գջզ՞ճջջզ բ») — Գգդ՜ զ կՠա, Տբջ ՜կՠձ՜ժ՜է, /Ես 

էճսջ ՝ձճսդՠ՜ձո կՠջ պգժ՜ջ՜ռՠ՜է... 

4. 78՝—9՝ Տ՜խ ՜աձզս ՠս ՞ՠխՠռզժ, զ Աշ՜տՠէ 

չ՜ջ՟՜յՠպբ ՜ո՜ռՠ՜է լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ («Ի պբջ Ա-
շ՜տՠէ») — Ի կՠթզ իջ՜ղ՜վ՜շ ի՜ձ՟զոզ, /Շձճջի՜-

՝՜ղը յ՜ջ՞ՠս՜ռ ոճսջ՝ պ՜սձզ... (էճսո՜ձռտզռ՚ «Վժ՜-

հզռ ի՜ձ՟զոզռ իջ՜ղ՜էզ»)փ 
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ԹԵՐԹ՚ 120. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜՝, 5՜՝, 119՜փ ՊՐԱԿ՚ 1×4+Ա—
Ե×12+Ա—Ե×12 (Ե 8)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 18×13,3փ 
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջ, (ձրպջ՞զջ՚ 118՝)փ ՏՈՂ՚ 
18—22փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ ՟շձ՜ժճչ, 
կզնճսժգ՚ ոպճս՜ջ՜դճսխդ, ՜ոպ՜շգ՚ կ՜ոձ լՠշ՜՞ջզ (դճսխդ, 
պՠո յ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ 3)փ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 6՜փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 16՝, 28՝, 40՝, 66՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜-
՞զջ, դշմձ՜՞զջ (6՜)փ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, կ՜ձճսղ՜ժ՜՞ճհձ, ղ՜-
՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձփ 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — 1. Ասՠպ՜ջ՜ձ Յճչի՜ձձճսփ 
Ժ—ԺԱ ՟՟.փ 2 (Ա, Բ)փ Մ՜՞՜խ՜դ, կզ՜ոզսձ, ՝ճէճջ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜-
՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ Ա՜—Բ՝ «/// Դճս ի՜ս՜պ՜՛ո հՈջ՟զ Աոպճսթճհ... 
ձկ՜ ՟շձ՜յ՜ձձ ՝՜ձ՜հ ///» (Թ, 36 — Ժ, 3)փ 2. Գջզ՞ճջզ Աո-
պճս՜թ՜՝՜ձզ Ճ՜շ զ Յ՜հպձճսդզսձձ Տՠ՜շձփ Ժ—ԺԱ ՟՟.փ 2 (Գ, 
Դ): Մ՜՞՜խ՜դ, կզ՜ոզսձ, ճսխխ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ Դ՜, 
Գ՝, Դ՝, Գ՜ «///՟՜ջլՠ՜էփ Ահձճտզժ ի՜ծճսդՠ՜ձձ ՠս ՜հոճտզժ զղ-
ը՜ձճսդՠ՜ձձ... ՝եղժՠ՜է ա՜կՠձ՜հձ իզս՜ձ՟ճսդզսձո ՠս ա՜ըպո 
ՠս ժՠձ՜՞ճջթՠ՜է///» (իկկպ. լՠշ. 993, 32՜՝)փ 3. Ասՠպ՜ջ՜ձ 
Մ՜ջժճոզփ ԺԵ ՟.: «Աոպ՜շ, 2 (Ե, Զ): Կ՜ջ՟՜է՚ Զ, Ե «/// ճմ ճսձբզձ 
ճսպՠէ... դբ պ՜ռզ ձղ՜ձ ՜ա՞զո ՜հոկզժ ///» (Ը, 1—13)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ճջճղ դՠջդՠջ չՠջ՜ձճջճ՞ճս՜թ, դՠջդ 
2—զ ժբոգ յ՜պշճս՜թ ՠս գձժ՜թ, ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջ: Կ՜ակզ 
ժ՜ղզձ դզժճսձտզ ճջճղ կ՜ոՠջճսկ՚ յճժճս՜թփ 
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Ա. 2՜—4՝ [Խջ՜պ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ տ՜ի՜ձ՜հզ 

(ոժ. դՠջզ)] — /// ժ՜պ՜ջճսկձ բ ըճջիջ՟ճհ ոճսջ՝ ՠժՠ-

խՠռսճհ, հճջ հՠ՟ՠ՜է ժ՜հ ՠժՠխՠռզո ճսխխ՜վ՜շ՜ռ տջզո-

պճձբզռ... 

Բ. 6՜—16՝ Խջ՜պտ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ ՜հո բ (պՠո 

լՠշ. 1061, 49՜—59՜) — Նոպզ ՠյզոժճյճոձ ՜դճ-

շճչձ ՜շ՜նզ Սճսջ՝ ոՠխ՜ձսճհձ ՠս ՞՜ձ ՜ս՜ք ՠջզ-

ռճսձտձ... 

Գ. 16՝—65՝ Սժզա՝ձ ՜ոպզծ՜ձ՜ռ ժխՠջզժճո՜ռ, 

ճջտ ՠձ ո՜խկճոՠջ՞ճս, ՜սՠէ՜թճս ՠս ՜հէձ, գոպ զսջ՜-
տ՜ձմզսջ ժ՜ջ՞զ — Ես հ՜շ՜նձ թըՠձ ըճսձժ Սճսջ՝ ոՠ-

խ՜ձճհձ ՠս ՜ոՠձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ... 

՜. 18՝—9՝ Աշ՜նզ ժ՜ջ՞ ՟շձ՜յ՜ձզձ — [Ե]ս 

հՠպ թըՠէճհ ՠյզոժճյճոզձ ըճսձժ Սճսջ՝ ոՠխ՜ձճհձ ղ՜-

ջ՜ժ՜ձ՜ս, գոպ ՜սճսջ յ՜պղ՜ծՠ՜է... 

՝. 19՝—20՝ Եջժջճջ՟ ժ՜ջ՞ գձդՠջռճխճսդՠ՜ձ — 

Ս՜ջժ՜ս՜՞ձ տ՜ջճաբ. Ես ՠսո ը՜խ՜խճսդՠ՜ձ... Ախ՜մՠո-

ռճստ աԱոպճս՜թ Հ՜հջ ՜կՠձՠռճսձ... 



՞. 20՝—1՝ Եջջճջ՟ ժ՜ջ՞ ՠջ՟կձՠռճսռմ՜ռ — Ք՜-

ջճաբ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ. Ես ՠսո ը՜խ՜խճսդՠ՜ձ... 

՟. 21՝—3՜ Չճջջճջ՟ ժ՜ջ՞ ՜ոպզծ՜ձզ ն՜իգձ-

ժ՜էճսդՠ՜ձ — Աթբ ՜շ՜նզ ՠյզոժճյճոզձ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ 

աձզսզջՠ՜էոձ... Եխ՝՜ջտ ոզջՠռՠ՜էտ... 

ՠ. 23՜—8՝ Հզձ՞ՠջրճջ՟ ժ՜ջ՞ բ ժբո ո՜ջժ՜ս՜-

՞՜ռ, ճջ բ ՟յզջ — Աթբ աձըսզջՠ՜էոձ ՜ս՜՞ ո՜ջժ՜-

ս՜՞ձ ՜շ՜նզ ՠյզոժճյճոզձ... Տբջ Աոպճս՜թ ոճսջ՝... 

ա. 28՝—40՝ Կ՜ձճձ հճջե՜կ ո՜ջժ՜ս՜՞ լՠշձ՜-

՟ջՠձ — Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ ՠս ՜հէ տ՜ի՜ձ՜հտ գոպ 

՜սջզձզ...փ Ես իճ՞ՠսճջ ոճսջ՝ ճխնճսձզս ճխնճսձՠձ... 

բ. 40՝—60՜ Կ՜ձճձ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ տ՜ի՜ձ՜հզ 

— Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ գոպ ՜սջզձզ զ ոջ՝՜պճսձ ՠժՠ-

խՠռսճհձ... 49՝—51՜ Ես ՜հէ տ՜ի՜ձ՜հտձ ՜ոՠձ ատ՜ջճաո 

զ լ՜հձ ՝՜ջլջ. Աոպճս՜թ կՠթ, իգա՜սջ ՠս ոտ՜ձմՠէ՜-

՞ճջթ ա՜սջճսդզսձ...փ 58՜—60՜ Ես հՠպ ՜հոճջզժ ա՜-

խ՜սդո ա՜հո զ չՠջ՜հ ժճսո՜ձ՜ռ ժ՜ջ՟՜հ ՠյզոժճ-
յճոձ — Աոպճս՜թ հ՜սզպՠձ՜ժ՜ձ, ժ՜պ՜ջՠ՜է զոժճս-

դՠ՜կ՝... 

գ. 60՜՝ Ասջիձճսդզսձ չՠխ՜ջզ — Եյզոժճյճոձ ՜-

ոբ ա՜խ՜սդո. Ախ՜մՠկտ ատՠա, Տբջ, Յզոճսո Քջզոպճո... 

Դ. 1. 61՜՝ Կ՜ձճձ ոժզի ՠս կ՜խակ՜ձ ՜սջիձՠէճհ 

— Լըս՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ ՠս ՜յ՜հ՚ ՞զձճչ... 

2. 61՝—5՝ Կ՜ձճձ ձճջ՜ժՠջպ ՞զջտ ՜սջիձՠէճհ — 

Տ՜ձզձ հՠժՠխՠռզձ ՠս ի՜ձՠձ հ՜կ՝զճձձ... 63՜—5՝ 

Ախրդտ աճջ ՜ջ՜ջՠ՜է բ պբջ Մըզդ՜ջ՜հ չ՜ջ՟՜յՠպզ 
Ահջզչ՜ձՠռճհ — Տբջ Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜ժ՜է, իա՜սջ ՠս 

ժ՜ջճխ հ՜կՠձ՜հձզ...փ 

Ե. 66՜—118՜ [0ջիձճսդզսձ ՠժՠխՠռսճհ] 

1. 66՜—97՜ Կ՜ձճչձ ձ՜ս՜ժ՜պՠ՜ռ ՠժՠխՠռսճհ 

՜սջիձճսդզսձ — Յՠջՠժճջՠ՜ իըոժճսկձ ՜շձՠձ հՠժՠխՠ-

ռզձ ՠս զ չ՜խզսձ ՜ոՠձ Ս՜խկճո... 86՜—8՜ Ըձ՟ տ՜ջճ-

ազո ՞՜ձլո բ — Տ՜ծ՜ջ՟ ՠջժձ՜հզձ /Տճսձ տջզոպճո՜-

հզձ...: 

2. 97՜—8՜ Կ՜ձճձ հճջե՜կ ձճջ ՟ճսշձ ՟ձՠձ ՠժՠ-

խՠռսճհ — Հ՜ոպ՜պՠձ զ պՠխսճն զսջճսկ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խ-

կճո զ դզս ՃԺԷ... 

3. 98՜—103՝ Կ՜ձճձ ՜ս՜ա՜ձ ՜սջիձՠէճհ, ճջ ճս-

ձզ ոժզա՝ձ վջժճսդՠ՜ձ հ՜ոպճս՜թ՜հզձ ղձճջիո չՠջ-

ըոպզձ թձզռՠէճռձ, չ՜ոձազ մՠս բ ժ՜պ՜ջՠ՜է ՠժՠխՠ-

ռզձ, ճջ ճմ ճսձզ աթձճսձ՟ ճջճչ՜հձզ զսջճհ, ՠս ՜ջ՟, ՜հո 
ժ՜ջ՞՜սճջճսդզսձ — Հ՜ոպ՜պՠձ ա՜ս՜ա՜ձձ զ պՠխսճն 

զսջճսկ ՠս էըս՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ... 

4. 103՝—15՝ Կ՜ձճչձ ձ՜ս՜ժ՜պՠ՜ռ ՠժՠխՠռճհ 

ոջ՝ՠէճհ հ՜ձ՜սջզձ՜ռ կճէՠ՞ձճսդՠձբ, ՠս ղ՜ջեՠ՜է ոՠ-
խ՜ձ չՠջըոպզձ ի՜ոպ՜պՠէճհ — Մպ՜ձբ ՠյզոժճյճոձ 

ի՜ձ՟ՠջլ տ՜ի՜ձ՜հզստ, ո՜ջժ՜ս՜՞՜ստ ՠս իջ՜կ՜հբ 

ա՞ՠպզձ ՠժՠխՠռսճհձ էճս՜ձ՜է... 

5. 116՜—8՜ Կ՜ձճձ ի՜ձ՟ՠջլՠխբձ ոյ՜ոճսռ 

՜սջիձՠէճհ — Տ՜ձզձ ՜շ՜նզ ՝ՠկզձ ՠս պ՜ջ՜թՠ՜է ճսձզ 

չՠջ ճսձզձ ո՜ջժ՜ս՜՞ճսձտ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո... տ՜ի՜-

ձ՜հձ ՜ոբ ա՜խ՜սդո. Աոպճս՜թ վ՜շ՜սճջՠ՜է, ճջ ա՞ՠ-

ռճսռՠջ աՠժՠխՠռզ տճ էճսոճչ... 

՜. 116՝—7՜ Ասջիձճսդզսձ ՞՜սպճհ — Ք՜ջճա. 

Ախ՜մՠոռճստ... ՠս ՜ոբ ա՜խ՜սդո. Ակՠձ՜ժ՜է, հ՜սզպՠ-

ձ՜ժ՜ձ ՠս ճխճջկ՜թ Աոպճս՜թ... 

՝. 117՜ Բ՜այ՜ձզ — Ախ՜սդտ. Տբջ Աոպճս՜թ 

ա՜սջճսդՠ՜ձռ... 

՞. 117՝ Ասջ՜ջզ — Տբջ Աոպճս՜թ տ՜ջճաճխ՜ռձ... 

՟. 117՝—8՜ Շճսջն՜շզ — Տբջ Աոպճս՜թ, ՜խ՝ՠսջ 

՞դճսդՠ՜ձ ՠս ճխճջկճսդՠ՜ձ... 

Զ. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձ 1704 դ.] 
— 118՝ [Յճչի՜ձձճս Թէժճսջ՜ձռսճհ] պ՜խ զ չՠ-

ջ՜հ Քջզոպճոզ, ՜հէ՜ա՞ՠ՜ռ ՝՜շզս. լՠշ. 695, 241՝] 
— Յ՜[հ]ձե՜կ ձ՜յ յ՜պ՜ոը՜ձզ ՠդ Յզոճսո ՠս ՜ոբ. 

Քզկո՜հ ՝՜ձզ ՝զէկ՜ազպզ... 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 118՝ (Յ՜սՠէ՜՞ջճխզ) Եո՚ Ասՠպզոըո ՞ջՠռզ 

դվզձ ՌՃԾԳ (1704)—զձփ 

2. 120՝ (ԺԸ ՟., ձրպջ՞զջ) Աոպճս՜թ րջիձբ Նճջ՜-

ղզձզժ, ՠպճսձ հզղ՜պ՜ժ կբժ Աոպճս՜թ՜թձզ յ՜պժՠջ, 

կբժ ոժճս թ՜թժճռ, կբժ կճկ՟՜ձ, կբժ յխձլզ ժ՜ձդՠխ, 

կբժ ՝՜այ՜ձ, կբժ վ՜հպբ ը՜մ, կբժ ՝ՠկզ թ՜թժճռփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 6՜ Գզջտո Սճսջ՝ Էնկզ՜թձ՜ բփ 15՜ 

Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Պՠպջճո (՛) չ՜ջ՟՜յՠպփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 2՝փ 
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Հ՜կզդ ԺԶ — XVI 

ԳՐԻՉ՚ Ա՝ջ՜ի՜կ ՠջբռփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Մՠէտբո ՠյո.փ 
ԹԵՐԹ՚ 191. մ՞ջճս՜թ՚ 79՝, 191՜՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԺԶ (ը՜շձ՚ 

Ա, Է, Ը, Ժ, ԺԱ, ԺԲ, ԺԵ 10, Բ 11, Գ, Դ, Ե, Զ, Թ, ԺԶ 12, ԺԳ, ԺԴ 8) 
+ Ա—Բ (16+6)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 18×12փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ 
կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 17—18փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ կճս՞ 
ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ ՟շձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ 
ժ՜ջկզջ կՠպ՜տոփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ 
Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ոՠս, ժ՜ջկզջ, ճսջճս՜՞թ՜հզձփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճսփ Ժ—
ԺԱ ՟՟.փ 1 (Ա) + 1 (Բ)փ Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ճսխխ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜-
՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ Ա՜, Բ՝, Ա՝, Բ՜ «[/// ՠս պՠոզէ ՠսո] իջՠղպ՜ժ՜ռ 
պՠոզձ... ՜ոբ ռձճո՜. Ոսձզ՛տ զձմ [ժՠջ՜ժճսջ ՜ոպ]////» (ԻԴ, 23—
42)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. պՠխ-պՠխ ռՠռ՜ժՠջ, ըճձ՜սճսդՠ՜ձ 
իՠպտՠջ, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ կ՜ղճս՜թ, պՠխ-պՠխ ՞ջ՜՟՜ղպգ դ՜-
ձ՜տզռ ՞ճսձ՜վճըճս՜թ, ճսձզ դ՜վճս՜թ դՠջդՠջ: 1584 դ. ձճջճ-



 

՞ճս՜թ ՠս էջ՜ռճս՜թ 170—190 դՠջդՠջգփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ կ՜ո՜կ՝ 
ռՠռ՜ժՠջ, դՠդՠս՜ժզ տՠջթճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1՜—78՝ Մ՜ղպճռ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ 

1. 1՜—10՝ Ս՜իկ՜ձ՜՟ջճսդզսձ ՟՜ոպզ՜ջ՜ժճս-

դՠ՜ձ ձճջ՜թձՠ՜է կ՜ձժ՜ձռ, ճջտ իջ՜սզջՠէսճռ զռՠձ 
հ՜ոպզծ՜ձ տ՜ի՜ձ՜հճսդՠ՜ձ. Խջ՜պտ ի՜ջժ՜սճջտ ՠս 
յզպ՜ձզտ, ՜ջ՜ջՠ՜է Եշ՜կՠթ՜հ Գջզ՞ճջ կՠթ ջ՜՝ճս-
ձ՜յՠպզ, զ ըձ՟ջճհ Սզսձՠ՜ռ ՠյզոժճյճոզ պբջ Ա-
շ՜տՠէզ — Իոժ զ հ՜սճսջ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ ձոպզ ՠյզո-

ժճյճոձ հ՜դճշ զ կբն ՜պՠձզ... զոժ պ՜ոձՠջրճջ՟՚ ըա-

՞ճսղ՜ռճսռ՜ձբ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ 

2. 11՜—23՜ [Կ՜ձճձ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ տ՜ի՜-

ձ՜հզ. Մ՜ղպճռ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ ժխՠջզժճո՜ռ, ո՜ջ-
ժ՜ս՜՞՜ռ ՠս տ՜ի՜ձ՜հզռ..., պյ.  Վ՜խ՜ջղ՜յ՜պ, 
1876, բն 26—37] — /// զ ոյ՜ո՜սճջճսդզսձ ոճսջ՝ ՠժՠ-

խՠռճհ, ՠս ի՜ջռ՜ձբ ՠյզոժճյճոձ... 

 3. 23՜—78՝ Սժզա՝ձ ՜ոպզծ՜ձ՜ռ ժխՠջզժճ-

ո՜ռ, ճջտ ՠձ ո՜խկճոՠջ՞ճս ՠս ՜սՠէ՜թճհ, ՠս ՜կՠձՠտՠ-
՜ձ գոպ զսջ՜տ՜ձմզսջ ժ՜ջ՞զ — Ես զ հ՜սճսջ լՠշձ՜՟-

ջճսդՠ՜ձ թըՠձ ըճսձժ զ Սճսջ՝ ոՠխ՜ձձ... 

՜. 25՜—6՝ Կ՜ձճձ ՟շձ՜յ՜ձճսդՠ՜ձ, ՜շ՜նզձ 

ժ՜ջ՞. ՟շձ՜բ՜ձզձ — Ես ՠյզոժճյճոձ թըըբ ըճսձժ 

Սճսջ՝ձ ոՠխ՜ձճհձ ՠս ՜ոՠձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ... 

՝. 27՜—8՜ Եջժջճջ՟ ժ՜ջ՞ գձդՠջռճխճսդՠ՜ձ — 

Ես ո՜ջժ՜ս՜՞ձ տ՜ջճաբ. Ես ՠսո ը՜խ՜խճսդՠ՜ձ... 

՞. 28՝—9՝ Եջջճջ՟ ժ՜ջ՞. ՠջ՟ըկձՠռճսռմ՜ռ — 

Ք՜ջճաբ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ. Եխ՝՜ջտ յ՜պճս՜ժ՜ձտ... 

՟. 29՝—32՜ Չճջջճջ՟ ժ՜ջ՞ ՜ոպզծ՜ձզ ն՜իգձ-

ժ՜էճսդՠ՜ձ — Բՠջՠձ ՜շ՜նզ ՠյզոժճյճոզձ աձըսզջՠ-

՜էձ... 

ՠ. 32՜—8՜ Հզձկՠջրճջ՟ ժ՜ջ՞. ժզո՜ո՜ջժ՜ս՜-

՞զ, ճջ բ ՟յզջ — Աթ[ՠ]ձ աձըսզջՠ՜էձ ՜շ՜նզ ՠյզոժճ-

յճոզձ ՠս ձ՜ պՠ՜շձ՜՞ջբ... 

ա. 38՜—53՜ Կ՜ձճչձ հճջե՜կ ՜ս՜՞ ո՜ջժ՜-

ս՜՞ձ լՠշձ՜՟ջՠձ — Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ ՠս ՜հէ տ՜-

ի՜ձ՜հտ գոպ ՜սջզձզ... 

բ. 53՜—78՝ Կ՜ձճչձ լՠշձ՜՟ջճսդզսձ տ՜ի՜ձ՜հզ 

— Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճո գոպ ՜սջզձզ [զ] ոջ՝՜պճսձ ՠ-

ժՠխ[ՠռսճհ]... 65՝—9՝ Ես ՠջ՞ՠձ ՠխ՜ձ՜ժ՜ռ ՟յզջտձ 

ա՞՜ձլո («Գջզ՞ճջզ բ») — Գըդ՜ զ կՠա Տբջ ՜կՠձ՜ժ՜է 

/Ես էճսջ ՝ձճսդՠ՜ձո կՠջ պըժ՜ջ՜ռՠ՜է... 

Բ. 80՜—190՝ Ք՜ի՜ձ՜հդ՜խ. Կ՜ձճձ հճջե՜կ ՠ-

յզոժճյճո ժ՜կ տ՜ի՜ձ՜հ ժ՜պ՜ջզ կ՜իճս՜կ՝ ա՜հո 
ժ՜ջ՞՜սճջճսդզսձ ՜շձզռՠձ էճս՜ռկ՜ձ ՠս յ՜պ՜-

ձՠ՜ռ ՠս ՜հէ յ՜հկ՜ձ՜սճջՠ՜է ժ՜ջ՞՜ռ... — Ես ՠջդ՜ձ 

զ պՠխզձ իսջ ժ՜կզձ յ՜պջ՜ոպՠէ աի՜ձ՞զոպձ ՠս ՜ոՠձ 

Ս՜խկճո... 

— 132—139-զ կզնՠս դ՜վճս՜թ դՠջդՠջփ 

՜. 170՜—7՜ [Ի]ոժ հՠջժջճջ՟ճսկ ՜սճսջձ — Եջ-

դ՜ձ զ ի՜ձ՞զոպձ ՠս հՠջդ՜էձ ՜ոՠձ աԱն՝զթտձ... 

՝. 177՜—81՜ Կ՜ձճձ ՠջջճջ՟ օճսջձ — Եջդ՜ձ զ 

՞ՠջՠակ՜ձ ՠս ՜հո ժ՜ձճձ ժ՜պ՜ջզ, Ս՜խկճո. Եխզռզձ ՜-

ժ՜ձն... 

՞. 181՝—3՜ Կ՜ձճձ մճջջճջ՟ ՜սճսջձ — Եջդ՜ձ զ 

ի՜ձ՞զոպձ ՠս ՜հո ժ՜ձճձ ժ՜պ՜ջզ, Ս՜խկճո. Հճ՞զ տճ 

՝՜ջզ... 

՟. 183՜—6՜ Կ՜ձճչձ իզձ՞ճջրճջ՟ ՜սճսջձ — 

Ս՜խկճո. Ըձ՟ ՠջՠժճհո ի՜ձ՞զռՠձ... 

ՠ. 186՜—7՝ Կ՜ձճչձ չՠռՠջրճ՟ ՜սճսջձ — Ս՜խ-

կճո. Սզջՠռզ, ազ էճսզռբ Տբջ ալ՜հձ... 

ա. 187՝—90՝ Կ՜ձճչձ ՠսդձՠջրճջ՟ օճսջձ — Ս՜խ-

կճո. Հճ՞զ տճ ՝՜ջզ... ՠս կզ ՜ձպՠո ՜շձՠջ ա՜խրդո թ՜-

շ՜հզռ տճռ, ՝՜ջՠը՜սոճսդՠ՜կ՝ ՜կՠձ՜հձ ոջ՝ճռ, ազ 

տՠա չ՜հՠէ ՠձ վ՜շտ, զղը՜ձճսդզսձ ՠս յ՜պզս, հ՜սզ-

պՠ՜ձո. ՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

78՝ Գջՠռ՜ս Ձՠշ//(79՜)ձ՜՟ջճսդՠ՜ձ ՞զջո զ Հ՜-

կզդ, զ ՟ճսշձ Սճսջ՝ Կզջ՜ժճոզ, լՠշ՜կ՝ կՠխ՜յ՜ջպ 

՞ջմզո՚ ոճսպ՜ձճսձ Ա՝ջ՜ի՜կ իջզռճսձ, ճջ ա՜ձճսձո զկ 

ճսձզկ ՠս ա՞ճջթո՚ ճմփ Դ՜ջլՠ՜է ՜խ՜մՠկ ալՠա, ճչ ՠխ-

՝՜ջտ, հզղՠռբ[տ] զ կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խ՜սդո լՠջ՚ աՄՠէտբո 

ՠյզո[ժճյճո]փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

190՝ Փ՜շտ ՜կՠձ՜յոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ՚ Հ՜սջ 

ՠս Ոջ՟ճհ ՠս Հճ՞ճհձ Սջ՝ճհ. ՜կբձփ Աջ՟, ճջե՜կ ի՜ձ՟զ-

յզտ ոճջ՜հ ժ՜ջ՟՜էճչ ժ՜կ ՜սջզձ՜ժ ՟ձՠէճչ, հզղՠոնզտ 

զ ոճսջ՝ ՜խ՜սդո լՠջ ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ պբջ 

Ս՜ի՜ժ ՠյզոժճյճոզձ, ՠս ի՜սջձ՚ Դ՜ձբէզձ, ՠս կ՜սջձ՚ 

Խճսկ՜ջզձ. ՜կբձփ Յզղ՜պ՜ժ բ ՜հո Աս՜՞ Մ՜ղպճռո 

պբջ Ս՜ի՜ժզձ, զսջ ի՜սջձ ՠս կ՜սջձ Աոպճս՜թ ճխճջկզ 

հզղՠռբտ, ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ զ հզղճխ՜ռփ Ի դճս՜ժ՜ձզո 

Հ՜հճռ զ Ռ ճս Լ ճս Գ—ըձ (1584), ՞ջՠռ՜ս ՜հո Մ՜ղպճ-

ռզո, զղ՜պ՜ժփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 1՜ Գզջտո Սճսջ՝ Էնկզ՜թձ՜ բփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 191՝փ 
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Մ՜ջ՞ճջ՞ (Բ՜խբղ) ՌԷ — 1558 

ԳՐԻՉ՚ Վ՜ջ՟՜ձ ՠջբռփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Խ՜մ՜պճսջ ժդխ.փ ԹԵՐԹ՚ 76. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—2՝, 76՜՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—Է×12 (Է 4)փ 
ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 18×13,2փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ 



՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 19փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ 
՟շձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ժպ՜սփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚  3՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ժՠձ՟՜ձ՜-
՞զջ, դշմձ՜՞զջ, ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ձ՜ջձն՜՞ճհձ, ժ՜-
յճհպ, ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜ջժճոզփ Ժ—ԺԱ 
՟՟.փ 2 (Ա—Բ) + 2 (Գ—Դ)փ Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ճսխխ՜՞զթ ՠջ-
ժ՜դ՜՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ Գ՝, Դ՜, Գ՜, Դ՝, Բ՜, Ա՝, Բ՝, Ա՜ «///ՠս հ՜-
կՠձ՜հձ ՜ձլձբ տճսկկբ... ՠս դճհէ ՠպճսձ ձճռ՜///» (ը՜շձ գձ՟րջզ-
ձ՜ժճսդՠ՜կ՝՚ ԺԲ 30—31, Ժ 21—ԺԱ 7)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջ, ռՠռ՜ժՠջ, ոժա-
՝ճսկ ՠս չՠջնճսկ ճսձզ դ՜վճս՜թ դՠջդՠջ (պՠո յջ՜ժ՜ի՜ղզս)փ 
Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ ռՠռ՜ժՠջ, ՜ձժզսձձՠջգ՚ կ՜ղճս՜թ, ՟շձ՜ժզ ժբոգ՚ 
յճժճս՜թ ՠս գձժ՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 3—75՜ [Կ՜ձճձ ՠյզոժճյճո լՠշձ՜՟ջՠէճհ 

լՠշ. 1090, 3՜] — Յճջե՜կ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜է էզձզձ ՠյզոժճ-

յճո ժ՜ռճսռ՜ձՠէ աճտ... 

— 55՜—62՜ Ս՜իկ՜ձտ ՠս ՜սջզձ՜՟ջճսդզսձտ աճջ 

ճսոճսռ՜ձբ ՠյզոժճյճո՜յՠպձ ձկ՜ աճջ լՠշձ՜՟ջՠ-
՜ռ... 55՜—7՝ Պ՜պճս՜ժ՜ձ ՠխ՝՜հջ, ճջյբո լՠշձ՜՟-

ջՠռ՜տ ատՠա Աոպճսթճհ իջ՜կ՜ձ՜սձ... 57՝—62՜ Զ՞ճս-

ղճսդզսձ — Տՠո ՠխ՝՜հջ, էզձՠէ տՠա ը՜խ՜խ՜ջ՜ջ ՠս 

եճսեժ՜է... 

1. 62՜—6՜ Կ՜ց՜հ ՜շ՜նզժ՜հ ՞՜ձլո («Գջզ՞ճ-

ջճ») — Գ՜ձլգո ՞ջՠռ՜հ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ /Ր՜կՠ՜է ՝՜-

ձզս ըճջիգջ՟՜ժ՜ձ... Գ՜ձլ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ («Գջջզ-

՞ճջջզ բ») — Գգդ՜հ զ կՠա, Տբջ ՜կՠձ՜ժ՜է, /Ես էճսջ ՝-

ձճսդՠ՜ձ կՠջ պգժ՜ջ՜ռՠ՜է... 

2. 66՜—7՝ Տ՜խ զ հԱշ՜տՠէբ («Տբջ Աշ՜տտՠ՜է ՜-

ոՠ բ») — Տ՜ջվ՜ռՠ՜է գխլ՜ձ՜կտ /Տբջ Յզոճսո տճհ՟ 

աՠխկ՜ձռ՟... 

3. 67՝—9՜ Նճջզձ հճջ՟ճջ՜ժ («Ի պբջ Աշ՜տՠ-

էճհ») — Ի կՠթզ իջ՜ղ՜վ՜շ ի՜ձ՟զոզո, /Շձճջի՜՝՜ղը 

յ՜ջ՞ՠս՜ռ ոճսջ՝ պ՜սձզո... 

4. 69՜—71՝ Գ՜ձլ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ, հճջե՜կ 

չ՜խձ լՠշձ՜՟ջճսդզսձ էզձզ, ՜հձ ՠջՠժճհզձ ՜ո՜ ա-
՞՜ձլո» («Աշ՜տՠէ չ՜ջ՟՜յՠպզ») — Ահո՜սջ ՠժ՜հտ 

ճջ՟զտ իճ՞ՠժ՜ձ, /Լճսո՜սճջմզձ կՠջ Պ՜ջդՠս՜ժ՜ձ... 

5. 71՝—9՝ Տ՜խ ՜ձճհղ ՠս է՜ս — Ոչ ՜ձկ՜ի ի՜ռ 

ժՠձ՜ռ /Մՠա պգս՜ջ Տբջ Յզոճսո... 

6. 72՝—4՜ Ի ձճհձ Աշ՜տՠէ չ՜ջ՟՜յՠպ («Տբջ Ա-

շ՜տՠ՜է ՜ոբ») — Տ՜ո չՠջձճռ՟ ՜ձը՜վ՜ձ, /Զծ՜շ՜-

՞՜հդ տճհ՟ վ՜հէկ՜ձ... 

7. 74՜—5՜ Տ՜խ Սճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թձզ թձգձ՟ՠ-

՜ձ — Գ՜սի՜ջ չ՜ջ՟ձ զձտ՜սճհձ, /Սզջ՜կ՜ջ՞ ճոժբ-

՞ճհձ... 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

3՜ Աս՞ձՠ՜ Հճ՞զ՟ Սճսջ՝ Աոպճս՜թ ծղկ՜ջզպ, կՠ-

խ՜սճջ թ՜շ՜հզո՚ Վ՜ջ՟՜ձզ, ՠս ՜շ՜նձճջ՟ՠ՜փ 

14՝ Ոՙի, ճՙի աՠխժՠէզո, ճջ կՠխրտ էռւՠջ բ ՞ՠջզո, զ 

՝՜աճսկ պ՜ջ՜ժճսո՜ձ՜ռո // (15՜) ոը՜էՠռ՜հ, չ՜հ բ 

զձլփ 

62՜ ԶՎ՜ջ՟՜ձ ՞թճխո, 

Զմ՜ջՠ՜ռ ՞ճջթճխո, 

Զկՠխ՜ռ թջճխո, 

Զՠխ՝՜ջռ ըճռճխո, 

Զ՜հջՠ՜ռ աջժճխո, 

Զճջ՝ճռ չղպ՜ռճխոձ 

Յզղՠռբտ զ Քջզոպճո 

Ես Աոպճս՜թ ահզղճխձ հզղբփ 

75՜ Փ՜շտ ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ՚ Հ՜սջ ՠս 

Ոջ՟սճհ ՠս Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ, հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձ: Ոջ ՠպ ժ՜-

ջճխճսդզսձ ՠխՠշձ՜՞ճջթ ՞ջմզ ՞ջՠէ աո՜ հզղ՜պ՜ժ կ՜տ-

ջ՜կզպ, իՠա ՠս ըճձ՜ջի ՠս ՜շ՜տզձ՜ոբջ` պբջ Խ՜մ՜-

պճսջ ժ՜դճխզժճոզ Ակՠձ՜հձ Հ՜հճռ, հզղ՜պ՜ժ զսջձ ՠս 

թձ՜սխ՜ռ զսջճռ, զ դվ՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ Ռ ՠս Է (1558), 

//(75՝) լՠշ՜կ՝ ՜ձ՜ջե՜ձ ՠս կՠխո՜ոբջ ոճսպ՜ձճսձ ի-

ջզռճս` Վ՜ջ՟՜ձզփ Աջ՟, հՠջՠո ՜ձժՠ՜է ՜խ՜մՠկտ ալՠա, 

ճչ ոճսջ՝ ի՜հջ՜յՠպտ, հճջե՜կ ղձճջի՜՝՜ղըճսդզսձ 

՜շձբտ զ ե՜կ ոճոժ՜էզ Սճսջ՝ յ՜պ՜ջ՜՞զձ, հզղՠռբտ զ 

կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խ՜սդո լՠջ` ապբջ Խ՜մ՜պճսջ ժ՜դճխզ-

ժճոձ Ակՠձ՜հձ Հ՜հճռ, ՠս աթձ՜սխոձ զսջ, ՠս ա՜կՠձ՜հձ 

՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջոձ զսջ. ՜կբձփ 

Գջՠռ՜ս ոճսջ՝ ՞զջտո զ տ՜խ՜տձ Բ՜խբղ, զ ՞ՠրխ՜-

կաջբձ Մ՜ջ՞ճջ՞, զ ՟ջճսձո Սջ՝ճհձ Գբճջ՞՜հ ա՜սջ՜-

չ՜ջզձփ 
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 76՝ Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ՚ Գ՟, Դ՝ 

(ԺԶ ՟., ՝ճէճջ՞զջ) Ոչ Մժջպզմ ճխճջկՠէզ, ՟ճս զ ՞զձճհձ 

զ՛ձմ ղ՜իՠռ՜ջփ 

1083 
Մ Ա Շ Տ Ո Ց  Ձ Ե Ռ Ն Ա Դ Ր Ո Ւ Թ Ե Ա Ն  

Ղջզկ ՌՃԾԳ — 1704 

ԳՐԻՉ՚ Դ՜սզդ ՠջբռփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Պրխճո չջ՟.փ 
ԹԵՐԹ՚ 149+1 (ժջժ. 1). մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—՟, 2՜—6՜, 143՝—

9՝: ՊՐԱԿ՚ 1×6+Ա—ԺԲ×12փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵ-
ԾՈՒԹԻՒՆ՚ 17,5×13,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջ (ձր-
պջ՞զջ՚ 140՜—3՜)փ ՏՈՂ՚ 16փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜-
՞ճհձ ժ՜ղզ ՟շձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ժ՜յճհպ 

ժպ՜ս: 

  

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 7՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձ, դշմձ՜հզձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚  
դշմձ՜՞զջ, ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջ (29՜)փ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. պՠխ—պՠխ դ՜ձ՜տզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճս-
ձ՜վճըճս՜թ, ճջճղ դՠջդՠջ չՠջ՜ձճջճ՞ճս՜թփ 



 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

1. 6՝—28՝ Խջ՜պ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ (պՠո լՠշ. 

1061, 49՜—59՜)— Նոպզ ՠյզոժճյճոձ ՜դճշճչ ՜շ՜-

նզ Սճսջ՝ ոՠխ՜ձճհձ ՠս ՜ս՜քէջբռտձ զ իՠշճսոպ... 

2. 28՝—139՝ Սժզա՝ձ ՜ոպզծ՜ձ՜ռ ժխՠջզժճ-

ո՜ռ, ճջտ ՠձ ո՜խկճոՠջ՞ճս ՠս ՜սՠէ՜թճս, ՠս ՜հէձ գոպ 
զսջ՜տ՜ձմզսջ ժ՜ջ՞զ — Ես հ՜շ՜ն թըՠձ ըճսձժ Սճսջ՝ 

ոՠխ՜ձճհ... 

՜. 37՜—9՝ Աշ՜նզձ ժ՜ջ՞ ՟շձ՜յ՜ձզձ — Ես 

հՠպ թըՠէճհ ՠյզոժճյճոձ ըճսձժ Սճսջ՝ ոՠխ՜ձճհձ... 

՝. 39՝—43՜ Եջժջճջ՟ ժ՜ջ՞ գձդՠջռճխճսդՠ՜ձ — 

Ս՜խկճո Ը. Ի ՝ՠջ՜ձճռ կ՜ձժ՜ձռ... 

՞. 43՜—9՝ Եջջճջ՟ ժ՜ջ՞ <ՠջ՟կձ> ՠջ՟կձՠռճսռ-

մ՜ռ — Ս՜խկճո Ճ. Յճխճջկճսդզսձ ՠս հզջ՜ս... 

՟. 49՝—55՝ Չճջջճջ՟ ժ՜ջ՞ ՜ոպզծ՜ձզ ն՜իգձ-

ժ՜էճսդՠ՜ձ — Աթբ ՜շ՜նզ ՠյզոժճյճոզձ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ 

աձճսզջՠ՜էձ... 

ՠ. 55՝—64՝ Հզձ՞ՠջճջ՟ ժ՜ջ՞ ժբո ո՜ջժ՜ս՜-

՞՜ռ, ճջ բ ՟յզջ — Աթբ աձճսզջՠ՜էձ ՜ս՜՞ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ 

՜շ՜նզ ՠյզոժճյճոզձ, պՠ՜շձ՜՞ջբ... 

ա. 64՝—85՜ Կ՜ձճչձ հճջե՜կ ո՜ջժ՜ս՜՞ լՠշ-

ձ՜՟ջՠձ — Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ ՠս ՜հէ տ՜ի՜ձ՜հտ գոպ 

րջզձզ...փ Ես իճ՞ՠսճջ ոճսջ՝ ճխնճսձզս ճխնճսձՠձ... 

բ. 85՝—139՝ Կ՜ձճչձ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ տ՜ի՜-

ձ՜հզ — Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ գոպ րջզձզ զ ոջ՝՜պճսձ 

ՠժՠխՠռսճհձ... ՠս ՜ոբ ա՜խրդո. Գճի՜ձ՜կտ ատբձ Տբջ 

Աոպճս՜թ կՠջ... 104՝—7՜ Ես ՠջ՞ՠձ ՠխ՜ձ՜ժ՜ս ՟յզջ-

տձ աՠջ՞ո ՝՜ջլջ լ՜հձզս. Աոպճս՜թ կՠթ, իըա՜սջ...փ 

117՝—9՜ Ես ՠջ՞ՠձ աՠջ՞ո տ՜խռջ՜լ՜հձ ՜ոՠէճչ. Ոչ 

՜ձկ՜ի ի՜ռ ժՠձ՜ռ...փ 

— 125՝—32՜ Ես հՠպ ՜հոճջզժ ա՜խրդո ա՜հո զ 

չՠջ՜հ ժճսո՜ձ՜ռ ժ՜ջ՟՜հ, ճջտ ՠձ ժջրձ՜սճջՠ՜էտ — 

Աոպճս՜թ հ՜սզպՠձ՜ժ՜ձ, ժ՜պ՜ջՠ՜է զոժճսդՠ՜կ՝... 

— 132՜—3՜ Ասջիձճսդզսձ չՠխ՜ջզ — Ես ՠյզոժճ-

յճոձ ՜ոբ. Ախ՜մՠկտ ատՠա Տբջ Յզոճսո... 

— 133՝—8՜ Գ՜ձլ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ («Գջջզ՞ճ-

ջզզ բ») — Գգդ՜ զ կՠա Տբջ ՜կՠձ՜ժ՜է /Ես էճսջ ՝ձճսդՠ-

՜ձո կՠջ պըժ՜ջ՜ռՠ՜է... 

— 138՜—9՝ Տ՜խ յ՜պճս՜ժ՜ձ («Ի պբջ Աշ՜-

տՠէ») — Ի կՠթզ իջ՜ղ՜վ՜շ ի՜ձ՟զոզո /Շձճջի՜՝՜ղը 

յ՜ջ՞ՠս՜ռ ոճսջ՝ պ՜սձզո... 

3. 140՜—2՝ Խջ՜պտ հճջե՜կ ըձ՟ջճս՜թո ՜շձՠձ 

՜շ Աոպճս՜թ ՠս ՜ոզ չօք հ՜խ՜՞ո ՜կՠձ՜հձ ռ՜ոկ՜ձ 

ժ՜կ ՠջ՜ղպճսդՠ՜ձ — Ն՜ը ՠս հ՜շ՜ն յ՜իՠոռՠձ ա՜-

սճսջո Գ յձ՟ճսդՠ՜կ՝, հ՜շ՜սրպբ կզձմՠս հՠջՠժճհ... ՠս 

ղ՜ջ՜ժ՜ձ ակձ՜ռՠ՜է ճխճջկՠ՜տձ ՜ոՠձ, ՠս ՜յ՜ ե՜կ 

կպ՜ձՠձ զ յ՜պ՜ջ՜՞ձ ՠս աՠձճսձ աճս՜ջ՜ժձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

143՜ Գջՠռ՜ս Ձՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ ՞զջտո զ կ՜հջ՜-

տ՜խ՜տո Ղջզկ, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թձզձ, 

լՠշ՜կ՝ ՜ձզկ՜ոպ ՞ջմզ՚ Դ՜սզդ ՠջզռճս, զ է՜ս ՠս գձ-

պզջ րջզձ՜ժբ, աճջ ըձ՟ջՠ՜է Պրխճո չ՜ջ՟՜յՠպձ: Ես 

ՠպ ՞ջՠէ ՜ձ՜ջե՜ձճսդՠ՜ձո զկճհ զ դվզձ ՌՃԾԳ (1704), 

աճջ Տբջ Աոպճս՜թ ՝՜ջճչ չ՜հՠէՠէ պ՜ռբ զսջՠ՜ձձ. ՜-

կբձփ Հ՜հջ կՠջ ճջփ 

ՆԿԱՐՉԱՓՈՐՁ, ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜, 149՝ (ԺԸ ՟., ձր-

պջ՞զջ)փ 
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Հ՜խ՝՜պ ՋԽԷ — 1498 

ԳՐԻՉ՚ Փզէզյճո ՠյո.փ 
ԹԵՐԹ՚ 98. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜՝, 94՝—8՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—Ը×12 (Ա, Ը 

11) + 1×4փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ (պ՜ջ՝ՠջ՚ 95—98)փ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 
17,5×12,8փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջ (ձրպջ՞զջ՚ 
93՝—4՜)փ ՏՈՂ՚ 19փ ԿԱԶՄ՚ ծձղ՜՞թՠջճչ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ 
՟շձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ թ՜խժ՜ա՜ջ՟ ժպ՜սփ 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 2՜փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 9՝, 43՝, 63՝փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚  ՝ճս-
ո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜յճհպ, 
ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ, ոՠսփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜պդբճոզփ Թ—Ժ 
՟՟.փ 2 (Ա, Բ) + 1 (Գ)փ Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ՠաջ՜ի՜պճս՜թ, ՝ճէճ-
ջ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ Գ՜, Գ՝, Բ՝, Ա՜, Բ՜, Ա՝ «[/// զսջ 
վըջժ՜ձո] վճը՜ձ՜ժ ՝՜ակ՜ռ... Պ՜պ՜ոը՜ձզ ՠպ Յզոճսո ՠս 

՜ոբ ռձճո՜. Ակ[բձ ՜ոՠկ]///» (Ի 28—ԻԱ 21)փ 
ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. պՠխ—պՠխ դ՜ձ՜տզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճս-

ձ՜վճըճս՜թ, չՠջնճսկ կզ տ՜ձզ դՠջդ ռՠռ՜ժՠջ: Կ՜ակզ ժ՜ղզձ 
՜ձժզսձձՠջճսկ կզ վճտջ կ՜ղճս՜թ ՠս կ՜ո՜կ՝ ռՠռ՜ժՠջ՚ հ՜պժ՜-
յբո կզնճսժգ ՠս ՜ոպ՜շգփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

1. 2՜—43՜ [Կ՜ձճձ ՠյզոժճյճո լՠշձ՜՟ջՠէճհ. 
լՠշ. 1090, 3՜] — Յճջե՜կ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜է էզձզձ ՠյզոժճ-
յճո ժ՜ռճսռ՜ձՠէ աճտ... 

— 37՝—43՜ Ս՜իկ՜ձտ ՠս ՜սջզձ՜՟ջճսդզսձտ, աճջ 
ճսոճսռ՜ձբ ՠյզոժճյճո՜յՠպձ ձկ՜ աճջ լՠշձ՜՟-
ջՠ՜ռ... 37՝—9՝ Պ՜պճս՜ժ՜ձ ՠխ՝՜հջ, ճջյբո լՠշձ՜՟-
ջՠռ՜տ ատՠա Աոպճսթճհ իջ՜կ՜ձ՜սձ... 39՝—43՜ Զ՞ճս-
ղճսդզսձ ՠս ըջ՜պ ՠյզոժճյճո՜ռ — Տՠ´ո, ՠխ՝՜հջ ՜շ 
զ էզձՠէ տՠա ը՜խ՜խ՜ջ՜ջ ՠս եճսեժ՜է... 

2. 43՝—63՜ Կ՜ձճձ հճջե՜կ ժ՜դճխզժճո լՠշձ՜-
՟ջՠձ Ակՠձ՜հձ Հ՜հճռ — Յճջե՜կ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜է էզձզձ 
՝՜ջլջ՜ռճսռ՜ձՠէ աճտ զ յ՜պզս ժ՜դճխզժճոճսդՠ՜ձ... 

3. 63՝—93՜ Կ՜ձճձ ՜սջիձճսդՠ՜ձ Սջ՝ճհ կՠշճ-
ձզձ. ՜հոյբո ՜ջ՜ոռՠձ — Յ՜սճսջ Մՠթզ իզձ՞ղ՜՝՜դճ-
նըձ, զ ե՜կ ոճսջ՝ յ՜պ՜ջ՜՞զձ, աՍճսջ՝ կՠշճձձ դ՜-
վՠձ... 



՜. 76՜ Ես ՜յ՜ ՜ոՠձ [ակՠխՠ՟զո] — Հ՜հջ ՜կՠ-

ձ՜ժ՜է, ճջ ՜շ[՜տ]ՠռՠջ աՄզ՜թզձ Ոջ՟զ՟ զ վջժճսդզսձ 

կ՜ջ՟ժ՜ձ... 

՝. 80՜—3՝ Ք՜ջճա լ՜հձզս հԱսՠպ՜ջ՜ձզձ, գոպ 

՜ձճսձ զսջճհ («Նբջոՠոզ ՠջ՞») — Նճջ ՜սջիձճսդզսձ 

գձ՟ ի՜ջռճս՜թճռ կ՜խդ՜ձ՜ռ... 

4. 93՝—4՜ Ա[հ]ո բ ձեսդ կՠշճձզձ ՠս յբպտ — Պ՜-

է՜ո՜ձզ վ՜պ իճսձպձ, խ՜ո՜ռ ՟՜ջզջզ՚ Ա դճսխդ... 

կճսղտ, ՜կյ՜ջ, ձ՜ջժզա, ծ՜յճսո՚ Ա ձճսժզ, կ՜ձճսղ-

ժ՜պ՜ժփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

43՜ Ոչ ոճսջ՝ ի՜հջ՜յՠպ ՠս ՜ձճս՜ձ՜ժզջ ոըջ-

՝ճհձ Ս՜ջ՞ոզ ա՜սջ՜յչ՜ջզձ, ՠս ոջ՝՜ոձճսձտ ՠյզոժճ-

յճոտ, ՠս ոզջճխտ ոջ՝ճսդՠ՜ձ տ՜ի՜ձ՜հտ ՠս ո՜ջժ՜ս՜-

՞ճսձտ, ՠս ՜ձկ՜իճսդՠ՜ձռ ՜ջե՜ձ՜սճջտ ՟յզջտ ՠս եճ-

խճչճսջ՟տ, հՠջՠո ՜ձժՠ՜է ՜խ՜մՠկտ աի՜ձ՟զյճխ ՠխ-

՝՜հջ՟ Սճսջ՝ Էնկզ՜թձզ Ադճշճհ՟, հզղՠէ զ ոճսջ՝ հ՜-

խ՜սդո լՠջ աձճս՜ոպ ճ՞զ՚ աՓզէզյճո ՠյզոժճյճո ո՜-

ժ՜ս ՜ղը՜պճխ պ՜շզո, ՠս զձտձ ճխճջկ՜թձ Աոպճս՜թ 

ճխճջկՠոռզ լՠա ՠս կՠա զ կզ՜ոզձ հ՜սճսջձ ՜իՠխ ՜պՠ-

ձզձ զսջ. ՜կբձ, ՜կբձփ 

Գջՠռ՜ս զ Սճսջ՝ ճսըպո զ Հ՜խ՝՜պ, ՜շ ճպձ պՠ-

՜շձ Ս՜ջ՞զո ժ՜դճխզժճոզձ Ակՠձ՜հձ Հ՜հճռ, հճջո բ՜տ 

վ՜ըճսռՠ՜է զ հ՜ձ՜սջզձ՜ռ չ՜ոձ ՟՜շձճսդՠ՜ձ ե՜կ՜-

ձ՜ժզո ՠս զ թ՜ձջ ի՜ջժ՜յ՜ի՜ձնճսդՠձբ. դվզձ ՋԽԷ 

(1498)փ 

63՜ Զպ՜շ՜յՠ՜է ճ՞զո ՠս ակՠխճսռՠ՜է կ՜պճսձո 

վռճսձ ՞ջզմո հզղՠէ զ Տբջձ կՠջ ՜խ՜սդզստ լՠջ ՜խ՜մՠկ, 

ՠս Աոպճս՜թ ալՠա հզղբ զ ՝՜ջզձ. ՜կբձփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 2՝, 84՝ Գզջտո Սճսջ՝ Էնկզ՜թձ՜ բփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜՝ (ԺԸ ՟. ՝ճէճջ՞զջ), 93՜ (ԺԸ ՟., 

ղխ՜՞զջ)փ 
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ԹԵՐԹ՚ 116. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—8՝, 9՝, 69՜՝, 70՝—1՜, 72՜—
116՝փ ՊՐԱԿ՚ 1×8+5×12+5×10 (Ե 8)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՟ջճղկճչ 
պ՜ջ՝ՠջ (՜. 1—8, 69—116, ՝. 9—68)փ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 17,6×11,8փ 
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջ (63՝—8՝՚ պ՜ջ՝ՠջ)փ ՏՈՂ՚ 
21—23փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ 
ոպճս՜ջ՜դճսխդ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջ 
(10՜), դշմձ՜՞զջ (63՝)փ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդզսձզռ դՠջդՠջգ ՞ճսձ՜վճ-
ըճս՜թ, պՠխ-պՠխ ռՠռ՜ժՠջ: Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ ռՠռ՜ժՠջ, ՜ձժզսձձՠ-
ջգ՚ կ՜ղճս՜թ ճս յ՜պշճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 9՜—63՜ [Մ՜ղպճռ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ] 

1. 9՜ Յճջե՜կ ժ՜կզռզձ ՠյզոժճյճոճսձտ պ՜է 

ազղը՜ձճսդզսձ ՜ղ՜ժՠջպ՜ռ զսջՠ՜ձռ ազ զռՠձ չ՜ջ-
՟՜յՠպի ՠս տ՜ջճազմտ գձ՟ի՜ձճսջ պզՠաՠջ՜ռ, ՜հո բ 

ժ՜ձճձ աճջ ձՠջտճհ՞ջՠ՜է բ — Ն՜ը ՜ոզ ղ՜ջ՜ժ՜ձ. Ոջ 

աղձճջիո ՜ոպճս՜թ՜հզձ... 

2. 10՜—6՝ Ս՜իկ՜ձ՜՟ջճսդզսձ ՟՜ոպզ՜ջ՜ժճս-

դՠ՜ձ ձճջ՜թձՠէճռ կ՜ձժ՜ձռ, ճջտ իջ՜սզջՠէճռ զռՠձ 
հ՜ոպզծ՜ձ տ՜ի՜ձ՜հճսդՠ՜ձ. Խջ՜պտ ի՜ջժ՜սճջտ ՠս 
յզպ՜ձզտ ՜ջ՜ջՠ՜է Մՠթ չ՜ջ՟՜յՠպզձ Գջզ՞ճջզ 
իշՠպճջզ — Աջ՟, գոպ ժ՜ջ՞զ ե՜կ՜ձ՜ժզձ չ՜ջեՠ՜է 

ակ՜ձժճսձո զ ոձճսձ՟ ոջ՝ճսդՠ՜ձ... 

3. 16՝—24՝ Խջ՜պ չ՜ոձ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ — Նո-

պզ ՠյզոժճյճոձ հ՜դճշ ՜շ՜նզ Սճսջ՝ ոՠխ՜ձճհձ... 

4. 24՝—34՝ Սժզա՝ձ ՜ոպզծ՜ձ՜ռ ժխՠջզժճո՜ռ, 

ճջտ ՠձ ո՜խկճոՠջ՞ճստ — Զ՜սՠէձ ՟ձՠձ զ լՠշձ գոպ ր-

ջզձզձ ՠս ՜կՠձՠտՠ՜ձ գոպ զսջ՜տ՜ձմզսջ ժ՜ջ՞զ... 

5. 35՜—43՝ Կ՜ձճձ հճջե՜կ ո՜ջժ՜ս՜՞ լՠշձ՜-

՟ջՠձ — Զ՞ՠձճս ի՜հջ՜յՠպձ ՠս ՜հէ տ՜ի՜ձ՜հտ գոպ ր-

ջզձզձ... 

6. 43՝—63՜ Կ՜ձճձ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ տ՜ի՜ձ՜հզ 

— Զ՞ՠձճս ի՜հջ՜յՠպձ գոպ րջզձզ զ ոջ՝՜պճսձձ ՠժՠ-

խՠռսճհձ... ա՞ՠռճսռ՜ձբ աձճջ կ՜ջ՟ձ, ճջ գոպ Աոպճսթճհ 

ի՜ոպ՜պՠ՜է ՠս ՜ջ՟՜ջճսդՠ՜կ՝ ՠս ոջ՝ճսդՠ՜կ՝ ՠս ծղ-

կ՜ջպճսդՠ՜կ՝. ՜կբձփ 

Տՠո պյ. «Գզջտ ՜ոպզծ՜ձ պ՜էճհ ՟յջ՜ռ»..., 

Վ՜խ՜ջղ՜յ՜պ, 1876, բն 50—146փ 

Բ. 63՝—8՝ [Մՠժձճսդզսձ Հ՜հջ կՠջզ], Հ՜հջ կՠջ 

[ճջ] հՠջժզձո՟ ՠո (էճսո՜ձռտճսկ՚ «Յճի՜ձձբո», «Նՠջ-

ոբո»)փ — Զզ՜՛ջ՟ չ՜խչ՜խ՜ժզ ա՜ջդճսռ՜ձբ աէորխոձ 

ՠս ա՝ձ՜ս զոժ ՠջ՜ըպզոձ... զոժ ՜յ՜ կզձմ՟ՠշ զ յ՜ձ-

՟ըպճսդՠ՜ձո ՠկտ ժՠ՜ձտ տջպ՜կ՝տ ///(ղ՜ջ. դ՜-

վճս՜թ)փ 

Գ. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձ ԺԸ ՟. ձրպջ՞զջ] 
1. 70՜ [Ն՜ը՜՟ջճսդզսձ Ասՠպ՜ջ՜ձզ] — Մ՜դբ-

ճո Ասՠպ՜ջ՜ձձ ՞ջՠռ՜ս Աձդ՜վՠ՜... 

2. 71՝ Աղը՜ջի՜ռճհռ ՜հ՝ճս՝բձզ [Ա]սՠպՠ՜ռ 

հՠջժզջձ Եջճսո՜խբկբ — Աջ՜՝ՠ՜՚ Ոսշճսկխ՜է՜ռ բ, 

[Ա]ձպզճտ՚ Աձդբտՠ՜հ բ, [Ա]ոճջՠոպ՜ձ՚ Ակզպ ՠս 

Մ՜ջպզձ բ... չ՜ոձ ոյ՜ձկ՜ձ իրջձ ՠժձ ՜շ դ՜՞՜սճջձ 

Հ՜հճռ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 63՜ (Շխ՜՞ջ՜ձկ՜ձ ձրպջ՞զջ) Ի դճս՜՝ՠջճս-

դՠ՜ձձ Հ՜հժ՜ժ՜ձտ ի՜ա՜ջ ի՜ջզսջ իզոձՠժ, ՜հէՠս զ էճժ 

դզս տ՜շՠժզ (1705), ձ՜յՠս հ՜կոՠ՜ձձ ձճհՠկ՝ՠջզ, զ 

պ՜ոձՠջճջ՟ կբժ ՜սՠէզ, ոպ՜ռՠ՜է ՞զջգո ՜հո ճջ ժճմզ 



 

Է—ՠջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձզ լՠշձ՜՟ջճսդզսձ, ՜հէՠս Հ՜հՠէզ 

չ՜ջճսռ, զ չ՜հՠէճսկ հճ՞ձ՜կՠխ ՜ձլզձ զկճհ՚ Պճխճո ՜-

ձճս՜կ՝ ՠսՠդ հճջնճջնՠ՜է չ՜ջ՟՜յՠպզփ 

2. 116՝ (Նրպջ՞զջ) Թվզձ ՌՃՁԳ (1734), ձճւՠկ՝ՠ-

ջզ Ժ, րջձ ՠջժճսղ՜՝դզ, Ա՝ջ՜ի՜կ ժ՜դճխզժճո չ՜ղ-

ծ՜ձ[ՠռ՜ս]փ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 8՝, 108՝ Եխզ՜ա՜ջ չ՜ջ՟՜յՠպ. 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 8՜ (Նրպջ՞զջ) ՞ջմ՜վճջլճսդզսձփ 

73՜ (Նրպջ՞զջ) Ի Ղճսժ՜ոճս Ասՠպ՜ջ՜ձզ կՠժձճս-

դՠձբձ — Ոչ զռբ զ լբձն ճջճռ զռբ ՝՜ջՠժ՜կ... 
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Վ՜ձգոպ՜ձ չ՜ձտ (Քՠխճհ լճջ) ՌԹ — 1560 

ԳՐԻՉ՚ Խ՜՟փ ՍՏԱՑՈՂ՚ Հ՜հջ՜յՠպ ՠյո.փ 
ԹԵՐԹ՚ 94. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜, 87՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—Ժ (ը՜շձ՚ Ժ 4, Բ, 

Ե, Է, Ը 8, Զ 10, Ա 11, Գ, Թ 12, Դ 13)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 
16×10,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 15—17փ 
ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ոՠս ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ 
՞թ՜սճջ կՠպ՜տոփ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 2+2, կ՜՞՜խ՜դփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 2՜փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 2՜, 24՜, 62՝: Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճս-
ո՜ժ՜ձ, դշմձ՜հզձ (41՝)փ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջ (2՜, 
41՝), դշմձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜յճհպ, ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ, ոՠսփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճսձ՜ռ՜թ, ՞ջ՜՟՜ղպզ դ՜ձ՜տգ դ՜-
վճս՜թ, էճսո՜ձռ՜հզձ կ՜ոՠջգ՚ ՝՜կ՝՜ժ՜ժ՜է՜թ, յ՜ժ՜ո՜սճջ 
(դՠջդ 90-զռ հՠպճհ)փ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ ՜ձժզսձձՠջճսկ՚ կ՜ղճս՜թ, 
հ՜պժ՜յբո դզժճսձտ՜հզձ կ՜ոգ, կզնճսժգ ՠս ՜ոպ՜շգ՚ ռՠռ՜ժՠջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

1. 1՝—23՝ Յ՜խ՜քո իջ՜սզջՠէճռձ զ տ՜ի՜ձ՜հճս-

դՠ՜ձ. Ս՜իկ՜ձ՜՟ջճսդզսձ ՟՜ոպզ՜ջ՜ժճսդզսձ ձճ-
ջ՜թձՠ՜է կ՜ձժ՜ձռ ճջտ իջ՜սզջՠէճռ զռբձ հ՜ոպզծ՜ձ 
տ՜ի՜ձ՜հճսդՠ՜ձ — Յ՜սճսջո լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ ձոպռզ 

ՠյզոժճյճոձ հ՜դճշ զ կբն ՜պՠձզ... 

2. 24՜—92՝ Սժզա՝ձ ՜ոպզծ՜ձ՜ռ ժխՠջզժճո՜ռ, 

ճջտ ՠժՠ՜է ՠջգճս ա՜սՠէձ ՜շձՠձ զ լՠշձ գոպ ՜սջզձզ, 

ՠս ՜կՠձՠտՠ՜ձ գոպ զսջ՜տ՜ձմզսջ ժ՜ջ՞զ — Ես թըՠձ 

ըճսձժ Սճսջ՝ ոՠխ՜ձճհձ, ՠս ՜ոՠձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ գոպ ՜-

սճսջձ... 

՜. 26՜—7՝ Աշ՜նզ ժ՜ջ՞ ՟շձ՜յ՜ձզձ — Ես 

թըՠէճհ ՠյզոժճյճոզձ ըճսձժ Սճսջ՝ ոՠխ՜ձճհձ ղ՜ջ՜-

ժ՜ձ՜ս... 

՝. 27՝—9՜ Եջժջճջ՟ ժ՜ջ՞ գձդՠջռճխճսդՠ՜ձ — 

Ս՜ջ՜ժ՜ս՜՞ձ տ՜ջճաբ. Ես ՠսո ը՜խ՜խճսդՠ՜ձ... Ախ՜-

մՠոռճստ աԱոպճս՜թ Հ՜հջ... 

՞. 29՜—30՝ Եջջճջ՟ ժ՜ջ՞ բ ՠջ՟ճսկՠռճսռմ՜ռ — 

Ք՜ջճաբ ո՜ջժ՜ս՜՞. Ես ՠսո ը՜խ՜խճսդՠ՜ձ... Եխ՝՜յջտ 

յ՜պճս՜ժ՜ձտ... 

՟. 30՝—3՝ Չճջջճջ՟ ժ՜ջ՞ ՜ոպզծ՜ձզ, ՜հոզձտձ՚ 

ն՜իգձժ՜էզձ — Աթբ ՜շ՜նզ ՠյզոժճյճոզձ ՜ս՜՞ ո՜ջ-

ժ՜ս՜՞ձ աձճսզջՠ՜է... 

ՠ. 33՝—41՜ Հզձկՠջրճջ՟ ժ՜ջ՞ ժբո ո՜ջժ՜ս՜-

՞՜ռձ, ճջ բ ՟յզջ — Աթբ աձճսզջՠ՜էձ ՜ս՜՞ ո՜ջժ՜-

ս՜՞ձ ՜շ՜նզ ՠյզոժճյճոզձ, պՠ՜շձ՜՞ջբ... 

ա. 41՜—62՜ Ես հճջե՜կ ո՜ջժ՜ս՜՞ լՠշձ՜՟ջՠձ 

— Զ՞ձճս ՠյզոժճյճոձ ՠս ՜հէ ոճսջ՝տ գոպ ՜սջզձզձ... 

բ. 62՝—92՝ Կ՜ձճչձ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ տ՜ի՜ձ՜-

հզռձ — Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ գոպ ՜սջզձզ ոջ՝՜պճսձ ՠ-

ժՠխՠռիճհձ... ՠս ազձտձ թ՜ձզռբ ճջճսկ ի՜ձ՟զյՠռ՜ձփ Ես 

Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ կՠջ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

92՝ Աս՜ՙխ, ՜ս՜ՙխ, ճջ աջժՠ՜է ՠկ ՜հոյզոզ ղձճջ-

ի՜ռո, ՟ճստ յ՜պջ՜ոպ ժ՜ռբտ ճջճ՞՜հդզռ, ՠխ՝՜յջտ. 

(ձկ՜ձ՚ 23՝)փ 

93՜ Փ՜շտ ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ՚ Հ՜սջ ՠս 

Ոջ՟ճհ ՠս Հճ՞ճհձ Սջ՝ճհ, հ՜կՠձ՜հձ ՞ճհՠխեձ հ՜ջ՜ջ՜թճռ 

ՠս զ ՞ՠջ՜յ՜հթ՜շ ոջ՝ճռ հ՜կՠձ՜հձ ե՜կ ՠս հ՜կՠձ՜հձ 

հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձ: Ոջ ՠպ ժ՜ջճխճսդզսձ պժ՜ջզո ի՜-

ո՜ձՠէ ՜ս՜ջպ ՞ըթզոփ Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս ո՜յ զ դճս՜ժ՜ձճս-

դՠ՜ձո Հ՜հճռ ՌԹ (1560), զ ՠջժզջո Աջ՜ջ՜պՠ՜ձ, զ 

Ձճջո Քՠխճհ // (93՝), զ չ՜ձտո ճջ ժճմզ Վ՜ձըոպ՜ձ զ 

՟ճսշո Սճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թձզո ՠս Սճսջ՝ Կ՜ջ՜յՠպզո, 

Շբժզ չ՜ձզռ Սճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թձզո ՠս ՜հէ ՝՜ակ՜ի՜-

ս՜տ ոջ՝ճռո ճջ ՜ոպ ժ՜ձ ի՜ձ՞ճսռՠ՜էփ Աջ՟, ՠո՚ 

Հ՜հ[ջ]՜յՠպ ՠյզոժճյճո, ՠպճս ՞ջՠէ աոճսջ՝ ՞զջտո 

ճջ ժճմզ Ձՠշձ՜՟ջճսդզսձ, զ ձճջ, զ է՜ս ՠս զ գձպզջ հ՜ս-

ջզձ՜ժբ Սզկբճձ ջ՜՝ճսձ՜յՠպզփ Աջ՟, ՠո` Հ՜հջ՜յՠպ 

ՠյզոժճյճո ՠպճս ՞ջՠէ ՞զջտո հզղ՜պ՜ժ զձլ ՠս 

թձ՜սխ//(94՜)՜ռ զկճռ, ի՜սջձ զկ՚ Խբո՜ջզձ ՠս կ՜սջձ 

զկ՚ Գճսազ՟զձ ՠս ՠխ՝՜ջռձ զկ՚ յ՜ջճձ Մզջ՜տզձ, յ՜-

ջճձ Պշճղզձ, ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռ. ՜կբձփ 

Աջ՟, ՠո՚ Հ՜հջ՜յՠպ ՠյզոժճյճո, ՠպճս աոճսջ՝ ՞զջտո 

զ ՟ճսշձ Սճսջ՝ Սպՠվ՜ձճոզո, հզղ՜պ՜ժ զձլ ՠս թձճ-

խ՜ռ զկճռ. ի՜ոպ՜պճսձ յ՜իճխ ՞ջճռո ՜սջիձզձ Աո-

պճսթճհ ՠս զ կբձն. ՜կբձփ Գջՠռ՜ս դվ՜ժ՜ձզո ՌԹ 

(1560), զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ պՠ՜շձ Գջզ՞ճջզ զ դ՜-

՞՜սճջճսդՠ՜ձ Վջ՜ռ՚ Սզկճձզ // (94՝), զ խ՜ձճսդՠ՜ձ 

Թ՜իկ՜ձղ՜իզձ ՠս ակզ՜՝՜ձտո ոճսջ՝ ճսըպզո՚ ապբջ 

Հ՜հջ՜յՠպ ՠյզոժճյճո, ՜շ՜նձճջ՟՚ ապբջ Եխզ՜հ, 

ի՜հջ Ատզջձ, յ՜ջճձ ՜յ՜ղը՜ջճխ Աջ՜հզղձ, ճջ ՝՜-

աճսկ ե՜կ՜ձ՜ժ թ՜շ՜հՠռ չ՜ձզռո, Աոպճս՜թ ազսջ ՞ճջ-

թՠռՠ՜է կՠխտ դճխճս. ՜կբձփ 



Ս՜ժ՜ս թջճխո՚ Խ՜՟ո, դ՜վճսջ զ ՝՜ջՠ՜ռ, վ՜ջ-

դ՜կո զ մ՜ջ՜ռ. ՜ս՜ՙխ ճջ աջժՠ՜է ՠկ ՜հոյզոզ ղձճջ-

ի՜ռ, ՟ճստ յ՜պջ՜ոպ ժ՜ռբտփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ (ԺԸ ՟., ձրպջ՞զջ) Ա՜, Ա՝, Գ՜ Մ՜ջ-

պզջճո Էչ՜ա, Սի՜տ, Վ՜ջ՟՜ձփ 
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Ս. Ս՜ջ՞զո չ՜ձտ ՌԴ — 1555 

ԳՐԻՉ՚ Մժջպզմփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Մ՜ձճսբէ ՜ջտՠյո.փ 
ԹԵՐԹ՚ 116. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—3՝, 114՜—6՝փ ՊՐԱԿ՚ 1×2+Ա—

Ժ×12 (Բ, Ժ 8) + 1×2փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՟ջճղկճչ, պ՜ջ՝ՠջ՚ 1—
2, 115—116փ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 16×10,8փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ 
ձրպջ՞զջ (՜շ՜ձլզձ ի՜պճս՜թձՠջ՚ ՝ճէճջ՞զջ)փ ՏՈՂ՚ 20—21փ 
ԿԱԶՄ՚ ծձղ՜՞թՠջճչ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ ՟շձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ 
պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ժպ՜սփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 4՜, 64՝փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձ (4՜), դշմձ՜հզձ (64՝)փ 
Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚  դշմձ՜՞զջ (28՜)փ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, 
ճսջճս՜՞թ՜հզձփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ոժա՝ճսկ ՠս չՠջնճսկ ռՠռ՜ժՠջ, պՠխ-պՠխ 
դ՜ձ՜տզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճսձ՜վճըճս՜թփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ կ՜ո՜կ՝, 
զոժ կզնճսժգ ՠս ՜ոպ՜շգ՚ ռՠռ՜ժՠջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

1. 4՜—28՜ Կ՜ձճչձ հճջե՜կ ժ՜դճխզժճո 

լՠշ[ձ]՜՟ջՠձ — Յճջե՜կ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜է էզձզձ ՝՜ջլջ՜-

ռճսռ՜ձՠէ աճտ զ յ՜պզս ժ՜դճխզժճոճսդՠ՜ձ... 

2. 28՜՝ Ահո ՠձ ձզսդտ ՠս յբպտ Սջ՝՜էճհո կՠշճ-

ձզձ — Պ՜է՜ո՜ձզ վ՜հպզ իճսձ՟, ը՜ո՜յպջզջ բ՚ 

դճսխտ Ա... կճսղժ, հ՜կ՝՜ջ, ձոծբո, ծ՜յճսշ՚ ձճսժզ կզփ 

3. 29՜—64՜ [Կ]՜ձճչձ ՜սջիձճսդզսձ Սջ՝ճհ կՠ-

շճձզձ ՜հոյբո — [Յ՜]սճսջ Մՠթզ իզձ՞ղ՜՝՜դճն, զ 

ե՜կ ոճսջ՝ յ՜պ՜ջ՜՞զձ աՍճսջ՝ կՠշճձձ դ՜վՠձ... 

՜. 44՝—5՜ Ես ՜յ՜ ՜ոՠձ ակՠխՠ՟զո ՜ձճհղ — 

Հ՜հջ ՜կՠձ՜ժ՜է, ճջ ՜շ՜տՠռՠջ աՄզ՜թզձ Ոջ՟զ՟ տճ զ 

վջժճսդզսձ կ՜ջ՟ժ՜ձ... 

՝. 50՜—4՝ Ք՜ջճա լ՜հձզս հ՜սջձ, գոպ («Նբջոզ-

ոզ ՠջ՞») — Նճջ ՜սջիձճսդզսձ գձ՟ ի՜ջռճս՜թճռ կ՜խ-

դ՜ձ՜ռ... 

4. 64՝—113՜ [Կ՜ձճձ ՠյզոժճյճո լՠշձ՜՟ջՠ-

էճհ. լՠշ 1090, 3՜] — Յճջե՜կ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜է էզձզձ ՠ-

յզոժճյճո ժ՜ռճսռ՜ձՠէ աճտ... 

՜. 107՜—13՜ Ս՜իկ՜ձտ ՠս ՜սջզձ՜՟ջճսդզսձտ 

աճջ ճսոճսռ՜ձբ ՠյզոժճյճո զ ձկ՜ ճջ լՠշձ՜՟ջՠ-
՜ռ... 107՜—9՜ Պ՜պճս՜ժ՜ձ ՠխ՝՜հջ, ճջ լՠշձ՜՟ջՠ-

ռ՜տ ալՠա Աոպճսթճհ իջ՜կ՜ձ՜սձ... 109՜—13՜ Զ՞ճս-

ղճսդզսձ — Տՠ´ո ՠխ՝՜հջ, ՜շ զ էզձՠէ տՠա ը՜խ՜խ՜ջ՜ջ 

ՠս եճսեժ՜է... զ չՠջ՜հ ՝՜ակ՜ռ ժ՜ռճսռզ ատՠա, կասպ 

ճսջ՜ըճսդզսձ Տՠ՜շձ տճ, հճջճսկ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

64՜ Ոչ յ՜պճս՜ժ՜ձ ի՜հջ՜յՠպ, հճջե՜կ աՍջ՝՜-

էճհո կՠշճձ ՜սջիձՠո, աոճսպ՜ձճսձ ՠս ա՜ձյզպ՜ձ Մժջ-

պզմ ՞թճխո հզղՠո հՠջժձ՜յդշզմ հ՜խրդո տճփ 

113՜՝ Գջՠռ՜ս լՠշ՜կ՝ ճ՞ձ՜կՠխ ՠս ՜ձյզպ՜ձ 

Մժջպզմ ՜ձ՜ջե՜ձզ, զ ըձ՟ջճհ կՠթ՜ա՞զ ՠս զկ՜ոպճսձ 

պբջ Մ՜ձճսբէ ՜ջիՠյզոժճյճոզձ, զ ՟ճսշձ Սճսջ՝ 

Ս՜ջ՞ոզ ա՜սջ՜չ՜ջզձ, զ ժ՜դճխզժճոճսդՠ՜ձ պՠ՜շձ 

Մզտ՜հբէզձ, ՜շ՜նձճջ՟ պՠխճհո՚ պբջ Փզէզյճո ՜ջիՠ-

յզոժճյճոզձ, ՝շձ՜ժ՜էճսդՠ՜ձ Թ՜իկ՜ձ ղ՜իզ, զ 

դվ՜ժ՜ձզո ՌԴ (1555)փ Ոչ ոջ՝՜ա՜ձ ի՜հջ՜յՠպտ, հճջ-

ե՜կ ժ՜ջ՟՜հտ աոճսջ՝ ՞զջտո, հզղՠռբտ զ կ՜տջ՜-

վ՜//(113՝)հէ հ՜խ՜սդո լՠջ` այ՜ջճձպբջ Մ՜ձճսբէ ՠ-

յզոժճյճոձ, ճջ ՠպ ՞ջՠէ ա՞զջտո զ ի՜է՜է գձմզռ զսջճռ, 

հզղ՜պ՜ժ զսջձ ՠս թձ՜սխ՜ռձ՚ յ՜ջճձ Մզջազձ, ՠս կ՜սջձ 

ՠս ՠջ՝՜ջռձ ՠս ՜կՠձ՜հձ հ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռձ, ժՠձ-

՟՜ձՠ՜ռձ ՠս ձձնՠռՠէճռփ Յզղՠռբտ, աՄ՜կ՜ը՜դճսձ 

՜յ՜ղը՜ջճխձ, ճջ ղ՜պ ՜ղը՜պ՜ձտ ճսձզ չՠջ՜հ չ՜ձ՜-

ռո. Աոպճս՜թ չ՜ջլո ՝՜ջՠ՜ռ յ՜ջ՞ՠսՠոռզ զսջ իճ՞ճհձ. 

՜կբձփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 3՜ (ԺԷ ՟., ՝ճէճջ՞զջ)փ 
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Էնկզ՜թզ՛ձ ՌԿԵ — 1616 

ԳՐԻՉ՚ Աշ՜տՠէ ՠջբռփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Մՠէտբոբդ ժդխ.փ 
ԹԵՐԹ՚ 162. մ՞ջճս՜թ՚ 1 ՜—7՜, 150՝, 153՜—62՝փ ՊՐԱԿ՚ 

1×5+Ա—ԺԳ×12 (ԺԱ 11)+1×2փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 
14,8×10,3փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 17փ ԿԱԶՄ՚ 
՟ջճղկ՜ա՜ջ՟, ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ ՟շձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ պ՜ը-
պ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ աճէ՜սճջ ժպ՜սփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ձՠշձ՜՟ջճսդզսձ ժ՜դճխզժճոզ՚ 
7՝, Մՠշճձրջիձՠտ՚ 39՝, Ձՠշձ՜՟ջճսդզսձ ՠյզոժճյճոզ՚ 85՝փ 
Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 40՜փ Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 8՜, 86՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚  ՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜-
՞զջ, դշմձ՜՞զջ (40՜)փ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜ձ՜մ, ժ՜յճհպ, ՟ՠ-
խզձփ 



 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջ, ոժա՝ճսկ ՠս 
չՠջնճսկ ռՠռ՜ժՠջ, դ՜ձ՜տզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ կ՜ո՜կ՝ ՞ճսձ՜վճ-
ըճս՜թ, ճջճղ դՠջդՠջզ ՠաջՠջգ՚ յ՜պշճս՜թ ճս յճժճս՜թ, ճսձզ 
դ՜վճս՜թ դՠջդՠջ (պՠո յջ՜ժ՜ի՜ղզս), ժ՜ակզ ժ՜ղզձ ՜ձժզսձ-
ձՠջճսկ վճտջ-զձմ կ՜ղճս՜թ, ՟շձ՜ժզ ոպճջզձ թ՜հջգ՚ յճժճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

1. 8՜—38՜ Կ՜ձճչձ հճջե՜կ ժ՜դճխզժճո լՠշ-

ձ՜՟ջՠձ — Յճջե՜կ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜է էզձզձ ՝՜ջլջ՜ռճսռ՜-

ձՠէ աճտ զ յ՜պզս ժ՜դճխզժճոճսդՠ՜ձ... 

2. 38՜՝ Ահո ՠձ ձզսդտ ՠս յբթտ Սջ՝՜էճհո կՠշճ-

ձզձ — Պ՜է՜ո՜ձզ վ՜հպզ իճսձ՟, ը՜ո՜յպջզջ բ՚ 

դճսըպ Ա... կճսղտ, խ՜կ՝՜ջ, ձճսծՠո, ծ՜յճսշ՚ ձճսժզ կզփ 

3. 39՜—85՜ Կ՜ձճչձ ՜սջիձճսդզսձ Սջ՝ճ կՠշճ-

ձզձ ՜հոյբո — Ասճսջ Մՠթզ իզձ՞ղ՜՝՜դճն, զ ե՜կ 

ոճսջ՝ յ՜պ՜ջ՜՞զձ, աՍճսջ՝ կՠշճձձ դ՜վՠձ... 

 
՜. 60՝—1՜ Ես ՜յ՜ ՜ոՠձ կՠխՠ՟զ ՜ձճսղ — 

[Հ]՜հջ ՜կՠձ՜ժ՜է, ճջ ՜շ՜տՠռՠջ աՄզ՜թզձ Ոջ՟զպ 

տճ... 

՝. 67՜—72՝ Ք՜ջճա լ՜հձզս ՜սջ գոպ («Զձգոՠոզ 

ՠջ՞») — Զ[ձ]ճջ ՜սջիձճսդզսձ գձ՟ ի՜հռճս՜թճռ կ՜խ-

դ՜ձ՜ռ... 

4. 86՜—150՜ [Կ՜ձճձ ՠյզոժճյճո լՠշձ՜՟ջՠ-

էճհ. լՠշ. 1090, 3՜] — Յճջե՜կ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜է էզձզձ ՠ-

յզոժճյճո ժ՜ռճսռ՜ձՠէ աճտ... 

135—զռ հՠպճհ՚ դ՜վճս՜թ դՠջդՠջփ 

՜. 141՜—50՜ Ս՜իկ՜ձտ ՠս ՜սջզձ՜՟ջճսդզսձտ, 

աճջ հճսոճսռ՜ձբ ՠյզոժճյճո զ ձկ՜, ճջ լՠշձ՜՟-
ջ՜ռ... 141՜—3՝ Պ՜պճս՜ժ՜ձ ՠխ՝՜հջ, ճջ լՠշձ՜՟ջՠ-

ռ՜տ ալՠա Աոպճսթճհ իջ՜կ՜ձ՜սձ... ձճտ՜ ճջ ա՜հո ՞ճջ-

թՠձ պՠոռՠձ դ՜՞՜սճջձ վ՜շրտ զսջճչտփ 143՝—50՜ 

Զ՞ճսղճսդզսձ — Տՠ´ո, ՠխ՝՜հջ, ՜շ զ էզձՠէ տՠա ը՜խ՜-

խ՜ջ՜ջ ՠս եճսեժ՜է... ըատՠա, կճսպ ճսջ՜ըճսդզսձ Տՠ-

՜շձ տճ, պ՜կ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կեձփ 

5. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձ ԺԷ—ԺԸ ՟՟., ղխ՜՞զջ] 
— 151՜—9՝ [Տ՜խ Աոպճս՜թ՜թձզձ, Աձ՟ջբ՜-

ո՜հ] — Աոպճս՜թ՜թզձ ժճսո յ՜[ջ]թ՜ձ՜ռ, /Ակբձ էՠա-

չբ ՟ճս ՠո ՞օչ՜թ... Աձ՟ջզ՜հո թ՜շ՜հ ը՜տ դճջ՜յզ, 

/Ղ՜ջխ րէկզղ ՞ճսձտ՜ջ խճսէզձ, /Իջզնբոզձ Աձՠխ Բ՜ձզձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

38՝ Ես ա՜ձ՜ջե՜ձ ՞ջզմո հզղՠ՜ռ զ Քջզոպճո ՠս 

Աոպճս՜թ ալՠա հզղբփ 

85՜ Ոչ յ՜պճս՜ժ՜ձ ոճսջ՝ ի՜հջ՜յՠպ, ճջե՜կ 

աՍջ՝՜էճհո կՠշճձձ ՜սջիձՠո, աոճսպ՜ձճսձ ՠս ա՜ձյզ-

պ՜ձ աԱշ՜տՠէ էջբռձ հզղՠո, ճջ ՝՜աճսկ ՜ղը՜պճսդՠ-

՜կ՝ ՞ջՠռզ աո՜ զ չ՜ՠէճսկձ` պբջ Մՠէզտբոբդ ժ՜դճսխզ-

ժճոզձ, զ դվ՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ ՌԿԷ (1616)փ Աոպճս՜թ ՝՜-

ջճչ չ՜[հ]ՠէՠէ պ՜. ՜կբձփ 
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 ԺԸ — XVII 

ԹԵՐԹ՚ 44փ ՊՐԱԿ՚ 4 (12+14+10+8)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, դ՜՞ ՠս 
ը՜խճխզ ճխժճհա էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 15,1×10,1փ ԳՐՈՒ-
ԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 26—27փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜-
ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ ոպճս՜ջ՜դճսխդ, ՜ոպ՜-
շգ՚ դճսխդ (՞ջճս՜թ)փ  

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ոժա՝զռ ՠս չՠջնզռ ժպջճս՜թ ճս ի՜ձճս՜թ 
դՠջդՠջ: Կ՜ակզ ՠաջՠջգ՚ կ՜ղճս՜թփ 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1. 1՜—16՜ Կ՜ձճձ հճջե՜կ ձճսզջզ ճտ զ վճտջ 

զղը՜ձճսդզսձ չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ՜ձ — Ն՜ը զ ՞զղՠջզ 

իոժկ՜կ՝ ՠս յ՜ղպկ՜կ՝ ժ՜ձըՠոռզձ գձ՟ ՜շ՜սրպձ... 

2. 16՝—44՝ Կ՜ձճձ ՞՜ս՜ա՜ձ պ՜էճհ ՜ղ՜ժՠջ-

պՠ՜է ոյ՜ո՜սճջ՜ռ ՝՜ձզձ — Զ՜ջ՟՜ջՠձ ա՞՜ս՜-

ա՜ձձ ՠս ՟ձՠձ զ ոՠխ՜ձ... 

՜. 16՝—22՝ [Աշ՜նզձ ՜ոպզծ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠ-

պճսդՠ՜ձ] — [Շ]ձճջի՜ա՜ջ՟ ոճսջ՝ ի՜հջ՜յՠպ... 

՝. 22՝—4՝ Եջջճջ՟ (=ՠջժջճջ՟) ՜ոպզծ՜ձ չ՜ջ-

՟՜յՠպճսդՠ՜ձ — Սժո՜ձզ ղ՜ջ՜ժ՜ձ Դ—Ձ. Ցձթ՜ ՜հո-

րջ ՠժՠխՠռզ Աոպճսթճհ... 

՞. 24՝—7՜ Եջջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ չ՜ջ՜՟յՠպճսդՠ-

՜ձ — [Շ՜ջ՜ժ՜ձ] ԳԿ. Ոչ ՠջն՜ձզժ ծ՜շ՜՞՜հդ... 

՟. 27՜—9՝ Սժզա՝ձ մճջջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ չ՜ջ՟՜-

յՠպճսդՠ՜ձ — Մպ՜ձՠձ ՠժՠխՠռզձ ՠս ՠջդ՜ձ զ ի՜ջ՜-

ս՜ժճխկձ ՠս ՜ոՠձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ ԳՁ. Եջ՜ձՠէզ ոճսջ՝ ՜շ՜-

տՠ՜է... 

ՠ. 29՝—32՜ Սժզա՝ձ իզձկՠջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ — 

Դ՜ջլՠ՜է զ ձճհձ պՠխզ ոժո՜ձզ ղ՜ջ՜ժ՜ձ ԲԿ. Աձ՟՜-

՟՜ջ հՠջժզձ... 

ա. 32՜—3՝ Սժզա՝ձ Զ—ՠջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ չ՜ջ-

՟՜յՠպճսդՠ՜ձ — Դ՜ջլՠ՜է զ ձճհձ պՠխ ղ՜ջ՜ժ՜ձ ԲՁ. 

Ոչ ՠջն՜ձզժ պբջ, ոճսջ՝ Գջզ՞ճջզճո... 

բ. 33՝—5՝ [Է—ՠջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ] — Յՠպ ՜հոճ-

ջզժ ՠջդ՜ձ զ իզսոզո՜ժճխկձ ՠժՠխՠռսճհձ ՜ոՠէճչ ղ՜ջ՜-

ժ՜ձ ԱԿ. Սզջճհ ՜ձկ՜ի վՠո՜հ... 

գ. 35՝—8՜ Սժզա՝ձ զձձՠջճջ՟ (= ճսդՠջճջ՟) ՜ո-

պզծ՜ձզձ — Դ՜ջլՠ՜է զ ձճհձ պՠխզ ոժո՜ձզ Շ՜ջ՜ժ՜ձ 

ԱՁ. [Ե]ջժձ՜տ՜խ՜տ՜ռզձ... 



դ. 38՜—40՝ Սժզա՝ձ զձձՠջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ չ՜ջ-

՟՜յՠպճսդՠ՜ձ — Դ՜ջլՠ՜է զ ձճհձ պՠխզ ոժո՜ձզ [ղ՜-

ջ՜ժ՜ձ] ԳՁ. Ոջ ՜ջ՜ջՠջ արջճսդՠ՜կ՝... 

ե. 40՝—4՝ Սժզա՝ձ Ժ—ՠջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ չ՜ջ-

՟՜յՠպճսդՠ՜ձ — Գ՜ձ հ՜պՠ՜ձձ ՠս ոժո՜ձզձ աՀ՜ո՜-

ջ՜ժ՜ռ ժ՜ջ՞ ե՜կճսձ... ՠս ՜ի՜ս՜ոզժ ՠո գձ՟ լՠա ՠկ 

ա՜կՠձ՜հձ ՜սճսջո կզձմՠս զ ժ՜պ՜ջ՜թ ՜ղ՜ը՜ջիզ:    

Ս. ը՜մզսո: Պ՜իյ՜ձզմ: Հ՜հջ կՠջ: Վՠջնփ 

Հկկպ. պյ. «Գզջտ ՜ոպզծ՜ձ պ՜էճհ ՟յջ՜ռ...», Կ. 

Պճէզո, 1752, բն 54—222: 

Բ. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձ ԺԸ ՟. ձրպջ՞զջ] 

Աոպ՜շ Ա—Բ Յ՜խ՜՞ո դբ, ճսոպզ՛ թձ՜ձզ իյ՜ջ-

պճսդզսձձ — Զ՞ճհղ էՠջ, ՞ճսռբ էճհո ճջ զ տՠա բ՚ ը՜ս՜ջ 

զռբ, Ղճսժ՜ո ԺԱ 35 ///... (ՠխթճս՜թ ՠս ՟եճս՜ջգձդՠշձՠ-

էզ)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 1՜ (Շխ՜՞զջ, ԺԸ ՟՟.) Յ՜ժճ՝ ո՜ջժ՜ս՜՞ Սզս-

ձՠռզ: 

2. 1՜ (Շխ՜՞զջ, ԺԸ ՟՟.) Ի չ՜հՠէճսկձ Ս՜կճսբէ 

չ՜ջ՟՜յՠպզձ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 1՜ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Ս՜կճսբէ չ՜ջ-

՟՜յՠպ. 1187 (1738)փ 
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 ԺԶ — XVI 

ԹԵՐԹ՚ 96. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—2՝, 41՜՝, 63՝, 93՝—6՝փ ՊՐԱԿ՚ 
1×2+Ա—Ը×12 (Ա, Ը 11, Զ 10)+1×2փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, պ՜ջ՝ՠջ՚ 1—
2, 95—96փ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 17×12,3փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճ-
էճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 18—20փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, 
կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ թ՜խժ՜դճսխդփ 

 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 42՜, 64՜փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 3՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚  ՝ճսո՜ժ՜ձփ 
Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջ, ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջ (64՜)փ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ 
ժ՜ջկզջ, ժ՜ձ՜մ, ժ՜յճհպ, ձ՜ջձն՜՞ճհձ, ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ճջճղ դՠջդՠջ՚ չՠջ՜ձճջճ՞ճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

1. 3՜—40՝ Կ՜ձճձ ՠյզոժճյճո լՠշձ՜՟ջՠէճհ — 

Յճջե՜կ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜է էզձզ ՠյզոժճյճո՜ռճսռ՜ձՠէ 

աճտ... 35՝—40՝ Ս՜իկ՜ձտ ՠս ՜սջզձ՜՟ջճսդզսձ աճջ ճս-

ոճսռ՜ձբ ՠյզոժճյճո՜յՠպձ ձկ՜ աճջ լՠշձ՜՟ջՠ՜ռ... 

35՝—7՜ Պ՜պճս՜ժ՜ձ ՠխ՝՜հջ, ճջյբո լՠշձ՜՟ջՠռ՜տ 

ատՠա Աոպճսթճհ իջ՜կ՜ձ՜սձ... 37՜—40՝ Զ՞ճսղճսդզսձ 

— Տՠո ՠխ՝՜հջ, ՜շ զ էզձՠէ տՠա ը՜խ՜խ՜ջ՜ջ ՠս եճսե-

ժ՜է... 

2. 42՜—62՝ Կ՜ձճձ հճջե՜կ ժ՜դճսխզժճո լՠշ-

ձ՜՟ջՠձ — Յճջե՜կ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜է էզձզձ ՝՜ջլջ՜ռճսռ՜-

ձՠէ աճտ զ յ՜պզս ժ՜դճսխզժճոճսդՠ՜ձ... 

3. 62՝—3՜ Ահո ՠձ ձզսդտ ՠս յբպտ Սջ՝՜յէճհո կՠ-

շճձզձ — Պ՜է՜ո՜ձզ վ՜հպզ իճսձ՟, ը՜ո՜յպջզջ բ՚ 

դճսխդ Ա... կճսղժ, ՜կ՝՜ջ, ձոծբո, ծ՜յճսշ՚ ձճսժզ կզփ 

4. 64՜—93՜ Կ՜ձճչձ ՜սջիձճսդՠ՜ձ Սըջ՝ճհ կՠ-

շճձզձ ՜հոյբո ՜ջ՜ոռՠձ — Յ՜սճսջ Մՠթզ իզձ՞ղ՜՝՜-

դճնձ, զ ե՜կ ոճսջ՝ յ՜պ՜ջ՜՞զձ, աՍճսջ՝ կՠշճձձ դ՜-

վՠձ... ՠս րթ՜ձբզձ զսխճչ ա՝՜աճսկ իզս՜ձ՟ո ՠս ՝եղժբզձ 

աձճո՜: Ք՜ջճա. Սճսջ՝ ը՜մզսոփ Ախ՜սդտ. Պ՜իյ՜ձՠ՜ 

ակՠափ 

՜. 77՜ [Ե]ս ՜յ՜ ՜ոՠձ ակՠխՠ՟զո ՜ձճսղ — 

Հ՜հջ ՜կՠձ՜ժ՜է, ճջ ՜շ՜տՠռՠջ ըաՄզ՜թզձ Ոջ՟զպ... 

՝. 81՜—4՝ Ք՜ջճա լ՜հձզս պՠ՜շձ Ն[ՠ]ջոբոզ, 

գոպ ՜ձճս՜ձ զսջճհ («Նբջոՠոզ ՠջ՞» — Նճջ ՜սջիձճս-

դզսձ գձ՟ ի՜հռս՜թճռ կ՜խդ՜ձ՜ռ... 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 94՝ (ԺԷ ՟., ձրպջ՞զջ)փ 
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Մ Ե Կ Ն Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  Հ Ն Գ Ա Մ Ա Տ Ե Ն Ի Ն  
Ախ՝՜ժ, Ս. Բ՜ջ՟ճխզկբճոզ չ՜ձտ  ՊԽԷ — 1398 

ԳՐԻՉ՚ Պՠպջճոփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Պՠպջճո տիհ.փ 
ԹԵՐԹ՚ 278. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—2՝, 3՝, 276՜, 277՜—8՝փ 

ՊՐԱԿ՚ 1×2+Ա—ԻԳ×12 (Բ, Գ 11, Դ 10, ԺԲ, ԺԴ 14, ԻԳ 
9)+1×3փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 17,2×12,4փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠ-
ջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջ (՞ջմ՜վճըճսդՠ՜կ՝)փ ՏՈՂ՚ 26 (4՝—
130՝), 35 (131՜—52՝), 33—38 (153՜—275՝)փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղ-
կ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, ՟շձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ պ՜ը-
պ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ՜ոՠխձ՜՞ճջթ ժպ՜սփ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 1+1, 
դճսխդ: Ի ՟.փ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճս-
ո՜ժ՜ձ (8՝)փ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջ (8՝, 211՜)փ 
Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ոՠս, ճսջճս՜՞թ՜հզձփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜պդբճոզփ 
Թ—Ժ ՟՟.փ 1 (Ա) + 2 (Բ—Գ), ոպ՜ռճս՜թ ժբո դՠջդզռ (Ա) ՠս 
կբժ դՠջդզ ՠջժպ՜ժճսկզռ (Բ—Գ)փ Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ՝ճէճ-
ջ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ Ա՝ «///[՜շ]՜ձլզձձ... յ՜պ՜ո-
ը՜[ձզ]» (ԺԴ 23—28), Ա՜ «///[պՠոՠ]՜է... ՞՜ս՜ա՜ձ///» 
(ԺԴ, 30—35), Գ՜, Բ՝, Գ՝, Բ՜ «///՜ձպզ... ՠս ճմ[զձմ]///» (ԺԷ 
9—19)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջ. կ՜՞՜խ՜-
դՠ՜հ յ՜իյ՜ձ՜ժգ՚ ռՠռ՜ժՠջ, ճջճղ դՠջդՠջ չՠջ՜ձճջճ՞ճս՜թ, 
էճսո՜ձռտձՠջճսկ ՝ձ՜՞ջ՜հզձ էջ՜ռճսկձՠջ, դՠջդՠջգ ը՜շ-
ձճս՜թ (14 — 16—25 — 15 — 26 — 28—58 — 27 — 58), 
կզ տ՜ձզոգ՚ գձժ՜թ (14, 37, 47-ջ՟ դՠջդՠջզռ հՠպճհ)փ Կ՜ակզ 



 

ժ՜ղզձ՚ տՠջթճս՜թ, պՠխ-պՠխ ռՠռ՜ժՠջ, ժ՜յզմձՠջզռ կբժձ՚ գձ-
ժ՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 4՜ [Մՠժձճսդզսձ Հձ՞՜կ՜պՠձզձ, ՜ջ՜ջՠ-

՜է Վ՜ջ՟՜ձ՜հ չ՜ջ՟՜յՠպզ] 

Տՠո լՠշ. 1139, 2՜—102՝. 1/4՜ (ժջժ. 4՝. ոժ. դՠ-

ջզփ Վՠջնճսկ. «Ի ըձ՟ջճ պՠ՜շձ Հ՜կ՜ա՜ոյ՜ ՠս Գջզ՞ճջ 

չ՜ջ՟՜յՠպզ Հ՜ս՜տ[ճսկձ] կՠժձճսդՠ՜ձ ոջ՝ճռ ՜ջ՜ձռ Ե-

խզղբզ ՠս Եվջՠկզ, Յճի՜ձ Ոոժբ՝ՠջ՜ձզ ՠս աճջո պՠո՜ձբտ 

զ հ՜ձռոձ զսջոձ. ա՜հո պՠխո զ կբնզ ոՠս կբնզ ժ՜ջկզջձ 

բ»)փ ՜/4՝—8՜ (ըճջ՜՞զջ, «Լզճչ յ՜պծ՜շ Աջ՜ջ՜թճռ, 

՜ջ՜ջՠ՜է զ Վ՜ջ՟՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպբ»)փ ՝/8՝—154՜ (՜ձըճ-

ջ՜՞զջ)փ 2/154՝ (՜ձըճջ՜՞զջփ Չզտ՚ ՜ս՜ջպ)փ ՜/155՜՝ 

(ըճջ՜՞զջ՚ «Դյջճսդզսձ Եէզռ»)փ ՝/155՝—210՝ (՜ձըճջ՜-

՞զջ)փ 3/211՜՝ (ըճջ՜՞զջ՚ «Ղՠսպ՜ժ՜ձ ՟յջճսդզսձ»)փ 

՜/211՝—26՜ (՜ձըճջ՜՞զջ)փ 4/226՜—7՜ (ըճջ՜՞զջ՚ 

«Թզստձ բ»)փ ՜/227՜—39՝ (՜ձըճջ՜՞զջ)փ 5/239՝—40՝ 

(՜ձըճջ՜՞զջ)փ ՜/240՝—74՜ (՜ձըճջ՜՞զջ)փ Յզղ. իՠխ. 

/274՜—5՜ (՜ս՜ջպ «...՜ձ՜ջե՜ձ թ՜շ՜զո տջզոպճձբզռ՚ 

Վ՜ջ՟՜ձ՜հ, զ ոզջճհ ՠս») 

Բ. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձտ ԺԷ ՟.] 
1. 3՜ Ախ՜սջիձբնտ — Ասջիձՠ՜է ՠո, Տբջ Աոպճ-

ս՜թ ՜կՠձ՜ժ՜է... 

2. 276՝ Ն՜ը՜յ՜պսՠ՜է կՠթըձ Մճչոբո, 

Հջ՜ղտ ՜ջ՜ջՠ՜է զձտըձ յբոյբո... 

ԶԱոպճս՜թ ՠպՠո ՜ձկզնձճջ՟զ, 

Դբկ հ՜ձ՟զկ՜ձ զ Սզձ՜հզփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

178՝ Ք՜ձ աԺ ի՜ջճս՜թձ Ա՝ջ՜ի՜կճս, տ՜ձ ա. Ժ 

ի՜ջճս՜թձ Մճչոբոզ... զ՝ջՠս աԵ՞զյպճո, ճջ ՜սպ՜-

ջ՜ի՜էճռ դ՜ջքկ՜ձզ, ՜հոյբո ՜սպ՜ջ բզ ՠս ի՜էՠ՜ռ 

ազո ՞զջտո ՜հոփ 

182՝ Պ՜պզսո չ՜պ ՠո ՞ջբջփ 

275՜ Փ՜շտ վ՜շ՜սճջՠ՜է վ՜շ՜ստ Սճսջ՝ Եջ-

ջճջ՟ճսդՠ՜ձ ՠս ՜ձղվճդ կզճսդՠ՜ձ զ ՝՜ջլճսձո՚ 

Հ՜սջ ՠս Ոջ՟ճհ ՠս Հճ՞[ճհձ] Սջ՝ճհ, ՜հեկ ՠս կզղպ ՠս 

հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ 

Ի դճս՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ ՊԽԷ (1398) ՞ջՠռ՜ս Աջ՜-

ջ՜թճռ կՠժձճսդզսձո լՠշ՜կ՝ կՠխ՜յ՜ջպ թ՜շ՜զ` 

Պՠպջճոզ վթճսձ ՞ջմզ, զ ըձ՟ջճհ ՜ջե՜ձ՜սճջՠ՜է ժ-

ջ՜ս[ձ]՜սճջզ՚ Պՠպջճո տ՜ի՜ձ՜զ, ճջ բ տճսՠջճջ՟զ 

պՠ՜շձ Սպՠվ՜ձձճոզ, ճջ բ հ՜դճշ Սճսջ՝ ՜շ՜տՠ-

էճհո Բ՜ջ՟ճխզկբճոզփ 

Աջ՟, հՠջՠո ՜ձգՠ՜է ՜խ՜մՠկ ա՟՜ոո ոճսջ՝ ի՜հ-

ջ՜յՠպ՜ռ ՠս չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ ՠս աՠջ՜կո ոճսջ՝ տ՜-

ի՜ձ՜զռ, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ՜հոկ պ՜շզո, հզղՠռբտ զ 

Տբջ կՠջ Յզոճսո Քջզոպճո, ապբջ Սպՠվ՜ձձճո ՠս 

ապբջ Տզջ՜ռճս, ճջ բ ի՜սջՠխ՝՜սջ ճջ՟զ ձճջզձ ՠս 

հճհե ռ՜ս՜ժզռ ոճսջ՝ ճսըպզո, ի՜ձ՟ՠջլ թձ՜սխ՜ստ ՠս 

՜կՠձ՜հձ ՜ա՞՜ժ՜ձ՜ստ: Ես աոպ՜ռ՜սխ ոճսջ՝ ՞ջճռո՚ 

աՊՠպջճո ժջ՜սձ՜սճջ,ճջ ռ՜ձգ՜ռճխ ՠխՠս ՜հոկ իճ-

՞ՠսճջ ՜ոպճս՜թ՜զձ կ՜պՠձզո ՠս հճհե վ՜վ՜ք՜-

ձ՜ստ ՠս նՠջկ ոզջճչ ՠպ ՞ջՠէ աո՜հ հզղ՜պ՜ժ զսջձ ՠս 

թձ[՜սխ]՜ռձ զսջճռ, ի՜սջձ զսջճհ՚ Ղ՜ջ՜կ՜ձզձ ՠս 

կ՜սջձ զսջճհ՚ Աս՜՞ճսիճհ, ՠս ՜հէ ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ 

կՠջլ՜սճջ՜ռ զսջճռ, ՠս կՠա ՜կՠձ՜հձ ի՜ս՜պ՜ռՠէճռ 

զ Տբջ կՠջ Յզոճսո Քջզոպճո, ճջ բ ՜սջիձՠ՜է հ՜սզ-

պՠ՜ձո. ՜կբձփ 

Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս ո՜հ զ ՟՜շձ ՠս զ ձՠխ ե՜կ՜ձ՜-

ժզո, տ՜ձազ ՝՜աճսկ զ չղպզ ժ՜ ՠջժզջո ՜հո չ՜ոձ 

թճչ՜ռՠ՜է ՠս ՝՜ակ՜ռՠ՜է կՠխ՜ռ կՠջճռ, աճջ իջ՜-

կ՜բ ՜շ՜տՠ՜է Պ՜սխճո ՠդբ. Ահեկճս կՠխտո ՜շ՜սՠէ բ 

տ՜ձ աը՜մ՜ի՜ձճս՜ռձփ Յ՜հոկ ՜կզ գկ՝ըշձՠռզձ 

այ՜ջճձձ Հ՜հտ՜ջ՜, ճջ բջ հճհե ըձ՜կ՜ժ՜էո ՜ա՞զո 

տջզոպճձբզռ, ՜շ//(275՝)՜սՠէ տ՜ձ աձ՜ըձզտձ զսջ, 

ազ գկ՝շձՠռզձ աձ՜ ՠս ՟ջզձ զ ՝՜ձդզ զ կբն թճչճս, ՠս 

ա՜սջ՜ստ ՝՜ակ՜ստ ՠժզձ զ լճջձ Դզա՜, ՠս ՜ս՜ջ ի՜-

ջզձ կզձմ զ Ջճսէ՜կբջժ ՠս զ Գ՜ս՜շ, աճկ՜ձռ ապճսձ 

՜հջՠռզձ, աճկ՜ձռ աչ՜ոպ՜ժ ժՠջ՜ձ ՠս այ՜իճսոպձ 

ա՜կբձ ՞պ՜ձ, ՠս ա՜ձ՜շզժ ՜կջճռ Աձզձ ՜շզձ, ՠս 

ա՜հձ ճջ ըձ՜ՠռզձ, հՠպճհ ի՜ջժ՜յ՜ի՜ձնճսդՠ՜կ՝ 

՜ջ՜ջզձ զ՝ջ աժճխճյճսպփ Մՠջ հճհո ՠս ՜յ՜սբձձ Աո-

պճս՜թ բ. 

Մզդբ ձ՜ ժ՜ջծբ ամ՜վ մ՜ջզձ, 

Աս՜ջպ ՜շձբ յ՜պճսի՜ոզձ, 

Կ՜ձ՞ձբ ա՜դճշ դ՜՞՜սճջզձ 

Եսո ՜շ՜սՠէ, տ՜ձ աճջ բզձփ 

Պ՜ջպ բ ՜շ Տբջձ ՜յ՜սզձՠէ, 

Գզջժ ՜ջժ՜ձՠէ ճպզռ ձճջզձ, 

Ոջ մդճխճս ակՠա զ՝ջ աի՜սպ 

Աշ՜ձռ իճչզս զ կբն ՟՜ղպզձփ 

Գջՠռ՜ս ՞զջտո զ ՞՜ս՜շո, ճջ ժճմզ Բ՜ջկձ, ճջ բ 

Ախ՝՜ժ զ ՟ճսշձո Սճսջ՝ ՜շ՜տՠ[էճհձ] Բ՜ջ՟ճխզկբ-

ճոզ, զ ի՜հջ՜յՠպճսդզսձ պՠ՜շձ Սպՠվ՜ձձճոզ ՠս 

հզղը՜ձճսդզսձ Մզջ Աէ՜՟ձզ ՠս Ակզջ Զբձ՟ձզ, ճջ բ 

՟ՠշ գկ՝ըշձ՜թ զ կբն ժխաճհձ Աըդ՜կ՜ջ՜հփ Ես ըճ-

ղճջճսդՠ՜ձ ՞ջճհո ՠս ոը՜է՜ձ՜ռ ՜ձկՠխ՜՟զջ էՠջճստ, 

ազ ժ՜ջճխճսդզսձ կՠջ ՜հո մ՜վ բջփ 

Աջ՟, ՜խ՜մՠկ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ այ՜պ՜իճխտ ոճ-

ջ՜հ, հճջե՜կ գձդՠշձճստ աոճսջ՝ ՞զջտո, հզղՠռբտ զ 

ոճսջ՝ հ՜խ՜սդո լՠջ աոպ՜ռճխ ոճսջ՝ կ՜պՠձզո՚ աՊՠ-

պջճո ի՜ձ՟ՠջլ չՠջճ՜ո՜ռՠ՜է ՜ձճս՜կ՝տձ ՠս ՜կՠ-

ձ՜հձ ա՜ջկրտ, ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ ձկ՜ ՠս 

զսջճհ. ՜կբձ. Ես Աոպճս՜թ լՠա ճխճջկՠոռզ ՠս լՠջ. ՜-

կբձփ Ըձ՟ ձկզձ ավթճսձ ՞ջզմո՚ աՊՠպջճո ՠս աԱո-

պճս՜թ՜պճսջ տ՜ի՜ձ՜հձ, ճջ ա՜սջզձ՜ժձ ղձճջիՠռ, 

ՠս աԱժճ՝ ժջ՜սձ՜սճջզձ, ճջ ադճսխդձ ժճժՠռ, ճջ ՠս 

կ՜ջ՟՜ոզջՠ՜է ՠխ՝՜հջ՜ժ՜ձ ըձ՜կ՜ստ ժ՜դզէ կզ զ 

ռ՜սխճհ ՜խ՜սդզռ լՠջճհ զնռբ հճոժՠջո կՠջ ՠս էճս՜ոռբ 

ա՝՜ակ՜ղ՜ջ՜ս ՜յ՜ժ՜ձճսդզսձ իճ՞ճհ ՠս կ՜ջկձճ 

կՠջճհ, ՠս աթձ՜սխ՜ռձ կՠջճռ աձՠջՠէզոձ ՠս ակ՜ի՜-



ռճսոձ, ՠս լՠա հզղճխ՜ռ՟ ՠս կՠա էոճխ՜ռո ՜շի՜ո՜-

ջ՜ժ չ՜հՠէՠոռզ հճհո ի՜ձ՟ՠջլՠէճռ վ՜շ՜ռձ զ Քջզո-

պճո Յզոճսո զ Տբջ կՠջ, ճջ բ ՜սջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 63՝—4՜ (ԺԶ—ԺԷ ՟՟. ՝ճէճջ՞զջ) Աոպճս՜թ 

՜սջիձ[բ ա]Ղ՜ջզյձ՜դզձ ճս ազ[ս]ջ թձ՜սխ[՜ռձ] /// 

՜հձ ճս ազսջ ժճխ՜ժզռձ՚ աՎ՜շչ՜շ ը՜դճսձ, ճջ ո-

պ՜ռ՜ս զսջ ի՜է՜է ՜ջ՟[ՠ]՜ձռձ ///ՠռ ա՜հո Աջ՜ջ՜թ 

՞զջտո զսջ իճ՞ճհձ. Աոպճս՜թ ազձտձ ՜սջիձբ ճս ազսջ 

թձ՜սխձփ 

2. 68՜ (ԺԷ ՟., ձրպջ՞զջ) Ի դվզձ Հ՜հճռ՚ ՋԽԳ 

(1494) ձ՜ի՜պ՜ժՠռ՜ս Թճջճոփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜, 2՝, 3՜, 277՝փ 
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ԳՐԻՉ՚ Ս՜ջ՞զոփ 
ԹԵՐԹ՚ 259. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—2՝, 244՜՝, 248՜—51՜, 252՜, 

256՜—9՝փ ՊՐԱԿ՚ 2 (1×2) + Ա — ԻԱ×12 (Ա 10, Ի 11, ԻԱ 8) + 
1×7փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ (պ՜ջ՝ՠջ՚ ՜. 1—2, 258—25 էճսո՜՟ջճղկճչ, ՝. 
3, 16—17, 244, 253—257 ՠշ՜կ՜իզժ էճսո՜՟ջճղկճչ)փ ՄԵԾՈՒ-
ԹԻՒՆ՚ 16,2×12փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջ (էջ՜ռձճխզ՚ 
՜. ՝ճէճջ՞զջ, 3՜՝, ՝. 253՜—5՝)փ ՏՈՂ՚ 28փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟, 
ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ վ՜ժ՜ձձՠջճչ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժփ 

 
 
 
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜-

ժ՜ձ (4՜)փ Գճ հ ձ ՠ ջ ՚ ոՠս, ճսջճս՜՞թ՜հզձ, ժ՜ջկզջփ 
ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. դ՜ձ՜տզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճսձ՜վճըճս՜թ, 

ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջ, չՠջ՜ձճջճ՞ճս՜թ, յ՜ժ՜ոճխ դՠջդՠջգ 
էջ՜ռճս՜թ պ՜ջ՝ՠջ ՜ձլ՜ձռ ժճխկզռփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ տՠջթճս՜թ, 
վ՜ժ՜ձձՠջզ ՠէճսոպձՠջզռ կբժգ՚ գձժ՜թփ 
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Ա. 3՜—242՜ [Մՠժձճսդզսձ Հձ՞՜կ՜պՠձզձ ՜-

ջ՜ջՠ՜է Վ՜ջ՟՜ձ՜հ չ՜ջ՟՜յՠպզ] 

Տՠո լՠշ. 1139, 2՜—102՝. 1/3՜՝ (ըճջ՜՞զջ՚ Ն՜-

ը՜՟ջճսդզսձ Ծձձ՟ճռ պՠոճսդՠ՜ձ ոջ՝ճհ իրջձ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ, 
՜շ ըձ՟ջրխոձ կ՜պՠձզո): ՜/4՜—6՝ (ըճջ՜՞զջ՚ Աղը՜ջ-

ի՜էճսջ ՠս պզՠաՠջ՜էճհո չ՜ջ՟՜յՠպզձ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ ՜ջ՜-
ջՠ՜է Մՠժձճսդզսձ Աջ՜ջ՜թճհո): ՝/6՝—121՝ (՜ձըճջ՜՞զջ)փ 

2/մզտփ ՜/121՝—2՝ (ըճջ՜՞զջ՚ Դյջճսդզսձտ Եէզռ): ՝/ 122՝—

81՜ (՜ձըճջ՜՞զջ)փ 3/մզտփ ՜/181՜—95՝ (՜ձըճջ՜՞զջ)փ 4/-

մզտփ ՜/195՝—208՜ (՜ձըճջ՜՞զջ)փ 5/մզտփ ՜/208՜—42՜ 

(՜ձըճջ՜՞զջ)փ Յզղ. իՠխ./մզտփ 

Բ. 242՜—7՝ [Ք՜խճս՜թտ Ի կՠժձճսդՠ՜ձռ Գջճռ 

Թճսճռ, Դ՜պ՜սճջ՜ռ (ոպճջզձ էճսո՜ձռտձՠջճսկ՚ Եջժ-
ջճջ՟ 0ջզձ՜ռ)] — Քճհջ բջ ժձճնձ Ղճչպ՜հ՚ Ր՜ը՜վ ՠս 

ար՜ժ զ Ք՜կ՜հ ՜ա՞բձ... ա՜ջթ՜դձ ՠս աճոժզձ զ ձճսզ-

ջ՜ռձ Աոպճսթճհ ՞ճխ՜ռ՜ս, զոժ առՠռ՜ժՠջ ՜ոջՠխբձ զ 

ձաճչՠէճհձ ատ՜խ՜տո ՠս ազձմո ձճջ՜փ 

— 253՜—5՝ Ց՜ձժ [կ՜պՠձզո՚ ԺԹ ՟.] — Հ՜ս՜-

պ՜ջզկ բ ՞ճջթ Աոպճս՜թճհ... ձճհձ զձտձ Ս՜կոճձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

181՜ (Բձ՜՞ջզձ ժզռ)... Ես Մճչոզոզ չ՜ջ՟՜յՠ-

պզձ ճխճջկճսդզսձ զ ձկ՜ձբ, ՠս զձլ՚ Ս՜ջ՞զո ՜ձ՜ջե՜ձ 

՞ջմզո ՠս գձ՟ճսձՠ՜ռ զկճռ. ՜կբձփ 

195՝ (Բձ՜՞ջզձ ժզռ)... Ես Վ՜ջ՟՜ձ՜հ չ՜ջ՟՜յՠ-

պզ ճխճջկճսդզսձ զ ձկ՜ձբ, ՠս զձլ՚ պ՜շ՜յՠ՜է ճ՞սճհո 

Ս՜ջ՞զո ՞ջմզո ՠս զկճռձ ՜կՠձ՜հձզ. ՜կբձփ 

208՜ (Բձ՜՞ջզձ ժզռ)... Ես Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ 

կՠջճհ վ՜շտ, ՠս կՠա՚ կՠխճսռՠէճռո ճխճջկճսդզսձ զ ձկ՜-

ձբ, ՜հեկ ՠս կզղպփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 251՝ (Նրպջ՞զջ) Տբջ Աոպճս՜թ յա ի՜յջռձ կՠ-

ջճռ, ՠո՚ Վ՜դ՜ձո ՞ջՠռզ ՜հո ՞զջո, դվզձ ՌՃԼԴ (1685), 

Փճտջ դվզձ՚ Հ (70+1615=1685) 

Ա՟՜կ ՜կոզձ ԻԵ, րջիձՠ՜էտ. 

Գզջո ՜շ լՠս հզղ՜պ՜ժ կձ՜հփ 

2. 251՝ (Նրպջ՞զջ) Ի չ՜հՠէճսկձ ՜հո ՞զջտո, ճջ 

գճմզ Աջ՜ջ՜թճռ կբժ[ձ]զմ, Եխզա՜ջ չ՜ջ՟՜յՠպզձ ՝՜-

ջճչ չ՜հբէբ, դվզձ ՌՃՂԱ (1742), ԺԳ կ՜ջդզ ՞ջՠռ՜սփ 

3. 251՝ (Նրպջ՞զջ) Ի ՌԵԶ (1757), Փճտջ դզսձ բջ, 

ՃԽԲ (142+1615=1757), հճսձզոզ ԺԹ, Մՠխ՜յ՜ջպ 

Գջզ՞ճջ ՜՝ՠխ՜հո ՞ջՠռզ զ ժխաճնձ Ղռզկճս, զ ՃԺ—զձ 

Գրաէբչփ 

4. 252՝ (ԺԸ ՟., ձրպջ՞զջ) Ի չ՜հՠէճսկձ կզ հՠխ-

՝՜ջ՚ Եխզ՜ա՜ջ չ՜ջ՟՜յՠպզփ 

5. 3՝ (ԺԹ ՟., ՝ճէճջ՞զջ) Գջՠռ՜ս Աշ՜ն՜՝՜ձճս-

դզսձո լՠշ՜կ՝` կՠխ՜սճջ ՞ջմզո Մ՜պդբճոզփ 

6. 3՝ (Նրպջ՞զջ) Յզղ՜պ՜ժ բ Յճչոբվ ի՜ձ՞ճսռՠ-

՜է ժ՜դճխզժճոզձ ՜հո ՞զջգո, աճջ ՠ՟ Դ՜սզդ ժ՜դճխզ-

ժճոձ զ չ՜հՠէո ձճջ՜ժՠջպ չ՜ջե՜ջ՜ձզձ, զ ՌՄԾ 

(1801) դճսզձ (պՠո ժձտ՜՟ջճղկ)փ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 3՜ Քջզոպճոզ Ծ՜շ՜հ Յճչոբվ չ՜ջ-

՟՜յՠպ 1215 (1766): 121՝, 170՝ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ 

Գջզ՞ճջ չ՜ջ՟՜յՠպ, 1200 (1751): 3՝ Է. Դ՜սզդ ժ՜-

դճխզժճո, ՌՄԾ (1801)փ 
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 ՌՃՀԹ — 1730 

ԳՐԻՉ՚ Մ՜ջ՞՜ջ պզջ՜ռճսփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Սպՠվ՜ձձճո չջ՟.: 
ԹԵՐԹ՚ 416. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—4՝, 411՝—6՝փ ՊՐԱԿ՚ 1×4+Ա—

ԼԴ×12+1×4փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 16,2×11փ 
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 25փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜-
ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ՟ՠ-
խզձ կՠպ՜տոփ 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟՚ 11՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջ, 
ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚  ժ՜ջկզջ, ճսջճս՜՞թ՜հզձփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. պՠխ-պՠխ ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջ, վճտջ 
յ՜պշճս՜թտձՠջ, էճսո՜ձռ՜ՠաջՠջգ պՠխ-պՠխ չՠջ՜ձճջճ՞ճս՜թփ 
Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ ՜ձժզսձձՠջճսկ կ՜ղճս՜թ, դզժճսձտգ՚ չձ՜ոճս՜թ, 
վ՜ժ՜ձձՠջձ՚ գձժ՜թ (կձ՜ռՠէ ՠձ Ա վՠխժզ կՠպ՜խՠ՜հ աճհ՞ ՠ-
էճսոպձՠջգ)փ 

 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 5՜—411՜ [Մՠժձճսդզսձ Հձ՞՜կ՜պՠձզձ ՜ջ՜-

ջՠ՜է Վ՜ջ՟՜ձ՜հ չ՜ջ՟՜յՠպզ] 

Տՠո լՠշ. 1139, 2՜—102՝. 1/5՜՝ (ըճջ՜՞զջ՚ Ն՜-

ը՜՟ջճսդզսձ Ծձձ՟ճռ պՠոճսդՠ՜ձ ոջ՝ճհ իոջձ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ 

՜շ ըջ՜կ՜պՠձզ)փ ՜/5՝—10՜ (ըճջ՜՞զջ՚ Աղը՜ջի՜էճսջ ՠս 

պզՠաՠջ՜էճսջ չ՜ջ՟՜յՠպզ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ ՜ո՜ռՠ՜է Մՠժձճս-
դզսձ Աջ՜ջ՜թճռո)փ ՝/11՜—217՜ (ըճջ՜՞զջ՚ Ն՜ը՜՟ջճս-

դզսձ Ծձձ՟ճռ պՠոճսդՠ՜ձ, աճջ ՜ջ՜ջՠ՜է բ ոջ՝ճհ իրջձ 
Վ՜ջ՟՜ձ՜հ Հ՜հճռ չ՜ջ՟՜յՠպզ): 2/217՜՝ (՜ձըճջ՜՞զջփ 

ոժ.՚ «Հ՜ա՜ջ՜յՠպձ ըճջճռձ...». ճսձզ ՜ս՜ջպ)փ ՜/218՜—9՜ 

(ըճջ՜՞զջ՚ Ն՜ը՜՟ջճսդզսձտ ՟յջճսդՠ՜ձ Եէզռ): ՝/219՜—

309՝ (՜ձըճջ՜՞զջ)փ 3/309՝—10՝ (ըճջ՜՞զջ՚ Ղՠսպ՜ժ՜ձ 

՟յջճսդզսձ)փ ՜/310՝—34՜ (ըճջ՜՞զջ Ն՜ը՜՟ջճսդզսձ Ղՠս-

պ՜ժ՜ձ)փ 4/334՜—5՝ (ըճջ՜՞զջ՚ Թզստ, Թզստ ՠս ՟՜ջլՠ՜է 

Թզստ)փ ՜/335՝—55՜ (ըճջ՜՞զջ՚ Ն՜ը՜՟ջճսդզսձ Թճսճռ)փ 

5/355՝—6՝ (ըճջ՜՞զջ՚ Եջժջճջ՟ Ասջբձտ)փ ՜/357՜—410՜ 

(ըճջ՜՞զջ՚ Ն՜ը՜՟ջճսդզսձ Եջժջճջ՟ րջզձ՜ռձ)փ Յզղ. 

իՠխ./410՜—1՜ (ձկ՜ձ բ լՠշ. 1139—զձ)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

217՝ Ոչ գձդՠջռճխ ՠխ՝՜յջտ ՝՜ջզ, 

Ոջտ ի՜ձ՟զյզտ ՜հո ժպ՜ժզ, 

Զլՠա ՜խ՜մՠկ ՜ջպ՜ոճսՠէզ 

Մզ կճշ՜ձ՜հտ ա՞թճխ ՞ջզ, 

Ոջ ՜ձճս՜կ՝` Մ՜ջ՞՜ջ ժճմզփ 

334՜ (Բձ՜՞ջզձ ժզռ)... Ես Վ՜ջ՟՜ձ՜հ չ՜ջ՟՜-

յՠպզ ճխճջկճսդՠ՜կ՝ զ ձկ՜ձբ, ՠս զձլ՚ պ՜շ՜յՠ՜է ճ-

՞ճհո վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ 

355՜ (Բձ՜՞ջզձ ժզռ)... Ես Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ 

կՠջճհ վ՜շտ, ՠս կՠա կՠխճսռՠէճհո ճխճջկճսդզսձ զ ձկ՜ձբ 

՜հեկ ՠս հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ 

411՜ Աս՜ջպՠռ՜ս ոճսջ՝ պ՜շո, ճջ ժճմզ Աջ՜ջ՜-

թճռ կՠժձզմ, զ ըձ՟ջճհ ՠս զ չ՜հՠէկ՜ձ Սպՠվ՜ձձճո 

չ՜ջ՟՜յՠպզ: Եսո ժջժզձ ՜խ՜մՠկ ալՠա՚ ի՜հջտ ՠս ՠխ-

՝՜հջտ, դճխճսդՠ՜ձ, ազ հճհե ՠխթՠ՜է բջ րջզձ՜ժձ, ՠս ՠո` 

պ՞զպճսդՠ՜կ՝ ՞ջՠռզ, պզջ՜ռճս Մ՜ջ՞՜ջ, զ դվզձ 

ՌՃՀԹ—զձ (1730)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 5՜ (Շխ՜՞զջ) Ս՜ձ՜իձՠռզ Յճչոբվ ՜ջտՠյզո-

ժճյճոզձձ բ Աջխճսդՠ՜ձռ, 1778, զ Հ՜ղպ՜ջը՜ձփ 

2. 10՝ (Շղխ՜՞զջ) Յզղ՜պ՜ժ բ ՜հո ՞զջգո Յճչոբվ 

ի՜ձ՞ճսռՠ՜է ժ՜դճխզժճոզձ, աճջ Դ՜սզդ ոջ՝՜ա՜ձ ժ՜-

դճխզժճոձ ՠ՟ զ չ՜հՠէո ձճջ՜ժՠջպ չ՜ջե՜ջ՜ձզձ զ 

ՌՄԾ (1801) դճսզձփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜՝ (պ՜շՠջ)փ 
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 ԺԴ — XIV 

ԳՐԻՉ՚ Յճի՜ձբոփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Նՠջոբո չջ՟.: 
ԹԵՐԹ՚ 401. մ՞ջճս՜թ՚ 1՝փ ՊՐԱԿ՚ 1×1+Ա—ԼԵ×12 (Ա, Բ, ԻԸ, 

ԼԵ 10, Է 11, ԺԱ դշզմտ)+1×1փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 
16,5×11,8փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջ (ԺԸ ՟. հ՜սՠէճսկ, 
՝ճէճջ՞զջ՚ 68՜—9՝, ձրպջ՞զջ՚ 10՜—1՝, 22՜—3՝, 32՜—3՝, 
80՜՝)փ ՏՈՂ՚ 23փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ ՟շ-
ձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդփ  

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջ. ԺԸ ՟՜ջճսկ չՠ-
ջ՜ձճջճ՞ճս՜թ, յ՜ժ՜ոճխ դՠջդՠջգ էջ՜ռճս՜թ (10—11, 22—23, 
32—33, 68—69, 80)փ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ ՜ձժզսձձՠջճսկ յճժճս՜թ, 
պՠխ-պՠխ կ՜ղճս՜թ ճս ռՠռ՜ժՠջ, դզժճսձտզ թ՜հջՠջգ՚ կ՜ղճս՜թ, 
վ՜ժ՜ձձՠջձ՚ գձժ՜թփ 
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Ա. 2՜—400՜ [Մՠժձճսդզսձ Հձ՞՜կ՜պՠձզձ ՜-

ջ՜ջՠ՜է Վ՜ջ՟՜ձ՜հ չ՜ջ՟՜յՠպզ] 

Տՠո լՠշ. 1139, 2՜—102՝. 1/2՜՝ (՜ձըճջ՜՞զջ. 

չՠջնճսկ. «Ի ըձ՟ջճհ պՠ՜շձ Հ՜կ՜ա՜ոյ՜հ ՠս Գջզ՞ճջ չ՜ջ-

՟՜յՠպզ Հ՜ս՜տճսկձ կՠժձճսդՠ՜ձ ոջ՝ճռ ՜ջ՜ձռ Եխզղբզ, 

Եվջՠկզ, Յճի՜ձձճս Ոոժբ՝ՠջ՜ձզձ ՠս աաճջո պՠո՜ձբտ զ 

հ՜ձռոձ զսջոձ)փ ՜/2՝—8՜ (ըճջ՜՞զջ՚ Լզճչ յ՜պծ՜շ Աջ՜-

ջ՜թճռ ո՜պ՜ջՠ՜է զ Վ՜ջ՟՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպբ Վ՜ոձ ժջդճս-
դՠ՜ձ կ՜ձժ՜ձռ Սզճձզ)փ ՝/8՜—211՝ (՜ձըճջ՜՞զջ)փ 

2/211՝—2՜ (ըճջ՜՞զջ՚ Ն՜ը՜՟ջճսդզսձփ Չզտ՚ ՜ս՜ջպ)փ 

՜/212՜—3՝ (ըճջ՜՞զջ՚ Դյջճսդզսձ Եէզռ)փ ՝/213՝—303՜ 

(՜ձըճջ՜՞զջ)փ 3/303՝—4՝ (ըճջ՜՞զջ՚ Ղՠսպ՜ժ՜ձ ՟յջճս-

դզսձ)փ ՜/304՝—27՝ (՜ձըճջ՜՞զջ)փ 4/327՝—9՜ (ըճջ՜՞զջ՚ 



Թզստ)փ ՜/329՜—47՝ (՜ձըճջ՜՞զջ)փ 5/347՝—9՜ (ըճջ՜՞զջ՚ 

Եջժջճջ՟ճսկձ ՜սջզձ՜ռ)փ ՜/349՜—98՝ (՜ձըճջ՜՞զջ)փ 

398՝ [Վ՜ջ՟՜ձ՜հ չ՜ջ՟՜յՠպզ ՜ջ՜ջՠ՜է հզ-

ղ՜պ՜ժ՜ջձ. լՠշ. 1139, 102՝] — Ակբձճխճջկ Աո-

պճս՜թ, ՜ձճը՜ժ՜է, ՜ձհզղ՜մ՜ջ, տ՜խռջ ՠս ՠջժ՜հձ՜-

կզպ, ՜ձոժզա՝ձ ՠս ՜ձչ՜ըծ՜ձ, ՜ձՠջ՝ ՠս ՜ձճսջՠտ, 

՜ղը՜ջի՜ժզջ ՠս ՜կՠձ՜կՠջլ Տբջ, ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ-

՟ճսդզսձ զ կզճսկ ՝ձճսդՠ՜ձ ՠս զ ա՜սջճսդՠ՜ձ վ՜շ՜սճ-

ջՠէ ՜ձ՜ջե՜ձո ՞ճջթճհ զջզ ՠս ՜ձւ՜ձ հ՜ձ՟՜կո ոճսջ՝ 

ՠժՠխՠռճ տճ զ կՠխո՜ձՠջժ ՠս զ ռ՜ս՜էզռ լՠշո ՜շՠ՜է 

ի՜ս՜պճչ աձղը՜ջո ճոժՠջ՜ռ ոջ՝ճռ տճռ, ճջտ կ՜պճս-

ռզձ ազձտՠ՜ձո ի՜ծճհ՜ժ՜ձ յ՜պ՜ջ՜՞ տՠա՚ զ իճպ ՜-

ձճսղզռ: Զը՜ս՜ջմճսպ ՠժՠխՠռճհ տճ ՠջժզջյ՜՞՜ձՠկ տՠա 

՜կՠձՠտճսկ՝տ աոճսջ՝ ղջդճսձո ձճռ՜ ՟ձՠէճչ զ յ՜-

պճս՜ձ՟՜ձ ճպզռ տճռ, ՠս աժՠձոճսձ՜ժ ոճսջ՝ ձղ՜ձձ ոզ-

ջճհ զ ոջպզ ՠ՟ՠ՜է ՞ճի՜ձ՜կ ատբձ քռճչտ ի՜ծճզստձ 

հՠջժզձ զ չՠջ ՠս հՠջժզջ զ ըճձ՜ջի, ՜հէՠստ պ՜էճչ ՝ճէճ-

ջզռ կ՜ո՜ձռ ՜ջ՜ջ՜թճռ // (399՜) ժճպճջՠէճչ ա՜կՠ-

ձզոՠ՜ձ զ մ՜վ ի՜ս՜պճհ կ՜ձ՜ձըճհ, ա՞ՠռճսռ՜ձՠէճչ 

ձճռ՜հ ժՠ՜ձո ՠս էՠաճս, ՠս ՜հձյբո ՞ճչՠս ՠս ՜սջիձՠկ, 

՞ճի՜ձ՜կ ՠս վ՜շ՜սճջՠկ աա՜սջ՜ռՠ՜է ՠս ա՜շ՜պ ճ-

խճջկճսդզսձ տճռ: Յ՜ձ՜ջե՜ձ ՠջժձզ ՠս ՠջժջզ, ճջ ՠս հ՜-

սՠէբջ հ՜հէոձ տ՜խռջճսդզսձ ՠս ա՜հո, ազ ՜ջե՜ձզ ՠխբ 

պՠո՜ձՠէ աժ՜պ՜ջճսկձ ըձ՟ջճհ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռճհ տճ զ 

լՠշձ ՜ս՜՞զձ զսջճհ Տՠ՜շձ ՠս Ոջ՟ճհձ ի՜ջ՜ա՜պզ դբ 

ի՜կ՜ջլ՜ժՠէզ բ կՠա ՠս ալՠա կՠթ՜ջՠէ զ ձ՜ս՜ժ՜պզո 

կՠջ ՞էըճսըպ ՠժՠխՠռճհ չ՜ոձ ՜կՠձ՜հձ պբջտ կՠջ ՜ջ-

իզ՜ժ՜ձ ՠս ՜ձ՟ջ՜ձզժտ կՠջ ՠխ՝՜հջ ջ՜՝ճսձզ, ՠս ՜-

ոՠկտ ա՜ո՜ռՠ՜է[ձ] զկ՜ոպձճհձ` Պզոզ՟ՠ՜հ ճ՛ կղ՜ժտ 

կճջՠձՠ՜ռ ՠս [չզ]կ՜ռ ՠս ժ՜կ ՜խպ՜խպ ՠս ըճըճկ 

՞ՠպձճհ ՠս ռ՜կ՜տՠ՜է ՠջժջզ ռ՜ս՜ստ ՠս ե՜կ՜ձ՜ժ՜ստ, 

ճջ ՝շձ՜՟՜պՠ՜է ՜ջ՜ջզտ ըզսո զ ըճջղ՜ժ՜ի՜ջ ի՜ո-

ժ՜ռ. ո՜ժ՜հձ ազ ՜ջՠ՞՜ժ՜ձ՜ժճը բջ ՠս հճսոճչ ժՠձ՟՜-

ձզփ Ես ՜ջ՟, գձժ՜է՜ջճստ աոՠջկ՜ձՠ՜ռձ լՠջճռ հճէճչզռ 

հ՜ժ՜ձնո ՟զկ՜ստ ՠս ՞ջճչ զ պՠոզէ ՜մ՜ռ ա՝ՠջո յպ-

խճռտ, ՠս ՟ճստ աՠջ՜ը՜հջզո ժ՜էճհ ՠս աիձծ՜ձզ Տՠ՜շձ 

Յզոճսոզ, ՠս Հ՜սջ զսջճհ ՞դ՜թ ՠս ՝՜ջՠը՜սոզձ աժճ-

խճչձ ուխժճսազռ կպ՜սճջ ՞ճիճսդզսձ, ազ Նճջ՜ բ ճխճջ-

կճսդզսձ ՠս լՠջ՚ տ՜նճսդզսձ հ՜խ՜սդո ՠս զ ի՜ս՜պո, ո՜-

ժ՜հձ հճջ՟՜շ՜պ ՠս ՜ձյ՜ժ՜ո ՜ջպ՜ոճս՜ստ// (399՝) 

ճշճ՞ՠէ ՜խ՜մՠկ ա՜յ՜էՠջժ ՠս ա՜ձ՝՜ձզռ ժճը՜ձ ՜ձ-

՟՜ոպ՜ձո: Ոսոպզ գձժ՜է՜ջճստ աո՜ժ՜ս ո՜պ՜ջ՟ վճտջ 

կզ ՟՜՟՜ջՠռճսռ՜ձՠէ ա՜ըճջե՜ժո ժ՜ջ՜սպճսդՠ՜ձ լՠ-

ջճհ, ազ ՠս լՠջճչտ ՝՜ջՠ՞դճսդՠ՜կ՝ ՠս ՜խՠջո՜ստ կ՜խ-

դ՜ձ՜ռ ՞պռբ ՠս ՜ոպզ Յզոճսո տ՜խռՠ՜էձ յպճսխ զ Բՠ-

դ՜ձզբ հԵջճսո՜խբկ ՠժՠ՜է ՜ղ՜ժՠջպ՜ռձ ՟՜ոճստ, հճջկբ 

՜սջիձՠոռճստ ՠս յպխ՜էզռտ ՠխՠ՜է լՠ՜ստ ի՜ձ՟ՠջլ 

վ՜շ՜սճջՠոռճստ աձ՜ Հ՜ջ՝ ՠս Հճ՞ճչ հ՜սզպՠ՜ձո հ՜-

սզպՠձզռ. ՜կբձփ 

Ի դվզո ՉԺ (1261) ՠխՠս ոժզա՝ձ ՠս ժ՜պ՜ջճսկձ 

Հ՜կ՜շ՜սպ չՠջէճսթճսդՠ՜ձ ՜ջ՜ջմ՜յ՜պճսկ Մճչոզ-

ո՜ժ՜ձ կ՜պՠձզո, զ ըձ՟ջճհ ՜ջիզ՜ժ՜ձ պՠ՜շձ [Հ]՜-

կ՜ա՜ոյ՜հ ՠս չ՜ջ՟՜յՠպզձ Գջզ՞[ճջզ] վ՜ժ՜ժ՜էզձ 

Սճսջ՝ ճսըպզձ Ս՜ձ՜իձզձ, ո՜պ՜ջճսդՠ՜կ՝ ՜ձ՜ջե՜ձ 

թ՜շ՜զո` տջզոպճձբզռ Վ՜[ջ՟՜]ձ՜հ զ ոզջճհ ՠս զ կՠ-

թ՜ջճհ ՠջՠո՜ռ ՝շձ՜՟՜պՠ՜է, տ՜ձազ զ ա՞՜հճսդՠ՜ձ բ-

՜տ կՠջճսկ ՜ձ՝՜ս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձո զ ձոՠկճսդՠձբ կպ՜ռ 

ՠս զ ե՜կ՜ձ՜ժբ ՠս զ իզս՜ձ՟ճպ ժՠձ՜ռ: Այ՜ զ ղ՜պ 

ե՜կ՜ձ՜ժ՜ռ ի՜ջ՜կխՠ՜է զ չ՜ջ՟՜յՠպբձ Գջզ՞ճջզ 

գձ՟զկ՜ձ՜տ զջ՜ս՜կ՝տ. ՜ձչոպ՜ի ՠխՠ՜է մզղըբ՜տ 

լՠշձ՜ջժՠէ հզջո, ճջ չՠջ բջ տ՜ձ աժ՜ջձ կՠջ, ՜յ՜ ազ 

յ՜պժ՜շՠէզ ՠջՠո՜ստձ ի՜ջժՠ՜ռ ակՠա պՠ՜շձ Հ՜կ՜-

ա՜ոյ՜ս ՠջՠո՜ստ ՠս ՞ջճչ ՜ձ՟՜՟՜ջ [՜շ՜]//-

(340՜)պ՜լզջ զսջճռ. ՠս ՠխզռզ զձտձ ՜ջիձՠ՜է հ՜սզպՠ-

՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

96՝ Վ՜հ ՠս ՠխճսժ զ ժէթճշժբո: 

327՝ (Բձ՜՞ջզձ ժզռ)... Վ՜ջ՟՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզձ 

ՠս ոպ՜ռճխզ ոճջ՜՚ Նՠջոբ[ո] չ՜ջ՟՜յՠպզ, ՠս զսջ՜հճ-

ռձ ՠս ՜ձ՜ջե՜ձ ՠս թճհէ ՞ջմզ՚ Յճի՜ձզոզ, ճխճջկճսդզսձ 

զ ձկ՜ձբփ 

336՜ Կ՜ջ՜յՠ՛պ: 

347՝ (Բձ՜՞ջզձ ժզռ)... Ես Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ զ-

կճհ վ՜շտ, ՠս կՠա ճխճջկճսդզսձ զ ձկ՜ձբփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 400՜ (ԺԵ ՟., ՝ճէճջ՞զջ) Փ՜շտ ՜կՠձ՜ոճսջ՝ 

Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ ՠս կզ՜ոպճս՜թճսդՠ՜ձ կզ՜՞ճհ հ՜պժ՜-

՟բկ ՠս աճս՞՜յ՜պզս ՠջզռ ՜ձլ՜ձռձ՚ Հրջ ՠս Ոջ՟սճհ ՠս 

Սճսջ՝ Հճ՞սճհձ, հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ 

Աջ՟, հՠջՠոո ՜ձժՠ՜է յ՜խ՜պ՜ձ՜ստ ՜խ՜մՠկ 

ակ՜ձժճսձո՟ ՠժՠխՠռսճհ, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ՜ջ՜ջմ՜յ՜-

պճսկ ոճսջ՝ ժպ՜ժզո, հզղՠոնզտ ակՠխ՜յ՜ջպո զ կ՜ձ-

ժ՜ձռ ՠժՠխՠռսճհ՚ այզպ՜ժ՜ձճսձ չ՜ջ՟՜յՠպո Թճչկ՜ 

զ ՝ճսձ ՝՜ջզ ՝ձճսդզսձ Աոպճսթճհ ՠս աճսոճսռզմձ զկ, 

աիճ՞ՠսճջ ի՜հջձ զկ՚ աՄ՜պդբճո ժջրձ՜սճջզձ, ձ՜ՠս 

ա՜ոպճս՜թ՜յ՜ջվ՜ժ ՠս աՠջ՜ձ՜ղձճջի ջ՜՝ճսձ՜յՠպ-

տձ կՠջ՚ աՄՠթձ Ս՜ջ՞զո ՠս աՎ՜ջ՟՜ձ հզղՠոնզտ զ Քջզո-

պճո, ՜խ՜մՠկ, ճջ ա՜հո ՞զջ ՜ս՜ձ՟ՠռզձ կՠա. ՠս Աո-

պճս՜թ ալՠա ՜սջիձբ. ՜կբձ, ՠխզռզ, ՠխզռզփ 

2. Ա՝զոճխճկզձ ՞ջՠ՜տ ճջ ժ՜հ ՜հո բ. Բ Տ՜սձ՜-

յ՜պծ՜շ, Ա Ս՜խկճոզ կՠժձզմ, Ա Աջ՜ջ՜թտ, Ա Աջ՜ջ՜-

թճռ կՠժձզմ, Ա Աշ՜ժո, Ա Եո՜հզ, Ա Ճ՜շգձպզջ, Ա Տՠպջ, 

Ա Նՠխճո, Բ Նճի, Բ նճսըպ ո՜ջկճսխ՜ մ՜ջոզձ ի՜ռ աճջ 

ՠձ (՛)փ 

3. 1՜ (ԺԷ ՟., ՝ճէճջ՞զջ) Փջժմզձ ՜ջՠ՜կ՝ձ ՞ձՠ-

ռՠ՜է` Յ՜ջճսդզսձ ձրպ՜ջո ՜ոպճս՜թ՜յ՜պճսկ ՞զջտո 

՜հո գձդՠջձՠ՜է կզձմ հ՜ս՜ջպձ, ՠս ճջտ ՟զյճխ՜ռ զ լՠ-

ջճսկ ՜ոպճս՜թ՜ոզջճսդՠձբ ի՜հռՠկ կզճչ Հ՜հջ կՠջզս 

հզղՠէ կՠխո՜էզջ ակՠջո ՜ձլձփ 



 

4. 401՜՝ (Նրպջ՞զջ) Նճջճ՞ՠռ՜ս իճ՞զ՜ղ՜ի ՝ճս-

ջ՜ոպ՜ձո դվ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ Հ՜հճռ ՌՃԾԳ (1704)—զձ, զ 

ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ պՠ՜շձ Ն՜ի՜յՠպ ժ՜դճխզժճոզ 

Ակՠձ՜հձ Հ՜հճռ, ՠս ՜շ՜նձճջ՟ճսդՠ՜ձ Ս՜ջ՞զո ՜ո-

պճս՜թ՜՝՜ձճսդՠ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզ Կ՜ց՜հՠռսճհ, ճջ բ 

՜դճշ՜ժ՜է ոջ՝՜ա՜ձ ՜շ՜տՠէճհձ Թ՜՟բճոզ ՠս զղը՜-

ձճսդՠ՜ձ կՠջճհ ՠջժջզո Մ՜իկ՜պ՝ՠժզ տ՜ն՜կ՜ջպ ՠս 

հ՜խդճխ յ՜ջճձզձ, ճջ բ հզղ՜պ՜ժ ՞զջգո Մՠթզ ՜դճ-

շճհձ Տ՜դՠսճս ՝՜ակ՜ղ՜ի ՠս ՜շ՜պ՜թ՜ս՜է Աջ՜ջ՜թճռ 

կՠժձճսդզսձ: Ոջ ՜հեկ ճսձզ գձ՟ զձտՠ՜ձ գձդՠշձճս ՠս 

չ՜հՠէբ աիճ՞ՠսճջ կ՜պՠ՜ձո Նզժճխ՜հճո չ՜ջ՟՜յՠպձ, 

աճջ Տբջ Աոպճս՜թ գձ՟ ՠջժ՜հձ ՜սճսջո ՝՜ջճչ չ՜հՠէՠէ 

պ՜ռբ: Ձՠշ՜կ՝ ՜ձ՜ջե՜ձ Մզձ՜ո զջզռճսո զ ՞զսխ՜-

տ՜խ՜տձ Պ՜հՠ՜ազպճս, ի՜ձ՟զյրխտ ոճջզձ ՜ո՜ռբտ 

աՈխճջկզձ. Աոպճս՜թ լՠա ճխճջկՠոռզ. ՜կբձփ 

4. 401՝ (1714 դ., Նրպջ՞զջ) Եո՚ Զ՜տ՜ջզ՜հ Խճ-

պ՜ձՠռզ, ա՜հո ՞զջտո յ՜իՠռզ, հճհե մ՜ջմ՜ջ՜ձտ տ՜ղՠ-

ռզ. ճչ ժ՜ջ՟[՜հ] կՠա կբժ Հ՜հջ կՠխ՜ռ, ՜ոբփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 401՝ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Զ՜տ՜ջզ՜հ, 

ՌՃԿԳ (1714)փ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 400՜՝փ 
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 ԺԷ — XVII 

ՍՏԱՑՈՂ՚ Աա՜ջզ՜հ չջ՟.փ 
ԹԵՐԹ՚ 136. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—2՝, 136՜՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԺԶ×8 (Ա, 

ԺԲ, ԺԳ 12, ԺԶ 4)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 14,1×10,4փ ԳՐՈՒ-
ԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 21փ ԿԱԶՄ՚ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ 
՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ոՠս կՠպ՜տոփ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջ, յ՜պշճս՜թտ-
ձՠջ. ձ՜ըժզձճսկ չՠջ՜ձճջճ՞ճս՜թ ՠս պՠխ-պՠխ ժ՜ջժ՜պճս՜թ: 
Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ տՠջթճս՜թ, ՜ձժզսձձՠջգ՚ կ՜ղճս՜թ, դզժճսձտգ՚ ռՠ-
ռ՜ժՠջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

1. 3՜—113՝ [Հ՜կ՜շրպ կՠժձճսդզսձ ՞ջճռձ Ա-

ջ՜ջ՜թճռ, ի՜ս՜տՠ՜է Ի կՠժձճսդՠձբձ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ 
չ՜ջ՟՜յՠպզ՚ ՜շձ իճ՞ՠէզ ՠս զկ՜ոպձճհ, ՜ղը՜պճս-
դՠ՜կ՝ Գջզ՞ճջզ չ՜ջ՟՜յՠպզ. լՠշ. 1053, 4՜] — 

Աջ՟, ՞զպՠէ յ՜ջպ բ ա՜ձճսձ ՞ջճռո, ճջ ժճմզ Աջ՜ջ՜թտ 

ՠս ՜ոզ՚ Ծձճսձ՟տ... 

2. 113՝—35՝ Հ՜կ՜շրպ ի՜ս՜տճսկձ ՝՜ձզռ ՞ջճ-

ռձ Եէզռ. ր՞ձՠ՜ Յզոճսո զկ, Աոպճս՜թ ծղկ՜ջզպ — Ես 

՜ջ՟, ՞զպՠէզ բ, ազ հ՜սՠպՠ՜ռձ Ա՝ջ՜ի՜կճս կզձմՠս զ 

կպ՜ձՠէձ Յ՜ժճ՝՜հ հԵ՞զյպճո... ՠս է՜ռզձ աԱի՜ջճձ ՜-

կՠձհ՜ձ ճջ՟զտձ Իոջ՜հբէզ ա՜սճսջո ՠս գոպ դըսճհ ՜կոճհ 

էճսոձզձ, ճջ ձճջ՜ձ՜ ՠս վ՜ջ՜պբ աոճս՞ ը՜ս՜ջզ, ՠս 

կ՜պՠ՜ձ ՜շ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

113՝...Մ՜ձ՜ս՜ձ՟ ըոպ՜ռճխզ ՞ջճհո՚ Աա՜ջզ՜հ 

չ՜ջ՟՜յՠպփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

2՜ Թ՜՞՜սճջ Աոպճս՜թ, ր՞ձի՜յփ Թւզձ ՌՄՃԽ 

(1791), հ՜կոի՜ձձ վՠպջվ՜ջզ 20, ըոպ՜ռ՜ Աջ՜ջ՜-

թճռ կբժձզմո զ չ՜հՠէճսկձ զկ՚ ՜ձ՜ջե՜ձ Զ՜տ՜ջզ՜ 

կՠխո՜կ՜թ ոՠս՜ժջզո ի՜է՜է ՜ջ՟զ՜կ՝, ճջ ՠկ Վ՜խ՜-

ղ՜ջ՝՜թռզ թըձձ՟զ՜կ՝ ՠս ոըձձ՟ի՜կ՝. Ա ճոժզ ՜շզփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜ Վ՜ոձ ՞ջզմ՜հ 1812...փ 37՝ Ահո 

յՠպբ...փ 94՜՚ Եջ տՠա տճհջ...փ 109՝ Զբղ տճ... 
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ԳՐԻՉ՚ Պՠպջճո ՠջբռ: 
ԹԵՐԹ՚ 199. մ՞ջճս՜թ՚ 83՝, 116՜, 142՜, 195՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—

ԻԲ×12 (Ա—Դ՚ մզտ, Ե 6, Ը 14, Թ, ԺԴ, ԺԶ 13, ԺԲ 2, ԺԳ, ԺԵ, ԻԲ 
10)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 14,8×10փ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջ (84՜—
115՜ պ՜ջ՝ՠջփ 117՜ ձրպջ՞զջփ 117՝—141՝ ձրպջ՜ձկ՜ձ ՝ճէճջ-
՞զջ)փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձ: ՏՈՂ՚ 24—26 (84՜—115՜, 196՜—
9՝ 21, 117՝—41՝ 23)փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟, ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ 
ժ՜ղզ ՟շձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ժ՜ջկզջ կՠպ՜տոփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜-
ժ՜ձ (1՜), դշմձ՜հզձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջ, դշմձ՜՞զջփ 
Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜ձ՜մ, ՟ՠխզձփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ճ՜շ հ՜խ՜՞ո ՠժՠխՠռսճ՛հփ Ը—
Թ ՟՟.փ 1 (Ա) + 1(Բ)փ Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ճսխխ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ 
Կ՜ջ՟՜է Ա՝ «Սճսջ՝ էՠջ /// Տբջ կՠջ Յզոճսո Քջզոպճո ///» Բ՝ 
«՜շ՜տՠէ՜ժ՜ձ ՠժՠխՠռզ. տ՜ձազ գձ՟ ՜հո ՟՜պ՜ջ՜ձբ ճտ ձ՜ բջ 
///»:` 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. պՠխ-պՠխ դ՜ձ՜ձտզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճս-
ձ՜վճըճս՜թփ Պ՜պշճս՜թտձՠջ, ռՠռ՜ժՠջ, ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջ, 
գձժ՜թ դՠջդՠջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ կ՜ո՜կ՝ ռՠռ՜ժՠջ, ՜ձժզսձձՠջգ ՠս 
դզժճսձտգ՚ կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1. 1՜—82՜ [Գջզ՞ճջ Խէ՜դՠռզ, Մՠժձճսդզսձ 

Աջ՜ջ՜թճռ ՠս Եէզռ] 



՜. 1՜—62՜ Հ՜կ՜շրպ կՠժձճսդզսձ ՞ջճռ Աջ՜-

ջ՜թճռ ի՜ս՜տՠ՜է Մՠժձճսդՠձբձ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ չ՜ջ՟՜-
յՠպզ՚ ՜շձ իճ՞ՠէզ զկ՜ոպձճ, ՜ղը՜պճսդՠ՜կ՝ 
Գջզ՞ճջզ չ՜ջ՟՜յՠպզ — Աջ՟, ՞զպՠէ յ՜ջպ բ ա՜ձճսձ 

՞ջճռո, ճջ ժճմզ Աջ՜ջ՜թտ ՠս ՜ոզ Ծձճսձ՟տ... 

՝. 62՜—82՜ Հ՜կ՜շրպ կՠժձճսդզսձ ոջ՝ճհձ 

Վ՜ջ՟՜ձ՜հ ի՜ս՜տճսկձ հԵէզռ ՞ջճռ — Ես ՜ջ՟, ՞զպՠէզ 

բ, ազ հ՜սՠպՠ՜ռձ Ա՝ջ՜ի՜կճս կզձմՠս զ կպ՜ձՠէձ Յ՜ժճ-

՝՜հ հԵ՞զյպճո ՄԵ ՜կ բ... 

2. 82՝ Փճտջ զձմ Աղը՜ջի՜ռճհռբ — Ասՠպՠ՜ռ ՜ղ-

ը՜ջիձ` Եջճսո՜խբկ բփ Աջ՜՝զ՜՚ Ոսշճսկխ՜էճհ բ... Ճբ-

է՜էզ Հ՜տ՜յ՜ջ դ՜՞՜սճջձ ՜ա՞ձ ծ՜խ՜դզռ ոզձպ դ՜-

՞՜սճջբ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ 

3. 84՜—114՜ [Յճչի՜ձձզոզ Թէժճսջ՜ձռսճհ Մՠժ-

ձճսդզսձ Աջ՜ջ՜թճռ] — Սժոօխձ բ ըոժզա՝ձ ըոժս՝՜ձ, 

՜ջ՜ջզմ Աոպճս՜թ հ՜սզպՠ՜ձ... 114՜ («Յճչ՜ձբո») — 

Յ՜ս՜ջպկ՜ձ ՜հոգկ ՝՜ձզո ղ՜ջ՜՟ջ՜ժ՜ձ... 

Հկկպ. պյ. «Յճչի՜ձձբո Թէժճսջ՜ձռզ, Տ՜խ՜՞զջտ» Ե-

ջճսո՜խբկ, 1958, բն 75—110: 

4. 114՝—5՜ [Տ՜խ («Աշ՜տՠէ չ՜ջ՟՜յՠպզ ՜-

ո՜ռՠ ՜ոբ»)] — Աոպճս՜թ՜պՠոը՟ կ՜ջկձ՜ժ՜ձ, /Զ՞ՠ-

ռՠ՜է ՠխՠջ ժ՜ջ՞ ոջ՝՜ա՜ձ... 

5. 115՝ (Հ՜հ՜պ՜շ չջ՜ռՠջբձ) — Բ՜ջ՜ձ ր Բ՜՞-

ջ՜պ... 

6. 117՜ Տ՜խ կՠխ՜ռ չՠջ՜հ («Գ՜էճսոպզ բ») — 

Գ՜ջղՠէզ կՠխրտ ղ՜խ՜խՠռ՜, կՠխ՜ Տբջ, կՠխ՜... 

Գ՜էճսոպ չ՜ջ՟՜յՠպ տճսէծճս ժ՜ագձգհ բա՜պ բհէբփ 

Տճխգձ՟կբն՚ ի՜հ՜պ՜շ դճսջտՠջբձփ 

7. 117՝—41՝ [Աշ՜տՠէզ Սզսձՠռսճհ Չ՜վ՜՝ՠջ՜-

ժ՜ձտ] 
՜. 117՝—38՜ [Աշ՜տՠէզ Սզսձՠռսճհ Ա՟՜կ՞զջտ. 

՞էճսը՚ Ա—Է] Ն՜ը՚ չ՜ոձ Զ ՜սճսջռ ՜ջ՜ջմճսդՠ՜ձռձ 
— [Ն՜ըտ՜ձ] աՠխՠ՜էտո ՜կՠձՠտՠ՜ձ, /Եջջճջ՟ճսդզսձ 

՜ձՠխ՜ժ՜ձ... 

Հկկպ. պյ. «Աշ՜տՠէ Սզսձՠռզ, Ա՟՜կ՜՞զջտ», Վՠձՠ-

պզժ, 1907, բն 1—55փ 

՝. 138՜—9՝ [Տ՜խ] Ի ՟բկո Քջզոպճոզ ՜ո՜ռՠ՜է 

(«Ա—Ք») — Ահ՝բձ կզձմՠս զ տբձ զ տբձ ՞ճի՜ձ՜կ ՠո, 

/Ոջ տճ ոճսջ՝ ՞՜էըոպՠ՜կ՝՟ ՜ա՜պՠռՠջ ակՠա... 

՞. 139՝—41՝ Վ՜ոձ ոճսջ՝ ՜շ՜տՠէճռձ Քջզոպճ-

ոզ ՞ճչտ («Ա—Ք») — Ահ՞զ պձժՠ՜էտ չ՜հՠէճսծ, /Ծ՜խ-

ժ՜յվդզդ էճսո՜պՠոճսմ... 

8. 141՝ (ժջժ. 199՝) [Մ՜ձճսձտ] Ահէ ՟ՠխ ՜մ՜ռ — 

Փճխճհ ՜ձժ՜ձզ ձՠջո ՠս ոյզպ՜ժզ ՟ՠխ ա՜հո ՜ջ՜հ...  

9. 140՝—94՝ [Տճկ՜ջ] 

՜. 140՝—6՜ [Տճկ՜ջ՜ժ՜ձ ՜խզսո՜ժ] — Ահթՠխ-

նզսջձ ՌՃԷ... ՌՉՁԶ... 

՝. 146՝—72՝ Երդձՠջՠ՜ժ Դ — Յճսձչ՜ջ ԼԱ րջ բ... 

՞. 173՜—92՜ [Տ՜ջՠ՞զջ] — Ահ՝ էզձզ ՞զջ պ՜-

ջճսձ նճսջձ ՠջՠտղ՜՝դզ ՜սջիձզ... ձ՜ի՜ձնզ պ՜ջզձ ՂԳ 

րջ էզձզ լկՠշձ... 

192՜ (Գջմզռ) «...Ահո պճսկ՜ջո նջ՜սջիձՠ՜ռձ ժ՜՚ 

վճըվզ հճջե՜կ Բ՜ջՠժՠձ՟՜ձ ՠջժճսղ՜՝դզ էզձզ, Ը րջ ղ՜՝՜դ 

րջ Ջջ՜սջիձբտ բ. ազձմ րջ յ՜ո կձ բ, ՜հձ րջ նճսջ ժճս ՜սջի-

ձՠո, պ՜ջՠկճսպ բ պճկ՜ջզո»փ 

՟. 192՝—4՝ [Տճկ՜ջ՜ժ՜ձ ՜խզսո՜ժ] — Խճհձ. 

ՌՂ///գ /// Զզձմ ՞զջ պ՜ջճսձ ճջ չՠջՠսձ ՝ճէճջ ձղ՜ձ ժ՜, 

՞նպ՜ռզջ ճջ Ծշ՜ա՜պզժ բ Հճշճկճռփ 

10. 196՜—7՝ Տ՜խ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռսճհ — [Կ]՜հդՠ-

՜հ ոճսջ՝ ժ՜դճսխզժբ ՠժՠխՠռզ ՠս յ՜ջբ, /Զկ՜ձժճսձո տճ 

եճխճչբ... 

11. 197՝—8՜ [Յճչի՜ձձզոզ Թէժճսջ՜ձռսճհ պ՜խ, 

ի՜հ՜պ՜շ դճսջտՠջբձ] — Քզկո՜ ՝՜ձզ յզէկ՜ա զ պզ... 

Եո՚ Յճչ՜ձբո Թճսջ՞ճսջ՜ձռզ... 

Տ՜խզ չՠջնճսկ՚ ժջժզձ ի՜հ՜պ՜շ դճսջտՠջբձփ 

12. 198՝—9՝ Կ՜ջ՞ Մՠթ՜ոռճսռբզռ — Ոջ գձ՟ջՠ-

ռ՜ջ զ ոժա՝՜ձբ... Աոպճս՜թզձ ՜կյ էճսո՜սճջփ 

Բ. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձտ] 
՜. 83՜ (Նրպջ՞զջ, ԺԷ ՟.) — Ահ՝ճս՝բձզ պ՜շՠջգ 

՝. 199՝ (Նրպջ՞զջ, ԺԸ ՟) — Թբ ժ՜կզռզո ՞զպՠէ 

ապխ՜ձ դբ կրջ ՜ջ՞՜ձտձ բ՞ բ դբ՛ ճջլ... 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

62՜ (Բձ՜՞ջզձ ժզռ)... Տբջ Պՠպջճո ՞ջմ՜ժզո 

ի՜ձ՟ՠջլՠ՜է Յ՜ջճսդՠ՜ձ. ՜կբձփ 

192՜ Ես դզս Հ՜հճռ կՠջ Հ՜հժ՜ժ՜ձ. ՌԺԸ (1569) 

դվ՜ժ՜ձզձ ՞ջՠռզ տճսկ՜ջո. ՠո՚ Պՠպջճո էջբջռո Գզկ-

զղը՜ձ՜ձ ՞ՠխՠռզժ ՠս գձպզջփ Ոջտ գձդՠշձոճսձ ՠս 

ի՜ոժ՜ձ՜ձփ Յճջե՜կ ժ՜ջ՟՜ո իկճսպ էզձՠո, կզպտտ 

յ՜իբ ՟ճս ա՜կՠձ՜հձ (՜հձճսիՠպՠս պճկ՜ջ՜ժ՜ձ ի՜ղ-

սճսկձՠջ)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

116՝ Ի դվզձ ՌՃՀԱ (1792)—զձ, հճսձճսվ՜ջզձ ԻԵ—

զձ, Թ՜ձ՜ո ճջ՟զձ ըոյ՜ձՠռզձփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 195՜փ 
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ԳՐԻՉ՚ Լճսոՠջ 1՜—314՝, Եո՜հզ 315՜—20՝փ Կ՜ակճխ՚ Գճջ 
(Գջզ՞ճ՛ջ)փ ՍՏԱՑՈՂ՚ Նՠջոբո չջ՟.փ 

ԹԵՐԹ՚ 322+1 (ժջժ.՚ 1). մ՞ջճս՜թ՚ 321՝—2՝փ ՊՐԱԿ՚ 
1×1+Ա—ԻԷ×12 (ԺԱ 11, ԺԳ 9)+1×2փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ (ԺԷ ՟. հ՜սՠ-
էճսկ՚ 1)փ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 17,1×13փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ-



 

՞զջփ ՏՈՂ՚ 19 (3՜—316՝), 22—29 (1՞—2՝), 28—30 (316—
20՝)փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, ՟շձ՜ժճչ, կզ-
նճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ժ՜յճհպ ժպ՜սփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջ 
(7՜, 108՝)փ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ոՠս, ճսջճս՜՞թ՜հզձփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Յճչի՜ձձճսփ Թ—
Ժ ՟՟.փ 2 (Ա) + 1 (Բ), ոպ՜ռճս՜թ ՠջժճս դՠջդՠջզ ՠաջ՜ի՜պճսկզռփ 
Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ՝ճէճջ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ Ա՜ (՜ 
ոզսձ՜ժ), Բ՝ (՜ ոզսձ՜ժ), Բ՝ (՝ ոզսձ՜ժ), Բ՜ (՜ ոզսձ՜ժ), ՝՜ (՝ 
ոզսձ՜ժ), ՜՝ (՜ ոզսձ՜ժ), Ա՝ (՝ ոզսձ՜ժ), Ա՜ (՝ ոզսձ՜ժ), «/// 
[Ես ճջճհ պՠ]ոՠ՜էձ բջ [աձ՜ հ՜շ՜ն՜]՞ճհձ դՠ կճսջ՜ռզժ բջ ՜ոբ-
զձ... Ես ՝՜աճսկտ ի՜ս՜պ՜ռզձ զ ձ՜ ՜ձ՟ ///», (Թ 8—9, 14—15, 
17—18, 22, Ժ 25—27, 42)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. էճսո՜ձռ՜հզձ կ՜ոՠջճսկ ըճձ՜սճսդՠ՜ձ 
իՠպտՠջ, վճտջզժ յ՜պշճս՜թտձՠջ, ռՠռ՜ժՠջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ ռՠ-
ռ՜ժՠջ, ՠաջՠջգ՚ կ՜ղճս՜թ, դզժճսձտգ ՠս ՟շձ՜ժզ ժ՜ղզձ՚ չձ՜-
ոճս՜թ, ժ՜յզմձՠջձ գձժ՜թփ 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1՜—2՝ Յ՜ծ՜ը՜յ՜պճսկ ԻԲ ՜ջ՜ջմ՜՞ճջ-

թճսդՠ՜ձռ ՠս ԻԲ ձ՜ի՜յՠպ՜ռձ ՠս ԻԲ ՜էվ՜վՠ-
պ՜ռձ ՠս ԻԲ Կպ՜ժ՜ջ՜ձ՜ռձ իձճռ, պՠ՜շձ Եյզվ՜-
ձճս ՜ո՜ռՠ՜է (ժջժ. 1՝ ղխ՜՞ջճչ)— Յ՜ծ՜ը՜յ՜պճս-

կձ ՜սճսջ ՜ջ՜ջ Աոպճս՜թ աչՠջզձ ՠջժզձո ՠս աՠջժզջ ՠս 

անճսջո... 

Բ. 3՜—4՝ Աշ՜ն՜՝՜ձ Թ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձռ — 

Վ՜ոձ զ հՠջժճսո ՞զջո ա՜շ զ հՠ՝ջ՜ՠռսճռ յ՜պկճսդզսձ 

՝՜ե՜ձՠէճհ... 

Գ. 4՝—153՝ [Մՠժձճսդզսձտ Եվջՠկզ Աոճջսճհ] 

1. 4՝—60՝ Սջ՝ճհձ Եվջՠկզ Խճջզձ Աոճջճհ Մՠժ-

ձճսդզսձ Ս՜կճսբէզ ՜ո՜ռՠ՜է 
— 4՝—6՝ [Յ՜շ՜ն՜՝՜ձճսդզսձ]. Գզջտ Ս՜կճսՠէզ, 

ճջ յ՜պկՠձ աԵխժ՜ձ՜ե ՠս աՠջժճսռ ժ՜ձ՜ռձ ձճջ՜ — 

Վ՜ոձ թձըձ՟ՠ՜ձձ Ս՜կճսՠէզ ՠս ՜խ՜սդզռձ Աձձ՜զ՚ 

կ՜սջձ ձճջ՜... 

՜. 6՝—37՝ [Մՠժձճսդզսձ Ս՜կճսՠէզ] — Ես զ ոժզա-

՝ձ ՝՜ձզռ զսջճռ ՜հոյբո ՜ո՜ռ. Ահջ կզ բջ հԱջՠկ՜դՠ-

՜հձ Սզվ՜... 

՝. 37՝—60՝ Ոխ՝տ Դ՜սդզ Վ՜ոձ Շ՜սճսխզ ՠս Յճչ-

ձ՜դ՜ձճս. Եջժջճջ՟ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձռձ — Ես ՜ջ՟, 

ճխ՝ո ՜շՠ՜է Դ՜սդզ է՜հջ ըաՇ՜սճսխ ՠս աՅճչձ՜դ՜ձ... 

2. 60՝—108՝ [Մՠժձճսդզսձ Թ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձռձ] 

— 60՝—1՜ [Յ՜շ՜ն՜՝՜ձճսդզսձ] — Դյջճսդզսձ 

Թ՜՞՜սճջ՜ռ ՞ջբ ա՜կո ժՠձ՜ռ դ՜՞՜սճջ՜ռ աՅճս՟՜զ 

ՠս աԻոջ՜հեղզ... 

— 61՜—108՝ [Մՠժձճսդզսձ] — Ես ՜ջտ՜հձ Դ՜սզդ, 

՜ոբ. Ծՠջ՜ռ՜ս ՠս ՜ձռ ա՜սճսջ՝տ... 

3. 108՝—45՜ Մՠժձճսդզսձ Դյջճսդՠ՜ձ Ի՝ջ՜կՠ-

ձճս — Մ՜պՠձ՜՞զջձ Դյջճսդՠ՜ձ Ի՝ջ՜կՠձճս, ազ բ 

կՠժձճսդզսձ ձճջ՜ ՟յջճսդզսձ... 

4. 145՝—53՝ Մՠժձճսդզսձ Յՠոճս՜ ՠս Դ՜պ՜սճ-

ջ՜ռ, աճջ ՜ջ՜[ջՠ՜է] պՠ՜շձ Եվջՠկզ — Յ՜ձլձ ՠխՠս 

եճխճչճսջ՟ձ Յՠոճս՜ կպ՜ձՠէ ե՜շ՜ձկՠռճսռ՜ձՠէ աՠջ-

ժզջձ յ՜ջ՞ՠս՜ռ... 

Դ. 53՝—87՝ Մՠժձճսդզսձ Յՠոճս՜ ՠս Դ՜պ՜սճ-

ջ՜ռձ, աճջ ՜ջ՜ջՠ՜է բ Ծ՜հջ՜տ՜խ ոճսջ՝ Եխզղբզ 
Հ՜[հ]ճռ չ՜ջ՟՜յՠպզփ Աս՞ձՠ[՜] Քջզոպճո — Կճմՠ-

ռ՜ս Յՠոճս Ն՜սՠ՜ձռ զ Տՠ՜շձբ ՜շ՜նձճջ՟ Իոջ՜հեղզ... 

Ե. 187՝—314՝ Եջ՜ձՠէճհձ Եաձ՜ժ չ՜ջ՟՜յՠպզձ 

Կճխ՝՜ռսճհ — Յճջե՜կ ա՜ձՠջՠսճհդբձ ՠս աձճջզձ ակղպ-

գձնՠձ՜սճջ ա՜սջճսդՠձբձ ծ՜շզռբ ճտ... 

Զ. 315՜—20՝ Ի Դ՜պ՜սճջ՜ռ կՠժձճսդՠձբ — Ես 

հՠպ ձճջ՜ հ՜ջՠ՜ս Ս՜կՠ՞՜ջ՚ ճջ՟զ Աձ՜դՠ՜ ՠս ի՜ջ 

հ՜հէ՜ա՞ՠ՜ռձ... ՝՜հռ ղզձՠռզձ ՜ա՞ձ Բՠձզ՜կՠձզ ՞զսխո 

ՠս ՝ձ՜ժՠռ՜ձ ՠս զ ո՜ժ՜ս ՜կո Ո—տձ ժճպճջՠռ՜ձ ձճս՜-

աճսձտձ, ճջ կձ՜ռզձ զ իՠպո ձճռ՜փ Ես Քջզոպճոզ վ՜շտ 

հ՜սզպՠ՜ձոփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

1. 2՝ (Լճսոՠջ ՞ջմզ) Զկՠխ՜յ՜ջպո հզղնՠոզտ զ 

Քջզոպճո, ՜խ՜մՠկ ՠս աթձճխոձ զկ (ձկ՜ձ՚ 37՝)փ 

145՜ Շձճջի՜ստ ՠս ճխճջկճսդՠ՜կ՝ձ Աոպճսթճհ 

ժ՜պ՜ջՠռզ ապ՜շո ՜ոպճս՜թ՜ղճսձմ ՠո՚ վռճսձ ՠս ՜-

յզժ՜ջ ՞ջճխ Լճսոՠջ, զ չ՜հՠէճսկձ ոճսջ՝ ՠս ՜կՠձ՜՞ճչ 

չ՜ջ՟՜յՠպզձ` Նՠջոեոզ, ՜խ՜մՠկ ա՟՜ոո էճսոՠջ՜կզռ 

հզղՠէ ա՝՜ակ՜կՠխ ՞ջճխզժո ՠս աե՜շ՜ձկճջ՟ ՞ջզո՚ աի-

շՠպճջ աչ՜ջ՟՜յՠպձ, ՠս Աոպճս՜թ հզղճխ՜ռտ ճխճջ-

կՠոռզփ Ի դճսզո Հ՜հճռ ՅԻԹ (1280) ՞ջՠռ՜սփ 

2. 6՝ (Եո՜հզ ՞ջմզ) Զյ՜պ՜իՠ՜էո՟ ՜հոկ կ՜պՠձզ 

՜խ՜մՠկ հզղՠէ հ՜խ՜սդո աոպ՜ռ՜սխ ոճջզձ՚ աՄՠթ իշՠ-

պճջձ Նՠջոբո. ձճհձյբո ՠս աձճս՜ոպ ճ՞զո՚ Եո՜հզ, իՠ-

պՠսճխ ՠս ՜ղ՜ժՠջպ ոճսջ՝ ՜շձձ Աոպճսթճհ` Նՠջոբո 

չ՜ջ՟՜յՠպզփ 

320՝ Զո՜ժ՜ս ՜ղը՜պճխո հզղՠ՜ զ Տբջ, ՜խ՜մՠկփ 

3. 315՜ (Կ՜ակճխզ) Ոչ ՠջ՜կտ ՜խ՜սձՠ՜ռ, գձդՠջ-

ռճխտ ոջ՝ճհ պ՜շզո, հզղՠոնզտ աժ՜ակճխո՚ աԳճջ (Գջզ-

՞ճջ)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 108՝ (ԺԳ ՟.) Աս՜ՙխ ՠս ՠխճսժ բ ՜ձ՞բպ ՞ջ՜՞-

ջզձ. ՜սջիձ՜թ իճ՞զ, զ՛ձմ ժ՜շձՠո, ՞զպՠկ, ՝՜ձ՜ժ՜ձ 

ՠո. պճխՠէ ՠո ՠս կբժզկբժ հզձմ ՠո ժռՠէփ 

145՜ Աոպճս՜թ ճխճջկզ Նՠջոբո չ՜ջե՜յՠպզձ ՠս 

զձլ՚ Թճչկ՜ չ՜ջ՟՜յՠպզո, ճջ ա՜ձ՜ջճսՠոպ ՞զջո 

հ՜ս՜ջպ ՜թզ. Քջզոպճո Աոպճս՜թ ՜հձ ՜ղ՜ժՠջպզձ ճ-

խճջկՠոռզ, ճջ ո՜ժ՜ս զձտձ գձ՟ կՠա պ՜ձնզ. ՜կբձփ 

2. 321՜ (ԺԳ ՟. ՝ճէճջ՞զջ) Ի իճսոժ ՠս զ չՠջնզ[ձ] 

/// պՠո՜ձՠկ ա՜կՠձ՜հձ ՝՜ջճսդզսձ ՠս ա՝՜ջ/// ՜ձ՟ զ 

իՠխզձ՜ժո ՠս զ ե՜շ՜ձ՞՜սճջո ՠժՠխՠռ[ճհ]///ՠ՜է թճչ՜-

ռՠ՜է կՠխ՜ռ կՠջճռփ Եո, պ՜շ՜պզ[յ] /// ոո, ոզջճխ ՝՜-

ձզ ՠս ոյ՜ո՜սճջ, ծ՜ձ՜յ՜ջիճջ[՟] /// [Վ՜հ]ճհլճջ, 



ի՜ձ՟զյՠռ՜հ գոպ ձ՜ը՜պՠոճսդՠ՜ձ Աոպճսթճհ ՜ո-

պճսթճ /// ծ՞ձ՜սճջզ կզճն, ճջճհ ՜ձճսձ Յ՜ժճ՝ հճջնճջ-

նզսջ, ճջ ՠս զ տ/// զ թՠջյո չզկ՜ռձ տճխՠ՜է կ՜ջկձճչ ՠս 

ճսշծ՜ռՠ՜է իճ՞ճչ. ի՜ձ///կ՜ձձ Քջզոպճոզ հզձտձ ՝ՠջՠ-

էճչ գոպ կ՜ջ՞՜ջբզձ, դբ. Վ՜ոձ տճ կՠշ՜ձզկտ ա՜սջ/// 

ՠս զ ի՜ջժ՜սճջ՜ռձ, ձ՜հՠս զ չ՜ՠէմ՜ժ՜ձ՜ռձ ձ՜ի՜ձնՠ-

՜է բջ ազձտձ///՜ջզ ժ՜կրտ ՠս ՜ոպճս՜թ՜՞ճսդ ոզջճչ 

ճջ ճսձբջ ՜շ Աոպճս՜թ, գձժ՜է՜ս ակՠա ՠս /// ազ ճմ ՞ճ-

էճչ կՠջ ձզսդ չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ՜ձ ճջ ՠձ ՞զջտ՚ ակ՜-

պՠ՜ձո ա՜հո Յ՜ծ՜ը՜յ՜պճսկ Թ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձռ կՠա 

ղձճջիՠ՜ռ, հզղ՜պ՜ժ ՝՜ջզ զսջձ ՠս թձրխ՜ռ զսջճռ ՠս 

կՠջ գձժ՜էՠ՜է զ՝ջՠս ա՜սջիձճսդզսձ ՠս ճջյբո յ՜պ՜-

ջ՜՞ ՠս ձւբջ Աոպճսթճհփ Ոջ ի՜ձ՟զյզտ ՜հոկ պ՜շզ հզ-

ղՠոնզտ ա՜շ՜նզձ ՠջ՜ըպ՜սճջտ ոճջ՜հ ՠս աչՠջնզձ ՠ-

ջ՜ըպ՜սճջտ ոճջ՜հ ՜շ՜նզ աՠձկ՜ձ ՜ձկ՜ի Գ՜շզձձ 

Աոպճսթճհ ա՞ճսդ ՠս աճխճջկճսդզսձ ի՜հռՠէճչ հԱոպճս՜-

թճհ ձճռ՜ ՠս կՠա, ՠս ահզղՠռճխո՟ հզղբ ՜ձկճշ՜ռձ Աո-

պճս՜թ հ՜ջտ՜հճսդզսձ. ՜կբձփ 

3. 321՜ (ԺԳ—ԺԴ ՟՟., ՝ճէճջ՞զջ) Եո՚ Զ՜տ՜ջզ՜, 

՞ձՠռզ ա՞զջտո զ ի՜է՜է ՠս հ՜ջ՟՜ջ չ՜ոպ՜ժճռ զկճռ, ՠս 

ՠպճս Յճչի՜ձձբո չ՜ջ՟՜յՠպզձ հզղ՜պ՜ժ զձլ ՠս թձճ-

խ՜ռ զկճռ՚ Ֆբջրոզձ ՠս Թ՜[ձ՞]ը՜դճսձզձփ Աջ՟, ճչ ճտ 

ի՜ձ՟զյզտ ՜հո ոճսջ՝ պ՜շզո, հզղՠռբտ զ Քջզոպճո ազո 

ՠս աթձճխոձ զկ կզղպ ՠս ի՜ձ՜յ՜ա, ՠս զձտձ Քջզոպճո 

Աոպճս՜թ ալՠա հզղբ հզսջ ՜ջտ՜հճսդզսձ. ՜կբձ, ՠխզռզ, 

ՠխզռզփ Ըձ՟ ձկզձ ՠս ազո՚ ա՜ձյզպ՜ձո, ճջ աո՜ժ՜ս 

՞զջո ՞ջՠռզ, հզղՠռբտփ 

4. 1՜ (Բճէճջ՞զջ) Զչՠջնզ ձճջճ՞ՠէ պճս՜սխ ոճսջ՝ 

պ՜շզո, ՝՜ջՠկզպ ՠս ՜ոպճս՜թ՜ոբջ պ՜ձճսպբջձ՚ Պ՜ս-

խճոձ, ճջ ՠպ ձճջճ՞ՠէ ոճսջ՝ պ՜շո ՝՜ջզ հզղ՜պ՜ժ իճ-

՞ճհ զսջճհ ՠս թձրխ՜ռձ, իրջձ՚ Փզջճսձ, ՠս կրջձ՚ 0խզժզձ, 

ՠս ժճխ՜ժռզձ՚ Շ՜խճոժճսձ, ՠս ճջ՟ճսձ՚ Ասՠպզոզձ, ՠս 

ժճխ՜ժռզձ՚ Խճշճկզձ ՠս ճջ՟ճսձ՚ Մ՜ձճսժզձ, ՠս ՠխ-

՝՜սջձ՚ Պոխճոզձ, Ն՜ա՜ջձ, ՠս ժճխ՜ժռզձ՚ Թճսջչ՜ձ-

՟զձ, ՠս տճսՠջռձ՚ Գճսէ՝բժճսձ ՠս ՟ոպՠջ՜ռձ ՠս ՜կՠձ՜հձ 

՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռձ, ժՠձ՟՜ձՠ՜ռ ՠս ի՜ձ՞ճսռՠէճռձ, 

ՠս կՠթ յ՜յճսձ՚ Եա՟՜ձ ՠս ժճխ[՜ժ]ռզ[ձ]. հզղՠռբտ զ 

Տբջ` ա՝՜ջՠկզպ պ՜ձճսպբջ Պրխճո, ճջ ՜ջ՜ջ է՜ս ՝՜-

ջճսդզսձ, ձճջճ՞ՠ՜ռ աոճսջ՝ ՞զջտո ՠս ՠ՟ զ ՟ճսշձ /// զձ 

՜ձնզձն հզղ՜պ՜ժ /// դվ[զձ] ՌՃԻ (1671)փ 
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ԳՐԻՉ՚ Աոզէ, Մըզդ՜ջփ 
ԹԵՐԹ՚ 424. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜՝, 2՝—8՝, 400՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—

ԺԶ×12+1×1+ԺԷ—ԼԷ×12 (Ա, Բ 8, ԺԵ 10, ԻԸ 11, ԻԹ, ԼԵ մզտ), ԼԷ 
13փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ (1—8՚ պ՜ջ՝ՠջ ՠս էճսո՜՟ջճղկճչ)փ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 
16,5×12,3փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 22 
(316՝—26՝՚ 18փ 400՜—24՝՚ 23)փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜-
ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ ՟շձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդ 
(կ՜ոձ յ՜իյ՜ձ՜ժզ), ՟շձ՜ժզ ՜ոպ՜շգ՚ ղՠջպ՜սճջ կՠպ՜տոփ 
ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 1+1 դճսխդ էճսո՜՟ջճղկճչփ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. պՠխ-պՠխ դ՜ձ՜տզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճսձ՜-
վճըճս՜թփ Խճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջ, յ՜ժ՜ոճխ դՠջդՠջփ Վՠջ՜ձճ-
ջճ՞ճս՜թփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ դՠդՠս՜ժզ կ՜ղճս՜թ, պՠխ-պՠխ յճժճ-
ս՜թ, դզժճսձտգ ՠս ՟շձ՜ժգ՚ կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

1. 9՜—15՝ [Ա.] — /// (ոժ. դՠջզ) ի՜ձ՜յ՜ա գոպ 

ճջճսկ ՠս ձ՜ը՜ոպՠխթըձ պՠո՜ձՠէՠ՜ստ, ծ՜ղ՜ժՠէՠ՜ստ, 

ղ՜սղ՜վՠէՠրտ, գձդ՜ձ՜էՠ՜ստ... աժՠ՜ձոձ ե՜շ՜ձ՞ՠոռբ 

ղձճջի՜ստ ՠս կ՜ջ՟՜ոզջճսդՠ՜կ՝ ը՜մՠէճհձ չ՜ոձ կՠջ, 

գձ՟ ճջճսկ Հ՜սջ ՠս Սճսջ՝ Հճ՞սճհձ վ՜շտ, յ՜պզս ՠս 

ՠջժջյ՜՞ճսդզսձ հ՜կՠձ՜հձ ՜ջ՜ջ՜թճռ հ՜սզպՠ՜ձո հ՜-

սզպՠձզռ. ՜կբձ: 

2. 16՜—30՜ Բ. (՜ձըճջ՜՞զջ) — Մզ ՠջժձմզջ 

ի՜սպ վճտջզժ... Ն՜ըտ՜ձ զ տձձճսդզսձ կպ՜ձՠէ ՝՜ձզո 

զկ՜ոպզռ... 

3. 30՜—40՜ Գ. Յ՜ջճսդՠ՜ձ — Ահջ ճկձ ՜աձճս՜-

ժ՜ձ ՞ձ՜ռ հ՜ղը՜ջի իՠշզ... Աջ՟, ՠժ ձ՜ը պՠոռճստ, դբ 

գձ՟բ՛ջ ՜կեձճսջՠտ Տբջձ ՜շ՜ժ՜ս ըրոզ... 

4. 40՜—2՝ Դ. Բ՜ջճ[հ]՜ժ՜ձտ Գճջթճռ ՜շ՜տՠ-

էճռձ, Յճի՜ձձճս — Ահէ դՠջՠսո ՜ոզռբ ճտ, դբ. Ըձ՟բ՛ջ ճմ 

ՠս կՠտ հ՜հձ ՜սճսջ զնկ՜ձ Հճ՞ճհձ Սջ՝ճհ կժջպզկտ... 

5. 43՜—57՜ Ե. Ի ՃԱ Ս՜խկճոձ. Վ՜ոձ տ՜ի՜-

ձ՜հզռ, չ՜ջ՟՜յՠպզձ Վ՜ջ՟՜ձ՜[հ] ՜ջ՜ջՠ՜է... — 

Աոպճս՜թ՜հզձ ղձճջի՜ռձ ՜ջե՜ձ՜ռՠ՜էտ ՜ջտ ՜ջ-

՟՜ջտ... 

6. 57՜—64՝ Զ. Վ՜ձ՜ժ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզ ՜ո՜-

ռՠ՜է ՠս ի՜ջզսջՠջճջ՟ ՠջջճջ՟ Ս՜խկճոձ — Ահո թճչ 

կՠթփ Աջճսՠոպ բ, ճջ ՝՜ե՜ձզ հ՜ջ՜ջմ՜ժ՜ձձ ՠս հ՜ջ՜-

ջ՜թ՜ժ՜ձձ... 

7. 64՝—85՜ Է. Վ՜ոձ Ժ ՝՜ձզռձ րջզձ՜ռ — Հճ-

՞զձ ՠջՠո՜ռ կՠջճռ Տբջձ Քջզոպճո Աոպճս՜թ կՠջ աԲ՜-

ձձ զսջ՜ժ՜ձ... 



 

8. 85՝—110՜ Ը. [Ք՜ջճա] Ի ՝՜ձձ ճջ ՜ոբ. Հ՜-

հՠ՜ռ զ տՠա, ա՞ճհղ էՠջ ՜ձլզձ, ՞ճսռբ էզ[ձզռզ] — Գճսդ 

՜ջ՜ջմ՜ժ՜ձ ըձ՜կճռձ Աոպճսթճհ... 

9. 110՜—41՝ Թ. Կզջ՜ժճո չ՜ջ՟՜յՠպզ Եաձժՠ-

ռճհ ՜ջ՜ջՠ՜է զ ՝՜ձձ ճջ ՜ոբ. Ի ոժըա՝՜ձբ եջ Բ՜ձձ 

— Ակՠձ՜հձ ՞ճհզռո ճջտ կզ ՜ձ՞՜կ զ ՞ՠջ՜՞ճ ՞ճհբձ... 

10. 141՝—50՝ Ժ. Վ՜ջ՟՜յՠպզձ Եո՜հՠ՜հ ՜ջ՜-

ջՠ՜է — Տբջ, ոզջՠռզ աչ՜հՠէմճսդզսձ պ՜ձ տճ... Զժ՜պ՜-

ջՠ՜է ոբջձ Դ՜սդզ ՠս ակզ՜կպճսդզսձ ժ՜կ՜ռձ... ՠս 

՞զջտ Ժճխճչճխզձ Եժբէբոզ՜ոպՠո ժժճմզ, ճջ բ Ժճխճչրխ. 

՜յ՜ գոպ յ՜ջա պՠ/// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ 

11. 151՜—8՝ ԺԱ. (՜ձըճջ՜՞զջ) — Պ՜պՠէճչ 

յ՜պզ ՞ձ՜հ իճխկ... Աջ՟, ե՜կ բ կՠա ՠս զ տձձճսդզսձ 

՝՜ձզո... 

12. 158՝—70՝ ԺԲ Յճի՜ձձբո չ՜ջ՟՜յՠպզ Ե-

աձժ[՜ռսճհ], Վժ՜հճսդզսձտ Ծձձ՟ՠ՜ձ Քջզոպճոզ զ Ծձ-

ըձ՟ճռ ՞ջճռ — Մ՜ջ՟՜ժՠջյ ՠջՠսՠ՜է ոպՠխթ աձ՜ զ 

՞ճսդձ զսջ... 

13. 171՜—81՜ ԺԳ. (՜ձըճջ՜՞զջ) — Աջ՟, ՜ջ-

լ՜ժՠո աթ՜շ՜հո տճ, Տբջ... Ի ՞՜է ՠս զ թ՜՞ՠէձ ՜ջՠ՞՜-

ժ՜ձձ զ ՝՜ռ վ՜ջ՜պզձ ոպճսՠջտ... 

14. 181՜—3՝ [ԺԴ. (՜ձըճջ՜՞զջ)] — Գձ՜ռտ ՞ՠ-

պճհ ճսջ՜ը ՜շձՠձ ըատ՜խ՜տձ Աոպճսթճհ... ՟բկտ ՠձ զ 

՝՜ձո ՜. Թբ ճ՛ջ բ ՜հձ տ՜խ՜տ... ՠս ի՜ջժ բ թ՜շ՜հզձ զ 

չՠջ՜հ Տՠ՜շձ կՠշ՜ձզէ/// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ 

15. 184՜—99՜ ԺԵ. Ի ՝՜ձ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ ճջ ՜-

ոբ. Զզ ճջյբո վ՜հէ՜ժձ — Աոպճս՜թ՜հձճհ ՜ջ՜ձռ ՜-

շ՜տՠէճռ ՠս կ՜ջ՞՜ջբզռ, ճջտ զ Հճ՞սճհձ գձժ՜էՠ՜է... 

16. 199՜—209՝ ԺԶ. Ի ըճջիճսջ՟ ՞՜էոպՠ՜ձ 

Տՠ՜շձ հԵջճսո՜խբկ հ՜ս՜ձ՜ժ՜ս, Վ՜իջ[՜կզ] — Ոս-

ջ՜ը էՠջ հճհե ՟ճսոպջ Սզճձզ, տ՜ջճաՠ՜ ՟ճսոպջ Եջճս-

ո՜խբկզ... 

17. 209՝—15՜ ԺԷ. Ի ՝՜ձձ, ճջ ՜ոբ. Յ՜ջՠ՜ս 

Աոպճս՜թ — Ն՜ըտ՜ձ ա՝՜ռճսկձ ՝՜ձզո ժ՜ջՠսճջ չ՜ջ-

ժ՜ձզկ... 

18. 215՜—8՝ ԺԸ. Կ՜ջ՞ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ ո՜ջ-

ժ՜ս՜՞՜ռ ՠս տ՜ի՜ձ՜հզռ — Ասջբձտ ՠժՠխՠռսճհ ՜ձը՜-

վ՜ձ կզղպ ճսձզ հզձտՠ՜ձ աըճջիճսջ՟ ՜ոպճս՜թ՜հձճհ... 

19. 218՝—31՝ ԺԸ. Մզը՜հՠէ Աոճջզ. Յ՜խ՜՞ո 

տ՜ի՜ձ՜հ՜ժ՜ձ ժ՜ջ՞՜ռ, դբ ճսոպզ՛ ՜շձճս ոժզ[ա՝] 
— Սժզա՝ձ տ՜ի՜ձ՜հճսդՠ՜ձ ղձճջիզ բ ՜ձե՜կ՜ձ՜ժձ 

Աոպճս՜թ... 

20. 231՝—42՜ ԺԹ. Ի ՝՜ձձ Եո՜հՠ՜հ, ճջ ՜ոբ. 

Մըզդ[՜ջՠռՠտ], կըզդ՜ջՠռբտ — Բ՜ձ՜ժ՜ձզո ոՠշ զ 

՝՜աճսկ կ՜ոճսձո ՝՜ե՜ձզ... 

21. 242՜՝ Ի Եաձժ՜ձձ ՜ո՜ռՠ՜է Վ՜ոձ ՜ջ՜ջ-

մճսդՠ՜ձ ՜սճսջռ — Յ՜շ՜նճսկձ ՜սճսջձ ՜ջ՜ջ՜ս ՠջժզձ 

չՠջզձ ՠս ՠջժզջ... 242՝ ՅԱ՟՜կ՜հ կզձմ զ նջիՠխՠխձ 

ՍՄԽԲ... 242՝ Մճ՞ճսռ դ՜՞՜սճջ՜ռ ՜ձճս՜ձտ... 

22. 242՝—60՝ ԻԱ. [Տՠ՜շձ Նՠջոզոզ հԻձձ ՠջ՜-

ձճսդզսձ ՠ՟ՠ՜է զ ՝՜ակ՜ռ. լՠշ. 1204, 62՝] — Ք՜ձազ 

ոճչճջճսդզսձ բ Աոպճսթճհ հճջե՜կ ձճջ րջբձո ՟ձբ կ՜ջ՟-

ժ՜ձ... 

23. 260՝—6՜ ԻԲ. Նՠջոզոզ ՠյզոժճյ[ճո]զ ո՜-

ժո Ասՠպ՜ջ՜ձզձ Մ՜դբճո[զ] — Բձճսդզսձտ ՜ջ՜ջ՜թճռ 

զկ՜ձ՜էՠ՜ռ ՠս ա՞՜էՠ՜ռ... 

24. 266՜—79՜ ԻԳ. Գզ՛ջտ — Յճս՟՜հ ատՠա ՜սջի-

ձՠոռՠձ ՠխ՝՜ջտ տճփ Ձՠշտ տճ զ չՠջ՜հ դզժ՜ձռ... 

25. 279՝—305՜ ԻԴ. Տՠոճսդզսձ ոջ՝ճռ ի՜ջռձ, զ 

ոժզա՝ձ ՝՜ձզո — Հ՜ս՜պ՜ջզկձ ՞՜ձլճսռձ Աոպճսթճհ 

ՠս կՠթ ի՜ա՜ջ՜յՠպձ... 

26. 305՜—15՝ ԻԵ. Աձդ՜շ՜կ թ՜խզժ, Վ՜ջ՟՜ձ 

չ՜ջ՟՜յՠպզ ՜ջ[՜ջՠ՜է] — Թ՜՞՜սճջՠ՜է ոճսջ՝ ՠժՠ-

խՠռզ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ջ իջ՜կ՜ձ պ՜հ ճսկ ՠս ժ՜կզ... 

27. 316՜—7՜ [Կ՜ձճձտ Ս՜ի՜ժ՜հ]... 

՜. 316՜՝  ///(Սժ. դՠջզ) ճջտ ճմ ճսձզձ ահճհո հ՜-

ջճսդՠ՜ձ... 

՝. 316՝—7՜ Ս՜ի՜ժ՜հ ժ՜ձճձտ. Ի — Պ՜ջպ բ տ՜-

շ՜ոճսձտ ժ՜պ՜ջՠէճհ կՠշՠէճհձ... 

՞. 317՜ Սջ՝ճհձ Ս՜ի՜ժ՜հ. Վ՜ոձ տ՜ի՜ձ՜հզռ — 

Խճջիջ՟՜ժ՜ձ ՠձ ձճսբջտ ՜կՠձ՜հձ ՠս գձձ՜հտձ աճջ պ՜ձ 

տ՜ի՜ձ՜հզռձ... ձճհձյբո ՠս եճխճչճսջ՟ո Քջզոպճոզ 

պ՜հռՠձ զ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռզ, ՠս ճջյբո խՠսպ՜ռզ ///(ղ՜ջ. 

դՠջզ): 

28. 317՝—23՝ ԻԶ. Բ՜ձտ յզպ՜ձզտ զ ոճսջ՝ ՞ջճռ 

Մ՜ջճսդ՜հզ Վ՜ոձ Ծձձ՟ՠ՜ձձ Քջզոպճոզ, տ՜խՠ՜է 
ի՜կ՜շրպ աճջ ՜ոբ ոճսջ՝ձ ՜հոյբո — Ես հճջե՜կ 

ակ՜ջկձ՜սճջ յ՜պՠջ՜ակբ ՠս աճկ՜ձո հ՜խդճսդՠձբ... 

29. 323՝—42՜ ԻԷ. (՜ձըճջ՜՞զջ) — Աոբ ճսջՠկձ 

զ ՝՜ձո զսջ ոտ՜ձմՠէզ ՠս կՠթ պՠո՜ձճխձ Եջՠկզ՜ո... 

30. 342՜—73՝ ԻԹ. Ն՜ը՜՟ջճսդզսձ Տբջճսձ՜-

ժ՜ձ պր[ձզռ] — Հ՜ձ՟ՠջլՠ՜է կՠջ Աոպճսթճչ ՝՜ձ ՜ջ-

պ՜՟ջՠէ հ՜խ՜՞ո ՜շ՜նզժ՜ պ՜սձ՜ըկ՝ճսդՠ՜ձո... 

՜. 345՜—56՝ Ն՜ըՠջ՞՜ձ — Աոբ զկ՜ոպճսձձ 

Սճխճկճձ... 

՝. 356՝—61՜ Լ. Յճջ՟ճջ՜ժ — Ես ՜ջ՟, ա՜հո ՜կՠ-

ձ՜հձ ՞զպՠէճչ... 

՞. 361՜—3՝ Վ՜ոձ ՜խ՜սդզռ ՝՜ձ — Վ՜ոձ ի՜-

ծճհ՜ժ՜ձ ՜խրդո կ՜պճսռ՜ձՠէճհ... 

՟. 364՜—73՜ ԼԱ. ՅԵջժջճջ՟ ՜սջզձ՜ռձ — Լճսջ 

Իոջ՜հբէ, Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, Տբջ կզ բ... 

31. 373՝—5՝ ԼԲ. Խջ՜պ չ՜ոձ ըճջիջ՟ճռ — Աջ՟, 

ձ՜ը ՠս ՜շ՜նզձ տ՜ձ ա՜կՠձ՜հձ ՜շ՜տզձճսդՠ՜ձ... 

32. 376՜—8՝ ԼԳ. Բ՜ձտ յզպ՜ձզտ եճխճչՠ՜է զ 

ոճսջ՝ ՞ջճռ ժ՜ջծ ՜շ զ Խջ՜պ իճ՞սճռ — Ոջտ Սճսջ՝ 

Հճ՞սճհձ ՠձ ռ՜ձգ՜ռՠ՜էտձ... 

33. 379՜—81՜ Հ՜կ՜շրպ ՞էը՜՞ջճսդՠ՜կ՝ 

յ՜ջաՠ՜է ՝՜ձ զ Դզճձբոզճոբ ձղ՜ձ՜սճջ ռճսռկճսձտ — 



Ես ազ ծղկ՜ջզպ ՠս ի՜ջ՜ա՜պ ՜ղ՜ժՠջպ ՞ճէճչ Պրխճ-

ոզ... 

34. 381՝—98՝ ԼԴ. Խջ՜պտ իճ՞ՠ/// Վ՜ոձ ախնկ՜ձ 

՜ջպ՜ոճս՜ռ, ՜ո՜ռՠ՜է Աձ՜ձզ՜հզ ոճսջ՝ ՠս գձդջ[ՠ-

՜է] չ՜ջ՟՜յՠպզ — Ոչ ՜ոպճս՜թ՜ոբջ ոզջՠէզ ՠխ-

՝՜հջ, ոզջճհձ Աոպճսթճհ... 

35. 398՝—9՝ ԼԵ. Վ՜ոձ ըջ՜պճս տ՜ի՜ձ՜զռ ՠս 

ա՞ճսղճսդՠ՜ձ — Աջ՟, տ՜ի՜ձ՜հ՜ժ՜ձձ զձտձ հ՜հպձզ բ 

՜ջե՜ձ՜սճջճսդզսձ... չջբե կզ ՜շձճխ/// (ղ՜ջ. դ՜-

վճս՜թ)փ 

36. 400՜ ԼԷ. /// (Սժ. դՠջզ) Իոյ՜շ ՜ձձզսդ՜ժ՜ձ 

՝ձճսդզսձ ճմ ՜հոյբո, տ՜ձազ Հ՜հջ Աոպճս՜թ ճմ հ՜հէկբ 

բճսդՠձբ ոժոՠ՜է... 

37. 401՜—14՝ (Աձըճջ՜՞զջ) — Հ՜ս՜պ՜կտ ՠս 

ըճոպճչ՜ձզկտ կզ՜ոպճս՜թճսդզսձ հՠջզո ՜ձլձ՜սճջճս-

դզսձո... 

38. 415՜—24՝ ԼԸ. Ի ՝եղժ՜ջ՜ձբձ բ. Յ՜խ՜՞ո 

՝ձճսդՠ՜ձ կ՜ջ՟ճհ — Ի մճջզռ ՞ճհ՜ռՠ՜է կ՜ջ՟, ազ մճջո 

յ՜պծ՜շտ ՠձ էզձՠէճսդՠ՜ձ... ա՝ճչ՜ձ՟՜ժձ ձկ՜ վ՜շտ 

հ՜սզպՠ՜ձո: 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

15՝ ԶԱոզէ ա՜ձզկ՜ոպ ՞թ՜սխո հզղՠ՜ռ ՠս հզղզտփ 

279՜ Զչՠջն՜ռՠ՜էո զ ՞ճջթճռ ՝՜ջՠ՜ռ` աՄըզ-

դ՜ջ ՝՜ձզ ոյ՜ո՜սճջ ՜խ՜մՠկ հզղՠէ հ՜խ՜սդո լՠջ, գձ-

դՠջռրխտ ՝՜ջՠկզպտփ 

315՝ Տբջ Աոպճս՜թ, տճ ոճսջ՝ թձճխզ՟՚ Մ՜ջզ՜կճս 

՝՜ջբը՜սոճսդՠ՜կ՝ նձնՠ՜ռ ահ՜ձռ՜ձո Պ՜սխճոզ ՠս 

Մըզդ՜ջ՜հ, ՠս տՠա վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձփ 

375՝ Մըզդ՜ջ կՠխ՜ստ կՠշՠ՜է ճ՞զ 

Յՠջ[ՠ]ոո ՜ձժՠ՜է կզղպ ՜կՠձզ, 

Ախ՜մՠկ հզղՠէ հ՜հոկ չ՜հջզ 

Ահէՠս թձճխ՜ստ կՠջ ՠս ա՜ջկզ, 

Ես ՟ճստ զ ձճհձ էզնզտ ՝՜ջզ. 

Ասջիձՠէճհձ հ՜կՠձ՜հձզ. 

Ի իձ՞բպ՜ո՜ձ հճ՝ՠէզձզ, 

Ես հզձձ ՠս Ժ դճսզ (750+19+551=1320) 

Գթ՜՞ջՠռ՜ս կ՜պՠ՜ձո իճ՞ՠէզ 

Ոջ իճ՞զ՜ռՠէճռձ ՜ըճջեՠէզ. 

Բ՜հռ վռճսձ ՞ջօխո ճխճջկՠէզ, 

Ոջ մզ իկճսպ ՜հոկ ՜ջիՠոպզ, 

Թճխճսդՠ՜ձ ՜ջ՜ջբտ ազո ՜ջե՜ձզ 

Ես լՠջ ՝՜ջՠ՜ռձ չ՜ջլձ հ՜հպձզ 

Ես Տբջձ ՜սջիձՠ՜է հ՜կՠձ՜հձզ. 

Ակբձ, ՜կբձ ՠս ՠխզռզփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 170՝ (ԺԶ ՟.) Եո՚ պբջ Գ՜էճսոպ ՜ջտՠյզոժճ-

յճո, խջժՠկ ա՜հո ՞զջգո զ Կ՜կբձբռ, զ Սճսջ՝ Աո-

պճս՜թ՜թձզձ ՠժՠխՠռզ, հզղ՜պ՜ժ զձլ ՠս զկ թձրխ՜ռձ, 

զկ իրջձ՚ պբջ Ս՜՟՜վզձ ՠս զկ կրջձ՚ Մ՜ջ՞ջպզձփ Ոմ 

կբժ կ՜ջ՟ իջ՜կ՜ձ մճսձՠձ՜հ ՜շձճխ ժ՜կ թ՜ըՠէ ժ՜կ ՠ-

ժՠխՠռճսձ ի՜ձՠէ, դբ ճտ ՜ձտքձզ ՜շձՠէ, ձաօչՠ՜է ՠխզ-

ռզ ՜կՠձ՜հձ ոճսջ՝ ի՜հջ՜յՠպ՜ռձփ Ես ճջ ժ՜ջ՟՜հտ 

ժ՜կ րջզձ՜ժբտ, ՜խ՜մՠկ ալՠա, հզղՠռբտ կզ Տբջ ճխճջ-

կՠոռզս, ՠս Աոպճս՜թ ալՠա հզղբ զսջ կզսո ՜ձ՞՜կ ՞՜-

էճսոդձ. ՜կբձփ 

2. 2՜ (1701 դ.) Յզղ՜պ՜ժ բ ոճսջ՝ ՞զջտո Աոպ՜-

յ՜պճռ չ՜ձտզձ Սճսջ՝ Սպՠվ՜ձճոզձ ՠս Հջՠղպ՜ժ՜-

յՠպզձ զ չ՜հՠէճսկձ ոճսջ՝ ՠխ՝՜ջռ կզ՜՝՜ձզձփ Ախ՜-

մՠկ հզղՠէ ՜շ Տբջ զ ՝՜ջզձ ա՜շ՜նձճջ՟ կՠթզ չ՜ձ՜ռո 

ՠս իճ՞ՠսճջ թձրխձ զկ՚ աԽ՜մ՜պճսջ ջ՜՝ճսձզձ ՠս աՊՠպ-

ջճո չ՜ջ՟՜յՠպո, ոպ՜ռճխ ոկզձ, աՅճչ՜ձբո ՠս աԳճսէ-

ձ՜՝՜դձ, աի՜հջ ՠս ակ՜հջձ զկ ա՜ղը՜պ՜սճջ ՠս 

այ՜պծ՜շձ գձ՟ ձճոզձ, ՠս ՟ճստ զ լ՜հձբ ՜սջիձզտ Փջժ-

մզձ, ճջտ ՜ոբտ աՈխճջկզձ ՠս Հ՜հջ կՠջ հՠջժզձփ Գջՠռ՜ս 

հզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձո աՃ՜շո Ծ (1701) դվզձ, ոժզա՝ձ հճսձ-

վ՜ջզձփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 30՜ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Պՠպջճո 

չ՜ջ՟՜յՠպփ 

1099 
Ժ Ո Ղ Ո Վ Ա Ծ Ո Յ  

(՝՜խժ՜ռ՜թ բ 2 պ՜ջ՝ՠջ լՠշ՜՞ջՠջզռ) 

ԹԵՐԹ՚ 321 (ժջժ. 1, 123, 132, 135, 136, 138)փ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 

17,5×13փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ 

պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ կՠպ՜տոփ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. չՠջ՜ձճջճ՞ճս՜թ, դՠջդՠջ ՜սՠէ՜ռճս՜թ 

ճս չՠջ՜ժ՜ակճս՜թփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ դՠդՠս՜ժզ տՠջթճս՜թ, պՠխ—

պՠխ ռՠռ՜ժՠջ, ՜ձժզսձձՠջգ՚ տզմ կ՜ղճս՜թփ 

Ձ Ե Ռ Ա Գ Ի Ր  Ա  

 ԺԵ — XV 

ԳՐԻՉ՚ Նզժճէ՜հճո Ախըտՠջկ՜ձռզ 

ԹԵՐԹ՚ 122+1 (ժջժ.՚ 1). մ՞ջճս՜թ՚ 1՜՝, 2՝—7՝, 94՜—5՝, 

122՜՝փ ՊՐԱԿ՚ 1×8+Ա—Ը×12 (Ը 4) + Ա—Գ×12 (Ա 11, Գ 4)փ 

ՆԻՒԹ՚ դճսխդ (պ՜ջ՝ՠջ ՠս էճսո՜՟ջճղկճչ՚ 1—7, 122)փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ 

ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 30 (96՜—106՝՚ 27)փ 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 8՜, 9՜, 

37՝, 43՜, 66՝, 68՜, 96՜, 103՝, 110՜, 115՝փ 

Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚  հճսղժ՜յ՜ջզժ (84՝), ՝ճսո՜ժ՜ձ, դշմ-

ձ՜հզձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջ,  դշմձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ 

ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ, ժ՜յճհպփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջ, ՜շ՜ձլզձ դՠջ-

դՠջ չՠջ՜ձճջճ՞ճս՜թփ 
 



 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 1՞—2՜ Ահո զձմ ՞ճհ զ ՝ճէճջ ՞զջտ ՜հո — Ա. 

Աշ՜ժ՜ռձ Սճխճկճձտ. Լճսթկճսձտ... Ծ. Պ՜պկճսդզսձ 

Մ՜պդբճոզ ՜սՠպ՜ջ՜ձմզձփ 

Ահո ռ՜ձժգ էջ՜ռճս՜թ հՠպ՜՞՜հզ (ԺԷ ՟՜ջզ) ոպ՜ռճխ՚ 

Յ՜ժճ՝ չջ՟—զ լՠշտճչ (ձրպջ՞ջճչ): 

Ա. 8՜—66՝ [Գջզ՞ճջ Տ՜դՠս՜ռզ Մՠժձճսդզսձ Ա-

շ՜ժ՜ռ Սճխճկճձզ] 

Տՠո լՠշ. 342, 109՜—71՝. Ց՜ձժ/ 8՜—9՜փ ՜/9՜—

37՝փ ՝/37՝—43՜փ ՞/43՜—66՝փ 

Բ. 66՝—93՝ [Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհ Մՠժձճսդզսձ 

Եջ՞ճռ ՠջ՞ճհձ] 
— 66՝—7՝ Ց՜ձգ բ ՜շ՜նզժ՜հո Լճսթկ՜ձռ Եջ՞ 

ՠջ՞ճհզձ — Աշ՜նզձ. Վ՜ոձ ՜ջտ՜[հ]ճսդՠ՜ձ ՠս չ՜ոձ 

չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ... Քո՜ձ ՠս Ե—ջճջ՟. Տբջ ՜ջ՜ջ ատՠա, ՠս 

չ՜ոձ ոջ՝ճսդՠ՜ձ Աոպճս՜թ՜թզձ Կճսոզձ, ՠս կ՜ջկզձ 

՜ձըՠխծ ա՜ձ՜ա՜ձ կպ՜ստ, ՜ս՜ջպՠ՜է զ վ՜շո վ՜շ՜-

սճջՠ՜է Սճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ. ՜կբձփ 

1. 67՝—93՝ Հ՜կ՜շ՜սպ ի՜ս՜տճսկձ զ պՠոճս-

դզսձ Լճսթկ՜ձռ Եջ՞ճհ ՠջ՞ճհձ, ՜ղը՜պ՜ոզջՠ՜է Գջզ-
՞ճջզճո իոժճխզ, ՜ջզ ՠջն՜ձզժ իշՠպճջզ ՠս տ՜ն վզ-
էզոճվ՜հզ Հ՜հճռ, ՜ղ՜ժՠջպզ Եշ՜կՠթզձ Յճի՜ձձճս 
Ոջճպձՠռճհ, զ էճսո՜սճջ ՝՜ձզռ չ՜ջ՟՜յՠպզձ Վ՜ջ-
՟՜ձ՜հ — Հ՜ջռճսկձ. Վ՜ոձ բ՛ջ ՜ոպ հՠպճհ բ ժ՜ջ՞ՠ՜էփ 

Պ՜պ՜ոը՜ձ. Սճխճկճձզ ժ՜ջ՞ձ բ... 

Խճջ՜՞ջզձ ժզռ՚ 67՝ (Գջմզռ) «Ոչ ՜կՠձ՜արջ Հճ՞զտ 

Սճսջ՝ Աոպճս՜թ ծղկ՜ջզպ ապժ՜ջճսդզսձ ՠխժՠէճհո ՟ճս արջ՜-

ռճհ, ճջճչ աոժոՠ՜էո ՜ս՞ձ՜ժ՜ձճսդՠ՜կ՝ տճ ՜ս՜ջպռզռ, ՠս 

տՠա վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձ»փ 

Գ. 96՜—103՝ Ս՜իկ՜ձտ ՜ո՜ռՠ՜է զ Դ՜սդբ — 

Ոխն՜ըճի կճէճջճսդզսձ, ճջ ռ՜ձժոձ զկ՜ոպ՜ոզջճսդՠ-

՜ձ... 

Դ. 103՝—10՜ Գջզ՞ճջզ Եշ՜կՠթզ Լճսթկճսձտ ի՜-

կ՜շ՜սպ Խջ՜պ ՞ջմճսդՠ՜ձ Գբճջ՞՜ չ՜ջ՟՜յՠպզ, 
աճջ ձ՜ը ըձ՟ջՠ՜է բջ զ ձըկ՜ձբ Կճոպ՜ձ՟ՠ՜ ՞ջ[մ]զ, 

ՠս ՜յ՜՚ Սպՠվ՜ձձճո Գճհձՠջզռ՜ձռ — [Բ՜ձ.] Աձ-

յ՜ջ՜յ ՜ձլ՜կ՝փ Լճսթկճսձտ. Ն՜ը՚ իճ՞՜ռճխ հզջո ՠս զ 

՝՜ձո... 

Տյ. «Գջմճսդՠ՜ձ ՜ջճսՠոպզ» Լՠաճս՜ժ՜ձ—տՠջ՜ժ՜ձ՜-

ժ՜ձ պՠոճսդզսձգ..., Եջՠս՜ձ, 1962, բն 341, Дփ 

Ե. 110՜—4՝ Նճջզձ Գջզ՞ճջզ ՜ղ՜ժՠջպզ Յճ-

ի՜ձձճս Լճսթկճսձտ ի՜կ՜շ՜սպ ՟եճս՜ջզկ՜ռ ՝՜ձզ Ի 
՞զջո ՞ջմճսդՠ՜ձ Աջզոպ՜ժբո իՠշՠպճջզ — [Բ՜ձ.] 

Վՠջէճսթճսդզսձ. էճսթկճսձտ, կՠժձճսդզսձ հ՜հպձ՜յբո... 

Տյ. ՜ձ՟, բն 321, Дփ 

Զ. 115՜—20՝ [Լճսթկճսձտ Աշ՜տզձճսդՠ՜ձռ Ա-

ջզոպճպՠէզ] 
— 115՜ Ց՜ձգձ բ Աշ՜տզձճսդՠ՜ձռ — Ահո զձմ բ զ 

Լճսթկճսձո Աշ՜տզձճսդՠ՜ձռ, ձ՜ը ժ՜ջ՞ձ բ հՠպ... Ահէՠս 

զ Քջզոպճո Տբջ կՠջ, ՠս դբ ճջ ՠպ կՠափ Ահոտ՜ձ ՜շ ՜հոփ 

1. 115՜—20՝ Նճջզձ Գջզ՞ճջզ ՜ղ՜ժՠջպզ Յճ-

ի՜ձձճս կՠթզ Հ՜կ՜շ՜սպ էճսթկճսձտ Աշ՜տզձճսդՠ՜ձռ 
Աջզոպճպՠէզ — Զզ հՠպ Աղը՜ջի՜ռ ՞ջճռ... ՝՜-

ջճ[հ]՜ժ՜ձ, պՠո՜ժ՜ձ ՠս տ՜խ՜տ՜ժ՜ձ ՜շ՜տզձճս-

դՠ՜ձռ զ Քջզոպճո Յզոճսո զ Տբջ կՠջ, ճջճսկ վ՜շտ ՠս 

՞ճչճսդզսձ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ 

Է. 120՝—1՜ [Մ՜ոճսձտ ՝՜ձզ] — Բ՜ձզձ կ՜-

ոճսձտձ Ը ՠձ, ձ՜ը՚ ՜ձճսձ... ռճսռՠջ դբ ՠժձ, ՜յ՜ 

՞ձ՜ռփ Ահո ՠձ կ՜ոճսձտ ՝՜ձզձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

114՝ Զկՠխ՜ստ կՠշՠ՜է իճ՞զո՚ աՆզժճէ՜հճս կՠխ՜-

սճջ ՞ջզմո, աՠյզոժճյճոո Ախըտՠջկ՜ձ ժճմՠռՠ՜է տ՜-

խ՜տզ, հզղՠէ ՜խ՜մՠկ աոջ՝՜կզպ ի՜ձ՟զյճխոտ, ՠս դճ-

խճսդզսձ ի՜հռՠէ ՜ձդզս ող՜է՜ձ՜ռ զկճռ, ՠս ճմ զձմ կզ-

՜հձ, ՜հէՠս զկճռձ ՜կՠձՠռճսձ՚ թձճխ՜ռ, ՠս ՠխ՝՜ջռ, ՠս 

տՠջռ, ՠս ՜ա՞՜ժ՜ձ՜ռ, ՠս զձտձ՚ ՜շ՜պ՜լզջ Տբջձ, ճջ 

պ՜ռ ՜շ՜պ՜յբո ՠս ճմ ձ՜ը՜պբ, պ՜ռբ կՠա հզղՠէճռո 

ՠս լՠա՚ հզղճխ՜ռ՟ ա՜շ՜պ յ՜ջ՞ՠսո զսջ ՜ոպ, ՠս ՜ձ՟՚ 

ա՜ջտ՜հճսդզսձ ՠջժձզռ, ՠս ձկ՜յ ՠս Հ՜սջ զսջճսկ, Հճ՞ճչ 

Սջ՝ճվ վ՜շտ, յ՜պզս ՠս ա՜սջճսդզսձ, ՜հեկ ՠս հ՜սզպՠ-

՜ձո, հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 121՜ Փ՜շտ ի՜կ՜՞ճհ, ՜ձ՝՜ե՜ձՠէզ ՠս կզ՜ո-

ձ՜ժ՜ձ Սճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդզսձ ՠս կզ՜ոպճս՜թճսդզսձ՚ 

Հ՜հջ, ՠս Ոջ՟զ ՠս Հճ՞զ Սճսջ՝, հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ Աջ՟, 

զ դվզձ Հ՜հճռ ՌՁ (1631) ՠս հճսձվ՜ջզ ԻԸ (28), զ ի՜հ-

ջ՜յՠպճսդՠ՜ձ Հ՜հճռ Մՠթ՜ռ Սճսջ՝ Էնկզ՜թձ՜հ պՠ-

՜շձ պբջ Մճչոբո գձպջՠ՜է ՠս ոըջ՝՜ոձՠ՜է ժ՜դճխզժճ-

ոզ, ՠս ՠջժջ[յ՜՞ՠ՜է] Լճսո՜սճջմզ, ՜հէ ՠս տ՜ն յվբպզ-

ժճո պզՠաՠջ՜էճհո ջ՜՝ճսձ՜յՠպզ, ճջ էճսո՜վ՜հէ ՝՜ձզս 

յ՜հթ՜շ՜ռճհռ ա՜ա՞ո Հ՜հճռ: Ես ա՜ջ՟՜ջոռ աՠժՠխՠռզո 

ձճջճ՞ՠէճչ ՝՜աճսկ ՠս հճէճչ չ՜ձճջ՜հո ՠս կՠձ՜ոպ՜ձո, 

ձ՜ՠս ա՜հջո ՠս ավ՜յ՜ջո էՠջ՜ձռ, ա՟՜ղպո ՠս ա՜ձ-

պ՜շո թ՜խժՠռճհռ ժճսո՜ժջրձ ծ՞ձ՜սճջրտ ՠս ոճսջ՝ կզ-

՜ձլձ՜ռՠէճչտ, կ՜տճսջ ժճսո՜ձրտ ՠս ՜ոպճս՜թ՜ի՜ծճհ 

՜ձ՜յ՜պ՜սճջրտ: Ոջճչտ ի՜ոպ՜պՠձ ժ՜ջ՞տ Է ո՜իկ՜-

ձզ ե՜կ՜պՠխ՜ռ, ՟ջ՜պճսձտ ՠս ե՜կ՜ձ՜ժ՜՞ջճսդզսձտ, 

զ վ՜շո Տՠ՜շձ Աոպճսթճհ, ՠս զ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձ Լե-

ի՜ռ ՜ղը՜ջիզձ՚ Եջջճջ՟ Զզժկճսձ՟զձ, զ պզջ՜ըձ՜կ 

ՠս ՜ոպճս՜թ՜յ՜ի կ՜հջ՜տ՜խ՜տձ Լբչ, աճջ հ՜հոկ ՜կզ 

ՠժձ զ Ճբի ձճսզջ՜ժ //(121՝)՚ պբջ Խ՜մ՜պճսջ, ՜ջզ ՠս 

տ՜ն ջ՜՝ճսձ՜յՠպձ, զ պՠ՜շձ պբջ Մճչոբո ժ՜դճխզժճ-

ոբ: Ըձ՟ ձկզձ ՠս ի՜ջ՜ա՜պ տՠշճջ՟զձ իճ՞ՠսճջ պզջճնձ, 

ձկ՜ձՠ՜է ձկզձ ՜շ՜տզձզ չ՜ջճսռձ ծ՞ձ՜ա՞ՠ՜ռ զ ը՜-



մ՜ժջրձ` պբջ Գջզ՞ճջզ ժջրձ՜սճջ ՝՜ձ՜ոբջձ, աճջ պՠ-

ոՠ՜է ա՜հո ՜ձ՞զձ ՞՜ձլո ՠս ռ՜ձժ՜էզ յ՜պվ՜ժ՜ձ 

՞զջտո, ճջ ժճմզ Ք՜խճս՜թտ Սճխճկճձզ ՠս Աշ՜տզձճսդՠ-

՜ձռ, ՠս Ս՜իկ՜ձ՜ռձ Ք՜խճս՜թտ. ՜հէՠս ժ՜հ Խջ՜պ ՜շճ-

՞՜ձճսդՠ՜ձփ Վ՜ոձ ճջճհ վ՜վ՜՞ՠ՜է կՠթ՜ս պՠձմկ՜կ՝ 

ՠս ՝՜խլ՜ձրտ, հճջ՟ճջՠ՜ռ աԻէճչռզ ՜ոպճս՜թ՜ոբջ ՠս 

՝՜ջզիճ՞զ ՜հջձ Աոպճսթճհ՚ յ՜ջճձ Լ՜ա՜ջ, աճջ՟զձ 

յ՜ջճձ Խ՜մ՜պճսջզձ: Ոջ ՠս ձ՜ ճսձՠէճչ ՞ճսդ ՠս ոբջ 

գձ՟ ձկ՜ ժ՜պ՜ջՠ՜ռ աըձ՟զջձ ՠս ՠէզռ ավ՜վ՜՞ ոջ-

պզձ ՠս ակՠթ զխլձ, հզղ[ՠէ]ճչ ա՝՜ձձ հԵո՜հՠ՜, դբ. Եջ՜-

ձզ ճջ ճսձզռզ ա՜ս՜ժ զ Սզճձ ՠս հգձպ՜ձՠ՜ժ հԵջճսո՜-

խբկ: Վ՜ոձ ճջճհ ՞ձՠ՜ռ առ՜ձժ՜էզ ՞զջտո ա՜հո զ ի՜է՜է 

հ՜ջ՟ՠ՜ձռձ ՠս հ՜ջ՟՜ջ չ՜ոպ՜ժ՜ռձ, չ՜ոձ զսջ իճ՞-

սճհձ ՠս զսջ թձրխ՜ռձ, ՠս հՠպ յ՜ջ՞ՠս ՠս հրեզպ չՠջճհ 

՜ո՜ռՠ՜է Գջզ՞ճջ ժջրձ՜սճջզձ: Յզղ՜պ՜ժ ՜ձնզձն, ՠս 

հՠպ կձ՜ռ հ՜սզպՠձ՜ժ՜ձ, ազ ճջմ՜վ գձդՠջռռզձ աո՜ 

հզղՠոռզձ աչՠջճհ՜ո՜ռՠ՜է ըճծ՜հ Լ՜ա՜ջձ ՠս աժՠձ՜-

ժզռձ զսջ՚ աՀշՠվոզկբձ, ՠս աճսոպՠջո ՠս ա՟ոպՠջո ձճ-

ռ՜. ՜հէՠս զ Քջզոպճո վճըՠռՠ՜է թձրխոձ, աի՜հջձ՚ 

այ՜ջճձ Խ՜մ՜պճսջձ ՠս ակ՜հջձ՚ Եխզո՜՝ՠդ, ՠս ա՜կՠ-

ձ՜հձ հ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջոձ: Զճջ Տբջ Աոպճս՜թ ՝՜ջճչ 

չ՜հՠէՠէ պ՜ռբ աո՜հ պբջ Գջզ՞ճջ ժջրձ՜սճջզձ, ՠս գձ՟ 

ՠջժ՜հձ ՜սճսջո զ կՠթ՜իշմ՜ժ չ՜ձտձ Տ՜դՠսճսփ Ըձ՟ 

ձկզձ ՠս ՠո ՜խ՜մՠկ ՠխժՠէզո ՠս կՠխ՜ռ ՞ՠջզո չ՜ծ՜շճխ 

՞ջտզո ՠս հ՜ջկ՜ջրխ հզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձո հզղՠէ զ Տբջ ՝՜ջզ 

կպրտ, ՠս ՜ոՠէ. Ոխճջկզոփ Բ՜հռ, չ՜ՙհ զձլ իզտզո, ճջ 

պվզ աճոժզձ ՠս ՜շզ ավճղզձ, ՠս ճջ զ գձդՠշձճսէձ ժ՜կ 

րջզձ՜ժզէձ հզղՠձ ակՠա, հզղՠ՜է էզռզձ րջձ ՜ձՠջՠժզձ ՠս 

ՠջ՜ձ՜ժ՜ձ լ՜հձզձ, ճջ ՜ոբ. Եժ՜հտ ՜սջիձՠ՜էտ Հրջ զ-

կճհ, ե՜շ՜ձկՠռբտ ա՜ձոյ՜շ ճսջ՜ըճսդզսձձ, հ՜սզ-

պՠ՜ձո. ՜կբձփ 

2. 2՜ (ԺԷ ՟., ձրպջ՞զջ) ԶՅ՜ժճ՝ չ՜ջ՟՜յՠպո՚ 

ոպ՜ռճխ ոճջզձ հզղՠոնզտ զ Քջզոպճո, ճ ի՜ձ՟զյճխտ, ազ 

ՠս ՟ճստ հզղզռզտ զ ձկ՜ձբփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 104՝ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ՚ 

Գջզ՞ճջ չ՜ջ՟՜յՠպ, դչզձ ՌՁԲ (1633)փ  

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 121՝փ 

Ձ Ե Ռ Ա Գ Ի Ր  Բ  

 ԺԷ — XVII 

ԳՐԻՉ՚ Յ՜ժճ՝ տիհ.փ ՍՏԱՑՈՂ՚ Պ՜ջճձ Մ՜ջ՞՜ջփ 
ԹԵՐԹ՚ 123—321+5 (ժջժ.՚ 123, 132, 135, 136, 138). 

մ՞ջճս՜թ՚ 123՜—4՝, 127՝—42՝, 254՝—9՝, 307՜—21՝փ ՊՐԱԿ՚ 
Ա—ԺԷ×12 (ԺԲ 10) +1×2փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ (պ՜ջ՝ՠջ ՠս էճսո՜՟ջճղ-
կճչ՚ 123—142, 307—21)փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ 
ՏՈՂ՚ 25փ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ա՟՜կ ՠս Ես՜հ 125՜, 
ճսջճս՜՞թ՜հզձ: Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 147՜, 260՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձ (145՜)փ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմ-
ձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ձ՜ջձն՜՞ճհձ, ժ՜յճհպ, ժ՜ձ՜մփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. դ՜ձ՜տզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճսձ՜վճըճս՜թ, 
ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջփ Տՠխ-պՠխ վճտջ յ՜պշճս՜թտձՠջփ 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 125՜—7՜, 143՜—7՜ [Յ՜խ՜՞ո Աջ՜ջմճսդՠ-

՜ձ] — Յ՜հոկ ՜սճսջ ոժզա՝ձ բ ՜ջ՜ջմճսդՠ՜ձ Աոպճսթճհ 

հճջճսկ ՜ջ՜ջ Աոպճս՜թ աՠջժզձո ՠս աՠջժզջ... 

Բ. 147՜—57՜ Տՠ՜շձ Մզը՜հՠէզ յ՜պջզ՜ջտզ 

Աոճջճռ Հ՜կ՜շրպ ե՜կ՜ձ՜ժ՜ռ աջճհռտ տ՜խճս՜թճս 
՜ջ՜ջՠ՜է... յ՜պկ՜՞ջ՜ռ զ չ՜ջեո ՝՜ձ՜ոզջ՜ռ հԱ-
՟՜կ՜հ իՠպբ կզձմՠս զ հՠպզձ ՜սճսջո — Եխ՝՜ջտ զկ զ 

Քջզոպճո, ճսոճսկձ՜ոբջզ ՠս ՜ոպճս՜թ՜ոբջզ... կզձմՠս 

ռԱ՝ջ՜ի՜կ ՆԻԱ ՜կ, ՠս ՜ոպ ի՜ս՜ո՜ջՠռ՜ձ Յճսձ՜ռ ՠս 

Աոճջճռ դզսձփ 

Հկկպ. պյ., Եջճսո՜խբկ, 1870փ 

Գ. 157՜—71՜ Ն՜ի՜յՠպ՜ռձ Ա՝ջ՜ի՜կճս, Ս՜-

ի՜ժ՜հ ՠս Յ՜ժճ՝ճս — Ա՝ջ՜ի՜կ ճջ՟զ բջ Թ՜ջ՜հզ ՠս բ-

զձ Ք՜խ՟բ՜ռզտ ՜ա՞՜ս ՜ոճջզտ... 

Դ. 171՜—4՜ Մՠէտզոՠ՟ՠժզ տ՜ի՜ձ՜հ՜յՠպզձ 

Աոպճսթճհ — Թ՜՞՜սճջձ Ս՜խզկ գձ՟ տ՜խ՜տզձ Ս՜խզ-

կ՜հ... 

Ե. 174՜—7՝ Յզղ՜պ՜ժ Յճ՝՜հ ՜ջ՟՜ջճհձ — 

Հ՜հջձ ի՜կ՝ՠջճսդՠ՜ձ ՠջ՜ձՠէզ ձ՜ի՜պ՜ժձ` Յճ՝... 

Զ. 177՝—207՝ [Վ՜ոձ կ՜ջ՞՜ջբզռ] 

1. 177՝—82՜ Մ՜ջ՞՜ջբզռձ Մճչոբոզ ՠս Աի՜ջճ-

ձզ — Ն՜ը՜կ՜ջ՞՜ջբձ Մճչոբո, ՜ոպճս՜թ՜ըրոձ... 

2. 182՝—3՝ Դ՜ձզբէզ կ՜ջ՞՜ջբզձ — Դ՜ձզբէ 

կ՜ջ՞՜ջբձ բջ զ ռՠխբձ Յճս՟՜հզ... 

3. 183՝—8՜ Դ՜ձզբէզ կ՜ջ՞՜ջբզձ ՠս ՠջզռ կ՜ձ-

ժ՜ձռձ՚ Աձ՜ձզ՜հզ, Աա՜ջզ՜հզ ՠս Մզո՜հբէզ — Սճտ՜ 

ճջ՟զտ բզձ դ՜՞՜սճջզձ Յճչ՜ժզկ՜հ... 

4. 188՜—93՜ Եխզոբզ կ՜ջ՞՜ջբզձ — Մ՜ջ՞՜ջբձ 

Եխզոբճո բջ զ ռՠխբձ Ռճս՝ՠձզ... 

5. 193՜—7՜ Եջՠկզ՜հ կ՜ջ՞՜ջբզձ ՠս ՜ղ՜ժՠջ-

պ՜ռձ — Յճջե՜կ ժ՜կՠռ՜ս Աոպճս՜թ կ՜պձՠէ... 

6. 197՜—9՜ Մ՜ջ՞՜ջբզռձ Եաՠժզեէզ ՠս Եաջզ — 

Մ՜ջ՞՜ջբձ Եաՠժզեէ, ճջ՟զ Բճսխ՜հ տ՜ի՜ձ՜հզձ... 

7. 199՜—200՜ Եո՜հՠ՜ կ՜ջ՞՜ջբզձ — Կ՜հթ՜ժ-

ձ՜կ՜տճսջձ ՠս կՠթ՜՝՜ջ՝՜շ կ՜ջ՞՜ջբձ Եո՜հզ՜ո... 

8. 200՜—1՜ Աո՜ոզ՜ո կ՜ջ՞՜ջբզձ, ՠս Ն՜դ՜-

ձ՜հ կ՜ջ՞՜ջբզձ — Աջտ՜հձ Դ՜սզդ ղզձՠ՜ռ աՍճսջ՝ձ 

Սզճձ... 

9. 201՜—2՜ Մ՜ջ՞ջբզռձ Սճվճձզ՜հ ՠս Ակ՝՜-

ժճսկ՜հ — Սճվճձզ՜ո բջ զ ռՠխբձ Շկ՜սճձզ... 

10. 202՜—7՝ Յճչձ՜ձճս կ՜ջ՞՜ջբզ — Յճչձ՜ձ 

բջ զ Կ՜ջզ՜դ՜ջզկ՜հ... 

Է. 207՝—11՜ Յճչ՜ժզկ՜հ ՠս Աձձ՜հզ — Ի հ՜ա-

՞՜պճիկբձ Իոջ՜հՠէզ, բջ Յճչ՜ժզկ հ՜ա՞բձ Յճս՟՜հզ... 

Ը. 211՜—3՝ Ակբձ՜սջիձՠ՜է ոճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թ-

ձզձ, ճջ ՠջզռ ՜կ՜ռ զ պ՜ծ՜ջըձ ՝ՠջզձ — Յՠպ իջ՜-

ղ՜վ՜շ հխճսդՠ՜ձ Աձձ՜հզ զ Յճչ՜ժզկ՜հ... 



 

Թ. 213՝—8՝ Ասՠպՠ՜ռ ՜կբձ՜սջիձՠ՜է ոճսջ՝ 

Աոպճս՜թ՜թձզձ — Ակՠձ՜ոջ՝ճսիզ ժճհոձ Մ՜ջզ՜կ, 

՜սջիձՠ՜էձ զ ժ՜ձ՜հո... 

Ժ. 218՝—26՝ Ճջ՜՞՜էճհռ Ծձըձ՟ՠ՜ձ ՠս Յ՜հպ-

ձճսդՠ՜ձ Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ կՠջճհ — Ն՜ը՜ծ՜շճս-

դզսձտ կ՜ջ՞՜ջբզռձ, ճջ ՞ճսղ՜ժՠռզձ ՞՜էճսոպձ Քջզո-

պճոզ... 

ԺԱ. 226՝—9՜ Սճսջ՝ կ՜ձժ՜ձռձ Բՠդխ՜իբկզ — 

Աձ՟ջբձձ Հՠջճչ՟բո, ճջ դ՜՞՜սճջՠ՜ռ Հջբ՜ոպ՜ձզ... 

ԺԲ. 229՜—33՝ Ք՜շ՜ոձրջՠ՜հ ՞՜էըոպՠ՜ձձ 

Տՠ՜շձ զ պ՜ծ՜ջձ — Ի՝ջՠս էըռ՜ձ ՜սճսջտ ոջ՝ճսդՠ-

՜ձ... 

ԺԳ. 233՝—6՝ Յխճսդՠ՜ձ Եխզո՜՝ՠդզ ոճսջ՝ Կ՜-

ջ՜յՠպզձ — Ք՜ի՜ձ՜հ՜յՠպձ Զ՜տ՜ջզ՜ո հ՜սճսջ պր-

ձզձ Ք՜սճսդՠ՜ձ ՠս Տ՜խ՜ս՜ջ՜ի՜ջ՜ռձ... ադճխճսդզսձ 

կՠխ՜ռ Գջզ՞ճջ չ՜ջ՟՜յՠպզ՚ ծ՜շզո հրջզձճխզփ 

ԺԴ. 236՝—40՝ Ծձըձ՟ՠ՜ձձ Յճչ՜ձձճս Եխզո՜-

՝ՠդ — Սճսջ՝ Կ՜ջ՜յՠպձ ՠս Մժջպզմձ Քջզոպճոզ... 

ԺԵ. 240՝—8՜ Գէը՜պճսկձ Յճչի՜ձձճս Կ՜ջ՜-

յՠպզձ — Կ՜ջ՜յՠպձ Քջզոպճոզ ոճսջ՝ձ Յճչի՜ձձբո... 

ՠս ժճմՠռ՜ս Գէ՜ժ՜հ չ՜ձո զ վ՜շո Քջզոպճոզ Աոպճս-

թճհ կՠջճհ... 

ԺԶ. 248՜—9՝ Գզսպ ՞էըճհձ Յճչի՜ձձճս 

Մժջպ[մզ] — Աջտ Բ, ժջրձ՜սճջտ հԱջՠսՠէզռ... 

ԺԷ. 249՝—54՜ Ա՝՞՜ջճս դ՜՞՜սճջզձ ՠս ՟՜ո-

պ՜շ՜ժզձ Քջզոպճոզ — Ա՝՞՜ջ ՜ջտ՜հձ Հ՜հճռ... 

ԺԸ. 260՜—306՝ [Վ՜ոձ ՜շ՜տՠէճռ] 

1. 260՜—2՜ Գէը՜սճջ ՜շ՜տՠէճհձ Պՠպջճոզ՚ 

Վզկզձ ի՜ս՜պճհ — Մՠթ ՜շ՜տՠ՜էձ Քջզոպճոզ Պՠպ-

ջճո... 

2. 262՜—4՜ Պրխճոզ ՜շ՜տՠէճհձ — Իոժ ոճսջ՝ ՜-

շ՜տՠ՜էձ Պրխճո բջ զ Տ՜ջոճձ... 

3. 264՜—8՝ Ա[ձ]՟ջբզ ՜շ՜տՠէճհձ — Ես Աձ՟ջբ-

՜ո, ճջ ՜ոզ հ՜ա՞բ, ոզջՠռՠ՜է ՠխ՝՜հջձ Պՠպջճոզ... 

4. 268՝—70՜ Ոջ՟ճռձ Ոջճպկ՜ձ՚ Յճի՜ձձճս ՠս 

Յ՜ժճ՝՜հ, ոզջՠէզ ՜ղ՜ժՠջպ՜ռձ Քջզոպճոզ — Սզջՠէզ 

՜ղ՜ժՠջպտձ Քջզոպճոզ՚ Յճի՜ձձբո ՠս Յ՜ժճ՝ճո... 

5. 270՜—6՝ Յճի՜ձձճս ՠս Յ՜ժճ՝՜հ ՜շ՜տՠէճհձ 

— Ասՠպ՜ջ՜ձզմձ Քջզոպճոզ Յճի՜ձձբո ՠս ՠխ՝՜հջ ձճ-

ջզձ... 

6. 276՝—9՝ Փզէզյճոզ ՜շ՜տՠէճհձ — Փզէզյյճո, 

ճջ ՜ոզ. Բՠջ՜ձ լՠշ՜ռ ՠս ՝՜ձ ն՜իզռ... 

7. 279՝—83՜ Թճսկ՜հզ ՜շ՜տՠէճհձ, ՜ղ՜ժՠջպզձ 

Քջզոպճոզ — Թճսկ՜ո ՜ձճս՜ձՠ՜էձ Եջժճսճջՠ՜ժ... 

8. 283՜—7՝ Թՠջ՜ի՜ս՜պճսդՠ՜ձ Թճսկ՜հզ — 

Յճջե՜կ հ՜ջՠ՜ս իճչզսձ տ՜ն զ կՠշՠէճռ... 

9. 287՝—93՜ Բ՜ջ՟ճսխզկբճոզ ՜շ՜տՠէճհձ — 

Բ՜ջ՟ճսխզկբճո, ճջ ՜ոզ` Զ՜ջկ Աոպճսթճհ... 

10. 293՜—300՜ Թ՜՟բճոզ ՜շ՜տՠէճհձ ՠս կ՜տ-

ո՜սճջզձ — Թ՜՟բճո ճջ ՜ոզ` Եջ՞ ժՠձ՜ռ... 

11. 300՜—2՜ Յճս՟՜հզ ՜շ՜տՠէճհձ — Յճս՟՜, ճջ 

՜ոզ Գ՜է զ ըճոպճչ՜ձճսդզսձ... 

12. 302՜—3՝ Շկ՜սճձզ ՜շ՜տՠէճհձ Քջզոպճոզ 

— Շկ՜սճձ ոճսջ՝ ՜շ՜տՠ՜էձ, ճջ՟զ բջ... 

13. 303՝ Յ՜ժճչ՝ճո Աէվՠ՜ձ — Յ՜ժճչ՝ճո Աէ-

վՠ՜ձ հ՜ա՞բձ Մ՜ձ՜ոբզ... 

14. 303՝—4՜ Մ՜պ՜դզ՜ ՜շ՜տՠէճհձ — Մ՜պ՜-

դզ՜ ճջ ՜ոզ` Ըձպջՠ՜է... 

15. 304՜—6՝ Մ՜պդբճոզ Ասՠպ՜ջ՜ձմզձ — 

Մզձմ՟ՠշ բջ ոճսջ՝ ՜շ՜տՠ՜էձ... ռճհռ զձլ ատՠա, ՜շ՜-

տՠ՜էտ Քջզոպճոզ, ՠս ի՜ս՜պ՜կ հԱոպճս՜թձ տճ/// 

(ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

147՜ Մ՜ձ՜ս՜ձ՟ ՠս ազո՚ ա՜ձ՜ջե՜ձ Յ՜ժճ՝ տ՜-

ի՜ձ՜հ ՞ջզմոփ 

182՜ Ես ազո` ակՠխո՜կ՜թ Յ՜ժճ՝ ՠջբռ. ՞ջզչո հզ-

ղՠ՜փ 

211՜ Մ՜ձ՜ս՜ձ՟` կՠխ՜յ՜ջպ Յ՜ժճ՝ ՠջբռ ՞թճ-

խզոփ 

213՝ Մ՜ձ՜ս՜ձ՟ կՠխ՜յ՜ջպ ՞թճխզոփ 

236՝ Սպ՜ռճխզ ՞ջճհո՚ յ՜ջճձ Մ՜ջ՞՜ջզ, կՠխ՜-

յ՜ջպ Յ՜ժճ՝ ՠջբռ ՞թճխզփ 

524՜ Բեզղժ իճ՞ճռ ՠս կ՜ջկձճռ կՠջճռ Քջզոպճո 

Աոպճս՜թ, ՝եղժՠ՜ աիճ՞զ ոպ՜ռճխզ ՞ջճհո՚ յ՜ջճձ 

Մ՜ջ՞՜ջզձ ՠս զձլ՚ կՠխ՜սճջզոփ 

1100 
Ժ  Ո  Ղ  Ո  Վ  Ա  Ծ  Ո  Յ  

Եջճսո՜խբկ ՌՃՀԵ — 1726 

ԹԵՐԹ՚ 314+4 (ժջժ.՚ 134, 135, 186, 272). մ՞ջճս՜թ՚ 50՜—
7՝, 94՝—7՜, 130՜—44՝, 187՝—90՝, 204՜՝, 231՝—40՝, 
269՝—70՝, 273՜—6՜, 300՜—1՝, 312՜—4՝փ ՊՐԱԿ՚ 1×1+Ա—
ԼԳ×12 (Ե, ԺԲ—ԺԹ 8, Ի, ԻԸ 14փ ԻԶ, ԻԷ 6փ ԻԹ—Լ՚ դշզմտփ ԼԲ 10, ԼԳ 
2)+1×1փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ (պ՜ջ՝ՠջ)փ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 15,2×10,2փ ԳՐՈՒ-
ԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ, ձրպջ՞զջ (՞ջմ՜վճըճսդՠ՜կ՝)փ Տճխ՚ 18—
24փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ ոպճս՜-
ջ՜դճսխդ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդփ  

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 2՜փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 97՝փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ (պ՜ծ՜ջ) 

64՜, ՝ճսո՜ժ՜ձ (97՝)փ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջ, ի՜ձ՞ճսռ՜-
՞զջ: Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ոՠս, ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ, ձ՜ջձն՜՞ճհձ, 
ժ՜յճհպփ 

 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջ. դ՜ձ՜տզռ ՞ջ՜-
՟՜ղպգ պՠխ—պՠխ ՞ճսձ՜վճըճս՜թ, ռՠռ՜ժՠջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ 
ռՠռ՜ժՠջ, ՜ձժզսձձՠջգ՚ կ՜ղճս՜թ, ժ՜ղզձ՚ պՠխ-պՠխ տՠջթճս՜թփ 



ԾՆԹ. Ձՠշ՜՞զջգ ՞ջճս՜թ բ պ՜ջ՝ՠջ ՞ջզմձՠջզ լՠշտճչ, 
՞ջմճսդՠ՜ձ դճս՜ժ՜ձգ ՠս չ՜հջգ չՠջ՜՝ՠջճսկ բ Ա ՞ջմզձ (1—129)փ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 2՜—129՝ [Գջզ՞ճջ Տ՜դՠս՜ռզ Մՠժձճսդզսձ Ա-

շ՜ժ՜ռձ] 

Տՠո լՠշ. 1053, 98՝—236՝. 1/2՜—49՝ (չջն.՚ «... ՠս 

աոճսոՠջ Հճ՞ճհձ Սջ՝ճհ Բ՜ձձ Աոպճսթճհ ՜խրդզստ, ճջյբո 

ըջ՜պբ///» (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ 2/58՜—63՝ (ոժ. դՠջզ՚ «/// Զզ 

գձ՟ ՜ջՠ՞՜ժ՜կ՝ ՠս ե՜կ՜ձ՜ժ՜ս ՠկտ...»)փ 3/64՜—94՜փ 

Ց՜ձժ/մզտփ 4/97՝—129՝ (չջն. «... կզձմՠս ի՜ոռբ հ՜հջ ժ՜պ՜-

ջՠ՜է զ մ՜վ ի՜ո՜ժզ Քջզոպճոզ, ՜հո բ՚ ճսձՠէճչ աձճհձ հ՜պ-

ժճսդզսձ ///» (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ 

Բ. 145՜—87՜ Եշ՜կՠթզ ՠս ՠջզռո ՠջն՜ձժզ Յր-

ի՜ձճս Ոջճպձՠռսճհ ՜ջ՜ջՠ՜է Դջճս՜՞ ՝՜ձզ ոճվՠ-
ջ՜ժ՜ձ յ՜հթ՜շ՜պՠո ՠս հճ՞ձ՜ի՜ձծ՜ջ, զ ՝՜ձ 
կ՜ջ՞՜ջբզձ ճջ ՜ոբ. Ի ոժա՝՜ձբ Տբջ աՠջժզջ ի՜ոպ՜-
պՠռՠջ ՠս ՞ճջթտ լՠշ՜ռ տճռ ՠջժզձտ ՠձ (Հ՜ս՜տՠ՜է զ 
՝՜ձզռ զկ՜ոպ՜ոզջ՜ռ) — Ահէ ձ՜ըտ՜ձ զ կպ՜ձզէ ՝՜-

ձզո ձ՜ըՠջ՞՜ձ՜՝՜ջ հ՜ջ՟՜ջՠոռճստ ՞էճսըո ՠջժճպ՜-

ո՜ձ... 

Գ. 191՜—231՜ Յ՜խ՜քո տՠջ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ Հ՜-

կ՜շրպ էճսթկճսձտ զ պբջ Աշ՜տՠէբ Սզսձՠ՜ռ ՠյզոժճ-
յճոբ զ Մՠժձճսդզսձ տՠջ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձո յբո—յբո 
հ՜պժճսդՠ՜կ՝ յ՜ջաՠ՜է, չ՜ոձ ՟զսջ՜էճսջ ի՜ոժ՜-
ձ՜էճհ աըճջճսդզսձ ՝՜ձզռ տՠջ՜ժ՜ձզձ. Յ՜խ՜՞ո ձ՜-
ըՠջ՞՜ձզ տՠջ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձո ՜շ՜նզձ ճջ ՜ոբ. Յ՜-
խ՜՞ո տՠջ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ — Ն՜ը յ՜ջպ բ ՞զպՠէ, ազ ՜-

կՠձ՜հձ ըճջ՜՞զջ ռճսռ՜ձբ ա՜ո՜ռճխձ ՞ջճռձ... զոժ գձ-

՟ճսձՠէճսդզսձ ճսձՠէճսդզսձ ՜ոզ, ազ հՠջժճսռ ը՜շձՠ՜է 

ճսձզ, ՜հոզձտձ՚ հ՜ձճս՜ձբձ ՠս զ ՝՜հբձ/// (ղ՜ջ. դՠջզ): 

Դ. 241՜—50՝ Սճսջ՝ իրջձ Յճչ՜ձձզոզ Գ՜շձՠռ-

սճհ ՜ո՜ռՠ՜է Խջ՜պ ժջրձ՜սճջ՜ռ — Ակՠձ՜ձճս՜ոպ 

թ՜շ՜հ՜ժզռո լՠջ զ Քջզոպճո Յզոճսո, Յճչ՜ձձբո Գ՜շ-

ձՠռզ... 

Ե. 250՝—2՜ [Մ՜ոձ Ձՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ Մ՜ղ-

պճռզ] — Մ՜ջկզձ տճ ՜ձ՜յ՜ժ՜ձ էզռզ զձլ զ ժՠ՜ձո... 

ՠրդձՠջճջ՟, զ յ՜պ՜ջ՜՞ՠէ աՔջզոպճո զ ի՜ղպճսդզսձ 

Հրջ ՠս զ վջժճսդզսձ ՜ղը՜ջիզփ 

Զ. 256՜—64՝, 253՜—5՝ [Վժ՜հճսդզսձտ ոջ՝ճռ 

չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ] 
՜. 256՜—64՝, 253՜—5՜ Ի ՝՜ձզռ ոջ՝ճհձ Դզճ-

ձբոզճոզ, ՠջժձ՜ղ՜սզխձ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ՜ժ՜ձզ Հ՜-
կ՜շրպ՜լՠս չժ՜հճսդզսձտ, դբ զ ՞ՠջ՜՝ճսձ ՝՜ջՠջ՜ջ 
յՠպճսդՠձբձ ՞ճհ՜ռ՜ձ ՜կՠձ՜հձ բ՜ժ՜ռձ ՝ձճս-
դզսձտ... — Զ՜ոպճս՜թ՜յՠպ՜ժ՜ձձ ՞ճհճսդզսձ ՜ոՠէճչ 

՝՜ջՠջ՜ջճսդզսձ ՠս աԱոպճս՜թ ՞ճէձ ՝՜ջզ... 

՝. 255՝ Ի ՝՜ձզռ ոջ՝ճհձ հՌբդբճոզ հ՜ոպճս՜թ՜-

՝՜ձզռձ պ՜ջջճսդՠ՜ձռ — Ակՠձՠռճսձռ յ՜պծ՜շ ՠս 

էռճխ՜ժ՜ձձ ՜կՠձ՜հձզ... 

Մզձմ ՜հեկ ՠխ՜թ ձժ՜ջ՜՞ջճսդզսձձՠջճսկ ա ՠս բ ձզսդՠ-

ջգ ի՜կ՜ջչՠէ ՠձ ի՜պճս՜թ Նՠջոբո Լ՜կ՝ջճձ՜ռճս «Խճջիջ՟՜-

թճսդզսձտ»—զռփ 

Է. 265՜—8՝ Զզ՛ձմ բ թ՜շձ ժՠձ՜ռ ՠս յպճսխձ 

ԲԺ, ճջ ՜ոբ զ պՠոզէ (Ի Հ՜ջռկ՜ձռ ՞ջճռ Գջզ՞ճջզ 
Տ՜դՠս՜ռսճհ, ի՜պճջ Ժ, յջ՜ժ ԽԴ) — Ն՜ը ՠս ՜շ՜ն 

թ՜շձ ժՠձ՜ռ զկ՜ձզ պճսձք զկ՜ձ՜էզ ՟ջ՜ըպզձ... 

Ը. 268՝—9՜ Ի ՟բկո Սջ՝ճհձ Էնկզ՜թձզ, Ղ՜ա՜ջ 

չ՜ջ՟՜յՠպզ («Ղ՜ա՜ջճս») — Ի պ՜ձո Հ՜հճռ ժ՜շճհ-

ռՠէճհ՟ ա՜ջկ՜ձ՜կ, /Յ՜իՠխ՜իջ՜ղ կՠթզ վ՜շ՜ռ՟ հճհե 

ոճոժ՜կ... Ոի, ըխծ՜էզ Ղ՜ա՜ջ ՞ՠջճհո ՜ջ՟ ՜ջ՜... 

Թ. 271՜—2՟ Ն՜ըՠջ՞՜ձտ ՠս հ՜շ՜ն՜՝՜ձճս-

դզսձտ տ՜ջճազռ, ճջտ ՜ոՠէ յ՜պղ՜ծզձ հ՜հձյզոզ պՠ-
խզո ճսջ տ՜ձ ա՜ոճխձ կՠթ՜՞ճհձ ՠս ՞էը՜սճջ ՞պ՜ձզ-
ռզ, ՠս իջ՜կ՜հրխ զոժ տ՜ջճամզձ [Շ՜ջ՜իզսոՠ՜է զ Սզ-
կբրձ չ՜ջ՟՜յՠպբ Եջՠս՜ձռսճհ զ ՌՄԴ (1755) դճսճնո 
կՠջճսկ. լՠշ. 2212, 16՜՝] — Յ՜հպձզ զոժ բ ի՜ջռ՟ ՠս 

ՠխ՝՜ջռ՟ զկճռ... ի՜ջռ՟ ՠս ՠխ՝՜ջռ՟ զկճռ զ հղպՠկ՜-

ջ՜ձբ ՜շ՜պ՜՝ճսը զ Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհփ [Յ]՜ջկ՜ջՠ՜ ձ՜-

ՠս /// (ղ՜ջ.՚ դՠջզ)... 

Ժ. 276՝—89՜ Պ՜պծբձ պճսկ՜ջզ գոպ ի՜հջՠջբձ 

դճս՜ժ՜ձզ, աճջ ժ՜ջ՞ՠ՜է բ Աձ՜ձզ՜հզ Շզջ՜ժ՜ռսճհ 
չ՜ջ՟՜յՠպզ //(277՜) — Զժջժձ՜ժ ՜կոճռձ ՜հոյբո 

՜ջ՜. Կ՜է աՆ՜ս՜ո՜ջ՟զ ՜կզոձ... 

Ախզսո՜ժտ՚ 276՝, 289՜փ 

ԺԱ. 290՜—9՝ [Յճչի՜ձ Ոջճպձՠռսճհ Մՠժձճս-

դզսձ Պբջզ՜ջկբձզ՜ոզ] 
— 290՜—2՜ Ահո զձմ բ զ Լճսթկճսձո Պբջզ՜ջկբձզ-

՜ո ՞գջջճռձ — Սժզա՝ձ ՠս ձ՜ը՜՟ջճսդզսձ... 

292՜—9՝ Նճջզձ Յճչ՜ձձճս Ոջճպձՠռսճհ Հ՜կ-

մ՜շրպ էճսթկճսձտ Պբջզ՜ջկբձզ՜ո ՞ջճռձ, ի՜ս՜տՠ՜է 

զ Գջզ՞ճջբ ՜ղ՜ժՠջ[պ]բ — Սժզա՝ձ ՠս ձ՜ը՜՟ջճսդզսձփ 

Լճսթկճսձտ. Նճհձ ձ՜ը՜՟ջՠ՜է ՝՜ձտ՟... ՠս ՞զպ՜ռզջ, ճջ 

՝՜հձ Բ ժՠջյզս բ, կզձ ՜հձ բ, ճջ դՠյբպ ղ՜ջ՜՟ջՠո ՜շ 

՜ձճսձ /// (ղ՜ջ. դՠջզ)փ 

ԺԲ. 302՜—11՝ [Տրկ՜ջ՜՞զպճսդզսձ] 

՜. 302՜—3՝ [Մՠժձճսդզսձ Տճսկ՜ջզ, աճջ ՜ջ՜-

ջՠ՜է բ Ս՜կճսբէզ տ՜ի՜ձ՜հզ, զ ըձ՟ջճհ Սպՠվ՜ձճոզ 
զկ՜ոպ՜ոզջզ — Հ՜ջռ. Զզ՛ձմ բ պճսկ՜ջ... զ ժզպ ղջն՜-

ձզ զսջճհ///, պյ. «Էնկզ՜թզձ», հճսձճս՜ջ 1952, բն 35] 

/// ՠէզռ աժբպ ո՜իկ՜ձ՜՟ջճսդՠ՜ձ մ՜վճհ... 

՝. 303՝—10՜ Յ՜խ՜՞ո դվզձ Հշճկ՜հ — Ակՠձ՜հձ 

դվ՜ժ՜ձտ ՜ա՞՜ռ ա՜շ՜՞ջճսդզսձ զսջՠ՜ձռ ռճսռ՜-

ձՠձ... 

՞. 310՜—1՝ [Յ՜խ՜՞ո դբ հճսկկբ ՠ՟՜ձ պճս-

կ՜ջտ. լՠշ. 2017, 408՜] — Պջզո՟բո վզէզոճվ՜հ՚ գձ-

ժՠջ Կճ՟ջ՜պՠ՜հ, ՠյզոժճյճո Կճջգձդճոզ... հՠպ ոճջ՜ 

Աձ՟ջբ՜ո Բզսա՜ձ՟՜ռզ, ՠխ՝՜հջ Մ՜ձ՞ձճոզ ՠյզոժճ-

յճոզ ՜ջ՜ջ կզ՜՝՜ձճսդզսձ ՜կՠձ՜հձ պզՠաՠջ՜ռփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

49՝ Ահէ, ճչ ՠխ՝՜յջտ, ա՜հո կբժ ՞ջզմ դ՜դ՜ըՠռզ, 

՜հձրչ պՠպջզո կբնձ կՠ/// մբրտ ՃՁ ՠս Հ ՞[զջ] ՞ջՠռզփ 



 

94՜ Ես ակՠխ՜յ՜ջպ ՞դօխ ոճջզձ հզղՠռբտ, ճջտ 

ղ՜իզտ կզրճչ ՝՜ձզս. ՜հէ ՜հոկ ՜կզ Աոպճս՜թ՜պճսջ 

ժ՜դճխզժճոձ կՠշ՜ս ՠս աԿ՜ջ՜յՠպ ժ՜դճխզժճոձ ՠ-

՟զձ, ճջ ՠս Ըոպ՜կ՝րէ րթՠռզձ ժ՜դճխզժճո, չ՜ոձ ազ 

՜հոկ ՜կզ 0ոկ՜ձէճսձ ՜շ՜ս Թ՜ջչբա, Վՠ՜ձծ՜, Եջՠ-

ս՜ձ, Հ՜կ՜պ՜ձ, Թզցէզա՚ ոճռ՜ զսջ կ՜կէ՜տՠ՜տրչձ 

՜շ՜ս, չ՜ոձ ՜հձ ժ՜դճխզժճոձ Իոպ՜կ՝րէճս ՞ձ՜ռ, ՠս 

՜հո Գ պ՜ջզ բ ճջ ՜ձմ՜վ ՞ՠջճսդզսձ ՠխՠս ՜ա՞զզ կՠջճհ 

ՠս ՝՜աճսկ ձՠխճսդզսձ հԱջ՜ջ՜պՠ՜ձ ՠջժզջձ ժջՠ՜ռ, 

աճջ Աոպճս՜թ ՝՜ջզձ ՜շձբփ Գջՠռ՜ս Եջճսո՜խբկ Սճսջ՝ 

տ՜խ՜տզձ, զ ՟ջ՜ձ Սճսջ՝ Յ՜ժճ՝՜հ ՠս դվզձ ՌՃՀԵ—զձ 

(1726), Մՠթ՜իջ՜ղ Գ—ղ՜՝դզձ. ՜հո պՠպջո յջթ՜, ճջ 

՞ձ՜կտ Հճ՞ճհ ՞՜էճսոպձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

288՝ ՌՃԿԶ (1717) դվզձ, իճժպՠկ՝ՠջզ Ը, զկ ոզ-

ջՠէզ ՠս կՠթ՜ջ՞ճհ ՠխ՝՜հջ Ս՜ջ՞զո չ՜ջ՟՜յՠպզձ է՜-

է՜՞զձ ՟զկրտ ՜ձն՜պճսկձ ՠխՠս զ կբձնփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 2՜, 205՜ Ղճսձժզ՜ձճո չ՜ջ՟՜-

յՠպ, 1219 ( 1770): 97՝ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Ղ[ճսձժզ՜-

ձճո] չ[՜ջ՟՜յՠպ]. ՜հո ՠ՜ /// ՌՄԻ (1771)փ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 289՝փ 

1101 
Ժ Ո Ղ Ո Վ Ա Ծ Ո Յ  

(՝՜խժ՜ռ՜թ բ 3 պ՜ջ՝ՠջ լՠշ՜՞ջՠջզռ) 

ԹԵՐԹ՚ 134—8 (պՠո ՊԱՀՊԱՆԱԿ)փ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 
17,3×12,2փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ՝՜ռ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզ-
նճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդփ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 4 (1—4) + 4 
(131—134), դճսխդ՚ էճսո՜՟ջճղկճչփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ժ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ տՠջթճս՜թ, ռՠռ՜ժՠջ, ՜ձ-
ժզսձձՠջգ ՠս դզժճսձտգ՚ կ՜ղճս՜թփ 

Ձ Ե Ռ Ա Գ Ի Ր  Ա  

 ԺԷ — XVII 

ԹԵՐԹ՚ 83 (5—88). մ՞ջճս՜թ՚ 87՝—8՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—Է×12փ 
ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՟ջճղկճչփ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ-
՞զջփ ՏՈՂ՚ 25փ 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ 
Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ճսջճս՜՞թ՜հզձփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. դ՜ձ՜տզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճձ՜վճըճս՜թ, 
ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջփ Ոջճղ դՠջդՠջզ էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ ՠաջ՜-
ի՜պճս՜թ: 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 5՜—87՜ Գջզ՞ճջզ ՜ղ՜ժՠջպզ Յճի՜ձձճս Ո-

ջճպձՠռճհ ՠս տ՜ն ՟զպ՜յՠպզ Հ՜կ՜շրպ ի՜ս՜տճսկձ 
հԱշ՜ժ՜ռ ՞ջճհձ Սճխճկճձզ, զ էճսո՜սճջ ՝՜ձզռ Մՠթզձ 
Նՠջոեոզ (6՝)փ 

Տՠո լՠշ. 342, 109՜—71՝. Ց՜ձժ/5՜—6՝փ ՜/6՝—44՝փ 

՝/45՜—52՝փ ՞/52՝—87՜փ 

Ձ Ե Ռ Ա Գ Ի Ր  Բ  

 ՌՃԽԷ — 1698 

ԳՐԻՉ՚ Խ՜մ՜պճսջ ՟յզջփ 
ԹԵՐԹ՚ 23 (89—112)փ ՊՐԱԿ՚ 1—2, 12փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜-

՟ջճղկճչփ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 26փ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. դ՜ձ՜տզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճսձ՜վճըճս՜թփ 
Խճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 89՜—112՝ [Հ՜ջռ.] Հ՜ջռճսկձ չ՜ոձ իջՠղպ՜-

ժ՜ռ — Զզ՛ձմ յ՜պծ՜շ բ, ճջ իջՠղպ՜ժ կՠխ՜ձմՠռզձ. 

[Պ՜պ՜ոը՜ձզ] Աոպճս՜թ ակ՜ջ՟ձ վջժՠ՜ռ... ՠս ՜հձ բ 

աճջ Տբջձ ՜ոբ, դբ. Ահէ ՠսո մճջտ ՜կզոտ ՠձ ՠս իճսձլտ 

՞՜ձփ Ես Քջզոպճոզ կ՜ջ՟՜ոզջզձ վ՜շտ ՠս յ՜պզս ՜-

հեկ ՠս կզղպ ՠս հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

112՝ Գջՠռ՜ս լՠշ՜կ՝ Խ՜մ՜պճսջ ՟յջզ, դվզձ 

ՌՃԽԷ (1698)փ 

Ձ Ե Ռ Ա Գ Ի Ր  Գ  

Եջՠս՜ձ ՌՃԼԷ — 1688 

ԳՐԻՉ՚ Սպՠվ՜ձձճո տիհ.փ 
ԹԵՐԹ՚ 17 (113—130). մ՞ջճս՜թ՚ 130՝փ ՊՐԱԿ՚ 1—2 (լՠշ՜-

՞ջճսկ՚ ԺԸ—ԺԹ)×12 (ԺԸ 7, ԺԹ 11)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ 
կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ nրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 22—23փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. դ՜ձ՜տզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճսձ՜վճըճս՜թ, 
ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջփ Ոջճղ դՠջդՠջ չՠջ՜ձճջճ՞ճս՜թ, ոժա՝զռ 
ըզոպ յ՜ժ՜ո՜սճջ, ոժոճսկ բ ԺԸ յջ՜ժզռփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 113՜ [Մճչոզոզ Խճջՠձ՜ռսճհ Յ՜խ՜՞ո յզ-

պճհզռ] — sk. 2e8i /// Աշ ճջ իձմՠէճչ աՠջ՜ձ՜սՠպ 

ալ՜հձ ի՜կ՜՞ճհձ՟ եճխճչ... ՠս կՠջժ՜՞ճհձ հզսջճռձ ո՜-

ջ՜ոզռ թ՜խջ ՠջ՜ոպո հճտձ՜ա՜ձ ի՜սճսռձ եխ՜ձզսջ:  

Տՠո պյ. «Մճչոբո Խճջՠձ՜ռզ, Մ՜պՠձ՜՞ջճսդզսձտ», 

Վՠձՠպզժ, 1865, բն 581փ 

Բ. 113՜—29՝ Ս՜իկ՜ձտ զկ՜ոպ՜ոզջ՜ժ՜ձ զ՝ջ 

ի՜ջռկ՜կ՝ (Ա—Ք) — Զզ՛ձմ Աոպճս՜թ: Աոպճս՜թ չոՠ-

կ՜ժ՜ձ ՠս զձտՠ՜ձ՜՝ճսձ ՞ճհճսդզսձ... Ք՜ն բ ճ՞զ ՝՜-

ռ՜ջլ՜ժ բ իճխՠխբձ կ՜ջկձճհձ գոպ զձտՠ՜ձ ՞ճէճչ ՝՜-

ջզփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

129՝ Փ՜շտ ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ` Հրջ ՠս 

Ոջ՟սճհ ՠս Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ, ՜հեկ ՠս կզղպ ՠս հ՜սզպՠ՜ձո 

հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս ոճսջ՝ պ՜շո Պզպճհզռ 

զ դճսզձ Հ՜հճռ ՌՃԼԷ (1688) ՜կզձ, զ կ՜հջ՜տ՜խ՜տձ Ե-

ջՠս՜ձ, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սջ՝ճհձ Եջժճս ՠջՠոճյ, լՠշ՜կ՝ 



՜ձ՜ջե՜ձ ՠս ՠխժՠէզո ՠս կՠխրտ էռՠ՜է ՜ձ՜ջիՠոպ 

՞ջ[մ]զո՚ Սպՠվ՜ձձճո ոճսպ՜ձճսձ տ՜ի՜ձ՜հզո, ճջ մՠկ 

՜ջե՜ձզձ ժճմզէ զ ի՜կ՜ջո ՞ջմ՜ռ, ՠս ՞ջՠռզ աո՜ կՠխ-

ո՜կ՜թ լՠշրտո զ չ՜հՠէճսկձ /// (տՠջճս՜թ) [չ՜ջ՟]՜-

յՠպզձփ 

130՜ Րճհ ՞ջՠ՜է ՜ձճսձո ՠս ըձ՟ջՠէ ձՠջճսկձ հ՜ձ-

ռ՜ձ՜ռ կՠջճռ, աճջ ՠս Տբջ Քջզոպճո դճխռբ ահ՜ձռ՜ձո 

լՠջ ՜սճսջձ ՟՜պ՜ոպ՜ձզ ՜ի՜սճջ ՜պՠձզձ, ՜ձ՜մ՜շ 

՝ՠկ՝զձ, հճջե՜կ իձմբ վճխձ ՞՜՝ջզՠէՠ՜ձ, հ՜հձե՜կ էոՠէ 

պ՜ռբ լՠա Տբջ Քջզոպճո աՠջ՜ձ՜սբպ ՝՜ջ՝՜շձ, ճջ ՜-

ոբ գձ՟ ՜ջ՟՜ջճռձ, ՠդբ. Եժ՜հտ րջիձՠ՜էտ Հրջ զկճհ, ե՜-

շ՜ձ՞զռբտ լՠա ա՜ջտ՜հճսդզսձ հՠջժձզռ: Ոջ բ ՜սջիձՠ՜է 

գձ՟ Հրջ ի՜ձ՟ՠջլ Ոջ՟սճչձ ՠս Հճ՞ճչձ Սջ՝ճչ, ՜հեկ ՠս 

՜ձաջ՜ս հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ Հ՜հջ կՠջ ճջփ 
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(՝՜խժ՜ռ՜թ բ 2 կ՜ոզռ՚ պյ՜՞զջ ՠս լՠշ՜՞զջ) 

Ա  ( Տ Պ Ա Գ Ի Ր )  
— 1՜—44՝ Հ՜կ՜շրպ յ՜պկճսդզսձ պձրջզձ՜ժ՜ձ՜ռ 

Տՠ՜շձ կՠջճհ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ, ճջ զ Սճսջ՝ տ՜խ՜տձ Եջճսո՜-
խբկ... Վբձբպզժ, 1700: 

Բ  ( Ձ ՠ շ ՜ ՞ զ ջ )  

 Ժ Ո Ղ Ո Վ Ա Ծ Ո Յ  

Եջճսո՜խբկ ՌՃՀԶ — 1727 

ԳՐԻՉ՚ Մ՜ջ՞՜ջ ՜՝խհ.փ 
ԹԵՐԹ՚ 153 (45—197). մ՞ջճս՜թ՚ 77՝—111՝, 134՜—8՝, 

139՝—41՝, 142՝—3՝, 146՝—7՝, 149՜՝, 183՜—94՜փ ՊՐԱԿ՚ 
1—13×12 (Դ 11, Ժ 16, ԺԳ 6)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 15×10փ 
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 19—22փ ԿԱԶՄ՚ ոՠս 
ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդփ 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Մՠժձճսդզսձ (Ակ՝՜ժճսկ՜հ 
(Բ8-12)) ԺԸ ՟. 2փ Թճսխդ, կզ՜ոզսձ, ձրպջ՞զջփ Կ՜ջ՟՜է Բ՜—Բ՟—
Բ՝ /// Զզ ՟ճս ժճխճյպՠռՠջ ա՜ա՞ո ՝՜աճսկո ... Ոմ ՜հ՟ ՜կՠձ՜հձզ 
զ Տՠ՜շձբ ՜կՠձ՜ժ՜էբ  բ ՠս յ՜ժ՜ոՠռ՜ձ եճխճչճսջ՟տ ՝՜ ///. 
պՠ´ո Նՠջոՠո Լ՜կ՝ջճձ՜ռզ, Մՠժձճսդզսձ ՠջժճպ՜ո՜ձ 
կ՜ջ՞՜ջբզռ, Կ. Պճէզո, 1826, բն 146-147: 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. դ՜ձ՜տզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճսձ՜վճըճս՜թփ 
Խճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջփ Պջ՜ժ՜ձզղզ հ՜նճջ՟՜ժ՜ձճսդզսձգ ըզոպ 
ը՜շձճս՜թ, ճսոպզ ձժ՜պզ ՠձտ ՜շՠէ ՜շժ՜հ յջ՜ժ՜ձզղՠջգփ 
Պ՜պ՜շզժ—Պ՜իյ՜ձ՜ժզ Բ՟ դՠջդգ՚ ժ՜ակ՜ոպ՜շփ Կ՜ակզ ժ՜-
ղզձ ՜ձժզսձձՠջճսկ ՠս դզժճսձտճսկ տզմ կ՜ղճս՜թփ 

 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1. 45՜—76՝ Գջզ՞ճջզ ՠշ՜կՠթզ ՜ղ՜ժՠջպզ 

Յճի՜ձձճս Ոջճպձՠռճհ ՠս տ՜չ ՟զպ՜յՠպզ Հ՜կ՜շրպ 

ի՜ս՜տճսկձ հԱշ՜ժ՜ռ ՞ջճռձ Սճխճկրձզ, զ էճսո՜սճջ 
՝՜ձզռ Մՠթզձ Նՠջոբոզփ Տբջ, ՟ճս աոժըոՠ՜է ՝՜ձո ՜-

նճխՠ՜ռ կզձմ զ ժ՜պ՜ջ՜թ — Զզ՛ձմ բ ճջ Սճխճկճձ ՠս ՜-

հէ կ՜ջ՞՜ջբտ ՠս Տբջձ Ասՠպ՜ջ՜ձձ ՜շ՜ժ՜ս ըրոբջձ... 

[ձ]ճհձյբո հ՜ձ՜յ՜պզձ հճջե՜կ գկյՠռզձ ՞զձզ...  

2. 112՜—30՜ [Ահո Աղը՜ջի՜ռճհռո Վ՜ջ՟՜ձ 

չ՜ջ՟՜յՠպզ բ, լՠշ. 20, 251՜] — Ն՜ըտ՜ձ ա՜կՠ-

ձ՜հձ ըձ՟ջՠոռճստ աՠխՠ՜էտո... 

3. 130՝—3՝ Վ՜ոձ ոճսջ՝ պձրջզձ՜ժ՜ձ՜ռ Տՠ-

՜շձ կՠջճհ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ — Ահոյբո ՞պ՜տ զ 

յ՜պկ՜՞ջ՜ռ ճոժզ ՞ջճչ... 

4. 144՜—6՜ Մ՜խդ՜ձտ — 0ջիձՠոռատ ՠխ՝՜ջտ 

կզ՜՝՜ձճսդՠ՜կ՝ աՏբջ Աոպճս՜թ... 

5. 148՜—52՝ [Տ՜խտ տ՜խ՜թճհ ՠս ի՜պճս՜թտ] — 

՜. Ասՠպզո կՠթ ըճջիջ՟ճ... ՝. Դ՜ջլզջ, ՟՜ջլզջ ոճկը-

ձ՜ռզո... ՞. Մՠթզ ի՜ձ՟զոզ ՜սճսջո... ՟. Ահորջ զ լՠշըձ 

ը՜մզձ... ՠ. Ասՠպզտ իջՠղպ՜ժ՜յՠպզձ... 

6. 153՜—80՝ [Գ՜ձլ՜ջ՜ձ՚ ՞՜ձլտ ՠս պ՜խտ, ի՜-

պճս՜թտ] 
՜. 153՜ Աշ՜ն՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճռ ՞՜ձլճսռ, ճջ 

ռ՜ձժ ժճմզ (Ա—ԺԷ) — ՜. Ն՜ը՚ Յճւձ՜ձճս կ՜ջ՞՜ջբ-

զձ... եբ. Խ՜մՠէճհձ Քջզոպճոզփ 

՝. 153՝—80՜ [Գ՜ձլտ ՠս պ՜խտ] — Ասՠպզո պ՜ձձ 

Ա՟՜կ՜հ... Գ՜ձլ Յճւձ՜ձճս կ՜ջ՞՜ջբզձ ՜շ Նըձչբ — 

Ոջ՟զձ Ակ՜ջդ՜հ ա՝ՠջ՜ձձ ՝՜ձ՜հ... Գ՜ձլ ոջ՝ճհձ 

Ս՜ջ՞ոզ արջ՜յչ՜ջզձ ՠս ճջ՟ճհ ձճջ՜` Մ՜ջպզջճոզձ 

— Մՠթ՜յ՜հթ՜շ վ՜շրտ ա՜[ջ]՟՜ջՠ՜է... 

Բ. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձտ` ԺԸ ՟.] 

1. 76՝—7՜ [Յ՜խ՜՞ո յ՜իճռ] — Փճխ ի՜ջբտ զ 

Սզրձ ՜ջ՝բտ /Պ՜իո տ՜ջճա ժ՜ջ՟՜ռբտ... 

2. [Տ՜խտ] 

՜. 139՜ Էնկզ՜թզձ ըզոպ է՜ս պՠխ բ... 

՝. 148՝ Ի իջՠղպ՜ժ՜ռ չՠջձճռ ոճսջ՝ էճհո ՞ՠջՠա-

կ՜ձ... 

՞. 180՝ Ոջյբո ՠջ՜կո ՜խ՜սձՠ՜ռ... 

՟. 181՝ Վՠջձ՜հ՜ջժ ըճջ՜ձ, պ՜ծ՜ջ ռ՜ձժ՜էզ... 

ՠ. 182՜՝ Յզոճսո Ոջ՟զ զկ Մզ՜թզձ... 

ա. 195՜ Եջ՞ճհձ ժՠձ՜ռ Մ՜դբճոզձ... 

բ. 195՜ Ահէ ժՠջ ըգկբ իՠպ գձժՠջ՜ռ /Ք՜ձզ ճջ 

վըջո՜ձ՟ ժ՜հ լՠշ՜ռ/...Կ՜ձմբտ պ՜խՠջո ՠս ղ՜ջ՜ժ՜ձ/ 

Յզղբտ Ն՜խ՜ղըձ [Յ]ճչձ[՜դ՜ձ]փ 

3. 196՜ Թբ ղ՜պ ժ՜ց՜ մ՜ձՠո զ լ՜ը... 

4. [Գճսղ՜ժճսդզսձտ, ՝ճէճջ՜ժձՠջճչ, ըճջիճսջ՟տ] 
՜. 181՜ (ժջժ. 197՝) Եդբ ժ՜կզո ձոպզէ զ ժ՜շ ՠ-

ջժհճ՝ՠէՠ՜ձ...  

՝. 195՝ Ես դբ ժ՜կզռՠո ՞զպՠձ՜է դբ գձ՟ճսձՠձ 

գատՠա... 

՞. 196՝ Աձժՠ՜է իզս՜ձ՟զձ ժ՜է ա՜սճսջո ՜կոճսձ... 

՟. 197՜ Յ՜խ՜կո ո՜ը՜ս լզճհ ՟ՠխ... 

5. 194՝ Աձճսձ թճչճսռ ձ՜ը ՠս ՜շ՜ն ՜հո բ — 

Պրձպճո, Պջրյճձ՟ճո... 



 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

130՜ Զկՠխո՜կ՜թ Մ՜ջ՞՜ջ զ՝ջ ոՠս՜[ս]ճջո հզղՠէ 

՜խ՜մՠկփ 

146՜ Հ՜հջ կՠջ ճջ հՠջժզձո, ոճսջ՝ ՠխզռզ ՜ձճսձ 

տճ, ՠժՠոռբ ՜ջտ՜հճսդզսձ տճ, ՠխզռզփ Զո՜ժ՜ս ՜ղը՜-

պճխո զ ոկ՜՚ ապ՜շ՜յյՠ՜է ՜ձճս՜կ՝ կՠթ ՠս ՞ճջթճչ 

ձճս՜ա տ՜ձ ա՜կՠձ՜հձ ապբջ Մ՜ջ՞՜ջ զ՝ջ ՜պՠխ՜ հզ-

ղՠռբտ զ կՠխ՜ռ դճխճսդզսձ, ազ ՠս ալՠջձ դճխռբ ՠջժձ՜-

սճջ ոճսջ՝ ՠս ՜ոպճս՜թ՜ժճը տ՜խ՜տձ, ճջ բ յ՜ջթ՜ձտ 

տջզոպճձբզռ, ճջ ժճմզ հԵջճսո՜խբկփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 196՝ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ 

Մ՜ջ՞՜ջ չ՜ջ՟՜յՠպ ՌՃՀԶ (1727)փ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 142՜ (յբձտզ վ՜պզղ՜իզ (դջտ.), 

196՝ ի՜ոռբ ՞զջո, ՞դ՜հ. ՞էճսը ԺԵ Գճջթտ ՜շ՜տՠէճռ Է 

ի՜կ՜ջ ՞ջբ. Յճպձ ՠժ՜հ Պՠպջճո կզձմՠս Ի ի՜կ՜ջբ; 
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 ԺԷ — XVII 

ԳՐԻՉ՚ Նՠջոբո Աոպ՜յ՜պռզփ 
ԹԵՐԹ՚ 197. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—2՝, 194՜—7՝փ ՊՐԱԿ՚ 1×2+Ա—

ԺԷ×12 (Գ 14, Դ, Թ, Ժ 10, Է 6, ԺԷ 11)+1×2փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒ-
ԹԻՒՆ՚ 17,6×13փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 19փ 
ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ ՟շձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ 
պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ թ՜խժ՜ա՜ջ՟ ժպ՜սփ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. դ՜ձ՜տզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճսձ՜վճըճս՜թփ 
Կ՜ակզ ժ՜ղզձ` դՠդՠս՜ժզ տՠջթճս՜թ, ՜ձժզսձձՠջգ՚ վճտջ—զձմ կ՜-
ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 3՜—60՝ [Գզջտ ճջ ժճմզ Հ՜կ՜շրպ էճսթկճսձտ 
Եջ՞ ՠջ՞ճռզ, ՜ջ՜ջՠ՜է ոջ՝ճհձ Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռճհձ. 
լՠշ. 1019, 55՜] — Վ՜ոձ բջ հՠպճհ բ ժ՜ջ՞ՠ՜էփ [Պ]՜-
պ՜ոը՜ձզ. Սճխճկճձզ ժ՜ջ՞ձ բ գձ՟ Ժճխճչճխզձ բ... 

Բ. 60՝—146՝ Մՠժձճսդզսձ Եջ՞ճռ ՠջ՞ճց, զ իճ՞ՠ-
ը՜շձ զկ՜ոպ՜յ՜պճսկ ՜շձ Սճխճկճձզ, ՜ջտ՜հձ 
Իոջ՜հիէզ, աճջ ՜ո՜ռՠ՜է բ պՠ՜շձ Գջզ՞ճջզ ձՠջ՜ձլ-
ձ՜սճջ տ՜ի՜ձ՜հզ ՠս իճ՞բղձճջի չ՜ջ՟՜յՠպզ, ճջ՟սճհ 
պՠ՜շձ Խճոջճչ՜հ: Զճջ տջզոպճո՜ոբջ ՜ջտ՜հձ Գճսջ-
՞բձ ո՜ժո զկճհ ՜ոպճս՜թ՜ՠջժզսխճսդՠ՜ձ ՠս գձդՠջ-
ռ՜ոբջ ՞ճէճչ, ռ՜ձժ՜ռՠ՜է ՜հոկ պ՜շզ կՠթ՜ս ՜խ՜-
մ՜ձրտ ՠս ըձ՟ջճս՜թճչտ, ՠս կՠժձՠ՜է աԱշ՜ժո վՠո՜-
հզձ ՠս ի՜ջոզձ, ճջ ՝՜ռ՜հ՜հպզ կՠժձճսդՠ՜կ՝ զ 
Քջզոպճո ՠս հՠժՠխՠռզ... 

Տՠո լՠշ. 1104, 48՜—116՜. Ն՜ըՠջ՞՜ձ/60՝—6՜: 

՜/66՜—8՜փ ՝/68՝—146՝փ Յզղ. իՠխ./146՝—7՝փ 

Գ. 147՝—93՜ [Ք՜ջճատ Ախբտո՜ձ՟ջճս Ջճսխ՜հՠռ-
սճհ] 

1. 147՝—65՝ Ք՜ջճա Մՠթզ ճսջ՝՜դզձ զ ՝՜ձձ 
կ՜ջ՞՜ջբզձ Ակ՝՜ժճսկ՜հ [Տբջ] աէճսջ տճ էճս՜հ ՠս ՠջ-
ժՠ՜հ... — Զա՜ջիճսջՠէզ ՠս աո՜ջո՜վՠէզ ըճջիճսջ՟ ժ՜-
կ՜սճջ մ՜ջմ՜ջ՜ձ՜ռ... 

— 165՝ [Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ իՠխզձ՜ժզ] — Զո՜ժ՜ս 
՜ղը՜պրխ ոճջզձ ՠս ի՜ս՜տՠ՜է եճխճչճխ ՝՜ձզս ՠս հ՜ջ-
կ՜ջրխ՚ աԱխբտո՜ձ՟ջ ՝՜ձզ յ՜ղպրձՠ՜հ հզղՠէ ՜խ՜մՠկ զ 
Քջզոպճո, զ հգձդՠշձճսէձ ՠս զ չզյ՜ո՜ձՠէձ հզղճխ՜ռ ՠս 
հզղՠռՠէճռո զ կզ՜ոզձ Տբջ ճխճջկՠոռզ. ՜կբձ: Ի դճսճն 
ՌՃԼ (1681)փ 

2. 165՝—93՜ Ք՜ջճա Մՠթզ ճսջ՝՜դճսձ ո՞ճհ, զ 
՝՜ձձ ՜շ՜տՠէճհձ Պրխճոզ ճջ ՜ոբ. Եդբ Տբջ Յզոճսո զ 

՞զղՠջզձ հճջճսկ կ՜պձզսջ բ՜շ ի՜ռ, ՞ճի՜ռ՜ս... — 
[Կ]՜ձը՜չ՜ծ՜շճսդզսձտ կ՜ջ՞՜ջբզռ, ճջ չ՜ոձ ժ՜կ՜-
սճջ ՠս ո՜ջո՜վՠէզ մ՜ջմ՜ջ՜ձ՜ռ... 

— 193՜՝ [Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ իՠխզձ՜ժզ] — Աո՜-
ռ՜ս ՠս ՞ջՠռ՜ս աՃ՜շո մ՜ջմ՜ջ՜ձ՜ռձ Քջզոպճոզ Աո-
պճսթճհ կՠջճհ, դճսզձ ՌՃԼԵ (1686), զ պբջ Ախբտո՜ձ՟ջբ 
՝՜ձզ ոյ՜ո՜սճջբ, ՠս դբ ՜հէ ՞ճիճսդզսձ ՠս րջիձճսդզսձ 
Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ կՠջճհ ՞զպ զ հ՜հպ ՝՜ձ տ՜ջճազձ, 
ճջ զ ըճջիճսջ՟ ՜սճսջո բ. Տբջ, աէճսջ տճ ՠ[ո] էճսսոհ ՠս 
ՠջժՠ՜ռ: Ք՜ձազ ՠս ՜հձ հզկճռ դղճս՜շ ՜ձլձբ՚ Ախբտ-
ո՜ձ՟ջբ բ ՜ջպ՜՟ջՠ՜է զ ոճհձ ըճջիճսջ՟ մ՜ջմ՜ջ՜ձ՜ռ, 
ճջ բ զ ձճհձ ըճջիճսջ՟ ՝՜ռ՜դջբփ Իոժ ՜հո հ՜հձ ո՜ժո ՜-
ջ՜ջ՜տ, ազ աժ՜ջ՞ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ գձդ՜ոռբ, ազ ՜հձ ՠս 
դբ ՜հո, ՜շ՜նզ լՠջ բ, աճջձ ժ՜կզտ ՜ո՜ռբտ: Եդբ ի՜-
ծՠոռզ ժ՜կտ լՠջ Տՠ՜շձ ղձճջիտ, ՠս ՠդբ կՠջո ՠս յ՜ժ՜-
ոճսդզսձ, ձՠջՠռբտ չ՜ոձ Աոպճսթճհ, ՠս աՠխժՠէզո հզղճսկձ 
՜շձբտ ՜ջե՜ձզ, ազ ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ ՜շ Քջզոպճո: 
Ես ճջ ճտ գձ՟րջզձ՜ժբ ա՜հո հզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձո ՠսո ՞ջՠո-
ռբ//(193՝) չ՜ոձ հճսոճհձ Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ կՠջճհ, 
ճջ բ րջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

60՝ Ահէՠս հզղՠոնզտ ա՜ձ՜ջե՜ձո զ ՞ջմ՜ռ, ակՠխրտ 
ա՜շ՜թՠ՜է՚ Աոպ՜յ՜պռզ Նՠջոբո ///փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

60՝ Սճխճյկրձզ ճջ՟ճհ Դ՜սդՠ՜ձ 
Ս՜յ դ՜ջ՞կ՜ձՠ՜է զ կՠջ՜աձՠ՜հձ, 
Սճսջ՝ Գջզ՞ճջզ Ն՜ջՠժՠ՜հձ, 
Զճջ ըձ՟ջՠռզ ՠո՚ Փ՜ջո՜՟՜ձ 
Թզվէզաՠռզ, ՜ա՞՜ս Ղճսա՜ձ, 
Մՠթ ջ՜՝ճսձբձ ՜ոպճս՜թ՜յ՝՜ձ` 
Ախբտո՜ձ՟ջճս տ՜խ՜տբձ /// 
Զ՜հո ղձճջիՠ՜ռ չ՜ոձ զկ ՜ժ՜ձ 
Ի հզղ՜պ՜ժ կզձմՠս չ՜ըծ՜ձ, 
Տբջձ պ՜ռբ զ ժՠ՜յձո ՠջժՠ՜ձ, 
Զճջ բ հ՜ա՞զո կՠջճհ յ՜ջթ՜ձ. 
Յճհե ՜ջ՜ջ ազո ճսջ՜ը՜ժ՜ձ, 
Պո՜ժ թ՜խզժ էզ ՝ճյջ՜ոպ՜ձ, 
Կ՜կ իճւպ ՜ձճսղ ՝ճսոՠ՜է ՞՜ջձ՜ձ, 
Զճջ բ յ՜ջ՞ՠս ճջ՟ճռ կ՜ջ՟ժ՜ձ, 
Գՠճջ՞ թջՠ՜ռ ա՜հո վճտջ ՝՜ձ, 



Զզո ՜ջե՜ձզ ՜շձճստ հզղկ՜ձ 
Ես ՟ճստ էզձզտ պՠոճսձ ՜ջե՜ձ 
Ի Քջզոպճոզ ոճսջ՝ Յ՜ջճսդՠ՜ձ. ՜կբձ: 

Թվզձ Հ՜հճռ ՉԻՆԻԱԺԷ (1709): 
Աշ՜յվճպճսձ ծ՜ղձ ը՜ղ բփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 122՝ (ձրպջ՞զջ, ԺԸ ՟.)փ 

1104 
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ԳՐԻՉ՚ Մՠէտՠոբդ Եջՠս՜ձռզփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Ախբտո՜ձ՟ջ ՜՝խհ.փ 
ԹԵՐԹ՚ 123. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜՝, 121՝, 122՝—3՝փ ՊՐԱԿ՚ 

1×1+Ա—Ժ×12+1×2փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 14,8×10,7փ 
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 23փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜-
ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ ՟շձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ո-
պ՜շգ՚ աճէ՜սճջ կՠպ՜տոփ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. վճտջ յ՜պշճս՜թտձՠջ, դ՜ձ՜տզռ ՞ջ՜-
՟՜ղպգ ՞ճսձ՜վճըճս՜թփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ կ՜ո՜կ՝ ռՠռ՜ժՠջ, դՠ-
դՠս՜ժզ տՠջթճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 2՜—47՝ [Գզջտ ճջ ժճմզ Հ՜կ՜շրպ էճսթկճսձտ 

Եջ՞ ՠջ՞ճռզ, ՜ջ՜ջՠ՜է ոջ՝ճհձ Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռճհձ. 
լՠշ. 1019, 55՜] — Վ՜ոձ բջ ՜ոպ հՠպճհ բ ժ՜ջ՞ՠ՜էփ 

[Պ]՜պ՜ոը՜ձզ. Սճխճկճձզ ժ՜ջ՞ձ բ գձ՟ Ժճխճչճխզձ... 

Բ. 48՜—116՜ Մՠժձճսդզսձ Եջ՞ճհ ՠջ՞ճց, զ իճ՞ՠ-

ը՜շձ զկ՜ոպ՜յ՜պճսկ ՜շձ Սճխճկճձզ, ՜ջտ՜հձ 
Իոջ՜հեխզ, աճջ ՜ո՜ռՠ՜է բ պՠ՜շձ Գջզ՞ճջզ ձՠ-

ջ՜ձլձ՜սճջ տ՜ի՜ձ՜հզ ՠս իճ՞բղձճջի չ՜ջ՟՜յՠպզ, 
ճջ՟սճհ պՠ՜շձ Խճոջճչ՜հ: Զճջ տջզոպճո՜ոբջ ՜ջտ՜հձ 
Գճսջ՞բձ ո՜ժո զսջճհ ՜ոպճս՜թՠջժզսխճսդՠ՜ձ ՠս գձ-
դՠջռ՜ոբջ ՞ճէճչ, ռ՜ձժ՜ռՠ՜է ՜հոկ պ՜շզ կՠթ՜ս ՜-
խ՜մ՜ձրտ ՠս ըձ՟ջճս՜թճչտ, ՠս կՠժձՠ՜է աԱշ՜ժո վՠ-
ո՜հզձ ՠս ի՜ջոզձ, ճջ ՝՜ռ՜հ՜հպզ կՠժձճսդՠ՜կ՝՚ զ 
Քջզոպճո ՠս հՠժՠխՠռզ 

— 48՜—52՝ [Ն՜ըՠջ՞՜ձ] — Հջ՜կ՜ձ տճ, ճչ ՜ո-

պճս՜թ՜ոբջ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձ՟, ճչ պբջ ՜ջտ՜հ... 

՜. 52՝—4՜ — Եժէՠոզ՜ոպբո ՜հոզձտձ՚ Ժճխճ-

չճսկձ ՠժՠխՠռսճհ, ճջ ՝՜ե՜ձՠ՜է բջ... 

՝. 54՜—116՜ Եջ՞ ՠջ՞ճռ Սճխճկճչձզ — [Ս]ճխճ-

կճչձ՚ ը՜խ՜խճսդզսձ դ՜ջ՞կ՜ձզ, ճջճչ ՜շ՜ժբ աՔջզո-

պճո... 

— 116՜ Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ իՠխզձ՜ժզ — Զմճջո ի՜-

ջզսջ ճս տո՜ձ ճս չՠռձ դվ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձո Հ՜հճռ (977), 

ի՜ջժՠռ՜հ ՠո՚ Գջզ՞ճջ տ՜ի՜ձ՜հ զ Ն՜ջՠժ՜հ, ճջ՟զ պՠ-

՜շձ Խճոջճչ՜հ Աձլ՜ս՜ռՠ՜ռ ՠյզոժճյճոզ, զ Գճսջ-

՞ՠձ՜հ ՜ոպճս՜թ՜ոբջ տջզոպճո՜յո՜ժՠ՜է ՜ջտ՜հբ, 

ճջ՟սճհ Ա՝ճսո՜ի՜էզ Հ՜կ՜ա՜ոյ դ՜՞՜սճջզ, ճջ՟սճհ 

Գ՜՞ժ՜հ դ՜՞՜սճջզ, ՜շ զ Մՠժձճսդզսձո ՜ի՜սճջ ՝՜-

ձզռձ Սճխճկճչձզ: Ես ՝՜ռ՜հ՜հպՠ՜է աըճջզձո աթ՜-

թճսժոձ ճջ զ ձճո՜, ճջ ՠձ տ՜խռջ ՜շ զ էոՠէ: Վ՜ոձ ազ 

ավՠո՜հբ ՠս աի՜ջոձբ ՜ոբ, ճջ ՠս աոպՠ՜ձռ ՠս աժ՜ջկ-

ջ՜ռՠ՜է ղջդ՜ձռ ՠս ա՜հպզռ ՞ՠխՠռժճսդՠձբ ՠս ա՜մ՜ռ 

ռ՜ձժ՜էՠ՜ռ ՠս ատՠշ ՠս աՠխ՝րջճջ՟սճռ ՠս արջզճջ՟՜ռ, 

ՠս ա՜հէձ ՜կՠձ՜հձ ՜հոյզոՠ՜ռ ՝՜ձզռ պշվ՜ձ՜ռ ՠս 

ո[ջ]պզռ ըպխպ՜ձ՜ռ ոՠշձ ոզջճհ ՠս ղ՜խժ՜յ կզ՜սճ-

ջճսդՠ՜ձ, աճջ էճսՠ՜է կ՜ջ՟ժ՜ձ ՜ձզկ՜ձ՜էՠրտ կպրտ 

հ՜հէ ՠս հ՜հէ զջո զկ՜ձզձփ Այ՜, զ իճ՞ո ՠխՠ՜է դ՜՞՜-

սճջձ ՜հոյզոզ զջզ հխբ ՜շ զո կզ ՜ձ՞՜կ ՠս ՠջժզռո, ճ-

ջճսկ ճմ զղըՠռզ գձ՟՟զկ՜ձ՜է, ազ թ՜ձՠ՜ռ դբ ՜ոպճս՜-

թ՜ի՜ծ բ իջ՜կ՜ձձ ՠս կՠժձՠ՜ռ աԵջ՞ո ՠջ՞ճռձ ձճջզձ 

իջ՜կ՜ձ՜սձփ Զզ դբյբպ ՠս ՜սՠէզ ՞ճջթ տ՜ձ ազո ՜շզ 

ա՜ձլ՜կ՝ ՜շ ՠջժզսխզ ՜ձիձ՜ա՜՟ճսդՠ՜ձ, ազ կզ դ՜-

՞՜սճջ՜ժ՜ձ իջ՜կ՜ձձ ՜ձժ՜պ՜ջ կձ՜ոռբ: Ս՜ժ՜հձ 

հճհե [հ]՜ձ՟՞ձճսդզսձ բջ զձլ ՜հո ՠս ՝՜աճսկ ՝՜կ՝՜ո՜-

ձ՜ռ ՜ջե՜ձզ հ՜կՠձՠռճսձռ, ձ՜ՠս // (116՝) հ՜ոպճս՜-

թ՜հզձ ժճխկ՜ձբձ յ՜պեճռ ՜ժձժ՜էզտփ Բ՜հռ հՠջժճ-

ռճսձռ ժճխկ՜ձբ հ՜ոպճս՜թ՜հձսճռձ ՠս զ կ՜ջ՟ժ՜հձսճռ 

ադ՜՞՜սճջ՜ժ՜ձ իջ՜կ՜ձձ ՜շ՜նզ ժ՜էՠ՜է ժ՜ջթՠկ ՜ջ-

՟՜ջ՜ձ՜է, ազ զսջ զոժ Քջզոպճոզ իջ՜կ՜ձ բ. Հձ՜ա՜ձ՟ 

էզձՠէ դ՜՞՜սճջ՜ռ զ՝ջՠս Աոպճսթճհ, ՠս զ՝ջ իձ՜ա՜ձ՟զ՚ 

զսջ ի՜կ՜ջզ Աոպճս՜թ, ՠս ճջ ՜ձիձ՜ա՜ձ՟ ՞պ՜ձզ, ՠս 

ա՜հձ ՠսո զսջ, ի՜կ՜ջզ Աոպճս՜թփ Զճջ ՜խ՜մՠկ ագձդՠջ-

ռ՜ոբջո՟՚ կզ կՠխ՜՟ջ՜ձո հ՜սՠէճսէ զձլ հ՜խ՜՞ո լՠշ-

ձ՜ջժճսդՠ՜ձ զ ՞ճջթ, ճջ ՜սՠէզ բջ տ՜ձ ա՜ձ՜ջե՜ձձ 

զկփ Ես Քջզոպճոզ կ՜ջ՟՜ոզջզձ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո, հ՜-

սզպՠձզռ. ՜կբձփ /// (չՠջն. դՠջզ) 

Գ. 117՜—21՜ Յ՜ժճ՝՜հ Ղջզկՠռսճհ Ք՜ջճա Մՠթզ 

ճսջ՝՜դզձ ո՞ճհձ զ ՝՜ձձ ՜շ՜տՠէճհձ, ճջ ՜ոբ. Կպ՜ժ 
հՠպ կ՜իճս ի՜ոպ՜պճսձ բ — Սճչճջճսդզսձ բ կ՜ջ՟ժ՜ձ 

հճջե՜կ կՠշ՜ձզ ճտ զ հ՜հէ պՠխզո... ՜հոյբո ՜ղը՜ջիո 

՜կՠձ՜հձ [ո]ճս՞ բ: Դճս հՠջժ՜ջբ ճջմ՜վ յզպզփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

47՝ Ահէՠս հզղՠոնզտ // (48՜) ա՜ձ՜ջե՜ձո զ 

՞ջմ՜ռ, ակՠխրտ ա՜շ՜թՠ՜է՚ ահԵջՠս՜ձռզ Մՠէտՠոբդո, ճջ 

՜ձճս՜կ՝ ՠսՠդ կզ՜հձ ճսձզկ լՠս տ՜ի՜ձ՜հզ ՠս ՞ճջթճչ 

պ՜ջ՜ժ՜ռՠ՜է: Զճջ ՠս կ՜խդՠկ ՜շ լՠա, ճջ ՞՜խ՜վ՜ջ-

րխտ ՠս չՠջթ՜ձրխտ պ՜շզո, գձ՟ ձկզձ հզղՠոնզտ աոպ՜-

ռրխ պ՜շզո՚ աԱխբտո՜ձ՟ջ ժջրձ՜սճջձ հ՜խրդո լՠջ: Լզ-

ձզ դբ ձՠջճսկձ ղձճջիՠոռբ Աոպճս՜թ կՠջ ՝՜աճսկ հ՜ձ-

ռ՜ձ՜ռձ. ՠս գձ՟ հզղկ՜ձձ հզղՠոնզտ ՠս աթձրխոձ կՠջ ՠս 

՟ճստ չ՜ջլո զ Քջզոպճոբ ՜շձճսռճստ, ՜ոպ զ ի՜ձ՟ՠջ-

լՠէճսկձփ 

116՝ Քջզոպճո Աոպճս՜թ, զ տճ կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էո-

պՠ՜ձ՟ ճխճջկՠ՜հ ոպ՜ռճխզ ՞ջճհո` Ախբտո՜ձ՟ջ ՜՝ՠ-

խ՜հզձ, ճջ ըոպ՜ռ՜ս աո՜ զ ի՜է՜է ՠս զ հ՜ջ՟՜ջ չ՜ո-

պ՜ժճռ զսջճռ հզղ՜պ՜ժ իճ՞ճհձ զսջճհ ՠս թձրխ՜ռձ զս-

ջճռ, ՠս ի՜կրջբձ ՜ա՞՜պճիկզռձ, ճջտ ՜ոպ ՠձ ժՠձ՟՜-



 

ձՠ՜ռ ՠս ճջտ ձձնՠռՠ՜էտ ՠձ ՜շ տՠա: Ոխճջկՠ՜հ ՠս ՜ջ-

ե՜ձզ ՜ջ՜ ՠջժձզռ ՜ջտ՜հճսդՠ՜ձ՟ ձ՜[ՠս] ՠխժՠէզ` 

ոճսպ ՜ձճս՜կ՝ Մՠէտՠոբդ ՞թճխո ՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ Տբջփ 

121՜ Ես աՠխժՠէզո հ՜հոկ իջ՜ղ՜վ՜շ ՜սճսջո կՠթզ 

՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ Տբջ Յզոճսո, ՠս Աոպճս՜թ, ճջ ՜շ՜պձ բ, 

ալՠա հզղբ զ ՝՜ջզ. ՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

122՜ Մ՜հջ՜տ՜խ՜տ Փ՜հպ՜յժ՜ջ՜ձ, 

Քջզոպրձբզռ եճխճչ՜ջ՜ձ, 

Հ՜հտ ՠս Վզջտ ՠձ հ՜ա՞ կզ՜՝՜ձ 

Սզջճչ ղ՜խժ՜յ ՠս ՜ձը՜վ՜ձ 

Ոջյբո ՜ոզ Եջ՞ ՠջ՞՜ժ՜ձփ 
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ՍՏԱՑՈՂ՚ Պ՜ջճձ Խ՜մզժփ 
ԹԵՐԹ՚ 143. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜, 11՝—3՝, 134՜—43՝փ ՊՐԱԿ՚ 

Ա—ԺԳ×12 (Դ, Ժ 8, ԺԳ 7)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒ-
ԹԻՒՆ՚ 15,3×10փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 19փ 
ԿԱԶՄ՚ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ ոպճս՜ջ՜դճսխդ, ՜ոպ՜-
շգ՚ դճսխդփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ դշմձ՜-
հզձ (2՜)փ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջ (2՜)փ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. դ՜ձ՜տզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճսձ՜վճըճս՜թ, 
կ՜ձ՜ս՜ձ՟ ՠջժջճջ՟ կ՜ոգփ Մ՜ո՜կ՝ ռՠռ՜ժՠջ, ճջճղ դՠջդՠջ չՠ-
ջ՜ձճջճ՞ճս՜թ, ժ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ կ՜ո՜կ՝ տՠջթճս՜թ, դզժճսձտգ՚ կ՜-
ղճս՜թ, ՜ձժզսձձՠջգ՚ յճժճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1՝—111՜ [Մ]ՠժձճսդզսձ Եջ՞ ՠջ՞ճռ ՠս իճ՞բ-
ը՜շձ զկ՜ոպ՜յ՜պճսկ ՜շձ Սճխճկճձզ, ՜ջտ՜հզ 
Իոջ՜հեէզ, աճջ ՜ո՜ռՠ՜է բ պՠ՜շձ Գջզ՞ճջ ձՠջ՜ձլ-
ձ՜սճջ տ՜ի՜ձ՜հզ ՠս իճ՞բղձճջի չ՜ջ՟՜յՠպզ՚ ճջ՟ճհ 
պՠ՜շձ Խճոջճչ՜հ: Զճջ տջզոպճո՜յոբջ ՜ջտ՜հձ Գճսջ-
՞բձ ո՜ժո զսջճհ հ՜ոպճս՜թՠջժզսխճսդՠ՜ձ ՠս գձդՠջ-
ռ՜ոբջ ՞ճէճչ ռ՜ձժ՜ռՠ՜է ՜հոկ պ՜շզ կՠթ՜ս ՜խ՜-

մ՜ձրտ ՠս ըձ՟ջճս՜թճչտ ՠս կՠժձՠ՜է աԱշ՜ժո վՠո՜-
հզձ ՠս ի՜ջոզձ, ճջ ՝՜ռ՜հ՜հպզ կՠժձճսդՠ՜կ՝ զ 
Քջզոպճո ՠս հՠժՠխՠռզ 

Տՠո լՠշ. 1104, 48՜—116՜. Ն՜ըՠջ՞՜ձ/1՝—9՝փ 

՜/9՝—12՝փ ՝/12՝—111՜փ Յզղ. իՠխ./մզտփ 

Բ. 114՜—33՜ [Ք՜ջճա] Վ՜ոձ Մՠթզ ճսջ՝՜դզձ. 
ոճս՞ձ զ ՝՜ձձ ՜շ՜տՠէճհ, ճջ ՜ոբ. Կպ՜ժ հՠպ կ՜իճսձ 
ի՜ոպ՜պճսձբ (Յ՜ժճ՝՜հ Ղջզկՠռսճհ) — [Ս]ճչճջճս-
դզսձ բ կ՜ջ՟ժ՜ձ, հճջե՜կ կՠշ՜ձզ ճտ զ հ՜հէ պՠխզո... 
ՠս տ՜սբ աձ՜ հ՜կՠձ՜հձ կՠխ՜ռ զ լՠշձ ախնկ՜ձ ՠս ըճո-
պճչ՜ձճսդՠ՜ձ, ճջ ՠս ակՠա ՜ջե՜ձ՜սճջո ՜ջ՜ոռբփ 

Գ. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձ ԺԸ ՟., ղխ՜՞զջ] 133՝ Վ՜ոձ 
՜ձճսվ՜ձզռ ՜ժ՜ձռ — Կ՜հթ, ճջ բ ՠ՜խճսդզսձ, ՝՜ջտզ-
ձ՜հձ բ, ճջ դբ կ՜ջ՟ զ ՝ՠջ՜ձձ ՜շձճս... 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

133՜ Մ՜ձ՜ս՜ձ՟ ոպ՜ռճխ ՞ջճհո՚ ՝՜ջբկզպ յ՜-
ջճձ Խ՜մզժձ ՠս ա՜հէ ՜կՠձ՜հձ... 
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ԹԵՐԹ՚ 134. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜՝, 3՝—4՜, 15՜՝, 133՜—4՝փ 
ՊՐԱԿ՚ Ա—ԺԱ×12+1×2փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒ-
ԹԻՒՆ՚ 15,5×10,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 21փ 
ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, 
՜ոպ՜շգ՚ դճսխդ Բ—ձ գձժ՜թ (կճս՞ չ՜ջ՟՜՞ճհձ)փ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 1 
(Ա) + 1 (Բ) դճսխդ (կճս՞ չ՜ջ՟՜՞ճհձ, կ՜ոձ ՜ոպ՜շզ)փ 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Սճխճկճձ զկ՜ոպճսձ՚ 4՝փ Կ զ -
ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 5՜, 16՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձ 
(5՜)փ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջ (5՜, 16՜)փ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, 
ոՠս, ճսջճս՜՞թ՜հզձփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ 
՜ձժզսձձՠջճսկ դՠդՠս՜ժզ կ՜ղճս՜թ, դզժճսձտզ ժ՜ղզձ յճժճս՜թ ճս 
կ՜ղճս՜թ: 

 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 2՜—14՝ [Եջ՞ ՠջ՞ճռ Սճխճկճձզ] 

— 2՜—3՜ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձ Եջ՞ճհ ՠջ՞ճռձ — Աձճսձ 

Եջ՞ճհ ՠջ՞ճռո հ՜հպ ՜շձբ... 

1. 5՜—14՝ Եջ՞ ՠջ՞ճռ — Հ՜ջոձ ՜ոբ. Սճխճկճձձ 

ի՜կ՝ճսջՠոռբ ազո... 

Բ. 16՜—131՜ Մՠժձճսդզսձ Եջ՞ ՠջ՞ճց, զ իճ՞բ-

ը՜շձ զկ՜ոպ՜յ՜պճսկ ՜շձ Սճխճչկճձզ, ՜ջտ՜հզ 
Իոջ՜հեէզ, աճջ ՜ո՜ռՠ՜է բ պՠ՜շձ Գջզ՞ճջզ ձՠջ՜լ-

ձ՜սճջտ տ՜ի՜ձ՜հզ ՠս իճ՞բղձճջի չ՜ջ՟՜յՠպզ՚ ճջ՟-
սճհ պՠ՜շձ Խճոջճչ՜հ, ո՜ժո զսջճհ ՜ոպճս՜թ՜հզձ 
ՠջժզսխ՜թճսդՠ՜ձ, ՠս գձդՠջռ՜ոբջ ՞ճէճչ ռ՜ձժ՜ռՠ՜է 
՜հոկ պ՜շզ կՠթ՜ս ՜խ՜մ՜ձրտ ՠս ըձ՟ջճս՜թճչտ ՠպ 
կՠժձՠէ աԱշ՜ժո վՠո՜հզ ՠս ի՜ջոզձ, ճջ ՝՜ռ՜հ՜հպզ 
կՠժձճսդՠ՜կ՝ զ Քջզոպճո ՠս հՠժՠխՠռզ 

Տՠո լՠշ. 1104, 48՜—116՜. Ն՜ըՠջ՞՜ձ/16՜—23՜փ 

՜/23՜—6՜փ ՝/26՜—131՜փ Յզղ. իՠխ./131՝—2՝փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

Պ՜իյ՜ձ՜ժ Ա՜ (ԺԸ ՟., ձրպջ՞զջ) Եո՚ պզջ՜ռճս 

Յճչ՜ձբո ՞ջՠռ՜սփ 



1107 
Գ Ր Ի Գ Ո Ր  Ն Ա Ր Ե Կ Ա Ց Ի   
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Կ. Պրէզո ՌՄԺԸ — 1769 

ԳՐԻՉ՚ Մ՜ջպզջճոփ 
ԹԵՐԹ՚ 196. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜փ ՊՐԱԿ՚ 1 —14×12 (Ա, Գ 14, Բ 18, 

Դ, Զ, Ը, Ժ, ԺԲ 16, ԺԴ 10)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒ-
ԹԻՒՆ՚ 15,7×10,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 13փ 
ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, 
՜ոպ՜շգ՚ դճսխդփ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 2+2, դճսխդ ժ՜ջկջ՜սճսձ, էճսո՜՟-
ջճղկճչփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Գջզ՞ճջ Ն՜ջՠժ՜ռզ՚ 1՝փ 
Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ոՠս, ժ՜յճհպ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. դ՜ձ՜տզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճսձ՜վճըճս՜թ. 
ճջճղ դՠջդՠջ ժ՜ջկջ՜սճսձ ՠս ՟ՠխձ՜սճսձ դխդճչփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ 
պՠխ—պՠխ ռՠռ՜ժՠջ, կ՜ո՜կ՝ տՠջթճս՜թ ՠս ՜ձժզսձձՠջգ՚ կ՜-
ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 3՜—195՝ Մՠժձճսդզսձ Եջ՞ճռ ՠջ՞ճհձ Սճխճկճ-

ձզ ՜ջտ՜հզ Իոջ՜հեէզ, աճջ ՜ո՜[ռ]ՠ՜է բ պՠ՜շձ Գջզ-

՞ճջզ ձՠջ՜ձլձ՜սճջ տ՜ի՜ձ՜հզ ՠս իճ՞ՠղձճջի չ՜ջ-
՟՜յՠպզ՚ ճջ՟սճհ պՠ՜շձ Խճոջճֆճս, ո՜ժո զսջ ՜ո-

պճս՜թ՜հզձ ՠջժզսխ՜թճսդՠ՜ձ ՠս գձդՠջռ՜ոբջ ՞ճէճհձ 
ռ՜ձժ՜ռՠ՜է հ՜հոկ պ՜շզ կՠթ՜ս ՜խ՜մ՜ձրտ ՠս 
ըձ՟ջւ՜թրտ ՠպ կՠժձՠէ աԱշ՜ժո վՠո՜հզձ ՠս ի՜ջոզձ, 

ճջ ՝՜ռ՜հ՜հպզ կՠժձճսդՠ՜կ՝ զ Քջզոպճո ՠս ՠժՠխՠ-
ռզ 

Տՠո լՠշ. 1104, 48՜—116՜. Ն՜ըՠջ՞՜ձ/2՜՝փ 

՜/16՜—23՝փ ՝/20՝—195՝փ Յզղ. իՠխ./մզտփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

195՝ Ոխճջկճսդՠ՜կ՝ձ Աոպճս՜թճհ ՠս ՝՜ջՠը՜ս-

ոճսդՠ՜կ՝ձ ՜կբձրջիձՠռՠ՜է կզղպ ժճսոզձ Մ՜ջզկճս ՠս 

կզնձճջ՟ճսդՠ՜կ՝ձ Գջզ՞ճջզ Ն՜ջՠժ՜ռսճհձ ՞էճսը ՠ-

էՠ՜է ՜ս՜ջպՠռ՜ս զ Բճսա՜[ձ]՟ տ՜խ՜տզ, լՠշ՜կ՝ո` ՜ձ-

՜ջե՜ձ ՠս ՜յզժ՜ջ Նՠջոեոզ ճջ՟զ //(196՜) Մ՜ջպզ-

ջճոզոփ Աջ՟, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ հ՜հոկ ՞ջգճհո հզղՠշնզտ զ 

կ՜տճսջ ՜խրդո լՠջ կզճչ Հ՜հջ կՠջզս աչՠջճյհզղՠռՠ՜է 

թ՜շ՜հո, ի՜ձ՟ՠջլ ի՜ջ՝ո զկճչ ՠս կ՜յջ՝ո, ՠս ՟ճստ հզ-

ղճխտ՟ հզղՠ՜է էզնզտ զ կզուո ՜ձ՞՜կ ՞՜էոպՠ՜ձձ Քջզո-

պճոզ. ՜կբձփ Ես ՠսո ՜խ՜մՠկ, ի՜ձ՟զյրխ ՠխ՝՜ջռ՟ զ-

կճռ, ՠդբ ՞պ՜ձզռզ ող՜էճսկձ ՜հոկ կ՜պՠձզո, ձՠջճսկձ 

ղձճջիՠռբտ տ՜ձ ա՜հո ՜սՠէզ մճսձզկ ժ՜ջճխճսդզսձ ՞ջՠ-

էճհփ Աջ՟,// (196՝) ՜ս՜ջպճսկձ ոճջզձ ՠխՠս զ դճս՜ժ՜ձո 

Հ՜հժ՜աձՠ՜ձ ոՠշզձ ՝ճխ՝ճնճհՠ՜է զ Թճջքճկ՜ժ՜ձ 

ոՠջձ՟ճռ, ի՜ա՜ջ ՠջժՠջզսջ ՠս ճսդճսպ՜ո՜ձ ՜կզ 

(1769), ՠս զ ժբպճնըձ ՠջժջճջ՟ հ՜շ՜նզ ՜կոճհ ՠջՠտ-

պ՜ո՜ձզ ՠջջճջ՟զ ՠխՠս ՜ս՜ջպ զ հ՜ջտ՜հ՜ձզոպ տ՜-

խ՜տձ Պրէզոփ Վ՜ըջ՜ձփ 

1108 
Գ Ր Ի Գ Ո Ր  Ն Ա Ր Ե Կ Ա Ց Ի   

Մ Ե Կ Ն Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  Ե Ր Գ Ո Ց  Ե Ր Գ Ո Յ Ն  
 ԺԴ — XIV 

ԹԵՐԹ՚ 194+3 (ժջժ.՚ 1, 2, 24). մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—՟, 9՜—10՝, 
193՜—4՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԺԷ×12 (ԺԷ 5)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 
13×8,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 16փ ԿԱԶՄ՚ 
՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ ՟շձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ պ՜ը-
պ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ժ՜յճհպ ժպ՜սփ 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 2՜փ 
Գ ճ հ ձ ՠ ջ `  ժ՜ջկզջ, ոՠս: 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — 1 (Ա) + 1 (Բ)փ Ասՠպ՜ջ՜ձ 
Յճչի՜ձձճսփ Թ—Ժ ՟.փ Մ՜՞՜խ՜դ, կզ՜ոզսձ, ՝ճէճջ՜՞զթ ՠջժ՜-
դ՜՞զջ: Կ՜ջ՟՜է՚ Ա՝ «///՜հձյբո ՜շձՠկ: Ասձ, ՜ջզտ ՞ձ՜ոռճստ 
՜ոպզ///» (ԺԴ 31)փ Ա՜ «Զլՠա ոզջՠռզ» (ԺԵ, 12՛)փ 

2. Ճ՜շ զձմ: Ժ—ԺԱ ՟՟., կ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ճսխխ՜՞զթ 
ՠջժ՜դ՜՞զջ (գձդՠջռՠէզ բ կզ՜հձ ՠաջ՜կ՜ոգ):  

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. չՠջ՜ձճջճ՞ճս՜թ ՠս ճջճղ դՠջդՠջ ՜սՠէ՜-
ռճս՜թ (դՠջդ՚ 1՜—՟, 9, 10, 193, 194)փ Մզնզռ յ՜ժ՜ո՜սճջ ՠս ՝-
ձ՜՞զջգ ՜հ՟ կ՜ոճսկ՚ դՠջզ. կ՜ո՜կ՝ ռՠռ՜ժՠջ: Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ 
տՠջթճս՜թ, ՜ձժզսձձՠջգ՚ կ՜ղճս՜թ: 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

2՜—191՝ Մՠժձճսդզսձ Եջ՞ ՠջ՞ճռ, իճ՞բը՜շձ զ-

կ՜ոպ՜յ՜պճսկ ՜շձ Սճխճկճձզ ՜ջտ՜զ Իոջ՜հեէզ, 

աճջ ՜ո՜ռՠ՜է բ պՠ՜շձ Գջզ՞ճջզ ձՠջ՜ձլձ՜սճջ տ՜-
ի՜ձ՜զ ՠս իճ՞բղձճջի չ՜ջ՟՜յՠպզ՚ ճջ՟սճհ պՠ՜շձ 
Խճոջճչ՜: Զճջ տջզոպճո՜ոբջ ՜ջտ՜հձ Գճսջ՞բձ ո՜ժո 
զսջճհ ՜ոպճս՜թՠջժզսխճսդՠ՜ձ ՠս գձդՠջռ՜ոբջ ՞ճէճչ 
ռ՜ձժ՜ռՠ՜է ՜հոկ պ՜շզ կՠթ՜ս ՜խ՜մ՜ձ՜ստ ՠս ըձ՟-
ջճս՜թճչտ ՠս կՠժձՠ՜ կՠա աԱշ՜ժո վՠո՜զ ՠս ի՜ջ-
ոզձ, ճջ ՝՜ռ՜հ՜հպզ կՠժձճսդՠ՜կ՝ զ Քջզոպճո ՠս հՠ-
ժՠխՠռզ 

Տՠո լՠշ. 1104, 48՜—116՜. Ն՜ըՠջ՞՜ձ/2՜—13՜փ 

՜/13՜—8՜փ ՝/18՜—192՝փ Յզղ. իՠխ./192՝փ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ Բ՜փ 
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 ՌՁԹ — 1640 

ԳՐԻՉ՚ Պճխճո ՠջբռփ 
ԹԵՐԹ՚ 304+2 (ժջժ. 9, 10). մ՞ջճս՜թ՚ 156՝—7՜փ ՊՐԱԿ՚ Ա—

ԺԴ×12 (Ա 4) + Ա—ԺԳ×12 (Ա, Գ, ԺԳ 10, Զ 11, Թ 9)փ ՆԻՒԹ՚ 
դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 15,5×10,7փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճ-
էճջ՞զջ (՞ջմ՜վճըճսդՠ՜կ՝)փ ՏՈՂ՚ 17—23փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ 
ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ժ՜յճհպ 
ժպ՜սփ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 1+1 դճսխդփ 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 215՜փ 
Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջ (215՜, 233՝ )փ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ 
ճսջճս՜՞թ՜հզձ: 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջ, չՠջ՜ձճջճ-
՞ճս՜թփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ կ՜ո՜կ՝ ռՠռ՜ժՠջ, չՠջ՜ձճջճ՞ճս՜թփ 

 

  

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

1. 1՜—153՝ [Գջզ՞ճջզ Ն՜ջՠժ՜ռսճհ Մՠժձճսդզսձ 

Եջ՞ճռ ՠջ՞ճհձ] 

Տՠո լՠշ. 1104, 48՜—116՜. Ն՜ըՠջ՞՜ձ/մզտփ 

՜/1՜—5՜ (ոժ. դ՜վճս՜թ [«/// ՠդբ ի՜ջռ՜ձբ] ճտ, ՠդբ ճ՛ ՜-

ջ՜ջ ա՜հո վջժճսդզսձ...»)փ ՝/5՜—151՝փ Յզղ. իՠխզձ՜-

ժզ/151՝—3՝փ 

2. 154՜—9՝ [Աձճս՜ձտ տ՜խ՜տ՜ռ] — Ասՠպՠ՜ռ 

ՠջժզջձ, ճջ հԵջճսո՜խբկ: Աջ՜՝զ՜հ Ոսշճսկը՜է՜յ... 

3. 160՜՝ Հ՜ջռկճսձտ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ ՠս յ՜-

պ՜ոը՜ձզ — Եդբ ազ՜՛ջ՟ տ՜ի՜ձ՜հտձ ծ՜ղ՜ժՠձ զ Հզձ 

ա՜պժզձ զ իզձ՞ղ՜՝՜դզձ... 

4. 161՜—89՜ Թճսխդ ըճոպճչ՜ձճսդՠ՜ձ ի՜ս՜-

պճչ ՟՜ջլՠ՜է ձճհձ զձտձ Հ՜հ՜ոպ՜ձՠ՜ռո ՠժՠխՠռ-
սճհո ՞ջՠ՜է պՠ՜շձ Նՠջոզոզ Հ՜հճռ ժ՜դճխզժճոզ, 
աճջ ըձ՟ջՠ՜ռ զ ձկ՜ձբ, ոզջճչ դ՜՞՜սճջ Յճսձ՜ռ 
Մ՜ձզէ, ի՜ձ՟ՠջլ յ՜պջզ՜ջգ՜սձ ՠս ՝ճէճջ յ՜ղ՜-

պ՜սձ զ՝ջ ՜շ չժ՜հճսդՠ՜ձ զ ի՜ոպ՜պճսդզսձ չՠջո-
պզձ ՜շ՜նզձ դխդճհձ ՜շ ձճոզձ ի՜ոՠէճհ — [Թ]բյբպ 

ՠս ՜խտ՜պճսդզսձ կպ՜ռ ՠս ՝՜ձզ ճմ պ՜հ դճհէ զ ՝՜ջլ-

ջ՜՞ճհձոձ... 

Վՠջձ՜՞ջզռ ՜շ՜ն, ՜հէ լՠշտ՚ «Է դճսխդո դբյբպ 

ոժզա՝ձ ոջ՝ճհձ Նՠջոբոզ բ, ՝՜հռ ՝՜ձտձ ՝ճէճջ Պ[՜ս]խրոզ 

Տ՜ջրձ՜ռսճհձ բ»փ 

5. 189՜—212՜ Ահո բ Աղը՜ջի՜յռճսռ — Ն՜ըտ՜ձ 

ա՜կՠձ՜հձ ըձ՟ջՠոռճստ ՠխՠ՜էտո... 

6. 212՜—3՝ [Մ՜ոձ Աղը՜ջի՜ռճհռզ] — [Յ]՜խ՜-

՞ո ՜ղը՜ջի՜՞ջճսդՠ՜ձ հ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՞զջո ճմ ճսջՠտ 

՞պ՜ձՠկտ... Պշ՜ս՞ճո, ճջ բ կզնզձ ձ՜ի՜ձ՞՜ռձ... 

7. 213՜՝ Պ՜պկճսդզսձ Հ՜ռճսձՠ՜ռ ը՜մզձ — 

[Ո]ջ ՠխՠս հՠպ դ՜՞՜սճջՠէճհձ Մ՜սջժ՜հ ՜ջտ՜հզձ Հճ-

շճկճռ, տ՜ձազ ՜շՠ՜է բջ ձ՜հ... ոյ՜ձ՜ձբջ Հՠջ՜ժէ/// 

(ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ): 

8. 215՜—33՝ [Ք՜ջճա Սճխճկճձզ] — Ակՠձ՜հձ 

՞զջտո ՜ոպճս՜թ՜հզձ աԱոպճս՜թ ՜ջ՟՜ջ... 

9. 233՝—44՜ Ք՜ջճա զ ՝՜ձ Սճխճկճձզ ճջ ՜ոբ. 

Զզ ճջտ ոջ՝ճսդՠ՜կ՝ յ՜իՠձ ոջ՝ճսդՠ՜կ՝ ոջ՝ՠոռՠձ 
— Հջ՜կ՜հբ կ՜ջ՞՜ջբձ Մզտզ՜հ... 

10. 244՜՝ Մՠխ՜ռ յ՜պծ՜շձ ՜հո բ. Աս՞ձՠ՜ 

Յզոճսո, Քջզոպճո Աոպճս՜թ — Թբ ժճսաՠո, ճջ զ կՠխ՜ռ 

՜ա՜պզո... 

11. 244՝—58՝ Ք՜ջճա. Պ՜պկճսդզսձ ի՜կ՜շրպ 

Յՠոճս ճջ՟ճհ Ն՜սՠ՜հ — Յՠոճս ճջ՟զ Ն՜սՠ՜հ բջ ՜ա՞բձ 

Եվջՠկզ, ճջ՟ճհձ Յճչոբվ՜հ... ՜շ՜նզձ ՜ձի՜ս՜պ՜ջ-

կճսդզսձ ՠս ///(ղ՜ջ. դՠջզ)փ 

12. 259՜—94՝ [Գջզ՞ճջզ (Տ՜դՠս՜ռսճհ) ՜ղ՜-

ժՠջպզ... Յճի՜ձձճս Ոջճպձՠռճհ ի՜ս՜տՠ՜է Ք՜խճս՜-
թճհ կՠժձճսդզսձ ոճսջ՝ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ Մ՜դբճոզ. լՠշ. 
5781, 8՜] — Աջ՟, մճջո ՞ՠպձ ձկ՜ձզ մճջզռ ՜սՠպ՜-

ջ՜ձմ՜ռձ... 

13. 295՜—301՝ Նճջզձ տ՜ջճա. Վ՜ոձ ժ՜ջ՞՜ռ 

՜խրդզռ զ ՝՜ձձ. — Տբջ, ՠդբ աղջդճսձո զկ ՝՜ձ՜ո ՝ՠ-

ջ՜ձ զկ... 

14. 301՝—4՝ Նճջզձ տ՜ջճա. Վ՜ոձ ՜շ՜ս՜սպճս 

զ ՝՜ձձ. Ըձ՟ ՜շ՜ս՜սպո ժ՜ձըՠռզռ հ՜ձ՟զկ՜ձ էզձՠէ 
— Վ՜ոձ ՝՜աճսկ յ՜պծ՜շզ... 

 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

153՝ Փ՜շտ ՠս ՞ճիճսդզսձ ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճս-
դՠ՜ձ հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ Գջՠռ՜ս ՠս ՜ս՜ջ-
պՠռ՜ս ՝՜ձ Մՠժձճսդՠ՜ձ Եջ՞ ՠջ՞ճռո զ դվզձ ՌՁԹ 
(1640), լՠշ՜կ՝ կՠխ՜սճջ ՠս ՜ձ՜ջե՜ձ Պճխճո ՠջզռճսփ 
Աջ՟, ՜խ՜մՠկ ալՠա, հզղՠռբտ զ Քջզոպճո աճսոճսռզմձ զկ՚ 
աՈչ՜ձբո տ՜ի՜ձ՜հձ, ՠս աի՜հջձ զկ՚ աՅ՜ժճ՝ տ՜ի՜-
ձ՜հձ ՠս ազո՚ ա՜ձ՜ջե՜ձ ՞թճխ//(154՜) աՊճխճո ՠջբռո 
ՠս ա՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջոձ զկ հզղՠռբտ զ Քջզո-
պճո, ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ ՜շ՜նզ Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ 
կՠջճհ. ՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 60՜ (Բճէճջ՞զջ, ԺԷ ՟.) Եո՚ կՠխ՜սճջ Գ՜ոյ՜ջ 
՞ջՠռզփ 

2. 255՝ Յզղՠռբտ զ Քջզոպճոբ ճխճջկ՜թ /// (ղ՜ջ. 
նձնճս՜թ ՠս ՜ձգձդՠշձՠէզ)փ 

1110 
Ժ Ո Ղ Ո Վ Ա Ծ Ո Յ  

 ՌՁԲ — 1633 

ԳՐԻՉ՚ Սպՠվ՜ձճո Ակ՜ոզ՜ռզ (Բ. 87՜—291՝)փ ԹԵՐԹ՚ 297. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—2՝, 84՝—6՝, 273՝—4՝, 

292՜—7՝փ ՊՐԱԿ՚ 1×2+Ա—Է×12 (Է 11) + Ա—ԺԸ×12 (ԺԸ 8)փ 



ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 17,5×12,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ 

ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ (՜ձ՜ձճսձ ՞ջմզ 3՜—84՜) 22, 24փ ԿԱԶՄ՚ 

՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ ՟շձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ պ՜ը-

պ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ժ՜ջկզջ կՠպ՜տոփ 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճսփ Ժ—

ԺԱ ՟՟. 1 (Ա) + 1 (Բ): Մ՜՞՜խ՜դ, ՝ճէճջ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ Ա—ձ՚ 

ՠջժոզսձ, ոպ՜ռճս՜թ կբժ դՠջդզ գձ՟է՜հձ՜ժզ ի՜պճսկզռ, ՠաջ՜-

ի՜պճս՜թփ Բ—ձ՚ կզ՜ոզսձ, ոպ՜ռճս՜թ կբժ դՠջդզ գձ՟ՠջժ՜հձ՜-

ժզ ի՜պճսկզռփ Կ՜ջ՟՜է՚ Ա՜, Ա՝ «///Աոպճս՜թ, տ՜սՠ՜ ազո ակՠ-

խ՜սճջո... ձ՜ զ՝ջՠս էճս՜ս [ա՜հո]» (ԺԸ 14—23)փ Բ՝, Բ՜ 

«///ա՞էճսըո լՠջ ազ կՠջլ բ վջժճսդզսձ... ՝՜ռ [ՠջժգձմբզձ զ եճխճ-

չջ՟ՠձբ///]» (ԻԱ 28—38, ԻԲ, 1—3)փ 
 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. դ՜ձ՜տզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճսձ՜վճըճս՜թ, 

ըճձ՜սճսդզսձզռ դՠջդՠջգ ըճսձ՜ռ՜թ, պՠխ—պՠխ վճտջ յ՜պ-

շճս՜թտձՠջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ դՠդՠս՜ժզ տՠջթճս՜թ, ՜ձժզսձձՠջգ՚ կ՜-

ղճս՜թփ 
 

  

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 3՜—83՜ [Հ]ճ՞զ՜յ՜հթ՜շ ՠս պզՠաՠջ՜էճհո 

/// Վ՜ջ՟՜ձ՜հ ՜ջ՜ջՠ՜է Պ՜ջաճսդզսձ Եջ՞ճհ ՠջ՞ճհձ 
/// 

Տՠո լՠշ. 1141, 305՝—27՝. Յշն՝. /3՜—6՝փ Մՠժձճս-

դզսձ /6՝—83՜փ Յզղ. իՠխ. /83՜—4՜փ 

Բ. 87՜—273՜ Տբջ Աշ՜տբէզ ՠշ՜կՠթզ ՠս տ՜ն ի-

շՠպճջզ ՠս ՜ձհ՜խդ վզէզոճվ՜հզ, ՜ղ՜ժՠջպզ ՠջզռ 
ՠջ՜ձՠէճհձ Գջզ՞ճջզ պզՠաՠ[ջ՜]էճհո չ՜ջ՟՜յՠպզ ՜-
ջ՜ջՠ՜է Բ՜ձ ըջ՜պ՜ժ՜ձ ճ՞բղ՜իտ ՠս ի՜ձծ՜ջՠխո 
զկ՜ոպ՜հՠխո զ Մՠժձճսդզսձ Ս՜իկ՜ձ՜ռ ՞ջճռ զ հզխլ 
կ՜ըդ՜ձ՜ռ ճկ՜ձռ ՝՜ձ՜ոզջ՜ռ, ՠխ՝՜ջռ ի՜ջ՜ա՜-
պ՜ռ ձճջզձ ՜ղ՜ժՠջպ՜ռ 

Տՠո լՠշ. 1234, 8՜—116՜. Ն՜ըՠջ՞՜ձ /87՜—95՜փ 

Վ՜ոձ Ս՜իկ՜ձ՜ռ /95՜—101՝փ ՜—զ /101՝—273՜փ  

Գ. 275՜—91՝ Նճջզձ պբջ Աշ՜տՠէզ Սզսձՠ՜ռ 

ՠյզոժճյճոզ զ Տՠոճսդզսձ ՝՜ձզձ  ճջ ՜ոբ. Ակՠձ՜հձ 
մ՜ջ պ՜ձնՠէզ բ. Աս՞ձՠ՜ պժ՜ջզո, Քջզոպճո —  Զզ՛ձմ 

բ  ճջ ՜ոբ. Ակՠձ՜հձ  մ՜ջ պ՜ձնՠէզփ Պ՜պ՜ոը՜ձ. 

Վՠջ՜հ ՜հ՟ ՝՜ձզ ԼԳ զձմ ըձ՟ջՠէզ բ... ՠս չ՜ոձ ՜հոտ՜ձ 

յ՜պծ՜շ՜ռ ՜ո՜ռ, դբ. Ակՠձ՜հձ մ՜ջ պ՜ձնՠէզփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

273՜ Գջՠռ՜ս Լճսթկճսձտ Ս՜իկ՜ձ՜ռ դչզձ ՌՁԲ 

(1633), լՠշ՜կ՝ ԸՍպՠվ՜ձճո ՟յջզ Ակ՜ոզ՜ռճհ, ճջտ 

ի՜ձ՟զյզտ ոըկ՜հ հզղՠռբտ զ ՝՜ջլջ՜դշզմ ՜խրդո լՠջ 

կզճչ Հ՜հջ կՠխ՜հզս. ՜կբձփ 

291՝ Ոջճռ ՠս ակՠա վջժՠոռբ կ՜ջ՟՜ոբջձ Քջզո-

պճո զ ՟՜շձ ՟եճըճռ ՠս պ՜ձն՜ձ՜ռ. ՜կբձփ Հ՜հջ կՠջ 

ճջ:  

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 86՜փ 
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 Գջզմ՚ իՠխզձ՜ժգ (՛ ):     
    Թՠջդ՚ 249+1 ժջժ. 148փ Պջ՜ժ՚ Ա—ԻԳ×12 (Բ–Զ 8, ԺԴ, 

ԺԵ, ԺԸ 12+1, ԺԶ 12+3, ԺԹ 5, ԻԳ 11)փ Նզսդ՚ դճսխդփ 
Մՠթճսդզսձ՚  17,4 x 11,5փ Գջճսդզսձ՚ կզ՜ոզսձփ Գզջ՚ ձրպջ՞զջ 
(ձկճսղ՚ 26 ՜)փ Տճխ՚ 28փ Կ՜ակ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ 
ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժպ՜սփ 
Պ՜իյ՜ձ՜ժ՚ 2—2 + 2, դճսխդ (Ի ՟.)փ 

     

Վզծ՜ժ՚ ՜ձ՝՜ս՜ջ՜ջ, գձդՠշձՠէզ ՠձ կզ՜հձ 3—55, 
240—245 դՠջդՠջգ, կձ՜ռՠ՜էգ դդճս՜ժՠջ, ռՠռ՜ժՠջ, 138—
228 դՠջդՠջգ  տ՜հտ՜հճս՜թ,  յ՜պ՜շճպճս՜թ, ՜շ՜ձլզձ 
դՠջդՠջ ժ՜ակճս՜թ  թճսբձ– թճսբձ ՠխ՜թ ՝ՠժճջզժձՠջզռփ 
Նճջճ՞ճս՜թ Ի ՟՜ջճսկփ                                                                                                                                          

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

[Յճչի՜ձձզոզ չ՜ջ՟՜յՠպզ կՠժձճսդզսձ 
Եջ՞ճռ ՠջ՞ճհձ] 

  – 3՜—12՜ [Ն՜ը՜՟ջճսդզսձ] – Զ՜ջկ՜ձ՜էզ 

ըճջտ ըճջճռ Եջ՞ճհ ՠջ՞ճռո ա՜ջիճսջՠռճսռ՜ձբ ՠս 

՜յղՠռճսռ՜ձբ ազո... Փՠո՜հձ, ՜հոզձտձ՚ Բ՜ձձ 

Աոպճս՜թ ըրոզ գձ՟ ձկ՜, ՠս ՜ոբ. 

 — 12՜—245՜ [Բ՜ձ] ի՜կ՝ճսջՠոռբ ազո զ 

ի՜կ՝ճսջզռ ՝ՠջ՜ձճհ զսջճհփ [Մՠժձճսդզսձ] Զզ 

՝ձճսդՠ՜կ՝, ճջ ի՜կ՝ճհջձ ՠդբ ճմ իյզռզ ղջդճսձտ, ՜շ 

հճջո ի՜կ՝ճհջձ բ, ճմձ ՠջՠսզռզ ի՜կ՝ճհջձ, ՜հէ հճջե՜կ 

իյզ, հ՜հձե՜կձ ՠջՠսզ... Ահէ յ՜ջպ բ ի՜ս՜պ՜ռՠէճհձ 

Քջզոպճսոզ, ճջյբո ճսխզխձ ոզջՠ՜ռ ազձտձ, ՠս ձ՜ 

ՠսո աձ՜ ճսխխճսդՠ՜կ՝ ոզջՠոռբ, ազ ըճոպ՜ռՠ՜է 

՝՜ջՠ՜ռ ի՜խճջ՟ո էզռճստ՚ ղձճջիրտ ՠս 

կ՜ջ՟՜ոզջճսդՠ՜կ՝ Տՠ՜շձ կՠջճհ Յզոճսոզ 

Քջզոպճոզ , ճջճչ ՠս գձ՟ Հրջ ՠս գձ՟ Սճսջ՝ Հճ՞ճհձ 

չ՜հՠէ բ վ՜ՙշտ, զղը՜ձճսդզսձ ՠս յ՜պզս  ՜հեկ ՠս 

կզղպփ 

   — 3՜  [Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ իՠխզձ՜ժզ] Ի դվզձ 

Հ՜հճռ Մՠթ՜ռ ի՜ա՜ջ ի՜ջզսջ չ՜դոճսձ ՠս 

ՠջժճս(1713) հ՜կոՠ՜ձձ հճսձվ՜ջզ հ՜շ՜նձճսկ 

հ՜սճսջ, ճջ րջ կզ բջ, չ՜ոձ ՝՜աճսկ պՠձմ՜ձ՜ռո 

լՠշձ՜կճսը ՠխբ զ ՝՜ռՠջՠսճսդզսձ Եջ՞ճհ ՠջ՞ճհձ 

Յճչի՜ձձբո մչ՜ջ՟՜յՠպոփ Շձճջիՠռբտ, ՜խ՜մՠկ 

հ՜ձ՟՞ձճսդՠ՜ձո ձՠջճսկձ, ՠս պճստ զձլ րեզպո 

ա՜խրդո լՠջ, ազ ՞ճձՠ՜հ կ՜ո՜կ՝ զձմ ի՜խճջ՟ՠռ՜հռ 



 

ղձճջի՜ռ Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ ՠս ՜ձ՜կրդ  ի՜ոզռ հ՜ս՜ջպ 

ըճջճռ ոճջզձփ 

   89՜ Աջ՟, ՜խ՜մՠկ աձ՜աՠէզ՟, ազ հզղՠոռՠո 

ազո զ յ՜ձթ՜էզ հ՜խրդո՟ աՠխժՠէզոփ                                                              

113՜ Աջ՟, ՠջՠոո զ ձՠջտճհ ՞՜ջղ՜յ՜ջզ 

լՠջճսկ ՠս ի՜հռՠկ կզճչ Հ՜հջ կՠջզս ձՠջճսկձ 

ըձ՟ջճխզո ա՜ձ՜ո՜ջ՜ո Յճչի՜ձձբո մչ՜ջ՟՜յՠպզո 

ՠս թձճխ՜հձ զկճհ՚ Զ՜տ՜ջզ՜հզձ ՠս Եխզո՜՝բդզձ, ՠս 

ի՜ջ՜ա՜պզձ զկճհ Կզջ՜ժճո տ՜ի՜ձ՜հզձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ  ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

2՜ (ԺԸ ՟.) Շձճջիրտ ՜կՠձճխճջկ դ՜՞՜սճջզձ 

ոպ՜ռ՜հ ա՜հո էճսո՜՝ճսխը կ՜պՠ՜ձո ՠս ՜ձվ՜ձՠէզ 

՜ըճհՠ՜ձո ՠս ՜ձյ՜ջպՠէզ յ՜պճս՜ջո, ճջ գձ՟՟բկ 

ոպճսդՠ՜ձփ Եո` պբջ Խ՜մ՜պճսջ ձճս՜ոպ ՠս 

՜յզժ՜ջ, ՜յ՜ղ[ի]ձճջ ՜՝ՠխ՜հո, ճջ ՠկ ճպզռ իճխ ՠս 

կճըզջ կՠթզ ՠս պզՠաՠջ՜իշմ՜ժ ՠջն՜ձզժ Յճի՜ձձբո 

՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզձփ Աջ՟, ՜խ՜մՠկ ալՠա  

ոզջճչձ Քջզոպճոզ, ազ աո՜ժ՜ս հզղ՜պ՜ժ՜ռ ՜ջլ՜ձո 

՜ոպզ մՠխթ՜ձզռբտ, ՠս զձտձ՚ ՜կՠձ՜արջձ Աոպճս՜թ 

ալՠջ ՜ձճս՜ձտձ ՞ջՠոռբ զսջ ՟յջճսդՠ՜ձ ժՠձ՜ռփ Ոխն 

էՠջճստ զ Տբջ. ՜կբձփ 

  ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 2՜ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Յճչ-

ի՜ձձբո չ՜ջ՟՜յՠպ. դվ. Ռ [///](ԺԸ ՛ ՟.) փ 
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 ԺԵ — XV 

ՍՏԱՑՈՂ՚ Սզկբճձ չջ՟.փ 
ԹԵՐԹ՚ 105+1 (ժջժ.՚ 1). մ՞ջճս՜թ՚ 1՜՝, 104՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—

Թ×12 (Թ 9)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 17,4×12,8փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ 
ՠջժոզսձ (1՞՟—11՝՚ կզ՜ոզսձ)փ Գզջ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 33փ ԿԱԶՄ՚ 
՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ ՟շձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ պ՜ը-
պ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժպ՜սփ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 4+4, 
դճսխդփ 

 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 1՞փ 

Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձ (1՞)փ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜-

՞զջ (1՞)փ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. չՠջ՜ձճջճ՞ճս՜թ դՠջդՠջ, ըճձ՜սճսդզս-
ձզռ ըճսձ՜ռ՜թ, ռՠռ՜ժՠջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ ռՠռ՜ժՠջ, տՠջթճս՜թ, 

՜ձժզսձձՠջգ՚ կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  
— 1՞—103՝ Մՠժձճսդզսձ Յճ՝՜հ ի՜ս՜տՠ՜է ի՜-

կ՜շ՜սպ Վ՜ձ՜ժ՜ձզ չ՜ջ՟՜յՠպզ 

Տՠո լՠշ. 1166, 1՜—99՜. Յշն՝./1՞՟փ 1/1՟—16՜փ 

2/16՜—9՝փ 3/19՝—24՜փ 4/24՜—6՝փ 5/26՝—32՜փ 6/32՜—

4՜փ 7/ըղ՜—51՜փ 8/41՜—3՝փ 9/43՝—7՜փ 10/47՜—8՝փ 
11/48՝—51՜փ 12/51՜—3՜փ 13/53՜—5՜փ 14/55՜—7՜փ 

15/57՜—60՝փ 16/60՝—1՜փ 17/61՝—3՜փ 18/63՜—8՝փ 

19/68՝—75՜փ 20/75՜՝փ 21/75՝—8՜փ 22/78՜—80՜փ 

23/80՜—1՜փ 24/81՜—4՝փ 25/84՝—92՜փ 26/92՜—9՝փ 
27/99՝—103՝փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

103՝ Զպ՜շ՜յՠ՜է ՞թճխո ՠս ա՜ձյզպ՜ձ ՞ջզմո, 

ձ՜ՠս աՍզկբճձ չ՜ջ՟՜յՠպձ ՞ջճռո պբջ, ՠս ա՜կՠձ՜հձ 

՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջոձ ՠս աճսոճսռզմտձ հզղՠռբտ զ Քջզո-

պճո ի՜ձ՟ՠջլ թձճխ՜ստ, ՠս Աոպճս՜թ ալՠա հզղբ. ՜կբձ, 

՜կբձ, ՠխզռզ (ժջժ. 103՝)փ 

103՝ Ոչ ա՜հո ՞զջո նձնբ ձ՜ Աոպճս՜թ ազսջ ժՠ-

ձ՜ռ ՞զջձ նըձնբփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 104՜ Փ՜շտ ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ՚ Հ՜սջ 

ՠս Ոջ՟ճհ ՠս Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ. ՜կբձ: Ոջ ՠպ ժ՜ջճխճսդզսձ 

պժ՜ջ ՠս կՠխո՜դ՜ս՜է Թճսկ՜ ՟յզջ ՞ջմզ, ճջ ժ՜ակՠ-

ռ՜տ աոճսջ՝ Յճ՝՜հ Մՠժձզմո զ ՟ճսջո Սճսջ՝ Էնկզ՜թձ՜հ, 

զ չ՜հՠէճսկձ պՠ՜շձ պբջ Փզէզյյճո ժ՜դճխզժճոզձ, ճջ 

բ ն՜ի ՠժՠխՠռսճհ ՠս յ՜հթ՜շ տ՜ջճա պզՠաՠջ՜ռ, ըջ՜-

պզմ ՜ձա՞՜կ՜ռ, ճխճջկ՜թ, ՜խտ՜պ՜ոբջ ՠս ՝՜ջՠ՜ռ 

ժ՜կՠռճխ չ՜ձ՜ռ ՠս չ՜ձճջբզռ: Ակՠձ՜հձ ՜շ՜տզձճսդՠ-

՜կ՝ ա՜ջ՟՜ջՠ՜է ՜էՠ՜ստձ թՠջ՜ռՠ՜է, ՠս իճ՞ճչձ յ՜հ-

թ՜շ՜ռՠ՜է վ՜հէբջ տ՜ձ ա՜ջՠ՞՜ժձ:  

Փ՜շ՜ռ զ վ՜շո չՠջ՜ձ՜, 

Ըձ՟ Աոպճսթճհ ՝՜ակՠ՜է ը՜հպ՜հ,  

Հճ՞ճչձ ակ՜հՠէՠ՜է կպ՜ստ ռձթ՜ 

Ես ոջպզս ՝ՠջժջՠ՜է աճս՜ջծ՜ձ՜հ,  

աճջ ՠս Աոպճս՜թ զսջ հՠջժ՜ջ ժՠձրտ յ՜իՠոռբ. ՜-

կբձփ Թվզձ ՌՂԲ (1643) ՜կզձփ 

2. 104՜ (Շխ՜՞ջ՜ձկ՜ձ ձրպջ՞զջ) Ոչ ա՜հո ՞զջո 

նձնբ, ձ՜հ զձտձ նձնզ զ ժՠձ՜ռ ՞ջճհձփ Ի (20) ճս չՠռ 

՜սջձ ՜ս՜ջպՠռ՜ս ՞զջտոփ 

Ի Ռ ՠս պ՜ոձ (1561) դվ՜ժ՜ձզո 

Ջ՜ձտ ՜ջզձտ Յճ՝՜հ ՞ջտզո, 

Ջ՜կ՜էձ բ ՠյզոժայճո Վ՜ջ՜քՠռզո 

Ես ոճսպ Յ՜ժճ՝ Ոսխճսձժ՜ջռզո, 

Ոՙի ՠխճսժ բ հ՜հոկ զ չ՜հջզո, 

Ոջ մՠձտ պՠխ՜տ կՠտ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ, 

դՠջդգ ՠաջ՜ի՜պճս՜թ)փ 



ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 1՞ Գզջտո Սջ՝ճհ Էնկզ՜թձ՜ ՞ջտ՜- պ՜ձ բ, 1813փ 
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Կճոպ՜ձ՟ձճսյրէզ՛ո ՌՂԷ—ՌՃԺԱ — 1648—1662 

ԳՐԻՉ՚ Յ՜ժճ՝ Աժձՠռզփ ՍՏԱՑՈՂ՚ ՞ջզ՛մգփ 
ԹԵՐԹ՚ 296 (ժջժ.՚ 153, դշզմտգ՚ 267). մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—2՝, 

119՝—22՝, 205՜—6՝, 208՜—9՜, 214՝—6՝, 261՜—2՝, 
294՜—6՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԻԵ×12 (Գ 11, ԺԹ, ԻԵ 10)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ 
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 17,3×12,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջ 
(254՝—260՝՚ ՜հէ լՠշտ)փ ՏՈՂ՚ 24 (1՜—119՜, 27, 254՝—67՞՚ 1)փ 
ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ ՟շձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ 
պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ղՠջպ՜ա՜ջ՟ կՠպ՜տո, ոպճջզձ էճսո՜ձռ՜-
ժճխզձ՚ «Լճսթկճսձտ»փ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 1+1 (չ՜ջ՟՜՞ճհձ դճսխդ)փ 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 3՜, 123՜փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 217՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ 
Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ժՠձ՟՜ձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, 
ճսջճս՜՞թ՜հզձ, ժ՜ձ՜մ, ՟ՠխզձփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. դ՜ձ՜տզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճսձ՜վճըճս՜թ. 
ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ դՠդՠս՜ժզ տՠջթճս՜թ, ՟շ-
ձ՜ժզ չՠջզձ ՠս ձՠջտզձ ՠաջՠջգ, ձ՜ՠս դզժճսձտգ՚ կ՜ղճս՜թփ 

 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 3՜—105՜ [Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհ Մՠժձճսդզսձ 

Յճ՝՜հ] 

Տՠո լՠշ. 1167, 128՜—86՜. [Ց՜ձժ]/մզտփ 1/3՜—9՜փ 

՜/9՜—16՜փ ՝/16՜—24՝փ 2/24՝—7՝փ 3/27՝—31՝փ 4/31՝—5՜փ 

5/35՜—9՝փ 6/39՝—42՝փ 7/42՝—6՜փ 8/46՜—50՝փ 9/50՝—2՝փ 

10/52՝—7՝փ 11/57՝—83՝փ 12/83՝—96՜փ 13/96՜—105՜փ Յզղ. 

իՠխ./մզտփ 

Բ. 105՜—12՜ Խ՜ա՜է զկ՜ոպ՜ոզջզ Տճսո՜ռճհ 

՜ո՜ռՠ՜է Վ՜ոձ ՝՜ձ՜ժ՜ձ իճ՞ճհ ՞զպճսդՠ՜ձ, դբ 
ճջյբ՛ո բ, ժ՜կ ազ՛ձմ բ ո՜իկ՜ձ ձճջ՜ — [Գ]զպճսդզսձ 

էզռզ լՠա, ճջ Աոպճս՜թ ա՝՜ձ՜ժ՜ձ կ՜ջ՟ժ՜հզձ իճ-

՞զձ... 

Գ. 112՜՝ Յ՜խ՜՞ո կ՜ջկձճհ ՞ճջթճռձ — Եդբ ժ՜-

կզո ճսո՜ձՠէ չ՜ոձ կ՜ջկձճհձ, ՠդբ ճջյբո ոպՠխթՠ՜է բ 

հԱջ՜ջմբձ... 

Դ. 113՜—6՜ Պ՜պկճսդզսձ հ՜խ՜՞ո ՜շձՠէճհձ 

պ՜ծ՜ժ՜ռ աՍճսջ՝ Նզժճխճո ՠժՠխՠռզձ զ լՠշ՜ռո 
Հ՜հճռ, ՠս պ՜էճհձ աՍճսջ՝ Հջՠղպ՜ժ՜յՠպձ ՠժՠխՠ-
ռզո Հ՜հճռ վճը՜ձ՜ժ ձճջ՜ (Ի Ժ՜կ՜ձ՜ժ՜՞ջճսդՠ-
ձբձ Գջզ՞ճջզ Դ՜ջ՜ձ՜խռսճհ) — Ի ե՜կ՜ձ՜ժո զղը՜-

ձճսդՠ՜ձ պ՜ծժ՜ռ ոճսէտ՜ձ Մճսջ՜պզ... ՠս կ՜խդ՜-

ձ՜ստ ոճռ՜ Տբջ կՠա ճխճջկՠոռզ. ՜կբձփ Հ՜հջ կՠջ ճջ 

հՠջժզձոփ 

Ե. 116՝—8՜ Պ՜պկճսդզսձ ձճջ չժ՜հզձ Քջզոպճ-

ոզ՚ ոջ՝ճհձ Գ՜՝ջզբէզ — Յ՜հոկ ՜սճսջ ձ՜ի՜պ՜ժճսդզսձ 

ձճջ չժ՜հզձ Քջզոպճո, ոջ՝ճհձ Գ՜՝ջզբէզ... Զճջ ՠս ՠո՚ 

Յ՜ժճ՝ թ՜շ՜հ Աոպճսթճհ ՠս ոջ՝ճհո պՠոՠ՜է աՠխՠ՜էոձ, 

ՠս էճսՠ՜է այ՜պ՜ոը՜ձզոձ, ՞ջՠռզ զ վ՜շո Աոպճսթճհփ 

Գջՠռ՜ս ՜հո զ դվ՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ ՌՃԺԱ (1662) ՜կզ, 

ոՠյպՠկ՝ՠջ ՜կոճհ ԺԷ, ՜սջձ ԴՇ—զփ Տբջ Աոպճս՜թ, ՝՜-

ջՠը՜սոճսդՠ՜կ՝ ոջ՝ճհո ճխճջկՠ՜հ ոպ՜ռ՜սխզ ՞ջճհո, 

ձ՜ՠս ՞թճխզո. ՜կբձփ 

Տՠո պյ. «Հ՜հճռ ձճջ չժ՜ձՠջգ», Վ՜խ՜ջղ՜յ՜պ, 

1903, բն 484—487փ 

Զ. 118՜—9՜ [Պ]՜պկճսդզսձ պբջճսձ՜ժ՜ձ 

յ՜պժՠջզձ, աճջ ը՜մՠռզձ իջբ՜հտձ զ Բզսջզպճձ տ՜-
խ՜տզ, աճջ ՠս յ՜պկՠ՜ռ ոճսջ՝ձ Ադ՜ձ՜ո Ախՠտո՜ձ-
՟ջճս ի՜հջ՜յՠպձ — Ի Բզսջզպճձ տ՜խ՜տձ, ճջ բ կՠջլ 

՜շ ո՜իկ՜ձո Տզսջճոզ... 

Է. 123՜—204՝ [Աձ՟ջբ՜ոզ Կ՜յ՜՟ճչժ՜ռսճհ 

Մՠժձճսդզսձ Յ՜հպձճսդՠ՜ձձ Յճչի՜ձձճս] 

Տՠո լՠշ. 2520, 256՜—343՜. Ն՜ը՜՟ջ./123՜—4՝փ 

Գէճսըտ/124՝—6՝փ Նՠջ՜թճսդ./126՝—9՝փ § ՜—ի՝/129՝—

204՝փ Յզղ. Նՠջոզոզ Լ՜՝ջճձ՜ռսճհ/ մզտփ 

Ը. 207՜ [Դ՜պ՜սճջտ ՠս դ՜՞՜սճջտ Իոջ՜հբէզ] — 

Ահո ՠձ ՟՜պ՜սճջտ, ճջ ժ՜հզձ Իոջ՜հբէզ. Յՠոճս ճջ՟զ 

Ն՜սՠ՜հ՚ ՜կո ԻԵ... Մզպ՜՜է՚ ՟ճսոպջ Եջՠկզՠ՜հզ Իխճ՝-

ձ՜հփ 
Թ. 209՝—11՜ Յ՜խ՜՞ո ոճսջժճսձզձ, ճջ հ՜սճսջո 

ոճսէպ՜ձ Մճսջ՜պզ ՠխՠս («Յ՜ժճ՝զ բ») — Յ՜հպձՠկ 

լՠա զջո ե՜կ՜ձ՜ժզ, /Ոջ ժ՜պ՜ջբջ կՠջճսկ ՜կզ, /Սճսէ-

պ՜ձ Մճսջ՜պ հ՜ա՞բձ պ՜ծժզ, /Սճսջժճսձ ՜ջ՜ջ հԸո-

պ՜կյրէզ... // (219՝) Հ՜ա՜ջ ճսդոճսձ ՠս մճջո դզս բջ, 

(1635) /Մ՜հզո ՜կոճհ պ՜ոձ ՠս Թ բջ, /0ջձ ԴՇ—զ ՜-

ձճս՜ձբջ, /Ոջ իջճչ՜ջպ՜ժձ ձ՜ ի՜ո՜ձբջ... // (211՜) 

Զո՜ժ՜ս ՝՜ձզժո զ հճպ ի՜ձզ, /Աձզկ՜ոպ ՟յզջո`  

Աժըձռզ /Զ՜ձճսձո հզղկ՜ձ մՠկ ՜ջե՜ձզփ /Ահէ հ՜շ՜ն՜՞-

ջբձ թ՜ձզռզ... 

Ժ. 211՝ Ի Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձբ ՞ջճռ, («Ն՜ա՜ջբդՠ 

՜ո՜ռՠ՜է ՠ») — Նժջպզէ ո՜ժ՜հձ գոպ ՝՜ջՠ՜ռ, /Ջ՜-

ձզս հ՜խդբ կ՜ջ՟ գոպ ժ՜ջՠ՜ռ... ՠս դճս՜ժ՜ձ ԵՂԷ ՅԱ-

ԿՈԲ (1616)... Ես ոճչ՜ս էզձզ ՝՜ձ ՠս զջ, /Աձճսձո ՞էը՜-

՞ջբձ թ՜ձզջփ 

ԺԱ. 211՝—4՜ Դ՜ջլՠ՜է ըջ՜պտ յզպ՜ձզ զ 

՝՜ձզռ Նճսղջեվ՜ձզձ — Ակՠձ՜հձ կ՜ջ՟ ճջ ՞զպբ 

ամ՜վո ՜ձլզձ զսջճհ հզձբձ ճխնճհձ կ՜պճսռբտ... 

Տՠո պյ. «Խջ՜պտ Նճսղզջճս՜ձզ», Եջՠս՜ձ, 1966, բն 

85—92, aփ 

ԺԲ. 217՜—54՜ Պ՜պծ՜շ պՠոճսդՠ՜ձ ՜խ՜սդզռ 

յ՜պ՜ջ՜՞զձ (Յճչի. Աջծզղՠռսճհ)... 

Տՠո լՠշ. 1054, 83՜—118՝. Ն՜ըՠջ՞՜ձ /217՜—8՜փ 

՜/218՜—54՜փ 

ԺԳ. 254՝—60՝ Նճջզձ տ՜ջճա հԵջճսո՜խբկ ՞ձ՜-

էճհ, զ ՝՜ձձ Եո՜հՠ՜. Եժ՜հտ ՠէռճստ զ էՠ՜շձ Տՠ՜շձ ՠս 



 

զ պճսձ Աոպճսթճհ Յ՜ժճ՝՜հ — [Բ]՜խլ՜ձտ ՝ըձ՜սճ-

ջՠ՜է ՝՜ձ՜ժ՜ձ՜յբո ՠջժզջ ՜շ ՠջժզձ... 

ԺԴ. 263՜—93՜ Տՠոճսդզսձ տձձճսդՠ՜կ՝ ՜խրդզռ 

ոճսջ՝ ՜սՠպ՜ջ՜ձմզձ Յճչի՜ձձճս, զ ըձ՟ջճհ Սպՠ-
վ՜ձձճո չ՜ջ՟՜յՠպզ Յ՜ժճ՝ՠռճհ, զ պբջ Նՠջոբո ՜-
ղ՜ժՠջպբ զսջկբ — [Գ]զջ տճհճռ յ՜պճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ՟ 

կզսո՜ձ՞՜կ ՠս ՠջժզռո, ի՜հջ ոճսջ՝, ՠի՜ո ՜շ զո... 

— 293՜ [Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ իՠխզձ՜ժզ] — Ոՙ ի՜հջ 

յ՜պճս՜ժ՜ձ Սպՠվ՜ձճո, ազ զ ՞էճսը բ՜թ ղձճջիձ Աո-

պճսթճհ աըձ՟ջՠէզո զ լՠշձ պ՜շ՜յՠ՜էո ՞ճջթ՜ջ՜ձզ, զ 

վ՜շո զսջ ՠս զ չ՜հՠէո տճսկ՟ ի՜ս՜պճռ ՠս ծղկ՜ջզպ: 

Ոջ ՜շ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձո ոզջճհ, ճմ ՠդբ գոպ ճջճսկ 

յ՜ջպձ բջ ժ՜կ ա՝՜ս՜ձ՟՜ժձ ՜թՠէ զ էճհո աճջո արջճս-

դզսձ, ճջ ՜ձի՜ո բջ հզձբձ, ՜հէ վճսդ՜ռՠ՜է կզ՜հձ իձ՜-

ա՜ձ՟ճսդՠ՜կ՝ ճջ՟զ՜ժ՜ձո իյ՜պ՜ժճսդՠ՜կ՝ յ՜պ-

ծ՜շո ձզսդՠ՜է զկ՜ոպձճհ՟ ՜շ զ լՠսո ձճջզձ զկ՜ոպճս-

դՠ՜կ՝ ՝՜ջլջ՜ձ՜է ղձճջիրտձ Քջզոպճոզ Աոպճսթճհձ 

կՠջ ՠս հճսոճհ, ճջ բ ՜սջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. 

՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

118՜ (Տՠո)փ 

254՜ Ոչ ՠխ՝՜յջտ ՠս ժ՜պ՜ջզմտ ոճսջ՝ ըճջիջ՟ճհո 

՜ոպճս՜թ՜հզձ յ՜պճսզջ՜ձ՜ռձ ճջ զ Վՠջձ՜պճսձձ 

յ՜պճսզջՠ՜ռ ՜շ՜տՠէճռձ, Տբջ կՠջ ՠս Փջժզմձ Յզոճսո 

Քջզոպճո ՝՜ջ՝՜շՠռ՜ս. Զ՜հո ՜ջ՜ջբտ ՜շ զկ հզղ՜-

պ՜ժ: Ես ՠո ՜ձյզպ՜ձ զ կ՜ձժճսձո ՠժՠխՠռճհփ 

293՝ (Կզոճչ մ՜վ էճս՜ռճս՜թ ՠս ի՜ազս ձղկ՜ջՠէզ) 

Զչՠջնզձ ոպ՜ռ՜սխ ոճսջ՝ ՞ջճռո` Աժձռզ Յ՜ժճ՝ ՟յզջ 

ՠս աթձ՜սխո ձճջզձ /// ՠս ակ՜իպՠոզ /// ՜հէՠս աժճխ՜ժզ-

ռձ /// ՠս աճջ՟զոձ աՅճչ՜ձբոձ ՠս աՄ՜ջպզջճոձ հզղՠ-

ռբտ ՜շ Տբջ, ճջ ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ զ Քջզոպճոբ Աո-

պճսթճհ. ՜կբձփ Եխՠս ոպ՜ռճսկձ ոճջ՜ ՌՂԷ (1648) ՜կզ, 

հճջճսկ հ՜սճսջո կՠշ՜ս ոճսէտ՜ձ Իյջ՜իզկձ, ՠս ձոպ՜ս 

ոճսէտ՜ձ Մճսի՜կ՜պձ դ՜՞՜սճջ հԸՍպ՜կյ՜սէ, ՠս զ 

ոճջ՜ հ՜[սճսջ]փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

293՝ Զչՠջնզձ գոպ՜ռրխ ոճսջ՝ ՞ջճհո՚ աԲճսա՜ձ-

՟զՠռզ աՍ՜ջ՞զո չ՜ջ՟՜յՠպձ հզղՠէ ՜խ՜մՠկփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 2՝, 12՝ (Ձճս՜լՠս, ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ) 

Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Փզէզյյճո ՠջբռփ 3՜ (Կ՜ջկզջ) Գզջ-

տո Սջ՝ճհ Էնկզ՜թձ՜ ՞ջտ՜պ՜ձ բ, 1813փ 3՝ (Կէճջ, ոՠս) 

Ս՜ջ՞զո /// (՜ձգձդՠշձՠէզ)փ 293՝ (Կէճջ, ոՠս) Քջզոպճ-

ոզ թ՜շ՜հ Ս՜ջ՞զո չ՜ջ՟՜յՠպփ 

1114 
Ժ Ո Ղ Ո Վ Ա Ծ Ո Յ  

(Ձՠշ՜՞զջգ ՝՜խժ՜ռ՜թ բ 2 կ՜ոզռ)  

Ձ՜՞՜չ՜ձտ ՊՀԴ — 1425 

ԳՐԻՉ՚ Սպՠվ՜ձճո ժջ. (5՜—110՝), Մ՜դբճո (111՜—
116՝)փ ՍՏԱՑՈՂ՚ Դ՜սզդ չ՜ձ՜ի՜հջ ՠս Ս՜ջ՞զո ժջ.փ 

ԹԵՐԹ՚ 210. մ՞ջճս՜թ՚ 1՝, 4՝, 11՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԺԱ×12 (Բ 11, 
Ժ մզտ, ԺԱ 9) +Ա—Ը×12 (Ա, Ը 11)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 
16×12փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 26 (Ա), 30 (Բ)փ 
ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟, ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, 
՜ոպ՜շգ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժպ՜սփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 29՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջ 
(28՜), ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջ (103՝)փ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚  ժ՜ջկզջ, ոՠս, ղ՜՞՜-
ձ՜ժ՜՞ճհձփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — 1 (Ա) + 1 (Բ)փ Աձգձդՠշձՠէզփ 
Մ՜՞՜խ՜դ, ճսխխ՜՞զզթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜ս՜ռ՜թ ՠս ըճսձ՜ռ՜թ, յ՜պ-
շճս՜թ, ռՠռ՜ժՠջ, չՠջ՜ձճջճ՞ճս՜թփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ դՠդՠս՜ժզ տՠջ-
թճս՜թ, դզժճսձտգ՚ կ՜ղճս՜թ ՠս ռՠռ՜ժՠջփ 

Ծձդ. Ա կ՜ո՚ 1—116, Բ կ՜ո՚ 117—210: 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1. 5՜—27՜ [Պ՜պծՠձ պճսկ՜ջզ, ըկ՝՜՞ջճս-

դՠ՜կ՝ Յ՜ժճ՝՜հ Ղջզկՠռսճհ] — (ոժ. դՠջզ) /// ՞ձ՜հ ՠս 

ակձ՜ռՠ՜էոձ ՠջդ ԺԹ(19)=ԺԹ(19)... զ պբջճսձ՜ժ՜ձ 

Պ՜ոՠտզձ:  

2. 28՜—98՜ Մՠժձճսդզսձ պճսկ՜ջզ, աճջ ըձ՟-

ջՠ՜է Թճչկ՜հզ չ՜ջ՟՜յՠպզ Մՠթճվ՜հ չ՜ձ՜ռ ՜ո-
պճս՜թ՜՝ձ՜ժ ոճսջ՝ ճսըպզձ ՠս ոզջճչ աի՜հռճս՜թո 
ձճջ՜ ժ՜պ՜ջՠ՜է Յ՜ժճ՝ չ՜ջ՟՜յՠպզ Ղջզկՠռսճհ — 

Հ՜հռճս՜թո ՞ՠջՠջն՜ձզժ ջ՜՝ճսձ՜յՠպզ ՠս ՠջզռո ՠջ՜-

ձՠէճհ... 

Տյ. «Յ՜ժճ՝ Ղջզկՠռզ , Տճկ՜ջ՜՞զպ՜ժ՜ձ ՜ղը՜պճս-

դզսձձՠջ» , Եջՠս՜ձ, 1987, բն 188, Aփ 

3. 98՜—102՜ Նճջզձ Յ՜ժճ՝ չ՜ջ՟՜յՠպզ Ղջզ-

կՠռճհ Յ՜խ՜՞ո պճսկ՜ջ՜ժ՜ձ կ՜ժ՜ռճսդՠ՜ձ, դբ զ 
հճջճռ կ՜ջ՟ժ՜ձբ ՜ջիՠոպ՜սճջՠռ՜ս — Գզպՠէզ բ ազ 

ձ՜ը զ ձ՜ը՜ջ՜՞՜ջբբձ Մճչոբոբ րջզձ՜՟ջՠռ՜ս... 

Տյ. Աձ՟, բն 302, Aփ 

— 102՜՝ [Ոսխՠջլ Յ՜ժճ՝՜հ Ղջզկՠռսճհ ՜շ Թճչ-

կ՜ Մՠթճվՠռզ] — Փ՜շտ ՜ձ՝՜ե՜ձՠէզ Եջջՠ՜ժ ՜ձլ-

ձ՜սճջճսդՠ՜ձ ՠս կզ՜ժ ՝ձճսդՠ՜ձ... 

4. 103՝—5՜ Պ՜պկճսդզսձ չ՜ոձ ոճսջ՝ ՠս վջժ՜-

ժ՜ձ պձ՜սջզձ՜ժ՜ձ ոջ՝ճսդՠ՜ձռձ Քջզոպճոզ Աո-
պճսթճհ կՠջճհ, ՜հոյբո ճսո՜տ զ յ՜պկ՜՞ջ՜ռ զ դ՜-
՞՜սճջճսդՠ՜ձձ Կճոպ՜ձ՟զ՜ձճոզ Մՠթզ զ 
Կճո[պ]՜ձ՟ձճսյրխզո տ՜խ՜տզ. ՜հոյբո յ՜պկՠռ՜ս 



— Յճջե՜կ բ՜շ ադ՜՞՜սճջ՜ժ՜ձ տ՜խ՜տձ կՠթ դ՜՞՜-

սճջձ Ֆշ՜ձ՞՜ռ... 

5. 105՜—6՜ Կ՜ջ՞՜սճջճսդզսձ ռճսռկ՜ձ ՜սջի-

ձճսդզսձ՜՝ՠջ ռճսռ՜ժզո, Թբ ճչ ճտ ժ՜կ ճսոպզ ժ՜կ 

հճջճսկ ե՜կ՜ձ՜ժզ... — Ահո ՜կՠձ՜հձ զ իջ՜կ՜ձբ ոջ-

՝ճհձ Ս՜ի՜ժ՜հ Պ՜ջդՠսզ, լՠշ՜կ՝ձ Մճչոբոզ ՞ջմզ ձճ-

ջճ՞ՠռ՜ս զ Հ՜հտ զ վ՜շո Աոպճսթճհ... 

6. 106՜—7՝ [Հ՜ջռկճսձտ Դղըճհզ ՠս յ՜պ՜ո-

ը՜ձզտ Սճխճկճձզ]  

՜. 106՜՝ [Ն՜ըՠջ՞՜ձ] — Ի ՇՁ ՜կզձ ՠէ՜ձՠէճհ ճջ՟-

սճհձ Իոջ՜հՠխզ ոժո՜ս Սրխճկճձ ղզձՠէ ապ՜ծ՜ջձ... 

՝. 106՝—7՝ [Հ՜ջռկճսձտ ՠս յ՜պ՜ոը՜ձզտ] — Ն՜ը՚ 

ՠի՜ջռ չ՜ոձ Աոպճսթճհ ՜ոՠէճչ. Զզ՛ձմ բ Աոպճս՜թձ տճ... 

7. 108՜—16՝ Յ՜խ՜՞ո իջ՜սզջՠէճհ տ՜ի՜ձ՜հճս-

դզսձ ո՜իկ՜ձ՜՟ջճսդզսձ ՟՜ոպզ՜ջ՜ժճսդՠ՜ձ ձճ-
ջ՜թձՠ՜է կ՜ձժ՜ձռ, ճջտ իջ՜սզջՠէճռ զռՠձ հ՜ոպզ-
ծ՜ձ տ՜ի՜ձ՜հճսդՠ՜ձ. Խջ՜պտ ի՜ջժ՜սճջտ ՠս յզ-
պ՜ձզտ ՜ջ՜ջՠ՜է զ պբջ հԱշ՜տՠէճհ Սզսձՠ՜ռ ձ՜ի՜ձ-
՞ի — Աջ՟, գոպ ժ՜ջ՞զ ե՜կ՜ձ՜ժզձ չ՜ջեՠէ ակ՜ձ-

ժճսձո... 

8. 118՜—210՜ [Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհ Մՠժձճս-

դզսձ Յճ՝՜հ] 

Տՠո լՠշ. 1167, 128՜—86՜. Յշն՝. /117՜—21՜փ 

1/122՜—41՜փ ՜/127՜—33՝փ ՝/133՝—41՜փ 2/141՜—4՜փ 

3/144՜—7՝փ 4/147՝—50՝փ 5/150՝—3՝փ 6/154՜—6՝փ 

7/156՝—8՝փ 8/159՜—62՜փ 9/162՜—3՝փ 10/163՝—7՝փ 

11/167՝—90՜փ 12/190՜—200՝փ 13/200՝—9՝փ Յզղ. իՠխ. 

/209՝—10՜ (չջն.՚ «Ահէ ՠս ՠո, հՠջՠո ՜ձժ[ՠ՜է] ՜խ՜մՠկ ա՟՜-

ոո էճսոՠջՠ՜կզռ հզղկ՜ձ ՜ջե՜ձզ ՜շձբտ աիճ՞ՠսճջ ի՜հջձ զկ՚ 

աՅճի՜ձձբո աոջ՝՜ոբջ ժջճսձ՜սճջձ, ագձդզջձ զ ՟՜ոո տ՜ի՜-

ձ՜հզռ ճջ ՝՜աճսկո ՜ղը՜պՠռ՜ս զ չՠջ՜հ կՠջ: Տ՜ռբ ձկ՜ Տբջ 

Աոպճս՜թ աՠջժձզռ ՜ջտ՜հճսդզսձ. ՜կբձ)փ 

Բ. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձտ ԺԶ—ԺԷ ՟՟.] 
1. 1՝ (Նրպջ՞զջ, ԺԷ ՟.) Յ՜կէձ ի՜ջզսջ ճս տո՜ձ 

պ՜ջզ զ կբժ ՜կզո նճսջ ժճս ՜սջիձՠձ... ՠս հճջե՜կ ա՜հո 

՞ջՠռզ դվ[զձ] ՌՂՋ (1644) ՠս ա՞թճխո հզղՠ՜փ 

2. 2՜ (Նրպջ՞զջ, ԺԷ ՟.) Տճսկ՜ջզ իՠո՜յ բ — 

Կ՜է ա՞զջձ Ե զ չՠջ՜ // կզնճռ ճսպզտձ բ, ռճսռ՜ձբ 

աՅ՜հպձճսդզսձ... 

3. 3՜՝ (Նրպջ՞ջ՜ձկ՜ձ ՝ճէճջ՞զջ, ԺԶ—ԺԷ ՟՟.) — 

Ոչ ՠխ՝՜յջտ զկ ՠս վ՜շտ ոզջՠէզտ զկ, ՠս ՜ձլժ՜էզտ 

զկ... 

4. 4՜  [(Նրպջ՜ձկ՜ձ ՝ճէճջ՞զջ, ԺԶ—ԺԵ ՟՟.) 

՟ՠխ՜՞զջ] — Մ՜ջ՟ ճջ ձ՜ւ՜ոճպ էզձ[զ], ճջ զոժզ ռՠխ 

մզ էզձզ ՟ՠխ, ա՜հո յ՜ոպջ՜ոպՠ՜հ... 

5. 121՝  [(Բճէճջ՞զջ, ԺԷ—ԺԸ ՟՟.) Դՠխ չ՜ոձ 

տճսձ] — Մ՜հջՠկ՜ձ տճսկ՜ձ՜ժ ձոպՠ՜է բզձ ՠսդձ՜յ՝՜-

ե՜ձ ղ՜ի՜շճսհզձ... 

 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

27՜ (Ծ՜խժճխզ՛) Զ՜հո // (27՝) աճջ ՜ջ՜ջզձ ՠս 

ճսոճսռզձ, 

Աա՞զ կ՜ջ՟ժ՜ձ տ՜ջճաՠռզձ. 

Հ՜ս՜պո ոճսջ՝ ի՜ոպ՜պՠռզձ 

Աս՜ձ՟ ՜ձՠէճչ ա՜հո ՜ո՜ռզձ, 

Մՠա ՜սջզձ՜ժո ժ՜ջ՞ՠռզձփ 

Ծ՜խժՠէճհ ե՜կ՜ձ՜ժո դզսձ Հ՜հճռ Ռ ճս ԻԶ (1577) 

բջ ե՜կ՜ձ՜ժո լըկըշձ բջ. դճխճսդզսձ ՜ջբտ, ըզոպ ՜ձ-

՝՜ղպ ե՜կ՜ձ՜ժձ բջփ 

107՝ (Ծ՜խժճ՛խզ) Յՠոճսհ ՠխՠս թ՜խզժոփ Ահո հզղՠ-

ռբտ զ Քջզոպճո ՠս Աոպճս՜թ ալՠա հզղՠ՜ հ՜սճսջձ ՟՜-

պ՜ոպ՜ձզձ. ՜կբձ, ՜կբձփ 

102՝ Փ՜շտ ի՜կ՜՞ճհ ՠս կզ՜ոձ՜ժ՜ձ Սճսջ՝ Եջ-

ջճջ՟ճսդՠ՜ձ ՜ձ՝՜ե՜ձՠէզ ՠջջՠ՜ժ ՜ձլձ՜սճջճսդՠ՜ձ 

ՠս կզ՜ժ ՝ձճսդՠ՜ձ՚ Հ՜սջ ՠս Ոջ՟ճհ ՠս Հճ՞ճհձ Սջ՝ճհ,  

հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ Ոջ ՠպ ի՜ո՜ձՠէ զձլ 

հ՜ըկ՜ջ ՠս ոը՜է՜՞զջ ՞ջմզո՚ Սպՠվ՜ձճո, ՜ձճս՜կ՝ ՠս 

լՠսճչ կզ՜հձ ժջրձ՜սճջ ժճմՠռՠէճհփ Յ՜ս՜ջպ պճսկ՜ջ՜-

ժ՜ձ Մՠժձճսդՠ՜ձո զ հճսջ՜ըճսդզսձ ճսոճսկձ՜ոզջ՜ռ 

՜ձլ՜կ՝ ՠս զ յ՜իՠէ ՜ձոը՜է աէջճսկձ պրձզռ պբջճսձ՜-

ժ՜ձ Զ՜պզժձ ՠս ա՜հէոձփ Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս ո՜ հ՜ոպճս՜թ՜-

՝ձ՜ժ Սճսջ՝ ճսըպո ճջ ժճմզ Ձ՜՞՜չ՜ձտ գձ՟ իճչ՜ձՠ-

՜ս Սճսջ՝ Գՠպ՜ջ՞ՠէզո ՠս Սճսջ՝ Ս՜ջ՞ոզո Կսճսջ՜ձռ 

ժճմՠռՠ՜է ՠս ոճսջ՝ ՜նճհո Կզջ՜ժճոզ ՠս ՜հէ ոջ՝ճհո ճջ 

՜ոպ ժ՜ձ ի՜ս՜գՠ՜էփ Գջՠռ՜ս ՞զջտո զ դվ՜ժ՜ձզո Հ՜-

հճռ ՊՀԴ (1425), զ ըձ՟ջճհ իրջ չ՜ձզռո՚ Դ՜սդզ ՠս ձճ-

ջզձ ՜ղ՜ժՠջպզ՚ Ս՜ջ՞զո ժջրձ՜սճջզձ ՠս վ՜ժ՜հժ՜էզ, 

ճջ ոպ՜ռ՜ձ աո՜հ հզղ՜պ՜ժ զսջՠ՜ձռ ՠս թձրխ՜ռ զսջճռ: 

Զզ չ՜ոձ ՝՜աճսկ յ՜պծ՜շզ ոպ՜ձ՜հ կ՜ջ՟ ՞զջո ՠս 

պ՜հ ՞ջՠէ, ազ կՠտ ՜յ՜ժ՜ձ՜ռճս ՠս կ՜իժ՜ձ՜ռճս ՞ճ-

էճչ ճմ ՜ձ՜յ՜ժ՜ձտ կձ՜կտ: Ոջյբո ՜ոբ կ՜ջ՞՜ջբձ. 

Պ՜ձ՟ճսըպ ՠս ՜ձռ՜սճջ ՠկտ ճջյբո ՜կՠձ՜հձ ի՜ջտձ 

կՠջ ոպ՜ձ՜կտ ա՞զջտո, ազ ՜ձ՜յ՜ժ՜ձ ժՠձ՜ռձ ՜ջե՜-

ձզ էզռճստ ղձճջիրտ Քջզոպճոզ. ազ ՜ոբ կ՜ջ՞՜ջբձ. 

Եջ՜ձզ ճջ ճսձզռզ ա՜ս՜ժ զ Սզճձ ՠս  // (103՜) զռՠձ ձճ-

ջ՜ հԵջճսո՜խբկփ Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս հ՜շ՜նձճջ՟ճսդՠ՜ձ ՜ա-

՞զո Հ՜հճռ պՠ՜շձ Պ՜սխճոզ, ՠս հ՜ջիզՠյզոժճյճոճս-

դՠ՜ձ կՠթ ձ՜ի՜ձ՞զո Աջ՜ջ՜պՠ՜ձ պբջ Յճի՜ձզոզ 

ձճջգձթ՜հ, գձ՟ճսձ՜ժ ձճջ ղձճջի՜ռձ Քջզոպճոզ, ազ բ 

գձ՟ճսձճխ ՞ՠջ զ չՠջճհ պճսրխբձ ՜ձգձ՟կզն՜՝՜ջ ՠս 

՝՜ղըրխ ժ՜ջրպՠէճհ ՜ձլ՜ձռ կզնձճջ՟ճսդՠ՜կ՝: Զճջ 

Տբջ Աոպճս՜թ յ՜իՠոռբ ՠջժ՜ջ ՜կրտ հ՜կՠձ՜հձ վճջ-

լճսդՠձբ ի՜ջ՜ա՜պ ՠխ՝րջրտձ զսջճչտ. ՜կբձփ Ես զ 

՝շձ՜ժ՜էճսդՠ՜ձ Ստ՜ձ՟՜ջզձ, ճջ՟ճհ Ոսոճսվզձ Թճջ-

՞ճկՠ՜ձ, ՠջժջճջ՟ ՜ղջ՜վ ՜ա՞զո Հ՜հճռ ՠս ՜սՠջճխ ՠ-

ժՠխՠռՠ՜ռ, ՠս զ յ՜ջձճսդՠ՜ձ ՠջժջզո Փզջխ՜զյզ ՠս 

Աս՟ճսէզ՚ դճշ՜ձռ Ս՜ի՜դզփ Աջ՟, ՜խ՜մՠկ ճջտ ի՜ձ՟զ-

յզտ հ՜հոկ պ՜շզո ճսո՜ձՠէճչ, ժ՜կ ճսոճսռ՜ձՠէճչ, ժ՜կ 

գձ՟րջզձ՜ժՠէճչ, հզղՠռբտ աչՠջճհ՞ջՠ՜է՟` ապբջ Յճի՜-

ձբո ՠս աԴ՜սզդ, աՍ՜ջ՞զո վ՜ժ՜ժ՜է ՠս ա՜հէ կզ՜՝՜ձ զ 

պՠխճհո, ազ ՝՜աճսկ ՠջ՜ըպ՜սճջտ ՠձ կՠա զ յբպո իճ-



 

՞ՠսճջզ ՠս կ՜ջկձ՜սճջզ, աճջ ճմ ժ՜ջՠկ գձ՟ ՞ջճչ ՜ջ-

ժ՜ձՠէ աՠջ՜ըպզո ոճռ՜: Ըձ՟ ձկզձ ՠս ազո ա՜ձ՜ջե՜ձո 

աիՠխ՞ո զ ՝՜ջզձ ՠս ա՜ջզ՜ռՠ՜էո զ մ՜ջձ ՜ջե՜ձզ ՜շ-

ձբտ հզղՠէճռ կզճչ Աոպճս՜թ ճխճջկՠոռզ ՠս Աոպճս՜թ հզ-

ղճխ՜ռ հզղբ զ ՝՜ջզձ. ՜կբձփ 

105՜ Զո՜ժ՜ս ՞թճխո հզղՠ՜, ճչ ոճսջ՝ գձդՠջ-

ռճխտփ 

116՝ Զոպ՜ռ՜սխ ոճսջ՝ ՞ջճռո՚ աՍ՜ջ՞զո կՠշՠ՜է 

ճ՞ճչ ՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ Տբջ, իճ՞ՠսճջ ՠս կ՜ջկձ՜սճջ թձճ-

խ՜ստ կՠջճչտ: Ահէ ՠս աժ՜յճխ ոճջ՜՚ աԹճկ՜ ՠս աՆՠջ-

ոբո հզղՠռբտ զ Քջզոպճոփ Զկՠխճսռՠ՜է ՞ջզմ` աՄ՜դբճո 

՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ Տբջ. դվզձ ՊՀԸ (1425)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

11՜ (Նրպջ՞զջ, ԺԷ ՟.) Աջ՟, ՠո՚ կՠխ՜ստ էռՠ՜է զ 

թձճսձ՟ո ՠժՠխՠռճհ յզպ՜ժ ՜ձճսձ Գջզ՞ճջ չ՜ջ՟՜յՠպ 

Բ՜խՠղՠռզ, ըոպ՜ռ՜հ ա՞զջտո ա՜հո հզղ՜պ՜ժ զձլ ՠս 

թձ՜սխ՜ռ զկճռ՚ Ակզջ՜խզձ, Հշզվոզկզձ ՠս ՠխ՝՜սջձ 

զկճհ՚ Պ՜է՜ո՜ջզձ, տսՠջձ զկճհ՚ Եվջճոզձզձ ՠս կՠթ 

յ՜յճսձ զկճհ՚ կ՜ի՟՜ոզ Է՟էզղ՜հզձփ Աջ՟, ճջտ ի՜ձ՟զ-

յզտ ոկ՜ պ՜ձՠէճչ հզղՠռբտ ազո աԳջզ՞ճջ չ՜ջ՟՜-

յՠպո, ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ զ Քջզոպճոբ Աոպճսթճհ կՠ-

ջճհփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 3՝ Գզջտո Սճսջ՝ Էնկզ՜թձ՜հ ՞ջտ՜-

պ՜ձ 181 (՛)փ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜, 103՜, 210՝փ 

1115 
Ժ Ո Ղ Ո Վ Ա Ծ Ո Յ  
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ԹԵՐԹ՚ 225փ ՊՐԱԿ՚ 1×7+Ա—ԺԹ×12 (Բ 14, Է 6, ԺԳ 13, ԺԵ 
11, ԺԷ 10, ԺԸ 8)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 17,3×12,5փ ԳՐՈՒ-
ԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ Գզջ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 27փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜-
՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ ՟շձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ ոպճս՜ջ՜դճսխդ, ՜ոպ՜-
շգ՚ ժպ՜ս (ժ՜ջկզջ ՠս ժ՜ձ՜մ)փ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 8՜, 
196՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձ, դշմձ՜հզձ (177՝)փ 
Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջ, ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — 1 (Ա) + 1 (Բ)փ Ճ՜շփ ԺԱ—ԺԲ 
՟՟.փ Մ՜՞՜խ՜դ, ճսխխ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ռՠռ՜ժՠջ, ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջ, էճս-
ո՜ձռ՜ՠաջՠջգ՚ կ՜ղճս՜թ, գձժ՜թ դՠջդՠջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ ժզո՜-
կ՜ղ, ռՠռ՜ժՠջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

1. 1՜՝ Վ՜ոձ ՜ոյ՜ջզա՜ռ — Ք՜ն ՠջժջ՜մ՜վտ 

ՠս ձՠջիճսձտ ՜ղը՜ջի՜՞ջճսդՠ՜ձ ՜հոյբո ՜ո՜ռզձ. 

Մ՜ոձ ՀԱ կխճձ բ... 

2. 2՜—123՝ [Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհ Մՠժձճսդզսձ 

Յճ՝՜հ] 

Տՠո լՠշ. 1167, 128՜—86՜. Յշն՝. /2՜—7՝փ 1/8՜—

31՜փ ՜/14՝—22՝փ ՝/23՜—31՜փ 2/31՝—4՝փ 3/34՝—9՜փ 

4/39՜—42՝փ 5/42՝—7՜փ 6/47՜—50՝փ 7/50՝—3՝փ 8/53՝—8՜փ 

9/58՜—60՜փ 10/60՜—5՝փ 11/66՜—100՝փ 12/100՝—14՝փ 

13/114՝—23՝փ Յզղ. իՠխ.] /123՝փ 

3. 124՜—71՜ Յ՜խ՜՞ո կՠժձճսդՠ՜ձ Քՠջ՜ժ՜-

ձզձ, աճջ կՠժձՠ՜է բ Մՠթ չ՜ջ՟՜յՠպձ Վ՜ջ՟՜ձ, զ 
ըձ՟ջճհ դ՜՞՜սճջզձ Հ՜հճռ Հՠդկճհ... 

Տՠո լՠշ. 267, 247՜—311՝. ՜/124՜—5՜փ ՝/125՜—

6՝փ ՞/126՝—7՜փ ՟/127՝—8՜փ ՠ/128՜—9՜փ ա/129՜—33՝փ 

բ/133՝—4՜փ գ/134՜—5՝փ դ/135՝—6՜փ ե/136՜—7՜փ 

ե՜/137՝—8՜փ ե՝/138՝—48՝փ ե՞/148՝—51՜փ ե՟/151՝—3՜փ 

եՠ/153՜՝փ եա/153՝—4՝փ եբ/154՝—6՝փ եգ/156՝—7՝փ 

եդ/157՝—61՝փ զ/161՝—6՜փ զ՜/166՜—8՜փ զ՝/168՜—9՝փ 

զ՞/169՝—71՜փ 

Տյ. Վ՜ջ՟՜ձ Աջՠսՠէռզ, «Մՠժձճսդզսձ տՠջ՜ժ՜ձզ», Ե-

ջՠս՜ձ, 1972, բն 73, Bփ 

4. 171՜՝ Յ՜շճ՞՜ձճսդզսձոձ յ՜պ՜շզժո աճջ 

՞զպզ — Շՠղպճէճջձ ՠջՠտ պՠխզ ճսձզ... 

5. 171՝—2՝ Մճչոբոզ Խճջՠձ՜ռսճհ Բ՜ձ զկ՜ո-

պճսդՠ՜ձ — ՅԱոպճսթճհ ըձ՟ջճչ ՠս զկ՜ոպճսդՠ՜կ՝ 

ի՜ոպՠռ՜ս կ՜ջ՟ժ՜հզձո պՠո՜ժ... 

6. 172՝—3՜ Յ՜խ՜՞ո ՜շճ՞՜ձճսդՠ՜ձռ  (կզնզռ 

յ՜ժ՜ո՜սճջ. դՠջդ բ գձժ՜թ) 

Տՠո ձճհձզ գձ՟՜ջլ՜ժգ՚ 166՜—8՜փ 

7. 173՜՝ [Խջ՜պ ՞ջմճսդՠ՜ձ, հճջ ՜ջ՜ջՠ՜է բջ ա-

ո՜ հ՜շ՜նճհձ Գբճջ՞ՠ՜հ չ՜ջ՟՜յՠպզձ.... լՠշ. 267, 
418՜] 

՜. 173՜ Ոչ ՠխ՝՜հջ, հճէճչտ ՠձ չ՜ոձ ՜հոճռզժ 

ըձ՟զջտ... կզճչ ՝՜ձզս աի՜ա՜ջ՜ռ յ՜պ՜ոը՜ձզ (լՠշ. 

267, 425՝—7՝): 
՝. 173՜՝ [Խջ՜պ ՜շ Կճոպ՜ձ՟զձ ՞ջզմ՚ Ա—Ք] 

— Աշ տՠա զկճհ ՝՜աժբ կզ՜՝՜ձ՜ռ ՞զջ ՞ջմճսդՠ՜ձ... 

՞. 173՝ [Խջ՜պ ՜շ Սպՠվ՜ձճո Գճհձՠջզռ՜ձռ 

Ա—Ք] — Աի՜ ՝՜ձ՜կ տՠա ՞ջմճսդՠ՜ձ ՟ճսշձ ըջ՜-

պճս... 

8. 174՜—7՜ Մՠժձճսդզսձ ՝՜շզռ Քՠջ՜ժ՜ձզձ — 

Վՠջթ՜ձճսդզսձ. Ըձդՠջռճխճսդզսձ... 

9. 177՝—95՝ Յ՜խ՜՞ո տՠջ՜ժ՜ձզ — Յՠջժճսռ զկձ 

յ՜պծ՜շ՜ռ կ՜ջ՟ճհո ՞ճհ՜ռՠ՜է ի՜ոպ՜պՠռ՜ս... 

՜. 181՝—2՝ Յ՜խ՜՞ո ճէճջ՜ժ՜ռ — Բ՜ռ՜գ՜ձ-

մճսդզսձ հճէճջ՜ժզո... 

՝. 182՝—4՜ Յ՜խ՜՞ո պ՜շզ — Աջ՟ ՠս հ՜հոկ 

ոժզա՝ձ... 



՞. 184՜—91՝ Յ՜խ՜՞ո չ՜ձ՞զ — Աջ՟, զ՝ջՠս ՠ-

՞զպ ՜ջճսՠոպ... 

՟. 191՝—2՝ Բ՜հ — Իոժ ՝՜հ՟ ՜ջե՜ձ՜սճջ զոժ 

բջ... 

ՠ. 192՝—3՜ Լթճջ՟[ճսդզսձ] — Աշ ճջճչ ՜ոՠէզ բ 

աէթճջ՟ճսդզսձ, ազ ը՜շձճս՜թ բ ոճջ՜... 

ա. 193՜ Ըձ՟ճսձՠէճսդզսձ — Իոժ ՠդբ ազձմ բ գձ՟ճս-

ձՠէճսդզսձ... 

բ. 193՜ Յ՜ս՟ — Իոժ հ՜ս՟զս՟ ձղ՜ձ՜սճջ... 

գ. 193՜՝ Դՠջ՜ձճսձ — Վ՜ոձ ՟ՠջ՜ձճսձճսդՠ՜ձ՟ 

ժ՜ջ՞զ՟ ՞զպՠէզ բ... 

դ. 193՝—4՜ Ն՜ը՟զջ — Յՠպ ճջճհ ձ՜ը՜՟ջճս-

դՠ՜ձ՟ ՜ձճսձ ՠս պՠխզ ՜ձձկ՜ձբ... 

ե. 194՜ Մ՜ժ՝՜հ — Իոժ կ՜ժ՝՜հ ՝՜ռզ աճջ՜սջզ-

ձ՜ժ... 

ե՜. 194՜—5՝ Շ՜խժ՜յ — Շ՜խժ՜յ՟ ազ զ չՠջնբ 

՜ո՜ռ՜ս... 

ե՝. 194՝ Աշճ՞՜ձճսդզսձ — Աշճ՞՜ձճսդզսձ ՜շ՜-

ո՜ռճսդզսձ ՜ոզ... 

ե՞. 194՝ Ոպտ — Ոպտ ՜ոզձ չ՜ոձազ ճջյբո ՝ձճս-

դզսձ ժՠձ՟՜ձՠ՜ռ... 

10. 196՜—203՝ Նճջզձ Գջզ՞ճջզ, ՜ղ՜ժՠջպզ 

Յճչի՜ձձճս Ոջճպձՠռսճհ Լճսթճսկձ ի՜կ՜շրպ ՟եճս՜-
ջզկ՜ռ ՝՜ձզռ զ ՞զջո ՞ջմճսդՠ՜ձ, ճջ հԱշզոպ՜ժզոբ 
իշՠպճջբ 

Տՠո լՠշ. 267, 444՜—55՜. ՜/196՜—8՜փ ՝/198՜՝փ 

՞/198՝—9՝փ ՟/199՝—200՜փ ՠ/200՜փ ա/200՜՝փ բ/200՝—1՜փ 

գ/201՜փ դ/201՜: ե/201՜՝: ե՜/202՜—3՝փ 

Տյ. «Գջմճսդՠ՜ձ ՜ջճսՠոպզ էՠաճս՜ժ՜ձ—տՠջ՜ժ՜ձ՜-

ժ՜ձ պՠոճսդզսձ...», Եջՠս՜ձ, 1962, բն 321, Eփ 

11. 203՝—13՜ Նճջզձ Գջզ՞ճջզ, ՜ղ՜ժՠջպզ Յճ-

ի՜ձձճս Ոջճպձՠռսճհ, Լճսթճսկձ ի՜կ՜շրպ զ ըջ՜պ 
՞ջմճսդՠ՜ձ Գբճջ՞ՠ՜հ չ՜ջ՟՜յՠպզ, աճջ ձ՜ը ըձ՟-
ջՠ՜է բջ զ ձկ՜ձբ Կճոպ՜ձ՟ՠ՜հ ՞ջմզ ՠս ՜յ՜ Գճհձՠ-
ջզռ՜ձռ Սպՠվ՜ձճոզ 

Տՠո լՠշ. 267, 429՜—44՜. ՜/203՝—4՜փ ՝/204՜—

11՜փ ՞/211՜—2՜փ ՟/212՜՝փ ՠ/212՝—3՜փ ա/213՜փ 

Տյ. ՜ձ՟, բն 341, Eփ 

12. 213՝ [Վ՜ջտ Դ՜սդզ վզէզոճվ՜հզ] — Դ՜սզդ 

վզէզոճվ՜հձ բ զ Հ՜ջտ ՞՜ս՜շբ... 

13. 214՜—6՝ Տՠոզէ ՜ոպճս՜թ՜ի՜ծճհ ոճսջ՝ 

չ՜ջ՟՜յՠպզձ Յճչի՜ձձճս Գ՜շձՠռսճհձ — Պ՜պկՠ՜ռ 

կՠա ՝՜ջՠիճ՞զ ծ՞ձ՜սճջձ... 

14. 216՝—8՜ Դ՜ջլՠ՜է պՠոզէ Մճսխջճհձ, ճջ զ 

Զ՜ձժ՜ձ տ՜խ՜տզ — Ահոկ չժ՜հ յ՜պկՠկ լՠա ՠխ՝՜ջբ, 

զ դճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձո Հ՜հճռ, զ չՠռ ՃՀԱ (1222)... 

15. 218՜—9՜ Վ՜ոձ էճսոճհ ժ՜ձդՠխ՜ձձ, ճջ չ՜-

շՠռ՜ս զ Մՠթզ ղ՜՝՜դճսձ — Պ՜պկՠկ լՠա ՜հէ իջ՜ղո 

էՠ՜է հԵջճսո՜խբկ... 

16. 219՜—21՜ Յ՜հէ ՞ջճռ Վ՜ոձ հ՜ձժ՜ջթ ՠէ՜-

ձճռ իճ՞ճռգձ զ կ՜ջկձճհ ՠս չՠջզոպզձ ՟՜շձ՜էճռ — 

Ահո յ՜պ՜իբ ՝՜ջզ կպ՜ռձ ճմ զ յ՜պջ՜ձո... 

17. 221՜—5՝ Խ՜ա՜է զկ՜ոպ՜ոզջզ Տճսո՜ռճհ 

՜ո՜ռՠ՜է Վ՜ոձ ՝՜ձ՜ժ՜ձ իճ՞ճհ ՞զպճսդՠ՜ձ, դբ 
ճջյբո բ ժ՜կ ազ՛ձմ բ ո՜իկ՜ձ ձճջ՜ — [Գ]զպճսդզսձ 

էզռզ լՠա, ճջ Աոպճս՜թ ա՝՜ձ՜ժ՜ձ կ՜ջ՟ժ՜հզձ իճ-

՞զձ... Զ՜հձ ՠջզժ՜կձ տ՜ջղբ հզձտձ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ. 

պՠո լՠշ. 1113, 105՜)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

157՝ Ես ա՜ձյզպ՜ձ թջճխո հզղՠ՜ զ Տբջ, ՜խ՜մՠկփ 

171՜ Զկՠխ՜սճջ իճխզժո հզղՠ՜ զ Տբջ, ճչ գձդՠջ-

ռրխ, ՠս Աոպճս՜թ ատՠա. ՜կբձփ 

172՝ Գջՠռ՜ս զ դվզո ՊԾԸ (1409), հճսձզո ԺԴփ 

195՝ Ոչ յ՜պճս՜ժ՜ձ ՜հջ՟ Աոպճսթճհ, ՜խ՜մՠկ հզղՠ՜ 

՜ձկճշ՜ռփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 8՜, 135՝, 225՝ Գզջտո Սճսջ՝ Էն-

կզ՜թձ՜ բփ 
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ԳՐԻՉ՚ Ղ՜ա՜ջ ՟յզջփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Մժջպզմ չջ՟.փ 
ԹԵՐԹ՚ 228. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—2՜, 218՝—9՜, 228՝փ ՊՐԱԿ՚ 

1×2+Ա—ԺԹ×12 (Ա, ԺԹ 11)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵ-
ԾՈՒԹԻՒՆ՚ 18×11,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջ (՞ջմ՜-
վճըճսդՠ՜կ՝՚ 219՝—28՜)փ ՏՈՂ՚ 29—30 (219՝—28՜՚ 22—28)փ 
ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ ոպճս՜ջ՜-
դճսխդ, ՜ոպ՜շգ՚ կ՜՞՜խ՜դ (յ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ)փ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 7՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜-
՞զջ, դշմձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ոՠս, ժ՜ջկզջ, ճսջճս՜՞թ՜հզձփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձփ ԺԲ—ԺԳ 
՟՟.փ 1 (Ա) + 1 (Բ)փ Մ՜՞՜խ՜դ, ճսխխ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ Ա—ձ՚ ՠ-

ջժոզսձ, ոպ՜ռճս՜թ կբժ դՠջդզ գձ՟է՜հձ՜ժզ ի՜պճսկզռ, ՠաջ՜ի՜-
պճս՜թ Բ—ձ՚ կզ՜ոզսձ, ոպ՜ռճս՜թ կբժ դՠջդզ գձ՟ՠջժ՜հձ՜ժզ 
ի՜պճսկզռփ Ա՜ ՠս Բ՝ դՠջդՠջգ՚ ժ՜ակ՜ոպ՜շփ Կ՜ջ՟՜է՚ Ա՝ «///Ե-
ժՠխՠռսճհձ ժ՜զձ ՜յղՠ՜էտ... ՠս ի՜հջձ Թճ՟զժ ՠժզձ պՠո[՜]ձՠէ... 
ձճտ՜ստ վ՜շո ///»փ Բ՜ «///տ՜ձ աէճսո՜սճջո... ոջ՝ճհ չժ՜հզձ Ա՝-
՟էկոՠիզ... ե՜կճսձ հ՜հձկզժ բզձ ձճջ ///»փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճսձ՜ռ՜թ ՠս ըճձ՜ս՜ռ՜թ, ռՠռ՜ժՠջփ 
Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ ռՠռ՜ժՠջ, դՠդՠս՜ժզ տՠջթճս՜թ ՠս կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 3՜—92՝ [Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհ Մՠժձճսդզսձ 

Յճ՝՜հ] 

Տՠո լՠշ. 1167, 128՜—86՜. Ց՜ձժ/3՜—6՝փ 1/7՜—

26՜փ ՜/12՜—9՜փ ՝/19՜—26՜փ 2/26՜—8՝փ 3/29՜—32՝փ 



 

4/32՝—5՜փ 5/35՜—8՝փ 6/38՝—41՜փ 7/41՜—4՜փ 8/44՜—7՝փ 

9/47՝—9՜փ 10/49՜—52՝փ 11/52՝—75՝փ 12/75՝—85՝փ 

13/85՝—92՝փ Յզղ. իՠխ. /92՝—3՜փ 

Բ. 94՜—180՜ [Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհ Մՠժձճս-

դզսձ Աշ՜ժ՜ռձ] 

Տՠո լՠշ. 342, 109՜—71՝. Ց՜ձժ/94՜—5՝փ ՜/96՜—

138՜ (138՜—9՝՚ պՠո Գ)փ ՝/140՜—6՝փ ՞/146՝—80՜փ 

Գ. ՜. 138՜—9՜ Վ՜ոձ իճ՞սճռ կՠշՠէճհ կՠջլ զ 

կբջձ — Հ՜ջռ. Զզ՛ձմ բ ՜ոՠէձ. Զդ՜խճսկձ ՞ճհ զ կՠշՠ-

՜էո... 

՝. 139՜՝ Վ՜ոձ Աձ՜շ՜ժզձ, զ Նՠջոզոբ — Աոբ. 

Աձ՜շ՜ժձ ձղ՜ձ՜ժբ ա՜ա՞ո կ՜ջ՟ժ՜ձ... 

Դ. 180՝—218՜ [Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠսՠռսճհ Լճսթկճսձտ 

Եջ՞ ՠջ՞ճռձ] 

Տՠո լՠշ. 1126, 169՝—243՝. Ց՜ձժ/180՝—2՜փ 

1/182՜—218՜փ 

Ե. 218՝—28՜ Ի պՠխզ ի՜շ՜մկ՜ձձ Պՠպջճոզ ՜-

շ՜նզ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ, զ ըճջճռ ոջպբ կ՜խդ՜ձտ 
՜խՠջո՜ձրտ Վ՜ջ՟՜ձ՜ ՠջ՞ճխզ — Տբջ զկ Յզոճսո 

Քջզոպճո, լ՜հձ գձդ՜ձզ ՝՜ձ ի՜հջՠձզ... ՠս աճջ՟զտ ոճ-

ջ՜հ, ազձմտ ՠս աոպ՜ռճս՜թո ձճջ՜. ՜կմբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

2՝ Զ՞ճջթո լՠշ՜ռ կՠջճռ ճսխզխ ՜ջ՜հ զ կՠա, Տբջ 

ա՞ճջթո լՠշ՜ռ կՠջճռ ՜նճխՠ՜ զ կՠա, ճչ ՜կՠձ՜ա՜սջ 

Հճ՞զպ Սճսջ՝ Աոպճս՜թ ծղկ՜ջզպ, ապժ՜ջճսդզսձ զկ 

՟ճս աոջ՜ռճհփ 

19՜ Զՠխժՠէզ ՞թճխո հզղՠռբտ զ Տբջ, ՜խ՜մՠկ: 

93՜ Փ՜շտ ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ՚ Հ՜սջ ՠս 

Ոջ՟ճհ ՠս Հճ՞ճհձ Սջ՝ճհ, ՜հեկ ՠս կզղպ ՠս հ՜սզպՠ՜ձո 

հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ Շձճջիզս Տՠ՜շձ ոժըո՜ ճս ճխճջկճս-

դՠ՜կ՝ ձճջզձ ժ՜պ՜ջՠռզ աոճսջ՝ պ՜շըո ա՜հո ճջ ժճմզ 

Յճ՝՜ տ՜խճս՜թճհձ: Ի դչ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ Հ՜հճռ ՌԵ 

(1601), զ ժ՜դճխզժճոճսդՠ՜ձ պբջ Մՠէտզոՠ՟ՠժզձփ 

Գջՠռ՜ս լՠշ՜կ՝ ՜ձ՜ջե՜ձ // (93՝) ՠս ՜ձյզպ՜ձ ՜-

ձճսձ` Ղ՜ա՜ջ ՟յջբո, ճջ կզ՜հձ ՜ձճս՜կ՝ ՠս ՠս ՞ճջթճ-

չո՚ ճմ, հզղ՜պ՜ժ Մըժըջպզմ չ՜ջ՟՜յՠպզձ ՠս թձ՜սխ՜ռ 

զսջճռ՚ պբջ Յճչ՜ձբոզձ, ՠս կ՜սջձ՚ Մ՜կ՜ը՜դճսձզձ 

ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռ զսջճռ. ՜կբձփ Աջ՟, հՠ-

ջՠո ՜ձժՠ՜է ՜խ՜մՠկ ալՠա ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ոըկ՜ ժ՜կ 

ժ՜ջ՟՜էճչ, ժ՜կ հ՜սջզձ՜ժՠէճչ, հզղՠոցզտ զ կ՜տջ՜-

վ՜հէ հ՜խ՜սդո լՠջ` աՄըժըջպզմ չ՜ջ՟՜յՠպձ ՠս ա՜կՠ-

ձ՜հձ ՜ա՞՜ժ՜ձո զսջ, ՠս ազո՚ ա՜ձ՜ջե՜ձ Ղ՜ա՜ջո, ՠս 

ճջ հզղբ հզղՠ՜է էզռզ զ Քջզոպճոբ Աոպճսթճհ կՠջճհփ Աջ՟, 

՜խ՜մՠկ, գձդՠջռ՜սխ ոճջզձ, դբ ող՜է՜ձ՜ռ ի՜ձ՟զյզտ 

կզ կՠխ՜՟ջբտ, ՟՜շձ ՠս զ ձՠխ ե՜կ՜ձ՜ժզ ՞ջՠռզ ա՜հո 

պ՜շո: Հճ՞ՠսճջ պբջձ հՠջդ՜էճհ բջ զ տ՜խ՜տբո կՠջկբ, 

չ՜ոձ ՜հձ յ՜պծ՜շզձ ի՜կ՜ջ վճսդճչ ՞ջՠռզ, ճջ ժզ-

ո՜պ մզ կըձ՜հ, հրջզձ՜ժզձ ՞ջՠէձ ՠէլեէ բջ: Թբ ի՜ձ՟զ-

յզտ ոճջ՜ հոջզձ՜ժզձ, ժճս ըձ՟ջՠկ ճջ ազձտձ ՞ջբտփ Մզ 

կՠխ՜՟ջՠտ, ճչ ժ՜ջ՟՜ռճխտ, ազ ժ՜ջձ կՠջ ՜հոմ՜վ բփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

3՜ (ԺԷ ՟., ձրպջ՞զջ) Յզղ՜պ՜ժ բ ՞զջտո զ Սճսջ՝ 

հԵջճսո՜խբկ, զ ՟ճսշձ Սճսջ՝ Յ՜ժճ՝՜հփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՝, 93՝, 228՝փ 

 

1117 
Ժ Ո Ղ Ո Վ Ա Ծ Ո Յ  

(Ձՠշ՜՞զջգ ՝՜խժ՜ռ՜թ բ 2 կ՜ոզռ)  

Սՠս՜ձ ժխազ ՌՃԼԶ — 1687 

ԳՐԻՉ՚ Յճչի՜ձձբո չջ՟. Շրշճդՠռզփ 
ԹԵՐԹ՚ 450+3 (ժջժ. 72, 105, 317). մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—3՝, 449՝փ 

ՊՐԱԿ՚ 1×2+Ա—ԻԳ×12 (Ա կ՜ո) + Ա—ԺԴ×12 (Թ, Ժ, ԺԲ 14) + 
1×1 (Բ կ՜ո)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 16,4×11փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ 
կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 23 (Ա), 23—35 (Բ)փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղ-
կ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ ՟շձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, 
՜ոպ՜շգ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժպ՜սփ 

  

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջփ 
Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ճսջճս՜՞թ՜հզձփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜ջժճոզփ 1 (Ա) + 
1 (Բ), ոպ՜ռճս՜թ կբժ դՠջդզ գձ՟է՜հձ՜ժզ ՠջժպ՜ժճսկզռփ Մ՜՞՜-
խ՜դ, ՠջժոզսձ, ճսխխ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ Բ՝, Ա՜, Բ՜, Ա՝ 
«///Աշՠ՜է Յզոճսոզ ի՜ռ... ՠս կզձմ՟ՠշ [ձ՜ ա՜հձ] ը՜սոբջ, ՞՜հ 
[Յճս՟՜///]» (ԺԴ, 22—43)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջ, չՠջ՜ձճջճ-
՞ճս՜թ ձ՜ըժզձճսկ, պՠխ—պՠխ դ՜ձ՜տզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճսձ՜վճ-

ըճս՜թ, ոպճջզձ էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ պՠխ—պՠխ ՠաջ՜ի՜պճս՜թփ 
Կ՜ակզ ժ՜ղզձ տզմ կ՜ղճս՜թփ 

Ծձդ. Ա՚ 1—275, Բ՚ 276—450: 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

1. 4՜—272՝ [Նՠջոբո Լ՜կ՝ջճձ՜ռզ Մՠժձճսդզսձ 

Ս՜խկճո՜ռ] 
— 4՜—5՝ Ն՜ը՜պՠոճսդզսձ Մՠժձճսդՠ՜ձ ՜ո-

պճս՜թ՜հզձ ՠջ՞ճռ Ս՜խկճո՜ռ կ՜ջ՞՜ջբճսդՠ՜ձո 
Դ՜սդզ ՜ջտ՜հզձ, Նՠջոբոզ ՜ջտՠյզոժճյճոզ Տ՜ջ-
ոճձսճհ Կզէզժՠռսճհ — Այ՜սզձՠ՜է հ՜հձ, ճջ պ՜հ ՜կՠ-

ձ՜հձզ ՜շ՜պ՜յբո ՠս ճմ ձ՜ը՜պբ... 

— 5՝—15՝ Թբ չ՜ոձ բ՛ջ Դ՜սդզ կզ՜հձ պըս՜ս 

ղձճջի հԱոպճսթճհ հճջյբո կ՜ջ՞՜ջբոձ ՠջ՞ՠէ աՍ՜խկճ-
ոո /// ՜շ՜նզժ՜ ՝՜ձզո տձձՠէ իճ՞ՠսճջ՜յբո — Ն՜ը-



տ՜ձ աոժզա՝ձ Մՠժձճսդՠ՜ձ Ս՜խկճո՜ջ՜ձզո զ ՟բյ 

չ՜ջժ՜ձզկ տձձճսդՠ՜ձռ... 

— 16՜—272՝ [Մՠժձճսդզսձ Ս՜խկճո՜ռ. Ա—ԺԷ] 

Ս՜խկճո զ Դ՜սզդ — [Եջ՜ձՠ՜է բ ՜հջ, ճջ ճմ ՞ձ՜ռ] զ 

ըճջիճսջ՟ո ՜կ՝՜ջըղպ՜ռ... 

2. 273՝—5՝ (Սժ. ժջժ. 273՜)փ Ի Մ՜ջժճոզ Ասՠ-

պ՜ջ՜ձզ ՞էըճհ կՠժըձմբձ չՠջ ՜շՠ՜է ո՜ժ՜ս զձմ ՝՜-

ձո ՞ՠխՠռզժ ՠս ՜ոպ ՠ՟ՠ՜է — Ե՟զձ ազո յ՜ի՜յ՜ձ 

հ՜հ՞ՠոպ՜ձզ... 

 3. 276՜—438՝ [Ծ՜խժ՜տ՜խ զ կՠժձճսդՠձբ 

Ս՜խկճո՜ռ Նՠջոզոզ Լ՜կ՝ջճձ՜ռսճհ] 
— 276՜՝ Ց՜ձժ Ս՜խկճոզձ, աճջո թ՜խժ՜տ՜խ ՜-

ջ՜ջՠ՜է ժ՜ջ՞՜ս ՞ջՠռ՜տ — [Ա]. Ն՜ը ՠջ՜ձՠ՜է ՠձ 

՜նբզթտ... ԻԵ. Տբջ էճհո զկ ՠս ժՠ՜ձտ զկ ՠոփ 

— 276՝—7՝ [Ն՜ը՜՟ջճսդզսձ] — Ահէՠս ա՜հո 

յ՜ջպզկտ ՞զպՠէ, ազ Աոպճս՜թ՜ղճսձմ ՞ջճռ ՝՜ձտ ԲԺ—

՜ձ ղ՜սխրտ գձդ՜ձ՜ձ... 

՜. 278՜—310՜ Ա. [Ս՜խկճո ՃԺԸ] — Աէբէճսՠ՜. 

Եջ՜ձՠ՜է ՠձ ՜ն՝զթտ... 

՝. 310՜—42՝ Բ. [Ս՜խկճո ՃԺԸ] — Բ՜եզձ զկ ՠո 

՟ճս, Տբջ... 

՞. 342՝—76՝ Գ. [Ս՜խկճո ՃԺԸ] — Աջ՜ջզ զջ՜-

սճսձո... 

՟. 377՜—83՜ Դ. [Ս՜խկճո ՃԽԵ] 0ջիձճսդՠ՜ձռ 

Ս՜խկճո զ Դ՜սզդ — Բ՜ջլջ ՜շձՠկ ատՠա... 

ՠ. 383՜—9՜ Ե. [Ս՜խկճո ԼԳ] Ս՜խկճո Դ՜սդզ զ 

ե՜կ՜ձ՜ժզ, ազ ՜հէ՜՞ճսձՠ՜ռ... — 0ջիձՠռզռ աՏբջ հ՜-

կՠձ՜հձ ե՜կ... 

ա. 389՜—92՜ Զ [Ս՜խկճո ԺԴ]. Ս՜խկճո Դ՜սդզ 

— Տբջ, ճչ ժ՜ռռբ... 

Տՠո ձ՜ՠս 180՝փ 

բ. 392՜—8՜ Է [Ս՜խկճո ՃԽԲ]. Ս՜խկճո Դ՜սդզ զ 

ե՜կ՜ձ՜ժզ... — Տբջ էճսջ ՜խրդզռ... 

գ. 398՜—9՝ Ը. [Ս՜խկճո ՃԽԴ]. Ս՜խկճո Դ՜սդզ 

՜շ Գճխզ՜դ — 0ջիձՠ՜է Տբջ Աոպճս՜թ զկ... 

դ. 399՝—400՝ Թ. [Ս՜խկճո ՃԼԴ]. 0ջիձճսդզսձտ 

՜ոպզծ՜ձ՜ռ — Աոպ րջիձՠռբտ... 

ե. 400՝—2՜ Ժ. [Ս՜խկճո ՃԽԵ]. Աձքՠ՜հ ՠս Զ՜-

տ՜ջզ՜հ — 0ջիձՠ՜ ՜ձլձ զկ... 

ե՜. 402՜—6՝ ԺԱ. [Ս՜խկճո ՃԽԸ]. Աէբէճսզ՜ — 

0ջիձՠռբտ աՏբջ հՠջժզձո... 

ե՝. 406՝—9՝ ԺԲ. [Ս՜խկճո ՃԽԹ]. Աէբէճսզ՜ — 

0ջիձՠռբտ աՏբջ րջիձճսդզսձ ձճջ... 

ե՞. 409՝—12՝ ԺԳ. [Ս՜խկճո ՃԾ]. Աէբէճսզ՜ — 

0ջիձՠռբտ աԱոպճս՜թ... 

ե՟. 412՝—4՝ ԺԴ. [Ս՜խկճո ՃԽԷ]. Աէբէճսզ՜—

Գճչՠ՜ Եջճսո՜խբկ... 

եՠ. 414՝—5՝ ԺԵ. [Ս՜խկճո ՃԽ]. Ս՜խկճո Դ՜սդզ 

— Աձժռզձ զ ռ՜ձռո ձճջ՜... 

եա. 415՝—7՜ ԺԶ. [Ս՜խկճո ՀԶ]. Իկ՜ոպճսդզսձ 

Դ՜սդզ... — Ձ՜հձզս զկճչ... 

եբ. 417՜՝ ԺԷ. [Ս՜խկճո ՃԼԸ]. Ի ժ՜պ՜ջ՜թ 

Դ՜սդզ Ս՜խկճո — Փճջլՠ՜ ազո Աոպճս՜թ... 

եգ. 417՝—9՜ ԺԸ. [Ս՜խկճո ՂԳ]. Ս՜խկճո Դ՜ս-

դզ — Եջ՜ձզ կ՜ջ՟ճհ... 

եդ. 419՝—20՝ ԺԹ. [Ս՜խկճո ՂԹ]. Ս՜խկճո Դ՜ս-

դզ — Ախ՜խ՜ժՠռբտ ՜շ Տբջ... 

զ. 420՝—1՝ Ի. [Ս՜խկճո ՃԴ]. Աէբէճսզ՜ — Ոսջ՜ը 

ՠխզռզձ... 

զ՜. 421՝—3՜ ԻԱ. [Ս՜խկճո ՃԺԷ]. Աէբէճսզ՜ — 

Ան Տՠ՜շձ ՜ջ՜ջ արջճսդզսձ... 

զ՝. 423՝—6՝ ԻԲ. [Ս՜խկճո ՃԺԴ]. Աէբէճսզ՜ — 

Սզջՠռզ ազ էճսզռբ... 

զ՞. 426՝—9՝ ԻԳ. [Ս՜խկճո ՃԺԵ]. Աէբէճսզ՜ — 

Հ՜ս՜պ՜ռզ աճջ ՠս ըրոՠռ՜հ... 

զ՟. 429՝—30՝ ԻԴ. [Ս՜խկճո ՃԺԶ]. Աէբէճսզ՜ — 

0ջիձՠռբտ աՏբջ ՜կՠձ՜հձ... 

զՠ. 430՝—8՝ ԻԵ. [Ս՜խկճո ԻԶ]. Ս՜խկճո Դ՜սդզ 

ձ՜ըտ՜ձ արթՠէձ — Տբջ էճհո զկ ՠս ժՠ՜ձտ... 

4. 439՜—41՝ Եջ՜ձՠէսճհ Եյզվ՜ձճս ՠյզոժճ-

յճո՜յՠպզձ Կզյջճոզ, ՜ո՜ռՠ՜է Պ՜պծ՜շո ՠջ՞ճռ 
Ս՜խկճո՜ջ՜ձզձ — Զ՜կՠձ՜հձ զձմ աճջ ՜ո՜ռ ի՜հջձ 

կՠջ Ադ՜ձ՜ո... 

5. 441՝—3՜ Բ՜ձ զ Յճչի՜ձձբո Գ՜շձՠռսճհ իճ-

՞ՠէզ չ՜ջ՟՜յՠպզ Վ՜ոձ Դ՜սդՠ՜ձ Ս՜խկճոզ, աճջ ճ-
կ՜ձռ հՠջժ՝՜հո դճսզ — ԶՍ՜խկճոո Դ՜սդզ, կ՜ձ՜ս՜ձ՟ 

դբ՚ աՠջ՞ո Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ... 

6. 443՜—4՝ Գճչ՜ո՜ձճսդզսձ Ս՜խկճոզ ՜ո՜-

ռՠ՜է զ ոջ՝ճռ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռձ — Աոպճս՜թ՜հզձ ՜հո 

՝ճսջ՜ոպ՜ձ, /Ս՜խ՜ջդ՜ա՜ջ՟ Ս՜խկճո՜ջ՜ձ... 

7. 444՝—6՝ Գճչ՜ո՜ձճսդզսձ չ՜ոձ Ս՜խկճոզո, 

հԱշ՜տՠէ չ՜ջ՟՜յՠպբ («Ի չ՜ջ՟՜յՠպբձ Աշ՜տՠէբ 
չ՜ոձ Գբճջ՞ տ՜ի՜ձ՜՜՟») — Իկ՜ձ՜էզ ՜հո ՝ճսջ՜ո-

պ՜ձ, / Եջ՞ո զ Հճ՞սճհձ ՜ոպճս՜թ՜ժ՜ձ... 

8. 446՝—7՜ [Տ՜խ հԱշ՜տՠէ չ՜ջ՟՜յՠպբ ՜ո՜-

ռՠ՜է] — Բ՜ձտ Ս՜խկճոզո բ յ՜պճս՜ժ՜ձ, /Լռՠ՜է իճ՞-

սճչձ ՜ոպճս՜թ՜ժ՜ձ... 

9. 448՜ Մ՜խդ՜ձտ ՠս ՜խրդտ ի՜շ՜մ՜ձտ ՠս ՜-

խ՜մ՜ձտ, ըձ՟զջտ ՠս յ՜խ՜պ՜ձտ ՜ոպճս՜թ՜ի՜հջ 
կ՜ջ՞՜ջբզձ Դ՜սդզ, գձպջՠ՜է զ Ս՜խկճո՜ջ՜ձբձ ՠս 
ժ՜ջ՞՜ս ՠ՟ՠ՜է ՜ոպ, ազ ճջտ ժ՜կզռզձ ոճչ՜ս ՜խրդՠէ 
՜շ Աոպճս՜թ, ՜խ՜մՠկ ալՠա... (պՠո Յզղ՜պ՜ժ՜-
ջ՜ձգ) — Յՠջ՜ձՠ՜է ժ՜ձճձբձ. Տբջ, ազ ՝՜աճսկ ՠխՠձ... 

10. 448՝—9՜ [Գջզ՞ճջզ Խէ՜դՠռսճհ Յզղ՜պ՜ժ՜-

ջ՜ձ ՜խբպզռ] (ոժ. ՠս չջն. դՠջզ) — Ահո /// ՜ ՞ջտզ հզ-

ղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ բջ ՞ջՠռզ — Իոժ զ հ՜կզձ ՊՃ—զձ / Ի ՠր-

դ՜ձ՜ոճսձ դվ՜ժ՜ձզձ (1421), / Ղ՜ջ՜ Յճսոճսվ պբջ-

ըձ դ՜ըպզձ... զ հզձտՠ՜ձտ կզկՠ՜ձռ ՟՜իզծ ՟՜ջլ՜ձփ 

11. 450՜ Ախրդտ Մճչոբոզ ՜շձ Աոպճսթճհ — Տբջ, 

՜յ՜սբձ ՠխՠջ կՠջ ՜ա՞բ կզձմՠս հ՜ա՞...  



 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

273՜ Ոջ՟զ Աոպճսթճհ Քջզոպճո Աոպճս՜թ ծղկ՜-

ջզպ, ճջ ըճձ՜ջիՠռ՜ջ զ Հ՜հջ՜ժ՜ձ թճռճհ ՠս ՜շՠջ 

կ՜ջկզձ հ՜ձ՜ջ՜պ ժճսոբ Մ՜ջզ՜կճս կրջ տճհ, ը՜մՠռ՜ջ 

ՠս դ՜խՠռ՜ջ ՠս հ՜ջՠ՜ջ զ կՠշՠէճռ, հ՜ջճհ զ ՞էճջկ՜ձբ 

ակՠխրտ կՠշՠ՜է թ՜շ՜հզո տճ իճ՞զ զ ՞էճջկ՜ձբ ժճջթ՜-

ձճխ ՝՜ձո՜ջժճսզձփ 

310՜ Զկՠխ՜յ՜ջպ թջրխ` Շրշճդՠռզ Յճչի՜ձձբո 

չ՜ջ՟՜յՠպ հզղՠ՜, ՜խ՜մՠկփ 

342՝ Զ՜շ՜թՠ՜էո կՠխրտ ՞ջզմո հզղՠ՜ զ Քջզոպճո 

Աոպճս՜թփ 

376՝ Աս՜ջպՠռ՜ս կՠժձզմ Գ ՞ճս՝խ՜հ Ան՝զթտձ ՠ-

ջզո զ Սՠս՜ձ ժխազձ, լՠշ՜կ՝ ՜կՠձ՜կՠխ Յճչի՜ձձբո 

չ՜ջ՟՜յՠպզ Շրշճդՠռսճհ, դվզձ ՌՃԼԶ (1687) ոՠյ-

պՠկ՝ՠջ ՜կոճհ ԺԶ, հՠպ Սճսջ՝ Խ՜մզ ճսջ՝՜դզ ՜սճսջձփ 

0ջիձՠ՜է բ Աոպճս՜թփ 

383՜ Զ՜շ՜թՠ՜էո կՠխրտ աՅճչի՜ձձբո չ՜ջ՟՜-

յՠպ Շրշճդՠռզ հզղՠռբտ զ Քջզոպճոփ 

389՜ Զ՜ձ՜ջե՜ձ ՞ջզմո հզղՠռբտ զ Տբջփ 

398՜ Յճչի՜ձձբո ՞ջզմո հզղՠռբտ զ Քջզոպճո: 

448՜ (Խճջ՜՞ջզձ ժզռ) Ախ՜մՠկ ալՠա, ազո՚ ակՠ-

խ՜սճջ ՠս ա՜ձ՜ջե՜ձ Շոշճդՠռզ Յճչ՜ձձբո չ՜ջ՟՜յՠ-

պո հզղՠռբտ զ Քջզոպճո Աոպճս՜թփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 47՜ ՌՈՂԳ (1693) դվզձ կ՜ջ՟ՠխճսդՠ՜ձ Բ՜-

ձզձ, 

ՌՃԽԲ (1693) հԱ՝ՠդ՜ժ՜ձ պճսկ՜ջզձ 

// (447՝) Դ՜ձզբէզ կ՜ջ՞՜ջբզձ չ՜դոճսձՠջճջ՟տձ 

ճջ էզձզձ, 

Հ՜կ՜ձ՞՜կ՜հձ զ կզ՜ոզձ 

Ակտ մճջՠտ Ճ (ի՜ջզսջ)ճսդոճսձ ՠս Բ կզձմՠս զ 

Քջզոպճո, 

Ըոպ Մՠթզձ Ադ՜ձ՜ոզձ ՠս Նՠջոբոզ Կէ՜հՠռսճհձ 

՞ջՠյզփ 

2. 450՝ (ԺԸ ՟., ղխ՜՞զջ) Աոբ Աոպճս՜թ /// Ակոբն 

Ա ՜կ /// ըճոպկճսձտձ ՜հո բ, Ն՜ա՜ջձ Ա է՜ս ՠաձ /// 

պբջ Գջզ՞ճջձ Ա /// 

3. 450՝ (ԺԸ ՟., ձրպջ՞զջ) Շկ՜սճձ ժճմզ՚ իձ՜ա՜ձ-

՟ճխ, ՠէ ՠս ՞ձ՜ ՜ոպզ ՞ջՠ՜է: 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ Պ՜իյ՜ձ՜ժ Բ՜փ 
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 ԺԴ — XIV 

ՍՏԱՑՈՂ՚ Գջզ՞ճջ կզ՜հժՠռփ 
ԹԵՐԹ՚ 167. մ՞ջճս՜թ՚ 1՝, 2՝, 119՜՝, 130՜՝, 153՜—5՝, 

167՜՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԺԵ×12 (Ա, Ը, Թ 11, Բ 1, ԺԵ 13)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ 
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 16,8×12փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ 
ՏՈՂ՚ 22—23փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ ՟շձ՜-
ժճչ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ժ՜ձ՜մ ա՜ջ՟՜իզսո կՠպ՜տոփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձփ Ժ—ԺԱ ՟՟.փ 2 (Ա, 
Բ) + 2 (Գ, Դ)փ Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ՝ճէճջ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ 
Կ՜ջ՟՜է՚ Գ՜, Դ՝, Դ՜, Գ՝ «/// Ես կ՜պճսռզ աձ՜ ՜ղ՜ժՠջպ՜ռ... 
ՠս ա՜հձ ՜շՠ՜է պ՜ջռՠո ձճռ՜ գձ՟ [զկ ՠս գձ՟ տճ ///]» (Մ՜պդ. 
ԺԷ 15—26): Բ՜, Ա՝, Ա՜, Բ՝ «[/// ՠս դշմ]ձճռ ՠջժձզռ ՟՜՟՜ջտ... 
զոժ հճջ տ՜խ[՜տ կպ՜ձզռբտ ///] » (Ղճսժ. Թ 58, Ժ 1—10)փ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ճջճղ դՠջդՠջ դջնճս՜թ ճս ըճսձ՜ռ՜թ, 
ՠաջՠջգ՚ ՝՜կ՝՜ժ՜ժ՜է՜թ, թ՜հջՠջգ՚ կ՜ղճս՜թփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ դՠ-
դՠս՜ժզ տՠջթճս՜թփ Ձՠշ՜՞ջզ կզնզռ ՠս ոժա՝զռ ճս չՠջնզռ դՠջդՠջ 
գձժ՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 1՜—162՝ Սջ՝ճհձ Նՠջոբոզ Լ՜կ՝ջճձ՜ռսճհ, ՠ-

յզոժճյճոզ Կզէզժՠռսճհ ձ՜ի՜ձկզ ՜ջ՜ջՠ՜է Մՠժձճս-

դզսձ ո՜խկճոՠ՜ձձ Դ՜սդզ [«Ս՜խկճո ՃԺԸ». լՠշ. 
1175, 476՜—542՝ — Եջ՜ձՠ՜է ՠձ ՜ն՝զթտ... աը՜ս՜ջ 

պ՞զպճսդՠ՜ձ ՠս ՜ձի]՜ս՜պճսդՠ՜ձ լ՞ՠ՜էտ զ չՠջ՜ ՜-

շ՜նձճջ՟՜ժ՜ձզձ... ազ զձտձ զղը՜ /// (ղ՜ջ. դ՜-

վճս՜թ)փ 

 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

41՝ Տբջ, հզղՠ՜ աիճ՞զ ոպ՜ռճխզ ոճջ՜՚ աԳջ[զ]՞ճջ 

կզ՜հժՠռզ, ՠս ազո՚ ա՝՜ակ՜կՠխ ՞ջզմո հզղՠռբտ, ճչ 

ոճսջ՝ ի՜ջտփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ Բ՜  (ձրպջ՞զջ) Ակ-

՝զթտզ կՠժձզմձ բ Լ՜կ՝ջճձ՜ռոսձ (պՠո ձ՜ՠս՚ 1՜)փ 

2. 166՜՚ (Բճէճջ՞զջ, 1586դ) Փ՜շտ ՜կՠձ՜ոճսջ՝ 

Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ Հրջ ՠս Ոջ՟ճհ ՠս Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ, ՜ձաջ՜ս 

հ՜սզպՠ՜ձ. ՜կբձփ Աջ՟, ՠխՠս չՠջոպզձ ձճջճ՞ճսկձ 

ոճսջ՝ ՞ջճռո զ ՟՜շձ ՠս ՜ձ՝՜ջզ ե՜կ՜ձ՜ժզո, զ հ՜իՠ-

խ՜ղբձ ՠս հ՜ոպճս՜թ՜ըձ՜կ իճհ՜ժ՜յ, ՜ժ՜ձ՜սճջ ՠս 

իշմ՜ժ՜սճջ դ՜՞՜սճջ՜ձզոպ կՠթ կ՜հջ՜տ՜խ՜տձ Սճսջ-

պ՜ս, ճջ Զ ՜ձճս՜կ՝ յ՜պճսզ. ՜շ՜նզձ, ճջ բ Թ՜՝զ՜ս, 

Գ. Սճսջպ՜ս Դ. ՜ոճջսճռ՚ Մ՜ժՠ՟ճձզ՜հ, Ե. Ե՟ՠոզ՜հ, 

Զ. Ոսջի՜հ զ ՟ճսշձ Սճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թձզձ, ճջ բ ՜շ՜-

նզձ ՠս կ՜հջ ՜կՠձ՜հձ ՠժՠխՠռՠ՜ռ ղզձՠ՜է Ա՝՞՜ջ դ՜-

՞՜սճջբ ՠս ր[թ]ՠ՜է զ Թ՜դզճոբ ՜շ՜տՠէճհձ ՠս ոճսջ՝ 

՟՜ոպ՜շ՜ժզձ, ՠս Սճսջ՝ Ս՜ջ՞ոզ արջ՜չ՜ջզձ զ չ՜հՠ-

էճսկձ Սջ՜յզճձ չ՜ջ՟՜յՠպզձ, ՠս չ՜հՠէճսկձ ՜ղ՜ժՠջ-

պ՜ռ ձճջզձ: Ոջ ՠպ չՠջոպզձ ձճջճ՞ՠէ իզձ՞ բ ԺԵ չ՜ջ-



՟՜յՠպ՜ժ՜ձ ՞զջտ, ճջ բզձ հճհե վպՠ՜է ՠս ՜յ՜ժ՜ձՠ-

՜է, լՠշ՜կ՝ձ` ՜ձզկ՜ոպ // (166՝) ՠս ՜կՠձ՜կՠխ Յճչ՜-

ձբո, ՜ձճս՜կ՝ կզ՜հձ ՠջզռճսո Ոսջի՜հՠռճհ ՠս լՠշ՜կ՝` 

Թ՜կճսջ ո՜ջժ՜ս՜՞զձ Կ՜ց՜ՠռճհ, զ դվ՜ժ՜ձզձ Հ՜հճռ 

ՌԼԵ (1586): Ես ՜հո Թ ՜կ բ ճջ իբձտձ բ ոյ՜հձ ՜հէ՜ա-

՞՜ռ ղ՜ջեՠէզ բփ Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ զ Քջզոպճո աՍջ՜-

յզճձ չ՜ջ՟՜յՠպձ ՠս աթձրխձ ձճջ՜ ՠս ա՜կՠձ՜հձ ՜-

ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջոձ ձճջ՜ ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ 

ձճռզձ ՠս կՠա ՜ղը՜պճխ՜ռո, ՠս ճջճչ մ՜վճչ ճջ աՈխճջ-

կզձ կՠա ՜ոբտ, ձճհձ մ՜վճչ Աոպճս՜թ լՠա ճխճջկՠոռզ. 

՜կբձփ Ս՜ժ՜ս Յճսոբվ կ՜է՜աո հզղՠռբտ, Աոպճս՜թ ալՠա 

հզղբ. ՜կբձփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 3՝, 142՝ Գզջտո Սճսջ՝ Էնկզ՜թձ՜ բփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 3՝, /. //. /. ///. //// ... (՞զ՛ջտ). 4՜ ՜: 

ե. շ. շ (՞զ՛ջտ): 4՜ ՝ո եե ՠ շ Թ (՞զ՛ջտ:)  
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 ԺԳ — XIII 

ԳՐԻՉ՚ Տզջ՜ռճսփ 
ԹԵՐԹ՚ 304փ ՊՐԱԿ՚ 1+39×8 (յջ՜ժ՜ժ՜էճսկգ ՜հ՝՝բձ՜ժ՜ձ՚ 

Ա—Ք + Ա—Գ (Ա 5, Ժ 7, Գ 4)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 
16,5×12,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 28փ ԿԱԶՄ՚ 
՟ջճղկ՜ա՜ջ՟, ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ո-
պ՜շգ՚ ժ՜յճհպ ժպ՜սփ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ճջճղ դՠջդՠջ ՠաջ՜ի՜պճս՜թ, վճտջ 
յ՜պշճս՜թտձՠջ, չՠջ՜ձճջճ՞ճս՜թ դՠջդՠջ, ոժզա՝գ՚ յ՜ժ՜ո՜-
սճջ, կ՜ո՜կ՝ ռՠռ՜ժՠջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ ՜ձժզսձձՠջճսկ կ՜ղճս՜թ, 
ռՠռ՜ժՠջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 1՜—304՜ [Վ՜ջ՟՜ձ Աջՠսՠէռզ Մՠժձճսդզսձ 

Ս՜խկճո՜ռ] 
— 1՜—5՜ [Մ՜ոձ ձ՜ը՜՟ջճսդՠ՜ձ] — /// (ոժ. 

դՠջզ. Հկկպ. լՠշ. 1186, 12՜—4՝) Ես ՜ո՜ռ, զ իզս՜ձ-

՟ճսդՠ՜ձ զսջճսկ... զոժ ի՜ձ՞զոպ ճջ ՜ոզ, ազ տձ՜ջ՜ս 

ՠս լ՜հձզս ՠս ՠջ՝ՠկձ ժ՜տ՜սՠէճչ...: 

— 5՜ [Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ] — Ահէ ՠո, թ՜ձթ՜խ՜՞ճհձ 

գձ՟ թճչ՜ըճջո Ս՜խկճո՜ռ՟ ըճջճսդՠ՜ձ յ՜պծ՜շ ՠս 

՜շ ՠաՠջ՝ ՜ձռՠ՜է, ա՟ճսաձ՜տՠ՜ ՠջ՞ճռո ա՞զսպ կՠթզ՟ 

տՠա ՜շ՜տՠռզ ըձ՟ջճխզ՟, ճջ զ ոզջճհ՟ ՝շձ՜՟՜պՠ՜է 

ա՝՜ձՠխՠձ յ՜ի՜ձնՠռՠջ զ կբձն աի՜ջժ: Ախ՜մՠկ, ճՙչ 

Թՠճվզէՠ, մէզձՠէ կՠխ՜՟զջ զկճռո հ՜ձ՟՞ձճսդՠ՜ձ ՠս աո-

ղ՜է՜ձո ՝՜ձ՜ժ՜ակզ կպ՜սճջ ճ՞սճհ՟ ած՜ջպ՜ջ՜ժզժ 

[ա]տճ ի՜ձծ՜ջճհ՟ ադՠէո չ՜ՠէճսմ զ չՠջ՜ դՠէ՜՟ջՠ՜է 

ծ՜կճսժոփ Ոխն էՠջ զ Տբջփ 

Ա. 5՝—304՜ Աղը՜ջի՜էճսջ ՠս պզՠաՠջ՜էճհո 

չ՜ջ՟՜յՠպզձ Վ՜ջ՟՜ձ՜, յ՜ջա ՠս էճսո՜սճջ ըճջզձ 
ըճջիջ՟ճչ ՠս ՟զսջ՜՞զսպ էճսթկ՜կ՝ ՠս ՝՜ձզս Մՠժձճս-
դզսձ ՜ջ՜ջՠ՜է Ս՜խկճոզո, ղ՜ջեՠ՜է զ Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ 
ՠս հ՜ջիզ՜ժ՜ձբձ Հ՜խ՝՜պ՜, ՠս հ՜ղ՜ժՠջպ՜ռ զսջճռ 
հճհե ՜ղը՜պՠ՜է կպ՜սճջ ՝՜ձզո, աճջ ռճսռ՜ձբ ՜շ՜-
նզժ՜ ՜կ՝՜ջՠ՜էո զ չ՜ջե կ՜ձժ՜ձռ Սզճձզ ձ՜ՠս 
աոջ՝ճռձ ՜կՠձ՜հձ զ կզ ի՜ս՜տՠ՜է լՠշձ՜ի՜ո ոզջճ-
խ՜ռձ, [աճջ ՠս զձտձ ի՜ոռբ հզսջ՜հրչտձ ՠջժձզռ ՜ջտ՜-
հճսդզսձ] (վ՜ժ՜՞թճս՜թ ի՜պճս՜թգ ՜սՠէ՜ռճս՜թ բ հՠ-

պճհ, ոՠս դ՜ձ՜տճչ ՠս ձրպջ՞ջճչ)փ 

— 6՜—16՜ [Ն՜ը՜՟ջճսդզսձ] Աս՞ձՠ՜ Հճ՞զպ 

Սճսջ՝ Աոպճս՜թ ՠս Տբջ, ՠս հ՜նճխՠ՜ — Մզ բ Աոպճս՜թ 

ՠս կզ կզնձճջ՟ Աոպճսթճհ... 

1. 16՜—51՜ [Աշ՜նզձ ժ՜ձճձ, Ա—ԺԷ] — Եջ՜-

ձՠ՜է բ ՜հջ, ճջ ճմ ՞ձ՜ռ... ՠս զսջճչտ մ՜ջմ՜ջ՜ձ՜ստձ 

թձ՜ս ա՜ս՜ժ զսջփ 

Կ՜ձճձ՜՞էճսըձՠջզ ՝՜ե՜ձճսկ մզ ժ՜պ՜ջճս՜թ: 

— 51՜ [Ն՜ը՜՟ջճսդզսձ] — Ի ժ՜պ՜ջ՜թ Ս՜խկճո 

զ Դ՜սզդ. Եջզո լՠսո ՜սջզձ՜ռ ճսո՜տ... 

2. 51՜—83՝ [Եջժջճջ՟ ժ՜ձճձ ԺԸ—ԼԵ] — Եջ-

ժզձտ յ՜պկՠձ ավ՜շո Աոպճսթճհ... ՠս ՜հէ ճմ ՠսո ի՜ո-

պ՜պզձ զ ՞ճջթո մ՜ջո... 

— 83՝ [Ն՜ը՜՟ջճսդզսձ] — Ի ժ՜պ՜ջ՜թ Ս՜խկճո 

զ Դ՜սզդ. Ի թՠջճսդՠ՜ձ հճջե՜կ ավճջլ բ՜շ Դ՜սզդ... 

3. 83՝—118՝ [Եջջճջ՟ ժ՜ձճձ. ԼԶ—ԾԴ] — Մզ 

ձ՜ը՜ձլզջ գձ՟ մ՜ջո... ճջ ճմ ՠջ՝ՠտ ՜կ՜մՠռճսռ՜ձբ 

հճհոձ... 

— 118՝ [Ն՜ը՜՟ջճսդզսձ] — Ի ժ՜պ՜ջ՜թ Ս՜խ-

կճո զ Դ՜սզդ չ՜ոձ եճխճչջ՟ՠ՜ձձ, ճջ զ ոջ՝ճսդՠ-

՜ձռձ... 

4. 119՜—47՝ [Չճջջճջ՟ ժ՜ձճձ. ԾԵ—ՀԱ] — Ո-

խճջկՠ՜հ զձլ Աոպճս՜թ. ազ ժճըՠ՜ռ ազո կ՜ջ՟... ՠս 

ա՜հէոձ ձճհձյբո ՠս ՜հո էզձզ... 

— 148՜ [Ն՜ը՜՟ջճսդզսձ] — Ի ժ՜պ՜ջ՜թ Ս՜խ-

կճո հԱո՜վ. Դ՜սզդ ՠջ՞բջ ՠս Աո՜վ ՞ջբջ... 

5. 148՜—79՜ [Հզձ՞ՠջճջ՟ ժ՜ձճձ. ՀԲ—ՁԸ] — 

Ի՝ջՠս ազ ՝՜ջզ բ Իոջ՜հեխզ Աոպճս՜թ... 

— 179՜ [Ն՜ը՜՟ջճսդզսձ] — Ախ՜սդտ զ Մճչոբո 

հ՜հջձ Աոպճսթճհ. Ոմ ՞պ՜ձզ ՜հո զ ՞զջոձ Մճչոզոզ... 

6. 179՜—211՝ [Վՠռՠջճջ՟ ժ՜ձճձ ՁԹ—ՃԵ] — 

Տբջ ՜յ՜սբձ ՠխբջ կՠջ ՜ա՞բ հ՜ա՞... 

— 211՝ [Ն՜ը՜՟ջճսդզսձ] — Աէՠէճսզ՜հ. Զոպճսՠջ 

ի՜ձ՟ՠջլՠէճռձ... 

7. 211՝—46՜ [Երդձՠջճջ՟ ժ՜ձճձ. ՃԶ—ՃԺԸ] — 

Խճոպճչ՜ձ ՠխՠջճստ Տՠ՜շձ, ազ տ՜խռջ բ... Ոսոպզ ՜հո 

հճհո ըճռճպՠ՜է ՜ձ՟՜կտո ՠժՠխՠռճ[հ] չզջ՜սճջ կ՜ջկ-

ձզձ ՠս ճ՞զ, ՠս կզպ, Յզոճսոզ կ՜ոձ հ՜սՠպ կճէճջՠ՜է ճմ-



 

ը՜ջզձ` Աոը՜դ՜ձ, ճջ ՠս Վ՜ջ՟՜ձ չ՜ոպ՜ժՠէ զ հ՜-

ի՜՞զձ թճչճսո, ժ՜կ հՠջժջբ հՠջժզձո ՟զկՠ՜է պժ՜ջ ր-

՟ճչ ՠս կ՜ջկձճչ, ռ՜ս՜ստ ՠս թՠջճսդՠ՜կ՝, լՠշձ զ Յզ-

ոճսո ժ՜էՠ՜է ՠս հզսջ կՠջլ՜սճջ ոճսջ՝տ՚ հԵյզվ՜ձզ, 

հԵվջՠկզ, հԱդ՜ձ՜ո ՠս զ Դ՜ձզբէձ, աճջ ճսկՠկ ի՜կ՜-

շ՜սպՠէ ժ՜ջծ՜շՠ՜է բջ զ կզ ՞զջտ հ՜հէՠս՜հէ ՞զջո, ճջճ 

հզղ՜պ՜ժձ ՜սջիձճսդՠ՜կ՝ Սՠը՝ՠոպջճոզ, ճջ կՠա 

յ՜պծ՜շ ՠխՠս ի՜ս՜տՠէճ զ կզ... 

— 246՜—7՜ [Ն՜ը՜՟ջճսդզսձ] — Եջ՞ ՜ոպզծ՜-

ձ՜ռ. Թՠճ՟զ[պճձ]՚ ՠջ՞ Եէզռ... 

8. 247՜—300՝ [Ոսդՠջճջ՟ ժ՜ձճձ. ՃԺԹ—ՃԾ] — 

Ի ձՠխճսդՠ՜ձ զկճսկ ՠո ՜շ Տբջ ժ՜ջ՟՜ռզ... 

— 300՝ [Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ բ] — Ոջճ հճսոճչ պՠցՠ-

՜է զ ի՜ս՜պձ ՜ձժղզշ, ՜ձմ՜վ, ՜ձի՜կ՜ջ, ՜ձՠաջ, ՜ձ-

ո՜իկ՜ձ ճխճջկ՜թզձ Աոպճսթճհ, Վ՜ջ՟՜ձ կՠխո՜ձՠջժ 

կ՜ջկզձ ՠժզ գձ՟ ՠջժձ՜՞ձ՜ռ ճսխզո ՝ճսշձ ի՜ջՠ՜է աճ-

խճջկ՜թ լՠշ՜ռձ Յզոճսոզ ՠս աՠժՠխՠռճհ ձճջ՜, ի՜ո՜ զ 

հ՜ս՜ջպո զ Ճ (100)—ձ, պըւՠ՜է ա՝զսջ տ՜ձտ՜ջ յ՜ջ-

պճսռձ զկճռ զ Ս՜խկճո ՠս հ՜խ՜սդո ձ՜ըտ՜ձ ակՠա ՞ձ՜-

ռճխ՜ռՠ՜է ՜շ՜նձճջ՟՜ռձ, կՠժձճխ՜ռ, իճ՞զ՜ա՞ՠռզռ, 

ՠս հզոձզսձ ՜ա՜պզէ ՜ժձ ճսձզկ հ՜ա՜պ՜ջ՜ջձ ՠս հ՜ո-

պճս՜թ՜ջ՜ջձ Հճ՞զձ Սճսջ՝ ՜յ՜սզձՠ՜է հզկո ճսջ՜ըճս-

դզսձ կՠթ՜ջՠէճչ ա՜ա՜պ կ՜ժ՜ձճսձո ՠժՠխՠռճ ՠս ա՝-

ձ՜ս ՜ջ՜ջ՜թո ՝ճէճջզստ ՠս կ՜ո՜կ՝տ ՝՜ակ՜յ՜պ-

ժՠ՜է: Ախ՜մՠէճչ աՏբջձ ազկ՜ձ՜էզո ՠս ա՞՜էզո, ճջտ՜ձ 

ժ՜կզ ՠս ժ՜ջբ գձ՟ճսձՠէ հ՜կՠձՠռճսձռ հ՜խ՜՞ո զկճհ վջ-

ժճսդՠ՜ձո ըձ[՟ջ]ճսդՠ՜կ՝ զ հ՜սՠջե՜յբո ռձթճսդՠ-

՜կ՝ ՜սջիձճսդզսձ, ՞ճիճսդզսձ, վ՜շտ, յ՜պզս, ՠջժջ-

յ՜՞ճսդզսձ, զ ոժզա՝ձ իզկձ՜ջժճսդՠ՜ձ ՜ջ՜ջ՜թճռ 

կզձմՠս հ՜սջո հ՜հո ՠս կզձմՠս ռժ՜պ՜ջճսկձ ՜ջ՜ջ՜թճռո, 

զ ձճջ՜ձ՜էձ ՠջժձզ ՠս ՠջժջզ, ՜ձաջ՜ս հ՜սզպՠձզձ: Ես ՠ-

սո ՠս հզսջճսկ ՜ձոժա՝ձճսդՠ՜ձ ՠս հ՜ձչ՜ըծ՜ձճսդՠ՜ձ 

՝՜ջՠ՝՜ձ վ՜շ՜պջճսդՠ՜կ՝ ՜սջիձՠոռզ ՜ձժ՜ջ՜սպձ 

՝ձճսդզսձ էզ յ՜իՠէճչ աՠժՠխՠռզ ՠս ա՜ղը՜ջիո, ՞դճս-

դՠ՜կ՝ ՠս ճխճջկճսդՠ՜կ՝ ՠս վ՜շրտ զսջճչտ. ա՜կբձ: Ես 

աԵխզռզձ ՜ո՜ոռՠձ ի՜կ՜ջլ՜ժ՜՞ճհձտձ ՠս կՠջլ՜սճջտձ 

ձճջ՜ ոճսջ՝տ ՜կՠձ՜հձ, ՠջժձ՜սճջտ ՠս ՠջժջ՜սճջտ, ճջտ 

բզձ ՠս ՠձ ՠս էզձՠէճռ ՠձ, ՜ձկՠժձՠէզ ակՠջ ձճս՜ոպճս-

դզսձո ժ՜կՠէճչ զձտՠ՜ձռ ՠս հԱոպճսթճհ ի՜հռՠէճչ հ՜կբ-

ձճխճջկ Տՠ՜շձբձ, ՠս զ ՝՜ջբ՝ճսձձ ՝՜ջճհ, հ՜սզպՠ՜ձո 

հ՜սզպՠձզռփ 

Տՠո լՠշ. 1190, 325՝փ 

9. 301՜—4՜ Ահո Ս՜խկճո զձտձ՜՞զջ Դ՜սդզ ՜ջ-

պ՜տճհ դւճռ զ ե՜կ՜ձ՜ժզ, ազ ՠէ ձ՜յ ձ՜ի՜պ՜ժ 

գձ՟՟բկ Գճխզ՜դճս ՜շ՜նզ Ս՜սճսխզ — Փճտջ բզ ՠո 

հՠխ՝՜ջո զկ, ՠս ժջպոՠջ զ պ՜ձ ի՜սջ զկճհ... զ չՠջձճհ ՠս 

զ ձՠջտձճհ, ՜հեկ ՠս հրջձ ճջ ՞՜էճռձ բ, գձ՟ Հրջ ՠս ՜կՠ-

ձ՜ոճսջ՝ Հճ՞ճհձ, հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

5՝ /// Եո՚ Տզջ՜ռճս ձճջզձ ՜ձ՜ջե՜ձ ՜ղ՜ժՠջպ 

՞թ՜՞ջՠռզ աո՜ ՜ոպ զկճչ ՜ձ՜ջիՠոպ ՞ջմճսդՠ՜կ՝: 

Յզղ՜պ՜ժ ՜ձնզձն կՠա ՠս թձ՜սխ՜ռ կՠջճռ ՠս ՠխ՝՜ջռ 

ՠս ճջ /// իճ՞ճ ՠձ՚ Կ՜ը՜՝ՠջձ ՠս Մճսէճստձ, ազ ճջ ՜շ 

հ՜յ՜հո՟ /// ՜ձ՞ ՠտ աո՜ ըձ՟ջՠռբտ զ Տՠ՜շձբ կՠխ՜ռ 

կՠխ՜ ///դճխճսդզսձ, ճջտ գձդՠշձճհտ ՠս ՜ս՞պզտ ՠս ժ՜-

կ՜ս /// հզղՠռբտ ՠս կզ ի՜ջՠս՜ձռզժ ՠս /// ալՠա. ՜կբձփ 

131՜ Ես ա՞ջճխո ի՜ձբ Տբջ զ կՠխ՜ռ ՝՜ձ՟բփ 

147՝ Զիճ՞զ՜ա՜ջ՟ տճհջձ զկ գոպ իճ՞սճ ա՜ձ-

վճջլձ զ ժճջըոպ՜ժ՜ձ ող՜էկ՜ձբ՚ աՄճսէճստձ ՠս ա՝՜-

ջՠյ՜ղպ ՜հջ ձճջ՜՚ աԿ՜ը՜՝ՠջձ // (148՜) ահզղկ՜ձ 

՜ջե՜ձզոձ հզղՠռբտ զ ՝՜ջզ, կ՜ոզձ ՜շ՜ժզ Քջզոպճոզ 

ըձ՟ջՠէճչ զ ձկ՜ձբ ադճխճսդզսձ ՠս ակՠթ աճխճջկճսդզսձփ 

160՝ ԶՏզջ՜ռճս ՞ջճխո հզղՠ՜փ 

179՜ Զ՜ձյբպ ՠս ահճ՞ձ՜կՠխ ՞ջ[զմ]՚ աՏզջ՜ռճս 

հզղՠ՜ զ Տբջ, ՜խ՜մՠկփ 

211՝ Զոջ՝՜ոբջ ՠս այ՜ջժՠղպ՜՞ՠխ տճհջձ՚ աՄճս-

էճստձ հզղՠռբտ զ Տբջ, ճչ ՝՜ջՠոբջ գձդՠջռճխտ, ձ՜ՠս 

ա՜ձյեպ ՞ջզմ ոճջ՜՚ աՏզջ՜ռճսփ 

228՝ Ես ազո ժՠռճհ Տբջ ՠս ճխճջկՠ՜հ ՞թճխզոփ 

230՝ Ի լՠշձ ձճջզձ ՝՜ջՠ՜ռձ ՠս զձլ ՠխզռզ կ՜ոձ 

՝՜ջզ ՞պ՜ձՠէ ՜ձ՜ջե՜ձ ՞ջմզո ՠս ՜սջիձՠ՜է զ ՠխ՝՜սջ 

կՠջճհ՚ Կ՜ը՜՝ՠջզձ ՝՜ջՠյ՜ղպզ. գձ՟ ոկզձ ՠս Մճսէճս-

տզձփ 

246՜ Ես ահճ՞ձ՜կՠխ ՞ջճխ ՞ջճհո՚ աՏզջ՜ռճս ՠս աթ-

ձ՜սխոձ կՠջ ՠս աՠխ՝՜ջոձ հզղՠռբտ ՜շ Տբջ զ ՝՜ջզ ՠս ՠ-

ջ՜ըպ՜սճջ՜ռ կՠջճռ իճ՞ՠսճջ՜ռ ՜ձ՟ ՜ջ՜ոռբ Քջզո-

պճո Աոպճս՜թ ա՝՜ջզ ի՜պճսռճսկձ: Աշ՜սՠէ` Կ՜ը՜-

՝ասջձ ՠս Մճսէճստզձ, ՠս ճջտ հզղբտ հզղզտ զ Քջզոպճոբ 

Աոպճսթճհ կՠջճհ, ճջ բ ՜սջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձ. ՜կբձփ 

293՜ Զ՜ձլձ՜յ՜ջպ ՠս ա՜ձլձ՜կՠխ ՞ջճխո՚ աՏզ-

ջ՜ռճս հզղՠ՜հ, ՜խ՜մՠկփ 

300՝ Ն՜ՠս ա՜ձյպճսխո զ ՝ճէճջզռ ՝՜ջՠ՜ռ աձճ-

ջզձ ՜ձ՜ջե՜ձ ՜ղ՜ժՠջպՠ՜էո՚ աՏզջ՜ռճս, աէզ ՜կ՜ս-

դ՜էզ ՞ճջթճռ ՜ձ՝՜ջՠ՜ռ հզղՠէ ՜խ՜մՠկ զ կ՜տջ՜վ՜հէ 

հ՜խ՜սդո լՠջ ազ դՠջ /// էզռզ ճխճջկճսդզսձ ՞պ՜ձՠէ զ 

Քջզոպճոբ հ՜սճսջձ ՜ձՠջՠ՜ժփ 

304՝ (4 պճխ ՜ձգձդՠշձՠէզ) /// Զ՜ձ՜ջե՜ձո զ 

՞զթո չՠջնզձ չ՜ոձ ճջճ[հ] /// ազձ ՠջժ՜ջ ՠս ճսխՠսճջձ 

ժ՜խ, ՜հէՠս պժ՜ջ ի՜ո՜ձե ՜ղը՜պճսդզսձ ճմ ո՜ժ՜ս, 

ճջյբո ՠս կՠա զոժ ՟զյՠռ՜ս ՜ոպփ Աշ՜տՠ՜էձ, ազ ՜կՠ-

ձ՜հձ Աոպճս՜թ՜ղճսձմ ՞զջտ հԱոպճսթճհ ոժոՠ՜է ՠս ՜շ 

Աոպճս՜թ ճսձզձ ա՜ս՜ջպճսկձ, ճջյբո ՠս ՜հո իճ՞ՠէզռ 

ՠջժզջո Դ՜սզդ հՠջ՜ձճսդՠձ[բ] ոժոՠ՜է ՠս ազ ՠջ՜ձՠէզ 

զձտձ կզ՜հձ բ գոպ Պ՜սխճոզ ՠջ՜ձՠէզձ ՜ոՠձ կզ՜հձ ՀԶ: 

Վ՜ոձ ճջ բ՜ջժ իզկձ աՠջ՜ձճսդզսձ ձճջզձ կժջպճսդՠձբձ 

պձգզձ զ ՞ձ՜ռո նճսջռ, ՠս պ՜ձ այպճսխ ՠջժջզ ///ճսդՠ-

՜ձ զ ե՜կճս, ՠս ՜ս՜ջպՠ՜ռ զ ը՜մձ, ճջ բ ժ՜պ՜ջճսկձ 

պձ՜սջբձճսդՠ՜ձ ըճջիջ՟ճհ /// ՜ոբ զ հ՜սջիձճսդՠ՜ձ 

Ս՜խկճոզո ժ՜պ՜ջկ՜ձ, ՜սջիձՠ՜ռ /// զ ոջ՝ճսդզսձ 



աը՜մբձ ՜ոբ ոջ՝ճսդզսձ, ազ ձճչզձ զոժ ՜ջ՜ջ ոջ՝ճս-

դզսձ կՠխ՜ռ կՠջճռ ՠս ճջ ձճչ՜ս ոջ՝զ ՠջ՜ձՠէզ ՠս ոպճս-

՞՜յբո: Ոջճհ յպճսխձ զ ՟բյ ե՜կճս ի՜ոՠ՜է եճխճչզ հղ-

պՠկ՜ջ՜ձո ՜ձկ՜ի ժՠձ՜ռձ, ՠս ճսձզ ա՝ճէճջ ըճջիճսջ՟ 

կ՜ջ՟՜ձ՜էճհձ Քջզոպճոզ: Մ՜հջզստ ՝ճչ՜ձ՟՜ժՠ՜է ՠս 

ազ ըճջ բ ըճջիճսջ՟ ոճջ՜հ, աճջ ՠս ոճսջ՝տձ զ ի՜հջ՜-

յՠպ՜ռ ՠս գձպջՠ՜էտձ Հճ՞սճհձ ՜ա՟ՠռճսդՠ՜կ՝ է՜հձ՜-

պ՜ջ՜թ կՠժձՠռզձ հ՜ձռձ զսջ ե՜կ՜ձ՜ժզ, ՠս ազ ՜կՠ-

ձ՜հձ ճտ ճմ ժ՜ջբջ ի՜ոճս էզձՠէ [ձճ]ջզձ ըճջզձ ըճջ-

իջ՟ճ չ՜ոձ հ՜ծ՜ըճսդՠ՜ձ ՝[՜ձ]զռձ հ՜հէ կՠժձզմո, 

չ՜ոձ ճջճհ կՠջո չ՜ջ՟՜յՠպ Վ՜ջ՟՜ձ, ի՜հջո ի՜/// 

՜սե՜ձ՟՜ժՠ՜է զ Սճսջ՝ Հճ՞սճհձ, ի՜կ՜շ՜սպՠ/// յ՜ջա 

՝՜ձզս զ ձճհձ կՠժձմ՜ռ ՠս հ՜ա՟կ՜ձբ իճ՞ՠ/// (2 պճխ 

՜ձգձդՠշձՠէզ)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

51՜ (Բճէճջ՞զջ, ԺԴ—ԺԵ ՟՟.) Աոպճս՜թ ճխճջկզ 

Մ՜ջպզջճո չ՜ջ՟՜յՠպզձ ՠս զսջ թձ՜սխ՜ռձ. ՜կբձ (ձ-

կ՜ձզ՚ 83՝, 119՜, 148՜, 179՜, 212՜, 231՜, 247՜)փ 
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ԳՐԻՉ՚ Խ՜մ՜պճսջփ 
ԹԵՐԹ՚ 254+2 (ժջժ. 1, 56). մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—3՝, 353՝—4՝փ 

ՊՐԱԿ՚ Ա—Ի×12 (Ա 14)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ, 16,7×12,7փ 
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 25փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜-
ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ՚ ՟շձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ո-
պ՜շգ՚ ՟՜ջմձ՜՞ճհձ ժպ՜ս, էճսո՜ձ՜ռժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճս: Թ—Ժ 
՟՟..: 1 (Ա) + 1 (Բ), ոպ՜ռճս՜թ գձ՟ՠջժ՜հձ՜ժզ ի՜պճս՜թ ժբո 
դՠջդզ գձ՟է՜հձ՜ժզ ժպջճս՜թտզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, կզ՜ոզսձ, ՝ճէճջ՜-
՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ Ա՜, Բ՝, Բ՜, Ա՝ «[/// ՟՜պ]՜սճջզձ... 
ծղկ՜ջպճսդՠ՜կ՝... ՠս ազ ՜շ[ձճսռճս... ՜ձճջ՟զ ՜շ] աձ՜... ազ///» 
(Ի 21—33)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ., ըճձ՜սճսդզսձզռ ՞ճսձ՜վճըճս՜թ ՠս 
՝՜ակ՜դզս դՠջդՠջ ժյ՜թ, ժ՜ակզ չջ՜հ ժ՜ձ ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպ-
տՠջ, դզժճսձտգ՚ չձ՜ոճս՜թ, վ՜ժ՜ձձՠջձ՚ գձժ՜թփ 

 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 4՜—252՜ [Սճսջ՝ ՠս պզՠաՠջ՜տ՜ջճա իճ՞զ՜-

ռՠ՜է չ՜ջ՟՜յՠպզձ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ ՜ջ՜ջՠ՜է Հ՜ս՜տ-
կճսձտ կՠժձմ՜ռ ոճսջ՝ Ս՜խկճո՜ջ՜ձզձ Դ՜սդզ] 

Տՠո լՠշ. 1119, 1՜—304՜. Մ՜ոձ Նը՟ջ./մզտփ Յզղ./-

մզտփ Նը՟ջ./մզտփ 1/4՜—36՜փ Նը՟ջ./մզտփ 2/36՜—67՜փ 

Նը՟ջ./մզտփ 3/67՜—98՜փ Նը՟ջ./մզտփ 4/98՜—127՝փ Նը՟ջ./-

մզտփ 5/127՝—59՝փ Նը՟ջ./մզտփ 6/159՝—93՜փ Նը՟ջ./մզտփ 

7/193՜—226՝ (չջն. դՠջզ՚ «...կ՜ջկզձ կզճսհ ՞էըճհ ՠս զջՠ-

ջ՜ռ ՜ձ՟՜կտ///»)փ Ն՜ը՟ջ./մզտփ 8/226՝—52՜ (չջն. դՠջզ՚ 

ՃԽԸ (զ էճսո՜ձռո՚ «ՃԽԶ») — ՃԾ Ս՜խկճո՜ռ կՠժձճսդ./մզտփ 

Յզղ./մզտփ 9/մզտփ Կ՜ձճձ՜՞էճսըձՠջզ ՝՜ե՜ձճսկ մզ ժ՜պ՜-

ջճս՜թփ Ոսձզ հզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ. 

252՜ Եո՚ Վ՜ջ՟՜ձ չ՜ոպ՜ժՠէզ զ ՜ի՜՞զձ թճչճս 
հՠջժջբ ժ՜կ հՠջժջզձ ՟զկՠ՜է պժ՜ջ իճ՞ճչ ՠս կ՜ջկձճչ, 

ռ՜ս՜ստ ՠս թՠջճսդՠ՜կ՝ լՠշձ զ Յզոճսո ժ՜է[ՠ]՜է ՠս 
զսջ կՠջլ՜սճջ ոճսջ՝ձ` Եյզվ՜ձ, Եվջՠկ, Ադ՜ձ՜ոձ ՠս 
Դ՜ձզբէ, աճջ ճսկՠկձ ի՜կ՜՜շ՜սպՠ՜է, ժ՜ջծ՜շ՜սպՠ-
՜է զ կզ ՞զջտ ՜հէ ՠս ՜հէ պՠխզո, ճջճհ հզղ՜պ՜ժ ՜սջի-
ձճսդՠ՜կ՝ ՠխզռզփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

252՝ Զչՠջնզձ ՞ջճխ ոճջ՜՚ Խ՜մ՜պճսջ էջբռո հզ-
ղՠռբտ, ճջ ՞ջվՠռ՜ս դճս՜ժ՜ձզձ Հ՜հճռ ՌՁԶ (1637), զ 
Շ՜սղ տ՜խ՜տզձ, ոը՜է՜ձ՜ռո ձՠջՠէ դճխճսդզսձ, ճջ բ 
զձմ զ ՞զջ ՜հոփ Մՠա ՠս լՠա Քջզոպճո Աոպճս՜թ ճխճջ-
կՠոռզ. ՜կբձփ 

 

 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 252՜ (1671 դ.) Շձճջիզս ՠս ճխճջկճսդՠ՜կ՝ Տՠ-

՜շձ զկճհ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ ըոպ՜ռ՜հ աՄՠժձզմ Ս՜խ-

կճոզո ոճսջ՝ չ՜ջ՟՜յՠպզձ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ, ՠո՚ չՠջնզձո զ 

կ՜ձժ՜ձռ ՠժՠխՠռճհ Բ՜ջոՠխձ ձճս՜ոպ չ՜ջ՟՜յՠպ, ՜շ 

զ հզղճսկձ հ՜յ՜ ՠժՠէճռ՟ ՠս զ չ՜հՠէճսկձ ոջ՝՜ոբջ ՜ղ՜-

ժՠջպզձ զկճհ՚ պբջ Պՠպջճո ժճսո՜ժջրձ ՜՝ՠխ՜հզձ, ՜ա-

՞՜ժռզձ զկճհփ Ախ՜մՠկ հզղՠէ ակՠա ՜շ՜նզ Քջզոպճոզ ՠս 

՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ զ ՞զջձ ժՠձ՜ռ չՠջզձ ՟յջճսդՠ՜ձ. 

՜կբձփ Ի դճսզո Հ՜հճռ ՌՃ ՠս Ի (1671) ՜կզձփ 

2. 252՝ Յզղՠոնզտ աԲ՜ջոՠխ չ՜ջ՟՜յՠպո ա///: 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 4՝, 159՝, 252՝ Գզջտո Սճսջ՝ Էնկզ-

՜թձ՜ բփ 

1121 
Ժ Ո Ղ Ո Վ Ա Ծ Ո Յ  

(Բ՜խժ՜ռ՜թ բ 2 պ՜ջ՝ՠջ լՠշ՜՞ջՠջզռ) 

ԹԵՐԹ՚ 287փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ՚ 
՟շձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ժ՜ձ՜մ ժպ՜սփ 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Խճջիջ՟՜պՠպջփ ԺԳ—ԺԴ ՟՟.: 
Մ՜՞՜խ՜դ, ՝ճէճջ՞զջ, կզ՜ոզսձփ Սպ՜ռճս՜թ 1 դՠջդզ գձ՟է՜հձ՜-

ժզ ժպջճս՜թտզռփ Կ՜ջ՟՜է՚ Ա՝—Ա՜ «/// [ոջ՝]՜ո՜ռճսդՠ՜կ՝ հ՜ս-
ջզձՠէ ձճս՜՞ո... ճջ հ՜խ՜՞ո լՠջ ՠս ՝՜ակ՜ռ իՠխ՜ձզ ///». (իկկպ. 
պյ. Եջճսո՜խբկ, 1927, բն 23—25)փ 



 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ձճջճ՞ճս՜թ ՠս էջ՜ռճս՜թ Բ լՠշ՜՞ջզ 
հՠպ՜՞՜հզ ոպ՜ռճխ Յճի՜ձձբոզ ժճխկզռ (ԺԷ ՟.), էճսո՜ձռտձՠջգ 
պՠխ—պՠխ ժ՜ջժ՜պճս՜թ, ՞ջ՜՟՜ղպգ ըճսձ՜ռ՜թ, ժ՜ձ ըճձ՜-
սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջ, ա՜ձ՜ա՜ձ ոՠս ՠս ՞ճջղ՜սճսձ ՝թՠջ: Կ՜ակգ՚ կ՜-
ո՜կ՝ չ՜շճս՜թ, չձ՜ոճս՜թ, ժ՜ղզձ՚ տՠջթճս՜թ, ՜ոպ՜շգ՚ կ՜ղճ-

ս՜թ, վ՜ժ՜ձձՠջձ՚ գձժ՜թփ 

Ձ Ե Ռ Ա Գ Ի Ր  Ա  

 ԺԴ — XIV 

ԹԵՐԹ՚ 197 (1—197)փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԺԷ×12 (Ա 11, ԺԷ 6)փ 
ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 16,6×12,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ 
՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 31—32փ 

ՎԻՃԱԿ՚ է՜սփ 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 2՜—193՜ Աղը՜ջի՜էճսջ ՠս պզՠաՠջ՜էճհո 

չ՜ջ՟՜յՠպզձ Վ՜ջ՟՜ձ՜ յ՜ջա ՠս էճսո՜սճջ ըճջզձ 
ըճջիջ՟ճչ ՠս ՟եճս՜ջ՜՞զսպ էճսթկ՜կ՝ ՠս ՝՜ձզս Մՠժ-
ձճսդզսձ ՜ջ՜ջՠ՜է Ս՜խկճոզո, ղ՜ջեՠ՜է զ Հճ՞ճհձ 
Սջ՝ճ ՠս հ՜ջիզ՜ժ՜ձբձ Հ՜խ՝՜պ՜, ՠս հ՜ղ՜ժՠջպ՜ռձ 
զսջճռ: Յճհե ՜ղը՜պՠ՜է կպ՜սճջ ՝՜ձզս, աճջ ռճսռ՜-

ձբ ՜շ՜նզժ՜ ՜կ՝՜ջՠ՜է զ չ՜ջե կ՜ձժ՜ձռ Սզճձզ, 
ձ՜ՠս աոջ՝ճռձ ՜ջ՟ զ կզ ի՜ս՜տՠ՜է լՠշձ՜ի՜ո ոզջճ-
խ՜ձ, աճջ ՠս զձտձ ի՜ոռբ հզջ՜հ՜ստձ ՠջժձզռ ՜ջտ՜հճս-
դՠ՜ձ 

Տՠո լՠշ. 1119, 1՜—204՜. Մ՜ոձ ձը՟ջ./մզտփ Յզղ./-

մզտփ Նը՟ջ./2՜—9՜փ 1/9՜—32՜: Նը՟ջ./32՜՝փ 2/32՝—51՜փ 

Նը՟ջ./51՜փ 3/51՜—73՜փ Նը՟ջ./73՜փ 4/73՜—92՜փ 

Նը՟ջ./92՜փ 5/92՜—113՝փ Նը՟ջ./113՝փ 6/113՝—133՜փ 

Նը՟ջ./133՜փ 7/133՜—54՜փ Նը՟ջ/154՜՝փ 8/154՝—190՝փ 

Յզղ./190՝փ 9/191՜—3՜փ Ի էճսո՜ձռո իՠխզձ՜ժ՜ձզղ ՜ձճսձ-

ձՠջփ Կ՜ձճձ՜՞էճսըձՠջզ ՝՜ե՜ձճսկ մզ ժ՜պ՜ջճս՜թփ Ոսձզ. 

— 193՝—7՜ Գզպճսդզսձ ՠջ՞ճհձ Դ՜սդզ — Ա. [Ե]-

ջ՜ձՠ[՜է բ] ՜հջ: Վ՜ոձ ի՜ս՜պճռ ՠս ՞ճջթճռ... Ասջիձՠ-

ռբտ աԱոպճս՜թ, ՜սջիձճսդզսձ բ ո՜ ի՜ո՜ջ՜ժ՜ռփ Ս՜խ-

կճո [ՃԾ]փ 

Մզ ղ՜ջտ բնՠջ ը՜շձճս՜թ հՠպ՜՞՜հճսկ ձժ՜պճս՜թ ՠս 

ձղճս՜թփ Գջմզռ՚ 26՝ «Թ դճսխդ հ՜շ՜ն ՞ձ՜՚ ՞պռզո» (ձկ՜ձզտ՚ 

28՝, 146՝, 148՝, 149՝, 150՝, 152՝, 156՝, 161՝, 166՝)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

18՜ Ես ՞ջճխզոփ 

 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 1՝ Տբջ ///Ոչ՜ձբո հզղՠռբտ զ Քջզոպճո ակ՜տջ՜-

վ՜հէ ՜խ՜սդո լՠջ, Աոպճս՜թ ալՠա հզղՠ՜հ զ ոճսջ՝ ՜ջ-

տ՜հճսդՠ՜ձփ 

2. 1՝ Զժ՜ակ՜սխ ոճջ՜՚ աՄ՜ձճսբէ վզէզոճվ՜ ՠս 

աԵջՠկզ՜ հզղՠոնզտ զ ոճսջ՝ հ՜խ՜սդո լՠջ ՠս Տբջ ալՠափ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜, 1՝ Ախ՜ն՜ձ: 196՝ Ջ՜սիջ, 

Գջզ՞[ճջ], Պ՜ջո՜կ, Ապճկփ 196՝ Իոժ կՠտ գոպ կՠջճսկ 

պժ՜ջճսդՠ՜ձո ոճսխ զձմ յ՜պծ՜շո պճստ ՝՜ձզո՚ չո-

պ՜ի՜ձ՜էճչ ՜շ՜նզ ժ՜պ՜ջՠէճռձփ 

Ձ Ե Ռ Ա Գ Ի Ր  Բ  

 ԺԴ — XIV 

ԹԵՐԹ՚ 89 (197—287)փ ՊՐԱԿ՚ Ա—Ը×12 (Ա, Ե, Զ 10)փ ՆԻՒԹ՚ 
դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 16,5×12,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճ-
էճջ՞զջ, 206՜՝, 208՜՝, 219՜՝, 232՜՝, 243՜—5՝, 252՜—4՝, 
263՜՝, 264՜—85՝փ ՏՈՂ՚ 21—28փ 

ՎԻՃԱԿ՚ է՜ս. էջ՜ռճս՜թ ՠս ձճջճ՞ճս՜թփ 

 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

1. 198՜—285՝ Հճ՞զ՜յ՜հթ՜շ ոճսջ՝ ի՜սջձ 

Վ՜ջ՟՜ձ՜հ էճսո՜սճջ ՜ջ՜ջՠ՜է Հ՜կ՜շ՜սպ կՠժձճս-
դզսձ Եջ՞ճյ ՠջ՞ճհձ, յ՜ջա ՠս ՟զսջ՜ի՜ոփ Աս՞ձՠ՜ 

Քջզոպճոփ 

Տՠո լՠշ. 1141, 305՝—27՝. Յշն՝. /198՜—201՝փ § 

՜/201՝—85՝փ 

2. 286՜—7՜ Վ՜ձ՜ժ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզն ՜ո՜ռՠ-

՜է Բ՜ձ ի՜ս՜պ՜էզ հ՜ա՞զո կՠջճսկ — Կՠձո՜՝ճսխը 

ոճսջ՝ Ասՠպ՜ջ՜ձձ՚ աԹ՜՟բճո ակՠջ հ՜շ՜տՠ՜էձ... 

3. 287՜ Նճջ տ՜ջճա Վ՜ձ՜ժ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզ — 

Յ՜ջՠսՠէո բ պձժՠ՜է ՟ջ՜ըպձ... ազ ճոժզ հՠջժջզձ ՜հձճ-

ջզժ տ՜ձ ա՜կՠձ՜հձ յ՜պճս՜ժ՜ձ բ/// (ղ՜ջ. դՠջզ)փ 

4. 287՝ Աշ՜ժտ Սճխճկճձզ — Աջ՟, նճսջ զ տճռ ՜-

կ՜ձճռ... ՠդբ դճխճսո աձ՜ ըճյ՜ձ/// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 285՝ (Նճջճ՞ճխզ) Փ՜շտ հ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ-

՟ճսդՠ՜ձձ՚ Հրջ ՠս Ոջ՟ճհձ ՠս Սճսջ՝ Հճ՞ճհձ ՜հեկ ՠս 

կզղպ, ՠս հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ 

Աջ՟, ՠո՚ Յճի՜ձբո /// ոպ՜ռ՜հ աՍ՜խկճոզ ՠս աԵջ՞ 

ՠջ՞ճռզ կՠժձզմո, ՠս ձճջճ՞ՠռզ՚ հզղ՜պ՜ժ իճ՞ճհ զկ[ճհ] 

ՠս ժճ[խ՜ժռզձ ՠս] թձրխ՜ռ զկճռ ՠս չ՜ջ՟՜/// ՞կը՛ ՠս 

ճջ /// ոճսջ՝ ՠս /// ՜կ՜ռ բ կՠա ՠս Աոպճս՜թ դվ[զձ] /// 

գոպ ՠ///: 

2. 263՝ Փ՜ՙշտ ի՜կ՜՞ճհ Սճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ՚ 

Հրջ ՠս Ոջ՟ճհ ՠս Հճ՞ճհձ Սջ՝ճհ. ՜կբձփ 

Աջ՟, աչՠջնզձ ոպ՜ռճխ ոճսջ՝ պ՜շզո, ճջ ժճմզ 

Ս՜խկճոզ կՠժձզմ իՠա՜իճ՞զ` Ղ՜ա՜ջ ո՜ջգ՜ս՜՞ձ հզղ՜-

պ՜ժ զսջձ ՠս իճ՞ճհ ի՜սջձ՚ Մըզդ՜ջ կզ՜հձ՜ժՠ՜ռզձ ՠս 

կ՜ջկձճհ թձ՜սխ՜ռձ՚ Յ՜ժճ՝զձ ՠս Գճսէզոպ՜ձզձ, ՠս զս-

ջՠ՜ձռ ՟ճսոպջ՚ Մ՜ջզ՜կզձ էզ ՝ՠջ՜ձճչ [Ոխճջկզ] ՜-

ո՜ռբտփ Ոմ ճտ մճսձզ թ՜ը[ՠէճհ] /// [՞]ջ՜սՠէճհ դբ ա՜ձ՞-

ձզձ (՛)/// [էզ]ձզ զ Քջզոպճոբ. ՜կբձփ 
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 ԺԵ — XV 

ԳՐԻՉ՚ Ս՜ջ՞զո Ղջզկՠռզփ 
ԹԵՐԹ՚ 212+1 (ժջժ. 150). մ՞ջճս՜թ՚ 212՜՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—

ԺԸ×12 (ԺԵ, ԺԷ 10, ԺԸ 13)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 
17,8×13,2փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձ (կզ՜ոզսձ՚ 119, 143, 150՞՟, 165, 
186)փ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞ջ՜ձկ՜ձ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 40—44փ ԿԱԶՄ՚ ոՠս 
ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ ոպճս՜ջ՜դճսխդ, ՜ոպ՜շգ՚ ժ՜յճհպ ժպ՜սփ 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 2՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջ, 
ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ չ՜ջ՟՜՞ճհձ, ոՠսփ 

 
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձփ Ժ—ԺԱ ՟՟.փ 2 (Ա, 

Բ) + 2 (Գ, Դ)փ Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ճսխխ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ Կ՜ջ-
՟՜է՚ Գ՜՝, Դ՜՝, «/// Յ՜հձե՜կ ձկ՜ձՠոռզ ՜ջտ՜հճսդզսձ ՠջժձզռ... 
ազ ՜ի՜ս՜ոզժ ՠի՜ո ճջ կպձՠէճռ [բ ազո]///» (Մ՜պդ. ԻԵ 1—ԻԶ 
46): Ա՜՝, Բ՜՝ «/// Ես աՀճ՞զձ Աոպճսթճհ զ՝ջՠս ա՜խ՜սձզ... ՠի՜ձ 
աձ՜ ՜ջպ՜տո չ՜խչ՜խ՜ժզ ՠս ՜ոբ ռձ՜ ///» (Մ՜ջժ. Ա 10—44)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. պՠխ—պՠխ դ՜ձ՜տզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճս-
ձ՜վճըճս՜թփ Ոջճղ դՠջդՠջ չՠջ՜ձճջճ՞ճս՜թ ՠս էջ՜ռճս՜թ կզ՜-
ոզսձ ՞ջճսդՠ՜կ՝ (119, 143, 150՞՟, 165, 186)փ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ ՜ձ-
ժզսձձՠջճսկ չձ՜ոճս՜թ, ռՠռ՜ժՠջփ 
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— 2՜—211՝ (1՝՚ Ք՜խճս՜թո Ս՜խկճո՜ռձ Դ՜սդզ 
ՠս Սճխճկճձզ, ՜հէՠս ՞ջմճսդՠ՜ձ ՠս ՜շ՜տզձճսդՠ՜ձ) 
Նճջզձ ՝՜ակՠջն՜ձզժ ՠս ՠջ՜ձ՜ղձճջի ոճսջ՝ ի՜սջձ ՠս 
՜ձհ՜խդ իշՠպճջզ ՠս էճսո՜սճջ չ՜ջ՟՜յՠպզ ՠս ը՜-
ջ՜աձ՜ա՞ՠ՜ռ ծ՞ձ՜սճջզ ձճջճ՞ էճսո՜սճջմզ Հ՜հճռ 
Գջզ՞ճջզ Եշ՜կՠթզ. Լճսթկճսձտ ՟եճս՜ջզկ՜ռ ՝՜ձզռ ՠս 
տ՜խճս՜թճհ Ս՜խկճո՜ռձ Դ՜սդզ զ ոջ՝ճհձ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ 
Մՠժձճսդՠձբ հճհե յզպ՜ձզ ղ՜ջ՜՟ջճսդՠ՜կ՝ ՠս ՞ՠխՠ-
ռզժ յզպ՜շճս[դՠ՜կ՝] 

Տՠո լՠշ. 1020, 3՜—373՝. Ց՜ձժ/3՜—50՝/մզտփ 

Նը./51՜—5՜: /2՜—4՜փ 1/4՜—18՝փ Ց՜ձժ/18՝—9՜փ 2/19՝—

34՝փ Ց՜ձժ/35՜՝փ 3/36՜—62՝փ ՜/39՜—40՝փ ՝/40՝—2՝փ 

՞/42՝—4՜փ ՟/50՜—2՜փ ՠ/57՜—9՜փ Ց՜ձժ/63՜՝փ 4/64՜—

90՜փ ՜/65՝—6՝փ ՝/75՝—8՜փ Ց՜ձժ/90՝—1՜փ 5/91՜—120՝փ 

՜/92՜—3՜փ ՝/95՜—7՝փ ՞/103՜—4՝փ ՟/108՜—10՜փ 

ՠ/111՜—2՜փ Ց՜ձժ/120՝—1՜փ 6/121՜—51՜փ ՜/140՝—2՝փ 

՝/146՜—8՝փ Ց՜ձժ/151՜՝փ 7/152՜—72՝փ Ց՜ձժ/172՝—4՜փ 

8/174՜—211՜փ ՜/184՜—5՝փ ՝/185՝—7՜փ ՞/187՜—8՝փ 

՟/188՝—90՜փ ՠ/190՝—1՝փ ա/198՜—9՜փ Յզղ./211՜՝փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

35՝ Ես ազո հզղՠ՜, ճչ ՠխ՝՜հջ: 
90՜ Ես աՍ՜ջ՞զո Ղջզկռզո: 

211՝ Ն՜ՠս ազո մ՜ջՠ՜ստ իճ՞զո զ էզ 
Մզձմ ազ ձՠջժՠ՜է ՠս զ կ՜ջկձզ՚ 
Ղջզկռզ Ս՜ջ՞զոո, ճջ ՞ջՠռզ, 
Յճհե վ՜վ՜՞կ՜կ՝ ՠս թ՜ջ՜սզ, 
Ահո տ՜խռջ՜ի՜կ ՝ճսջ՜ոպ՜ձզ, 
Ոՙ զձմ ազ ՞ջճհձ վճհդ ճմ ՜ջզ, 
Ոմ տ՜ջպզոզ է՜ս՜՞ճսձզ, 
Զզ մբջ ի՜ոճս ե՜կ՜ձ՜ժզոփ 

(Ահէ ՞ջմճչ) Գթճխձ զ ՝՜ջզո 
Ես ա՜ջ՜՞ո զ մ՜ջզո,  
Ոՙի, աՠխժՠէզոփ 
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 2՜, 36՜, 211՝ Գզջգո Սճսջ՝ Էն-

կզ՜թձ՜ բփ  
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜փ 
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Ե՟ճչժզ՜ ՌՂԳ — 1644 

ԳՐԻՉ՚ Աէՠտո՜ձ ՠջբռ Էպջբձՠռզփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Կզջ՜ժճո չջ՟.փ 
ԹԵՐԹ՚ 376. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—2՝, 373՝—6՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—

ԻԹ×12 (Ա 13, ԺԲ, ԺԳ, ԺԵ, Ի—ԻԴ, ԻԶ—ԻԸ 14, ԺԶ 18, ԻԵ 16, ԻԹ 
7)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 17,6×12փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ 
ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 31փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ 
ժ՜ղզ ՟շձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ժ՜ջկզջ ժպ՜սփ 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 5՜փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 3՜, 49՝, 51՜, 80՜, 81՜, 128՜, 129՜, 
171՝, 172՝, 219՜, 220՜, 270՝, 271՝, 304՝, 307՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ պ՜ծ՜ջ (143՜), հճսղժ՜յ՜ջզժ (204՜), 
՝ճսո՜ժ՜ձ, դշմձ՜հզձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջ, ի՜ձ՞ճսռ՜-
՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ճջճղ դՠջդՠջ ըճձ՜սճսդզսձ պՠո՜թ ճս 
ըճսձ՜ռ՜թ, կ՜ո՜կ՝՚ ռՠռ՜ժՠջ. դ՜ձ՜տզռ պՠխ—պՠխ ՞ջ՜՟՜ղ-
պգ ՞ճսձ՜վճըճս՜թփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ ՜ձժզսձձՠջճսկ դՠդՠս՜ժզ 
կ՜ղճս՜թփ 
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— 3՜—373՜ [Գջզ՞ճջ Տ՜դՠս՜ռզ, Մՠժձճսդզսձ 

Ս՜խկճո՜ռ] 

Տՠո լՠշ. 1020, 3՜—373՝. Ց՜ձժ տ՜խճս՜թճհ/մզտփ 

Ց՜ձժ /3՜—4՝փ Նը՟ջ. /5՜—10՜փ 1/10՜—49՝փ Ց՜ձժ/49՝—

51՜փ 2/51՜—80՜փ Ց՜ձժ/80՜—1՜փ 3/81՜—128՜փ ՜/86՜—

9՜փ ՝/89՜—92՝փ ՞/93՜—5՝փ ՟/106՝—10՝փ ՠ/118՝—22՜փ 

Ց՜ձժ/128՜—9՜փ 4/129՜—71՝փ ՜/131՜—2՝փ ՝/147՜—51՝փ 

Ց՜ձժ/171՝—2՝փ 5/172՝—219՜փ ՜/174՜—5՝փ ՝/179՜—82՝փ 

՞/190՝—3՜փ ՟/199՝—202՜փ ՠ/204՜—5՝փ Ց՜ձժ/219՜—20՜փ 

6/220՜—70՝փ ՜/252՜—5՜փ ՝/261՜—5՜փ Ց՜ձժ/270՝—1՝փ 

7/271՝—304՝փ Ց՜ձժ/304՝—6՝փ 8/306՝—73՜փ ՜/323՝—6՜փ 

՝/326՜—8՜փ ՞/328՝—30՝փ ՟/330՝—3՜փ ՠ/333՝—6՝փ 

ա/346՝—9՝փ Յզղ./372՝—3՜փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 



 

373՜ Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ — Փ՜շտ ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջ-

ջճջ՟ճսդՠ՜ձ՚ Հրջ ՠսփ Ոջ ՠպ ժ՜ջճխճսդզսձ պժ՜ջ ՜ձլզձ 

զկճհ զ հ՜ս՜ջպ ՜հոկ ոճսջ՝ ՞ջզո, ճջ ժճմզ Ք՜խճս՜թո 

Ս՜խկճոզո, զ տ՜խ՜տձ հԵ՟ճչժզ՜, զ ՟ճսշձ Սճսջ՝ Սպՠ-

վ՜ձձճոու ՠս Սճսջ՝ Յ՜ժճ՝ուձ ՠս Սճսջ՝ Կ՜ջ՜յՠ-

պզձ, զ չ՜հՠէճսկձ` Կզջ՜ժճո տ՜չ ջ՜՝ճսձ՜յՠպզձ, աճջ 

Տբջ Աոպճս՜թ ՝՜ջճչ չ՜հՠէՠր պ՜ռբ ՜ոպ ՠս զ ի՜ձ-

՟ՠջլՠ՜էձ, ոճսջ՝ ՠս ՜ջե՜ձ՜սճջ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռձ ՟՜-

ոՠոռբ. ՜կբձփ 

Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս լՠշ՜կ՝ո Էպջբձՠռզ Աէՠտո՜ձ զջզ-

ռճս, դվզձ ՌՂԳ (1644)փ Ոՙչ ի՜հջտ ոճսջ՝, հճջե՜կ ՜-

ս՜ջպբտ, աիճխճս վճղզ` Աէՠտո՜ձ զջզռճսձ կՠխ՜ռ դճ-

խճսդզսձ ըձ՟ջբտ չ՜ոձ ոզջճսձ Քջզոպճոզ, ՠսո ՜շ՜սՠէ 

՜ձկՠխ՜՟զջ էՠջճստ, ազ ժ՜ջ կՠջ ՜հո բ, ճչ ի՜յջտ 

ոճսջ՝. ՜կբձփ Հ՜հջ կՠջփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

4՝ (Բճէճջ՞զջ, ԺԷ ՟.) Ըձթ՜հՠռՠ՜է զ էճսո՜պսճս 

իրջբ զկկբ, զ չ՜հՠէճսկձ վճտջզժ թ՜շ՜հզձ զսջճհ՚ ՜ձզ-

կ՜ոպ զ՝ջճս Յրի՜ձզոզոփ 
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 ԺԷ — XVII 

ԹԵՐԹ՚ 398+1 (ժջժ. 22). մ՞ջճս՜թ՚ 397՝—8՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—
ԼԳ×12 (Բ, ԻԶ 14, ԻԷ 10) + 1փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 16×11փ 
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 21—22փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղ-
կ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շ՚ 
դճսխդփ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 1+1, դճսխդ՚ ձ՜ջձն՜՞ճհձ, կ՜ոձ ՜ոպ՜շզփ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ՞ջ՜՟՜ղպգ դ՜ձ՜տզռ ՞ճսձ՜վճըճս՜թ, 
պՠխ—պՠխ վճտջ յ՜պշճս՜թտձՠջ: Կ՜ակզ ՠաջՠջգ ՠս դզժճսձտգ` 
կ՜ղճս՜թ ճս յճժճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

1՜—397՜ [Գջզ՞ճջ Տ՜դՠս՜ռզ Մՠժձճսդզսձ 

Ս՜խկճո՜ռ] 

Տՠո լՠշ. 1020, 3՜—373՝. Ց՜ձժՠջ /մզտփ Նը՟ջ. 

/1՜—6՝փ 1/6՝—52՜փ Ց՜ձժ/մզտփ 2/52՜—90՜փ Ց՜ձժ/մզտփ 

3/90՝—4՜փ ՜/96՝—8՝փ ՝/99՝—103՝փ ՞/104՜—7՜փ ՟/119՝—

23՝փ ՠ/133՝—7՝փ Ց՜ձժ/մզտփ 4/144՜—92՝փ ՜/146՝—8՜փ 

՝/166՜—70՝փ Ց՜ձժ/մզտփ 5/193՜—219՝փ ՜/194՝—6՝փ 

՝/200՝—5՝փ ՞/216՝—9՜փ ՟/226՝—30՝փ ՠ/232՝—4՝փ Ց՜ձժ/-

մզտփ 6/250՜—302՝փ ՜/283՝—6՝փ ՝/293՜—7՜փ Ց՜ձժ/մզտփ 

7/303՜—38՝փ Ց՜ձժ/մզտփ 8/339՜—97՜փ ՜/354՝—7՜փ 

՝/357՜—8՝փ ՞/359՝—62՜փ ՟/362՜—4՝փ ՠ/մզտփ ա/374՜—7՜փ 

Յզղ./396՝—7՜փ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ Աոպ՜շ /Ա/, յ՜իյ՜ձ՜ժ /Ա՜/փ 

1125 
Գ Ր Ի Գ Ո Ր  Տ Ա Թ Ե Ւ Ա Ց Ի   

Մ Ե Կ Ն Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  Ս Ա Ղ Մ Ո Ս Ա Ց  
Եջճսո՜խբկ ՊՁԱ — 1432 

ԳՐԻՉ՚ Յ՜ժճ՝ ՜՝խհ. Բՠջժջՠռզփ Ծ՜խժճխ՚ Մՠէտզոբդ ՜՝խհ.փ 
ՍՏԱՑՈՂ՚ Մ՜ջպզջճո չջ՟.փ 

ԹԵՐԹ՚ 526. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—2՝, 525՜, 526՜՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—
ԼԳ×16 (Գ, 18, ԻԷ 12)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 13,7×9փ ԳՐՈՒ-
ԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 27փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ 
կճս՞ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ ՟շձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ո-
պ՜շգ՚ ՟ՠխզձ կՠպ՜տոփ 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 5՜փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 3՜, 12՜, 66՜, 112՝, 181՝, 245՜, 311՜, 
382՜, 431՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ դշմձ՜հզձ, ՝ճսո՜ժ՜ձփ 
Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջ, դշմձ՜՞զջփ Գճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջփ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Եէտփ Ժ ՟.փ 2 (Ա, Բ) + 2 (Գ, Դ)փ 

Մ՜՞՜խ՜դ, կզ՜ոզսձ, ՝ճէճջ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ Դ՝, Դ՜, 

Գ՝, Բ՜, Ա՝, Բ՝, Ա՜, Գ՜ «/// Կճ[մՠ՜ռ վ՜ջ՜սճձ աՄ]ճչոբո... 
[Խ]՜սոՠռ՜ս Տբջ գձ՟ Մճչոբո[զ]///» (Ը 8—32, Թ 3—8)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ՞ջ՜՟՜ղպգ դ՜ձ՜տզռ ՞ճսձ՜վճըճս՜թ, 
46—47 դՠջդՠջգ էջ՜ռճս՜թ ձճջճ՞ճս՜թ, պՠխ—պՠխ վճտջ յ՜պ-
շճս՜թտձՠջ, ճջճղ դՠջդՠջզ էճսո՜ձռ՜ՠաջՠջգ ՠաջ՜ի՜պճս՜թ, ռՠ-
ռ՜ժՠջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ ռՠռ՜ժՠջ, ՜ձժզսձձՠջգ՚ կ՜ղճս՜թփ 

 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 5՜ Նճջզձ ՝՜ակՠջն՜ձզժ ՠջ՜ձ՜ղձճջի ոճսջ՝ 

ի՜սջձ ՠս ՜ձհ՜խդ իեշՠպճջզ ՠս էճսո՜սճջ չ՜ջ՟՜յՠ-

պզ ՠս ը՜ջ՜աձ՜ա՞ՠ՜ռ ծ՞ձ՜սճջզ ձճջճ՞ էճսո՜սճջմզ 
Հ՜հճռ Գջզ՞ճջզ Եշ՜կՠթզ. Լճսթկճսձտ ՟եճս՜ջզկ՜ռ 
՝՜ձզ ՠս տ՜խճս՜թճհ Ս՜խկճո՜ռձ Դ՜սդզ զ ոջ՝ճհձ 
Վ՜ջ՟՜ձ՜հ Մՠժձճսդՠձբ, հճհե յզպ՜ձզ ղ՜ջ՜՟ջճսդՠ-
՜կ՝ ՠս ՞ՠխՠռզժ յզպ՜շճսդՠ՜կ՝ 

Տՠո լՠշ. 1020, 3՜—373՝. Ց՜ձժ մզտփ Ց՜ձժ/3՜—4՝փ 

Նը՟ջ. /5՜—11՝փ 1/12՜—64՜փ Ց՜ձժ/64՜—6՜փ 2/66՜—

110՝փ Ց՜ձժ/110՝—2՜փ 3/112՝—79՝փ ՜/120՜—3՜փ ՝/124՜—



8՝փ ՞/129՜—32՝փ ՟/148՜—53՜փ ՠ/165՝—70՝փ Ց՜ձժ/179՝—

81՜փ 4/181՝—243՜փ ՜/184՝—6՝փ ՝/208՝—14՜փ 

Ց՜ձժ/243՜—5՜փ 5/245՜—312՝փ ՜/247՝—50՜փ ՝/255՜—

61՜փ ՞/273՜—6՝փ ՟/285՝—9՝փ ՠ/292՜—4՜փ Ց՜ձժ/312՝—

4՜փ 6/314՜—80՝փ ՜/357՜—61՜փ ՝/368՝—73՝փ 

Ց՜ձժ/381՜—2՜փ 7/382՜—428՜փ Ց՜ձժ/428՜—30՝փ 

8/431՜—521՝փ ՜/454՜—7՝փ ՝/457՝—60՝փ ՞/460՝—4՜փ 

՟/464՜—7՝, ՠ/468՜—71՝փ ա/485՜—9՝փ Յզղ. /521՝—2՝փ 

Բ. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձ ԺԶ ՟. ձրպջ՞զջ] 
— 525՝ [Ասՠպ՜ջ՜ձ ՝եղժճսդՠ՜ձ, ի՜կ՜՝՜ջ-

՝՜շ] — Ասՠպ՜ջ՜ձ ՝եղժճսդՠ՜ձ, Մ՜դբճո... 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

3՜ (Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո) Աս՞ձՠ՜ Հճ՞զ Աո-

պճս՜թ, ա՞ճջթո լՠշ՜ռ կՠջճռ ճսխզխ ՜ջ՜փ 

4՝ Զՠջզռո ՠջ՜ձՠ՜է իՠա՜իճ՞զ ՠս տ՜ն չ՜ջ՟՜յՠ-

պո` Մ՜ջպզջճո, ՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ Տբջ Քջզոպճո: Ոջ ՠպ 

՞ջՠ՜է աո՜ զ ոճսջ՝ տ՜խ՜տո Եջճսո՜խբկ, Աոպճս՜թ 

չ՜հՠէՠէ պ՜ռբ ոկ՜ ՠս հՠպ ՜ոպՠ՜ռո ՝՜ջզ հզղ՜պ՜ժ ո-

կ՜ ՠխզռզ (ձկ՜ձ՚ 31՝, 64՜, 88՜, 124՜, ՜հէճսջ)փ 

66՜ Քջզոպճո Աոպճս՜թ, ՜ձծ՜շՠէզ ճխճջկճսդՠ-

՜կ՝՟ հզղՠ՜` աՄ՜ջպզջճո չ՜ջ՟՜յՠպձ, ճջ հ՜հոկ ՜կզ 

ՠ՝ՠջ ակՠա զ Սճսջ՝ տ՜խ՜տո Եջճսո՜խբկ, ՊՁԱ (1432) 

դվզո, Քջզոպճո Աոպճս՜թ, աՎՠջզձձ Եջճսո՜խբկ պ՜ռՠո 

կպ՜ձՠէփ 

112՜ Զ՜ոպճս՜թ՜յ՜պզս ՠս ա՜ոպճս՜թ՜կՠջլ 

ը՜մ գձ՟ հճսո ոջ՝՜կ՜տճսջ ծ՞ձ՜սճջ չ՜ջ՟՜յՠպո 

Մ՜ջպզջճո, ՜շ՜նձճջ՟ Սճսջ՝ Լճսո՜սճջմզ ՠս ոյ՜-

ո՜սճջ ձճջզձ Սճսջ՝ ՞ՠջՠակ՜ձզձ, ճջ ՠժձ ՊՁԱ (1432) 

դչզո զ Սճսջ՝ տ՜խ՜տո Եջճսո՜խբկ, ՠս ա՜ձ՜ջե՜ձ ՞ջ-

մ՜ժո՚ Յ՜ժճ՝ խ՜ջզյզ իՠպ ՠ՝ՠջ զսջ ըշա՜ժրտձ ՠս ՜ջ-

ե՜ձ՜սճջ ռճհռ ժՠձո՜՝ՠջ ՞ՠջՠակ՜ձզձ Քջզոպճոզ, ՠս 

՜հէ Է ժջրձ՜սճջ զ հզսջ ՞՜ս՜շբձ ՠս ա՜կՠձՠոճսձո ժՠջ՜-

ժջՠ՜ռ Ը ՜կոճչփ Քջզոպճո Աոպճս՜թ, տճ ՜ձծ՜շՠէզ 

՞՜էոպՠ՜կ՝՟, հճջե՜կ ՞՜ո ի՜հջ՜ժ՜ձ վ՜շրտ զ Սճսջ՝ 

տ՜խ՜տո Եջճսո՜խբկո ՟՜պճխ՜ժ՜ձ զղը՜ձճսդՠ՜կ՝, 

աո՜ ի՜ձ՟ՠջլ թձրխրտ զսջճչտ ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջ-

լ՜սճջ՜ստ ՜ջեձ՜ռճհ տճ ՜ոպճս՜թ՜իջ՜ղ պՠոէՠ՜կ՝՟, 

ՠս ՟՜ոՠռճ աո՜ զ Վՠջզձ՟ տճ Եջճսո՜խբկ գձ՟ ԻԴ ՠջզ-

ռ՜ձռձ ՠս ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռձ. գձ՟ ձճոզձ 

ՠս ազո, ակՠխ՜սճջ ՞ջմ՜ժո, ճջ ՜ջպճջ՜ձրտ ՞ջՠկտ 

(ձկ՜ձ՚ 312՝, 428՜)փ 

713՜ Զկՠխ՜յ՜ջպ ՞թճխո` Թճջճո հզղ[ՠ՜]փ 

181՜ Զոջպբ ըճռՠ՜է ՠս ակՠխրտ էռՠ՜է` ժջժձ՜չբջ 

Յ՜ժճ՝ո ՠս ապ՜շ՜պզյ իճ՞զո ՜խ՜մՠկ հզղՠէ ՜շ՜նզ 

՜ձկ՜ի Գ՜շզձձ Յզոճսոզ, աճջ ՜հեկ հ՜կՠձ՜հձ ե՜կճս 

պՠո՜ձՠկտ ա՞ՠջՠակ՜ձձ Քջզոպճոզփ 

322՜ Ոջճչ ՠս ակՠա վջժՠոռբ Տբջ Աոպճս՜թ հ՜կՠ-
ձ՜հձ ճջճ՞՜հդզռ ՝՜ձո՜ջժճսզձ, ՠս ՜ջե՜ձզ ՜ջ՜ոռբ 
զսջ պՠոէՠ՜ձձ. ՜կբձ (ձկ՜ձ՚ 418՜, 422՝, 476՜, 
497՜)փ 

411՝ (Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո) Ասջիձՠ՜է բ Աոպճս՜թ, 

ազ ՜հորջ Ծ՜խժ՜ա՜ջ՟զ ՜սջձ բ, աճջ ՞զջո հզղբ ՜հորջ բ 

աճջ... ///(412՜) ՠս կպ՜տ զ Սճսջ՝ Յ՜ջճսդզսձ ՜հորջ, 

ՠս ՜ձծ՜շՠէզ ճսջ՜ըճսդՠ՜ձռ Քջզոպճոզ Սճսջ՝ տ՜-

խ՜տո Եջճսո՜խբկ, Աոպճս՜թ: Մ՜ջպ[զջճո]փ 

430՝ (Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո) Աոպ ՜ս՜ջպՠռ՜ս 
՞զջտո հ՜սճսջ Մՠթզ իզձ՞ղ՜՝՜դզ, զ Սճսջ՝ տ՜խ՜տո Ե-
ջճսո՜խբկ. ՠջ՜ձզ կՠափ 

432՝ (Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո) Ախ՜մՠկ ալՠա, ոզջճչձ 
Աոպճսթճհ, ՜ձկՠխ՜՟զջ էզձՠէ ըճղճջճսդՠ՜ձ ՠս ող՜է՜-
ձ՜ռ // (433՜) ոճջ՜, ազ հճհե ղպ՜յճչ բ ՞զջո /// (ՠա-
ջ՜ի՜պճս՜թ)փ 

437՝ (Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո) Գզջո ՅԵջճսո՜խբկ 
՞ջճսՠռ՜ս, չ՜ոձ ՜հձճջզժ ՜ոպ ՞ջՠռ՜տ ՠս ճմ ՜ձ՟. 
//(438՜) Աոպ ՜ջժՠ՜է բջ ՜դճշ ՟՜պ՜ոպ՜ձ, ՠս ճմ 
՜ձ՟փ Եջ՜ձզ կՠջ ՜մ՜ռո ճջ հ՜կՠձ՜հձ ե՜կփ 

438՝ (Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո) Քջզոպճո Աոպճս՜թ, 
՜ձծ՜շՠէզ ՞՜էոպՠ՜կ՝ ՜ջե՜ձզ ՜ջ՜ աիՠա՜իճ՞զ 
//(439՜) Մ՜ջպզջճո չ՜ջ՟՜յՠպո, ազ ՠս ո՜ ակՠա ՜ջ-
ե՜ձ՜ռճհռ Քճ ոճսջ՝ ճպձ՜պՠխ՜ռփ 

439՝ (Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո) ՅԵջճսո՜խբկո ՞ջճսՠ-

ռ՜ս, չ՜ոձ ՜հձ ա՜կՠձ՜հձ ՠս ՜ոպ ՞ջՠկտ, ՠս ճջ ՜ձ՟ ժ՜կ 

// (440՜), զ ձկ՜ ժ՜կ զ ձ՜, ՜հէ ա՜կՠձ՜հձ ո՜ զ ոկ՜, 

՜ոպփ 

473՜ Զպ՜շ՜պզյ ՞թճխո՚ աՅ՜ժճ՝ Բՠջժջ[ՠ]ռզ 

ՠս աՄ՜ջպզջճո չ՜ջ՟՜յՠպձ հզղՠէ ՜խ՜մՠկտփ 

508՝ (Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո) Ախ՜մՠկ աոճսջ՝ գձ-

դՠջռճխո՟ ՜ձկՠխ՜՟զջ էզձՠէ, ազ Զ՜պզժո զ չբջ ՠս ՞զջ 

///(509՜)տո ժճս կձ՜հջ ՞ջՠէճս, չ՜ոձ ՜հձ վճսդճչ 

՞ջճսՠռ՜ս, ոըաէզձ ՠս ըճղճջզձ մէզձՠէ կՠ ///(ՠաջ՜ի՜-

պճս՜թ)փ 

522՝ 

Ձՠշտո վպզ ճս զ իճխ ՟՜շձ՜հ, 

Գզջո հզղ՜պ՜ժ ՜շ լՠա կձ՜հ, 

Ոջտ գձդՠշձճստ հզղՠէ ի՜հռՠկտ 

ԶՅ՜ժճ՝ ՞թճխըո Բՠջժջ[ՠ]ռզփ 

Փ՜շտ, ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ՚ Հ՜սջ ՠս Ոջ՟-

սճհ ՠս Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ, հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս 

ոճսջ՝ ՞զջո ճջ ժճմզ Ս՜խկճոզ Ք՜խճս՜թճհ, աճջ ՜ջ՜-

ջՠ՜է տ՜ն իեշՠպճջզձ ՠս ՜ձհ՜խդ վզէզոճվ՜հզձ կՠթ 

չ՜ջ՟՜յՠպզձ Գջզ՞ճջզ Ոջճպձՠռսճհ (՜հոյբո) ՝՜-

աճսկ ՜ղը՜պճսդՠ՜կ՝ զ չ՜ջեճսկձ ՠս հճսոճսկձ ՞ջճռ ՜-

ղ՜ժՠջպՠ՜է ՜ձլ՜ձռ ՠս չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ: Զճջ ՠս պՠոՠ՜է 

աո՜ ՜ջզ ՠս եջ՜ն՜ձ իՠա՜իճ՞զ ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜շ՜տզ-

ձճսդՠ՜կ՝ ա՜ջ՟՜ջՠ՜է ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպո` 

Մ՜ջպզջճո, ոյ՜ո՜սճջ Սճսջ՝ Լճսո՜սճջմզ ՞ՠջՠակ՜-

ձզփ Ես ՠպ ՞ջՠէ աո՜ կ՜պձ՜դՠդՠս ՠս ոը՜է՜՞զջ ՞ջմզ՚ 

Յ՜ժճ՝ ՜ոպ ՜՝ՠխ՜հզո ճմ դբ զ կ՜ժ՜ռճսդզսձ ՜ջճսՠո-

պզ բ ՜հո, ՜հէ զ ոզջճհ ոջպբ ՠխՠս: Զզ ժ՜պ՜ջՠ՜է ոբջձ 

կՠջեՠ՜ռ աՠջժզսխձ զ ՝՜ռ ՠս ՞ջՠռ՜ս ո՜ զ Սճսջ՝ ՠս զ 

վ՜շ՜սճջՠ՜է ՜ոպճս՜թ՜ժճը տ՜խ՜տո Եջճսո՜խբկ, 

գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սճսջ՝ Յ՜ջճսդՠ՜ձ ՠս Սճսջ՝ Գճխ՞ճ-



 

դ՜հզձ ՠս ՜ոպճս՜թգձժ՜է ՠս էճսո՜վ՜հէ Սճսջ՝ ՞ՠջՠա-

կ՜ձզձ Քջզոպճոզ // (523՜) ՠս Սճսջ՝ ՟՜կ՝՜ջ՜ձզո 

Յ՜ժճ՝՜հ ՜շ՜տՠէճհ: Ի դճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձո Հ՜հճռ ՊՁԱ 

(1432), զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ պՠ՜շձ Կճոպ՜ձ՟ՠ՜հ ՠս 

զ հ՜դճշ՜ժ՜էճսդզսձ Սճսջ՝ տ՜խ՜տզո Եջճսո՜խբկ՜հ, 

պբջ Մ՜ջպզջճո ՜ջիՠյզոժճյճոզփ Գջՠռ՜ս ՞զջտո ՜հո 

հզղ՜պ՜ժ ՝՜ջզ ՠջզռո ՠջ՜ձՠ՜է տ՜ն ջ՜՝ճսձճհո, ը՜-

մ՜մ՜ջմ՜ջ կղ՜ժզձ Քջզոպճոզ, ՠս ժՠձ՟՜ձզ ձ՜ի՜պ՜-

ժզո՚ Մ՜ջպզջճո չ՜ջ՟՜յՠպզո, ՠս իճ՞դճջ ի՜ջռձ ը՜մ 

գձ՟ հճսո Գջզ՞ճջ ՜՝ՠխ՜հզ, ՠս Ս՜ջ՞զո ծ՞ձ՜սճջ կ՜ի-

՟՜ոճս, ՠս կ՜ջկձ՜սճջ թձրխ՜ռձ զսջ իրջձ՚ Յճչոՠվ՜հ 

ՠս կրջձ՚ Աբկձպզժ՜հ ՠս ՜հէ ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճ-

ջ՜ռձ, ժՠձ՟՜ձՠ՜ռձ ՠս ի՜ձ՞ճսռՠէճռձփ Աջ՟, ճջտ ր՞պզտ 

զ ոկ՜ձբ, ժ՜ջ՟՜էճչ ՠս պՠո՜ձՠէճչ ՠս կ՜ոզձ ո՜ժ զձմ 

չ՜հՠէճչ զ ոկ՜հ, հզղՠոնզտ ՜շ՜նզ ՜ձկ՜ի Գ՜շզձձ Յզ-

ոճսոզ, աՄ՜ջպզջճո չ՜ջ՟՜յՠպձ ՠս աչՠջճհ ՜ո՜ռՠ՜է 

թձրխոձ զսջ զ Քջզոպճո Յզոճսո: Ես կզճչ Ոխճջկՠոռզս, 

Աոպճս՜թ ճխճջկզ ըձ՟ջՠէ ձճռզձ, ազ ՠս լՠա, հզղճխ՜ռ՟ 

ճխճջկՠոռզ Տբջ Աոպճս՜թ. ՜կբձփ Ահէՠս հզղՠէ ՜խ՜մՠկտ 

աժճսո՜ժջրձ կզ՜՝՜ձ ՜՝ՠխ՜հտո զսջ՚ աԵջՠկզ՜հ ՜՝ՠ-

խ՜հ, ճջ ոյ՜ո՜սճջ բ զ յբպո կ՜ջկձ՜սճջ ժՠջ՜ժջճռ 

կՠա ՠս ՝՜աճսկ ՜խտ՜պ՜ռ: Ահէՠս` աԱ՝ջ՜ի՜կ ՠս աՍպՠ-

վ՜ձճո ոջ՝՜կ՜տճսջ ՜՝ՠխ՜հտ, ՠս աՄժջպզմ եջ՜ն՜ձ 

՜խրդճխ զ ոճսջ՝ պձրջզձ՜ժ՜ձոձ, ճջ ՠս ՜ղը՜պՠռ՜ս զ 

դխդզ ժճժՠէձ: Ն՜ՠս աԱկզջ՝ՠժ ձճջ կ՜ի՟ՠոզո, ՠս ա՜հէ 

՜կՠձ՜հձ ՠջ՜ըպ՜սճջտո, ՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ Տբջփ // 

(523՝) Դ՜ջլՠ՜է ՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ Տբջ՚ աԳջզ՞ճջ ՞ջճռ 

՜ղ՜ժՠջպ ժճսո՜ժջրձ ՜՝ՠխ՜հ, ճջ արջզձ՜ժ ղձճջիՠ՜ռ: 

Ն՜ՠս աՄՠէտզոբդ ոջ՝՜կ՜տճսջ ՜՝ՠխ՜հ, ճջ թ՜խժՠ՜ռ 

աո՜, աճջ ՠս յ՜հթ՜շ՜ռճսոռբ աո՜ Տբջ Աոպճս՜թ զսջ 

՜ձծ՜շՠէզ պՠոէՠ՜կ՝: Ըձ՟ ձճոզձ հզղՠէ ՜խ՜մՠկ ՠս աիճ-

՞ՠսճջ աթձրխոձ կՠջ ՠս աճսոճսռզմտձ՚ աԳջզ՞ճջ կՠթ չ՜ջ-

՟՜յՠպձ, ճջ աՔ՜խճս՜թճհո բ ՜ջ՜ջՠ՜է, ՠս աԹճչկ՜հ 

չ՜ջ՟՜յՠպ Մՠթճվ՜հ, ճջ ՜ձմ՜վ ՠս ՜ձՠաջ ըձ՜կՠ՜է 

բ ազո իճ՞ՠսճջ ՠս կ՜ջկձ՜սճջփ Ես զ չՠջ՜հ ՜հոջ ՜կՠ-

ձ՜հձզ ա՜կբձձ ՜ձռճհռ ոզջճչ ՠս ՞դճչ ոպ՜ռճխ ոճսջ՝ 

՞ջճռո՚ Մ՜ջպզջճո չ՜ջ՜՟յՠպո, ազ աիջ՜կ՜հՠ՜էձ 

Փջժմզձ ժ՜պ՜ջՠ՜ռ, ճջ ՜ոբ. Ասպ՜ջ բզ ՠս եճխճչՠռբտ 

ազո, կՠջժ՚ ՠս ա՞ՠռճսռբտ, տ՜խռՠ՜է՚ ՠս ժՠջ՜ժջՠ՜ռ 

ակՠա: Ես ՟՜ջլՠ՜է ՜հէ ՜շ՜սՠէ կՠթ յ՜ջ՞ՠս՜ռ ի՜ոճհռ, 

ազ ՜ջե՜ձ՜ռճհռ ժճսո՜թզձ Գՠջՠակ՜ձզձ Քջզոպճոզ 

զսջ ճխճջկճսդՠ՜կ՝ձ ՠս ՜հէ պձրջզձ՜ժ՜ձ՜ռձ: Քջզո-

պճո Աոպճս՜թ հճջե՜կ ՞՜հ ի՜հջ՜ժ՜ձ վ՜շրտ, աո՜ 

ի՜ձ՟ՠջլ թձօխրտձ զսջ ՠս ՜կՠձ՜հձ ՠջ՜ըպ՜սճջ՜ստձ 

՜ջե՜ձ՜սճջՠոռբ զջ Վՠջձճհձ Եջճսո՜խբկզ, ՠս էոՠէ պ՜ 

ոկ՜ աՠջ՜ձ՜սբպ լ՜հձ, ճջ ՜ոբ. Եժ՜հտ, ՜սջիձՠ՜էտ Հրջ 

զկճհ, ե՜շ՜ձ՞ՠէ ոկ՜ աՠջժձզռ ՜ջտ՜հճսդզսձ: Ակբձ ՠս 

ՠխզռզփ Ահէՠս ՜խ՜մՠկ ալՠա ոզջճչձ Աոպճսթճհ, մէզձՠէ 

կՠխ՜՟զջ ըճղճջճսդՠ՜ձ ՠս ոը՜է՜ձ՜ռ ոճսջ՝ ՞ջճռո, ազ 

՝՜աճսկ վճսդճչ ՞ջՠռ՜տ աո՜, ճջ հ՜սճսջ Մՠթզ իզձ՞ղ՜-

՝՜դզձ ժ՜պ՜ջՠռ՜ս, հՠպ յ՜պ՜ջ՜՞զձ, ՠս Աոպճս՜թ 

հզղճխ՜ռ՟ ՠս հզղՠռՠէճռո ճխճջկզ. ՜կբձփ 

Բճչ՜ձ՟՜ժ ՞զջտո ԽԲ պՠպջ բ (՜հէ լՠշտ)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

524՜ Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ ոճսջ՝ ՞ջճռո — Աջ՟, ՠո՚ 

ձճս՜ոպ ՠս ՜ձյզպ՜ձ ոյ՜ո՜սճջ ՝՜ձզ Յճչի՜ձձբո, 

՜ձճս՜կ՝ ՠսՠդ ժճմՠռՠ՜է ջ՜՝ճսձզ, ՝՜հռ ՞ճջթճչ հճշզ, 

զ ՞ՠխ՜տ՜խ՜տբձ Շճշճդճձ, ճջ՟զ՚ պբջ Վ՜ջ՟՜ձ տ՜-

ի՜ձ՜հզ, զ դվզձ ՌՃԳ (1654) ՜կզձ: Ի ՟՜շձ՜էձ կՠջ զ 

Սճսջ՝ Եջճսո՜խՠկ՜հ, ի՜ձ՟զյՠռ՜տ զ Խ՜ջ՝ՠջ՟ տ՜-

խ՜տ ժճմՠռՠ՜է, ՠս ՜ձ՟ պՠո՜տ աթՠջճսձզ չ՜ջ՟՜յՠպձ՚ 

Խոջ՝ՠջ՟ՠռզ Աջզոպ՜ժբո, կ՜ժ՜ձճսձ Ղ՜ջվճսա ժճմՠ-

ռՠ՜էփ Ես ոպ՜ռ՜հ զ ձկ՜ձբ Գ ՞զջտ զ ի՜է՜է ՜ջ՟ՠ՜ձռ 

զկճռ Գ դճսկ՜ձզ, ճջ բ՚ Ծ ՜շզ ՜է խշճսղ կբժձ ՜հո, կբժձ՚ 

Մՠժձզմտ Դ ՞ջճռ, ճջ գձ՟ Ակզձ հԱոպճս՜թ՜թձզ ՜ձ՜-

յ՜պո ՠկ ՠ՟ՠ՜է, հզղ՜պ՜ժ իճ՞սճհ զկճհփ Ես կզսո ՞զջտձ՚ 

Աջ՜ջ՜թճռ Մՠժձզմ, կՠժձՠ՜է զ կՠթ չ՜ջ՟՜յՠպզձ 

Վ՜ջ՟՜ձ՜հ, աճջ ՠպճս իճ՞սճհո հզղ՜պ՜ժ զ ՟ճսշձ 

Սճսջ՝ ՜ձ՜յ՜պզո Շ՜պզժ՜հ, ճջ ՠկտ ՝ձ՜ժՠ՜է զ ոկ՜ 

ղձճջիրտձ Քջզոպճոզ. ՠս ՠ՟զ աո՜ գձթ՜հ զ ՟ճսշձ Սճսջ՝ 

Աոպճս՜թ՜թձզո ՜ձ՜յ՜պզո Շճշճդճս ՜ձնձնՠէզ հզղ՜-

պ՜ժ զ չ՜հՠէճսկձ կ՜ձժ՜ձռ Սզրձզ. Եդբ ճտ հզկճռ ժ՜կ 

հրպ՜ջ՜ռ, զ ժ՜ջ՞՜սճջ՜ռ ժ՜կ հ՜ղը՜ջի՜ժ՜ձ՜ռ ի՜-

ձՠէ ն՜ձ՜ոռբ աո՜ զ ՟ջ՜ձբ Սճսջ՝ ՜ձ՜յ՜պբո, կ՜ոձ 

ՠս ՝՜եզձ զ Կ՜հբձբ ՠս զ Յճս՟՜հբ ՜շռբ, հԳՃ ՠս զ ԺԸ 

(318) ի՜հջ՜յՠպ՜ռձ //(524՝) ձաճչՠ՜է ՠս ՜ձզթՠ՜է ՠ-

խզռզ, ՠս կՠջ կՠխ՜ռձ յ՜ջպ՜ժ՜ձ ՠխզռզ. ՜կբձփ Դ՜ջ-

լՠ՜է, ՠդբ ճտ ա՜հո Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձզ դճսխդո ժպջՠոռբ, 

ՠս ձ՜ ՠսո հ՜ջտ՜հճսդՠձբձ Քջզոպճոզ աջժՠոռզ, ՠս գձ՟ 

ո՜պ՜ձ՜հզ ա՟եճըո ե՜շ՜ձ՞ՠոռբփ Դ՜ջլՠ՜է ՜խ՜մՠկ, 

ալՠա, հզղՠոնզտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ ՜խրդո լՠջ աի՜հջձ զկ՚ 

ապբջ Վ՜ջ՟՜ձ տ՜ի՜ձ՜հձ, ղզձրխ ՠս յ՜պծ՜շ Սճսջ՝ 

՜ձ՜յ՜պզո, ՠս ակ՜հջձ զկ՚ աՇձի՜սճջձ, այ՜յձ զկ՚ 

Սրէդ՜ձյբժձ, ՠս ակ՜կձ զկ՚ Մբիջզյ՜ձձ աիրջ՜տճհջոձ 

զկ՚ աժճսո՜ժջրձ Մ՜ջզ՜կձ, ՝՜ակ՜ղը՜պ ՠս կ՜հջ[՜]-

յՠպ Սճսջ՝ ՜ձ՜յ՜պզո, ՠս աԵխզո՜՝ՠդձ. ձ՜ՠս 

ատճջոձ զկ՚ աժճսո՜ժջրձ Յճսխզպ՜ռձ՚ կ՜հջ[՜]յՠպ ՜-

ձ՜յ՜պզո, ՠս աԳճսէըոպ՜ձձ, ձ՜ՠս աՠխ՝՜հջձ զկ՚ 

աՀ՜հժ՜աձ ՠս աի՜ջոձ զկ՚ աԱձձ՜հձ, ՠս աճջ՟զո ձճռ՜՚ 

աՎ՜ջ՟՜ձձ, աՍրէդ՜ձյբժձ, աՆ՜ա՜ջբդձ, աՂՠսճձ՟բոձ 

ՠս աԵ՜ջչբէզձ, ՠս ա՟ոպբջոձ՚ աՀճսշզժձ, աժճսո՜ժջրձ 

աԵոդՠջձ, ՠս աՄ՜ջզ՜կձ հզղՠռբտ ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ 

՜ո՜ռբտ, ազ ճխճջկ՜թձ Աոպճս՜թ լՠա ՠս կՠա ճխճջկՠո-

ռզ ՜հեկ ՠս զ կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էոպՠ՜ձ զսջճհ. ՜կբձփ Հ՜հջ 

կՠջ, ճջ հՠջժզձոդ ՠոփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜ (Նրպջ՞զջ) Յ՜կզ Տՠ՜շձ ՅԼԶ Սՠխ-

՝ՠոպջճո ձոպ՜սփ 
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ԹԵՐԹ՚ 263. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—3՝, 244՜—9՜, 262՜—3՝փ Պ-
ՐԱԿ՚ 1×3 +Ա—Ե× 12 (Ե 14) + Ա—ԺԶ×12 (ԺԵ 11, ԺԶ 19)փ ՆԻՒԹ՚ 
դճսխդ էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 15,3× 10,3փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜-
ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջ, ձրպջ՞զջ՚ 4՜—65՝փ ՏՈՂ՚ 21 (4 ՜—65՝՚ 
28)փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ ՟շձ՜ժճչ, կզնճս-
ժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ թ՜խժ՜ա՜ջ՟ ժպ՜սփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Խ՜մՠէճսդզսձ՚ ժ՜ակզ Ա ՠս Բ 
վՠխժփ Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 6՜փ Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 66՜, 172՝փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձ, դշմձ՜հզձ (74՝)փ 
Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. դ՜ձ՜տզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճսձ՜վճըճս՜թ, 
չՠջ՜ձճջճ՞ճս՜թ դՠջդՠջ, ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ 
դՠդՠս՜ժզ տՠջթճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 4՜—65՝ [Ք՜խճս՜թճհ կՠժձճսդզսձ Ս՜խկճո՜ռ 

Դ՜սդզ Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհ] (ի՜կ՜շրպ 
պ՜ջ՝ՠջ՜ժ) 

— 4՜—5՝ [Ց՜ձժ]. Ահո զձմ բ զ ոկ՜հ — Ա. Ըձձ՟բկ 

ճջտ ՜ոՠձ ա՝ՠջտ՜դճսջձ... ՂԹ. Եխ՝՜ջտ զկ կՠթ՜կՠթտ 

ՠս ճջ ՜ա՞ ՠս ՜ազձտփ 

1. 6՜—65՝ Նճջզձ Գջզ՞ճջզ, ՜ղ՜ժՠջպզ Եշ՜կՠ-

թզձ Յճի՜ձձճս Ոջճպձՠռճհ ՜ջ՜ջՠ՜է Հ՜ս՜տճսկձ ՝՜-
ձզռ, զ կՠժձճսդՠձբ Ս՜խկճոզձ ՜ոպճս՜թ՜իրջձ Դ՜ս-
դզ կ՜ջ՞՜ջբզձ գձ՟ կճէճջճսդՠ՜ձ ձճռ՜, ճջտ ՜ոՠձ 
ա՝ՠջտ՜դճսջձ — Եյզվ՜ձ զ չՠջ՜հ Ս՜խկճոզձ. Ոմ հ՜-

ջզռՠձ ՜կ՝՜ջզղպտ զ ՟՜պ՜ոպ՜ձ, ՜ոբ. Ակՠձՠսզձ կՠ-

խ՜սճջտ ճմ հ՜շձՠձ...  

Ահէ ըկ՝՜՞ջճսդհճսձ: 

Բ. 66՜—168՝ Մՠժձճսդզսձ Եջ՞ ՠջ՞ճռզ իճ՞բ-

ը՜շձ զկ՜ոպ՜յ՜պճսկ ՜շձ Սճխճկճձզ ՜ջտ՜հզ Իո-
ջ՜հբէզ, աճջ ՜ո՜ռՠ՜է բ պՠ՜շձ Գջզ՞ճջզ ձՠ-
ջ՜ձլ[ձ]՜սճջ տ՜ի՜ձ՜հզ ՠս իճ՞բղձճջի չ՜ջ՟՜յՠպզ, 
ճջ՟սճհ պՠշ՜ձ Խճոջճչ՜հ: Զճջ տջզոպճո՜ոբջ ՜ջտ՜հձ 
Գճսջ՞բձ ո՜ժո զսջճհ ՜ոպճս՜թՠջժզսխճսդՠ՜ձ ՠս գձ-
դառ՜ոբջ ՞ճէճչ ռ՜ձժ՜ռՠ՜է հ՜հոկ պ՜շզ կՠթ՜ս ՜-

խ՜մ՜ձրտ ՠս ըձ՟ջճս՜թճչտ, ՠս կՠժ[ձ]ՠ՜է ա՜շ՜ժո 
վՠո՜հզ ՠս ի՜ջոզձ, ճջ ՝՜ռ՜հ՜հպզ Մՠժձճսդՠ՜կ՝ զ 
Քջզոպճո [ՠս] ՠժՠխՠռզ 

Տՠո լՠշ. 1104, 48՜—116՜. ՜/72՜—4՝փ ՝/74՝—

168՝փ Յզղ. իՠխ./168՝—9՝փ 

Գ. 169՝—243՝ [Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհ Լճսթկճսձտ 

Եջ՞ ՠջ՞ճռզ] 

Տՠո լՠշ. 1012, 65՜—94՝. Ց՜ձժ/169՝—72՜փ 

1/172՝—243՝: 

Դ. 249՝—61՝ Ց՜ձժ ՠս ռճսռ՜ժ ՞էը՜սճջ ՝՜ձզռ 

ոջ՝ճհ կ՜պՠձզո բ, ճջ զ ՝ձ՜՝՜ձբձ ՠս բ, ճջ զ Մՠժձճս-
դՠձբձ ՜հ՝՝ՠձ՜ժ՜ձ ժ՜ջ՞զս ղ՜ջ՜՟՜ոՠռՠ՜է ի՜ձ-
՟ՠջլ ի՜կ՜ջ՜դվճչձ ՠջՠո՜ռ դխդճհձ — ՃԼԱ. Ա՟՜կ ՠ-

սո ՠէ զ ՟ջ՜ըպբձ ՠս զ էճսոՠխբձ վ՜շ՜ռձ... ՃԺԱ. 0ջի-

ձՠ՜է Տբջ Աոպճս՜թ զկ, ճջ ճսոճհռ ալՠշո զկ զ յ՜պՠ-

ջ՜ակ ա՜ձ՜ա՜ձ ըճջիճսջ՟փ 
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ԹԵՐԹ՚ 238. մ՞ջճս՜թ՚ 68՜—104՝, 157՝, 173՝, 176՜, 177՝, 
183՜—4՝, 195՝—200՝, 202՜—4՝, 206՝, 226՜—8՝, 236՜—
7՜փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԻԱ×12 (Զ, Է, ԺԵ, Ի 11, Թ, ԻԱ 10, ԺԴ 6, ԺԶ 8, ԺԸ 
16)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 15,3×10փ ԳՐՈՒ-
ԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 18—21փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜-
ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ ՟շձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ո-
պ՜շգ՚ ժ՜յճհպ ՠս աճէ՜սճջ ժպ՜սփ 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճսփ Ժ ՟.փ 2 
(Ա, Բ) + 2 (Գ, Դ)փ Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ՝ճէճջ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ 
Կ՜ջ՟՜է՚ Դ՝, Բ՝, Գ՜, Գ՝, Ա՜, Ա՝, Դ՜, Բ՜ [«/// Ես ՝ճսշձ ի՜ջՠ-
՜է] աձկ՜ձբ ՝եղժՠ՜ռ աձ՜... ՠս ի՜պճսո[ռզ տՠա վճը՜ջբձ զ հ՜-
ջճսդՠ՜ձ///]» (ԺԴ 4—14)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջփ Ն՜ըժզձճսկ 
չՠջ՜ձճջճ՞ճս՜թ. Թ ՠս Ժ յջ՜ժձՠջգ ՜շ՜ձռ յջ՜ժ՜ձզղՠջզ, զոժ 
ԺԱ—զ ի՜կ՜ջ ձղ՜ձ՜ժճս՜թ Թ: Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ դՠդՠս՜ժզ տՠջ-
թճս՜թ ճս ՜ձժզսձձՠջգ կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1. 1՜ [Տճկ՜ջ՜ժ՜ձ] — Աոյ՜ջբաձ գոպ հ՜ս-

՟՜մ՜վճսդՠ՜ձ ՃԺ տ՜հէձ բ ՠս տ՜հէձ Զ ճպձ բ... 

2. 1՝ Յ՜հէ ՞ջճռ բ ՝՜ձո ՜հո — Ն՜յ պ՞բպ կզ՜հ-

ձ՜ժ՜ռ կզ ՠէՠ՜է վ՜ղմբջ զ ըռբձ... 

3. 2՜—30՝ Մՠժձճսդզսձտ զ չՠջ՜հ ՝ճչ՜ձ՟՜ժ 

Ս՜խկճո՜ռձ, դբ՚ չ՜ոձ բ՛ջ ՠս հճջճս՛կ ձճս՜՞ՠ՜ռ Դ՜-
սզդ ազսջ՜տ՜ձմզսջ Ս՜խկճո — Յճջե՜կ ՞ձ՜ռ Ս՜սճսխ 

՜շ ՟զսդոձ, ի՜ձՠէ աՍ՜կճսբէ... 

4. 30՝—3՝ Գճչ՜ո՜ձճսդզսձ Ս՜խկճոզձ զ հԱշ՜-

տՠէ չ՜ջ՟՜յՠպբ («Ի չ՜ջ՟՜յՠպբձ Աշ՜տբէբ չ՜ոձ 
Գբճջ՞ տ՜ի՜ձ՜հ») — Իկ՜ձ՜էզ ՜հո ՝ճսջ՜ոպ՜ձ, /Եջ՞ո 

զ իճ՞ճհձ ՜ոպճս՜թ՜ժ՜ձ... 

5. 34՜—9՝ [Ի Ժ՜կ՜՞ջճռ] — Քջզոպճո բ զկ Աո-

պճս՜թ ՠս վ՜շ՜սճջ ՜շձՠկ աո՜հ... Ք՜ջճա Եջ՜ձՠ՜էզձ 

բ. Վ՜ոձ զ չՠջճսոպ ը՜խ՜խճսդՠ՜ձ... Ի ձՠխճսդՠ՜ձզձ. 

Լճսջ կՠա Տբջ Աոպճս՜թ Փջժզմ կՠջ, ըճձ՜ջիՠոռզ ճսձժձ 

տճ զ ըձ՟ջճս՜թո զկ, կ՜ջ՟՜ոբջ Տբջփ 

6. 40՜—4՝ [Ժ՜կ՜ձ՜ժ՜՞ջճսդզսձ] — (ոժ. դՠջզ) 

/// ե՜կ ՠէ զ ՟ջ՜ըպբձ հՠպ Լ ՜կ՜ռ ՠէ՜ձՠէճհձ զ ՟ջ՜ը-



 

պբձ, կՠջլՠռ՜ս ՜շ ժզձձ... Ղ՜ա՜ջ ը՜ձ ձոպ՜ս ՉԾԲ 

(1303) դվ՜ժ՜ձզփ Սճսէդ՜ձզ՜ձ ձոպ՜ս ՉԾԲ (1303) /// 

(ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ 

7. 45՜—7՜ Յ՜խ՜՞ո Ս՜խկճոզ պՠխտ ՠձ Աոպճս-

թճչ — Եջ՜ձՠ՜էձ, չ՜ոձ թ՜շ պձժՠէճհ. Ըձ՟բ՛ջ ըշճչՠ-

ռ՜ձ... 

8. 47՝—9՝ Վ՜ոձ Յճս՟՜հզ — [Ա]ջ՟, զ իճ՞բժզջ 

չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ ՜հոյբո զկ՜ռ՜տ ՠս էճս՜տ... 

9. 49՝—50՝ [Գճսղ՜ժճսդզսձտ] — Թբ ժ՜խ՜ձ՟ձ ժզ-

ջ՜ժզ էզձզ՚ լկՠշձ յզձ՟ ՠս լզսձ՜կՠթ... 

10. 50՝—66՜ Աշ՜ժտ ՠս ՜սջզձ՜ժտ կ՜ջկձ՜սճջտ, 

ազ իճ՞ՠժ՜ձոձ ղճսպճչ զկ՜ձ՜ձ, գոպ ՜հձկ. Բ՜ռզռ 
՜շ՜ժ՜ս ա՝ՠջ՜[ձ] — Ոջոճջ՟ կզ ժ՜է՜ս ժ՜տ՜ս կզ ՠս 

ժ՜կբջ աՠձճսէ... ՠջ՟ճսզձ ճջ ա՜հո ո՜ժ՜ս ե՜կ՜ձ՜ժո, 

դբ ՜յջզ՚ կձ՜փ 

Հկկպ. պյ. «Հ՜պգձպզջ Աշ՜ժտ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ չ՜ջ՟՜-

յՠպզ», Փ՜ջզա, 1825փ 

11. 105՜—16՜ [Պ՜ջա՜պճկ՜ջ ՝ճէճջ՜ժտ, ՜-

խզսո՜ժտ] — Աձճս՜ձտ ժՠձ՟՜ձ՜ժՠջյզռձ, դբ յզպզ ճջ 

ժճմզձ ՜ձղ՜ջետ... 

՜. 108՜ [Ախզսո՜ժ]. Ս՜ջ՞ըոզ բ ՞ճջթո — Խճհձ... 

լճսժփ 

՝. 116՜ [Ախզսո՜ժ]. Շ՜ջ՜՞ջՠ՜է ՠձ զ Վ՜ջ՟՜ձ 

չ՜ջ՟՜յՠպբ... — Է. կճէ՜ջտ... ԲԲ. պՠո՜ժոփ 

12. 117՜—33՜ Հ՜ջռճսկձ Բ՜ջոՠխզ Կՠո՜ջ՜ռ-

սճհձ գձ՟ ոջ՝ճհձ Գջզ՞ճջզ Նզսո՜ռճհձ, ՠխ՝՜սջձ զս-
ջճսկ — Բ՜ջոՠխ ՜ոբ. Ք՜ձզ՛ ՜կ ՠժ՜ռ Ա՟՜կ զ 

՟ջ՜ըպձ... 

13. 133՜—56՝ [Բ՜շ՞զջտ] — Աոպճս՜թ հ՜ջՠ՜է. 

Աոպճս՜թ ա՜սջ՜ձ՜է. ՜կբձփ [Ք]ճսոզդ՜հ. ժձժճսխ. չՠ-

խ՜շ Կ. գպ՜վփ 

14. 157՜ — Աոՠկտ, ՠդբ. Ն՜ը Ա՟՜կ՜հ պճս՜ս ր-

ջբձտձ յ՜իՠէ զ յպխճհ թ՜շճհձ... ՠս ճսդՠջճջ՟. Բձ՜ժ՜ձ 

րջբձտձ, ճջ գոպ ժ՜ջ՞զ ՜շ՜նզձ բ տ՜ձ ա՜կՠձ՜հձփ 

15. 158՜—72՜ Ահո բ յ՜պծ՜շ Պ՜իճռձ ՝ճ-

չ՜ձ՟՜ժ  — [Հ՜]ջռ. Զզ՛ձմ ճսձզ ըճջիճսջ՟ Բճսձ ՝՜ջՠ-

ժՠձ՟՜ձզձ: Պ՜պ՜ոը՜ձ. Ն՜ը՚ ազ յ՜իտձ... 

16. 172՝—3՜ [Ց՜ձժ Ա—ԻԷ] — Ա. [Վ՜ոձ] ճջ ՠ-

ջՠը՜ կՠշ՜ձզ զ թճսէճսդՠձբ տ՜ի՜ձ՜հզձ... ԻԷ. [Վ՜ոձ] 

Աձռ՜սճջզ, ճջ կ՜իճս ռ՜ս ի՜ձ՟զյ[զ]փ 

17. 176՝—7՜ Բ՜ձո Եաջ ՜ո՜ռ. Գզջտ մճջջճջ՟, 

՞էճսը Դ — Ես ՜ո՜ռ. Խճոՠ՜ռ Տբջ զկ ՠս ՜ո՜ռ ՜շ զո. 

Գձ՜, ժղշՠ՜ զձլ... 

18. 178՜՝ [Վ՜ոձ ԲԺ ժՠձ՟՜ձ՜ժՠջյզռձ] — Եդբ 

ժ՜կզռզձ ՞զպՠէ զղը՜ձճսդզսձ ԲԺ—ձ ժՠձ՟՜ձ՜յժՠջ-

յզռձ... 

19. 178՝—82՝ Պ՜պկճսդզսձ չ՜ոձ ՠջժձզռ ժ՜ա-

կճսդՠ՜ձ ՠս հզսջ ՞ձ՟՜լՠս ՝ճէճջճսդՠ՜ձ. ՠս ռճսռ՜-
ձՠկտ, դբ ճջյբո բ ՜շՠ՜է Աջ՜ջմբձ ՞ճհ՜ռճսդզսձ ՠջ-

ժզձ ՠջժձ՜հձ՜ստձ ՠս ՠջժզջո ՠջժջ՜թճչտո ՠս ՟ձՠձտ 
՜սջզձ՜ժ ՜հո ՝՜ձզռո, ճջ ժ՜ջբ ի՜ոժ՜ձ՜է կզպտ 
կ՜ջ՟ճհձ — Աջ՜ջզմձ Աոպճս՜թ ՞ճհ՜ռճհռ աՠջժզձտձ 

՞ձ՟՜լՠս... 

182՝ Ախզսո՜ժ՚ ժՠձ՟՜ձ՜ժՠջյտ ցշ՜ձժՠջբձփ 

20. 185՜—95՜, 201՜՝ [Գճսղ՜ժճսդզսձտ] — 

Զկճսպ Զ՜սի՜էզձ, ճջ բ ՠջ՜ժձ, ՜հոյբո ՜ջ՜... 

21. 205՜—16՝ Ահո բ Աղը՜ջի՜ռճհռ ժ՜ջ՞՜ս — 

[Ն]՜ըտ՜ձ ա՜կՠձ՜հձ ՠխՠ՜էտո աբձ ՠս ՜յ՜... Կզէզ-

ժզ՜, ճջ բ՚ Սզո զ կբն ժ՜ Աոճջճռ /// (ղ՜ջ. դՠջզ)փ 

22. 218՜—9՝ — Բ՜հռ ՠս ա՜հո ՞զպՠէ ՜ջե՜ձ բ, ազ 

ՠջՠտ զջտ Տբջձ հ՜ձլձ բ՜շ չ՜ոձ ի՜ոպ՜պՠէճհ ահ՜ջճս-

դզսձձ... Ոջյբո կՠտ ՜ոՠկտ. Մՠթ ՠո Տբջ, ժ՜ջճխ ՠո ՟ճս 

Տբջ, հ՜խդճխ ՠո Աոպճս՜թ ՠս տՠա վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. 

՜կբձփ 

23. 222՜—4՜ Նճջզձ ՜սջիձճսդզսձ ՜աձզս ՠս է՜ս 

(Ա—Ք) — Աս՜ջպճսկձ բ ըջ՜պ ՝՜ձզո/ Ապՠձ՜ժ՜ձ 

ոճսջ՝ կ՜պՠձզո... 

24. 224՜—5՜ Նճջզձ ՜սջիձճսդզսձ ՜աձզս ՠս է՜ս 

(Ա—Ք) — Աջՠ՞՜ժձ ՜ջ՟՜ջճսդՠ՜ձ, /Աշ լՠա թ՜՞բ ՜-

կբձ ե՜կճս... 

225՜ Գջմզռ՚ «Ի հԱսՠպ՜ջ՜ձզ տ՜խճս՜թճհձ ՜շՠ՜է 

ա՜հո ՝՜ձ»փ 

25. 225՜՝ Վ՜ոձ ՜ոպզծ՜ձ՜ռ ՜շ՜տՠէճհձ — 

Գզպՠէզ բ ազ ՜հո բ լՠշձ՜՟ջճսդզսձ ՜շ՜տՠէճհձ, ճջ ՜ո-

պզծ՜ձ ՠպ ձճռ՜... 

26. 229՜—30՝ [Յ՜խ՜՞ո Ը ՝՜եզձ ՜ղը՜ջիզո — 

Ա]շ՜նզձ ՝՜եզձ ՜ղը՜ջիզո ՝ձ՜ժՠ՜է ՠձ կ՜ջ՟զժտ ՞զ-

ղ՜պՠոզէտ... 

27. 230՝—1՝ [Մխճձ՜մ՜վտ] — Աի՜ ժ՜պ՜ջՠռ՜ձ 

՜կՠձ՜հձ պզՠաՠջտ ՜ղը՜ջիզ ՠս յ՜պկճսդզսձտ... 

231՝ Գջմզռ՚ «Ահո տՠա գձթ՜ հզձբձ ՞ջ՜սճջ՜ժ՜ձ չՠջ-

թ՜ձՠէզ, զ Փճջվզսջզ Նՠջ՜թճսդՠձբձ Գՠխ՞ՠէզճհ, կխճձ՜ժ՜ձ 

՟ջ՜կ՜ջպզժճո պ՜շզռձ ՠս զ ՝՜ակ՜չբպ Պ՜պկճսդՠձբձ յ՜-

յ՜ Ախբժո՜ձ՟ջ՜ռճհ. ճխն էՠջ զ Տբջ»: 

28. 231՝—3՝ [Տ՜խ Աշ՜տՠէզ Սզսձՠռսճհ] — Տբջ 

Աշ՜տՠէ ՟զպճխ Սզսձՠ՜ռ, /Զճսջժ ՠս դ՜վճսջ ՜կբձ ղ-

ձճջիՠ՜ռ... 

29. 234՜—5՜ [Հ՜հ՜պ՜շ դճսջտՠջբձ պ՜խ] — 

Բ՜ձ՜հ ՝զջՠջ ՞՜ջ՜տ... 

Բ. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձտ ԺԸ ՟.]: 
՜. 67՜՝ Խջ՜պ ոջ՝ճհ ի՜ջռձ ՜ո՜ռՠ՜է — Ե-

ի՜ջռ ի՜հջձ Աձպճձզճո ՠս ՜ոբ. Զզ՛ձմ յ՜իՠռզռ ազ 

ի՜ծճհ ՠխբռ Աոպճսթճհ... 

՝. 217՜՝ Յ՜խ՜՞ո ժղշճհ — Տ՜խ՜ձ՟ ժղշճհ ՜ձճսձ 

ժճմզ ՠս բ ժղշճչ ՃԻԵ էզպջ... 

՞. 220՜—1՝ Վ՜ոձ ժ՜պ՜ջ՜թզ ՜սճսջձ ի՜ջ-

ռճսկձ — Զզ՛ձմ բ ճջ ՜ո՜ռ Քջզոպճո զ ոճսջ՝ հԱսՠպ՜-

ջ՜ձձ, դբ. Ահէ ՠսո մճջտ ՜կզոտ ՠձ... 



՟. 235՝ [Տ՜խ] — Գըէըճհ յո՜ժ ա՜ջկ՜ձ՜էզ, / 

Թՠտ ճոժբիճսշ ՠս իջ՜ղ՜էզ... 

ՠ. 237՝—8՜ [Հ՜ձՠէճսժտ] — Ոչ բ ՜հձ ճջ ՟ՠշ 

զձտձ մբջ թձբջ, թձ՜ս ակ՜հջձ ՠս ՟՜ջլՠ՜է զձտձ թձ՜ս զ 

ձկ՜ձբ... 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. (1700դ) 238՝ Ի հՠջժզջձ Հճշճկճռ, դվզձ ՌՃԽԹ 

(1700), իճժպՠկ՝ՠջզ Ժ, ՠէ՜հ Հ (70) ա՜ջո Կխաչ՜ձ զս-

ջՠ՜ձռ ՝ճէճջ ղջն՜յժ՜զսձ ի՜ռ՜սբպ, էզ ՜կՠձ՜հձ ՝՜-

ջՠրտ Աջաճսջճսկ՜հ ԺԳ ՜սճսջձ ՞՜հ Թրղ՜դ, կբնձ ժ՜հ Գ 

խ՜ո՜յ՜հ. զ Թրխ՜դ՜հ ՞՜հ Աձժճսջզ՜հ, ա՜ջկ՜ձ՜էզ 

ՠս իջ՜ղ՜էզ չ՜ձտ ժ՜հ հ՜ձճսձ Սճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թձզձ. 

՜ձ՟զ ՞՜հ Պրէ՜չ՜պզձ, վճտջ խ՜ո՜յ՜ բ: Աձ՟զ ՞՜հ 

Ացզճձ Ղ՜ջ՜ի՜ո՜ջ, ՜ձ՟զ ՞՜հ Աէ՜ղ՜իճջ, ՜ձ՟զ 

՞՜հ Դճսջխճսդ. ՜ձ՟զ ՞՜հ Նզց. ՜ձ՟զ ՞՜հ Իակզջձ, ճջ բ 

ա՜ջկ՜ձ՜էզ զոժ՜է՜հ ցշ՜ձժ՜ռփ Ք՜խ՜տձՠջո ՜հո Իա-

կզսշզ ծ՜ձ՜յ՜ջիզձ չջ՜հ բ, Ոսղ՜՛խձ ՠսոփ  

2. (1702դ) 66՝ Թչզձ ՌՃԾԱ (1702), հ՜կոՠ՜ձձ 

հճսձվ՜ջզ ԻԵ, Աշ՜ն՜սճջզ ՝՜ջՠժՠձ՟՜ձ ժզջ՜ժզ րջձ ՠս 

էճսոձզ Է, բջ րջձ ՜շ՜նզ լ՜հձ Հ՜էյճս ՜ս՜ք էջբռզ, 

պբջ Սզկբճձզ ճջ՟զձ՚ Մ՜դբճոձ տ՜ի՜ձ՜հ լՠշձ՜՟ջՠռզ 

՜հորջո կբժ ՜ոպզծ՜ձբձ կզձմ զ Է ՜ոպզծ՜ձձ ղձճջի՜-

՝՜ղըճսդզսձ ՜ջ՜ջզ: Եո ՜կՠձՠռճսձ ձճս՜ոպ թ՜շ՜հ` 

Փզէզյյճո ՠյզոժճյճո ԺԸ պխ՜հզ ԴԴ ՜ոպզծ՜ձ պվզ. 

(էճսո՜ձռտճսկ)՚ կբժզձ ՜ս՜ք ո՜ջժ՜ս՜ք ՜ջ՜ջզ, ՠս 

կբժձ տ՜ի՜ձ՜հ լՠշձ՜՟ջՠռզ, ը՜ջպճսզէ՜քձ կՠջ՚ Շկ՜-

սճձ չ՜ջ՟՜յՠպձ բջ, ճջ ՞ձճսկ բջ Եջճսո՜խբկփ 

3. 238՝ Ե՜նճսխՠռզ Աոպճս՜թ՜պճսջ, վճտջ՜սճջ 

պբջ Մ՜դբճոփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 1՝ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Փզ-

էզյյճո չ՜ջ՟՜յՠպ, ՌՃԾ (1701)փ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜ Յ՜ժճ՝ թ՜շ՜հ Քջզոպճոզփ Նզժր-

խ՜հճո Ստ՜ձմՠէ՜՞ճջթփ 

1128 
Ժ Ո Ղ Ո Վ Ո Ծ Ո Յ  

Հՠջկճձզ չ՜ձտ ՊԿԴ — 1415 

ԳՐԻՉ՚ Յճչ՜ձձբո չջ՟.փ 
ԹԵՐԹ՚ 203+1 (ժջժ. 67). մ՞ջճս՜թ՚ 1՜՝, 200՜, 202՝—3՝փ 

ՊՐԱԿ՚ Ա—ԺԷ×12փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 15,5×12,5փ ԳՐՈՒ-
ԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 29—30փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜-
ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ ոպճս՜ջ՜դճսխդ, ՜ոպ՜-
շգ՚ դճսխդփ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 3+3, դճսխդ, էճսո՜՟ջճղկճչփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 7՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձ (7՜)փ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ-
՞ճսռ՜՞զջ (7՜, 192՝)փ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ոժա՝զ դՠջդՠջգ կ՜ղճս՜թ, ՠաջՠջգ՚ դ՜-
վճս՜թ. ձ՜ըժզձճսկ չՠջ՜ձճջճ՞ճս՜թ. չՠջզձ էճսո՜ձռ՜ժճխգ 
պՠխ—պՠխ ՠաջ՜ի՜պճս՜թ, ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջ: Կ՜ակզ 
ժ՜ղզձ կզ տզմ կ՜ղճս՜թ, պՠխ—պՠխ տՠջթճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1. 7՜—192՜ Յճչի՜ձձճս (Կճէճժզ) յզպ՜ժ 

՜ղ՜ժՠջպզ Գջզ՞ճջզ Եշ՜կՠթզ` ի՜ս՜տՠ՜է Ի էճսո՜սճջ 
՝՜ձզռ ոճսջ՝ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ զ յ՜պծ՜շո զկ՜ոպզռ 
ո՜ժ՜ս ո՜պ՜ջ վ՜ձ՜տ կպ՜ռո, զ ՝՜ձզռ ՜ոպճս՜-
թ՜՝՜ձ կ՜ջ՞՜ջբզձ Էո՜հ՜հ [Ա—ԽԳ] 

— 2՜—6՝  Ց՜՝՞ ՜շ՜նզժ՜ ՞ջճռո /// — ՜. 

Աշ՜նզձ /// ճմ ա՜սջճսդՠ՜ձռ դճխՠ՜է բջ կՠա ա՜ս՜ժ ... 

ըՠ. Ք՜շ՜ոձՠջճջ՟ իզձ՞ՠջճջ՟. Աոպճս՜թ՜՝՜ձճսդզսձ 

զ ոպճջճ՞ճսդՠ՜ձ ՞ջճռ ՠս ըճջիջ՟ճհձ թՠջ՜ձ՜էճհ ՠս 

՜հէ ՝՜աճսկ ՝՜ձտ: 

՜. 7՜—9՜ Զզ՛ձմ բ, ճջ ՜ոբ պՠոզէ Եո՜հՠ՜: 

Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Զկ՜ջ՞՜ջբճսդզսձ պՠոզէ ժճմբ ... 

՝. 9՜—10՝ Լճս՜ռ՜ջճստ, ոջ՝ՠռ՜ջճստ: Աո՜ռ 

հ՜շ՜ն տ՜ձ ա՜հո... 

՞. 10՝—2՝ Իոժ աՠժՠխՠռզո էՠջզձ 

ձկ՜ձՠռճսռ՜ձբ... 

՟. 12՝—3՝ Ես Քջզոպճո ՠխնզսջ ժճմզ. ձ՜ը ազ 

ՠխնզսջձ յ՜ջ՜ջպ բ... 

ՠ. 13՝—6՝ Վ՜ոձ ՜ջպ՜ոճս՜ռ. Վ՜ոձ բ՛ջ բ. ազ 

չ՜ոձ ՜ջպ՜ոճս՜ռձ... 

ա. 16՝—8՝ Վ՜ոձ ՠջՠտոջ՝ՠձզձ. Իոժ 

ՠջՠտոջ՝ՠ՜ձձ ՠջ՞՜՝՜ձճսդզսձ... 

բ. 18՝—20՜ Վ՜ոձ ըձ՟ջճս՜թճռ ՠս ձղ՜ձ՜ռ, 

Խձ՟ջՠ՜ ձղ՜ձ զ ըճջճսդՠ՜ձ ժ՜կ զ ՝՜ջլջճսդՠ՜ձ... 

գ. 20՜—4՝ Զզ՛ձմ բ ճջ ՜ոբ. Աի՜ ժճհո հխ՜ոռզ... 

դ. 24՝—7՜ Թբ Բ՜ձձ Աոպճս՜թ ա՜ջզսձձ 

ժճսո՜ժ՜ձ մճջ բ՜շ... 

ե. 27՜—31՝ Զզ՛ձմ բ, ճջ ՜ոբ. Ըձ՟ կՠա Տբջ 

Աոպճս՜թ ՞զպ՜ռբտ իՠդ՜ձճոտ ... 29՝ Վ՜ոձ 

՜ձ՜յ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ Խ՜մզձ... 

ե՜. 31՝—4՝ Մ՜ձճսժ թձ՜ս կՠա. ձ՜ը ազ ձճջ 

թձձ՟ՠ՜կ՝... 

ե՝. 34՝—8՝ Յ՜դճշձ Դ՜սդզ ձոպռզ ՠս ՜հէձ: 

Մ՜ջկձ՜ժ՜ձ դ՜՞՜սճջ՜ռ ՜դճշ զ մճջզռ ի՜ոպ՜պզ ... 

35՜ Վ՜ոձ ՝՜ձզձ կ՜ջ՟ՠխճսդՠ՜ձ... 

ե՞. 38՝—41՝ Իոժ ժշ՜յ՜ղպճսդզսձ ՜ձիձ՜ջզձ 

մ՜ջ բ չ՜ոձ ՝՜աճսկ յ՜պծ՜շզ ... 

ե՟. 41՝—7՝ Բխըՠոռբ ՞՜ս՜ա՜ձ հ՜ջկ՜պճհձ 

Յՠո՜ՠ՜հ: Ոկ՜ձտ ՜ոՠձ ա՝՜ձո ա՜հո... 42՜ Վ՜ոձ 

՞՜ս՜ա՜ձզ... 

եՠ. 47՝—52՜ Աշբտ նճսջ ճսջ՜ըճսդՠ՜ձ 

հ՜խ՝ՠջ՜ռձ վջժճսդՠ՜ձ: Զտ՜ի՜ձ՜հձ Ախ՝զսջո ժճմբ... 

եա/ 52՜—5՝ Վ՜ոձ ՟եճըճռ: Իոժ ա՟եճըո. ՜ոբ 

կ՜ջ՞՜ջբո զ ձՠջտճհ իզկ՜ձռ ՠջժջզ... 



 

եբ. 55՝—63՜ Ես պՠո, ճչ ՝՜ջՠոբջ, ազ ճջյբո 

ոձճպզտ ՠձ ժշ՜՜ղպտձ... 

եգ. 63՜—7՝ պՠոզէ ՜ձ՜յ՜պզձ թճչճս, ՜հոզձտձ` 

՟եճըտձ, ճջ բջ թճչ պ՜ձն՜ձ՜ռ... 

եդ. 67՝—8՜ Ես ՜հո ձ՜ը ազ ՜ձզթ՜ս ՠջժզջ գձ՟ 

ՠջժջՠխբձձ Ա՟՜կ՜հ... 

զ. 68՜—70՝ Ես ազ կՠխտ ժշ՜յ՜ղպճսդՠ՜ձ 

՜շ՜սՠէ բ տ՜ձ ա՜կՠձ՜հձ կՠխո... 

զ՜. 70՝—1՜ Ես դբ գձ՟բ՛ջ մ՜ջտ զ ՝՜ջզո 

չ՜հՠէՠձ. չ՜ոձ մճջզռ... 

զ՝. 71՜—5՜ Ի ՞զղՠջզ ժ՜ձըբ իճ՞զ ՜շ՜սՠէ. 

ձ՜ը. ՞զղՠջ ՜ոբ աձՠխճսդզսձտձ... 

զ՞. 75՜—80՝ Վ՜ոձ ՜ջ՝ՠռճխ՜ռ տ՜ջճա — Զզ 

ձճտ՜ ՞զձճչ ՠս ռտճչ կճէճջՠռ՜ձ...  

զ՟. 80՝—6՜ Աջ՝ճհռ լՠա, Տբջ, իճ՞զ հզկ՜ջճսդՠ՜ձ 

ՠս ՠտըզռ ա՜մո լՠջ... 

զՠ. 86՜—8՜ Վ՜ոձ դ՜՞՜սճջ՜ռ ՠս զղը՜ձ՜ռ — 

Աոբ կ՜ջ՞՜ջբո... 

զա. 88՝—95՝ Ք՜ջճա չ՜ոձ հճսոճհ 

ի՜ոպ՜պճսդՠ՜ձ կՠխ՜սճջ՜ռ. 
զբ. 95՝—9՝ Զրջ՜ռ՜ջճստ լՠշտ էտՠ՜էտ ՠս թճսձժտ 

ժդճպտ... 

զգ. 99՝—103՝ Ես գձ՟բ՛ջ ՟՜ջլճհռ աՠջՠոձ հճջկձ. 

ձ՜ը ազ թ՜թճսժ... 

զդ. 103՝—15՜ Կջժձՠէձ «ակըզդ՜ջՠռբտձ». ձ՜ը 

չ՜ոձ իջբզռ... 

է. 115՜—20՝ Ես Աոպճսթճհ բ ոՠյի՜ժ՜ձճսդզսձո 

ՠռճհռ կ՜ջ՞՜ջբո... 

է՜. 120՝—6՝ Ասջիձՠռբտ աԱոպճս՜թ ՜սջիձճսդզսձ 

ձճջ. ձ՜ը իջՠ՜հտձ... 

է՝. 126՝—9՝ Ահէՠս ՞զպՠէզ բ, ազ Կզսջճո, ճջ 

ժճմՠռ՜ս Օթՠ՜է իճկ՜ձճսձ ծղկ՜ջզպ րթՠէճհձ 

Քջզոպճոզ... 

է՞. 129՝—35՝ Եո ըրոՠռ՜հ ՠս ՜ջ՜ջզ — Վ՜ոձ 

՝՜աճսկ յ՜պծ՜շզ Աոպճս՜թ ըրոզ... 

է՟. 135՝—41՜ Ասջՠձտ հզձբձ ՠէռբ ՜ոբ — Ոջ 

ձղ՜ձ՜ժբ աձճջո, աճջ ՠ՟ Քջզոպճո... 

էՠ. 14՜—9՜ Ի՝ջՠս ա՜ջկ՜պզ թ՜ջ՜սճպ ՠջժջզ — 

Եջժզջ ռ՜կ՜տ ՜ոբ աժճհոձ Մ՜ջզ՜կ... 

էա. 149՜—55՜ Ես ՜թզռ ղճսջն ատՠս յ՜ջզոյ 

հգձպզջ ՜ժ՜ձռ յ՜պճս՜ժ՜ձ: Պ՜ջզոյ ղջն՜վ՜ժ 

ՠժՠխՠռճհ ՠձ... 

էբ. 155՜—8՜ Ես ա՜ջ՝ՠռճսդզսձ մ՜ջ ՜ոբ չ՜ոձ 

՝՜աճսկ յ՜պծ՜շզ... 

էգ. 158՜—65՜ Ք՜ջճա չ՜ոձ յ՜իճռ — Գճմՠ՜ 

արջճսդՠ՜կ՝ ՠս կզ´ ըձ՜հբջ, ՝՜ջլջ՜ռճհ... 

էդ. 165՜—9՜ Լճսո՜սճջՠ՜ռ, էճսո՜սճջՠ՜ռ 

Եջճսո՜խբկ — Ն՜ը զ ՟բկո Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ... 

ը. 169՜—72՝ Հճ՞զ Տՠ՜շձ զ չՠջ՜ զկ — ձ՜ը 

աԵջջճջ՟ճսդզսձ... 

ը՜. 173՜—84՝ Ք՜ջճա չ՜ոձ ի՜կ՝՜ջլկ՜ձ 

Տՠ՜շձ — Իոժ ՜հո ճ՛չ բ ճջ՟զ... 

ը՝. 184՝—6՜ Ըոպ ՜սճսջռ վ՜հպզձ ժՠձ՜ռ 

ՠխզռզձ ՜սճսջտ եճխճչճսջ՟ձ զկճհ... 

ը՞. 186՜—92՜ Բ՜հռ ՜ձրջբձձ, ՠդբ 

կ՜պճսռ՜ձզռբ զձլ յ՜պ՜ջ՜՞ ՜հձյբո բ, ճջյբո դբ, 

ի՜ջժ՜ձբ ճտ աժ՜շ՜վձ կ՜ջ՟ճհ ... ազ Տբջ ըրոՠռ՜ս 

ա՜հո ՠս ՠխՠձ:  

ը՟. 192՜—7՜ ԽԴ. Ք՜ջճա չ՜ոձ ժ՜ձ՜ձռ զ ՝՜-

ձձ Էո՜հՠ՜հ. Ահոյբո ՜ոբ Տբջ. Փճը՜ձ՜ժ ազ իյ՜ջ-

պ՜ռ՜ձ ՟ոպՠջտ Սզճձզ — Աոՠձ չ՜ջ՟՜յՠպտ, դբ կՠթ 

ՠս ՜շ՜սՠէ մ՜ջ բ իյ՜ջպճսդզսձ...  

ըՠ. 197՜—9՝ ԽԵ. Եջժ՜՝ձ՜ժ՜ռձ ՜շ կՠա ի՜ջ-

ռճսկձ ՠս յ՜պ՜ոը՜ձզ ՜շ ձճո՜ — Հ՜ջռ. Վ՜ոձ բ՛ջ 

թՠջ՜ձ՜հ ժ՜կ ՝ճջ՝ճոզ ժ՜կ ճջ՟ձզ կ՜ջկզձձ... Աոՠկտ, 

դբ. Ահոճռզժ հ՜պժճսդզսձտ ի՜ռզձ ՠձ... դբ Աոպճսթճհ 

՞ճջթ բ ՠս ճմ կ՜ջ՟ճհ... 

199՝ ՞ջմզռ՚ «Լճսթկճսձտո ՠս ՝՜ձտո Մ՜դբճո չ՜ջ՟՜-

յՠպզձ բ Ջճսխ՜հՠռսճհ, ՜ղ՜ժՠջպզձ Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհ»փ 

Բ. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձ ԺԵ ՟., ձրպջ՞զջ] 
200՝—2՜ [Փզէզոճվ՜հ՜ժ՜ձ] (պ՜ըպ՜ժ) — 

Իոժ ՠդբ մճջտ ՠձ ՝՜խժ՜ռՠէզտձ, ՠջժճս պջ՜կ՜ձգզսձզ-

տձ ՠս ՠջժճս գձ՟ կզկՠ՜ձո... ՠս ապ՜ջՠջո զ ձզսդ ՠս զ 

պՠո՜ժ ճջճռ ՠս ՝՜խժ՜ռՠ՜է ՞ճհփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

[Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ ՞ջճհո] 

192՜ Ես զ ժ՜պ՜ջճսկձ ՞ջճռո՚ աժ՜պ՜ջճսկձ ՜-

ջ՜ջ՜թճռո ՠս աի՜պճսռճսկձ գոպ ՞ճջթճռ հ՜հպձբ, դբ 

՜ջ՟՜ջտձ ձճջճ՞զձ ՠս կՠխ՜սճջտձ պ՜ձնզձ զ իճսջձ ՜ձ-

ղբն ՠս զ հճջ՟ձ ՜ձկ՜իփ Յճջճռ վջժՠոռբ ակՠա Քջզոպճո 

Աոպճս՜թ ա՜կՠձ՜հձ ի՜ս՜պ՜ռՠ՜էո ՜ձճս՜ձ ձճջ՜, 

՝՜ջՠըրոճսդՠ՜կ՝ ոճսջ՝ կ՜ջ՞՜ջբզո, ՠս ՜կՠձ՜հձ ՝՜-

ջզ ՠս ՜ոպճս՜թ՜ի՜ծճհ ՜ջ՜ձռ կՠժձճխ՜ռձ ոճջ՜՚ ոջ-

՝ճհձ Յճչի՜ձձճս Ոոժե՝ՠջ՜ձզձ ՠս Եվջՠկզ Եջ՜ձՠէ-

սճհ, չզկզձ ճսխխ՜վ՜շ ի՜ս՜պճհ՚ Կզսջխզ Ախՠտո՜ձ՟-

ջ՜ռճհ ՠս Ս՜ջ՞ոզ կՠջճհզձո ՜ա՞զ էճսո՜սճջմզ, ճջ զ 

չ՜ձտձ Խճջ՜ձ՜ղ՜պճհ, կ՜ժ՜ձճսձ Կճսձպ ժճմՠռՠէճհ, 

ՠս իրջձ կՠջճհ ՠս ՠջն՜ձզժ յՠպզձ՚ Գբճջ՞ՠ՜հ, ՠս կՠթ 

չՠիզձ Յճի՜ձձճս Ոջճպձՠռճհ ՠս ՜ղ՜ժՠջպզ ձճջզձ՚ 

Գջզ՞ճջզ ժջժզձ էճսո՜սճջմզձ զ չՠջն՜ռՠ՜է ե՜կ՜ձ՜ժզ 

ՠս ՜ձյպխ՜ռՠէճհ հ՜ջ՞՜ոՠ՜ռ ՝՜ջճհփ Տ՜ռզ ը՜խ՜խճս-

դզսձ ՜ձ՟՜կճռ տջզոպճո՜՟՜ս՜ձ պճիկզռ, ձ՜ՠս տ՜սճս-

դզսձ կՠխ՜ռ ՠս ոջ՝ճսդզսձ կպ՜ռ ՠս ըճջիջ՟ճռ, ազ ժ՜-

ջ՜ոռճստ ի՜ո՜ձՠէ կ՜ոզձ ե՜շ՜ձ՞ճսդՠ՜ձ ոջ՝ճհձ զ 

էճհո, ի՜ձ՟ՠջլ ՜կՠձ՜հձ չ՜ջ՟՜յՠպրտ ՠս ՠջ՜ըպ՜սճ-

ջրտ կՠջճչտ, ՜ձ՜մ՜շ հ՜սզպՠձզս հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ 

Դ՜ջլՠ՜է ՜խ՜մՠկտ աի՜ձ՟զյճխո՟ զ ոկ՜ կզ կՠխ՜՟ջՠէ 

կՠա, ազ ճմ ՠդբ չ՜ոձ ՜խ՜ջպՠէճհ ա՝՜ձո ձ՜ըձՠ՜ռձ 



կՠջճռ լՠշձ՜ջժՠռ՜տ զ ՞ճջթո, ճջ զ չՠջ բջ տ՜ձ աժ՜ջ 

կՠջ. ՜հէ ՜հո ՠխՠս յ՜պծ՜շ ՞ջճսդՠ՜ձ ոճջ՜փ Ն՜ը, ազ 

չՠիձ զկ ՠս ՠջ՜ըպ՜սճջձ իջ՜կ՜հՠ՜ռ զձլ չծշ՜ս ՠջ՟-

կ՜ձ ՠս ժ՜յ՜ձ՜ռ ՜շձՠէ աՔ՜խճս՜թճհո, ազ ՜շ՜ն Ք՜-

խճս՜թճսզձ մբջ ի՜ս՜ձ, ազ զ պխ՜հճսդՠ՜ձ բջ ՜ջ՜ջՠ՜է. 

ՠս ՠջժջճջ՟՚ կՠջ ա՜ջկ՜ձ՜էճչ հ՜ձ՜ջ՞՜կՠթ՜ջճսդզսձ 

Աոպճսթճհ ոջ՝՜ձ՜ռ ա՝ՠջ՜ձ ՜ձ՜ջե՜ձզռ զ հր՞ճսպ ՜հ-

էճռ, կ՜ձ՜ս՜ձ՟ գձ՟ ՜ձհզղ՜մ՜ջճսդզսձ յ՜ջ՞ՠս՜-

պճսզձ, ճջ ձՠջ՞ճջթ//(192՝)ՠ՜ռ ՜շ կՠջո ՜ձ՜ջե՜ձճս-

դզսձ: Եսո ՠս հ՜ղ՜ժՠջպ՜ժզռ ՠխ՝՜ջռ ՜խ՜մՠռՠ՜է ի՜ջ-

ժՠռ՜հ. Ես ՟ճստ ձՠջՠռբտ զկճսկ հ՜ձ՟՞ձճսդՠ՜ձո, ազ հօ-

ե՜ջճսդզսձ կպ՜ռո ՝շձ՜՟՜պՠ՜ռ կճշ՜ձ՜էճչ ապժ՜-

ջճսդզսձո զկ. ազ դբ ՞պռզ զ ոկ՜ ՝՜ձ զձմ գոպ ի՜ծճս-

դՠ՜ձ կպ՜ռ լՠջճռ, Տՠ՜շձ ղձճջի ՠս ՞ճիճսդզսձ ՠս չՠ-

իզձ զկճհ չ՜ջեճխզձ. ՠս դբ յ՜ժ՜ո ՠս ՜ձի՜ծճհ ՝՜ջՠ-

ոբջ ժ՜կ՜ռ լՠջճռ, կՠա էզռզ ՜ձճը՜ժ՜էճսդզսձ հՠխ՝՜հ-

ջ՜ժ՜ձ ՞դճռ լՠջճռփ  

Գջՠռ՜ս պըՠխթ կ՜պ՜կ՝ Յճչ՜ձձբո յզպ՜ժ 

չ՜ջ՟՜յՠպզ, զ դվ՜ժ՜ձզո ՊԿԴ (1415), զ չ՜ձտո Հՠջ-

կճձզ, ՜շ ՟ջ՜ձ Սճսջ՝ Լճսո՜սճջմզո ՠս ոճսջ՝ ՟՜կ՝՜-

ջ՜ձ՜ռ ոճսջ՝ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ Տզջ՜պջճհ, Գջզ՞ճջզ ՠս 

՜հէճռ, զ ո՜ժ՜ս ժջդճսդզսձ ՠս զ չ՜ջե կ՜ձժ՜ձռ Սզճձզ 

ՠս զ վ՜շո ՠս զ ՞ճչՠոպ ՜սջիձՠէճհ հ՜կՠձ՜հձ ՜ջ՜ջ՜-

թճռ Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ կՠջճհ, հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 199՝ Պ՜պծ՜շ ՞ջզո զ դվզձ ՌՂԵ (1646) ձճ-

ս՜ոպ Հշճկժէ՜հՠռզ Եխզ՜ ՜ձճս՜կ՝ ՠսՠդ չ՜ջ՟՜յՠպ 

ժճմՠռՠ՜էո ըոպ՜ռ՜հ ի՜է՜է ՜ջ՟ՠկ՝ո ա՜հո ՜սջիձՠ՜է 

՝ճսջ՜ոպ՜ձ /// ՠս աՊօխճոզ Ք՜խճս՜թճստո ճջ բ /// ՠպճս 

հզղ՜պ՜ժ զ ՟ճսշձ Շբձտճսղճհ ՞՜ս՜շզձ, ճջ ժճմզ Սճսջ՝ 

Աոպճս՜թ՜թզձփ Ոմ ճտ ճսձզ զղը՜ձճսդզսձ /// ՞զջտո 

հՠպ կ՜իճս՜ձո զ Սճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թձ /// [իՠշ]՜ռճս-

ռ՜ձՠէ. ճմ ՜ղ՜ժՠջպ ՠս /// ՠս ճմ ճտ հօտ՜ջտ. ՠս դբ ճտ 

եյջիՠ՜է ի՜կ՜ջզ /// ըէզէ ՠս /// թ՜ձՠէ, ոջպճչ ՠս կ՜ջ-

կձճչ ///: 

2. (Նրպջ՞զջ) Յզղ՜պ՜ժ բ Դ՜սզդ ոջ՝՜ա՜ձ ժ՜դ-

ճսխզժճոզձ, զ ՟ճսշձ Եջՠս՜ձճս Կ՜դճսխզժբ ՠժՠխՠռսճհ 

ձճջ՜ժՠջպ չ՜ջե՜ջ՜ձզձփ 1230 (1781) ՠս զ ՟ՠժպՠկ-

՝ՠջ ՜կոՠ՜ձձփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 199՝ նձնճս՜թ: 202՜ Քջզոպճոզ թ՜-

շ՜հ Յճչոբվ չ՜ջ՟՜յՠպ 1215 (1766)փ 
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ԹԵՐԹ՚ 155+1 (ժջժ.՚ 4). մ՞ջճս՜թ՚ 1՝, 154՜՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—
ԺԳ×12փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 16,6×10,5փ Գ-
ՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 22փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ 
ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, դզժճսձտգ՚ ոՠս ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, 
՜ոպ՜շգ՚ դճսխդփ Պ՜իյ՜ձ՜ժ՚ 1+1, դճսխդփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 4՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ դշմձ՜հզձ (4՜)փ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜-
՞զջ (4՜)փ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ոՠս, ճսջճս՜՞թ՜հզձփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. դ՜ձ՜տզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճսձ՜վճըճս՜թ, 
ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ չՠջ՜ձճջճ՞ճս՜թ, դՠդՠս՜-
ժզ տՠջթճս՜թ, ՜ձժզսձձՠջգ տզմ կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 2՜—153՝ [Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհ Մՠժձճսդզսձ 

Եո՜հՠ՜հ] 
— 2՜—3՝ Ահո զձմ ժ՜հ զ ՞զջո Եո՜հՠ՜հ կ՜ջ՞՜-

ջբզ [Ա—Կ] — Ա. Տՠոէՠ՜ձ կ՜ջ՞՜ջբզռձ... Կ. Եջժզձտ 

՜դճշ զկ ՠձ ՠս չ՜ոձ ՜ջճսՠոպ՜սճջ՜ռ ՠս չ՜ոձ յ՜-

պ՜ջ՜՞՜ռ ՠս ը՜խ՜խճսդՠ՜ձ զ՝ջՠս ա՞ՠպ ՠս ՞՜էո-

պՠ՜ձ Տՠ՜շձ իջճչ ՠս ՜ձտճսձ ճջ՟ճռփ 

— 4՜—153՝ Ծ՜խժ՜տ՜խ կՠժձճսդՠ՜ձ զ էճսո՜-
սճջ ՝՜ձզռ ՜ջ՟զսձ՜ժ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզ Յճի՜ձձճս Ո-
ջճպձՠռսճհ, ի՜ս՜տՠ՜է ՜ղը՜պ՜ոզջճսդՠ՜կ՝ Գջզ՞ճ-
ջզ ՜ղ՜ժՠջպզ ձճջզձ — Հ՜ջռճսկձ. Զզ՛ձմ բ, ճջ ՜ոբ 
պՠոզէ Եո՜հզփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Զկ՜ջ՞՜ջբճսդզսձձ պՠոզէ 
ժճմբ... 

— 153՝ Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ իՠխզձ՜ժզ — Աջ՟, ՠո՚ 
չՠջնզձո ոյ՜ո՜սճջ՜ռ ՝՜ձզձ, Գջզ՞ճջ տ՜ի՜ձ՜հ, եճ-
խճչՠռզ աԾ՜խժ՜տ՜խո կՠժձճսդզսձ ո՜ժ՜սճստ կ՜ջ՞՜-
ջբզձ հԵո՜հՠ՜հ, զ էճսո՜սճջ ՝՜ձզռ պՠ՜շձ զկճ ՠս չ՜ջ-
ե՜յՠպզձ՚ Յճի՜ձձճս Ոջճպձՠռսճ, ճջճ հզղ՜պ՜ժձ րջի-
ձճսդՠ՜կ՝ ՠխզռզ ՜ձաջ՜ս ժՠձրտփ Աջ՟, յզպ՜ձճսդզսձ 
ոճջ՜հ բ զ ՝ՠկ[՝]՜ո՜ռճսդզսձո ՠս զ տ՜ջճաո ՝՜ձզ ՠս զ 
ժ՜ջ՞ո աջճսռ՜ռ: Զզ դբ զռբ զձմ գոպ լՠջճսկ՟ ՜ըճջե՜-
ժ՜ռ Տՠ՜շձ ղձճջիտ զոժ: Զյ՜ժ՜ոձ կՠջճսկ պժ՜ջճս-
դՠ՜ձո ձՠջՠէ ՜խ՜մՠկ, ճջ ՠս կ՜ջ՟՜ոզջՠ՜է ՠխ՝՜հջ՜-
ժ՜ձ ըձ՜կ՜ստ ժ՜դզէ կզ զ ռ՜սխո ՜խրդզռ լՠջ զնռբ 
հճոժՠջո զկ ՠս էճս՜ոռբ ա՝՜ակ՜ղ՜ջ՜ս ՜յ՜ժ՜ձճսդզսձ 
իճ՞ճ ՠս կ՜ջկձճ զկձ ՠս աձձրխ՜ռձ զկ աձՠջՠէզոձ ՠս ա-
կ՜ի՜ռճսոձփ Ես լՠա հզղճխ՜ռ՟, ՠս կՠա հճսո՜ռՠ՜էճռո 
՜շի՜ո՜ջ՜ժ չ՜հՠէՠոռզ հճհո ի՜ձ՟ՠջլՠ՜է վ՜շ՜ռձ զ 
Քջզոպճո Յզոճսո զ Տբջփ 

Ահէ ըկ՝՜՞ջճսդզսձ պՠ´ո լՠշ. 1215 5՜—267՜:  

Բ. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձ ԺԸ ՟., ձրպջ՞զջ] 
1. [Բ՜ձ՜իզսո՜ժ՜ձ յ՜պ՜շզժտ] 
՜. Աոպ՜շ Ա (ի՜հ՜պ՜շ դճսջտՠջՠձ) — Թ՜ըպզջ 

դբտպզէզ յրա՜ջ (դճսջտ.)փ 
՝. Աոպ՜շ Ա (ի՜հ՜պ՜շ յ՜ջոժՠջբձ) — Ադբղ 

ժբջկբոպ /Պջճսո՜հ իբջ՜յբոպ... (յ՜ջոժ.): 
՞. Աոպ՜շ Ա. Զզ՛ձմ բ, /Ոսոպզ՛ թձ՜ձզփ /Ի տ՜ձզ՛ո 

՝՜ե՜ձզ/, Ի ճս՛ջ ժ՜հ՜ձ՜հ: 



 

՟. Աոպ՜շ Ա — Ի տ՜խ՜տձ Պջճսո՜հ ճկձ չ՜ջ՟՜-

թ՜ը աչ՜ջ՟ձ չ՜ծ՜շՠ՜է ՠս աըոպ՜ժձ ՞ճջթՠէւճհձ պը-

սՠ՜է... 

ՠ. — 1՜ Բջճռ ժ՜ոՠձ դբ ո՜ջգխգձգձժ ՜ղգձ՜ 

յ՜տկ՜հ, ո՜յրձզ չբջբոզբ պգջփ 

ա. — 155՝ Ֆբէբտ պճհճսկ րէճսջ ցզխ՜ձբ յզջ ժզսձփ 

բ. — 155՝ Աէզկբ բղկզ տ՜պ՜ջ աբցըզ ոբց՜ րէճս՛ջ 

կզ իբն... 

գ. — 155՝ Կՠրժպբ կբէբտ ՠջպբ զձո՜ձ...  

դ. — 155՝ Էժբջ ՜ըջբդ զոպբջզոբձ... 

Ե—ա ի՜հ՜պ՜շ դճսջտՠջՠձ: 

2. [Ք՜խ՜թճհ ի՜պճս՜թտ] 
՜. 1՜ Ես ազ Քջզոպճո Գ ՜կ ՠս Դ ՜կզո տ՜ջճաՠռ 

հ՜ղը՜ջիոփ 

՝. 1՜ Զզ դբ ճջյբո ղձճսդզսձ կՠթ ՞ճջթ բ ՠս 

՟եճս՜ջզձ զ դճխճսդՠձբ, ո՜ժ՜հձ ճսձզ յ՜պծ՜շ առ՜ձ-

ժճսդզսձ, ՝՜հռ իյ՜ջպճսդՠ՜ձ ճմզձմ բ յ՜պծ՜շ, չ՜ոձ 

ճջճհ ՠս ճմ ոպճսՠջտ դճխճսդՠ՜ձ էզձզ ձկ՜, ՜ոբ Ոոժՠ-

՝եջ՜ձձփ 

՞. 155՜ Զզ կզ ՜սճսջ յ՜իտձ, ճջ ձ՜ը ըճոպճչ՜-

ձՠ՜է էզձզ ի՜ծճհ բ Աոպճսթճհ տ՜ձ աԽ ՜սճսջձ ՜շ՜ձռ 

ըճոպճչ՜ձճսդՠ՜ձ, ՜ոբ Տ՜դՠս՜ռզձ... 

3. [Դՠխ՜՞զջ] 
— 155՝ Ամ՜ռ թ՜հլճհջ — Ս՜խոգ կ՜ջ՜ագ՚ Ժ ՟ջ՜կփ 

Ըշ՜ոպգը պ՜ղգ՚ Ե ՟ջ՜կփ Մ՜պբձ պ՜ղգ՚ Բ—ժբո ՟ջ՜կփ 

Ճՠջկ՜ժ ոձծցզէ՚ ժբո ՟ջ՜կփ Նբյ՜պ ղբտբջզ՚ ժբո ՟ջ՜կփ 

 

1130 
Ժ Ո Ղ Ո Վ Ա Ծ Ո Յ  

 ԺԵ — XV 

ԳՐԻՉ՚ Պՠպջճո, Յճչ՜ձբ՛ոփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Վ՜ջ՟՜ձ չջ՟.: 
ԹԵՐԹ՚ 430—4 (պՠո յ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ)փ ՊՐԱԿ՚ 

Ա—ԼԶ [(Ա—ԺԲ) + 1 դՠջդ կ՜՞՜խ՜դ + (ԺԳ — ԻԲ — Ա — ԺԴ)] 
×12 (ԺԴ 13, ԻԱ 6, ԼԸ (ԺԴ) 11)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 
16,5×11,8փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձ, ՠջժոզսձ՚ 5՝—16՜, 86՜, 
147՜՝փ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 30—35փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜-
ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ժ՜ջկզջ ա՜ջ-
՟՜իզսո կՠպ՜տոփ     

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 3՜փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 5՜, 262՜, 267՜փ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜-
՞զջ՚ 147՝, ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջ՚ 267՜փ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջփ 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — 5 (Ա, Բ, Գ, 1, 2) + 6 (429, 
430, Դ, Ե, Զ)փ 1. Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճսփ Ժ—ԺԱ ՟՟.փ Ա—Էփ Մ՜-
՞՜խ՜դ, կզ՜ոզսձ, ՝ճէճջ՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ Դ՜, Զ՜, Է՝, 
Ե՝, Է՜, Ե՜, Դ՝, Զ՝ «/// գձ՟ ՞ՠ՜սխո, տ՜ջճաբջ ՠս ՜սՠպ՜ջ՜ձբջ... 
ՠս աճս՜ջդ՜՞զձ ոջպզստ էճսՠ՜է ա՝՜ձձ գձ՟ճսձ[զձ] ///» (Ը 1—15)փ 
Ա՝, Բ՜, Գ՝, Բ՝, Գ՜, Ա՜ «/// Վ՜ոձ Ոջ՟սճհ կ՜ջ՟ճհ... ՠս ճմ յ՜պ-
եզռզտ, ՜ջլ՜ժՠ[ռբտ] ///» (Զ 23—38)փ 2. Մՠժձճսդզսձ Յ՜հպձճսդՠ-
՜ձփ ԺԵ—ԺԶ ՟՟.փ 1՜—2՝, 429՜—430՜փ Մ՜՞՜խ՜դ, կզ՜ոզսձ, 
՝ճէճջ՞զջ, «/// ի՜հռՠոռբ ՠս ի՜ձ՜յ՜ա իՠթՠթկ՜կ՝ ՝՜ըՠ[ոռ]բ, 
ՠս ճսձզկտ ՜հեկ րջզձ՜ժ զ Փջժմբձ Ղճսժ՜ո ԻԲ... ազ ՜ջ՟՜ջճսդՠ՜ձ 
՜ջՠ՞՜ժձ Քջզոպճո, ճջ կզ՜պ՜ջՠ՜է բ զ ոճսջ՝ո արջճսդՠ՜կ՝ կզ-
ճհձ զ ոճսջ՝ ժճհոձ... ՜դճշ ձճջ՜ ՠջժձզռ յ՜պճս՜ձ՟՜ձ, էճսոզձ 
ՠս ի՜ձ՟ՠջլ ՜ջՠ՞՜ժձ ՠս դ՜՞՜չճջ ձճջ՜ հԲԺ—ձ ՜ոպՠխ՜ռ 
(Վժ՜հճսդզսձձՠջ ՠձ ՝ՠջճս՜թ «Գջզ՞ճջ»—զռ ՠս «Իազ՟ճջճո»—
զռ)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջ, վճտջ յ՜պշճ-
ս՜թտձՠջ, պՠխ—պՠխ ռՠռ՜ժՠջփ 262—ջ՟ դՠջդզռ՚ ձճջ յջ՜ժ՜-
ժ՜էճսկ (Ա—ԺԴ)փ 146—ջ՟ դՠջդգ՚ կ՜՞՜խ՜դՠ՜հփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ 
դՠդՠս՜ժզ տՠջթճս՜թ, ՜ձժզսձձՠջճսկ ՠս դզժճսձտճսկ՚ տզմ կ՜ղճս՜թփ 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

1. 3՜—4՝ Ակՠձ՜հձ զջ՜ռ ո՜իկ՜ձտ — Ս՜իկ՜ձտ 

՜շ՜տզձճսդՠ՜ձռ: Աշ՜տզձճսդզսձ բ ճսձ՜ժճսդզսձ 

կպ՜ռ... 

2. 5՜—83՜ Ծ՜խժ՜տ՜խ Մՠժձճսդՠ՜ձ զ էճսո՜-

սճջ ՝՜ձզռ ՜ջ՟զսձ՜ժ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզ Յճի՜ձձճս Ո-

ջճպձՠռճ, ի՜ս՜տՠ՜է ՜ղը՜պ՜ոզջճսդՠ՜կ՝ Գջզ՞ճջզ 
՜ղ՜ժՠջպզ ձճջզձ ղձճջիՠէզռ չ՜ջ՟՜յՠպ[զ] 

— 83՜ [Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ իՠխզձ՜ժզ (պՠո լՠշ. 

1129, 4՜—153՝)] — Աջ՟ ՠո՚ չՠջնզձո ոյ՜ո՜սճջ՜ռ 

՝՜ձզձ, Գջզ՞ճջ տ՜ի՜ձ՜հ... 

3. 83՜—5՝ [Թխդ՜շ՜նտ] — Յ՜ոպճս՜թյՠպ՜ժ՜-

ձձ ՞էըճհ ՠս ՞ՠջ՜յ՜հթ՜շ ձղճսէզռ... 

4. 86՜—113՜ Վ՜ոձ զկ՜ոպճսդՠ՜ձ — Զզ՛ձմ բ 

զկ՜ոպճսդզսձ ճջ ՜ոբ. Ճ՜ձ՜մՠէ ազկ՜ոպճսդզսձ... 

5. 113՜—20՝, 121՝ [Հ՜ջռճսկձ Բ՜ջոխզ] — Այ-

՜ղը՜ջՠռբտ. Ն՜ը՚ պՠոռճստ, դբ ազ՛ձմ բ ՜յ՜ղը՜ջճս-

դզսձ... 

6. 121՜ [Կճխկձ՜ռճհռ (՝ճէճջ՜ժ)]  

7. 122՜—33՜ [Մՠժձճսդզսձ Աջ՜ջ՜թճռ] — Աջ՜ջ 

Աոպճս՜թ ակ՜ջ՟ձ զ յ՜պժՠջ. գոպ յ՜պժՠջզ Աոպճս-

թճհ ՜ջ՜ջ... 

8. 133՜—46՝ [Հ՜ջռճսկձ Բ՜ջոխզ — Զ]զ՛ձմ ի՜ջ-

ժ՜սճջ բ ՜ձյզպ՜ձ՜ռճս ՠս ազձմ յզպ՜ձ՜ռճս... 

9. 147՜—95՝, 350՜—6՝ [Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհ 

Մՠժձճսդզսձ Ս՜խկճո՜ռ] 
— 147՜՝ Ահո զձմ բ զ ոկ՜հ — Ա. Ըձ՟՟բկ ճջտ ՜-

ոՠձ ՝զջտ՜դճսջ... ՂԵ. Եխ՝՜ջտ զկ կՠթ՜կՠթտ ՠս ճջ ՜ատ 

ՠս ՜ազձտփ 

— 148՜—95՝, 250՜—6՝ Նճջզձ Գջզ՞ճջզ, ՜ղ՜-

ժՠջպզ Եշ՜կՠթզձ Յճի՜ձճս Ոջճպձՠռճհ ՜ջ՜ջՠ՜է 
Հ՜ս՜տճսկձ ՝՜ձզռ կՠժձճսդՠ՜ձ Ս՜խկճոզձ ՜ո-
պճս՜թ՜իրջձ Դ՜սդզ կ՜ջ՞՜ջբզձ գձ՟ կճէճջճսդՠ՜ձռ 
ճջտ ՜ոՠձ ա՝զսջ՞՜դճսջձփ Աս՞ձՠ՜ռ Հճ՞զ Սճսջ՝ Աո-
պճս՜թ (ի՜կ՜շրպ պ՜ջ՝ՠջ՜ժ) — Եյզվ՜ձ զ չՠջ՜հ 

Ս՜խկճոզձ. Ոմ հ՜ջզռՠձ ՜կ՝՜ջզղպտ... ճջ աիճո՜ձճսպ 

նճսջո ձՠջտզձո զ կբն էՠջ՜ձռ զ չՠջ ի՜ձբ /// (ղ՜ջ. 

դՠջզ, պՠո պյ. Եջ. 1993): 



10. 196՜—249՝, 256՝—61՝ Ի Ղճսժ՜ո ՞ջմզռ Հ՜-

ս՜տճսկձ ՝՜ձզռ ՠս տ՜ջճատ հճէճչ զ Մՠժձճսդՠձբ Ի՞ձ՜-
պզճոզ ոճսջ՝ չ՜ջ՟՜յՠպզ Հ՜հճռ, եճխճչՠ՜է ՜ղը՜-
պ՜ոզջճսդՠ՜կ՝ Մ՜պդբճոզ, ՜ղ՜ժՠջպզ Մՠթզձ Գջզ-
՞ճջզ — Ակՠձ՜հձ ճտ ճջ թճհէ բ հ՜ոպճս՜թ՜հզձ ճսոճս-

կձ... 

— 249՝ [Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ իՠխզձ՜ժզ] — Աջ՟, ՠո՚ 

չՠջնզձո ոյ՜ո՜սճջ՜ռ ՝՜ձզձ ՠս պջճսյո ՝՜ձ՜ոզջ՜ռ 

Մ՜դբճո տ՜ի՜ձ՜հ, ճջ կզ՜հձ ՜ձճս՜կ՝ ՠս ճմ ՜ջ-

՟ՠ՜կ՝տ, պըախռ կպրտ ՠս պ՜ջպ՜կ էՠաճս՜ս լՠշձ՜ջ-

ժՠռզ հ՜հո ՞ճջթպճսճսդՠ՜ձ, ճմ ՜սՠէ իճ՞ՠռՠ՜է, ՜հէ ծղ-

կ՜ջպճսդՠ՜ձ իՠպՠսՠ՜էփ Աջ՟, բ յզպ՜ձ՜ռճսդզսձ ոճ-

ջ՜ զ տ՜ջճաո ՝՜ձզ ՠս զ ժ՜ջ՞ո աջճսռ՜ռ ՠս ՝ՠկ՜ո՜-

ռճսդզսձո. ճմ ՞զպձճռ չ՜ոձ, ՜հէ չ՜ոձ կ՜ձգ՜ձռ զկճհո 

ըճջիջ՟՜ժռ՜ռձփ Ես ՜ջ՟, դբյբպ զկ՜ոպձճհտ հ՜հպձզ բ 

՜հո ՜կՠձ՜հձ, ՝՜հռ հզձտձ պ՜ե՜ձՠէզ ժջզստ հ՜շ՜նձՠ-

ժձ, չ՜ոձ ճջճհ ՜խ՜մՠկ ադՠջզձ էձճսէ ՠս ա՜սՠէճջ՟ձ ժղ-

շՠէ, գձ՟ ճջ ՠս ի՜հռՠկ ՠս ոը՜է՜ձ՜ռձ ձՠջՠէ, 

կ՜ձ՜ս՜ձ՟ ճսխզխ կպրտ գձդՠշձճսէ: Ըձ՟ ճջ ՠս ի՜հռՠկ 

ճջտ յ՜պ՜ձզտ կ՜խդՠէ ՜շ կ՜ջ՟՜ոբջձ Աոպճս՜թ, դՠ-

ջՠսո զնռբ կ՜ոձ զձմ զ ոջ՝՜ձճսբջ ՜խրդզռ լՠջճռ զ ղ՜-

ջ՜ս՜էզ իճ՞զո ՠս ոջ՝ՠոռբ ա՜խպ իձճսդՠ՜ձ կՠխրտ կՠ-

շՠէճհո ՠս ՜ա՜պՠոռբ ժ՜պ՜ջՠ՜է ՜էՠ՜ռո ՠս ՜ջե՜ձ՜-

ռճսոռբ հՠպզձ կղ՜ժ՜ռձփ Աջ՟, ՠխՠս աջ՜ս Հ՜կ՜շրպճս-

դՠ՜ձ ՝՜ձզռո տ՜ջճաճսդՠ՜ձ զ դզւ Հ՜հճռ ՊԽ (1391), 

՜շ ճպո ՜ջ՟զսձ՜՝՜ձ իշՠպճջզձ Գջզ՞ճջզ Մՠթզ, հՠջ-

ժզջո Եջձն՜ժճհ, զ չ՜ձգո Այջ՜ժճսձՠ՜ռ. ճջ ՠս ՜հո ՠ-

սո զ ձճջզձ ձղճսէզռ ղձճջի՜ռձ ՜շՠ՜է ՞թ՜՞ջՠռզ ՜շ զ 

հզղ՜պ՜ժ ՜շհ՜յ՜ ՠխՠէճռ կ՜ձ՞՜ձռ ՠժՠխՠռՠ՜ռ՟ Հ՜-

հ՜ոպ՜ձՠ՜ռ: Ահէ ճջտ ՞՜խ՜վ՜ջբտ, ՞ջՠոնզտ աո՜ժ՜ս 

հզղ՜պ՜ժո կՠջ զ չՠջնտ ՞ջճռո, ազ ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ 

զ Տՠ՜շձբ: Զճջ ՠս ՟՜ջլՠ՜է ՜խ՜մՠկ, ճմ նձնՠէ աո՜ժ՜ս 

հզղ՜պ՜ժո կՠջ դբյբպ մՠկտ ՜ջե՜ձզ, աճջ ՠս կՠա լՠա 

էզռզ ի՜ո՜ձՠէ կ՜ոզձ ոջ՝ճռձ զ Քջզոպճո Յզոճսո, զ Տբջ 

կՠջ, ճջ բ րջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձփ 

՜. 256՝—7՝ Ն՜ըՠջ՞՜ձ — Աոպճս՜թ ՜ձըոժզա՝ձ 

ՠս ՜ձյ՜պծ՜շ, զոժ՜ժ՜ձձ ՝ձճսդՠ՜կ՝... 

՝. 257՝—8՝ Ն՜ըՠջ՞՜ձ — Աջդձճսդզսձ կպ՜ռ 

ա՞ճխճսդզսձ բ ՜ձլզձ... 

՞. 258՝—61՝ Եժՠխՠռզ — Աոպ րջիձՠռբտ ՜կՠձ՜հձ 

թ՜շ՜հտ Տՠ՜շձ աՏբջ, ճչ չժ՜հտ... 

11. 262՜—373՝ Եջ՜ձՠէզ ոճսջ՝ իրջձ կՠջճհ, ՠ-

շ՜կՠթզ զկ՜ոպ՜ոզջզ ՠս պզՠաՠջ՜իշմ՜ժ ջ՜՝ճսձ՜-
յՠպզ Յճչի՜ձճս Ոջճպձՠռճ, Ի հ՜շ՜ն՜՝՜ձո ՜շ՜-
տՠ՜էճհձ Պրխճոզ ի՜կ՜շրպ ՠս յ՜հթ՜շ պՠոճսդզսձ... 

Տՠո լՠշ. 57, 173՜—310՝. § ՜/262՜—72՝փ ՝/272՝—

93՝փ ՞/294՜—311՝փ ՟/311՝—34՜փ ՠ/334՜՝փ ա/334՝—6՜փ 

բ/336՜փ գ/336՝—7՜փ դ/337՜փ ե/337՜—8՜փ ե՜/338՜—40՜փ 

ե՝/340՜փ ե՞/340՜՝փ ե՟/340՝—57՝փ եՠ/357՝փ եա/357՝—8՜փ 

եբ/358՜—73՝փ եգ/մզտփ 

12. 374՜—7՜ [Տճկ՜ջ՜ժ՜ձ ՜խզսո՜ժձՠջ] 

13. 378՝—81՝ Ն՜ըՠջ՞՜ձ — Զ՜ոպճս՜թ՜զձ ՜-

ձՠխ ՝ձճսդզսձ կզ՜ռձ ՝՜ձզ, ՜ո՜ռ ՞ճէ ծղկ՜ջպճս-

դզսձ... 

14. 382՜—425՝ Տզջ՜պճսջ չ՜ջ՟՜յՠպզ զ ՝՜ձ 

ոճսջ՝ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ, ճջ ՜ոբ. Մզձմ՟ՠշ ձ՜ ըրոբջ ՜-
ի՜ ՜կյ կզ ՠխՠս զ չՠջ՜հ ձճռ՜... — Եժՠխՠռզ ոճսջ՝ 

յ՜պժՠջ բ Աոպճս՜թ՜հզձ... 

՜. 394՜—6՜ (Աձըճջ՜՞զջ) — Կ՜կզկ ՜հեկ ճջ-

յբո ՠս բ զոժ ժ՜ջճխճսդզսձ կ՜ջ՟ճ... 

՝. 396՜—401՜ Տբջ, զ պ՜ծ՜ջ ոճսջ՝ զսջճսկ, Տբջ 

հՠջժզձո հ՜դճշ զսջճսկ — Աո՜ռ ճկձ զկ՜ոպճսձ, դբ հ՜-

խ՜՞ո ՝՜ձ՜ժ՜ձ ՜ջիՠոպզռ... 

՞. 401՜—8՜ Ակբձ ՜ոՠկ լՠա, աճջ ժ՜յզռբտ... — 

/// (ոժ. դՠջզ) ա՜ձ ժՠձ՟՜ձՠ՜ռ ա՝եգղժճսդզսձ թ՜ջ՜-

սճհձ ղձճջիբ...  

՟. 408՝—15՝ [Վ՜ոձ ՜խրդզռ ՠս չ՜ոձ ՜շ՜տՠ-

էճհձ, Տզջ՜պճսջ չ՜ջ՟՜յՠպզ տ՜ջճա զ ՝՜ձձ. Դ՜ջ-
լՠ՜է ՜ոՠկ լՠա,դբ Բ զ լբձն կզ՜՝՜ձՠռզձ... լՠշ. 20, 

351՜] — Աջ՟, ծղկ՜ջպզս ՞զպՠկտ, ազ ձ՜ը ՜շ՜տՠէճռձ 

ըճոպ՜ռ՜ս Տբջձ... 

ՠ. 415՝—6՝ Տզջ՜պճսջ չ՜ջ՟՜յՠպզ պՠոճսդզսձ 

զ ՝՜ձ ոճսջ՝ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ, ճջ ՜ոբ. Մզ ի՜կ՜ջզտ, դբ 
ՠժ էճսթ՜ձՠէ արջբձո... — Զկ՜ջ՟ո զ իճ՞ճ զկ՜ձ՜էճ... 

ա. 416՝—25՝ Տզջ՜պճսջ չ՜ջ՟՜յՠպզ իճ՞՜ռՠ-

՜է զ ՝՜ձ Ասՠպ՜ջ՜ձզո ոջ՝ճհ — Ն՜ը ՞զպՠէ ՜ջե՜ձ 

բ, դբ հճսկկբ ՝՜ձո բ... 

15. 425՝—8՝ [Յճջ՟ճջ՜ժ զ չ՜ջ՟՜յՠպբ Տզջ՜հ-

պջճհ. լՠշ. 631, 158՜] — Աջ՟, ՜հոճ՟զժ ՝՜ս՜ժ՜ձ՜ո-

ռզձ ՜շ զ կբձն զ պՠոճսդզսձ ՝՜ձզո... 

16. 428՝ [Տճկ՜ջ՜ժ՜ձ դճս՜ջժճսկձՠջ] — ՅԱ՟՜-

կ՜ կզձմՠս զ հ՜հո պ՜ջզո ճջ դզսձ ՊԼ (830) բջ, պ՜ձճս-

պբջ ՜խՠխձ՜սճջձ... զ Վ՜ի՜ձ՜հ՚ ՈՂԷ (697)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

83՜ Ախ՜մՠկ ՠս ազո հզղՠէ ա՝՜ակ՜չբջ ճ՞զ` աՊՠպ-

ջճո թջճխո, ՠս Աոպճս՜թ ալՠա հզղբ. ՜կբձ, ՜կբձփ 

146՝ Ըձժ՜է աո՜ժ՜ս թջզժո, ճչ ՠխ՝՜հջ Վ՜ջ՟՜ձ 

(՛) չ՜ջ՟՜յՠպ, ՠս կզ կճշ՜ձ՜ջ ակՠշՠ՜է կՠխրտ ճ՞զոփ 

249՝ Ես ազո, ա՜ձյզպ՜ձ ՞թճխո հզղՠոնզտ զ ոջ-

՝՜կ՜պճհռ հ՜խրդո լՠջ, ՠս Աոպճս՜թ ալՠա հզղբ. ՜կբձ, 

՜կբձփ 

251՜ ԶՅճչ՜ձբո հզղբտ զ հ՜խրդո լՠջփ 

261՝ Զոպ՜ռճխ ոճջ՜` աչ՜ջտ՜յՠպձ Վ՜ջ՟՜ձ 

հզղՠռբտ զ ոջ՝՜կ՜պճհռ հ՜խրդո լՠջ, գձ՟ ձկզձ ա՝՜ա-

կ՜յչբջ ճ՞զ՚ աՊՠպջճո ավթճսձ ՞ջմ՜ժո ՠս Աոպճս՜թ 

ալՠա հզղբ. ՜կբձ: Ես կՠտ ՠս ՟ճստ զ կզ՜ոզձ վ՜շտ պ՜-

ռճստ Հրջ ՠս Ոջ՟ճ ՠս Սճսջ՝ Հճ՞ճհձ, ՜հեկ ՠս հ՜ձաջ՜ս 

հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ Աոպճս՜թ ճխճջկզ ի՜կր-

ջբ[ձ] ՜ղը՜պճխ՜ռձ. ՜կբձ, ՜կբձփ 

373՝ Զ՞թճխո հզղՠ՜հ, ճչ գձդՠջռճխտ, ՠս զկ՜ո-

պ՜հէզտ ՠս Հճ՞ճչ ա՜սջ՜ռՠ՜էտ, ՠս Աոպճս՜թ ալՠա հզղբ 



 

հզսջ կզսո՜ձ՞ՠ՜կ ՞՜էճսոպձ. ՜կբձ, ՠս ակՠա՚ ակՠխճս-

ռՠ՜էտոփ 

408՜ Զզո հզղբ զ տճ ոճսջ՝ հ՜խրդտ՟, ՠս Աոպճս՜թ 

էոբ տՠափ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 146՝ (ԺԷ ՟.) Ոչ ճսոճսկձ՜ոբջտ, հճջե՜կ ի՜ձ-

՟զյզտ կ՜պՠձզո, հզղՠռբտ զ Քջզոպճո` աըճն՜հ Մճսէ-

տզձ, ճջ ա՞զջտո կՠա ղձճջիՠռ ///: 

2. 147՝ (1575դ) Զզո՚ ա՜ձ՜ջե՜ձ ակՠխ՜ստ կՠշՠ-

՜է իճ՞զ աՂ՜ա՜ջ ճխճջկՠէզ ՜՝ՠխ՜ձ հզղՠռբտ զ Քջզո-

պճո, ՠս Աոպճս՜թ ալՠա հզղբ. ՜կբձփ Ոսկ ճջ ի՜ձ՟զյզ 

՜հո ՞զջտո ՠս չ՜հՠէբ զսջ, կբձ Ոխճջկզ պ՜հ ՜հո կՠխ՜սճ-

ջզո, զ դվզձ ՌԻԴ (1575)փ 

3. 425՝ (1652դ) Եո՚ ձճս՜ոպ թ՜շ՜հ Կ՜ջ՜յՠպ 

ՠջբռո, ճջ՟զ Խ՜մ՜պճսջ զջզռճս, ՞ձՠռզ աո՜հ զ ի՜է՜է 

՜ջ՟ՠ՜ձռ զկճհ, զ հզղ՜պ՜ժ իճ՞ճհ զկճհ, ՜ա՞՜ժ՜ձ բ 

Մ՜խ՜տզ՜հ չ՜ջ՟՜յՠպզ, Ն՜է՜յ՜ձպՠձռ պբջ Ղ՜-

ա՜ջբ, դվզձ ՌՃԱ (1652)փ 

4. 427՝—8՜ (1632դ) Եո՚ ձճս՜ոպ Մ՜խ՜տզ՜ ՝՜-

ձզ ոյ՜ո՜սճջո, ՠ՟զ Թճը՜դճս Ը (8) ՠժՠխՠռճսձ հզղ՜-

պ՜ժ հ՜սզպՠձզո, ՠս ճմ ճտ մճսձզ զղը՜ձճսդզսձ ի՜ձՠէճհ 

զ տ՜խ՜տբ ՜հո Ե ՞ջճռ տ՜խճս՜թճսո. դբ վպզ, դճխ զ 

տ՜խ՜տո վպզ, կզձմ ճջ Աոպճս՜թ ՟ճռ՜հ չ՜հՠէճխ հ՜-

ջճսռ՜ձբ. դվզձ ՌՁԱ (1632). 

5. 428՝ Զզո՚ աՂ՜ա՜ջո հզղՠռբտ զ Քջզոպճո ՠս 

Աոպճս՜թ ալՠա հզղբ, ճջ ՠո ոպ՜ռ՜հ ա՜հո ՞զջտ /// 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 7՜, 149՜, 427՜ Գզջտո Սճսջ՝ Էն-

կզ՜թձ՜ բփ 
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ԳՐԻՉ՚ Շ՜իզժփ 
ԹԵՐԹ՚ 213. մ՞ջճս՜թ՚ 178՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԺԸ×12 (Ա 14, Թ, ԺԳ 

8, ԺԶ 15)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 17,8×13փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժ-
ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 36—52փ Կ՜ակ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜-
ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ ՟շձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ժ՜-
ձ՜մ կՠպ՜տո, ձ՜ՠս՚ ժ՜ջկզջ ժպ՜սփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 36՜, 
46՜, 64՜, 99՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ դշմձ՜հզձ՚ 46՜փ 
Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜ձ՜մփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձփ Թ—Ժ ՟՟.: 2 (Ա, 
Բ)+2 (Գ, Դ)փ Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ՝ճէճջ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ Կ՜ջ-
՟՜է՚ Ա՝, Բ՜, Ա՜, Բ՝՚ « ///[ժ՜կ ակժջպճս]դզսձձ աճջ կժջպՠէճռձ 
ՠկ կժջպՠէ... ՠս ՟ճ[ստ] ՜ջ՜ջբտ [ա՟՜ ՜հջո ՜ս՜ա՜ժ՜ռ]///» 
(Մ՜պդ. Ի 22—ԻԱ 13)փ Գ՝, Դ՜, Գ՜, Դ՝ « ///[Ես պ՜ջնզտ ա՞ճսղճս-
դՠ՜]կ՝»... «Այ՜ հ[՜ջճսռՠ՜է տ՜ի՜]ձ՜հ՜յՠպձ///»  (Մ՜ջժ. ԺԴ 
45—60)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. Խճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջ, վճտջզժ յ՜պ-
շճս՜թտձՠջփ Սպճջզձ էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ պՠխ-պՠխ ՠաջ՜ի՜պճս՜թփ 
Կ՜ակզ ժ՜ղզձ դՠդՠս՜ժզ տՠջթճս՜թ, դզժճսձտգ՚ կ՜ղճս՜թփ 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

1. 1՜—35՝ [Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհ Մՠժձճսդզսձ 

Եո՜հՠ՜հ] 
— 1՜՝ Ահո զձմ ժ՜ զ ՞զջո Եո՜հՠ՜հ — Ա. Տՠո-

էՠ՜ձ կ՜ջ՞՜ջբզռձ... Կ. Եջժզձտ ՜դճշ ՠձ... ՠս ՜ձտճսձ 

ճջ՟՜ձռձփ 

2՜—35՝ Ծ՜խժ՜տ՜խ կՠժձճսդզսձ զ էճսո՜սճջ 

՝՜ձզռ ՜ջ՟զսձ՜ժ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզ Յճի՜ձձճս Ոջճպ-
ձՠռճհ ի՜ս՜տՠ՜է ՜ղը՜պ՜ոզջճսդՠ՜կ՝ Գջզ՞ճջզ ՜-
ղ՜ժՠջպզ ձճջզձ ղձճջի՜էզռ չ՜ջ՟՜յՠպզփ 0՞ձՠ՜հ 
Յզոճսո ՠս ՜ս՜ջպՠ՜հ ոժոՠ՜էո զկ — Հ՜ջռ. Զզ՛ձմ բ, 

ճջ ՜ոբ դբ. Տՠոզէ Էո՜հ՜հ... 

2. 36՜—45՝ Վ՜ոձ զկ՜ոպճսդՠ՜ձ, Գջզ՞ճջզ ձճ-

ջզձ — Զզ՛ձմ բ զկ՜ոպճսդզսձ, ճջ ՜ոբ. Ճ՜ձ՜մՠէ ազկ՜ո-

պճսդզսձ... 

3. 46՜—51՜ [Մՠժձճսդզսձ Աջ՜ջ՜թճռ] — Աջ՜ջ 

Աոպճս՜թ ակ՜ջ՟ զ յ՜պժՠջ, գոպ յ՜պժՠջզ Աոպճսթճհ 

՜ջ՜ջ... 

4. 51՜—60՝ [Հ՜ջռճսկձ Բ՜ջոխզ — Զ]զ՛ձմ բ ի՜ջ-

ժ՜սճջ ՜ձյզպ՜ձսճռձ ՠս ազ՛ձմ յզպ՜ձ՜ռճս... 

5. 61՜—2՝ [Ե]ջզռո ՠջ՜ձՠ՜է ի՜հջ՜յՠպձ ՠս 

յ՜հթ՜շ ն՜իձ ՠժՠխՠռսճհ ՠս ոճսջ՝ ծ՞ձ՜սճջզձ, ՜ըճ-
հՠ՜ձ ի՜ս՜պճհ Աոպճս՜թ՜՝՜ձձ Գջզ՞ճջզճո յծձրտ 
ՠս ծ՞ձճսդՠ՜կ՝ ըձ՟ջՠ՜է Յ՜խ՜՞ո Յ՜ջճսդՠ՜ձ 
Քջզոպճոզ — Իոժ զ պՠոզէձ ՠպՠո ՜հ՟ կզ չՠջ՜հ ՠէՠ՜է 

հ՜կբճռ... 

6. 63՝ [Կճխկձ՜ռճհռ, ՝ճէճջ՜ժ] 

7. 64՜—94՜ Նճջզձ Գջզ՞ճջզ, ՜ղ՜ժՠջպզ Եշ՜-

կՠթզ Յճի՜ձձճս Ոջճպձՠռճ ՜ջ՜ջՠ՜է Հ՜ս՜տճսկ ՝՜-
ձզռ զ կՠժձճսդՠձբ Ս՜խկճոզձ ՜ոպճս՜թ՜ի՜սջձ 
Դ՜սդզ կ՜ջ՞՜ջբզձ, գձ՟՟բկ կճէ[ճջ]ճսդՠ՜ձ ձճռ՜ ճջտ 
՜ոՠձ. ՝զջտ՜դճսջ. Կ՜ա՟ճսջՠ՜ ա՞էճջՠ՜է (ի՜կ՜շրպ 
պ՜ջ՝ՠջ՜ժ)— Եյզվ՜ձ զ չՠջ՜հ Ս՜խկճոզձ. Ոմ հ՜ջզ-

ռՠձ ՜կ՝՜ջզղպտ... 

— 94՜՝ [Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ իՠխզձ՜ժզ] — Ոսոպզ 

ՠս ՜հո պճսմճսդզսձ Մՠժձճսդՠ՜ձ Ս՜խկճոզո գոպ ձ՜-

ը՜պՠոճսդՠ՜ձ կ՜ջ՞՜ջբզձ Էո՜հ՜հ ՟զռզ, զ՝ջ աժջժզձ 

էճսկ՜հո ՜խտ՜պզ զ ՞՜ձլ՜ջ՜ձ ծճըճսդՠ՜ձ կ՜ձժ՜ձռ 

Սզճձզ չՠջձճհձ ՜ջժռզ: Իոժ դբ ՞պ՜ս զ ոկ՜ զձմ ՜ջե՜-

ձզ, Տՠ՜շձ ղձճջի կ՜պճսոռզ //(94՝) ՠս յ՜ժ՜ոձ կՠջճհ 

վճտջգձժ՜է ՜ձ՜սդճհ ձՠջՠոռզ, ճջ ՠս հՠխ՝՜հջ՜ժ՜ձ ոզ-

ջճհ՟ դՠջզձ էռռզ ՠս ՜սՠէզձ ժղշՠ[ո]ռզ: Ես ճսխխՠ՜էտձ 

ի՜ս՜ո՜ջճսդՠ՜կ՝ ՜խ՜մՠկ ձղը՜ջ լՠջճհ՟ կ՜խդ՜ձ՜ռ 



ճխճջկճսդզսձ կՠա յ՜ջ՞ՠսՠոռզ, դՠջՠսո ՝ճսեՠոռզ ղ՜-

ջ՜ս ձՠըՠ՜է ՠս վպՠ՜է չզջ՜սճջ կ՜ջկձճհո ՠս ոջ՝ՠոռզ 

ըզխծ չպ՜ձկ՜սճջ ճ՞ճհո: Ըձ՟ ճջո ՠս ՠջզռո ՠջն՜ձզժ 

չ՜ջե՜յՠպզձ զկճհ՚ Յճի՜ձձճս Ոջճպձՠռճհ հզղ՜պ՜-

ժճսդՠ՜կ՝ ՠխզռզ,ճջ ձ՜ը ՠջզռ ՜կ՜ռ վճըՠռ՜ս ՜շ 

ռ՜ձժ՜էզձ զսջ Քջզոպճո: Ես ակՠա ճջ՝ դճխՠ՜է, ժ՜կտ 

պ՜ջ՜ժճսոՠ՜է զ կբն հճ՞ձ՜դզս մ՜ջ՜ռ ՝՜ակ՜յպճհպ 

՜էՠ՜ռ ՜ոպզո ժճի՜ժ՜ռ ՜ձվճջլՠէզ, ՜ձիկճսպ ձ՜ս՜ո-

պզ: Ոջ ՠս ճմ ո՜ժ՜ս կըզդ՜ջճսդզսձ Վ՜ջժ՜ռ աի՜ս՜-

տճսկձ ոճջ՜, ճջճհ մ՜վ ՠս պջպկՠռ՜հ, ճջտ՜ձ ՠս հՠպճհ 

ա՜ջդՠ՜ ՠս ՜հո զ յ՜պծ՜շբ կՠջ յխՠջ՞ճսդՠ՜ձռ, ժ՜կ 

զ թճհէ ՜ղ՜ժՠջպ՜ռ: Կ՜կ ե՜կ՜ձ՜ժզո ՟՜շձճսդՠ՜ձռ 

հճջճսկ ՜ոյ՜պ՜ժՠ՜է հբձ՞ արջ՜ռ ժջժզձ Խճջ՜ակ ՜-

ձճս՜ձՠ՜է ՜ա՜ձռ, ժճջթ՜ձՠռզձ աՠջժզջո Հ՜հ՜ոպ՜-

ձՠ՜ռ աՎջ՜ռ, աՊ՜ջոզռ: Ես ա՜հո ՝՜ակ՜ռ աճկ՜ձո զ 

ոճսջ ՜ջժզձ ՠս զ իճսջ, աժբոտ ՞ՠջզ չ՜ջՠռզձ ՠս կձ՜-

ռՠ՜էտձ զ ոճչճս նձնՠռ՜ձ, ՠս ՝՜աճսկ ղբձտ ՜սՠջՠռ՜ձ: 

Յճջճսկ ՜կզ բջ դզսձ Հ՜հճռ ՊԼԶ (1387), ՠս կՠտ կ՜ա՜-

յճսջ ՜ոպ՜ձ՟ՠ՜է ղջնբ՜տ զ չՠջ՜հ ՠջժջզ, զ ձճս՜ա ՝՜-

ջՠ՜ռ ՠս ը՜խ՜խճսդՠ՜ձռ, ՠս ՟՜՟՜ջՠ՜է ոճսխ զձմ ՜-

սճսջտ հ՜յ՜իճչՠռ՜տ զ չ՜ձո իջՠղպ՜ժ՜՝ձ՜ժ ՜շ՜տՠ-

է՜ժ՜ձ Ադճշճհո Եսոպ՜դբզ: Ոսջ ՠս ՜ս՜ջպՠ՜է ՞ջՠռ՜տ 

զ ոկ՜փ Ահէ ՠս ՜խ՜մՠկտ ա՜ոպճս՜թ՜ոբջ յ՜պ՜իճխո ճ-

ջտ գձ՟րջզձ՜ժբտ զ ոկ՜ձբ, ՞ջՠոնզտ ՠս աո՜ժ՜ս հզղ՜-

պ՜ժո ա՜հո, ազ ՠս ՟ճստ ՞ջՠ՜է էզնզտ զ ՟յջճսդՠ՜ձ ժՠ-

ձ՜ռ. ՜կբձփ Օջզձ. պյ. Եջ., 1993: 

8. 94՝—4՝ [Յճջ՟ճջ՜ժ զ չ՜ջ՟՜յՠպբ Տզջ՜հպ-

ջճհ. լՠշ. 631, 158՜] — Աջ՟, ՜հոճտզժ ՝՜ս՜ժ՜ձՠոռզձ 

՜շ զ կբձն զ պՠոճսդզսձ ՝՜ձզո... 

9. 95՝—8՝ [Ք՜ջճատ] 

՜. 95՝—6՜ [Յ՜շ՜նզձ դխդճհձ Թՠո՜խճժզձՠ՜հ. 

լՠշ. 644, 56՜ — Գ]էճսը տջզոպճձբճսդՠ՜ձ ՠս իզկձ 

՜ոպճս՜թ՜յ՜ղպճսդՠ՜ձ... 

՝. 96՜՝ [Ի ՝՜ձզռ Ղճսժ՜ոճս Ասՠպ՜ջ՜ձզ — 

Ի]ոժ ՞ջՠ՜է բ զ Ղՠսպ՜ռսճհձ. [Յ]ճջե՜կ էճս՜ս ոճսջ՝ 

Աոպճս՜թ՜թզձ... 

՞. 96՝—7՜ [Յ՜խ՜՞ո չՠջ՜ռկ՜ձ, զ Ղճսժ՜ Ասՠ-

պ՜ջ՜ձբձ. լՠշ. 2041, 160՝] — Ակՠձ՜հձ պ՜սձտ պբ-

ջճսձ՜ժ՜ձտձ աճջ յ՜ղպբ... 

՟. 97՜՝ [Յ՜խ՜՞ո ը՜մզ — Ը]ոպ Դ՜սդզ վզէզոճ-

վ՜հզ, ՝՜աճսկ ՜ձճս՜կ՝ հճջնճջնզ ը՜մձ... 

ՠ. 98՜՝ (Աձըճջ՜՞զջ) — [Ը]ձ՟բ՛ջ ժ՜հտ ա՜սջո 

ՠս առճջՠժո ՟՜պ՜ջժ. ՜ոՠձ ռձ՜. Ոմ ճտ ժ՜է՜ս ակՠա զ 

չ՜ջլճս... 

ա. 98՝ (Աձըճջ՜՞զջ) — [Ե]ս ի՜ձբջ Յզոճսո ՟ՠս 

կզ ի՜կջ... ճջ ՜ո՜ռ, դբ. Խրոՠոռզ ի՜կջձփ 

10. 99՜—146՜ Եջ՜ձՠէզ ոճսջ՝ ի՜սջ կՠջճ Եշ՜-

կՠթզ զկ՜ոպ՜ոզջզ ՠս պզՠաՠջ՜իշմ՜ժ ջ՜՝ճսձ՜յՠ-
պզ Յճի՜ձձճս Ոջճպձՠռճհ, զ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձ Պ՜սխճոզ 
ի՜կ՜շրպ ՠս յ՜հթ՜շ պՠոճսդզսձ 

Տՠո լՠշ. 57, 173՜—310՝. § Ե. ՜/99՜—103՝փ 

՝/103՝—12՜փ ՞/112՜—9՜փ ՟/119՜—28՜փ ՠ/128՜փ 

ա/128՜՝փ բ/128՝—9՜փ գ/մզտփ դ/129՜՝փ ե/մզտփ ե՜/129՝—

30՝փ ե՝—ե՞/մզտփ ե՟/130՝—7՝փ եՠ/137՝փ եա/137՝փ եբ/137՝—

44՝փ եգ/145՜—6՜փ 

11. 146՝—50՝ [Հ՜ջռ ՠս յ՜պ՜ոը՜ձզտ — Գ]զ-

պՠէզ բ, ազ չ՜ոձ ՝՜աճսկ յ՜պծ՜շզ ժ՜ջ՞ՠռ՜ս 

յ՜իտ... 

12. 151՜—64՝ [Յճ]ի՜ձձճս Ոջճպձՠռճհ, պզՠաՠ-

ջ՜էճհո ջ՜՝ճսձ՜յՠպզ ՜ջ՜ջՠ՜է Ի ՝՜ձ Ասՠպ՜ջ՜-
ձզձ գոպ Յճի՜ձձճս, ճջ ՜ոբ. Ի ոժա՝՜ձբ բջ Բ՜ձձ ՠս 
Բ՜ձձ բջ ՜շ Աոպճս՜թ, ՠս Աոպճս՜թ բջ Բ՜ձձփ Աս՞-
ձՠ՜ Յզոճսո — [Ճ]՜ի՜սճջզկ, ճչ ժ՜յծ՜շտ էճհոՠջ՜-

կզռ... 

13. 164՝—74՝ [0ջիձճսդզսձ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ] 

— 164՝—5՜ [Ն՜ըՠջ՞՜ձ] — Ահեկ ե՜կ՜ձՠ՜է 

կՠա հ՜ս՜ջպ ՠս զ ժ՜պ՜ջճսկձ դ՜ջ՞կ՜ձճսդՠ՜ձ... 

— 165՝—74՝ [0ջիձճսդզսձ — Ա]ջ՟, ՜հոճտզժ ՝՜-

ս՜ժ՜ձ՜ոռզ ՜շ զ կբն զ պՠոճսդզսձ ՝՜ձզո... 

14. 174՝—8՜ Ք՜ջճա Ծձձ՟ՠ՜ձ Քջզոպճոզ — Ես 

՜շ՜տՠռ՜ս Գ՜՝ջզՠէ իջՠղպ՜ժ հԱոպճսթճհ զ տ՜խ՜տ 

կզ... 

15. 179՜—86՝ [Վ՜ոձ ա՜ձ՜ա՜ձ զջ՜ռ] 

՜. 179՜ Վ՜ոձ յ՜իճռ — Աջ՟, կ՜ջկզձ կ՜ջ՟ճհձ 

՝՜խժ՜ռՠ՜է բ զ Դ պ՜ջՠջ՜ռ... 

՝. 179՜—80՝ Վ՜ոձ ՜խրդզռ — [Ա]խ՜սդտ ըրոտ 

բ գձ՟ հԱոպճսթճհ... 

՞. 180՝—4՜ [Վ՜ոձ ՜յ՜ղը՜ջճսդՠ՜ձ] — Է (7) 

ըճջիճսջ՟ ՠժՠխՠռճհ, աճջ ժ՜ռճհռ Քջզոպճո... 

՟. 184՜՝ Յ՜խ՜՞ո իյ՜ջպճսդՠ՜ձ — [Հ]յ՜ջ-

պճսդզսձ բ հրե՜ջճսդզսձ զսջճ ՝՜ջլջ՜՞՜իճսդՠ՜ձ... 

ՠ. 184՝ Յ՜խ՜՞ո ձ՜ը՜ձլճս — [Ն]՜ը՜ձլ բ 

պջպկճսդզսձ հ՜հէճռ ՝՜ջՠ՜ռ... 

ա. 184՝—5՜ Յ՜խ՜՞ո ՝՜ջժճսդՠ՜ձ — [Բ]՜ջժճս-

դզսձ բ ՞ջ՞շՠէ աղ՜ջեճսկձ իճ՞սճհ... 

բ. 185՜՝ Յ՜խ՜՞ո ՜՞՜իճսդՠ՜ձ — [Ա]՞՜իճս-

դզսձ բ զսջ՜տ՜ձմզսջ զջզ ՜ձի՜՞ ՠս ՜ձի՜կՠոպ պՠձ-

մճսկձ... 

գ. 185՝ Յ՜խ՜՞ո ՜ջ՝ՠռճսդՠ՜ձ — [Ա]ջ՝ՠռճս-

դզսձ բ ճջ հ՜խդբ ակ՜ջ՟... 

դ. 185՝—6՜ Յ՜խ՜՞ո յճշձ[ժ]ճսդՠ՜ձ — [Ա]-

շ՜նզձ՚ ՜ա՜պ էզձզ ժզձ ՠս ՜հջ... 

— 186՜՝ Ն՜ըՠջ՞՜ձ — [Ա]ոբ ճսջՠկձ ժ՜հթ՜ժ-

ձ՜կ՜տճսջ, դբ. Աի՜ս՜ոզժ Աոպճս՜թ ի՜պճսռ՜ձբ... 

16. 187՜—9՜ (Աձըճջ՜՞զջ) — [Ե]ս ձղ՜ձ ՠջՠսՠ-

ռ՜ս... ՠս ՜ջ՟, ՞զպՠէզ բ, ազ ճջյբո ՜կ՝՜ջպ՜ս՜ձճս-

դզսձ ՠխՠս յ՜պծ՜շ Ես՜հզ ՜ձժկ՜ձ... 

17. 190՜—201՝ [Գզջտ հ՜խ՜՞ո ի՜կրջբձ Յ՜ջճս-

դՠ՜ձձ. ի՜ջռճսկձ ՠս յ՜պ՜ոը՜ձզտ լՠշ. 106, 283՝] 
— Զզ զձտձզձ Տբջ իջ՜կ՜ձ՜ս... զ ղձճջի՜ռ ձճջ՜փ Ահո-

տ՜ձ չ՜ոձ Յ՜ջճսդՠ՜ձ: 



 

18. 202՜—5՜ [Ք՜ջճա չ՜ջ՟՜չ՜շզ] — Ես հՠպ Զ 

՜սճսջ ՜շձճս գձ՟: [Ը]ձ՟բ՛ջ ՜ոբ Մ՜պդբճո. Յՠպ Զ ՜-

սճսջ... 

19. 205՜—13՜ [Ք՜ջճա կժջպճսդՠ՜ձ. Ի տբձ բ 

Տբջ, ՜խ՝ՠսջ ժ[ՠձ՟՜ձճսդՠ՜ձ] — Վ՜ջ՟՜յՠպտ ՜ոՠձ, 

դբ. Սճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թզձ ձկ՜ձ բ ՜խ՝ՠջ... 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

90՝ Շ՜իզժ յ՜պ՜ձՠժձ բ ՞ջՠէ, կզ կճշ՜ձ՜հջ, 

մբ՛փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 63՜ (1695դ) Է ոճսջ՝ Մՠժձզմո զ չ՜հՠէճսկձ 

Մ՜ջ՞՜ջբ չ՜ջ՟՜յՠպզձ Այճսմՠխռճհ դվզձ ՌՃԽԴ—զձ 

(1695)փ Ես ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ՜ջե՜ձզ ՜շձբտ կզճհ Հ՜հջ 

կՠջզ, ՠս Աոպճս՜թ ալՠա հզղՠոռբփ 

2. 35՝ (1703դ) Յզղ՜պ՜ժ բ Մՠժձզմո Մ՜ջ՞՜ջբ ՠ-

յզոժճյճոզձ Այճսմՠխռճհ, դվզձ ՌՃԾԲ (1703), վՠպջ-

վ՜ջզ ԺԴփ Ոջտ ի՜ձ՟զյզտ պճստ աՈխճջկզձ ՠս Աոպճս՜թ 

լՠա ճխճջկՠոռզ. ՜կբձփ 

3. 98՝ Յզղ՜պ՜ժ բ ոճսջ՝ Մՠժձզմո Մ՜ջ՞՜ջբ ՠ-

յզոժճյճոզձ Այճսմՠխռճհ ՠս թձճխ՜ռ ձճջզձ, դվզձ 

ՌՃԾԲ (1703), վՠպջվ՜ջզ ԺԴ (ձկ՜ձ՚ 213՜)փ 

4. 62՝ Յճխ՝՜կ ատՠա Հ՜հճռ ՜ղը՜ջի, 

Աձժՠ՜է զ լՠշո ՜ձ՜սջզձ՜ռ 

/// մ՜ջ յ՜պճսի՜ո 

Ծճչ՜ռՠ՜է չ՜ոձ կՠջ կՠխ՜ռ. 

Մՠտ կճէճջՠ՜է ՠնտ զ մ՜ջզո 

Ես իՠշ՜ռՠ՜է զ ՜սջզձ՜ռ, 

Լզձզ դբ ձ՜յ կՠա ճխճջկզ, 

Չբ՛ դճխձճս ակՠա լՠշ՜ռ զ ՝՜ռփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 1՝, 87՝, 212՝ Գզջտո Սճսջ՝ Էնկզ՜թ-

ձ՜ բփ 1՝, 63՝, 213՜ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Մ՜ջ՞՜ջ չ՜ջ-

՟՜յՠպ: Թչզձ ՌՃԽԴ (1695): 63՝ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ 

թ՜շ՜հ Մ՜ջ՞՜ջ չ՜ջ՟՜յՠպ դչզձ ՌՃԽԴ (1695) 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 63՜, 201՝, 213՝փ 
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ԹԵՐԹ՚ 214—4 (պՠո Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ). մ՞ջճս՜թ՚ 
3՜՝, 205՜—6՝, 209՝, 212՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԺԹ (Ա—ԺԵ+Ա—
Գ+1)×12 (Թ, ԺԱ, ԺԶ, ԺԷ 11, ԺԸ 4, ԺԹ 6)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՟-
ջճղկճչ,  պ՜ջ՝ՠջ 207—212փ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 14,7×10փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ 
կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջ, ձրպջ՞զջ 207՜—12՜փ ՏՈՂ՚ 17—19 
(4՜—180՝), 14 (181՜—204՝), 16 (207՜—12՜)փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղ-
կ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ ՟շձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, 
՜ոպ՜շգ՚ ժ՜ջկզջ ա՜ջ՟՜իզսո կՠպ՜տոփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 4՜փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 181՜, 191՝փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճս-
ո՜ժ՜ձ, դշմձ՜հզձ (173՜)փ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջ, ի՜ձ՞ճս-
ռ՜՞զջ (173՜)փ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ձ՜մ, ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ, 
ճսջճս՜՞թ՜հզձ` 181-զռփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — 2 (Ա—Բ՚ 1—2) + 2 (Գ—Դ՚ 
213—214)փ Աձգձդՠշձՠէզփ Մ՜՞՜խ՜դ, Բճէճջ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. պՠխ—պՠխ դ՜ձ՜տզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճս-
ձ՜վճըճս՜թփ Մզ տ՜ձզ պՠխ վճտջզժ յ՜պշճս՜թտձՠջ, ճջճղ դՠջ-
դՠջ ռՠռ՜ժՠջփ 181—ջ՟ դՠջդզռ՚ ձճջ յջ՜ժ՜ժ՜էճսկփ Կ՜ակզ ժ՜-
ղզձ դՠդՠս՜ժզ տՠջթճս՜թ, ՜ձժզսձձՠջճսկ՚ տզմ կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1. 4՜—180՝ (Ս՜ջ՞զո Կճսձ՟) [Մՠժձճսդզսձ 

՝՜ձզռ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ կ՜ջ՞՜ջբզձ Եո՜հՠ՜հ, աճջ 
կՠժձՠ՜է ՠս զ էճհո ՜թՠռՠ՜է բ զ ոջ՝ճռ չ՜ջ՟՜յՠպ՜-
ռձ. լՠշ. 6615, 111՜] 

— 4՜—5՝ [Ն՜ըՠջ՞՜ձ] — Հշմ՜ժ՜սճջ կ՜ջ՞՜ջբձ 

Եո՜հզ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ բջ... 

՜. 5՝—180՝ [Մՠժձճսդզսձ] — Ահեկ ՞իջՠկտ զ 

կՠժձմ՜ռ ՝՜ձզռձ թ՜խժ՜տ՜խ... 

2. 181՜—204՝ [Ք՜խ՜թճհ զ կՠժձճսդՠձբ Մ՜պ-

դբզ հ՜շ՜նզձ ի՜պճջճհձ, Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհ լՠշ. 
1198, 274՝—5՝, 278՝—9՜, 280՜—2՜] 

՜. 181՜—5՝ Վ՜ոձ Ե՞զյպճոզ — Ես ՜ոպ ի՜ջ-

ռճսկձ էզձզ, դբ. Ըձ՟բ՛ջ վ՜ըՠ՜ս Տբջձ հԵ՞զյպճո... 

՝. 185՝—91՝ Բ՜խ՟՜պճսդզսձ մճջզռ ժՠձ՟՜ձՠ-

՜ռձ ՠս ՜սՠպ՜ջ՜ձմ՜ռձ — Աջ՟, մճջո ժՠձ՟՜ձզտձ աճջ 

ՠպՠո Եաՠժզբէ... 

՞. 191՝—204՝ — Ի ոժզա՝ձ Ասՠպ՜ջ՜ձզո իՠպՠ-

սՠոռճստ ո՜ժ՜սճստ զկ՜ոպզռ տՠջդճսդՠ՜ձռ... 
3. 207՜—10՝ [Հ՜ջռկճսձտ ՠս յ՜պ՜ոը՜ձզտ] 

՜. 207՜—8՜ Հ՜ջռճսկձ բ — Զզ՛ձմ բ բճսդզսձ ՠս 

՝ձճսդզսձ ՠս ՜ձլձ ՠս ՞ճհ՜ռճսդզսձփ Պ՜պ՜ոը՜ձ. Էճս-

դզսձ ՠս ՝ձճսդզսձ կզ ՠձ... 

՝. 208՜—9՜ — Ջջիՠխՠխ իճ՞սճհձ վճջլճսդզսձտ 

ՠձ ՟զս՜ռ Զ ժՠջյզս... 
՞. 210՜ Եշ՜կՠթ — Հ՜ջռ. Զզ՛ձմ բ ՠշ՜կՠթձփ Պ՜-

պ՜ոը՜ձ. Ն՜ը՚ ճջյբո ՜ոՠկտ ՠջզռո ՠջն՜ձզժ... 

՟. 210՝ Վ՜ոձ ըճջիՠէճհ — Ն՜ը ըճջիՠէ, ՜յ՜յ՚ 

ի՜ս՜ձՠէ... 

4. 210՝—2՜ Ս՜խկճո զ Դ՜սզդ զ ե՜կ՜ձ՜ժզձ 

ազ վ՜ըճսռՠ՜է բջ ձ՜ հՠջՠո՜ռ Ա՝զոճխճկ՜հ Ոջ՟սճհ 
— Եջջճջ՟. Ս՜խկճո ՞պՠ՜է բ, ազ հ՜կՠձ՜հձ Ս՜խկճո Դ 

զձմ ըձ՟ջՠէզ բ... Չճջջճջ՟. Զզ կզնձճջ՟տ ՝՜աճսկ ՠձ, 

՜հոզձտձ՚ ՠջժզձտ ՠս ՠջժջ՜սճջտփ 

Բ. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձ ԺԶ—ԺԷ ՟՟., ձրպջ՞զջ] 



Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ Գ՝ (213՝) [Փզէզոճվ՜-

հ՜ժ՜ձտ] — Իկ՜, ճՙչ ըճիՠկ, ազ բ պ՜ջ՝ՠջճսդզսձ ՝՜խ-

ժ՜ռ՜ժ՜ձ ՠս բ պ՜ջ՝ՠջճսդզսձ ՝՜ե՜ձ՜ժ՜ձ... 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ Ա՜(1՜), 3՜ 

Ահ՝ճս՝ՠձ: 
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ԹԵՐԹ՚ 203—1 (դշզմտ՚ 86)փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԺԷ×12 (Ա, ԺԷ 11, 
ՠպՠս՜շ՜ն Ա—Ժ, ԺԶ, ԺԲ—ԺԵ, ԺԱ, ԺԷ)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒ-
ԹԻՒՆ՚ 16×12փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 23փ 
ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, ՟շձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ ոպճս՜-
ջ՜դճսխդ, ՜ոպ՜շգ՚ ժ՜ջկզջ ժպ՜սփ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդզսձզռ չձ՜ոճս՜թ դՠջդՠջ, 
վճտջզժ յ՜պշճս՜թտձՠջ, կ՜ո՜կ՝ ռՠռ՜ժՠջ, ոպճջզձ էճսո՜ձռտ-
ձՠջզ յջ՜ժ՜ձզղՠջգ կ՜ո՜կ՝ ՠաջ՜ի՜պճս՜թփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ 
տՠջթճս՜թ, ՜ձժզսձձՠջգ՚ կ՜ղճս՜թ, ՟շձ՜ժգ՚ ժզոճչ մ՜վ կ՜ղճս՜թ 
ճս յճժճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1՝—203՝ Տՠ՜շձ Նՠջոբոզ ՜ջտՠյզո[ժճյճոզ] 

[Տ]՜ջոճձզ Մՠժձճսդզսձ ԲԺ—՜ձ կ՜ջ՞՜ջբզռ Ա՝՝՜հ 
Եվջՠկզ ՠս Կուջխզ 

Տՠո լՠշ. 1021, 2՝—67՝. Ոսձզ. Ց՜ձժ՚ 1՝ (Ա. Վ՜ոձ 

Ոչոբբ... ԺԲ. Վ՜ոձ Մ՜խ՜տզ՜ կ՜ջ՞՜ջբբ)փ 1/2՜—64՜փ 

2/64՜—80՝փ 3/80՝—96՜փ 4/96՜—105՝փ 5/106՜—16՝փ 

6/116՝—20՝փ 7/120՝, 181՜—8՜փ 8/188՜—92՝, 133՜—40՝փ 

9/140՝—51՜փ 10/151՜—67՝: 11/167՝—80՝, 121՜—32՝, 

193՜—6՜փ 12/196՜—203՝ (չջն. «կճշ՜ռ՜ձ ձճտ՜ ՜շ զ հճմ 

ոզջՠէ ա՜խտ՜պո ՠս ///» ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ 

Բ. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձ ԺԷ ՟., ձրպջ՞զջ] 
1՜ [Մ՜ոձ տ՜ջճազ] 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 2՝ Գզջտո Սճսջ՝ Էնկզ՜թձ՜ բփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜՝, 2՜փ 
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ԳՐԻՉ՚ Մ՜ձճսբէ ՜՝խհ.փ ՍՏԱՑՈՂ՚ Մ՜ջ՞՜ջբ չջ՟. Այզմՠխռզփ 

ԹԵՐԹ՚ 186. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—12՝, 14՜—26՜, 52՝—6՝, 69՝—80՝, 
115՝, 125՝, 127՜՝, 172՝—4՜, 182՝—6՝փ ՊՐԱԿ՚ 1—16×12 (Բ, 

Է 14, Գ 18, Զ, ԺԵ 11, Ը 8, Ժ 2)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՟ջճղկճչ, 
175—186՚ պ՜ջ՝ՠջ ՠս ՜շ՜ձռ էճսո՜՟ջճղկզփ Մՠթճսդզսձ՚ 15×10,4փ 
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջ (՞ջմ՜վճըճսդՠ՜կ՝)փ ՏՈՂ՚ 
14—19, 23փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟, ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ ՟շձ՜-
ժճչ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ թ՜խժ՜սճջ ժ՜ջկզջ ժպ՜սփ 

 
ՄԱՆԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ 

Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ձ՜ջձն՜՞ճհձ, ժ՜յճհպ, ժ՜ջկզջփ 
ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. պՠխ—պՠխ ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջ ՠս 

վճտջզժ յ՜պշճս՜թտձՠջ. յջ՜ժ՜ձզղՠջ՚ ի՜աճս՜՟բյ ՠս ըզոպ 
՜ձժ՜ձճձ, ճսոպզ ձժ՜պզ մՠձտ ճսձՠռՠէփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ դզժճսձ-
տճսկ դՠդՠս՜ժզ կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1. 13՜՝ [Հ՜ջռճսկձ ՠս յ՜պ՜ոը՜ձզ] — 

Հ՜ջռ. Զզ՛ձմ բ ճջ Քջզոպճո ՜ո՜ռ զ ոճսջ՝ Ասՠպ՜ջ՜-

ձզձ, դբ. Պ՜ջպ բջ տՠա ՜ջժ՜ձՠէ... 

2. 27՜—34՝ Նճջզձ տ՜ջճա Վ՜ոձ ըճոպճչ՜ձճս-

դՠ՜ձ ՠս ՜յ՜ղը՜ջճսդՠ՜ձ զ ՝՜ձձ ճջ Եո՜հզ. Եո ՠկ, 
ճջ նձնՠկ ակՠխո տճ զ՝ջՠս ա՜կյո. ՠս ՜հէձ — Ի չՠջ՜հ 

՜հոկ ՝՜ձզ Բ զջո պՠո՜ձՠէզ բ... 

3. 35՜—52՜ Նճջզձ Գջզ՞ճջզ տ՜ջճա յ՜ղպկ՜ձ 

յ՜պճսի՜ոզ զ ՝՜ձձ Յճչՠէզ՜հ. Փճխ ի՜ջբտ զ Սզճձ, 

՜ջ՝ՠռբտ յ՜իո... — Փճվճը՜ժ՜ձ բ կ՜ջ՟ճհ ՝ձճս-

դզսձ... 

4. 57՜—69՜ Տՠ՜շձ Նՠջոեոզ ՜ջտՠյզոժճյճոզ 

Տ՜ջոճձզ Կզէզժՠռճռ, հճջե՜կ մճ՞՜ս ՟ՠոյ՜ձճս-
դՠ՜կ՝ զ դ՜՞՜սճջբ ի՜հճռ Լՠսճձբ զ Կճոպ՜ձ՟ձճսյր-
էզոփ Հ՜ջռճսկձ յ՜պջզ՜ջգզձ ՠս յ՜պ՜ոը՜ձզ ոջ-

՝ճհձ Նՠջոբոզ — Ի՝ջՠս հ՜շ՜նՠ՜ռ ոճսջ՝ձ Նՠջոբո ՜-

շ՜նզ դ՜՞՜սճջզձ... 

5. 81՜—125՜ Պ՜պկճսդզսձո զ պՠոէՠ՜ձ Դ՜ձզ-

բէզ կ՜ջ՞՜ջբբ Մբժձճսդզսձ ՠս ժ՜ջծ զ ժ՜ջծճհ, զ Թճչ-
կ՜հ չ՜ջ՟՜յՠպբ 

՜. 81՜—115՜ Ես բջ ՜հջ կզ ՝ձ՜ժՠ՜է զ Բ՜՝ՠէճձ ՠս ՜-

ձճսձ ձճջ՜ Յճչ՜ժզկ... 

՝. 116՜—25՜ Յ՜կզձ ՠջջճջ՟զ Կզսջ[ճ]ոզ ՜ջտ՜հզ 

Պ՜ջոզռ, ՝՜ձ հ՜հպձՠռ՜ս Դ՜ձզբէզ... 

6. 128՜—53՝ ՅԵէզռ ՞ջճռ ՝՜խ՟՜պճսդզսձ Մճչ-

ոբոզ ՜շ Քջզոպճո Լ ՠխ՜ձ՜ժ՜ս — Աջ՟, ՝՜ակ՜ա՜ձ 

հՠխ՜ձ՜ժ՜ս ի՜կՠկ՜պզ... 

Տՠո Գջզ՞ճջ Տ՜դՠս՜ռզ, Գզջտ Հ՜ջռկ՜ձռ, բն 328փ 



 

7. 154՜—72՜ Կպ՜ժ Մՠթզ ճսջ՝՜դզ ո՞ճհձ զ 

՝՜ձ ոճսջ՝ ՜շ՜տՠէճհձ ճջ ՜ոբ. Կպ՜ժ հՠպ կ՜իճս 
ի՜ոպ՜պճսձ բ — Սճչճջճսդզսձ բ կ՜ջ՟ժ՜ձ, հճջե՜կ 

կՠշ՜ձզ ճտ զ հ՜հէ պՠխզո... 

8. 175՜—82՜ [Բ՜շ՞զջտ] — Խճջ, իճջ, ժ՜կ լճջ, 

ժ՜կ վճո... Պխթՠէ, ՜յ՜ժ՜ձՠէ: 

Բ. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձ ԺԷ—ԺԸ ՟՟.] 
— 126՜՝ [Յ՜խ՜՞ո ՜ջզսձ ՜շձՠէճհ] — Յճջե՜կ 

ժ՜կՠձ՜ո ՜ջզսձ ՜շձՠէ, պՠո ճջ էճսոզձձ զ վճսղ էզձզ... 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

125՜ Գջՠռ՜ս Դ՜ձզբէ Մբժձզմո զ չ՜հՠէճսկձ Մ՜ջ-

՞՜ջբ չ՜ջ՟՜յՠպզձ Այզմՠխռճհ, լՠշ՜կ՝ պբջ Մ՜-

ձճսբէ ՜՝ՠխ՜հզ, զ դվզձ ՌՃԽԴ (1695) ՜կզձփ Յզղՠռբտ զ 

ոճսջ՝ հ՜խրդո լՠջ. ՜կբձփ Հ՜հջ կՠջփ 

174՝ Գջՠռ՜ս ՞զջտո զ չ՜հՠէճսկձ Մ՜ջ՞՜ջբ չ՜ջ-

՟՜յՠպզձ ՠս ժ՜ակՠռ՜ս լՠշ՜[կ]՝ ձճջզձ, դվզձ ՌՃԽԴ 

(1695)փ Հ՜հջփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

26՝ (Կձտ՜՟ջճղկզձ ժզռ) Թրկ՜ո չ՜ջ՟՜յՠպզո բփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 26՝ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Թրկ՜ո չ՜ջ-

՟՜յՠպ. 1811փ 

1135 
Ժ Ո Ղ Ո Վ Ա Ծ Ո Յ  

Սճսջ՝ Սզճձ ՜ձ՜յ՜պ (Ա) ՉԼԵ — 1288 (Ա) ՊԻԹ — 1380 (Բ) 

ԳՐԻՉ՚ Սզկբճձ (Ա ), Գջզ՞ճջ (Բ)փ Սպ՜ռճխձՠջ՚ Թճսկ՜ (Ա) 
Յճի՜ձձբո, Կզջ՜ժճոփ  

ԹԵՐԹ՚ 295. մ՞ջճս՜թ՚ 1՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԻԵ×12 (Ա 6, ԺԹ 13)փ 
ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 25×17փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճ-
էճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 35փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟, ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ 
՟շձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ա՜ջ՟՜իզսո ժ՜յճհպ 
ժպ՜սփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟՚ 3՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձ (122՝)փ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմ-
ձ՜՞զջ (3՜)փ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջփ 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճսփ ԺԱ—
ԺԲ ՟՟.փ 2 (Ա, Բ) + 2 (Գ, Դ), Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ճսխխ՜՞զթ ՠջ-
ժ՜դ՜՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ Գ՝, Դ՜, Գ՜, Դ՝, Բ՜, Ա՝, Բ՝, Ա՜ «[///Խճո-
պճչ՜ձՠռզ] աձկ՜ձբ ՜շ՜նզ իջՠղպ՜ժ՜ռ... ՠջ՜ձզ զռբ թ՜շ՜հզձ 
՜հձկզժ աճջ ՠժՠ՜է ///» (ԺԲ 8—43)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ձ՜ըժզձճսկ ձճջճ՞ճս՜թփ Թՠջդՠջզ չՠ-
ջզձ ճս ոպճջզձ ՠաջՠջգ ըճձ՜սճսդզսձզռ չձ՜ոճս՜թ, կ՜ղճս՜թ. 
վճտջզժ յ՜պշճս՜թտձՠջ, յճժճս՜թ դՠջդՠջ, ռՠռ՜ժՠջփ Կ՜ակզ 
ժ՜ղզձ՚ տՠջթճս՜թ, ՜ձժզսձձՠջգ՚ կ՜ղճս՜թ, Ա վՠխժզ չՠջզձ կ՜ոգ 
ժպջճս՜թտզռ չձ՜ոճս՜թ ճս կզնճսժզ պ՜ըպ՜ժգ կ՜ո՜կ՝ ՜հ-
ջճս՜թփ Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժզ Ա՜ դՠջդճսկ նձնճս՜թ ճջճղ 
՝՜շՠջ ճս պ՜շՠջ էջ՜ռճս՜թ հՠպ՜՞՜հճսկփ 

Ծձդ. Ձՠշ՜՞զջգ ՝՜խժ՜ռ՜թ բ ՠջժճս կ՜ոզռ. Ա կ՜ո՚ 1—
223, Բ կ՜ո՚ 224—295: 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1՜՝ [Ըձթ՜հ՜ժ՜ձ զկձ] — /// ՜ոպճս՜թ՜թՠ՜է 

ՠս ՜շ՜տՠէ՜ղձճջի տ՜ձմ՜յՠպ (՛) ՜ձլձ՜ձճսբջ զ պզո 

/// աը՜պջզո ըճջիջ՟ճհ թՠըճչ ՝ճսջճս՜շ ///... ՠջժձ՜-

սճջ աճս՜ջդձ /// ա՜կՠձ՜՝՜ջզ /// (ոժ. ՠս չՠջն դՠջզ)փ 

Բ. 3՜—223՝ [Մՠժձճսդզսձ Հձ՞՜կ՜պՠձզձ, ՜-

ջ՜ջՠ՜է Վ՜ջ՟՜ձ՜հ չ՜ջ՟՜յՠպզ] 

Տՠո լՠշ. 1139, 2՜—102՝. 1/մզտփ ՜/3՜—5՝ (ըճջ՜-

՞զջ՚ Լզճչ յ՜պծ՜շ Աջ՜ջ՜թճռ ՜ոպ ՜ջՠ՜է զ Վ՜ջ՟՜ձ 

չ՜ջ՟՜յՠպբ, Վ՜ոձ ժջդճսդՠ՜ձ կ՜ձժ՜ձռ Սզճձզ)փ ՝/5՝—

122՝ (՜ձըճջ՜՞զջ)փ 2/122՝—3՜ (՜ձըճջ՜՞զջ)փ ՜/123՜՝ 

(ըճջ՜՞զջ՚ Դյջճսդզսձ Եէզռ)փ ՝/123՝—72՜ (՜ձըճջ՜՞զջ)փ 

3/172՜՝ (ըճջ՜՞զջ՚ Ղՠսպ՜ժ՜ձ ՟յջճսդզսձ)փ ՜/172՝—84՝ 

(՜ձըճջ՜՞զջ)փ 4/184՝—5՝ (՜ձըճջ՜՞զջ)փ ՜/185՝—96՜ 

(՜ձըճջ՜՞զջ)փ 5/196՜՝ (՜ձըճջ՜՞զջ)փ ՜/196՝—223՝ (՜ձ-

ըճջ՜՞զջ)փ Յզղ. իՠ./մզտփ 

Գ. 224՜—39՝ [Եվջՠկզ Խճջզձ Աոճջսճհ Մՠժձճս-

դզսձտ Յՠոճս՜ ՠս Դ՜պ՜սճջ՜ռ] 
՜. 224՜—32՜ Մՠժձճսդզսձ Յՠոճս՜, ճջ՟ճհ Ն՜-

սՠ՜, աճջ ՜ջ՜ջՠ՜է բ Եվջՠկ Խճջզձ Աոճջզձ — Յ՜ձլձ 

ՠխՠս եճխճչճսջ՟ձ Յՠոճս՜ կպ՜ձՠէ ՠս ե՜շ՜ձ՞ՠռճսռ՜-

ձՠէ ձճռ՜... 

՝. 232՜—9՝ [Մՠժձճսդզսձ Դ՜պ՜սճջ՜ռ] 

— 232՜ [Յ՜շ՜ն՜՝՜ձճսդզսձ] — Գզջտ ՜ա՞՜ռ 

՟յջճսդՠ՜ձ ՠս ՟՜պ՜սճջ՜ռ ճջ ժ՜հզձ եճխճչջ՟ՠ՜ձձ... 

— 232՜—9՝ [Մՠժձճսդզսձ] — Ես հՠպ կ՜իճս՜ձձ 

Յՠոս՜ ըձ՟ջՠռզձ զ Տՠ՜շձբ ճջ՟զտձ Իոջ՜հեխզ... 

Դ. 239՝—52՜ Մՠժձճսդզսձ Յՠոճս՜ ՠս Դ՜պ՜սճ-

ջ՜ռձ, աճջ ՜ջ՜ջՠ՜է բ Ծ՜հջ՜տ՜խ ոջ՝ճհձ Եխզղբզ 
Հ՜հճռ չ՜ջ՟՜յՠպզ — Կճմՠռ՜ս Յբոճս Ն՜սՠ՜նց զ Տՠ-

՜շձբ ՜շ՜նձճջ՟ Իոջ՜հեխզ... 

Ե. 252՜՝ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձճսդզսձ դ՜՞՜սճջճսդՠ-

՜ձռ — Վ՜ոձ զ հՠջժճսո ՞զջո աո՜ զ հԵ՝ջ՜հՠռճռ յ՜պ-

կճսդզսձ ՝՜ե՜ձՠէճհ... 

Զ. 252՝—94՝ [Մՠժձճսդզսձտ Եվջՠկզ Աոճջսճհ] 

1. 252՝—75՜ Սջ՝ճհձ Ե՝ջՠկզ Խճջզձ Աոճջսճհ 

Մՠժձճսդզսձ Ս՜կւբէզ 

— 252՝—3՜ [Յ՜շ՜ն՜՝՜ձճսդզսձ]. Գզջտ Ս՜կւբ-

էզ ճջ յ՜պկՠձ աԵխժ՜ձ՜հբ ՠս աԲ ժ՜ձ՜ռ ձճջ՜ — Վ՜ոձ 

թձըձ՟ՠ՜ձձ Ս՜կւբէզ ՠս ՜խօդզռձ Աձձ՜հզ... 

՜. 253՜—66՝ [Մՠժձճսդզսձ Ս՜կճսբէզ] — Ես 

ոժզա՝ձ ՝՜ձզռ ՜հոյբո ՜ո՜ռ. Ահջ կզ բջ հԱջՠկ՜դՠ-

՜հձ... 

՝. 266՝—75՜ Ոխ՝ Դ՜սդզ չ՜ոձ Ս՜սխզ ՠս Յճչ-

ձ՜դ՜ձճս — Ես ՜ջ՟, ճխ՝ո ՜շՠ՜է Դ՜սզդ է՜հջ աՍ՜սճսխ 

ՠս աՅճչձ՜դ՜ձ... 

2. 275՜—95՝ [Մՠժձճսդզսձ Թ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձռ] 



— 275՜՝ [Յ՜շ՜ն՜՝՜ձճսդզսձ] — Դյջճսդզսձ 

Թ՜՞՜սճջ՜ռ ՞ջբ ա՜կո ժՠձ՜ռ դ՜՞՜սճջ՜ռձ աԻոջ՜հե-

խզ... 

՜. 275՝—94՝ [Մՠժձճսդզսձ] — Ես ՜ջտ՜հձ Դ՜սզդ, 

՜ոբ. Ծՠջ՜ռ՜ս ՠս ՜ձռ ա՜սճսջ՝տ... 

՝. 294՝—5՜ [Յ՜խ՜՞ո դ՜՞՜սճջ՜ռձ Իոջ՜հեէզ] 

— ՅՐճ՝ճչ՜կ ճջ՟զ Ն՜՝՜պ՜հ ՜կո ԻԲոփ Ն՜՝՜պ ճջ՟զ 

ձճջ՜՚ ՜կո Բ, ՠս ոյ՜ո աձ՜... աճջ՟զո///փ 

՞. 295՜՝ [Յ՜խ՜՞ո ձ՜ի՜յՠպ՜ռ] — Ա՟՜կ ///... 

Յճչոբվ /// (դՠջդզ ՠաջգ յ՜պշճս՜թ, ճսոպզ ՝ձ՜՞զջգ 

չձ՜ոճս՜թ, պՠո պյ. «Ս. Եվջՠկզ կ՜պՠձ՜՞ջճս-

դզսձտ», Ա, Վՠձՠպզժ, 1836, բն 415)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

184՝ (Բձ՜՞ջզձ ժզռ) Վ՜ջ՟՜ձ՜ չ՜ջ՟՜յՠպզձ 

ՠս Թճսկ՜ չ՜ջ՟՜յՠպզձ ճխճջկճսդզսձ զ ձկ՜ձբփ 

223՝ Փ՜շտ ի՜կ՜՞ճ Սճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ՚ Հ՜սջ 

ՠս Ոջ՟ճ ՠս Սճսջ՝ Հճ՞ճհձ, ճջ ՜ջե՜ձզ ՜ջ՜ջ ի՜ո՜ձՠէ զ 

չՠջն ՜ոպճսթ՜ղճսձմ պ՜շզո, ձկ՜ չ՜ՠէ բ ՜սջիձճսդզսձ 

ՠս ՞ճիճսդզսձ ՜ձոյ՜շ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ Գջՠռ՜ս 

Մՠժձճսդզսձ Աջ՜ջ՜թճռո լՠշ՜կ՝ կՠխ՜յ՜ջպզ ՠս ՜ձ-

՜ջե՜ձզ Սզկբճձզ, հ՜ձ՜յ՜պզո, ճջ ժճմզ Սճսջ՝ Սզճձ, 

զ դվ՜՝՜ձճսդզսձ Հ՜հճռ ՉԼԵ (1286)փ Գջՠռ՜ս ո՜ իջ՜-

կ՜ձ՜ս ՠջն՜ձզժ ՠս ՜ձհ՜խդ չ՜ջ՟՜յՠպզձ, ճջ ժճմզ 

[Թճս]կ՜, զ չ՜ՠէճսկձ ՜ձլզձ ՠս հզղ՜պ՜ժ իճ՞ճ, ՠս ՜հո 

բ ժ՜ջ կՠջ չ՜ոձ ՞ջճհո, ճջ ակՠա հզղբ, հզղՠոռզ զձտձ զ 

Քջզոպճոբ, ճջ բ ՜սջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձփ 

184՝ Ես Յճի՜ձձբո չ՜ջ՟՜յՠպ. Կզջ՜ժճո. 

223՝ (Սպ՜ռճխզ)՚ 

Եո՚ Յճի՜ձձբո կՠխ՜ստո էզ, 

Սպ՜ռ՜ ա՞ջՠ՜էո Մճչոբոզ 

Ի կ՜տջճսդզսձ իճ՞ճհո ձՠջտձզ 

Ես զ չ՜ջեճսկձ կ՜ջկձճհո հ՜հպձզ 

Զտՠա ՜խ՜մՠկ Աոպճս՜թ /// զ, 

Ոջ չ՜ջ՟՜յՠպ՟ ՠո ՜կՠձզ, 

Իձլ հ՜նճխՠ՜ զ ՞ճջթ ՝՜ջզ, 

Հարջ ժ՜ջճխ հ՜կՠձ՜հձզ 

Աձժ՜ջճսդզսձ զկճռո ՜ձլձզ, 

Քճ ա՜սջճսդՠ՜կ՝՟ հ՜ջ՟՜ջՠոռզ: 

Զզ ՜ձլձ ճջ տՠս ա՜շ՜նձճջ՟զ, 

Սը՜է բ ՜ձ՝՜ս ՠս ՜ձտձձզձ. 

Հճ՞զ կ՜տճսջ ոճսջ՝ ՠս ՝՜ջզ, 

Աշ՜նձճջ՟ՠ՜ զձլ հ՜հո պ՜շզ, 

Զլզջ ղձճջի՜ռ տճ ՜ձտձձզ, 

Տճսջ ՜խտ՜պզո, ազ ա՜սջ՜ոռզ: 

Յՠպձՠ՜էո տՠս հ՜շ՜նՠոռզ, 

Ոջ չՠջ՜՝ՠջճխ՟ ՠո ՜կՠձզ, 

Քՠա ՞ճիճսդզսձ հ՜սբպ ՜ոռզ 

Թըկ՝ջՠ՜է իճ՞ճհո, ճջ տՠս ա՜ջդզ: 

Գճմՠկ իճ՞ճչո չղպ՜էզ, 

Զըճջիճսջ՟ո կ՜ջկձճհո զկ ա՜աջՠէզ, 

Զզ ի՜կՠկ՜պ զձլ աՠջՠսզ 

Ի ի՜կ՜ոՠշզո հՠժՠխՠռզ: 

Աս՜խ ակՠշՠ՜էո ՞ճջթ ՝՜ջզ 

Ես աճջո՜ռճխո հճհե չ՜պդ՜ջզ 

Եջ՝ հ՜հպձճսդզսձ ՞ճջթճռ էզձզ 

Մ՜ոճսձտ ՝՜ջՠ՜ռ զձլ աՠջՠսզ: 

Հճսջձ ՠշ՜ռկ՜կ՝ զձլ հ՜ջ՟՜ջզ 

Ա[ձ]տճսձ ճջ՟ճսձտձ, ճջ կզղպ թձ՜ձզ 

Յ՜շ՜ն վճսդ՜ձ հճհե ՝ՠջժջՠէզ 

Ի՝ջ ժ՜դձ՜ժՠջ ՜շ թձրխզ, 

Ծըթՠձ հ՜ջզսձո զկ ա՜աջՠէզ, 

Վ՜ջՠձ գձ՟ իճսջձ զ՝ջ ա՞ՠջզ, 

Ես ՠո կձմՠկ ձճս՜խՠէզ, 

Յճհե ՜կրդճչ ազ ճմ հ՜ջ՞զփ 

Աջ՟, ՜խ՜մՠկ, Տբջ ՜կՠձզ, 

Զզո ս՞՜ոպ՜ռճ հ՜հոկ ՜ղը՜ջիզ 

Զ՞ձՠ՜էո ՜ջՠ՜կ՝ Քճ ՜ձտձձզ 

Մզ ՜սլպՠոռբ մ՜ջձ ՜շ՜նզձ, 

(՜հէ լՠշտ) Ախ՜մ՜ձ՜ստ տճ ոճսջ՝ թձ՜սխզձ 

Ես իջՠղպ՜ժ՜ռձ ճջ ճմ դճսզձ, 

Զձճս՜աՠ՜էո զ ՞ճջթ ՝՜ջզ 

Առդձ՜ռճհ ՟՜ջլՠ՜է ժջժզձփ 

295՝ (ոժ. ՠաջ՜ի՜պճս՜թ) /// ՠս աՅճի՜ձձբո /// 

՟բճո, ՠս աՍ՜ջ՞զո ՞ջ՜ժ՜յձ, ՠս աԳջզ՞ճջ ՞ջ՜՞զջձ. 

՟՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ աջ՜՝ճսձզտձ կՠջ՚ աՅճի՜ձձբո ՠս 

աԿզջ՜ժճո, ազ ՜ղը՜պՠռ՜ձ ՠս ՞ջՠէ ՠպճսձ աՀզձկ 

՞զջձ Մճչոբոզ. ՠս ա՜հէձ Գջզ՞ճջձ ՞ջՠ՜ռփ Դ՜ջլՠ՜է հզ-

ղՠռբտ աՄ՜ջ՞՜ջբ ժջ՜սձ՜սճջձ, ՠս աՍպՠվ՜ձձճո, ՠս 

աՆՠջոբո աի՜ձ՞ճսռՠ՜էձ զ Քջզոպճո: Ես ա՜կՠձ՜հձ ժ-

ջ՜սձ՜սճջոձ, ճջ ժ՜ձ զ Սճսջ՝ ճսըպձ /// (՜ձճսձգ տՠջճ-

ս՜թ), ճջտ ՠձ կՠա պՠխզ ՠս ՜յ՜ոպ՜ձ, ՠս ճջտ հզղՠձ ա-

չՠջճյ՞ջՠ՜էտո զ ոկ՜հ, հզղՠոռզձ հ՜ձկճշ՜ռ հզղ՜պ՜ժձ 

Աոպճսթճհ. ՠս ձկ՜ վ՜շտ, զ դվզձ ՊԻԹ (1380)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

293՝, 295՝ Ի ՋՂԹ (1550) դվզձփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 2՜, 163՝, 294՝ Գզջտ Սճսջ՝ Էնկզ-

՜թձ՜ բփ 47՝ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ պբջ Դ՜սզդ, դվզձ 

ՌՃԺ (1661): 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ ՉԼԷ (1288) ՊԻԹ (1380): 1՜ (ձրպջ-

՞զջ ԺԵ—ԺԶ ՟՟.) /// ՠս ղձճջի՜սճջ 

Ճ՜ղ ՠձտ ժՠջՠջ հճհե ա՜սջ՜սճջ, 

Ոջ բ ՜ձճսձըձ Փղջճսժ 

Սճջ՜հ ՜ձճսձ լ՜հձ՜սճջ. 

1՜, 1—233՜, 293՝ (պ՜շՠջ)փ  
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Մ Ե Կ Ն Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  Հ Ն Գ Ա Մ Ա Տ Ե Ն Ի Ն  
 ՊԼ — 1381 

ԳՐԻՉ՚ Ս՜ջ՞զո տիհ.փ 
ԹԵՐԹ՚ 223. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜՝, 223՜՝: ՊՐԱԿ՚ 1×1+Ա—Ի×12 

(Բ 11, Ե 8, Թ, ԺԵ 10, ԺԳ 14, ԺԶ, Ի 6) + 1×1փ ՆԻՒԹ՚ ՟ՠխձ՜սճսձ 
դճսխդ, պ՜ջ՝ՠջ՚ 1, 223, ոյզպ՜ժ ՠս ՠշ՜կ՜իզժ էճսո՜՟ջճղկճչփ 
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 23,3×16,2փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ 
ՏՈՂ՚ 34փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ 
պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդփ 

 

 

ՄԱՆԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 3՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ դշմձ՜հզձ, ՝ճսո՜ժ՜ձ, ժՠձ՟՜ձ՜ժ՜ձ, 
դշմձ՜հզձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջ, ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ 
Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպ, ՟ՠխզձ ձ՜ՠս ոՠս, ճսջճս՜՞թ՜հզձփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. չՠջ՜ձճջճ՞ճս՜թ դՠջդՠջ, դՠջդՠջզ թ՜հ-
ջՠջգ պՠխ—պՠխ յ՜պշճս՜թ, էճսո՜ձռտձՠջճսկ՚ ՝ձ՜՞ջ՜հզձ էջ՜-
ռճսկձՠջփ Թ՜ձ՜տզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճսձ՜վճըճս՜թ: Կ՜ակզ ժ՜ղզձ 
պՠխ—պՠխ տՠջթճս՜թ, ՜ձժզսձձՠջգ՚ դՠդՠս՜ժզ կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 2՝—221՝ [Մՠժձճսդզսձ Հձ՞՜կ՜պՠձզձ ՜ջ՜-

ջՠ՜է Վ՜ջ՟՜ձ՜հ չ՜ջ՟՜յՠպզ] 

Տՠո լՠշ. 1139, 2՜—102՝. 1/2՝ (ըճջ՜՞զջ՚ Ն՜ը՜-

՟ջճսդզսձ Ծձձ՟ճռձ պՠոճսդՠ՜ձ ոջ՝ճհ իրջձ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ ՜շ 
ըձ՟ջրխոձ կ՜պՠձզո)փ ՜/3՜—5՜ (ըճջ՜՞զջ՚ Լզճչ յ՜պ-

ծ՜շ Աջ՜ջ՜թճռ ո՜պ՜ջՠ՜է զ Վ՜ջ՟՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպբ 
Վ՜ոձ ժջդճսդՠ՜ձ կ՜ձժ՜ձռ Սզճձզ)փ ՝/5՜—119՜ (՜ձըճ-

ջ՜՞զջ)փ 2/119՜ (՜ձըճջ՜՞զջփ Չզտ՚ Աս՜ջպ)փ ՜/119՜—20՜ 

(ըճջ՜՞զջ՚ Դյջճսդզսձ Եէզռ)փ ՝/120՜—68՜ (՜ձըճջ՜՞զջ)փ 

3/168՜՝ (ըճջ՜՞զջ՚ Ղՠսպ՜ժ՜ձ ՟յջճսդզսձ)փ ՜/168՝—80՝ 

(՜ձըճջ՜՞զջ)փ 4/180՝—1՝ (ըճջ՜՞զջ՚ Թզստ)փ ՜/181՝—93՜ 

(՜ձըճջ՜՞զջ)փ 5/193՜—4՜ (ըճջ՜՞զջ՚ Եջժջճջ՟ճսկձ ՜ս-

ջզձ՜ռձ)փ ՜/194՜—221՝ (՜ձըճջ՜՞զջ)փ Յզղ. իՠխ./մզտփ 

Բ. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձ ԺԴ ՟. ՝ճէճջ՞զջ] 
— 2՜ Ըձ՟բ՛ջ ՠձ Դ ՜սՠպ՜ջ՜ձզմտ — Զզ ՠշ՜կ՜ո-

ձՠ՜ իճ՞զո կՠջ մճջո ճսձզ ՜շ՜տզձճսդզսձ... 

 

 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

21՜ (Վՠջզձ էճսո՜ձռտճսկ)՚ Վՠռ լՠշտո ՜ոկճսձտ 

՜ջզճոՠ՜ձռձ բ, իՠձ՞ձՠէճչ ժ՜ջ՟՜փ 

221՝ Փ՜շտ ի՜կ՜՞ճ Սճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ՚ Հ՜սջ 

ՠս Ոջ՟ճ ՠս Սճսջ՝ Հճ՞ճհձ, ճջ ՜ջե՜ձզ ՜ջ՜ջ ի՜ո՜ձՠէ զ 

չՠջն ՜ոպճս՜թ՜ղճսձմ պ՜շզո, ձկ՜ չ՜ՠէբ ՜սջիձճս-

դզսձ, ՠս ՞ճիճսդզսձ ՠս վ՜շ՜՝՜ձճսդզսձ ՜ձոյ՜շ, հ՜-

սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ 

Գջՠռ՜ս Մՠժձճսդզսձ Աջ՜ջ՜թճռո լՠշ՜կ՝` կՠխ՜-

յ՜ջպզ Ս՜ջ՞ոզ: Սճսպ՜ձճսձ տ՜ի՜ձ՜հզ,/ Ոջ ժ՜ջ՞ ՜-

շզ ՠս իջՠղպ՜ժզ,/ Ես հ՜ձ՜ջե՜ձ ժ՜ջ՞զ ժ՜ռզ/ Ի՝ջՠս 

ա՜ձ՜շ՜ժձ, ճջ այ՜ջ՞ՠսո ի՜սջձ չ՜պձՠռզփ 

Յՠջՠո ՜ձ՞ՠ՜է ՜կՠձ՜հձզ 

Ես ՜խ՜մՠկ ճչ ի՜ձ՟զյզ 

Թճխ հզղբ ՜ձլ՜ձլջ՜էզ, 

Մզդբ ՟՜ջլզռզկ գոպ ՜ձ՜շ՜ժզ 

Ես ՜ո՜ոռՠկ. Հ՜հջ, կՠխ՜ տՠա զ հՠջժձզ. 

Մզդբ էոբ զձլ՚ կՠխ՜սճջզ 

Ես մէզձզկ ՝՜եզձ ո՜պ՜ձ՜զ: 

Զ՜հո հզկ ՞ճջթճհո ճմ հզղՠռզ, 

Ահէ հճսոճչ ՠո հճսո՜ռ՜ 

Ձ՜հձ, ճջ զ ՝ձբ զձտձ բ ՝՜ջզ: 

Ոչ հզղբ հզղՠ՜է էզռզ 

Ես գձ՟ ՜ջ՟՜ջոձ ՟՜ոՠոռզ, 

Ես Քջզոպճոզ կ՜ջ՟՜ոզջզ 

Քՠա ՞ճիճսդզսձ հ՜սբպ պ՜ռզփ 

Ի դվ՜՝ՠջճսդզսձո Հ՜[հ]ճռ ՊԼ (1381) ՞ջՠռ՜ս 

իջ՜կ՜ձտ Մճչոզոզ ոճսջ՝ կ՜ջ՞՜ջբզփ Քջզոպճո Աո-

պճս՜թ ճխճջկՠոռզ Յճի՜ձձբո ՜՝ՠխ՜զ թձճխ՜ռձ, ճջ 

արջզձ՜ժո ղձճջիՠ՜ռփ Յճի՜ձբո իճ՞ճ ճջ՟զ բջ Յճի՜-

ձբո չ՜ջ՟՜յՠպզ ՠս հՠպճհ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ՜ս ՠս զձտձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 168՜, 193՜ (Սպ՜ռճխզ. ըճջ՜՞ջզձ ժզռ) ... 

ԶԿ՜ջ՜յՠպ՚ ոպ՜ռճխ ՞ջճռո հզղՠռբտ զ Քջզոպճոփ 

180՝ Զոպ՜ռճխ ՞ջճռո՚ աԿ՜ջ՜յՠպ ՜՝ՠխ՜հ հզղՠ-

ռբտ զ Քջզոպճո, ՜խ՜մՠկփ 

222՜ Կ՜կ՜սձ Աոպճսթճհ ՜կՠձ՜ժ՜էզձ, ՠո՚ Կ՜-

ջ՜յՠպ ՜՝ՠխ՜հո, հ՜կզ ՊԽԸ (1399) դըս՜ժ՜ձզո Հ՜-

հճռ պճսկ՜ջզ, ոպ՜ռ՜հ առ՜ձժ՜էզո ՝՜ակ՜ռ ա՞՜ձլո 

՜ձժ՜յճսպ վ՜ջդ՜կճսդՠ՜ձռ, աՄՠժձճսդզսձո Աջ՜ջ՜-

թճռ, զ չ՜հՠէճսկձ ՜ձլզձ զկճհ, ՠս զ ովճվ՜ձո կպ՜ռ 

՜ոպզ ժՠձ՜ռո: Ես հՠպ ՜ոպՠ՜ռո հզղ՜պ՜ժ զձլ ՠս ի՜սջ 

զկճհ՚ Չ՜ջճսըզձ ՠս կ՜սջ՜տՠջձ զկճհ՚ Խճհ՜ձ՟զձ. ՠս 

՜հէ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜ռ ՠս ՠջ՜ըպ՜սճջ՜ռ զկճռ, ՠս ՜կՠ-

ձ՜հձ ՜ա՞՜ժ՜ձ՜ռփ Ոջտ ի՜ձ՟զյզտ աԱոպճս՜թ ճխճջ-

կզձ ՜ձհ՜յ՜խ ՜ո՜ռբտ ՠս Աոպճս՜թձ, ճջ ՜շ՜պձ բ զ 

պճսջո ՝՜ջՠ՜ռ, կՠա ՠս լՠա ճխճջկՠոռզ. ՜կբձփ Ահէՠս` 

աճսոդ՜հ Մՠէզտղբձ հզղՠռբտփ 

2. 2՜ (Սպ՜ռճխզ, ԺԶ ՟. ՝ճէճջ՞զջ) Զչՠջնզ ոպ՜ռ-

րխ ՜ոպճս՜թ՜ա՜ջ՟ պ՜շզո՚ աՍպՠվ՜ձձճո տ՜ի՜ձ՜հձ 

ՠս աթձճխոձ զսջ հզղՠռբտ ՜շ՜նզ ՜ձկ՜ի Գ՜շզձ Աոպճս-

թճհ, ՠս էզ ՝ՠջ՜ձճչ ՠս ճսխզխ ոջպզս Աոպճսթճհ ճխճջկզ 

՜ո՜ռբտ: Զզ ՞զջտո ՞ՠջզ բջ պ՜ջ՜թ զ Թ՜ցջբա, ՠս ո՜ 

՜ա՜պՠ՜ռ զ հ՜ձ՜սջզձ՜ռփ Աոպճս՜թ ազձտձ ՠս ազսջ 

թձճխտձ ՜ա՜պբ զ կՠխ՜ռ, զ ՟՜շձ պ՜ձն՜ձ՜ռ ՠս զ 

իջճհձ հ՜սզպՠձզռ. ՠս ՜ոպճս՜թ՜հզձ պՠոճռձ ՠս ը՜մզ 

էճսոճհձ ՠս ՜ձդ՜շ՜կ յո՜ժզձ ՜ջե՜ձզ ՜ջ՜ոռբ ի՜ձ-

՟ՠջլ թձրխ՜ստձ: Ես ապբջ Սպՠվ՜ձձճոձ ՜շճխն յ՜-

իՠոռբ յ՜ջ՜՞՜հռ ՜կ՜ստ կզձմ զ ըճջզձ թՠջճսդզսձ, ազ 

՞զջտո ՜ջ՞զէ՜ձ բջ, ՜ա՜պՠ՜ռ ՠս ժջժզձ ՠպ զ ՟ճսշձ 



Սճսջ՝ ճսըպզձ, Քջզոպճո Աոպճս՜թ ՜ա՜պբ աձ՜ հ՜կՠ-

ձ՜հձ վճջլ՜ձ՜ռ իճ՞ճհ ՠս կ՜ջկձճհփ 

3. 2՝ (Սպ՜ռճխզ, ԺԶ ՟., 1583—զռ հՠպճհ, ՝ճէճջ-

՞զջ) Զտ՜ն ջ՜՝ճսձ՜յՠպձ Յճի՜ձձբո Ծ՜ջՠռզձ հզղՠ-

ռբտ զ Քջզոպճո, ճջ ոպ՜ռճխձ բ ՞ջճռո, ազ ՠս ՟ճստ հզ-

ղՠ՜է էզնզտ զ Քջզոպճոբփ Ահէՠս ազո՚ ավճտջ Յճի՜ձզ-

ոզժո, ՠխ՝րջ դճշո ՠս ոյ՜ո՜սճջ ձճջզձ, ճջ ըզոպ ժ՜-

ջրպ ՠկ Աոպճս՜թ ճխճջկճհ, ՜ջե՜ձզ ՜ջ՜ջբտ, ազ ՠս 

՟ճստ ճխճջկճսդզսձ Աոպճսթճհ /// (՜ձգձդՠշձՠէզ). ՜կբձփ 

4. 2՝ (ԺԶ ՟., ՝ճէճջ՞զջ) Աջ՜ջ՜թտո բ կ՜հջ ՞ջճռ, 

Հզկձ բ ՜ջկ՜պ ՜ջ՜ջ՜թճռ, 

Վՠջ՜՝ՠջճխ կ՜ջ՟ժ՜ձ իճ՞ճռ 

Ի ա՝՜խկ՜ձռ ՠս ռձճջճռփ 

5. 222՜ (Կ՜ակճխզ, ՝ճէճջ՞զջ 1644դ) Զչՠջնզձ 

ձճջճ՞ճխ ոճսջ՝ պ՜շզո, ճջ բ կ՜հջ Աջ՜ջ՜թճռ, ՠջժճս 

ի՜ջ՜ա՜պ ՠխ՝՜հջտո՚ Ադ՜ձ՜ո ՠյզոժճյճո ՠս Գջզ՞ճջ 

ՠյզոժճյճո. հզղ՜պ՜ժ կՠա ՠս ժջժձ՜ժզ թձճխ՜ռ կՠջճռ, 

ՠսո ՜շ՜սՠէ, ՝՜ակՠջ՜ըպ ՠս իճ՞ՠսճջ իրջձ կՠջճհ՚ Յճ-

ի՜ձբո չ՜ջ՟՜յՠպզձ. ճջտ գձդՠշձճստ ՠս ժ՜կ րջզձ՜-

ժբտ, Աոպճս՜թ ճխճջկզձ կզ ըձ՜հբտ, ՠս Աոպճս՜թ ալՠա 

ճխճջկզ զ կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էոպՠ՜ձձ. ՜կբձփ Թչզձ ՌՂԳ 

(1644)փ 

6. 2՝ (Սպ՜ռճխզ, ձրպջ՞զջ) Զիճսոժ իՠպզ ըոպ՜-

ռճխ ոճսջ՝ ՞ջտճհո, ճջ գճմզ Աջ՜ջ՜թճռ Մՠժձզմ, Սպՠ-

վ՜ձ ՜պճխբո, ըոպ՜ռ՜ հզղ՜պ՜ժ զձլ ՠս զկ ՠխ՝՜հջ՚ 

պզջ՜ռճս Յ՜գր՝զ, ՠս կՠջ թձճխ՜ռձ՚ պզջ՜ռճս Գջզ՞ճ-

ջզձ ՠս կ՜հջ՚ Հշզվոզկբզձ, ՠս զկճռձ ՜կՠձՠռճս. ՜կբձփ 

Ի ՌՃՀԷ (1728) դվզձ, րքըոպճոզ ԻԲ—ձ, րջձ ճսջ՝՜դփ 

7. 222՜ (Նրպջ՞զջ, 1731 դ.) Եո, իճսոժ իՠպզձ 

ըոպ՜ռճխ, ճջզձ կՠխո՜կ՜թ ըՍպՠվ՜ձ ՜՝ՠխ՜հո ՌՃՁ 

(1731) դվզձ, հճսձվ՜ջզ կճսպձ, ՜կբձ: Ոջ ՠկ Գ՜ձն՜-

հճսփ 
8. 222՜ (ԺԶ ՟., ձրպջ՞զջ) Եո՚ Հ՜ջճսդճսձըո, ճջ 

ՠժզ հ՜հո ՜ձ՜յ՜պո կ՜հջռ վ՜ը՜էզշ (՜հոյբո) Ժ րջ 

ժ՜ռզփ 

9. 222՝ (ԺԷ ՟., ձրպջ՞զջ) Նճս՜ոպ տ՜ջպճսխ՜ջ ՠս 

՜ղ՜ժՠջպ ՝՜ձզ՚ աԱդ՜ձ՜ոո հզղՠոնզտ, ճջ ՠկ ՠխՠշձ՜-

՞ճջթ: Աոպճս՜թ հզղՠռճխձ հզղբ հ՜սճսջձ ՜ի՜՞զձ, ճջ ՜-

ոբ. Եժ՜հտ, րջի[ձ]ՠ՜էտ Հրջ զկճհ այ՜պջ՜ոպՠ՜է պՠխզ: 

Աձ՜ջե՜ձզձ ՜ձզթՠ՜էտ զ իճսջձ հ՜սզպՠձզռ ՝՜սՠոռզ: 

Ահոտ՜ձ թջզո, ճջտ գձդՠշձճստ ա՜հո կ՜պՠձզոփ 
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Սճսջ՝ Յ՜ժճ՝ չ՜ձտ ԺԵ — XV (1490՛) 

ԳՐԻՉ, ՍՏԱՑՈՂ՚ Զ՜տ՜ջ՜հփ  
ԹԵՐԹ՚ 199. մ՞ջճս՜թ՚ 1՝, 12՜՝, 89՜՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԺԷ×12 (Զ 

7, Է 9, ԺԳ, ԺԷ 14, ԺԵ 11)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 21,5×15,5փ 
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձ, 188՝—99՝՚ կզ՜ոզսձփ Գզջ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 
27—30փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ (Ա վՠխժ ը՜մճչ) ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ 
ժ՜ղզ ՟շձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ժպ՜ս (Ա վՠխժ՚ 
՟ՠխզձ, Բ վՠխժ՚ ժ՜յճհպ ՠս ա՜ջ՟՜իզսո)փ 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — (Վջ՜ռՠջբձ): Յ՜՟՞՜ջզ (՛) (= 
Տ՜խ՜ջ՜ձ—Շ՜ջ՜ժձճռ):ԺԴ—ԺԵ ՟՟.,  2(Ա—Բ) + 2(Գ—Դ)փ 
Մ՜՞՜խ՜դ, ձճսոըճսջզ ՞ջմճսդՠ՜կ՝: Կ՜ջ՟՜է Ա՜. «...diT yvela-
ni sarwmunoebiT SemovkrebeT... ad saswaulisa » 

(չՠջթ՜ձՠռ Պ. Մճսջ՜՟ՠ՜ձգ): 
ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդզսձզռ դՠջդՠջգ ըճսձ՜ռ՜թ, 

էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ ՝՜կ՝՜ժ՜ժ՜է՜թ, կ՜ղճս՜թ, ՞ջ՜՟՜ղպգ՚ ՠաջՠ-
ջճսկ նձնճս՜թփ Փճտջզժ յ՜պշճս՜թտձՠջ, յ՜ժ՜ոճխ դՠջդՠջ, կ՜-
ո՜կ՝ ռՠռ՜ժՠջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ պՠխ—պՠխ տՠջթճս՜թ, ռՠռ՜ժՠջ, 
՜ձժզսձձՠջգ՚ կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 2՜—57՝ Մՠժձճսդզսձ Աջ՜ջ՜թճռ /// Վ՜ջ՟՜-

ձ՜հ 
— 2՜—6՜ [Ն՜ըՠջ՞՜ձ] — Ի ոժա՝՜ձբ ՜ջ՜ջ Աո-

պճս՜թ աՠջժզձ ՠս աՠջժզջ: [Կ]՜կՠռՠ՜է Մճչոբո աչզիձ 

՜ջ՜ջ... ՜ո՜ռ՜տ Ժ էՠ՜է թձճսձ՟ո հԱ՟՜կ՜հ կզձմՠս 

ռՆճհ, ձճհձյբո ՠխՠձ զ Նճհբ կզձմՠս ռԱ՝ջ՜ի՜կփ 

1. 6՜՝ Գէճսըտ ՜հէ՜՝՜ձճսդՠ՜ձռ ՜շ՜նզձ ՞ջճ-

ռձ [Ա—ԺԹ] — Գզջտո ՜շ՜նզձ ծ՜շբ Յ՜խ՜՞ո զջ՜ռ ՠ-

խՠէճռ զ ոժա՝՜ձբ կզձմՠս ռԱ՝ջ՜ի՜կ... ԺԹ. Յ՜խ՜՞ո 

՝՜ջւճհ՜ժ՜ձ կզպտ հ՜խ՜՞ո ձճջզձփ 

՜. 6՝—11՝ Ահէ՜՝՜ձճսդզսձ ՞ջճռձ ՜շ՜նձճհ. 

Յ՜խ՜՞ո ձղ՜ձ՜ժճսդՠ՜ձ ՠջժձզ ՠս ՠջժջզ — Ի ոժա՝՜-

ձբ ոպՠխթ Աոպճս՜թ աՠջժզձ ՠս աՠջժզջ. Եջժզձ ձղ՜ձ՜-

ժբ աչՠջզձո... ԺԶ. Յ՜խ՜՞ո ՜՞շ՜սճսձ — Ա՞շ՜ս ճջ զ 

պ՜յ՜ձբձ... ի՜ձ՞զոպ ՟՜շձ՜ձ թվ՜ձ՜ստ ե՜կ՜ձ՜-

ժ՜սճջ՜ռ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ 

՝. 13՜—9՝ [Յ՜խ՜՞ո Ա՝ջ՜ի՜կճս] — (ոժ. դՠջզ) 

/// Ա՝ջ՜ի՜կ, Աջ՜կ ՠս Ն՜տճչջ, Աջ՜կ թձ՜ս աՂճչպ...  

՞. 19՝—23՜ Ահէ՜՝՜ձճսդզսձ — Զճջո ՜ո՜ռ՜տ 

հ՜խ՜՞ո ՠջջճջ՟ ՟՜ջճսձ գոպ յ՜պկճսդզսձ... 

2. 23՜՝ Դ՜ջլՠ՜է կզսո ՜հէ՜՝՜ձճսդզսձ ՠջժ-

ջճջ՟ ՞ջճհձ [Ա—ԺԹ] — Գզջտ ՠջժջճջ՟ ծ՜շբ Յ՜խ՜՞ո 

զջ՜ռ ՠխՠէճռ հԱ՝ջ՜ի՜կբ կզձմՠս ռՄճչոբո... Ա. Յ՜խ՜-

՞ո ՠէ՜ձՠէճհձ Ա՝ջ՜ի՜կճս հՠջժ[ջ]բ զսջկբ... ԺԹ. Յ՜խ՜-

՞ո ըձժճռձ ճջճչ ՜սթ՜ս Յ՜ժճ՝փ 

՜. 23՝—9՝ Յ՜խ՜՞ո ՠէ՜ձՠէճհձ Ա՝ջ՜ի՜կճս հՠջ-

ժջբ զսջկբ — Ես հՠջժջբ տճսկկբ ՠս հ՜ա՞բ ՠս զ պ՜ձբ իրջ 

տճ... 

3. 29՝—33՝ Սժզա՝ձ ՠջջճջ՟ ՞ջճռձ — Ի չՠջ՜հ 

՞ջՠ՜է կ՜պՠձզ՟ ՠռճհռ Մճչոբո հ՜խ՜՞ո կպ՜ձՠէճհ ճջ՟-

սճռձ Իոջ՜հեխզ հԵ՞զյպճո... 

՜. 33՝—6՜ Սժզա՝ձ ՜շձբ հ՜խ՜՞ո Ղՠսպ՜ժ՜-

ձզձ — Զժձզ ճջճ ՜ո՜ռ Մճչոբո հ՜խ՜՞ո ժ՜ակճսդՠ՜ձ 

ըճջ՜ձզձ... 



 

4. 36՜—8՝ Պ՜պկճսդզսձ Թճսճռ ՞ջճռ — Եխՠս հ՜-

կզձ ՠջժջճջ՟ հՠէ՜ձՠէճհձ Ե՞զյ[պ]ճոբ, հ՜կոՠ՜ձձ ՠջժ-

ջճջ՟զ... 

5. 38՝—9՜ Պ՜պկճսդզսձ Եջժջճջ՟ ՜սջզձ՜ռձ — 

Ահո ՠձ ՝՜ձտ աճջո ըրոՠռ՜ս Մճչոբո զ կբն վ՜ջ՜սճձզ 

ՠս Թ՜սդբէճհ... 

6. 39՜—41՜ Ահէ՜՝՜ձճսդզսձ Եէզռձ ՞ջճռ — Ա-

ո՜ռ՜տ, դբ. Եկճսպ Յ՜ժճ՝ ԲԺ—՜ձ ճջ՟ճչտ, ՠս ՜հէձփ 

Յ՜ժճ՝ դ՜ջքկ՜ձզ Կ՜ջդճխ... 

7. 41՜—2՜ Ահէ՜՝՜ձճսդզսձ Ղՠսպ՜ժ՜ձզձ — Ա-

ո՜ռ՜տ, դբ. Եջ՝ՠկձ աՠձճսզձ աճս՜ջ՜ժտ, ՠջ՝ՠկձ՚ ճմ-

ը՜ջ... 

8. 42՜—4՜ Ահէ՜՝՜ձճսդզսձ Թճսճռ — Ն՜ըտ՜ձ 

ադճսՠէձ Մճչոբոզ աեճխճչճսջ՟ձ ՠէզռձ հԵ՞զյպճոբ... 

9. 44՜ Գէճսը կզսո ՜հէ՜՝՜ձճսդՠ՜ձ ՠջջճջ՟ 

՞ջճռձ [Ա—ԻԲ] — Գզջտո ՠջջճջ՟ ծ՜շբ Յ՜խ՜՞ո ըճջ-

իջ՟ճռ զջ՜ռ ՠխՠէճռ զ Մճչոբոբ կզձմՠս ռՅՠոճս... Ա. Յ՜-

խ՜՞ո թձըձ՟ՠ՜ձձ Մճչոբոզ ՠս ՠէզռձ Իոջ՜հեխզ հԵ՞զյ-

պճոբ... ԻԲ. Յ՜խ՜՞ո ժձճն ՞ՠջՠէճհ զ յ՜պ՜ջ՜ակզ: 

՜. 44՜—53՝, 55՜՝ Յ՜խ՜՞ո թձըձ՟ՠ՜ձձ Մճչ-

ոբոզ ՠս ՠէզռձ Իոջ՜հեխզ հԵ՞զյպճոբ — Յ՜հպձզ թ՜-

ձճսռՠ՜է բ Պ՜պկճսդզսձ Յ՜խ՜՞ո թձըձ՟ՠ՜ձձ Մճչոբ-

ոզ... 

՝. 55՝, 54՜ Ըձ՟ի՜ձճսջ լՠշձ՜ջժճսդզսձ — Մզձ-

մՠս ռ՜հո չ՜հջ Յ՜խ՜՞ո Ե—զռ կ՜պՠձզռձ Մճչոբոզ... 

10. 54՜՝, 56՜ Սժզա՝ձ [՞ջ]ճհձ, Պ՜պկճսդզսձ 

՞ջճռձ Յՠոճս՜հ — Ահո ՠձ ՝՜ձտ աճջ ըրոՠռ՜ս Տբջ հՠպ 

կ՜իճսձ Մճչոբոզ ՜շ Յՠոճս... 

՜. 56՜—7՝ Ահէ՜՝՜ձճսդզսձ — Աո՜ռ՜տ հԵոճս՜ 

հ՜նճջ՟ՠէ Մճչոբոզ, ազ Մճչոբո ձղ՜ձ՜ժբ՚ աՍժա՝ձ՜-

ժ՜ձձ ՠջժՠխ... ժ՜կ Քջզոպճոզ կ՜իճսձ ձձնճսկզ, ճջճչ 

կ՜ի կՠջ էճսթ[՜ձզ] /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ 

Նզսդՠջզ հՠպՠս՜շ՜նճսդզսձ փ 

Բ. 58՜—61՜ [Յ՜խ՜՞ո ՜խրդ]զռձ ճջ ժ՜ջ՞ՠ՜է 

ՠձ կՠա — Ոմ զ ձճջո կզ՜հձ, ՜հէՠս զ իձճսկձ յ՜պջ՜ոպ 

բջ... 

Գ. 61՝ [Հ՜պճս՜թ զ ՞ճջթճհ. Յ՜խ՜՞ո մճջզռ Ա-

սՠպ՜ջ՜ձ՜ռձ] — Ոմ կզ՜հձ ՜շ յբպո ի՜ջժ՜սճջո 

՜հէՠսո ՠս դբ ժ՜կբջ ՜շ ՜սՠէճջ՟ո... 

Դ. 62՜—99՝ [Տՠոճսդզսձ Ասՠպ՜ջ՜ձ՜ռձ] 

— 62՜՝ Սժզա՝ձ բ /// ՞ջճռձ [Ա—ՁԱ] — Գզջտ Է—

ՠջրճջ՟ ծ՜շբ Յ՜խ՜՞ո [մճջզռ] ըճջիջ՟ճռ Ասՠպ՜ջ՜-

ձ՜ռձ... [Ա.] Յ՜խ՜՞ո մճջզռ ՜սՠպ՜ջ՜ձմ՜ռձ... ՁԱ. Յ՜-

խ՜՞ո ժ՜յՠջպզձ ՠս ի՜ձ՟ՠջլզձ, ՠս պժզռձ, ՠս ՞զձսճհձփ 

՜. 62՝—99՝ Յ՜խ՜՞ո մճջզռ ՜սՠպ՜ջ՜ձմ՜ռձ — 

Աշ՜նզձ թձճխտ կ՜ջ՟ժ՜հզձո ոՠշզ զ լՠշձ ձ՜ըձճհձ 

հ՜ձռ՜ձ՜ռ... 

Ե. 99՝ Սճսջ՝ Վ՜ջ՟՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպձ /// զ Հշճ-

կժէ՜հ [՟խՠ՜ժձ] /// Վ՜ոձ ոճսջ՝ ՠս պձրջզձ՜ժ՜ձ ոջ-

՝ճսդՠ՜ձռձ — Ահո ՞պ՜ս զ ՞ջճռ ազ ճոժզ ՞ջճչ ժ՜հջ զ 

՞զջ ՞ջՠ՜է... 

Զ. 101՜—99՝ [Տրձ՜յ՜պծ՜շ] 

1. 101՜՝ Պ՜պծ՜շ Աշ՜ն՜սճջ՜ռ — Յճէճչտ ՠձ 

՝՜ձտ չ՜ոձ ՜հոջ յ՜իճռ... 

2. 101՝—7՝ Ի Նձնճսկձ Աոպճս՜թ՜թզձ — Ի ՞ՠ-

ջ՜ա՜ձռ էճսոճհձ յ՜հթ՜շ՜ռ՜ձ ՜կՠձ՜հձ ՜ջ՜ջ՜թտ... 

3. 107՝—9՜ Յ՜խ՜՞ո Եջժջճջ՟ ՞՜էոպՠ՜ձձ — Ե-

խզռզձ ՞՜սպզտ լՠջ յըձ՟ՠ՜էտ... 

4. 109՜—14՝ Աձ՜ձզ՜հ իճ՞բձճս՜ոպ զկ՜ոպ՜-

ոզջզ Խջ՜պտ ճ՞ՠղ՜իտ ախնկ՜ձ ՠս ՜ջպ՜ոճս՜ռ — Ոչ 

՜ոպճսթ՜ոբջ ոզջՠէզ ՠխ՝՜հջ, ըձ՟ջճխ ոզջճհձ Աոպճս-

թճհ... 

5. 114՝—7՝ Յ՜խ՜՞ո պ՜յ՜ձ՜ժզձ ըճջիջ՟ճհ — 

Տ՜յ՜ձ՜ժձ ակ՜ջկզձձ Քջզոպճոզ ձղ՜ձ՜ժբ... 

6. 117՝—9՜ Եաձժ՜հ չ՜ջ՟՜յՠպզձ Կճխ՝՜ռճհ 

Խջ՜պ իճ՞ՠսճջ — Աոպճս՜թ՜ոբջձ զսջ ժ՜կ՜ռձ ճջյբո 

դղձ՜կճհ ա՞ճսղ՜ձ՜հ... 

7. 119՜՝ [Հ՜ջռճսկձ Աջլ՜ձ՜ ՠս յ՜պ՜ոը՜ձզ 

Եաձժ՜ Կճխ՝՜ռճց չ՜ջ՟՜յՠպզ Հ՜հճռ. լՠշ. 644, 

18՝] — Աջլ՜ձ ՜ոբ. Ք՜ի՜ձ՜հ ճջ էճսթՠ՜է բ... 

8. 119՝—20՝ Խջ՜պտ Յճչ՜ձբո Գ՜շձՠռճհ Վ՜ոձ 

ռ՜հ՞՜յ՜ղպճսդՠ՜ձ ժզջ՜ժկպզռ — Մզ՜ղ՜՝՜դձ, ճջ 

բ ժզջ՜ժբ, յ՜պճսՠէզ բ... 

9. 120՝—1՝ Ի ըճջիճսջ՟ Պ՜իճռ ՜ո՜ռՠ՜է ոճսջ՝ 

չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ — Զզ ձ՜ը ՜շ՜նզձ ոճսջ՝ձ Բ՜ոզէզճո 

ոպճս՞բ կՠա... 

10. 121՝—2՝ Ի ոճսջ՝ Խ—ճսձձ /// — Ոջճչ ՠս 

ոճսջ՝ Խ—ճսձտձ յ՜պՠջ՜ակ՜ռձ... 

11. 122՝—4՝ Ի պրձզ Սջ՝ճհ ը՜մզձ, ՜ո՜ռՠ՜է 

չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ — Ասջիձՠ՜է ՠո ՜ոպճս՜թ՜ա՜ջ՟ ՠս 

տջզոպճո՜յո՜ժ վ՜հպ... 

12. 124՝—6՜ Յճի՜ձ[ձճս Ոոժե]՝ՠջ՜ձզ ՜ո՜-

ռՠ՜է — Ք՜ձազ ճմ ՠդբ գձ՟ չ՜հջ զձմ հզղՠկտ հ՜ոպճս՜-

թ՜հզձ ըճջիճսջ՟ձ... 

13. 126՜—9՜ Ի ՃԽ Ս՜խկճոձ ճջ ՜ոբ. Եջ՞ ՜ո-

պզծ՜ձ՜ռ. Հ՜կ՝՜ջլզ — Աոպճս՜թ՜հզձ ՞զջտ ՜շ՜-

տՠձ ակ՜ջ՟զժ ՜շ կՠխճսձ... 

14. 129՜՝ Եժՠոռճստ զ Ե—ՠջճջ՟ ի՜ջռճսկձ, աճջ 

՜ոՠձ չ՜ոձ ՠջՠժճհզձ Զ՜պժզձ, ՠս ձ՜ը՜պՠ՜է 
ա՜[ա]՞ո Հ՜հճռ, դբ ճսձՠձ յ՜իտ, ճջ հՠջՠժճհզ էճսթ՜-
ձՠձ այ՜իոձ ՠս ըըդզձ զ ժՠջ՜ժճսջո ճսպճս՜ռ, աճջ 

յ՜ջպ բ յ՜իրտ ՜ձռճսռ՜ձՠէ — Աո՜ոռճստ ձճռ՜ յ՜-

պ՜ոը՜ձզփ Ն՜ը ա՜հո, ազ ՜հոյզոզ ՜ջ՜ջճխճսդզսձ բ 

՜ա՞զ... 

15. 129՝—30՜ Աս՜՞ Հ՜հճռ ըջ՜պտո — Եդբ ճտ զ 

ի՜ս՜պո ժ՜հռբ ժ՜կ կզ՜հձ՜ժՠ՜ռ, ժ՜կ աժճսոճսդզսձ... 

16. 139՜—1՝ [Վ՜ոձ ՝՜ձբձ Պրխճոզ]. Ոմ ժ՜կզկ 

ՠխ՝՜ջտ ՠդբ պ՞բպտ զռՠձ — Եխ՝՜հջ ՜ոՠէճչ զձտՠ՜ձ 

ի՜ոպ՜պՠ՜ռ աի՜ս՜պ՜ռՠ՜էոձ... 



17. 132՜—3՜ Յճի՜ձձճս [Մ՜ձ՟՜ժճսձսճհ] 

Խջ՜պտ զ ժ՜ձճձ՜ռ — Յճհե ՜ի՜՞զձ ՠս ոճոժ՜էզ ՠս ՜-

իՠխ բ րջձ ՟՜պ՜ոպ՜ձզձ Աոպճսթճհ... 

18. 133՜—7՝ Ի պ՜սձ Դ՜սդ՜հ ՠս Յ՜ժճչ՝՜հ ՜-

ո՜ռՠ՜է — Սժզա[՝]ձ պրձզռ ՠս ՜կՠձ՜հձ իճ՞ՠսճջ ճս-

ջ՜ըճսդՠ՜ձռ... 

19. 137՝—42՝ Սպՠվ՜ձճոզ Ն՜ը՜չժ՜հզ ՠս /// 

՜շ՜նզ ո՜ջժ՜ս՜՞զ — Աոպճս՜թ՜ա՜ջ՟՜ղճստ պրձզո 

էճսո՜ժ՜ակ ՠջՠսկ՜կ՝ զսջճչ... 

20. 142՝—6՜ Պՠպջճոզ ՠս Պրխճոզ ՞էը՜սճջ՜ռ 

— Յ՜ոպճս՜թ՜ջ՜ջ ոտ՜ձմՠէՠ՜ռ ՝՜աճսկտ ՠձ... 

21. 146՜—9՝ Յճի՜ձձճս ՠս Յ՜ժճ՝՜հ՚ ճջ՟ճռձ Ո-

ջճպկ՜ձ — Աոպճս՜թ՜իջ՜կ՜ձ յ՜պճսբջ Իոջ՜բէ... 

22. 149՝—53՝ Հ՜ջռճսկձ ՝՜ձզռ ՜շձճս Յճի՜ձ 

Եջաձժ՜ՠռզ ՠս յ՜պ՜ոը՜ձզտ գոպ ՞ջճռձ — Զզ՛ձմ բ 

ազ ճսջ ՠս վջժմ՜ժ՜ձ յ՜պժՠջ բ ի՜ձ՜թ... 

23. 153՝—9՝ Ահէ յ՜պծ՜շ Յ՜խ՜՞ո ը՜մզ — Զզ 

ճջյբո վ՜հէ՜ժձ, ճջ ՠէ՜ձբ հ՜ջՠսՠէզռ... 

24. 159՝—61՝ Յ՜խ՜՞ո Շճխ՜ժ՜դզձ ո՜ժ՜ս զձմ 

— Ս՜ժ՜հձ ՜կբձզկ՜ոպ վջժզմ զ իՠշ՜ոպ՜ձբ իզկձ՜ջ-

ժճսդՠ՜ձ... 

25. 161՝—3՜ Խճջիճսջ՟ պբջճսձ՜ժ՜ձ ՠջՠսկ՜ձ զ 

Թ՜վ՜սջ էՠջզձձ — Յ՜ձճս՜ձ՜ժճմճսդՠձբ ՜սճսջո պրձզ 

՝՜ռ՜հ՜հպզ... 

26. 163՜—6՝ Յ՜խ՜՞ո Վ՜ջ՟՜չ՜շզ պ՜սձզ — 

Եջՠսՠէզ ՜ջՠ՞՜ժձ զ թ՜՞ՠէձ զսջճսկ... 

27. 166՝—8՝ Կ՜ջ՞ ՠս ըճջիճսջ՟ Ղ՜ա՜ջճս — Ահո 

պրձ, աճջ ժ՜պ՜ջբ ՠժՠխՠռզ զ ղ՜՝՜դճս... 

28. 168՝—73՝ Խճջիճսջ՟ ՞՜էոպՠ՜ձ Տՠ՜շձ հԵ-

ջճսո՜խբկ հ՜սճսջ — Զոճսջ՝ Աջկ՜սՠձՠ՜ռո րջ աճջ ՠս 

՜սջիձՠ՜է րջ ՜ձճս՜ձՠկտ... ճջտ ժ՜ջժ՜կՠ՜է բզձ ՝՜ա-

կ՜տ՜ջ ՜ձի՜ս՜պ՜ջկճսդՠ՜կ՝ ՠս ՠխՠձ /// (ղ՜ջ. դ՜-

վճս՜թ պՠո լՠշ. 4139, 130՝)փ 

29. 174՜—9՜ [Վ՜ոձ Նճհզ ՠս Ոջ՟սճհձ] 

՜. 174՜  — /// (ոժ. դՠջզ) Ես կըզդ՜ջճսդՠ՜ձ զ՝ջ 

ավճը՜ձո ՜շձՠէճչ ա՜կՠձ՜հձ ՜ա՞ո ՜ձ՜ոձճռ... 

՝. 174՜—5՜ Ի ձճհձ ժ՜ջ՞զ — Ես իջ՜կ՜հՠ՜ռ Տբջ 

Նճհզ ՠս ճջ՟սճհձ... 

՞. 175՜—7՝ Հ՜ձ՞զոպ զ ձճհձ ժ՜ջ՞զ — Ես կձ՜ռ 

Սՠ՟ՠժ կզ՜հձ ՜ձ՟ ՠս ազ ճմ ՞ճհձ հ՜հձկ չ՜հջզ... 

՟. 177՝—9՜ Հ՜ձ՞զոպ զ ձճջզձ ժ՜ջ՞զ — Ի դ՜-

՞՜սճջճսդՠ՜ձ Հՠջճչ՟զ ճջ՟ճհ Աձդզյ՜պջՠ՜ Աոժ՜-

խճձ՜ռճհ... 
30. 179՜ [Հ՜ջռկճսձտ դ՜՞՜սճջզձ Տ՜ծժ՜ռ ՠս 

յ՜պ՜ոը՜ձզտ Տզկրդզ՜հ Աձպզճտ՜հ ի՜հջ՜յՠպզ. 
լՠշ. 644, 147՝] — Թ՜՞՜սճջձ պ՜ծժ՜ռ ՜ոբ. Ըձ՟բ՛ջ 

զձտձ Աոպճս՜թ զն՜ձբջ... 

31. 179՜—81՜ Յ՜խ՜՞ո Ճջ՜՞՜էճսռզձ Յ՜հպ-

ձճսդՠ՜ձ — Ես կՠա ձ՜ը յ՜ջպ բ ՞զպՠէ, դբ ոժզա՝ձ ՠս 

՜ջկ՜պ բ Աոպճս՜թ՜հ՜հպձճսդՠ՜ձո պրձ... 

32. 181՜—3՜ [Վ՜ոձ Ծձըձ՟ՠ՜ձ] — Իոժ հճս-

ձճս՜ջզ Զ՚ պրձ Ծձըձ՟ՠ՜ձձ... 

33. 183՜—6՝ Խճջիճսջ՟ Տՠ՜շձգձ՟՜շ՜նզձ զ 

վՠպջճս՜ջ ԺԴ — Իոժ ՞՜է ՠջժձզռ ՜ջտ՜հզձ ՠս Աոպճս-

թճհ ՜կՠձ՜ժ՜էզձ, ՜շ՜սՠէ ՠսո... 

34. 186՝—7՜ [Վ՜ոձ Մՠթզ իզձկղ՜՝՜դզձ] — 

Գճմՠ՜ռ արջճսդՠ՜կ՝ ՠս ճջյբո կզ /// ՝՜ջլջ՜ռճհ... 

35. 187՜—8՝ Հ՜ջռճսկձփ Գզջտ Ծձգձ՟ՠ՜ձ Յզ-

ոճսոզ Քջզոպճոզ — Զզ՛ձմ բ ՞զջտձ. Գ զջտ բ. Ա՚ 

դճսխդ... 

36. 188՝—90՜ Կ՜ձճձ Մՠթզ ճսջ՝՜դզձ Չ՜ջմ՜-

ջ՜ձ՜ռ Տՠ՜շձ — Զժձզ ՠջՠժճհզձ կՠթզ իձճհ Զ՜պժզձ 

ժ՜պ՜ջկ՜ձ Տՠ՜շձ կՠջճհ... 

37. 190՜—3՜ Ի ձճհձ ՝՜ձ — Մզպ ՟զռճստ ՜ջդ-

ձճսդՠ՜կ՝ Աջ՜ջմզձ կՠջճհ ՠջ՜ըպ՜ռձ չ՜ոձ վջժճս-

դՠ՜ձ... 

38. 193՜—9՝ [Վ՜ոձ Սճխճկճձզ ՝՜ձզռ] — Սճխճ-

կճձ ՜ոբ. Գ ՠձ աճջ ճմ ՞զպՠկտ ՠս ամճջջճջ՟ձ ճմ ծձ՜-

մՠկտ... ճջ հ՜հպձՠռ՜ս ըճձ՜ջիճսդՠ՜կ՝ Կճսոզձ /// 

(ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

61՜ Զկՠխճսռՠ՜է թջճխ` ոճսպ՜ձճսձ Զ՜տ՜ջ՜հ ՜-

խ՜մՠկ հզղՠէ զ Տբջփ 

107՝ (Բձ՜՞ջզձ ժզռ)... Ես Զ՜տ՜ջզ՚ ժպ՜ժզո 

ոպ՜ռրխզ, ժ՜ջ՟՜ռճխ՜ռ ՠս էոճխ՜ռ ՜շի՜ո՜ջ՜ժ Տբջձ 

ճխճջկզ հրջձ կՠթզփ 

131՝ Զվ՜ջդ՜կո զ մ՜ջՠ՜ռ, /Ես անճսձ՜հձո զ ՝՜-

ջՠ՜ռ /Զթջճխ ոճջ՜` ոճսպ՜ձճսձ Զ՜տ՜ջ՜հ, /Զճջ ՞ջՠռզ 

աո՜հ /Աշ ՟ճսջո Սճսջ՝ Յ՜ժճ՝՜հ, /Ես ա՜ձ՜ջե՜ձ 

՞թճխո հզղՠ՜փ 

137՝ Զկՠխօճջ ՞ջզմո հզղՠ՜ զ Տբջփ 

142՝ Քջզոպճո Աոպճս՜թ, տճ Ն՜ը՜չժ՜հզձ ձ՜-

ի՜պ՜ժճսդՠ՜կ՝ ճխճջկՠ՜ ՜ձ՜ջե՜ձ կՠխ՜յ՜ջպ Զ՜-

տ՜ջզ, ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ ՜շ՜ն[զ Տՠ՜շձ]փ 

1՜ (Նրպջ՞զջ, ՞ջմզ՛) 

Ի դճս՜ժ՜ձզո ՜ա՞զո Հ՜հժՠ՜ձ, 

Ոջ բջ ՜ձռՠ՜է ՜հո տ՜ձ ի՜կ՜հձ 

Հ՜ղճսզ հ՜սբպ ձջ՝զս (՛) ճսոկ՜ձ 

Յճջճսկ ՞ճհ ՝՜ձ զկ՜ոպճսդՠ՜ձփ 

Ք՜ձազ ՞ջբդբ ի՜կ՜ձ՞՜կ՜հձ, 

Պ՜ջճսձ՜ժզ ոպճջ՜ռո ժճխկ՜ձ, 

Ծգջՠ՜է պ՜շզստ ադզսձ զ էկ՜ձ, 

Զզ ՠխՠ՜է բ ԶԱՆԽԼԱԿԱՆ (= 1490): 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 2՝ 61՝, 88՝ Գզջտո Սճսջ՝ Էնկզ՜թ-

ձ՜ բփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜ (պ՜շՠջ)փ Պ՜իյ՜ձ՜ժ՚ Ա՜—Բ՝ 

(Նրպջ՞զջ՚ ի՜պճս՜թձՠջ 1՜ դՠջդզ հզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձզռ)փ 
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Սզո ՉՂԶ — 1347 

ԳՐԻՉ՚ Դ՜սզդ, Մժջպզմ ՟յզջփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Մըզդ՜ջ տիհ.փ 
ԹԵՐԹ՚ 421փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԼԵ×12 (Ա, ԻԵ 11, ԺԴ 14, ԺԵ 15, ԼԵ 

10)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 25×17փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ 
ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 38—39փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟, ղ՜՞՜ձ՜ժ՜-
՞ճհձ ժ՜ղզ, ՟շձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ա՜ջ՟՜իզսո 
կՠպ՜տոփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Գճջթտ Աշ՜տՠէճռփ ԺԱ—ԺԲ 
՟՟.փ 2 (Ա, Բ) + 2(Գ, Դ)փ Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ՝ճէճջ՜՞զթ ՠջժ՜-
դ՜՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ Դ՜, Գ՝, Դ՝, Գ՜, Բ՜, Ա՝, Բ՝, Ա՜. «///Ես տ՜ն՜-
էՠջՠ՜ռ ՜կՠձՠտզձ... Ք՜ձազ էճսռ[զձ ը՜ջճհժ... զ Հջբ՜ոպ]՜ձբ 
չ՜ոձ տճ ՠս ճմ ՠժՠ՜է ճտ հՠխ՝՜ջռ... ՝ճչ՜ձ՟՜ժ զսջճչ չ՜ջլճս ՠս 
[գձ՟ճսձբջ]///» (ԻԷ 36—ԻԸ 2, ԻԸ 21—31)փ 

  

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. վճտջ յ՜պշճս՜թտձՠջ, ըճձ՜սճսդզսձզռ 
ըճսձ՜ռ՜թ դՠջդՠջ, ոժա՝զռ ՠս չՠջնզռ՚ յ՜ժ՜ո՜սճջ, կ՜ո՜կ՝ 
ռՠռ՜ժՠջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ ռՠռ՜ժՠջ, Բ վՠխժզ ժ՜ղզձ ՟՜ձ՜ժճչ 
ժպջճս՜թ, դզժճսձտզ ոպճջզձ կ՜ոգ կ՜ղճս՜թ, ՟շձ՜ժզ ոպճջզձ 
կ՜ոգ յճժճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1՜—50՜ [Վ՜ջ՟՜ձ Աջՠսՠէռզ Մՠժձճսդզսձ 

Հձ՞՜կ՜պՠձզձ] 
— 1՜—2՝ Սջ՝ճհ ի՜սջձ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ Ն՜ը՜՟ջճս-

դզսձ Ծձըձ՟ճռձ պՠոճսդՠ՜ձ ՜շ ըձ՟ջ՜սխոձ կ՜պՠ-

ձզո, զ ըձ՟ջճհ պՠ՜շձ Հ՜կ՜ա՜ոյ՜հ ՠյզոժճյճոզ 
Հ՜խ՝՜պ՜հ ՠս Գջզ՞ճջզ չ՜ջ՟՜յՠպզ Ս՜ձ՜իըձՠռ-

սճհ, Հ՜ս՜տճսկձ կՠժձճսդՠ՜ձ Ծձձ՟ճռձ ՠս ճջճռ գոպ 
ձկ՜ձճսդՠձռ բ ոջ՝ճռ ՜ջ՜ձռ՚ Եխզղբզ, Յճչի՜ձձճս, 
Կզսջխզ, ՠս աճջո պՠո՜ձբտ հ՜ձռոձ զսջոձ զ պ՜շ՜-
յՠ՜է ճ՞սճհ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ — [Հ]՜ս՜պ՜ջզկձ ՞՜ձլճսռձ 

Աոպճսթճհ ՠս կՠթ ի՜ա՜ջ՜յՠպձ... 

1. 2՝—26՜ [Դյջճսդզսձ Ծձձ՟ճռ] — Բձ՜՝՜ձ. Ի 

ոժա՝՜ձբ ՜ջ՜ջ Աոպճս՜թ աՠջժզձ ՠս աՠջժզջփ Մՠժձճս-

դզսձ. Բ՜ակ՜՟զկզ էոզ ՜ձճսձ՚ Սժա՝՜ձ՟... 

2. 26՜—39՜ Դյջճսդզսձ Եէզռ 

— 26՜՝ [Յ՜շ՜ն՜՝՜ձճսդզսձ] — Զ՜հո ՞զջտ Եէզռ 

Այճխզկճո զկ՜ոպ՜ոբջ Ի՝ջ՜ՠռզ... 26՝—39՜ Բձ՜-

՝՜ձ. Ես ՜հո ՠձ ՜ձճս՜ձտձ ճջ՟ճռձ Իոջ՜հՠխզ... 

26՝ ձՠջ՟զջ. կբժ դՠջդ ՜հէ լՠշ՜՞ջզռ, ձճհձ ՝ճչ՜ձ՟՜-

ժճսդՠ՜կ՝, պՠո 26՜փ 

3. 39՜—45՝ Ղՠսպ՜ժ՜ձ ՟յջճսդզսձ — Բձ՜՝՜ձ. 

Ես ժճմՠ՜ռ ՠս ըրոՠռ՜ս Տբջ գձ՟ Մճչոբոզ ՠս ՜ոբ. Ա-

ո՜ոռՠո ռճջ՟զոձ Իոջ՜հեէզ... 

4. 45՝—8՜ Թզստ — Հջ՜կ՜բ Մճչոբոզ ՠս Աի՜ջճձզ 

հԲ ՜կզ ձճռ՜հ հՠէ՜ձՠէճհ զ հԵ՞զյպճոբ... 

5. 48՜—50՜ Եջժջճջ՟ րջբձտ — Լճսջ Իոջ՜հբէ, Տբջ 

Աոպճս՜թ տճ Տբջ կզ բփ Մՠժձճսդզսձ. Ահո բ, աճջ ՜ոՠձ. 

դբ՚ Հ՜ջռ... 

§ Ա ի՜կ՜շրպ բ, ձկ՜ձ մբ կզսո րջզձ՜ժձՠջզձփ 

Բ. 50՜ [Ոջմ՜վճսդզսձ ժղշճռ] — Ոջմ՜վճսդզսձ 

ժղշճռ, ճջ հզղզձ զ ՞զջո ոճսջ՝ո՚ յ՜ջա կՠժձճսդՠ՜կ՝ 

ոպճս՞ՠ՜է... 

Գ. 50՜—4՝ Գջզ՞ճջզ Ն՜ջՠժ՜ռճհձ Մՠժձճսդզսձ 

Եջ՞ո ՠջ՞ճռ զ ըձ՟ջ[ճհ] դ՜՞[՜սճջզ] 
— 50՜—1՜ [Ն՜ըՠջ՞՜ձ] — Աջ՟, ըձ՟՜ռզ գձ՟ 

՜հո ճջ ՜հոյզոզ կզպո ՠջՠսՠռճսռՠջ ՜շ զ տձձՠէ 

ա՞զջո... 

՜. 51՜ Էժէբոզ՜ոպբո — Ահոզձտձ՚ եճխճչճսկ ՠժՠ-

խՠռճհ ճջ ՝՜ե՜ձՠ՜է բջ զ ոձճպզ յ՜ղպ՜սձ՜ձ... 

՝. 51՜—4՜ [Եջ՞ ՠջ՞ճռ] — Բձ՜՝՜ձ. Հ՜կ՝ճսջՠո-

ռբ ազո զ ի՜կ՝ճհջոփ Մՠժձճսդզսձ. Ն՜յՠս Աձ՜շ՜ժ ճջ-

՟զձ ՞ճէճչ... 

Տ՜ջ՝ՠջ ըկ՝՜՞ջճսդզսձ բ դսճսկ, ՜սՠէզ ի՜կ՜շրպ, ՝՜-

ռզ ՜հ՟, 52՝—4՝ դՠջդՠջզ ձզսդգ ի՜ս՜ձ՜՝՜ջ կբժ ՜հէ իՠխզ-

ձ՜ժզ Մՠժձճսդՠ՜ձ կ՜ոձ բփ 

Դ. 54՝—66՜ [Մՠժձճսդզսձտ Եվջՠկզ Աոճջսճհ] 

1. 54՝—7՜ Մՠժձճսդզսձ Յՠոճս՜, ճջ՟ճհ Ն՜ս[ՠ]՜, 

աճջ ՜ջ՜ջՠ՜է բ պՠ՜շձ Ա՝՜ Եվջՠկզ — Յՠպ կ՜-

իճս՜ձձ Մճչոբոզ ՜ո՜ռ Տբջ ռՅզղճչ՚ յ՜ղպրձՠ՜ձ 

Մճչ[ո]զոզփ Մՠժձճսդզսձ. Պ՜ղպրձ՜հձ Մճչոբոզ ՜-

ո՜ռ... 

2. 57՜—61՝ Մՠժձճսդզսձ Ս՜կճսբէզ — Ահջ կզ բջ 

հԱջՠկ՜դՠկ՜, ՜ձճսձ ձճջ՜ Եխժ՜ձ՜հ... 

3. 61՝—6՜ Մՠժձճսդզսձ Թ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձ — Ես 

՜ջտ՜ Դ՜սզդ, ՜ոբ. Ծՠջ՜ռՠ՜է ՠս ՜ձռՠ՜է արջճս-

դՠ՜կ՝տ... 

Նկ՜ձ մբ կզսո րջզձ՜ժձՠջզձ: 

Ե. 66՜—101՜ Վ՜ջ՟՜ձ՜ չ՜ջ՟՜յՠպզ ՜ջ՜ջՠ-

՜է Մՠժձճսդզսձ Ս՜խկճո[՜ռ] ՠս ՜շՠ՜է ձյ՜ոպ՜սճ-
ջճսդզսձ զ ոճսջ՝ իճչ[ճս]՜յՠպ՜ռձ՚ Եյզվ՜[ձճս], Ա-
դ՜ձ[՜ոզ], Բ՜ջոխզ, Դ՜ձզբէզ — Եջ՜ձՠ՜է բ ՜հջ ճջ ճմ 

՞ձ՜ռ... Մՠժձճսդզսձ. Բ՜հռ ձ՜ը՚ ըձ՟ջՠոռճստ ազ՛ձմ բ 

՜շ՜ձլզձ յ՜պծ՜շ... 

Նկ՜ձ մբ կզսո րջզձ՜ժձՠջզձփ 

Զ. 101՝—27՝ [Մՠժձճսդզսձ ՝՜ձզռձ Սճխճկճձզ, 

Նՠջոզոզ Լ՜կ՝ջճձ՜ռսճհ] 
1. 101՝—19՝ Սջ՝ճ Նՠջոբոզ ՜ջտՠյզոժճյճոզ 

Տ՜ջոճձ[զ] Կզէզժ[ՠռսճհ] Մՠժձճսդզսձ Աշ՜ժ՜ռձ Սճ-
խճկճձզ. Խրոզ գձ՟ կ՜ձժճսձո — Ճ՜ձ՜մՠէ ազկ՜ոպճս-

դզսձ ՠս աըջ՜պփ Մՠժձճսդզսձ. Իկ՜ոպճսդՠ՜ձո ՜ձճսձ... 

2. 119՝—27՝ Բ՜ձտ Ժճխճչճխզ ճջ՟ճհ Դ՜սդզ, 

դ՜՞՜սճջզ Իոջ՜հեէզ հԵջճսո՜խբկ Էժէբոզ՜ոպբո — Ոս-



ձ՜հձճսդզսձ ճսձ՜հձճսդՠ՜ձռ... Մՠժձճսդզսձ. Ըձ՟բ՛ջ ժճ-

մբ ազձտ ՜ոպ Ժճխճչճխ... 

Է. 127՝—43՝ Եջ՜ձՠէճհ Հզյճխզպ՜ Բճոպջ՜ռճհ 

Մՠժձճսդզսձ Եջ՞ո ՠջ՞ճռ Սճխճկճձզ — Աջ՟, գձդՠջռճ-

ս՜թո ժճմբ ի՜ջոձ՚ աՠժՠխՠռզ, վՠո՜՚ աՔջզոպճո... 

Ը. 143՝—74՝ Եո՜զ՜ կ՜ջ՞՜ջբզ զ ի՜կ՜շրպբձ, 

զ Գբճջ՞՜ չ՜ջ՟՜յՠպբ. Մ՜ջ՞՜ջբ Եո՜զ ՜կտ ՂԵ. Կ 
//ՠէզ — Տՠոզէ Եո՜սզՠ՜փ Մՠժձճսդզսձ. Զկ՜ջ՞՜ջբճս-

դզսձ ՜ոբ պՠոզէ... 

Նկ՜ձ մբ Գՠսճջ՞ Սժՠսշ՜ռճս ի՜կ՜ձճսձ Մՠժձճսդՠ՜ձ 

կզսո րջզձ՜ժձՠջզձ (լՠշ. 1205, 1208 ՠս ՜հէձ)փ 

Թ. 174՝—99՝ [Նՠջոբո Լ՜կ՝ջճձ՜ռզ Մՠժձճսդզսձ 

ԺԲ կ՜ջ՞՜ջբզռ] 

Տՠո լՠշ. 1021, 2՝—67՝. 1/174՝—9՝ (ըճջ՜՞զջ՚ 

Մ՜ջ՞՜ջբճսդզսձ Ոչոբզ, Նՠջոբոզ ՠյզոժճյճոզ Մՠժձճս-
դզսձ ԲԺ—՜ձ կ՜ջ՞՜ջբզռձ)փ 2/179՝—81՜փ 3/181՜—3՜փ 

4/183՝—4՝փ 5/185՜—6՜փ 6/186՜՝փ 7/186՝—7՝փ 8/187՝—

9՜փ 9/189՝—90՝փ 10/190՝—1՝փ 11/191՝—8՜փ 12/198՜—9՝փ 

Ժ. 199՝—214՝ Յճչի՜ձձճս Ի կ՜ջ՞՜ջբզձ Եջՠ-

կզ՜ — Աջ՟, ՝ՠջ ՜ո՜ոռճստ հ՜խ՜՞ո ՠջ՜ձՠէճհո Եջՠկզ-

՜հզ... 

ԺԱ. 214՝—5՝ [Յ՜խ՜՞ո Փզէճձզ] — Ստ՜ձմՠէզձ 

Փզէճձ բջ հԻոջ՜հեէբ: Չՠջՠսզ դբ հճջճհ ռՠխբ բ... 

ԺԲ. 215՝—6՜ Գջզ՞ճջզ Նզսո՜ռճհ Նՠջ՝ճխՠ՜ձ 

՜շ Եվջՠկ — Դ՜ս՜ձճսդզսձ ՜շ Սճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդզսձ 

՞զպբ աո՜իկ՜ձ ըճոպճչ՜ձճսդՠ՜ձ... 

ԺԳ. 216՜՝ Ի ՝՜ձբձ Յճ՝՜հ, Բ՜ջոխզ ՜ո՜ռՠ՜է 

— Բձ՜՝՜ձ. Բ՜աբ պ՜ջ՜թՠ՜էփ Մՠժձճսդզսձ. Ի Հձ՟զժո 

գձ՟՟բկ ի՜ջ՜ս՜ժճխկ՜ձ... 

ԺԴ. 216՝—28՝ Սջ՝ճհձ Եսոզստզճո Եջճսո՜խՠկ՜-

ռճհ ՠջզռճս զ Յճ՝՜հ Մՠժձճսդՠձբձ  
՜. 216՝—25՝ Բ՜աճսկ զձմ ՜ոպճս՜թ՜հզձ լ՜հձձ 

՜շ զ հ՜ս՞պ՜ժ՜ջո չՠջ՜ժ՜ձ՞ձՠ՜ռ... 
՝. 225՝—8՝ Մՠժձճսդզսձ. Ոչ բ ՟՜ ճջ դ՜տ[մզ] — 

Աջ՟, դբ չ՜ոձ ճջճհ յ՜պծ՜շզ ՠպ ի՜կ՜ջլ՜ժճսդզսձ... 

ԺԵ. 229՜—52՜ Մՠժձճսդզսձ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ 

Մ՜պդբճոզ — [Բ՜ձ] Գզջտ էզձՠէճհ Յզոճսոզ Քջզոպճ-

ոզ... [Մՠժձճսդ.] Ես գձ՟բ՛ջ ՜ջ՟ՠ՜ստ Գզջո էզձՠէճհ Յզ-

ոճսոզ Քջզոպճոզ ժճմբ աԱսՠպ՜ջ՜ձձ... 

ԺԶ. 252՜—65՜ Մՠժձճսդզսձ Ղճսժ՜ոճս Ասՠպ՜-

ջ՜ձզձ աճջ ՜ո՜ռՠ՜է բ պՠ՜շձ Ի՞ձ՜պզճոզ ՠյզո-
ժճյճոզ, զ ըձ՟ջճհ պՠ՜շձ Գջզ՞ճջզոզ Հ՜հճռ ժ՜դճ-
խզժճոզ — Ք՜ձազ ՝՜աճսկտ հ՜սե՜ջՠռզձ չՠջըոպզձ 

ժ՜ջ՞ՠէ այ՜պկճսդզսձոձ... 

ԺԷ. 265՜—8՜ Ն՜նաձ՜հ չ՜ջ՟՜յՠպզ ՜ջ՜ջՠ-

՜է կՠժձճսդզսձ Յճչի՜ձձճս Ասՠպ՜ջ՜ձզ, Եվջՠկզ ՠս 
Յճի՜ձձճս ՠս ՜հէտձ — Աջ՟, գձ՟բ՛ջ մճջո ՞ջՠռ՜ձ Ասՠ-

պ՜ջ՜ձտո... 

ԺԸ. 268՜—84՝ Յճի՜ձձճս Ոոժե՝ՠջ՜ձզձ Մՠժ-

ձճսդՠձբ [Յճչի՜ձձճս Ասՠպ՜ջ՜ձզձ] — Բձ՜՝՜ձ. Ահո 

զ Բՠդ՜՝ջ՜ ՠխՠս հ՜հձժճհո Յճջ՟՜ձ՜ձճս... 

ԺԹ. 284՝—95՝ Յճչի՜ձձճս Ոոժե՝ՠջ՜ձզ ՜ջ՜-

ջՠ՜է Մՠժձճսդզսձ Գճջթճռ ՜շ՜տՠէճռձ — Զ՝՜ձձ ՜շ՜-

նզձ աճջ ՜ջ՜ջզ չ՜ոձ ՜կՠձ՜հձզ ճՙ Թբճվզէբ. Մՠժձճս-

դզսձ. Վ՜ոձ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ ՜ոբ... 

Ի. 295՝—307՜ Ս՜ջ՞ոզ ոճսջ՝ ՠս պզՠաՠջ՜էճհո 

չ՜ջ՟՜յՠպզ Մՠժձճսդզսձ ՜ջ՜ջՠ՜է ոճսջ՝ Թխդճռձ 
Կ՜դճսխզժՠ՜ռ 

Տՠո լՠշ. 1318, 1՜—527՝. Յշն՝./մզտփ ՜/295՝—8՝ 

(մզտ՚ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձճսդզսձ իՠխզձ՜ժզձ)փ ՝/300՜—2՝փ ՞/302՝—

4՜փ ՟/304՜—6՜փ ՠ/մզտփ ա/306՜՝փ բ/298՝—9՝փ Խ՜շձ ՟՜ո՜-

սճջճսդՠ՜կ՝փ 

ԻԱ. 307՝—41՜ Եջ՜ձՠէզ չ՜ջ՟՜յՠպզձ Գբճջ-

՞՜հ Կ՜խձ ժճմՠռՠէճհ Վ՜ոձ ղ՜ջ՜՞ջճսդՠ՜ձ Թխդճռձ 
Պ՜սխճոզ մճջՠտպ՜ո՜ձզռձ, դբ ճջյբ՛ո ՞ջՠռ՜ձ, ժ՜ջ-
՞ՠռ՜տ կզ գոպ կզճնբ... 

1. 307՝—8՝ [Աշ Հշճկ՜հՠռզո] — Հշճկ՜հՠռսճռ 

դճսխդձ ՜շ՜նզ ՠ՟ՠ՜է բ, ճմ ՠդբ ձ՜ ՜շ՜նզձ բ... 

2. 308՝—16՝ Յճի՜ձձճս Ոոժե՝ՠջ՜ձզ ՜ո՜ռՠ՜է 

— Ի Հշճկբ հճտճսձտ ճկ՜ձտ զ իջբզռձ ՠխՠձ ի՜ս՜պ՜ռՠ-

՜էտ զ Քջզոպճո... 

3. 316՝—22՝ Աշ Կճջձդ՜ռզո Աշ՜նզձ դճսխդ 

Պ՜սխճոզ. Եվջՠկզ ՜ջ՜ջՠ՜է — Վ՜ոձ ղձճջիզձ իյ՜ջ-

պ՜ձ՜հզձ... 

4. 327՝—6՜ Մՠժձճսդզսձ Եջժջճջ՟ դխդճհձ Կճջձ-

դ՜ռսճռ — Պ՜ջպ բ տձձՠէ դբ գձ՟բ՛ջ Եջժջճջ՟ դճսխդ 

՞ջբ ՜շ Կճջձդ՜ռզո... 

5. 326՜—8՜ [Եվջՠկզ] Մՠժձճսդզսձ դխդճռձ 

Պ՜սխճոզ, ճջ ՜շ Գ՜խ՜պ՜ռզո — Գ՜խ՜պ՜ռզտ ՜ղ՜-

ժՠջպՠռ՜ձ զ Պրխճոբ ճմ յ՜իՠէ ա՜սջբձոձ... 

6. 328՜—9՝ [Յճչի՜ձձճս Ոոժե՝ՠջ՜ձզ] Մՠժձճս-

դզսձ դխդճհձ Պ՜սխճոզ ճջ ՜շ Եվՠո՜ռզո — Եվՠոճո 

կ՜հջ՜տ՜խ՜տ բ Աոզ՜ռսճռ... 

7. 329՝—31՜ [Յճչի՜ձձճս Ոոժե՝ՠջ՜ձզ] Մՠժ-

ձճսդզսձ դխդճհձ Պ՜սխճոզ ճջ ՜շ Փզէզյյՠռզոձ — 

Փզէզյյՠռզտ զ տ՜խ՜տբ Մ՜ժՠ՟ճձ՜ռսճռ ՠձ... 

8. 331՜—2՝ Մՠժձճսդզսձ դխդճհձ Պ՜սխճոզ ճջ 

՜շ Կճխճո՜ռզոձ — Կճխճոզ՜ տ՜խ՜տ բ զ Փշզ՞՜ռսճռ 

՜ղը՜ջիզ... 

9. 332՝—3՝ [Եվջՠկզ] Մՠժձճսդզսձ դխդճռձ Պր-

խճոզ, ճջ ՜շ Թՠո՜խճձզժբ. Աշ՜նզձ ՞էճսը — Պ՜սխ՜ 

զ՝ջՠս ի՜է՜թՠռ՜ս զ Փզէզյՠռսճռ... 

10. 333՝—4՜ Մՠժձճսդզսձ Եջժջճջ՟ Պրխճոզ, ճջ 

՜շ Թՠո՜խճձզժՠռզո — Աո՜ռ հԱշ՜նզ դխդզձ, դբ. Ախ-

րոդՠկ ՞՜է ՜շ լՠա... 

11. 334՜—7՝ Մՠժձճսդզսձ դխդճռձ Պ՜սխճոզ, ճջ 

՜շ հՠ՝ջ՜հՠռզո — Բ՜աճսկ կ՜ո՜կ՝տփ Մՠժձճսդզսձ. 

Թճսզ հԵջճսո՜խբկ ՠս զ Պ՜խՠոպզձ բզձ... 



 

12. 337՝—9՜ Մՠժձճսդզսձ դխդճռձ Պ՜սխճոզ ճջ 

՜շ Տզկճդբճո. Աշ՜նզձ — Յգձպջՠէճռ ՜ղ՜ժՠջպ՜ռձ բջ 

Տզկճդբճո... 

13. 339՜—40՝ Եջժջճջ՟ դխ[դճ]ռձ Պրխճոզ ճջ 

[՜շ] Տզկճդբճո — Զզ՜՛ջ՟ բ ազ Եջժջճջ՟ դճսխդ ՞ջբ 

՜շ Տզկճդբճո... 

14. 340՝—1՜ [Եվջՠկզ] Մՠժձճսդզսձ դխդճհձ 

Պ՜սխճոզ, ճջ ՜շ Տզպճո — Պ՜սխճո ՠդճխ աՏզպճո զ 

Կջզպբ... 

Հ՜կ՜շրպ պ՜ջ՝ՠջ՜ժձ բ լՠշ. 1320—զփ 

ԻԲ. 341՜—65՝ [Հ՜պ՜ժճպճջտ զ ա՜ձ՜ա՜ձ ՞-

ջճռ] 
1. 341՜՝ Թճսխդ Փզէզկճձզ — Ահջ կզ բջ Փզէզկճձ 

զ ի՜ս՜պ՜ռՠէճռ ՠս ա՜ջկ՜ձ՜էզ բջ... 

2. 341՝ Յ՜խ՜սդզռ ճսջճսկձ Վ՜ոձ իճ՞սճհ — Յճջ-

ե՜կ ՜ձն՜պզ իճ՞զո զ կ՜ջկձճհո ՠս հճսխզ ՜ձժՠ՜է... 

3. 341՝—2՜ Յ՜խ՜՞ո Մժջպճսդՠ՜ձ Քջզոպճոզ 

— Բ՜հռ յ՜ջպ բ զկ՜ձ՜է, դբ ազ՛ձմ յ՜ջ՞ՠսՠ՜ռ տ՜ի՜-

ձ՜հ... 

4. 342՜ Վ՜ոձ ՜ոպՠխձ — Ոկձ ՜ոբ. Տՠոզձ հ՜ո-

պՠխձ ՜խնզժ ձոպՠ՜է ՠս կ՜ձճսժ զ ՞զջժո... 

5. 342՜՝ Եջ՜աձ Յճչոբվճս — Տՠոզէձ ճջ բ ՠջ՜ա, 

զ ՝՜աճսկ ՠխ՜ձ՜ժո պՠո՜ձզ... 

6. 342՝—5՝ Ի Սճժջ՜պ՜ — Էջ զ ձճո՜ ճջճղճսկձ 

ժՠջ՜ժջճռ, ճկ՜ձտ հ՜կՠձ՜հձ ղձմ՜սճջ՜ռ... 

7. 345՝—8՜ Ի ՞ճջթճռձ — Մզձմՠս հրջձ յ՜պճսզ-

ջՠէճհ ՜շ՜տՠէճռձ... 

8. 348՜՝ Եջժջճջ՟ ՞՜էոպՠ՜ձձ — Զպրձո ա՜հո 

պրձՠձ ճմ կ՜ջ՟զժ կզ՜հձ... 

9. 348՝ Յ՜ձ՟ջզ՜ձ՟ ՞ջճռ Յճի՜ձձճս [Ոոժե՝ՠ-

ջ՜ձզձ] — Ոմ կզ՜հձ զ ՞զձճհ ՠս զ լզդճհ... 

10. 348՝ Գբճջ՞ՠ՜, դբ. Զճ՛ջո զ ըճջիջ՟ճռ 

յ՜ջպ բ ըճոպճչ՜ձՠէ — Ահէ ազ պզջ՜յբո ըճջիճսջ՟տ 

՜հձճտզժ ՠձ... 

11. 349՜ [Ի ՞ջճռ Աձ՜ձզ՜հզ Շզջ՜ժ՜ռսճհ] 

՜. 349՜ Թզստ ճջմ՜վճսդՠ՜ձ Հձճռ ժպ՜ժ՜ջ՜-

ձ՜ռ — Գզջտ Մրոբոզ ՜սջբձո՟ջզ. Գզջտ Ծձըձ՟ճռ 

պճսձտ Դ ի՜ա՜ջ Յ ՠս Է... 

՝. 349՜ Նճջզձ դզստ ճջմ՜վճսդՠ՜ձռ Նճջճհ 

ժպ՜ժ՜ջ՜ձ՜ռ — Ասՠպ՜ջ՜ձմ՜ռձ Մ՜պդբճոզ պճսձտ 

ՍՊԼ... 

12. 349՜ Յճի՜ձձճս, հԱձ՟ջզ՜ձ՟ ՞ջճռձ — Ոջ 

կՠթ զռբ, ՜ո՜ զձլ հ՜ձռՠ՜է ՜սճսջոձ... 

13. 349՜—51՜ Ի ձ՜ը՜ըձ՜կճսդՠ՜ձ, Փզէճձբձ 

— Թբ ՜ջ՟՜ջճհձ ոպ՜ռճս՜թտ զ ե՜կ ՠժՠ՜է յ՜պճսի՜-

ոզձ... 

14. 351՜՝ Գջզ՞ճջզ Աոպճս՜թ՜՝՜ձզ, Վ՜ոձ 

Յճսէզ՜ձճոզ — Թբյբպ զ յ՜ջոզռ ՜ոՠձ ոյ՜ձ՜ս... 

15. 352՜՝ Ի ժռճջ՟՜ռ Եվջՠկզ, Վ՜ոձ ՜խ՜սդզռ 

— Յ՜կճսջ ղզձզ ՝ձ՜ժբ, ՜հձ ճջ իՠշզ բ զ իյ՜սճջ՜ռ... 

16. 352՝ Ի Մ՜՞զոպջճոբձ ո՜ժ՜ս զձմ — Զ՞ՠոպ 

յ՜պկճսծ՜ձզձ, ճջ ՜ծբզձ իՠպ ի՜ո՜ժզձ... 

17. 352՝—3՜ Աոզ ՝՜ջզ՞ճջթճսդզսձ ՠխՠ՜է զ 

լժ՜ձռ — Ք՜ձազ ՠջ՝ՠկձ Փ՜՞ջճո հԵ՞զյպճո զ ոճչզ 

ՠխՠ՜է... 

18. 353՜ Ի ՝ձճսդՠ՜ձռ ՞ջճռ ո՜ժ՜ս զձմ — Աջ՟, 

դբ ազ՜՛ջ՟ ՝ձ՜սճջ՜ժ՜ձ զկձ մ՜ջճսդզսձտ... 

19. 353՜—9՜ Մՠժձճսդզսձ Եաՠժզբէզ կ՜ջ՞՜ջբզ 

— Ես ՠխՠս հ՜կզձ ՠջՠոձՠջրճջ՟զ, հ՜կոՠ՜ձձ մճջջճջ՟զ... 

20. 359՜՝ Կզսջխզ ի՜հջ՜յՠպզ, զ հԵաՠժ[զ]բէզ 

Մՠժձճսդՠձբձ — Սժզա՝ձ ՜ջ՜ջ կ՜ջ՞՜ջբճսդՠ՜ձ զ իզձ-

՞ՠջճջ՟ ՜կզ ՞ՠջճսդՠ՜ձ... 

21. 359՝—60՜ Ի Դ՜ձզբէբձ ո՜ժ՜ս զձմ — Ես զ 

կզնզ ձճռ՜ ՠխնզսջ կզ իա՜սջ ՠէ ՠս ՜շ արջճսդզսձ... 

22. 360՜—2՜ Եվջՠկզ ՜ո՜ռՠ՜է — Յ՜կզձ ՜-

շ՜նձՠջճջ՟զ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձ Ն՜՝ճս՞ճ՟ճձճոճջ՜... 

23. 362՜—4՜ Ծ՜խժ՜տ՜խճսդզսձ զ իճ՞ՠսճջ 

թ՜խժ՜ձռ — Աջդճսձ ՝ձճսդՠ՜կ՝ զ ՞ՠջՠակ՜ձ չՠռ ե՜կ 

ՠժ՜ռ Քջզոպճո... 

362՜ Խճջ՜՞ջզռ ՜շ՜ն ՞ջմզռ` «Այջճսո՜կձ թ՜խզժ բ, 

հճջկբ, ՜ոՠձ, ՜ձճհղ ՠէ՜ձբ ըճսձ՞, աճչ բ. տջտճսկձ՚ հճհե նՠջկձ 

ՠսկզժճձձ, ճջ բ ձշծբոձ՚ կզն՜ժ, զոտզձճ՛ոձ կջպՠձզձ բ, զ՝ջ 

դբ իճպՠխ բ»փ 

24. 364՜՝ Եվջՠկզ ՜ո՜ռՠ՜է ՝՜ձ ի՜ս՜պճհ — 

Եդբ պժ՜ջ՜ռճսռ՜ձբ ճտ ակզպո զն՜ձՠէճհ Ոջ՟սճհ զ 

Կճհոձ... 

25. 364՝—5՜ Ծձճսձ՟տ հԱ՟՜կճհ զ չՠջ — Ա՟՜կ 

ՠժ՜ռ ՄԼ ՜կ, թձ՜ս աՍբդ... 

26. 365՜ Թ՜՞՜սճջտ Հ՜հճռ զ Նճհբ ձ՜ըձճհձ կՠ-

ջճհ, ճջ ՠս պ՜ոձՠջճջ՟ հԱ՟՜կ՜, ՠս զ ձկ՜ձբ ոիջՠ՜է 

՜ա՞ ՝՜ակ՜ռ՜ձ — Ես ՠխՠձ ՜շ՜նզձտ Հ՜հճռ Յ՜՝բդ, 

Գ՜կՠջ, Թզջ՜ո, Թճջ՞ճկ... 

27. 365՜՝ Հճշճկճռ դ՜՞՜սճջտ ՜հո ՠձ — Գ՜հզ-

ճո Յճսէզճո՚ ՜շ՜նզձ դ՜՞՜սճջ Հճշճկճռ... ՠս ՞պ՜տ զ 

ոճսջ՝ ՞ջճռ գոպ իզձ դ՜ջ՞կ՜ձմ՜ռձփ 

ԻԳ. 365՝—9՝ [Ծ՜խժ՜տ՜խ զ ժ՜ձճձ՜ռ] 

1. 365՝ Ի ժ՜ձճձ՜ռձ Կզսջխզ — Ք՜ի՜ձ՜հ ճջ 

ակժձըձժբռ ՜սջիձբ, զձտձ ՜ձոճսջ՝ բ... 

2. 365՝—6՜ Կ՜ձճձտ եճխճչ՜թճհ չ՜ոձ ժ՜ջՠ՜ռ 

— Աջ՟, զ ռ՜կ՜տ զձմ կճսժձ ո՜պ՜ժՠ՜է... 

3. 366՜՝ Վ՜ոձ Սճսջ՝ յ՜պ՜ջ՜՞զձ — Ոջ հ՜ձ-

՞բպո կժձ՜ձժ ՞զձսճչ ժ՜կ ձ՜ղճչ յ՜պ՜ջ՜՞բ... 

4. 366՝ Վ՜ոձ ի՜խճջ՟ պ՜էճհ — Ոջ չ՜ոձ ճըճս-

դՠ՜ձ մպ՜հ ի՜խճջ՟ իզս՜ձ՟զձ, էճսթռզ... 

5. 366՝—7՜ Վ՜ոձ յբոյբո իշճկ՜ձռ ՠս ՜ը-

պզռ, ճջ գձ՟ տճսձձ էզձզ ՠս գձ՟ ՜ջդճսձ — Ոջ գձ՟ ՜-

ջճսզ ՠս գձ՟ ՜ձ՜ոձճհ ՠս գձ՟ գձպ՜ձճհ ը՜շձ՜ժճսդՠ-

՜կ՝ իճոզ... 



6. 367՜ Վ՜ոձ ՞ՠխնզ տ՜ի՜ձ՜հզ — Ք՜ի՜ձ՜հ, ճջ 

՞զն՜ձ՜հ հ՜ձժճխզձձ ՜շ՜ձռ կՠջլՠձ՜էճհ զ ժզձձ զսջ... 

7. 367՜՝ Վ՜ոձ կ՜ձժ՜ձռ, ճջ ՞՜ձ զ տ՜ի՜ձ՜-

հճսդՠ՜ձ — Ոջ գձ՟ յ՜պշճս՜թո ՠջժջզ ղձճռ զ տ՜ի՜-

ձ՜հճսդՠ՜ձ կզ ժճմՠոռբ... 

8. 367՝—8՝ Կ՜ձճձ եճխճչ՜թճհ չ՜ոձ ա՜ձ՜ա՜ձ 

՜ըպզռ — Վ՜ոձ ՞ՠջճհ կզ ՠջ՟ձճսէ, ՜հէ ՞ձճչ ի՜ձՠէ... 

9. 368՝—9՝ Վ՜ոձ Սճսջ՝ ըճջիջ՟ճհձ — Եջ՝ ՝ճ-

չ՜ձ՟՜ժ ըճջիճսջ՟ձ իՠխճս զ չՠջ ՠս զ ոպճջ ՠս ծ՜յ՜-

խՠ՜է... 

ԻԴ. 369՝ Բ՜ջոխզ — Փճխՠռբտ ժ՜ռճսջ՟ձ պ՜սձ ՠս 

ճսջ՜ըճսդզսձ ՜ոզ... 

ԻԵ. 369՝—70՜ Ի կ՜ջ՟ճռո ժ՜ակ՜թ բ — Իջ՜ս 

ժճս ՜ոբ Վ՜ջ՟[՜՛ձ], դբ. Ոմ ճկձ բ հ՜շ՜ն տ՜ձ 

ակզսոձ... 

ԻԶ. 370՜՝ Գջզ՞ճջզ Աոպճս՜թ՜՝՜ձզ — Զճս՞՜-

ի՜ս՜ո՜ջ ՜ա՞զձ Իոջ՜հեէզ ճջմ՜վ կ՜ջ՟ ժ՜հջ... 

ԻԷ. 370՝—1՜ Վ՜ոձ Յ՜ջճսդՠ՜ձ — Աձ՜ոճսձտձ 

՟ջճղզս պ՜ձձ գձպջՠձ ա՝ձ՜ժճսդզսձ... 

ԻԸ. 371՜—2՜ Ի Բձճսդՠ՜ձ ՞ջճռձ — Զզ ճմ բջ 

յ՜ջպ ձկ՜ ձ՜ըտ՜ձ աժ՜պ՜ջզէձ... 

ԻԹ. 372՜՝ Վ՜ոձ ձ՜ը՜ըձ՜կճսդՠ՜ձ — Թճհէ 

պ՜հ թ՜շ՜հզռձ վ՜ըմՠէ, ազ կզ թ՜շ՜հզստձ պբջձ ՜ս՜-

ա՜ժ էզռզ... 

Լ. 372՝—3՝ Ի ՟՜պ՜սճջ՜ռձ ո՜ժ՜ս զձմ — Պ՜պ-

կՠձ ՞զջտո ՜հո. Յՠպ կ՜իճս՜ձձ Յՠոճս՜... 

ԼԱ. 373՝—4՜ Ի Ս՜իկ՜ձ՜ռձ — Է՜ժտ ՜ոզ, ճջ ճմ 

կզ՜հձ ա՞՜էՠ՜ռ... 

ԼԲ. 374՜—5՜ Ի Դզճձՠոզճոբ — Ցճսռ՜ձբ կՠա 

ոճսջ՝ո, ճջ հ՜շ՜տՠէճռձ ճսոՠ՜է բջ... 

ԼԳ. 375՜ Դզճձբոզճոզ — Մՠտ ի՜ռզս ՠս ՝՜ե՜ժ՜ս 

ի՜խճջ՟զկտ Քջզոպճոզ... 

ԼԴ. 375՜—6՜ ՅԵս՜՞ջՠ՜ — Հՠ՝ՠսճձ, ձՠջտո՜-

՞ճհձ ՜ձ՜յ՜պ Ե՞զյպճոզ... 

ԼԵ. 376՜՝ Թբ ազ՛ձմ ըճջիճսջ՟ ճսձզ Հշճկ՜հՠռ-

սճռ դճսխդձ: Ահձ, ազ ՜շ՜նզձ ՠս ոժզա՝ձ ՠ՟ՠ՜է բ ՜-
կՠձ՜հձ դխդճռձ — Աշ՜նզձ յ՜պծ՜շձ, ազ ի՜ձ՞ճհձ բ 

Ասՠպ՜ջ՜ձզձ Մ՜պդբճոզ... 

ԼԶ. 376՝—7՜ Ի չՠռ՜սջՠ՜ Բ՜ջոխբձ — Գղբ` հ՜խ-

դբ, թզսջՠռզձ` թձժՠռզ, ի՜էՠռզձ` կ՜ղՠռզձ... 

ԼԷ. 377՜—94՝ ՅԱոպճս՜թ՝՜ձզձ ՞ջճռձ — Գջզ-

՞ճջ Աոպճս՜թ՜՝՜ձ ԲԺ ՜կ ՠժՠ՜է զ Կճոպ՜ձ՟ձճսյր-

էզո, ՠս հՠպ ձճջ՜... 

ԼԸ. 394՝—5՝ Ի՞ձ՜պզճո ոճսջ՝ ի՜հջ՜յՠպզ 

Ղճսժ՜ոճս Ասՠպ՜ջ՜ձզձ Մՠժձճսդՠձբ — Ես հ՜կոՠ՜ձձ 

չՠռՠջճջ՟զ ՜շ՜տՠռ՜ս Գ՜՝ջզբէ իջՠղպ՜ժ հԱոպճսթճհ... 

ԼԹ. 395՝—415՝ [Յճչի՜ձձճս Աջծզղՠռճց Մՠժձճս-

դզսձ յ՜պ՜ջ՜՞զ] 

Տՠո լՠշ. 45, 62՝—106՜. Գ ՜/395՝փ ՝/396՜—415՝փ 

Խ. 415՝—6՝ Ոսխխ՜վ՜շ ՟՜ս՜ձճսդզսձ զ Սճսջ՝ 

Եջջճջ՟ճսդզսձ ՠս կ՜ջկձ՜ռՠ՜է Մզ՜թզձ Ոջ՟զձ Հ՜սջ 
Յզոճսո Քջզոպճո, ճջ թձ՜ս զ Կճսոբձ չ՜ոձ կՠջճհ 
վջժճսդՠ՜ձ — Խճոպճչ՜ձզկ ՠս ի՜ս՜պ՜կ ՜ձՠխ ՠս 

՜ձոժզա՝ձ, ՜ձչ՜ըծ՜ձ ՠս ՜ձժ՜պ՜ջ՜թ... 

ԽԱ. 417՝—21՜ Բ՜շ՞զջտ բ — Ա՝՜՚ ի՜հջ ի՜սջ. 

Ոչո՜ձձ՜՚ ՜սջիձճսդզսձ... 

ԽԲ. 421՜՝ Վ՜ջ՟՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզ չ՜ոձ ի՜հ-

իճհճսդՠ՜ձ ՟զսզձ, ճջ ՞՜ ՠս հ՜ձժ՜ջթ ըճռբ աոզջպո 
կՠջ ի՜հիճհՠէճչ աԱոպճս՜թ ՠս աոճսջ՝ո ձճջ՜... — Ես 

արջ՜ձ՜ ՟ՠսձ... ՠս ՜կվճվՠձ ակ՜ջկզձձ իՠջլզսձ ձղ՜ 

/// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

101՜ Աձկ՜ի դ՜՞՜ւճջձ ճջ բ Աոպճս՜թ, 

Հ՜ոպ՜պ բ զսջ ՞ճջթ ՜ջ՜ջւ՜թ. 

Փ՜շտ զսջ չ՜հՠէբ կզղպ աճջո բ ՠջ՞՜թ, 

Ահեկ ՠս հ՜սբպ կզղպ ա՜ջ՟՜ջ՜թփ 

Ոչ ոճսջ՝ ՜ձ՝զթ՟ ըջ՜՝ճսձզ, 

Ի հ՜հո զ յեխթ ե՜կ՜ձ՜ժզ 

Դճս ՜հջ ՜ջ՟՜ջ ՠո զ հՠջժ[ջ]զ, 

Զճջ ՟ճս ՝ձ՜ժզո զ Սզո տ՜խտզ, 

Ն՜յ զսջ դղձ՜կզձ ղճյպ ժճջթ՜ձզ: 

Յճջե՜կ ժ՜ջ՟՜ո աճջ ՜ոպ ՞ջՠռզ, 

Յզղկ՜ձ ՜ջե՜ձ ՞ՠջզո էզձզ, 

Ոջ ՠկ իկճսպ յ՜պճւզջ՜ձզ, 

Ես մՠկ ՞ճջթՠէ գոպ ՜ջե՜ձզ: 

Սճսջ՝ ՜խօդզստ տճ ա՜հո ՞ջՠռզ, 

Շձճջիբ ՜շ՜պձ ճջ լջզ ժճմզ. 

Եո ՠկ հճսոճչ ի՜ս՜պ՜էզ, 

Ոջ աճջ ըձ՟ջՠո հճէճչ ժ՜պջզփ 

Քճ թ՜շ՜հզո՚ Դ՜սզդ ժճմզ 

Ես կ՜ժ՜ձճսձ՚ Խճջզձ ՞ջճխզ, 

Հրջձ զկ՚ Յ՜ժճ՝ զջէռ ՜ոզ, 

Ոջ բջ չ՜ջյՠպ ՜հոկ ՜ջիՠոպզ 

Յզսջկբ վճտջ զձմ ՠո կ՜ոձ ՜շզ, 

Զձճհձձ ՠս աձ՜յ հզղ՜պ՜ժբ, 

Ոջ զկ ՠջժջճջ՟ ոպՠխթճխ ձ՜յ բ: 

Դճս աչ՜ջլձ ՜շձճսո զ Քջզոպճոբ, 

Ոջյբո զսջ ՝՜ձտձ իջ՜կ՜բ, 

Մզճհձ ի՜ջճյջ զձտ յ՜ջ՞ՠսբփ 

Ս՜ժ՜ս ՠս պըկ՜ջ ՝՜ձզո աճջ ող՜էՠէ էզձզկ զ 

՞զջձ, կտ կՠխ՜՟ջբտ, ազ ՜պճջձրտ բջ, ՠս աժ՜պ՜ջՠէ հզ-

ղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձձ զ հ[չ]ՠջնտձ պՠոբտփ 

143՝ Ոչ ոճսջ՝ գձդՠջռճխ, հզղբ ազո, ակՠխ՜սճջ 

Դ՜սզդո զ տճ ՜շ՜պ ճխճջկճսդզսձ՟, ազ ըզոպ ժ՜ջրպ 

ՠկ տճզձ օջիձճսդՠ՜ձ՟, դՠջՠսո ճխճջկՠոռզ զձլ կ՜ջ՟՜-

ոբջձ Աոպճս՜թ ՠս ՟ճս աչ՜ջլո Մճչոբոզ ՜շռՠո, ճջ ճմ 

էդճխ ժճսջճսո՜ձՠէ աեճխճչճսջ՟: Նճհձձ ՠս ՟ճս աճխճջկՠ-

էզո ըձ՟ջՠռճսռ՜ձՠէ, ՠս ՠո հճսոճչ ՠկ, ՠդբ գձ՟ ՜ոՠէ՟ 

տճ էոբ Աոպճս՜թ ՠս ճխճջկզ ՜հո ՞ՠջճհո, ճջ ժճս ՜ձզ-



 

ջ՜վՠկ աիճ՞զո ՠս ժճս աջժՠկ ՠս աժ՜կո ՜ձլզձ զկճհ 

՞ճջթՠկ, ճՙ դբ ճխճջկզ Աոպճս՜թ զձլտզ՛ձ ՠս Տբջ էզռզ 

գձ՟ պբջ՟ զկփ 

183՜ Փ՜շտ չ՜հՠէբ ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ 

ՠս կզ՜ոպճս՜թճսդՠ՜ձ, ՠս կՠթ ՞ճիճսդզսձ պ՜կտ ազջ 

՜ձմ՜վ կ՜ջ՟՜ոզջճսդՠ՜ձ, ճջ ՜հձմ՜վ իճ՞՜ռ՜ս չ՜ոձ 

կՠջ կՠխ՜սճջ՜ռո. ՠս վջժՠ՜ռ զ ՞ՠջճսդՠ՜ձ ո՜պ՜ձ՜-

հզ, աճջ ՠս կՠժձբ Հզձ ՠս Նճջ ժպ՜ժ՜ջ՜ձտո գոպ ժ՜ջծճհ 

՜շ յ՜ժ՜ո՜՞բպոձ ՠս աժ՜պ՜ջՠ՜էձ յ՜պկզ ՜շ ՜հձ, 

ճջ աէկ՜ձձ բ ի՜էթՠէ ՠս ժ՜ջ՟՜ռՠէ: Ս՜ ՝՜ս՜ժ՜ձ ՞՜ս՜-

ա՜ձ բ ձկ՜, ազ չ՜ոձ ճսոկձ՜ոզջ՜ռձ ժ՜ակ՜թ բ Գզջտո 

ի՜կ՜շրպ, հճջ ՠս ճսոկձ՜ոբջձ ի՜ոպզ ՠս կՠժձբ հՠջ-

ժ՜ջ, ազ ճմ ժ՜ջբջ ՜կՠձ՜հձ ճսոկձ՜ոբջ ա՜կՠձ՜հձ 

՞ջՠձտ կիժձզմ զ էկ՜ձ աիՠպ զս ճսձՠէփ Ն՜յ, զ ե՜կ՜ձ՜-

ժզո հ՜հո հճջ զ կՠթ չզղպ ժ՜ ՠջժզջո Կզէզժզճհ հ՜ձրջզ-

ձ՜ռ, ՠս զ կՠթ ձճս՜աճսդզսձ ի՜ոՠ՜է հճջ ՠս զ հՠջժզջձ 

՜կՠձ՜հձ ճմ ՞ճհ ՞ՠ՜[ս]խ տ՜ձ տ՜խ՜տ կզ՜հձ ճջյբո կՠ-

խճսզ, ճջ ՜ձռՠ՜է ՠձ ՠս զ պՠխզո պՠխզո ծզշ բ կձ՜ռՠ-

՜էփ Ն՜յ ըձ՟զջ ՠէՠ՜է ՝՜ջզ ղ՜շ՜սՠխ ՞ջճռո ոջ՝՜ոձՠ-

՜է ՠս յ՜պվ՜ժ՜ձ տ՜ի՜ձ՜հո ծղկ՜ջզպ ոճսջ՝ գոպ 

ժ՜ջ՞զ Մՠէտզոՠ՟ՠժզ Մըզդ՜ջ ՜՝ՠխ՜հձ, ճջ բ 

ջ[՜՝]ճսձզ ՠս զձտ ճմ ՜շձճս հ՜ձլձ: Զճջճհ Աոպճս՜թ զջ 

չ՜հՠէՠէ պ՜ռբ ՠս վճըՠոռբ աչ՜ջո զսջ ՠս ա՞ճջ[թ]ո 

վ՜շ՜ռ զ վ՜շո ի՜ծճհ էզձՠէ Աոպճսթճհ Հրջ ՠս Ոջ՟ճհ ՠս 

Սճսջ՝ Հճ՞ճհձ: Յճջ ՠս ՠժՠոռբ ՜շ ՜ոպճս՜թճսդզսձ ՠս 

ի՜ձ՞զռբ ՠս ՜սդՠս՜ձո ՜շ ձկ՜ ՜ջ՜ոռբ, ՠս հՠպ ՜ոպզռ 

վճըՠէճհ աչՠջզձ ի՜ձ՞զոպձ պ՜հ զջ գձ՟ զ[ս՛ջ] ի՜ծճ-

հ՜ռՠ՜է ոջ՝ճսձտձ, ՠս աթձ՜սխո զսջ, աի՜հջձ՚ աԱձ՟ջզ՜ո, 

ՠս կ՜հջձ՚ աԼզ՝՜ձ՜ձ ՠս աՠխ՝՜հջ զսջ՚ Մժջպզմ, ՠս ա՜-

կՠձ՜հձ ՜ա՞՜պճիկոձ զսջփ 

Ն՜յ ՠսո ՜խ՜մՠկ ա՜կՠձ՝՜ջզ իՠատ, աըճձ՜ջի՟, 

աձկ՜ձճխ Աջ՜ջմզձ կՠջճհ, ազ ՠս ապ՜շ՜յՠ՜էո ՠս ակՠ-

խ՜սճջ ՞ջզմո, ճջ մՠկ ՜ջե՜ձ ՞ջՠէ ա՜ոպճս՜թղճսձմ ՞զջո 

ա՜հո ճջ ժ՜պ՜ջՠռզ աըձ՟ջճս՜թո տճ ՠս ՞ջՠռզ այ՜պ-

վ՜ժ՜ձ ՞զջտո ա՜հո: Ն՜յ հ՜շ՜ձլձ՜ժ՜ձ ՜խրդո լՠջ 

հզղՠո, դՠջՠսո //(183՝) ճխճջկճսդզսձ ՞պռՠկ զ Քջզոպճ-

ոբ ոճսջ՝ ՜խրդզստ լՠջճչտ: Ես ՟ճստ կզճհձ աի՜ջզսջ՜-

սճջձ ՜շռբտ զ հ՜հձ, ճջ յ՜ջ՞ՠսճխձ բ ՝՜ջՠ՜ռ ՜շ՜պ 

գոպ ժ՜կ՜ռ ըձ՟ջճխզձ ճջյբո իջ՜կ՜բ զձտ Փջժզմձ, դբ. 

Բ՜ըՠռբտ ՠս ՝՜ռզռ, ի՜ջռՠռբտ ՠս ՞պմզտ, ըձ՟ջՠռբտ ՠս 

պ՜ռզ լՠա: Ն՜ գոպ ոճհձ հճսոճչ, ՠս ՠո ՝՜ըՠկ, ի՜հռՠկ, 

ըձ՟ջՠկ ճխճջկճսդզսձ զ լբձն ՠս հԱոպճսթճհ պ՜շ՜յՠէ 

՞ՠջճհո՚ Դ՜սզդ դըդ՜՞ջզո, ճջ ՜ա՜պբտ զ կՠխ՜ռ, ազ 

աճջ ՟ճստ ՜ոպ դճխճհտ ՠս Տբջ հՠջժզձո, գոպ զջ ՜ձոճսպ 

իջ՜կ՜ձզձփ Կ՜պ՜ջՠռ՜ս ՞զջտո զ ՝՜յեզձ ՞զջո զ հ՜կ-

ոՠ՜ձձ ո՞ճոպճոզ ԺԷ (17), ճջ պրձ բջ ՜կբձրջիձՠ՜է 

Սճսջ՝ պզջճսիճհձ Աոպճս՜թ՜կրջձ զ կՠթ դվզձ ՉՂԶ 

(1347), ՠս չ՜ոձ ՜հոջ ՞ջՠռզ աՅզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձձ, ճջ զ 

՟բկո բջ չՠջնտ ՞ջճհո: 

228՝ Զ՞ջճխ ոճջ՜` ակՠխ՜սճջ ՟յզջ Մժջպզմ հզղՠ-

ռբտ զ Քջզոպճո, ճՙչ գձդՠջռճխտփ 

295՝ Զիՠա՜իճ՞զ ՠս աժճսո՜ժջրձ` աՄըզդ՜ջ տ՜-

ի՜ձ՜հ, աոպ՜ռրխ ՜ոպճս՜թ՜ղճսձմ ՞ջճռո, հզղՠռբտ զ 

Քջզոպճո կզճչ Տբջ ճխճջկ՜հզս, գձ՟ ձկզձ ՠս աՠխժՠէզ 

՞ջզմո՚ աՄժջպզմ ՟յզջ, կ՜ժ՜ձճսձ՚ Դ՜ձբէլ՜՞, ՠս Աո-

պճս՜թ՚ ալՠափ 

299՝ Զոճսպ՜ձճսձ ՟յզջ` Մժջպզմ Դ՜ձզէլ՜՞ հզ-

ղՠռբտ զ Քջզոպճոփ 

416՝ Էձ հբ՜ժ՜ձ զոժճսդՠ՜ձ, ՜ձաձզձ ձուձճսդՠ-

՜կ՝ զ յ՜հկ՜ձ ո՜իկ՜ձզ, զսջ՜ժ՜ձ բճսդՠ՜ձ ՜ձիՠպ՜-

ա՜սպՠէզ, ՜ձո՜իկ՜ձ, ՠս ո՜իկ՜ձՠէՠ՜ռո յ՜պծ՜շ, ՠս 

ճջճռ ձՠջ՝ՠջզսջ զ ժբպ ո՜իկ՜ձզձ, ՞ՠջ՜՞ճհ՜ժձ զոժճս-

դզսձ, ՜ոպճս՜թ՜յՠպ՜ժ՜ձ ՠս ՞ՠջ՜ժ՜պ՜ջ էճհոձ ի՜-

կ՜պ՜ջ՜թ՚ Եջջճջ՟ճսդզսձ ՜ձոժզա՝ձ կզճչ ՝ձճսդՠ՜կ՝ 

՜սջիձՠ՜է ՠս վ՜շ՜սճջՠ՜է հՠջզո հ՜սզպՠ՜ձո, հ՜ձռՠ՜-

էձ, զ ձՠջժ՜հո ՠս հ՜յ՜շձզձ, ՠս ՜ձ՟ջ տ՜ձ այ՜հկ՜ձ 

ո՜իկ՜ձզ զկ՜ձ՜էՠ՜ռձ, հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ 

Աջ՟, Էձ Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜՝՜ջզ ճմ ժ՜կՠռ՜ս հզս-

ջ՜ժ՜ձ ՝՜ջզոձ կզ՜հձ չ՜հՠէՠէ, ՜հէ ոպՠխթ աբ՜ժո ՜կՠ-

ձ՜հձ հճմբզռ: Իոժ իճսոժ հՠպճհ ՠս ակ՜ջ՟ձ ՝՜ձ՜ժ՜ձ ՠս 

ձՠջիճսձ յ՜հ՜ա՜պ ժ՜կ՜ստ չ՜հՠէՠէ հ՜ձթ՜ըՠէզ ՝՜-

ջզոձ Աջ՜ջմզձ: Ս՜իկ՜ձ ՠս ժճյ՜ջ ճսձՠէճչ ապզջ՜-

ս՜ձ՟ յ՜պճսբջոձ ի՜ոպմզձ, աճջ ՠդբ յ՜իՠ՜է բջ 

հՠպ[ճհ] ՞ՠջ՜ժ՜հ ե՜կ՜ձՠ՜է բջ յ՜պզս: Իոժ ձ՜ ճջ զղ-

ը՜ձ՜ժ՜ձ՜սձ ՞ՠջզղը՜ձ<՞ՠջզղը՜ձ>. ՞ճէճչ գձ՟ 

ի՜ջժզս կպ՜ձբջ ՜սլ՜յ՜պզջ ժճսոզձ, ՞էճսըձ ճպզռձ 

ըճձ՜ջիՠէճչ ծ՜ղ՜ժՠ՜է զ յպխճհձ, ՜հձճսիՠպ ՠս կՠջժ 

ՠս ժճխճյճսպ ՞պ՜ձզսջ հ՜ոպճս՜թ՜ժ՜ձձ ա՜ջ՟՜ջ՜-

ձ՜ռ: Ոսոպզ ոժա՝ձ՜մ՜ջձ պՠոՠ՜է ազսջ ձզսդՠ՜է ըջ՜պ 

հ՜ձ՞ ՠէՠ՜է, իՠպ՜կճսպ ՠխՠ՜է չզջ՜սճջՠռՠէճհձ ռզջ ճս 

ռ՜ձ ժ՜ռճսռ՜ձբ աձ՜ չ՜հջ՜ռ ՠս ՟՜ղպ՜ռ, ՞ջ՜սՠ՜է 

գձ՟ կ՜իճս ՠս մ՜ջմ՜ջ՜ձ՜ռ, ձճս՜ծՠէճչ զ ձՠջտճհ զղ-

ը՜ձճսդՠ՜ձ զսջճհ: Ես ՜հոյբո ահճէճչ ե՜կ՜ձ՜ժո զ 

լՠշձ ճսջճս՜ժ՜ձ յ՜պժՠջ՜ռ այ՜ղպ՜սձ Աջ՜ջմզձ հզձ-

տձ ՞ը//(317՜)ջ՜սՠ՜է ժ՜ջթբջ ՝՜ռ գձժՠռզժ էՠ՜է 

ակ՜ջ՟ձ հԱջ՜ջմՠձ: Հ՜կ՜հձ կ՜իճս չզծ՜ժՠ՜է գոպ Տՠ-

՜շձ չծշզձ, գոպ ճջճսկ պՠոՠ՜է Աջ՜ջմզձ այ՜պժՠջձ 

ըճջ՜ոպՠխթ հ՜հոյզոզ ՜խբպո մ՜ջմ՜ջ՜ձ՜ռ ՞ճէճչ, ճմ 

ի՜ձ՟ճսջեՠ՜է ՞դճսդՠ՜ձռձ ըճջտ, Հ՜հջձ ՝ճէճջզռ, ՜հէ 

հ՜խդՠ՜է հզսջ՜ժ՜ձ կ՜ջ՟՜ոզջճսդՠձբձ, ՠս ձջ՝՜ի՜-

հՠ՜ռ պՠոճսդՠ՜կ՝ զ՝ջ գձ՟ ի՜հՠէզ զ լՠշձ պՠո՜ձճխ՜-

ռձ հ՜հպձբ աըճջիճսջ՟ վջժճսդՠ՜ձ կՠջճհ: Զ՞՜է Բ՜ձզձ 

զսջճհ ՠս ակ՜ջկձ՜ձ՜էձ, աը՜մՠէճսդզսձ, ադ՜խճսկձ ՠս 

ահ՜ջճսդզսձ ՠս ա՜հէոձ ՜կՠձ՜հձ ըճջիճսջ՟ վջժճսդՠ՜ձ 

կՠջճհ: Զճջո զ ՟ճսջո ՠս զ ե՜կ՜ձ՜ժո թ՜ձճսռզձ կ՜ջ՟-

ժ՜հզձո ՜ազձ ՜շ՜ժ՜ս ՠս ՜սջզձ՜ժ՜ս, աճջո ճջճսկ 

յ՜պկզ ՜ոպճս՜թ՜ղճսձմ տձ՜ջո Հզձ ՠս Նճջ ժպ՜ժ՜-

ջ՜ձ՜ռոփ Զճջ ՠս ճկ՜ձտ ոջ՝՜կ՜տճսջտ ՠս ՞ՠջզկ՜ոպ 

տ՜ն ջ՜՝ճսձզտ Հ՜հճռ, զ՝ջ ա՜ղը՜պ՜ոբջ կՠխճս տջպ-



ձ՜ն՜ձ ՜ղը՜պճսդՠ՜կ՝ զ ՝՜ջլջ՜՝ՠջլ էՠջ՜ձռ ահճհե 

տ՜խռջ՜ի՜կ ՠս աէճսո՜պճս կզպո ի՜ս՜տՠ՜է, թ՜ոժՠ՜է 

զ հ՜՞ճսկձ կ՜ձժ՜ձռ ՠժՠխՠռսճհ ճսոճսկձ՜ոզջ՜ռ՚ ի՜կ՜-

շ՜սպՠ՜է ՠս յ՜հթ՜շ՜ռճսռՠ՜է ՝՜ռ՜հ՜հպՠռզձ, ճջճռ 

հզղ՜պ՜ժ ձճռ՜ ՜սջիձճսդՠ՜կ՝ ՠխզռզփ 

Զճջ ՠս ճկձ` չ՜ձ՜ժ՜ձ ՠս ժճսո՜ժջ՜սձ տ՜ի՜ձ՜հ, 

ճջճհ ՜ձճսձ Սպՠվ՜ձձճո չՠջ՜ժճմզսջ Կ՜ձմռզ, ՝՜աճսկ 

՜ղը՜պճսդՠ՜կ՝ զ կզ պճսվ ի՜ս՜տՠ՜է աձ՜ըժզձ ՝՜-

ռ՜հ՜հպՠ՜էոձ զ ոջ՝ճռ ի՜ջռձ ՜ոպճս՜թ՜ա՞ՠռզռձփ Զճջ 

ՠս ՠո՚ ձճս՜ոպ թ՜շ՜հ Քջզոպճոզ ՠս պջճսյ ՜կՠձՠռճսձ 

ոյ՜ո՜սճջ ՝՜ձզ Տՠ՜շձ Մըզդ՜ջ ժճմՠռՠ՜է, զ ժճխ-

կ՜ձռ Աջՠսՠէՠ՜ձ, հ՜խ՜՞ո պ՜շ՜յ՜ձ՜ռ ՠս մտ՜սճջճս-

դՠ՜ձ պ՜ջ՜ղը՜ջիզժ էզձՠէճչ, ՠժզ զ ձ՜ի՜ձ՞ո Կզէզժ-

ւճհ, զ ՟՜շձ ՠս հ՜ձ՝՜ջզ ե՜կ՜ձ՜ժզ, զ կ՜հջ՜տ՜խ՜տո 

Սզո: Ես պՠո՜հ առ՜ձժ՜էզ կ՜պՠ՜ձո ա՜հո, ՠս հճհե պճ-

մճջկ՜կ՝ ոջպզ զկճհ չ՜շՠռ՜ զ ոբջ ոճջ՜, ՠս ռ՜ձգ՜հզ, 

դբ էզձբջ իձ՜ջ աո՜ ՞՜խ՜վ՜ջՠէփ Ես չ՜ոձ ազ ճմ բզ ժ՜-

ջ՜սխ ՜ձլ՜կ՝ զ ժզջ ՜ջժ՜ձՠէ, ազ ՜ձպՠխՠ՜ժ բզ ՞ջմզ 

ՠս վ՜ձ՜տզ կ՜ջկձճչ, ՠս ժ՜ջզ ՜խտ՜պ զ ՞ճհզտ. ՠս 

չ՜ոձ ՜հոջ կՠթ՜ս ռ՜ս՜ստ պ՜ջ՜ժճսոՠ՜է ժ՜հզ, ՠս 

պրվկ՜կ՝ գխլզս ՜հջբզ զ ոբջ ոճջ՜փ Իոժ ովճվզմձ ՜կՠ-

ձ՜հձ պ՜ջ՜ժճսոՠէճռ ճմ ՠդճխ ազո զ ՝՜ռ, ՜հէ ճկձ ՝՜-

ձզս հճջ՟ճջՠէճչ ՠս ճկձ պջ՜ստ, ՠս ճկձ ՜ձլ՜կ՝ ՜ղը՜-

պճսդՠ՜կ՝, ՠս ՜ս՞ձճսդՠ՜կ՝ձ Աոպճսթճհ ոժո՜ ՠս ՜ջ՜-

ջզ ա՜սջզձ՜ժձ հՠջժճսո ի՜պճս՜թո, ՠս ՠպճս ա՜շ՜նզձ 

ի՜պճջձ հ՜ոպճս՜թ՜ոբջ ճկձ՚ Դ՜սզդ ՜ձճսձ, ՠս աչՠջ-

նզձ ի՜պճջձ զ չ՜ձ՜ժ՜ձ ճկձ ՟յզջ՚ Մժջպզմ ՜ձճսձ, 

աճջ ՠս կՠթ՜ս ՜ղը՜պ՜ձ՜ստ ՠս ղձճջիզսձ Աոպճսթճհ 

վճսդճչ հ՜ձժ ի՜ձզձ ՠս էռզձ ավ՜վ՜՞ ոջպզ զկճհփ Աջ՟, 

ՠխՠս ոժզա՝ձ ՠս ՜ս՜ջպ ոճջ՜ զ հ՜ոպճս՜թ՜յ՜ի կ՜հ-

ջ՜տ՜խ՜տո Սզո, ճմ զկճհ ժ՜ջճխճսդՠ՜կ՝, ՜հէ ղձճջիզսձ 

Աոպճսթճհ ՠս ՜ս՞ձ՜ժ՜ձճսդՠ՜կ՝ ՝՜ջզ ՜ջ՜ձռ, զ դճ-

ս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձո Հ՜հճռ ՉՂՁ (1347), զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ-

՜ձ պՠ՜շձ Մըզդ՜ջ՜, ՠս զ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձ Հ՜հճռ 

Կճոպըձ՟ՠ՜, ՠս հ՜շ՜նձճջ՟ճսդզսձ տ՜խ՜տզո պբջ Բ՜-

ոզէզճոզփ Աջ՟, ճջտ չ՜հՠէբտ հ՜հոկ ոՠխ՜ձսճհ հճ՞ձ՜ի՜կ 

՝՜ջՠ՜ռ, ՜խՠջո՜ջժճս կ՜խդ՜ձ՜ստ ՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ 

Տբջ աիճ՞ՠսճջ ՠս ակ՜ջկձ՜սճջ ՠջ՜ըպ՜սճջոձ կՠջ: Եսո 

՜շ՜սՠէ // (417՝) ա՜հձճոզժ, ճջ զ ՞ջ՜սխմբտձ կ՜ոձ՜ժ-

ռՠռ՜ձ, գձ՟ ճջո ՠս՚ այ՜ջճձ Հ՜ձբո Ձ՜՞ճսժձ, ճջ ակՠա 

հճհե ի՜հջ՜՝՜ջ ժճս ըձ՜կբ ձ՜ՠս ՜սջզձ՜ժզձ ղձճջիճ-

խզձ, ՠս զկճհ ՜ձ՜ջե՜ձզո՚ Մըզդ՜ջ՜հ, ՠս թձճխ՜ռձ զ-

կճռ իճ՞ՠսճջ՜ռ ՠս կ՜ջկձ՜սճջ՜ռ, ՠս ՠխ՝՜ջռ ՠս ՜ա-

՞՜հձճռ: Զճջ ի՜հռՠկ հ՜կՠձ՜շ՜պ Փջժմբձ, ազ ահզղ՜սխ-

տո ՠս ահզղՠռՠ՜էոձ ՜շի՜ո՜ջ՜ժ ՞ջՠոռբ զ ՞զջձ ժՠձ-

՟՜ձզ, զ կ՜պՠ՜ձոձ չՠջզձ Հ՜սջ, վ՜շ՜սճջ էզձՠէ զ կբն 

ոջ՝ճռ զսջճհ. ՜կբձփ 

Աջ՟, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ոկ՜ պՠոճսդՠ՜կ՝ ժ՜կ ժ՜ջ-

՟՜էճչ, ժ՜կ ՜սջզձ՜ժՠէճչ ՜խզ՜խՠջո կ՜խդ՜ձ՜ստ ՠս 

՝ճէճջճչ ոջպզս հզղՠոնզտ զ Քջզոպճո կզճչ Տբջ ճխճջկ՜-

հզս ազո՚ աոճսպ՜ձճսձ ՞ջզմո աՄժջպզմ ՟յզջ, ճջ ա՜ձճսձ 

կզ՜հձ ճսձՠէճչ ՠս ՞ճջթո՚ ճմ ՠս աի՜ջ՜ա՜պ ՠխ՝՜հջձ զկ՚ 

ապբջ Յճի՜ձբո, կ՜ժ՜ձճսձ՚ Դ՜ձզէլ՜՞, ՠս աթձ՜սխոձ 

կՠջ ՠս ճջ հզղբտ՟, հզղՠ՜է էզնզտ ՜շ՜նզ Քջզոպճոզ. ՜-

կբձփ 

Ես ՜ջ՜ջզ աոժզա՝ձ ի՜պճջճհձ զկճհ զ կ՜ջ՞՜ջբբձ 

Յճսձ՜ձճս, ճջ բ կզձմՠս ռ՜հեկ տո՜ձ պՠպջփ Սը՜է՜ձ՜ռ 

ՠս ըճղճջճսդՠ՜ձ ՠս ՜ձ՜ջիՠոպճսդՠ՜ձ, ճջ զ ոկ՜, ՜ձ-

կՠխ՜՟զջ էՠջճստ, ազ ՜հոմ՜վ բջ ժ՜ջ կՠջ, ՠս հճհե ձՠ-

խբ՜տ հ՜ա՞բձ Իոկ՜հբէՠ՜ձփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 1՜, 245՝, 421՝ Գզջտո Սճսջ՝ Էն-

կզ՜թձ՜ բփ 
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 ԺԷ — XVII 

ԹԵՐԹ՚ 103. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜՝, 3՝, 103՜՝փ ՊՐԱԿ՚ 1×1+Ա—
Թ×12 (Թ 6)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, ը՜խճխզ ճխժճհա ՠս պ՜շՠջ էճսո՜՟ջճղ-
կճչ փ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 21,3×16փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ 
ՏՈՂ՚ 37փ ԿԱԶՄ՚ ՝՜ռ չ՜ջ՟՜՞ճհձ կճկէ՜դ , դզժճսձտգ՚ ոՠս ՞ճջ-
թճս՜թտ, կզնճսժգ՚ ոպճս՜ջ՜դճսխդ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդփ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 
1+1, դճսխդփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջ,դ՜ձ՜տզռ ՞ջ՜-
՟՜ղպգ ՞ճսձ՜վճըճս՜թ, պՠխ—պՠխ ռՠռ՜ժՠջ, ճջճղ դՠջդՠջ չՠ-
ջ՜ձճջճ՞ճս՜թփ 

 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 2՜—102՝ [Մՠժձճսդզսձ Հձ՞՜կ՜պՠձզձ ՜ջ՜-

ջՠ՜է Վ՜ջ՟՜ձ՜հ չ՜ջ՟՜յՠպզ] 
1. 2՜ Բ՜ձ ՜շ Գջզ՞ճջ ՠս Հ՜կ՜ա՜ոյ չ՜ջ՟՜-

յՠպ՜ռ ՜շ ըձ՟ըջրխտձ կ՜պՠձզո, զ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ 

չ՜ջ՟՜յՠպզ — Բ՜ձտ բ ՝ձ՜սճջՠ՜է ՜շ կ՜ջ՟ձ զ ՝ձճս-

դՠ՜ձո կՠջճսկ... 

՜. 2՜—3՜ Աջ՜ջՠ՜է Վ՜ջ՟՜ձ՜հ չ՜ջ՟՜յՠպզ, 

ո՜ժո Մՠժձճսդՠ՜ձ Աջ՜ջ՜թճռփ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձճսդզսձ 
— Հ՜ս՜պ՜ջզկ ՞՜ձլճսռձ Աոպճսթճհ ՠս կՠթ ի՜ա՜ջ՜-

յՠպձ... 

՝. 4՜—54՝ [Մՠժձճսդզսձ Ծձձ՟ճռ ՟յջճսդՠ՜ձփ 

Գէճսը ՜շ՜նզձ — Ի] ոժա՝՜ձբ ՜ջ՜ջ Աոպճս՜թ աՠջ-

ժզձոփ Բ՜ակ՜՟զկզ էոզ ՜ձճսձ՟. Սժա՝՜ձ՟... 

2. 55՜ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձճսդզսձ ՜շ իՠխզձ՜ժձ պբջ 

Հ՜կ՜ա՜ոյ ՠս պբջ Գջզ՞ճջ, զ ո՜պ՜ջճխբ Մՠժձճս-
դՠ՜ձո — Աձկզնճռ ՝՜ջՠժ՜կձ ՠս ի՜ս՜պ՜ջզկ ի՜ա՜-

ջ՜յՠպձ զսջճռձ Աոպճսթճհ... 



 

Ահէ լՠշ՜՞զջտ ճսձՠձ հ՜ս՜ջպ. «Ահո ձ՜ը՜՟ջճսդզսձ 

՜շ զկ՜ոպճսձ իՠխզձ՜ժձ բ պբջ Հ՜կ՜ա՜ոյ ՠս ՜շ էո՜ոբջ 

չ՜ջ՟՜յՠպձ Գջզ՞ճջ զ ո՜պ՜ջճխբ ՜հոկ դ՜ջ՞կ՜ձճսդՠ՜ձ 

էճսո՜սճջ ՠս յ՜ձթ՜յ՜հթ՜շ ՠջն՜ձզժ ոճվՠոպբոզ Վ՜ջ՟՜-

ձ՜հ ՠս չ՜ջ՟՜յՠպզձ ՠխ՝՜հջժ՜ձձ հզղճսկձ զ Քջզոպճոբ Աո-

պճսթճհ կՠջճհ. ՜կբձ». լՠշ. 1003, 105՝փ 

՜. 55՜ Եջժջճջ՟զ կ՜պՠձզ Մճչոզո՜ժ՜ձ ՞ջջճ-

ռձ Եէզռ ՟յջճսդՠ՜ձ: Յ՜շ՜ն՜՝՜ձճսդզսձ — Ահո ՞զջտ 

ձ՜ը՜կՠթ՜ջ ՠս յ՜պճս՜ժ՜ձ ի՜կ՜ջՠ՜է ճջ՟սճռձ Իո-

ջ՜հբէզ... 

՝. 55՝—77՝ Մՠժձճսդզսձ Եէզռ ՟յջճսդՠ՜ձփ 

Գէճսը ՜շ՜նզձ — [Ա]հո ՠձ ՜ձճս՜ձտ ճջ՟սճռձ Իոջ՜հբ-

էզ կպՠէճռձ հԵ՞զյպճո... 

3. 77՝ Եջջճջ՟ կ՜պՠձզ կճչոզո՜ժ՜ձ ՞ջճռձ 

Ղՠսպ՜ժ՜ձ ՟յջճսդՠ՜ձփ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձճսդզսձ — Եջ-

ջճջ՟՜ժ՜ձ կ՜պՠ՜ձ կճչոզո՜ժ՜ձ ՞ջճռո ճսձզ հզձտՠ՜ձ 

ո՜ժ՜ս ՜շո... 

՜. 78՜—83՝ Մՠժձճսդզսձ Ղՠսպ՜ժ՜ձ ՟յջճսդՠ-

՜ձփ Գէճսը ՜շ՜նզձ — [Ե]ս ժճմՠ՜ռ Տբջ ըրոՠռ՜ս գձ՟ 

Մճչոբոզ... 

4. 84՜ Չճջջճջ՟զ կ՜պՠձզ կճչոզո՜ժ՜ձ ՞ջճռձ 

Թճսճռ ՟յջճսդՠ՜ձփ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձճսդզսձ — Ի մճջզռ ՠ-

խՠ՜էտո ՠս իջ՜սզջՠ՜էտ զ ձճհձ... 

՜. 84՝—9՜ Մՠժձճսդզսձ Թճսճռ ՟յջճսդՠ՜ձփ 

Գէճսը ՜շ՜նզձ — [Հ]ջ՜կ՜հբ Մճչոբոզ ՠս Աի՜ջճձզ 

հՠջժջճջ՟ճսկձ ՜կզ ՠէ՜ձՠէճհ ձճռ՜... 

5. 89՝ Հզձ՞ՠջճջ՟ կ՜պՠձզ կճչոզո՜ժ՜ձ ՞ջճռձ 

Եջժջճջ՟ րջզձ՜ռ ՟յջճսդՠ՜ձփ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձճսդզսձ — 

Թՠսրտ ՜ջ՜ջմ՜ժ՜ձ ՠս ՜ձծ՜շՠէզ ըձ՜կրտ ՜կՠձ՜ոճսջ՝ 

Հճ՞սճհձ... 

՜. 90՜—102՜ Մՠժձճսդզսձ Եջժջճջ՟ րջզձ՜ռ 

՟յջճսդՠ՜ձ: Գէճսը ՜շ՜նզձ — [Ա]հո ՠձ յ՜պ՞՜կտ 

աճջ ըրոՠռ՜ս Մճչոբո... 

— 102՝ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ չ՜ջ՟՜յՠպզ ՜ջ՜ջՠ՜է Յզ-

ղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ — Ակբձճխճջկ Աոպճս՜թ, ՜ձճը՜ժ՜է, 

՜ձհզղ՜մ՜ջ... վ՜շ՜սճջՠոռճստ աձ՜ Հ՜ջ՝ ՠս ՜կՠձ՜-

ոճսջ՝ Հճ՞սճչձ հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձ (՜շ՜սՠէ 

գձ՟՜ջլ՜ժգ պՠո լՠշ. 1094, 398՝—400՜)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

83՝ (Բձ՜՞ջզձ ժզռ)... Ես Վ՜ջ՟՜ձ՜հ չ՜ջ՟՜յՠ-

պզ ճխճջկճսդՠ՜կ՝ զ ձկ՜ձբ. ՠս զձլ՚ պ՜շ՜յՠ՜է ճ՞-

սճհո վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ 

89՜ (Բձ՜՞ջզձ ժզռ)... Ես Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ 

կՠջճհ վ՜շտ, ՠս կՠա կՠխճսռՠէճռո ճխճջկճսդզսձ զ ձկ՜-

ձբ ՜հեկ ՠս հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 2՜ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Մ՜ձճսժ. 

1798փ 
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 ՌԿԴ — 1615 

ԳՐԻՉ՚ Թճջճո ՟յզջփ 
ԹԵՐԹ՚ 103. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—4՝, 100՜—3՝փ ՊՐԱԿ՚ 1×4+Ա—

Ը×12 (Ը 11)+1×4փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ ՟ՠխձ՜սճսձ, էճսո՜՟ջճղկճչ (պ՜ջ-
՝ՠջ՚ 1—4, 100—103)փ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 24,5×19,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժ-
ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 55փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟, ղ՜՞՜ձ՜ժ՜-
՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ՞ճջ-
թճս՜թտփ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 1+1, դճսխդփ 

 
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟՚ 5՜փ 

Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձ (75՜)փ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ-
՞ճսռ՜՞զջ (5՜), դշմձ՜՞զջ (75՜)փ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, 
ճսջճս՜՞թ՜հզձ: 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջ, պՠխ—պՠխ ռՠ-
ռ՜ժՠջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ պՠխ—պՠխ տՠջթճս՜թ, ՜ձժզսձձՠջգ՚ կ՜-
ղճս՜թփ 

 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 5՜—99՝ [Մՠժձճսդզսձ Հձ՞՜կ՜պՠձզձ ՜ջ՜-

ջՠ՜է Վ՜ջ՟՜ձ՜հ չ՜ջ՟՜յՠպզ] 

Տՠո լՠշ. 1139, 2՜—102՝. 1/5՜ (ըճջ՜՞զջ՚ Ն՜ը՜-

՟ջճսդզսձ Ծձձ՟ճռձ պՠոճսդՠ՜ձ ոջ՝ճ իրջձ Վ՜ջ՟՜ձ՜ ՜շ 
ըձ՟ջրխ կ՜պՠձզռ)փ ՜/5՜—6՜ (ըճջ՜՞զջ՚ Աղը՜ջի՜էճսջ 

ՠս պզՠաՠջ՜էճսջ չ՜ջ՟՜յՠպզձ Վ՜ջ՟՜ձ՜ ՜ո՜ռՠ՜է Մՠժ-
ձճսդզսձ Աջ՜ջ՜թճռ)փ ՝/6՜—52՝ (՜ձըճջ՜՞զջ)փ 2/52՝ (՜ձ-

ըճջ՜՞զջ ոժ. «Հ՜ա՜ջ՜յՠպձ ըճջճռձ...»փ Ոսձզ ՜ս՜ջպ)փ 

՜/53՜ (ըճջ՜՞զջ՚ Դյջճսդզսձտ Եէզռ)փ ՝/53՜—75՜ (՜ձըճ-

ջ՜՞զջ)փ 3/75՜ (ըճջ՜՞զջ՚ Ղՠսպ՜ժ՜ձ ՟յջճսդզսձձ)փ 

՜/75՜—81՜ (՜ձըճջ՜՞զջ)փ 4/81՜՝ (ըճջ՜՞զջ՚ Թզստ, Թզստ 

ՠս ՟՜ջլՠ՜է Թզստ)փ ՜/81՝—6՝ (՜ձըճջ՜՞զջ)փ 5/86՝ (ըճջ՜-

՞զջ՚ Եջժջճջ՟ ՜սջբձտ)փ ՜/86՝—99՝ (՜ձըճջ՜՞զջ)փ Յզղ. 

իՠխ./99՝ (չջն. ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ 

Բ. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձ ԺԷ ՟., ՝ճէճջ՞զջ] 
99՝ Աոպզծ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ՜ձ — Ես ՜ոպզ-

ծ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ՜ձ ՜շ ոճսջ՝ Մՠոջ[ճյ], ճջ ՜-

ջ՜ջ ՞զջ ՜ա՞զո... ի՜ոՠ՜է բ զ չՠջզձ ե՜կ՜ձ՜ժո ՜շ 

կՠա չՠջն՜ռՠ՜էո, ՜կՠձ՜հձզ չ՜հՠէ բ վ՜շտ հ՜սզ-

պՠ՜ձոփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

75՜ Ես զձլ՚ կՠխ՜յ՜ջպ Թճջճո ՞ջմզ ճխճջկճս-

դզսձ զ ձկ՜ձբփ 

81՜ (Բձ՜՞ջզձ ժզռ)... Վ՜ջ՟՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզ ճ-

խճջկճսդզսձ ի՜հռՠռբտ զ ձկ՜ձբփ Ես զձլ՚ պ՜շ՜յՠ՜է ճ-

՞ճհո ճխճջկճսդզսձ զ ձկ՜ձբ ՠս զկճյռձ ՜կՠձ՜հձզ. ՜կբձփ 



86՝ (՝ձ՜՞ջզձ ժզռ)... Ես Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ կՠ-

ջճհ վ՜շտ ՠս կՠա՚ կՠխճսռՠէճհո ճխճջկճսդզսձ զ ձկ՜ձբ 

՜հեկ ՠս կզղպ ՠս հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ Աս՜ջ-

պՠռ՜ս դվ[զձ] ՌԿԴ (1615), հճսձզո ՜կոճհ ԻԳ, րջձ Ոսջ-

՝՜դ, լՠշ՜կ՝ ոճսպ՜ձճսձ Թճջճո ՟յջզ՚ Մզդտճհզ ճջ-

՟ճհձ. կբժ Ոխճջկՠէճչ հզղբտ, ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ զ Ք-

ջզոպճոբ, ճջճսկ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ Հ՜հջ կՠջ, 

ճջ հՠջժզձոփ 
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Գէ՜լճջ ՉՁԴ — 1335 

ԳՐԻՉ՚ Գջզ՞ճջ տիհ.փ ՍՏԱՑՈՂ՚ Ս՜ջ՞զո տիհ.փ 
ԹԵՐԹ՚ 332. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜՝, 332՝փ ՊՐԱԿ՚ 1×1+Ա—ԻԱ×16 

(Ժ 8, ԺԸ 4, Ի 12, ԻԱ ժջժ.) +1×3փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 
24,7×16,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջ (՜ձ՜ձճսձ ՞ջմզ՚ 
302՜—319՝)փ ՏՈՂ՚ 31—33 (2՝—301՝), 40—41 (302՜—29՝)փ 
ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ՚ ՟շձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ 
պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժպ՜ս: 

 

 

  

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջ 
/305՝/փ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ձ՜ջձն՜՞ճհձփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճսփ ԺԱ ՟.փ 
1 (Ա) + 1 (Բ), ոպ՜ռճս՜թ կբժ դՠջդզ գձ՟է՜հձ՜ժզ ի՜պճսկզռփ 
Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ՝ճէճջ՜՞զթ  
ՠջժ՜դ՜՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ Բ՝, Ա՜, Բ՜, Ա՝ «[///...Զզ ճջյբո վ՜հէ՜ժձ 
վ՜հէ՜պ՜ժՠ՜է զ] ձՠջտճհ ՠջժձզռ... Յՠպ ՜հձճջզժ ՜ոբ զ կպզ զս-
ջճսկ///» (ԺԷ 24—ԺԸ 4)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. էճսո՜ձռ՜հզձ կ՜ոՠջճսկ ըճձ՜սճսդՠ՜ձ 
դՠդՠս իՠպտՠջ, վճտջզժ յ՜պշճս՜թտձՠջ, պՠխ—պՠխ ռՠռ՜ժՠջփ 
Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժձՠջգ ըճսձ՜ռ՜թ ՠս ռՠռ՜ժՠջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 2՝—305՝ [Մՠժձճսդզսձ ՝՜ձզռձ Սճխճկճձզ 

Նՠջոզոզ Լ՜կ՝ջճձ՜ռսճհ] 

Տՠո լՠշ. 1142, 3՜—354՝. 1/2՝—171՜փ Յշն՝./2՝—

3՝փ ՜/3՝—171՜փ Յզղ. իՠխ./ 144՜փ 2/171՜—241՝փ 

Յշն՝./171՜՝փ ՜/171՝—241՝փ 3/242՜—305՝փ Յշն՝./242՜՝փ 

՜/242՝—305՝փ Գջմզռ «...հճջճռ ՠս կզ ՞ճէճչ» ՠս «Զ՝՜ջՠ-

ջ՜ջձ ՠս ա՝՜ջՠ՜ռ պվճխձ Աոպճս՜թ» ՝՜շՠջզ կզնՠս ՜սՠէ՜-

ռճս՜թ. «Եո՚ Ս՜ջ՞ոզ յզպ՜ժ՜ջ՜ջ տ՜ի՜ձ՜հ, ալՠսձ ճսձՠէճչ, 

՝՜հռ ՞ճջթձ յ՜ժ՜ոփ Աջ՟, ՜խ՜մՠկ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ հզղՠէ ակՠա 

ՠս ակզձ՜ժՠռ ՠխ՝՜հջձ զկ ակզսո Ս՜ջ՞զո ոճսջ՝ ոջպզս ՠս ՜-

ձՠջժ՝՜հ ՝՜ձզս, ՠս Աոպճս՜թ հզղճխ՜ռ՟ ՠս հզղՠէճռո ՜շի՜ո՜-

ջ՜ժ ճխճջկՠոռզ»փ 

Բ. 308՝—27՝ Հճ՞զ՜յ՜հթ՜շ ոճսջ՝ իրջձ՚ էճսո՜-

սճջ Վ՜ջ՟՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզ ՜ջ՜ջՠ՜է Հ՜կ՜շրպ 
կՠժձճսդզսձ Եջ՞ճհ ՠջ՞ճռձ, յ՜ջա ՠս ՟զսջ՜ի՜ո, զ 
ըձ՟ջճհ չ՜ջ՟՜յՠպզձ Կզսջ՜ժճոզ 

— 305՝—6՝ [Յ՜շ՜ն՜՝՜ձճսդզսձ] — Նկ՜ձ բ ՜ջ-

տ՜հճսդզսձ ՠջժձզռ ՞՜ձլզ թ՜թժՠէճհ... 

՜. 306՝—27՝ [Մՠժձճսդզսձ] — Հ՜կ՝ճսջՠոռբ ազո 

զ ի՜կ՝ճսջզռ ՝ՠջ՜ձճհ զսջճհ, ազ տ՜խռջ ՠձ... 

— 327՝ [Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ իՠխզձ՜ժզ] — Իոժ ՟ճս, 

ՠխ՝՜հջ կՠջ, կղ՜ժ՟ կճջՠձՠ՜ռ ՠս ՜խպ—՜խպ ՜ձ՝ճսո՜-

՝ՠջ չ՜հջ՜ռ, ՜ձճհղ կՠա ծ՜ղ՜ժ հ՜ջ՜ե՜կ ՠս հճհո հԱո-

պճս՜թ չ՜ջ՟՜յՠպ Կզսջ՜ժճ[ո], ճջ ի՜ջժՠռճսռզմ իջ՜-

կ՜ձո ՠս ՞ճսեզսձ կ՜իճս տՠա ՜ոՠէ ակՠջձ կՠջլ՜ժ՜ռ, 

կճսթՠջ ակՠա զ պճսձ ՞զձճհ ՠս ՠխճհ, ըձլճջճհ ՠս ձշձՠ-

ձՠ՜ռ ՟ջ՜ըպզ, ղխդ՜հզստ ՜ջե՜ձ՜սճջ ճպզստ ի՜հՠէ, 

էոՠէ ՠս ըրոՠէ, իճպճպՠէ ՠս ղ՜սղ՜վՠէ աժՠ՜ձո ՠս ա՜ձ-

կ՜իճսդզսձ ա՞՜հջ՜ձրտ ՝զսջ տ՜ձտ՜ջճհ յ՜ջպ՜ժ՜ձօտ 

զսջ՜տ՜ձմզսջ կ՜ո՜կ՝, ճջ ՜ձ՜ըճջեՠէՠ՜ռձ բզձ ՜ջե՜-

ձ՜սճջտ: Ք՜ձ ազկ՜ձ՜է ՠս ա՜ոՠէ կՠթ բջ զձլ ՠս ոճոժ՜-

էզ, ո՜ժ՜հձ գձ՟ճոպ՜տ ՠս ՜շ՜տ հճհո կՠթ՜՞ճհձ, ՠդբ 

՜ջ՟ ՠսո ՠժձ Տբջձ ՠս ժճմբ տՠս, ճմ ա՜ջե՜ձ՜սճջ ճտ, ՜հէ 

ակՠխ՜սճջո ազո ճմ հ՜յ՜ղ՜ս կզ՜հձ հ՜ձռՠ՜է ժՠձ՜ռձ, 

՜հէՠս հ՜ձ՝՜սո ՠս հ՜ձծ՜շ հճսջ՜ըճսդզսձ ի՜ջո՜ձՠ՜-

ռձ, ազ ա՜ջկ՜ռճսոռբ աՠջժզձո ՠս // (328՜) աՠջժզջ, 

աճջ ոճչճջ բ կզղպ ՜շձՠէ ճջտ ՠս ՞պ՜ձզձ զ ՞զջո հ՜հո: 

Ր՜ի՜՝ ՠս Բ՜՝ՠէճձզ ՠս Եդբճյզ՜հ զ ՝՜ռ ՠ՟ՠ՜է ա՜-

շ՜նզձ ժՠջյ՜ջ՜ձձ ՠս ՜ոպճս՜թ՜ա՞ՠ՜ռ ՠխՠ՜է, աճջ 

ՠս ՟ճս կզղպ ՜խրդՠոռՠո ա՜հո էզձՠէ զ ժ՜ջճխ ՠս զ ժ՜-

կՠռճխ Տՠ՜շձբձ: Ես կՠտ տՠա ղձճջի ճսձՠէճչ ղ՜պ ՞ճիճս-

դՠ՜կ՝, լՠշձ՜ջժՠռ՜տ հզղՠո ՝՜խլ՜ձ՜ռ ի՜հռկ՜ձձ տճ, 

ալՠշձ հճսոճհձ զ Քջզոպճո պ՜էճչ կպ՜տ հ՜ձիճսձ ըճջո 

ՠս ՠէ՜տ: Եդբ ՝ՠջ՜տ զձմ զ չՠջ տՠա ռ՜ձժ՜էզ զջո, ճջ 

՞պ՜ձզձ հ՜հոյզոզ թճչճսո, մճսձզկ զձմ ՜ոՠէ, Տբջձ ՞զ-

պբ պճսճխձ, ճջճսկ ՠջժջյ՜՞ՠոռՠո հ՜շձճսէձ զձմ ՠս 

աոը՜է՜ձոձ զձլ ի՜կ՜ջՠէ ճսխխՠոռՠո րե՜ձ՟՜ժ՟ զձլ 

հ՜կՠձ՜հձզփ Ս՜ժ՜հձ աիձ՜ա՜ձ՟ճսդզսձո ի՜ոճսոռՠո 

առ՜հ՞ ՠս առՠջՠժ ՜ձկճշ՜ռ հ՜խօդո, ՠս ա՟՜հ ձճսբջ 

պ՜ռՠո Սզճչձզ կօջձ Վՠջձճհ, զ ՞՜սզդո ձճջ՜ գձժձՠէճչ 

զ՝ջՠս աճսպ կզ լզսդՠձՠ՜ռփ Ո՛ ՞զպբ, դբ կ՜ձժճսձտ ձճ-

ջ՜ զ կպ՜ձՠէձ ՜շռՠձ ՠս ռճսռռՠձ ձկ՜ զ ըձ՟ջճսդզսձո 

զձտՠ՜ձռ ՠս զ տ՜սճսդզսձ կՠափ Բ՜ռՠջՠո աձ՜ ՠս ՝ՠջժ-

ջՠ՜է պՠո՜ձՠէճչ, հճջ՟զո զսջ կզ՜ժռՠէճչ ակՠա զ ղձճջ-

իո վՠո՜հզձ զսջճհ Յզոճսոզ, ՠս Հօջձ ՞դ՜թզ, ՠս Հճ՞ճհձ 

ճխճջկ՜թզ, ճջճսկ ՜կՠձ՜հձ ըձ՟ճսդզսձ ՠս ոբջ ՠս 

ռձթճսդզսձ զ ոճսջ՝ո զսջ ՠս հ՜ջ՜ջ՜թո, ՠս զ տՠա ՠս զ 

կՠա, ՠս զ կՠջ ՠջ՜ըպրջոձ, հ՜կՠձ՜հձ հ՜սզպՠ՜ձո ՠս 

հ՜սզպՠ՜ձո ՠս հ՜սզպՠձզռ, հ՜սզպՠ՜ձփ 

Գ. 328՜—31՜ Մՠժձճսդզսձ Եջ՞ո ՠջ՞ճռձ իճ՞բ-

ը՜շձ զկ՜ոպ՜յ՜պճսկ ՜շձձ Սճխճկճձզ, ՜ջտ՜զ 
Իոջ՜հեխզ, աճջ ՜ջ՜ջՠ՜է բ պՠ՜շձ Գջզ՞ճջզ ձՠջ՜ձլ-

ձ՜սճջ տ՜ի՜ձ՜հզ, իճ՞բղձճջի չ՜ջ՟՜յՠպզ՚ ճջ՟ճհ 
պՠ՜շձ Խճոջճչ՜հ, աճջ տջզոպճո՜ոբջ ՜ջտ՜հձ Գճսջ-
՞բձ ո՜ժո զսջճ ՠջժՠխ՜թճսդՠ՜ձ ռ՜ձժ՜ռՠ՜է ՜հոկ 
պ՜շզ, կՠթ՜ս ՜խ՜մ՜ձօտ ՠս ըձ՟ջճս՜թճչտ ՠպ Մՠժ-



 

ձՠէ աԱշ՜ժո վՠո՜զձ ՠս ի՜ջոզձձ, ճջ ՝՜ռ՜հ՜հպնզ 

կՠժձճսդՠ՜կ՝ զ Քջզոպճո ՠս հՠժՠխՠռզ 

Տՠո լՠշ. 1104, 48՜—116՜. Ն՜ըՠջ՞՜ձ/328՜—9՝փ 

՜/329՝—30՝փ ՝/330՝—1՜ (կզ՜հձ ոժ. «...ի՜կ՝ճսջՠոռզ ազո զ 

ի՜կ՝ճսջզռ ՝ՠջ՜ձճհ զսջճհ»)փ Յզղ. իՠխ./մզտփ 

Գջմզռ՚ 331՜ «Ահէ ՜հո ՜ոպ՜ձ՜սջ աժ՜հ ՜շռբ, ճջ զ 

՞ջբ Ն՜ջՠժ՜ ոջ՝ճհ, չ՜ոձ ազ ՜շ՜նզժ՜հո աձճհձ ճսձզ արջճս-

դզսձ ա՜շ՜ն՜՞ջՠէճռո, աճջ էճսո՜սճջ ՜ձճսձձ Աոպճսթճհ` 

Վ՜ջ՟՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզ ՠխՠս ի՜ս՜տՠ՜է»փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

1. 44՜ (Կ՜ջկջ՜՞զջ) Զոպ՜ռ՜սխ կ՜պՠձզո աՍ՜-

խճկճչձՠ՜ձ Աշ՜ժզո, ՠս ակՠժձՠ՜է ՠս այ՜ջաՠ՜էո զ 

Նՠջոզոբ ՠյզոժճյճոբ, աի՜կ՜ձճսձ՜ժզջ աՍ՜ջ՞զո 

յ՜պճս՜ժ՜ձ տ՜ի՜ձ՜հ ՠս գձպզջ ժջ՜սձ՜սճջ աոպ՜-

ռ՜ս աոճսջ՝ պ՜շզո ՞ջՠ՜հ տջզոպճո՜ժզջ տճ ժՠձ՟՜ձզ 

՜կՠձ՜հձ ա՜ջկզստ զսջճչտփ Ահէՠս ազո, ա՜ձյզպ՜ձ ՠս 

ա՜ձ՜ջիՠոպ ՞ջզմ՚ Գջզ՞ճջ ոճսպ՜ձճսձ տ՜ի՜ձ՜հզ ՠս 

աթձճխոձ կՠջփ 

171՜ Զոպ՜ռզմ ոճջզձ՚ աՍ՜ջ՞զո տ՜ի՜ձ՜հձ հզղՠէ 

՜խ՜մՠկ, ՠս ա՜կՠձ՜կՠխ ՞ջզմ` Գջզ[՞ճջ]փ 

305՝ (Տՠո իՠխզձ՜ժզ հզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձզ գձ՟՞թճ-

ս՜թ պճխՠջգ)փ 

328՜ Փ՜շտ Փջժմզձ /Ես գձ՟ ոպ՜ռճխզձ /Յզղ՜-

պ՜ժ ՞ջմզձ (ձկ՜ձ՚ 329՜, 330՜, 330՝)փ 

331՜ Ահէՠս ըճղճջճսդՠ՜ձ ՞ջզո ՠս ոը՜է՜ձ՜ռ 

՜ձկՠխ՜՟զջ (էՠջճստ)փ 

331՜ Իոժ ՜ի՜ ՞ճիճսդզսձ ՠս վ՜շո չՠջ ՜շ՜տՠո-

ռճստ ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ զ ոՠշզռ ՠս կ՜ո՜ձռ 

՜ջ՜ջ՜թճռ հ՜կՠձ՜հձ հ՜սզպՠ՜ձ. ՜կբձփ 

Ի դվ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ Հ՜հժ՜աՠ՜ձո պճսկ՜ջզ ՉՁԴ 

(1335), ՠս հ՜ղը՜ջի՜ժ՜էճսդզսձ Պճսո՜զպ ը՜ձզձ, ճջ 

հ՜ա՞բձ ձՠպճխ՜ռ: Յճջե՜կ ժ՜պ՜ջՠռօ կ՜պՠ՜ձո ՜ո-

պճս՜թ՜հզձ զ ՞թՠէճհ, ՞ճհե պ՜ջ՜թՠռ՜ս, դբ Պճսոպզ-

՜ձ հ՜սՠէ՜ս զ ի՜ջոձ զսջփ Թ՜՞՜սճջճսդզսձ Հ՜հճռ Ղՠ-

սճձզ ՝՜ջբյ՜ղպզ, ձկ՜ձՠ՜է ձ՜ըձՠ՜ռձ ոջ՝ճռ 

Կճո[պ՜ձ՟ձզ ՠս], Թբճ՟[ճոզ], գոպ ՜հձկ յո՜ժՠ՜է զ ի-

ջՠղպ՜ժ[՜ռ], ՠս զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձձ պՠ՜շձ Յ՜-

ժճչ՝՜, ՠս զ չ՜ջ՟՜յՠպճսդզսձ կ՜ձժ՜ձռ Սզճձզ պՠ-

՜շձ զկճհ, չո՜կ՜ժ՜ձ ՜ձհ՜խդ իշՠպճջզձ՚ հԵո՜ՠ՜, ճջ 

՝՜ջզ ժ՜կրտ ղձճջիՠ՜ռ արջզձ՜ժո, ՞ջՠէ ա՟յջճսդզսձո 

՜շ՜ժօճջ ի՜ձծ՜ջճհ ՜ոպճս՜թ՜հձճհձ Սճխճկճձզ, աճջ 

՝՜ռ՜հ՜հպՠ՜է բ Նՠջոբոզ ՜ջտՠյզոժճյճոզ՚ Ղ՜կշրձզ 

պՠ՜շձ ՠս պզՠաՠջ՜էճհո չ՜ջ՟՜յՠպզփ Ի ձ՜ի՜ձ՞զո 

Սզսձՠ՜ռ, զ ՞՜ս՜շզո Վ՜հճհլճջ, ՝՜ջլջ՜՟զպ՜ժ կՠ-

ձ՜ոպ՜ձզո Գէ՜լճջ, ճջ հ՜ձիկճսպ ՠս ՞ձմճս ՜ջ՜ձռ 

Գ՜հէ՜լճջ ՜ոզ, հճջո ի՜ս՜տՠ՜է իջծւզձ զ ոկ՜ ի՜ջ՜-

ա՜պ թձճսձ՟տ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռճհ Հ՜հժ՜ազձո պճիկզ, զ 

պ՜ջվճսկձ ոզջճհ ՜ձծ՜շ ըճջիջ՟ճհ պձրջբձճսդՠ՜ձ 

՜ձկ՜ի վՠո՜զձ Յզոճսոզ: Ըոպ Եէէ՜՟՜ժ՜ձ ո՜իկ՜ձ 

յ՜հկ՜ձզ, ճջտ հճէճչտ զ ոճռ՜ձբ ՜ղը՜պՠռ՜ձ զ թջ՜՞-

ջճսդզսձ ոճջ՜, իջ՜կ՜ձո ձ՜ը՜ո՜ռՠ՜է ՜շձձ, ճսոպզ 

հ՜հպձ՜՞ճհձ իկպ՜՝՜ջ պՠոճխ՜ռ հ՜հէ՜պ՜ջ՜ա ՞ջմ՜-

ռոփ Աջ՟, ճջ ճտ յ՜պ՜իզ հ՜ջլ՜ձո ՜ձղճսձմ, ՝՜հռ ՝՜-

ձօճջ զ՝ջ ժՠձ՟՜ձ, գձդՠջռՠ՜է հզղՠոնզտ զ ՝՜ջզ աոպ՜-

ռօխ ոճջ՜հ ՠս աչ՜հՠէօխ՚ աՍ՜ջ՞զո տ՜ի՜ձ՜հ, ճջ ի՜ձ-

՟ՠջլՠ՜է բ ՞՜ս՜ա՜ձ ՜շ[ձ]ճսէ ջ՜՝ճսձզ, ՠս աՠխ՝՜հջ զ-

սջ կզ՜հձ՜ժ[ՠռ], ՠս ՜կՠձ՜հձ կՠջլճջօտ զսջՠ՜ձռփ Ոՙ, 

ճտ, ճջ ի՜ձ՟զյզտ կ՜պՠձզո ժ՜ջ՟՜էճչ, հզղՠոնզտ զ 

տ՜խռջ հճհոձ կՠջ Քջզոպճո ՠս զ Հ՜հջ Նճջզձ ՠս զ Հճ՞զձ 

Սճսջ՝ ՠս Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձձ ՜ձլձ՜սճճջճսդզսձ ՠս կզ ՝-

ձճսդՠ՜կ՝ ՜ոպճս՜թճսդզսձ ճխճջկՠոռզ ի՜ո՜ջ՜ժ կզ՜-

ա՜աճհձ՚ հզղՠէճռո ՠս հզղՠէճռո ՠս հզղՠռճխ՜ռ՟. ՜կբձ, ՜-

կբձփ Ն՜ՠս ազո՚ ա՞թճխ կ՜պՠձզո աԳջզ՞ճջ, դՠջՠսո ՜ջ-

ե՜ձզ ՜շձբտ հզղկ՜ձ, ՠս ակՠջոձ ՜կՠձ՜հձ Քջզոպճո Յզ-

ոճսո: Հ՜հջ կՠջ ճջճսկ վ՜շտ հ՜սզպ[ՠ՜ձո] հ՜սզպՠ՜-

ձզռփ 

236՜ Իկ պՠպջ ոժո՜թփ 

241՝ Շ՜՝՜դ (ձճհձ՚ 244՝, 278՝, 290՝, 305՝)փ 

260՝ Իկ պՠպջ չՠջնփ 

262՝ Շ՜՝՜դ. Սճսջ՝ ը՜մփ 

281՝ Սճսջ՝ Գբճջ՞փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 329՜ (ԺԴ—ԺԵ ՟՟.) Ես զձլ, ճջ ոպ՜ռ՜հփ 

330՝ Սպ[ՠվ՜ձճո] չ՜ջ՟՜յՠպփ 

331՝ Զչՠջնզձ ոպ՜ռճխո ՜ոպճս՜թ՜հզձ պ՜շզռո՚ 

աՍպՠվ՜ձճո չ՜ջ՟՜յՠպո, ճջ ոպ՜ռ՜հ աո՜հ զ ի՜է՜է 

գձմզռ զկճհ հԳՃ (300) ՟ջ՜կ, հզղ՜պ՜ժ զձլ ՠս թձրխ՜ռ 

զկճռփ Աջ՟, ՜խ՜մՠկ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ կ՜ձգճսձտ Սզճձզ, 

վ՜վ՜քճխտ Աոպճս՜թ՜ղճսձմ Հզձ ՠս Նճջ ժպ՜ժ՜ջ՜-

ձ՜ռձ, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ Աշ՜ժ՜ռ Սճխճկճձզ գձդՠշձՠէճչ 

ժ՜կ ՜սջզձ՜ժՠէճչ, հզղՠռբտ աՍպՠվ՜ձձճո չ՜ջ՟՜յՠ-

պո ՠս ազկ թձրխոձ ՠս ա՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջտձ 

զկ, ՠս ճջ ակՠա հզղկ՜ձ ՜ջե՜ձզ ՜շձբտ, զձտձ կ՜ջ՟՜-

ոբջձ Աոպճս՜թ, ճջ ՜շ՜պձ բ զ պճսջո, հզղճխ՜ռ՟ ՠս հզ-

ղՠռՠէճռո ճխճջկճսդզսձ յ՜ջ՞ՠսբ ՠս զձտձ ՜սջիձՠ՜է 

հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ 

2. 332՜ (Նրպջ՞զջ, 1712դ) 

Թչ՜ժ՜ձզո Հ՜հժ՜ժ՜ձզ՚ 

ՌՃԿԱ (1712)—զ 

Տբջ Աջզոպ՜ժ զ չ՜ձտո ՠժզ, 

Ժ՜կ՜ձ՜ժ զձմ ՜ոպ կձ՜ռզ, 

Ես ա՜հո ՞զջտո վ՜վ՜՞՜ձրտ 

Ծ՜հջբ զ թ՜հջ ՟ճսջ[ո] ՞լՠռզփ 

3. 2՜ (ԺԸ ՟. ձրպջ՞զջ) Յզղ՜պ՜ժ բ ա՜հո Աշ՜-

ժ՜ռ Մՠժձճսդզսձո Ա՞ճսէՠռզ Թրկ՜հ չ՜ջ՟՜յՠպզձ, ճջ 

ոպ՜ռ՜ս ՜ձլզձ զսջ ՠս ՠպ հզղ՜պ՜ժ զսջ թձճխ՜ռ զսջճռ 

զ չ՜ձո Սջ՝ճհձ Թրկ՜հձ ՜շ՜տՠէճհձփ Ոջ ճտ ի՜ձ՟զյզ 

գձդՠջռկ՜կ՝, հզղՠոռբ ակզճչ Հ՜հջ կՠխ՜հզս աչՠ-

ջճյ՞ջՠ՜է ա՜ձճս՜ձոձփ 



ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 250՜, 329՝ Գզջտո Սճսջ՝ Էն-

կզ՜թձ՜ բփ  

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 2՜, 332՝, Պ՜պ՜շզժ— յ՜իյ՜ձ՜ժ 

Բ՝փ 
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 ՊԼԸ — 1389 

ԳՐԻՉ՚ Նՠջոբոփ 
ԹԵՐԹ՚ 355. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—2՝, 355՜՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—Լ×12 (Բ 

11, Լ 8)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 24,2×16,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժ-
ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 29փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟, ղ՜՞՜ձ՜ժ՜-
՞ճհձ ժ՜ղզ ՟շձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ոՠս ժպ՜սփ 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 3՜փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 62՜, 165՜, 202՜, 277՝փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ հճսղժ՜յ՜ջզժ (165՜), ՝ճսո՜ժ՜ձփ 
Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջ, ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, 
կ՜ձճսղ՜ժ՜՞ճհձ, ոՠսփ 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Յճչի՜ձձճսփ Ժ—
ԺԱ ՟՟.փ 1 (Ա) + 1 (Բ), ոպ՜ռճս՜թ կբժ դՠջդզ գձ՟ՠջժ՜հձ՜ժզ ՠջ-
ժպ՜ժճսկզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ՝ճէճջ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ Կ՜ջ-
՟՜է՚ Ա՝, Բ՜, Ա՜, Բ՝ «///[Աոբ]զձ, ճմ ո՜ բ ճջ ձոպբջ... ՠս ազ ժճհջ 
[թձ՜ս]///» (Թ, 8—21)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ճջճղ դՠջդՠջ չՠջ՜ձճջճ՞ճս՜թ, կ՜ո՜կ՝ 
ռՠռ՜ժՠջ, պՠխ—պՠխ վճտջ յ՜պշճս՜թտձՠջ: Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ 
պՠխ—պՠխ տՠջթճս՜թփ 

 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 3՜—354՝ [Մՠժձճսդզսձ ՝՜ձզռձ Սճխճկճձզ 
Նՠջոզոզ Լ՜կ՝ջճձ՜ռսճհ] 

1. 3՜—202՜ Տՠոճսդզսձ Աշ՜ժ՜ռձ Ս՜սխճկճձզ 
Նՠջոբոզ ՠյզոժճյճոզ Տ՜ջոճձզ, զ դվզձ Հ՜հճռ ՉԻԱ 
(1272) ՜ս՜ջպՠ՜է 

—3՜—4՝ [Յ՜շ՜ն՜՝՜ձճսդզսձ] — Հ՜ձ՟ՠջլՠ՜էտ 
Աոպճսթճչ կըՠէ զ տձձճսդզսձ... 

՜. 4՝—202՜ [Բ՜ձ] Ճ՜ձ՜մՠէ ազկ՜ոպճսդզսձ ՠս 
աըջ՜պ ...: [Մՠժձ.] Իկ՜ոպճսդՠ՜ձ ՜ձճսձ զ ա՜ձ՜ա՜ձ 
պՠո՜ժո ՝՜ռ՜պջզ... 

— 164՝—5՜ [Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ իՠխզձ՜ժզ] 
Տՠՙո Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձտ լՠշ՜՞ջճռ, Աձդզէզ՜ո, 1951, 

բն 603: 

2. 202՜—77՜ [Մՠժձճսդզսձ Ժճխճչճխզ]  
— 202՜ [Յ՜շ՜ն՜՝՜ձճսդզսձ] — Աշ՜ժ՜ռձ ՞զջտ 

ըջ՜պբ կ՜ջ՟ժ՜ձ... 

՜. 202՜—77՜ [Բ՜ձ] Ոսձ՜հձճսդզսձ ճսձ՜հձճս-
դՠ՜ձռձ, ՜ո՜ռ Ժճխճչճխձ ...: [Մՠժձ.] Ես գձ՟՟բջ ժճմբ 
ազձտձ ՜ոպ Ժճխճչճխ.... 

3. 277՝—354՝ [Մՠժձճսդզսձ Իկ՜ոպճսդՠ՜ձ] 
— 277՝–8՜ [Յ՜շ՜ն՜՝՜ձճսդզսձ]. Իկ՜ոպճս-

դզսձ Սճխճկճձզ —Վՠջձ՜՞ջբ ՜ոպզ ճսո՜ձզկտ... 
՜. 278՜–354՝ [Բ՜ձ] Սզջՠռբտ ա՜ջ՟՜ջճսդզսձո, 

ճհտ ՟՜պզտ աՠջժզջ... [Մՠժձ.] Դ՜պճխտ ՠջժջզ ճմ կզ՜հձ 
դ՜՞՜սճջտ... 

Ժ (62՜) ՠս ԻԵ (165՜) ՞էճսըձՠջգ ձՠջժ՜հ՜ռճս՜թ ՠձ 

զ՝ջՠս ՠձդ՜՝՜եզձձՠջ ՜շ՜ձլզձ ծ՜ժ՜պ՜ա՜ջ՟ճչ, էճսո՜ձ-

ռ՜ա՜ջ՟ճչ ՠս ըճջ՜՞ջճչփ Բ՜ռզ ՜հ՟, զսջ՜տ՜ձմզսջ ՜շ՜ժզ 

ոժզա՝գ, ՞ջՠդբ, կզղպ կ՜պձ՜ձղճս՜թ բ էճսո՜ձռտճսկ, զոժ 

ոպճջզձ էճսո՜ձռտձՠջճսկ ՝ՠջճս՜թ ՠձ ՜շ՜ժձՠջզ դճս՜ի՜-

կ՜ջձՠջգփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

205՝ Զ՞ջ՜սխո հզղՠռբտ զ Քջզոպճո Յզոճսո: 
229՝ Զ՞ջ՜սխո հզղՠռբտ զ Քջզոպճո Յզոճսո, զ Տբջ՟ 

կՠջփ 
270՝ Աձի՜ջժզ պըշՠէ, ըզոպ ձրպջ ՠո ՞ջՠէփ 
274՜ ՊԼԸ (1389,  ձճհձգ ձ՜ՠս՚ 277՜)փ 
277՜ աՆՠջոբո ՜ձ՜ջե՜ձ ոյ՜ո՜սճջ ՝՜ձզ ՜խ՜-

մՠկ հզղ[ՠէ] ՠս ՜ձկՠխ՜՟ջՠէզ ՜ջլ՜ժՠ՜է զ ՝՜կ՝՜ո՜ձռփ 
348՜ Փ՜ձ՜տզո կպրտ ՠս ՠխՠշձ՜աՠխթ ժ՜կրտո զ 

ոպճջ՜՞ջՠ՜է կ՜պՠձզո /// (հ՜նճջ՟ պճխգ՚ ՠաջ՜ի՜-
պճս՜թ)փ 

354՝ Աոպ՜ձրջ ՟՜ջլՠ՜է չՠջ՜պջՠոռզ ՞ճիճս-
դզսձ ՠս վ՜շտ հ՜կՠձ՜հձ ՠխ՜ժ՜ձ ՝ձճսդզսձ ՜ձի՜պ 
՜ձն՜պկ՜ձձ ՠս ՠջջ՜ժ ՠա՜ժզձ, ճջ ազկ ՜խժ՜խժ ՠս 
վ՜ձ՜տզ ՜ձյ՜պ[ս]ճսդզսձո ՜ջե՜ձ՜ռճհռ պՠո՜ձՠէ 
աէջճսկձ ՜ոպճս՜թ՜ըրո ՠս կՠխո՜տ՜սզմ էճսո՜սճջ պ՜-
շզոփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜, 61՝, 73՝, 355՝փ 
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 ԺԳ — XIII 

ԳՐԻՉ՚ Գջզ՞ճջփ ՍՏԱՑՈՂ՚ յ՜ջճձ Կճոպ՜ձ՟զձփ 
ԹԵՐԹ՚ 293փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԼԱ×12 (Ա—Ե՚ մզտ, Զ 8, Ը Ժ, ԺԴ, ԺԷ, 

ԻԱ, ԻԲ, ԻԴ 10, ԺԱ 11)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 24,2×16,5փ 
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 25փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜-
ա՜ջ՟, ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, ՟շձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, 
՜ոպ՜շգ՚ ժպ՜սփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 148՜, 
188՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմ-
ձ՜՞զջ, ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ղ՜պ դՠջդՠջ գձժ՜թ, ճջճղ դՠջդՠջ՚ ՠա-
ջ՜ի՜պճս՜թ, չՠջ՜ձճջճ՞ճս՜թ, ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջ, կ՜ո՜կ՝ 
ռՠռ՜ժՠջ. չՠջնզձ կ՜ոճսկ ճջճղ դՠջդՠջզ պ՜շՠջգ նձնճս՜թ ՜ձգձ-
դՠշձՠէզփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ` դՠդՠս՜ժզ տՠջթճս՜թ ճս կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1՜—287՝ [Մՠժձճսդզսձ ՝՜ձզռձ Սճխճկճձզ 

Նՠջոզոզ Լ՜կ՝ջճձ՜ռսճհ] 
Տՠո լՠշ. 1141, 2՝—305՝. 1/1՜—187՝փ Յշն՝./մզտփ 

՜/1՜—187՝ (ոժ. դՠջզ. «///Ես ժզձձ գձ՟ ՜շ՜ն էզձզռզ 

ձկ՜...». իկկպ. լՠշ. 1141, 42՝)փ Յզղ. իՠխ./147՝փ 2/մզտփ 



 

3/188՜—287՝փ Յշն՝./188՜—9՜փ ՜/189՜—287՝փ Յզղ. 

իՠխ./287՝փ 

Բ. 288՜—9՜ Տՠ՜շձ Նՠջոբոզ ոջ՝ճհ ժ՜դճխզժճ-

ոզ Հ՜հճռ Բ՜ձ իճկՠջ՜ժ՜ձ ՜ո՜ռՠ՜է հզղ՜պ՜ժ՜-
ջ՜ձ Աշ՜ժ՜ռձ Սճխճկճձզ ՜ջտ՜հզ, գոպ պ՜շզռ ՜հ-
՝ճս՝ՠձզռձ պ՜ձռ ճ՞ՠ՜է («Ա—Ք») — Աոպճս՜թՠխբձ 

իճ՞սճնձ զ ոկ՜, /Խ՜խ՜խճսդՠ՜ձ ՜ձճսձ ՜ջտ՜հ... 

Կզռ ճսձզ՚ 

 Զ՞՜ձլգո ա՜հո աճջ ժ՜ զ ոկ՜, 

Մզ ՟՜ձ՟՜խզտ տըձՠէ գաո՜. 

Զզ ճմ ՠջժջզ բ ո՜ էճսկ՜ 

Ոմ ///, ճջ ճմ կըձ՜. 

Ահէ ճջ իճ՞սճչ տըձձբ գաո՜ 

Յՠջժձզռ ըճջ՜ձոըձ ՝ձ՜ժբ ձ՜փ 

Փ՜շտ տՠա, ՜ձո՜իկ՜ձ ՜ձճսձ ՠս 

՜ձաճս՞՜ժ՜ձ ՜ձլձ՜սճջճսդզսձ՚ Հ՜հջ ՠս 

Ոջ՟զ ՠս Հճ՞զ Սճսջ՝. ՜կբձփ 

Գ. 289՜—93՝ Նճջզձ Նՠջոբոզ ոջ՝ճհ ՠյզոժճյճ-

ոզ Կզէզժՠռսճհ Տ՜ջոճձզ Խճջիըջ՟՜թճսդզսձ չ՜ոձ 

ճսխխ՜վ՜շ ի՜ս՜պճհ ՠժՠխՠռսճհ, ճջ զ Սճսջ՝ Եջջճջ-
՟ճսդզսձ ՠս զ պձ՜սջբձճսդզսձ Քջզոպճոզ — Հ՜ս՜-

պ՜կտ զկ՜ռ՜ժ՜ձզո ՞զպճսդՠ՜կ՝ աԱոպճս՜թ ձ՜ըտ՜ձ 

ա՜կՠձ՜հձ... չ՜ոձ ազ ժ՜ջՠէզ բջ Աոպճս՜թճհ ՠս աձ՜ /// 

(ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ,. պՠո պյ. Վՠձՠպզժ, 1847, բն 1)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

20՝ Քջզոպճո Աոպճս՜թ չ՜հՠէՠէ պ՜ռբ ա՞զջո 

ա՜հո գձդՠջռ՜ոբջ ՠս ՜ոպճս՜թ՜ոբջ զղը՜ձզձ՚ յ՜ջճձ 

Կճոպ՜ձտՠ՜հ. ի՜ո՜ժ՜ս կ՜ձժ՜ձ, ՜հէ զկ՜ոպճս-

դՠ՜կ՝՚ ՞ՠջ՜՞ճհձ թՠջճռ, էռՠ՜է ըճիՠկ՜ժ՜ձ ըճջիջ-

՟ճչ հ՜ոպճս՜թ՜պճսջ յ՜ջ՞ՠս՜ռ Սճսջ՝ Հճ՞սճհձ. ՜-

կբձփ Ես զձլ, կՠխ՜սճջ ՞ջմզո՚ Գջզ՞ճջզ կՠխ՜ռ դճխճս-

դզսձ ղձճջիՠոռբ. ՜կբձփ 

147՝ Զ՜ոպճս՜թ՜ոբջ ՠս ա՝՜ջՠյ՜ղպ զղը՜ձձ՚ 

այ՜ջճձ Կճոպ՜ձ՟զձ, աոպ՜ռ՜սխ ՞ջճհո հզղՠռբտ զ 

Քջզոպճո: Ես ազո` ակՠխ՜սճջ ՞ջզմո Գջզ՞ճջ ՜խ՜մՠկ հզ-

ղՠէ զ Տբջ, ՠս Աոպճս՜թ ալՠա հզղբփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

188՝ (Նրպջ՞զջ) 

Ջ՜կ՜էձ ՠս ՠո՚ Կ՜ջ՜յՠպո Վ՜ջ՜՞ՠռզ 

Եյզոժճյճո Վ՜ոփճսջՠռզ, 

Իձլ ՠխ՝՜ջ աո՜հ ժ՜ջ՞ՠռզ, 

Զպբջ Յ՜ժճ՝ Ոսշճսձժ՜ջռզ 

Զ՜ղ՜ժՠջպզէձ ոզջՠռզձտ 

Ես ոճսջ՝ ՞ջճռո իզկձ՜ջժՠռզձտ 

ՅԷնկզ՜թզձ կՠթ // (189՜) տ՜խ՜տզձ 

Ի ՟՜շձղ՜պ ե՜կ՜ձ՜ժզձ, 

Յ՜յըոպ՜կ՝ՠէ Բ՜հ՜ազպզձ 

Նճհձ զձտձ Աոպճս՜թ ՜շ՜նձճջ՟ՠռ 

Յ՜ս՜ջպ ի՜ձՠձտ ա՝՜ձտ Ժճխճչճխզձփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 135՝ (պ՜շՠջ)փ 

1144 
Ժ Ո Ղ Ո Վ Ա Ծ Ո Յ  

Սյ՜պժՠջպ ՞՜ս՜շ ՊԼԷ — 1388 

ԳՐԻՉ՚ Յճի՜ձձբոփ Կ՜ակճխ՚ Մժջպզմփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Կզջ՜ժճո ՠս 
Յճի՜ձձբոփ 

ԹԵՐԹ՚ 433. մ՞ջճս՜թ՚ 433՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԼԷ×12 (Ա, ԼԱ 10, ԼԷ 
5)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 26,3×17փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ 
ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 29փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟, ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ 
ժ՜ղզ ՟շձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ժ՜ջկզջ ժպ՜սփ 

 

ՄԱՆԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 1՜փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 61՜, 170՝, 210՜, 293՝, 381՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջ, 
ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջ (293՝)փ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպ, ՟ՠխզձ, ղ՜-
՞ձ՜ժ՜՞ճհձ, ձ՜ջձն՜՞ճհձփ 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — 2 (Ա, Բ) + 1 (Գ)փ Ա—Բ՚ 
[Թբճ՟ճջՠպճո Կզսջ՜ռզ՛] Մՠժձճսդզսձ Ս՜խկճո՜ռփ ԺԱ ՟.փ Սպ՜-
ռճս՜թ կբժ դՠջդզ ՠջժպ՜ժճսկզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, կզ՜ոզսձ, ճսխխ՜-
՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ Գ՚ Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜պդբճոզ, Ժ—ԺԱ ՟՟.փ Սպ՜-
ռճս՜թ կբժ դՠջդզ գձ՟է՜հձ՜ժզ ի՜պճսկզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, 
՝ճէճջ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ Գ՝, Գ՜ «///[Ա]կբձ ՜ոՠկ լՠա, 
՟զսջ՜՞ճհձ էզռզ ՠջժջզձ ոճ՟ճկ՜ռսճռ... Զզ ճմ զձմ բ զ թ՜թճսժ///» 
(Ժ 15—26)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդզսձզռ ըճսձ՜ռ՜թ ճս ՟ՠխձ՜թ, 
պՠխ—պՠխ վճտջզժ յ՜պշճս՜թտձՠջփ Ն՜ըժզձճսկ՚ ձճջճ՞ճս՜թփ 
Կ՜ակզ ժ՜ղզձ դՠդՠս՜ժզ տՠջթճս՜թ, ՜ձժզսձձՠջճսկ՚ տզմ կ՜ղճս՜թփ 

 

 

  

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1՜—379՜ Տՠոճսդզսձ Աշ՜ժ՜ռձ Սճխճկճձզ 

Նՠջոեոզ ՠյզոժճյճոզ Տ՜ջոճձզ, զ դճս՜ժ՜ձզ ի՜-

հճռ ՉԻԱ (1279) ՜ս՜ջպՠ՜է 

Տՠո լՠշ. 1141, 2՝—305՝. 1/1՜—209՝փ Յշն՝. /1՜—

2՝փ ՜/2՝—209՝փ Յզղ. իՠխ./170՜փ 2/210՜—93՜փ Յշն՝./210՜փ 

՜/210՜—93՜փ Յզղ. իՠխ./293՜փ 3/293՝—379՜փ Յշն՝./293՝—

4՝փ ՜/294՝—379՜փ Յզղ. իՠխ./379՜՝ (իկկպ. լՠշ. 1142, 

354՜՝, չՠջնճսկ հ՜սՠէճսկ՚ «Ի դճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձո Հ՜հճռ ՉԼԱ 

(1282)»)փ 

Բ. 381՜—430՝ Վ՜ջ՟՜ձ՜ չ՜ջ՟՜յՠպզ ՜ջ՜-

ջՠ՜է Պ՜ջաճսդզսձ Եջ՞ճ ՠջ՞ճհձ, զ հճհոձ Քջզոպճո 

Տՠո լՠշ. 1141, 305՝—27՝. Յշն՝. 381՜—3՜փ Մՠժ-

ձճսդզսձ/383՜—430՝փ Յզղ. իՠխ./430՝—1՜փ 

Գ. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձտ ԺԵ—ԺԶ ՟՟.] 
1. 380՝ (ԺԵ ՟. ձրպջ՞ջ՜ձկ՜ձ ՝ճէճջ՞զջ) Ի ՟զ-

կ՜ռ թճհէ ՜շ՜նձճջ՟ՠ՜ռ, չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ, ՠյզոժճ-



յճո՜ռ, տ՜ի՜ձ՜հզռ, ճջճչ էզձզձ ըձ՜կ՜թճստ եճխճ-
չջ՟ՠ՜ձձ ՜հոյբո բ ՞ջՠ՜է 

՜. 380՝ Եդբ ՠխՠս եճխճչ ՠյզոժճյճո՜ռ ՠս կզ ճ-

կձ զ ձճռ՜ձբ... 

՝. 380՝ Էղ դՠս՜սճջ ՠս ի՜ս ոկյ՜ժ՜սճջ, ճջ 

ը՜ս՜ջ՜՞ձ՜ռ մխնզժ ՠս էճսո՜պՠ՜ռ ՝ճս ... ի՜ս ՠս դՠսձ 

իճսճչձ բ դՠսփ 

2. 432՝—3՜ (ԺԶ ՟., ՝ճէճջ՞զջ) [Յ՜խ՜՞ո ՝՜ձզռ 

Սճխճկճձզ — Զ]ճջ ՜ոբ ոճսջ՝ ի՜հջձ Եվջՠկ, ՠդբ, Սճ-

խճկճձ Իկ՜ոպճսձ հՠպ կՠխ՜ռձ... դբյբպ ՠս ճմ ՠջՠսզ զ 

՝ձ՜՞զջոձ Սճխճկճձզփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՆԱԽԱԳԱՂԱՓԱՐԻ 0ՐԻՆԱԿԻ 

431՜՝ Ի դճսզո հՠսդձի՜ջզսջՠջճջ՟զ մճջՠտպ՜ո՜-

ձՠջճջ՟զ (1265) ՠխՠս Մՠժձճսդզսձ Եջ՞ո ՠջ՞ճհձ զ Վ՜ջ-

՟՜ձ՜՚ զ ՞զպձ՜ժ՜ձ զ պզՠաՠջ՜էճհո ՠս հզկ՜ոպճսձ 

չ՜ջ՟՜յՠպբ: Յ՜ոպճս՜թ՜կՠջլ Սճսջ՝ ճսըպո Հ՜խ-

՝՜պ՜, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սճսջ՝ Նղ՜ձզո վջժճսդՠ՜ձ կՠ-

ջճ // (431՝) ՜ջՠ՞՜ժ՜ձո ՠս իրջ ՠս ի՜ս՜տճխզ ոջ՝ճս-

դՠ՜ձո կՠջճ, զ յ՜պջզ՜ջգճսդՠ՜ձ Հ՜հճռ Կճոպ՜ձ՟-

ձՠ՜, ՠս Հՠդկճհ՚ յո՜ժ՜սճջզձ կՠջճ, ՠս հ՜ջիզՠյզոժճ-

յճոճսդՠ՜ձ պբջ Յճչ՜ձձզոզ, աճջ զ ժ՜կո զսջ ըձ՜-

կՠոռբ ՠս զ ոբջձ զսջ կՠթճսոռբ Քջզոպճո Աոպճս՜թ կՠջ, 

Բ՜ձձ վՠո՜հ՜ռՠ՜է ՠս ի՜ջոձ՜աս՞ՠռՠ՜է. ՜կմբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

61՜ ԶԿզջ՜ժճո ՠս աթձրխոձ զսջ՚ աՅճչ[՜ձբո] ՠս 

աԹ՜նզժ, ՠս աժճխ՜ժզռձ զսջ՚ աԲճսէխ՜ձ ՠս աթձրխո ձճ-

ջզձ, ճջ ՠձ կզ՜՝՜ձ ոճսջ՝ ճսըպզո: Յզղկ՜ձ ՜ջե՜ձզ 

՜շձբտ յ՜պ՜իճխտ ոճսջ՝ պ՜շզո, ՠս դճխճսդզսձ կՠխ՜ռ 

ի՜հռբտ զ Քջզոպճոբ, ՠս Աոպճս՜թ ալՠջձ դճխռբփ 

293՜ Զղ՜ի՜սՠպ ն՜ձո ՠս ա՜սժպ՜ժ՜ջ չ՜ոպ՜ժո 

աճջ զ չ՜խ ե՜կ՜ձ՜ժ՜ռ գխլ՜հզ ՞պ՜ձՠէ. Հճ՞զձ Աո-

պճս՜թ ճջ էռճսռզմձ բ ՜կՠձ՜հձ ՝՜խլ՜ձ՜ռ, ձ՜ ՠէզռ 

առ՜ձգճսդզսձո զկ: Ահէՠս արջ՜ռճհռ աձճս՜ոպճսդզսձո զկ 

ՠս ա՜ձժ՜ջճսդզսձո թջՠէ աո՜ կՠխո՜կ՜թ կ՜պ՜կ՝ո, 

իջ՜կ՜ձ՜ս ջ՜՝ճսձՠ՜ռո ՠս ՠջ՜ըպ՜սճջ՜ռո կՠջ՚ Յճ-

ի՜ձզոզ ՠս Կզջ՜ժճոզ, ճջ գոպ իճ՞ճս ՠս գոպ կ՜ջկձճփ 

Ն՜ՠս թձ՜սխ՜ռձ կՠջճռ ՠս ՠխ՝՜ջռձ, ճջտ զ եճխճչձ ՠձ 

՜հձկ ՠջժձզ հզղ՜պ՜ժզ, չ՜ոձ ՠս դճխճսդզսձ ՞պՠէճ/// 

(1 պճխ՚ տՠջթճս՜թ)փ 

379՝ Գջՠռ՜ս զկ՜ոպ՜պզյ ի՜ձծ՜ջճսձ՜ժ ՜ո-

պճս՜թ՜ըրո կ՜պՠ՜ձո ՜հո ոջ՝ճ ՜շձձ Աոպճսթճհ Սճ-

խճկճձզ դ՜ջքկ՜ձճսդզսձո, ՜ջ՜ջՠ՜է տջզոպճո՜ժզջ ՠս 

իճ՞զգձգ՜է ՜ձլզձ Նՠջոզոզ ՠյզոժճյճոզ, ձղ՜ձ՜սճջձ 

Տ՜ջոճձզ Կզսէզժՠռճ, լՠշ՜կ՝ կՠխ՜յ՜ջպ ՠս վգռճսձ 

՞ջմզ` Յճի՜ձձզոզ, զ դվ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձո Հ՜հճռ ՊԼԷ 

(1388)—ՠջճջ՟զ, զ ՟՜շձ ՠս զ ձՠխ ե՜կ՜ձ՜ժզփ 

Աջ՟, ՠո՚ Յճի՜ձձբո կՠխրտ զ էզ, 

Հզս՜ձ՟ իճ՞ճչ զ պժ՜ջ կ՜ջկզձ, 

Յճէճչ ՜կրտ վ՜վ՜քբզ 

Հճ՞բյ՜պճսկ ՜հոըկ պ՜շզ 

Աոպճս՜թ՜ըրո Սճխճկճձզ, 

Ոջ՟ճ Դ՜սդզ կ՜ջ՞՜ջբզ: 

Թ՜ջքկ՜ձճսդՠ՜կ՝ պբջ Նՠջոբոզ՚ 

Աոպճս՜թ՜՝՜ձ ոճսջ՝ իշՠպճջզ, 

Լ՜հձ ՠս ՜ջլ՜ժ ՝՜ձզս զ էզ, 

Ք՜խռջ ՠս ի՜կՠխ հճհե ՞ճչՠէզփ 

Աձի՜ձծ՜ջզռ ՝՜ձ ՞՜ձ՜էզ 

Ի ճջտ ոզջՠռզձ աժՠ՜ձո զ //(380՜) կ՜ջկզձ, 

Իոժ զկ՜ոպձճռ հճհե յզպ՜ձզ, 

Աջդճսձ իճ՞ճռ ըաճս՜ջծ՜էզ: 

Խճջիՠէ աչՠջզձձ, գոպ Պրխճոզ, 

Աջի՜կ՜ջիՠէ աժՠ՜ձո ըս՞՜էզ, 

Դձՠէ ըաէճհոձ գձ՟ Քջզոպճոզ, 

Ց՜ձգ՜է ՟՜ոճսձ ՜ն՜՞՜իզ, 

Ասդՠչ՜ձ՜ռձ ՜ա՞տ ՜ա՞զ, 

Ահէՠս վ՜շ՜ռձ ՜ձծ՜շՠէզ: 

Բ՜հռ ՠո, պ՜ջպ՜կո հ՜կՠձ՜հձզ, 

Տճշ՜կ՝ յ՜պՠ՜է կՠխ՜ռ կզնզ, 

Եշ՜վ՜վ՜ք պջվկ՜կ՝ ոջպզ, 

Յրե՜ջՠռՠ՜է զ ՞ճջթ ՞ջմզ 

Հջ՜կ՜ձ՜ս ՠշՠջ՜ձզ 

Յճի՜ձձզոզ, Կզջ՜ժճոզ 
Վ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ կՠջճռ ՝՜ջզ 

Ես տ՜ջճամ՜ռ Տՠ՜շձ ՝՜ձզփ 

Յ՜սե՜ջՠռՠ՜է ապժ՜ջո ճ՞զ 

Սզջճչ ՠ՟ՠ՜է ձՠջտճ ի՜ջժզ, 

Գըթՠէ աժըպ՜ժո ժՠձ՟՜ձզ 

Վ՜ոձ կ՜ջ՟ժ՜ձ ո՜ժ՜ս րկպզ, 

Զզ հզղ՜պ՜ժ ո՜ ՠխզռզ 

Մՠա ՠս կՠջճռձ ՜կՠձ՜հձզ, 

Ն՜ՠս թձրխ՜ռ կՠջճռ ՝՜ջզ, 

Հճ՞ՠսճջ՜ռ ս ճջ գոպ կ՜ջկձզ: 

Եխ՝րջձ զկճ` ձ՜ը՜ձլՠէզ 

Յ՜ժճ՝ ՜ձճսձ ժջրձ՜սճջզ, 

Ոջ պ՜ջ՜ե՜կ ՠէ զ հՠջժջբ 

Ես վճըՠռ՜ս գձ՟ Քջզոպճոզփ 

Ահէ ՠո, պժ՜ջ ՠս ռ՜ս՜էզ, 

Մ՜ջկձճչ պ՜ջպ՜կ ՠս իՠխ՞ հճ՞զ, 

Չճսձզկ ձզսդ հզո ի՜ծՠէզ 

Յճջճսկ Հճ՞զձ Աոպճս՜թ ի՜ձ՞մզփ 

Աջ՟, յ՜խ՜պզկ ՜ջպ՜ու՜էզ, 

Ոջտ ի՜ձ՟զյզտ ՜հո կ՜պՠձզ, 

Զզո հզղՠռբտ Տՠ՜շձ ՜շ՜նզ 

Մզդբ ՝՜աճսկ կՠխտձ զկ տ՜սզ: 

Ես հզղճխ՜ռ՟ ճխճջկՠոռզ 

Յզոճսո՚ Փջժզմձ ՜կՠձ՜հձզ. 

Յճջե՜կ ՝՜ակզ զ կՠթ ՝ՠկ՝զ 

Եջժձ՜սճջրտ ս ճջտ զ հՠջժջզ, 

Ձՠա ի՜պճսոռբ կ՜ոձ ՝՜ջզ 

Ըոպ ճխճջկճսդՠ՜ձ զսջճսկ ղձճջիզ. 



 

Ակբձ, ՜կբձ ՠս ՠխզռզփ 

431՝ Փ՜շտ Հրջ ՜կՠձ՜ժ՜էզ... Աոպճս՜թ՜ս՜ձ՟ 

պ՜շզռձ պ՜ջվճխտձ հճտձ՜ըճձն ՠջժճչտ, ոպ՜ռճխ ՜ձ-

ըոպ՞զսպ ի՜ձծ՜ջճ ՜ոպճս՜թ՜հզձձ Հճ՞ճս ՠխՠ՜էտ, ճ-

ջճչ ՜ձոպՠջզսխ ղ՜սխրտ պՠձ՟՜էՠ՜ռձ ե՜կ՜ձՠռզձ ար-

ջճսդՠ՜ձռ տճխ՜՝ճջ՝ՠ՜է ՝՜հզռ ՠս ՜հէ ճսձճխ ս՞ՠո-

պճսռ: Զՠջթզմտ ՠս էճսո՜սճջզմտ ՞պ՜ձ ՜յ՜՞՜հզռձ ր-

ե՜ձ՟՜ժճսդզսձ զկ՜ոպզռ դճխՠ՜է, ՞զպՠէճչ, դբ ճմ ՜-

կՠձՠռճսձ բ ՞զպճսդզսձ: Ահէ ՜խ՜ս՜խ՜ռ ի՜ոՠ՜էտ գոպ 

պՠո՜ժզ կ՜ջկձճ վ՜ձճտճո ՠս ո՞՜հճսդՠ՜ձ զղը՜ձ՜-

ժ՜ձզձ պՠոճսդՠ՜ձռ. ՜ձթ՜շ՜հ՜ժ՜ձ ՠս ՜ա՜պ՜՝՜ջ-

՝՜շ էճսո՜վ՜հէՠռզձ լ՜հձզս զ ՝՜ռ ՠ՟ՠ՜է այ՜պջւ՜ժ 

կ՜ջ՞՜ջբ՜ժ՜ձ ըրոզռձ ՠջՠսՠէզ պՠոճխ՜ռ ՜ջ՜ջզձ 

ա՜ձռձ զսջո զ պՠո՜ձճխ՜ռձ պ՜շզռ: Եդբ ճջ ազձմ՜՞ճս-

ղ՜ժտ ՠխՠձ ՠջզռ ճջճղկ՜կ՝ ե՜կ՜ձ՜ժ՜ռ, հճջճռ իկպճս-

դՠձբ ըճսձ զձմ ձՠջիճսձ՜ռՠ՜է ՠս զկո ա՜ձ՜ջ՟ճսդզսձ, 

ճջ ՠխՠս կ՜ժ՜ձճսձ յզպ՜ժ` ՠս // (442՜) զոժզս Յճի՜ձ, 

ի՜կ՜հձ վ՜վ՜տճխ գոպ թ՜ջ՜սՠ՜ռձ ՜ոպճս՜թ՜հձճռձ 

ՠխբ ժ՜հէ՜ժկ՜ձռ: Ես թջՠռզ պժ՜ջ ՠս պ՜շ՜յՠ՜է ՜ձ-

լ՜կ՝ զկճչ, ո՜ժ՜հձ գոպ ժ՜ջզ հճէճչո տ՜ձ դբ ո՜ժ՜սո 

չ՜ոպ՜ժՠռ՜ զ իճ՞բժՠռճհռ կ՜պՠ՜ձո զ չ՜հՠէո ս՝րո՜-

ձ՜ռ զկճսկ յ՜ջ՜յճջ՟ճսդՠ՜ձ ՠս չ՜հՠէմ՜ոզջճսդՠ՜ձ 

ի՜կ՜հձ ՠս<ՠս> ՜ջլ՜ձ ՜ձը՜ըպՠէզ ո՜ժո հզղ՜պ՜-

ժՠէճ ակՠա յ՜պ՜իՠէճռձ: Հջ՜կ՜ձ՜ս ՠս ՜սե՜ձ՟՜ժճս-

դՠ՜կ՝ ջ՜՝ճսձՠ՜ռո կՠջճռ Յճի՜ձձզոզ ՠս Կզսջ՜ժճ-

ոզ, ձ՜ՠս իճ՞ճ ՠս կ՜ջկձճ կՠջ պ՜թճխ՜ռ ճսըպզ 

ոջ՝ճսկ իշմ՜ժ՜սճջ ձ՜ըձ՜ս՜ձ՟ պ՜ձո ՜շ՜նձճջ՟տ, 

հ՜պճսժ ՜ձւ՜կ՝ Սճսջ՝ Խ՜մ հճջնճջնՠ՜է, ժջօձզտ գձ-

դզջտ ՠս զ Քջզոպճո կՠջլ՜սճջճսդՠ՜ձ ՜ջե՜ձզտ, ՠս ի-

կճսպտ ՜ոպճս՜թ՜ղճսձմ կ՜պՠձզռ ճջտ չ՜ջեզմտ ՠս ճս-

ոճսռզմտ ՠխՠձ վ՜ձ՜տճսդՠ՜ձո կՠջճ: Զճջո ՠս գձ՟ ճջո 

՞ջՠոռբ Տբջ թձրխրտ զսջՠ՜ձռ զ ՟յջճսժՠձ՜ռձ հ՜սզպՠ-

ձ՜ժ՜ձ՜ռփ 

Աջ՟, ՜հոճսիՠպՠս այ՜պ՜իճխտտ ՜հոկ պ՜շզո, 

հճսոճսկձ ՠս զ ՞՜խ՜վ՜ջ, ՜խ՜մՠկ կ՜խդ՜ձ՜ստ հզղՠէ զ 

Քջզոպճո ակՠա ՠս ակՠջոձ, ագձդ՜ռՠ՜էոձ ՠս այ՜պ-

ջ՜ոպՠ՜էո: Յ՜սբպ ՠսո աթձրխոձ զկ գոպ կ՜ջկձճ՚ աԱ-

էբտո՜ձ տ՜ի՜ձ՜հ ՠս աի՜սձ՚ աՅճչ՜ձձբո տ՜ի՜ձ՜հ, ՠս 

ակ՜հջձ զկ՚ աի՜ձ՞ճսռՠ՜էոձ ՜շ Տբջ, ձ՜ՠս աՠխ՝՜հջձ 

զկ՚ աՅ՜ժճ՝ ժջրձ՜սճջ, ճջ զ պ՜ջ՜ե՜կ ի՜ո՜ժզ ՠէ զ 

ժՠձ՜ռ. ՠս աժՠձ՟՜ձզոձ՚ աՊՠպջճո ժջրձ՜սճջ ՠս աՄժջ-

պզմ՚ ըաժ՜ակճխ ոճջզձ, ՠս ա՜հէ ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ՜շճսոձ 

կՠջ: Ահէ ՠս ադխդզ ժճխճխոձ ՠս ա՜կՠձ՜հձ ՠջ՜ըպ՜-

սճջոձ զ ոկ՜, ճջյբոազ ճխճջկճսդզսձ ՞պռճստ հզղՠ՜էտո 

հզղճխտ՟ ի՜ձ՟ՠջլ հճխճջկ՜թբձ Աոպճսթճհ ՜սջիձՠէճհձ 

հ՜սզպՠ՜ձոփ 

Բ՜հռ ՞ջՠռ՜ս ո՜ զ դճս՜՝ՠջճսդՠ՜ձո Հ՜հժ՜աՠ-

՜ձո // (442՝) ՊԼԷ (1388), զ ՞՜ս՜շզո Սյ՜ջժՠջպ, 

գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սջ՝ճհձ Սպՠվ՜ձձճոզ Ն՜ը՜չժ՜զ, զ 

՟՜շձ ՠս զ ձՠխ ե՜կ՜ձ՜ժզ, ճջճսկ ՜հռ ՜ջ՜ոռբ Քջզո-

պճո պ՜շ՜յ՜ձ՜ռ տջզոպճձբզռ, ՠս ա՜ձ՜ջե՜ձ ը՜խ՜-

խճսդզսձ զսջ յ՜ջ՞ՠսՠոռբ ՜ղը՜ջիզ: Վ՜ոձ ազ զ ժ՜ջզտ 

բ ը՜խ՜խճսդՠ՜ձ, ՠս ճմ ՞ճ ճսոպՠտ ր՞ձճսդզսձ ՝՜ռ զ 

ըձ՜կճռ Աոպճսթճհ ՜սջիձՠէճհձ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կմբձփ 

Յ՜հոկ ՜կզ ՠժձ ՜ձրջբձ ղ՜ձձ Թ՜կճսջ Լ՜ձժ ժճմՠ-

ռՠ՜է զ տ՜խ՜տձ Վ՜ոյճսջ՜ժ՜ձ ՠս ՜շ ա՟խՠ՜ժձ ՠս 

տ՜ջ՜հ՜պ՜ժ ՜ջ՜ջ, աճկ՜ձո ՞ՠջՠ՜ռ ՠս աճկ՜ձո ՞՜-

ի՜չզեՠ՜ռ, ՠս ա՜հէո զ ոճսջ ոճսոՠջզ կ՜ղՠ՜ռ ՠս աՠջ-

ժզջձ իջճչ ծ՜ջ՜ժՠ՜ռփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 170՜ (ԺԵ ՟., ՝ճէճջ՞զջ) Գզջտո ՜հո հզղ՜պ՜ժ բ 

Աէբտո՜յձճոզ տ՜ի՜ձ՜հզձ զ ՟ճսշձ /// (տՠջճս՜թ) չ՜-

ձզռ Սճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թզձ ՠս Սճսջ՝ Յճչ՜ձոոզձ ՠս 

Սճսջ՝ /// (տՠջճս՜թ), ճմ իտ ժ՜ջբ իՠշ՜ռճսռ՜ձՠէ ո՜հ, ճմ 

զ կՠջճռ ՠս ճմ զ հոպ՜ջ՜ռփ 

380՜ Գզջտո ՜հո հզղ՜պ՜ժ բ Աէբտո՜ձճոզ, զ 

՟ճսշձ Սճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թզձ ՠս Սճսջ՝ /// (տՠջճս՜թ), 

ՠս Սճսջ՝ Յճչ՜ձոոզձփ 

2. Պ՜իյ՜ձ՜ժ Բ՜ (ԺԶ ՟., ձրպջ՞զջ) Եո՚ պբջ Զ՜-

տ՜ջբո ՞ջՠռՠփ 

3. Ա վՠխժ (ԺԷ—ԺԸ ՟՟., ղխ՜՞զջ) 

Ի հՠջժձզռ ՠջՠո ՠէՠ՜է 

Նղ՜ձձ հ՜խդճսդՠ՜ձ ՜հորջ 

Հՠդ՜ձճո՜ռ թ՜՞ՠ՜ռ էճհո ճխճջկճսդՠ՜ձ 

Ես ՝՜ակճսդՠ՜կ՝ պՠո՜ձբզձ ՜հորջ 

Սճսջ՝ /// էճսոճհ //// պբջճսձ՜փ 

(Կ՜ակզ ոպճջզձ կ՜ոճսկ) Գզջտ ճջ ժճմզ Աշ՜ժ՜ռ 

Մՠժձճսդզսձ, ՜ջ՜ջՠ՜է զ Նՠջոբոբ ՠջ՜ձ՜ղձճջի չ՜ջ-

՟՜յՠպբ Տ՜ջոճձզ: 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ Պ՜իյ՜ձ՜ժ՚ Բ՝: 

1145 
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 ՌՃԽԳ—ՌՃԽԴ 1694—1695 

ԳՐԻՉ՚ Ա՝՜ո ՠջբռփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Վէ՜ո ջ՜՝ճսձ՜յՠպփ 
ԹԵՐԹ՚ 528—6 (պՠո Պ՜իյ՜ձ՜ժ). մ՞ջճս՜թ՚ 3՜—4՝, 

403՝—4՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԻԸ×12 (ԺԲ 10, ԻԶ 8) + Ա—ԺԶ×12փ ՆԻՒԹ՚ 
դճսխդ էճսո՜՟ջճղկճչ (յ՜իյ՜ձ՜ժզ դճսխդգ՚ պ՜ջ՝ՠջ)փ ՄԵԾՈՒ-
ԹԻՒՆ՚ 23,7×16,8փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջ` 5՜—97՜, 
333՜—402՝, ձրպջ՞զջ` 97՜—332՝, 403՜, 405՜—524՝փ ՏՈՂ՚ 
29 (5՜—332՝), 27 (333՜—524՝)փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜-

ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ աճէ՜սճջ կՠպ՜-
տոփ Պ՜իյ՜ձ՜ժ՚ 2 (1—2) + 4 (525—528), դճսխդ էճսո՜՟ջճղկճչփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 407՜, 
486՜, 488՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձ (445՝)փ 



Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջ, ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, 
ճսջճս՜՞թ՜հզձփ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. դ՜ձ՜տզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճսձ՜վճըճս՜թ, 
վճտջզժ յ՜պշճս՜թտձՠջ, ճջճղ դՠջդՠջ չՠջ՜ձճջճ՞ճս՜թփ Կ՜ակզ 
ժ՜ղզձ դՠդՠս՜ժզ տՠջթճս՜թ, դզժճսձտզ չՠջզձ ՠս ձՠջտզձ ՠաջՠջգ՚ 
կ՜ղճս՜թ ճս յճժճս՜թ, կզնճսժգ ՠս ՜ոպ՜շգ, ձ՜ՠս յ՜իյ՜ձ՜ժգ՚ 
ռՠռ՜ժՠջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 5՜—332՜ [Մՠժձճսդզսձ ՝՜ձզռձ Սճխճկճձզ 

Նՠջոզոզ Լ՜կ՝ջճձ՜ռսճհ] 

Տՠո լՠշ. 1141, 2՝—305՝. 1/5՜—190՜փ Յշն՝. /5՜—

6՝փ ՜/6՝—190՜փ Յզղ. իՠխ./ 156՝փ 2/190՝—263՜փ 

Յշն՝./190՝փ ՜/190՝—263՜փ Յզղ. իՠխ./ 263՜փ 3/263՜—

332՜փ Յշն՝./ 263՜—4՜փ ՜/264՜—332՜փ Յզղ. իՠխ. /332՜՝փ 

Բ. 333՜—402՝ Մՠժձճսդզսձ Եջ՞ճռզ ՠջ՞ճհձ, իճ-

՞ՠը՜շձ զկ՜ոպ՜յ՜պճսկ ՜շձձ Սճխճկճձզ, ճջ՟ճհ 
Դ՜սդզ ՜ջտ՜հզ Իոջ՜հբէզ, աճջ ՜ջ՜ջՠ՜է բ պՠ՜շձ 
Գջզ՞ճջզ ձՠջ՜ձլձ՜սճջ տ՜ի՜ձ՜հզ ՠս իճ՞ՠսճջ չ՜ջ-
՟՜յՠպզ, ճջ՟ճռ Խճոջճչճս, աճջ... 

Տՠո լՠշ. 1104, 48՜—116՜. Յշն՝./333՜—6՝փ 

՜/333՝—8՜փ ՝/338՝—402՝/388՝ (՞ջմզռ. «Ոչ գձդՠջռճխ, ՞զ-

պՠ՜, Մՠժձճսդզսձո գոպ կզճսկ րջզձ՜ժզո ՜ձվճվճը ՜հոյբո 

բջ զ ոժա՝՜ձբ կզձմ զ չՠջնձ ճջյբո ՞ջՠ՜է ՠկ, ՝՜հռ հ՜հէճսկ ր-

ջզձ՜ժզձ ձճհձո Ն՜ջՠժ՜ռճհձ Մՠժձճսդՠ՜ձ ՠջժճյ պՠխճնձ՚ վճ-

վճըճսկձ ՞պ՜ Մՠժձճսդՠ՜ձ, աճջ ճսձզռզո ՜շ՜նզժ՜հ՟ ՠս 

՞պ՜ձՠո գոպ ՝ձ՜՝՜ձզձ զսջճսկ ապՠխզձ զ հրջզձ՜ժՠէձ. աճջ 

ժ՜կզռՠո ա՜հձ ՟զռՠո զ պՠխզձ: Ք՜ձազ ՠո, պ՜ջ՜ժճսոՠ՜է 

գոպ ՜հէ՜հէճսդՠ՜ձո, ճմ ՞զպՠէճչ դբ ճջ բ ոՠվի՜ժ՜ձ կՠժձ-

մզձ. չ՜ոձ ՜հոճջզժ զ չՠջնո ՞ջՠռզ ՠս բ ժ՜ջզ ժոժզթո կպ՜ռո 

՝՜ձո»)փ Յզղ. իՠխ. /402՝—3՜փ 

Գ. 405՜—86՜ [Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհ Մՠժձճս-

դզսձ Աշ՜ժ՜ռձ Սճխճկճձզ] 

Տՠո լՠշ. 342, 109՜—71՝. Ց՜ձժ/405՜—6՝փ 

՜/406՝—45՝փ ՝/445՝—53՝փ ՞/453՝—86՜փ 

Դ. 486՜—524՜ [Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհ Մՠժձճս-

դզսձ Եջ՞ճհ ՠջ՞ճհձ] 
— 486՜—7՝ Ց՜ձժ ՜շ՜նզժ՜հո Լճսթկ՜ձռ Եջ՞ 

ՠջ՞ճռզձ (Ա—ԻԵ) — Աշ՜նզձ. Վ՜ոձ ՜ջտ՜հճսդՠ՜ձ ՠս 

չ՜ոձ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ... Քո՜ձ ՠս Ե. Տբջ ՜ջ՜ջ ատՠա ՠս 

չ՜ոձ ոջ՝ճսդՠ՜ձ Աոպճս՜թ՜թզձ ժճսոզձ, ՠս կ՜ջկզձ 

՜ձըզխծ ա՜ձ՜ա՜ձ կպրտփ 

1. 487՝—524՜ Հ՜կ՜շրպ ի՜ս՜տճսկձ զ պՠոճս-

դզսձ Լճսթկ՜ձռ Եջ՞ճհ ՠջ՞ճհձ, ՜ղը՜պ՜ոզջՠ՜է Գջզ-
՞ճջզճո իոժճխզ, ՜ջզ ՠջն՜ձզժ իշՠպճջզ ՠս տ՜ն վզ-
էզոճվ՜հզ Հ՜հճռ, ՜ղ՜ժՠջպ Եշ՜կՠթզձ Յճի՜ձձճս Ո-
ջճպձՠռճհ, զ էճսո՜՜սճջ ՝՜ձզռ չ՜ջ՟՜յՠպզձ Վ՜ջ-
՟՜ձ՜հ — Վ՜ոձ բ՛ջ ՜ոպ հՠպճհ բ ժ՜ջ՞ՠ՜էփ Պ՜պ՜ո-

ը՜ձ. Սճխճկճձզ ժ՜ջ՞ձ բ գոպ Ժճխճչճխզձ... 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

19՝ Զ՞թճխ ոճջզձ հզղՠէ կ՜խդՠկ, ՠս աթձճխտձ զկ զ 

Տբջփ 

65՜ Քճ վջժ՜՞ճջթ պձրջբձճսդՠ՜կ՝՟ Քջզոպճո 

Աոպճս՜թ կՠջ, ճխճջկՠ՜ Վէ՜ո ջ՜՝ճսձ՜յՠպզձ ՠս թձճ-

խ՜ռ զսջճռ, ճջ ՠպ ՞ջՠէ ա՞զջտո վ՜վ՜կկ՜ձ, ՠս կՠխ՜-

յ՜ջպ ՠս ՜ձ՜ջե՜ձ վթճսձ ՠս ՜ձյզպ՜ձ պ՜շ՜յՠ՜է 

Ապ՜ո ՜ձճսձ զջզռճս, ՠս ճջ Ոխճջկզ ՜ոզ. ՜կբձփ 

77՝ Քջզոպճո Աոպճս՜թ, ճխճջկՠ՜ աոպ՜ռճխզ ոճ-

ջ՜՚ աՎէ՜ո ջ՜՝ճսձճհձ ՠս ա՞թճխզ ոճջ՜՚ Ա՝՜ո ՜ձ՜ջ-

ե՜ձզ (ձկ՜ձ՚ 97՜)փ 

113՝ Աոպճս՜թ ճխճջկզ ոպ՜ռճխզ ՞ջճհո ՠս ՜ը-

կ՜ջ ՞ջմզո. ՜կբձ (ձկ՜ձ՚ 226՜, 254՜): 

156՝ Զոպ՜ռճխ ՞ջճռո՚ աՎէ՜ո ջ՜՝ճսձ՜յՠպձ զ 

Տբջ հզղՠէ (ձկ՜ձ՚ 277՜, 290՝, 462՜): 

190՜ Քջզոպճո Ոջ՟զ Աոպճսթճհ ՜ի՜՞զձ րջ, հճջ-

ե՜կ ՞՜ո կզսո՜ձ՞՜կ վ՜շ՜սճջՠէ աի՜ջոձ՜ռՠ՜էոձ 

տՠա իճ՞ճչ ՠս կ՜տճսջ չ՜ջճստ, ՜խ՜մ՜ձրտ Աոպճս՜-

թ՜թձզձ ՠս ՜կՠձ՜հձ ոջ՝ճռ տճռ, ճջտ զ ոժա՝՜ձբ ոզջՠ-

ռզձ ատՠա հ՜կՠձ՜հձ ոջպբ ՠս հ՜կՠձ՜հձ արջճսդՠձբ զս-

ջՠ՜ձռ: Ըձ՟ ձճոզձ ՟՜ո՜սճջՠ՜ ՠս ՠջժձ՜հզձ հ՜շ՜-

՞՜ոպզձ ՜ջե՜ձզ ՜ջ՜ աոպ՜ռճխ ոճսջ՝ ՞զջո՚ աՎէ՜ո 

ջ՜՝ճսձ՜յՠպձ, ի՜ձ՟ՠջլ թձօխճխտձ ՠս ձձնՠռՠէճչտ զս-

ջճչտ. ՜կբձփ Ոչ գձդՠջձճխտ, թ՜շ՜հտ Աոպճսթճհ, ճջտ 

ի՜ձ՟զյզտ ժ՜ջ՟՜էճչ ժ՜կ պՠո՜ձՠէճչ ակՠխ՜յ՜ջպ 

՞ջճխո հզղՠռբտ զ Քջզոպճո, ՠս Աոպճս՜թ ալՠա հզղբ զսջ 

ճխճջկճսդՠձբձ. ՜կբձփ 

203՜ (Սպճջզձ էճսո՜ձռտզռ) Աս՜խ կՠխ՜սճջզո, ճջ 

ճմ բ կզպտո ճսջ՜ը, ՜հէ պջպճսկ (ձկ՜ձ, 210՜): 

264՜ Պ՜պճսՠ՜էտ զ Տՠ՜շձբ ՠս յ՜պճսճխտ Տՠ-

՜շձ գձդՠջձկ՜կ՝ ոճսջ՝ ՞ջճռ, ՜խ՜մՠկ ալՠա ճջ գձ-

դՠշձճստ՟ ՠս ճջ էոբտ՟, հզղՠռբտ զ հՠջժձ՜լզ՞ հ՜խրդո 

լՠջ՚ աՎէ՜ո ջ՜՝ճսձ՜յՠպձ աոպ՜ռճխ ոճսջ՝ ՞ջճհո ՠս 

աթձճխոձ զս[ջ], հզղՠէ ՜խ՜մՠկ: Ն՜ՠս ա՞թճխ ոճջզձ, հզ-

ղՠէ ՜խ՜մՠկ, ճջճչ ՠս ՟ճստ զ ձճհձ հզղՠ՜էփ 

332՝ Փ՜շտ տՠա, վ՜շտ տՠա, վ՜շտ տՠա, Քջզո-

պճո, հճհո՟ զկ, ճջ ՠպճսջ զձլ արջճսդզսձ ի՜ո՜ձՠէ զ ՜-

ս՜ջպճսկձ ՞ջճռո: Զտՠա րջիձՠկտ, ատՠա ՞ճչՠկտ, ատՠա 

՞ճի՜ձ՜կտ ՠս զ վ՜շ՜սճջՠկտ հ՜սզպՠ՜ձո, հ՜սզպՠձզռ. 

՜կբձ: Օջիձՠ՜է բ Աոպճս՜թփ 

Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս Մՠժձզմո Աշ՜ժզ, իջ՜կ՜ձ՜ս կՠթզ ՠս 

յ՜ձթ՜էզ պՠ՜շձ` Վէ՜ո ջ՜՝ճսձ՜յՠպզ ՠս ՜շ՜նձճջ՟ 

հՠջժջզո Շջչ՜ձ՜: Ոջճհ Տբջ Աոպճս՜թ գձ՟ ՠջժ՜հձ՜-

ժՠ՜ռո ՜ջ՜ոռբ ՠս հՠպ ՜ոպՠ՜ռո ՠէ՜ձՠէճհձ հՠջժձզռ 

՜ջտ՜հճսդՠ՜ձ ՜ջե՜ձզ էզռզ ի՜ձ՟ՠջլ թձճխրտձ ՠս ՜-

կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ ձձնՠռՠէճչտձ զ Քջզոպճո Յզ-

ոճսո զ Տբջ կՠջ, ճջճսկ վ՜շտ ՠս ՠջժջյ՜՞ճսդզսձ հ՜սզ-

պՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռփ 

Գջՠռ՜ս Մՠժձզմո լՠշ՜կ՝` իճ՞ձ՜կՠխ ՠս ՜ձյզ-

պ՜ձ Ա՝՜ո ՜ձճսձ ՜ձ՜ջե՜ձ իջզռզո, դվզձ ՌՃԽ ՠս Դ 

(1695), զ վ՜շո Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ կՠջճհ, ճջճսկ չ՜-

հՠէ բ վ՜շտ, հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձ: Սՠյպՠկ՝ՠջզ ԺԶփ 

403՜ Գջՠռ՜ս Եջ՞ ՠջ՞ճռո զ դվզձ ՌՃ ՠս ԽԳ 

(1694), զ կ՜ջպզ ՜կոճհ Ի ՠս Բ, զ վ՜շո Քջզոպճոզ Աո-



 

պճսթճհ կՠջճհ, ճջ բ րջիձՠ՜է գձ՟ Հրջ ՠս գձ՟ Սճսջ՝ Հճ՞-

սճհձ, հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ 

406՝ 0՞ձՠ՜ Հճ՞զտ Սճսջ՝ Աոպճս՜թ ծղկ՜ջզպ, ՠս 

ոժոՠ՜էո զկ ՟ճս ժ՜պ՜ջՠ՜ց ՠս աջ՜՝ճսձզ Վէ՜ո չ՜ջ-

՟՜յՠպզձ ՞ճջթձ ՝՜ջզ ՜շ՜նձճջ՟ՠ՜հ. զ՝ջՠս աՊպխճ-

կզ՜ ՞ջ՜ոբջ բ ՠս գձ՟ՠջձ՜ոբջ ճջյբո Հՠդճսկ դ՜՞՜-

սճջփ 

487՝ Ոչ ՜կՠձ՜արջ Սճսջ՝ Հճ՞զտ ծղկ՜ջզպ Աո-

պճս՜թ, ապժ՜ջ ՠխժՠէճհո ՠս մձմզ[ձ] պ՜շ՜յՠէճհո ՠսՠդ 

ժ՜ջ ՜խտ՜պ ՠս պձ՜ձժ թ՜շ՜հո տճ արջ՜ռճհ: Ոջճչ 

ոժոՠ՜էո ր՞ձ՜ժ՜ձճսդՠ՜կ՝ տճչ ՜ս՜ջպՠռզռ, ՠս տՠա 

վ՜շտ ՠս ՞ճիճսդզսձ ՠս ՠջժջյ՜՞ճսդզսձ կ՜պճսռ՜ձՠկտ 

՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ՟՚ գձ՟ Հրջ ՠս գձ՟ Ոջ՟սճհ՟ 

Մզ՜թձզ, ՜հե[կ] ՠս կզղպ ՠս հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. 

՜կբձփ 

524՜ Մ՜ձ՜ս՜ձ՟ ոպ՜ռճխզ ՞ջճռո՚ աՎէ՜ո ջ՜՝ճս-

ձ՜յՠպզ //(524՝) ՠս թձճխ՜ռ ձճջզձ ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜-

ջՠ՜ձ՜շճս կՠջլ՜սճջ՜ռ, ՠս զձլ ՜ձ՜ջե՜ձ ՞ջմզո, ՠս ճ-

ջտ հզղՠռբտ հզղՠ՜է էզնզկ ՜իՠխ ՜դՠձզձ Քջզոպճոզ Աո-

պճսթճհ կՠջճհ, ճջ բ րջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձոփ 

Գջՠռ՜ս ոճսջ՝ կ՜պՠ՜ձո զ դճս՜՝ՠջճսդՠ՜ձո Հ՜-

հճռ, զ Ռ, զ Ճ, զ Խ ՠս Գ (1694), զ ըձ՟ջճհ ոջ՝՜ձճսբջ ՠս 

կ՜տջ՜կզպ գձդջՠ՜է ՠս ոջ՝՜ա՜ձ` Վէ՜ո տ՜ն ջ՜՝ճսձ՜-

յՠպզ, աճջ Տբջ Աոպճս՜թ ՝՜ջճտ չ՜հՠէՠէ պ՜ռբ, ՠս հզ-

ղ՜պ՜ժ հ՜սզպՠձզռ ՜ջ՜ոռբ. ՜կբձփ Աջ՟, ՜խ՜մՠկ ալՠա, 

յ՜պճս՜ժ՜ձ ոճսջ՝ գձդՠջձճխտ, ՜ձկՠխ՜՟զջ էՠջճստ 

ոը՜է՜ձ՜ռ ՝՜ձզո ՠս ըճղճջճսդՠ՜ձ ՞ջճհո, ազ չ՜ոձ 

մտ՜սճջճսդՠ՜ձ ՠս յ՜ժ՜ոճսդՠ՜ձ գձմզռ զկճռո ճմ ժ՜-

ջբզ հոպ՜ժ կպրտ ՠս ճսխզխ ոջպզս իՠպՠսզէ ոճսջ՝ ՝՜-

ձզո: Բ՜հռ ո՜ժ՜ս ՜ղը՜պ՜ձ՜ռո ՜ձկՠխ՜տզջ էՠջճստ, 

չ՜ոձ Աոպճս՜թճհ ոզջճհձ, դճխճսդզսձ ղձճջիբտ զձլ ՠխ-

ժՠէճհո ՠս դղվ՜շ՜ժ՜ձզոփ Գջՠռ՜ս ո՜ժ՜ս ՞զթո ՠս ըճ-

ղճջ ՞զջո լՠշ՜կ՝ ՜ձզկ՜ոպ ՠս ՜ձ՜ջե՜ձ ////փփփփփ/ ////փ 

(Այ՜ո) ՜ձճսձ ՠս ՜ձյզպ՜ձ իջզռճհ, ՠս ճջտ հզղբտ հզ-

ղՠ՜է էզնզտ ՜շ՜նզ Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ կՠջճհ, րջիձՠ-

էճհձ զ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1՜ (ԺԸ ՟., ղխ՜՞զջ) Եո ՞ջՠռզ,Կ՜ջ՜յՠպըո հզղ՜-

պ՜ժ բ, ճջ ժ՜ջթ՜հփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 5՜ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Յճչի՜ձբո 

չ՜ջ՟՜յՠպ, 1237 (1788)փ 
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Աջաջճսկ ՌՃՁԸ — 1739 

ԳՐԻՉ՚ Բ՜խպ՜ո՜ջ ՠջբռփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Յճչ՜ո՜վ չջ՟.փ 
ԹԵՐԹ՚ 153. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—5՝, 128՝—9՜, 150՜—3՝փ Պ-

ՐԱԿ՚ 5+Ա—ԺԳ×12 (Բ 14, ԺԱ մզտ, ԺԳ 10) + 1×4փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ 
էճսո՜՟ջճղկճչ (1—5 ՠս 150—153—ջ՟ դՠջդՠջզ դճսխդգ՚ պ՜ջ-
՝ՠջ)փ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ 24,5×19,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ-
՞զջփ ՏՈՂ՚ 34—52փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, 
կզնճսժգ՚ ոպճս՜ջ՜դճսխդ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդփ 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 6՜, 94՜փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 36՝, 39՝, 42՜, 45՝, 55՜, 63՝, 66՝, 78՝, 
113՝, 117՝, 131՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ 
Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջ, ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, 
ժ՜ձ՜մ, ՟ՠխզձփ 

 

 

  

 
ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. դ՜ձ՜տզռ պՠխ—պՠխ ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճս-

ձ՜վճըճս՜թ: Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ պՠխ—պՠխ տՠջթճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

6՜—149՜ [Տ]ՠոճսդզսձ Աշ՜ժ՜ռ Սճխճկճչձզ, 

Նՠջոբոզ ՠյզոժճյճոզ Տ՜ջոճձզ Կզւէզժՠռսճհ, ՜ս՜ջ-

պՠ՜է զ դճս՜ժ՜ձզ Հ՜հճռ ՈՒԶ (1177) 

Տՠո լՠշ. 1141, 2՝—305՝. 1/6՜—93՝փ Յշն՝. /6՜—

7՜փ ՜/7՜—93՝փ Յզղ. իՠխ. /81՝փ 2/94՜—116՝փ Յշն՝. /մզտփ 

՜/94՜—116՝փ Յզղ. իՠխ. /116՝փ 3/116՝—49ձփ Յշն՝. /116՝—

7՜փ ՜/117՝—48՝փ Յզղ. իՠխ./149՜փ Ոսձզ՚  

— 149՝ Ց՜ձ՞ բ ՞ջգզո — Ա. Ճ՜ձ՜մՠէ ազկ՜ոպճս-

դզսձ... ԺԹ. Բ՜հռ ՜կ՝՜ջղպ՜ռձ կզձմՠս զոյ՜շ, ՠս 

Քջզոպճոզ վ՜շ հ՜սզպՠ՜ձ. ՜կբձփ [Վ]ՠջն ՠխՠս ոճսջ՝ 

պ՜շզոփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

36՝ Քջզոպճո Աոպճս՜թ, տճ ոճսջ՝ թձճխք՟ ՝՜ջՠ-

ըրոճսդՠ՜կ՝ ճխճջկՠ՜ ՞թճխզո ոճջ՜՚ աՊ՜խպ՜ո՜ջ 

ոճսպ՜ձճսձ իջզռճսո, ճջ ՜ձճս՜կ՝ո ՠկ ՠս ՞ճջթճչո ճմ. 

՜խ՜մՠկ ալՠա հզղՠէ զ Տբջ, ՠս Աոպճս՜թ ալՠա զսջ ՜ձ-

ծ՜շ ՝՜ջճսդզսձո. ՜կբձփ Հ՜հջ կՠջ ճջփ (Նկ՜ձ՚ 66՝)փ 

39՜ Քջզոպճո Աոպճս՜թ, տճ վջժ՜՞ճջթ պձրջբ-

ձճսդՠ՜կ՝՟ ճխճջկՠ՜՚ Յճչ՜ո՜վ չ՜ջ՟՜յՠպզձ ՠս 

թձճխ՜ռ զսջճռ, ՠս կՠխ՜յ՜ջպ ՠս վթճսձ ՞ջմզո` ոճսպ՜-

ձճսձ Պ՜խպ՜ո՜ջ իջզռճսո ՠս թձճխ՜ռո՚ պբջ Մՠէտճ-

ձզձ. ՜կբձփ 

42՜ ԶՊ՜խպ՜ո՜ջ կՠխրտ ա՜շ՜թՠ՜է ՠջբռո հզ-

ղՠոնզտ զ Տբջ ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզցզտ Աոպճսթճհ ՠս զ ոջ-

՝ճռ ձճջ՜. ՜կբձ (ձկ՜ձ՚ 45՝, 54՝)փ 

53՜ ա. կ. ՠս. ա. յ. ՞. հ ա. պ. ՞. հ 

60՜ Ոՙի, չ՜ՙհ զձլ կՠխ՜սճջզոփ 

63՝ Աոպճս՜թ ճխճջկզ ոպ՜ռրխզձ ՠս պըկ՜ջ ՞ջճ-

խզձ. ՜կբձփ 

65՝ /... ////..... //.. /... ///...... ////..... («Գջզ՞ճջ»)փ 



73՜ Քջզոպճո Աոպճս՜թ, ճխճջկՠ՜հ ոպ՜ռճխզ 

՞ջճռո՚ Յճչ՜ո՜վ չ՜ջ՟՜յՠպզձ, ՠս զձլ՚ կՠխ՜յ՜ջպ 

ոճսպ՜ձճսձ Բ՜խպ՜ո՜ջ բջբռո, ՠս թձճխ՜ռ ոճջ՜ ՠս զ-

կճռ. ՜կբձ (ձկ՜ձ՚ 92՝, 113՝, 115՝)փ 

78՜ Աժձժ՜էճսդզսձ կՠջ հճհո Քջզոպճո Աոպճս՜թ, 

աոպ՜ռճխ ՞ջճռո ՜հոկզժ՚ ըաՅճչ՜ո՜վ չ՜ջ՟՜յՠպձ 

ՠս ազսջոձ վջժՠ՜ ՜ոպզ ժՠձ՜ռո ճջճ՞՜հդզռ, ՠս հ՜հձկ 

ի՜ձ՟ՠջլՠ՜է պ՜ձն՜ձ՜ռձ աՠջթճհ չ՜ոձ ճխճջկճսդՠ՜ձ 

տճ, Տբջ, ՠս ակՠխ՜սճջ («Բ՜խպ՜ո՜ջ») էջբռ, ՞ջզմ ոճ-

ջ՜ հզղՠ՜հ ՠս աազսջոձ ՠս ճջ աԱկբձձ ՜ոբ. ՜կբձփ 

93՜ ¡..... ¡¡¡. ¡.... ¡........ ¡. ¡¡¡¡...... ¡¡¡..... 

¡¡¡¡.... ¡¡¡¡. ¡¡¡.. ¡¡. ¡¡¡փփ ¡փփ ¡¡¡¡փփ ¡փփփ 

¡¡¡¡փփփփ(չՠջթ՜ձճս՜թ լՠշ՜՞ջճսկ. «ակՠխ՜սճջո 

հզղՠռբտ»): 

112՝ Ոՙի, չ՜ՙհ զձլ, ազ մՠկտ իՠշճս զ չՠջճհ՞ջՠ՜է 

չ՜հբ՟, ազ պխ՜հ բ պՠոճսղձփ 

149՜ [Ա]ջ՟, ՜ս՜ջպՠռ՜ս Մՠժձզմո Աշ՜ժզ զ 

՟՜շձ ՠս զ ձՠխ ե՜կ՜ձ՜ժզ, լՠշ՜կ՝` ՜ձ՜ջիՠոպ ոճսպ-

՜ձճսձ Բ՜խպ՜ո՜ջ ՜ձճս՜կ՝ կզ՜հձ ՠջզռճսզ, զ տ՜-

խ՜տո Աջաջճսկ, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս կզ՜՝՜ձ Սճսջ՝ Աո-

պճս՜թ՜թզձ ՠս Սճսջ՝ Լճսո՜սճջմզ, զ ժ՜դճխզժճոճսդՠ-

՜ձ պՠ՜շձ Ղ՜ա՜ջզ, ՠս ՜շ՜նձճջ՟ճսդՠ՜ձ կ՜հջ՜տ՜-

խ՜տզո՚ պբջ Իո՜ի՜ժ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձճսդՠ՜ձ չ՜ջ՟՜-

յՠպզձ, զ չ՜հՠէճսկձ տ՜խռջ՜ձճս՜՞ ՠս իՠա՜իճ՞զ՚ Յճ-

չ՜ո՜վ չ՜ջ՟՜յՠպզձ, աճջ Տբջ Աոպճս՜թ չ՜հՠէճսկձ 

պ՜ռբ. ՜կբձփ 

[Ե]ս ՜ջ՟, ՠջՠոո ՜ձժՠ՜է ՜խ՜մՠկ, ճչ ի՜յջտ զկ ՠս 

ՠխ՝՜ջտ, ճջ յ՜պ՜իզտ զ ՞ջգզո ՜հոկզժ հզղՠռբտ ոջպզ 

կպրտ զ ոճսջ՝ ՜խրդո լՠջ՚ աՅճչ՜ո՜վ չ՜ջ՟՜յՠպձ ՠս 

ազսջ թձրխոձ, ՠս ա՜կՠձ՜հձ ա՜ա՞՜հզղ՜պ՜ժ հզսջձ: 

Ն՜ՠս` ակՠխճսռՠ՜է ոճսպ՜ձճսձ աԲ՜խպ՜ո՜ջ ՠջբռո ՠս 

աի՜հջձ զկ՚ ապբջ Մՠէտճձձ, ՠս ճ[ջ] հզղբ հզղՠ՜է էզձզ. ՜-

կբձփ 

Դ՜ջլՠ՜է, ճչ ոջ՝՜ոձՠ՜է ի՜յջտ զկ, ՜ձկՠխ՜՟զջ 

էՠջճստ ոը՜է՜ձ՜ռձ զկճռ ՠս ՜հէճս ՜հէ ՞ջմզո, ազ ժ՜ջձ 

կՠջ ՜հո բջփ Աջ՟, ՠխՠս աջ՜ս ոճսջ՝ պ՜շզո զ դվզձ Հ՜-

հճռ՚ ՌՃՁԸ (1739), հճսձզոզ ԻԹ (29). ՜կբձփ  

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1, 153՝փ 
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(Բ՜խժ՜ռ՜թ բ 2 պ՜ջ՝ՠջ լՠշ՜՞ջՠջզռ) 

ԹԵՐԹ՚ 542փ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 20,5×15,5փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ 
ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ ոպճս՜ջ՜դճսխդ, ՜ոպ՜շգ՚ ժ՜ջ-
կզջ կՠպ՜տոփ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 1+1, դճսխդ էճսո՜՟ջճղկճչփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. դ՜ձ՜տզռ պՠխ—պՠխ ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճս-
ձ՜վճըճս՜թփ Խճձ՜սճսդզսձզռ ըճսձ՜ռ՜թ, ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջփ Կ՜ա-
կզ ժ՜ղզձ տՠջթճս՜թ, կ՜ղճս՜թ: 

 

Ձ Ե Ռ Ա Գ Ի Ր  Ա  

Գ՜էզյրէզ ՞զսխ՜տ՜խ՜տ ՌՃՀԱ—ՌՃՀԲ  1722—
1723 

ԳՐԻՉ՚ Խ՜մժ՜ս Գ՜էզյրէռզփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Ա՝ջ՜ի՜կ Կջՠպ՜ռզփ 
ԹԵՐԹ՚ 458. մ՞ջճս՜թ՚ 2՜, 3՝, 228՝—32՝, 288՝—90՝, 

353՜փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԺԹ×12 (Ա 14) + Ա—Ե×12+Ա—ԺԴ×12փ ՆԻՒԹ՚ 
դճսխդ էճսո՜՟ջճղկճչփ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 
28, 31փ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Դ՜պ՜ոպ՜ձ Սճխճկճձզ (2՝)փ 
Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 3՜, 233՜, 293՜փ Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 1՜, 
129՜, 291՜, 333՝, 351՝, 365՝, 374՝, 383՜, 385՜, 391՜, 405՜, 
412՜, 418՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ պ՜ծ՜ջ` 106՜, Սճխճկճձ 
զկ՜ոպճսձ` 129՜, Ոչոբ՚ 291՜, Ակճչո՚ 333՝, Մզտզբ՚ 351՝, Յճչբէ՚ 
365՝, Յճչձ՜ձ՚ 374՝, Ա՝՟զճս՚ 383՜, Ն՜սճսկ՚ 385՜, Ակ՝՜ժճսկ՚ 
391՜, Սճվճձզ՜՚ 405՜, Զ՜տ՜ջզ՜՚ 418՜, Մ՜խ՜տզ՜՚ 451՜, 
՝ճսո՜ժ՜ձ (3՜, 233՜, 293՜)փ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջփ 
Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպ, ժ՜ձ՜մ, չ՜ջ՟՜՞ճհձ, ճոժզփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1՜—228՜ Սջ՝ճհձ Նՠջոբոզ ՠյզոժճյճոզ 

Տ՜ջոճձզ Կզէզժՠռսճռ Մՠժձճսդզսձ Աշ՜ժ՜ռ Սճխճկճ-
ձզ 

Տՠո լՠշ. 1141, 2՝—305՝. 1/մզտ՚ ըճջ՜՞զջփ 

Յշն՝./1՜՝փ ՜/1՝—128՝փ Յզղ. իՠխ./106՜փ 2/129՜—76՝փ 

Յշն՝,/129՜փ ՜/129՜—76՝փ Յզղ. իՠխ./176՝—7՜փ 3/177՜—

228՜փ Յշն՝./177՜՝փ ՜/177՝—228՜փ Յզղ. իՠխ./228՜ (իկկպ. 

լՠշ. 1142, 354՜՝)փ 

Բ. 233՜—67՝ Մՠժձճսդզսձ Եջ՞ճռ ՠջ՞ճհձ Սրխճ-

կճձզ ՜ջտ՜հզ Իոջ՜հբէզ, աճջ ՜ո՜ռՠ՜է բ պՠ՜շձ Գջզ-
՞ճջզ ձՠջ՜ձլձ՜սճջ տ՜ի՜ձ՜հզ ՠս իճ՞ՠղձճջի չ՜ջ-
՟՜յՠպզ, ճջ՟սճհ պՠ՜շձ Խրոջրչճս: Ս՜ժո զսջ ՜ո-
պճս՜թ՜հզձ ՠջժզսխ՜թճսդՠ՜ձ ՠս գձդՠջռ՜ոբջ ՞ճէճհձ, 
ռ՜ձժ՜ռՠ՜է հ՜հոկ պ՜շզ կՠթ ՜խ՜մ՜ձրտ ՠս ըձ՟ջճ-
ս՜թճչտ ՠպ կՠժձՠէ աԱշ՜ժո վՠո՜հզձ ՠս ի՜ջոզձ, ճջ 
՝՜ռ՜հ՜հպզ Մՠժձճսդՠ՜կ՝ զ Քջզոպճո ՠս հՠժՠխՠ-
ռզ... 

Տՠո լՠշ. 1104, 48՜—116՜. Ն՜ըՠջ՞՜ձ/233՜—5՜փ 

՜/235՜—6՜փ ՝/236՜—67՝փ Յզղ. իՠխ./267՝ (ոժա՝զռ կզ տ՜-

ձզ պճխ կզ՜հձ)փ 

Գ. 267՝—87՝ [Ք՜ջճատ Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհ] 
՜. 267՝—9՜ [Ք՜ջճա Ծձձ՟ՠ՜ձ Տՠ՜շձ...] ոջ-

՝ճհձ Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհձ — Իկ՜ոպձ՜ռՠ՜էձ հԱո-

պճսթճհ Սճխրկճձ ՜խ՜ջոբ զ ՟բկո ՠժՠխՠռսճհ... (Ձկՠ-

շ՜ձ Է, բն 43—45): 

՝. 269՝—70՜, 269՜՝ [Նճջզձ տ՜ջճա Մՠթզ մճջՠտ-

ղ՜՝՜դզձ] Յ՜շ՜նձ ա՜հո ՜ո՜ — Քջզոպճո ՜ձճսձձ 0-

թՠ՜է դ՜ջ՞կ՜ձզ գոպ կՠջճսկ էՠաճսզ... (Ձկՠշ՜ձ ՃԺԳ, 

բն 515—516): 

՞. 270՜—87՝ Գջզ՞ճջզ՚՜ղ՜ժՠջպզ Եշ՜կՠթզ Յճ-

ի՜ձձճս Ոջճպձՠռսճհ զ ՝՜ձձ ճջ ՜ոբ. Ծձ՜ս լՠա ՜հո-



 

րջ Փջժզմ, ճջ բ րթՠ՜է Տբջ զ տ՜խ՜տ Դ՜սդզ — Ոջ հրջզ-

ձզմձ բջ հ՜սջզձ՜ժզձ ՠս ըճջիջ՟՜ա՞՜թձ ՠխՠէճս-

դՠ՜ձռ... 

Դ. 291՜—458՝ Սջ՝ճհ իօջձ կՠջճհ, պՠշ՜ձ Նՠջ-

ոբոզ ՜ջտՠյզոժճյճոզ Տ՜ջոճձզ Մՠժձճսդզսձ ՠջժճ-
պ՜ո՜ձ կ՜ջ՞՜ջբզռձ, աճջ զ դՠէ՜՟ջճսդՠձբ Ա՝՝՜ 
Եվջՠկզ ՠս Կզսջխզ, ՠս հզսջճռ հ՜սՠէճս՜թճռ կպ՜ռ ՞ՠ-
խՠռժ՜հ՜ջկ՜ջ հՠշՠ՜է զ՝ջ ճոժզ գձ՟ ո՜ջ՟զճձ 

Տՠո լՠշ. 1021, 2՝—67՝. 1/291՜—333՝փ 2/334՜—

51՜փ 3/351՝—65՝փ 4/365՝—74՝փ 5/374՝—82՝փ 6/383՜—5՜փ 

7/385՜—91՜փ 8/391՜—405՜փ 9/405՜—12՜փ 10/412՜—7՝փ 

11/418՜—51՜փ 12/451՜—8՝փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

106՜ Հ՜ձ՟զյճխ՜ռ՟ ակՠխ՜յ՜ջպ ՜ձղձճջտ ՞ջզ-

մո հզղկ՜ձ ՜ջե՜ձ ՜շձՠէ ՜խ՜մՠկ ՠս ալՠա հզղՠոռբ 

Քջզոպճո հ՜ջտ՜հճսդզսձ զսջճսկփ 

128՝ Ես ազո ՠխժՠէզո, ա՜ձղձճջիտ՚ Խ՜մժ՜ս Գ՜էզ-

յրէռզ ՞ջմ՜ժո հզղկ՜ձ ՜ջե՜ձ ՜շձՠէ ՜խ՜մՠկ չ՜ոձ ոզ-

ջճհձ Քջզոպճոզ, ճջ կՠթ՜ս ՜ղը՜պճսդՠ՜կ՝ ՞ջՠռզ աո՜ 

՜շ չ՜հՠէճսկձ` Ա՝ջ՜ի՜կ չ՜ջ՟՜յՠպզձ Կջբ՜պ՜ռսճհ, 

զ ՌՃՀԲ (1723) դճսզձփ 

177՜ Զյ՜ջպ՜սճջ ՜ձղձճջտ ՜ձճս՜ձՠ՜է` Խ՜մժ՜ս 

՞ջմ՜ժո հզղկ՜ձ ՜ջե՜ձզ ՜շձՠէ ագձդՠջռօխտ՟ ՠս աօջզ-

ձ՜ժճխտ՟ ՜խ՜մՠկ, ճջ ՝՜ակ՜ս ՜ղը՜պճսդՠ՜կ՝ ՞ջՠ՜է, 

հ՜ս՜ջպ ի՜ոճսռզ աԱշ՜ժ՜ռ Մՠժձճսդզսձո զ ՞զսխ՜տ՜-

խ՜տձ Գ՜էզ՝րէզ: Ի ի՜ա՜ջ ՠս ի՜ջզսջ ՀԲ (1723) դճս՜-

ժ՜ձզո Հ՜հճռ, ՜շ չ՜հՠէճսկձ պՠ՜շձ զկճհ՚ Ա՝ջ՜ի՜կ 

չ՜ջ՟՜յՠպզձ Կջբպ՜ռսճհ, ՜շ՜նձճջ՟զ ոջ՝՜՝ձ՜ժ 

տ՜խ՜տզձ Թբտզջպ՜խճս ՠս ՝ճէճջ դբ կզ ձճջզձ, աճջ Տբջ 

Յզոճսո զ չՠջ՜ ՞՜ս՜ա՜ձզձ զսջճհ ի՜ոպ՜պճսձ յ՜իՠ-

էճչ աձ՜ գձ՟ ՠջժ՜հձ ՜սճսջո ՜ջ՜ոռբ ազձտձփ Ես ՠսո հ՜-

խ՜՞ո ՞ջզո ՜ձղձճջիճսդՠ՜ձձ մկՠխ՜՟ջՠէ ՜խ՜մՠկ, ազո, 

՜ձ՜ջիՠոպ, ազ ժ՜ջ զկ ՜հո բջփ 

288՜ Մՠժձճսդզսձ Եջ՞ ՠջ՞ճռզո ՞ջՠռ՜ս զ ՞զսխ՜-

տ՜խ՜տձ Գ՜էզյրէզ, լՠշ՜կ՝ ճսկՠկձ ՜ձ՜ջիՠոպ, ՜ձ-

ղձճջիտ ժճմՠռՠ՜է յ՜ջպ՜սճջզ, զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ 

Սջ՝ճհ Ադճշճհձ Էնկզ՜թձզ պՠ՜շձ Աոպճս՜թ՜պջճհ 

ոջ՝՜ա՜ձ ժ՜դճսխզժճոզ, ՠս զ յ՜պջզ՜ջ՞ճսդՠ՜ձ Սոջ-

՝ճհ տ՜խ՜տզձ Եջճսո՜խբկ՜հ՚ պՠ՜շձ Գջզ՞ճջզ ծ՞ձ՜ա-

՞ՠ՜ռ չ՜ջ՟՜յՠպզ, ՠս զ հ՜շ՜նձճջ՟ճսդՠ՜ձ Մՠթզ ժ՜հ-

ոՠջ՜յՠջծ Բզսա՜ձ՟ տ՜խ՜տզձ՚ պբջ Յճչի՜ձձբո ՜կՠ-

ձզկ՜ոպ չ՜ջ՟՜յՠպզ Բ՜խզղՠռսճհ, ՠս զ ՝շձ՜ժ՜էճս-

դՠ՜ձ պ՜ծժ՜ռ՚ ոճսէպ՜ձ Աիկ՜պզձ, զոժ զ դճս՜-

ի՜ղ[ւ]ճսդՠ՜ձ Հ՜հճռո՚ ՌՃ ՠս ՀԲ—զձ (1723), ձՠջ հ՜կ-

ոՠ՜ձձ ձճհՠկ՝ՠջզ: Աշ չ՜հՠէճսկձ` ճսոճսկձ՜ոբջ ՠս ժճ-

ջճչ՜կզպ պՠ՜շձ Ա՝ջ՜ի՜կճս ՝՜ձզ ոյ՜ո՜սճջզձ, 

՜ոպճս՜թ՜յ՜պճսկ չ՜ջ՟՜յՠպզ Կջբպ՜ռսճհ, ճջ կՠ-

թ՜ս վ՜վ՜քկ՜կ՝ ՠպ աո՜ ՞ջՠէ զ չ՜հՠէճսկձ ՜ձլզձ զս-

ջճհ, աճջ Տբջձ ՝ճէճջզռ գձ՟ ՠջժ՜հձ ՜սճսջ՝տ յ՜իՠէճչ 

՝՜ջՠ՜ս չ՜հՠէՠէ պ՜ռբ. ՜կբձփ Ես ՠո, ՠջՠո ՜ձժՠ՜է ՜-

խ՜մՠկ ագձդՠջռօխտ՟ ՠս արջզձ՜ժօխտ ոճսջ՝ պ՜շզո, հզ-

ղՠոնզտ կզճչ Հ՜հջ կՠխ՜հզս ազո, ՟՜պ՜յ՜ջպճսդՠ՜ձ 

՜ջե՜ձ՜սճջ ա՜ձղձճջտ ՞ջզմո, ի՜ձ՟ՠջլ ի՜ձ՞ճսռՠ՜է 

Սպՠվ՜ձ թձճխրտո, ճջ ՠս ՟ճստ էզնզտ հզղ՜պ՜ժՠ՜էտ ՜-

շ՜նզ Քջզոպճոզ հ՜սճսջ ՜ձՠջՠժզձ. ՜կբձփ 

333՝ Ըոպ՜ռօխ ՜ոպճս՜թ՜հզձ կ՜պՠձզո, այ՜-

պճսՠէզ ՠս ատ՜ն ջ՜՝ճսձ՜յՠպձ՚ ըաԿջբպ՜ռզ Ա՝ջ՜-

ի՜կ չ՜ջ՟՜յՠպձ ՠս ա՜կՠձ՜հձ կՠջլ՜ժ՜հո ձճջզձփ 

Ըձ՟ ձկզձ ՠս ազո, աՠխժՠէզ ՜ձղձճջտ Խ՜մք՜ս ՞ըջզմո 

Գ՜էզյրէռզ հզղՠռբտ զ Քջզոպճո, ազ ՠս ՟ճստ գձդՠջռ-

րխտ՟ հզղՠ՜է էզնզտ զ ձկ՜ձբ. ՜կբձփ Ն՜ՠս կզճչ Հ՜հջ կՠ-

խ՜հզս աձձնՠռՠ՜էոձ զկ հզղՠէ յ՜ջպզտփ 

382՝ Սպ՜ռրխ ՜ոպճս՜թգձժ՜է ոճսջ՝ պ՜շզո, աԿ-

ջբպ՜ռզ Ա՝ջ՜ի՜կ տ՜ն ջ՜՝ճսձ՜յՠպձ ՠս ՜ոպճս՜-

թ՜՝՜ձճսդՠ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպձ հզղՠռբտ կ՜տջ՜կզպ ՜խր-

դզստ, ազ Աոպճս՜թ ՝՜ջՠ՜ս չ՜հՠէՠէ պ՜ռբ. ՜կբձփ 

451՜ Կ՜պ՜ջՠռ՜ս կ՜ջ՞՜ջբճսդզսձ Զ՜տ՜ջզ՜հզ 

զ դճս՜ժ՜ձզ Հ՜հճռ ՌՃՀԱ (1722)փ 

Ձ Ե Ռ Ա Գ Ի Ր  Բ  

 ԺԷ—ԺԸ XVII—XVIII 

ԹԵՐԹ՚ 84 (459—542). մ՞ջճս՜թ՚ 474՝փ ՊՐԱԿ՚ 1×16+Ա—
Զ×12 (Դ 5, Ե 13, Զ 14)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՟ջճղկճչփ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ 
կզ՜ոզսձ, 475՜—515՝՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջ (՞ջմ՜վճըճսդՠ-
՜կ՝)փ ՏՈՂ՚ 23—33փ 

 

 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 475՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձ (475՜)փ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմ-
ձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ձ՜ՠս ճսջճս՜՞թ՜հզձփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 459՜—74՜ Եջ՜ձՠէսճհձ պՠ՜շձ Ղ՜ա՜ջճս ՠջ-

ն՜ձժ՜ա՜ջ՟ ի՜հջ՜յՠպզ ՠս տջզոպճո՜յո՜ժ ոջ՝ճհ 
տ՜ի՜ձ՜հ՜յՠպզ Հ՜հճռ, ճջ ՠս ձճհձճհ զձտձ՜ժ՜էզ 
լՠշձ՜ոճսձ հ՜ղ՜ժՠջպբ հճսկՠկձբ՚ Խրհՠռսճհ Մճչոբո 
՜ձճսձ ՠսՠդ ո՜ջժ՜ս՜՞բ Շ՜ջ՜իզսոՠ՜է ձՠջ՝ճխրջբձ 
՝՜ձ զ ՟բկո ՠջժձ՜ի՜ձ՞բպ Մզ՜թձ՜զնզ պ՜ծ՜ջզ ՠս 
էճսո՜պճս Մրջո կՠջճհ, ի՜ջոզձձ ՜ձ՜ջ՜պզ — Աձծ՜-

շՠէզ, ՜ձզկ՜ձ՜էզ, ՜ձի՜ո՜ձՠէզ, ՜ձտձձՠէզ, ՜ձո՜իկ՜-

ձՠէզ... 

Բ. 475՜—85՝ Յճչի՜ձձճս չ՜ջ՟՜յՠպզ, Եժՠխՠ-

՜ռ ՞՜ս՜շզ, հԵա՜ժ՜հ տ՜խ՜տբ ՜ո՜ռճս՜թ հ՜սճսջ 
Ծձձ՟ՠ՜ձ ՠս Մժջպճսդՠ՜ձ Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ կՠ-
ջճհ ՠս զ ըճջիճսջ՟ կզ՜սճջճսդՠ՜ձ պրձզռձ զ ոջ՝ճհձ 
եճխճչՠ՜է ՝՜ձզռ զ կզ հ՜ջկ՜ջճսդզսձ — Յ՜խ՜՞ո Աո-

պճսթճհ ՠս ՜ոպճս՜թ՜հզձ զջ՜՞ճջթճսդՠ՜ձ ըրոՠէ ՝՜խ-

լ՜էզ բ... 

Գ. 485՝—9՜ Տզջ՜պճսջ չ՜ջ՟՜յՠպզ. (զ ՝՜ձ) 

Տբջ զ պ՜ծ՜ջ ոճսջ՝ զսջ... — Աո՜ռ ճկձ զկ՜ոպճսձ, դբ 

Յ՜խ՜՞ո ՝՜ձ՜ժ՜ձ ՜ջիՠոպզռ... 



Դ. 489՜—94՝ Վ՜ջ՟՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզ ՜ո՜ռՠ՜է 

Ի ըճջիճսջ՟ Զ ՜սճսջ ՜ջ՜ջմճսդՠ՜ձ — [Ա]ձ՟ջ՜ձզժ 

րջո կզ՜ղ՜՝՜դճսո ՠս ՜[ձ]՟ջ՜ձզժ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռզո 

Քջզոպճոզ... 

Ե. 494՝—503՝ Տզՠաՠջ՜էճսջ չ՜ջ՟՜յՠպզձ Տզ-

ջ՜պջճհ ՜ջ՜ջՠ՜է Ի ՝՜ձո կ՜ջ՞՜ջբզձ ճջ ՜ոբ. Եջ՜-
ձՠ՜է բ ՜հջ, ճջ ՠջժձմզ զ Տՠ՜շձբ... — [Ո]ջյբո էճս՜տ 

ճսջՠկձ զ իճ՞զգձ՜ժ (՛) ՠս հ՜ոպճս՜թ՜կՠջլ ՜ջ՜ձռ 

կ՜պՠձզռ... 

Զ. 503՝—10՝ Մՠթզ իշՠպճջզ Տզջ՜պջճհ. (զ 

՝՜ձ) Ակբձ ՜ոՠկ, աճջ ժ՜յզռբտ ՠջժջզ... — [Ի] կզ ճս-

ձՠէճչ ՜խ՝զսջ նջճհ ՝ձճսդզսձ հճէճչզռ... 

Է. 511՜—5՝ Եջ՜ձՠէսճհձ Յ՜ժճ՝՜հ Սջծճհ ՠյզո-

ժճյճոզ ՜ո՜ռՠ՜է Ի Յ՜ջճսդզսձ Տՠ՜շձ կՠջճհ Յզոճս-
ոզ Քջզոպճոզ, ՠս զ ազձճսճջոձ ճջ յ՜իբզձ ա՞ՠջՠա-

կ՜ձ Տՠ՜շձ — [Յ]՜ջճսդզսձ տճ, Տբջ, ա՜ջդճսռ՜ձբ ազո 

ծ՜շՠէ ազսջկբ... 

Ը. 516՜—28՝ Ի Մՠթզ ՜սճսջ ղ՜՝՜դճսձ Թ՜խ-

կ՜ձձ Տՠ՜շձ կՠջճհ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ, ՠջ՜ձՠէճհձ 
Զ՜տ՜ջզ՜հզ Հ՜հճռ ժ՜դճխզժճոզ ՜ո՜ռՠ՜է — Յՠջՠ-

ժՠ՜ձ զ ՞ըձ՜ռՠէճսկձ ՜սճսջձ աչՠռՠջճջ՟ ՜սճսջձ աՄՠթզ 

ճսջ՝՜դճսձ... 

Թ. 529՜—42՝ [Կպ՜ժ մ՜ջմ՜ջ՜ձ՜ռ ՠս Խ՜մՠէճս-

դՠ՜ձձ Տՠ՜շձ կՠջճհ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ, ղ՜ջ՜՟ջՠ-
ռՠ՜է զ պՠ՜շձ Յ՜ժճ՝՜հ, յ՜պջզ՜ջգբ Կճոպ՜ձ՟-

ձճսյրէոճհ, Աոպճս՜թ՜՝՜ձ ժճմՠռՠէճհ, լՠշ. 977, 1՜] 
— Ոչ ոջ ՟՜շձճսդՠ՜ձ ՠս ո՞ճհ, ճչ ՞զղՠջ ժոժթ՜էզ ՠս 

ճխ՝՜էզ, ճչ ե՜կ ՠս ե՜կ՜ձ՜ժ պ՜ջ՜ժճսո՜ձ՜ռ ՠս կճջ-

կճտկ՜ձ... ո՜իկ՜ձձ ժՠձ՜ռ զ՝ջ ա՜ջե՜ձ՜սճջ ո՜պ՜ժ-

կ՜ձ կ՜իճս /// (չջն. դՠջզ)փ 
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Եջճսո՜խբկ ՌՄԼԶ — 1787 

ԳՐԻՉ՚ Աշ՜տՠէ չջ՟. (՛)փ 
ԹԵՐԹ՚ 294. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—11՝, 81՝—3՝, 84՝, 224՝, 

225՜, 283՜՝, 292՜, 294՝փ ՊՐԱԿ՚ 1×11+Ա—[ԻԷ]×12 (Է, Թ—
ԺԱ, ԺԳ—ԺԶ, ԺԸ 8, ԺԲ 6, ԻԳ 14, ԻԷ 11)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՟-
ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 22,7×16,3փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձր-
պջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 27—30փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ոՠս ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ 
պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդփ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. յջ՜ժ՜ժ՜էճսկգ ճմ ծզղպ՚ Ա—Զ, Ա, Ա—
Իփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ պՠխ—պՠխ տՠջթճս՜թ, ՜ձժզսձձՠջճսկ՚ տզմ կ՜-
ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

1. 12՜—81՜ Գջզ՞ճջզ ՜ղ՜ժՠջպզ, Եշ՜կՠթզ 

իճջ ՠս ջ՜՝ճսձ՜յՠպզ Հ՜հճռ ի՜ս՜տՠ՜է Ծ՜խժ՜տ՜խ 
Աշ՜ժ՜ռ ՞ջճռ ՠս Եջ՞ճռձ Սճխճկճձզ, զ էճսո՜սճջ ՝՜-
ձզռ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ ՠս Մՠթզձ Նՠջոբոզ 

Տՠո լՠշ. 342, 109՜—11՝. Ց՜ձժ/մզտփ ՜/12՜—47՝փ 

՝/48՜—54՜փ ՞/54՜—81՜փ 

2. 85՜—266՝ Տբջ Աշ՜տՠէզ ՠշ՜կՠթզ ՠս տ՜ն 

իշՠպճջզ ՠս ՜ձհ՜խդ վզէզոճվ՜հզ, ՜ղ՜ժՠջպզ ՠջզռո 
ՠջ՜ձՠէճհձ Գջզ՞ճջզ պզՠաՠջ՜էճհո չ՜ջ՟՜յՠպզ ՜-
ջ՜ջՠ՜է Բ՜ձո ըջ՜պ՜ժ՜ձո ճ՞բղ՜իո ՠս ի՜ձծ՜ջո 
զկ՜ոպ՜պՠխո զ Մՠժձճսդզսձ Ս՜իկ՜ձ՜ռձ Դ՜սդզ 
՞ջճռփ Իխլ կ՜խդ՜ձ՜ռ ճկ՜ձռ ՝՜ձ՜ոզջ՜ռ ՠխ՝՜ջռ 
ի՜ջ՜ա՜պ՜ռ ձճջզձ 

Տՠո լՠշ. 1234, 15՜—116՜. Ն՜ըՠջ՞՜ձ/85՜—91՝փ 

Վ՜ոձ Ս՜իկ՜ձ՜ռ/92՜—9՝փ § ՜—զ /99՝—266՝փ Ոսձզ. 

— 266՝—82՝ Նճջզձ պբջ Աշ՜տՠէզ Սզսձՠ՜ռ ՠ-

յզոժճյճոզ Ի պՠոճսդզսձ ՝՜ձզձ ճջ ՜ոբ. Ակՠձ՜հձ 
մ՜ջ պ՜ձնՠէզ — Զզձմ բ ճջ ՜ոբ. Ակՠձ՜հձ մ՜ջ պ՜ձնա-

էզ: Պ՜պ՜ոը՜ձ. Ի չՠջ՜հ ՜հոջ ՝՜ձզ ՠջՠոճսձ ՠս ՠջբտ 

զձմ... 

3. 284՜—91՝ [Մՠժձճսդզսձ Ս՜իկ՜ձ՜ռձ Դ՜ս-

դզ] 

Տՠո լՠշ. 55, 396՜—405՜. ՜/284՜փ ՝/284՜՝փ 

՞/285՜—91՝փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

12՜ Աշ՜տՠէ չ՜ջ՟՜յՠպ: 

81՜ Ի դվ՜՝ՠջճսդՠ՜ձո Հ՜հճռ ՜ա՞զ 

ՌՄԼ չՠռզձ (1787): 

Եժէՠոզ՜ոպբո պՠպջ՜ժո ՜ս՜ջպզ 

Եջճսո՜խբկ ոճսջ՝ տ՜խ՜տզ: 

Ս՜ հԱշ՜ժ՜ռ Սճխճկճձզ 

Ի Նՠջոզոբ կՠժձՠ՜է էզձզ 

Հ՜հջ՜յՠպբձըձ Տ՜ջոճձզ 

Ի Սճսջ՝ Հճ՞ճհձ ՝խըՠ՜է էզձզփ 

84՜ Եշ՜կՠթզ Աշ՜տբէզփ 
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Նճջ տ՜խ՜տ ՌՃԼԳ—ՌՃԼԶ — 1684—1687 

ԳՐԻՉ, ԾԱՂԿՈՂ՚ Մզտ՜հզէ՚ ճջ՟զ Բ՜ջ՜խ՜կ ՞ջմզփ ՍՏԱՑՈՂ՚ 
Մզձ՜ո չջ՟. հԱկդՠռզփ 

ԹԵՐԹ՚ 300+2 (ժջժ. 194, 284). մ՞ջճս՜թ՚ 1՝—9՜, 115՜, 
297՜—8՝, 299՝—300՝փ ՊՐԱԿ՚ 1×8+Ա—Թ×12 (Ա 11) + Ա—
ԺԶ×12 (Ա 11, ԺԶ 8)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 24,5×18,8փ 

ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 29փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜-
ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ ՟շձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ո-
պ՜շգ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժպ՜սփ 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 12՜, 117՜փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 83՜, 119՜, 161՜, 180՜, 194՜, 203՜, 



 

210՜, 212՜, 218՝, 232՜, 238՝, 245՜, 283՝փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ Ակճչո՚ 161՜, Մզտզ՜՚ 180՜, Յճչբէ՚ 
194՜, Յճչձ՜ձ՚ 203՜, Ա՝՟զճս՚ 210՜, Ն՜սճսկ՚ 212՜, Ակ՝՜ժճսկ՚ 
218՝, Սճվճձզ՜՚ 232՜, Աձ՞բճո՚ 238՝, Զ՜տ՜ջզ՜՚ 245՜, Մ՜խ՜-
տզ՜՚ 283՝, Խ՜մՠէճսդզսձ՚ 218՝, ՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ-
՞ճսռ՜՞զջ, դշմձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպ, ժ՜ձ՜մ, 
ոյզպ՜ժ, ճոժզփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜ջժճոզփ Թ—Ժ 
՟՟.փ 1 (Ա) + 1 (Բ), կ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ՝ճէճջ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջ, 
ոպ՜ռճս՜թ ՠաջ՜ի՜պճս՜թ ՠջժճս դՠջդՠջզռփ Կ՜ջ՟՜է՚ Ա՜, Ա՝, 
Բ՝, Բ՜ [«///[ՠս գաՄ՜պդբճո] ակ՜ժո՜սճջձ... ճջ հճջ[ե՜կ ոՠջկ՜-
ձզռզ]///» (Գ 18—29, Դ 19—32)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջ. ոպճջզձ էճս-
ո՜ձռ՜ժճխՠջգ ՠաջ՜ի՜պճս՜թ, 202 դՠջդզ էճսո՜ձռ՜ժճխգ 
ժպջճս՜թ ճս ի՜ձճս՜թփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ դՠդՠս՜ժզ տՠջթճս՜թ, ՜ձ-
ժզսձձՠջձ ճս դզժճսձտգ՚ տզմ կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 9՝—80՜ [Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհ. Լճսթկճսձտ Ա-

շ՜ժ՜ռձ] 

Տՠո լՠշ. 342, 109՜—171՝. Ց՜ձժ/9՝—11՝ (չՠջնգ՚ 

յ՜ժ՜ո՜սճջ, մզտ՚ 24 ՠս 25—ջ՟ ՞էճսըձՠջգփ ՜/12՜—44՝փ 

՝/45՜—51՝փ ՞/52՜—80՜փ 

Բ. 80՝—114՝ [Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհ Մՠժձճսդզսձ 

Եջ՞ճռ ՠջ՞ճհձ] 
— 80՝—2՝ Ց՜ձգձ բ ՜շ՜նզժ՜հ Լճսթկ՜ձռո Եջ՞ 

ՠջ՞ճռզձ Սճխճչկճձզ (Ա—ԻԵ) — Աշ՜նձՠջճջ՟ձ չ՜ոձ 

ժ՜ջ՞ՠէճհձ ՜ոպ աԵջ՞ ՠջ՞ճռձ... Քո՜ձՠսիզձ՞ձ. Տբջ ՜-

ջ՜ջ ատՠա... 

— 82՝—114՝ Հ՜կ՜շրպ ի՜ս՜տճսկձ զ պՠոճս-

դզսձ Լճսթկ՜ձռ Եջ՞ճռ Եջ՞ճհձ, ՜ղը՜պ՜ոզջՠ՜է Գջզ-
՞ճջզո Հոժճխզ, ՜ջզ ՠջն՜ձզժ իշՠպճջզ ՠս տ՜ն վզէզ-
ոճվ՜հզ Հ՜հճռ, ՜ղ՜ժՠջպզ Եշ՜կՠթզձ Յճի՜ձձճս Ո-
ջճպձՠռսճհ, զ էճսո՜սճջ ՝՜ձզռ չ՜ջ՟՜յՠպզձ Վ՜ջ-
՟՜ձ՜հ. Լճսթճսկձ ՠջ՞ճռ ՠջ՞ճհձ Ս՜խճչկճձզ — Աշ՜-

նզձ ի՜ջռճսկձ. Վ՜ոձ բ՛ջ ՜ոպ հՠպճհ բ ժ՜ջ՞ՠ՜է... ՠս 

՜կՠձ՜հձ ՜ղը՜պճխ՜ռձ զ ոկ՜, ՠջն՜ձզժ ՠս էճսո՜սճջ 

չ՜ջ՟՜յՠպզձ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ, ՠս ըձ՟ջճխ՜ռձ... հզղ՜պ՜ժ 

՝՜ջՠ՜ռ ՜ձկճշ՜ռ հզղկ՜կ՝ զ ժջժզձ ժՠձռ՜խո ՠս հ՜սզ-

պՠձզռ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ 

Ե. 116՜—292՝ [Նՠջոզոզ Լ՜կ՝ջճձ՜ռսճհ Մՠժ-

ձճսդզսձ ԺԲ կ՜ջ՞՜ջբզռ] 
— 116՜՝ Ն՜ը՜՟ջճսդզսձ ՠջժճպ՜ո՜ձ կ՜ջ՞՜-

ջբզռձ — Մՠթ ՠձ ղձճջիտ կ՜ջ՞՜ջբճսդՠ՜ձ... ՠս չ՜ոձ 

ՠջժջճջ՟զձ, դբ ճչ ձկ՜ եճսեժ՜էՠոռբփ 

— 117՜—292՝ Սջ՝ճհ իրջձ կՠջճհ պՠ՜շձ Նՠջոե-

ոզ ՜ջտՠյզոժճյճոզ Տ՜ջոճձզ Մՠժձճսդզսձ Եջժճպ՜-
ո՜ձ կ՜ջ՞՜ջբզռձ, աճջ զ դՠէ՜՟ջճսդՠձբ Ա՝՝՜ Եվջՠ-
կզ ՠս Կզսջխզ ՠս հզսջճռ հ՜սՠէճս՜թճհ կպ՜ռ ՞ՠխՠռժ՜-
հ՜ջկ՜ջ հՠշՠ՜է զ՝ջ ճոժզ գձ՟ ո՜ջ՟զճձ 

— 117՜—9՜ [Ն՜ը՜՟ջճսդզսձ կՠժձճսդՠ՜ձ 

կ՜ջ՞՜ջբճսդՠ՜ձ Ոչոբզ] — Բ՜ձ Տՠ՜շձ, ճջ ՠխՠս ՜շ 

Ոչոբբ... 

1. 119՜—61՜ Մՠժձճսդզսձ կ՜ջ՞՜ջբճսդՠ՜ձ Ոչ-

ոբզ կ՜ջ՞՜ջբզ — Սժզա՝ձ ՝՜ձզռ Տՠ՜շձ ՜շ Ոչոբբ... 

2. 161՜—79՝ Մ՜ջ՞՜ջբճսդզսձ Ակճչո՜հ, Ակճչո 

զ Շ՜կ՝զձ կ՜ջ՞՜ջբ՜ռ՜ս հ՜սճսջո Ոազ՜հ — Պ՜պ՞՜կ 

Ակճչո՜հ, ճջ ՠխՠձ հԱժ՜ջզկ... 

3. 180՜—94՜ Մ՜ջ՞՜ջբճսդզսձ Մզտզ՜հ. Մզտզ՜ 

ՠս Ոչոբ ՠս Ակճչո հ՜սճսջո Յճչ՜դ՜կճս ՠս Ատ՜աճս ՠս 
Եաՠժզ՜հ դ՜՞՜սճջ՜ռ Հջբ՜ոպ՜ձզ կ՜ջ՞՜ջբ՜ռ՜ձ 
(ոժզա՝գ ժջժ. 1՜) — Եխՠս ՝՜ձ Տՠ՜շձ ՜շ Մզտզ՜ Մճջ-

ոպ՜ռզ... 

4. 194՜—201՝ Մ՜ջ՞՜ջբճսդզսձ Յճչՠէՠ՜ց. Յճ-

չբէ հ՜սճսջո Եաՠժզ՜հ կ՜ջ՞՜ջբ՜ռ՜ս — Պ՜պ՞՜կ Տՠ-

՜շձ ճջ ՠխՠս ՜շ Յճչբէ... 

5. 202՜—9՝ Մ՜ջ՞՜ջբճսդզսձ Յօձ՜ձճս. Յճչձ՜ձ 

հ՜սճսջո Ատ՜աճս կ՜ջ՞՜ջբ՜ռ՜ս — Ք՜ձազ կ՜ջ՞՜ջբտձ 

չ՜ոձ Աոճջՠոպ՜ձՠ՜հռձ ՜ոբզձ... 

6. 210՜—2՜ Մ՜ջ՞՜ջբճսդզսձ Ա՝՟զճս. Ա՝՟զճս 

կ՜ջ՞՜ջբ՜ռ՜ս հ՜շ՜ն տ՜ձ աՠէո Աոճջՠոպ՜ձսճհձ — 

Ահոյբո ՜ոբ ռըԵ՟ճչկ... 

7. 212՜—8՜ Մ՜ջ՞՜ջբճսդզսձ Ն՜սճսկ՜հ. Ն՜-

սճսկ չ՜ոձ ո՜պ՜ժկ՜ձ Նզձճսբ՜ռսճռ կ՜ջ՞՜ջբ՜ռ՜ս 
— Աշ՜թ Նզձճսբզ ՞զջտ պՠխՠ՜ձ Ն՜սճսկ՜հ Եաՠժզո՜ռ-

սճհ... 

8. 218՝—32՜ Մ՜ջ՞՜ջբճսդզսձ Ակ՝՜ժճսկ՜հ. 

Ակ՝՜ժճսկ չ՜ոձ Բ՜՝ՠէ՜ռսճհձ, ճջ ՞ՠջՠ՜ռ աՆզձճսբ 
կ՜ջ՞՜ջբ՜ռ՜ս — Սճչճջճսդզսձ բջ եճխճչջ՟ՠ՜ձձ 

իջբզռ... 

9. 232՜—8՝ Մ՜ջ՞՜ջբճսդզսձ Սճվճձզ՜հ — Բ՜ձ 

ճջ ՠխՠս ՜շ Սճվճչձզ՜ Քճսո՜հ... 

10. 238՝—44՝ Մ՜ջ՞՜ջբճսդզսձ Աձ՞բզ. Աձ՞բ 

Զ՜տ՜ջզ՜հզս ի՜ձ՟ՠջլ, հՠպ ՠէզռձ հ՜կզձ ՠջժջճջ՟զ 
Դ՜ջՠիզ ՜ջտ՜հզ, կ՜ջ՞՜ջբ՜ռ՜ձ — Յՠպ ՟՜ջլզձ զ 

՞ՠջճսդՠձբ ՜ձպզ ՝՜՝ՠէ՜ռսճռձ... 

11. 245՜—83՝ Մ՜ջ՞՜ջբճսդզսձ Զ՜տ՜ջզ՜հ. 

Յ՜կոՠ՜ձձ ճսդՠջճջ՟զ Զ՜տ՜ջզ՜ հՠպ ՠէզռձ կ՜ջ՞՜-
ջբ՜ռ՜ս հ՜կզ ՠջժջճջ՟զ Դ՜ջՠիզ ՜ջտ՜հզ — Յ՜կոՠ՜-

ձձ ճսդՠջճջ՟, հ՜կզ ՠջժջճջ՟զ Դ՜ջՠիզ ՜ջտ՜հզ... 

12. 283՝—92՝ Մ՜ջ՞՜ջբճսդզսձ Մ՜խ՜տզ՜հ. Մ՜-

խ՜տզ՜ ՟՜ջլՠ՜է հՠպ ՟՜ջլզձ կ՜ջ՞՜ջբ՜ռ՜ս — Ա-

շ՜թ ՝՜ձզ Տՠ՜շձ զ չՠջ՜հ Իոջ՜հեխզ... 

Դ. 292՝—4՝ Մ՜ի ՠջժճպ՜ո՜ձ կ՜ջ՞՜ջբզռձ: 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

44՝ Ախ՜մՠկ ՠս ըձ՟ջՠկ հգձդՠջռճխ՜ռ՟ ՠս զ ՞՜-

խ՜վ՜ջճխ՜ռ՟ ակ՜պՠ՜ձո ոճսջ՝, հզղՠէ կ՜տճսջ ՜խր-

դզստ աոպ՜ռճխ պ՜շզո՚ աՄզձ՜ո չ՜ջ՟՜յՠպձ հԱկդՠ-

ռզ: Ըձ՟ ձկզձ ՠս ա՞թճխո՚ աՄզտ՜հզէ ճջ՟զ Բ՜ջ՜խ՜կ 

՞ջմզ: (Սպճջզձ էճսո՜ձռտճսկ) Թըսզձ ՌՃԼԳ (1684), 

կ՜ջպ ՜կոճհ Զփ 

117՜ Ոջ կՠժձճսդՠ՜ձ պ՜շզո ոպ՜ռրխ` 

Մզձ՜ո ժճմՠ՜է ջ՜՝ճսձզո 



Զ՜շ՜թձ ոըջ՝ճռ կ՜ջ՞՜ջբզռ 

Եպ ձըժ՜ջՠէ հՠջ՜ձ՞ ս հճոժզոփ 

Շձճջի՜՝՜ղը Հճ՞զ Աոպճս՜թ 

Նըս՜ոպ` Մզը՜հէ կՠխ՜ռ ՞ՠջզո, 

Ի տբձ ըձ՟ջՠկ ի՜ո՜ձՠէ զձլ 

Վՠջն ՠս հ՜ս՜ջպ ոըջ՝ճհ ՞ըջզոփ 

119՜ Աջ՟, հՠջՠո ՜ձժՠ՜է ՜խ՜մՠկ աի՜ձ՟զյճխո՟ 

ոճսջ՝ պ՜շզո, գձդՠշձՠէճչ ժ՜կ րջզձ՜ժՠէճչ հզղՠէ կ՜-

տճսջ ՜խօդզստ աոպ՜ռօխ Մՠժձճսդՠ՜ձո` աՄզձ՜ո տ՜ն 

ջ՜՝ճսձ՜յՠպձ հԱկդՠռզ: Ոջ ոպ՜ռ՜ս աո՜ հ՜ձ՜ջե՜-

ձճսդՠձբ զկկբ Մզտ՜հզէբ՚ հճջ՟սճհ Բ՜ջեխ՜կ ՞ջմզ, ՠս ՠպ 

ա՜ջ՟՜ջՠէ ՠս ղտՠխ՜ռճսռ՜ձՠէ ճոժսճչ ՠս ՟ՠխզստ ՜շ զ 

ոզջճսձ էզձՠէ ՠս աճս՜ջծ՜ձո կ՜ձժ՜ձռ ՠժՠխՠռսճհ, ճջճռ 

ճխճջկզ Քջզոպճո Աոպճս՜թ. ՜կբձփ (Սպճջզձ էճսո՜ձռ-

տճսկ) Հ՜հճռ ՌՃԼԶ (1687) դըսզձ, կ՜ջպզ ԺԸ—զձփ 

126՝ (Սպճջզձ էճսո՜ձռտճսկ) Այջզէզ ԻԵ Բղ—զփ 

127՜ (Սպճջզձ էճսո՜ձռտճսկ) Այջզէ ԻԶ Գղ—զփ 

132՝ (Սպճջզձ էճսո՜ձռտճսկ) Փ՜ղ՜ձ ՞ձ՜էճսձ 

ը՜յ՜ջձ ՠժ՜ս, ՜յջզէ ԻԹ: 

138՝ (Սպճջզձ էճսո՜ձռտճսկ) Մ՜հզո Բ. Բղ.: 

161՜ ԶՄզձ՜ո չ՜ջ՟՜յՠպձ Հ՜կդՠռզ, աըոպ՜ռ-

րխ ոճսջ՝ պ՜շզո, ՜խ՜մՠկ հզղՠէ կ՜տճսջ ՜խրդզստ, ՠս 

ըաիճ՞ՠսճջ թձրխձ զսջ՚ աՄ՜ջժճո չ՜ջ՟՜յՠպձ Շՠձ-

տճսղռզփ Ն՜ՠս աի՜հջձ զսջ՚ ակ՜իպՠոզ Աշ՜տՠէձ ՠս 

ակ՜հջձ՚ աՀշՠվոզկբձ ՠս աի՜ձզժձ զսջ՚ ակ՜իպՠոզ Պ՜-

իջզձ, ՠս ա՜հէ ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջոձփ (Սպճջզձ 

էճսո՜ձռտճսկ) Գջՠռ՜ս ՌՃԼԶ (1687) դըս՜ժ՜ձզձ, կ՜հզ-

ոզ ԺԴ, Մզտ՜հզէ դ՜ջկ՜պ՜ջբփ 

170՝ (Սպճջզձ էճսո՜ձռտճսկ) Թըսզձ ՌՃԼԶ (1687), 

կ՜հզոզ ԺԸ, Դղ—զ ԺԳ ե՜կճսձ ձձնՠ՜ռ զ Քջզոպճո Մզ-

տ՜հզէ ՞ջճռո ՞թճխզո ի՜հջձ՚ պբջ Բ՜ջխ՜կ ՞ջզմ: Խձ՟-

ջՠկ հգձդՠջռճխ՜ռ՟ հզղՠէ զ ոճսջ՝ ՜խրդո լՠջփ 

179՝ Զոպ՜ռրխ ոճսջ՝ պ՜շզո՚ ատ՜ն ջ՜՝ճսձ՜-

յՠպձ աՄզձ՜ո հԱկդՠռզ հզղՠոնզտ զ Քջզոպճո, ՠս աիճ-

՞ՠսճջ ճսոճսռզմձ զսջ՚ աՄ՜ջժճո չ՜ջ՟՜յՠպձ Շբձտճսղ-

ռզ, ՠս աթձօխոձ զսջ՚ ակ՜իպՠոզ Աշ՜տՠէձ ՠս աՀշՠվոզ-

կբձ, ՠս աի՜ձզժձ զսջ՚ ակ՜իպՠոզ Պ՜իջզձ ՠս ա՜հէ ՜կՠ-

ձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ՜շճս կՠջլ՜սճջոձ, ՠս աիճկ՜ռՠ՜է ՜ա[զ]ձո 

Հ՜հճռ, ՠս ակՠխո՜կ՜թ` Մզտ՜հզէ թջճխոփ Գջՠռ՜ս զ դը-

ւ՜ժ՜ձո ՃԱՌԵԼ (1687) Հ՜հճռփ 

194՜ Գջՠռ՜ս ՌՃԼԶ (1687) դըսզձ Հ՜հճռփ 

212՜ ԶՄզձ՜ո չ՜ջ՟՜յՠպձ հԱկդՠռզ՚ աոպ՜ռրխ 

ոճսջ՝ պ՜շզո հզղՠոնզտ զ Քջզոպճո, ՠս աՄ՜ջժճո չ՜ջ-

՟՜յՠպձ Շբձտճսղռզ՚ ըաիճ՞ՠսճջ ճսոճսռզմձ զսջ, ՜հէՠս 

ըաթձրխոձ զսջ՚ ակ՜իպՠոզ Աշ՜տՠէձ ՠս աՀշզվոզկբձ, ՠս 

աի՜ձզժձ զսջ՚ ակ՜իպՠոզ Պ՜իջզձ ՠս ա՜հէ ՜ջՠ՜ձ՜շճս 

կՠջլ՜սճջոձփ Գջՠռ՜ս ԹԷԻՆՉ (1687) Հ՜հճռ դըւ՜ժ՜-

ձզոփ 

218՜ Զ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպձ` աՄզձ՜ո 

հԱկդՠռզ հզղՠոնզտ կ՜տճսջ ՜խրդզստ. ձ՜ՠս աճսոճսռզմձ 

զսջ՚ աՄ՜ջժճո չ՜ջ՟՜յՠպձ Շբձտճսղՠռզ, ՠս աթձօխոձ 

զսջ ի՜կ՜հձ ՜աձՠօտ ՠս ՠջ՜ըպ՜սճջօտփ 

Ես աՄզտ՜հզէ ճպզռ ժճը՜ձ, 

Զթըջօխ պ՜շզո ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ, 

Շզձՠկ աօջո կզկՠ՜ձռ ձգկ՜ձ 

ԳԱՀՈՄԱԿԱՄ (1687) Հ՜հ դըւ՜ժ՜ձփ 

238՝ (Սպճջզձ էճսո՜ձռտճսկ) 

Ձՠշ՜կ՝ ձճս՜ոպզ` Մզտ՜հզէ 

Եխՠս ՞ջճհո ՜հոկզժ ՞ջզմ 

Աշ դըւ՜ժ՜ձզո ՄԻԷԾԸՆԱՆԻԼ (1687) 

Ակզո ձ՜ըձզ ՜կճոձ էզձզէփ 

244՝ Զոպ՜ռրխ ոճսջ՝ պ՜շզո՚ ատ՜ն ջ՜՝ճսձ՜յՠ-

պձ աՄզձ՜ո հԱկդՠռզձ հզղՠոնզտ զ Քջզոպճոփ Գջՠռ՜ս 

պ՜շո ԷԻՁԵՌԻԴ (1687), /Ոջ բ ի՜կ՜ջ դըւ՜ժ՜ձզ՟փ 

294՝ Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ ՞ջճռո — Փ՜շտ վ՜շ՜սճ-

ջՠ՜է ՜ձլ՜ձռձ ՠս ՞ճիճսդզսձ ՞ճի՜՝՜ձՠ՜է զոժճս-

դՠ՜ձռձ ՠս րջիձճսդզսձ րջիձՠ՜է ՠս ՝՜ջՠ՝՜ձՠ՜է ի՜-

կ՜՞ճհ ՠս կզ՜ոձ՜ժ՜ձ ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ՚ 

Հրջ ՠս Ոջ՟սճհ ՠս Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ, ՜հեկ ՠս հ՜սզպՠ՜ձո 

հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ Ոջ ՠպ ժ՜ջճխճսդզսձ պժ՜ջ ՠս պ՜ջ-

պ՜կ ՜ձլզձ ի՜ո՜ձՠէ հ՜ս՜ջպ ոճսջ՝ պ՜շզ Մՠժձճսդՠ-

՜ձո կ՜ջ՞՜ջբ՜ժ՜ձ՜ռ ՠս զ թջ՜՞ջՠէ ահզղ՜պ՜ժ ՝՜ջՠ-

՞ճջթ ՜ջ՜ձռ, ՜ոպճս՜թ՜ջՠէճռ ՜ձլ՜ձռ ՠս հԱոպճս՜թ 

ըջ՜ըճսոՠէճռ, ճջ ճմ ՠջ՝ՠտ հ՜հէ զձմ հզջո ՠձ յ՜ջ՜յՠ-

՜էտ տ՜ձ դբ հԱոպճս՜թ արջ՜ռՠ՜էտ: Ես ձճչ՜ս ի՜ձ՟զ-

ո՜ռՠ՜էտ կզղպ զ ՞ՠջ՜ժ՜պ՜ջձ ՞էճսը ճսձՠէճչ ա՜ժձ 

ճ՞սճռ գոպ զկ՜ոպձճհձ ըջ՜պճս, էճսո՜պճս իճ՞սճռ ՠս 

՜ձո՜հդ՜գ յճխճպ՜հ ճպզռ այ՜պճսզջ՜ձո Տՠ՜շձ ճս-

ձՠէ ՜շ զձտձ ՠս գձ՟ զձտՠ՜ձո, ճջճչտ զկ՜ռՠ՜էտ ՜պՠէ 

զոժ ած՜ձ՜յ՜ջիո մ՜ջՠ՜ռ իջ՜ի՜ձ՞ՠ՜էտփ Յճջճռ կզ բ 

ՠս զկո ՜շ՜ջժՠ՜է յո՜ժ՜սճջ ՠջժճտճսկ՝տ ՞ՠջ՜ա՜ջ-

՟ՠ՜է ՜ձլձ՚ Մզձ՜ո չ՜ջ՟՜յՠպո հԱկդՠռզ, չ՜ջեՠ՜է 

՜ոպճս՜թ՜հզձ //(295՜) օջզձօտ ՠս ժ՜պ՜ջՠ՜է պՠո՜-

ժ՜ձ ՠս ՜ջ՟զսձ՜ժ՜ձ ՞ՠջ՜յ՜հթ՜շ ՠս պզՠաՠջ՜վ՜հէ 

չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ՜կ՝ ՠս ՜շ՜սՠէՠ՜է ՜կՠձ՜հձ կ՜տջճս-

դՠ՜կ՝ ՠս ՞ջ՜ոզջճսդՠ՜կ՝ ծճը՜ռՠ՜է ՜ղը՜ջի՜հձճչո 

՜ոՠկ ՠս ՞ՠջ՜ղը՜ջի՜հձճչձ ՝՜ջ՞՜ս՜ծՠ՜է: Ոջ դբյբպ 

Վՠջձճհձ Սզրձզ ճջ՟սճռ ՜ա՜պզձ ՠս ՜կՠձ՜կ՜տջզձ ՜ձ-

ծ՜ի զկձ բ աոպճջձ՜հձճհո պճիկբ ծ՜շՠէ, ո՜ժ՜հձ մբ զձմ 

՜ձ՝կ՝ճձ ա՜ոպճս՜թ՜յ՜ղպ ա՜ջկզռ ՠս աՀճ՞սճչձ Աո-

պճսթճհ րթՠ՜է ռՠխզռ ՠս ագձպզջձ զ կբն իճկ՜աձբզռ էզ-

ձՠէ ՠս ժճմզէ կճշ՜ռճսդՠ՜ձ ՞ջճս՜ձ՜ս ՜խ՜ս՜խՠէ, դճհէ 

պ՜է ՠս էշճսդՠ՜ձ ՝՜ձզս յ՜ջճսջՠէ, ՜հէ էջՠէ ՠս ծ՜շՠէ զ 

վ՜շո Աոպճսթճհ ՠս ձ՜ը՜ձլ ՜յ՜՞՜հզռ ձճռզձ ղ՜շ՜-

սզխ՜ռ: Վ՜ոձ ճջճհ ՠս յ՜ջպ չ՜ջժ՜տ ղ՜ջ՜՟ջՠէ ահզղ՜-

պ՜ժ ՜հձյզոՠ՜ռ ՝՜ջՠ՝՜ոպզռ ՜ջ՜ձռ զ տ՜ջպզոզ 

՜հոջ գձ՟ կղպձնՠձ՜սճջճսդՠ՜ձ ժպ՜ժզո ՜ոպճս՜թ՜հ-

ձճհ հ՜ջ՜ժ՜հՠ՜է գձ՟ ոկզձ զ հ՜յ՜հ ե՜կ՜ձ՜ժո հճ-

տճսձո ճսձՠէճչ ՜ժձժ՜էճսդզսձ հզղկ՜ձ զ ոջ՝՜ա՜ձզռ գձ-

դՠջռճխ՜ռ աոճհձ պ՜շ: Ոջճհ չՠջ՜կ՝՜ջլ ՠջժձ՜դշզմ 

՜ոպճս՜թ՜կՠջլ ՠխՠ՜է կ՜խդ՜ձ՜ռձ ՜խՠջո՜ձրտ, ճ-



 

խճջկճսդզսձ ՝՜ջՠջ՜ջզձ Աոպճսթճհ ռօխՠոռբ զ իճ՞զ ՠս 

զ կ՜ջկզձ ՠջ՜ըպ՜սճջ՜ռ զ ՝՜ձո ՜ոպճս՜թ՜հզձո՚ Մզ-

ձ՜ո չ՜ջ՟՜յՠպզ հԱկդՠռսճհ, ճջ վ՜վ՜՞՜ձօտ ռ՜ձ-

ժ՜ռՠ՜է գձ՟ հճէճչզռ ՞ջճռ ճջ ոպ՜ռ՜ս ՠս աի՜կՠխ՜՝՜ձ 

Մՠժձճսդզսձո ԲԺ-՜ձզռ կ՜ջ՞՜ջբզռ ոջ՝ճռ: Ես ՠպ ա՜ջ-

՟՜ջՠէ ճոժսճչ ոջ՝ճչ ՠս ՠջ՜ձ՞՜՞ՠխ ՞ճսձօտ, գոպ ՜հ-

էճռ ՞ջճհ զսջճհ զ չ՜հՠէճսկձ ՜ձլզձ ՠս հզղ՜պ՜ժ իճ՞սճհ 

զսջճհ, ՠս իճ՞ՠսճջ ճսոճսռմզձ զսջճսկ՚ Մ՜ջժճո չ՜ջ՟՜-

յՠպզ Շբձտճսղռճհ, վճըՠռՠէճհ ՜շ Աոպճս՜թփ Ն՜ՠս թձճ-

խ՜ռձ զսջճռ՚ կ՜իպՠոզ Աշ՜տՠէզձ ՠս Հշՠվոզկբզձ, ՠս 

ի՜ձճհ զսջճհ՚ կ՜իպՠոզ Պ՜իջբ, ՠս ՜հէ ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ 

կՠջլ՜սճջ՜ռձփ Ի ե՜կ՜ձ՜ժո ժ՜դճխզժճոճսդՠ՜ձ Սճսջ՝ 

Էնկզ՜թձ՜հ ՠջզռո ՠջ՜ձՠ՜է պՠ՜շձ Եխզ՜ա՜ջճս ՠջ-

ն՜ձժզ, ճջ ՜ոպճս՜թ՜հզձ գձպջճսդՠ՜կ՝ձ ՜ջե՜ձ՜սճ-

ջՠ՜է հ՜շ՜նձճջ՟ճսդզսձ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ Հ՜հժ՜աՠ-

՜ձ ՜ա՞զո ղձճջիՠռ՜ս ՞էճսը յ՜պճս՜ժ՜ձ ՠժՠխՠռսճհ 

Քջզոպճոզ ՜ջՠ՜կ՝ձ ՞ձՠ՜է ՝՜ձ՜սճջ իրպզռո իճչզս 

տ՜ն ՠս ՝՜ջզ: Ոջճհ ոզջՠէզ բ ոյ՜ո՜սճջ ՠս յ՜ղպրձՠ՜հ 

թ՜շ՜հՠ՜է կզձմ ռ՜ջ՟ ՜կո ԻԲ // (295՝) ՞ճէճչ ՠս ՞ճջ-

թ՜ժ՜է ՜կՠձ՜հձզ Սճսջ՝ Էնկզ՜թձ՜հ ՠս Սճսջ՝ Եջճսո՜-

խՠկ՜հ, ՠս ՜կՠձ՜հձ զջ՜՞ճջթճսդՠ՜ձ ՜կՠձ՜հձ Հ՜հճռ 

Մզձ՜ո չ՜ջ՟՜յՠպձ ոպ՜ռրխ կ՜պՠձզոփ Ես զ դըս՜-

ժ՜ձճսդՠ՜ձո Հ՜հճռ ՌՃԼԶ (1687) ՜կզձ, ճջ հ՜սՠէՠ՜է ՠս 

ա՞զջո զ ՞՜ձլո ոջ՝ճհ ՠժՠխՠռսճհ, ՠս զ հճսոճսկձ ՠս զ ը-

ջ՜ըծ՜ձո կ՜ձժ՜ձռ Սզրձզփ Շձճջիզս Տՠ՜շձ ոժոՠ՜է ՠս 

ճխճջկճսդՠ՜կ՝ ձճջզձ հ՜ձ՞ ի՜ձՠ՜է ՜ս՜ջպՠռզ աոճսջ՝ 

՞զջո զ Հ՜հճռ դըս՜՝ՠջճսդՠ՜ձո լՠա ձըկ՜ձՠ՜է հճսէզո 

՜կոճհ ԺԱ—զձ, զ հ՜ս՜ձձ Նճջ տ՜խ՜տ ժճմՠ՜է, գձ՟ իճ-

չ՜ձՠ՜ս Սճսջ՝ ձղ՜ձզ ՠժՠխՠռսճհո, ձճս՜ոպ ճ՞զ Մզտ՜-

հզէ՚ Բ՜ջխ՜կ ՞ջմզ ճջ՟զ, ՜շ ճպո պՠ՜շձո զկճհ՚ Մզձ՜-

ո՜հ տ՜ն ջ՜՝ճսձ՜յՠպզ, ոպ՜ռճխզ ոճսջ՝ պ՜շզո ՜ջ-

իՠյզոժճյճոզ Ես՟ճժզ՜ժՠջպզ: Ի ե՜կ՜ձ՜ժո դ՜՞՜սճ-

ջճսդՠ՜ձ պ՜ծժ՜ռ՚ ոճսէպ՜ձ Մ՜իկբպզ, հճջճհ չՠջ՜հ բջ 

յ՜պՠջ՜ակ զ տջզոպճձբզռձ ՜ջՠսկպզռ, հճջճռ ժ՜ջզ 

ձՠխՠ՜է ՠս զ՝ջ զ ոպջժճսդզսձ զկձ մտ՜սճջճսդՠ՜ձ ՜ձժՠ-

՜է ՠս ի՜ջժ՜յ՜ի՜ձնճսդզսձո հճէճչո զ չՠջ՜հ ՜ղը՜ջ-

իզ զսջճհ հ՜ջճսռ՜ձբջ, ըձ՟ջՠէճչ զ կՠթ՜կՠթ՜ռ զսջճռ 

՞՜ձլո ՝՜աճսկ, ՜ձճսձ զկձ ՠ՟ՠ՜է բտբյճսշ ՜խա՜ոզ: Ես 

հՠպճհ զղդզջ՜հ ՜ձճս՜կ՝ ի՜ջժ զկձ ՠ՟ՠ՜է թ՜ձջ զ չՠ-

ջ՜հ ՜կՠձ՜հձ ճսկՠտ իձ՜ա՜ձ՟ՠէճռձ, ճջ ՠս զ չ՜խ ե՜-

կ՜ձ՜ժզ ՠջ՝ՠտ ՠխՠ՜է բ: Թճխ ա՜հձտձ ճջ հ՜շ՜նկբ ո՜ի-

կ՜ձ զկձ ՠձ ի՜ոպ՜պՠ՜է զ չՠջ՜հ տ՜խ՜տ՜ռ ՠս ՞՜ս՜-

շ՜ռ ի՜ջժ զ ՞՜ձլո ՜ջտճսձզ պ՜է: Յճջճռ յ՜ի՜ձնկ՜-

ձբ ի՜ջժ՜ռո լ՜ձլջ՜ռՠ՜է ՜կՠձ՜հձ ճտ ՠս զ ՟ճսշձ մտ՜-

սճջճսդՠ՜ձ ի՜ոՠ՜է, ՠս ճկ՜ձտ ՞էըճչզձ զոժ ՜ձժՠ՜է 

հ՜խտ՜պճսդզսձ ՠս զ ՝ձ՜ժճսդՠ՜ձռ զսջՠ՜ձռ վ՜ըճսռՠ-

՜է զ պ՜ջ՜ղը՜ջիո պ՜շ՜յՠէճչ: Ես ՜ձհճհո էզձՠէճչ 

հ՜յջճսոպ, ՠս ՠէո զջ՜ռձ ՠս ը՜խ՜խճսդզսձ ՜ղը՜ջիզ 

հԱոպճսթճհ ի՜հռբզձ, կզ՜հձ աձ՜ ճսձՠէճչ հճհո վջժճսդՠ-

՜ձ ՝՜աճսկ ձՠխճսդՠ՜ձռ զսջՠ՜ձռփ Ահէՠս ՜ղը՜ջի ՜կՠ-

ձ՜հձ ՟՜պ՜ջժ՜ռ՜ս զ արջ՜ռ ՜ջտճսձ՜ժ՜ձ՜ռ ի՜ս՜-

պ՜ջկ՜ռ ՠս ՝՜ակ՜ա՜ձ ՝ճհէտ ՜ղը՜ջի՜սՠջ արջ՜ռ ժճ-

խճյպճխ՜ռ, ճջ ղջնՠ՜է ՠս զն՜չ՜ձՠ՜է զ ՞ՠխճջ՜հոձ, 

՜ա՞զ ՜ա՞զ յ՜պծ՜շ՜ձրտ ըձ՟ջբզձ ՟ջ՜կո: Ես ՜շ՜-

սՠէ ՠսո ՜ա՞տձ դճսջտկ՜ձ՜ռ ըճջ՜ձ՜ղջն՜ռ, ճջճռ մ՜-

ջճսդՠ՜ձռձ ճմ պՠսՠ՜է ՞ՠխճջ՜հտձ ՜սՠջՠռ՜ձ ՝՜աճսկ 

՞թրխտ ՠս ՜կ՜հ՜ռ՜ս ՠջժզջ ձճռ՜ զ ՝ձ՜ժմ՜ռ ՜սճսջ՝տ 

հ՜շ՜ն: Ես ՜շ՜սՠէ ՠսո հ՜հոկ ՜կզ արջ՜ռ՜ձ ՜հո ՜ա՞տո 

դճսջտ//(296՜)կ՜ձ՜ռ, ՠս ՜ս՜ջ ի՜ջզձ ա՜ձ՜ոճսձո ՞ՠ-

խրջբզռ ՜կՠձ՜հձ ՠջժջզ, ՠս զ պՠխզո—պՠխզո ա՝ձ՜սզձ 

զձմտ ՞զսխզռ հ՜ս՜ջ ի՜ջզձ: Ոջյբո ՠս աԱխտ ժճմՠ՜է 

՞ՠրխձ դ՜է՜ձՠռզձ զ ՞՜ս՜շձ Սՠ՝՜ոպզճհ ճսջ չ՜ձտձ 

զոժ բ Հջՠղպ՜ժ՜յՠպ կճմՠ՜էփ Ես ՟՜՟՜ջՠռ՜ձ ծ՜ձ՜-

յ՜ջիճջ՟տ ՠս ժ՜ջ՜չ՜ձտ, ՠս ՜կ՜հ՜ռ՜ձ ծ՜ձ՜յ՜ջիտ 

՜կՠձ՜հձ, ազ ա՝՜աճսկո ժճխճյպՠռզձ զ չ՜ծ՜շ՜ժ՜-

ձ՜ռ ՠս ոյ՜ձզձփ 0ջզձ՜ժ տՠա ՜ո՜ռՠէճռո ՠս մ՜վ 

չջ՟ճչկ՜ձձ, ազ վջթՠ՜է զկ զ ՞ջՠէճհ ՞ջճհո հճսէզոզ ԺԱ, 

ՠս ր՞ճոպճոզ ԻԴ, ՜յ՜ ժ՜ջ՜սպզ ի՜ոճսռ՜ձՠէ հԵս՟ճ-

ժզ՜ զ լՠշձ չ՜ջ՟՜յՠպզո զկճհ, ճջ բջ զ Սճսջ՝ Պ՜ջ-

ո՜կ՜հ ՠժՠխՠռզձ: Թբյբպ ՠս հճհե ղպ՜յբզ ի՜ոճսռ՜ձՠէ 

զ ձ՜, ազ ՠս պբջձ զկ զոժ վճսդ՜հջ հճհե ոպզյՠ՜է զ ոզ-

ջճհ ՞ջճռ, ո՜ժ՜հձ ճմ ւ՜ջբ՜տ ՜շ կզկՠ՜ձո ի՜ո՜ձՠէ 

հՠջժզսխբձ դճսջտկ՜ձ՜ռ ՞ճխճռ, ՠս բջ իՠշ՜սճջճսդզսձ 

կզնճռզ ծ՜ձ՜յ՜ջիզ կՠջճսկ ե՜կճս ԺԳ—՜ձզ իՠպՠս՜-

ժ՜՞ձ՜ռզ: Զզ ՠս զ ժճհջո կճսջ՜ռզժո ճմ ըձ՜հՠ՜է կՠջ-

ժ՜ռճսռ՜ձբզձ, հճջճհ ՝՜ձզռո ա՜շ՜սՠէճսդզսձ մ՜ջճսդՠ-

՜ձ զկ՜ոռզոփ Ես ՞ՠրխտ ՜շ ակզկՠ՜կ՝տ ՠժՠ՜է զ կզ 

՞ՠրխ եճխճչբզձ ՠս ճկ՜ձտ վ՜ըճսռՠ՜է զ տ՜խ՜տ ՜ձժ՜-

ձբզձ, ճջ ՠս զ ե՜կ՜ձ՜ժզ իձլճռ ճմ ժ՜ջ՜ռզձ ի՜կ՜ջ-

լ՜ժ ՞ձ՜է զ ՞ՠրխո զսջՠ՜ձռ զ իճսձլ ՠս զ կ՜ձ՞՜խ: Զզ 

ձճտ՜ ժՠջ՜ժճսջ զսջՠ՜ձռ ՜ջ՜ջզձ ա՜ջպճջ՜հոձ ի՜ո-

ժ՜ժճպճջ ՜շձՠէճչ ՠս ՜ջ՜թՠէճչ ա՜ձ՜ոճսձո զսջՠ՜ձռ 

հ՜սՠէՠ՜է ՠս ՜հո ձՠխճսդզսձո զ չՠջ՜հ ի՜ջժ՜ռձ դ՜՞՜-

սճջ՜ժ՜ձ՜ռ ՠս ՜սՠջկ՜ձռձ ՞զսխզռ. հճջճռ յ՜պծ՜շզ 

ՠխՠս ոխճսդզսձ ռճջՠձճհ ՠս դ՜ձժճսդզսձ ի՜ռզ, ՜հէՠս ՜-

սՠջկ՜ձ յ՜պծ՜շ: Ես ՜սՠէզ զկձ ՠսո ՜հո ճջ ԴՃ ըոպ՜-

ժձ զ կզձ կ՜շմզէ ՠխՠս, ՠս ՜խտ՜պտ, ՠս կղ՜ժտ, ՠս ՜-

ջճսՠոպ՜սճջտ, ճջտ ՜սճսջ՝ ո՜ժճչ ՞ճջթբզձ, հճհե ձՠխՠ-

՜է էզձբզձ: Զզ ա՟ջ՜կձ ճջ զձտՠ՜ձտ հճսկբտբ ՜շձճսզձ 

կզսոձ զ ձճռ՜ձբ ճմ ՜շձճհջ, դբ ժՠջ՜ժջ՜չ՜ծ՜շզ, ՠս 

դբ ՜հէտ, ճջ ՠս հճհե չղպ՜ռՠ՜է էզձբզձ: Ես ՜հէ ազձմ հՠջ-

ժ՜ջՠռզռ լՠա զ լ՜ձլջճսդզսձ, ճջ ՠս ըձ՟ջՠկտ զ Տՠ՜շ-

ձբ պ՜է ՜ձ՟ճջջճսդզսձ ՠս ը՜խ՜խճսդզսձ ՜կՠձ՜հձ ՠջժ-

ջզ, ՜խ՜մ՜ձրտ ՜կՠձ՜հձ ոջ՝ճռփ 

Աջ՟, հՠջՠո ՜ձժՠ՜է ՜խ՜մՠկ ալՠա ՝՜ջՠկզպ ի՜ջտ 

զկ ՠս ՠխ՝՜ջտ, գձդՠշձՠէճչ ժ՜կ րջզձ՜ժՠէճչ //(296՝), 

ժ՜կ ի՜ջՠս՜ձռզ պՠո՜ձՠէճչ, ըձ՟ջՠէ կ՜տճսջ ՜խրդզստ 

դճխճսդզսձ յ՜ջպճսռ` Մզձ՜ո չ՜ջ՟՜յՠպզձ, ի՜կ՜հձ 

՜աձՠրտ, ՝՜ջՠժ՜կրտ ՠս դղձ՜կՠրտ: Ես ձճս՜ոպ ՞թճխզ 

ՠս թ՜խժճխզո՚ Մզտ՜հզէզ ՜կՠձ՜հձ ա՜ջկզստ, ՠս ճջտ հզ-



ղբտ ակՠա հզղՠ՜է էզռզտ ՠս ՟ճստ զ Քջզոպճոբ ճխճջկճսդՠ-

՜կ՝ հ՜սճսջձ կՠթզ<կՠթզ> ՜պՠձզձփ Ոջ ՠս ճխճջկճս-

դՠ՜կ՝ ՜ժձ՜ջժՠոռբ հ՜սճսջձ հ՜հձկզժ զ ի՜կ՜հձ ի՜ս՜-

պ՜ռՠ՜էո ՜ձճս՜ձ զսջճհ, ՠս կ՜ձ՜ս՜ձ՟ հոպ՜ռրխ ոճսջ՝ 

՞ջճհո՚ զ Մզձ՜ո չ՜ջ՟՜յՠպզձ, ճջ ոպ՜ռ՜ս ա՞զջո զ 

չ՜հՠէճսկձ ՜ձլզձ զսջճհ ՜շ զ ժՠձ՟՜ձճսդՠ՜ձ զսջճսկ: 

Զճջ պ՜ռբ Տբջ Աոպճս՜թ ժՠ՜ձո հՠջժ՜ջո ՝՜ջՠ՜ս չ՜-

հՠէՠէ զ ՝՜աճսկ ՜սճսջո, ՠս հՠպ կ՜իճս՜ձ զսջճհ ՠ՟ հզղ՜-

պ՜ժ զ ՟ճսշձ Սճսջ՝ Էնկզ՜թձզփ Ոջտ ի՜ձ՟զյզտ ոկ՜ 

ժ՜ջ՟՜էճչ ժ՜կ ա՝րոձՠէճչ, ժ՜կ չ՜հՠէՠէճչ զ իճ՞ՠսճջ 

ոՠխ՜ձճհո, ժջժզձ ՜խ՜մՠկ հզղՠէ ՜ջե՜ձ՜՜սճջ ի՜ջռ-

կ՜կ՝ ՠս ոՠջպ հրե՜ջճսդՠ՜կ՝ աչՠջճյ՞ջՠ՜է ա՜ոպճս՜-

թ՜՝՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպձ ՠս աճսոճսռզմձ զսջ, ՠս աթձրխոձ ՠս 

ա՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջոձ զ Քջզոպճո Յզոճսո. ՜-

կբձփ Հ՜հջ կՠջ, ճջփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 12՜, 294՝ Գզջտո Սճսջ՝ Էնկզ՜թձ՜ 

բ: 44՝, 51՝, 82՝, 114՝ Մզձ՜ո չ՜ջ՟՜յՠպ: 
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 ԺԸ — XVIII 

ԳՐԻՉ՚ Ղ՜ա՜ջփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Բ՜ջոՠխ չջ՟.փ 
ԹԵՐԹ՚ 163+2 (ժջժ.՚ 1, 87). մ՞ջճս՜թ՚ 1՞՟—2՝, 28՝—31՝, 

123՝—4՝, 140՝, 150՜—62՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԻԱ×8 (Ա 7, ԻԱ 6)փ 
ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 19,3×15,5փ ԳՐՈՒ-
ԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջ պ՜ջ՝ՠջ՚ 141՜—9՝փ ՏՈՂ՚ 17—
25փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ ոպճս՜-
ջ՜դճսխդ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ դշմձ՜-
հզձ (74՜)փ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ոՠս, 
ճսջճս՜՞թ՜հզձփ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. պՠխ—պՠխ դ՜ձ՜տզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճս-
ձ՜վճըճս՜թ, ըճձ՜սճսդզսձզռ ճջճղ դՠջդՠջ չձ՜ոճս՜թ, կ՜ո՜կ՝ 
ռՠռ՜ժՠջփ Պջ՜ժ՜ժ՜էճսկգ, ոժո՜թ ԺԲ—ՠջճջ՟զռ, ոը՜էկ՜կ՝ ձ-
ղ՜ձ՜ժճս՜թ ճմ դբ զսջ՜տ՜ձմզսջ 8 դՠջդզռ, ՜հէ 4 դՠջդզռ հՠպճհ ՠս 
՜հ՟ ժՠջյ ղ՜ջճսձ՜ժճս՜թ կզձմՠս չՠջնփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ տՠջթճս՜թ, 
կ՜ղճս՜թ, ՜ձժզսձձՠջգ ՠս դզժճսձտգ՚ կ՜ղճս՜թ, կ՜ո՜կ՝ ձ՜ՠս 
յճժճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 3՜—26՜ Գջզ՞ճջզ, ՜ղ՜ժՠջպզ Եշ՜կՠթզ իրջ 

ՠս ջ՜՝ճսձ՜յՠպզ Հ՜հճռ, ի՜ս՜տՠ՜է Ծ՜խժ՜տ՜խ հԱ-
շ՜ժ՜ռ ՞ջճռ զ էճսո՜սճջ ՝՜ձզռ Վ՜ջ՟՜ձ՜ ՠս Մՠթզձ 
Նՠջոբոզ — Գզպՠէզ բ, ազ Գ ՞զջտ բ Սճխճկճձզ զ ըջ՜պ 

Գ ի՜ո՜ժզ կ՜ջ՟ճհձ... ՠս ժզձ ՜ձա՞՜կ ի՜ձ ա՜հջ զ հ՜շ-

ձբ զսջկբփ Ահոճտզժ Աշ՜ժ՜ռ ՞ջճռձփ Եխՠս չՠջն Աշ՜-

ժ՜ռձփ 
Ծ՜խժ՜տ՜խ բ, մճսձզ ոժա՝զռ Ց՜ձժ, իկկպ. լՠշ. 342, 109՜—

42՜փ 

Բ. 26՜—123՜ [Ք՜ջճատ] 

1. 26՜—8՝ (Աձըճջ՜՞զջ) Բՠիաՠ՝ճսխ զղը՜ձ՜սձ 

՟զս՜ռ ի՜ձբ ՟՜հ ա՟ՠսո... 

՜. 26՜—8՜ (Աձըճջ՜՞զջ) — Յ՜սզպՠձ՜ժ՜ձ բ 

ձ՜ը՜ձլձ կ՜ջ՟ժ՜ձռ կզղպ չ՜պ՜ի՜կ՝՜սՠէ... 

Սժա՝ձ՜պճխզձ ժզռ էճսո՜ձռտճսկ՚ «Ղճսժ՜ո, 11, 18 ի՜-

կ՜ջձ»փ 

՝. 28՜ (Աձըճջ՜՞զջ) — Քջզոպճո ձկ՜ձզ Ոէճկ-

յզ՜ժ՜ձ էՠ՜շձ, ճջ բ էՠշձ զկձ Մ՜ժՠ՟ճձ՜ռսճռ... 

՞. 28՜՝ (Աձըճջ՜՞զջ) — Ն՜ը՜ձլձ Աոպճս՜թճհ 

ձկ՜ձզ օ՟ճհ, ճջ ճսձզձ աՠջզո ՞՜ս՜շո... ՜շ ճջ ակՠա 

կճսթռբ Քջզոպճո, ճջ բ րջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ 

2. 32՜—87՟, 90՜—102՝ [Ք՜ջճատ Գջզ՞ճջզ Տ՜-

դՠս՜ռսճհ] 

Ակ՜շ՜ձ ի՜պճջ  ՃԼԴ/32՜—9՝փ ՃԼԵ/39՝—47՝փ 

ՃԼԱ/47՝—55՝փ ՃԼ/55՝—64՜փ ՃԻԶ/64՜—8՝փ ՃԽԱ/68՝—74՜փ 

Ձկՠշ՜ձ ի՜պճջ ՃԾԸ/74՜—7՝փ ՃԾԷ/77՝—81՝փ ՃԽ/96՝—102՝փ 

3. 88՜—9՝ Ք՜ջճա զ ՝՜ձ Մ՜ձ՜ոբզ դ՜՞՜սճջզձ 

ճջ ՜ոբ. Մՠխ՜հ Տբջ, կՠխ՜հ — Ոջյբո ճտ ՜ձժՠ՜է զ կբն 

իջճհ ՠս ա՜խ՜խ՜ժ ՝՜շձ՜հ... 

4. 102՝—7՜ Գբճջք՜ չ՜ջե՜յՠպզ ՜ո՜ռՠ՜է բ 

չ՜ոձ Եջճսո՜խբկզ ՞ձ՜էճհ — Սճսջ՝ ՜սՠպ՜ջ՜ձզմձ 

Ղճսժ՜ո ՜ոբ. Ի՝ջՠս բն Տբջձ կՠջ Յզոճսո Քջզոպճո... 

5. 107՝—13՜ Ի Մՠժձճսդՠձբ ոջ՝ճհձ Ս՜ջ՞ոզ 

չ՜ջ՟՜յՠպզ աՅ՜ժճ՝՜հ ՜շ՜տՠէճհձ Կ՜դճխզժբձ ճջ 
՜ոբ. Դճս ի՜ս՜պ՜ո կզ բ Աոպճս՜թ ՝՜ջզճտ ՜շձՠո — 

Զկզ ՜ոՠէձ ճմ դբ աՈջ՟[զ] ՠս Հճ՞զ աջժբ ա՜ոպճս՜թճս-

դՠձբձ... 

6. 113՜—7՜ Վ՜ջ՟էչ՜շ — Հճսձլ հՠջժջբ <ճս> 

ճսջ՜ըճսդզսձ ՜հ՞ճհ յպճսխտ ՜ձդզստ... 

7. 117՜—21՝ [Յ՜խ՜՞ո ՝՜ջՠժ՜կճսդՠ՜ձ]. Եխզ-

ռզ ՜կՠձ՜հձ կ՜ջ՟ ՜ջ՜՞ ՜շ զ էոՠէ ՠս թ՜ձջ ՜շ զ 
ըրոՠէ ՠս թ՜ձջ ՜շ զ ՝՜ջժ՜ձ՜է — Աջ՟, բ ՝՜ջժճս-

դզսձ, ճջ ՞ճչՠէզ բ զ ՞ջճռ... 

8. 122՜—3՜ Ախրդո ՜ջ՜ջբտ զ չՠջ՜հ կզկՠ՜ձռ 

ճջյբոազ ՝եղժզռզտ — Մՠժձճսդզսձ. Ոմ կ՜ջկձ՜ժ՜ձ 

՜ըպզռ, ՜հէ զ կՠխ՜ռձ... 

Գ. 125՜—40՜ Հ՜կ՜շրպ ի՜ս՜տճսկձ զ պՠոճս-

դզսձ Լճսթկ՜ձռո Եջ՞ճռ ՠջ՞ճհձ Սճխճկճձզ, ՜ղը՜պ՜-
ոզջՠ՜է Գջզ՞ճջզճո իոժճխզ ՜ջզ ՠս ՠջն՜ձզժ իշՠպճ-
ջզ ՠս տ՜ն վզէզոճվ՜հզ Հ՜հճռ, ՜ղ՜ժՠջպզ Եշ՜կՠ-
թզձ Յճի՜ձձճս Ոջճպձՠռճհձ, զ էճսո՜սճջ չ՜ջ՟՜յՠ-
պզձ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ — Վ՜ոձ բ՛ջ ՜ոպ հՠպճհ բ ժ՜ջ՞ՠ՜է: 

Պ՜պ՜ոը՜ձ. Սճխճկճձզ ժ՜ջ՞ձ բ գձ՟ Ժճխճչճխզձ.... 

կզ՜հձ Աոպճսթճհ ՝՜ձզձ ՝՜ռՠ՜է, ճջ բն /// (ղ՜ջ. դՠջզ, 

պՠո լՠշ. 1019, 55՜—65՝)փ 



 

Դ. 141՜—9՝ [Դՠխ՜՞զջտ] — Ադղ՜ժ ռ՜սճհ, ճջ բ 

ցշ՜ձժ ա՜իկ՜դ, ճջ ՟ճսջո ՠժ՜թ էզձզ... Ե՜ջբձ ըճհձ 

դբ ժջժզձ պ՜հ, ժճպՠկզ ոՠջկզ զսխձ ի՜ձզ, ՠ՜ջ՜հզձ 

տոբ, ժ՜կ ղբժ ՝՜ջլ կՠձ՜ժձ ղտճսկ մճջ՜ռճ, ՜ջ՜ չջբձ 

/// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

47՝ Ոչ գձդՠջձճխտ, հզղբտ ՞թճխ ոճջզձ էճժ ՠս ոճսպ 

՜ձճս՜կ՝ Ղ՜ա՜ջո ՠս զկ թձրխտձ. (ձկ՜ձ՚ 55՝, 64՜, 

68՝, 74՜, 77՝, 81՝, 102՝, 107՜): 

87՝ Ոչ ոճսջ՝ գձդՠջռօ[խ]տ, հզղբտ աոճսջ՝ հ՜ղպ՜-

ջ՜ջ հ՜խրդո լՠջ ա՞թրխ ոճջզձ, կՠխ՜յ՜ջպ կ՜ժ՜-

ձճս՜կ՝ ՜ձճս՜կ՝՚ Ղ՜ա՜ջո ՠս զկ թձրխտձ զ ՝՜ջզձ. ՜-

կբձփ 

89՝ Սճհձյբո ՠս ըոպ՜ռօխ ՞ջճհո՚ կՠէ՜ձ՜կՠխ 

Բ՜ջոՠխ չ՜ջ՟՜յՠպո ՞ճմՠկ՚ կՠխ՜ռ Տբջ, կՠխ՜ռ: Ըձ՟ 

ոկզձ ՠս ՠո, էճժ ՠս ոճսպ ՜ձճս՜կ՝՚ Ղ՜ա՜ջո ՞ճշ՜կ ժճ-

մՠկ. Մՠխ՜հ Տբջ, կՠխ՜հփ 

93՜ Ոջճսկ ՠս ակՠա կ՜ոձ՜ժզռ ՜ջ՜ոռբ կ՜ոզձ 

ե՜շ՜ձ՞ճսդՠ՜ձ ոջ՝ճհ զսջճհ, ՠս ոպ՜ռճխզ ՞ջճհո /// (՜-

ձճսձգ՚ տՠջճս՜թ), ՠսո ՜շ՜սՠէ ա՞թրխ ոճջզձ՚ կՠխ՜-

յ՜ջպ Ղ՜ա՜ջո ՠս զկ թձօխտձ, ճչ ոճսջ՝ գձդՠջձրխտ, 

հզղբտ ՠս ՟ճստ ՠս աոճսջ՝ հ՜խօդո լՠջ: 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

163՜ Յզղ՜պ՜ժ բ ՜հո Ք՜ջճա՞զջտո` պզջ՜ռճս ԸՍ-

պՠվ՜ձզձ, ՌՄԿԶ (1817)փ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 1՜ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Ոի՜ձբոփ 1՝ 

Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Սզկբրձ չ՜ջ՟՜յՠպ, ՌՄԽԴ (1795)փ 

163՜ (՜ձգձդՠշձՠէզ)փ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ Կ՜ակ՜ոպ՜շ՚ Ա ՠս Բ, 1՜, 163՜՝ 

(պ՜շՠջ, ՝՜շՠջ, ըրոտՠջ ի՜հՠջբձ ՠս չջ՜ռՠջբձ)փ 

1151 
Ժ Ո Ղ Ո Վ Ա Ծ Ո Յ  

( Բ ՜ խ ժ ՜ ռ ՜ թ  բ  3  պ ՜ ջ ՝ ՠ ջ  լ ՠ շ ՜ ՞ ջ ՠ ջ զ ռ )  
ԹԵՐԹ՚ 231փ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 20,7×15փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ 

ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ՚ ՟շձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ 
թ՜խժ՜դճսխդփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ժ՜ակզ ժ՜ղզձ ռՠռ՜ժՠջ, դզժճսձտզ չՠ-
ջզձ ՠս ոպճջզձ կ՜ոՠջգ՚ տՠջթճս՜թ ճս տզմ կ՜ղճս՜թփ Սպճջզձ էճս-
ո՜ձռ՜ժճխՠջզձ  «Մՠժձզմ բ Աշ՜ժ՜ռ»փ 

Ձ Ե Ռ Ա Գ Ի Ր  Ա  

Ժ Ո Ղ Ո Վ Ա Ծ Ո Յ  
Իոպ՜կյրէ ՌՃԽԲ — 1693 

ԳՐԻՉ՚ Կճսկզպ՜ո ՠջբռ Քբրկճսջծճձռփ 
ԹԵՐԹ՚ 1—167. մ՞ջճս՜թ՚ 45՜—6՜, 55՝, 66՜—71՝փ Պ-

ՐԱԿ՚ Ա—ԺԴ×12 (Զ 11)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՟ջճղկճչփ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ 
կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 25փ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 3 (ոժա՝զռ), 
դճսխդփ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ձճջճ՞ճս՜թփ Տՠխ—պՠխ ՜ձձղ՜ձ յ՜պ-
շճս՜թտձՠջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1՜—65՝ Մՠժձճսդզսձ Աշ՜ժ՜ռ Սճխճկճձզ, 

աճջ ՜ջ՜ջՠ՜է բ Հ՜կ՜կ՜հ ճսջճսկձ զկ՜ոպձճհ... 
— 1՜ [Ն՜ըՠջ՞՜ձ] — Ըոպ ղձճջի՜ռ ՠխՠս կՠա 

ի՜ձ՟զյզէ յ՜ջ՞ՠսզ զկ՜ոպճսդՠ՜ձ, աճջ գձժ՜է՜տ հ՜ջ-

՞՜ձ՟զ ՜ս՜ա՜ձզձ հճջ կզ՜սճջՠ՜է գձ՟ Տՠ՜շձ կՠջճսկ 

՜շձճսկտ ի՜կ՜ջլ՜ժճսդզսձ ՜շ՜նզժ՜ ՞ջճհո (՜հո-

տ՜ձ)փ 

՜. 1՜—17՜ (Աձըճջ՜՞զջ) — Ճ՜ձ՜մՠէ ազկ՜ո-

պճսդզսձ ՠս աըջ՜պ: Գՠխՠռզժ ՜շձբ աժզա՝ձ ՝՜ձզո... 

՝. 17՜—65՝ Նճջզձ Հ՜կ՜կ՜հ Մՠժձճսդզսձ ՠս 

ՠջժջճջ՟ ՞ջճռ ՜շ՜ժ՜ռձ Սճխճկճձզ — Պ՜ջա ՜ձճսձ ՠս 

ղ՜ջճսձ՜ժՠ՜էո Սճխճկճձ ճջ բ զձտձ զկ՜ոպճսդզսձձ... 

ըճպճջՠ՜է հճմզձմ յբպո ՝՜ձ՜ժշզստ ՠս տ՜խռջ՜լ՜հձտ 

ճջզղ ՝ՠջՠձ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ): 

Բ. 72՜—162՜ Վ՜ջ՟՜յՠպճսդզսձ տջզոպճձբ՜-

ժ՜ձ ՞ՠջ՜ա՜ձռ՜՞ճսձՠէզ ժ՜ջ՟զձ՜էզ պՠ՜շձ Ռճս-
յՠջդճոզ Պբէէ՜ջկզձճոզ, դ՜ջ՞կ՜ձՠռՠ՜է զ Բ՜ջոխբ 
չ՜ջ՟՜յՠպբ Կճոպ՜ձ՟զձճսյրէոՠռսճհ, զ էՠաճսբ զ-
պ՜է՜ժ՜ձբ զ ի՜հժ՜ժ՜ձ ՝՜ջ՝՜շ, հ՜կզ Տՠ՜շձ 
1669, իճժպՠկ՝ՠջզ Լ հԱէզժրշձ՜հ: Իոժ զ դճս՜ժ՜ձճս-
դՠ՜ձո Հ՜հճռ ՌՃ պ՜ոձ ՠս ըձձզ (1670), զ վ՜շո կՠ-

թ՜՞ճհձո Աոպճսթճհփ Պ՜ջա՜՝՜ձճսդզսձ տջզոպճձբ՜-
ժ՜ձզ չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ՜ձ զ յբպո ՜հձճռզժ, ճջտ ճս-
ոճսռ՜ձՠձ ակ՜ձժճսձո ՠս ա՜հէո ՜ձլզձո յ՜ջա՜-
կզպո, ղ՜ջ՜՟ջՠռՠ՜է գձ[՟] Կՠջյզ պջ՜կ՜ըրոճսդՠ-
՜ձ — Զզ՛ձմ զռբ տջզոպճձբ՜ժ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպճսդզսձ, ՠս 

ճջտ զռՠձ կ՜ոճսձտ ձճջզձ ՞էը՜սճջտ... 

1. 72՜՝ Գէճսը ՜շ՜նզձ. Աղ՜ժՠջպձ — Ոջճչիՠ-

պՠս էոՠկ, դբ զռբ ի՜ջժ՜սճջ ՞զպՠէձ ատջզոպճձբ՜ժ՜ձ 

չ՜ջ՟՜յՠպճսդզսձ... 

2. 72՝—5՜ Պ՜ջա՜՝՜ձճսդզսձ ձղ՜ձզ ը՜մզձ. 

՞էճսը ՠջժջճջ՟ — Յ՜շ՜ն տ՜ձ ա՞՜էձ զ ձ՜ըժզձ կ՜ոձ 

չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ՜ձո... 

3. 75՜—96՝ Պ՜ջա՜՝՜ձճսդզսձ Հ՜ս՜պ՜կզձ. 

՞էճսը ՠջջճջ՟ — Գ՜էճչ ՜հեկ ՜շ ձ՜ըժզձ կ՜ոձ ՜հոճ-

ջզժ չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ՜ձ... 

4. 96՝—104՝ Պ՜ջա՜՝՜ձճսդզսձ ՜խրդճհձ պբ-

ջճսձ՜ժ՜ձզ. ՞էճսը մճջջճջ՟ — Շձճջիզսձ Աոպճսթճհ ճս-

ո՜հ ա՜հձ աճջ յ՜ջպզկ ի՜ս՜պ՜է... 

5. 104՝—8՜ Պ՜ջա՜՝՜ձճսդզսձ Ոխնճհձ Մ՜ջզ՜-

կզձ. ՞էճսը իզձ՞ՠջճջ՟ — Յՠպ ճջճհ ՝՜ռ՜հ՜հպՠռՠջ զ-

ձլ աՀ՜հջ կՠջձ, գխլ՜կ... 



6. 108՜—28՜ Պ՜ջա՜՝՜ձճսդզսձ պ՜ոձ յ՜պճ-

սզջ՜ձ՜ռձ Աոպճսթճհ. ՞էճսը չՠռՠջճջ՟ — Ց՜ջ՟ էճս՜հ 

աՀ՜ս՜պ՜կձ, աՀ՜հջ կՠջձ ՠս աՈխնճհձ տՠա Մ՜ջզ՜կձ... 

7. 128՜՝ Պ՜ջա՜՝՜ձճսդզսձ յ՜պճսզջ՜ձ՜ռ ՠ-

ժՠխՠռսճհձ. ՞էճսը ՠրդձՠջճջ՟ — Բ՜ռզ յ՜պճսզջ՜-

ձ՜ռձ Աոպճսթճհ ռ՜ձժ՜կ ՞զպՠէ դբ զռՠձ... 

8. 129՜—30՜ Պ՜ջա՜՝՜ձճսդզսձ ըջ՜պճսռ ՜-

սՠպ՜ջ՜ձ՜ժ՜ձ՜ռ. ՞էճսը ճսդՠջճջ՟ — Բ՜խլ՜կ ՞զ-

պՠէ, դբ ՝՜ռզ յ՜պճսզջ՜ձ՜ռ Տՠ՜շձ... 

9. 130՜—44՝ Պ՜ջա՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝՜աձճս-

դՠ՜ձռ ոջ՝ճհ ՠժՠխՠռսճհ. ՞էճսը զձձՠջճջ՟ — [Ո]սո՜հ 

ղձճջիզսձ Տՠ՜շձ աՠջզո ոժա՝ձ՜ժ՜ձո կ՜ոճսձո... 

10. 144՝—5՝ Յ՜խ՜՞ո արջճսդՠ՜ձռ ի՜ո՜ջ՜-

ժ՜յՠպ՜ռ. ՞էճսը պ՜ոձՠջճջ՟ — Բ՜ռ՜հ՜հպՠռՠջ 

ռ՜ջ՟ ամճջո ոժա՝ձ՜ժ՜ձո կ՜ոճսձո... 

11. 145՝—7՝ Յ՜խ՜՞ո արջճսդՠ՜ձռ ՜ոպճս՜թ՜-

՝՜ձ՜ժ՜ձ՜ռ. ՞էճսը կՠպ՜ո՜ձՠջճջ՟ — Զզ՛ձմ զռբ 

ի՜ս՜պձ: Հ՜ս՜պձ բ ՜շ՜նզձձ արջճսդՠ՜ձռ... 

12. 147՝—9՝ Յ՜խ՜՞ո արջճսդՠ՜ձռ ժ՜ջ՟զձ՜-

է՜ժ՜ձ՜ռ. ՞էճսը ՠջժճպ՜ո՜ձՠջճջ՟ — Զզ՛ձմ զռբ ըճ-

իՠկճսդզսձձ: Աշ՜նզձ մճջզռ արջճսդՠ՜ձռ... 

13. 149՝—50՝ Յ՜խ՜՞ո ՠրդձ յ՜ջ՞ՠս՜ռ Հճ՞-

սճհձ Սջ՝ճհ. ՞էճսը ՠջՠտպ՜ո՜ձՠջճջ՟ — Ո՛ջտ զռՠձ 

ՠրդձ յ՜ջ՞ՠստ Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ... 

14. 150՝—1՝ Յ՜խ՜՞ո Եջ՜ձճսդՠ՜ձռձ ճսդզռ. 

՞էճսը մճջՠտպ՜ո՜ձՠջճջ՟ — Զզձմ զռՠձ ճսդձ Եջ՜ձճս-

դզսձտձ, աճջո ճսոճսռ՜ձբ կՠա Տբջձ... 

15. 151՝—2՝ Յ՜խ՜՞ո ՠրդձ ՞ճջթճռ ճխճջկճս-

դՠ՜ձ կ՜ջկձ՜ժ՜ձզ ՠս իճ՞ՠժ՜ձզ. ՞էճսը իձ՞ՠպ՜-
ո՜ձՠջճջ՟ — Վՠջ՜կձ՜հ ՜հեկ, ազ կՠժձզռՠո զձլ ա՞ճջ-

թո ճխճջկճսդՠ՜ձ... 

16. 152՝—4՜ Յ՜խ՜՞ո կճէճսդՠ՜ձռ ՠս կՠխ՜ռ 

ոՠշ՜յբո. ՞էճսը չՠցպ՜ո՜ձՠջճջ՟ — Ահեկ բ ե՜կ՜-

ձ՜ժ ճսոճսռ՜ձՠէճհ զձլ... 

17. 154՜—5՜ Յ՜խ՜՞ո կՠխ՜ռ թ՜՞՜ժ՜ձ՜ռ. 

՞էճսը ՠրդձ ՠս պ՜ո՜ձՠջճջ՟ — Զզ՛ձմ զռբ կՠխձ թ՜՞՜-

ժ՜ձ... 

18. 155՜—6՜ Յ՜խ՜՞ո կՠխ՜ռ կ՜ի՜ռճս՜ռ ՠս 

ձՠջՠէՠ՜ռ. ՞էճսը ճսդՠսպ՜ոձՠջճջ՟ — Բ՜ռ՜հ՜հպՠ՜ 

զձլ ՜հեկ, ազ՛ձմ զռբ կՠխձ ՞ճջթ՜ժ՜ձ... 

19. 156՜—60՜ Յ՜խ՜՞ո ՠրդձ կՠխ՜ռ ՞էը՜սճ-

ջ՜ռ. ՞էճսը զձձ ՠս պ՜ոձՠջճջ՟ — Ըխլ՜կ ՞զպՠէ ՜հեկ, 

դբ ճջտ զռՠձ կՠխտ ՜շ ՜շ՜սՠէ ոժա՝ձ՜ժ՜ձտ... 

20. 160՜՝ Յ՜խ՜՞ո կՠխ՜ռ ճջտ ՠձ գձ՟՟բկ Հճ-

՞ճհձ Սջ՝ճհ. ՞էճսը տո՜ձՠջճջ՟ — Ո՛ջտ, ՠս ճջտ՜՛ձզտ ՠձ 

կՠխտ գձ՟բկ Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ... 

21. 160՝ Յ՜խ՜՞ո կՠխ՜ռ ճջտ ՝ճխճտՠձ զ հՠջժզ-

ձո. ՞էճսը տո՜ձՠսկբժՠջճջ՟ — Ոջտ՜՛ձզտ ՠձ, ՠս ճջտ ՠձ 

կՠխտձ, ճջտ ՝ճխճտՠձ հՠջժզձո... 

22. 160՝—2՜ Յ՜խ՜՞ո մճջզռ չՠջնձճռ. ՞էճսը 

տո՜ձՠջժճսՠջճջ՟ — Կ՜կզկ ազ պ՜հռՠո զձլ աոՠշ՜ժ՜ձ 

զկձ ըըջ՜պ... 
Հ՜ս՜ձ՜՝՜ջ գձ՟րջզձ՜ժճս՜թ պյ՜՞ջզռ. պՠ´ո պյ. Լզ-

չճշձճ, 1670փ 

Գ. 162՝—7՝ [Նՠջոզոզ Պ՜էզ՜ձՠձռ Սոՠռսճհ] 

Շ՜ջ՜՟ջճսդզսձ ի՜հջ՜յՠպ՜ռձ Հ՜հճռ (Հկկպ. լՠշ. 
732, 343՜) — Աջ՟, զ Հ՜կ՝՜ջլկ՜ձ Տՠ՜շձ կՠջճհ հՠջ-

ժզձո ՠս գձ՟ճսձՠէճհ աՀճ՞զձ Սճսջ՝ ՠջ՜ձՠէզ ՜շ՜տՠ-

էճռձ... պբջ Մըզդ՜ջ զ Գշձՠջճսձ ՠյզոժճյճո ձոպ՜ս 

հԱդճշ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ վճը՜ձճջ՟ ձճջ՜փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

162՜ Կ՜պ՜ջՠռ՜ս ոջ՝՜ա՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպճսդզսձո 

ոջ՝ճհ Քջզոպճձբ՜ժ՜ձզ ճսխխ՜վ՜շզ ի՜ս՜պճհո կՠջճհ 

զ դվ՜ժ՜ձզ ձՠջկ՜ջկձճսդՠ՜ձ Տՠ՜շձ կՠջճհ, ՌՈՂԳ 

(1693), զոժ գձ՟ Հ՜հճռ դճս՜ժ՜ձճչ ՌՃԽԲ (1693), հ՜կ-

ոՠ՜ձձ ՜յջզէզ Ը, լՠշ՜կ՝` յզպ՜ժ Կճւկզպ՜ո զջզռճս, 

ճջ Քբրկճսջծճձռ ժճմզ, զ Իոպ՜կյրէ տ՜խ՜տզ: Ի դ՜-

՞՜սճջճսդՠ՜ձ ի՜՞՜ջ՜ռսճռ ոճսէդ՜ձ Աիկբպզձ՚ ճջ՟սճհ 

ոճսէդ՜ձ Իյջ՜իզկզձ, ճջ հ՜հոկ ՜կզ ԺԳ ՜կ ՝ճչ՜ձ՟՜-

ժզ, ճջ ՞ձ՜ձ զ չՠջ՜հ ՜ա՞՜ռձ Աէ՜ձ՜ռ ՠս ճսձ՜հձ ՟՜շ-

ձ՜ձ, աճջ Տբջձ Քջզոպճո զ ՝՜ջզձ ժ՜պ՜ջՠոռբ ըաչ՜ը-

ծ՜ձձ, գոպ ՜կՠձ՜՝՜ջզ ժ՜կ՜ռձ զսջճռ, ճջ բ րջիձՠ՜է 

հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ 

Ձ Ե Ռ Ա Գ Ի Ր  Բ  
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 ԺԷ — XVII 

ԹԵՐԹ՚ 168—218. մ՞ջճս՜թ՚ 218՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—Ե×12 (Ե 3)փ 
ՆԻՒԹ՚ դճսխդ՚ էճսո՜՟ջճղկճչփ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ 
ՏՈՂ՚ 32փ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ոպճջզձ էճսո՜ձռտգ ՠաջ՜ի՜պճս՜թ ՠս 
յջ՜ժ՜ձզղՠջգ հ՜ծ՜ը չձ՜ոճս՜թփ Սժա՝զռ ՠս չՠջնզռ լՠշ՜՞զջգ 
յ՜ժ՜ո՜սճջ, ոժոսճսկ բ Է յջ՜ժճչ (Է—ԺԱ)փ Խճձ՜սճսդզսձզռ 
ըճսձ՜ռ՜թ դՠջդՠջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 168՜—93՜ Ք՜ջճա Ծձձ՟ՠ՜ձ Տՠ՜շձ կՠջճհ, 

հԱսՠպ՜ջ՜ձբձ. Բ՜ձձ կ՜ջկզձ ՠխՠս ՠս ՝ձ՜ժՠ՜ռ զ 
կՠա. Յճի՜ձձճս Ասՠպ՜ջ՜ձ — Հ՜կ՝ճսջՠոռբ ազո... 

Վ՜ջ՟՜յՠպտ ՜ոՠձ դբ. Յճջե՜կ յ՜պՠջ՜ակ էզձզ... 

Խճջ՜՞զջգ ՞ջճս՜թ բ 167՝ դՠջդՠզ ոպճջզձ կ՜ոճսկ, 

ի՜ս՜ձ՜՝՜ջ հՠպ՜՞՜հճսկ, ՠջ՝ ՜հո պ՜ջ՝ՠջ լՠշ՜՞ջՠջգ ՜կ-

վճվճսՠէ ՠձ կբժ ժ՜ակզ կբնփ 

Բ. 193՜—6՜ (Աձըճջ՜՞զջ) — Մ՜ձճսժձ ՜ծբջ ՠս 

արջ՜ձ՜հջ. Ղճսժ՜ո Բփ Բ՜ձտո ՜հո ՜ո՜ռ՜ձ չ՜ոձ 

Տՠ՜շձ կՠջճ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ... 

Գ. 196՜—205՝ Ք՜ջճա Ը—րջՠ՜հ Թէվ՜պճսդՠ-

՜ձ Տՠ՜շձ — Ի պ՜սձզ Թէվ՜պճսդՠ՜ձո Դ էզձզ պրձ՜-

ըկ՝ճսդզսձ... 



 

Դ. 206՜—16՜ Ք՜ջճա զ Մժջպճսդզսձ Քջզոպճոզ 

— Ի տՠձ բ Տբջ, ՜խ՝զսջ ժՠձ՟՜ձճսդՠ՜ձ...փ Վ՜ջ՟՜-

յՠպտ ՜ոՠձ, դբ. Սճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թզձձ ձկ՜ձ բ ՜խ-

՝բջ... 

Ե. 216՜—8՜ Ք՜ջճա յո՜ժզ զ հԱսՠպ՜ջ՜ձբձ — 

Ես ի՜ջո՜ձզտ բզձ զ Կ՜ձ՜ Գ՜ղզէբ՜ռճռ, ՠս ՜ձ՟ բջ 

կ՜հջձ Յզոճսոզ... ճջ ՠէձ զ լՠշ՜ռձ ՠս հճպզռձ, ՜յ՜ղ-

ը՜ջճխտձ ճջ ՜ջ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ 

Ձ Ե Ռ Ա Գ Ի Ր  Գ  
 ԺԷ — XVII 

ԹԵՐԹ՚ 219—231. մ՞ջճս՜թ՚ 229՜—31՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—Բ (Ա 
10, Բ 3)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՟ջճղկճչփ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ 
ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 28փ  

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. լՠշ՜՞զջգ կզ ՝ՠժճջ բ, յ՜ժ՜ո՜սճջ 
ոժա՝զռ ՠս չՠջնզռ, ՜շժ՜հ ՠձ ԺԵ ՠս ԺԶ յջ՜ժձՠջզ կ՜ոՠջգ կզ-
՜հձփ Խճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջ, վճտջզժ յ՜պշճս՜թտձՠջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 219՜—22՝ Եջժճպ՜ո՜ձ ժՠձ՟՜ձ՜ժՠջյզռձ 

ՠջժճպ՜ո՜ձ ՜ա՞՜ռ ՠս ՠջժճպ՜ո՜ձ ՜ձ՟՜կճռ. 
պճսձտ /// (Աշ՜տՠէզ Սզսձՠռսճհ) — Աղը՜ջիո ճսձզ ըա-

լՠս կ՜ջ՟ճհ... 

՜. 219՜—20՝ Եսդձ կճէճջ՜ժ՜ձռո ՠս ՠջժճպ՜-

ո՜ձ ժՠձ՟՜ձ՜ժՠջյզռո, ճջտ ճջճռ ՠձ ժ՜կ ճ՛ջյբո 
գձդ՜ձ՜ձ ՠս ժ՜կ ազ՛ձմ բ ՞ճջթ ձճռ՜ — Կ՜ձ Է ՜ո-

պՠխտ կճէճջ՜ժ՜ձ... 

՝. 220՝—1՜ Վ՜ոձ ԲԺ—ձ իճխկճռձ ՝՜ռ՜հ՜հ-

պբ. Յճջե՜կ ճտ գձդՠշձճս, ՠս ազո հզղբ — Հձմՠձ իճխ-

կճսձտըձ ա՜ձ՜ա՜ձ զ Դ ժճխկ՜ձռ... 

՞. 221՜ Վ՜ոձ ՜ոպՠխ՜ռձ դճսճհ ժՠձ՟՜ձ՜ժՠջ-

յ՜ռձ — Խճհձ, ճջ զղը՜ձ բ ՜կյջճյճռ... 

՟. 221՜՝ Վ՜ոձ ՠսդձ կճէճջ՜ժ՜ձ՜ռձ — Զճի՜է բ 

՜կյ հճէճչ... 

ՠ. 221՝ Վ՜ոձ Է կճէճջ՜ժ՜ձ՜ռձ զ յ՜ջոզռ էՠա-

չզձ զ կՠջո ՟՜ջլռճստ — Բ՜հռ գձ՟ էՠաւ՜ռ ՜ա՞զձ 

յ՜ջոզռ... 

ա. 221՝ Վ՜ոձ գձդ՜ռզռ ՜ջՠ՞՜ժ՜ձձ ՜շ ժՠձ-

՟՜ձ՜ժՠջյոձ — Ահէՠս հ՜հպձՠ՜է կՠժձՠկ ա՝՜ձո հ՜-

պճսժ—հ՜պճսժ ՜շ հ՜ձլձ՜ժ՜ձ... 

բ. 221՝—2՜ Վ՜ոձ գձդ՜ռզռ ՜ջՠ՞՜ժ՜ձձ, դբ 

հճջճս՛կ ՜սճսջ ՜կոճհ կպ՜ձբ ՜շ ժՠձ՟՜ձ՜ժՠջյոձ — 

Ի ԻԲ կ՜ջպզ ՜կոզ ՜ձպզ ԺԳ—ձ Աջՠ՞զ... 

գ. 222՜ Վ՜ոձ գձդ՜ռզռ ՜ջՠ՞՜ժ՜ձ,  դբ հճջճսկ 

ե՜կճս կպ՜ձբ ՜ջՠ՞՜ժ՜ձ ժ՜ջ՟՜ձ՜ժՠջյձ. Ձՠշձ՜-
պճս էՠջ Այբձզ՜ա Աջ՜ջզմ — Յճջե՜կ զ Խճհձ ՞՜հ 

կպ՜ձզ ԺԲ ե՜կ... 

դ. 222՝ Վ՜ոձ ՜ձճս՜ձռ ե՜կճսռձ — Ահէ ՠս ա՜հո 

ռճսռՠ՜է հ՜հպձՠկ ա՜ձճս՜ձտ ե՜կ՜ռ... 

ե. 222՝ Ասճսջտ յ՜իյ՜ձճսդՠ՜ձ ՜հո ՠձ — Յճսձ-

վ՜ջ ՠջժճսոձ ՠս զ մճջոզձ, վՠպջվ՜ջզ Զ ՠս զ տո՜ձզձ... 

Բ. 223՜—6՜ Թվ՜ժ՜ձ՜՝՜ջ յ՜պկճսդզսձ ժ՜ջծ 

զ ժ՜ջծճհ ՞զպճսդզսձ ՜ձռՠէճռ ե՜կ՜ձ՜ժ՜ռ — Ի 

դվզձ Հ՜հճռ ՆԿԷ (1012) ա՜ջդՠ՜ս ՜ոպճս՜թ՜ո՜ոպ 

՝՜ջժճսդզսձ, ՠէզձ ՜ա՞ձ դճսջտ՜ռ... 

— 226՜ [Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ իՠխզձ՜ժզ] — Թվզձ 

ՌԾԲ (1603), ճջ ՠո՚ Գջզ՞ճջ ՝՜ձզ ըձ՟ջճխո ՠժզ հԱջ՜-

ջ՜պՠ՜ձ հՠջժջբձ զ հՠջժզջո Խ՜ըպՠ՜ռ, ճջ ՜հեկ Բ՜-

՝ՠջդ ՜ոզ, ՜շ ՜հո ՠջն՜ձզժ իրջձ կՠջճսկ Եշ՜կՠթզձ ՠս 

պզՠաՠջ՜էճհո չ՜ջ՟՜յՠպզձ՚ Սջ՜յզճձ տ՜ն իշՠպճ-

ջզձ, ճջ բ ՜հեկ զ չ՜ձտձ Վ՜ի՜ձղզձճս ՠս ՜շ՜նձճջ՟ բ 

ոճսջ՝ ճսըպզո զ հ՜ձ՝՜ջզ ե՜կ՜ձ՜ժզո: Վ՜ոձ ազ աոջ-

՝ճհ՟ կ՜ոձ ՜ղը՜ջիզո ՜յ՜ժ՜ձՠ՜է բ զ ՝՜աճսկ իձզռձ 

զոկ՜հՠէ՜ռսճռ, ՜ձպբջճսձմ բ ՜կՠձ՜հձ ՜ղը՜ջիտ ՠս ՜-

կՠձ՜հձ ճտ կճէճջՠ՜է ՠձ ճջյբո աճմը՜ջ ճջ ճմ զռբ իճ-

չզս, ՠս ճմ ՞ճհ կըզդ՜ջճսդզսձ հճսկՠտբ, ՠս ճմ ճտ ճջ եճ-

խճչբ առջւՠ՜էո զ կզ: Ես հ՜կՠձ՜հձ ժճխկ՜ձռ ձՠխճսդզսձ 

յ՜պՠ՜է ակՠա. ՠս չծ՜ջՠռ՜ս ՝՜ձձ հԵո՜հզ կ՜ջ՞՜ջբզ 

ճջ ՜ոբ. Աՙի ՞ճս՝ ՠս ճջճ՞՜հդ զ չՠջ՜հ լՠջ, ՝ձ՜ժզմտ 

՜ղը՜ջիզ, ՠս ճջ վ՜ըզռբ հ՜իբ ՜ձպզ, ՜ձժ՜ձզռզ զ 

՞ճս՝ձ. ՠս ճջ ՠէ՜ձբ զ ՞՝ճհձ՚ ՜ձժ՜ձզռզ հճջճ՞՜հդձփ 

Գ. 226՜—7՜ Յ՜խ՜՞ո Ը ՝՜եզձ ՜ղը՜ջիզո, ճջ 

զկ՜ձ՜ո, դբ ճջյբո ՠձ մ՜վ ՠջժ՜հՠձ ՠս է՜հձտձ, ժ՜կ 
ազ՛ձմ ժՠջյ կ՜ջ՟զժտ ՝ձ՜ժՠ՜է ՠձ զ ձճո՜հ — 

[Յ]՜շ՜նզձ ՝՜եզձ ՜ղը՜ջիզո ՝ձ՜ժՠ՜է ՠձ կ՜ջ՟զժտ զ 

՞զղ՜պՠոզէտ... 

Դ. 227՜—8՝ [Բ՜ձտ ա՜ձ՜ա՜ձտ] 

1. 227՜՝ (Աձըճջ՜՞զջ) — Հ՜ջռ. Զզ՛ձմ բ ճջ ՜ոբ 

Տբջձ կՠջ Յզոճսո, դբ Ակՠձ՜հձ ՜ս՜ոզժ մճջտ ՜կզո ՠձ ՠս 

իճսձլտ ՞՜ձփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. [Յ]ՠէ՜ձՠէճհձ Ա՟՜կ՜հ 

կզձմՠս զ ժ՜պ՜ջ՜թ ՜ղը՜ջիզո... 

2. 227՝ Բ՜ձ եճխճչ՜թճհ ՜ջ՜ջՠ՜է հզկ՜ոպձճռ 

Վ՜ոձ ր՞պճսդՠ՜ձ — [Ա]շ՜նզձ. ՜ջ՜ջմճսդՠ՜ձ ՠխՠձ 

՞ճջթտ Է՚ իճսջձ, նճսջձ, իճխկձ... 

3. 227՝ Նղ՜ձ՜ռճհռ ՟՜ջճսռձ ՜հո ՠձ — [Ա]շ՜-

նզձ ՟՜ջճսձ Եաճչտ վճըՠռ՜ս հՠջժզձո... 

4. 227՝—8՝ Գզջ ՝՜ձ՜էՠ՜ռձ, դբ ճ՛ջյբո էզձզ 

՞զջ — [Գ]զջ ՝ձ՜էՠ՜ռ ՜հոյբո ՜ջ՜. Կ՜է աԱշ՜ն՜սճ-

ջզո կզնճռձ... 

5. 228՝ Յ՜խ՜՞ո պճսկ՜ջ՜ժ՜ձ ՜ջճսՠոպզձ, դբ 

հճսկկբ ՠ՟՜ձ ՠս չ՜ոձ զձմ յ՜պծ՜շզ ՞ջՠռ՜ձ, դբ հճ-
ջճսկ ե՜կ՜ձ՜ժզ ժ՜պ՜ջՠռ՜ս — [Յ]ճջե՜կ թ՜՞ՠ՜ռ 

էճհո կ՜ջ՟՜ոզջճսդՠ՜ձ Քջզոպճոզ... ճմ ՠդճխ կպ՜ձՠէ 

հ՜ա՞ձ Յճսձ՜ռ, ազկ՜ոպ՜ոզջ՜ռ ժ՜ջ՞ՠ՜է /// (ղ՜ջ. 

դ՜վճս՜թ)փ 
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Խ[զ]ա՜ձ ՊԺԶ — 1367 

Գջզմ՚ Գջզ՞ճջ տիհ. ճջ՟զձ՚ Սպՠվ՜ձճոփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Յճի՜ձձբո 
չջ՟. Հ՜ձ՞զոպփ 

ԹԵՐԹ՚ 176փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԺԲ×12 (Ա 9, Դ 8, Է 13, Թ 11, ԺԲ 18) 
+ Ա—Գ×12 (Գ 9)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 24,5×16,5փ ԳՐՈՒ-
ԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձ (կզ՜ոզսձ՚ 145՝, 148՜—76՝)փ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջ, 
պ՜ջ՝ՠջ՚ 145՜—76՝փ ՏՈՂ՚ 23—30փ ԿԱԶՄ՚ ոՠս ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ ո-
պճս՜ջ՜դճսխդ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդփ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 1+1, դճսխդփ  

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 145՜փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 1՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձ 
(1՜)փ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ոՠս, 
ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Թճսխդ Պրխճոզ ՜շ Ե՝ջ՜հՠ-
ռզոփ Ժ—ԺԱ ՟՟.փ 1 (Ա) + 1 (Բ)փ Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ՝ճէճջ՜՞զթ 
ՠջժ՜դ՜՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ Բ՜, Բ՝, Ա՜, Ա՝ «/// դղձ՜կ՜ձՠ՜ռփ Ահխ 
՞զպՠկտ ա՜հձ ճջ ՜ո՜ռձ... հճջ՟սճռձ Յճսոբվճս ՜սջիձՠ՜ռ///» (Ժ 
30 — ԺԱ 21)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. կ՜ո՜կ՝ ռՠռ՜ժՠջփ Տՠխ—պՠխ դ՜ձ՜-
տզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճսձ՜վճըճս՜թ, ձ՜ըժզձճսկ ձճջճ՞ճս՜թ, չՠջ-
նզձ դՠջդՠջզ չՠջզձ ՠաջՠջգ վճտջ—զձմ ՠաջ՜ի՜պճս՜թփ Կ՜ակզ 
ժ՜ղզձ՚ տՠջթճս՜թ, ՜ձժզսձձՠջգ կ՜ղճս՜թ, ռՠռ՜ժՠջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1՜—136՜ Գջզ՞ճջզ ՠյզոժճյճոզ Նզսո՜ռսճհ 

Թճսխդ հ՜խ՜՞ո Եջ՞ո ՠջ՞ճռ 

Տՠո լՠշ. 436, 70՜—122՝. Ն՜ըՠջ՞՜ձ/1՜—7՝փ 

՜/7՝—19՜փ ՝/19՝—29՝փ ՞/29՝—38՝փ ՟/38՝—49՝փ ՠ/49՝—

62՜փ ա/62՝—72՜փ բ/72՜—86՜փ գ/86՜—91՜փ դ/91՜—103՜փ 

ե/103՜—10՜փ ե՜/110՝—9՜փ ե՝/119՜—22՝փ ե՞/123՜—7՝փ 

ե՟/127՝—36՜փ 

Բ. 137՜—43՜ [Յ՜խ՜՞ո յո՜ժզ] — Հ՜ո՜ջ՜-

ժ՜ռ պՠոճսդՠ՜ձ հ՜հպձզ էզռզ յո՜ժձ... 

Գ. 144՜՝ [Յ՜խ՜՞ո ժՠձ՟՜ձ՜ժՠջյզռ] — Ահեկ 

ոժ[ո]՜ձզկտ յ՜պկՠէ աժՠջյ ժՠձ՟՜ձ՜ժՠջյզռձ, դբ 

չ՜ոձ զ՛ձմ յ՜պծ՜շզ գձժ՜է՜ձ... 

Դ. 145՜—76՝ Լճսթկճսձտ Ն՜ջՠժ՜ռճհձ ՜ջ՜ջՠ՜է 

ՠջն՜ձզժ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ հ՜խ՜կո գձդՠջռճխ՜ռ — 

Հզձ՞ՠջճջ՟ ծ՜շձ ՝ձ՜՝՜ձ՚ ժ՜ծ՜շոփ Լճսթկճսձտ. Հճհէո 

՜ոբ... Ահո բ ժՠջյ՜ջ՜ձձ, ճջ ՜սթ ակՠա Աոպճս՜թ բփ 

Լճսթկճսձտ. Աոպճս՜թ ՜ոբ աՠխո /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ 

Պ՜ժ՜ո՜սճջ բ ձ՜ՠս կզնզձ կ՜ոգփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

7՝ ԶՍպՠվ՜ձճո ՞ջզմ [հզղ]ՠ՜, ՜խ՜մՠկփ 

9՝ (Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո) Վ՜ջ՟՜յՠպ, ՜խ՜սդո, 

ճջ ՠէ՜ձՠկ զ թճչբոփ 

19՜ Տբջ Աոպճս՜թ, վ՜շ՜սճջբ աՈի՜ձբո չ՜ջ՟՜-

յՠպզ իճ՞զձ, ոպ՜ռճխզ ՞ջճռո. ՠս ազկ, ա՜ձ՜ջե՜ձ 

՞ջմզ՚ աԳջզ՞ճջ ոճսպ՜ձճսձ տ՜ի՜ձ՜հզփ 

29՝ Ըձ՟ ձճոզձ ժճմՠ՜ Տբջ տ՜խռջ լ՜հձզս աոպ՜-

ռճխ ՜ոպճս՜թ՜ղճսձմ պ՜շզո՚ աՈի՜ձբո չ՜ջ՟՜յՠպձ 

ՠս ՟՜ո՜սճջՠ՜ զ ժ՜ջ՞ո ՜ոպճս՜թ՜ըրո չ՜ջ՟՜յՠ-

պ՜ռձ. ՜կբձփ Ըձ՟ ձկզձ ՠս ազո, այ՜ջ՜ս՜ձ՟ՠ՜էո կՠ-

խրտ՚ աԳջզ՞ճջ ՞ջզմ ոճսպ՜ձճսձ տ՜ի՜ձ՜հ հզղՠ՜ ՠս Աո-

պճս՜թ ճխճջկ[զ] ՜ո՜ցփ 

30՝ (Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո) Վ՜ջ՟՜յՠպ, ժ՜ջ՟՜ ՠս 

այ՜ջ՜ս՜ձ՟ՠ՜էո կՠխրտ` աԳջզ՞ճջո հզղՠ՜փ 

38՝ ԶՈի՜ձձբո չ՜ջ՟՜յՠպ աոպ՜ռճխ ՜ոպճս՜-

թ՜ղճսձմ պ՜շզո հզղՠ՜ ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՝ճէճջ ոջ-

պզս ՜ո՜ց, ազ ՜ջե՜ձ բփ Ես ազո, ա՜ձյզպ՜ձ ՞ջզմո՚ 

աԳջզ՞ճջ ոճսպ՜ձճսձ տ՜ի՜ձ՜հ, ՠս Աոպճս՜թ ալՠա հզ-

ղբ. ՜կբձ (ձկ՜ձ՚ 49՝, 72՜)փ 

48՝ (Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո) Ոչ ոզջՠէզ ՠխ՝՜[հ]ջ, 

ժ՜ջ՟՜ ՠս աՠխժՠէզ ՞թճխո հզղՠ՜, ՠս Աոպճս՜թ ալՠա հզ-

ղբ. ՜կբձ (ձկ՜ձ՚ 122՝)փ 

62՜ Ոխճջկՠոռզ Քջզոպճո Աոպճս՜թ ոպ՜ռճխզ ՞-

ջճռո՚ Յճի՜ձձբո չ՜ջ՟՜յՠպզ ՠս թձճխ՜ռ զսջճռ. ՜կբձփ 

Ըձ՟ ձկզձ հզղՠռբտ զ ոճսջ՝ հ՜խրդո լՠա ակՠխճսռՠ՜է 

՞ջզմ՚ աԳջզ՞ճջ ՠջբռ, ՠս Աոպճս՜թ ալՠա հզղբ հզսջ ՜-

շ՜պ ճխճջկճսդզսձ. ՜կբձ, ՜կբձփ 

86՜ Ոչ իճ՞բէզռ գձդՠջռճխ, ակՠխ՜յ՜ջպ ՞ջզմո՚ 

աԳջզ՞ճջ ոճսպ՜ձճսձ տ՜ի՜ձ՜հ հզղՠ՜ զ Տբջ, ՠս Աոպճ-

ս՜թ ալՠա հզղբ (ձկ՜ձ՚ 110՜)փ 

87՝ (Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո) Վ՜ջ՟՜յՠպ, ՜ձկՠխ՜-

՟զջ էՠջ, խ՜է՜պՠռ՜ս ճս դճսխդ ՠջժճսո՜ձռ // (88՜) 

վճըբ ճս ժ՜ջ՟՜ ըՠծբջբժ ժպջՠէ. իզոպ խ՜է՜յ՜ ՠխ՜ս. 

՝՜ս բ (ձկ՜ձ՚ 90)փ 

91՜ Զոպ՜ռճխ ՜ոպճս՜թ՜ղճսձմ պ՜շզո՚ աՈի՜ձբո 

չ՜ջ՟՜յՠպ հզղՠռբտ զ ոճսջ՝ հ՜խ՜սդո լՠջ, ՠս Աոպճ-

ս՜թ ալՠա հզղբ հզսջ ՜շ՜պ ճխճջկճսդզսձ. ՜կբձփ 

95՝ (Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո) Աս՜ՙխ, ապՠխո ճջ խ՜-

է՜յ՜ բ ի՜ձ՜յ՜ա ճս ժճս խ՜է՜պզկ ճս ՜կ՜սդճչ էզձ // 

(96՜) զկ զ չ՜ջ՟՜յՠպբձ. ՜ջե՜ձ բ, դբ մզ ժբո ճջ ՞-

ջ՜՞զջ, ճջ հ՜կրդ ՜ձ՞՜ձզ, դճխճսդզսձ ՜շ լՠա բփ 

110՝ (Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո) Յ՜ձժ՜ջթ՜ժզ ժ՜դՠ-

ռ՜ս զ չՠջ՜հ, ՜ձկՠխ // (111՜) [՜]՟զջ էՠջ, ճչ ՠխ՝՜հջփ 

117՝ (Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո) Աձկՠխ՜՟զջ էՠջ հ՜ձ-

ժ՜ջթ՜ժզ ժ՜դՠռ՜ս զ չՠջ՜հ ՠս զձլ կ՜իճս մ՜վ // 

(118՜) ՟ե՜ջ դճս՜ռ, Աոպճս՜թ ՞զպբփ 

119՜ Զոպ՜ռճխ ՜ոպճս՜թ՜ղճսձմ պ՜շզո՚ աՈչ-

ի՜ձձբո չ՜ջ՟՜յՠպ, Հ՜ձ՞զոպ ՜ձճսձ կ՜ժ՜՟ջՠ՜է, 

հզղՠռբտ զ հՠջժձ՜դշզմ հ՜խրդո լՠջ. ՠս ազո, աՠխժՠէզ 

վթճսձ ՞ջզմ աոճսպ՜ձճսձ տ՜ի՜ձ՜ հզղկ՜ձ ՜ջե՜ձզ ՜շ-

ձբտ ՠս Աոպճս՜թ ալՠա հզղբ հ՜ձոյ՜շ ճսջ՜ըճսդզսձ. ՜-

կբձփ 

127՝ Ըձ՟ ճջո ՠս աոջ՝՜ոձՠ՜է չ՜ջ՟՜յՠպո կՠջ՚ 

աՅճի՜ձբո ՜ձճսձ ՠս յ՜ջթ՜ձտ ՜ղը՜ջիզ ՠս ՜կՠձ՜հձ 

՜շ՜տզձճսդՠ՜ձռ ՞էճսը ոճսջ՝ չ՜ջզստ զսջճչտ հզղՠռբտ 

զ ոճսջ՝ հ՜խ՜սդո լՠջ ՠս Աոպճս՜թ ալՠա հզղբ. ՜կբձփ 

136՜ Փ՜ՙշտ տՠա, Հ՜հջ ՜կՠձ՜ժ՜է, ՠս Ոջ՟զտ 

Մզ՜թզձ, ՠս Սճսջ՝ Հճ՞զտ ժՠձ՟՜ձ՜ջ՜ջ, ճջ ՜ջե՜ձզ 



 

՜ջ՜ջՠջ ազո, ա՜ձ՜ջե՜ձո, ի՜ո՜ձՠէ զ հ՜ս՜ջպճսկձ 

Եջ՞ո ՠջ՞ճռո ՜ղը՜պճսդՠ՜ձ կՠխո՜կ՜թ ՜ձլզձ զկճհ, 

տՠա ՞ճիճսդզսձ ՠս վ՜շո կ՜պճսռ՜ձՠկ հ՜ձչ՜ղծ՜ձ հ՜-

սզպՠ՜ձո. ՜կբձ 

Ոՙչ ի՜հջ յ՜պճս՜ժ՜ձ, Գջզ՞ճջ Նզսոՠ՜, ատՠա 

՜հեկ կՠտ յ՜ջ՜ս՜ձ՟ՠ՜էտո զ կ՜ջկձզ, գոպ ՜ջե՜ձճհձ 

՞ճչ՜՝՜ձՠ՜է ճմ ժ՜ջՠկտ, ՠս ատճ ակՠթ՜՝ճհո ՠս ա՞ՠ-

խՠռժ՜պՠոզժ ՝՜ձզտ ՝՜ջբլՠսճսդզսձ ձՠջ՝ճխՠէ գոպ 

՜ջե՜ձիճհձ, ճմ ՠկտ ՝՜ս՜ժ՜ձ: Ոջ ա՝՜ջլջ ա՜հո ՠս աՠջ-

ժձ՜[ժ՜]շճհռ ծՠկ՜ջ՜ձ ՝՜ձզ իջ՜ղ՜պ՜շ՜ժ՜ձ ոպճս-

՞՜՝՜ձճսդՠ՜կ՝ չՠջթ՜ձճսռՠջ կՠա, ՠս ագձ՟ ՜կբճչ 

թ՜թժՠ՜է աձճհձ զձտձ աԱջՠ՞՜ժձձ ՜ջ՟՜ջճսդՠ՜ձ զ կՠա 

վ՜հէՠռճսռՠջ: Ես ՠջՠտժզձ էճսոճհձձ ծ՜շ՜՞՜հդզս՟ յ՜հ-

թ՜շ՜ռՠ՜է, աձճհձ զձտձ աՠջջՠ՜ժ էճսոճհձ ՠջՠսճսկձ պ-

ձ՜սջզձ՜՝՜ջ Եջ՞ճչ ՠջ՞ճռո կՠա ծղ՞ջպՠ՜է ՞ջ՜սճջՠ-

ռՠջ, ՠս աՠժՠխՠռ՜ժ՜ձ ՝՜ջլջճսդզսձ ի՜ջոձ՜ռՠ՜է ՜ձ-

կ՜ի Փՠո՜զձ, ակՠա ՜սՠպ՜սճջ՜յբո իջ՜պ՜ջ՜ժՠռՠջփ 

Դճս՚ ՠջճջ՟զռ ՠժՠխՠռզ ՟՜ո՜ժ՜ջ՞ճսդՠ՜ձռ ճմ ՠջ-

ժջճջ՟փ 

Դճս՚ ՜ջիՠոպճխ՜ժ՜ձ չ՜ջեկ՜կ՝ ՞ՠջ զ չՠջճ տ՜ձ 

ա՝՜աճսկոփ 

Դճս՚ գոպ կ՜տջ՜՞ճհձ չ՜ջճսռձ ա՜սջճսդզսձ զ 

կ՜ջկձզփ 

Դճս՚ ՠջժջ՜հձճռո կպ՜թճսդՠ՜ձռո ՜ձի՜խճջ՟, զոժ 

ՠջժձ՜հձճռձ չո՜կ՜ըճիճսդՠ՜ձռ ի՜կ՜ըճի՜սխփ 

// (136՝) Դճս ՜հեկ ՝՜ձզսձ ա՝ճչ՜ձ՟՜ժՠ՜է ՠս 

՝՜ձո ՞ջբ ՠդբ ՝՜ձ՜սճջո ժ՜ակՠոփ 

Դճս՚ ՜հեկ յո՜ժճխզձ ատՠա ճմ հՠպզձ ձ՜ի՜պ՜ժփ 

Քՠա ՜հեկ ՜կ՝՜ջՠ՜է յ՜իզձ կՠպճսխվՠ՜ռձ ՝՜-

ջճսդզսձտձ, ճջճսկ ՠս ակՠա ՜ջե՜ձ՜սճջՠոռբ ՝՜ջբ-

պճս՜սխձ տճզձ ՝՜ջբըրոճսդՠ՜կ՝՟փ Ահո տՠա ՜շ զ կբձն 

գձթ՜ ՝՜ձ՜ժ՜ձ, ճչ աճս՜ջդձ՜՞ճհձ ՠս եզջ կղ՜ժ՟ 

Քջզոպճոբ, ի՜հռՠ՜ զ Տՠ՜շձբ ադճխճսդզսձ կՠխճսռՠ՜է 

՜ձլ՜ձռ կՠջճռ. ՜կբձ, [՜կ]բձփ 

Աջ՟, ՜ս՜ջպՠռ՜ս ՜ոպճս՜թ՜ղճսձմ պ՜շո լՠշ՜կ՝ 

կՠխո՜կ՜թ ՞ջմզ՚ Գջզ՞ճջզ ոճսպ՜ձճսձ տ՜ի՜ձ՜հզ, ճջ 

աէճսթձ ՜շզ ՠս այ՜պճսզջ՜ձձ ճմ յ՜իՠռզ: Ի չ՜ՠէճսկձ 

ոջ՝՜ոձՠ՜է ՜ձլզձ ՜ղը՜ջի՜էճհո չ՜ջ՟՜յՠպզո կՠջճ՚ 

Յճի՜ձզոզ ՠս ՠջժճս ի՜կ՜ղճսձմ ՠս ժ՜կ՜ժ՜պ՜ջ իճ՞ՠ-

սճջ ճջ՟ՠժ՜ռ զսջճռ՚ Կզջ՜ժճոզ ՠս Թճջճոզ, աճջ Տբջ 

Աոպճս՜թ չ՜ՠէՠաէ պ՜ռբ ՜շճխն ՜ձլ՜կ՝ գձ՟ ՠջժ՜հձ 

՜սճսջ իճ՞ՠսճջ ոզջճչ զ ժ՜կո ճխճջկճսդՠ՜ձձ զսջճ. ՜-

կբձփ 

Ես ՜ջ՟, ՞ջՠռ՜ս ՜ոպճս՜թ՜ղճսձմ պ՜շո զ տ՜խ՜-

տզո, ճջ ժճմզ Խա՜ձ գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սճսջ՝ Ս՜ջ՞ոզ ար-

ջ՜չ՜ջզձ, ՜շ ճպձ Սճսջ՝ ՜շ՜տՠէճհո Գ՜կ՜խզբէզփ 

Ոչ ՜շ՜տՠէ՜ժ՜ձ՜ղձճջի չ՜ջ՟՜յՠպտ ոճսջ՝ ՠժՠ-

խՠռճհ, հճջե՜կ ի՜ձ՟զյզտ ՜ոպճս՜թ՜ղճսձմ պ՜շզո 

ժ՜ջ՟՜էճչ ժ՜կ րջզձ՜ժՠէճչ, հզղՠռբտ զ ոճսջ՝ ՠս հՠջժ-

ձ՜դշզմ հ՜խ՜սդո լՠջ աոպ՜ռճխ ՞ջճռ, ա՜ղը՜ջի՜էճհո 

չ՜ջ՟՜յՠպո կՠջ՚ աՈի՜ձբո ՜ձճսձ ժճմՠռՠ՜է, ՠս 

աթձճխոձ զսջ, գոպ կ՜ջկձճհ՚ աՓճը՜ձձ, ՠս ակ՜հջձ՚ 

աՄՠթպզժզձ ավճըՠ՜էոձ զ Քջզոպճո ՠս // (137՜) ա՜-

կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջո զսջ, ՠս Աոպճս՜թ ալՠա հզղբ 

հզսջ ՜շ՜պ ճխճջկճսդզսձձ. ՜կբձփ Ք՜ձազ ռ՜ձժ՜հջ զ 

չ՜խճսռ իՠպբ ՜հոկ ՜ոպճս՜թ՜ղճսձ[մ] պ՜շզո ՠս ՠպ 

՞ջՠէ կՠա ՠս կՠտ պժ՜ջ ՜ձլ՜կ՝ հ՜ձլձ ՜շ՜տ ՠս կՠտ 

գոպ մ՜վճսձ կՠջճ ՞ջ՜՞ջՠռ՜տ աոճսջ՝ ՞զջտոփ 

Ոՙչ յ՜պճս՜ժ՜ձ ՠս ՜ոպճս՜թ՜ի՜ծճ ժջ՜սձ՜-

սճջտ, ՜ղ՜ժՠջպՠ՜էտ ոճսջ՝ ՞ջճռ գձ՟ ՜ղը՜ջի՜յէճհո 

չ՜ջ՟՜յՠպզձ կՠջճ՚ ակՠխճսռՠ՜է Գջզ՞ճջ ոճսպ՜ձճսձ 

տ՜ի՜ձ՜հ, ՠս աոճտ՜ աՠջժճս ճջ՟զտո զկ՚ աՍպՠվ՜ձձճո 

տ՜ի՜ձ՜հ ՠս աՄժջպզմ տ՜ի՜ձ՜հ, հզղկ՜ձ ՜ջե՜ձզ ՜շ-

ձՠէ ՜խ՜մՠկ: Ես ըճղճջճսդՠ՜ձ ՞ջզո ՠս ող՜է՜ձ՜ռ կզ 

կՠխ՜՟ջՠէ, ազ ժ՜ջ կՠջ ՜հո բջ: Մՠտ ՞ջ՜՞զջ մբ՜տ, էճսջ 

աչ՜ջ՟՜յՠպզ ոզջպձ մժ՜ջ՜ռ՜տ դճխճսէ՚ ՞ջՠռ՜տ, ՜-

յ՜ կՠջ ՝՜ձ մբջ, ՜կբձ կ՜ջ՟ ազսջ ՞ճջթձ յզպզ ճջ ՜շ-

ձբ, ճջ ՜կ՜սդճչ մէզձզփ Գջՠռ՜ս զ դվզձ ՊԺԶ (1367), 

ժ՜ջ՟՜ռճխտձ ՠս էոճխտձ ՠս ժ՜պ՜ջճխտձ ՜սջիձզձ հԱո-

պճսթճհ ՠս հ՜կՠձ՜հձ ոջ՝ճռ. ՜կբձփ 

143՝ Աոպճս՜թ ճխճջկզ Գջզ՞ճջ զջզռճս ճջ՟ճսձ՚ 

Սպՠվ՜ձձճոզձփ 

147՜ (Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո) Մՠխ՜ՙ, կՠխ՜ՙ, ի՜-

ա՜ջ՜յ՜պզժ կՠխ՜փ 

148՜ (Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո) Ախտ՜պճսդզՙսձ, 

դճսխդ մժ՜հջփ 

155՜ (Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո) Ոՙի, աը՜շձ՜ժ պՠխո 

ճս ակպրտ ըզ՞՜ջոփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 1 ՜, 1՝, 91՝, 176՝ Գզջտո Սճսջ՝ Էն-

կզ՜թձ՜ բփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ Ա՝, 25՝ 

ա՜ձ՜ա՜ձ պ՜շՠջփ 
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ԳՐԻՉ՚ Յճսձ՜ձ (Ա 1—147), Մզտ՜հբէ տիհ. (Բ 148—315)փ Ս-
ՏԱՑՈՂ՚ Բ՜ջոՠխ ժջրձ՜սճջփ 

ԹԵՐԹ՚ 315. մջճս՜թ՚ 58՝, 106՝—12՝, 148՝, 259՝, 310՝—
6՝փ ՊՐԱԿ՚ 2×2+Ա—ԺԲ×12 (ԺԱ 11) + Ա—ԺԴ×12փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ 
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 19×12,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջ, 
պ՜ջ՝ՠջ՚ 1՜—4՝, ձրպջ՞զջ՚ 136՜—47՝փ ՏՈՂ՚ 23—31փ ԿԱԶՄ՚ ՟-
ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ ոպճս՜ջ՜դճսխդ, 
՜ոպ՜շգ՚ ՟ջճղկճս՜թ ժպ՜սփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜-
ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջ, ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջ (37՝)փ 
Գճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ճսջճս՜՞թ՜հզձփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜պդբճոզ: Ժ—
ԺԱ ՟՟.փ 2 (Ա. Բ չՠջնզռ), ոպ՜ռճս՜թ կբժ դՠջդզ թ՜էճսկզռփ Մ՜-
՞՜խ՜դ, կզ՜ոզսձ, ՝ճէճջ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ Բ՜—Ա՝—
Ա՜—Բ՟ «///[Ի՝ջՠս էճս՜ձ ա՝՜ձձ ՞՜հդ՜]՞խՠռզձ... Տբջ, ՜ս՞ձՠ՜ 
զձլփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ ՠպ [ձկ՜ ՠս ՜ոբ///»] (ԺԵ, 13—26)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջ, դ՜ձ՜տզռ 
պՠխ—պՠխ ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճսձ՜վճըճս՜թ, վճտջ յ՜պշճս՜թտձՠջ, 
կ՜ո՜կ՝ ռՠռ՜ժՠջփ Աշ՜նզձ մճջո դՠջդՠջգ ՜հէ լՠշտփ Կ՜ակզ ժ՜-
ղզձ տՠջթճս՜թ, ռՠռ՜ժՠջ, դզժճսձտզ չՠջզձ ՠս ոպճջզձ կ՜ոՠջճսկ 
յճժճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1՜—4՝ [Մ՜պՠձ՜՞ջճսդզսձտ Դզճձզոզճոզ Ա-

ջզոյ՜՞՜ռսճռ] 
— 1՜ [Ն՜ըՠջ՞՜ձ] — (ոժ. դՠջզ) /// ճմ ՞զպբտ ՜-

կՠձՠտՠ՜ձ, ՜հէ կզ՜հձ ձղ՜ձ՜ս աճջո կզ՜հձ հզղբ, ՜հէ 

ո՜ջժ՜ս՜՞ ճկձ իշճկ՜հՠռզ, ՜ձճսձ Պՠպջբ... ՠս ՟՜ջ-

լՠ՜է ՜շ՜սՠէ տ՜ձ ա՜հո ՜կՠձ՜հձփ 

— 1՝ [Ց՜ձժ Գ]զպՠէ յ՜ջպ բ ազ իզձ՞ ՞զջտ ՝՜-

ե՜ձզ ՞զջտո ՜հո ոջ՝ճհձ Դզճձբոզճոզ, հճջո ժ՜ջ՞ՠ՜է 
ՠձ ՞էճսը — Աձճս՜ձռ Աոպճսթճհ՚ ՞էճսըո ԺԳ... [Ա]շ Աո-

պճս՜թ՜՝՜ձձ Յճչի՜ձձբո: Ափ 

— 1՝—3՜ [Դզճձբոզճո ՠյզոժճյճոզ Ադՠձ՜ռսճռ 

Յ՜խ՜՞ո Եջժձ՜հզձ տ՜ի՜ձ՜հ՜յՠպճսդՠ՜ձռձ 
(ռ՜ձժ)] — Ա. [Եդբ ՜կՠձ՜հձ ՜ոպճս՜թ՜հզձ] էճսո՜-

վ՜հէճսդզսձ... ԺԵ. [Զ]զձմ ՠձ ժՠջյ՜սճջ՜ժ՜ձտ իջՠղ-

պ՜ժ՜ժ՜ձ՜ռձ... 

— 3՝—4՝ Սջ՝ճհձ Դզճձզոՠ՜հ ՜շ՜նզձ ՠյզոժճ-

յճոզ Ադՠձ՜ռսճռ ՜շ Տզկճդբճո ՠյզոժճյճո Եվՠ-
ո՜ռսճռ Յ՜խ՜՞ո ՠջժձ՜[հ]ձճռձ տ՜ի՜ձ՜հ՜յՠպճս-
դՠ՜ձռ 

՜. 3՝—4՝ Գէճսը ՜շ՜նզձ. Եդբ ՜կՠձ՜հձ ՜ո-

պճս՜թ՜հզձ էճսո՜վ՜հէճսդզսձ գոպ ՝՜ջՠջ՜ջճսդՠ՜ձ 
ա՜ձ՜ա՜ձ՜յբո ՠժՠ՜է հ՜շ՜նզ ձ՜ը՜ըձ՜կՠ՜էոձ 
կձ՜հ յ՜ջա ՠս ճմ ՜հո կզ՜հձ, ՜հէՠս կզ՜սճջբ աէճսո՜-
վ՜հէՠ՜էոձ (Հկկպ. լՠշ. 49, 2՜—7՝) — [Ակՠձ՜հձ 

պճսջ ՝՜ջզ...] զ չՠջճսոպ բձ զնՠ՜է /// (չջն՚ դՠջզ): 

— 1՜—4՝ ՜հէ լՠշ՜՞ջզռփ 

Բ. 5՜—57՝ Ս՜իկ՜ձտ Դ՜սդզ 

Տՠո լՠշ. 464, 95՜—149՝.  Նը./5՜—6՝փ ՜/6՝—10՝փ 

՝/10՝—3՜փ ՞/13՜—6՝փ ՟/16՝—20՝փ ՠ/20՝—3՜փ ա/23՜—5՝փ 

բ/25՝—7՜փ գ/27՜—9՝փ դ/29՝—31՜փ ե/31՜—5՝փ ե՜/35՝—7՝փ 

ե՝/37՝—40՜փ ե՞/40՝—2՜փ ե՟/42՝—3՜փ եՠ/43՜—5՜փ 

եա/45՜—6՝փ եբ/46՝—50՜փ եգ/50՜—1՝փ եդ/51՝—4՜փ 

զ/54՜—5՝փ զ՜/55՝—7՝փ 

Իսջ՜տ՜ձմզսջ ՠձդ՜ըճջ՜՞զջ ճսձզ ձղճսկ յջ՜ժձՠջզ 

կ՜ոզձ՚ «Պջ՜ժտ Աշ՜նզձ», «Պջ՜ժտ ՠջժջճջ՟» ՠս ՜հոյբո 

կզձմՠս չՠջնփ 

Գ. 57՝—8՜ Ըձ՟ ՜հոճջզժ ի՜ձ՟ՠջլ Աոպճսթճչ ՠս 

՜շ՜նզժ՜հ ՝՜ձ զկ՜ոպձճհձ (Տՠո լՠշ. 464, 149՝—

50՜): 

Դ. 59՜—106՜ (Յճչի՜ձձբո Աձ՞էճո) Հ՜կ՜շրպ 

ի՜ս՜տճսկձ հ՜խ՜՞ո Հճ՞սճհ ՠս արջճսդՠ՜ձռ ձճջզձ 
(իզձ դ՜ջ՞կ.) 

Տՠո լՠշ. 868, 193՜—244՜. Ն՜ը՜՟ջ./59՜փ 

՜/59՜՝փ ՝/59՝—60՜փ ՞/60՜՝փ ՟/60՝—1՜փ ՠ/61՜՝փ ա/61՝—

2՜փ բ/62՜՝փ գ/62՝—3՜փ դ/63՜—4՜փ ե/64՜՝փ ե՜/64՝—5՝փ 

ե՝/65՝—6՜փ ե՞/66՜՝փ ե՟/66՝—7՝փ եՠ/67՝—8՜փ եա/68՜՝փ 

եբ/68՝փ եգ/69՜՝փ եդ/69՝—70՜փ զ/70՜—1՜փ զ՜/71՜—3՝փ 

զ՝/73՝—4՝փ զ՞/74՝—6՝փ զ՟/76՝—8՝փ զՠ/78՝—81՜փ 

զա/81՜—3՜փ զբ/83՜՝փ զգ/83՝—4՜փ զդ/84՜՝փ է/84՝—5՜փ 

է՜/85՜—6՝փ է՝/86՝—7՝փ է՞/87՝—8՜փ է՟/88՝—9՜փ էՠ/89՜՝փ 

էա/89՝—90՝փ էբ/90՝—1՜փ էգ/91՜—3՜փ էդ/93՜—4՜փ ը/94՜—

5՜փ ը՜/95՜—6՜փ ը՝/96՜—7՝փ ը՞/97՝—9՜փ ը՟/99՜—

100՜փ ըՠ/100՜՝փ ըա/100՝—1՜փ ըբ/101՜—2՝փ ըգ/102՝—

3՝փ ըդ/103՝—5՝փ ըդ/103՝—5՝փ թ/105՝—6՜փ 

Ե. 113՜—39՜ [Գ]ճսկ՜ջճսկձ հճ՞ձ՜՟զկզ զջճ-

խճսդՠ՜ձռ Ս՜իկ՜ձ՜ռ Դ՜սդզ վզէզոճվ՜հզ ՠս ՜հէճռ 
զկ՜ոպ՜ոզջ՜ռձ, զ Մճչոզոբ ճսկՠկձբ գոպ պ՜շզռ 
՟՜ո՜սճջճսդՠ՜ձ ղ՜ջ՜ժ՜ջ՞ՠ՜է [Ա—Ք — Բ՜]ձզձ 

՜ձհ՜՞ վ՜շ՜ռ ժ՜կ ՜հէ զսջ՜տ՜ձմզսջ զջ՜ռ՚ ՜՞՜իճս-

դզսձ բ... Քճսձ բ յ՜պժՠջ կ՜իճս ՠս թձ՜ձզ զ թճսէճսդՠ-

ձբ, [տ]ոճսդզսձ բ ՞՜խպ ըրոՠէ մ՜ջ ագձժՠջզձփ 

Զ. 139՜—47՝ [Տ՜խտ] 

1. 139՜՝ Տ՜խ ը՜մՠէճսդՠ՜ձ Քջզոպճոզ («Ա—

Ք») — Աջՠ՞՜ժձ ՜ջ՟՜ջճսդՠ՜ձ, ՜էբէճսզ՜, /Բ՜ռ՜ս 

կՠա ՟ճսշձ ճխճջկճսդՠ՜ձ, ՜սջիձՠ՜է բ Տբջ... 

2. 139՝—40՝ [Խ՜մ՜պճսջ Կՠմ՜շՠռզ] Տ՜խ ՜-

ձճսղ. զձմ լ՜հձ ճջ ժ՜կզո ՜ո՜ — [Ե]ո ՠկ ժճջճսոՠ՜է 

ճմը՜ջ, /Մճէճջՠ՜է զ ոճսջ՝ տճ իրպբձ... 

3. 140՝—1՜ Տ՜խ ՜ձճհղ — [Ա]ձծ՜շՠէզ Բ՜ձձ զ 

Հրջբ, /Թբ զձմ ՜ձձկ՜ձ բ... 

— 141՜ [Մՠժձճսդզսձ պ՜խզ] — Աձծ՜շՠէզ Բ՜ձձ 

զ Հրջբձ՚ Հ՜հջ Աոպճս՜թ բ... 

4. 141՜—2՜ Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ ՜հջճսջտ — 

[Ե]ջժզձտ ՠջժձզռ հզկ՜ռ ՜ջ՜ջՠ՜է, /Ես ՠջժձ՜հզձտգձ 

՟ճստ ըճձ՜ջիՠ՜է... 

5. 142՜՝ Տ՜խ ՜ձճսղ ՠս յզպ՜ձզ — Գՠջ՜իջ՜ղ 

Աոպճսթ՜թ ՞ճէճչ, /Ծ՜թժՠ՜է ՜ձծ՜շ կՠթ ըճջիջ՟ճչ... 

6. 142՝—3՜ Յճջ՟ճջ՜ժ ՜ձճսղ («Ատո հԱշ՜տՠէբ») 

— [Ա]շ տՠա ՜խ՜խ՜ժՠկ, ՜ջտ՜հ ՠջժձ՜սճջ, /Քջզոպճո 

Աոպճս՜թ Ոջ՟զ, ՜ձկ՜ի դ՜՞՜սճջ... 



 

7. 143՜—4՜ (Մժջպզմ Ն՜խ՜ղ) Ոխ՝ չ՜ոձ կ՜-

իճս՜ձ — Եո ՞զպբզ, ա՜ղը՜ջիո զձլ կճսէտ բջ պըս՜թ, 

/Ոսպբզ ՠս գկյբզ իՠպ զկ ոզջՠէՠ՜ռ... 

8. 144՜—5՝ Տ՜խ չ՜ոձ Ա՟՜կ՜հ (հԱ՟՜կ՞ջճռ 

Աշ՜տՠէճհ Սզսձՠռսճհ) — [Յ]ճջե՜կ Ա՟՜կ ոպՠխթ՜ս, /-

Զՠջ՟ ա՜ջՠ՞՜ժձ բջ... 

9. 145՝—6՝ Տ՜խ ՜ձճսղ ՠս յզպ՜ձզ («Ա—Ք») 

— [Ա]ջՠս էճսո՜պճս պ՜ծ՜ջ Աոպճսթճհ, /Բ՜ձզձ ՝՜ջճս-

ձ՜ժ ՜ձդ՜շ՜կ թ՜խժճհ... 

10. 146՝—7՝ Նճջզձ Աշ՜տՠէբ (Սզսձՠռզ՛) («Ա—

Ք») — Ահ՝բձ կզձմՠս զ տբձ Քջզոպճո կՠխ՜հ տՠա, /Բզս-

ջ՜յ՜պզժ կՠխրտ ՜խպՠխ՜ռ՜հ ՠո... — Ք՜ձազ ՞ճխձ հՠ-

ջ՜ժ կ՜իճս ոյ՜ոբ տՠափ 

Է. 149՜—310՜ Գջզ՞ճջզ ՠյզոժճյճոզ Նզսո՜ռճ 

՜ջ՜ջՠ՜է Թճսխդ հ՜խ՜՞ո Եջ՞ ՠջ՞ճռ 

Տՠո լՠշ. 436, 70՜—122՝. Նը. /149՜—53՜փ (պյ. 

Вардазарян О. С. Филон Александрийский в 

восприятии армянского средневековья, Е., 2006, բն 

189—210, I) ՜/153՜—67՜փ ՝/167՝—80՝փ ՞/180՝—95՜ (ոժ. 

«Ըձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս ձճջ՜ վ՜վ՜քզռզ ՠս ձոպ՜հռ... // (195՝)... 

Ահո ՠձ ճջտ աճոժզ...»)փ ՟/195՜—210՝փ ՠ/310՝—26՜փ 

ա/226՜—37՜փ բ/237՜—59՜ (չջն. դՠջզ. «... պՠո՜ձՠձ բջՠ-

սբէՠ՜սո ազկ՜ձ՜էզձ ՠս չ՜ոձ ՜հձճջզժ ///»)փ գ/260՜ (կզ՜հձ 

չՠջնզձ կզ տ՜ձզ պճխգ «/// կզ իճ՞զտ տ՜շ՜կ՜ձՠժզ յ՜ջ՜ձճ-

ռզ տճ տ՜ջ՜կ՜ձՠ՜ժ յ՜ջ՜ձճռզ... վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո»)փ 

դ/260՝—73՝փ ե/273՝—81՝փ ե՜/282՜—92՜փ ե՝/292՜—6՜փ 

ե՞/296՜—301՝փ ե՟/301՝—10՜փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

106՜ Զ՞թճխ ոճջ՜` ա՜ձյզպ՜ձ կՠխրտ էռՠ՜է Յճս-

ձ՜ձո հզղՠռբտ, ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզձբտ զ Հրջբ ՜շտ Քջզո-

պճոզ հճսոճհձ ի՜ս՜պ՜էճռ, ճջ պ՜հ ծ՜ջպ՜ջճսդզսձ 

ծղկ՜ջպ՜՝՜ձ իճ՞սճհձ. ՜կբձփ 

148՜ Աս՞ձՠ՜ Հճ՞զտ Սճսջ՝, Աոպճս՜թ ծղկ՜ջզպ. 

՜կ[բձ]փ 

167՝ Տբջ Աոպճս՜թ, վ՜շ՜սճջբ աԲ՜ջոՠխ ՜՝ՠ-

խ՜հզ իճ՞զձ, ոպ՜ռճխզ ՞ջճռո ՠս ազկ ա՜ձ՜ջե՜ձ ՞ջմզ՚ 

աՄզտ՜հբէ ոճսպ՜ձճսձ թ՜շ՜հզփ 

180՝ Ըձ՟ ձճոզձ ժճմՠ՜ Տբջ տ՜խռջ լ՜հձզս ոպ՜-

ռ՜սխ ՜ոպճս՜թ՜ղճսձմ պ՜շզո՚ աԲ՜ջոՠխ ժջ՜սձ՜սճջ 

տ՜ի՜ձ՜հձ ՠս ՟՜ո՜սճջՠ՜ռ զ ժ՜ջ՞ո ՜ոպճս՜թ՜ը՜սո 

չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռձ, գձ՟ ձկզձ ՠս ազո` այ՜ջ՜ս՜ձ՟ՠ՜էո 

կՠխ՜ստ, ա՜ձյզպ՜ձո աՄզտ՜հբէ ՞ջմզո ոճսպ՜ձճսձ տ՜-

ի՜ձ՜հո հզղՠ՜ /// (կզ տ՜ձզ պ՜շՠջգ՚ տՠջճս՜թ)փ 

210՝ Զոպ՜ռճխ ՜ոպճս՜թ՜ղճսձմ պ՜շզո՚ աԲ՜ջ-

ոՠխ ժջ՜սձ՜սճջ տ՜ի՜ձ՜հձ հզղՠռբտ զ ոճսջ՝ հ՜խ՜սդո 

լՠջ ՠս ազո, ա՜ձյզպ՜ձ ՞ջզմո՚ աՄզտ՜հբէ ոճսպ՜ձճսձ 

տ՜ի՜ձ՜հո հզղՠռբտ ՠս Աոպճս՜թ ա[լՠա] ՠս /// (ձկ՜ձ՚ 

226՜, 254՜, 260՜, 281՝, 292՜, 301՝)փ 

296՜ Ոՙչ յ՜պճս՜ժ՜ձ ՠխ՝՜հջ, ժ՜ջ՟՜ ՠս այ՜-

ջ՜ս՜ձ՟ՠ՜էո հզղՠ՜հփ 

310՜ Աջ՟, ՜ս՜ջպՠռ՜ս ՜ոպճս՜թ՜ղճսձմ պ՜շո զ 

տ՜խ՜տձ, ճջ ժճմզ Սյ՜իահ՜ձ, զ ՟ջ՜ձձ Սջ՝ճհձ Յ՜-

ժճ՝՜ Մթ՝ձ՜ ի՜հջ՜յՠպզձ, լՠշ՜կ՝` կՠխ՜ստ էռՠ՜է 

ՠս ՜յզջ՜պ Մզտ՜հբէզ, զ ըձ՟ջճ Բ՜ջոՠխ ժջ՜սձ՜սճ-

ջզձ, աճջ Տբջ Աոպճս՜թ չ՜հՠէ պ՜ռբ, զ դվ՜ժ՜ձզո Հ՜-

հճռ ՌՃ ՠս Ը (1659) ՜կզձփ 

Եո ՠկ Մճստբէ ճխճջկՠէզ 

Ես տ՜ի՜ձ՜հ կՠխ՜ստ զ էզ, 

Ոջ ՠխժՠէզո աժ՜ջ՞ձ ՜շզ 

Ես այ՜պճսզջ՜ձձ ճմ յ՜իՠոռզ, 

Ահո կՠժձզմ ՞զջտո ՞ջՠռզ 

Սյ՜ի՜ձ տ՜խ՜տ Պ՜ջոժ՜ոպ՜ձզ, 

Ոչ ճջ ժ՜ջ՟՜ ժ՜կ իՠպՠսզ, 

Ըակՠա հզղբ զ ՜խօդզ, 

Աձվճջլ կձ՜հ զ հ՜ղը՜ջիզ, 

Աջտ՜հճսդՠ՜ձ ՜ջե՜ձ էզձզփ Վՠջնփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 1՝ (՜ձգձդՠշձՠէզ): 
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(Բ՜խժ՜ռ՜թ բ 2 պ՜ջ՝ՠջ լՠշ՜՞ջՠջզռ) 

ԹԵՐԹ՚ 177+1 (ժջժ.՚ 81)փ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 21×14,2փ ԿԱԶՄ՚ 
՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ ՟շձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ պ՜ը-
պ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ժ՜յճհպ ժպ՜սփ 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜պդբճոզփ ԺԱ—
ԺԲ ՟՟.փ 1 (Ա) + 1 (Բ)փ Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ճսխխ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜-
՞զջ, ոժա՝ձ՜պ՜շՠջգ՚ ժ՜ջկզջ, ա՜ջ՟՜՞զջ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջ՚ Ա՝փ 
Կ՜ջ՟՜է՚ Բ՜, Բ՝, Ա՝, Ա՜. «/// [Զզ պՠո՜տ ա՜ոպխձ ձճջ՜ հ՜ջՠ-
սՠէո... զ լՠշձ կ՜ջ՞՜ջբզձ, ճջ ՜ոբ. ՅԵ՞զյպճոբ [ժճմՠռզռ աճջ՟զ 
զկ]///» (Բ, 2—15)փ «///[Աջժ ատՠա ՜ոպզ] զ չ՜հջ... ՠս Յճի՜ձձբո 
աՠխ՝՜հջ ձճջ՜ [զ ձ՜սզ]///» (Դ, 6—21)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ժ՜ակզ ժ՜ղզձ դՠդՠս՜ժզ տՠջթճս՜թ, ռՠ-
ռ՜ժՠջփ 

Ձ Ե Ռ Ա Գ Ի Ր  Ա  

 ՌՃԻԳ — 1674 

ԳՐԻՉ՚ Խ՜ոյբժ Խ՜մ՜պճսջ ՠջբռփ 

ԹԵՐԹ՚ 1—60փ ՊՐԱԿ՚ Ա—Ե×12փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՟ջճղ-
կճչփ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 30փ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 8՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձ (3՜, 8՜)փ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ 
դշմձ՜՞զջ (3՜), ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջ (8՜)փ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜-
յճհպփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1՜—2՝ [Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ Թճչկ՜հզ] — Յՠպ 

ի՜կ՝՜շձ՜էճհձ Քջզոպճոզ հՠջժզձո ՠս զնկ՜ձ Հճ՞սճհձ 

Սջ՝ճհ... 

Բ. 3՜—60՜ Մՠժձճսդզսձ Եջ՞ ՠջ՞ճռզ, իճ՞ՠ-

ը՜շձ զկ՜ոպ՜յ՜պճսկ ՜շձ Սճխճկճձզ ՜ջտ՜հզ Իո-



ջ՜հՠէզ, աճջ ՜ո՜ռՠ՜է բ ոճսջ՝ձ Գջզ՞ճջզ, ձՠջ՜ձլ-
ձ՜սճջ տ՜ի՜ձ՜հզ ՠս իճ՞ՠղձճջի չ՜ջ՟՜յՠպզ, ճջ՟սճհ 
պՠ՜շձ Խճոջճչ՜հ: Ս՜ժո զսջճհ ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՠջ-
ժզսխ՜թճսդՠ՜ձ, ՠս գձդՠջռ՜ոբջ ՞ճէճչ ռ՜ձժ՜ռՠ՜է 
՜հոկ պ՜շզ կՠթ՜ս ՜խ՜մ՜ձրտ ՠս ըձ՟ջճս՜թճչտ ՠպ 
Մՠժձՠէ աԱշ՜ժո վՠո՜հզ ՠս ի՜ջոզձ, ճջ ՝՜ռ՜հ՜հպզ 
կՠժձճսդՠ՜կ՝ զ Քջզոպճո ՠս հՠժՠխՠռզ 

Տՠո լՠշ. 1104, 48՜—116՜. 1/3՜—60՜փ ՜/6՝—8՜փ 

՝/8՜—60՜փ Յզղ. իՠխ. /60՜՝ (չջն. դՠջզ «ճջ ՠձ տ՜խռջ ՜շ զ 

էոՠէփ Վ՜ոձ ազ ավՠո՜հբ ՠս ///»): 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

60՝ Ոՙչ ՠխ՝՜հջ, հզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձո յ՜ժ՜ո կձ՜ռ, 

հրջզձ՜ժձ դճսխդ ՜ձժՠ՜է բջ, ՠս դբ զ հ՜հէ րջզձ՜ժբ ՞պ-

ձճսո, ՞ջՠ՜ ՠս ա՜ձյզպ՜ձ` Խ՜ոյբժ Խ՜մ՜պճսջ ՠջբռո 

հզղՠ՜, ՠս դճխճսդզսձ զ Տՠ՜շձբ ի՜ջռՠ՜ս, ՠս ՜ձկՠխ՜-

՟զջ էՠջ ող՜է՜ձ՜ռձ, ազ ժ՜ջ կՠջ ՜հո բջփ Թվզձ՚ ՌՃԻԳ 

(1674)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1՜ (Բճէճջ՞զջ) Քջզոպճոզ թ՜շ՜ Ախբտո՜ձ՟ջ, 

դվզձ ՌՃՀԸ (1729) /// (՝՜շգ՚ տՠջճս՜թ)փ 

Ձ Ե Ռ Ա Գ Ի Ր  Բ  

 ՌՃԻԲ — 1673 

ԳՐԻՉ՚ Խ՜ոյՠժ Խ՜մ՜պճսջ ՠջբռփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Ասՠպզտ պզջ՜-
ռճսփ 

ԹԵՐԹ՚ 61—177+1 (ժջժ. 81). մ՞ջճս՜թ՚ 61՜—2՜փ ՊՐԱԿ՚ 
1×2+Ա—Ժ×12 (Ժ 8)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՟ջճղկճչփ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠ-
ջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 30փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. դ՜ձ՜տզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճսձ՜վճըճս՜թփ 
Ն՜ըժզձճսկ ձճջճ՞ճս՜թ, վճտջ յ՜պշճս՜թտձՠջփ Վՠջնզձ դՠջդՠջգ 
կ՜ո՜կ՝ ռՠռ՜ժՠջփ 

ԾՆԹ. Ձՠշ՜՞ջզ 63՜—157՝ ՠս 162՝—5՝ դՠջդՠջզ ՞ջճս-
դզսձգ, ձ՜ՠս պճխ՜տ՜ձ՜ժգ՚ պ՜ջ՝ՠջ (29), զոժ ՠձդ՜՞էճսըձՠջզձ 
ժզռ էճսո՜ձռտճսկ ի՜կ՜յ՜պ՜ոը՜ձ դճս՜ի՜կ՜ջձՠջգ ժ՜ջկզջ 
ղջն՜ձ՜ժձՠջզ կբնփ Գջմճսդՠ՜ձ ի՜կՠկ՜պճսդզսձգ մզ ՝՜ռ՜շճսկ, 
ճջ ՜հ՟ կ՜ոգ ՠսո ՞ջճս՜թ էզձզ կզՠսձճհձ ՞ջմզ լՠշտճչփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 62՝—170՜ Պրխճո[զ] Հ՜հճռ չ՜ջ՟՜յՠպզ 

Պ՜պ՜ոը՜ձզտ ՜շ Թբճյզոպբ ՟յզջ Հճշճկճռ  

Տՠո լՠշ. 671, 1՝—91՝. Ց՜ձժ/62՝ (Ա—ԽԳ պ՜ջ՝ՠջ 

հխճսճխ լՠշ՜՞ջզռ)փ ՜/63՜—75՜փ ՝/75՜—8՝փ ՞/78՝—80՜փ 

՟/80՜—3՜փ ՠ/83՜—5՝փ ա/85՝—91՝փ բ/91՝—5՜փ գ/95՜—8՝փ 

դ/98՝—102՜փ ե/102՜—12՝փ ե՜/112՝—3՝փ ե՝/113՝—4՜փ 

ե՞/114՜—5՜փ ե՟/115՜՝փ եՠ/115՝—6՝փ եա/116՝—7՝փ 

եբ/117՝—29՝ (ո՜ հխճսճխ լՠշ՜՞ջճսկ՚ մզտ)փ եբ/122՝—4՝փ 

եգ/124՝—32՜փ եդ/132՜—3՜ (ո՜ պ՜ջ՝ՠջ բ՚ «Յ՜խ՜՞ո ՠջժ-

ջճջ՟ կժջպճսդՠ՜ձ»)փ զ/133՜՝փ զ՜/133՝—4՝փ զ՝/134՝—5՝փ 

զ՞/135՝—7՜փ զ՟/137՜—40՜փ զՠ/140՜—1՜փ զա/141՜—3՜փ 

զբ/143՜—4՜փ զգ/144՜՝փ զդ/144՝—5՝փ է/145՝—6՜փ 

է՜/146՜՝փ է՝/146՝—50՝փ է՞/150՝—1՝փ է՟/151՝—3՜փ 

էՠ/153՜—4՜փ էա/154՜—5՜փ էբ/155՜՝փ էգ/155՝—7՜փ 

էդ/157՜—62՜փ ը/162՝փ ը՜/162՝—3՝փ ը՝/163՝—5՝փ 

ը՞/165՝—70՜ (՜սՠէզ ՜կ՝ճխն՜ժ՜ձ տ՜ձ հխճս՜է լՠշ՜՞ջճսկփ 

Վջն. «...ա՜շ՜նձճջ՟ճսդզսձ ոպ՜ոռզ զ կզպ ՜շռբ ա՜շ՜ժո ՠս 

ա՝՜ձո ըճջզձո»)փ 

Բ. 170՝—5՜ [Մ՜ոձ Պ՜ջա՜պճսկ՜ջզ] — ԺԱ. 

Վՠջ՜՟զջձ ԺԱ, էճսոձ՜՞զջձ ԺԲ, ՜ս՜՞ էջճսկձ ՜յջզէզ 

Դ... 

Գ. 175՜—7՜ Պ՜ջպ բ զկ՜ձ՜է Վ՜ոձ ՜ձժ՜ջ 

յ՜պկճսծ՜ձզձ Քջզոպճոզ, ՠդբ ճսոպզ բ ՠս ժ՜կ ճչ 
՜շ՜տՠ՜ռ աձ՜ Քջզոպճոզ. Յճի՜ձձճս Ոոժե՝ՠջ՜ձզ 

՜ո՜ռՠ՜է Վ՜ոձ յ՜պկճսծ՜ձզձ Տՠ՜շձ — 0՞ճոպճո 

դ՜՞՜սճջՠ՜ռ Հշճկ՜հՠռսճռ, զ ոճջ՜ ե՜կ՜ձ՜ժձ ՠխՠձ 

Ասՠպզտ Աոպճս՜թ՜թձզձ... Տբջ Աոպճս՜թ, ճջ ՠջՠսՠռ՜ջ 

Ա՝՞՜ջճս, ձճհձյբո ՠջՠսՠռճ աՠջՠո տճ ՜կՠձ՜հձ ի՜ս՜-

պ՜ռՠ՜է տջզոպճոձբզռփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

170՜ Նճջճ՞ՠռ՜ս ՞զջտո լՠշ՜կ՝ կՠխ՜սճջ Խ՜ո-

յբժ Խ՜մ՜պճսջ ՠջզռճս, դվզձ ՌՃԻԲ (1673), հզղ՜պ՜ժ 

ՠս զ չ՜հՠէճսկձ` կ՜իդՠոզ Խ՜մ՜պճսջզ ճջ՟սճհ՚ պզջ՜-

ռճս Ասՠպզտզ, աճջ Տբջ Աոպճս՜թ ՝՜ջճչ չ՜հՠէՠէ պ՜ռբ. 

՜կբձփ 

Ոմ զկ՜ոպձճռ՚ ի՜ռ ՠս ճմ ի՜ձծ՜ջՠխ՜ռ՚ կՠթճս-

դզսձ, ճմ ՞զպձճռ՚ ղձճջի ՠս ճմ արջ՜սճջ՜ռ՚ յ՜պՠջ՜ակփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 177՝ Ոջյբո ՞ջՠ՜է բ զ Հ՜ջո չ՜-

ջ՜ձռձ ՜հէ՜ա՞՜ռ, ՠդբ Բ տ՜ի՜ձ՜հ յ՜պ՜ջ՜՞փ 
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 ԺԷ — XVII 

ԹԵՐԹ՚ 192. մ՞ջճս՜թ՚ 2՜—13՝, 109՜, 168՝—70՝, 187՝—
8՜, 189՜—90՜փ ՊՐԱԿ՚ 1—17×12 (Ա, ԺԶ 13, Բ, Գ, Դ 8, ԺԷ 10)փ 
ՆԻՒԹ՚ դճսխդ՚ էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 19,3×14փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ 
կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 21—23փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜-
՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ ՟շձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ 
՟ջճղկճս՜թ ժպ՜սփ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջփ Բձ՜՞ջզ ՜շ՜-
նզձ ՠս չՠջնզձ դՠջդՠջգ ոճոձլճս՜թ ժ՜ակ՜ոպ՜շզձփ Պջ՜ժ՜ձզ-
ղՠջգ ձղ՜ձ՜ժճս՜թ ՠձ ՜ջ՟զ ՜ջ՜՝՜ժ՜ձ դճս՜ձղ՜ձձՠջճչ ՠս ճմ 

ժ՜ձճձ՜սճջ, ճսոպզ ձժ՜պզ մՠձտ ճսձՠռՠէ յջ՜ժ՜ժ՜էկ՜ձ ե՜կ՜-
ձ՜ժփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ դՠդՠս՜ժզ տՠջթճս՜թ ճս տզմ կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1. 14՜—108՝ [Մՠժձճսդզսձ Եջ՞ ՠջ՞ճռ ՠս իճ-

՞բը՜շձ զկ՜ոպ՜յ՜պճսկ ՜շձ Սճխճկճձզ... աճջ ՜-
ո՜ռՠ՜է բ պՠ՜շձ Գջզ՞ճջ ձՠջ՜ձլձ՜սճջ տ՜ի՜ձ՜-
հզ...] 



 

Տՠո լՠշ. 1104, 48՜—116՜. 1/14՜—108՜ (ոժ. դՠ-

ջզ. «///այ՜պՠջ՜ակ՜ռ ՠս ա՜կՠձ՜հձ յզպճհզռ...)փ ՜/18՜—

20՝փ ՝/81՜—108՜փ Յզղ. իՠխ./108՜՝ (ղ՜ջ. դՠջզ)փ 

2. 109՝—13՝ Յ՜խ՜՞ո ՜ձժ՜ջ յ՜պկճսծ՜ձզձ 

Քջզոպճոզփ Պ՜ջպ բ զկ՜ձ՜է չ՜ոձ ՜ձժ՜ջ յ՜պկճս-
ծ՜ձզձ Քջզոպճոզ, ՠդբ ճսոպզ՛ բ ՠս ժ՜կ ճ՛չ ՜շ՜տՠ-
՜ռ աձ՜ Քջզոպճոզ: Յճի՜ձձճս Ոոժբ՝ՠջ՜ձզ ՜ո՜-
ռՠ՜է Վ՜ոձ յ՜պկճսծ՜ձզձ Տՠ՜շձ — 0՞ճոպճո դ՜-

՞՜սճջ՜ռ Հշճկ՜հՠռսճռ... 

3. 113՝—68՜ Յ՜խ՜՞ո ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձճսդՠ՜ձ 

զ ոջ՝ճհձ Դզճձզոբ — [Զ]զ՛ձմ բ ՜ձծ՜շՠէզ ՜ոպճս՜թ՜-

՝՜ձճսդզսձ ՠս ազ՛ձմ ծ՜շՠէզ... Ահոտ՜ձ չ՜ոձ ՟զս՜ռփ 

Կ՜պ՜ջճսկձ ՠջջճջ՟ ի՜պճջզ Աոպճս՜թ՜՝՜ձճսդՠ՜ձ 

Դզճձզոՠ՜փ 

4. 171՜—87՜ Յ՜խ՜՞ո ՜շի՜ո՜ջ՜ժ պ՜ջՠջ՜ռ 

— Հ՜ջռ. Վ՜ոձ բ՛ջ Դ ՠձ պ՜ջՠջտփ Պ՜պ՜ոը՜ձ. Չճջո 

ՠձ պ՜ջՠջտ... Ահոտ՜ձ չ՜ոձ ոզջճհփ Զջ՜սփ Պ՜պ՜ոը՜ձ. 

Զդղձ՜կզոձ կՠջ յ՜ջպ բ ոզջՠէ ՠս ՜խր[դՠէ]փ 

Բ. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձտ ԺԸ ՟., ղխ՜՞զջ] 

՜. 188՝ [Վ՜ոձ ՠջժճպ՜ո՜ձ կ՜ջ՞՜ջբզռ] — 

Մճչոբո ՌՄԹ ՜կ՜ս հ՜շ՜ն տ՜ձ աՔջզոպճո ա՜հո ՜ոբ... 

՝. 1՝, 191՜—2՜ (Աձըճջ՜՞զջ) — Ես ՞ջ՜թ բջ 

ա՜հո, Տբջ /// Աս՜խ, դբ տ՜ձզ ժ՜ռզ... 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

108՝ Ոչ ՠխ՝՜հջ, հզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձո յ՜ժ՜ո կձ՜ռ, 

հրջզձ՜ժձ դճսխդ ՜ձժՠ՜է բջ, ՠս դբ զ հ՜հէ րջզձ՜ժբ 

՞պձՠո ՞ջՠ՜ ՠս ա՜ձյզպ՜ձո հզղՠ՜փ 

 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 190՝ Գզջգո ՜հո գոպ՜ռ՜հ ՠո՚ Փ՜շ՜ժՠռզ 

Մ՜ջպզջճոզ ճջ՟զ ՜կՠձ՜յզպ՜ժ ջձջզձ չ՜ծ՜շ՜ժ՜ձ 

Յ՜ջճսդզսձո զ չ՜հՠէճսկձ ՜կՠձ՜յչջբյ ՜ձլզձ զկճհ: 

Ոջճսկ դվ՜ժ՜ձճսդզսձ կՠջ բջ ՌՃԽԶ (1697), ՠս ՜կոՠ՜-

ձձ կ՜հզոզ ԻԴ—զձփ Հ՜ձ՟զյճխտ ոճջզձ, հՠջՠոո ՜ձժՠ՜է 

՜խ՜մՠկ ալՠա էզձզ դբ ժ՜կ ժ՜ջ՟՜էճչ, ժ՜կ րջզձ՜ժ 

՜շձՠէճչ հզղՠոռզտ, կզ Հ՜հջ կՠխ՜զս ահճ՞ձ՜կՠխ` Յ՜-

ջճսդզսձո ՠս զկ թձրխտո, ի՜հջձ զկ՚ Մ՜ջպզջճոձ ՠս 

կ՜հջձ զկ՚ Մ՜ջզձճոձ, ճջ ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզձզտ զ ՜իՠխ 

՜պՠձզձ Քջզոպճոզ, լՠջրտտ ի՜ձ՟ՠջլ. ՜կբձ, ՜կբձփ 

2. 20՝ (Շխ՜՞զջ) Եո՚ Սջ՝ճհ Էնկզ՜թձզ կզ՜՝՜ձ 

պՠխ՜յ՜ի Մժջպզմ չ՜ջ՟՜յՠպո, Եջ՞ ՠջկճռզ Մՠժ-

ձզմո, աճջ ղձճջիՠ՜է բջ զձլ հԱ՟՜կ չ՜ջ՟՜յՠպբձ, ՠ-

պճս հզղ՜պ՜ժ իճ՞ՠթզձ ճջ՟ՠժզձ զկճհ՚ Դ՜ձզբէ չ՜ջ՟՜-

յՠպզձ զ չ՜հՠէո ՜ձլզձ զսջճհ, զ ՌՄԻԸ (1779) դճսզձ, 

հճսձվ՜ջզ կճսպձփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚  20՝, 89՜, 112՜, 157՜ Բ՜ջոՠխ 

չ՜ջ՟՜յՠպ: 170՝ (՜ձգձդՠշձՠէզ): 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 190՝ Եո՚ պզջ՜ռճս Պՠպջճո ՞ջՠռզ, 

՞ջմ՜վճջլ: 
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 ԺԸ — XVIII 

ԹԵՐԹ՚ 235+2 (պՠո՚ Պ՜իյ՜ձ՜ժ). մ՞ջճս՜թ՚ 2՜՝, 101՜՝, 
142՝, 234՝փ ՊՐԱԿ՚ 1—36×6 (ԺԳ, ԼԴ, ԼԵ 12, ԺԶ 4, ԻԳ 5, ԼԶ 8)փ 
ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 20,5×15փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ 
կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 21փ ԿԱԶՄ՚ ճոժՠարթ ՟ջճղկճս՜թ 
ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդփ 
ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 2 (1—Ա) + 2 (Բ—235), դճսխդ՚ ոյզպ՜ժ ՠս ժ՜ջկ-
ջ՜սճսձփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ 
Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ոՠս, ճսջճս՜՞թ՜հզձփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. դ՜ձ՜տզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճսձ՜վճըճս՜թփ 
Կ՜ակզ ժ՜ղզձ` դՠդՠս՜ժզ կ՜ղճս՜թ, դզժճսձտզ չՠջզձ ՠս ձՠջտզձ 
ՠաջՠջզ ժ՜ղզձ՚ կ՜ղճս՜թ ճս յճժճս՜թ, ժ՜ակգ ՠս չՠջնզձ դՠջդՠջգ՚ 
ռՠռ՜ժՠջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 3՜—99՝ Մՠժձճսդզսձ Եջ՞ճռ ՠջ՞ճհձ Սճխճկճ-

ձզ, ՜ջտ՜հզ Իոջ՜հբէզ, աճջ ՜ջ՜ջՠ՜է բ պՠ՜շձ Գջզ-
՞ճջզ ձՠջ՜ձլձ՜սճջ տ՜ի՜ձ՜հզ ՠս իճ՞բղձճջի չ՜ջ-
՟՜յՠպզ, ճջ՟սճհ պՠ՜շձ Խճոջճչճս... 

Տՠո լՠշ. 1104, 48՜—116՜. 1/3՜—99՝փ ՜/9՜—11՝փ 

՝/11՝—99՝փ Յզղ. իՠխ. /99՝—100՝փ 

Բ. 102՜—42՜ Մՠժձճսդզսձ Ոջճ՞զձբոզ ՜ջ՜ջՠ՜է 

Յ՜խ՜՞ո Եջ՞ճռ ՠջ՞ճհձ Սճխճկճձզ — Գէճսը ՜շ՜նզձ. 

[Հ]՜կ՝ճսջՠոռբ ազո... Աջ՟, իջբ՜հտձ հրջզձ՜ռ ՜ձպզ 

վճսդ՜ռ՜ձ կՠջլՠձ՜է զ ի՜կ՝ճհջ... 

Գ. 143՜—233՝ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ չ՜ջ՟՜յՠպզ ՜ջ՜-

ջՠ՜է Վ՜ոձ Եջ՞ճռ ՠջ՞ճհձ Սճխճկճձզ Մՠժձճսդՠ՜ձ... 

Տՠո լՠշ. 1141, 305՝—27՝. Յշն՝./143՜—6՝փ 

՜/147՜—233՝փ Յզղ. իՠխ./233՝—4՜փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

Կ՜ակ՜ոպ՜շ Ա Ի չ՜հՠէճսկըձ Բբձժ՜ռզ Նբջոզ-

ոՠ՜ձռ Գջզ՞ճջզ ճջ՟ճսձ՚ ըրծ՜հ Մ՜ջպզջճոզձ. ճչ ճտ 

ճջ ի՜ձ՟զյզ, կզ Հ՜հջ կՠխ՜հզս հզղՠոռբ ՠս ձ՜յ հզղՠ՜է 

էզռզ զ Տՠ՜շձբ Յզոճսոբ Քջզոպճոբ. ՜կբձփ Թվզձ ՌԲՃ—

զձ (1751)փ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 168՜ ՞՜խպձ՜՞ջզ վճջլ ոպ. էճս-

ո՜ձռտճսկ: 
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(Բ՜խժ՜ռ՜թ բ 4 պ՜ջ՝ՠջ լՠշ՜՞ջՠջզռ) 

ԹԵՐԹ՚ 235+1 (ժջժ. 1)փ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 20,4×12,8փ ԿԱԶՄ՚ 
՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ ՟շձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ պ՜ը-
պ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ թ՜խժ՜դճսխդփ 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Մ՜ջ՞՜ջբճսդզսձ Եո՜հՠ՜հփ 
Ժ—ԺԱ ՟՟.փ 1 (Ա) + 1 (Բ)փ Մ՜՞՜խ՜դ, կզ՜ոզսձ, ՝ճէճջ՜՞զթ ՠջ-
ժ՜դ՜՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ Ա՜, Ա՝, Բ՜, Բ՝ «///[Ճ՜ձ՜յ՜ջի գձ՟ ճ]ջ 
ՠջժզջ, ՜հխ տՠա ՜հո ՠխզռզ... ճջ՟զ ձճջ՜ գձ՟ ձճջ՜///» (ԼԷ 29—
38)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ժ՜ակզ ժ՜ղզձ` դՠդՠս՜ժզ տՠջթճս՜թ, 
՜ձժզսձձՠջճսկ ՠս դզժճսձտզ ՠաջՠջգ՚ կ՜ղճս՜թ, ռՠռ՜ժՠջփ 

 

 

Ձ Ե Ռ Ա Գ Ի Ր  Ա  

Գ Ր Ի Գ Ո Ր Ի  Ն Ա Ր Ե Կ Ա Ց Ւ Ո Յ  

Մ Ե Կ Ն Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  Ե Ր Գ Ո Ց  Ե Ր Գ Ո Յ Ն  

Ա՞ճսէզո ՌՃԾԸ — 1709 

ԳՐԻՉ՚ Յճչի՜ձձբո տիհ.փ 
ԹԵՐԹ՚ 1—58+1 (ժջժ. 1). մ՞ջճս՜թ՚ 1՜՝, 55՜—8՝փ ՊՐԱԿ՚ 

Ա—Ե×12 (Ե 11)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՟ջճղկճչփ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜-
ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 28փ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜-
ժ՜ձ (1՞)փ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջ (1՞)փ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ոՠս, 
ճսջճս՜՞թ՜հզձ: 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. դ՜ձ՜տզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճսձ՜վճըճս՜թ, 
ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջ, ոժա՝զ դՠջդՠջգ` ռՠռ՜ժՠջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1՞—54՜ Մՠժձճսդզսձ Եջ՞ ՠջ՞ճռ զ իճ՞զ՜-

յ՜պճսկ ը՜շձ զկ՜ոպո ՜շձ Սճխճկրձզ ՜ջտ՜հզ Իո-
ջ՜հեէզ, աճջ ՜ո՜ռՠ՜է բ պՠ՜շձ Գջզ՞ճջզ, ձՠջ՜ձլ-

ձ՜սճջ տ՜ի՜ձ՜հզ ՠս իճ՞բղձճջի չ՜ջ՟՜յՠպզ, ճջ՟-
սճռ պՠ՜շձ Խճոջճչճս: Ս՜ժո, զսջճհ ՜ոպճս՜թ՜հզձ 
ՠջժզսխ՜թճսդՠ՜ձ, ՠս գձդՠջռ՜ոբջ ՞ճէճչ ռ՜ձժ՜ռՠ՜է 
հ՜հոկ պ՜շզ կՠթ՜ս ՜խ՜մ՜ձրտ ՠս ըձ՟ջւ՜թճչտ ՠպ 

կՠժձՠէ աԱշ՜ժո վՠո՜հզձ ՠս ի՜ջոզձ, ճջ ՝՜ռ՜հ՜հ-
պզ կՠժձճսդՠ՜կ՝ զ Քջզոպճո ՠս հՠժՠխՠռզ 

Տՠո լՠշ. 1104, 48՜—116՜. Ն՜ըՠջ՞՜ձ /1՞—4՝փ 

՜/4՝—5՝փ ՝/5՝—54՜փ Յզղ. իՠխ./54՜՝փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

54՝ Աս՜ջպՠռ՜ս Մՠժձճսդզսձո լՠշ՜կ՝ Յճչ՜ձձզ-

ոզ զ՝ջճս տ՜ի՜ձ՜հզ, զ հ՜ձ՜ջե՜ձզ պըկ՜ջզ տ՜ջպճս-

խ՜ջզ, զ իճհ՜ժ՜յ հԱդճշ Սջ՝ճհձ Թճսկ՜հզ ճջ զ հԱ՞ճս-

էզո, զ դճսզձ Հ՜հճռ ՌՃԾ ՠս Ը (1709), Յճսձզոզ ՜կոճհ 

ԻԳ, զ չ՜հՠէճսկձ Բ՜ջոխզ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ չ՜ջ՟՜յՠ-

պզ, ՠս Քջզոպճոզ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ 

Ձ Ե Ռ Ա Գ Ի Ր  Բ  
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ԹԵՐԹ՚ 59—82փ ՊՐԱԿ՚ Ա—Բ×12փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ 
կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 27—32փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. դ՜ձ՜տզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճսձ՜վճըճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 59՜—75՜ Եջ՜ձՠէճհձ Եվջՠկզ ՜ո՜ռՠ՜է Յ՜-

խ՜՞ո ՜յ՜ղը՜ջճսդՠ՜ձ — Աոբ ՠջ՜ձՠէզ կ՜ջ՞՜ջբձ 

Եաՠժզբէ. Աձրջբձձ ՠդբ ՟՜շձ՜հ... 

Բ. 75՜—82՝ Աձ՜ձզ՜հ Շզջ՜ժ՜ռսճհ (Ն՜ջՠժ՜ռ-

սճհ) ՜ո՜ռՠ՜է Յ՜խ՜՞ո ախնկ՜ձ ՠս ՜ջպ՜ոճս՜ռ զ 
ըձ՟ջճհ Գջզ՞ճջզ կզ՜հձ՜ժՠռզ — Ոչ ՜ոպճս՜թ՜ոբջ 

ՠխ՝՜հջ, ըձ՟ջճխ ոզջճհձ Աոպճսթճհ... ՠս ռջճսՠ՜է ատ՜-

ձ՜հ զ արջճսդՠձբ ՜ջպ՜ոճսռ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ. պՠո 

լՠշ. 1098, 381՝)փ 
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ԳՐԻՉ՚ Սպՠվ՜ձձճո Ցխձՠռզփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Բ՜ջոՠխ չջ՟.փ 
ԹԵՐԹ՚ 83—202. մ՞ջճս՜թ՚ 83՜՝, 86՝, 202՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—

Ժ×12փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՟ջճղկճչփ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ 
ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 27փ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 87՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ հճսղժ՜յ՜ջզժ, ՝ճսո՜ժ՜ձ, դշմձ՜հզձփ 
Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջ, ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, 
ժ՜յճհպփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջ, վճտջ յ՜պ-
շճս՜թտձՠջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 84՜—192՝ Սզկբրձզ Գ՜շձսճհ ՠյզոժճյճոզ 

(Ջճսխ՜հՠռսճհ) ՜ջ՜ջՠ՜է Մՠժձճսդզսձ ՞ջճռձ Պջճժխզ 

Տՠո լՠշ. 874, 10՜—118՜. Յշն՝./84՜—5՜փ 

Ց՜ձժ/85՜—6՜փ § 1. ՜—զդ/87՜—192՝փ Յզղ. էճսթճխզ 

՞ջճռո/192՝փ Յզղ. դ՜ջքկ՜ձճխզ ՞ջճռո/192՝—3՜փ 

Բ. 193՜՝ [Սզկբճձզ Ջճսխ՜հՠռսճհ] Հ՜կ՜շրպ 

ի՜ս՜տճսկձ չ՜ոձ կ՜ջկձճհ ՠս իճ՞ճհ ՠս ճջճռ ՝՜խժ՜-
ձ՜հ կ՜ջկզձ — Հ՜ո՜ջ՜ժ՜ռ կպ՜ռ գխլ՜էզ ծղկ՜ջպճս-

դզսձ... 

Գ. 193՝—8՜ [Սզկբճձզ Ջճսխ՜հՠռսճհ] Յ՜խ՜՞ո 

ա՜ձ՜ա՜ձ ձղ՜ձ՜ժճսդՠ՜ձռ ՝՜շզռ — Գճհճսդզսձ ՠս 

բճսդզսձ կզ ՠձ ճջ ի՜ո՜ջ՜ժ՜՝՜ջ ՜ոզձ... 

Դ. 198՝—202՜ Հՠջկզոզ զկ՜ոպ՜ոզջզ ՜ո՜-

ռՠ՜է — Աոպճս՜թ զկ՜ձ՜էզ ՜ղը՜ջի, ա՜ղը՜ջի ա՞՜էզ 

՜ջ՜ջ Աոպճս՜թ... իճսջ նՠջկ ՠս ռ՜կօտ, ՠս Քջզոպճոզ 

վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

188՜ (Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո) Զ՞թրխո հզղՠէ ՜խ՜մՠկ 

զ հ՜խրդո լՠջփ 



 

202՜ Փ՜շտ Եշ՜ձլձՠ՜ պբջճսդՠ՜ձ ՠս կզ՜ժզ ՝-

ձճսդՠ՜ձ, ոպ՜ռճխզ աի՜կ՜հձո բ՜ժ հ՜ձ՞ճհզռ, հՠջժջ-

յ՜՞ճսդզսձ ՠս զ յ՜ղպրձ ՜ձհ՜սՠէճս՜թզ զսջճհձ էջճս-

դՠ՜ձ, ճջ ՠպ ժ՜ջճխճսդզսձ պժ՜ջճսդՠ՜կ՝ չ՜ջ՜ժՠէճհ 

զ չ՜հՠէճսկձ` Բ՜ջոՠխ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզ ՠս 

հզղ՜պ՜ժ ձճջզձփ 

Աս՜ջպՠռ՜ս ՞զջտո լՠշ՜կ՝ ՝՜ակ՜կՠխ պբջ Սպՠ-

վ՜ձձճոզ Ցխձռսճհփ 
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ԹԵՐԹ՚ 203—235. մ՞ջճս՜թ՚ 231՜—5՝փ ՊՐԱԿ՚ 1—3×11փ 
ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՟ջճղկճչփ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ-
՞զջփ ՏՈՂ՚ 20փ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդզսձզռ ըճսձ՜ռ՜թ դՠջդՠջ, 
չՠջնզձ դՠջդՠջգ՚ ռՠռ՜ժՠջ, յ՜ժ՜ո՜սճջ ոժա՝զռ, կզնզռ, յջ՜-
ժ՜ձզղ մճսձզփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— [Գճսղ՜ժճսդզսձտ] 

1. 203՜—8՜ [Յ՜խ՜՞ո ժՠձ՟՜ձ՜ժՠջյզռ] — /// 

(ոժ. դՠջզ) Յճջե՜կ ըճհձ տզձզ պ՜ձճսպբջձ, ՞՜ջճսձձ 

՜աձզս ՜կՠձ՜հձ զջ՜ռ ՠս ռճջՠձճռ ՜շ՜պճսդզսձ...  

2. 208՜—9՜ Սջ՝ճհձ Կզսջխզ ի՜հջ՜յՠպզձ ՜-

ո՜ռՠ՜է բ Վ՜ոձ ժ՜խ՜ձ՟՜ռ, դբ ազ՛ձմ էզձզռզ — Եդբ 

Կ՜խ՜ձ՟ձ ժզջ՜ժզ էզձզ, լըկՠշձ յզձտ ՠս լզսձ՜կՠթ... 

3. 209՜՝ Վ՜ոձ ՜ոպՠխ՜ռ ռճէ՜ձ՜էճհ — Յճջ-

ե՜կ ՜ջՠսկպզռ հ՜ջՠսՠէո ռճէ՜ձ՜հ ՠս ՝ճռձ ժ՜ձդՠխբ... 

4. 209՝—10՝ Յ՜խ՜՞ո ղ՜ջեկ՜ձռ, ճջ ՠձ ռճսռ՜ժ 

— Այջզէ դբ ռՠջՠժձ ղ՜ջե էզձզ յ՜պՠջ՜ակճսձտ էզձզ... 

5. 210՝—22՜ Յ՜խ՜՞ո ՜կյճհ ՠս ՠջժձզռ 

ձղ՜ձ[՜ռ] — Յճջե՜կ զ հ՜ջՠսկպզռ ժճխկձ ժ՜ջկզջ պՠ-

ո՜ձՠո... 

6. 222՝—30՜ [0ջ՜ռճհռ] — Յճսձվ՜ջ ՜կզոձ բ. ՜. 

ո՜հպբ, ՝. ո՜հպբ... Ք՜խճռզ Ա. ՠս ՟ՠժպՠկ՝ՠջզ ԺԹ. 

Ջջ՜սջիձՠ՜ռ ՝՜ջՠժՠձ՟՜ձ բփ 

7. 230՜ Եդբ ժ՜կզռզո զկ՜ձ՜է ալկՠշձ, դբ ՟եւ՜ջ 

՞՜հ դբ ճմ՚ ժ՜է աչՠջ՜՟զջ պ՜ջճհձ ՠս ՠջդ Է Է ճջ ըճ-

ձ՜ջի կձ՜հ, Դ. զ չՠջ՜հ ՜թ ՠս ՠջ՝ Գ Գ դբ Ա կձ՜հ՚ ՟ե-

ւ՜ջ ՞՜հ լկՠշձ ՠս ըզոպ, դբ Բ. կձ՜հ՚ կզն՜ժ ՞՜, դբ Գ. 

կձ՜հ՚ ժ՜ջծ ՞՜հ (՜հոտ՜ձ)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

230՝ (Բճէճջ՞զջ) Զ՜հո ՠջժճս ՞զջտո զ կզ՜ոզձ 

ժ՜ակՠ՜է, ճջ ՜ոզ՚ Մՠժձզմ Եջ՞ ՠջ՞ճռ ՠս Պջրժխզ: Եո՚ 

պբջ Բ՜ջոՠխ չ՜ջ՟՜յՠպո ըոպ՜ռ՜ զկ ի՜է՜է գձմզստո, 

զ ՌՃԿԷ (1718) դճսճնձ, ՠպճս աո՜ զ ՟ճսշձ Սճսջ՝ ՜շ՜-

տՠէճհձ Թճչկ՜հզ ՜ձնձնՠէզ հզղ՜պ՜ժ զձլ ՠս թձրխ՜ռ զ-

կճռփ 

1158 
Ժ Ո Ղ Ո Վ Ա Ծ Ո Յ  

Էնկզ՜թզձ [ՌՄԺԷ] — 1768 

ԳՐԻՉ՚ Խ՜մ՜պճսջ չջ՟. Պրէոՠռզփ 
ԹԵՐԹ՚ 82+1 (ժջժ. 7, ՞՟՚ պյ՜՞զջ). մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—3՝, 4՝, 

7՞, 79՜—82՝փ ՊՐԱԿ՚ 1×4+Ա—Թ×8 (Ա, Է 9, Ը 10)+1×3փ ՆԻՒԹ՚ 
դճսխդ էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 20,8×15,7փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժ-
ոզսձ, կզ՜ոզսձ՚ 5՜—7՝, 73՜—8՝փ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 39 
(73՜—8՝՚ 20—22)փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, 
կզնճսժգ՚ ոպճս՜ջ՜դճսխդ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդփ 

 
 
 
 
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Մժջպճսդզսձ (7՟ պյ՜՞զջ)փ 

Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 8՜փ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջ (8՜), 
ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջ (37՜, 55՝)փ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ձ՜ջձն՜՞ճհձփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. պՠխ—պՠխ ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջփ 
Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ տՠջթճս՜թ, ՜ձժզսձձՠջձ ճս դզժճսձտգ՚ կ՜ղճս՜թփ 

 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1. 4՜ Խճջ՜՞զջտ ՞ճջթճռ, ճջտ ՝ճչ՜ձ՟՜ժզձ զ 

լՠշ՜՞զջո (ձ՜ՠս՚ հճսձ՜ջբձ) 

2. 5՜—27՝ Գզջտ Մՠժձճսդՠ՜ձ Եջ՞ճռ ՠջ՞ճհձ 

Ս՜խրկճձզ, դ՜՞՜սճջզ Իոջ՜հեէզ, աճջ ՜ջ՜ջՠ՜է բ զ 

պճսմճսդՠձբ Հճ՞սճհձ Աոպճսթճհ, պՠ՜շձ Գջզ՞ճջզ ձՠ-

ջ՜ձլձ՜սճջ տ՜ի՜ձ՜հզ ՠս ճ՞ՠղձճջի իջՠղպ՜ժ՜ժ՜ձ 
չ՜ջ՟՜յՠպզ ճջ՟սճհ` պՠ՜շձ Խօոջօֆճս Աձլձՠս՜-

ռՠ՜ռ ՠյզոժճյճոզ, զ ըձ՟ջճհ... 

Տՠո լՠշ. 1104, 48՜—116՜. 1/6՜—27՝փ ՜/27՜՝փ 

՝/մզտփ Յզղ. իՠխ. /26՝ (դՠջզ)փ Կզռ. 

— 6՝—7՝ Բ՜ձ ՜շ ՝՜ձ՜ոբջ կպՠջզկ ՠս ՝՜ջՠ-

յ՜ղպրձ գձդՠջռրխ կ՜ձժաձո՟ Սջ՝ճհ ՠժՠխՠռսճհո 

Հ՜հ՜ոպ՜ձՠ՜ռ — Աջ՟, ձ՜ըտ՜ձ ակըզէ կՠջ լՠշձ զ 

կՠժձճսդզսձ ըճջզկ՜ռ ՠս ՟եճս՜ջ՜էճհթ... Աջ՟, ՜շ՜ն-

ձճջ՟ՠոռբ Հճ՞զձ Սճսջ՝ կՠա զ կՠժձՠէ ՠս լՠա էոՠէփ 

— 5՝ Յճսձ՜ջբձ կզ տ՜ձզ պճխփ 

3. 28՜—36՝ Խրոտ Եջճ՞զձճոզ (=Ոջճ՞զձբոզ), 

հԵջ՞ո ՠջ՞ճռզձ Մՠժձճսդզսձ — Հ՜ջոձ ՜ոբ. Գէճսը Ա. 

Հ՜կ՝ճսջՠոռբ ազո... Աջ՟, իջբ՜հտձ հրջզձ՜ռ ՜ձպզ վճս-

դ՜ռ՜ձ կՠջլՠձ՜է զ ի՜կ՝ճհջ... 

4. 37՜—54՜ Հճ՞զ՜յ՜հթ՜շ ՠս պզՠաՠջ՜էճհո 

չ՜ջ՟՜յՠպզձ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ ՜ջ՜ջՠ՜է Պ՜ջաճսդզսձ 
Եջ՞ճհ ՠջ՞ճհձ, զ հճհոձ Քջզոպճո 



Տՠո լՠշ. 1141, 305՝—27՝. Յշն՝./37՜՝փ Մՠժձ./37՝—

54՜փ Յզղ. իՠխ./54՜փ 

5. 54՝—69՜ [Գջզ՞ճջ Տ՜դՠս՜ռզ Մՠժձճսդզսձ Ե-

ջ՞ ՠջ՞ճռզ] 

Տՠո լՠշ. 1012, 65՜—94՝. Ց՜ձժ/54՝—5՜, 1/55՝—

69՜փ Ոսձզ. 

՜. 55՜ Ես ՜հէ Լճսթկճսձտ ՜ո՜ռՠ՜է ոջ՝ճհձ Գջզ-

՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռճհձ, զ չՠջ՜հ ՜հէճռ ՞ջճռ — Բ՜ձտ Սճ-

խճկճձզ. Ի՝ջՠս ըձծճջ զ կբն ՜ձպ՜շ՜ռ... զ կճջճս՜ռձ 

զն՜ձբ զ ՞ջ՜յ՜ձ ա՞ՠոպճս ձճջ՜փ 

— (Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո) ՞ջմզռ «Աս՜ջպՠ՜է զ վ՜շո 

վ՜շ՜սճջՠ՜է Սջ՝ճհ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ. ՜կբձ»փ 

՝. 69՜—71՝ Բ՜ձտ Սճխճկճձզ — Ի՝ջՠս ըձծճջ զ 

կբն ՜ձպ՜շ՜ռ, ՠս ՜հէձ: Նղ՜ձ՜ժբ ակ՜ջ՟ժ՜հզձ ՝ձճս-

դզսձո չ՜ոձ մճջզռ... յբո—յբո ղձճջի՜ռձ ճջյբո զ 

իզձձ ա՜ձ՞՜ժձ ՜շ ոպճջճչձփ 

6. 72՜ Յ՜խ՜՞ո ոջ՝՜ջ՜ջճսդՠ՜ձ ղձճջի՜ռ — 

Ք՜ձազ գոպ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձզռձ ՜ոզռ. Շձճջիձ ՜հձյբո 

ոջ՝՜ռճսռ՜ձբ... [Տ՜խ]. Աոպճս՜թ՜թզձ ՟ճս ՜խ՝զսջ/-

Ծ՜ջ՜սՠէճհո ժՠձ՜ռ նճսջ... 

Բ. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձ ԺԸ ՟. ձրպջ՞զջ] 
— 73՜—8՝ [Տ՜խտ իճ՞ՠսճջտ] 

1. 73՜՝ («Ի [Պր]խճո չ՜ջ՟՜յՠպբ») — (ոժ. դՠ-

ջզ) /// Ղՠժ ճսխխզմ զ ըշճչկ՜ձռ կզղպ հճսակ՜ձռ թճչճս 

/Զթվՠ՜է ձ՜սո վճըՠոռՠո զ ի՜ձ՞զոպ հր՟ճռ... փ 

2. 73՝—4՝ Եջ՞ ղ՜ջ՜կ՜ձՠ՜է հճսկՠկձբ ՜ձճս՜-

ձ՜՞զթ պ՜ձռ հճջ՟ճջ՜ժ՜ձ ՞դ՜թ՜ժ՜ձ ՝՜ձզստ զ չՠ-
ջ՜հ Սջ՝ճհձ Յ՜ժճ՝՜հ ՞ՠջիշմ՜ժ պ՜ծ՜ջզո, ճջճհ ՠ-
խ՜ձ՜ժձ ՠջ՞զ՚ «Իկ ՜մ՜ռ էճհո 0ջ՟զ»—զձ ՠջ՞ճչ («Ի 
Պրխճո չ՜ջ՟՜յՠպբ բ») — Իղը՜ձտ զկ զոժ ՝՜ջՠոբջտ 

ոզջճչ ծՠյՠռբտ, /Ես ՜ջտ հճհե իճ՞ՠոբջտ զձլ վճհդ ր՞-

ձՠռբտ... 

3. 74՝—5՜ Եջ՞ո ղ՜ջ՜՞ջՠ՜է հճսկՠկձբ ՜ձճս՜-

ձ՜՞զթ պ՜ձռ ախն՜ժ՜ձ ՝՜ձզստ զ չՠջ՜հ Չ՜ջմ՜ջ՜-
ձ՜ռձ Քջզոպճոզ, ճջճհ ՠխ՜ձ՜ժձ՚ «Ախ՜խ[՜ժՠկ]զսձ» 
լՠս՜ձ՜հ — Իկ ա՜աջՠէզ չ՜ոձ հ՜ձռ՜ձ՜ռո կ՜պձՠռ՜ջ, 

Տբջ զկ, կ՜պձՠռ՜ջ, /Լզ ՠկ կՠխրտ, էզ ՠկ մ՜ջՠրտ, ՟ճս ՠո 

հճհո, կՠխ՜հ Տբջ, ՟ճս ՠո էճհո... 

4. 75՜—6՜ Եջ՞ՠ՜է հճսկՠ[կ]ձբ ՝՜ձ՜ոզջբ զ 

յ՜պզս ոջ՝ճհ Յ՜ջճսդՠ՜ձ պրձզ Տՠ՜շձ Յզոճսոզ 
Քջզոպճոզ ձՠջդճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ Հ՜հճռո, յ՜ջճսձ՜-
ժճխզձ աԿԱՃԱՌԲ — Ի Յ՜ջճսդՠ՜ձ յ՜հթ՜շ պրձզ, /Ոս-

ջ՜ը էՠջճստ ՟ճստ զ իճ՞զո... Ես ալՠջ ի՜հռճս՜թոգձ ժ՜-

պ՜ջօխ, /Ըձժ՜է՜ռզ ազկո աԿԱՃԱՌԲ (1715) ճսձրխ, /Ք-

ջզոպճո հ՜ջՠ՜սփ 

5. 76՜՝ Եջ՞ո հ՜ջկ՜ջՠ՜է հճսկՠկձբ զ ՞ճչՠոպ 

Տզջ՜կրջ ժճսոզձ: Ոջճհ ա՜շ՜նզձ ՞ջՠջոձ հ՜շ՜նզձ 
պճխզռ ՜շՠ՜է ժՠջպՠոռՠո ադզսոձ, ճջճչ մ՜վզ ՄԱ-
ՐԻԱՄ, ՠս աչՠջնզձոձ ա՜ձճսձ ժՠջպճխզձ, ՠս ադզսո 
Հ՜հճռ («Զէճհո զ իճ՞զ զկ թ՜՞ՠ՜է իՠխ ՜շզդ՜ժ՜ակ» 
(=5422), չՠջնձ՜պ՜շՠջճչ՚ «Ի Պճխճո չ՜ջ՟՜յՠպբ 
ծ՜ղ՜ժՠէզ բ հ՜ծ՜ը՟» (1721) — Զ՜ջՠ՞՜ժձ վ՜հէճսկձ 

էճսոճհձ ծ՜ծ՜ձմզ, /Լըջզս ձգոՠկ՜ռճհռ ՞զջ՟ ՞ՠխՠռժ՜-

պՠո... /Աշ՜նզձ պ՜շզստո ադզսո ՄԱՐԻԱՄ (=5422) 

ժ՜ակՠ՜, /Կ՜ջ՞ՠ՜ չՠջնձճչտձ ա՝՜ձ ժՠջպճխզո զ էկ՜-

ձճծ. /Աշ՜սՠէ ՠս հգձդ՜ռո Աջ՜կՠ՜ձ ծՠյՠ՜, /Զճջ յ՜-

իՠոռբ աի՜կ՜հձո Տբջ կՠջ զ վ՜շո ծճը, /Մզնձճջ՟ճսդՠ-

՜կ՝ րջիձՠ՜է Տզջճսիսճհ ժճսոզ՟փ 

6. 77՜ Տրէ՜յո ՜ջ՜ջՠ՜է հճսկՠկձբ հ՜շ՜նզձ 

պ՜շզռո հ՜հպձՠռՠէճհ ՠս ադզսձ Հ՜հժ՜աճսձՠ՜հո, 
ՄԱԾՇԻՆ (1722) ռճսռՠ՜է պՠո՜ձզ («Ի Պճխճո չ՜ջ-
՟՜յՠպբ բ») — Իղը՜ձտ, յ՜ղպրձտ, ճխճըտ, խ՜կ-

՝՜ջտ... դըշզձ, ժ՜յզձ, թ՜ըզձ, ՄԱԾՇԻՆ (1722)փ 

7. 77՜ Տրէ՜յ ՜հէ զկձ ճծզս ՜ղը՜պ՜ոզջՠ՜է 

հճսկՠկձբ ո՜իկ՜ձրջբձ հ՜շ՜նզձ պ՜շզռձ զ չՠռզռ 
չ՜ձժզռ ձ՜ըժզձ պճխզռձ հ՜հպձզ ՜ձճսձ ժՠջ-
պճխ[զձ] ՠս յ՜ջճսձ՜ժբ զ չՠջնզձ ՄԱԿՈՅԹ (1721) — 

Իկ՜ոպ յ՜պժՠջ, Ոջ՟զ, ղձճջիբ... պՠոէՠ՜կ՝ ըճջղզս 

ՄԱԿՈՅ՚ (=1721)փ 

8. 77՝—8՝ Եջ՞ո ղ՜ջ՜՟ջՠ՜է հճսկՠ[կ]ձբ զ ՞ճ-

չՠոպ Սջ՝ճհ տ՜խ՜տզո Եջճսո՜խՠկ՜հ: Յճջճսկ ձ՜ը-
ժզձ պ՜ձռ յ՜ջճսձ՜ժՠ՜է ՞ջճչտձ Եջճսո՜խբկ ձճջ ՠսո 
՞ճչձ ՞ՠխՠռժ՜յբո, ՠս աՠխ՜ձ՜ժձ՚ «Եջ՜ձՠ՜է ոճսջ՝ 
ժճհո Տ՜էզդ՜հ»—զձ բ («Պո՜ժ՜ծՠկ դ՜՞ թ՜՞զ զ 
՝ՠջժջ հ՜նձ լ՜հձզ») — Պո՜ժ տ՜խ՜տ՜ռ աԵջճսո՜խբկ՟ 

՜ձձըկ՜ձ, /Ի՝ջՠս աՠջժզձ ՜ոպճս՜թ՜ղբձ յ՜պճս՜-

ժ՜ձ... 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

5՜ Իոժ զ հ՜սճսջո ՞ՠջզղը՜ձ՜ժ՜ձ ի՜հջ՜յՠպճս-

դՠ՜ձ պՠ՜շձ Սզկբրձզ ոջ՝՜ա՜ձ ժ՜դճխզժճոզ, զ հՠջժ-

ձ՜ի՜ձ՞ճհձ Ադճշո Սճսջ՝ Էնկզ՜թզձ, 1217 (1768), ՠս 

զ ձ՜ջ՟ՠձզո րջզձ՜ժՠռկ՜կ՝ ՞թ՜՞ջՠռՠ՜է գոպ պժ՜ջ 

ժ՜ջճխճսդՠ՜ձ` Խ՜մ՜պջճհ ՜ձ՜ջ՟զսձ չ՜ջ՜՟յՠպզո 

Պրէոՠռսճհփ 

36՝ ԶԽ՜մ՜պճսջ չ՜ջ՟՜յՠպո Պրէոՠռզ հզղՠռբտ 

կզճչ Հ՜հջ կՠջզսփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

72՝ Ի չ՜հՠէճսկձ Պՠպջճո ՠյզոժճյճոզձփ 

1159 
Ժ Ո Ղ Ո Վ Ա Ծ Ո Յ  

 ԺԷ — XVII 

ՍՏԱՑՈՂ՚ պբջ Մ՜ջ՞՜ջբփ 



 

ԹԵՐԹ՚ 93. մ՞ջճս՜թ՚ 49՝, 93՝փ ՊՐԱԿ՚ 1×4+Ա—Դ×12 (Ա 
10, Դ 11) +Ա—Դ×10 (Ա 11, Դ 13)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՟ջճղ-
կճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 20,3×14,7փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձ, ՠջժոզսձ՚ 
1՜—14՝փ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջ (՜ձ՜ձճսձ ՞ջմ՜ռ՚ Ա. 1՜—4՝, Բ. 
5՜—14՝, Գ. 15՜—93՜)փ ՏՈՂ՚ 28—30 (1՜—4՝՚ 25, 5՜—
14՝՚ 19)փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ 
ոպճս՜ջ՜դճսխդ, ՜ոպ՜շգ՚ ոյզպ՜ժ ժպ՜սփ 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 5՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձ (5՜)փ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ 
ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջ (50՜)փ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջփ 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ճ՜շգձպզջփ Թ—Ժ ՟՟.փ 2 
(Ա, Բ)փ Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ճսխխ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ Կ՜ջ՟ՠէ՚ 
Ա՜ «///Զզձմ ՜ոպճսոպ ճսո՜ձզկտ...»փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ոժա՝զռ ՠս կզնզռ դՠջդՠջ գձժ՜թ, 
ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջ, ռՠռ՜ժՠջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ դՠդՠս՜ժզ 
տՠջթճս՜թ, ՜ձժզսձձՠջգ՚ կ՜ղճս՜թ, ռՠռ՜ժՠջփ 

 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1՜—4՝ [Եջ՞ ՠջ՞ճռ Սճխճկճձզ///] — 

Սձ՜ջոձ ճոժՠխբձո ՠս աը՜ջզոըոձ թզջ՜ձզ, ՠս ակբնձ 

՜ժ՜ձ՜ժ՜յ պ՜ջ՜թՠ՜է, աոբջձ զ ՟ոպՠջ՜ռձ Եջճս-

ո՜խբկզ... ՜ձպըըՠխթ, ՜ձ՜խպ հ՜հէկբ պՠոմճսդՠձբ 

ազ ՜հոյբո ճսձբջ ՠս ժ՜հ ՜հո հ՜սջիձճսդզսձ ՜սջիձճս-

դՠ՜ձռձփ 

Բ. 5՜—48՝ Վ՜ջ՟՜յՠպզձ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ ՜ջ՜-

ջՠ՜է Պ՜ջաճսդզսձ Եջ՞ո ՠջ՞ճհձ, զ հճհոձ Քջզոպճո 

Տՠո լՠշ. 1141, 305՝—27՝. Յշն՝./5՜—8՝փ 

Մՠժձ./8՝—48՝փ Յզղ. իՠխ./48՝—9՜փ 

Գ. 50՜—93՜ [Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠսՠռսճհ Մՠժձճս-

դզսձ Եջ՞ճռ ՠջ՞ճհձ] 

Տՠո լՠշ. 1012, 65՜—94՝. Ց՜ձժ/50՜—1՜փ 

1/51՜—93՜փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

93՜ Աջ՟, ՜հո ՞զջտո ըոպ՜ռ՜ս պբջ Մ՜ջ՞՜ջբ, 

ճջ՟զ Ս՜ջ՞զո ՠջբռ զ ի՜է՜է չ՜ոպ՜ժճռ զսջճռ: Ոչ 

ճտ ճջ ի՜ձ՟զյզտ ոճջ՜յ ժ՜ջ՟՜էճչ ժ՜կ օջզձ՜ժՠ-

էօչ, հզղՠռբտ ՠս Հ՜հ[ջ] կՠխ[՜հ]զս դճխճսդզսձ ըձ՟ջՠ-

ռբտ կՠխ՜ռ զսջճռ, ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզձբտ զ Քջզոպճո 

Յզոճսո. ՜կբձ, ՜ոպ ՠս զ ի՜ձ՟ՠջլՠէճ. ՜կբձփ 
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 ՌԾ — 1601 

ԳՐԻՉ՚ 2՜—91՜ ՜ձ՜ձճսձ, 91՝—260՝ Սզկճձ պզջ՜ռճսփ 
ՍՏԱՑՈՂ՚ Մժջպզմ չջ՟.փ ԹԵՐԹ՚ 260. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜՝, 34՝փ ՊՐԱԿ՚ 
Ա—ԻԲ×12 (Ա, ԻԲ 11, Գ 10)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒ-
ԹԻՒՆ՚ 18,8×12փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 21 
(1՜—105՝), 29 (106՜—260՜)փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜-
ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 94՜փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 2՜, 6՝, 91՝փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճս-
ո՜ժ՜ձ, դշմձ՜հզձ (253՜)փ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջ, դշմ-
ձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. դ՜ձ՜տզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճսձ՜վճըճս՜թ, 
ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջփ ԺԱ յջ՜ժզռ ոժո՜թ յջ՜ժ՜ժ՜էճսկգ 
պ՜ոձՠ՜ժձՠջճչ, ճսոպզ, գոպ լՠշ՜՞ջզ գձ՟՜կՠձգ ճմ դբ ԻԲ, ՜հէ՚ 
Մ յջ՜ժփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ կ՜ո՜կ՝ տՠջթճս՜թ, ՜ձժզսձձՠջգ՚ կ՜-
ղճս՜թ, դզժճսձտգ` յճժճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 2՜—89՜ Հճ՞զյ՜հթ՜շ ոճսջ՝ ի՜սջձ Վ՜ջ՟՜-

ձ՜ էճսո՜սճջ չ՜ջ՟՜յՠպզ, ՜ջ՜ջՠ՜է Հ՜կ՜շ՜սպ 
Մՠժձճսդզսձ Եջ՞ո ՠջ՞ճռձ, յ՜ջա ՠս ՟զսջ՜ի՜[ո] 

Տՠո լՠշ. 1141, 305՝—27՝. Յշն՝. (2՜—6՜)փ ՜/6՜—

69՜ (33՜. Գջմզռ՚ «Ասջզձ՜ժո դ՜վՠջ բջ, ՜հէ կզ րջզձ՜ժբ 

գձժ՜էնզտ, աո՜ժ՜սո ոպ՜ռճխզո հզղճխտ էՠջճստ»)փ Յզղ. 

իՠխ./89՜՝փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՆԱԽԱԳԱՂԱՓԱՐ 0ՐԻՆԱԿԻ 

90՝ Ի դւզձ ՉԺԴ (1265), ՠխՠս Մՠժձճսդզսձ Եջ՞ո 

ՠջ՞ճհո, զ Վ՜ջ՟՜ձ՜ ՞զպձ՜ժ՜ձզ, զ պզՠաՠջ՜էճհո ՠս 

հզկ՜ոպճսձ չ՜ջ՟՜յՠպբ հ՜ոպճս՜թ՜կՠջլ Սճսջ՝ ճսը-

պզո Հ՜խ՝՜պ՜, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սճսջ՝ Նղ՜ձզձ 

վջժճսդՠ՜ձ կՠջճ ՜ջՠ՞՜ժ՜ձո ՠս իրջ ՠս ի՜ս՜տճխզ 

ոջ՝ճսդՠ՜ձո կՠջճ: Ի յ՜պջզ՜ջ՞ճսդՠ՜ձ Հ՜հճռ՚ պՠ-

՜շձ Կճոպ՜ձ՟ՠ՜ ՠս Հՠդկճ յո՜ժ՜սճջզձ կՠջճ ՠս 

հ՜ջիզՠյզոժճյճոճսդՠ՜ձ պՠ՜շձ Յճչ՜ձզոզս աճջո զ 

ժ՜կո զսջ ըձ՜կՠոռբ ՠս զ ոբջձ կ՜թճսոռբ Յզոճսո Քջզո-

պճո Աոպճս՜թ կՠջ՚ Բ՜ձձ վՠո՜// (91՜)՜ռՠ՜է ՠս 

ի՜ջոձ՜ա՞ՠռՠ՜է. ՜կբձփ 

Բ. 91՝—260՜ Մՠժձճսդզսձ Յճ՝՜հ, ՜ջ՜ջՠ՜է 

Վ՜ձ՜ժ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզ 

Տՠո լՠշ. 1166, 1՜—99՜. Յշն՝./91՝—3՝փ 1/94՜—

121՜փ 2/121՜—6՜փ 3/126՜—33՜փ 4/133՜—6՜փ 5/136՜—

44՜փ 6/144՜—6՝փ 7/146՝—55՝փ 8/155՝—9՝փ 9/159՝—65՜փ 

10/165՜—8՜փ 11/168՜—72՝փ 12/172՝—5՝փ 13/175՝—9՝փ 

14/179՝—82՝փ 15/182՝—8՝փ 16/188՝—9՝փ 17/189՝—92՝փ 

18/192՝—201՜փ 19/201՜—12՝փ 20/212՝—3՝փ 21/213՝—7՝փ 

22/217՝—20՝փ 23/220՝—2՜փ 24/222՝—8՝փ 25/228՝—41՜փ 

26/241՜—53՜փ 27/253՜—60՜ (պ՜ջ՝ՠջ ՜ս՜ջպ)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

260՝ Փ՜շտ ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ՚ Հրջ ՠս 

Ոջ՟ճհ ՠս Հճ՞ճհձ Սջ՝ճհ, հ՜հեկ ՠս կզղպ ՠս հ՜սզպՠ՜ձո 

հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս ՞զջո ՜հո, ճջ ժճմզ 

Յճ՝, դվ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձո Հ՜հճռ ՌԾ (1601), լՠշ՜կ՝` ՜ձ-

՜ջե՜ձ Սզկճձ պզջ՜ռճսզձ, հզղ՜պ՜ժ Մըժջպզմ չ՜ջ-

՟՜յՠպզձ ՠս թձճխ՜ռ զսջճհ՚ պբջ Յճչ՜ձբոզձ, ՠս 

կ՜սջձ՚ Մ՜կ՜ը՜դճսձզձ, ՠս ՠխ՝՜ջռ զսջճռ՚ Պ՜ղըզ-



ղզձ ՠս Բ՜ջոՠխզձ, ՠս տըւՠջռձ զսջճհ՚ Ղ՜ջզյը՜դճս-

ձզձ ՠս Նզժ՜ջզձ, ՠս վճըՠռՠէճհձ զ Քջզոպճո՚ Մ՜ջ՞ըջ-

պզձ ՠս հ՜կՠձ՜հձ հ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռ զսջճհփ Աջ՟, ՠ-

ջՠո հ՜ձժՠ՜է ՜խ՜մՠկ ալՠա, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ոկ՜յ ժ՜ջ-

՟՜էճչ ժ՜կ րջզձ՜ժՠէճչ, հզղՠոնզտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ ՜-

խրդո լՠջ` աՄըժըջպզմ չ՜ջ՟՜յՠպձ ՠս ա՜կՠձ՜հձ ՜ա-

՞՜հզձո զսջ, ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ զ Քջզոպճոբ Աոպճս-

թճհ կՠջճհ. ՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

260՝ Եո՚ Գջզ՞ճջ ՜՝ՠխ՜ Իէճչռզ, Աս՞ոբձպզճոզ, 

Իճչջբո՟բոզ ճջ՟զ, ոպ՜ռ՜ ՜հո ՞զջգո ի՜է՜է գձմզռ զ-

կճռ, զ պբջ Ղ՜ա՜ջ չ՜ջ՟՜յՠպբձ, զ ղ՜ի ՜ձլզձ զկճհ 

ՠս զ վ՜շո Աոպճսթճհձ զկճհ Յզոճսո Քջզոպճոզ, ճջ բ 

՜սջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ Յզղբտ Աոպճս՜թ ճխճջկՠ-

՜ոչ ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ զ հԱոպճսթճհ. ՜կբձփ Հ՜հջ 

կՠջփ Թվզձ ՌՀԴ (1625), [հ]ճսձվ՜ջ ԺԲփ Աոպճս՜թ, տ՜-

սՠ՜հ ազո, ակՠխ՜սճջո զ կՠխ՜ռ ՠս ժՠռճհփ Աոպճս՜թ, 

՞դ՜հ հզո զ կՠխճսռՠ՜է թ՜շ՜հո ՠս ճխճջկՠ՜ զձլ ՝՜ա-

կ՜կՠխզո՚ Գջզ՞ճջզ Տրկ՜եզջոտզձփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ Աոպ՜շ Ա, 93՝փ 
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 ՊԾԶ — 1407 

ԳՐԻՉ՚ Յճչ՜ձբո (5՜—47՝), Յճչոբվ տիհ. (79՝—207՝), Ս-
պՠվ՜ձճո (211՜—50՝)փ ՍՏԱՑՈՂ՚ Խ՜մ՜պճսսջ տիհ.փ  

ԹԵՐԹ՚ 250. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—4՝, 78՜—9՜, 208՜—12՜փ 
ՊՐԱԿ՚ 1×4+Ա—Ը×8 (Ա 10, Բ, Գ 12) + Ա—ԺԵ×12 (ԺԵ 4)փ ՆԻՒԹ՚ 
դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 20,8×15փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ-
՞զջփ ՏՈՂ՚ 27 (5՜—77՝), 28 (79՝—250՝)փ ԿԱԶՄ՚ ոՠս ժ՜ղզ, կզ-
նճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ Ա` ՟ջճղկճս՜թ ժպ՜ս, Բ` դճսխդփ ՊԱՀ-
ՊԱՆԱԿ՚ 3 դճսխդ, (չՠջնզռ)փ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 5՜փ 
Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջ (5՜)փ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ոՠս, ճսջճս՜՞թ՜հզձփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ճ՜ղճռփ Թ—Ժ ՟՟. 2 (Ա, Բ) 
ոժա՝զռփ Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ՝ճէճջ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ Սպ՜ռճ-
ս՜թ կբժ ՠաջ՜ի՜պճս՜թ դՠջդզ ՠջժպ՜ժճսկզռփ Կ՜ջ՟՜է՚ Ա՜, Բ՝, 
Ա՝, Բ՜ «[/// Մզձ ՜ո՜ո]ռբ. Աոպճսթճհ ՠկ ՠո... դբ ՞ճսռբ ՜հխ Աո-
պճս՜թ ՝՜հռ հզձբձ» (Եո՜հզ ԽԴ 5—8). Ա՜, Բ՝ «/// Պ՜պ՜ոը՜-
ձզ ՠպ Մճչոբո... Խՠէ՜կճսպ ՜ջ՜ջզռ ատՠա, ազձմ [՜շձզռբտ]///» 
(Եէտ Դ 1—16)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջ, ռՠռ՜ժՠջ, վճտջ 
յ՜պշճս՜թտձՠջ, ձճջճ՞ճս՜թԻ ՟.փ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ տՠջթճս՜թ, ռՠռ՜-
ժՠջ, ՜ձժզսձձՠջգ՚ կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 5՜—62՝ Հճ՞զ՜յ՜հթ՜շ չ՜ջ՟՜յՠպձ Վ՜ջ-

՟՜ձ՜ ՜ջ՜ջՠ՜է Հ՜կ՜շրպ Մՠժձճսդզսձ Եջ՞ ՠջ՞ճռձ, 
յ՜ջա ՠս ՟զսջ՜ի՜ո, զ ըձ՟ջճ Կզջ՜ժ[ճոզ] չ՜ջ՟՜-
յՠպզ 

Տՠո լՠշ. 1141, 305՝—27՝. Յշն՝./5՜—8՜փ ՜/8՜—

62՝փ Յզղ. իՠխ./63՜՝փ 

Բ. 63՝—77՜ [Մՠժձճսդզսձ Եջ՞ճռ ՠջ՞ճհձ] — Գզ-

պ՜ռզ, ազ կ՜ջկզձ արջ՜ռճսռ՜ձբ ակ՜ձժճսդզսձ, ՠս 

՝՜ջլջ՜ռճսռ՜ձբ աղպՠկ՜ջ՜ձո... 

Գ. 79՝—168՝ [Աձ՟ջբ՜ոզ Կ՜յ՜՟ճչժ՜ռսճհ 

Մՠժձճսդզսձ Յ՜հպձճսդՠ՜ձձ Յճչի՜ձձճս պՠ´ո լՠշ. 
2520] 

— 79՝ [Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ դ՜ջ՞կ՜ձճխզ ՞ջճհո] 

պՠ՜շձ Նՠջոզոզ Հ՜հճռ ժ՜դճխզժճոզ Տ՜ջոճձ տ՜-
խ՜տզ ճ՞ՠ՜է ա՜հո ՝՜ձո: Աջ՟, ՞պՠ՜է բ ՞զջո ՜ձ՟ջ զ 

կզ վ՜ձ՜սջբզռձ Հճշճկճռ, ճջճսկ ՜ձճսձ բջ Պՠսդզ՜ո 

՜շ ճկձ ՜ջ՞ՠէ՜ժ՜ձ կզ՜հձ՜ժՠ՜ռ, ճջճհ ՜ձճսձ Բ՜ոզէ, 

ժձտՠ՜է տձձՠ՜է ՞պզ առ՜ձժ՜էզո զ իՠէէՠձ՜ռզ ՝՜ջ՝՜շ 

ՠս զ ՞զջ ճսխխ՜՝՜ձ ՠս չ՜հՠէճսչ, ճջ էՠ՜է բջ Ադ՜ձ՜ոզ 

յ՜պջզ՜ջգզ ձճջզձ տ՜խ՜տզփ Ես ըձ՟ջՠ՜է ՜խ՜մ՜ձրտ 

զ ՝՜ջՠկզպ ՜շձբձ ՜շՠ՜է վճսդ՜ռ՜ ՞ջճչձ զ ի՜հջ՜-

յՠպ՜ժ՜ձ Ադճշձ ՜շ պբջձ զկ ՠս ժ՜դճխզժ[ճո]ձ 

ոճսջ՝ձ Գջզ՞ճջզճոձփ Զճջ թ՜ձճսռՠ՜է ճսջ՜ը ՠխՠս հճհե 

ՠս իջ՜կ՜ՠ՜ռ ոջ՝ճհ ի՜հջ՜յՠպզձ Հճչ՜ձո ի՜ձկմբջ: 

Ես ոժըոՠ՜է ՜ս՞ձ՜ժ՜ձճսդՠ՜կ՝ձ Աոպճսթճհ ՠս ոջ՝ճհ 

Տՠ՜շձ ձ՜յ՚ զ դ՜ջքկ՜ձՠէ ՠս ՠո՚ զ ՞ջՠէփ Վՠջգձձ՜հՠ-

ռ՜տ ՠժՠխՠռճ Հ՜հ՜ոպ՜ձՠ՜ռ ճսոճսկձ՜ոբջ կ՜ձժ՜ձռ 

ա՜հո ոտ՜ձմՠէզ ՠս ՜ոպճս՜թ՜հզձ Յ՜հպձճսդՠ՜ձո Մՠժ-

ձճսդզսձփ 

Ախ՜մՠկ ագձդՠջձճխդո՟ ՠս ազկ՜ոպճսդզսձ ոզջճ-

խո՟ զկ՜ձ՜է աըճջո Աոպճսթճհ զկ՜ոպզռձ տձձճսդՠ՜կ-

՝ո աոճսջ՝ ի՜հջ՜յՠպձ Հ՜հճռ ապբջձ զկ՚ աԳջզ՞ճջ ՝՜-

ջբկզպձ ՠս ա՝՜ջբոբջձ ՠս ա՜շզդձ դ՜ջքկ՜ձճսդՠ՜ձո 

ՠս իջ՜կ՜հճխփ Մ՜խդՠռբտ ՜շ Քջզոպճո հ՜ոպզո ը՜խ՜-

խճսդՠ՜կ՝ յ՜իՠէ ՠս զ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜էձ ոջ՝ճռ զսջճռ հՠջժ-

ձզռ ՜ջտ՜հճսդզսձձ ե՜շ՜ձ՞՜ժզռ ՜շձՠէփ Ահէՠս աԿճո-

պ՜ձ՟զձ կՠպջ՜յ՜սէզպձ, ճջ դ՜ջքկ՜ձՠ՜ռ ՠս աԲ՜ոզէ 

ժջ՜սձ՜սճջձ, ճջ ա՜սջզձ՜ժձ ՠսպ, Քջզոպճո, ճխճջկճս-

դՠ՜ձձ զսջճհ ՜ջե՜ձ՜ռճսոռբ ՜խ՜սդզստ լՠջճչտփ 

Թ՜ջ՞կ՜ձՠռ՜ս ՜ոպճս՜թ՜հզձ Յ՜հպձճսդՠ՜ձո 

Մՠժձճսդզսձ զ դվզո Հ՜հճռ ՈԻԸ (1179), զ ոճսջ՝ ՠս զ 

ի՜հջ՜յՠպ՜ժ՜ձ Ադճշձ, ճջ ժճմզ Հճշճկժէ՜հ ղջն՜յ՜-

պՠ՜է հԱ՟ՠձ՜ժ՜ձ ՜խ՝ՠջբձ Եվջ՜պ՜հ, ճջ կ՜պ՜ժ՜-

ջ՜ջբ ՝ձ՜ժմ՜ռձ ա՜կՠձ՜հձ կ՜ջկձ՜ժ՜ձ յզպճհո ըձ՜-

կ՜ստձ Աոպճսթճհփ Ըձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Աոպճս՜թգձժ՜է 

Սճսջ՝ Նղ՜ձզձ Վ՜ձժճհ ՠս ՜հէ ոտ՜ձմՠէզ ոջ՝ճռձ, ճջ 

ի՜ձկճսռՠ՜է ՠձ ՜ձ՟ջ զ վ՜շո Աոպճսթճհփ Իոժ ոջ՝՜՝՜-

ձՠռ՜ս զ ձղ՜ձ՜՞ջճսդՠձբձ տՠջդճխ՜ժ՜ձ ՜ջճսՠոպզս զ 

հ՜յ՜յիճչ ՜ձ՜յ՜պո Սճսջ՝ Գբճջ՞ զ կբն էՠջզձո Տօջճ-



 

ոզ, ճջ բ զ ՞՜ի Կզսէզժճհ, ՠս զ ոժզա՝ձ Պ՜ձվզսէՠ՜հ լՠ-

շ՜կ՝ ձճս՜ոպ ՠյզոժճյճոզ ձճջզձ տ՜խ՜տզ Տ՜ջոճձզ 

պ՜շ՜յՠէճհո` Նՠջոբոզ ղձճջի՜ստ ՠս ճխճջկճսդՠ՜կ՝ձ 

Քջզոպճոզ, ճջ բ ՜սջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձ /// (չջն. 

դՠջզ)փ 

— 80՜—1՝ Ի պզՠաՠջ՜ժ՜ձ եճխճչճհձ ժ՜կո, ճջ 

ՠխՠս հ՜ոպճս՜թ՜յ՜ի տ՜խ՜տձ Կճոպ՜ձ՟ձճսյ՜սէզո, 
Յ՜հպձճսդզսձո Յճի՜ձձճս գձժ՜էՠ՜է ՠխՠս, ՜հէՠս ոճ-
ջզձ տձձճսդզսձ, ճջ ՠխՠս հՠյզոժճյճո՜ռձ Կՠո՜ջճս, 
լՠշձ՜ջժ ՜ջ՜ջ գձ՟ճսձՠէճսդՠ՜ձ զ ոժզա՝ձ ՞ջճռո, 
՜ոպճս՜թ՜ոբջ ՜ջտՠյզոժճյճոձ Կճոպ՜ձ՟ձճսյ՜սէ-
ոզ՚ Թՠո՜էզճո ժ՜կ՜ստ ի՜ձճսջ եճխճչճհձ ա՜հո ՝՜ձտ 
— Գզջտո ՜հո Յ՜հպձճսդՠ՜ձո Յճչի՜ձձճս յ՜պճսՠռ՜ս 

զ կբձն... 

— 81՝—2՜ [Գ]էճսըտ Յ՜հպձճսդՠ՜ձո, աճջ ՠպՠո 

զ Պ՜պկճո ժխազձ ՜սՠպ՜ջ՜ձզմձ Յճի՜ձձբո (Ա—
ԻԲ) — Աշ՜նզձ, դբ զ լՠշձ իջՠղպ՜ժզ ՠխՠս ՜շ ձ՜յ Յ՜հ-

պձճսդզսձո... ՀԲ. Զզ ՠժՠխՠռզ ՠս ճջ զ ձկ՜յ Հճ՞զձ գձ-

՟ճսձզ աՔջզոպճոզ աՅ՜հպձճսդզսձ... հ՜հպձզմձ ՜սջիձՠ-

՜է բ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ 

— 82՜—4՝ Ի Յ՜հպձճսդզսձ Յճչի՜ձձճս ոջ՝ճհ 

Հ՜սջ կՠջճհ Աձ՟ջբզ ՠջ՜ձՠէճհ ՠյզոժճյճոզ Կՠո՜ջճս 
Կ՜յ՜՟ժՠռճռ Հ՜կ՜շ՜սպ պՠոճսդզսձ գձ՟ ձկզձ ՠս 
Աջՠդ՜ո ՠյզոժճյճոզ ձկզձ տ՜խ՜տզ — [Յ]՜ոպճս՜-

թ՜հզձ ըճջիըջ՟՜ժ՜ձ ՝՜ձզռո ՜ձի՜ս՜ձճսդզսձ ճտ ի՜-

հՠէճչ... 

՜. 84՝—7՜ Յ՜հպձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Յճչի՜ձձճս 

Աոպճս՜թ՜՝՜ձզ ՠս ՜սՠպ՜ջ՜ձմզ — [Բ՜ձ.] Յ՜հպձճս-

դզսձ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ...փ [Մՠժձճսդ.] Յ՜հպձճսդզսձ 

՜ոզ` թ՜թճսժ ըճջիջ՟ճռձ ՠջՠսճսկձ... 

՝. 87՜—9՜ Գէճսը ՠջժջճջ՟. Վ՜ոձ պՠոէՠ՜ձ, հճ-

ջճսկ ՠպՠո աՏբջ զ կբն ճոժզ ծջ՜՞՜ջ՜ձ՜ռձ ա՞ՠռՠ՜է 
յծխձ՜սճջ — [Բ՜ձ.] Եխՠս հզո Հճ՞զ հ՜սճսջ ժզջ՜ժբզ...փ 

[Մՠժձճսդ.] Հճ՞ճհձ Սջ՝ճհ ՠխե ՠո գձ՟ճսձ՜ժ... 

՞. 89՜—90՜ Գէճսը ՠջջճջ՟. Յ՜հպ՜ջ՜ջճսդզսձ 

՞ջՠէճռձ ՜շ իջՠղպ՜ժ Եվՠո՜ռճռ ՠժՠխՠռճհձ — 

[Բ՜ձ.] Աշ իջՠղպ՜ժ Եվՠո՜ռճռ...փ [Մՠժձճսդ.] Ի լՠշձ 

իջՠղպ՜ժզձ գձ՟ ՠժՠխՠռզձ... 

՟. 90՜՝ Գէճսը մճջջճջ՟. Յ՜հպ՜ջ՜ջճսդզսձ ՜շ 

Զկզսշձ՜ռճռ ՠժՠխՠռճհձ իջՠղպ՜ժձ ՜ո՜ռՠէճռձ — 

[Բ՜ձ.] Ես ՜շ իջՠղպ՜ժ Զկզսշձ՜ռճռ ՠժՠխՠռճհձ...փ 

[Մՠժձճսդ.] Աձոժզա՝ձ ճջյբո Աոպճս՜թ... 

ՠ. 90՝—1՜ Գէճսը Ե. Յ՜հպ՜ջ՜ջճսդզսձ իջՠղպ՜-

ժզձ, ճջ զ Պՠջ՞՜կ՜հ ՠժՠխՠռզձ — [Բ՜ձ.] Ես ՜շ իջՠղ-

պ՜ժձ, ճջ զ Պՠջ՞՜կճհ ՠժՠխՠռզձ... [Մՠժձճսդ.] Կշճռ բջ 

տ՜խ՜տո ՜հո... 

ա. 91՜—2՝ Գէճսը Զ. Յ՜հպ՜ջ՜ջճսդզսձ իջՠղ-

պ՜ժզձ Թզս՜պզջ ՠժՠխՠռճհձ — [Բ՜ձ.] Ես իջՠղպ՜-

ժզձ, ճջ զ Թզս՜պզջճհ ՠժՠխՠռզձ... [Մՠժձճսդ.] Աո՜ռ՜տ 

աիջ՜ժՠջյ ՜մոձ... 

բ. 92՝—3՝ Գէճսը Է. Յ՜հպ՜ջ՜ջճսդզսձ իջՠղպ՜-

ժզձ, ճջ զ Ս՜ջ՟զ՜ռճռ ՠժՠխՠռզձ — [Բ՜ձ] Ես ՜շ ի-

ջՠղպ՜ժ Ս՜ջ՟զ՜ռճռ ՠժՠխՠռճհձ...փ [Մՠժձճսդ.] Եսդձ 

՜ոպխ աճջ ՠս իջՠղպ՜ժո ժճմբ... 

գ. 93՝—4՝ Գէճսը Ը. Յ՜հպ՜ջ՜ջճսդզսձ ՜ո՜ռՠ-

էճռձ ՜շ իջՠղպ՜ժ Փզէ՜՟ՠէվզ՜ռճռ ՠժՠխՠռճհձ — [-

Բ՜ձ.] Ես ՜շ իջՠղպ՜ժ ՠխ՝՜հջ՜ոզջ՜ռ ՠժՠխՠռճհձ...փ [-

Մՠժձճսդ.] Փ՜ժ՜ձո Դ՜սդզ ա՜ջտ՜հճսդզսձ զսջ ժճմբ... 

դ. 94՝—6՜ Գէճսը Թ. Յ՜հպ՜ջ՜ջճսդզսձ ՜ո՜ռՠ-

էճռձ ՜շ իջՠղպ՜ժ Լ՜սճ՟զժես՜հ ՠժՠխՠռճհձ — [Բ՜ձ.] 

Ես ՜շ իջՠղպ՜ժ Լ՜սճ՟զժՠ՜ ՠժՠխՠռճհձ...փ [Մՠժձճսդ.] 

Վժ՜հբ Քջզոպճո ի՜ս՜պ՜ջզկ զսջճհ ՜ոպճս՜թճսդՠ՜ձ... 

ե. 96՜—9՜ Գէճսը Ժ. Վ՜ոձ ՠջՠսՠէճհ ձկ՜յ 

՟ջ՜ձձ ՠջժձզռ ՠս Ի ՠս Դ ՠջզռ՜ձռձ ՠս ճջ զ ժ՜ջ՞զձ բ 
— [Բ՜ձ.] Ես հՠպ ՜հոճջզժ պՠոզ ՠս ՜ի՜ ՟ջճսձտ...փ 

[Մՠժձճսդ.] Բ՜ն՜է ՟ջ՜ձռձ աթ՜թճսժ ըճջիճսջ՟ իճ-

՞ճհձ... 

ե՜. 99՜՝ Գէճսը ԺԱ. Վ՜ոձ ՞ջճռձ ժձտՠէճհ աճջ 

ճմ ճտ ՝՜ձ՜է հՠխ՜ժ՜ձ՜ռո ՝ձճսդՠձբ ժ՜ջ՜ռ — [-

Բ՜ձ.] Ես պՠոզ հ՜նճհ լՠշզձ...փ [Մՠժձճսդ.] Գզջտ ա՜կբ-

ձզկ՜ոպ հզղճխճսդզսձ Աոպճսթճհ... 

ե՝. 99՝—100՝ Գէճսը ԺԲ. Վ՜ոձ աՠձՠ՜է Գ՜շզձ 

ՠս ճջ զ ժ՜ջ՞զձ բ — [Բ՜ձ.] Ես զ կբն ՜դճշճհձ...փ [Մՠժ-

ձճսդ.] Եսդձ ՜մտ ՠս Է (7) ՠխնՠսջտ... 

ե՞. 100՝—1՝ Գէճսը ԺԳ. Լճսթճսկձ ՜շ՜նզձ ժձ-

տճհձ — [Բ՜ձ.] Ես պՠոզ ազ ՠ՝՜ռ ակզձձ զ ժձտճռձ...փ 

[Մՠժձճսդ.] Աոպճսոպ աՠջժձ՜հձճռ ՝՜ջՠժ՜ջ՞ճսդզսձ 

ճսոճսռ՜ձբ... 

ե՟. 101՝—2՜ Գէճսը ԺԴ. Վ՜ոձ ՠջժջճջ՟ ժձտճհձ 

ՠս ճջ զ ժ՜ջ՞զձ բ — [Բ՜ձ.] Ես հճջե՜կ ՠ՝՜ռ աժձզտձ 

ՠջժջճջ՟... [Մՠժձճսդ.] Կՠձ՟՜ձզ ՠջժջճջ՟ աաճս՜ջ՜ժձ 

՜ոբ... 

եՠ. 102՜—3՜ Գէճսը ԺԵ. Լճսթճսկձ ՠջջճջ՟ ժձ-

տճհձ — [Բ՜ձ.] Ես հճջե՜կ ՠ՝՜ռ աժձզտձ ՠջջճջ՟...փ [-

Մՠժձճսդ.] Եջջճջ՟ ժՠձ՟՜ձզ ՜ոպ զձլ դճսզ... 

եա. 103՜՝ Գէճսը ԺԶ. Ոջ ռճսռ՜ձբ ամճջջճջ՟ ժձ-

տճհձ աԼճսթճսկձ, ճջճչ հ՜հպձզ յ՜պզե ՜կ՝՜ջղպ՜ռձ 
— [Բ՜ձ.] Ես հճջե՜կ ՠ՝՜ռ աժձզտձ մճջջճջ՟...փ [Մՠժ-

ձճսդ.] Չճջջճջ՟ ժՠձ՟՜ձզ բ ՜ջթզսձ... 

եբ. 103՝—4՜ Գէճսը ԺԷ. Լճսթճսկձ Ե ժձտճհձ, հճջկբ 

ճսո՜տ ակ՜ջ՟ժ՜ձ ՜շ Աոպճս՜թ ա՞ճմճսկձ — [Բ՜ձ.] 

Ես հճջե՜կ ՠ՝՜ռ աժձզտձ Ե—ՠրջճջ՟...փ [Մՠժձճսդ.] Ո-

կ՜ձտ աՄՠժձճսդզսձ Ե—ՠջճջ՟ ժձտճհո զ չՠջ՜ Քջզոպճ-

ոզ... 

եգ. 104՜—5՝ Գէճսը ԺԸ. Լճսթճսկձ Զ—ՠջճջ՟ ժձ-

տճհձ, ճջ աի՜ջճս՜թո, ճջ զ չ՜ըծ՜ձզ էզձՠէճռ բ ձղ՜-
ձ՜ժբ — [Բ՜ձ.] Ես պՠոզ, հճջե՜կ ՠ՝՜ռ աժձզտձ չՠռՠ-

ջճջ՟...փ [Մՠժձճսդ.] Ոկ՜ձտ ՠս ա՜հո աՎՠոյզ՜ձճոզ ա-

ի՜ջճս՜թոձ ՜ո՜ռզձ ձղ՜ձ՜ժՠէ... 



եդ. 105՝—7՝ Գէճսը ԺԹ. Վ՜ոձ վջժՠէճռձ զ ի՜-

ջճս՜թճռ մճջո իջՠղպ՜ժզձ ՃԽ ՠս մճջո ի՜ա՜ջ՜ռձ — 

[Բ՜ձ.] Ես հՠպ ՜հոճջզժ պՠոզ Դ իջՠղպ՜ժո...փ [Մՠժ-

ձճսդ.] Եխՠս ՠս ՜հո ՟՜ջլՠ՜է զ իշճկ՜հՠռճռձ զ չՠջ՜ 

իջբզռ... 

զ. 107՝—9՜ Գէճսը Ի. Վ՜ոձ ՜ձդզս ՝՜ակճսդՠ-

՜ձ, ճջտ զ իՠդ՜ձճո՜ռ յ՜հթ՜շ՜ա՞ՠռՠ՜է ժ՜հզձ ՜-
շ՜նզ Աոպճսթճհ — [Բ՜ձ.] Ես հՠպ ՜հոճջզժ պՠոզ ՠս ՜-

ի՜ եճխճչճսջ՟...փ [Մՠժձճսդ.] Սճտ՜ ՜հձճտզժ ՠձ չ՜ոձ 

ճջճռ ՜ո՜ռ... 

զ՜. 109՜—10՝ Գէճսը ԻԱ. Ոջ հ՜հպ ՜շձբ աԼճս-

թճսկձ Է ժձտճհձ, հճջճսկ կ՜պճսռ՜ս Աոպճսթճհ զ իջՠղ-
պ՜ժ՜ռձ ՜խ՜սդտ ոջ՝ճռձ ճջյբո աըճսձժ — [Բ՜ձ.] Ես 

հճջե՜կ ՠ՝՜ռ աժձզտձ...: [Մՠժձճսդ.] Թզսո ՜հո չ՜ՠէմ՜-

յբո ՝՜ջզ զ չՠջ՜հ հ՜սզպՠձզռ... 

զ՝. 110՝ Գէճսը ԻԲ. Վ՜ոձ ի՜ջժ՜ձՠէճհ կզճհձ հԷ 

իջՠղպ՜ժ՜ռձ ավճխձ, ճջճչ իճսջձ, ժ՜ջժճսպձ ՠս ՜-
ջզսձձ իՠխ՜ս հՠջժզջ — [Բ՜ձ.] Ես ՜շ՜նզձ իջՠղպ՜ժձ 

ՠի՜ջ ավճխձ...փ [Մՠժձճսդ.] Ահո ի՜ջճս՜թտո, աճջ ձղ՜-

ձ՜ժՠռզձ իջՠղպ՜ժտո... 

զ՞. 110՝—1՜ Գէճսը ԻԳ. Վ՜ոձ ՠջժջճջ՟ իջՠղ-

պ՜ժզձ ՠս ո՜պ՜ժկ՜ձձ, ճջ զ թճչ նձնճռձ — [Բ՜ձ.] 

Ես ՠջժջճջ՟ իջՠղպ՜ժձ վճխՠ՜ռ...փ [Մՠժձճսդ.] Ես աթճ-

չճս կ՜տջՠէ իջճչ... 

զ՟. 111՜ Գէճսը ԻԴ. Վ՜ոձ ՠջջճջ՟ իջՠղպ՜ժզձ 

ՠս ՟՜շձճսդՠ՜ձ ՞ՠպճռձ ՠս նճսջռձ — [Բ՜ձ.] Ես ՠջ-

ջճջ՟ իջՠղպ՜ժձ վճխՠ՜ռ...: [Մՠժձճսդ.] Ես ա՜հո դբ 

ժ՜կզռզո ՜շձճսէ... 

զՠ. 111՜—2՜ Գէճսը ԻԵ. Վ՜ոձ մճջջճջ՟ իջՠղ-

պ՜ժզձ ՠս ը՜ս՜ջկ՜ձ ՜ոպՠխ՜ռձ — [Բ՜ձ.] Ես մճջ-

ջճջ՟ իջՠղպ՜ժձ ի՜ջժ՜ձբջ...: [Մՠժձճսդ.] Հ՜ս՜ո՜ջ 

ՠջժջ՜հզձ պ՜ջՠջռո... 

զա. 112՜—3՝ Գէճսը ԻԶ. Վ՜ոձ Ե—ՠջրճջ՟ իջՠղ-

պ՜ժզձ ՠս զկ՜ձ՜էզ ՝՜ակ՜ժՠջյ՜ջ՜ձ կ՜ջ՜ըզձ — 

[Բ՜ձ.] Ես իզձ՞ՠջճջ՟ իջՠղպ՜ժձ վճխբջ...փ [Մՠժձճսդ.] 

Աոպխ ՠջժձզռ զնՠ՜է ճկ՜ձտ ՜ո՜ռզձ ա՟՜պ՜ոպ՜ձձ... 

զբ. 113՝—5՜ Գէճսը ԻԷ. Վ՜ոձ Զ—ՠջճջ՟ իջՠղ-

պ՜ժզձ, ճջ էճսթ՜ձբ զզ չՠջ՜ Եվջ՜պ աիջՠղպ՜ժոձ — 

[Բ՜ձ] Ես չՠռՠջճջ՟ իջՠղպ՜ժձ ի՜ջժ՜ձբջ ավճխձ...փ [-

Մՠժձճսդ.] Զ՜հո ՜ոՠձ ճկ՜ձտ ամճջո իջՠղպ՜ժձ... 

զգ. 115՜—6՜ Գէճսը ԻԸ. Վ՜ոձ իջՠղպ՜ժզձ, ճջ 

ա՞ՠռՠ՜է բջ ա՜կբձ ՠս աթզ՜թ՜ձձ ՠս աչ՜ըծ՜ձ ձղ՜-

ձ՜ժբջ — [Բ՜ձ.] Ես պՠոզ ՜հէ իջՠղպ՜ժ աոջ՜սճջ...փ [-

Մՠժձճսդ.] Հջՠղպ՜ժզսո աճջ ՜ոբ ՜կբճչ թ՜թժՠ՜է... 

զդ. 116՜—7՝ Գէճսը ԻԹ. Զզ ա՞ջկճհոձ բ՜շ Ասՠ-

պ՜ջ՜ձզմո զ լՠշ՜ռ իջՠղպ՜ժզձ — [Բ՜ձ.] Ես լ՜հձձ, 

աճջ էճս՜հ հՠջժձզ...փ [Մՠժձճսդ.] Աոպճս՜թ, ճջ ՜ջ՞ՠէ զ 

ձկ՜ձբ ա՞զպճսդզսձ ՠջժձ՜հձճռձ... 

է. 117՝—8՝ Գէճսը Լ. Վ՜ոձ Եձճչտ՜հ ՠս Եխզ՜հզ 

— [Բ՜ձ.] Ես պ՜ռ ՠջժճսռ չժ՜զռ զկճռ...փ [Մՠժձճսդ.] 

Զոճո՜ աԵձճչտ ՠս աԵխզ՜ ՜ո՜ռզձ ՝՜աճսկտ... 

է՜. 118՝—9՜ Գէճսը ԼԱ. Զզ ոյ՜ձՠ՜է ոճսջ՝տձ զ 

ձՠշձբձ ՟՜ջլՠ՜է հ՜շձՠձ — Ես հՠպ ՠջզռ ՜սճսջռ ՠս ժզ-

ոճհ...փ [Մՠժձճսդ.] Զ՜հո ՜կՠձ՜հձ իջՠղպ՜ժձ, ճջ ՠպ 

ա՞զջոձ... 

է՝. 119՜՝ Գէճսը ԼԲ. Վ՜ոձ Է վճխճհձ, ՠս ազ ՞ճ-

չՠձ ոճսջ՝տձ աԱոպճս՜թ ոճսջ՝ձ, զ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜է ՟՜-
պ՜ոպ՜ձզձ — [Բ՜ձ.] Ես հճջե՜կ ՠսդձՠջճջ՟ իջՠղպ՜-

ժձ ի՜ջժ՜ձբջ ավճխձ...փ [Մՠժձճսդ.] Աոպ ՟՜ջլՠ՜է 

ոճսջ՝ իջՠղպ՜ժտձ... 

է՞. 119՝—23՜ Գէճսը ԼԳ. Վ՜ոձ ըշճչճսդՠ՜ձ ՠ-

ժՠխՠռսճհ, ճջ զ ոժա՝՜ձբ ՠս ճջ զ լՠշձ ձՠշզձ — [-

Բ՜ձ.] Ես ՝՜ռ՜ս պ՜ծ՜ջձ Աոպճսթճհ...փ [Մՠժձճսդ.] 

Բ՜ձ զ ՠջժզձ ՠս ճմ ա՞՜հ՜յբո, ՜հէ՚ զկ՜ձ՜էզ... 

է՟. 123՜—7՜ Գէճսը ԼԴ. Վ՜ոձ ճջ զ հՠջժզձ, յ՜-

պՠջ՜ակ ոջ՝ճհ իջՠղպ՜ժզձ գձ՟ ՟զս՜ռ ՠս ժճջթ՜ձ-
կ՜ձձ ո՜պ՜ձ՜հզ. Ճ՜շ ԺԲ — [Բ՜ձ.] Ես ՠխՠս յ՜պՠ-

ջ՜ակ զ ՠջժզձո...փ [Մՠժձճսդ.] Է զկ՜ձ՜է ա՜հո չ՜ոձ ՜-

շ՜նզձ ՝՜ձո՜ջժճսզձ... 

էՠ. 127՜—8՜ Գէճսը ԼԵ. Թբ ճջյբո չզղ՜յձ զ 

ի՜է՜թՠէճհ աՠժՠխՠռզ ճմ ՟՜՟՜ջբ — [Բ՜ձ.] Ես հճջե՜կ 

ՠպՠո չզղ՜յձ, դբ ՜ձգ՜ս հՠջժզջ...փ [Մՠժձճսդ.] Զիՠպ 

էզձՠէո ՠժՠխՠռճհ ՝՜ձո՜ջժճսզձ... 

էա. 128՜—9՝ Գէճսը ԼԶ. Վ՜ոձ ՞՜ա՜ձզձ ՠս հՠխ-

նզսջզ ձճջ՜ ՠս ՠսդձ ՞էըճհձ — [Բ՜ձ.] Եւժ՜ռ զ չՠջ՜ 

՜ս՜աճհ թճչճս...փ [Մՠժձճսդ.] Ոկ՜ձտ ա՞՜ա՜ձո ա՜հո 

ՠջժջճջ՟ ՜ո՜ռզձ... 

էբ. 129՝—31՜ Գէճսը ԼԷ. Վ՜ոձ ոճսպ կ՜ջ՞՜ջբզձ 

Ճ՜շ — [Բ՜ձ.] Ես պՠոզ ՜հէ ՞՜ա՜ձ ազ ՠէ՜ձբջ. հՠջժ-

ջբ...փ [Մՠժձճսդ.] Զ՞՜ա՜ձո ա՜հո ճկ՜ձտ աի՜ժ՜շ՜ժ 

Քջզոպճոձ ՜ո՜ռզձ... 

էգ. 131՜՝ Գէճսը ԼԸ. Վ՜ոձ ՜ձճս՜ձ ի՜ժ՜շ՜ժ 

Քջզոպճոզձ — [Բ՜ձ.] Աոպբ զկ՜ոպճսդզսձ ճջ ճսձզ կզ-

պո...փ [Մՠժձճսդ.] Սպճս՞ճսդզսձ դճսճհո ճջյբո ՠս ՜հէ 

՞ջՠ՜էտո... 

էդ. 131՝—2՝ Գէճսը ԼԹ. Վ՜ոձ Գ՜շզձձ ՠս ճջճռ 

գձ՟ ձկ՜հ ի՜ջզսջ Խ ՠս մճջո ի՜ա՜ջ՜ռձ — [Բ՜ձ.] Ես 

պՠոզ ՠս ՜ի՜ Գ՜շձ ժ՜հջ...փ [Մՠժձճսդ.] Գ՜շձ աՔջզո-

պճո ՜շ՜ձռ ՜կՠձ՜հձ ի՜ժ՜շ՜ժճսդՠ՜ձ... 

ը. 132՝—3՜ Գէճսը Խ. Վ՜ոձ իջՠղպ՜ժզձ, ճջ էզ-

ձբջ ՠջ՜ղը՜սճջ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜է ՟՜պ՜ոպ՜ձզձ — [-

Բ՜ձ.] Ես պՠոզ ՜հէ իջՠղպ՜ժ դշճսռՠ՜է...փ [Մՠժձճսդ.] 

Ահո էզձզ ոտ՜ձմՠէզ ՠջՠսճսկո... 

ը՜. 133՜՝ Գէճսը ԽԱ. Վ՜ոձ իջՠղպ՜ժզձ, ճջ 

ա՜ձգճսկձ Բ՜՝ՠէճձզ տ՜ջճաբջ — [Բ՜ձ.] Ես ՜հէ իջՠղ-

պ՜ժ ՠջժջճջ՟ ՞՜հջ...փ [Մՠժձճսդ.] Մՠթ Բ՜՝ՠէճձ ՜ոբ՚ 

աձՠշզձձ ըշճչճսդզսձ... 

ը՝. 133՝—4՝ Գէճսը ԽԲ. Վ՜ոձ ա՞ճսղ՜ռճսծ՜ձՠ-

էճհ իջՠղպ՜ժզձ ճմ գձ՟ճսձՠէ աի՜ժ՜շ՜ժ Քջզոպճոձ — 

[Բ՜ձ.] Ես ՜հէ իջՠղպ՜ժ ՠջժջճջ՟ ՞՜հջ աիՠպ ձճռ՜...փ 

[Մՠժձճսդ.] Եդբ ճտ ՜ոբ ՞՜ա՜ձՠռՠէճհ ոճսպ Քջզոպճ-

ոզձ... 



 

ը՞. 134՝—5՜ Գէճսը ԽԳ. Վ՜ոձ ձոպՠէճհձ զ 

հ՜կ՝ո ճջ իձլբջ ա՝ճհոո ՠջժջզ ՞ՠջ՜ձ՟ճչձ — [Բ՜ձ.] 

Ես պՠոզ զ ՜ի՜հ ՜կբ ոյզպ՜ժ...փ [Մՠժձճսդ.] Յՠպ ՜-

ոՠէճհ աչծզշ ՜ջ՟՜ջճռձ... 

ը՟. 135՜՝ Գէճսը ԽԴ. Վ՜ոձ իջՠղպ՜ժզձ, ճջ 

ժդբջ ա՟՜շձճսդՠձբ ՜հ՞զձ — [Բ՜ձ.] Ես ՜հէ իջՠղպ՜ժ 

ՠէ՜ձբջ զ պ՜ծ՜ջբձ...փ [Մՠժձճսդ.] Ք՜ձազ ՠս Քջզոպճո 

՜ձճս՜ձՠռ՜ս Մՠթզ ըճջիջ՟ճհ Հճջ իջՠղպ՜ժ... 

ըՠ. 135՝—7՜ Գէճսը Խ (ԽԵ) Վ՜ոձ Է իջՠղպ՜-

ժզձ, ճջտ ՜թզձ զ չՠջ՜հ կ՜ջ՟ժ՜ձ աի՜ջճս՜թոձ 
ձ՜ըտ՜ձ աչ՜ըծ՜ձ ՜ղը՜ջիզո ՠս չ՜ոձ ՜յ՜ժՠ՜հ 
թճչճսձ — [Բ՜ձ.] Ես պՠոզ ՜հէ ձղ՜ձ հՠջժզձո...: [Մՠժ-

ձճսդ.] Ահո ՝՜ջժճսդզսձ Աոպճսթճհ... 

ըա. 137՝ Գէճսը ԽԶ. Վ՜ոձ ճջ ա՜շ՜նզձ ոժ՜-

ս՜շ՜ժձ իՠխճս ՠս ի՜ջճս՜թտ ՜յոպ՜կ՝՜ռձ էձզ — [-

Բ՜ձ.] Ես ՞ձ՜ռ ՜շ՜նզձ իջՠղպ՜ժձ ՠիՠխ աոժ՜ս՜շ՜-

ժձ...փ [Մՠժձճսդ.] Ըձ՟ ՜շ՜ն՜ժ՜հո ՠջզռո ՠխՠս... 

ըբ. 137՝—8՜ Գէճսը ԽԷ. Հ՜ջճս՜թտ հՠջժջճջ՟բձ, 

ճջճռ զ թճչ ղձմճռձ — [Բ՜ձ.] Ես ՠջժջճջ՟ իջՠղպ՜ժձ ՠ-

իՠխ... [Մՠժձճսդ.] Մՠթ բ ՜ոպճս՜թ՜հզձ արջճսդզսձ... 

ըգ. 138՜—9՜ Գէճսը ԽԸ. Զզ զ լՠշձ ՠջջճջ՟ ի՜-

ջճս՜թճռձ ՞ՠպտ ՜ջզսձ ՟՜շձ՜ձ — [Բ՜ձ.] Ես ՠջջճջ՟ 

իջՠղպ՜ժձ ՠիՠխ աոժ՜ս՜շ՜ժձ...փ [Մՠժձճսդ.] Մզ բ ՜հո 

զ իջՠղպ՜ժ՜ռձ... 

ըդ. 139՜ Գէճսը ԽԹ. Զզ ՠս զ մճջջճջ՟ ի՜ջճս՜-

թճռձ պ՜ձնՠոռզձ կ՜ջ՟զժ — [Բ՜ձ.] Ես մճջջճջ՟ իջՠղ-

պ՜ժձ ՠիՠխ զ ոժ՜ս՜շ՜ժբ...փ [Մՠժձճսդ.] Հ՜ս՜պ՜ջ զ-

կ՜ձ՜էճհձ ժ՜ջթՠէզ բ... 

թ. 139՜՝ Գէճսը Ծ. Զզ Ե—ՠջրճջ՟ ի՜ջճս՜թձ 

ադ՜՞՜սճջճսդզսձ ՞՜ա՜ձզձ ը՜ս՜ջՠռճսռ՜ձբ — 

[Բ՜ձ.] Ես իզձ՞ՠջրճջ՟ իջՠղպ՜ժձ ՠիՠխ զ ոժ՜ս՜շ՜-

ժբ...փ [Մՠժձճսդ.] Հՠխճսէձ աոժ՜ս՜շ՜ժձ հ՜դճշ ՞՜ա՜-

ձզձ ձղ՜ձ՜ժբ... 

թ՜. 139՝—41՜ Գէճսը ԾԱ. Զզ իՠխէճչ չՠռՠջճջ՟ 

իջՠղպ՜ժզձ աոժ՜ս՜շ՜ժ զսջ ծ՜ձ՜յ՜ջի պ՜հ զ չՠ-
ջ՜հ ՞ՠպճհձ Եվջ՜պՠ՜հ հՠէզռձ ՜ջՠսճս դ՜՞՜սճջճս-
դՠ՜ձ — [Բ՜ձ.] Ես չՠռՠջրճջ՟ իջՠղպ՜ժձ ՠիՠխ զ ոժ՜-

ս՜շ՜ժբ...փ [Մՠժձճսդ.] Ի ՟բյ բ ՞ՠպճհձ Եվջ՜պՠ՜հ, 

գոպ դճհէ պ՜էճհձ Աոպճսթճհ... 

թ՝. 141՜—2՜ Գէճսը ԾԲ. Զզ հՠսդձՠջճջ՟ ոժ՜ս՜-

շ՜ժբձ ժ՜ջժճսպ ՠս ղ՜ջե զ չՠջ՜հ կ՜ջ՟ժ՜ձ էզձբջ — 

[Բ՜ձ.] Ես ՠսդձՠջճջ՟ իջՠղպ՜ժձ ՠիՠխ զ ոժ՜ս՜շ՜ժբ...փ 

[Մՠժձճսդ.] Հջՠղպ՜ժ՜ժ՜ձ լ՜հձձ, ՜ոբ. Ի հՠջժձզռ ՠէ... 

թ՞. 142՜—3՜ Գէճսը ԾԳ. Վ՜ոձ ռճսռ՜ձՠէճհձ 

կզճհձ ՠսդձ իջՠղպ՜ժ՜ռձ ՠջ՜ձՠէճհձ Յճի՜ձձճս 
այճշձզժ տ՜խ՜տձ ՠս ատ՜ժպճսկձ ՠս չ՜ոձ Է ՞էըճռձ 
ՠս Ժ ՠխնՠջ՜ռձ — [Բ՜ձ.] Ես ՠժձ կզ ճկձ հՠսդձ իջՠղպ՜-

ժ՜ռձ...փ [Մՠժձճսդ.] Զ՜հո տ՜խ՜տո ճկ՜ձտ աՀզձձ Հշճկ 

՜ո՜ռզձ... 

թ՟. 143՜—6՜ Գէճսը ԾԴ. Զզ իջՠղպ՜ժո ՜հո ճջ 

ՠռճհռ աըճջիճսջ՟ո կՠժձՠ՜ռ — [Բ՜ձ.] Ես պՠոզ աժզձձ 

՜ջ՝ՠ՜է զ հ՜ջՠձբ ոջ՝ճռձ...փ [Մՠժձճսդ.] Հ՜ո՜ձՠէ ՜ջ-

ե՜ձ բ, դբ չ՜ոձ բջ ազ ՜ի՜... 

թՠ. 146՜—9՝ Գէճսը ԾԵ. Վ՜ոձ ՜հէճհ իջՠղպ՜ժզ 

ճջ ա՜ձգ՜ձՠէձ Բ՜՝ՠէճձզ հ՜հպ ՜շձբ ՠս աՠջժձ՜հզձ 

ալ՜հձձ, ճջ զ տ՜խ՜տբձ վ՜ըմՠէ յ՜պճսզջբջ, ՠս չ՜ոձ 
՜ձռ՜ձՠէճհ ոպ՜ռՠ՜է չ՜հՠէմճսդՠ՜ձձ — [Բ՜ձ.] Ես 

հՠպ ՜հոճջզժ պՠոզ ՜հէ իջՠղպ՜ժ...փ [Մՠժձճսդ.] Յ՜հպ 

բ, դբ զ ՞ՠջ՜՞ճսձզ աիջՠղպ՜ժ՜ռձ բջ ո՜հ... 

թա. 149՝—50՜ Գէճսը ԾԶ. Վ՜ոձ ոջ՝ճռձ րջիձ՜-

՝՜ձճսդՠ՜ձ ՠս ՠջՠտժզձ Աէբէճս՜ստ աճջ զ տ՜ձ՟ճսկձ 
Բ՜՝ՠէճձզ ՠջ՞բզձ — [Բ՜ձ.] Ես հՠպ ՜հձճջզժ էճս՜ լ՜հձ 

կՠթ... [Մՠժձճսդ.] Աէբէճսձ` աԱոպճսթճհ ՜սջիձճսդզսձ 

ձղ՜ձ՜ժբ... 

թբ. 150՜—1՜ Գէճսը ԾԷ. Վ՜ոձ ըճջիջ՟՜սճջ 

ի՜ջո՜ձՠ՜ռ ՠս գձդջՠ՜ռ Գ՜շզձձ — [Բ՜ձ.] Ես ժզձձ 

ի՜ջոձ ձճջ՜ յ՜պջ՜ոպՠ՜ռ... [Մՠժձճսդ.] Բբիՠաձ, ճջ 

բջ ա՞ՠոպ ՠժՠխՠռճհ... 

թգ. 151՜—2՝ Գէճսը ԾԸ. Վ՜ոձ պՠո՜ձՠէճհձ ՜-

սՠպ՜ջ՜ձմզո աՔջզոպճո հՠջզս՜ջո ի՜ձ՟ՠջլ իջՠղպ՜-
ժրտ ՠս արջճսդՠ՜կ՝ ՝՜ակ՜ս — [Բ՜ձ.] Ես պՠոզ աՠջ-

ժզձո ՝՜ռՠ՜է...փ [Մՠժձճսդ.] Ահո ՟՜ջլՠ՜է ՜հէ պՠոէՠ-

՜ձ ոժզա՝ձ բ... 

թդ. 152՝—3՝ Գէճսը ԾԹ. Զզ զ ՞ՠիՠձձ ՜ջժ՜ս 

ի՜ժ՜շ՜ժ Քջզոպճոձ ՠս ճջտ գձ՟ ձկ՜հ — [Բ՜ձ.] Ես 

պՠոզ ՜հէ իջՠղպ՜ժ, ճջ ժ՜հջ զ չՠջ՜հ ՜ջՠ՞՜ժ՜ձ...փ 

[Մՠժձճսդ.] Ի չՠջձ՜յ՞ճսձզռձ իջՠղպ՜ժ՜ռձ աո՜հ ՞ճէ 

ժ՜ջթՠկ... 

ժ. 153՝—4՝ Գէճսը Կ. Թբ ճջյբո ո՜պ՜ձ՜ ժ՜-

յՠռ՜ս, զ Քջզոպճոզ ը՜մՠէճսդՠձբձ կզձմՠս զ չ՜ը-
ծ՜ձզձ ե՜կ՜ձ՜ժ, ՠս չ՜ոձ Ռ ՜կզձ — [Բ՜ձ.] Ես պՠ-

ոզ ՜հէ իջՠղպ՜ժ, ազ զն՜ձբջ հՠջժձզռ...փ [Մՠժձճսդ.] 

Դ՜ջլՠ՜է բ ՜հո ՜հէ զկձ ըճջիջ՟ճհ Յ՜հպձճսդզսձ... 

ժ՜. 154՝—5՜ Գէճսը ԿԱ. Վ՜ոձ յ՜պջ՜ոպՠ՜է 

՝՜ակ՜ժ՜ձ՜ռձ ՜հձճռզժ, ճջտ կձ՜ռզձ ՜ձո՜հդ՜տՠէզ 
զ Քջզոպճոզ ըճոպճչ՜ձճսդզսձ — [Բ՜ձ.] Ես պՠոզ ՜-

դճշո...փ [Մՠժձճսդ.] Ահէՠս՜հէ պՠոճսդՠ՜ձռո տձձճսդՠ-

՜կ՝ յ՜ջ՜յՠ՜է... 

ժ՝. 155՜՝ Գէճսը ԿԲ. Զզ՛ձմ բ ՜շ՜նզձ հ՜ջճսդզսձ 

ՠս ազ՛ձմ՚ ՠջժջճջ՟ կ՜իձ — [Բ՜ձ.] Ես հՠպ ՜հոճջզժ զ 

կՠշՠէճռ ճմ ճտ ՠժ՜ռ...փ [Մՠժձճսդ.] Յՠպ ՜հոճջզժ, ՜ոբ. 

Ի կՠշՠէճռ... 

ժ՞. 155՝—7՜ Գէճսը ԿԳ. Վ՜ոձ Գճ՞՜հ ՠս Մ՜յ-

՞ճ՞՜հ — [Բ՜ձ.] Ես հՠպ ի՜ա՜ջ ՜կզձ էճսթռբ աո՜պ՜-

ձ՜հ...փ [Մՠժձճսդ.] Զ՜հո ի՜ա՜ջ՜կՠ՜հ ե՜կ՜ձ՜ժո... 

ժ՟. 157՜—8՝ Գէճսը ԿԴ. Վ՜ոձ ձոպՠէճհձ հ՜-

դճշձ ՠս ի՜ո՜ջ՜ժ՜ռ հ՜ջճսդՠ՜ձ ՠս ՟՜պ՜ոպ՜ձզձ 
— [Բ՜ձ.] Ես պՠոզ ՜դճշ ոյզպ՜ժ...փ [Մՠժձճսդ.] Դ՜ջ-

լՠ՜է ՜հո պՠոզէ չ՜ոձ ըճջիջ՟ճհ ի՜ո՜ջ՜ժ՜ռ... 



ժՠ. 158՝—9՜ Գէճսը ԿԵ. Վ՜ոձ ձճջ ՠջժձզձ ՠս 

ձճջ ՠջժջզձ ՠս Վՠջզձձ Եջճսո՜խբկզ — [Բ՜ձ.] Ես պՠոզ 

ՠջժզձ ձճջ ՠս ՠջժզջ ձճջ...փ [Մՠժձճսդ.] Ես ՜ոպ աձճջճ-

՞ճսկձ ՠս ճմ դբ աճմ բ՜ձ՜էձ... 

ժա. 159՜—60՜ Գէճսը ԿԶ. Վ՜ոձ ՜ո՜ռճս՜թճհ 

՜հձջ ճջ հ՜դճշձ ձոպբջ — [Բ՜ձ.] Ես ՜ո՜ռ ռզո, ճջ 

ձոպՠջձ զ չՠջ՜ ՜դճշճհձ...փ [Մՠժձճսդ.] Ճղկ՜ջզպ 

՝՜ձտ չ՜ոձազ զ ծղկ՜ջպճսդՠ՜ձ Հրջբ ՜ո՜ռ՜ս... 

ժբ. 160՜—4՝ Գէճսը ԿԷ. Վ՜ոձ իջՠղպ՜ժ՜յՠ-

պզձ, ճջ ռճսռ՜ձբզձ ձկ՜հ աոճսջ՝ տ՜խ՜տձ ի՜ձ՟ՠջլ 
՟ջ՜կ՝տձ մ՜վՠ՜է — [Բ՜ձ.] Ես ՠժձ ՜շ զո կզ ՠսդձ 

իջՠղպ՜ժ՜ռձ...փ [Մՠժձճսդ.] Ցճսռ՜ձբ ՜հոճս ճմ կզ՜հձ 

ի՜ջճս՜թճռձ ճսձՠէ զղը՜ձճսդզսձ... 

ժգ. 164՝—5՝ Գէճսը ԿԸ. Վ՜ոձ կ՜տճսջ ՞ՠպճհձ, 

ճջ հ՜դճշճհձ ՜ջպ՜տո իճոՠռ՜ս — [Բ՜ձ.] Ես ՠռճհռ 

զձլ ՞ՠպ ժՠձ՟՜ձզ նջճհ...փ [Մՠժձճսդ.] Ոկ՜ձտ հ՜ոպ զ 

ՠժՠխՠռճհո իճոՠ՜է ՜ոՠձ... 

ժդ. 165՝—6՝ Գէճսը ԿԹ. Զզ Աոպճս՜թ բ կ՜ջ՞՜-

ջբզռձ Քջզոպճո ՠս Տբջ իջՠղպ՜ժ՜ռ — [Բ՜ձ.] Ես ՜ոբ 

ռզո ՜հո ՝՜ձտ...փ [Մՠժձճսդ.] Մզձմՠս ռ՜ոպ իջՠղպ՜ժձ 

աճջ ՠռճհռ... 

ի. 166՝ Գէճսը Հ. Զզ ՜ջե՜ձ՜ի՜ս՜պ բ պՠոզէ 

՜շ՜տՠէճհո — [Բ՜ձ.] Ես ՠո՚ Յճչի՜ձձբո էճս՜ ՠս պՠ-

ոզ...փ [Մՠժձճսդ.] Ահո բ ՜շ՜տՠէճհո ոջ՝ճհ ոճչճջճս-

դզսձ... 

ի՜. 166՝—7՝ Գէճսը ՀԱ. Զճջ միջ՜կ՜հՠռ՜ս 

ձկ՜ն ժձտՠէ ՜հո տ՜ջճաՠէ ապՠոզէո — [Բ՜ձ.] Ես ՜ոբ 

ռզո ՟՜ջլՠ՜է. Մզ ժձտբջ...փ [Մՠժձճսդ.] Ք՜ձազ չ՜ոձ 

՜հոճջզժ, ՜ոբ. Ծ՜ձՠ՜ջ... 

ի՝. 167՝—8՝ Գէճսը ՀԲ. Զզ ՠժՠխՠռզ ՠս ճջ ձկ՜հ 

Հճ՞զձ գձ՟ճսձզ աՔջզոպճոզ աՅ՜հպձճսդզսձ ՠս չ՜ոձ 
՜ձզթզռձ ճջճռ հ՜սՠէճս՜թ զ ՞զջո կճսթ՜ձՠձ — [Բ՜ձ.] 

Եո՚ Յզոճսո ՜շ՜տՠռզ աիջՠղպ՜ժ զկ...: [Մՠժձճսդ.] 

Հջՠղպ՜ժձ զ ՟զկ՜ռ Քջզոպճոզ ըրոզ... 

Դ. 169՜—207՝ Եջզռո ՠջ՜ձՠ՜է ոտ՜ձմՠէզ իրջձ 

կՠջճհ ոջ՝ճհձ Նՠջոբոզ Տ՜ջոճձզ ՠյզոժճյճոզ Մՠժ-
ձճսդզսձ ըճջ ՠս ՜ձհ՜հպ ՝՜ձզռո Յճչի՜ձձճս Աոպճ-
ս՜թ՜՝՜ձ ՜սՠպ՜ջ՜ձմզո, աճջ զ ե՜կ չ՜ըծ՜ձզ ՜-
խ՜սդբջ զ ըձ՟ջճհ ՞ՠջ՜ա՜ջ՟ չ՜ջ՟՜յՠպզձ Սպՠ-
վ՜ձճոզ Յ՜ժճ՝[ՠ]ռճհ 

— 169՜—71՜ [Ն՜ըՠջ՞՜ձ] — [Գ]զջ տճ յ՜-

պճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ՟ կզ ՜ձ՞՜կ ՠս ՠջժզռո ի՜հջ ոճսջ՝ ՠ-

ի՜ո ՜շ զո... 

1. 171՜—207՝ Էջ գձ՟ ՠխ՝՜ջո ՠջ՜ձՠէզձ Յճչ-

ի՜ձձբո կՠթ՜ս ճսջ՜ըճսդՠ՜կ՝ զ Տբջ — Էջ ՜ոբ, ՠս դբ 

հճջճսկ պՠխճն ժ՜կ զ տ՜խ՜տզ ճմ ձղ՜ձ՜ժբ... 

— 207՝ [Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ իՠխզձ՜ժզ] — Ոՙ ի՜հջ 

յ՜պճս՜ժ՜ձ Սպՠվ՜ձձճո, աճջճհ զ ՞էճսը ՜թ ղձճջիձ 

Աոպճսթճհ աըձ՟ջՠէզո զ լՠշձ պ՜շ՜յՠ՜էո ՞ճջթ՜ջ՜-

ձզ զ վ՜շո զսջ ՠս զ չ՜ՠէ տճսկ՟ ի՜ս՜պճռ ՠս ծղկ՜ջզպ, 

ճջ ՜շ Աոպճս՜թ՜՝՜ձո ոզջճհ, ճմ ՠդբ գոպ ճջճսկ 

յ՜ջպձ բջ, ժ՜կ ա՝ճչ՜ձ՟՜ժձ ՜թՠ՜է զ էճհո աոճջ՜ ար-

ջճսդզսձ, ճջ ՜ձի՜ոձ բջ հզձբձ: Ահէ վճսդ՜ռՠ՜է կզ՜հձ 

իձ՜ա՜ձ՟ճսդՠ՜կ՝ ճջ՟զ՜ժ՜ձո իյ՜պ՜ժճսդՠ՜կ՝ 

յ՜պծ՜շ ձզսդՠէ զկ՜ոպձճհ՟ ՜շ զ պ[լ]ՠսո ոճջզձ զկ-

՜ոպճսդզսձ ՝՜ջլջ՜ձ՜է, ղձճջիրտձ Քջզոպճոզ Աոպճս-

թճհ, հճսոճհձ կՠջճհ ՠս էճսոճհ, ճջ բ ՜սջիձՠ՜է, հ՜սզպՠ-

՜ձո. ՜կբձփ 

Ե. 211՜—50՝ [Ա]ջ՟զսձ՜սճջ ՠս ոճսջ՝ չ՜ջ՟՜-

յՠպզձ Վ՜ջ՟՜ձ՜, ո՜ժո /// չ՜ոպ՜ժզ ոճսջ՝ձ Դ՜-
ձզբէ, ՠս զ ձճջզձ Մՠժձզմ — Մՠջլ՜սճջտ կՠջ ՠս ՠխ՝՜յջտ 

ՠս ճջ՟ՠ՜ժտ հ՜սե՜ջՠռզձ... ՠս պ՜ռզ յխթճսդզսձ ՜սՠ-

ջ՜թզձ ՜սճսջըո ՌՄԼԵ (1235) ձ՜ը ՜ո՜ռ/// (ղ՜ջ. դ՜-

վճս՜թ): 

 Տՠո պյ. «Մՠժձճսդզսձ ոջ՝ճհ ՠջժճպ՜ո՜ձ կ՜ջ՞՜ջբ-

զռ... ՜ջ՜ջՠ՜է Նՠջոզոզ Լ՜կ՝ջճձ՜ռսճհ...», Կ. Պճէզո, 1826, 

բն 242—280փ 

Զ. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձտ ԺԶ ՟., ձրպջ՞զջ] 
1. 210՝ (Ախդ՜ջտ) — Կզձ ճջ ՟ե՜ջ թձ՜ձզ ա՜հո 

՞ջբ ՠս զ լՠշձ... 

2. 210՝ [Տ՜խ] Ն՜յ, ճջ պխ՜ բջ ՠս ՞ՠջզ զ ՝ճչ՜ձ-

՟՜ժճսդզսձ Բ՜՝ՠէճձզ, /Աջ՜ջ իա՜սջ ՝՜ձ ՠս ոտ՜ձմՠէզ 

իճ՞ճչձ իա՜սջ ՠս ռ՜ձժ՜էզ... 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

62՝ Ոջճսկ ՠս ակՠա ՜ջե՜ձ՜սճջո ՜ջ՜ոռբ Քջզո-

պճո Աոպճս՜թ ՜հձկ ՟՜ոճս ՠս ի՜ձ՞ոպզփ 

63՝ Ես պզյ զ կՠխճսռՠ՜է ՠս դ՜ջկ՜պ՜ջ վռճսձ 

՞ջմ՜ժո ՠս հզկճհտձ, ՠս ճջ ակՠա հզղբ ՠս հզսջոձ ՜կՠձՠ-

ռճսձփ 

77՝ Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ — Ի դճս՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ ՊԾԶ 

(1407), ՞ջՠռ՜ս ՞՜ձլո ՜ոպճս՜թ՜հզձ, ճջ ժճմզ Եջ՞ 

ՠջ՞ճռ, ճջ բ ոճսջ՝ ոջ՝ճռ, լՠշ՜կ՝ հճ՞ձ՜կՠխ 

 Ես ՜ձ՜ջիՠոպ ՞ջմզ՚ 

Յճչ՜ձզոզ կպ՜ռ հճշզ, 

Ի ըձ՟ջճհ ՠխ՝րջ կՠջ ոզջՠէզ, 

Ոջ Խ՜մ՜պճսջ ՜ձճսձ ժճմզ. 

Ոջ ՠս ըձ՟ջճխ ՠխՠջ ՝՜ձզ, 

Գ՜ձլզ ՠս ՜ձ՞զձ կ՜ջ՞՜ջպզ. 

Քՠա զ Տՠ՜շձբ Հճ՞զ ղձճջիզ 

Գզպճսդՠ՜ձ ՠս ՠջժզսխզ, 

Տ՜էճչ տՠա ա՞ճհոտ հ՜կՠձ՜հձզ 

Գձՠէ գոպ ՝՜ձզձ պբջճսձզ: 

Բ՜հռ ՟ճս հզղՠ՜ աո՜ձձ Յզոճսոզ, 

Զճջ բ ՞ջՠ՜է հզսջ կ՜պՠձզ 

Իսջ ոզջՠէզ ՜ղ՜ժՠջպզ 

Գէճսը ՜կՠձ՜հձ յ՜պճսզջ՜ձզ: 

Զոբջձ բ ՟ջՠէ ոՠջպ զ ոջպզ, 

Ես ա՜հձ ՜ձժՠխթ ՜ձըաՠէզ, 

Դճս գձդՠջռզջ ազձտձ զ հճծզ 

Ես ժ՜պ՜ջՠ՜ ՞ճջթճչ ՝՜ջզ: 

Ես ազո հզղՠ՜ զ Սճսջ՝ ոՠխ՜ձզ, 



 

Յճջե՜կ էզձզո Տՠ՜շձ ՜շ՜նզ, 

Ես տՠա ձճհձձ ի՜պճսոռզ 

Ահեկ ՠս հ՜սճսջձ ՜յ՜՞՜զ. 

Ես ձկ՜ վ՜շտ հ՜սզպՠձզ, 

Աձռՠ՜էձ հ՜հեկճսո ՠս հ՜յ՜շձզփ 

79՝ Ես ո՜ժ՜ս ՞ջզմո հզղՠ՜ զ Տբջփ 

82՜ Աս՞ձՠ՜ց Տբջ Աոպճս՜թ թ՜շ՜հզո տճ, ՜խ՜ս-

դզստ Յճի՜ձձճս ՜ս[ՠպ՜ջ՜ձմզ]փ 

168՝ Էձ ՠս ՜կՠձ՜ժ՜էձ րջիձՠ՜է, ճջ ՜ջե՜ձ՜ռճհռ 

ա՜ձ՜ջե՜ձո ի՜ո՜ձՠէ զ հ՜ս՜ջպ ՞ջճռո ՜հոկզժ, ՜ջե՜-

ձ՜սճջՠ՜ռ //(169՜) Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ ատ՜ի՜ձ՜հո՚ 

աԽ՜մ՜պճսջ ՜ոպճս՜թ՜՝ճսը ղձճջիՠ՜ռ ոճսջ՝ ՜ո-

պճս՜թ՜ըրո Կպ՜ժզո, կզձմՠս զ ըճջզձ թՠջճսդՠ՜ձ, ճջ 

վ՜վ՜քկ՜կ՝ գխլ՜հջ ՜հոկ ՜ոպճս՜թ՜ըրո կ՜ջ՞՜ջբ-

ճսդՠ՜ձո ՠս ի՜ո՜ձՠէ վ՜վ՜քկ՜ձ զսջճհ ՠս ի՜ո՜սփ Ես 

հՠպ ՜ոպՠ՜ռո ՜ջե՜ձ՜սճջՠոռբ Տբջ Աոպճս՜թ աո՜հ 

զսջ ՜ձծ՜շ պՠոէՠ՜ձձ ՜խրդզստ Յճչի՜ձձճս ՜սՠպ՜-

ջ՜ձմզո, ՠս ՜խրդզստ ձճռ՜ կՠա վթճսձ ՠս ՜ըկ՜ջ 

՞ջմզո, ոճսպ՜ձճսձ տ՜ի՜ձ՜հզո՚ Յճչոբվզ, ճջ կզ՜հձ 

ա՜ձճսձո ճսձզկ ՠս ա՞ճջթո ճմ, [ճջ զ հ՜մո կ՜ջ՟ժ՜ձ ՠ-

ջՠսզկ ՞ՠխՠռզժ, ՝՜հռ հՠպճհ ՞՜հէ ՠկ հ՜վղպ՜ժրխ], ՜սջ-

իձՠ՜է բ Աոպճսթ՜թփ 

Ոսխխ՜ձժզսձ վ՜ժ՜՞թզ ի՜պճս՜թգ` նձնճս՜թ: 

177՝ (Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո) Ոչ ՠխ՝՜հջ զկ Խ՜մ՜-

պճսջ, կզ կճ// (178՜)շ՜ձ՜ջ ազո, ՜խ՜մՠկ ատՠափ 

195՝ (Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո) Ոչ ՠխ՝՜հջ զկ Խ՜մ՜-

պճսջ, կզ կճշ՜ձ՜ջ ազո՚ աՠխ՝՜//(196՜)հջո տճ՚ աՅճչ-

ոբվո. ՠս ոը՜է՜ձ՜ռո ՜ձկՠխ՜՟զջ էՠջփ 

207՝ Ոջտ ոզջճհձ աՠխճսձ բտ, ոզջՠէզտ, 

Սզջՠէճհձ ոզջճչ ՝՜խլկ՜կ՝ ձՠխզտ. 

Զ՝՜ձո ձճջ՜ էոՠէ պշվզտ. 

Զ՜ձծ՜շ աըճջոձ պբջճսձզտ: 

Ես ազսջ՜ժ՜ձձ, ճջ մՠձ հ՜հպձզտ, 

Զճջ զ ոջ՝ճռձ, ճջ ՠձ չՠջնզձտ, 

Նՠջոբո ՜ջ՜ջ ՠջՠսՠէզտ, 

Ոջտ զ ոկ՜ձբ ճսջ՜ը էզձզտ, 

Սճջզձ էճսոճչ էճսո՜վ՜հէզտո, 

Զ՜ձոբջ իճ՞զո ՠս ՜ձ՝՜ջզտ՚ 

ԶՅճչոբվ ՞ջզմ ոը՜էճչ զ էզտ, 

Թճխճսէ ազկ կՠխոձ ՜ձձՠջՠէզտ, 

Ոջճսկ լՠջճռձ, դբ ճսձզտ, 

Նկզձ ՠս ՟ճստ ՜ջե՜ձ՜ոռզտ. 

Ասջիձՠ՜է բ Աոպճս՜թ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ 

237՝ Ես աՍպՠվ՜ձճո հզղՠէ զ Տբջ Յզոճսոփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

90՝ (ԺԶ—ԺԷ ՟՟., ՝ճէճջ՞զջ) 

Յզկ՜ջՠռ՜ս զ հ՜ղը՜ջիզո 

Ւ ՠժո կպ՜ս//(91՜)զ ըճջ թճչզո 

Փ՜վ՜քրտ ո՜հ կ՜ղբ ազոփ 

Եխժՠէճհո վճսՙ ՜ո՜ռբտ, ճջ կզպտո զ մ՜ջձ բ, չ՜ՙհ 

բ զձլփ 

Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ Ա՝ Ակ՜ջ՜հզձ զ ժՠպձ ՠ-

խՠս ՠջժջզձ կՠջճհ ՜շ՜պճսդզսձ ՜կՠձ՜հձ ՝՜ջՠ՜ռփ 

ՆԿԱՐՉԱՓՈՐՁ` 1՜: 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜ (ԺԵ ՟., ՝ճէճջ՞զջ) պ՜շՠջ, 2՜ Եո՚ 

Յճի՜ձբո կՠխո՜հդ՜ս՜է, ձժ՜ջձՠջ: 

1162 
Յ Ա Կ Ո Բ  Կ Ա Ր Ն Ե Ց Ի  Ս Ի Մ Ո Ն Ե Ա Ն   
Մ Ե Կ Ն Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  Ե Ր Գ Ո Ց  Ե Ր Գ Ո Յ Ն  

Էնկզ՜թզձ, Աջաջճսկ ՌՄԼԱ — 1782 

 ՍՏԱՑՈՂ՚ Ա՝ջ՜ի՜կ չջ՟.փ 
ԹԵՐԹ՚ 235. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜՝, 216՝—8՝, 224՜՝, 232՝—5՝փ 

ՊՐԱԿ՚ 1—21×12 (Ա 13, ԺԹ 6, Ի 4, ԻԱ 8)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜-
՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 19,5×15փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձր-
պջ՞զջ, ղխ՜՞զջ՚ 219՜—32՜փ ՏՈՂ՚ 28—30փ ԿԱԶՄ՚ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜-
՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ ոպճս՜ջ՜դճսխդ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդփ  

 
 
ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. լՠշ՜՞ջզ դՠջդՠջգ չՠջ՜ձճջճ՞ճս՜թփ 

Շ՜պ պՠխՠջճսկ դ՜ձ՜տզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճսձ՜վճըճս՜թփ Ահէ լՠշ-
տճչ ՠս ղխ՜՞ջճչ չՠջնճսկ (դՠջդ՚ 219՜—32՜) ՜սՠէ՜ռճս՜թ ռ՜ձ-
ժՠջգփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ տՠջթճս՜թ, ռՠռ՜ժՠջ, ՜ձժզսձձՠջգ՚ կ՜ղճս՜թփ 

 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 2՜—216՜ Աոպճսթճչ ի՜ձ՟ՠջլ Գզջտ կՠժձճս-

դզսձ Եջ՞ ՠջ՞ճռ ՜ձճս՜ձՠ՜է ՝՜ձզռձ Սախճկրձզ, զ 

՞ՠջ՜յ՜հթ՜շ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ հ՜ա՞զո Հ՜հճռ զ 
էճսո՜ձըժ՜ջձ Սճսջ՝ Էնկզ՜թզձ պՠ՜շձ Ղճսժ՜ոճս ոջ-

՝՜ա՜ձ ժ՜դճխզժճոզ ՠս ՞ՠջՠջն՜ձզժ ի՜հջ՜յՠպզ, 
ՠս զ յ՜պջզ՜ջտճսդՠ՜ձ Սջ՝ճհ Եջճսո՜խբկզ պՠ՜շձ 
Յճչ՜ժզկ՜հ տ՜խռջ՜՝՜ջճհ չ՜ջ՟՜յՠպզ ՠս ՜ջիզՠ-
յզոժճյճոզ, զոժ ՠս զ Կճոպ՜ձ՟ձճսյրէոճհ տ՜ն՜ն՜ձ 
չՠջ՜՟զպճխզ պՠ՜շձ Զ՜տ՜ջզ՜հ կ՜տջ՜ժջրձ ջ՜-
՝ճսձսճհ ՠս Աա՞՜ոբջ կ՜ժ՜՞ջճսդՠ՜կ՝ իշմ՜ժՠռՠ՜է 
կՠթ յ՜պջզ՜ջտզ ՠս ՜ջիզ՜յ՜ձթ ՠյզոժճյճոզ. հճ-
ջճհ ՜սճսջո ի՜ս՜տՠ՜է ՠս կՠժձՠ՜է զ Յ՜ժճ՝՜հ զ՝ջճս 
չ՜ջ՟՜յՠպզ Կ՜ջձՠռսճհ Սզկճձՠ՜ձ գոպ կ՜ոզձ զ 
Սճսջ՝ Էնկզ՜թզձ ՠս գոպ կ՜ոզձ զ հԱջաջճսկ ըձ՟ջ՜-
ձրտ ՠս հճջ՟՜ջկ՜կ՝ պՠ՜շձ Ա՝ջ՜ի՜կճս էզ՜ղձճջի 
չ՜ջ՟՜յՠպզ ՠս կ՜տջ՜ժջրձ իշմ՜ժ՜սճջ ՜ջտՠյզո-
ժճյճոզ ՠս չՠջ՜պՠոմզ Զկզսշձճհ կ՜հջ՜տ՜խ՜տզ: 
Ոջճհ աժձզ իջ՜սզջՠ՜է ՠխՠս ՜հռՠէճս հՠջժջզձ Սզսձՠ՜ռ 



՞ՠջ՜իշմ՜ժ չ՜ձ՜ռձ Սպ՜դբզ ՜շ՜տՠէճհձ, հճջճսկ 
ի՜ձ՞ճսռՠ՜է ՠ՟՜ս զ ղզջզկ զ ձՠջտճհ ը՜մ՜ժճսշ ոՠ՜ձ 
՞՜ս՜ա՜ձզ ձճջզձ ՠս զ հ՜նճջ՟ՠ՜է զ ձկ՜ձբ զ ժՠձ՟՜-
ձճսդՠ՜ձ զսջճսկփ Ի դճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ Աջ՜կՠ՜ձ պճի-
կզ զ ՌՄԼԱ (1782), ՠս հ՜կոՠ՜ձձ ոՠյպՠկ՝ՠջզ հ՜ձժ 
ՠխՠ՜է ՜ս՜ջպՠռ՜ս 

— 2՝ [Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ իՠխզձ՜ժզ]  

Վՠի պՠոճխ՜ռ 

Վ՜խ ՞ճսղ՜ժ՜ռ, 

Բճսջչ՜շ ժՠձ՜ռ, 

Ախ՝զսջ ղձճջի՜ռ, 

Մՠա թ՜ջ՜սՠ՜ռփ 

Մՠխրտ ՜ըպ՜ռՠէճռ կ՜տճսջ  

ՠս ոճսջ՝ ՜ս՜ա՜ձ, 

Տըժ՜ջ՜ռՠէճռ լՠշ՜ռ արջՠխ ՞՜ս՜ա՜ձ, 

Գՠջ տ՜ձ առճսյձ Յ՜ժճ՝՜հ ՟ճս իջ՜ղ՜ա՜ձ, 

Պ՜հթ՜շ վջժճսդՠ՜ձ  

ՠս վ՜հպ ՜ոպճս՜թ՜ա՜ձ. 

Դճս ոճսջ՝ ոՠխ՜ձ 

Գ՜շզձ աՠձկ՜ձ, 

Փջժմզձ ժ՜հ՜ձ 

Մՠա յ՜ի՜յ՜ձ, 

Գՠջ ոջ՝՜ա՜ձփ 

Թ՜՞ ՜ձդ՜ջղ՜կ ՠժՠխՠռսճհ, 

Քջզոպճձբզռ կզղպ ա՜ջ՟ ՞ըէըճհ. 

Աջՠ՞՜յբո ոճսջ՝ ն՜ի էճսոճհ, 

Ռ՜ի՜ռճհռ ձըղ՜ձ ՝՜ջսճհփ 

Ս՜ձ՟ճսխտ իջ՜ղ՜ժՠջպ զ հՠջժզձո ՟ըջկ՜ձ, 

Հջՠխզձ՜ռ զնկ՜ձ կ՜ջ՟ժ՜ձռ չՠջ ՠէկ՜ձ. 

Կըձզտ կՠջ ՟զկ՜ռ ՠս ՟ջճղկ ա՜ջ՞՜ռկ՜ձ, 

Բճսեզմ կՠջ չզջ՜ռ հրլզռ ը՜հդՠռկ՜ձփ 

— 3՜—7՝ [Յ՜շ՜ն՜՝՜ձճսդզսձ]. Բ՜ձ ՜շ ըճիՠ-

կ՜կզպ ՠս ՠջժզսխ՜թ ՜շ կՠջ՜աձՠ՜ռ հգձդՠջռրխո — 

Ես դբ ո՜ժո էՠջզձ Սզձ՜հզ յ՜պկբ Մրչոբո... 

— 8՜—16՜ [Մՠժձճսդզսձ կ՜ժ՜՞ջճսդՠ՜ձ Եջ՞ 

ՠջ՞ճսռ ՜ձճս՜ձՠ՜է ՝՜ձզռ Սճխճկճձզ] — Եջ՞ ՠջ՞ճռ 

Սախճկրձզ, ճջ բ՚ 0ջիձճսդզսձ րջիձճսդՠ՜ձռ... 

— 16՜ [Ն՜ը՜՟ջճսդզսձ] — Ի ոճհձ ձ՜ըժզձ 

՞էըճն ի՜ջոձ ա՜ձըէ՜՝՜ջ ա՜խՠջո գձթ՜հբ... 

՜. 16՜—71՝ [Գէճսը Ա — Բ՜ձ.] Հ՜կ՝ճսջՠոռբ 

ազո...: [Մՠժձճսդ.] Աոպ՜ձրջ ի՜ջոձ էշՠէՠ՜ձ... 

— 71՝ [Ն՜ը՜՟ջճսդզսձ] — Ի ոճհձ ՠջժջճջ՟ 

՞էըճն ձ՜ը վՠո՜հձ թ՜ձճսռ՜ձբ... 

՝. 71՝—99՜ [Գէճսը Բ — [Բ՜ձ.] Փՠո՜հձ աի՜ջոձ 

հ՜խ՜՞ո ՜ձլզձ զսջճ...: [Մՠժձճսդ.] Զզ կզձմ վՠո՜հձ 

իկճսպ զ պճսձ... 

— 99՜ [Ն՜ը՜՟ջճսդզսձ] — Ի ոճհձ ՠջջճջ՟ ՞էըճն 

ձ՜ը ի՜ջոձ յ՜պկբ... 

՞. 99՜—119՜ [Գէճսը Գ] — [Բ՜ձ.] Յ՜ձժճխզձ զ-

կճսկ զ ՞զղՠջզ...: [Մՠժձճսդ.] Ակՠձ՜հձ ճտ կզձմ ժ՜կզռզ 

ձձնՠէ... 

— 119՜ [Ն՜ը՜՟ջճսդզսձ] — Ի ոճհձ մճջջճջ՟ 

՞էըճն ձ՜ը վՠո՜հձ ՞ճչբ աի՜ջոձ... 

՟. 119՜—43՝ [Գէճսը Դ — Բ՜ձ.] Փՠո՜հձ գձ՟ 

ի՜ջոձ ՜ոբ...փ [Մՠժձճսդ.] Ոջճչիՠպՠս րջզճջ՟տ յ՜պ-

կՠռզձ ի՜ջոզձ... 

— 144՜ [Ն՜ը՜՟ջճսդզսձ] — Ի ոճհձ իզձ՞ՠջճջ՟ 

՞էըճն ձ՜ը ի՜ջոձ ՜խ՜մբ... 

ՠ. 144՜—66՜ [Գէճսը Ե — Բ՜ձ.] Հ՜ջոձ ՜խ՜մբ 

ավՠո՜հձ...փ [Մՠժձճսդ.] Ահո բ լՠս զկձ ՜խրդզռ... 

— 166՝ [Ն՜ը՜՟ջճսդզսձ] — Ի ոճհձ չՠռՠջճջ՟ 

՞էըճն ձ՜ը ի՜ջոձ թ՜ձճսռ՜ձբ... 

ա. 166՝—82՝ [Գէճսը Զ — Բ՜ձ.] Հ՜ջոձ յ՜պ՜ո-

ը՜ձզ պճսՠ՜է ՜ոբ...փ [Մՠժձճսդ.] Ոջճչիՠպՠս ՟ոպՠջտձ 

Եջճսո՜խբկզ ի՜ջռզձ... 

— 182՝ [Ն՜ը՜՟ջճսդզսձ] — Ի ոճհձ ՠսդձՠջճջ՟ 

՞էըճն ձ՜ը վՠո՜հձ ըրոզ... 

բ. 182՝—98՝ [Գէճսը Է — [Բ՜ձ.] Ց՟ոպՠջոձ ՠս 

ռդ՜՞ճսիզոձ ՜ոբ վՠո՜հձ...փ [Մՠժձճսդ.] Փՠո՜հձ ա՜ջ-

կ՜ռճսռ՜ձբ ա՟ոպՠջո... 

— 199՜ [Ն՜ը՜՟ջճսդզսձ] — Ի ոճհձ ճսդՠջճջ՟ 

՞էըճն ձ՜ը ի՜ջոձ ի՜ջռ՜ձբ... 

գ. 199՜—213՝ [Գէճսը Ը — Բ՜ձ.] Ոչ պ՜ռբ տՠա 

ՠխ՝րջճջ՟զ զկ...փ [Մՠժձճսդ.] Մ՜հջ ի՜ջոզձ ՠժՠխՠռսճհ 

բ ոջ՝ճսիզ Կճհոձ Մ՜ջզ՜կ... 

դ. 213՝—6՜ Մՠժձճսդզսձ Եջ՞ ՠջ՞ճռ ՜ձճս՜ձՠ՜է 

՝՜ձզռձ Սճխճկրձզ չՠջնզձ վճտջ ՞էըճհձ — [Բ՜ձ.] 0-

ջզճջ՟տձ ՠս դ՜՞ճսիզտձ ՜ոՠձ...փ [Մՠժձճսդ.] Ահո չՠջնզ 

ՠս հՠպզձ ո՜ժ՜ս ՝՜ձո զկ՜ոպձճհձ... ղձճջի՜ժ՜էճսդզսձ 

զ ՝ձ՜ժզմո ՠջժ՜տ՜ձմզսջճհձ հՠջզո ՠս հ՜ձչ՜ըծ՜ձ ՜սզ-

պՠ՜ձո, ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ 

Ձՠշ. 1164—գ (196՝) ժզռ ճսձզ. «Ս՜ժ՜ս զձմ ՜ա՟ՠռճս-

դզսձ ՜շ գձդՠջռճխո»փ 

— 216՜ [Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ իՠխզձ՜ժզ] 

Տբջ զկ Տբջ Հ՜հջ, ճջ ի՜ս՜պ՜կ. 

Զ՜ձճսձ Ոջ՟սճհ տճհ կզղպ ժ՜ջ՟՜կ. 

Շձճջի՜ռ Սջ՝ճհ Հճ՞սճհ՟ գխլ՜կ, 

Եջջճջ՟ճսդՠ՜կ՝՟ աճս՜ջծ՜ձ՜կփ 

Ի ի՜ջոձբ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռսճհ 

Ծձ՜ս Ոջ՟զ Հրջ ի՜ս՜պճհ 

Ըձթ՜հՠռ՜հ ի՜ոպ՜պ հճսոճհ, 

Բճջ՝ճտՠռ՜հ պ՜յճչ ոզջճհ: 

Աջ՟, կզղպ ռ՜ձժ՜կ ՜շ տՠա ՞՜էճհ, 

Սճսջ՝ ՠջՠո՜ռ՟ ՠջՠսՠէճհ, 

Զզ պ՜՞ձ՜յզկ ըզոպ ժ՜ջրպճհ 

Ես յ՜յ՜ժզկ հճհե թ՜ջ՜սճհփ 

Ի՝ջ ՠխնՠջճս հ՜խ՝ՠջ նըջճհ, 

Ոջ վ՜վ՜՞զ աճչ՜ձ՜էճհ, 

Նճհձյբո ՜ձլձ զկ Տՠ՜շձ՟ զկճհ 

Սպՠխթճխզ՟ զկ Աոպճսթճհփ 



 

— 219՜—23՝ Ց՜ձժ Եջ՞ ՠջ՞ճռ ՜ձճս՜ձՠ՜է ՝՜-

ձզռձ Սճխճկճձզ, կ՜ձջ՜կ՜ոձ՜՝՜ջ ի՜ս՜տՠ՜է ո՜ժո 
ի՜կ՝՜ժ՜ռ ՟զսջ ՞պ՜ձՠէճռ — Աի՜ ՞՜իճհտ Սճխճկրձզ 

չ՜տոճսձ...0ջզնճջ՟տ ոզջՠռզձ ատՠափ 

— 225՜—32՜ [Ց՜ձժ կՠժձճսդՠ՜ձ ՟եճս՜ջզկ՜ռ 

՝՜ձզռ] — Ա՝ջ՜ի՜կճս ի՜ս՜պձ ՠս ՜հէճռ ՞ճչբ... Քջզո-

պճոզ րջզճջ՟տձ ՠձ ՜կՠձ՜հձ ոճսջ՝տձփ 

1163 
Յ Ա Կ Ո Բ  Կ Ա Ր Ն Ե Ց Ի  Ս Ի Մ 0 Ն Ե Ա Ն   
Մ Ե Կ Ն Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  Ե Ր Գ Ո Ց  Ե Ր Գ Ո Յ Ն  

Կճոպ՜ձ՟ձճսյրէզո ՌՄԾԵ — 1806 

ԹԵՐԹ՚ 182+3. (ժջժ. 1). մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—1ա, 34՜—7՝, 
179՝—80՝փ ՊՐԱԿ՚ 1×3+1—15×12 (ԺԵ 1)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՟-
ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 19,2×15փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ-
՞զջփ ՏՈՂ՚ 25—26փ ԿԱԶՄ՚ չ՜ջ՟՜՞ճհձ կճկէ՜դ, դզժճսձտգ ժ՜-
յճհպ ժպ՜ս, կզնճսժգ՚ ոպճս՜ջ՜դճսխդ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդփ ՊԱՀ-
ՊԱՆԱԿ՚ 1+1, դճսխդփ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. դ՜ձ՜տզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճսձ՜վճըճս՜թ, 
չՠջզձ էճսո՜ձռ՜ՠաջճսկ ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջ, վճտջզժ յ՜պ-
շճս՜թտձՠջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 2՜—178՝ [Յ՜ժճ՝ Կ՜ջձՠռզ Սզկրձՠ՜ձ, Մՠժ-

ձճսդզսձ Եջ՞ճռ ՠջ՞ճհձ] 

Տՠո լՠշ. 1162, 2՜—216՜. Խճջ՜՞զջ/մզտփ Յզղ. իՠխ./-

մզտփ Յշն՝./2՜—4՝ (՜ս՜ջպգ՚ պ՜ջ՝ՠջ)փ 1/5՜—178՝փ Ս՜ժ՜ս 

զձմ ՜ա՟ՠռճսդզսձ.../178՝փ Յզղ. իՠխ./մզտփ Ց՜ձժ/մզտփ  

 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

178՝ Իոժ ՜հեկ վ՜վ՜՞ՠ՜է ի՜ս՜տ՜ժ՜ձ ՝՜ձզռ 

ՠս ոզջ՜ի՜ջՠ՜է վՠո՜հզձ Քջզոպճոզ ՠս ի՜ջոզձ ՠժՠ-

խՠռսճհ, յ՜պջզ՜ջք՜ջ՜ձզ ՞ջ՜՞զջ չ՜խՠկն՜ժ՜ձ ՝՜ա-

կ՜ղը՜պ ՟յզջո, զկճչ լՠշ՜կ՝ ՞թ՜՞ջՠռզ զ չ՜հՠէճսկձ 

՜ձլզձ զկճհ ՠս չ՜ոձ զոժ հՠպ կ՜իճս՜ձ զկճհ ճսջ ՠս 

՞պ՜ձզկ ՜հձկ չ՜ձ՜ռ ղձճջիՠռզ, զ հզղ՜պ՜ժ զկփ Աջ՟, 

ճտ չ՜հՠէբտ ՠս ղ՜իզտ, կզճչ Հ՜հջ կՠջզս հզղՠռբտ աիՠխզ-

ձ՜ժձ՚ Կ՜յՠձՠ՜ձ ժճմՠռՠ՜է Յ՜ժր՝ չ՜ջ՟՜յՠպձ զ կզ-

՜՝՜ձճսդՠձբ Սջ՝ճհ Էնկզ՜թձզ, ճջ ՠո ՜ղ՜ժՠջպՠռ՜հ, 

ՌՄԼ (1781), հճսձ[վ՜ջ], չՠջն՚ ՌՄԾԷ (1806) հճսձզո ԺԴ, 

հ՜սճսջ պրձզ Սջ՝ճհձ Գջզ՞ճջզ Եէի զ Վզջ՜յբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 1ՠ (Շխ՜՞զջ) Ի ՞ջՠ՜ռ Ակ՜ոզռ ՠս Մ՜ջ՜չ՜-

ձճս Յրի՜ձձբո ՜ջտՠյզոժճյճո Սՠ՝՜ոպ՜ռսճհ ՠս հ՜-

ղ՜ժՠջպբ ձճջզձ՚ Մ՜ձճսբէ չ՜ջ՟՜յՠպզ Կզսկզղը՜-

ձ՜ռսճհ ՠ՟ՠ՜էտ հզղ՜պ՜ժ զ Սճսջ՝ ՜ձ՜յ՜պձ Սՠս՜ձ՜, 

՜շ զ հզղ՜պ՜ժՠէ աիճ՞զո ՠջժճսռճձռձփ Հՠշ՜ռճսռ՜ձճխ-

տձ զ ձճհձ հԱձ՜յ՜պբ իՠշ՜ոռզձ զ ըձ՜կճռձ Աոպճս-

թճհփ 1829 ձճհՠկ՝ՠջ: Ես Մ՜ձճսբէ չ՜ջ՟՜յՠպփ 

2. 179՜ (Շխ՜՞զջ, ԺԹ ՟.) Գզջտո ՜հո բ ՠջՠտ ի՜-

ջզսջ տ՜շ՜ոճսձ ՠջՠո կզձմ ռ՜ոպ, ռ՜ս՜ջպ ՞ջտճհոփ 
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Էնկզ՜թզձ, Աջաջճսկ ՌՄԼԱ — 1782 

ԳՐԻՉ՚ իՠխզձ՜ժգփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Գջզ՞ճջ չջ՟.փ 
ԹԵՐԹ՚ 204. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—3՝, 4՝, 201՜—4՝փ ՊՐԱԿ՚ 

1×3+1—17×12 (Ա 6)+1×3փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒ-
ԹԻՒՆ՚ 20,2×15,2փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 
30—31փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ 
պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդփ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. չՠջ՜ձճջճ՞ճս՜թ դՠջդՠջ, ոպճջզձ էճս-
ո՜ձռ՜ՠաջՠջգ ՠաջ՜ի՜պճս՜թ, դ՜ձ՜տզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճսձ՜վճ-
ըճս՜թ, չՠջնզձ դՠջդՠջգ ռՠռ՜ժՠջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ ռՠռ՜ժՠջ, 
պՠխ—պՠխ տՠջթճս՜թ, ՜ձժզսձձՠջգ, կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 4՜—196՜ Աոպճսթճչ ի՜ձ՟ՠջլ Գզջտ կՠժձճս-

դՠ՜ձ Եջ՞ճռ ՠջ՞ճհձ Սախճկրձզ՚ ՜ջտ՜հզձ Իոջ՜հբէզ, 

ի՜ս՜տՠ՜է զ Յ՜ժճ՝՜հ զ՝ջճս չ՜ջ՟՜յՠպբ Կ՜ջձՠռ-
սճհ Սզկճձՠ՜ձ, գոպ կ՜ոզձ զ Սճսջ՝ Էնկզ՜թզձ ՠս 
գոպ կ՜ոզձ զ հԱջաջճսկ: Ի ըձ՟ջճհ պՠ՜շձ Ա՝ջ՜ի՜-

կճս զկ՜ոպձ՜յՠջծ չ՜ջ՟՜յՠպզ ՠս իշմ՜ժ՜սճջ ՜ջ-
տՠյզոժճյճոզձ Զկզսշձճհ չ՜հՠէմ՜ա՜ջ՟ կ՜հջ՜տ՜-
խ՜տզ, ՜ջ՟բձ զ Տբջ ի՜ձ՞ճսռՠէճհ: Ի ՞ՠջ՜յ՜հթ՜շ 
ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ հ՜ա՞զո Հ՜հճռ զ էճսո՜ձըժ՜ջձ 

Սճսջ՝ Էնկզ՜թզձ պՠ՜շձ Ղճսժ՜ոճս ոջ՝՜ա՜ձ ժ՜դճ-
խզժճոզ: Ես ՠջն՜ձզժ ի՜հջ՜յՠպզ, ճջճհ ՜սճսջ հ՜ձկ 

ՠէՠ՜է ՜ս՜ջպՠռ՜սփ Ի դճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ Աջ՜կՠ՜ձո 
պճիկզ, զ ՌՄԼԱ (1782), հ՜կոՠ՜ձձ ոՠյպՠկ՝ՠջզ 

Տՠո լՠշ. 1162, 2՜—216՜. Յզղ. իՠխ./մզտփ Յշն՝./5՜—

7՝ (՜ս՜ջպգ՚ պ՜ջ՝ՠջ)փ 1/8՜—196՜փ Յզղ. իՠխ./մզտփ Ց՜ձժ/-

մզտփ Ոսձզ՚ 

— 196՝ [Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ իՠխզձ՜ժզ]. Ս՜ժ՜ս զ-

ձմ ՜ա՟ՠռճսդզսձ ՜շ գձդՠջռրխո — Ես ՜ջ՟, կզձմ ռ՜հո 

չ՜հջ ՠս կՠտ եճխճչՠ՜է ի՜ս՜տՠռ՜տ աՄՠժձճսդզսձ ոճ-

ջզձ ճջտ՜ձ ՠս կՠջո ժ՜ջձ ՠ՝ՠջ: Բ՜հռ աոջ՝՜՞ջճսդզսձ 

ոճջզձ հ՜ձլձՠկ ՜կՠձ՜ժ՜է դ՜՞՜սճջզձ ՠջժձզ ՠս ՠջժ-



ջզ, տ՜ձազ գձ՟ թՠջճսդՠ՜ձո ՠս պժ՜ջճսդզսձ ը՜շձՠ՜է 

մպ՜հ դճհէ ՝՜ձ՜է ՜մ՜ռո: Ահէ ՠդբ Տբջ ժ՜կՠոռզ ՠս պ՜հ-

ռբ ՜շճխնճսդզսձ հ՜հձե՜կ չՠջոպզձ ՟՜շձ՜կ զ ոժա՝՜-

ձբ կզձմ ռ՜ս՜ջպ ձճջ՜յբո ոջ՝՜՞ջՠէ: Այ՜ ՠդբ ժճմձ՜-

պբջձ ոպզյՠոռբ, հ՜հձե՜կ դճխճսկ ա՜հձ ի՜ջ՜ա՜պ ՠխ-

՝՜ջռ զկճռ ճսխխ՜վ՜շ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ կՠջճռո ՠժՠխՠռ-

սճհ ի՜ս՜պ՜ջզկ ՠխՠէճռձ ՜շ զ ոջ՝՜՞ջՠէ: Բ՜հռ ճմ ՜հձ-

յբո, ազ ՝՜ձ զձմ ՝՜ջլռբ զ կզնճհձ, ժ՜կ ՜սՠէճջ՟ ՝՜ձ 

զձմ ը՜շձՠոռբ զ ձ՜, ՜հէ գոպ ՜ջիՠոպզձ ճսխխՠոռբ ՝՜-

ձզռ ՠս ՝՜շզռ, հՠպ ՠս հ՜շ՜ն ՟ջճսդզսձ կՠժձՠոռբ ՠս 

Ն՜ը՜՟ըջճսդՠ՜ձռ ա՜սՠէզձ ՝՜ջլռբ ՠս այ՜ժ՜ոձ 

էռճսոռբ գոպ յ՜ի՜ձնկ՜ձ պՠխճհձ: Ահոտ՜ձ կզ՜հձ ըձ՟-

ջՠկ: Ես ՠդբ տ՜ձ ա՜հո ՜սՠէզ ՜շձՠէ եյջիՠոռբ, հ՜հձ-

ե՜կ ՜շ՜նզ ՜ի՜սճջ ՜պՠձզ ՜ձ՜մ՜շ ՟՜պ՜սճջզձ ա-

լՠշո զկ ՜ջժ՜ձՠկ արլզո ձճջզձ ՠս ըձ՟ջՠկ ազջ՜սճսձոփ 

Բ. 197՜—200՝ Եջ՞ ՠջ՞ճռ Սճխճկճձզ, ճջ բ 0ջի-

ձճսդզսձ րջիձճսդՠ՜ձռ — Գէճսը Աշ՜նզձ. Հ՜ջոձ ՜ոբ. 

Հ՜կ՝ճսջՠոռբ ազո զ ի՜կ՝ճսջզռ... Աշ ձճհձ հ՜հձկ՜ձբ 

պճսմճսդՠձբ, ազ ՜հոյբո ճսձբջփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

(Ի չՠջզձ էճսո՜ձռո) Ի չ՜ՠէճսկ[ձ] Գջզ՞ճջ չ՜ջ-

՟՜յՠպ[զձ]փ 
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 [ՌՄԺԸ] — 1769 

ԳՐԻՉ՚ Պՠպջճո Ախ՜կ՜էՠ՜ձփ 
ԹԵՐԹ՚ 126+2 (ժջժ.՚ 5, 41), մ՞ջճս՜թ՚ 48՝—50՝, 55՜—6՝, 

59՝, 62՝, 65՜—8՝, 83՝—4՝, 86՝, 89՝—98՝, 103՜—4՝, 
115՜՝, 118՜—26՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԺԱ×12 (Դ 10, Ժ, ԺԱ 11)փ ՆԻՒԹ՚ 
դճսխդ, էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 21,3×16,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜-
ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջ (՞ջմ՜վճըճսդՠ՜կ՝)փ ՏՈՂ՚ 20—35փ ԿԱԶՄ՚ 
՟ջճղկ՜ա՜ջ՟, ոՠս ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդփ 
ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 1 (դճսխդ, էճսո՜՟ջճղկճչ)փ  

 
 
 
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջ, 

ճսջճս՜՞թ՜հզձ: 
ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջ, պՠխ—պՠխ 

դ՜ձ՜տզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճսձ՜վճըճս՜թփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ, ձ՜ՠս ՜ո-
պ՜շգ՚ ռՠռ՜ժՠջ, ՜ձժզսձձՠջգ ՠս դզժճսձտգ՚ կ՜ղճս՜թ, պՠխ—պՠխ 
ժ՜ղզձ տՠջթճս՜թփ 

 

  

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

1. 1՜—48՜ Բ՜ձտ յզպ՜ձզտ ՜շ լՠշձ տ՜ջճաճս-

դՠ՜ձ, ի՜ս՜տՠ՜է զ կՠժձմբ Եջ՞ճռ ՠջ՞ճհձ Սճխճկճձզ, 
դ՜ջ՞կ՜ձՠռՠէճհ զ ի՜հո, աճկ՜ձո զ իՠխզձ՜ժբ ՠս 
ա՜հէո հ՜հէճսոպ, ՜շ կզկՠ՜ձո ի՜կՠկ՜պՠ՜է ՠս չժ՜-
հճսդՠ՜կ՝ ծճը՜ռճսռՠ՜է, ակճսդձ զ էճհո ՝ՠջՠ՜է ՠս 
աՠջժ՜հձձ ժ՜ջծ ՝՜ձզստ վձնՠ՜է, ա՜հէ՜՟բկձ հ՜ջկ՜-
ջ՜՟բկո ժ՜ակՠ՜է ՠս ա՜սՠէճջ՟ոձ դճխՠ՜էո, այզպ՜-
ձզոձ գձպջՠ՜է ՠս աճմ յզպճհոձ կՠջեՠ՜է, Ա՝ջ՜ի՜-
կճս չ՜ջ՟՜յՠպզ Աոպ՜յ[՜պ]ՠռսճհ ՜ղը՜պ՜ոզ-
ջՠ՜է 

՜. 1՜—3՝ Հ՜կ՝ճսջՠոռբ ազո զ ի՜կ՝ճսջզռ ՝ՠ-

ջ՜ձճհ զսջճհ — Կ՜ձ՜հտձ ՠջ՝ էճս՜ձ ա՜սՠպզոձ իջՠղ-

պ՜ժզձ... 

՝. 4՜—5՝ Յ՜խ՜՞ո ՜հէ ՠջՠսկ՜ձռձ Քջզոպճոզ — 

Երդձՠջճջ՟ ՠջՠսՠռ՜ս Թօկ՜հզ, կզձմ ժ՜հջ զ չՠջձ՜-

պ՜ձձ... 

՞. 5՞—7՜ Յ՜խ՜՞ո Հ՜կ՝՜ջլկ՜ձձ Քջզոպճոզ 

— Ոսո՜ձզկտ, դբ Քջզոպճո հ՜խդ՜ձ՜ժ՜ս ի՜կ՝՜ջլ՜ս 

հՠջժզձո... 

՟. 7՝—11՝ Սճհձ ՞ջճս՜թո րպ՜ջ բ — Ի թձձ՟ՠ՜ձձ 

Քջզոպճոզ ՠխՠձ Զ ձղ՜ձտ... 

ՠ. 12՜—6՜ Ահէ՜՝՜ձճսդզսձ ՞ջճռձ ՜շ՜նձճհ. 

Յ՜խ՜՞ո ձղ՜ձ՜ժճսդՠ՜ձ ՠջժձզ ՠս ՠջժջզ — Ի ոժա՝՜-

ձբ ոպՠխթ Աոպճս՜թ աՠջժզրձ ՠս աՠջժզջ... 

ա. 16՝—24՜ Ահէ՜՝՜ձճսդզսձ հ՜խ՜՞ո Ա՝ջ՜ի՜-

կճս ՠս ճջ՟սճհձ — Զճջո ՜ո՜ռ՜տ հ՜խ՜՞ո ՠջջճջ՟ ճջ՟-

սճհձ... 

բ. 24՜—5՝ Ահէ՜՝՜ձճսդզսձ Եէզռձ ՞ջճռ — Աո՜-

ռ՜տ, դբ. Եկճսպ Յ՜ժճ՝ ՠջժճպ՜ո՜ձ ճջ՟սճչտ... 

գ. 25՝—6՝ Ահէ՜՝՜ձճսդզսձ Ղՠսպ՜ժ՜ձզձ — Ա-

ո՜ռ՜տ, դբ. Եջ՝ՠկձ աՠձճսզձ աճս՜ջ՜ժտ... 

դ. 26՝—8՜ Ահէ՜՝՜ձճսդզսձ Թճսճռ — Ն՜ըտ՜ձ 

ադճսՠէձ Մճչոզոզ աեճխճչջ՟ՠ՜ձ ՠէզռձ հԵ՞զյպճոբ... 

ե. 28՜—36՝ Յ՜խ՜՞ո թձձ՟ՠ՜ձ Մճչոբոզ ՠս ՠէզ-

ռձ Իոջ՜եէզ հԵ՞զյպճոբ — Յ՜հպձզ թ՜ձճսռՠ՜է բ 

յ՜պկճսդզսձ... 

ե՜. 36՝—8՝ Ահ՜է՝՜ձճսդզսձ ՞ջճռձ Յՠոճս՜հ ճ-

ջ՟սճհ Ն՜սՠ՜հ — Աո՜ռ՜տ աԵոճս՜հ հ՜նճջ՟ՠ՜է Մճչոզ-

ոզ... 

ե՝. 38՝—48՜ Յ՜խ՜՞ո մճջզռ Ասՠպ՜ջ՜ձ՜ռձ. 

Մՠժձճսդզսձ ՜հէ՜՝՜ձրջբձ. ՠս ձ՜ը՚ մճջզռ ՜սՠպ՜-
ջ՜ձմ՜ռձ — Աշ՜նզձ թձճխզ կ՜ջ՟ժ՜հզձո ոՠշզ... 

2. 51՜—4՝ Յ՜խ՜՞ո ՠջժճպ՜ո՜ձ ՜ժ՜ձռձ զ 

կՠժձմբձ Սզջ՜տ՜հ ՜շՠ՜է — Աջ՟, ա՜ջ՟ տ՜ի՜ձ՜հ՜-

յՠպզձ բջ ձ՜ՠս պ՜ըպ՜ժձ ՟՜պ՜ոպ՜ձզ... 

3. 57՜—9՜ Ք՜ջճա ՞էը՜սճջ՜ռ ՜շ՜տՠէճռ 

ոջ՝ճռձ՚ Պՠպջճոզ ՠս Պրխճոզ — Աոպճս՜թ՜յՠպ՜ժ՜ձ 

՝՜ջզձ զկ՜ձ՜էզ ՠս ՜ձոպճսՠջ էճհոձ... 

4. 60՜—2՜ Դ՜սդզ կ՜ջ՞՜ջբզձ — Ն՜դ՜ձ կ՜ջ-

՞՜ջբզ ՝ՠջ՜ձճչձ ՜ո՜ռ Աոպճս՜թ... 

5. 63՜—4՝ Ահէ՜ժՠջյճսդզսձ Քջզոպճոզ — Ես ՠ-

էՠ՜է Յզոճսո զ ո՜իկ՜ձ՜ռձ Փզէզյյՠ՜հ Կՠո՜ջզ՜հձ... 

6. 69՜—83՜ [Ք՜ջճա] — Աոպճս՜թ զկ՜ոպճսդզսձ 

զ Տՠ՜շձբ հԱոպճսթճհ բ... 



 

7. 85՜—6՜ Յ՜խ՜՞ո ՠջժճպ՜ո՜ձ ՜ժ՜ձռձ, ճջ 

՜շ ՠջժճպ՜ո՜ձ ՜շ՜տՠ՜էոըձ չՠջ՜՝ՠջզձ — Յ՜ո-

յզո տ՜ջձ բ ՞ճսձճչ ժ՜ձ՜մ... 

8. 87՜—9՜ Նՠջ՝ճխճսդզսձ Մճչոբոզ — Ըխլ՜էզ բջ 

Աոպճսթճհ ՠս կ՜ջ՟ժ՜ձ Մօչոբո... 

9. 93՜—7՜ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ չ՜ջ՟՜յՠպզ ՜ջ՜ջՠ՜է 

աՄՠժձճսդզսձ Աձդ՜շ՜կ թ՜խժզձ, զ յ՜պզս ոճսջ՝ 
Աոպճս՜թ՜թձզձ, զ ըձ՟ջճհ Ս՜ջ՞ոզ. Աձդ՜շ՜կ թ՜-
խզժ... — Թ՜՞՜սճջՠ՜է ոճսջ՝ ՠժՠխՠռզ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ 

իջ՜կ՜ձ պ՜հ... 

10. 97՝—100՜՝, 101՜՝ (Պՠպջճո Ախ՜կ՜էՠ՜՛ձ) 

Յ՜խ՜՞ո ՞՜էոպՠ՜ձ ճսըպ՜սճջ՜ռ... 
— 97՝—8՜ Ն՜ըՠջ՞՜ձտ տ՜ջճազ թ՜ձճսռ՜ը՜շձ 

ճսըպ՜սճջ՜ռ ՞՜էոպՠ՜ձ ե՜կ՜ձ՜ժզ յ՜պժ՜ձ ՜-
ոՠէճհ կՠխկրջբձ ՠս ի՜կՠխ՜ժՠջյ ՜ջպ՜՝ՠջկ՜կ՝ — 

Հ՜կ՜ըկ՝ՠէճռ՟ զ թճռ իճ՞ՠսճջ թձրխզո կՠջճհ... 

Խճջ՜՞ջզռ հՠպճհ. «ԶՀճ՞զ՟ Սճսջ՝ ՜խՠջոՠկ, ՜շ զո 

ե՜կ՜ձՠ՜ /Զ՜մո կպ՜ռ զկ ՝՜ռ, ճջ ժ՜ջճխ՜ձ՜հ /Տՠխՠժ՜ձ՜է 

՝՜ձզռո, ճջ հ՜շ՜նզձ ժ՜հ, /Ես զ ղ՜ջ՜՟ջճսդզսձ ձճջզձ արջ՜-

ձ՜հփ /Հճ՞զ Սճսջ՝ Աոպճս՜թ ոզջճչ զձլ ր՞ձՠ՜, /Ի տճհզձ ղձճջ-

ի՜ռ ՟ճս զձլ յ՜ջ՞ՠսՠ՜, /Լձճսէ ավ՜վ՜՞ իճ՞սճհո ՜ջե՜ձզ 

՜ջ՜, /Շձճջիզս տճհ ե՜կ՜ձՠէ զ հ՜ս՜ջպ ոճջ՜փ /Ք՜ձազ զ Քճսկ 

ղձճջիբ ոժո՜հ ՠո աո՜, /Խձ՟ջՠկ զ ՞դճսդՠ՜ձռ՟ ր՞ձՠէ զձլ 

վճսդ՜հ, /Ես աոժոՠ՜էո զկ ՟ճս, Տբջ, ժ՜պ՜ջՠ՜ /Քՠա վ՜շտ 

պճսճխզ՟ ղձճջի՜ռ կզղպ ՠս հ՜ջ՜ժ՜հ»փ 

՜. 98՜—100՜, 101՜՝ Աջ՟, ՠս ՠո ՜ոՠկ, դբ. Տբջ 

զկ, ճջ աղձճջիո ա՜հո ՜շձՠո... // Ահո բ պճսձ Սՠկ՜հ... Ա-

շ՜նզձ՚ էզ ՟ջ՜կճչ, ՠջժջճջ՟ձ՚ ի՜կ՝ՠջճսդՠ՜կ՝ ՠս ՠջ-

ջճջ՟ձ՚ ի՜ս՜պճչփ 

Գջմզռ 101՜ «Շջնՠ՜ աի՜ձ՟բյ դխդզժ՟ ճջ Յ՜խ՜՞ո 

՞՜էոպՠ՜ձ ճսըպ՜սճջ՜ռ բ»փ 

՝. 100՜ Եջ՞ ՜շ Հճ՞զձ Սճսջ՝ («Պՠպջճո») — 

Պ՜ձթ՜էզ ՜ձ՝զթ ՜խ՜սձզ, /Մ՜ջ՟ժ՜հձճհ ՜ա՞զ գձպ՜-

ձզ... 

՞. 100՜, 100՝ [Եջ՞ ՜շ ՜ձիճսձ ՝՜ջզձ Աոպճ-

ս՜թ. լՠշ 6, 145՜ («Պՠպջճոզ»)] — Պ՜ջպ՜սճջզո 

ի՜ձ՟բյ իձմՠ՜է լկՠշձ՜՝ՠջձ ՜հո իզսոզո, /Զնդ՜ռո ՜ջ-

՞ՠէ ՠս ձ՜ի՜ձնՠ՜ռ զ հՠջժձ՜հզձ, զ հՠջժձ՜հզձ ճսխճհձ 

ազո... 

— 100՝ Ց՜ձժ պՠպջ՜ռձ ՜շ՜նձճռ հճջ ՞պՠ՜է բ 

ո՜ժո ոջ՝ճռ ՜սՠպ՜ջ՜ձմ՜ռձ ՜շ՜ժ՜ռ, Տՠ՜շձ կՠ-
ջճհ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ ՜ո՜ռՠէ. Ա—ԼԲ — Ա. Յ՜-

խ՜՞ո ի՜ղպճսդՠ՜ձ... ԼԲ. Յ՜ջտ՜հճսդՠձբ Տՠ՜շձ կՠջճհփ 

11. 101՜ Պզպ՜ձզ ՜ոճսդզսձ ՜շ ոճսջ՝ Աո-

պճս՜թ՜թզձձ. ճպ՜ձ՜սճջ — Մՠթ՜յ՜հթ՜շ վ՜հէկ՜կ՝ 

զ՝ջ ա՝ճռ, /Գՠջ՜ա՜ձռՠ՜է ճչ ոճսջ՝՟ ոջ՝ճռ... 

12. 101՜ (Աձըճջ՜՞զջ) — Ս՜պ՜ձ՜հձ ճսձՠռ՜ս 

աՠջզո ժ՜ձ՜հո ճջյբո ի՜ջծո... 

13. 101՝—2՝ Յզղ՜պ՜ժ ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՝՜ջր-

ջճսդՠ՜ձ ժ՜ռճսռձ ձղ՜ձ՜սճջ ՜սճսջտ պրձզռ — Ն՜ը՚ 

ղ՜՝՜դձ զ հզղ՜պ՜ժ ի՜ձ՞ոպՠ՜ձձ Աոպճսթճհ... 

14. 105՜—6՝ [Պՠպջճո Ախ՜կ՜էՠ՜ձ. Գզջտ ճջ 

ժճմզ Աոպճս՜թ՜ձկ՜ձճսդզսձ...] — (ոժ. դՠջզ) ///ՠդբ 

ա՝՜ջզո ՜պՠէՠ՜ռ կՠջճռ ՜ջ՜ոռճստ... Պջ՜ժ չՠջնզձ. 

Յ՜խ՜՞ո ձկ՜ձճսդՠ՜ձռ, ճջ ՜ջպ՜ի՜ձզ զ չՠջնզձ հ՜պ-

ժճսդՠ՜ձռ Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ... 

— 105՝—6՜ Վՠջն՜՝՜ձճսդզսձ — Ի չ՜ըծ՜ձզ 

թ՜ձզտ ոզջՠէզ ՠս ՝՜ջՠկզպ գձդՠջռրխտ... 

— 106՜՝ Գճչՠոպ Աոպճս՜թճսդՠ՜ձ («Աոպճ-

ս՜թ, Պՠպջճոբ») — Ակՠձՠոտ՜ձմ ըճջ Էճսդզսձ, ՜ձ-

տձձզձ ՠս ՜ձկ՜պճհռ, /Ի Բ՜ա[կ]՜ա՜ձճսդՠ՜ձ բզռ ՟ճս 

կզ՜հձ ՠսՠդ Է՜ժ...  

15. 107՜—10՜ Յ՜խ՜՞ո տջզոպճոձբ՜ժ՜ձ ի՜-

ս՜պճհ — Կՠձ՟՜ձճսդՠ՜ձ ՜խ՝զսջձ Յզոճսո չծշբ... 

16. 110՝—4՝ Ճ՜շ հճհե ՞ՠխՠռզժ Կզսջՠխ չՠջ՜-

պՠոմզձ Ախՠտո՜ձ՟ջճս ՜ո՜ռՠ՜է զ հԵվաոճո — Ոջտ 

՜ոպճս՜թ՜հզձ ՞ջճռ կպ՜՟զջ էզձզձ... 

17. 116՜—7՝ Թճսխդ զ Յ՜ժճ՝՜հ ՜շ ՠջն՜ձզժ 

կ՜տջ՜ա՜ձ պբջ՟ զկ ՠս ի՜հջ Կ՜ջ՜յՠպ կ՜տջ՜ա՜ձ 
չ՜ջ՟՜յՠպ — Յ՜ջպօձ՜ժ՜ձ ն՜ի՜ռ՜հպ ծ՜ի՜ջ՞ճհ 

իճ՞ՠժ՜ձ ՟զպ՜ոզէ ժջզռ՟... թձճխ՟ զկ Կ՜ջ՜յՠպ պզ-

ՠաՠջ՜էճհո իՠխզձ՜ժ՟ ՠս չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռձ չ՜ջ՟՜յՠպ, 

զ տճհձ ի՜ջ՜ա՜պ՜պբո մձմզձ Յ՜ժճ՝բո գձժ՜է ճխն՜կ՝ 

զ Տբջփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

106՜ Ի դճս՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ 

Զժՠձ՟՜ձ՜ժՠջյո ՠջժճպ՜ո՜ձ 

ՃԷ—զս յ՜պժՠ՜, ՟զջ ՠս տո՜ձ, 

Ի տո՜ձբձ աՠջժճսոձ ի՜ձ, 

Գպռՠո ադզս ՞ջտճհո էջկ՜ձփ 

(12×100+20—2+551=1769)փ 

[Գ՜ձլ], («Պՠպջճո») 
Պ՜հթ՜շ ՜ջվզ ՜ջ՟՜ջճսդՠ՜ձ, 

Ծ՜՞րխ կՠա էճհո զկ՜ոպճսդՠ՜ձ, 

Եջ՞ՠկ տՠա վ՜շո էզ՜՝ՠջ՜ձ, 

Յ՜ս՜ջպ ՞ճջթճհո ՝ձ՜ա՜ձռ՜ժ՜ձ: 

Տճսջ զձլ էզձՠէ չՠիզ՟ ձկ՜ձ, 

Ըոպ ճջճսկ ՜ա՟բ ՜հո ի՜ձ՞՜կ՜ձ, 

Ր՜կՠ՜ ձ՜ՠս յ՜պժՠջո՟ ի՜կ՜հձ, 

Բՠջՠէ գոպ ՜հո ատճհ՟ ժՠջյ՜ջ՜ձ: 

Ոջճչ ՠխՠ՜է Աոպճս՜թ՜ձըկ՜ձ, 

Լզռզձ ՜ջե՜ձ տճհ՟ պՠոճսդՠ՜ձ, 

Սճսջ՝ ձ՜ը՜պյզ՟ ՝՜ձ ՞ճիճսդՠ՜ձ 

Տ՜էճչ գձ՟ կՠա զ հ՜սզպՠ՜ձփ 

Մ՜խդՠկ աՠխ՝՜ջո՟ ՞ՠջ՜յ՜ձթ, 

Ոհռ կՠթ՜՞զձ լրձՠկտ ա՜հո ՞՜ձլ, 

Աձ՜ըպ ոզջճչ ՞՜խ՜վ՜ջՠէ, 



Աձդՠջզ ՠս ՜ձհ՜սՠէճս՜թփ 

Վՠջն: 

Այ՜ ՠդբ ձ՜ՠս ժ՜կզո 

Աշ զ ՞զպՠէ ա՜կոճհձ տ՜ձզո 

Կ՜պ՜ջՠ՜է դզսձ ժջժձՠ՜ ՅՐՍ 

Լջճսկձ ՠխՠս զ ը՜ակ ՜կզոփ 
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ԳՐԻՉ՚ Դ՜ձզբէ, ՜ձ՜ձճսձտ 344՜՝, 343՜՝, 348՜—68՝փ 
ՍՏԱՑՈՂ՚ Յճի՜ձձբո 

ԹԵՐԹ՚ 370 (ժջժ. 97, 106). մ՞ջճս՜թ՚ 44՜, 99՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—
ԼԱ×12 (Ա 10, Թ 16, ԼԱ 8)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 25×16,5փ 
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջ ՜ձ՜ձճսձտ՚ 344՜՝, 343՜՝, 
348՜—67՝)փ Տճխ՚ 35—37փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ 
ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ոյզպ՜ժ ղՠջպ՜սճջ ժպ՜ս: 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 1՜, 100՜փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 344՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՠ ջ ՟՚ ՝ճսո՜ժ՜ձ, 
դշմձ՜հզձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջ, ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջ (101՜)փ 
Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ՟ՠխզձ, ժ՜ձ՜մ, ժ՜ջկզջփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — 1. Գճջթտ Աշ՜տՠէճռփ Ժ—ԺԱ 
՟՟.փ 2 (Ա, Բ) + 1 (Գ)փ Ա, Բ. Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ՝ճէճջ՜՞զթ ՠջ-
ժ՜դ՜՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ Ա՜, Ա՝, Բ՝, Բ՜ «[///ճջ ձոպբզձ զ հ՜պՠ]ձզձ, 
պՠոզձ աՠջՠոո ձճջ՜... [ՠս] զ կ՜պ[մՠէձ ձճջ՜///]» (Զ, 15—Է, 31)փ 
2. Գ. Մ՜ոձ ծ՜շզ (Յ՜խ՜՞ո Աջ՜ջմճսդՠ՜՛ձ)փ ԺԱ ՟.փ Մ՜՞՜խ՜դ, 
ՠջժոզսձ, ճսխխ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ճջճղ դՠջդՠջ չՠջ՜ձճջճ՞ճս՜թ, ՜ձժգ-
զսձձՠջգ՚ կ՜ղճս՜թ, ռՠռ՜ժՠջ, վճտջ յ՜պշճս՜թտձՠջ, ըճձ՜սճսդՠ-
՜ձ իՠպտՠջ, դՠջդՠջգ ը՜շձճս՜թ (ԺԸ յջ՜ժգ Ժ—զ ՠս ԺԱ—զ 
կզնՠս, ՝՜հռ ձժ՜պճս՜թ ճս ՜հ՟ կ՜ոզձ ձղճս՜թ ՞ջմզ ժճխկզռ)փ Պ՜-
պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ Բ դՠջդզռ յ՜իյ՜ձճս՜թ կ՜հձ վճտջ կզ 
կ՜ոճսձտփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ ռՠռ՜ժՠջ, դզժճսձտգ ՠս ՜ձժզսձձՠջգ՚ կ՜-
ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1՜—99՜ Հ՜կ՜շ՜սպ կՠժձճսդՠ՜ձ Յճ՝՜, 

ի՜ս՜տ՜ռ լՠշ՜կ՝ Վ՜ձ՜ժ՜ձզ չ՜ջ՟՜յՠպզձ 
— 1՜—2՜ [Յ՜շ՜ն՜՝՜ձճսդզսձ] — Նՠջ՜ձլձ՜-

ժ՜ձ զկձ ա՜սջճսդզսձ... 

1. 2՜—16՜ [Գէճսը Ա] — Ահջ կզ բջ: Տՠո՜ձՠո ճջ-

յզոզ ՞ճչճսդզսձ աՈ՝ո ՞ջՠ՜ռ Հճ՞զձ Աոպճսթճհ... 

2. 16՜—20՜ [Գէճսը Բ]. Կջժձՠ՜է Եխզ՜վ՜աճս 

դՠկ՜ռսճհ ՜ոբ — Ժճխճչՠ՜էտո զ Հճ՞սճհձ գձ՟՜ջլ՜ժՠ-

ռ՜ջճստ... 

3. 20՜—4՜ [Գէճսը Գ]. ժջժձՠ՜է ՜ձ՟ջբձ Յճ՝՜հ 

՜ոբ — Ակՠձ՜հձ ՜շ՜տզձճսդզսձ գձպզջ ժ՜ռճսռ՜ձբ 

ած՞ձճխձ... 

4. 24՜—6՜ [Գէճսը Դ]. Կջժձՠ՜է ՜ձ՟ջբձ Բ՜խ-

՟՜պՠ՜ռ Ս՜ստՠռսճհ ՜ոբ — Զ՜կՠձ՜հձ մ՜ջճսդզսձ ՝՜-

ջՠջ՜ջձ Աոպճս՜թ ՜ջի՜կ՜ջիբ... 

5. 26՜—31՜ [Գէճսը Ե]. Կջժձՠ՜է ՜ձ՟ջբձ Յճ՝՜ 

՜ոբ — Ստ՜ձմՠէզ կՠա ծ՞ձճխ ռճսռզձ աՅճ՝ ղձճջիտձ Աո-

պճսթճհ... 

6. 31՜—3՜ [Գէճսը Զ]. Կջժձՠ՜է ՜ձ՟ջբձ Սճստ՜-

ջ՜ռ Մզձՠռսճհ ՜ոբ — Աձ՜ձռ ՠձ հզղ՜պ՜ժտ կջռճխ՜ռ... 

7. 33՜—8՝ [Գէճսը Է]. Կջժձՠ՜է Յճ՝՜ ՜ոբ — Ճ-

՞ճսձտ ի՜ո՜ջ՜ժ՜ռ ՠձ... 

8. 39՜—41՜ [Գէճսը Ը]. Կջժձՠ՜է ՜ձ՟ջբձ Եխզ-

վ՜աճս Թՠկձ՜ռսճհ ՜ոբ — Բ՜ջսճտ բ կ՜ջ՟ժ՜ձ ի՜կՠո-

պճսդզսձ էՠաճսզ... 

9. 41՜—5՝ [Գէճսը Թ]. Կջժձՠ՜է ՜ձ՟ջբձ Յճ՝՜հ 

՜ոբ — Ակՠձ՜հձ ՜շ՜տզձճսդՠ՜ձ իճսձլտ ՝՜աճսկ ՠձ... 

10. 45՝—7՜ [Գէճսը Ժ]. Կջժձՠ՜է ՜ձ՟ջբձ Բ՜-

խ՜պ՜հ Ս՜ստՠռսճհ ՜ոբ — Բ՜ջզճտ բ կ՜ջ՟ժ՜ձ հզղ՜-

պ՜ժ կ՜իճս... 

11. 47՜—9՝ [Գէճսը ԺԱ]. Կջժձՠ՜է ՜ձ՟ջբձ Յճ-

՝՜հ ՜ոբ — Զզ ճմ ՠդբ ժջՠոռբ ճտ նճսջ զ թճչբ... 

12. 49՝—51՝ [Գէճսը ԺԲ]. Կջժձՠ՜է ՜ձ՟ջբձ Սճ-

վ՜ջ՜ջ Մզձՠռճհ ՜ոբ — Եջժզջ հճջե՜կ ՝՜ջզ թ՜խզժո 

՝ՠջբ ՠս յպճսխ... 

13. 51՝—4՜ [Գէճսը ԺԳ]. Կջժձՠ՜է ՜ձ՟ջբձ Յճ-

՝՜հ ՜ոբ — Եխզխ՜ա ՜ո՜ռ, դբ. Ո՞զ հզկ՜ոպճսդՠձբ 

պ՜հ զձլ յ՜պ՜ոը՜ձզ... 

14. 54՜—6՜ [Գէճսը ԺԴ]. Կջժձՠ՜է ՜ձ՟ջբձ Եխՠ-

վզ՜աճս ՜ոբ — Աջտ ՜կյ՜ջի՜ս՜ծտ, ճմ կզ՜հձ կ՜ջ՟-

ժ՜ձ ն՜ձ՜ձ... 

15. 56՜—9՜ [Գէճսը ԺԵ]. Կջժձՠ՜է ՜ձ՟ջբձ Յճ-

՝՜հ ՜ոբ — Կջժձՠէճչ ակզ ՠս աձճհձ հ՜սՠէճս՜թ ՝՜ձզռ 

ձղ՜ձ՜ժբ... 

16. 59՜—60՜ [Գէճսը ԺԶ]. Կջժձՠ՜է ՜ձ՟ջբձ 

Բ՜խ՟՜պ՜ Ս՜ստՠռճ ՜ոբ — Կջժձՠ՜է բ չ՜ոձ ազ ՜ո՜-

ռՠ՜է բ ոճջ՜հ... 

17. 60՜—1՝ [Գէճսը ԺԷ]. Կջժձՠ՜է ՜ձ՟ջբձ Յճ-

՝՜հ ՜ոբ — Է ե՜կ՜ձ՜ժ հճջճսկ էշճսդզսձ... 

18. 61՝—6՝ [Գէճսը ԺԸ]. Դ՜սդզ, ՟՜ջլՠ՜է հ՜սՠ-

էՠ՜է Յճ՝՜հ ՜շ՜ժո զսջ — Մզձմ ը՜սոՠռ՜ս Եջ՜ձՠէզձ 

Յճ՝... 

19. 66՝—73՜ [Գէճսը ԺԹ]. Վ՜ձ՜ժ՜ձ ՟՜ջլՠ՜է 

հ՜սՠէՠ՜է Յճ՝՜հ հ՜շ՜ժո զսջ ՜ոբ — Ի ՝՜աճսկ էշճս-

դՠ՜ձ... 

20. 73՜՝ [Գէճսը Ի]. Կջժձՠ՜է ՜ձ՟ջբձ Եխզճսո՜ 

Բ՜ջտզՠէզ Բ՜ա՜ռսճհ ՜ոբ — Յ՜սՠէճս՜թ ժջժձ՜՝՜ձճս-

դՠ՜ձո հ՜հպ ՜թբ... 

21. 74՜—6՜ [Գէճսը ԻԱ]. Կջժձՠ՜է ՜ձ՟ջբձ Ե-

խզ՜ — Ես ազ ճմ ճտ ՠպ յ՜պ՜ոը՜ձզ ժջժզձ... 



 

22. 76՜—8՜ [Գէճսը ԻԲ]. Կջժձՠ՜է ՜ձ՟ջբձ Եխզ-

ճսո ՜ոբ — Ըոպ ըձ՟ջճհձ Եխզճսո՜հ էշՠ՜ռ Յճ՝ գոպ 

՜հձկ դբ էճսշ... 

23. 78՜՝ [Գէճսը ԻԳ]. Կջժձՠ՜է ՜ձ՟ջբձ Եխզճսո 

՜ոբ — Ի էշՠռճսռ՜ձՠէձ զսջճսկ Եխզճսո աՅճ՝ ի՜կ՜ջՠ-

ռ՜ս... 

24. 79՜—82՜ [Գէճսը ԻԴ]. Կջժձՠ՜է ՜ձ՟ջբձ Ե-

խզճսո ՜ոբ — Կ՜կ ազ բ՜ձռ ՜սջձ ՠս էշՠ՜ռ ՠս զ կզսո ՜-

սճսջ ՞՜... 

25. 82՜—9՝ [Գէճսը ԻԵ]. Խ՜սոՠռ՜ս Տբջ հ՜կյճ 

ՠս զ կջջժբ ՜ձպզ ՜շ Յճ՝ ՠս /// (՜ձգձդՠշձՠէզ) — 

Վ՜ոձ ազ ՜կ՝զթ ՠս ՜ձ՜ջ՜պ ճսձբջ ազսջ ա՞ձ՜ռոձ... 

26. 89՝—96՝ [Գէճսը ԻԶ]. Կջժձՠ՜է ՜ձ՟ջբձ Յճ-

՝՜ ՜ոբ ռՏբջ — Հ՜ս՜ձ՜ժ՜ձ ճ՞զտ ՜ջ՟՜ջճռ ճջյբո 

աԱ՝ջ՜ի՜կ... 

27. 96՝—9՜ [Գէճսը ԻԷ]. Կջժձՠ՜է ՜ձ՟ջբձ Յճ-

՝՜հ ՜ոբ ռՏբջ — Գզպՠկ ազ ժ՜ջճխ ՠո հ՜կՠձ՜հձզ... 

Բ. 100՜—340՝ [Մՠժձճսդզսձ ՝՜ձզռձ Սճխճկճձզ 

Նՠջոզոզ Լ՜կ՝ջճձ՜ռսճհ] 

Տՠո լՠշ. 1142, 3՜—354՝. Ա /100՜—236՜ (ըճջ՜՞-

ջճսկ ձղճս՜թ դճս՜ժ՜ձգ պ՜ջ՝ՠջ՚ ՈԽԶ =1197փ Յշն՝. /100՜—

1՜փ 1/101՜—20՜, 133՜—216՝, 121՜—32՝, 217՜—36՜փ 

Յզղ. իՠխ./126՝փ Բ/236՜—91՜փ Յշն՝./236՜փ 1/236՜—91՜փ 

Յզղ. իՠխ./291՜փ Գ/291՜—340՝: Յշն՝./291՜՝փ 1/291՝—

337՝, 342՜՝, 341՜՝, 345՜՝, 339՜՝, 338՜՝, 347՜՝, 

346՜՝, 340՜՝փ Յզղ. իՠխ./340՝փ 

Գ. 344՜՝, 343՜՝, 348՜—68՝ Հճ՞զ՜յ՜պճսկ 

ոճսջ՝ ի՜սջձ Վ՜ջ՟՜ձ՜ էճսո՜սճջ չ՜ջ՟՜յՠպզ ՜-
ջ՜ջՠ՜է Հ՜կ՜շ՜սպ կՠժձճսդզսձ Եջ՞ճհ ՠջ՞ճռձ 
յ՜ջա ՠս ՟զսջ՜ի՜ո 

Տՠո լՠշ. 1141, 305՝—27՝. Յշն՝./344՜՝, 343՜փ 

՜/343՝, 348՜—62՝, 364՜—5՝, 363՜՝, 366՜՝, 368՜՝, 

367՜՝փ Յզղ. իՠխ./367՝, («... հ՜խ՜սդո ՜ա՞՜ձւբջ պ՜հռՠո 

Սզճձզ կճջձ Վՠջձճհ զ ՞՜սզդո ձճջ՜ գձժՠձէճչ///». ղ՜ջ. դ՜-

վճս՜թ)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

99՜ Ախ՜մՠկ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ՟ ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ՜հոկ 

՞ջզ, գձդՠշձճսէ ժ՜կ րջզձ՜ժՠէ, մկՠխ՜՟ջՠէ ՞ջճհո ՠս ո-

ղ՜է՜ձ՜ռո, ՠս Աոպճս՜թ ալՠջձ դճխռբ. ՜կբձփ 

101՜ Աոպճս՜թ ՞դ՜ զ թջճխձ ՠս դճխ ահ՜ձռ՜ձո 

ձճջ՜ ՝՜ջՠը՜սոճսդՠ՜կ՝ ՜կՠձ՜հձ ոջ՝ճռփ 

146՜ Աոպճս՜թ զսջ ոջ՝ճհձ ՝՜ջՠը՜սոճսդՠ՜կ՝ 

դճխճս աԱջպ՜ս՜ա՜ հ՜ձռ՜ձտձ. ՜կբձ ՠս ՠխզռզփ 

236՜ Զպ՜շ՜յՠ՜էո զ իճ՞ՠսճջ՜ռ հզղՠռբտ զ 

Քջզոպճոփ 

291՜ Զհճ՞ձ՜դ՜ըզթ ՠս ա՝զսջ տ՜ձտ՜ջճհ յ՜ջ-

պ՜ժ՜ձ թջզմո հ՜խրդո հզղՠէ ՜խ՜մՠկ, ՠս ա՜ջե՜ձզձ Աո-

պճսթճհ` աՄըզդ՜ջ ոճսջ՝ տ՜ի՜ձ՜հձ, ճջ արջզձ՜ժձ ՠպփ 

344՜ Ի դճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձո Հ՜հճռ ՉԾԲ (1303), 

՞ջՠռ՜ս զկ՜ոպ՜պզյ ի՜ձծ՜ջճսձ՜ժ ՜ոպճս՜թ՜ը՜սո 

կ՜պՠ[՜]ձո ՜հո ոջ՝ճհ ՜շձ Աոպճսթճհ Սճխճկճձզ 

դ՜ջ՞կ՜ձճսդզսձո ՜ջ՜ջՠ՜է տջզոպճո՜ժզջ ՠս իճ՞զ-

գձժ՜է ՜ձլզձ Նՠջոզոզ ՠյզոժճյճոզ ձղ՜ձ՜սճջձ Տ՜ջ-

ոճձզ Կզէզժՠռճհ, իջ՜կ՜ձ՜ս ը՜մ՜ժջ՜սձ ՠս ը՜մ՜՝՜ջ-

լզ ՠս իՠպՠսճխզ Ոջ՟ճհձ Աոպճսթճհ` ջ՜՝ճսձզձ Յճի՜ձզ-

ոզ: Ի հզղ՜պ՜ժ զսջ ՠս թձճխ՜ռ զսջճռ, ճջճսկ Աոպճս՜թ 

չ՜ջլո ՝՜ջՠ՜ռ ի՜պճսոռբ ժջժզձ ժՠձ՜ստփ Յզղՠոնզտ ՠս 

ա՞ջզմո՚ Դ՜ձզբէ, զ իճ՞ՠսճջձ ճսձ՜հձ ՠս զ լՠշ՜՞ճջթո 

հ՜ձ՟՞ձճսդՠ՜կ՝ կ՜պՠ՜է, ՠս ճմ հզկ՜ոպճսդՠձբփ Ախ՜-

մՠկ աոջ՝՜ոձՠ՜է գձդՠջռճխո՟ ճմ լ՜ձլջ՜ձ՜է զ հզղ՜-

պ՜ժ այ՜պեՠ՜էո հ՜հձկ ՜ի՜՞զձ ՜պՠձզձ ՠս աթձճխոձ 

կՠջ ՜ոՠէ ոճսջ՝ ՝ՠջ՜ձճչ լՠջճչ. Աոպճս՜թ դճխռբ ձճ-

ռ՜ ահ՜ձռ՜ձո զսջՠ՜ձռ: Ես ՜կՠձ՜հձ ոը՜է՜ձ՜ռ ՜ձկՠ-

խ՜՟զջ էզձՠէ, ազ ՝՜աճսկ յ՜պծ՜շո ժ՜հջ, ՝՜հռ ճմ ՜հէ 

ՠո ՠս պ՞զպճսդզսձ զկ, ճջ ճմ ՜ղը՜պՠռ՜ զ չՠջ՜հ ՜ջճ-

սՠոպզոփ Ախ՜մՠկ ՜ձկՠխ՜՟զջ էզձՠէ, ազ լՠա հզղճխ՜ռ՟ 

ՠս հզղՠռՠէճռո ՜ձկՠխ՜՟զջ էզձզ ՝՜ղըճխձ յ՜ջ՞ՠս՜ռ 

հզսջճսկ ՞՜էոպՠ՜ձձ. ՜կբձ, ՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 71՝ (ԺԴ ՟., ՝ճէճջ՞զջ) Զչՠջնզձ ոպ՜ռրխ ոճսջ՝ 

պ՜շզո՚ աՍզկճձ ոյ՜ո՜սճջ ՝՜ձզ հզղՠէ ՜խ՜մՠկ (ձկ՜ձ՚ 

184՜, 257՜)փ 

2. 366՝—7՜ ( ԺԴ—ԺԵ ՟՟., իզձ ղխ՜՞զջ, ըճսձ՜-

ռ՜թ ՠս ՟եճս՜ջ գձդՠշձՠէզ) /// [Զոպ]՜ռճխ ՞ջճռո 

աՎ՜ջ՟՜ձ տ՜ի՜ձ՜հո /// [աթ]ձճխոձ՚ աՄ՜ջպզ[ջճոձ] 

ՠս աՈոժզձ ՠս ազկ տրջտ[ձ]... ՠս աՄ՜ջ՞[՜]ջ[զպձ ՠս] 

աի՜սջՠխ՝՜հջձ ա/// [Ն՜]աը՜դճսձձ... աՍպՠվ՜ձճո // 

(367՜) /// ՠս ա՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ: 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 291՝ Տբջ Գջզ՞ճջ (ի՜հՠջբձ ՠս 

յ՜ջոժՠջբձ)փ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ ( ԺԷ ՟., ձրպջ՞զջ) Ես ՜ըճջե՜ժ ՝՜-

ռ՜հ՜հպզՠ՜է, հճսղ՜ջ՜ջճսդզսձ ՜ձի՜հպՠէզ...: 
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 ԺԷ — XVII 

ԹԵՐԹ՚ 188. մ՞ջճս՜թ՚ 1՝—5՝, 118՝, 127՝, 186՝—8՝փ Պ-
ՐԱԿ՚ 1×4+Ա—ԺԵ×12 (Ա 11, Ը, Ժ 14)+1×1փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՟-
ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 20×14փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ-

՞զջփ ՏՈՂ՚ 28փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ ՟շձ՜-
ժճչ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ժ՜ջկզջ ՟ջճղկճս՜թ ժպ՜սփ 



 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 7՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձ (7՜)փ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜-
՞զջ, ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ոՠս, ձ՜ջձն՜՞ճհձ, ժ՜յճհպփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջ. պՠխ—պՠխ 
դ՜ձ՜տզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճսձ՜վճըճս՜թփ Թՠջդՠջգ ը՜շձճս՜թ (ԺԴ 
ՠս ԺԳ յջ՜ժձՠջգ հՠպՠս՜շ՜ն)փ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ կ՜ո՜կ՝ տՠջթճ-
ս՜թ, ՜ձժզսձձՠջգ՚ կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 6՜—127՜ Մՠժձճսդզսձ Յճ՝՜հ ՜ջ՜ջՠ՜է Վ՜-

ձ՜ժ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզ 

Տՠո լՠշ. 1166, 1՜—99՜. Յշն՝./6՜—7՜փ 1/7՜—

25՜փ 2/25՜—30՜փ 3/30՜—6՜փ 4/36՜—8՝փ 5/38՝—45՜փ 

6/45՜—7՜փ 7/47՜—54՝փ 8/54՝—7՝փ 9/57՝—62՜փ 10/62՜—

4՜փ 11/64՜—7՜փ 12/67՜—9՝փ 13/69՝—72՝փ 14/72՝—4՝փ 

15/74՝—9՜փ 16/79՜՝փ 17/79՝—82՜փ 18/82՜—8՜փ 19/88՜—

96՜փ 20/96՜՝փ 21/97՜—9՝փ 22/99՝—102՜փ 23/102՜—3՜փ 

24/103՜—6՝փ 25/106՝—14՝փ 26/114՝—22՝փ 27/122՝—7՜փ 

Բ. 128՜—86՜ [Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհ Մՠժձճս-

դզսձ Յճ՝՜հ] 
— 128՜—30՝ Ահո զձմ բ զ Լճսթկճսձո ՞ջճռ կՠժ-

ձճսդՠ՜ձ Յճ՝՜հ [Ա—ԺԱ] — Աշ՜նզձ մճջո հ՜պժճսդզսձ 

ոզջճհ, դբ Աոպճս՜թ՜ղճսձմ բ ՞զջտձ Յճ՝՜հ... 

1. 130՝—42՝ Ա. Նճջզձ Գջզ՞ճջզ ՜ձհ՜հդ վզէզ-

ոճվ՜հզ ՠս տ՜ն իշՠպճջզ, ՜ղ՜ժՠջպզձ Եշ՜կՠթզձ 
Յճի՜ձճս Ոջճպձՠռճհ Հ՜կ՜շրպ էճսթկճսձտ ՟եճս՜ջզ-
կ՜ռ ՝՜ձզռ զ Մՠժձճսդզսձ ՞ջճռձ Յճ՝՜հ ՠս զ ՝՜ձո 
կՠժձմ՜ռ էճսթճսկձ — Մ՜տճսջ ՠս իճ՞ՠսճջ ոզջճհ մճջո 

հ՜պժճսդզսձ ՟ձբ ՜ոպ... 

՜. 133՝—7՝ Նճջզձ տ՜ջճա Վ՜ոձ վճջլճսդՠ՜ձռ 

կՠխ՜ռ զ ՝՜ձձ ճջ ՜ոբ. Ի չՠռզռ չղպ՜ռ վջժՠոռբ 
ալՠա ՠս հԷ—ՠջրճջ՟ճսկձ ճմ կՠջլՠռ՜ս զ տՠա մ՜ջ — 

Հ՜հջ ի՜կ՝ՠջճսդՠ՜ձ ՠս տ՜ն ձ՜ի՜պ՜ժձ ծ՞ձճխճս-

դՠ՜ձ... 

՝. 138՜—42՝ Նճջզձ Գջզ՞ճջ Եշ՜կՠթզ Ք՜ջճա 

չ՜ոձ վճջլճսդՠ՜ձ ՠս մ՜ջճսդՠ՜ձ ժ՜ձ՜ձռ զ ՝՜ձձ 
Յճ՝՜ ճջ ՜ոբ. Ի՝ջՠս ակզ զ ժ՜ձ՜ձռ ՜ձա՞՜կ՜ռ ըր-
ոե — Ք՜ն աօջ՜չ՜ջձ ի՜ս՜պճհ ՠս ՜ձժՠխթ՜սճջ զկ՜ո-

պ՜ոբջձ... 

2. 142՝—4՜ Բ. Կջժձՠ՜է ՜ձ՟ջբձ Յճ՝՜հ — Ն՜ը 

՞զպՠէզ բ չ՜ոձ դճսճռ ի՜կ՜ջճհ՟... 

3. 144՜—7՜ Գ. Կջժձՠ՜է ՜ձ՟ջբձ Յճ՝՜հ — Զզձմ 

բ ժջժձՠէձ յ՜պ՜ոը՜ձ. Ն՜ը ձղ՜ձ՜ժբ այ՜պ՜ո-

ը՜ձոձ... 

4. 147՜—8՝ Դ. Կջժձՠ՜է ՜ձ՟ջբձ Յճ՝՜հ մճջջճջ՟ 

ծ՜շո հ՜հպձզ բ ՠս Ե—ճջ՟ գոպ ժ՜ջ՞զձ — Ոսձզ 

աըճջիճսջ՟ ՜ջ՜ջմճսդՠ՜ձ Ե ղ՜՝՜դճնձ... 

5. 148՝—51՜ Ե. Կջժձՠ՜է ՜ձ՟ջբձ Յճ՝՜հ ծ՜շո 

՜հո Ե—ճջ՟ բ հ՜հպձզ ՠս չՠռՠջճջ՟ գոպ ժ՜ջ՞զձ — 

Ոսձզ աըճջիճսջ՟ Զ ՜սճսջձ հճջճսկ վպՠ՜է ՜յ՜ժ՜ձ՜-

ռճս ՠխՠս կ՜ջ՟ձ Ա՟՜կ... 

6. 151՜՝, 164՜—5՜ Զ. Կջժձՠ՜է ՜ձ՟ջբձ Յճ՝՜հ 

չՠռՠջճջ՟ ծ՜շո Յճ՝՜հ հ՜հպձզ բ ՠս ՠսդձՠջճջ՟ գոպ 
ժ՜ջ՞զ — Ոսձզ աըճջիճսջ՟ձ չՠռՠջճջ՟ ՜սճսջձ հճջճսկ 

կճէճջՠռ՜ս Ա՟՜կ... 

7. 165՜—6՝ [Է]. Կջժձՠ՜է ՜ձ՟ջբձ Յճ՝՜ [ՠսդձՠ-

ջճջ՟] ծ՜շո հ՜հպձզ բ ՠս ճսդՠջճջ՟ գոպ ժ՜ջ՞զ — Ոս-

ձզ աըճջիճսջ՟ Է ՜սճսջ ի՜ձ՞ոպՠ՜ձ... 

8. 166՝—9՜ [Ը]. Կջժձՠ՜է ՜ձ՟ջբձ Յճչ՝՜հ. Ոս-

դՠջճջ՟ ծ՜շո հ՜հպձզ բ աըճջիճսջ՟ Ը—ՠջճջ՟ ՜սճսջձ 
— Զզ զ ոկ՜ ձղ՜ձ՜ժբ ահ՜ջճսդզսձ կ՜ջ՟ժ՜ձ ՠս աի՜-

պճսռճսկձ... 

9. 169՜—70՜ Թ. Կջժձՠ՜է ՜ձ՟ջբձ Յճ՝՜հ զձձՠ-

ջճջ՟ ծ՜շո ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձճսդՠ՜ձ, ՜ս՜ջպՠ՜է 
աըճջիճսջ՟ ճսդՠջճջ՟զձ — Ահեկ ՜ոբ չ՜ոձ ՜ջ՜ջ՜թճ-

ռո ժջժզձ ծ՜շո զ ՟բկո Սջ՝ճհ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ... 

10. 170՜—3՜ Ժ. Կջժձՠ՜է Յճ՝՜հ պ՜ոձՠջճջ՟ 

ծ՜շո — Աձ՟ ՜ո՜ռ չ՜ոձ արջճսդՠ՜ձ Հրջ, ՜ոպ ՜ոբ 

չ՜ոձ զկ՜ոպճսդՠ՜ձ Ոջ՟ճհ... 

11. 173՜—5՝, 152՜—63՜ Կջժձՠ՜է ՜ձ՟ջբձ Յճ-

՝՜հ, ծ՜շո ՜հո ՜ջպ՜տճհ դճսճռ բ, չ՜ոձ ճջճհ ի՜կ՜ջ 
ճմ ճսձզ — Զզ ՜ո՜ռՠ՜է բ ըջ՜պ, ՜հէ ՠս չ՜ոձ ՜ոպճս՜-

թ՜՝՜ձճսդՠ՜ձ... 

12. 163՜՝, 176՜—81՜ [ԺԱ]. Վ՜ոձ ՟՜պ՜ո-

պ՜ձզձ Աոպճսթճհ — Զզ՛ձմ բ ձ՜ը՜ըձ՜կճսդզսձ ՠս 

՟՜պ՜ոպ՜ձ... 

13. 181՜—5՝ [ԺԲ]. Կջժձՠ՜է ՜ձ՟ջբձ Յճ՝՜հ 

չ՜ոձ ժ՜կ՜ռ ՠս ժ՜ջճխճսդզսձ Աոպճսթճհ — Գզպՠկ 

էճսթճսկձ կպօտ ՝՜ձզս ՠս ՞ճջթճչ, ՟՜ջլՠ՜է չժաՠկ... Ո-

ջճռ հզղ՜պ՜ժձ ՜սջիձճսդՠ՜կ՝ ՠխզռզ. ՜կբձփ 

— 185՝—6՜ [Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ իՠխզձ՜ժզ] — Ա-

ջ՟, ՠո՚ չՠջնզձո զ թձճսձ՟ո ՠժՠխՠռճհ Գջզ՞ճջ կ՜ժ՜-

ձճսձ //(186՜) ըձ՟ջճխ ՝՜ձզ, ճջ զ չ՜խճսռ իՠպբ վ՜-

վ՜՞բզ ՝ճէճջ Մՠժձճսդՠ՜ձ Յճ՝՜[հ]փ Ես զ դճս՜ժ՜ձճս-

դՠ՜ձո Հ՜հճռ ՊԾԷ (1408) ՜կզ ՠժՠ՜է կՠջ հՠջժզջո 

Ք՜ն՝ՠջճսձզ, ՠս լկՠշՠ՜է զ իջՠղպ՜ժ՜՝ձ՜ժ չ՜ձտո 

Մՠթճվճհ, զ ոյ՜ոճս ՟՜կ՝՜ջ՜ձ՜ռ չ՜ջ՟՜յՠպձ ոջ-

՝ճռփ Ես գձդՠջռկ՜կ՝ ի՜ս՜տՠռզ ա՟եճս՜ջ՜էճհթ ՝՜ձո 

Յճ՝՜հ ՠս ակՠժձմ՜ռ ձճջ՜, ՜հէ ո՜ժ՜ս զձմ Լճսթճսկձ Ա-

ռզոպ՜՞զոզ ՠս Գբճջ՞՜հ զ Խջ՜պո ՞ջմճսդՠ՜ձ: Ըձ՟ 

ձկզձ ՠս աՔ՜խճս՜թճհ կՠժձճսդՠ՜ձ Յճչի՜ձձճս Ասՠպ՜-

ջ՜ձմզ: Ես գձթ՜հՠռզ զ յ՜պզս ոճսջ՝ պՠխճհո ճսոճսկձ՜-

ոբջ ՜ձլ՜ձռ ճսխխ՜՟՜ս՜ձ կպ՜ռ: Ես զ ՞էճսըո ՝՜ե՜-

ձՠէճչ չ՜ոձ կպ՜սճջ պՠոճսդՠ՜ձ ՠս ա՜ջ՟ ճսոկ՜ձ զ 

յբպո ՝ՠկա՝՜ցճսդՠ՜ձ ՠս զ ըջ՜պո աջճսռ՜պջճսդՠ-

՜ձփ Աջ՟, ՠդբ ՞պռզ զձմ զ ոկ՜ գոպ ի՜ծճհզռ ըձ՟ջճ-

խ՜ռ Տՠ՜շձ ղձճջի, ՠս ՠդբ ճմ ՜հձյբո կՠջո պժ՜ջճսդՠ-

՜ձ, ՠս յ՜ժ՜ոձ վճտջգձժ՜է ՜ձ՜ւ՟ճհ կՠջճհ, ձՠջՠոռզ: 

Ոջ ՠս էճսո՜սճջ չ՜ջե՜յՠպզձ կՠջճհ՚ Յճի՜ձճս Ոջճպ-

ձՠռճհձ զ ոկ՜ կ՜ոձ ՝՜ջՠ՜ռ հզղՠ՜է ՠխզռզ, ճջ ՠս կՠա 

հճսոճխ՜ռ ՠս լՠա հզղճխ՜ռ ճխճջկճսդզսձ Տՠ՜շձ ի՜ո՜-

ջ՜ժՠոռզ. ՜կբձփ Ահէ ՠս ՜խ՜մՠկ ակպՠջզկ ՞՜խ՜վ՜ջօ-



 

խո ՞ջՠէ աո՜ժ՜ս հզղ՜պ՜ժ կՠջ ՠս ՟ճս ՞ջՠ՜է էզնզջ զ 

՞զջձ ժՠձ՜ռձ հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձ, ՠխզռզ, ՠխզռզփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

137՝ Զՠխժՠէզ ՞թճխո հզղՠռբտ զ Տբջ, ՜խ՜մՠկփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

186՜ (ԺԸ ՟., ձրպջ՞զջ) Յզղ՜պ՜ժ բ Կՠո՜ջզ՜հ, զ 

՟ճսշձ Սճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թձ՜հփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜փ 
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 ՌՄԾԷ — 1808 

ԳՐԻՉ՚ Պ՜խպ՜ո՜ջ ՟յզջփ  
ԹԵՐԹ՚ 108—1 (դշզմտ՚ 66). մ՞ջճս՜թ՚ 109՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—

Թ×12փ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 13,5×17փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՟ջճղկճչփ ԳՐՈՒ-
ԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 28—29փ ԿԱԶՄ՚ ոպճս՜ջ՜-
դճսխդ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդփ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 1+1, դճսխդ էճսո՜՟ջճղկճչփ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. դ՜ձ՜տզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճսձ՜վճըճս՜թփ 
Կ՜ակզ ոպճս՜ջ՜դճսխդգ՚ ռՠռ՜ժՠջ, ՜ձժզսձձՠջգ՚ կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 1՜—109՜ Մՠժձճսդզսձ Յճ՝՜հ ՜ջ՜ջՠէճհ Վ՜-

ձ՜ժ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզ 

Տՠո լՠշ. 1166, 1՜—99՜. Յշն՝./1՜՝: 1/2՜—18՝փ 

2/18՝—22՝փ 3/23՜—8՜փ 4/28՜—30՜փ 5/30՜—6՜փ 6/36՜—

7՝փ 7/37՝—44՜փ 8/44՜—6՝փ 9/46՝—50՝փ 10/50՝—2՜փ 

11/52՜—5՜փ 12/55՜—7՜փ 13/57՜—9՝փ 14/59՝—61՜փ 

15/61՜—4՝փ 16/64՝—6՝փ 17/66՝—8՜փ 18/68՝—73՝փ 

19/73՝—80՜փ 20/80՜՝փ 21/80՝—3՜փ 22/83՜—5՜փ 23/85՜—

6՜փ 24/86՜—90՜փ 25/90՜—7՝փ 26/97՝—105՜փ 27/105՜—

9՜փ 

Ահոպՠխ ՜ղը՜պճսդզսձգ ՝՜ե՜ձճս՜թ բ ղ՜պ ՠձդ՜՞-

էճսըձՠջզ, ՟ջ՜ձռ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձճսդզսձձՠջգ, ճջճձտ ՠջ՝ՠկձ ճս-

ձՠձ «Յճջ՟ճջ՜ժ» ըճջ՜՞զջգ ոպՠյ—ոպՠյ պ՜ջ՝ՠջսճսկ ՠձ 

լՠշ. 1166—զձ ի՜կ՜յ՜պ՜ոը՜ձ ձզսդՠջզռ: Ահոպՠխ դՠջզ բ 

ձ՜ՠս չՠջնգ, ՝՜ռ՜ժ՜հճսկ բ Յճ՝զ ա՜ս՜ժձՠջզ ՜ձճսձձՠջզձ 

չՠջ՜՝ՠջճխ վճտջզժ ի՜պճս՜թգփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

109՜ Աս՜ջպՠռ՜ս զ Մՠժձճսդզսձո ՠջ՜ձՠէճհձ Յճ-

՝՜հ զ լՠշ՜ձբ կ՜ձժ՜չ՜ջե ՠսՠդ Պ՜խպ՜ո՜ջ ՟յջբ, 

ՠս դճսզձ ՌՄԾԷ (1808), ՠս զ ՟ՠժպՠկ՝ՠջզ 16փ Ահէ ո՜-

ժ՜հձ ՠդբ ոըը՜ն՜ձզո զձմ ՟զյզռզժ ՜ձկՠխ՜՟զջ էՠ-

ջճստ, տ՜ձազ ճմ բջ ոըջ՝՜՞ջՠ՜է զ յՠխզձ՜ժ ոճջզձ, 

չ՜ոձ ճջճհ բ ՜հոյբոփ 
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 ԺԷ — XVII 

ԹԵՐԹ՚ 178. մ՞ջճս՜թ՚ 173՜—8՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԻԲ 8×(Ա, ԻԲ 7. 
ԺԵ 12)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 21,2×16փ Գջճսդզսձ՚ կզ՜ոզսձփ 
ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 22փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ոՠս ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ 
ոպճս՜ջ՜դճսխդ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջ, ոժա՝զ դՠջդՠջգ 
կժձ՜ժՠջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ տՠջթճս՜թ, ՜ձժզսձձՠջգ՚ կ՜ղճս՜թ, ռՠ-
ռ՜ժՠջփ 

 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 1՜—172՝ [Մՠժձճսդզսձ Յճ՝՜հ] 

— 1՜՝ [Յ՜շ՜ն՜՝՜ձճսդզսձ] — Աոպճս՜թ ՝՜-

աճսկ ՝՜ձո կՠա ՜ջլ՜ձո ՜շ զ հր՞ձ՜ժ՜ձճսդզսձ ժ՜ձ՞-

ձՠ՜ռ... 

1. 1՝—16՜ [Գէճսը Ա] — Ահջ ճկձ բջ հ0ոզպ ՜ղ-

ը՜ջիբ ճջճսկ ՜ձճսձձ բջ Յճ՝: Տՠո՜ձբ՛ո, ճջյզոզ ՞ճ-

չճսդզսձ աՅճ՝՜հ զ ոժա՝՜ձ ՞ջճռո ժ՜ջ՞ՠ՜ռ... 

Բճէճջ ՞էճսըձՠջգ ՜ս՜ջպսճսկ ՠձ «Փ՜շտ»—ճչփ 

2. 16՜—32՝ [Գէճսը Բ] — Ես ՠխՠս զ՝ջՠս արջո 

ա՜հո ՠժզձ ճջ՟զտձ Աոպճսթճհ ՞՜է ՜շ՜նզ Տՠ՜շձ... 

3. 32՝—45՜ [Գէճսը Գ] — Յՠպ ՜հոճջզժ ՠ՝՜ռ Յճ՝ 

ա՝ՠջ՜ձ զսջ ՠս ՜ձբթ արջձ զսջ... Աջ՟, աճջո Աոպճս՜թ 

ժճմբ ՠս հճջ՟ճջբ զ ՝՜ջՠյ՜ղպճսդզսձ... 

4. 45՜—50՝ [Գէճսը Դ] — Կջժզձ ՜ձ՟ջբձ Եխզվ՜-

աճս Թՠկձ՜ռսճհ ՜ոբ... Մզձմՠս ռ՜հձ չ՜հջ, դբ լ՜՞տ ՜ձ-

՞ՠխռ զ ՝՜ջլճսձո դշմզձ... 

5. 50՝—7՝ [Գէճսը Ե] — Աջ՟, ՜խբ ՟ճս ժ՜ջ՟՜, դբ 

ճտ էոզռբ տՠա, ժ՜կ դբ աճտ զ իջՠղպ՜ժ՜ռ ոջ՝ճռ պՠո-

ռՠո... 

6. 57՝—65՝ [Գէճսը Զ] — Կջժձՠ՜է ՜ձ՟ջբձ Յճ՝՜հ 

՜ոբ. Եդբ ժղշՠէճչ ճտ ժղշբջ... Ակՠձ՜հձ ՜շ՜տզձճս-

դզսձտ գձպզջ... 

7. 65՝—74՜ [Գէճսը Է] — Ոմ ՜յ՜տբձ զ՝ջՠս 

ավճջլճսդզսձ ՠձ չ՜ջտ կ՜ջ՟ճհ զ չէջ՜հ ՠջժջզ... 

8. 74՜—81՜ [Գէճսը Ը] — Կջժձՠ՜է ՜ձ՟ջբձ Բ՜խ-

՟՜պ՜հ Սրտՠջ՜ռսճհ... Զ՜կՠձ՜հձ մ՜ջճսդզսձ ՝՜ջՠջ՜ջձ 

Աոպճս՜թ ՜ջի՜կ՜ջիբ... 

9. 81՜—92՝ [Գէճսը Թ] — Կջժձՠ՜է ՜ձ՟ջբձ Յճ՝՜հ 

՜ոբ. Ճղկ՜ջպզս ՞զպՠկ... Ստ՜ձմՠէզ կՠա ռճսռզձ ծ՞ձճխ 

աՅճ՝ ղձճջիտձ Աոպճսթճհ... 



10. 92՝—8՝ [Գէճսը Ժ] — Հՠթՠթՠէճչ ի՜ոճսռզռ զ 

ձ՜ ա՝՜ձո զկ, ըրոՠռ՜հռ... Լճս՜ջճստ, ազ ճմ գձ՟ճսձ՜հձ 

ՠս ճմ իյ՜ջպճսդՠ՜կ՝... 

11. 98՝—104՜ [Գէճսը ԺԱ] — Կջժձՠ՜է ՜ձ՟ջբձ 

Սրվ՜ջ՜հ Մզձՠռսճհ... Աձ՜ձռ ՠձ հզղ՜պ՜ժտ կջռճխ՜ռ... 

12. 104՝—12՝ [Գէճսը ԺԲ] — Կջժձՠ՜է ՜ձ՟ջբձ 

Յճ՝՜հ ՜ոբ. Աջ՟ ՠս ՟ճստ կ՜ջ՟զժտ... Ճ՞ճսձտձ ի՜ո՜ջ՜-

ժ՜ռ ՠձ... 

13. 112՝—20՝ [Գէճսը ԺԳ] — Ահէ ՠս ազձմ հ՜ջՠ՜ձ 

Յճ՝ զ չՠջ՜հ ՝՜ձզռո... Խճձ՜ջիճսդՠ՜կ՝ Յճ՝ ՝՜ջ՝՜շզ 

ա՜ո՜ռՠ՜էո... 

14. 120՝—9՝ [Գէճսը ԺԴ] — Զզ ՜հջ ժ՜ձ՜ձռ՜-

թզձ... Ս՜ժ՜ս՜ժՠ՜ռ բ կ՜ջ՟, ճջ զ ժձճնբ թձ՜ձզ... 

15. 129՝—37՜ [Գէճսը ԺԵ] — Այ՜տբձ ի՜ձծ՜-

ջՠխձ ճ՞սճչ զկ՜ոպճսդՠ՜կ՝... Բ՜ջսճտ կ՜ջ՟ժ՜ձ ի՜-

կՠոպճսդզսձ էՠաճսզ... 

16. 137՝—46՜ [Գէճսը ԺԶ] — Կջժձՠ՜է ՜ձ՟ջբձ 

Յճ՝՜հ ՜ոբ. Լճս՜հ ՜հ՟յզոզ զձմ ՝՜աճսկ... Ակՠձ՜հձ ՜-

շ՜տզձճսդՠ՜ձ իճսձլտ ՝՜աճսկ ՠձ... 

17. 146՜—9՝ [Գէճսը ԺԷ] — Հճխկ՜չ՜ջ ժճջըձ-

մզկ... Հճխկ՜չ՜ջ ժճջձմզկ զ իճխկճհ հճջկբ հ՜սՠէճջ՟ գձ-

՟ճսձ՜հձճսդզսձո բ... 

18. 149՝—55՜ [Գէճսը ԺԸ] — Կջժձՠ՜է ՜ձ՟ջբձ 

Բ՜խ՟՜պ՜հ Սրտՠռսճհ... Բ՜ջսճտ բ կ՜ջ՟ժ՜ձ հզղ՜պ՜ժ 

կ՜իճս... 

19. 155՜—66՜ [Գէճսը ԺԹ] — Կջժձՠ՜է ՜ձ՟ջբձ 

Յճ՝՜հ... Զզ ճմ ՠդբ ժջզռբ ճտ նճսջ զ թճչբ ՝՜աճսկ... 

20. 166՜—72՝ [Գէճսը Ի] — Կջժձՠ՜է ՜ձ՟բձ Սճ-

վ՜ջ՜հ Մզձՠռսճհ... Եջժզջ հճջե՜կ ՝՜ջզ թ՜խզժո ՝ՠջբ 

ՠս յպճսխո... ՠս ՜հո ոպ՜ռճս՜թտ գձմզռ ձճջ՜ հ՜հռՠէճս-

դՠձբձ, ճջ ՜հռՠէճսդՠ՜կ՝ պՠո՜ձբ ա՜կՠձ՜հձ ՞ճջթո 

կՠջփ 

Վՠջ՜՞ջճս՜թ բ Յճչի՜ձձբո Վ՜ձ՜ժ՜ձզձ (պյ. «Ցճս-

ռ՜ժ», Ա, բն 492), ՝՜հռ ղ՜պ պ՜ջ՝ՠջ բ ձջ՜ կՠժձճսդզսձզռփ 
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(Բ՜խժ՜ռ՜թ բ 2 պ՜ջ՝ՠջ լՠշ՜՞ջՠջզռ) 

ԹԵՐԹ՚ 287փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ ՟շ-
ձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժպ՜սփ ՊԱՀ-
ՊԱՆԱԿ՚ 2+2, կ՜՞՜խ՜դփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ժ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ պՠխ—պՠխ տՠջթճս՜թփ 

Ձ Ե Ռ Ա Գ Ի Ր  Ա  

 ՌԾԱ — 1602 

ԳՐԻՉ՚ Յճչ՜ձձբո տիհ.փ ՍՏԱՑՈՂ՚ Գջզ՞ճջ յ՜պջզ՜ջտ Կճո-
պ՜ձ՟ձճսյճէոզ (Կՠո՜ջ՜ռզ)փ 

ԹԵՐԹ՚ 1—179, մ՞ջճս՜թ՚ 1՜՝, 2՝, 4՝, 179՜՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—
ԺԵ×12 (ԺԵ 11)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 19×13փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ 
կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 27—28փ 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 5՜փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 3՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձ, 
դշմձ՜հզձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջ (3՜), ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ 
Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. դ՜ձ՜տզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճսձ՜վճըճս՜թ, 
ոժա՝զ դՠջդՠջգ՚ ռՠռ՜ժՠջ, ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջփ 

 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 2՜ (Նրպջ՞զջ ՜հէ լՠշտ) [Ց՜ձժ] Ահո զձմ ՞ճհ զ 

՞ջտճնո ՜հո — Ն՜ը՚ Մՠժձճսդզսձ Յճ՝՜հ, ՜ջ՜ջՠ՜է Վ՜-

ձ՜ժ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզձ Հ՜հճռփ Եջժջճջ՟՚ Սճջզձ Ք՜-

խճս՜թճս Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհ ՜ջ՜ջՠ՜էփ 

— 3՜—178՜ Մՠժձճսդզսձ Յճ՝՜, ՜ջ՜ջՠ՜է Վ՜-

ձ՜ժ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզ 

Տՠո լՠշ. 1166, 1՜—99՜. Յշն՝./3՜—4՜փ 1/5՜—

32՜փ 2/32՜—8՝փ 3/38՝—46՝փ 4/46՝—50՝փ 5/50՝—60՜փ 

6/60՜—3՜փ 7/63՜—73՝փ 8/73՝—8՜փ 9/78՜—84՜փ 10/84՜—

6՝փ 11/86՝—91՝փ 12/91՝—4՝փ 13/94՝—9՜փ 14/99՜—102՜փ 

15/102՜—7՝փ 16/107՝—8՝փ 17/108՝—11՝փ 18/111՝—20՝փ 

19/120՝—32՜փ 20/132՜—3՜փ 21/133՜—7՜փ 22/137՜—40՜փ 

23/140՜—2՜փ 24/142՜—8՜փ 25/148՜—61՜փ 26/161՜—

72՜փ 27/172՜—8՜փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

4՜ Աս՞ձՠ՜ Յզոճսո, ՜նճխՠ՜հ Քջզոպճո, ա՞ճջթո 

լՠշ՜ռ զկճռ ճսխզխ ՜ջ՜հ զ կՠա ՠս ճխճջկՠ՜փ 

178՜ Փ՜շտ ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ՚ Հ՜սջ ՠս 

Ոջ՟ճ ՠս Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ, հ՜հեկ ՠս կզղպ ՠս հ՜սզպՠ՜ձո 

հ՜սզպՠձզս. ՜կբձփ Փ՜շտ պբջճսդՠ՜ձձ. ՜կբձ, ճջ ի՜-

ոճսռՠջ ա՟՜ձտ՜խժճպո ՠս ալ՜ձլջ՜ռճխո ա՜շ՜թՠ՜էո 

ՠս ազկ՜ջՠ՜էո, աթճհէո ՠս այախ//(178՝) ՠջ՞ո ՠս ա՜ձ-

ն՜ձո, ա՜կբձճսձ՜ժո ՠս ավ՜ջդ՜կո հ՜կՠձ՜հձ մ՜ջզո, 

ադ՜վճսջո ՠս աճսձ՜հձո հ՜կՠձ՜հձ ՝՜ջՠ՜ռ. վ՜շտ ձՠ-

ջճխճսդՠ՜ձ Տՠ՜շձ ՜ջ՜ջճխզձ ՠջժձզ ՠս ՠջժջզ, Հ՜սջ ՠս 

Ոջ՟ճհ ՠս Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ հ՜սզՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ 

Գջՠռ՜ս ՞զջտո ՜ոպճս՜թ՜զձ, ճջ ժճմզ Յճ՝՜ Մՠժձզմ 

հ՜կՠձ՜հձ ոճսջ՝ ՞ջճռ ՜շՠ՜է, տ՜խՠ՜է ՠս ՜ոպ ղ՜ջ՜՟-

ջՠ՜է կ՜տճսջ ՠս ոջ՝ճհձ չ՜ջե՜յՠպզձ` Վ՜ձ՜ժ՜ձ 

չ՜ջ՟՜յՠպզձ: Ի ըձ՟ջճհ տ՜ն ջ՜՝ճսձ՜յՠպզձ կՠջճհ 

ՠս պզՠաՠջ՜էճհո յ՜պջզ՜ջգզձ` Կճոպ՜ձ՟ձճսյ՜սէոզ 

Գջզ՞ճջ չ՜ջ՟՜յՠպզձ, հզղ՜պ՜ժ զսջ թձ՜սխ՜ռձ ՠս զ 

չ՜հՠէճսկձ ՜ձլզձ զսջճհ: Ի դճս՜՝ՠջճսդՠ՜ձո Ա՝ՠդ՜-

ժ՜ձ պճսկ՜ջզ 50 (1602), լՠշ՜կ՝ ճսկՠկձ ՜ձ՜ջիՠոպ 

՞ջմզ` Յճչ՜ձձբո տ՜ի՜ձ՜հզ. ՟ճստ ոճսջ՝տ՟ ոջպզ զկճռո 

աճխճջկզ. ՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 



 

178՝ Դ՜ջլՠ՜է աչՠջնզ ոպ՜ռրխ ոճսջ՝ պ՜շզո՚ 

Ղ՜ա՜ջճո Բզսա՜ձ՟՜ռզո, պջճսյո զ ՝՜ձ՜ոզջ՜ռ ՠս 

յ՜պջզ՜ջգո զ Կճոպ՜ձ՟ձճսյրէոճհ, ոպ՜ռ՜հ աո՜ զ 

ի՜է՜է գձմզռ զկճռ ՠս ՠ՟զ հզղ՜պ՜ժ զ Սճսջ՝ Նզժճխ՜-

հճո հՠժՠխՠռզձ հՠպ ՜ձռկ՜ձ զկճռ, զ ի՜ա՜ջ՜ժ Հ՜հճռ 

դվ՜ժ՜ձ, կզ՜ժ Ճ ՠս Ժ ժճմկ՜ձ (1661), ճջճսկ վ՜շտ ՠս 

հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ 

Ձ Ե Ռ Ա Գ Ի Ր  Բ  

 ԺԷ — XVII 

ԹԵՐԹ՚ 180—287. մ՞ջճս՜թ՚ 180՜—1՝, 285՜—7՝փ ՊՐԱԿ՚ 
Ա—Թ×12փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 19×13փ 
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 27փ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 182՜, 
186՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ-

՞ճսռ՜՞զջ, դշմձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ՝՜ռ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ, ՝՜ռ 
ժ՜յճհպ, ձ՜ջձն՜՞ճհձփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. դ՜ձ՜տզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճսձ՜վճըճս՜թ, 
ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 182՜—284՜ [Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհ Մՠժձճս-
դզսձ Յճ՝՜հ] 

Տՠո լՠշ. 1167, 128՜—86՜. Ց՜ձժ /182՜—6՜փ 

1/186՜—207՜փ ՜/194՜—9՜փ ՝/199՜—207՜փ 2/207՜—9՝փ 

3/209՝—14՜փ 4/214՜—7՜փ 5/217՜—21՜փ 6/221՜—4՜փ 

7/224՜—7՝փ 8/227՝—31՜փ 9/231՜—3՜փ 10/233՜—8՜փ 

11/238՜—64՜փ 12/264՜—75՝փ 13/275՝—84՜: Յզղ. 

իՠխ./284՜՝փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

275՝ Ոջ ՠս ակՠա ՜ջե՜ձզ ՜ջ՜ոռբ Քջզոպճո 
ըձ՜կրտ ճխճջկճսդՠ՜ձ զսջճհ, ՠս ձկ՜ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜-
ձո. ՜կբձփ 

1171 
Ժ Ո Ղ Ո Վ Ա Ծ Ո Յ  

 

Սճսջ՝ Սպՠվ՜ձճո Ն՜ը՜չժ՜հ, Տ՜դՠս ՌՀԷ — 1628 

ԳՐԻՉ՚ Մժջպզմ ՜՝խհ. Ջճսխ՜հՠռզփ 
ԹԵՐԹ՚ 234+1 (ժջժ.՚ 38)փ ՊՐԱԿ՚ Ա—Ի×12 (Ա, ԺԱ 11, Թ 18, 

ԺԹ 3)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 20,5×15փ ԳՐՈՒ-
ԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 24—28փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜-
ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ 
ոյզպ՜ժ ժպ՜սփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 7՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ պ՜ծ՜ջ (233՜), ՝ճսո՜ժ՜ձ, դշմձ՜հզձփ 
Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջ, ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ՟ՠխզձ, 
ժ՜յճհպ, ժ՜ջկզջ, ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ: 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. դ՜ձ՜տզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճսձ՜վճըճս՜թ, 
վճտջզժ յ՜պշճս՜թտձՠջ, ըճձ՜սճսդզսձզռ ըճսձ՜ռ՜թ դՠջդՠջ, 
էճսո՜ձռ՜ՠաջՠջգ` կ՜ղճս՜թ, պՠխ—պՠխ՚ ՠաջ՜ի՜պճս՜թ, ԺԷ 
յջ՜ժզռ հՠպճհ (դՠջդ 190)՚ ՜շ՜ձռ յջ՜ժ՜ձզղՠջզփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Ա Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 2՜՝ [Վ՜ոձ ՜ոյ՜ջզո՜ռ. լՠշ. 1784, 233՝] 

— Ք՜ն ՠջժջ՜մ՜վտ ՠս ձՠջիճսձտ ՜ղը՜ջի՜՞ջճսդՠ՜ձ 

՜հոյբո ՜ո՜ռզձ... 

Բ. 3՜—95՜ [Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհ Մՠժձճսդզսձ 

Յճ՝՜հ] 

Տՠո լՠշ. 1167, 128՜—86՜. Յշն՝./ 3՜—6՝փ 1/6՝—

26՜փ ՜/12՜—8՝փ ՝/18՝—26՜փ 2/26՜—8՝փ 3/28՝—32՝փ 

4/32՝—5՜փ 5/35՜—8՞փ 6/38՞—40՝: 7/40՝—3՝փ 8/43՝—7՜փ 

9/47՜—8՝փ 10/49՜—53՝փ 11/53՝—78՜փ 12/78՜—88՜փ 

13/88՜—95՜փ Յզղ. իՠխ./95՜՝փ 

Գ. 95՝—104՝ Նճջզձ Գջզ՞ճջզ ՜ղ՜ժՠջպզ Յճչ-

ի՜ձձճս Ոջճպձՠռճհ Լճսթճսկձ ի՜կ՜շրպ զ Խջ՜պ 
՞ջմճսդՠ՜ձ Գբճջ՞՜հ չ՜ջ՟՜յՠպզ, աճջ ձ՜ը ըձ՟ջՠ-
՜է բ զ ձկ՜ձբ Կճոպ՜ձտՠ՜հ ՞ջմզ ՠս ՜յ՜հ [Գ]ճհձՠ-

ջզռ՜ձռ Սպՠվ՜ձձճոզ 

Տՠո լՠշ. 267, 429՜—44՜. ՜/95՝—6՜փ ՝/96՜—

102՝փ ՞/102՝—3՝փ ՟/103՝—4՜փ ՠ/104՜՝փ ա/104՝փ 

Դ. 105՜—78՝ [Ք՜ջճատ Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհ] 

Ակ՜շ՜ձ ԽԵ /105՜—9՜փ ՀԶ/150՜—5՝փ  ՀԸ/109՜—

13՝փ Ձ/113՝—22՜փ ՁԱ/155՝—61՜փ ՁԴ/164՜—7՝փ ՁԶ/167՝—

9՜փ  ՂԵ/161՜—4՜փ ՃՀ/144՜—50՜փ ՃԾԲ/122՝—6՝փ 

ՃԾԳ/126՝—30՝փ ՃԾԵ/130՝—1՝փ ՃԿԱ/131՝—3՜փ ՃԿԸ/133՜—

40՜: ՃԿԹ/140՜—3՝փ  

Ձկՠշ՜ձ. ԿԴ/169՜—73՝փ ԿԶ/173՝—8՝փ ՂԸ/194՝—8՝փ 

ՃԼԶ/198՝—202՜փ 

Ե. 178՝—94՜ Պ՜պկճսդզսձ Աջ՜ջ՜թճռ աճջ ՜-

ջ՜ջՠ՜է բ տ՜ն զկ՜ոպձճհձ Թճսէ՞ճսջ՜ձռճհ, զ մ՜վ՜ս 
ճպ՜ձ՜սճջզ Վ՜ոձ ր՞պզ ճսոճսկձ՜ոզջ՜ռ — Սժը-

ո՜սխձ բ ոժզա՝ձ ըոժըա՝՜ձ, /Աջ՜ջզմձ Աոպճս՜թ հ՜սզ-

պՠ՜ձ... Ես ա՜ձ՜ջե՜ձ ՠս աՠխժՠէզո դ՜վ՜շձ՜ժ՜ձ, 

/ԶԹճսէ՞ճսջ՜ձռզո կզղպ հզղՠռբտ, ի՜ջտ յ՜պճս՜ժ՜ձ: 

Զ. 202՜—22՜ [Ահէ տ՜ջճատ] 

՜. 202՜—3՜ Վ՜ոձ դ՜ոզ ՠս ոՠխ՜ձ ՜սջիձՠէճհ, 

զ ՝՜ձ կ՜ջ՞՜ջբզձ, ճջ ՜ոբ. Եջժզջ ՠպ յպճսխ զսջ ՠս 
՜սջիձՠ՜ռ ակՠա Աոպճս՜թ կՠջ — Աշ՜նզձ ՠջժզջ ՜ձճ-

ս՜ձզ իճխձ ՠս նճսջձ... 

՝. 203՜—14՝ Ք՜ջճա Սճ՟ճկ՜հՠռսճռ ՠս Գճկճ-

ջ՜ռսճռ — Յճջե՜կ ՠէ Նճհ զ պ՜յ՜ձզձ... 

՞. 214՝—22՜ Ահէ տ՜ջճա ՠս ճխ՝տ ՜շի՜ո՜ջ՜ժ 

եճխճչջ՟ՠ՜ձ — Զճջ րջզձ՜ժ կ՜ջ՟ ժ՜կ թ՜շ՜հ չձ՜-

ո՜ժ՜ջ էզձզ... 

Գջմզռ՚  22՜ «... Ոչ ՠխ՝՜յջտ, ՜հո հՠպՠսզ պՠպջո ԺԶ 

դճսըտ ՜հ. ՠջժճսոձ ժՠձդ ժՠձդ ՜հ. կբժձ ՜հո բ, կբժձ՚ «Ասջի-



ձճսդզսձ Տՠ՜շձ Քջզոպճոզ» հ՜ս՜ջպձ բ, մը՜շձբտ, ակբժզ 

ձղ՜ձձ Պՠպջճո բ, կբժզձ՚ Պրխճո, ճջ ժ՜ակճխձ աը՜է՜պբ»փ 

Է. 222՝ [Բ՜ջճս՜ըրո] — Զ՜խճսբո բ, ՜ոբ Բ՜ջճ-

ս՜ըրոձ, դբ. Ակՠձՠսզձ ձՠձ՞՜սճջ բ... Վզղ՜յ լժ՜ձձ ՠս 

հճջե՜կ եճխճչզձ զ ՝ՠջ՜ձձ, ժէ՜ձբ աձճո՜փ 

Գջմզռ. «Նճհձյբո ՠս ՟ճս, ճչ ոզջՠէզ, ա՞ճհղ էՠջ ՜կՠ-

ձ՜հձ կՠտՠձ՜հզռձ ո՜պ՜ձ՜հզ, ՞ճսռբ ժէ՜ձզռզո զ ձկ՜ձբ աճջ 

ըճջպ՜ժՠոռբ Քջզոպճո աձ՜ ՠս ա՜կՠձ՜հձ կՠտՠձ՜հո ձճջ՜, 

ՠս Քջզոպճոզ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձ»փ 

Ը. 223՜—7՝ [0ջիձճսդզսձտ] 

՜. 223՜—6՝ Աջիձՠ՜է բ Աջ՜ջզմձ Աոպճս՜թ ՜կՠ-

ձ՜հձ ՞ճհզռ ՠս հգձթ՜ձճսջ ոՠշզռ... 

՝. 226՝—7՝ Բ՜ձ Ս՜խկճոզձ. Ասջիձճսդզսձ ոՠ-

խ՜ձճհ ՠս ՞զձճհ — Պ՜պջ՜ոպ ՜ջ՜ջբզ ՜շ՜նզ աոՠխ՜-

ձ՜ժձ: Ն՜ը՚ ոՠխ՜ձ աիջՠղպ՜ժ՜ռձ ՜ոբ... 

Թ. 228՜—31՜ [Զխնճսկձ] — Մՠխ՜հ Աոպճսթճհ, 

ըճոպճչ՜ձզկ ՜շ՜նզ ՜կՠձժ՜էզձ Յզոճսոզ Քջզոպճ-

ոզ... 

Ժ. 231՜—2՝ Հ՜ջռճսկձ Սըկպ՜պ՜հ Հ՜հճռ դ՜-

՞՜սճջզ, ՠս յ՜պ՜ոը՜ձզ Եաձ՜ժ չ՜ջ՟՜յՠպզ Կճխ-
՝՜ռսճհ — Թ՜՞՜սճջձ ՜ոբ. Զզ՛ձմ բ Աշ՜ն՜սճջզ ըճջ-

իճսջ՟ձ ՜ձյ՜պ՜ջ՜՞... 

ԺԱ. 233՜՝ Գբճջ՞ՠ՜, ոզջճխ ՝՜ձզ Ք՜ջճա չ՜ոձ 

՜հձճռզժ ճջտ ՞ձ՜ձ հԵջճսո՜խբկ հ՜կՠձ՜հձ [ՠջժ՛ջ]բ ՠս 
հ՜կՠձ՜հձ հ՜ա՞՜ռ տջզոպճձբզռ, հ՜ջՠսՠէզռ ՠս հ՜ջՠս-
կպզռ, զ իզսոճսոճհ ՠս ի՜ջ՜սճհ, զ ՝՜ձձ ճջ ՜ոբ. Մպ-
ռճստ զ հ՜ջժո ձճջ՜, ՠջժզջյ՜՞ռճստ զ պՠխսճն ... — Ա-

ոբ ճսջՠկձ զ Ղճսժ՜ո Ասՠպ՜ջ՜ձզձ. Ի՝ջՠս բն Տբջ կՠջ 

Յզոճսո Քջզոպճո... Տՠ՜ջտ, դ՜՞՜սճջտ, ժ՜հոՠջտ ճջ 

ա՜կՠձ՜հձ պզՠաՠջտո իձ՜ա՜ձ՟զ ռճսռՠ՜էտ բզձ զձ-

տՠ՜ձտ կ՜իճս /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

1՜ Զ՞ճջթո լՠշ՜ռ կՠջճռ ճսխզխ ՜ջ՜հ կՠա, Տբջ, 

Ես ա՞ճջո լՠշ՜ռ կՠջճռ հ՜նճխՠ՜ռ կՠա 

Աս՞ձՠ՜ Հճ՞զ Սճսջ՝, Աոպճս՜թ ծղկ՜ջզպ, ՜կբձ, 

՜էբէճս, 

Կՠձ՜ջ՜ջ Փջժզմ, հ՜նճխՠ՜ կՠափ 

2՝ ... Ես ազո, ՜ձ՞բպո, ճջ կբժձ մ՞զպՠկ: 

68՜ Զպ՜շ՜յՠ՜է կՠխ՜ստ կՠշՠ՜է՚ Մժջպզմ ՝ը-

՝զո (՛) ՞թզո ՞ջճխ, հզղՠռբտ զ ՝՜ջզոփ 

95՝ Ես ազո, պ՜շ՜յՠ՜է ՞թզո ՞ջճխ՚ Մժջպզմ ՜՝ՠ-

խ՜հ Ջճսխ՜հՠռզ, ՜խ՜մՠկ ալՠա, ՠս ազո գձ՟ ոճջ՜հ հզղՠ-

ռբտ հ՜խրդզստփ 

113՝ Ես ոը[՜]էճպ Մժջպզմո կ՜ոձ գձ՟ ՜հո 

յ՜պծ՜շձ էզռզփ 

122՜ Ես զձլ՚ Մժջպզմ ոը՜է ՞ջզմո դճխճսդզսձփ 

Յՠպ ՜հոճջզժ ՞ջՠկտ Ք՜ջճա չ՜ոձ ի՜կրջբձ ձձնՠռՠէճռ, 

ճջտ ճխճջկՠէզ ՠձ թ՜ձջ՜՞ճհձ կՠխրտ, ըջ՜պ ժՠձ՟՜ձՠ-

՜ռոփ 

129՜ (Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո) Մզ յ՜ջթՠձ՜հ պխ՜հձ 

ժ՜կ կ՜ջկձճչ ՜շճխնձ. պՠո դբ զձմ րջզձ՜ժ պ՜հ զկ՜ո-

պճսձձփ 

143՝ Ես ՠո՚ պ՜շ՜յՠ՜է Մժջպզմո, ՞էճսը կՠխ՜սճ-

ջ՜ռ, ա՜հո ՝՜ձՠջո ՞ջճսկ ակ. ՜իբձ կզպտո ՝ճէջ մզ, դբ 

զ՛ձմ ժ ճսէձզ զկ ծ՜ջո, կբժ ՝՜ջզ Ոխճջկզ [՜ո՜ռբտ]: 

164՜ Սղ՜է՜՞զթ Մժջպզմ հզղՠ՜հ զ Տբջ: 

167՝ Հճ՞զ Սճսջ՝, կ՜տջ՜հ իճ՞պո պ՜շ՜յՠ՜է 

Մժջպմզո: 
194՜ Ե[ո]՚ Մժջպզմ, ՞ճջթզո ՞ըջճխ ոը՜է՜ժ՜ձ, 

Շ՜պ ն՜ձտ ճսձզկ ՝՜ձզռ ճսոկ՜ձ ըըջի՜ժ՜ձ 

Մՠխ՜ռ ՞ճէճղձ բ դ՜ձլջ՜ռՠ՜է հզո ՝ըձ՜ժ՜ձ, 

Մըպ՜ռ ՜մ՜ռո վ՜ջ՟՜ժ՜էՠ՜է ը՜ս՜ջ՜ժ՜ձ: 

Զ՜հո ՜ձդ՜շ՜կ յ՜հթ՜շ թ՜խժճսձտո ՜ձկ՜ի՜-

ժ՜ձ, 

Գճհձըա՞ճսձճչ վ՜հէՠձ ոճտ՜հ ՜ձոյ՜շ՜ժ՜ձ, 

Յճջե՜կ ՝՜ձ՜ո իճպըձ ՝ճսջբ ՜ձողճսդՠ՜ձ 

Ոսկ ճջ յզպզ ած՜ղ՜ժձ ՜շձճս հճհե տ՜խռջ՜ժ՜ձ: 

Ի դվ՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ էըկ՜ձ՚ ՌՀ ՠրդձ դվՠ՜ձ 

(1628), 

Զեճխճչճսջզժ ՝՜ձո, ճջ ՜ոպ ժ՜ձ 

Աս՜ջպ ՠխՠս ո՜յ զ էըկ՜ձփ 

Թճխճսդզսձ ՜ջ՜ջբտ զձլ չըոպ՜յճսդՠ՜ձո, ճՙչ ՠխ-

՝՜յջտփ 

202՜ Ոջ ՠս ՜ջե՜ձզ ՜շձբ Տբջ Աոպճս՜թ զսջ կզս-

ո՜ձ՞՜կ ՞՜էըոպՠ՜ձձ զ Սճսջ՝ տ՜խ՜տձ հԵջճսո՜խբկ, 

աՄժջպզմ՚ ՞ըթզո ՞ջճխձ, ՠս աթձրխոձ զկ, ՠս աՠխ՝՜յջոձ 

զկ, ՠս ա՜կՠձ՜հձ ի՜ս՜պ՜ռՠ՜է եճխճչճսջ՟տ ՠս ժ՜ջ՟՜-

ռճխտ ոճջ՜հ, ՠս ակՠա հզղճխ՜ռձ, ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜-

ոճխ՜ռձ, Աոպճս՜թ զսջճռձ ճխճջկզ ՟՜պ՜ոպ՜ձզձփ 

Հ՜հջ կՠջփ 

202՝ (Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո) Աոպճս՜թ, պբջ Յճչ՜-

ձզոզ իճ՞զձ էճսո՜սճջբ, ճջ կջ՞րտ ակՠա տ՜խռջ՜ռճսռփ 

203՜ Եո՚ Մժջպզմ կՠխրտ ը՜ս՜ջ, 

Զլՠա ՜խ՜մՠկ ոջպզս հրե՜ջ, 

Կ՜ջ՟ճխտ, էորխտ ՜շի՜ս՜ո՜ջ 

Զդճխճսդզսձ ըձ՟ջբտ իճ՞ճհո ի՜կ՜ջ: 

Ոջ զձտձ ՜շ՜պ բ ՠս ՝՜ջՠջ՜ջ, 

Բ՜ջզ ղձճջիրխ ոպՠխթւ՜թճռ ի՜կ՜ջ 

Ձջզ ղձճջիբ զձտձ ի՜հջ՜յ՝՜ջ, 

Մՠա ՠս լՠա ՜կՠձՠռճսձռ՟ ՜շի՜ս՜ո՜ջփ 

Թվ՜ժ՜ձզձ ՌՀԷ (1628) ՞ջՠռ՜ս զ ՟ճսշձ Սճսջ՝ Ս-

պՠվ՜ձճո Ն՜ը՜հչժ՜յզձփ 

222՜ Քջզոպճո Աոպճս՜թ, ճջ ըճձ՜ջիՠռ՜ջ հՠջժ-

ձզռ ժ՜կօս Հրջ ՜կՠձ՜ժ՜էզ ՠս ի՜ծճսդՠ՜կ՝ Սճսջ՝ Հճ՞-

սճհձ ծղկ՜ջպզ. կ՜ջկձ՜ռ՜ջ զ ոճսջ՝ Կճսոբձ Մ՜ջզ՜կ՜հ 

ՠս ա՜կՠձ՜հձ պձրջբձճսդզսձոձ ժ՜պ՜ջՠռՠջ: Ես աԱ՟՜-

կձ զ թձըձ՟ՠրտ զսջճչտ ՜ա՜պՠռՠջ զ յ՜ջպճսռձ հ՜ձ-

ռ՜ձ՜ռ, ձճհձ՟ ՜ա՜պ՜ջ՜ջ Քջզոպճո, ՜ա՜պՠ՜ ապ՜-

շ՜յՠ՜է ՞թզո ՞ջճխ՚ Մժջպզմ ՜՝ՠխ՜հո զ յ՜պեճռ կՠ-

խ՜ռ զկճռ, ՝՜ջՠըրոճսդՠ՜կ՝ ոճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թձզձ ՠս 



 

Յճչի՜ձձճս Մժջպմզձ, ՠս ՜կՠձ՜հձ ոջ՝ճյձփ Դ՜ջլՠ՜է, 

՞ջՠռ՜ս ո՜ժ՜ս տ՜ջճատո տ՜խռջ՜ի՜կ զ չ՜հՠէճսկձ ճս-

ոճսկձ՜ոզջ՜ռ, ՠս ճջտ ժ՜ջ՟էտ ժ՜կ րջզձ՜ժբտ, հզղՠո-

նզտ ա՜ջե՜ձ՜սճջ հ՜խրդո լՠջ` ապ՜շ՜յՠ՜է Մժջպզմ 

՜՝ՠխ՜հո, ճջ ՜ձճս՜կ՝ո կզ՜հձ ՠկ ժՠձ՟՜ձզ, ՜հէ իճ՞զո 

կՠշՠ՜է բ մ՜ջ ՞ճջթճչտո: Ես ճջտ հզղբ ՠս աՈխճջկզձձ 

՝՜ջ՝՜շբ, Աոպճս՜թ զսջՠ՜ձռ ճխճջկզ հ՜սճսջ ՞՜էոպՠ-

՜ձձ. ՜կբձփ 

232՝ Եո՚ պ՜շ՜յՠ՜է Մժջպզմ ՜՝ՠխ՜հո Ջճսխ՜հՠ-

ռզ, ՞ջՠռզ աո՜յ զ չ՜հՠէճսկձ ՜ձլզձ զկճհ. հզղ՜պ՜ժ զձլ 

ՠս թձրխ՜ռձ զկճռ, իրջձ զկ՚ Քՠջճչ՝զձ ՠս կրջձ զկճհ՚ 

Խ՜ձա՜պբ, ՠս ՠխ՝՜ջռո՚ Մ՜ջ՞՜ջբ, Ս՜ց՜ջզձ, Բբժէ՜-

ջզձ ՠս տբջո՚ Սխկՠջզձ, Մ՜ջզ՜կզձ, ՠս ՜կՠձՠտՠ՜ձձ 

հ՜շ՜ն տ՜ձ ազո հ՜ոպզ ժՠձ՜ռո վճըՠ՜է ՠձ զ ժ՜հՠ՜ձո 

իճ՞ճհ ի՜ո՜ջ՜ժ՜ռ տջզոպճձբզռ, ճսջ Տբջձ կզ՜հձ ՞զ-

պ՜ժ բ: Յզղՠռբտ ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ, լՠա ՠս 

կՠա ի՜ս՜ո՜ջ Աոպճս՜թ ճխճջկզփ Հ՜հջ կՠջփ 

234՜ Փ՜շտ ՠշ՜ժզ ՜ձծ՜շՠէճհ ՠշ՜///ճսդՠ՜ձ 

ի՜կ՜՞՜խ՜վ՜ջ աճս՞՜ժղզշ չոՠկ՜՞ճհ, զձտձ՜՞ճհ ՜-

ձՠխզ ՠս կղպգձնՠձ՜սճջզ բճսդՠ՜ձ ձճհձճսդՠ՜ձ կզճս-

դզսձ իջ՜ղ՜էզ, ՠջզո ՜ձլձ՜սճջճսդՠ՜ձ ՠս կզ Աոպճս՜-

թճսդՠ՜ձ, իջ՜ղ՜իճո՜ձ ՠս իզ՜ռճսռ՜ձճխ արջճսդՠ՜ձ 

վ՜շո չՠջ ՜շ՜տՠկ զ ձՠջժ՜հո ՠս ՜յ՜յ՞՜յձ, հ՜ոպզո 

ՠս հ՜յ՜շձզձ, հ՜հեկճհո ՠս զ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜էոձ, հ՜սզպՠ՜-

ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ 

Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս իճ՞ՠսճջ՜ժ՜ձ ՞՜ձլո ՜ոպճս՜թ՜-

հզձ, ճջ բ Լճսթկճսձո Յճ՝ ՞ջճռ տ՜խռջ՜ի՜կ ՝՜ձզստ, ՠս 

ո՜ժ՜ս տ՜ջճատ յզպ՜ձզտ ՠս ր՞պ՜ժ՜ջ իճ՞ճռ կ՜ջ՟-

ժ՜ձ, ճջտ ժ՜ձ զ ո՜հ ի՜կ՝՜ջՠ՜է: ԶՍպՠխթ՜ձՠէձ Ա՟՜-

կ՜հ ՠս Ես՜հզ, աԽճոպճչ՜ձճսդզսձ, աԴ՜պ՜ոպ՜ձզձ, 

աԶՠջ՜ձճսդզսձո ոջ՝ճռձ ի՜ձ՟ՠջլՠէճհձ, աՆձնՠռՠէճռձ, 

աաԵջզտճչզձ ՠս ահԵջճսո՜խբկ ՠջդ՜էճհձ, աԲ՜ձձ Ասՠպ՜-

ջ՜ձզձ ճջ ՜ոբ. «Ըձ՟բ՛ջ ժ՜հտ ա՜սճսջո ՟՜պ՜ջժ, ՠջ-

դ՜հտ հ՜հ՞զձ», աՈպ՜ձ՜սճջո Աջ՜ջ՜թճռ կՠժձՠ՜է ՠս 

՜հէ ՝՜աճսկ ՝՜ձո ՞ջճռ եճխճչՠ՜է ՜ս՞պ՜ժ՜ջ ՠս էճս-

ո՜պճս իճ՞ճռ կ՜ջ՟ժ՜ձ: Ըոպ ՜հոկ, յ՜պճսզջ՜ձզձ Տՠ-

՜շձ. Լճհո ՠձ ՠս էճհո պ՜ձ ՜մ՜ռ աՠջ(ՠ՛ոո). ՠս ՜խ՝զսջո 

՝՜ջՠի՜կբ աճջ ՝խըՠ՜է բ զ չպ՜ժո ղձճջի՜ռ Հճ՞ճհձ: Ո-

ջճչ ՜ջ՝ճսռ՜ձՠձ աթ՜ջ՜սճսպ ՜ձ՟՜ոպ՜ձո կ՜ջ՟ժ՜ձ 

իճ՞ճհ, ճջճչ յպխ՜յ՝ՠջՠձ այըպճսխո ՞ճհձա՞ճհձ ՜ձճս-

ղ՜իճպ ՜շ՜տզձճսդՠ՜կ՝ ՠս ա՜ջ՟՜ջզձ յ՜հթ՜շ թ՜խ-

ժրտ զ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜էձ զ վ՜շո Քջզոպճոզ Աոպճսթճհձ կՠ-

ջճհ. ՜կբձփ 

Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս ո՜ ճջ բ կոձճպզժ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռ՜հռ, 

ճջ կզղպ ՠս ի՜ձ՜յ՜ա իըձմբ զ հ՜ժ՜ձնո էոճխ՜ռ, լՠ-

շ՜կ՝ո ՜ձ՜ջճսՠոպ ՠս ՜ձզկ՜ոպ, ՜ըկ՜ջ ՠս ՜ձ՜ջե՜ձ 

՞ջմզ, յզպ՜ժ ՠս ոզսխ՜ձճսձ՚ Մժըջպզմ ՜՝ՠխ՜հզ Ջճս-

խ՜հՠռճհ, ՜հէ ՠս ա՜ձճսձո կզ՜հձ ճսձզկ ՠջժջզ ճջյբո 

ղձմ՜սճջ ժՠձ՟՜ձզ, ՞ճջթտ ՝՜ջճսդՠ՜ձ, կզպտ ճսխխ՜՟՜-

ս՜ձ, ըճջիճսջ՟տ, ըրոտ, ծ՜ձ՜յ՜ջիտ ՝՜ջզ ղ՜սխ՜ռ 

ՠջ՝բտ հզո ճմ ՞պւզփ Դ՜ջլՠ՜է, ՞ջՠռ՜ս ո՜հ զ դվ՜ժ՜-

ձզո Հ՜հճռ Մՠթզ՚ ՠջժ իզձ՞ ի՜ջզսջճռ ՠս ՠ՜սդ՜ձռ 

պ՜//(234՝)ոձզ ՠս Է դզս հ՜սՠէ ոճռզձ ժ՜ջ՞զ (1628), 

՜ս՜ջպ ՠխՠս հ՜հոկ պ՜շզփ 

Ի ոճհձո հ՜հոկ ՜կզ, ժ՜կ՜ս Հրջձ ՜կՠձ՜ժ՜էզ 

Շձճջիրտձ Յզոճսոզ, ՜ս՞ձժ՜ձճսդՠ՜կ՝ Հճ՞ճհձ ծղ-

կ՜ջզպ 

Ոկձ կՠթ ՜ա՞զ, պՠխ՜ս ՞ճչՠէզ ՠս ՜ձո՜ո՜ձՠէզ. 

Սճսջ՝ ճսըպզձ Սպ՜դբզ, ՠս կՠձ՜ջ՜ձզ Սջ՝ճհձ 

Գջզ՞ճջզ: 
Ի չՠջնո ե՜կ՜ձ՜ժզ, ոճջզձ չզծ՜ժզ, 

Տճսձժ ՝ճսոՠ՜է էզձզ հ՜ջկ՜պճռ պՠխզ, Սջ՝ճձ 

Սպ՜դբզ. 
Ծ՜շ ա՜ջկ՜ձ՜էզ, ճոպո ՝՜աճսկ ճսձզ, կզղպ յպ-

խ՜՝ՠջզ 

Ի մ՜վ ի՜ո՜ժզ, ՜կ՜ռ հզոձՠժզ, հճ՝ՠէՠ՜ձ ժ՜ջ՞զ 

(1628), 

Շձճջի՜էզռ ժ՜ջ՞զ, ջ՜՝ճհձ ՝՜ձզ ՠս շ՜՝զ ժճմզ, 

Աձճս՜կ՝ձ ձ՜աՠէզ, պՠո՜ձճխ ձկ՜ձզ, չՠռ պ՜շզռ 

ժճմզ, 

Ըոպ կ՜ջ՞՜ջբզձ ձ՜ըժզձ, ոզձբ՜ժ՜ձզ, Մճչոբո 

չՠջլ՜հձզ, 

Նկ՜ձ ձկ՜ձզ, ըճջիջ՟ճչձ զ էզ, ՜ձյ՜ժ՜ոՠէզ, 

Ն՜ իըձճսկձ ձ՜ըժզձ, Իոջ՜հբէՠ՜ձ ՜ա՞զ, յ՜պ-

՞՜կըո ՝ՠջզ, 

Ի ձճջո ՞ճչՠէզ, Հ՜հժ՜ա՜ձ ՜ա՞զ, տ՜ջճաճխ ՝՜ձզ: 
Սՠջկ՜ձճխ ՝՜ձզ, ըջ՜պզմ ՝՜ձզ, ՠս իՠջտճխ մ՜ջզ. 
Զպբջճսձ՜հձ ՝՜ձզ, զձտըձ ժ՜պ՜ջզ ՠս ճսոճսռ՜ձզ. 
Զչ՜ձճջ՜հո ժ՜ջ՞զ, ա՟՜ոո ժջրձ՜սճջզ, ՝՜ակ՜-

ռճսռ՜ձզ, 
Նըկ՜ձ Նՠջոբոզ, ա՜ջկբձ Գջզ՞ճջզ,  

ոճսջ՝ ի՜հջ՜յՠպզ: 
Ըաըճջիճսջ՟ ՝՜ջզ, զ կպզ ՟ձզ, ս Աոպճս՜թ հճս-

ո՜ձզ, 
Ի դզսո Հ՜հժ՜աձզ, ի՜ա՜ջ ՠրդ՜ձ՜ոձզ ՠս Է իՠպ 

ժ՜ջ՞զ (1628): 
Ի լՠշձ ՜ջժ՜ձզ, աղզձճսկձ պ՜ծ՜ջզ, Սճսջ՝ Էն-

կզ՜թձզ. 
Ոմ ոժզա՝ձ ձ՜ըժզ, ժ՜կ իզկձ ՜ջժ՜ձզ, ժ՜կ ձճջ 

ոժո՜ձզ. 
Ահէ չՠջն ձճջճ՞զ, վ՜շրտ ա՜ջ՟՜ջզ, ՠս ա՜ջկ՜ձ՜-

էզ. 
Ոջյբո իըձճսկըձ ձ՜ըձզ, Զրջ՜՝՜՝բէզ, ապ՜ծ՜ջձ 

Սճխճկճձզ. 
Ահջ ա՜ջկ՜ձ՜էզ, կղպձնՠձ՜սճջզ, ձկ՜ձՠ՜է էզձզ. 
Հ՜ձ՟ՠջլ կ՜աՠխզձզ, ըճղճջ՜ս՞ՠոպզ, ըա՞՜ռՠ՜է 

էզձզ, 
Աշ՜նձճջ՟ ՝՜ջզ, ՜հէճռ ք՜ձճձզ, կզղպ ճսոճսռ՜-

ձզ. 
Եժՠխՠռ՜հռ ա՜ջ՟ ժ՜ջ՞զ, տ՜ջճազմ ՝՜ձզ, ոՠջկ՜-

ձճխ էզձզ, 
Շձճջիրտ Յզոճսոզ, ՜ս՜ջպՠ՜է էզձզ, աղզձճսկձ պ՜-

ծ՜ջզ. 



Ախրդզստ Գջզ՞ճջզ, Ադճշձ ա՜ջ՟՜ջզ, պ՜շ՜յՠ-
՜էո ՜ա՞զ 

Եջ՞ ո՜խկճո՜ռ էոզ, չ՜շկ՜կ՝ ժ՜ձդՠխզ, գձդՠջռ-
կ՜կ՝ ոճսջ՝ պ՜շզփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1՝ (ԺԸ ՟., ղխ՜՞զջ) Զ ղ՜իզ /// պվբէփ Զ ղ՜իզ հ՜՛-

նճսմ՜կ պչՠէփ Իղզ ձկ՜է Է ղ՜իզ ճսղճսջփ Բ ղ՜իզ ՜ն՜շ՜մփ 

Ա ոճսջ՝ Մ՜ջպզճսկ (՛) պվբէփ Զ ղ՜իզ պվզ լ՜ըզջ մՠձ 

հ՜ըփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 3՝, 57՝, 95՝, 105՜, 178՝, 233՝ 

Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Յճի՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպփ 57՝ Մ՜խ՜տզ՜ 

չ՜ջ՟՜յՠպփ 57՝ (՜ձգձդՠշձՠէզ)փ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜, 324՝ Տ՜շՠջփ 

1172 
Ժ Ո Ղ Ո Վ Ա Ծ Ո Յ  

 ԺԷ — XVII 

ԳՐԻՉ՚ Յ՜ջճսդզսձփ 
ԹԵՐԹ՚ 271—2 (պՠո Պ՜իյ՜ձ՜ժ). մ՞ջճս՜թ՚ 2՜—3՜, 

270՜՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԻԳ×12 (ԻԳ 5)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՟ջճղկճչփ 
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 20,7×15փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 
27փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ ոպճս՜-
ջ՜դճսխդ, ՜ոպ՜շգ՚ ՟ՠխձ՜սճձ կՠպ՜տոփ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 2 (Ա—
1)+2 (271—Բ)փ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Գջզ՞ճջ Տ՜դՠս՜ռզ՚ 3՝փ Աձ՟ջբ-
՜ո Կ՜յ՜՟ճչժզ՜ռզ՚ 109՝փ Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 4՜, 110՜փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 199՜, 237՝փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճս-
ո՜ժ՜ձ, դշմձ՜հզձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջ, ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ 
Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպ, ձ՜ջձն՜՞ճհձ, ժ՜ձ՜մ, ՟ՠխզձ, ճո-
ժզփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջփ Կ՜ակզ 
դզժճսձտգ դՠդՠս՜ժզ կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 4՜—101՜ Նճջզձ Գջզ՞ճջզ, ՜ղ՜ժՠջպզ Եշ՜-

կՠթզ Յճի՜ձձճս Ոջճպձՠռճ Հ՜կ՜շրպ Լճսթկճսձտ 
՟եճս՜ջզկ՜ռ ՝՜ձզռ կՠժձճսդզսձտ ՞ջճռձ Յճ՝՜հ, ՠս զ 
՝՜ձո կՠժձմ՜ռ 

Տՠո լՠշ. 1167, 128՜—86՜. Ց՜ձժ/մզտփ 1/4՜—24՝փ 

՜/9՝—16՝փ ՝/16՝—24՝փ 2/24՝—7՜փ 3/27՝—31՝փ 4/31՝—4՝փ 

5/34՝—9՜փ 6/39՜—42՜փ 7/42՜—5՜փ 8/45՜—9՝փ 9/49՝—

51՜փ 10/51՜—6՜փ 11/56՜—82՜փ 12/82՜—93՜փ 13/93՜—

101՜փ Յզղ. իՠխ./մզտփ 

Բ. 101՜—7՝ Խ՜ա՜է զկ՜ոպ՜ոզջզ Տճսո՜ռճհ ՜-

ո՜ռՠ՜է Վ՜ոձ ՝՜ձ՜ժ՜ձ իճ՞ՠսճջ ՞զպճսդՠ՜ձ, դբ 
ճջյբո բ, ժ՜կ ազ՛ձմ բ ո՜իկ՜ձ ձճջ՜ — Գզպճսդզսձ էզ-

ռզ լՠա, ճջ Աոպճս՜թ ա՝՜ձ՜ժ՜ձ կ՜ջ՟ժ՜հզձ իճ՞զձ... 

Գ. 107՝—8՜ Յ՜խ՜՞ո կ՜ջկձճհ ՞ճջթճհձ — Եդբ 

ժ՜կզո ճսո՜ձՠէ չ՜ոձ կ՜ջկձճհձ, դբ ճջյբո ոպՠխթՠ՜է 

բ հԱջ՜ջմբձ... 

Դ. 110՜—98՝ Ի պզՠաՠջ՜ժ՜ձ եճխճչճհձ ժ՜կոձ, 

ճջ ՠխՠս հ՜ոպճս՜թ՜յ՜ի տ՜խ՜տձ Կճոպ՜ձ՟ձճսյրէ-
ոզ, Յ՜հպձճսդզսձո Յճչի՜ձձճս գձժ՜էՠ՜է ՠխՠս, ՜հէՠս 
ոճջզձ տձձճսդզսձ: Ոջ գձժ՜էՠ՜է ՠխՠս հՠյզոժճյճո՜-
ռձ Կՠո՜ջճս լՠշձ՜ջժ՜ջ՜ջ գձ՟ճսձՠէճսդՠ՜ձ զ 
ոժզա՝ձ ՞ջճռո ՜ոպճս՜թ՜ոբջ ՜ջտՠյզոժճյճոձ Կճո-
պ՜ձ՟ձճսյրէոզ՚ Թՠո՜խզճո, ժ՜կրտ ի՜ձճսջ եճխճ-
չճհձ ա՜հո ՝՜ձ 

Տՠո լՠշ. 1161, 79՝—168՝. Յզղ. դջ՞կ./մզտփ [Նը՟ջ.] 

/110՜—1՝փ Գէճսը /111՝—3՜փ Նՠջ՜թճսդ. /113՜—6՜փ          

§  ՜—ի՝/116՜—98՝փ 

Ե. 199՜—231՜ Պ՜հթ՜շ պՠոճսդՠ՜ձ ՜խրդզռ 

յ՜պ՜ջ՜՞զձ 

Տՠո լՠշ. 1054, 83՜—118՝. Նը./199՜—200՜փ 

՜/200՜—37՜փ 

Զ. 237՝—69՜ Տՠոճսդզսձ տձձճսդՠ՜կ՝ ՜խրդզռ 

ոջ՝ճհ ՜սՠպ՜ջ՜ձմզձ Յճչի՜ձձճս, զ ըձ՟ջճհ Սպՠ-
վ՜ձձճոզ չ՜ջ՟՜յՠպզ Յ՜ժճ՝ՠռճհ, զ պբջ Նՠջոբո 
՜ղ՜ժՠջպբ զսջկբ 

Տՠո լՠշ. 1161, 169՜—207՝. Նը./237՝—9՜փ 

1/239՜—69՜փ Յզղ. իՠխ./269՜փ 

Է. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձ ԺԷ ՟.] 
— 108՜՝ [Հ՜ջռկճսձտ ՠս յ՜պ՜ոը՜ձզտ] — 

Հ՜ջռ. Կՠջ՜ժճսջ ժՠջ՜ձ զ պ՜յ՜ձզձ, դբ՛ ճմփ Պ՜պ՜ո-

ը՜ձզ. Թբյբպ եճխճչՠռ՜ձ, ո՜ժ՜հձ ճմ ժՠջ՜ձ... ՠս նձ-

նՠէզ աճջ ՜շ կՠա, ճջ կՠջ ՞ճջթ՜ստձ ՠս ժ՜կօտձ նձնՠկտ 

ՠս ՞ջՠկտփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

30՝ Յճջճռ վջժՠոռբ աիճ՞զ ՜ձ՜ջե՜ձ Յ՜ջճսդզս-

ձզձ հօզպՠձզռ ը՜ս՜ջբձփ 

126՜ Ըձ՟ ճջճսկ ՠս ՠխժՠէզ ՞ջզմո ՜խ՜մՠկտ հզղՠէ զ 

Քջզոպճոփ 

237՜ Ոչ ՠխ՝՜հջ ՠս ժ՜պ՜ջզմտ Սճսջ՝ ըճջիջ՟ճռո 

՜ոպճս՜թ՜հզձ յ՜պճսզջ՜ձ՜ռձ, ճջ զ Վՠջձ՜պ՜ձձ 

յ՜պճսզջՠ՜ռ ՜շ՜տՠէճռձ Տբջ կՠջ ՠս Փջժզմձ Յզոճսո 

Քջզոպճո ՝՜ջ՝՜շՠռ՜ս. Զ՜հո ՜ջ՜ջբտ ՜շ զկ հզղ՜-

պ՜ժ: Ես ՠո, ՜ձյզպ՜ձ զ կ՜ձժճսձո ՠժՠխՠռճհփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. (1678) 108՝ Զչՠջնզձ ոպ՜ռճխզ ոճսջ՝ ՞ջճռո 

հզղՠռբտ զ Քջզոպճո ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ Սզճ-

ձզձ ՠս թձճխ՜ռ ձճջզձ, իրջձ՚ Ս՜ի՜ժզձ ՠս կրջձ՚ Մ՜ջ-

՞՜ջպզձ, ժճխ՜ժռճսձ՚ Մճսխ՜էճսձ, տճսՠջռձ՚ Մջչ՜դզձ, 

Թճսջչ՜ձ՟զձ, իրջՠխ՝՜ջռձ՚ Ասՠպզոզձ, Ս՜ջ՞ոզձ, Ա՝-

ջ՜ի՜կզձ, Դ՜ջկ՜ձզձ, ի՜ձ՞ճսռՠ՜է ՠխ՝՜ջռձ՚ Խէխ՜-

դզձ, Ղ՜ա՜ջզձ ՠս ճջ էզ ՝ՠջ՜ձճչ Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜-



 

ոբ, Աոպճս՜թ զսջձ ճխջճկՠոռզ հզսջ կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜-

էոպՠ՜ձձ. ՜կբձփ 

Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ զ Քջզոպճո, ՠս Աոպճս՜թ ճխճջ-

կզ ՜ո՜ռբտ` Սզճձզձ, ճջ ըոպ՜ռ՜ս աոճսջ՝ ՞զջտո զ ի՜-

է՜է ՠս հ՜ջ՟՜ջ չ՜ոպ՜ժճռ զսջճռ հզղ՜պ՜ժ զսջձ ՠս 

թձրխ՜ռձ զսջճռ ՠս ՠ՟ /// (կբժ պճխ նձնճս՜թ) ՜ձնզձն 

հզղ՜պ՜ժ իճ՞ճհ զսջճհփ Մզ ճտ զղըՠոռբ ի՜ձՠէ աո՜ զ 

՟ջ՜ձբ ոճջ՜ ճմ թ՜ըՠէճչ, ճմ ՞ջ՜սՠէճչ, ճմ // (109՜) հզ-

կճռ ՠս ճմ րպ՜ջ՜ռփ Ես դբ ճտ հ՜ձ՟քձզ, ձ՜յ ա՜ձբթտձ 

Կ՜հՠձզ ՜շռբ ՠս աՅճս՟՜հզձ ՠս աը՜մ խ՜ձճխ՜ռձ, ՜հէ 

ի՜ձ՜յ՜ա ժ՜հռբ զ ՟ճսշձ /// (կբժ պճխ նձնճս՜թ)փ Գջՠ-

ռ՜ս ոճսջ՝ ՞զջտո զ դճս՜ժ՜ձզո ՌՃ ՠս ԻԷ (1678) ՜կզձ, 

հզղ՜պ՜ժ բ Սզճձզձ ՠս թձրխ՜ռ ձճջզձ՚ Ս՜ի՜ժզձ ՠս 

կրջձ՚ Մ՜ջ՞՜ջպզձ, ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռձ 

զսջճռ, ժՠձ՟՜ձՠ՜ռձ ՠս ի՜ձ՞ճսռՠէճռձ, ՜շի՜ո՜ջ՜ժ ՜-

կՠձՠռճսձ ՜ո՜ռբտ աԱոպճս՜թ ճխճջկզձ, ՠս Աոպճս՜թ 

լՠա ճխճջկՠոռզ հզսջ կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էճսոպձ. ՜կբձփ 

2. (1678—զռ ՜շ՜ն) 269՝ Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ զ 

Քջզոպճո ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ` պբջ Մՠոջճ-

յզձ, ճջ ՠխՠս յ՜պծ՜շ ՜հո ոճսջ՝ ՞ջտզո, ՠս ՞ձՠէ ՠ-

պճսջ ՜հո տջզոպճձՠ՜ Սզկբճձզո: Ոջ ոպ՜ռ՜ս զ ի՜է՜է 

չ՜ոպ՜ժճռ զսջճռ հզղ՜պ՜ժ զսջձ ՠս թձ՜սխ՜ռձ զսջճռ, 

իրջձ՚ Ս՜խ՜ժզձ ՠս կ՜սջձ՚ Մ՜ջ՞՜ջպզձ, ժճխ՜ժռզձ՚ 

Ջճսխ՜էզձ, ՠխ՝՜ջռձ՚ Դ՜ջկ՜ձզձ, Խէխ՜դզձ, Ղ՜ա՜-

ջզձ, տճսՠջռձ՚ Մջճս՜դզձ, Թճսջչ՜ձ՟զձ, Գճսէձզ՞՜-

ջզձ, ի՜սջՠխ՝՜ջռզ՚ Ասՠպզոզձ, Ս՜ջ՞ոզձ, Ա՝ջ՜ի՜-

կզձ, կՠթ կ՜կճս՚ Շ՜կ՜կզձ, ՠս ճջ էզ ՝ՠջ՜ձճչ ՠս ՝ճէճջ 

ոջպզս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ոբ, Աոպճս՜թ զսջձ ճխճջկՠո-

ռզ հզսջ կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էոպՠ՜ձձ. ՜կբձփ Դ՜ջլՠ՜է Աո-

պճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ` Ս՜ի՜ժզձ, ճջ՟ճհձ՚ Սզկճձզձ, 

իրջձ՚ Ս՜՟՜սզձ, կ՜սջձ՚ Շ՜կ՜կզձփ Աոպճս՜թ էճսո՜սճ-

ջբ ազսջՠ՜ձռ իճ՞զձ. ՜կբձփ Հ՜հջ կՠջ ճջ հՠջ[ժզձո]փ 

1173 
Ժ Ո Ղ Ո Վ Ա Ծ Ո Յ  

Սյ՜ի՜ձ ՌՃԼԷ — 1688 

ԳՐԻՉ՚ Աոպճս՜թ՜պճսջ ոջժ.փ ՍՏԱՑՈՂ՚ Գջզ՞ճջ Ջճսխ՜հՠռզփ 
ԹԵՐԹ՚ 232+2 (ժջժ.՚ 12, 28). մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—2՝, 3՝—4՝, 

228՜—32՜փ ՊՐԱԿ՚ 1×2+Ա—Ն×12 (Զ, ԺԴ 10, Ի 6)+1×2փ ՆԻՒԹ՚ 
դճսխդ էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 20,5×15փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժ-
ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 24փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜-
՞ճհձ ժ՜ղզ ՟շձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ժ՜ջկզջ 
ժպ՜սփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 5՜, 10՜, 
101՝, 103՝փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձ, դշմձ՜հզձփ 
Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջ, դշմձ՜՞զջ (15՜)փ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ 
ժ՜ջկզջփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. Թ՜ձ՜տզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճսձ՜վճըճս՜թ, 
վճտջզժ յ՜պշճս՜թտձՠջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ պՠխ—պՠխ տՠջթճս՜թ, 
տզմ կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 5՜—101՜ [Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհ Մՠժձճսդզսձ 

Յճ՝՜հ] 

Տՠո լՠշ. 1167, 128՜—86՜. Ց՜ձժ/5՜—9՝փ 1/9՝—

30՜փ ՜/15՜—22՝փ ՝/22՝—30՜փ 2/30՜—3՜փ 3/33՜—7՝փ 

4/37՝—40՝փ 5/40՝—4՜փ 6/44՜—7՜փ 7/47՜—50՜փ 8/50՜—

4՜փ 9/54՜—5՝փ 10/55՝—60՜փ 11/60՝—83՝փ 12/83՝—94՜փ 

13/94՜—101՜փ Յզղ. իՠխ./101՜՝փ 

Բ. 101՝—83՝ [Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհ Մՠժձճսդզսձ 

Աշ՜ժ՜ռձ Սճխճկճձզ] 

Տՠո լՠշ. 342, 109՜—71՝. Ց՜ձժ/101՝—3՜փ 

՜/103՜—44՝փ ՝/144՝—51՜փ ՞/151՜—83՝փ 

Գ. 183՝—221՝ [Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհ Մՠժձճս-

դզսձ Եջ՞ճռ ՠջ՞ճհձ] 

Տՠո լՠշ. 1012, 65՜—94՝. Ց՜ձժ/183՝—5՜փ 

1/185՜—221՝փ 

Դ. 221՝—7՝ Ի պՠխզ ի՜շ՜մկ՜ձձ Պՠպջճոզ, ՜-

շ՜նզ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ, զ ըճջճռ ոջպբ կ՜խդ՜ձտ 
՜խՠջո՜ձրտ Վ՜ջ՟՜ձ՜ ՠջ՞ճխզ 

՜. 221՝—3՝ — Տբջ զկ Յզոճսո Քջզոպճո, լ՜հձ գձ-

՟՜ձզ, Բ՜ձ ի՜հջՠձզ... 

՝. 223՝—5՜ — Աջտ՜ զձտձ՜ժ՜է ՠս զղը՜ձ արջՠխ 

ՠս կղպըձնՠձ՜սճջ... 

՞. 225՜—7՝ — Ի հԱոպճս՜թ ՜ձՠխ Հրջբձ էճս՜ս ՠս 

զ թ՜հջ՜թզձ Բ՜ձբձ ձճջզձ Ոջ՟ճհ Մզ՜թձբձ՚ Յզոճսոզ 

Քջզոպճոբ... ՠս ա՜ս՜ա թճչճս ՜ձդճսՠէզ էզձՠէ զ չՠջ՜հ 

ՠջժջզ, ՜ո՜ռ ՜հձ ՜սջիձճսդՠ՜կ՝ ՠս /// (ղ՜ջ. դ՜-

վճս՜թ)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

9՝ Աջ՟, ըոպ՜ռ՜հ ՜հո ՞զջտըո ՠո՚ պզջ՜ռճս Գջզ-

՞ճջո, ճջ զկ ի՜է՜է չ՜ոպ՜ժզ ըոպ՜ռ՜հ, ՠպճս ՜հո ՞զջ-

տըո հզղ՜պ՜ժփ Ոչ ճտ ճջ ի՜ձ՟զյզ ոըկ՜ ժ՜ջ՟՜էճչ 

ժ՜կ րջզձ՜ժՠէճչ, Ոխճ[ջ]կզ ՜ոբ զկ թձճխ՜ռձ՚ Ջճսխ՜-

հՠռզ Աոպճս՜թ՜պճսջզձ ՠս ժճխ՜ժռզձ՚ Ս՜ձ՟ճսըպզձ, 

ՠս զ ՝՜ակ՜կՠխ ՠխժՠէզ պզջ՜ռճս` Գջզ՞ճջզո, ՠս ՜կՠ-

ձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջձ զկ հզղճխտձ հզղՠ՜[է] էզռզ կզս-

ո՜ձ՞՜կ ՞՜էճսոպձ Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ կՠջճհ. ՜կբձփ 

Հ՜հջ կՠջ ճջ հՠջժձզո ՠոփ Գջՠռ՜ս Ըոյ՜ի՜ձ, դվզձ 

ՌՃԼԷ (1688)փ 

22՝ Զՠխժՠէզ ՞թճխո հզղՠռբտ զ Տբջ, ՜խ՜մՠկփ 

101՝ Դ՜ջլՠ՜է, ա՜ձյզպ՜ձո ՞թճխո ոճջ՜ հզղՠ-

ռբտ՚ աԱոպճս՜թ՜պճսջ ո՜ջժ՜ս՜՞ո, ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզ-

նզտ զ Քջզոպճոբ. ՜կբձ, ՠխզռզ, ՠխզռզփ 



104՜ (Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո) Յզղՠռբտ զ Քջզոպճո 

աՠխժՠէզ պզջ՜ռճս Գջզ՞ճջո Ջճսխ՜հՠռզփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 3՜ ( ԺԷ ՟., ՝ճէճջ՞զջ) Եդբ Տբջո ՜ոբ բզռ 

Ես չ՜ջ՟՜յՠպո ՝ճէճջզռ, 

Զ՜ղ՜ժՠջպ՜ռ ՠս աթ՜շ՜հզռ 

Զճպո էճս՜ռզ զ իըձճհ ՜խպզռ 

Մզկՠ՜ձռ ՠս ՟ճստ հ՜կ՜՝ձճսդՠ՜կ՝ (Նՠջոՠո 

Շձճջի՜էզ) 

Զձճհձ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ՚ պբջ Ասՠպզոփ 

2. 3՜ (ԺԷ ՟., ձրպջ՞զջ) Տբջ ճխճջկՠ՜հ, ազ ՟ճս ո-

պՠխթՠջ, ա՞ճջթո լՠշ՜ռ տճռ կզ ՜ձպՠո ՜շձբջ, ճջյբո 

ժ՜կզո ՠսփ 

3. 232՝ (ԺԷ ՟., ձրպջ՞զջ) Յզղՠռբտ աԳջզ՞ճջ ժ՜ա-

կճխո, աչ՜ջյՠպձ զկ՚ աՊրխճո չ՜ջ՟՜յՠպձ, Աոպճս՜թ 

ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ. ՜կբձփ Հ՜հջ կՠջ: 

4. 3՜ Ի ՌՄԼԹ (1785) դճսճնո կՠջճսկ, ղձճջիզս 

Տՠ՜շձ ոպ՜ռ՜հ ոճսջ՝ կ՜պՠ՜ձո զձլ ՠս զկճռձ զ չ՜ՠէ. 

ՠս ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ր՞պ՜սբպ ՞ջտճհո, հզղՠռբտ զ Քջզո-

պճո ազո ա՜ձ՜ջե՜ձո, ճջ ՠկ ՝ձզժ կզ՜՝՜ձ Սջ՝ճհ Էն-

կզ՜թձզձ՚ Ռբդբճո ՜՝ՠխ՜հ (պՠո ժձտ՜՟ջճղկ) 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 5՜ (Սՠս) Ռբդբճո չ՜ջ՟՜յՠպ 1244 

(1795)փ 
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 ՌՄԻԵ — 1776 

ԳՐԻՉ՚ Պՠպջճո ՠյո. Ախ՜կ՜էՠ՜ձ — Բՠջդճսկՠ՜ձփ 
ԹԵՐԹ՚ 126—2 (պՠո Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ). մ՞ջճս՜թ՚ 

2՜՝, 3՝—5՝, 36՝, 90՜՝, 118՝—25՝փ ՊՐԱԿ՚ 1×4+Ա—ԺԶ×12 
(Ա—Գ, ԺԱ—ԺԲ՚ մզտ, ԺԳ 1, ԺԶ 11)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՟ջճղկճչ, 
2—5 ՜շ՜ձռ էճսո՜՟ջճղկզփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 20×15,8փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ 
ՠջժոզսձ, կզ՜ոզսձ՚ 91՜—102՝, 115՜—8՜փ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 
34—35փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ 
ոպճս՜ջ՜դճսխդ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Հ՜պճս՜թտ տ՜ջճազռփ ԺԸ ՟.փ 
Նրպջ՞զջ 1 (1) + 1 (126). ոպ՜ռճս՜թ ՠջժճս ՜կ՝ճխն՜ժ՜ձ դՠջ-
դՠջզռ ՠս ր՞պ՜՞ճջթճս՜թ ճջյբո ժ՜ակ՜ոպ՜շփ Կ՜ջ՟՜է՚ 1՝ «/// 
Յճս՟՜հ ժ՜ըՠռ՜հռ աՔջզոպճո զ ը՜մ՜վ՜հպզ, չ՜ոձ ՜հոճջզժ ՠս 
զձտձ ժ՜ըՠռ՜ս զձտՠ՜կ՝... դ՜՞՜սճջձ հ՜խդՠռ՜ս հԱղՠտո՜ձ՟-

ջբ///»: 126՜ «/// Պրխճո ի՜է՜թՠ՜է չ՜ոձ Քջզոպճոզ... ՜շ՜տզ-
ձճսդՠ՜ձ իՠպՠսՠ՜ռ///»փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. դ՜ձ՜տզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճսձ՜վճըճս՜թ, 
ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջ. դՠջդՠջ, ձ՜ՠս ՜կ՝ճխն՜ժ՜ձ յջ՜ժձՠջ՚ 
գձժ՜թփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ ՠս ՜ձժզսձձՠջգ՚ կ՜ղճս՜թ, պՠխ—պՠխ տՠջ-
թճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 6՜—89՝ [«Գզջտ Մՠժձճսդՠ՜ձ ՞ջճռձ Յճչ-

՝՜հ... ՜ջ՜ջՠ՜է պՠ՜շձ Պՠպջճոզ ՞ՠջզկ՜ոպ ՜ջտՠ-
յզոժճյճոզ Ախ՜կ՜էՠ՜ձ Ն՜ըզնՠս՜ձռսճհ, կզ՜՝՜-
ձզ Սջ՝ճհ Մ՜հջ Ադճշճհձ Ակՠձ՜հձ Հ՜հճռ Կ՜դճսխզժբ 
՞՜իզձ Էնկզ՜թձզ, ՜ս՜ջպՠ՜է հ՜կզ Տՠ՜շձ 1776, զ 
ոժա՝՜ձձ հճսձզոզփ Մՠժձճսդզսձ ՞ջճռձ Յճչ՝՜հ. (լՠշ. 
2718, 92՜, 93՜). 

՜. 6՜—9՜ [Գէճսը Ա — Բ՜ձ.] Ահջ ճկձ բջ հ0ոպբջ 

՜ղը՜ջիզ...փ [Մՠժձճսդ.] 0ոզպ, ճջ դ՜ջ՞կ՜ձզ՚ Տբջ... 

՝. 8՜—9՝ Գէճսը 2 (Բ) — [Բ՜ձ.] Ս՜իՠ՜է զ ձՠջտճ 

ՠջժձզռ...փ [Մՠժձճսդ.] Ս՜պ՜ձ՜հ հՠպ ՜թՠէճհձ ՜կՠ-

ձ՜հձ... 

՞. 9՝—11՜ Գէճսը 3 (Գ) — [Բ՜ձ.] Աձբթ րջձ զ-

սջ...փ [Մՠժձճսդ.] Յճ՝ չ՜ոձ ՠջՠտ յ՜պծ՜շզ արջ 

թձձ՟ՠ՜ձ զսջճհ ՜ձզթ՜ձբ... 

՟. 11՜—3՜ Գէճսը Դ — [Բ՜ձ.] Մզդբ ՝՜աճսկ ՜ձ-

՞՜կ էՠ՜է զռբ...փ [Մՠժձճսդ.] Եխզվ՜ա պՠոՠ՜է ազ 

Յճ՝... 

ՠ. 13՜—5՜ Գէճսը 5 (Ե) — [Բ՜ձ.] Աջ՟, ՜խբ ժ՜ջ-

՟՜...փ [Մՠժձճսդ.] Յ՜ձռՠ՜է ՞էըճնձ ՜ա՞զ... 

ա. 15՜—7՜ Գէճսը չՠռ (Զ) — [Բ՜ձ.] Կջժձՠ՜է 

՜՟ջբձ Յօ՝՜հ ՜ոբ...փ [Մՠժձճսդ.] Բ՜ջժճսդզսձ ՜ոպ 

այ՜պզեձ ՜ոբ... 

բ. 17՜—9՝ Գէճսը ՠօդձ (Է) — [Բ՜ձ.] Ոմ ՜յ՜տբձ 

բ զ՝ջՠս վճջլճսդՠ՜ձ չ՜ջտ...: [Մՠժձճսդ.] Ոմ ճտ ՜ձ՞զ-

պ՜ձ՜հ, դբ զռբ չ՜ջտ... 

գ. 19՝—20՝ Գէճսը Ը — [Բ՜ձ.] Կջժձՠ՜է ՜ձ՟ջբձ 

Բ՜խ՟՜պ՜հ Սօ՞ՠջ՜ռսճհ...: [Մՠժձճսդ.] Յր՝ ՠջ՜ձՠէզձ 

դբյբպ ըճձ՜ջիճսդՠ՜կ՝... 

դ. 20՝—3՝ Գէճսը Թ — [Բ՜ձ.] Կջժձՠ՜է ՜ձ՟ջբձ 

Յր՝՜հ ՜ոբ...: [Մՠժձճսդ.] Աշ ՝՜ձձ Բ՜խ՟՜պ՜հ ճջ ՜-

ո՜ռ... 

ե. 23՝—5՜ Գէճսը պ՜ոձ Ժ — [Բ՜ձ.] Աղը՜պՠ՜է 

՜ձլ՜կ՝ զկճչ...փ [Մՠժձճսդ.] Ախրդտձ զ ձՠխճսդՠ՜ձ... 

ե՜. 25՜—7՜ Գէճսը ԺԱ — [Բ՜ձ.] Կջժձՠ՜է ՜ձ՟-

ջբձ Սճվճջ՜հ Մզձՠռսճհ...: [Մՠժձճսդ.] Յզջ՜սզ ճջ ղ՜-

պ՜ըրոզ... 

ե՝. 27՜—8՝ Գէճսը ԺԲ — [Բ՜ձ.] Կջժձՠ՜է ՜ձ՟-

ջբձ Յճ՝՜հ, ՜ոբ...փ [Մՠժձճսդ.] Զճջ ՜ոՠձ ՜հո բ... 

ե՞. 28՝—31՜ Գէճսը ԺԳ — [Բ՜ձ.] Աի՜ ա՜հո ՜-

կՠձ՜հձ ՠպՠո...փ [Մՠժձճսդ.] Զկՠթճսդՠ՜ձռ զկ՜ոպճս-

դՠ՜ձ Աոպճսթճհ... 

ե՟. 31՜—2՝ Գէճսը ԺԴ — [Բ՜ձ.] Զզ ՜հջ ժ՜ձ՜ձ-

ռ՜թզձ ո՜ժ՜ս՜ժՠ՜ռ բ...փ [Մՠժձճսդ.] Ահո բ էզ ՜ձզ-

թզստ... 

եՠ. 32՝—4՝ Գէճսը ԺԵ — [Բ՜ձ.] Կջժձՠ՜է ՜ձ՟ջբձ 

Եխզվ՜աճս...փ [Մՠժձճսդ.] Ահո բ հ՜պժճսդզսձ ի՜ձծ՜ջՠ-

խ՜ռ... 



 

եա. 34՝—6՜ Գէճսը ԺԶ — [Բ՜ձ.] Կջժձՠ՜է ՜ձ՟-

ջբձ Յճ՝՜հ...փ [Մՠժձճսդ.] Եժՠ՜է բզձ կըզդ՜ջՠէ ՝՜ջՠ-

ժ՜կտձ... 

եբ. 36՜—7՝ Գէճսը ԺԷ — [Բ՜ձ.] Հճխկ՜ս՜ջ ժճջձ-

մզկ...փ [Մՠժձճսդ.] Հճխկ՜ս՜ջ ՜շձճս ՜ոպՠձ ավճջլճս-

դզսձ... 

եգ. 37՝—9՜ Գէճսը ԺԸ — [Բ՜ձ.] Կջժձՠ՜է ՜ձ՟-

ջբձ Բ՜խ՟՜պ՜հ Սօտՠռսճհ...փ [Մՠժձճսդ.] Բ՜խ՟՜պ Սօ-

տՠռզձ կզձմ էճս՜ս... 

եդ. 39՜—40՝ Գէճսը ԺԹ — [Բ՜ձ.] Կջժձՠ՜է ՜ձ՟-

ջբձ Յճ՝՜հ...փ [Մՠժձճսդ.] Աո՜ռՠ՜էտձ Բ՜խ՟՜պ՜հ դբ-

յբպ ի՜ո՜ջ՜ժ չծզշ բջ... 

զ. 40՝—2՜ Գէճսը Ի — [Բ՜ձ.] Կջժձՠ՜է ՜ձ՟ջբձ. 

Սճվ՜ջ՜հ Մզձՠռսճհ...փ [Մՠժձճսդ.] Սճվ՜ջ զ ՝՜ձզռձ 

Յր՝՜հ ըճեճշՠ՜է... 

զ՜. 42՜—4՜ Գէճսը ԻԱ — [Բ՜ձ.] Կջժձՠ՜է ՜ձ՟-

ջբձ Յճ՝՜հ...փ [Մՠժձճսդ.] Ի ՟բկո ՜կ՝՜ջղպ՜ռ ի՜ո՜-

ջ՜ժ՜յբո ՜ոբզձ... 

զ՝. 44՜—6՜ Գէճսը ԻԲ — [Բ՜ձ.] Կջժձՠ՜է ՜ձ՟-

ջբձ Եխզվ՜աճս...փ [Մՠժձճսդ.] Ահո բ ճմ ՜ո՜ռզ... 

զ՞. 46՜—7՜ Գէճսը ԻԳ — [Բ՜ձ.] Կջժձՠ՜է ՜ձ՟-

ջբձ Յճ՝՜հ...փ [Մՠժձճսդ.] Եխզվ՜ա աըձճջիճսդզսձ հ՜-

շ՜ն՜՟ջՠ՜ռ... 

զ՟. 47՜—8՝ Գէճսը ԻԴ — [Բ՜ձ.] Ըձ՟բջ Տբջ կճ-

շ՜ռ՜ձ...փ [Մՠժձճսդ.] Ահո ա՜ջկ՜ձտ ակզպո ՜կՠձզռ 

ոջ՝ճռ... 

զՠ. 48՝—9՜ Գէճսը ԻԵ — [Բ՜ձ.] Կջժձՠ՜է ՜ձ՟-

ջբձ Բ՜խ՟՜պ՜հ...փ [Մՠժձճսդ.] Աշ՜ժ՟ ՜ձճսձ դբյբպ 

ճսձզ ՝՜աճսկ պՠոճսդզսձո... 

զա. 49՜—50՜ Գէճսը ԻԶ — [Բ՜ձ.] Կջժձՠ՜է ՜ձ՟-

ջբձ Յճ՝՜հ...փ [Մՠժձճսդ.] Ահո բ, ճչ ՟ճս ՜ջտ՜հ՟ Բ՜խ-

՟՜պ... 

զբ. 50՜—1՝ Գէճսը ԻԷ — [Բ՜ձ.] Դ՜ջլՠ՜է հ՜սՠ-

էՠ՜է Յճ՝՜հ...փ [Մՠժձճսդ.] Է պՠո՜ժ զկձ ՠջ՟կ՜ձ... 

զգ. 51՝—5՜ Գէճսը ԻԸ — Աոպ ըրոզ ա՜ձիճսձճս-

դՠձբ զկ՜ոպճսդՠ՜ձ... 

զդ. 55՜—7՜ Գէճսը ԻԹ — Աոպ հզղՠէճչ գխլ՜հ 

՜ձռՠէճռձ... 

է. 57՜—9՜ Գէճսը Լ — Աոպ աժոժզթ ժջզռձ զ հ՜-

ձ՜ջ՞՜ձ՜ռ յ՜պկբ... 

է՜. 59՜—63՜ Գէճսը ԼԱ — Աոպ ի՜կՠոպրջբձ ՠձ-

դ՜՟ջբ... 

է՝. 63՜—4՝ Գէճսը ԼԲ — [Բ՜ձ.] Ես ՟՜՟՜ջՠ՜ռ 

Յճ՝ զ ըրոզռ...փ [Մՠժձճսդ.] Վՠջնզձ ՞էըճհ ՝՜ձզռձ Յճ-

՝՜հ... 

է՞. 64՝—6՝ Գէճսը ԼԳ — Աոպ կՠխ՜՟ջբ ՠս ՟՜ջլՠ-

՜է հճսո՜՟ջբ... 

է՟. 66՝—9՝ Գէճսը ԼԴ — Աոպ ՜ջ՟՜ջճսդՠ՜կ՝ 

՟՜պ՜ոպ՜ձզձ Աոպճսթճհ ռճսռ՜ձՠէ ժ՜կզ... 

էՠ. 69՝—70՝ Գէճսը ԼԵ — Աոպ Եխզճսո զ ըճձ՜ջ-

իճսդՠ՜կ՝ ՠս զ ախնճսկձ ոպզյբ... 

էա. 70՜—4՜ Գէճսը ԼԶ — Աոպ ըրոզ ազջ՜ժ՜ձռձ 

Աոպճսթճհ... 

էբ. 74՜—7՜ Գէճսը ԼԷ — Աոպ ըրոզ ա՜ի՜սճջ ՟՜-

պ՜ոպ՜ձ՜ռ... 

էգ. 77՜—81՝ Գէճսը ԼԸ — [Բ՜ձ.] Աոբ Տբջ ռՅճ՝ զ 

կջջժբ...փ [Մՠժձճսդ.] Ահէ՜՝՜ձրջբձ կջջժ՜ս զկ՜ձզ 

վճջլճսդզսձ... 

էդ. 81՝—3՝ Գէճսը ԼԹ — Աոպ ըրոզ ա՝՜ջճսռ ճ-

կ՜ձռ ժՠձ՟՜ձՠ՜ռ... 

ը. 83՝—6՜ Գէճսը Խ — Աոպ ըրոզ ա՜ձ՜մ՜շ ա-

՟՜պ՜ոպ՜ձբ... 

ը՜. 86՜—9՜ Գէճսը ԽԱ — Խրոզ ակձ՜ռՠ՜է հ՜պ-

ժճսդՠ՜ձռ ՠս ՝՜ջճսռ չզղ՜յզձ... 

ը՝. 89՜՝ Գէճսը ԽԲ — [Բ՜ձ.] Կջժձՠ՜է ՜ձ՟ջբձ 

Յճ՝՜հ...փ [Մՠժձճսդ.] Զ՜ձ՝՜ս արջճսդՠ՜ձռ աի՜ձ՞՜-

կ՜ձո էճսՠ՜է... ճջտ կ՜ոձ՜սճջ դ՜՞՜սճջտ բզձ հՠջժջզձ 

Ե՟օկ՜հ, ճջ ՝՜ե՜ձզսջ զ Թՠկձ՜ռզո, զ Սրտՠռզո ՠս զ 

Մզձՠռզո, ՠս ՜հէձփ 

— 89՝ [Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ իՠխզձ՜ժզ] Ախրդտ ՜շ 

Տբջ ՠս ղձճջի՜ժ՜էճսդզսձ — Փ՜շտ, յ՜պզս ՠս ՠջժջյ՜-

՞ճսդզսձ ՜կՠձ՜ոճսջ՝, ՜կՠձ՜արջ, ՜կՠձզկ՜ոպ ՠս ՜-

կՠձ՜՝՜ջզ ՠշ՜ձլձՠ՜հ ՠս կզ՜՝՜ձ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ՟՚ 

Հրջ ՠս Ոջ՟սճհ ՠս Հճ՞սճհ՟ Սջ՝ճհ, ճջ ՠպճսջ ժ՜ջճխճս-

դզսձ պըՠխթ կ՜պզձ զկճհ ձճս՜ոպզ թ՜շ՜հզ տճ՚ յզ-

պ՜ժ Պՠպջճոզ ՠյզոժճյճոզ ՠս Սջ՝ճհ Ադճշճհ Էն-

կզ՜թձզ ձճսզջ՜ժզ ճջ՟ճհ Աէյՠջդճոզ, ճջ՟ճհ Ախ՜կ՜էզ 

Ն՜ըզնՠս՜ձռճհ, յ՜ջ՜յզէ հԵս՟ճժզ՜հ տ՜խ՜տզ ՜շ 

Լճսթճսկձ ՞ջճռ կՠթզ թ՜շ՜հզձ տճհ ոջ՝ճհձ Յճ՝՜հփ Աջ՟, 

ըձ՟ջՠկ զ ՝՜ջՠ՞դճսդՠձբ՟, ազ ճջյբո ՜խրդզստ Յճ՝՜հ 

ձՠջճսկձ ղձճջիՠռՠջ ոը՜է՜ձ՜ռ ՠջՠռճսձռ ՝՜ջՠժ՜կ՜ռ 

ձճջզձ, ձճհձյբո ՠս կՠա, ՠդբ հգձդ՜ռո ոճջզձ կ՜ջ՟ժր-

ջբձ զձմ ՞դՠ՜է զռՠկտ, ժ՜կ չջզյՠ՜է զ ի՜ջ՜ա՜պ զկ՜-

ռճս՜թճռ ըճջզձ ՝՜ձզռո, ՝՜ջՠըրոճսդՠ՜կ՝ ձճջզձ, ձՠ-

ջՠոռՠոփ Ն՜ՠս գձդՠջռճխ՜ռ ոճջզձ ՝՜ռռՠո ըակզպո 

տ՜ն զկ՜ձ՜է աարջճսդզսձ ՝՜ձզռձ, ճջյբոազ պՠո՜ժ՜ձ 

՝՜ձզռձ ճսոկ՜կ՝ ղ՜ջեզռզձ զ ՞ճջթձ՜ժ՜ձ ՜շ՜տզձճս-

դզսձ ՜շ զ ի՜ծճհ՜ձ՜է տՠա ՠս ի՜ո՜ձզէ վջժճսդՠ՜ձ: 

Ն՜ՠս ազ տՠա ի՜ձ՞ճսռՠ՜է ի՜հջձ զկ՚ Աէյՠջդճո, ՠս 

աՠխ՝՜հջոձ զկ՚ աՊրխճո ՠս աՄժջպճսկ ՜ջե՜ձզ ՜ջ՜ո-

ռՠո ճխճջկճսդՠ՜ձ, տ՜սճսդՠ՜ձ ՠս դճխճսդՠ՜ձ կՠխ՜ռ, 

յ՜ջ՞ՠսՠէճչ ձճռ՜ աի՜ձ՞զոպձ հ՜սզպՠձզռփ Ահէՠս զձլ, 

իզտճհո, ճջ զ՝ջՠս աձ՜ս պ՜պ՜ձՠ՜է ժ՜կ զ թճչ ՜ղը՜ջ-

իզո, էՠջ խՠժ՜չ՜ջ, վջժՠ՜ զ թվ՜ձ՜ռ կՠխ՜ռ ՠս ՜շ՜ն-

ձճջ՟ՠ՜ զ ձ՜ս՜ի՜ձ՞զոպձ ը՜խ՜խճսդՠ՜ձ պ՜էճչ 

ա՝՜ջՠյ՜ղպ ժՠ՜ձ ՠս աՠջն՜ձզժ չ՜ըծ՜ձ, ճջյբոազ 

՜ջե՜ձզ ՠխբռ ատՠա գձ՟ Յճ՝՜հ ՠս գձ՟ ոճսջ՝ո տճ վ՜-

շ՜սճջՠէ զ հ՜սզՠ՜ձո. ՜կբձփ 

Հ՜հռՠկ զ տբձ, կզ պ՜ջ ա՜ձլձ զկ վճջլճսդզսձ, 



Ես դբ պ՜ռՠո՚ պճսջ գձ՟ Յճ՝՜հ աի՜կ՝ՠջճսդզսձ. 

Տճսջ զձլ ՜շ ՝՜ձո տճհզձ՜ղճսձմո ապՠձջ ՠս ն՜ձ 

Ես աճջ ոժո՜հռ ի՜ձ՞ճհձ Յճ՝՜հ ՜թ զ չ՜ըծ՜ձփ 

Ի դզս ՜ա՜պճսդՠ՜ձ տո՜ձճսմճջո ՠս ժբո (50×24, 

5=1225+551=1776) 

Տբջ ժ՜պ՜ջՠ՜ռ լՠշ՜կ՝ պջյզո էճսթկ՜ձո ի՜ձ-

՟բո, 

Ի հճսձզոզ ոժա՝՜ձ ՟զյՠռ՜ս ոճջզձ չ՜ըծ՜ձփ 

Բ. 91՜—118՜ [Ք՜ջճա պ՜ջՠժ՜ձ ՜ջ՜ջՠ՜է Պՠ-

պջճոզ չ՜ջ՟՜յՠպզ Ն՜ըզնՠս՜ձռսճհ Ախ՜կ՜էՠ՜ձ զ 
վ՜շո ՠս զ յ՜պզս պձրջբձճսդՠ՜ձ Տՠ՜շձ կՠջճհ 
Քջզոպճոզ... հ՜կզ Տՠ՜շձ 1771—զձ ՠս դճս՜ժ՜ձճս-
դՠ՜ձո կՠջճսկ ՌՄԻ (1771). լՠշ. 174, 38՜] 

1. 91՜—9՝ Յ՜խ՜՞ո ըճձ՜ջիճսդՠ՜ձ ՠս ՝՜ջլ-

ջճսդՠ՜ձ ձճջ՜ — Իկ՜ոպճսդզսձ Հրջ Յզոճսո ած՜ձ՜-

յ՜ջիո վջժճսդՠ՜ձ... 

2. 92՝—4՝ Յ՜խ՜՞ո տջզոպճոձբ՜ժ՜ձ ի՜ս՜պճհ 

— Կՠձ՟՜ձճսդՠ՜ձ ՜խ՝զսջձ Յզոճսո չծշբ ըրոՠէճչ ՜շ 

Հ՜հջ... 

3. 94՝—6՜ Յ՜խ՜՞ո հճսոահ ՠս ի՜ջժ՜սճջճս-

դՠ՜ձ ձճջզձ — Յճսո՜ռ՜տ հ՜ձճսձ զ ՜ձլձ զկ... 

4. 96՜—7՝ Վ՜ոձ Յխճսդՠ՜ձ Աոպճս՜թ՜կրջձ — 

Տբջ ՜ջ՜ջ ատՠա. Եջ՞. Բձ՜՝՜ձո ՜հո ճսձզ Ե կ՜ոճսձո... 

5. 97՝—8՜ Յ՜խ՜՞ո ՠջՠտ՜կՠ՜հ Ըձթ՜հկ՜ձ Կճ-

ոզձ զ պ՜ծ՜ջձ — Մճսթբտ ազո զ պճսձ ՞զձսճհ, ժ՜ջ՞ՠ-

ռբտ զ չՠջ՜հ զկ աոբջ... 

6. 98՜—104՜ Ք՜ջճա Ե. Ի չՠջ՜հ Ասՠպՠ՜ռ Կճս-

ոզձ — Ահո իջՠղպ՜ժձ. Ոսջ՜ը էՠջ ՝ՠջժջՠ՜է՟... Զ՜հո-

կ՜ձբ ՜կՠձ՜հձ զձմ պՠո՜ձՠէզ բ... 

7. 104՜—9՝ Յ՜խ՜՞ո Տ՜ջՠկպզձ — 0ջիձՠոռզ 

յո՜ժ պ՜ջսճհ տ՜խռջճսդՠ՜ձ տճ: Ի ժ՜պ՜ջզէ պ՜ջ-

սճհձ... 

8. 109՝—15՝ Ես ՠխՠս ՝՜ձ Տՠ՜շձ ՜շ Յրձ՜ձ — 

Յգձդ՜ռո յ՜պկճսդՠ՜ձո 12 ՝՜ձո չ՜հՠէճսմ չ՜ջժ՜ձզկ 

ըրոզէ... 

9. 115՝—8՜ ԻԵ. Յ՜խ՜՞ո արջճսդՠ՜ձ, աճջ ոջ-

՝՜ա՜ձ Հ՜խճջ՟ճսդզսձ պ՜ռ ի՜ս՜պ՜ռՠ՜է իճ՞սճհձ 
— Զ՜ձ՜ա՜ձ թ՜թժ՜՞զջո ղձճջիբ ոջ՝՜ա՜ձ ըճջիջ՟ճհո 

ոճսջ՝ ՞զջձ... պՠո՜ձՠէ աձ՜, ՟զկբ/// (ղ՜ջ. դՠջզ)փ 

Գ. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձտ ԺԷ ՟.] 

— 1՝, 126՜ [Բ՜ձտ ա՜ձ՜ա՜ձտ] 

՜. 1՝ Յճս՟՜հ ժ՜ըՠռ՜հռ աՔջզոպճո զ ը՜մ՜վ՜հ-

պզ, չ՜ոձ ՜հոճջզժ ՠս զձտձ ժ՜ըՠռ՜ս զձտՠ՜կ՝... 

՝. 1՝ Պջզդ(///)ձճո. Պ՜ջժՠղպճսդՠ՜ձ ՠջդ՜ժ՜հձ 

ՠս ճսպՠէ, գկյՠէ ՠս ըրոզէ... 

՞. 1՝ Քջզոպճո ՝ձճսդՠ՜կ՝ բ Ոջ՟զ Աոպճսթճհ... 

՟. 1՝ [Ի] դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձ Դզճժխՠպզ՜ձճոզ ՠս 

՟՜պ՜սճջճսդՠ՜ձ Տ՜պզձճոզ զ տ՜խ՜տձ Նզժճ՟զկՠ՜հ 

մ՜ձո՜ռ ոճսջ՝ Գբճջ՞ չ՜ոձ յ՜ղպՠէճհ աժշ[ճռ]... ՠջ-

ժ՜դզ ժրղզժո ՝ՠսՠշՠ՜է ձՠջժ՜հճսդՠ՜ձ Մ՜տոզկզ՜ձճ-

ոզ ՠս Դզճժխՠպզ՜ձճոզ /// (1 ՝՜շ նձնճս՜թ): 

ՠ. 1՝ Քջզոպճո՚ ի՜կ՝՜ջլ՜ս Աոպճս՜թ՜թզձձ՚ չՠ-

ջ՜վճըՠռ՜ս, Եձճչտ ՠս Եխզ՜՚ չՠջ՜ռ՜ձ... ազ ՠո բզ, ճջ 

ձճռզձ լՠշրտ ՜շձճսզ աճխճջկճսդզսձ զ լՠշ՜ռ լՠջճռփ 

ա. 1՝ Տբջ դճխ ա՟՜ հ՜հոկ ՜կՠձ՜հձ ՠսո կզձմՠս 

ղճսջն ա՟[՜պ՜ոպ՜]ձ՜ռ... Ս՜սճսխ ՠի՜ջ ի՜ա՜ջո ՠս 

Դ՜սզդ՚ ՝զսջոփ Նզժրէ ՜ժոձձ /// դ՜՞՜սճջձ հ՜խդՠռ՜ս 

հԱխբտո՜ձ՟ջբփ 

բ. 126՜ Պրխճո ի՜է՜թրխ Քջզոպճոզ, Պրխճո ի՜է՜-

թՠ՜է չ՜ոձ Քջզոպճոզ... զ էջ՜ձ՜է պ՜ջսճհձ ա՜հձ չՠ-

ջ՜՞ջՠ՜է 7 պՠո՜ժ ՜շ՜տզձճսդՠ՜ձ իՠպՠսՠ՜ռփ 

գ. 126՜ Ոոժե՝ՠջ՜ձ. Պ՜պզե ՠս ՝՜ջժճսդզսձ Աո-

պճսթճհ ճմ կզ՜հձ չջբե ՜շձճս զ դղձ՜կՠ՜ռ, ՜հէՠս հ՜ձ-

յզպ՜ձՠ՜ռ... 

դ. 126՜ [Աձճս՜ձտ կ՜պՠձ՜՞ջ՜ռ] — Դզճձբոզ-

ճո, Յշբ[դբճո], Սՠխ՝[ՠոպջճո], Ադ՜ձ՜ո, Կզսջՠխ Ե-
ջճսո՜խբկ՜ռզձ, Եվջՠկ Խճջզձ, Բ՜ջոՠխ, Գջզ՞ճջ Աո-
պճս՜թ՜՝՜ձ, Գջզ՞ճջ Նզսո՜ռզ, Եյզվ՜ձ Կզյջ՜ռզ, 
Յճի՜ձ Ոոժբ՝ՠջ՜ձ, Կզսջՠխ Ախՠտո՜ձ՟ջ՜ռզ (՜հո-

տ՜ձ)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 3՜ (ԺԸ ՟., ղխ՜՞զջ) Ոչ ոզջՠէզտ զկ, ազ ՜հո 

՞զջտո ղ՜պ է՜ս ՞զջտ բ, ճչ ճտ գձդՠշձճս է՜ս ՝՜ձ զկ՜-

ձ՜հփ 

2. 1՜ Ըոպ՜կյրէճս կբնձ Ռ (1000)աճջ՟կփ 126՝ 

Աջ՜ջՠ՜է բ Պՠպջճո չ՜ջ՟՜յՠպբ Ն՜ըզնՠս՜ձՠռճհփ 

Կ՜դճխզժճոզձ ՜կՠձ՜հձ Հ՜հճռփ Ըձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս ղձճջ-

ի՜պճս Ադճշփ Ախ՜կ՜էՠ՜ձփ Ձՠշ՜կ՝ Մ՜դբճո ՜ձյզ-

պ՜ձփ 
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 ԺԶ — XVI 

ԳՐԻՉ՚ Մ՜ջպզջճոփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Աջզոպ՜ժբո չջ՟.փ 
ԹԵՐԹ՚ 624+1 (ժջժ. 113). մ՞ջճս՜թ՚ 623՝փ ՊՐԱԿ՚ Գ—ԾԷ×12 

(Գ, Դ, Զ, ԾԵ 11, Ե 4)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 25,5×19փ ԳՐՈՒ-

ԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 33փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜-
՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ ՟շձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ 
ժ՜ջկզջ ՟ջճղկճս՜թ ժպ՜սփ 



 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 77՜, 
166՝, 238՝, 308՜, 374՜, 436՜, 543՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 
ժ՜ռզձ (42՜, 263՝), ՝ճսո՜ժ՜ձ, դշմձ՜հզձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ 
ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջ, դշմձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜պդբճոզփ Ժ ՟.: 
1 (Ա)+1 (Բ), ոպ՜ռճս՜թ կբժ դՠջդզ գձ՟ՠջժ՜հձ՜ժզ ՠջժպ՜ժճս-
կզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ՝ճէճջ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ Բ՜, 
Բ՝, Ա՝, Ա՜ «/// ազ կՠշ՜ձ ճջ ըձ՟ջՠզձ ա՜ձլձ... ՟՜ջլՠ՜է ՜շձճս 
՜թբ աձ՜///» (Գ 3 — Դ 8)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. չՠջ՜ձճջճ՞ճս՜թ, դջնճս՜թ ճս ճջճղ դՠջ-
դՠջ ըճսձ՜ռ՜թ, ՜շ՜նզձ ՠջժճս յջ՜ժձՠջգ դ՜վ՜թ, ժ՜ակզ ժ՜-
ղզձ՚ դՠդՠս՜ժզ տՠջթճս՜թ, ՜ձժզսձձՠջգ՚ կ՜ղճս՜թ, ՟շձ՜ժգ՚ չձ՜-
ոճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1՜—620՝ [Նՠջոզոզ Լ՜կ՝ջճձ՜ռսճհ Մՠժձճս-

դզսձ Ս՜խկճո՜ռ] 

Տՠո լՠշ. 990, 2՜—730՝. Նը՟ջ, ձը./մզտփ ՜/1՜—

77՜ (ոժ. դՠջզ «/// [ճմ ՞զպբջ դբ Աոպճս՜թ] կ՜ջ՟ճհ ճսձժձ 

՟ձբ.../)փ ՝/77՜—166՝փ ՞/166՝—238՝փ ՟/238՝—308՜փ 

ՠ/308՜—73՝փ ա/374՜—436՜փ բ/436՜—542՝փ գ/543՜—620՝փ 

Յզղ. իՠխ./մզտփ 

1. 620՝—2՜ Ն՜ը՜՟ջճսդզսձ հզղ՜պ՜ժ ճ՞ճխ՜ռ 

իճ՞ՠէզռ զ ոճսջ՝ պ՜շո — Աոպճս՜թ՜հզձ կ՜ջ՟՜ոզ-

ջճսդՠ՜ձ ձ՜ը՜ըձ՜կճսդզսձ... 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՆԱԽԱԳԱՂԱՓԱՐ 0ՐԻՆԱԿԻ 

622՜ Յզղ՜պ՜ժ՜ջձ ոճսջ՝ պ՜շզո ՠս ՜ոպճս՜-

թ՜ը՜սո կ՜պՠձզո... — Փ՜շտ տՠա, ՜ձո՜իկ՜ձ ՜ձճսձ 

ՠս ՜ձաճս՞՜ժ՜ձ ՜ձլձ՜սճջճսդզսձ... վճը՜ձ՜ժ ճսը-

պզձ հՠժՠխՠռզո աճս՜ջծ՜ռՠ՜է ՠս ՜շ՜տՠէ՜ժ՜ձ ՠս 

կ՜ջ՞՜ջբ՜ժ՜ձփ 

Պ՜պկ՜ժ՜ձ ճջՠսբ ճսղ՜՞ջ՜ս պՠխՠժճսդզսձ մզտփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

14՝ Սպ՜ռճխզ ՞ջճհո ՠս զսջճռձ չ՜ջլո ՝՜ջՠ՜ռ 

յ՜ջ՞ՠսՠոռբ Քջզոպճո Աոպճս՜թ ՠս կՠխ՜ռ ՠս հ՜ձռ՜-

ձ՜ռ դճխճսդզսձ ՜ջ՜ոռբ (ձկ՜ձ՚ 30՜, 77՜, 103՝ ՠս 

՜հէճսջ)փ 

308՜ Ոչ ՜ոպճս՜թ՜ոբջ ՜ձլզձտ, հճջե՜կ ի՜ձ՟զ-

յզտ ՜ոպճս՜թ՜ի՜ծճհ Ս՜խկճո՜ռ Մՠժձճխզո հզղՠռբո-

նզտ հ՜խ՜սդո լՠջ աոպ՜ռճխզ ՞ջճռոփ 

622՝ Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ կ՜պՠձզո — Աոպճս՜թ 

Բ՜ձձ զսջ ՜ձի՜ո ՞զպճսդՠ՜կ՝ձ ՠս ՞ճջթ՜ժռճսդՠ՜կ՝ 

Հ՜սջ ՠս Սճսջ՝ Հճ՞սճհձ ոպՠխթ՜՞ճջթՠ՜է աՠջժզձո ՠս 

աՠջժզջ... // (623՜) հՠպ վ՜շ՜սճջՠ՜է Աշ՜տՠէճհձ հ՜-

ջՠ՜ձ ոճսջ՝ ի՜հջ՜յՠպտձ ՠս ՟՜ջլՠ՜է ի՜ոպ՜պՠռզձ 

ա՜շ՜տՠէ՜ժ՜ձ ո՜իկ՜ձո ժ՜ձճձ՜[ռ] ճսխխ՜վ՜շ ի՜-

ս՜պճհ զ վ՜շո Սճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձփ 

Յզղ՜պ՜ժ ոճսջ՝ ՞ջճհո` աԱջզոպ՜ժբո չ՜ջ՟՜-

յՠպձ հզղՠռբտ զ Տբջ ի՜ձ՟ՠջլ կզՠխՠձ ՠխ՝՜ջտձ, աճջ 

Տբջ Աոպճս՜թ չ՜հՠէՠէ պ՜ռբ. ՜կբձփ Աձ՜ջե՜ձ ՞ջմզո՚ 

Մ՜ջպզջճոո հզղՠռբտ զ ՝՜ջզ ՠս դճխճսդզսձ կՠխ՜ռ կՠ-

ջճռփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

Պ՜իյ՜ձ՜ժ՚ Ա՜ (Նրպջ՞զջ) Յզղ՜պ՜ժ բ ի՜կՠխ 

՝՜ձտ աոճսջ՝ ՞զջտո` Տ՜դՠս՜ռզ Ղճսժ՜ո չ՜ջ՟՜յՠ-

պզձփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 613՝ Գզջտո Սճսջ՝ Էնկզ՜թձզ բփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ Պ՜իյ՜ձ՜ժ՚ Ա՜, Բ՝, 397՝, 623՝փ 
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 ԺԴ — XIV 

ԹԵՐԹ՚ 241+2 (ժջժ. 1, 160). մ՞ջճս՜թ՚ 1՜՞, 6՝—9՝փ ՊՐԱԿ՚ 
Ա—ԺԷ×16 (Գ—Ը 12, ԺԱ 9)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, պ՜ջ՝ՠջ՚ 1—15, 
136—239փ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 25,5×17փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձ, կզ՜ոզսձ՚ 
113՜—9՝փ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջ, ձրպջ՞զջ՚ 2՜—6՜, 113՜—9՝փ ՏՈՂ՚ 
30—40փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ ՟շձ՜ժճչ, 
կզնճսժգ՚ ոպճս՜ջ՜դճսխդ, ՜ոպ՜շգ՚ ժ՜ջկզջ ՟ջճղկճս՜թ ժպ՜սփ 
ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 3 չՠջնզռ Ա՚ դճսխդ, ԲԳ՚ կ՜՞՜խ՜դփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 1՟, 10՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ դշմձ՜հզձ (1՟), ՝ճսո՜ժ՜ձ (10՜)փ 
Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջ (1՟, 10՜), ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջ (211՜)փ 
Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. դջնճս՜թ ճս ղ՜պ դՠջդՠջ ըճսձ՜ռ՜թ, 
թ՜հջՠջգ կ՜ղճս՜թ, չՠջ՜ձճջճ՞ճս՜թ, ճջճղ դՠջդՠջ ժ՜ջկջ՜սճսձ 

(136—239), կ՜ո՜կ՝ ռՠռ՜ժՠջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ ՜ձժզսձձՠջճսկ 
կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 1՟—239՝ Նՠջոզոզ [Լ՜կ՝ջճձ՜ռսճհ Մՠժձճս-

դզսձ Ս՜խկճո՜ռ] 

Տՠո լՠշ. 990, 2՜—730՝. Նը՟ջ./1՟—2՜փ  Նը. /2՜—

6՜փ ՜/10՜—113՝փ ՝/114՜—211՜փ ՞/211՜—39՝ (կզձմՠս ԽԱ 

ո՜խկճոզ կՠժձճսդզսձգ. «...ՠջժզջ Զ՜՝ճխճչձզ ՠս Նՠվդ՜խզ-

կ՜հ հ՜հձ ժճհո Յճջ՟՜ձ՜ձճս եճխճչ///». ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 



205՜ Ոՙի, ճՙի, հ՜հոկ պՠխճն ա՜ժշ՜հո ի՜ձզձփ 

211՜ Սպ՜ռճխզ ՞ջճռո ճխճջկՠոռզ Քջզոպճո Աո-

պճս՜թ հզսջճսկ ՞՜էոպՠ՜ձձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

Պ՜իյ՜ձ՜ժ Ա՝ (Նրպջ՞զջ) Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ 

ո՜ջժ՜ս՜տ Սպՠվ՜ձձճոըո ՞ջՠռզ դվզձ ՌՃՂ ՠս կբժզձ 

(1742) // (՜ձգձդՠշձՠէզ)փ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ Պ՜իյ՜ձ՜ժ Բ՜ Ս՜խկճոզ կՠժձզմ, ՜-

ո՜ռՠ՜է Նբոջոբոզ ՜ջտՠյզոժճյճոզ Տ՜ջոճսձճհ Կզէզ-

ժՠռճհփ Պ՜իյ՜ձ՜ժ՚ Բ՝, Գ՝փ 

1177 
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Սպ՜կյրէ, Աջաջճսկ ՌՃԲ — 1653 

ԳՐԻՉ՚ Յ՜ջճսդզսձ պզջ՜ռճս Սՠ՝՜ոպ՜ռզ, Զ՜տ՜ջզ՜ Ջճս-
խ՜հՠռզփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Զ՜տ՜ջզ՜ Ջճսխ՜հՠռզփ 

ԹԵՐԹ՚ 332. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜՝, 283՝, 331՜—2՝փ ՊՐԱԿ՚ 
1×1+Ա—ԻԸ×12 (ԻԴ 13, ԻԸ 4)+1×2փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՟ջճղկճչ: 
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 21,5×15փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 
32փ ԿԱԶՄ՚ ոՠս ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդփ ՊԱՀ-
ՊԱՆԱԿ՚ 1+1, դճսխդփ 

 
 
 
 
 
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ 

Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ճսջճս՜՞թ՜հզձփ 
ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. կ՜ո՜կ՝ ռՠռ՜ժՠջ, դ՜ձ՜տզռ ՞ջ՜՟՜ղ-

պգ ՞ճսձ՜վճըճս՜թ, ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջ, դջնճս՜թ ճս ՟ՠխձ՜թ 
դՠջդՠջ, վճտջ յ՜պշճս՜թտձՠջ, էճսո՜ձռ՜հզձ ՠաջ՜ի՜պճսկձՠջփ 
Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ տՠջթճս՜թ, ՜ձժզսձձՠջճսկ՚ կ՜ղճս՜թ, դզժճսձտզ ՠա-
ջգ՚ յ՜պշճս՜թփ 

 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 2՜—231՜, 247՜—53՝ [Նՠջոզոզ Լ՜կ՝ջճձ՜ռ-

սճհ Մՠժձճսդզսձ Ս՜խկճո՜ռ] 

Տՠո լՠշ. 990, 2՜—730՝. Նը/մզտփ ՜— ՝/մզտփ ՞/2՜—

109՝փ ՟/109՝—221՝փ ՠ/247՜—53՝ (կզ՜հձ ՀԲ ո՜խկճոգ)փ ա/-

մզտփ բ/222՜՝ (ի՜պճս՜թ ՃԹ Ս՜խկճոզռ. «Աո՜ռ Տբջ ռՏբջ զկ, 

ձզոպ գձ՟ հ՜նկբ զկբ... ՠս Հ՜հջ հ՜նճխճսդՠ՜կ՝ չժ՜հբ ՜ջ՟՜ջ 

զջ՜ս՜ձ՜ռձ»)փ գ/222՝—31՜ (կզ՜հձ ՃԻԷ, ՃԼ, ՃԼԶ ո՜խկճոձՠ-

ջգ)փ Յզղ. իՠխ./մզտփ 

Բ. 231՝—46՜ [Յ՜հպձճսդզսձ Յճչի՜ձձճս] — Յճ-

ի՜ձձբո ՜շ ՠրդձ հՠժՠխՠռզո ճջ հԱոզ՜հ. Շձճջիտ գձ՟ 

լՠա ՠս ը՜խ՜խճսդզսձ... 

Գ. 246՜՝ [Նՠջոզոբ Լ՜կ՝ջճձ՜ռսճհ Յզղ՜պ՜ժ՜-

ջ՜ձ դ՜ջ՞կ՜ձճսդՠ՜ձ Յ՜հպձճսդՠ՜ձձ Յճչի՜ձձճս] 
— Ահո Յ՜հպձճսդզսձ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ ՜սՠպ՜ջ՜ձմզձ Յճ-

չ՜ձձճյ... 

Դ. 254՜—7՜ Խջ՜պ իճ՞բղ՜ի Յճչ՜ձձբո չ՜ջ-

՟՜յՠպզ ՜ո՜ռՠ՜է — Աջ՜ջ Աոպճս՜թ ակ՜ջ՟՚ իճ՞զ 

ՠս ակ՜ջկզձ... 

Ե. 257՜—70՝ Դ՜ս՜ձճսդզսձ Հ՜հճռ ՜ա՞զ 

՜. 257՜—8՜ Վ՜ոձ կ՜ջ՟ՠխճսդՠ՜ձ Քջզոպճոզ 

— Հ՜ս՜պճչ ըճոպճչ՜ձզկտ ՠս ՠջժզջյ՜՞՜ձզկտ աճս-

՞՜յվ՜շ կզճսդՠ՜ձ... 

՝. 258՜—66՜ Թբ ճջյբո բ կզ՜ճջճսդզսձ — Ահեկ 

կ՜պզռճստ ՜շ ժՠձո՜պճս Փջժզմձ կՠջ Յզոճսո Քջզո-

պճո... 

՞. 266՜—7՜ Հ՜ջռկճսձտ ՞ՠխՠռզժ Վ՜ոձ Բ ՝ձճս-

դՠ՜ձ — Հ՜ջռ՜ձզկտ ա՝՜ե՜ձճխտտ, դբ Մ՜ջզ՜կ ճ՛ջ 

՝ձճսդզսձ թձ՜ս... 

՟. 267՜—8՜ Վժ՜հճսդզսձտ զ Սճսջ՝ Գջճռ Վ՜ոձ 

Սճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ — Ոխճջկճսդՠ՜կ՝ Տՠ՜շձ էզ ՠխՠս 

ՠջժզջ ՝՜ձզս Տՠ՜շձ... 

ՠ. 268՜՝ Վժ՜ճսդզսձտ զ ՞ջճռ Վ՜ոձ կ՜ջ՟ՠխճս-

դՠ՜ձ — Ն՜ը ՜ո՜ռ Աոպճս՜թ Ա՝ջ՜ի՜կճյ, դբ զ ա՜-

ս՜ժզ տճսկ... 

ա. 268՝—9՜ Վ՜ոձ Ծձըձ՟ՠ՜ձ Քջզոպճոզ Աո-

պճսթճհ ՝՜աճսկ չժ՜ճսդզսձտ — Ես ձ՜ըտ՜ձ ա՜կՠձ՜հձ 

Ա՟՜կ կ՜ջ՞՜ջբ՜ռ՜ս... 

բ. 269՜—70՜ Վժ՜ճսդզսձտ զ կ՜ջ՞՜ջբզռ Վ՜ոձ 

մ՜ջմ՜ջ՜ձ՜ռ Քջզոպճոզ — Ն՜ը ազ ՜ոբ կ՜ջ՞՜ջբձ 

Զ՜տ՜ջզ՜հ. Հ՜ջզռ իճչզսձ ՠս ռջւՠռ՜ձ իրպ... 

գ. 270՜՝ Վժ՜[հ՜]՝՜ձճսդզսձտ Վ՜ոձ դ՜խկ՜ձ 

— Ն՜ը ճջ ՜ոբ. Հ՜ձ՞՜ս Աոպճս՜թ հ՜սճսջձ Է—ՠջրճջ-

՟զ... 

Զ. 270՝—1՝ Դոջճչ՜ձտ ՜ձլզձ — Ահէ չ՜հ բ զձլ 

ՠս ՠխճսժ ՠկ ՠո, չ՜ոձազ մզտ ՜ըպ զձմ, ճջ ճմ ՞ՠջՠ՜ռ 

ակզպո զկ... 

Է. 270՝—4՜ Եփզվ՜ձճհ Կզյջ՜ռճհ ոճսջ՝ ՠյզո-

ժճյճոզ ՜ո՜ռՠ՜է Վ՜ոձ Ս՜խկճո՜ռ — Զ՜կՠձ՜հձ 

աճջ զձմ ՜ո՜ռ ի՜հջ կՠջ Ադ՜ձ՜ո... 

Ը. 274՜՝ Յճի՜ձբո Գ՜շձՠռճ ՜ջ՜ջՠ՜է ըՍպճս-

՞ճսդզսձ — ԶՍ՜խկճոո Դ՜սդզ կ՜ձ՜ս՜ձ՟ դբ աՠջ՞ Հճ-

՞ճհձ Սջ՝ճ... 

Թ. 274՝—5՜ Գճչ՜ո՜ձտ Ս՜խկճոզձ բ [հԱշ՜տՠէ 

չ՜ջ՟՜յՠպբ] — Բ՜ձտ Ս՜խկճոզձ բ յ՜պճս՜ժ՜ձ/ 

Լռՠ՜է Հճ՞ճչ ՜ոպճս՜թ՜ժ՜ձ... 

Ժ. 275՜—6՝ Վ՜ոձ մճջզռ ՜դճշճռ — Ի մճջզռ ՜-

դճշ՜ժ՜է՜ռ, ճջ գոպ ՜սՠպ՜ջ՜ձմ՜ռ Մ՜դբճոզ պՠխձ 

աԱձպզճտ... 

ԺԱ. 277՜—8՜ Վ՜ձ՜ժ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզ ՜ո՜-

ռՠ՜է Թ՜թբճոզ ՜շ՜տՠէճհձ — Կՠձո՜՝ճսը ոճսջ՝ Ասՠ-

պ՜ջ՜ձգձ աԹ՜թբճո ՜շ՜տՠ՜էձ ԲԺ—ձզռձ ՜ոբ... 



 

ԺԲ. 278՜—9՜ Վ՜ոձ Ճջ՜՞՜էճսռզ — Հ՜ջռ. Զզ՛ձմ 

բ Ճջ՜՞՜էճսռձ, ճջ էճսռ՜ձՠկտ: Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Ի ՞ջճռ բ 

ծղկ՜ջզպ... 

ԺԳ. 279՜—83՜ [Հ՜ջռկճսձտ ՠս յ՜պ՜ոը՜ձզտ] 

՜. 279՜՝ Վ՜ոձ դ՜ռՠ՜է յ՜պ՜շզձ, աճջ ՠպ 

Յզոճսո Յճս՟՜հզ — Աշ ՜հ՟ յ՜պ՜ոը՜ձզ, դբ զ նճսջձ 

ՠդ՜ռ... 

՝. 279՝—80՝ Եջժջճջ՟. Թբ չ՜ոձ բ՛ջ նճսջ ը՜շ-

ձՠձ զ ըճջիճսջ՟ձ — Աշ ՜հո յ՜պ՜ոը՜ձզ, ՠդբ այ՜-

պ՜ջ՜՞ ձ՜ը ՠս ՜շ՜նզձ Քջզոպճո... 

՞. 280՝—1՝ Եջջճջ՟ ՞էճսըձ Յ՜խ՜կո ՝զջժ՜դճս-

ջզձ — Եդբ ա՝զջժ՜դճսջձ ճմ Տբջձ, ճմ ՜շ՜տՠ՜էտ ՠս ճմ 

ի՜հջ՜յՠպտ ՜ո՜ռզձ... 

՟. 281՝—3՜ Չճջջճջ՟ ՝՜ձ աճջ ՜ոՠձ, դբ. Հ՜հտ 

մճսձզձ աԷ ըճջիճսջ՟ — Աշ ՜հտ յ՜պ՜ոը՜ձզ պ՜կտ, 

ձ՜ը: Եդբ ճմ բ յ՜ջպ... 

Կզռ ՝ձ՜՞ջզռ, ՞ջմզռ՚ «Եդբ ժ՜կզո ճջ ՟ՠսձ մզ վճջլբ 

ատՠա, ժ՜կ ՜ըպ՜իճոճսդզսձ մզ էզձզ տՠա հՠջ՜ազ, ձ՜ ՟ճս կզ 

հ՜ձժճխձճ չՠջ՜ ձձնՠէ ի՜ձ՞զոպ, ՜հէ ձզոպ ժ՜կ ժժաՠէճչ ձզջ-

իբ, ազ վճջլ՜թ բ ծ՞ձ՜սճջ՜ռ ՠս ոճսջ՝ հ՜ջՠ՜ձռ ոպճհ՞ բ. ՜-

կբձ»փ 

ԺԴ. 284՜—6՜ Եշ՜կՠթզ ՠս տ՜ն չ՜ջ՟՜յՠպզ 

Մըզդ՜ջ՜ Գճղզ, ըոպ՜ժջրձ ծ՞ձ՜սճջզ ՠս ՝՜ձզ՝ճսձ 
իշՠպճջզ ՜ո՜ռՠ՜է աԱխրդո զ ե՜կ ոճսջ՝ յ՜պ՜ջ՜-
՞զ — Տբջ Աոպճս՜թ զկ Յզոճսո Քջզոպճո, Բ՜ձ Հ՜սջ ՠս 

ժՠջյ՜ջ՜ձ... 

ԺԵ. 286՜—7՜ Եջ՜ձՠէսճհձ Աձ՜ոպ՜ո՜հ տ՜ի՜-

ձ՜հզ ՜ո՜ռՠ՜է Բ՜ձո յ՜խ՜պ՜ձ՜ռ ՜շ Տբջ Աոպճ-
ս՜թ, զ Սզձբ՜ժ՜ձ էՠջզձձ — Տբջ, կզ ոջպկպճսդՠ՜կ՝ 

տճ հ՜ձ՟զկ՜ձՠջ ազո... Ես ՜ջ՟, ՟՜ջլ Տբջ ՠս վջժՠ՜ 

ազո գոպ ճխճջկճսդՠ՜ձ տճսկ, ՠս տՠա վ՜շտ հ՜սզպՠ՜-

ձո. ՜կբձփ 

ԺԶ. 287՜—330՜ [Մ՜ոձ Աոպճս՜թ՜ղձմզ] 

1. Թխդ. Յ՜ժճչ՝՜հ — Յշն՝. 287՜՝փ Թխդ. 287՝—

90՝: 

2. Թխդ. Պՠպջճոզ Ա — Գէ. 290՝—1՜փ Թխդ. 

290՝—1՜փ Թխդ. 290՝—4՜փ 

3. Թխդ. Պՠպջճոզ Բ — Գէ. 294՜փ Թխդ. 294՜—

6՜փ 

4. Թխդ. Յճչի՜ձձճս Ա — Գէ. 296՜: Թխդ. 296՜—

9՜փ 

5. Թխդ. Յճչի՜ձձճս Բ — Գէ. 299՜փ Թխդ. 299՜՝փ 

6. Թխդ. Յճչի՜ձձճս Գ — Գէ. 299՝փ Թխդ. 300՜փ 

7. Թխդ. Յճս՟՜հզ — Գէ. 300՜՝փ Թխդ. 300՝—1՜փ 

8. Ախՠջո Եսդ՜խզ — 301՜՝փ 

9. Աշ՜ժտ — Գջտ 301՝—21՝փ 

10. Ժճխճչճխ — Նը. 321՝փ Գէ. 321՝—3՝ (չջն. դՠ-

ջզ)փ Գջտ. 323՝—5՝ (ոժ. դՠջզ)փ 

11. Եջ՞ ՠջ՞ճռ — Գջտ. 325՝—30՜փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

246՝ Զ՞թճխո հզղ[ՠ]՜հ զ Տբջ. ՜կբձփ 

257՜ Գջՠռ՜ս ո՜ժ՜ս կզ Պ՜պկճսդզսձո` լՠշ՜կ՝ 

՜ձզկ՜ոպ Սՠ՝՜ոպ՜ռզ Յ՜ջճսդզսձ պզջ՜ռճսո, ճջ ճմ 

կՠխ՜՟ջբտ, ազ ղխ՜՞զջ ՠխՠ՜է բ. ՜կբձփ 

330՜ Փ՜շտ ի՜կ՜՞ճհ ՠս կզ՜ոձ՜ժ՜ձ Սճսջ՝ Եջ-

ջճջ՟ճսդՠ՜ձ՚ Հ՜սջ ՠս Ոջ՟ճհ ՠս Հճ՞ճհձ Սջ՝ճհ, հ՜սզ-

պՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ Աջ՟ ՠո, չՠջնզձ թձճսձ՟ո 

ժ՜ձ՜ձռ, հՠպձՠ՜է ՜կՠձ՜հձ կ՜ջ՟ժ՜ձ՚ Ջճսխ՜ՠռզ ղ՜-

պ՜յղջնճխ չ՜ծ՜շ՜ժ՜ձ Զ՜տ՜ջզ՜, ռ՜ձժ՜ռճխ ՠխբ ՠ-

շ՜վ՜վ՜ք ոզջճչ Մՠժ[ձ]ճսդՠ՜ձ Ս՜խկճոզ, աճջ կՠժ-

ձՠ՜է բ ՠջզռո ՠջ՜ձՠ՜է ոճսջ՝ չ՜ջ՟՜յՠպձ Նՠջոբո, ճջ 

բ Լ՜կ՝ջօձ՜ռզ: Եպճս ՞ջՠէ զ ԸՍպ՜կյօէ. ժբո կզ ՠո 

՞ջՠռզ, ճջմ՜վ ճջ զկ ժ՜ջձ բջ, ՠս ա՜հէ եճխճչՠ՜է ըջ՜-

պ՜ժ՜ձ ՠս ՜շ՜ժ՜սճջ ՝՜ձո, ճսջ պՠո ՠպճս ՞ջՠէ կզձմ 

ճջ ի՜ոզ, զ կ՜հջ՜տ՜խ՜տձ Թբճ՟ճսյրէզո, ճջ ՜հեկ Աջ-

աջճսկ ՜ոզ: Աձ՟ ՠպճս ՞ջՠէ ՜ս՜ջպՠէ ա՞զջոձ Սճխճկճձզ 

ՠս ՠ՟զ ա՜կՠձ՜հձ զ կբժ պբզ: Զզ ՠխզռզ ո՜ հզղ՜պ՜ժ զ-

ձլ ՠս թձրխ՜ռձ զկճյ՚ Պՠպջճոզձ, ՠս կ՜սջձ զկճհ՚ Փՠջզ-

ը՜ձզձ, ՠս զկճհ ժճխ՜ժռզձ՚ աՍ՜կ՝ջզձ ՠս ճջ՟ճռձ զկճյ՚ 

Պՠպջճոզձ ՠս Պրխճոզձ ՠս Թբճ՟ճջճոզձ, ՠս ՟ոպՠջ՜ռձ 

զկճհ՚ Ոոժզթ՜խժզձ, Դըղըճիզձզձ ՠս Կ՜պ՜ջզձբձ, ՠս 

՜հէ ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռ զկ՜: Ոչ ճտ 

ի՜ձ՟զյզտ ՞ջճռո ժ՜ջ՟՜էճչ ՠս ժ՜կ պՠո՜ձՠէճչ, 

ա՜ձ//(330՝)՜ջե՜ձ Զ՜տ՜ջզ՜ո հզղՠռբտ զ ոճսջ՝ հ՜-

խրդո լՠջ ՠս էզ ոջպզս Ոխճջկզ ՜ո՜ռբտ, ՠս Աոպճս՜թ 

լՠա ճխճջկՠոռզ. ՜կբձփ 

Եխՠս աջ՜ս ՞ջմճսդՠ՜ձո զ դվ՜ժ՜ձզո կՠջճ ՌՃԲ 

(1653), զ Ս՜իկզ ՜կոճհ Լ, ՠս Հշճկ՜հՠռճհ ՜կոճհ հճսձ-

չ՜ջզ Զ, զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ պՠ՜շձ Փզէզյճո ժ՜դճ-

խզժճոզ Սճսջ՝ Էնկզ՜թձ՜, հճհդ ոջ՝՜ոբջ ՠս ՜շ՜տզձզ, 

ՠս Քջզոպճոզ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կմբձփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 330՝ /// (՜ձգձդՠշձՠէզ)փ 
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ԳՐԻՉ՚ Յճի՜ձձբո ՠս Սզկՠսճձփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Բ՜ջոՠ՛խփ 
ԹԵՐԹ՚ 319փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԼԹ×8 (Ա 12, ԻԶ 7, ԻԹ 12)փ ՆԻՒԹ՚ 

դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 15×16,7փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ-
՞զջ (՞ջմ՜վճըճսդՠ՜կ՝)փ ՏՈՂ՚ 26—29փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜-

՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ՚ ՟շձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, էճսո՜ձռ՜ժճ-
խՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 



ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 3՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜-
՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ` ժ՜ջկզջ: 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Մ՜ղպճռ. Կ՜ձճձ ը՜մ րջիձՠ-
էճհփ 1 (Ա) + 1 (Բ), ոպ՜ռճս՜թ ՠջժճս դՠջդՠջզ ՝՜ռճս՜թտզռ, կ՜-
՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ճսխխ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ Ա՝ «/// Ես զ 
Տՠ՜շձ՜՞ջՠէ ՜ոբ ՜հոյբո. Ասջիձՠոռզ ՜սթռզ ՠս ոջ՝ՠոռզ ՠս դ՜՞ 
ժ՜յբփ Ես ՜ոբ ա՜խ՜սդո ա՜հո. Տբջ ա՜սջճսդՠ՜ձռ Քջզոպճո Աո-
պճս՜թ Փջժզմ կՠջ, ՟զջ ա՜ջ՜ջմ՜ժ՜ձ լՠշձ տճ...փ Դ՜ջլՠ՜է ՜ոբ. 
Դզջ Տբջ ա՜կՠձ՜ա՜սջ լՠշո տճ զ չՠջ՜ ///»փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. պՠխ—պՠխ ձճջճ՞ճս՜թ. ՞ջ՜՟՜ղպգ 
ըճսձ՜ռ՜թ, պՠխ—պՠխ ռՠռ՜ժՠջ, ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջ, ժ՜ակզ ժ՜-
ղզձ՚ տՠջթճս՜թ, ՜ոպ՜շգ՚ յճժճս՜թ, վ՜ժ՜ձձՠջձ՚ գձժ՜թ, ՟շձ՜-
ժգ՚ յ՜պշճս՜թ, յ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժձՠջգ՚ ՠաջ՜ի՜պճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1՜—2՝ Նՠջոզոզ Լ՜կ՝ջճձ՜ռսճհ [Ի ըձ՟ջճհ 

ի՜հռկ՜ձ ՠջզռ՜ժզռ ՠխ՝՜ջռ Քձձճսդզսձ ժ՜ջ՞՜ռ ՠ-
ժՠխՠռսճհ... — Սժզա՝ձ ՜շ՜նզ ՠ՟ՠ՜է ՝՜ձզո... Իոժ ՜շ 

ճջո ձՠջ՞ճջ (իկկ. պյ. 1847, բն 21—25)] /// թճսդՠ՜-

ձձ արջճսդզսձ զ ձՠջ՞ճջթՠէձ... ճջտ ՜ոպճս՜թ՜ղճսձմ 

՝՜ձզստ ՟ՠշ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ 

Բ. 4՜—219՜ Աղը՜ջի՜յի՜կ՝՜ս ՠս պզՠաՠջ՜-

տ՜ջճա չ՜ջ՟՜յՠպզձ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ յ՜ջա ՠս էճսո՜սճջ 
ըճջզձ ըճջիըջ՟ճչ ՠս ՟եճս՜ջ՜՞զսպ էճսթկ՜կ՝ ՠս 

՝՜ձզս յ՜ջա ՠս Հ՜կ՜շ՜սպ կՠժձճսդզսձ ՜ջ՜ջՠէ 
Ս՜խկճոզո, ղ՜ջեՠ՜է զ Սճսջ՝ Հճ՞ճհձ ՠս ՠսո հ՜ջիզ՜-
ժ՜ձ ՞զպձ՜ժ՜ձբձ զ պբջ Յճչի՜ձձզոբ՚ հ՜շ՜նձճջ՟բ 
Սճսջ՝ ճսըպզձ Հ՜խ՝՜պ՜հ ՠս զ կպՠջզկ թ՜ձ՜սդ ՠս 
՝՜ձ՜ոբջ ՜ղ՜ժՠջպ՜ռ, չ՜ոձճջճհ հճհե ՜ղը՜պՠէ 
կպ՜ս, ճջ ՝՜ձզս ճջ ռճսռ՜ձբ ՜շ՜նզժ՜հո 

Տՠո լՠշ. 1119, 1՜—304՜. Մ՜ոձ Նը./մզտփ Յզղ./մզտփ 

Նը./3՜—11՝փ 1/11՝—46՝փ Նը./47՜փ 2/46՜—82՝փ Նը./82՝փ 

3/82՝—120՝փ Նը./120՝փ 4/120՝—54՜փ Նը./154՜փ 5/154՝—

89՝փ Նը./189՝փ 6/189՝—224՝փ Նը./225՜փ 7/225՜—57՝փ 

Նը./257՝—8՜փ 8/258՜—315՝փ Յզղ. իՠխ./մզտփ 9/315՝—9՜փ 

(Կ՜ձճձ՜՞էճսըձՠջզ ՝՜ե՜ձճսկ մճսձզ)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

47՜ Ոխճջկՠռ՜հտ ՜ձզկ՜ոպ ՞ջճխզո, ազ ՞ջՠռ՜ս 

իճ՞զոփ Վ՜ոձ Աոպճսթճհ ՜ոՠկ, հզղՠռբտփ 

105՜ Յզղՠռբտ աՅճի՜ձբո չ՜ջ՟՜յՠպ ՠս աո՟ (՛)փ 

Սզջճչ Էզձ ձՠջ՞ճջթ՜ժ՜ձ 

Կ՜կ՜ռ՟ ոճսջ՝ ՠխՠս չ՜ըծ՜ձ 

Աձժկ՜կ՝ պ՜շզո դբ ճ՛ ՜ձ՜՞՜ձ, 

Ոջճսկ թճսէ՜էձ ՠխՠս ը՜վ՜ձ: 

Ր՜՝ճսձ ըճիՠկ ՠս իՠա՜ժ՜ձ, 

Նՠջիճսձ հ՜ջիՠոպո ՜հո ռ՜ձժ՜ժ՜ձ, 

Գէճսը պճխՠ՜է ՝՜հզո էջկ՜ձ, 

Մ՜խդՠկ մ՜շձՠէ ազկո ՜ձյզպ՜ձ: 

Ի պ՜ջ՜ժճհո ճ՞ճհո յ՜հկ՜ձ, 

Աջպ՜՟՜պՠէզ զ՝ջ ՜ձ՜ջե՜ձ, 

Սՠխ՜ձճհո պ՜է պ՜խ՜ձ՟ ՝՜ղըկ՜ձ, 

Մզդբ ՟զյզկ ղ՜իճհձ յ՜պժ՜ձփ 

132՝ Թբ հզղՠէճհ ՜ջե՜ձզ ՜շձՠո` ոճսջ՝ չ՜ջ՟՜-

յՠպ Յճի՜ձձբո, տճ իջ՜կ՜ձտ բ, ՠս ըզոպ ՠկ հ՜խ՜մՠէփ 

154՜ Ոՙչ ոճսջ՝ չ՜ջ՟՜յյՠպ, հզղՠ՜յ ակՠխճսռՠ-

՜էոփ 

120՜ Ես ակՠխ՜սճջ ՞ջճխո հճխճջկճսդզսձ զսջ գձ-

ժ՜էռզ՚ աՅճի՜ձբո ՝՜ակ՜կՠխ. ՜կբձփ 

189՝ Ես Յզոճսոզ Քջզոպճոզ վ՜շտ, ՠս ՞ջմզո՚ Յճ-

ի՜ձզոզ ճխճջկճսդզսձ: 

200՜ Նկ՜ ՜սջիձճսդզսձ ՠս կՠխճսռՠ՜է թջճխզո՚ 

Յճի՜ձձզոզ տ՜սճսդզսձ ՠս դճխճսդզսձ կՠխ՜ռ. ՜կբձփ 

291՝ Հճ՞ՠսճջ ՠխ՝՜հջ Բ՜ջոՠխ, զձլ կզ պջպըձ-

ն՜է, ՜խ՜մՠկ ատՠա, ազ ըզոպ ՠկ ըՠէ՜՞՜ջՠէ զ հզկ ՝՜-

աճսկ կՠխ՜ռո ՠս զ չղպ՜ռ զկճհ թՠջճսդՠ՜ձոփ 

295՝ Զ՞թճխ իճ՞զ՜լզջ կ՜պՠձզո` աՍզկՠսճձ կՠխ-

ո՜կ՜ժ՜ջդ ՜ձլձ հզղՠոնզտ, ՜խ՜մՠկփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 219՜ Եո՚ Յճի՜ձբո ՞լճխ՜ժո ՞[ջ]ՠռզ,/ Ոչ ճջ 

տ՜ի՜ձ՜հ էզձզ / Ահո ՞ջ՜ձտո ՜ձ՟ճսջ զէզ, /Ոչ ճջ բո 

՞ջ՜ձռո ըճոզ /Կ՜կ կզ ՝՜շձ ոը՜էբ, /Դ՜պ՜ոպ՜ձզձ 

յ՜ջպ՜ժ՜ձ էզձզփ 

2. 219՜ Տբջ Աոպճս՜թ Յզոճսո Քջզոպճո, ՜խ՜մ՜-

ձ՜ստ կ՜սջ տճ ՠս ՜կՠձ՜հձ ոջ՝ճռ տճռ, ճխճջկՠ՜ ՜կՠ-

ձ՜հձ ՜ղը՜պճխ՜ռձ զ ոկ՜ ՞ջճխ՜ռձ ՠս ՜ձ՜ջե՜ձ ՜-

կՠձ՜հձ ՝՜ջՠ՜ռ չՠջնզձ ոպ՜ռճխզ՚ Սզկբճձզ պջճսյ 

չ՜ջ՟՜յՠպզ, զ տճ ՜ի՜՞զձ ՠս զ վ՜շ՜սճջ ՞՜էո-

պՠ՜ձ՟, ՠս ճջճռ աԱկբձձ ՜ոՠձ. ՜կբձփ 

3. 219՜ Աոպճս՜թ ճխճջկզ Յճի՜ձբո ջ՜՝ճսձՠ՜ռ 

յՠպզձ ժճսո իճ՞ճհձփ 

Ոջ ՞զջտո պՠո՜ձտ՚ ճսջ՜ը՜ռ՜ձտ, 

ԲԺ ՜սջ զ ո՜հ ի՜հՠռ՜ձտ, 

Փճտջզղ՜պբ ՝՜ձ ի՜ոժ՜ռ՜տ, 

Վ՜ոձ ՜հո Ոխճջկզո ՞զջՠռ՜տփ 

4. 219՝ Աէդճսձ, Հ՜ո՜ձ Պ՜ջոզ ՜խ՝ՠջտ ՠձ, Թճս-

կ՜ձ յբժզձ պխՠհտ ՠձ, Թճսկ՜ձ յՠժզձ Քզջչՠէճս պխբտ 

ՠձ, Քզջչՠէզձ կՠթ Վ՜ջի՜կզձ պխ՜հ բ, կՠթ Վ՜ջի՜կձ 

Տճսջոճսձճսձ ՜խ՝ՠջտ ՠձփ Տճսջոճսձզձ ի՜սջզձ ՜ձճսձ՚ 

Գջզ՞ճջ, Ս՜ջ՞զո ճջ՟զ բփ 

5. 219՝ Ի ՠջժճպ՜ո՜ձ ՜սճսջո Ը ժ՜ձճձո, ճջ ճճ-

ջճչզձ ՜ս՜ջպՠռզ զ ժ՜ջ՟՜էո զկճսկփ 

Ի ճճջզո զկ ՝՜ակ՜՞զձզ, 

Աձժ՜ջթ զ չ՜հջ ժ՜ջկիձնձ գձժձզ, 

Ի[սջ] ճպ՜ռձ ո՜ոպզժ չձ՜ո էզձզ, 

Վ՜ոձ ՜հձ կՠխո զկ հ՜հպձզ էզձզփ 

Ոջե՜կ պՠո՜ հճհե ա՜հջ՜ռ՜հ, 

Վՠջ՜հ պխ՜հ ըզոպ ՝՜ջժ՜ռ՜հ, 

Մբն ըճջիջ՟զո կպ՜ռ պվզ, 

Այ՜ զկ դբ զկ կՠխ՜ռձ զկ՜ռ՜հփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 3՜, 317՝ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Մ՜-

ձճսբէ չ՜ջ՟՜յՠպ, 1183 (1734 դ.) 

 ՆԿԱՐՉԱՓՈՐՁ`319՝: 



 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ Ա՝ Աշ՜ն-

ձճջ՟ ժՠձ՜ռ ՠս յ՜ջ՞ՠսզմ ը՜խ՜խճսդՠ՜ձ... 283՜, 

319՝ Ոոժ՜ձ ըճծ՜... Կ՜յ՜հ... (ձ՜ՠս՚)փ 
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 ԺԷ — XVII 

ԹԵՐԹ՚ 310+1 (ժջժ. 152). մ՞ջճս՜թ՚ 1՝—3՝, 121՜՝, 130՝, 
159՜—60՝, 201՝—3՝, 234՜, 266՝, 276՝—7՜, 288՜—9՜, 
196՜—306՜, 307՝—10՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԻԶ×12 (ԺԲ 11)փ ՆԻՒԹ՚ 
դճսխդ էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 20,5×15փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜-
ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 24—25փ ԿԱԶՄ՚ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ 
՟շձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ժպ՜սփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճսփ ԺԱ—
ԺԲ ՟՟.: 1 (Ա) + 1 (Բ), ոպ՜ռճս՜թ ժբո դՠջդզ է՜հձ՜ժզ (Ա) ՠս կբժ 
դՠջդզ ՠջժ՜հձ՜ժզ ի՜պճսկզռ (Բ)փ Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ՝ճէճջ՜-
՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ Ա՜, Ա՝ «///[Ես] ղ՜ջեկճսձտ կՠթ՜-
կՠթտ... Բ՜հռ չ՜հ [զռբ հխՠ՜ռ]///» (ԻԱ 11—23): Բ՝, Բ՜ «[///Բ՜հռ 
հ՜շ՜ն տ՜ձ ա՜հո ՜կՠձ՜հձ կգ]ըՠոռՠձ ա[լՠշո///] ՠս ՞ՠջՠո[ռզձ 
՜կՠձ՜հձ իՠդ՜]ձճոո///» (ԻԱ 12—24)փ 

 
ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. դ՜ձ՜տզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճսձ՜վճըճս՜թ, 

ըճձ՜սճսդզսձզռ ըճսձ՜ռ՜թ, վճտջզժ յ՜պշճս՜թտձՠջ, չՠջ՜ձճ-
ջճ՞ճս՜թփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ պՠխ—պՠխ տՠջթճս՜թ, ՜ձժզսձձՠջճսկ ՠս 
դզժճսձտճսկ՚ կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 1՜—310՜ Ս՜խկճոզ Մՠժձզմ ՜ջ՜ջՠ՜է Դ՜ձզ-

բէզ 
— 4՜—6՜ [Ն՜ը՜՟ջճսդզսձ] — /// (ոժ. դՠջզ) 

ժ՜կ գձ՟ ոբջ ՠս գձ՟ ՠջժզսխ զ կզնզ ա՜ջիճսջՠ՜է...փ 

— 6՜—310՜ Մՠժձճսդզսձ Ս՜խկճո՜ռ ՠջ՜ձՠէ-

սճհձ Դ՜սդզ աճջ ՜ջ՜ջՠ՜է եւ Մՠթզձ Դ՜ձզբէզ զկ՜ո-

պձճհձ ՠս ճսխխ՜վ՜շ չ՜ջ՟՜յՠպզ 
՜. 6՜—9՝ Ճ՜շ ՜շ՜նզձ. Վ՜ոձ Աշ՜նզձ Ս՜խ-

կճոզձ — Ակՠձՠտՠ՜ձ ճջտ ռ՜ձժ՜ռճխտ ՠձ ՠջ՜ձճսդՠ՜ձ 

իճ՞սճռձ ոջ՝ճռ /// (չջն. դՠջզ)փ 

՝. 9՝—11՝ [Ճ՜շ ՠջժջճջ՟. Վ՜ոձ ՠջժջճջ՟ Ս՜խ-

կճոզձ] — (ոժ. դՠջզ) /// Ես ՜կՠձ՜հձ զձմ, ճջ ի՜հզ, ՜շ 

բճսդզսձ ձճջ՜ զձտձ՜ժ՜ձ բ... փ 

՞. 11՝—5՜ Ճ՜շ ՠջջճջ՟. Յ՜խ՜՞ո ՠջջճջ՟ Ս՜խ-

կճոզձ, ճջ ռճսռ՜ձբ աձՠխճսդզսձձ Դ՜սդզ ՠս ամ՜ջմ՜-
ջ՜ձո Փջժմզձ ՠս ահ՜ձ՟՞ձճսդզսձ ՜ձ՜սջբձ ը՜մ՜ի՜-
ձճս՜ռձ ՠս աժ՜կ՜սճջ կ՜իձ Էկ՜ձճսբէզձ ՠս աՅ՜ջճս-
դՠ՜ձ ձճջ՜ ՠս ա՟՜պ՜ոպ՜ձո դղձ՜կՠ՜ռ ը՜մզձ — 

Զՠջժճսո ՜սջիձճսդՠ՜ձոձ, ճջ ձ՜ըտ՜ձ ա՜հո էճս՜հտ 

ակՠթ՜կՠթոձ... 

՟. 15՝—8՝ Ճ՜շ մճջջճջ՟. Յ՜խ՜՞ո մճջջճջ՟ 

Ս՜խկճոզձ, ճջ ՞ճսղ՜ժբ չ՜ոձ ՜խ՜սդզռ ՜ջ՟՜ջ՜ձ՜-
ռձ, աճջ էճս՜ս Աոպճս՜թ ՠս չ՜ոձ ախնկ՜ձ ՠս ՝՜խ-
լ՜ձտ ՝՜ակ՜ռ ՠս չ՜ջ՟՜յՠպճսդզսձ ճհտ վ՜վ՜՞բզձ 
պՠո՜ձՠէ ա՞՜էճսոպձ Բ՜ձզձ Աոպճսթճհ — Ոջ ձ՜ը-

տ՜ձ ա՜հո հՠջջճջ՟ճսկձ Ս՜խկճոզձ թ՜ձճհռ կՠա... 

ՠ. 18՝—22՜ Ճ՜շ իզձ՞ՠջճջ՟. Յ՜խ՜՞ո իզձ՞ՠ-

ջճջ՟ Ս՜խկճոզ, ճջ ռճսռ՜ձբ ա՜խ՜սդո կ՜ջ՞՜ջբճսդՠ-
՜ձ, ճջ ոյ՜ոՠ՜է բջ ՠս ՜ժձ ճսձբջ ՜շ՜հ՜սպ՜ժ՜ձզձ 

էճսոճհ հ՜հպձճսդՠ՜ձ Էկ՜ձճսբէզփ Ես ազ ՜խ՜մբզձ կ՜ջ-
՞՜ջբտձ ճջյբոազ հՠժՠխՠռսճն ՠջժզջյ՜՞ռզձ ձկ՜ — 

Զկՠթ ՠս ա՜ոպճս՜թ՜հզձ ըճջիճսջ՟ո յ՜պկբ կՠա իճ՞զ 

կ՜ջ՞՜ջբճսդՠ՜ձ... 

ա. 22՜—6՜ Ճ՜շ չՠռՠջճջ՟. Յ՜խ՜՞ո չՠռՠջճջ՟ 

Ս՜խկճոզձ, ճջ ռճսռ՜ձբ ա՞էճջճսկձ ՝ձճսդՠ՜ձ կ՜ջ՟-
ժ՜ձ, ճջ ՠխՠս հ՜սճսջձ չՠռՠջճջ՟զ ՠս աՠջժզսխ չՠջնզձ 
՜սճսջձ հ՜ի՜՞զձ ՟՜պ՜ոպ՜ձզձ — Զճխճջկճսդզսձ ՠս 

ա՝եղժճսդզսձ ՝ձճսդՠ՜ձ կ՜ջ՟ժ՜ձ ռճսռ՜ձբ կՠա... 

բ. 26՜—9՝ Ճ՜շ ՠսդձՠջճջ՟. Յ՜խ՜՞ո ՠսդձՠջճջ՟ 

Ս՜խկճոզձ, ճջ ձղ՜ձ՜ժբ աի՜է՜թկճսձո ոջ՝ճռ զ մ՜ջ 
՟զս՜ռ ՠս այ՜պՠջ՜ակՠէձ ո՜պ՜ձ՜հզ, ՠս ՠդբ ճջյբո 
զձտՠ՜ձտ ՟ՠստձ ՜ձժ՜ձզձ զ ՞ճս՝ձ աճջ վճջՠձ — Յ՜-

խ՜սդոձ, աճջ ճսոճհռ Տբջ կՠջ Յզոճսո Քջզոպճո զսջճռ 

ոջ՝ճռ... 

գ. 29՝—33՜ Ճ՜շ ճսդՠջճջ՟. Յ՜խ՜՞ո Ը—ՠջճջ՟ 

Ս՜խկճոզձ, ճջ ռճսռ՜ձբ աըճձ՜ջիՠէձ Էկ՜ձճսբէզ ՠս 
ա՝՜ջլջ՜ձ՜էձ ձճջ՜ ՠս ակ՜ջկձճչ հ՜հպձճսդզսձ ձճ-
ջ՜ ՠս ազղը՜ձճսդզսձձ — Մՠթձ ՠս ՜ոպճս՜թ՜հզձձ 

Պ՜սխճո՚ չ՜ջ՟՜յՠպձ իՠդ՜ձճո՜ռ... 

դ. 33՜—8՜ Ճ՜շ զձձՠջճջ՟. Յ՜խ՜՞ո զձձՠջճջ՟ 

Ս՜խկճոզձ, ճջ հ՜հպձբ աժ՜պ՜ջՠ՜է ոբջձ Դ՜սդզ ՜շ 
Աոպճս՜թ ՠս աժճջ[թ]՜ձճսկձ կ՜իճս ՠս ՟եճըճռ զ 
լՠշձ կ՜իճս՜ձ Ոջ՟սճհձ Աոպճսթճհ — Լճս՜տ զ Մՠթբձ 

Մճչոբոբ հ՜շ՜նզձ կ՜ջ՞՜ջբբձ... 

ե. 38՜—41՝ Ճ՜շ պ՜ոձՠջճջ՟. Յ՜խ՜՞ո պ՜ո-

ձՠջճջ՟ Ս՜խկճոզձ, ճջ ՞ճսղ՜ժբ ի՜կ՝ՠջճսդՠ՜ձձ ոջ-
՝ճռ ՠս չ՜ոձ իյ՜ջպճսդՠ՜ձ ՜յոպ՜կ՝զձ ՠս չ՜ոձ 
ՠջժ՜հձկպճսդՠ՜ձձ Աոպճսթճհ — Հճ՞զ ճջ ոզջբ աԱո-

պճս՜թ ճմ չի՜պզ զ ձՠխճսդՠ՜ձո... 

ե՜. 41՝—4՝ Ճ՜շ կՠպ՜ո՜ձՠջճջ՟. Յ՜խ՜՞ո 

կՠպ՜ո՜ձ Ս՜խկճոզձ, ճջ ռճսռ՜ձբ այ՜պՠջ՜ակձ 
՟զս՜ռ գձ՟ ոճսջ՝ո ՠս այ՜պճսի՜ոձ հԱոպճսթճհ, ճջ 
՞՜հռբ զ չՠջ՜հ ՜յոպ՜կ՝ՠէճռձ զ ձկ՜ձբ ՠս կՠխ՜սճ-
ջ՜ռ — Սճչճջճսդզսձ բ ի՜ժ՜շ՜ժճջ՟զձ ա՜ջդճսռ՜ձՠէ 

յ՜պՠջ՜ակ... 

ե՝. 44՝—7՝ Ճ՜շ ՠջժճպ՜ո՜ձՠջճջ՟. Յ՜խ՜՞ո 

ՠջժճպ՜ո՜ձ Ս՜խկճոզձ, ճջ ռճսռ՜ձբ, դբ հՠպ ոյ՜-
շՠէճհ ՝՜ջՠ՜ռ հՠջժջբ ՠս յ՜ժ՜ոՠէճհ ի՜ս՜պճհ հճջ՟-
սճռ զ կ՜ջ՟ժ՜ձբ հ՜հձե՜կ հ՜հպձՠռ՜ս Աոպճս՜թ 



կ՜ջկձճչ ՠս վջժՠ՜ռ ա՜ղը՜ջիո — Զըձ՟զջո ա՜հո էզ 

՜ս՞պ՜ժ՜ջճսդՠ՜կ՝ ՠջՠսզ զձլ... 

ե՞. 47՝—51՜ Ճ՜շ ՠջՠտպ՜ո՜ձՠջճջ՟. Յ՜խ՜՞ո 

ՠջՠտպ՜ո՜ձ Ս՜խկճոզձ, ճջ ձղ՜ձ՜ժբ ադճխճսէձ ՝ձճս-
դՠ՜ձո կ՜ջ՟ժ՜ձ հԱոպճսթճհ ՠս աոճս՞ձ, աճջ ոպ՜-
ռՠ՜է ճսձբզձ ոճսջ՝տձ չ՜ոձ ՠէ՜ձՠէճհձ Ա՟՜կ՜ զ 
՟ջ՜ըպբձ — Ակՠձ՜հձ ի՜ջտձ, ճջ ՠխՠձ ՜ջ՟՜ջտ... 

ե՟. 51՜—3՝ Ճ՜շ մճջՠտպ՜ո՜ձ. հ՜խ՜՞ո մճջՠտ-

պ՜ո՜ձՠջճջ՟ Ս՜խկճոզձ ճջ ՞ճսղ՜ժբ չ՜ոձ յ՜պճս-
ի՜ոզձ ՜կյ՜ջղպ՜ռ ՠս ՟՜ջլզձ իՠդ՜ձճո՜ռ — Ոջ 

ձ՜ըտ՜ձ ա՜հո Ս՜խկճոձ բ՛ջ թ՜ձճհռ կՠա կ՜ջ՞՜ջբո... 

եՠ. 53՝—5՜ Ճ՜շ իզձ՞ՠպ՜ո՜ձՠջճջ՟. Յ՜խ՜՞ո 

իզձ՞բպ՜ո՜ձ Ս՜խկճոզձ, ճջ ձղ՜ձ՜ժբ, դբ զ ՝ձ՜ժ՜-
ջ՜ձո Վՠջզձձ Եջճսո՜խբկզ ՜ջ՟՜ջտձ կզ՜հձ ՜ջե՜-
ձ՜սճջզձ — Յճջե՜կ ՠջ՜ձՠէզձ Դ՜սզդ վ՜ըոպՠ՜ ՠէ՜-

ձբջ հԵջճսո՜խբկբ... 

եա. 55՜—60՝ Ճ՜շ չՠղպ՜ո՜ձՠջրճջ՟. Յ՜խ՜՞ո 

չՠցպ՜ո՜ձ Ս՜խկճոզձ, ճջ հ՜հպ ՜շձբ չ՜ոձ ե՜-

շ՜ձ՞ճսդՠ՜ձ ոջ՝ճռ ՠս չ՜ոձ Յ՜ջճսդՠ՜ձձ Քջզոպճ-
ոզ, ճջ ՠխՠս ՜շ՜ձռ ՜յ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ — Ահո Ս՜խկճոզ 

ոժզա՝ձ ճմ բ ձկ՜ձ ժ՜պ՜ջ՜թզձ... 

եբ. 60՝—6՝ Ճ՜շ ՠսդձՠսպ՜ո՜ձՠջճջ՟. Յ՜խ՜՞ո 

ՠսդձՠսպ՜ոձ Ս՜խկճոզձ, ճջ ձղ՜ձ՜ժբ աձճհձ ըճջ-
իճսջ՟ — Եջ՜ձՠէզ ՜շ՜տՠ՜էձ Յ՜ժճչ՝ճո՚ ՠջջճջ՟ ոզսձ 

ՠժՠխՠռսճհ... 

եգ. 66՝—81՝ Ճ՜շ ճսդճսպ՜ո՜ձՠջճջ՟. Յ՜խ՜՞ո 

ճսդճսպ՜ո՜ձՠջճջ՟ Ս՜խկճոզձ, ճջ ձժ՜ջ՜՞ջբ զ 
կ՜ջպո Դ՜սդզ աըճջիճսջ՟ձ Եկ՜ձճսբէզ գձ՟՟բկ ո՜-

պ՜ձ՜հզ ՠս աձձղ՜ձոձ ՠս աղ՜ջեճսկձձ, ճջ ՠխՠս զ ը՜-
մՠէճսդՠ՜ձձ ՠս ա՟՜ջլձ իՠդ՜ձճո՜ռ ի՜ձ՟ՠջլ ՜հէճչտ 
ըճջիջ՟ճչտձ, ճջ զ չՠջնզձ ՜սճսջձ — Պ՜պժՠջո զկձ 

կՠթ՜կՠթո իճ՞ՠսճջո ՠս ՜ոպճս՜թ՜հզձո ժ՜ձը՜ս ձժ՜-

ջ՜՞ջՠ՜ռ Հճ՞զձ Սճսջ՝... 

եդ. 81՝—6՝ Ճ՜շ հզձձՠսպ՜ո՜ձՠջճջ՟. Յ՜խ՜՞ո 

զձձՠսպ՜ո՜ձՠջճջ՟ Ս՜խկճոզձ, ճջ ձղ՜ձ՜ժբ ա՜սջի-
ձճսդզսձոձ Աոպճսթճհ, աճջ տ՜ջճաՠձ էշճսդՠ՜կ՝ ՜ձ-
՝՜ձ ՝ձճսդզսձտձ, ՠս ՠդբ ՠջՠտ ՠջժզձտ ՠձ ՝՜հռ զ ի՜ո-
պ՜պճսդՠձբձ ՠս ագձդ՜ռո ՜սՠպ՜ջ՜ձմ՜ռձ, ՠս աի-
ջ՜ղ՜էզ ՜ջ՜՞՜ի՜ո էճսո՜վ՜հէ ՞՜էճսոպձ Քջզոպճ-
ոզ զ ժ՜պ՜ջ՜թզ ՜ղը՜ջիզո — Եջ՜ձՠէզ Մճչոբո, հճջ-

ե՜կ ՞ջՠ՜ռ Հճ՞սճչ Աոպճսթճհ աՊ՜պկճսդզսձ Աջ՜ջ՜-

թճռ... 

զ. 86՝—9՝ Ճ՜շ տո՜ձՠջճջ՟. Յ՜խ՜՞ո տո՜ձՠ-

ջճջ՟ Ս՜խկճոզձ, ճջ ՞ճսղ՜ժբ ՠդբ ՜խ՜սդզստ ՜շ Աո-
պճս՜թ վջժզ կ՜ջ՟ զ դղձ՜կՠ՜ռ ՠս չ՜ոձ վջժճսդՠ-
՜ձ Քջզոպճոզ — Յզղՠ՜, ճչ ի՜հջ իճ՞ՠսճջ, աճջ ձ՜ը-

տ՜ձ ակՠջլաձ՜էձ զկ... 

զ՜. 89՝—93՝ Ճ՜շ տո՜ձՠսկզ. Յ՜խ՜՞ո տո՜ձՠ-

ջճջ՟՜շ՜նձՠջճջ՟ Ս՜խկճոզձ, ճջ թ՜ձճսռ՜ձբ ՠդբ 
ակզպո, ճջ բ զ կՠա ոճչճջճսդզսձ բ Գջճռ Սջ՝ճռ դ՜-
՞՜սճջ ՜ձճս՜ձՠէ — Ակՠձ՜հձ ճսջ՜ըճսդզսձ, ճջ հԱո-

պճսթճհ էզձզ... 

զ՝. 93՝—9՜ Ճ՜շ տո՜ձՠսՠջժճս. Յ՜խ՜՞ո տո՜-

ձՠջճջ՟ՠջժջճջ՟ Ս՜խկճոզձ, ճջ ՞ճսղ՜ժբ ա՜ձկՠխ՜՟-
ջՠէզ մ՜ջմ՜ջ՜ձոձ Էկկ՜ձճսբէզ ՠս ՟՜ջլձ իՠդ՜ձճո՜ռ 
— Հճ՞զձ Սճսջ՝, ճջ տձձբ աըճջո Աոպճսթճհ... 

զ՞. 99՝—102՜ Ճ՜շ տո՜ձՠսՠջՠտ. Յ՜խ՜՞ո տո՜-

ձՠջճջ՟ՠջ[ջ]ճջ՟ Ս՜խկճոզձ, ճջ ձղ՜ձ՜ժբ, դբ ճջյբո 
իճչճսՠոռբ Քջզոպճո աոճսջ՝ո — Զ՜սջճսդզսձտ ոճսջ՝տ 

ճմը՜ջտ ծղկ՜ջզպ իճչճսզձ... 

զ՟. 102՜—6՜ Ճ՜շ տո՜ձՠսմճջո. Յ՜խ՜՞ո տո՜-

ձՠջճջ՟մճջջճջ՟ Ս՜խկճոզձ, ճջ ՞ճսղ՜ժբ չ՜ոձ ըճջիջ-
՟ճհ կժջպճսդՠ՜ձձ ՠս չ՜ոձ տ՜ջճաճսդՠ՜ձ ՜շ՜տՠէճ-
ռձ, ՠս չ՜ոձ Հ՜կ՝՜ջլկ՜ձձ Էկկ՜ձճսբէզ հՠջժզձո ՠս 
չ՜ոձ ի՜ջռ՜ձՠէճհ չՠջզձ ա՜սջ՜ռձ աձկ՜ձբ — Մՠթ՜-

կՠթո ՠս Աոպճս՜թ՜հզձ ըճջիճսջ՟ո յ՜պկբ կՠա իճ՞զ... 

զՠ. 106՜—9՜ Ճ՜շ տո՜ձՠսիզձ՞. Յ՜խ՜՞ո տո՜-

ձՠջճջ՟իզձ՞ՠջճջ՟ Ս՜խկճոզձ, ճջ ռճսռ՜ձբ, դբ ճջյբո 
լ՜հձ ՜խ՜սդզռ ՜ջե՜ձ բ զ ժզջ ՜ջժ՜ձՠէ ՜հձկ, ճջ զ 
ձՠխճսդՠ՜ձ զռբ — Ակՠձ՜հձ իճ՞զ, ճջ ծ՜ձ՜մզռբ աչ՜-

ծ՜շ՜ղ՜իճսդզսձոձ... 

զա. 109՜—10՜ Ճ՜շ տո՜ձՠսչՠռ[ՠջրճջ՟], ճջ 

ռճսռ՜ձբ ՠդբ ճմ բ ՜ջե՜ձ ՜ջ՟՜ջճհձ ՠս ի՜ս՜պ՜ռՠ-
էճհձ ՝ձ՜ժՠէ գձ՟ մ՜ջո — Գպ՜ձՠկտ գձ՟ հ՜կՠձ՜հձ 

Ս՜խկճոո... 

զբ. 110՝—3՜ Ճ՜շ տո՜ձՠսՠ՜սդձ. Յ՜խ՜՞ո տո՜-

ձՠջճջ՟ՠ՜սդձՠջճջ՟ Ս՜խկճոզձ, ճջ ռճսռ՜ձբ չ՜ոձ 
Էկկ՜ձճսբէզ, ՠդբ ձ՜ բ էճհո ծղկ՜ջզպ ՠս չ՜ոձ ռ՜ձ-
ժճսդՠ՜ձ ոջ՝ճռ, ճհտ ի՜հռբզձձ ՝ձ՜ժՠէ զ պճսձ Տՠ՜շձ 
հ՜սզպՠ՜ձ — Աոպճս՜թձ Բ՜ձ՚ բ՜ժզռձ Հ՜սջ, ՜հձ ճջճհ 

թ՜՞ճսկձձ Է—զ ի՜կ՜՞ճհ՜ժ՜ձ... 

զգ. 113՜—5՝ Ճ՜շ տո՜ձՠսճսդ. Յ՜խ՜՞ո տո՜ձՠ-

ջճջ՟ճսդՠջճջ՟ Ս՜խկճոզձ, ճջ ռճսռ՜ձբ ա՜խ՜սդոձ ՠս 
այ՜խ՜պ՜ձոձ, աճջ կ՜պճսռ՜ձբջ Դ՜սզդ, հճջե՜կ 
ըձ՟ջբջ ձ՜ ՜յջՠէ զ ՟՜պ՜ոպ՜ձզ ՜սճսջձ — Եջժզսխ 

՜ի՜՞զձ ՜սճսջձ չՠջնձճհ ի՜ձ՜յ՜ա՜սջ ա՜ջիճսջՠռճս-

ռ՜ձբջ... 

զդ. 115՝—20՜ Ճ՜շ տո՜ձՠսզձձ. Յ՜խ՜՞ո տո՜-

ձՠջճջ՟զձձՠջճջ՟ Ս՜խկճոզձ ՠս ՠդբ չ՜ոձ ազ կՠխտ 
զ՞՜ժ՜ձ ՜ձճս՜կ՝ ժճմզձ զ Սճսջ՝ Գզջո, ՠս չ՜ոձ 
ը՜վ՜ձՠէճհ ի՜ժ՜շ՜ժճջ՟զձ աօջզձ՜ռձ, ՠս չ՜ոձ 

՝՜ե՜ձկ՜ձ չՠջնզձ իջճհ — Գզջձ ՜շ՜նզձ, ճջ թ՜ձճհռ 

չ՜ոձ էզձՠէճհ ՜ջ՜ջ՜թճռո... 

է. 120՜—3՝ Ճ՜շ ՠջՠոճսձ. Յ՜խ՜՞ո ՠջՠոձՠջճջ՟ 

Ս՜խկճոզձ, ճջ ՞ճսղ՜ժբ, դբ զ լՠշձ հ՜հպձճսդՠ՜ձձ 
Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ զ Կճսոեձ վճըՠռ՜ս ոճս՞ձ ոջ-

՝ճռ հճսջ՜ըճսդզսձ ՠս կՠջժ՜ռ՜ս զ ձճռ՜ձբ ՜խ՜սպ 
յ՜պկճսդՠ՜ձձ ՜յ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձձ, ՠս ա՞ՠռ՜ձ ա-
՞ՠոպ ՜յ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ — Ձ՜հձո ՞ճիճսդՠ՜ձ ՠս կՠ-

թճսդՠ՜ձ կ՜պճսռ՜ձբ ՟՜ջլՠ՜է... 

120՝ Գջմզռ (զ էճսո՜ձռո)  «...զ ըճջո ՜ձ՜սջբձճսդՠ՜ձ 

բզ ժճջթ՜ձՠ՜է» ՝՜շՠջզ չջ՜հ ՜ոպխ՜ձզղ, ճջզ կ՜ոզձ զ էճս-

ո՜ձռո ՞ջմզ իՠպՠսՠ՜է թ՜ձճսռճսկգ. «Պ՜ժ՜ո բ դճսխդ կզ ՜-

հպ ձղ՜ձբձ. ՜սջզձ՜ժբձ գձժՠջ բջ»փ 



 

է՜. 123՝—7՜ Ճ՜շ ՠջՠոճսձՠսկզ. Յ՜խ՜՞ո ՠջՠո-

ձՠջճջ՟՜շ՜նձՠջճջ՟ Ս՜խկճոզձ, ճջ բ չ՜ոձ ի՜կ՝ՠ-
ջճսդՠ՜ձ Դ՜սդզ, ՠս ազ ձՠխճսդՠ՜կ՝ կպ՜ձբ ճտ ՜ջ-
տ՜ճսդզսձձ Աոպճսթճհ — Յճհոձ ոջ՝ճռ հ՜հոկ ՞ճչզ ՠս 

յ՜պճսզ հԱոպճսթճհ... 

է՝. 127՝—31՝ Ճ՜շ ՠջՠոճսձՠսՠջժճս. Յ՜խ՜՞ո 

ՠջՠոձՠջճջ՟ՠջժջճջ՟ Ս՜խկճոզձ, ճջ ռճսռ՜ձբ չ՜ոձ ՠ-
ջ՜ձճսդՠ՜ձձ, ճջ պճս՜ս լջզ զ դճխճսդզսձ կՠխ՜ռ զ 
լՠշձ ոճսջ՝ կժջպճսդՠ՜ձձ ի՜ս՜պ՜ռՠ՜է իՠդ՜ձճ-
ո՜ռ հ՜հպձճսդՠ՜կ՝ Էկկ՜ձճսբէզ — Ակՠձ՜հձ, ճջ հԱո-

պճսթճհ գձժ՜էռզ ՠջ՜ձճսդզսձ, ոպճս՞՜յբո ՠջ՜ձՠէզ բ... 

ռճսռ՜ձՠէձ կ՜ջ՟ճհ ակՠխոձ զսջ ՜շ՜նզ ՟՜պ՜սճջզձ ՜հո 

բ ՜խ՜ս//(131՜)/ձզ ՠս ՜ձզթզռ ՠս ՝՜աճսկ ՜ղը՜պճս-

դՠ՜կ՝ ՠս տջպ՜կ՝տ... 

է՞. 131՝—6՜ Ճ՜շ ՠջՠոճսձՠսՠջՠտ. Յ՜խ՜՞ո ՠջՠ-

ոձՠջճջ՟ՠջ[ջ]ճջ՟զձ Ս՜խկճոզձ, ճջ թ՜ձճսռ՜ձբ, դբ 
հ՜կՠձ՜հձ զձմ ի՜ս՜պճչտ ի՜ոպ՜պզ ՠս չ՜ոձ ըճջ-
իջ՟ճհ Սջ՝ճհ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ, ՠս չ՜ոձ ՜ջ՜ջ՜թճռ 
չՠջձ՜հձճռ ՠս ձՠջտձճռ, ճջ զ լՠշձ Բ՜ձզձ Աոպճսթճհ 
ՠխՠձ ՠս ի՜ոպ՜պՠռ՜ձ զ ոժա՝՜ձբ — Եդբ գոպ մ՜վճհ 

ա՜սջճսդՠ՜ձ յ՜պ՞՜կ՜ռ հ՜կՠձ՜հձ Ս՜խկճոզ... 

է՟. 136՜—9՝ Ճ՜շ ՠջՠոճսձՠսմճջո. Յ՜խ՜՞ո ՠջՠ-

ոձՠջճջ՟մճջջճջ՟ Ս՜խկճոզձ, ճջ ռճսռ՜ձբ դբ յ՜պղ՜ծ 
բ հ՜կՠձ՜հձ ե՜կ հ՜խ՜սդո ժ՜է, ՠս չ՜ոձ ՜ձՠջՠսՠէզ 
ժռճջ՟ճսդՠ՜ձ ՠս կՠջլ՜սճջճսդՠ՜ձ ոճսջ՝ իջՠղպ՜ժ՜ռ 
՜շ ՜հձճոզժ ճջտ չ՜ոպ՜ժզձ գձ՟ Աոպճսթճհ հ՜կՠ-
ձ՜հձ ե՜կ — Զ՜սջբձո հ՜խ՜սդզռ հ՜կՠձ՜հձ ե՜կ ճսոճս-

ռ՜ձՠձ կՠա... 

էՠ. 139՝—46՝ Ճ՜շ ՠջՠոճսձՠսիզձ՞. Յ՜խ՜՞ո 

ՠջՠոձՠջճջ՟իզձ՞ՠջճջ՟ Ս՜խկճոզձ, ճջ թ՜ձճսռ՜ձբ 
այ՜պՠջ՜ակձձ, աճջ ՜ջ՜ջ Դ՜սզդ գձ՟ ՞ՠջզմոձ ՠ՟ճ-
կ՜հՠռճռ, ճջ ՜սջզձ՜ժ՜՞ջբջ զ ձ՜, աճջ ՜ջ՜ջ Փջժզմձ 
կՠջ գձ՟ ի՜ժ՜շ՜ժ ա՜սջճսդզսձձ, ՠս չ՜ոձ վջժ՜ժ՜ձ 

մ՜ջմ՜ջ՜ձ՜ռ Բ՜ձզձ Աոպճսթճհ — Զվջժճսդզսձձ զ դղ-

ձ՜կՠ՜ռ ըձ՟ջբջ ՠջ՜ձՠէզձ Դ՜սզդ... 

էա. 146՝—50՝ Ճ՜շ ՠջՠոճսձՠսչՠռ. Յ՜խ՜՞ո ՠջՠ-

ոձՠջճջ՟չՠռՠջճջ՟ Ս՜խկճոզձ, ճջ բ գձ՟՟բկ ըճջիջ-
՟ճռ ՜ձ՜սջզձ՜ռ ՠս հ՜խ՜՞ո ճխճջկճսդՠ՜ձձ Աոպճս-
թճհ, ճջ գկ՝շձՠ՜է բ ապձպՠոճսդզսձ ՜ղը՜ջիզո ՜հո-
կզժ, ՠս չ՜ոձ ՝՜ջլջճսդՠ՜ձ ի՜ս՜պճռ, ճջ հ՜ղը՜ջ-
իզ իճ՞ՠսճջ՜ռ ՠս կ՜ջկձ՜սճջ՜ռ — Յ՜ձ՟զկ՜ձճսդզսձ 

՜ձ՜սջզձ՜ռ ՠս կՠժձճսդզսձ ըճջիջ՟ճռ... 

էբ. 150՝—7՜ Ճ՜շ ՠջՠոճսձՠսՠսդձ. Յ՜խ[՜՞ո] 

ՠջՠոձՠջճջ՟ՠսդձՠջճջ՟ Ս՜խկճոզձ, ճջ բ գձ՟՟բկ ՜հձճ-
ռզժ, ճջ ձ՜ը՜ձլզձ գձ՟ մ՜ջ ՞ճջթոձ հճջե՜կ ՜շ՜-
պ՜ձ՜ձ էզճսդՠ՜կ՝ ՠս գձմզռ վ՜ջդ՜կճսդՠ՜կ՝ ՠս 
ոպ՜ռճս՜թճչտ ՜շճխնճսդՠ՜կ՝ կ՜ջկձճռ — Աոպճս՜-

թ՜հզձ զկձ չ՜ջ՟՜յՠպճսդզսձ էռՠ՜է իճ՞ՠսճջ յ՜պ՜-

ձ՜ստ... 

էգ. 157՝—61՝ Ճ՜շ ՠջՠոճսձՠսճսդ. Յ՜խ՜՞ո ՠջՠ-

ոձՠջճջ՟ճսդՠջճջ՟ Ս՜խկճոզձ, ճջ ձղ՜ձ՜ժբ ՠջ՜ձՠէզձ 
Դ՜սզդ չ՜ոձ ՠջժզսխզձ աճջ ճսձբջ զ ՟՜պ՜ոպ՜ձբձ 

Աոպճսթճհ, ճջ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜էձ բջ էզձՠէ զ ժ՜պ՜ջ՜թզձ 
ՠս ՠդբ ճջյբո ՠ՟ՠ՜է բջ ՜շ՜նզ ՜մ՜ռձ ձճջ՜ ո՜ջո՜-
վճսկձ պ՜ձն՜ձ՜ռ ՜ձղբն իջճհձ — Ի ՝՜աճսկ ՠջ՞ճհ հզ-

ղբ ՠջ՜ձՠէզ կ՜ջ՞՜ջբո ա՟՜պ՜ոպ՜ձձ... // (158՝) 

աձճհձ ՠս ՜ոպ ՜ոբ կ՜ջ՞՜ջբո, ՠդբ ճջտ գձ՟ճսձբձ ի՜/// 

դՠջդ գձժ՜թ (161՜)ազ հՠպ ՜ոՠէճհ չ՜ոձ վջժմզձ ճջ 

ժ՜կ՜սճջճսդՠ՜կ՝... 

էդ. 161՝—4՝ Ճ՜շ ՠջՠոճսձՠսզձձ. Յ՜խ՜՞ո ՠջՠո-

ձՠջճջ՟զձձՠջճջ՟ Ս՜խկճոզձ, ճջ ռճսռ՜ձբ չ՜ոձ ըճ-
ձ՜ջիճսդՠ՜ձ ոջ՝ճռձ, ճջ աՔջզոպճոզձ ձժ՜ջ՜՞ջբջ ՠս 
չ՜ոձ ՜հձկ, ՠդբ հզկ՜ջձ Աոպճսթճհ զկ՜ոպձ՜՞ճհձ բ 
տ՜ձ ակ՜ջ՟զժ — Վ՜հՠէմճսդզսձ ՠս ա՜ջ՟՜ջ զկ՜ոպճս-

դզսձձ,, ճջ զ Քջզոպճո ՜հո բ... 

ը. 164՝—8՜ Ճ՜շ տ՜շ՜ոճսձ. Յ՜խ՜՞ո տ՜շ՜-

ոճսձՠջճջ՟ Ս՜խկճոզձ, ճջ թ՜ձճսռ՜ձբ ավջժճսդզսձձ, 
ճջ ՠխՠս ճջ՟սճռ կ՜ջ՟ժ՜ձ զ կՠխ՜ռ ՠս զ կ՜իճս՜ձբ, 
ՠս հ՜յ՜ժ՜ձճսդՠձբ հ՜հպձճսդՠ՜կ՝ձ Էկկ՜ձճսբէզ, ՠս 
չ՜ոձ կ՜ջկձ՜ձ՜էճհձ Աոպճսթճհ ՠս չ՜ոձ աճիզռ րջզ-
ձ՜ռձ, ճջ ճմ ՠէ՜ձբզձ զ ժ՜կո Աոպճսթճհ — Զռ՜ձժճս-

դզսձ ՠջժձ՜սճջ հճսոճհձ ՠս աոբջ ՟՜շձ՜էճհձ ՜շ Աո-

պճս՜թ... 

ը՜. 168՜—71՜ Ճ՜շ տ՜շ՜ոճսձՠսկզ. Յ՜խ՜՞ո 

տ՜շ՜ոճսձՠջճջ՟՜շ՜նձՠջճջ՟ Ս՜խկճոզձ, ճջ ՞ճսղ՜ժբ 
ախնճսկձձ ՜շ ՜խտ՜պ՜ոեջո ՠս ահ՜հպձճսդզսձձ Էկ-

կ՜ձճսՠէզ ՠս չ՜ոձ Յճս՟՜հ կ՜պձմզ — Վՠջ՜՞ճհձ զկձ 

չ՜ջ՟՜յՠպճսդզսձ ՠս ախնճսկձ ՜ոպճս՜թ՜հզձ կ՜պճս-

ռ՜ձբ... 

ը՝. 171՜—4՝ Ճ՜շ տ՜շ՜ոճսձՠսՠջժճս. Յ՜խ՜՞ո 

տ՜շ՜ոձՠջճջ՟ՠջժջճջ՟ Ս՜խկճոզձ, ճջ ռճսռ՜ձբ 
առ՜ձժճսդզսձ ՜ջ՟՜ջճռձ, ճջ վ՜վ՜՞բզձ ՟՜շձ՜է 
հՠջժձ՜հզձ Եջճսո՜խբկձ ՠս ազ ՠջ՝ կժջպճսդՠձբձ ՜-
շզձ ոժզա՝ձ ճջ՟զտ կ՜ջ՟ժ՜ձ ՟՜շձ՜է զ Վՠջզձ տ՜-
խ՜տձ — Աոպճս՜թ՜զձձ Ս՜խճկճչձ, ճջ զկ՜ոպճսձձ բջ 

՜շ՜ժ՜ստ, ՜հոյբո ՜ոբջ... 

ը՞. 175՜—7՜ Ճ՜շ տ՜շ՜ոճսձՠջՠտ. Յ՜խ՜՞ո 

տ՜շ՜ոձՠջճջ՟ՠջ[ջ]ճջ՟ Ս՜խկճոզձ, ճջ ռճսռ՜ձբ, դբ 
կՠթ՜ս ՜ձլժճսդՠ՜կ՝ ոճսջ՝ կ՜ջ՞՜ջբտձ ՜ջե՜ձ՜սճջ 
լզղ հ՜հպձճսդՠ՜ձձ Քջզոպճոզ ՠս ի՜ս՜պճռ ձճջ՜ — 

Զլ՜հձ յ՜խ՜պ՜ձ՜ռ ՠս ապջպկճսդՠ՜ձ կ՜պճսռ՜ձբ... 

ը՟. 177՜—81՝ Ճ՜շ տ՜շ՜ոճսՠսմճջո. Յ՜խ՜՞ո 

տ՜շ՜ոձՠջճջ՟մճջջճջ՟ Ս՜խկճոզձ, ճջ չ՜ոձ տ՜ջճա-
մճսդՠ՜ձձ ՜շ՜տՠէճռձ ՠս ազ զ՝ջՠս աճմը՜ջ զ ոյ՜ձ՟ 
չ՜ջբզձ — Զէճսջ հ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՝՜ջ՝՜շճհ յ՜պկբ... 

ըՠ. 182՜—8՝ Ճ՜շ տ՜շ՜ոճսձՠսիզձ՞. Յ՜խ՜՞ո 

տ՜շ՜ոձՠջճջ՟իզձ՞ՠջճջ՟ Ս՜խկճոզձ, ճջ ՞ճսղ՜ժբ 
ա՞ճհ՜ժ՜ձ Էճսդզսձձ Էկկ՜ձճսբէզ, ճջ կղպձնՠձ՜սճջ ՠս 
ակ՜ջկձ՜սճջ պձ՜սջբձճսդզսձձ ՠս աժճմճսկձ ՠս ագձպ-
ջճսդզսձ ՠժՠխՠռսճհ — Աշ ՝խըճսկձ ՝՜ակ՜իճո ՠս կՠթ՜-

՞ձ՜ռ նճսջռձ... 

ըա. 188՝—92՜ Ճ՜շ տ՜շ՜ոճսձՠսչՠռ. Յ՜խ՜՞ո 

տ՜շ՜ոճսձՠջճջ՟չՠռՠջճջ՟ Ս՜խկճոզձ, ճջ ՞ճսղ՜ժբ 



չ՜ոձ ղ՜ջեկճսձձ, ճջ ՠխՠս զ ը՜մզձ ՠս չ՜ոձ ՝՜ակճս-
դՠ՜ձ ճսոկ՜ձ ՠժՠխՠռսճհ, ՠս չ՜ոձ ՞էճջկ՜ձ ա՜սդ՜ռ 
ի՜ժ՜շ՜ժճջ՟զձ — Հճ՞զ, ճջ ՜յ՜սզձՠ՜է բ հԱո-

պճս՜թ... 

ըբ. 192՜—4՜ Ճ՜շ տ՜շ՜ոճսձՠսՠսդձ. Յ՜խ՜՞ո 

տ՜շ՜ոձՠջճջ՟ՠսդձՠջճջ՟ Ս՜խկճոզձ, ճջ ՞ճսղ՜ժբ 
չ՜ոձ Հ՜կ՝՜ջլկ՜ձձ Էկկ՜ձճսբէզ հՠջժզձո ՠս չ՜ոձ 
ձոպՠէճհձ վ՜շ՜ստ գձ՟ ՜նկբ Հ՜սջ ՠս չ՜ոձ ի՜կ՜-
պ՜ջ՜թ զղը՜ձճսդՠ՜ձ ձճջ՜ զ չՠջ՜ հ՜կՠձ՜հձզ — 

Դյզջտձ ՠ՝ջ՜հՠռսճռ ՠս չ՜ջմ՜յՠպտձ ի՜ջռ՜ձբզձ... 

ըգ. 194՜—8՜ Ճ՜շ տ՜շ՜ոճսձՠսճսդ. Յ՜խ՜՞ո 

տ՜շ՜ոձՠջճջ՟ճսդՠջճջ՟ Ս՜խկճոզձ, ճջ ՞ճսղ՜ժբ 
չ՜ոձ կՠթճսդՠ՜ձձ Աոպճսթճհ, ճջ ՝՜ջլջ՜ռՠ՜է բ զ 
չՠջ՜ ՜կՠձ՜հձ ՜ոպճսթճռ... ՠ՟ՠ՜է բ զ էճհո ՠս չ՜ոձ 
էՠջզձձ, հճջ... — Զ՜ձի՜կՠկ՜պ կՠթճսդՠձբձ Աոպճսթճհ, 

ճջ բ զ չՠջ տ՜ձ ա՜կՠձ՜հձ... 

ըդ. 198՜—205՝ Ճ՜շ տ՜շ՜ոճսձՠսզձձ. Յ՜խ՜՞ո 

տ՜շ՜ոձՠջճջ՟զձձՠջճջ՟ Ս՜խկճոզձ, ճջ թ՜ձճսռ՜ձբ, 
դբ մզտ զձմ հՠջՠսզ, վ՜ջդ՜կճսդՠ՜ձռ, ճջ ՠջդզռՠձ 
աիՠպ կ՜ջ՟ճհ հՠպ ՠէ՜ձՠէճհ հ՜ղը՜ջիբո հ՜հոկ՜ձբ, ՠս 
չ՜ոձ ՜ձռ՜ձ՜ռ ՜շ՜նզձ կ՜ջ՟ճհձ, ճջ զնճհռ աձ՜ զ 
իջՠղպ՜ժ՜հզձ ժՠձ՜ռձ զ ժՠ՜ձո ՜ձ՜ոձճռ ՜ձ՝՜ձզռ 
— Աոպճս՜թ զկձ չ՜ջ՟՜յՠպճսդզսձ էզ ախնկ՜կ՝ կըզ-

դ՜ջճսդզսձ իճ՞սճռ ՝ՠջբ... // (201՜) ՠս կՠթճսդՠ՜ձ ճմ 

էոբ ՠս զ յ՜պզսո ճմ ի՜հզ/// (201՝) զ ոժա՝՜ձձ, ճջ ՜-

ո՜ռ աձ՜ը՜ոպՠխթձ կՠջ... 

թ. 205՝—11՝ [Ճ՜շ հզոձՠջճջ՟. Յ՜խ՜՞ո իզոճս-

ձՠջճջ՟ Ս՜խկճոզձ] — Ես տ՜ձազ ահզոճսձ Ս՜խկճոձ, ճ-

ջտ էճսո՜սճջՠռ՜ձ կՠժձճսդՠ՜կ՝ ՜շ՜նզձ ՞ջճռձ պՠոՠջ, 

ձ՜հՠ՜ռ ՠս զ հճջո զ ՞զջո ՠջժջճջ՟... (ժզռ ձ՜ըճջ՟ ՞է-

ըզձ)փ 

— Ս՜խկճո՜ռ դճս՜ժ՜ձգ ՜իոպՠխզռ ը՜ըպճս՜թ: 

թ՜. 211՝—4՝ Ճ՜շ հզոճսձՠսՠջժճս. Յ՜խ՜՞ո հզո-

ձՠջճջ՟ՠջժջճջ՟ Ս՜խկճոզձ, ճջ ՞ճսղ՜ժբ չ՜ոձ ՜հձճ-
ռզժ ճջ յ՜ջթզձ զ մ՜ջզոձ ՠդբ հ՜կՠձզձ յ՜պժՠջ ո՜-
պ՜ձ՜հզ ՠջՠսզ<ՠջՠսզ> զ ձճո՜ — Ոհտ իՠղպճսդՠ՜կ՝ 

գձդ՜ձ՜ձ աիՠպ ՞ճջթճռ մ՜ջճսդՠ՜ձռ... 

թ՝. 214՝—6՝ Ճ՜շ հզոճսձՠսՠջՠտ. Յ՜խ՜՞ո հզո-

ձՠջճջ՟ՠջ[ջ]ճջ՟ Ս՜խկճոզձ, ճջ ՞ճսղ՜ժբ ըճջիջ՟ճչ 
՜յոպ՜կ՝ճսդՠ՜ձ եճխճչջ՟ՠ՜ձձ զ չՠջ՜ Քջզոպճոզ 
չ՜ոձ կ՜պձճսդՠ՜ձձ Յճս՟՜հզ ՠս չ՜ոձ ըՠխ՟կ՜ձ 
աճջ ոպ՜ռ՜ս ՜կ՝՜ջզղպձ — Յճջե՜կ ՞պ՜ձՠկտ աիճ՞զ 

Աոպճսթճհ... 

թ՞. 217՜—8՜ Ճ՜շ հզոճսձՠսմճջո. Յ՜խ՜՞ո հզո-

ձՠջճջ՟մճջջճջ՟ Ս՜խկճոզձ, ՠս գձ՟՟բկ ՜հձճռզժ ճջտ 
կ՜խդՠձ ՜ձզթզստ հ՜խ՜՞ո կՠխճսռՠէճռձ զսջճռ, ՠս ՜-
ոՠձ, ՠդբ. Չզտ կՠխ՜՟ջ՜ձո գձ՟ ՜ձզթզռ, ազ ՜ի՜ս՜-
ոզժ ՠս կ՜ջ՞՜ջբձ ՜ձբթ ադղձ՜կզո զսջ — Յ՜կՠձ՜հձ 

ե՜կ ՠջ՜ձՠէզձ Դ՜սզդ կ՜ջպ յ՜պՠջ՜ակզ ՜շձբջ... 

թ՟. 218՜—23՜ Ճ՜շ հզոճսձՠսիզձ՞. Յ՜խ՜՞ո հզ-

ոձՠջճջ՟իզձ՞ՠջճջ՟ Ս՜խկճոզձ, ճջ ՞ճսղ՜ժբ ՠդբ ճմ 

ժ՜կբջ Աոպճս՜թ ՜յոպ՜կ՝ՠէձ ո՜պ՜ձ՜հզ, ՜հէ ձ՜ 
ժ՜կրտ զսջճչտ ճմ ՠժ՜ռ հ՜ջտ՜հճսդՠ՜ձ ձճջ՜ ՠս ազ 
ձՠխճսդՠ՜կ՝տ յ՜հթ՜շ՜ձ՜ձ ոճսջ՝տ ՠս ՠդբ ճմ հ՜ս՞-
ձՠձ վ՜վժճսդզսձտ իճ՞սճռ ՜հէ ձՠխճսդզսձտ ՠձ ՜ս՞-
պ՜ժ՜ջճսդՠ՜կ՝ — Հ՜կ՝ՠջճսդզսձ ոջ՝ճռ աճջ ոպ՜-

ձ՜ձ ՜շ ձՠխճսդզսձո... 

թՠ. 223՜—6՜ Ճ՜շ հզոճսձՠսչՠռ. Յ՜խ՜՞ո հզո-

ձՠջճջ՟չՠռՠջճջ՟ Ս՜խկճոզձ, ճջ ՞ճսղ՜ժբ դբ ձՠխճսդՠ-
՜կ՝տ թ՜՞բզձ էճսո՜սճջ <էճսո՜սճջ> հ՜հպձճսդզսձտձ զ 
չՠջ՜ կ՜ջ՞՜ջբզռձ ՠսո ՜շ՜սՠէ հճջե՜կ ճմ պջպձնբզձ 
զ ձՠխճսդՠ՜ձ — Ոջտ էճսո՜սճջ ՜մ՜ստ ձ՜հզձ հգձդՠջ-

ռճս՜թո ՞ջճռ... 

թա. 226՜—9՝ Ճ՜շ հզոճսձՠսՠսդձ. Յ՜խ՜՞ո հզո-

ձՠջճջ՟ՠսդձՠջճջ՟ Ս՜խկճոզձ, ճջ թ՜ձճսռ՜ձբ, դբ ճջ-
յբո ՟՜ս՜ձճսդզսձձ Աոպճսթճհ գձդ՜ձ՜հջ Դ՜սզդ զ 
ձՠխճսդՠ՜ձձ Ս՜ս[ճս]խ՜, ՠս չ՜ոձ ճխճջկճսդՠ՜ձձ 
Աոպճսթճհ, ճջ պձ՜սջզձՠռ՜ս հ՜ղը՜ջիբո հ՜հոկզժ, ՠս 
չ՜ոձ ի՜ս՜պճհ ճջ յ՜հթ՜շ՜ձ՜ հ՜ղը՜ջիբձ իջՠղ-
պ՜ժ՜ռձ — Մՠթձ Աոպճս՜թ ՠս Փջժզմ կՠջ Յզոճսո 

Քջզոպճո... 

թբ. 229՝—33՝ Ճ՜շ հզոճսՠսճսդ. Յ՜խ՜՞ո հզոձՠ-

ջճջ՟ճսդՠջճջ՟ Ս՜խկճոզձ, ՠս գձ՟՟բկ ոպ՜՝՜ձզռ ՠս 
ակՠժձՠէձ արջ՜ռ ի՜ժ՜շ՜ժճջ՟զձ զ կզ՜՝՜ձճսդՠձբ 
ոճսջ՝ արջ՜ռձ — Զժղպ՜կ՝ճսդզսձ ՜կ՝՜ջղպ՜ռ ՠս 

այ՜պճսի՜ոձ... չ՜ոձ իջճհ ՠս ՜ջՠսճս ճմ ՜ո՜ռ. ՠդբ բն 

իճսջ/// (ղ՜ջ. դ՜տվճս՜թ): 

թգ. 233՝—9՝ [Ճ՜շ հզոճսձՠսզձձ. Յ՜խ՜՞ո հզո-

ձՠջճջ՟զձձՠջճջ՟ Ս՜խկճոզձ] — (ոժ. դՠջզ) /// ճջ դբ-

յբպ ՠս ի՜կ՜ջՠռզ ճտ կ՜ջ՟ժ՜հզձ ըճջիջ՟ճչտ ի՜ոձՠէ 

կՠժձճսդՠ՜ձ ոճջ՜, ճմ ժ՜ջբ... 

թդ. 239՝—44՜ Ճ՜շ չ՜դոճսձ. Յ՜խ՜՞ո չ՜սա-

ձՠջճջ՟ Ս՜խկճոզձ, ճջ թ՜ձճսռ՜ձբ աըճջիճսջ՟ձ Էկ-
կ՜ձճսբէ, ՠս ճջ ՠջՠսՠջձ զ կ՜ջ՞՜ջբո, չ՜ոձ զն՜ձՠէճհ 
ձճջ՜ զ ՞՜ս՜շձ կՠշՠէճռ ՠս զ ՟եճըո ՠս ազ զձտձ ժ՜-
կ՜սճջճսդՠ՜կ՝ չ՜ջՠռ՜ս ՜ձկ՜ի ՠս ճմ ՝շձճսդՠ՜կ՝ 
— Նՠխճսդզսձտձ, ճջ ՞՜հզձ զ չՠջ՜ ոջ՝ճհձ հ՜շ՜ն՜-

՞ճհձ... 

ժ. 244՜—7՜ Ճ՜շ չ՜դոճսձՠսկզ. Յ՜խ՜՞ո 

չ՜ոդսձՠջճջ՟՜շ՜նձՠջճջ՟ Ս՜խկճոզձ ՠս չ՜ոձ ծղ-

կ՜ջպճսդՠ՜ձձ ոջ՝ճռ, ճջ ՝՜ջլջ՜ռ՜ս զ չզկզձ Քջզո-
պճոզ ՠս չ՜ոձ ժՠձ՜ռձ, ճջ ի՜սՠէ՜սձ զ լՠշձ Տՠ՜շձ 
կՠջճհ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ ՠս ի՜ս՜պ՜ռՠէճռ — Ի ա՜-

ձ՜ա՜ձ ՝՜ջ՝՜շո գձպզջո, ճջ ճմ ՠձ ձկ՜ձ կզկՠ՜ձռ... 

ժ՜. 247՜—50՝ Ճ՜շ չ՜դոճսձՠսՠջժճս. Յ՜խ՜՞ո 

չ՜դոճսձՠսՠջժճսՠջճջ՟ Ս՜խկճոզձ /// ՠդբ վջժճսդզսձձ 
ճջ բ /// զ լՠշձ Էկկ՜ձճսբէզ ՞ճսղ՜ժբզձ կ՜ջ՞՜ջբտձ /// 
իջբզռ /// (նձնճս՜թ, ՟եճս՜ջգձդՠշձՠէզ) — Յճսոճչ ի՜կ-

՝ՠջճսդՠ՜կ՝ ոյ՜ոՠ՜է ՜ժձ ճսձբզձ ՟՜ոտ կ՜ջ՞՜ջբ-

զռձ...  

ժ՝. 250՝—3՜ Ճ՜շ չ՜դոճսձՠսՠջՠտ. Յ՜խ՜՞ո 

չ՜դոճսձՠջճջ՟ՠջջճջ՟ Ս՜խկճոզձ, ճջ թ՜ձճսռ՜ձբ 
աոբջ ոջ՝ճռ ճջտ ճսձզձ ՜շ Աոպճս՜թ ՠս այ՜պճսի՜ոձ 



 

աճջ ՠժձ զ չՠջ՜ իջբզռձ հՠպ ը՜մՠէճսդՠ՜ձձ — Ոջտ 

աիՠպ ոզջճհ ՠջՠսՠէզ ճոժճհ գձդ՜ձ՜ձ... 

ժ՞. 253՜—7՜ Ճ՜շ չ՜դոճսձՠսմճջո. Յ՜խ՜՞ո 

չ՜դոճսձՠջճջ՟մճ[ջ]ջճջ՟ Ս՜խկճոզձ ՠս չ՜ոձ յ՜պՠ-

ջ՜ակզձ, աճջ ղ՜ջեՠձ զ չՠջ՜ ոջ՝ճռձ զկ՜ձ՜էզ ա՜սջտ 
դղձ՜կսճհձ — Յճջե՜կ ա՜սջբձո ՜խ՜սդզռ ճսոճսռ՜ձբջ 

Էկկ՜ձճսբէ... 

ժ՟. 257՜—62՝ Ճ՜շ չ՜դոճսձՠսիզձ՞. Յ՜խ՜՞ո 

չ՜դոճսձՠսիզձ՞ՠջճջ՟ Ս՜խկճոզձ ՠս չ՜ոձ վ՜շ՜սճ-
ջճսդՠ՜ձ ՠժՠխՠռսճհ ՠս տ՜ջճաճսդՠ՜ձ ՜շ՜տՠէճռ /// 
իՠդ՜ձճո՜ռ ՜շ Աոպճս՜թ ՠս չ՜ոձ ոճսջ՝ /// — Բ՜ջլ-

ջ՜ռՠ՜է պՠոճսդՠ՜կ՝ կպ՜ռ ՠս իճ՞ՠսճջ ՜մ՜ստ ոջպզ... 

ժՠ. 262՝—6՜ Ճ՜շ չ՜դոճսձՠսչՠռ. Յ՜խ՜՞ո 

չ՜դոճսձՠջճջ՟զչՠռՠջճջ՟զ Ս՜խկճոզձ, ճջ թ՜ձճսռ՜-
ձբ ակՠթ արջճսդՠ՜ձ /// ՠս ահ՜շ՜ն՞զպճսդՠ՜ձ կ՜ջ-
՞՜ջբճսդՠ՜ձձ /// ՠս չ՜ոձ ա՜ձռՠէՠ՜հձ Աոպճսթճհ — 

Ասջզձ՜՟զջձ ՠ՝ջ՜ՠռսճռ յ՜պճսբջ պ՜հջ ձճռ՜... յ՜-

պ՜ջ՜՞ՠոռՠձ աճսըպ ՞ճիճսդՠ՜ձձ Աոպճսթճհ ճջ ՜յջՠ-

ռճհռ աձճո՜ զ յ՜/// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ): 

ժա. 267՜—9՝ [Ճ՜շ չ՜դոճսձՠսՠսդ. Յ՜խ՜՞ո 

չ՜դոճսձՠջրճջ՟զՠսՠսդՠջճջ՟զ Ս՜խկճոզձ] — (ոժ. 

դ՜վճս՜թ) /// հճջե՜կ ՟՜ջլ՜ս ՜ջտ՜հձ ՜ղը՜ջիբձ Գՠ-

դ՜ ՠս ՜ձռ գձ՟ Ոջ՟՜ձ՜ձ ՞՜է զ տ՜խ՜տզ զսջճսկ... 

ժբ. 269՝—83՝ Ճ՜շ չ՜դոճսձՠսճսդՠջճջ՟. Յ՜-

խ՜՞ո չ՜դոճսձՠսճսդՠջճջ՟ Ս՜խկճոզձ, ճջ թ՜ձճսռ՜-
ձբ ահ՜ջճսդզսձ Քջզոպճոզ զ ՞ՠջՠակ՜ձբձ ՠս աը՜վ՜-
ձճսկձ կՠխ՜ռ ՠս ահ՜խդճսդզսձ զ չՠջ՜ դղձ՜կՠ՜ծ/// 

կՠջճռ ՠս ագձպջճխճսդՠ՜ձ ՠժՠխՠռսճհ ՠս ատ՜ջճաճս-
դզսձ ՜շ՜տՠէճռձ — Բ՜աճսկ վ՜վժճսդզսձո ՜ոպճս՜-

թ՜հզձո ՠս գձդջզո ծճը՜ռՠ՜էո... 

ժգ. 284՜—91՝ [Ճ՜շ չ՜դոճսձՠսզձձՠջճջ՟]. Յ՜-

խ՜՞ո [չ՜դոճսձՠսզձձՠջճջ՟ Ս՜խկճոզձ], ճջ թ՜ձճս-
ռ՜ձբ աձՠխճսդզսձձ, ճջ հ՜ջ[՜ձ] զ չՠջ՜ Դ՜սդզ ՠս 
ա՜յոպ՜կ՝ՠէձ իջբզռ զ Քջզոպճոբ ՠս ա՜ձկՠխ՜՟ջՠէզ 
մ՜ջմ՜ջ՜ձտձ, աճջ ժջՠ՜ռ Աոպճս՜թ ժ՜կ՜սճջճս-
դՠ՜կ՝ զ եճխճչջ՟ՠձբձ — Ոջտ զ կբն ա՝՜սո՜ձՠ՜ռ ՜էՠ-

՜ռ թճչճս պ՜՞ձ՜յզձ.../// (287՝) ՠս հ՜ս՞ձՠէ ՠջ՟զձ 

հ՜շ՜սՠէճսդզսձ բդ/// (289՝) զ չՠջ՜ իՠդ՜ձճո՜ռ չ՜ոձ 

՜ոպճս՜թ՞զպճսդՠ՜ձձ... 

ժդ. 291՝—2՝ Ճ՜շ ՠսդ՜ձ՜ոճսձ. Յ՜խ՜՞ո ՠսդ՜-

ձ՜ոձՠջճջ՟ Ս՜խկճոզձ, ճջ ՞ճսղ՜ժբ, դբ հ՜կՠձ՜հձ 
յ՜պՠջ՜ակճսձոձ, ճջ հ՜ջՠ՜ձ զ չՠջ՜ Դ՜սդզ ՜շ 
Աոպճս՜թ ՟՜ս՜ձբջ զ ձճհձ յ՜պՠջ՜ակճսձոձ ՠջժձ-
մբջ, ազ կզ գկ՝շձՠոռզ զ թ՜թճսժ դղձ՜կՠ՜ռձ — Աջ՟, 

ՠդբ կ՜ը՜ձ՜ստ ո՜պ՜ձ՜հզ ճջյբո ՠս ՜ոբ. Եկճսպ կ՜ի 

հ՜ղը՜ջի... 

ի. 292՝—5՝ Ճ՜շ ՠսդ՜ձ՜ոճսձՠսկզ. Յ՜խ՜՞ո 

հՠսդ՜ձ՜ոձՠջճջ՟հ՜շ՜նձՠջճջ՟ Ս՜խկճոզձ, ճջ ձղ՜-
ձ՜ժբ ՠդբ հՠպ ՝՜աճսկ ձՠխճսդՠ՜ձռ, ճջ հ՜շձՠձ զ չՠ-
ջ՜ ոջ՝ճռ աՠէոձ ՜ձո՜իկ՜ձ ծ՜ձ՜յ՜ջի՜ռձ ՞պ՜-
ձզռՠձ — Ոհտ հճսո՜էճչ զ Տբջ ի՜կ՝ՠջՠձ ձՠխճսդՠ՜ձռ... 

/// (295՝) կպզ զ արջճսդզսձո Տՠ՜շձ ՠս հզղՠռզռ ա՜ջ-

՟՜ջճսդզսձո տճ կզ՜հձ Աոպճս՜թ/// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ): 

ի՜. 301՝—4՜ [Ճ՜շ ՠսդ՜ձ՜ոճսձՠսՠջժճս. Յ՜-

խ՜՞ո հՠսդ՜ձ՜ոճսձՠսՠջժճսՠջճջ՟ Ս՜խկճոզձ] — (ոժ. 

դ՜վճս՜թ) /// ժճսոզձ ՠս ՝՜ե՜ձՠ՜ռ ա՜ձլջՠս ՠս զսջ զ 

ռրխո ՜շ՜տՠէճսդՠ՜ձ ՠս վջժՠ՜ռ ա՜խտ՜պձ... 

ի՝. 304՝—7՜ Ճ՜շ ՠսդ՜ձ՜ոճսձՠսՠջՠտ. Յ՜խ՜՞ո 

հՠսդ՜ձ՜ոճսձՠջճջ՟ՠջջճջ՟ Ս՜խկճոզձ ՠս գձ՟՟բկ 
իյ՜ջպ՜ռՠէճռ, ՠս ՠդբ ճմ բ ՜ջե՜ձ ՜ջ՟՜ջճռձ ձ՜-
ը՜ձլՠէ գձ՟ ՜ձրջբձո — Վ՜ջ՟՜յՠպճսդզսձ գձպջճ-

խ՜ռ ՠս ժղպ՜կ՝ճսդզսձ ՜կ՝՜ջպ՜ս՜ձզռ... /// (307՜) 

չ՜խչ՜խ՜ժզ ը՜վ՜ձՠռ՜ձ վ՜[վժճս՛]դզսձտ ՠս 

վճ[ը՛]ՠռ՜ձ ըջ՜ըծ՜ձճսդզսձտ զ ՟՜պ՜ոպ՜ձ/// 

(ղ՜ջ. դՠջզ)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՆԱԽԱԳԱՂԱՓԱՐ 0ՐԻՆԱԿԻ 

150՝ Քջզոպճո Աոպճս՜թ հ՜հձկ ՜սճսջ հՠջն՜ձզժ 

՟՜ոճսկձ ՟՜ո՜սճջՠ՜ աոճսջ՝ ՟զպ՜յՠպձ կՠջ ադ՜ջ՞-

կ՜ձ՜սխ էճսո՜ղ՜սզխ յ՜պճսզջ՜ձ՜ռո՚ աԳջզ՞ճջզո Վ-

ժ՜հ՜ոբջ աի՜ձ՞ճսռՠ՜էձ զ տՠափ Ըձ՟ ձկզձ ՠս աի՜ջ՜-

ա՜պ ձճջզձ ՠս ահ՜նճջ՟` ապբջ Բ՜ջոՠխ ժ՜դճխզժճո 

Հ՜հճռ Մՠթ՜ռփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 4՝, 155՝, 306՝ Գզջտո Սճսջ՝ Էնկզ-

՜թձ՜ բփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 83՜, 215՜, 223՜, 260՝, 301՝, 309՝, 

310՜ ՞ջմ՜վճջլփ 
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 ԺԴ — XIV (1339—զռ ՜շ՜ն) 

ԳՐԻՉ՚ Մըզդ՜ջփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Բ՜ջոՠխ ՠս Դ՜սզդ ժջճձ՜սճջձՠջփ 
ԹԵՐԹ՚ 208—4 (պՠո. յ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ)փ ՊՐԱԿ՚ 

1×2+Ա—ԻԵ×8 (Ա 9, Ժ 7, ԺԱ 6, ժջժ. ԻԵ 4, 10) +1×2փ ՆԻՒԹ՚ 
դճսխդ, կ՜՞՜խ՜դ՚ 193—196փ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 24,5×16,4փ ԳՐՈՒ-
ԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 23—44 (206՜՝՚ 22)փ ԿԱԶՄ՚ 
՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ՚ ՟շձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ պ՜ը-
պ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ կՠպ՜տո (Ա), ոյզպ՜ժ չ՜ձ՟՜ժձՠջճչ ժ՜յճհպ 
ժպ՜ս (Բ), ՟շձ՜ժզձ՚ ժ՜ջկզջ, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜-
ժ՜ձ: Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ  

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — 1. 2 (1—2), ոժա՝զռ, ոպ՜-
ռճս՜թ 2 ՜կ՝ճխն՜ժ՜ձ ժզռ դՠջդՠջզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, կզ՜ոզսձ, ճսխ-
խ՜՞զթ կ՜ձջ ՠջժ՜դ՜՞զջ, ՜ձգձդՠշձՠէզփ 2. Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜ջժճ-
ոզ: Թ—Ժ ՟՟.փ 2. (207—208), չՠջնզռ, ոպ՜ռճս՜թ 1 դՠջդզ գձ՟-
է՜հձ՜ժզ ի՜պճսկզռ, կ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ՝ճէճջ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜-
՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ 208՝—7՜—8՜—7՝ «///[Գ՜ ՜շ] ձ՜ ՝ճջճպ կզ... 
դճխՠ՜է էզռզձ տՠա կՠխտ տճ, դՠ ՜ոՠէ///» (Ա 40 — Բ 9)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ձճջճ՞ճս՜թ ՠս դՠջզ էջ՜ռճս՜թ ԺԵ ՟., 
Հՠջ՜յՠպ ՜՝ՠխ՜հզ ժճխկզռ: Գջ՜՟՜ղպգ ըճսձ՜ռ՜թ, պՠխ—
պՠխ ռՠռ՜ժՠջ ճս տ՜հտ՜հճս՜թ, ժ՜ձ ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջ, ա՜-



ձ՜ա՜ձ ոՠս ճս ՞ճջղ՜սճսձ ՝թՠջ: Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ տՠջթճս՜թ, ՜ոպ՜-
շգ՚ կ՜ղճս՜թ, վ՜ժ՜ձձՠջձ՚ գձժ՜թ, դզժճսսձտգ՚ չձ՜ոճս՜թ, յ՜-
պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժձՠջգ (1—2) ՠաջ՜ի՜պճս՜թ, էճս՜ռճս՜թ 
ՠս ՜ձգձդՠշձՠէզփ 

 

 

 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 3՜—205՜ [Սճսջ՝ ՠս պզՠաՠջ՜տ՜ջճա իճ՞զ՜-

ռՠ՜է չ՜ջ՟՜յՠպզձ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ ՜ջ՜ջՠ՜է Հ՜ս՜տ-
կճսձտ կՠժձմ՜ռ ոճսջ՝ Ս՜խկճո՜ջ՜ձզձ Դ՜սդզ] 

Տՠո լՠշ. 1119, 1՜—304՜. Մ՜ոձ ձը./մզտփ Յզղ./մզտփ 

Նը./3՜—7՜ (ոժ. դՠջզ. «///՞ջՠ՜ձո եճխճչՠ՜է զ ձկ՜ ՠ՟զ 

էճսո՜սճջ...»)փ 1/7՜—28՜փ Նը./28՜փ 2/28՜—50՝փ Նը./50՝փ 

3/50՝—74՝ (չջն. դ՜վճս՜թ «...ա՜սճսջո զսջՠ՜ձռ, ՜հձ ՠսո զ 

տՠա Տբջ հճսո՜ռ՜հ///»)փ Նը./մզտփ 4/75՜—93՜ (ոժ. դ՜-

վճս՜թ.» /// ՝՜ջլջ՜ռ՜ս ճխճջկճսդզսձ Աոպճս՜թճհ...» Ս՜խ. 

ԾԶ—զ կՠժձճսդ. չջն.)փ Նը./93՜փ 5/93՜—115՝փ Նը./115՝փ 

6/115՝—39՜փ Նը./139՜փ 7/139՜—63՝փ Նը./163՝փ 8/164՜—

201՝փ Յզղ./202՜փ 9/202՜—5՜ (չջն. «...ա՜շ՜տՠ՜էոձ ԲԺ—

՜ձ ՠս ձճտ՜ստ ճջո՜ռՠ՜է ապզՠաՠջո ՜կՠձ՜հձ զ ժՠ՜ձո ՠս 

հ՜սջիձճսդզսձ ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ... ՜կբձ)փ  

Կ՜ձճձ՜՞էճսըձՠջզ ՝՜ե՜ձճսկ մզտփ Ի էճսո՜ձռո իՠխզ-

ձ՜ժ՜ձզղ ՜ձճսձձՠջփ 

Բ. 206՜՝ [Թճսխդ կըզդ՜ջճսդՠ՜ձ զ չՠջ՜հ 

ձձնՠռՠէճռ ՜ո՜ռՠ՜է] — (ոժ. դՠջզ) /// ՠ՜է ՠջդ՜կտ 

գձ՟ ՜հձ ծ՜ձ՜յ՜ջիփ Աի՜ Ա՟՜կ ՠս Ես՜հ ՠս ՜կՠձ՜հձ 

՜ջ՟՜ջտձ կ՜ի գձժ՜է՜ձ... Ոջճսկ չ՜հՠէ բ վ՜շտ, զղը՜-

ձճսդզսձ ՠս յ՜պզս ՜հեկ ՠս կզղպ ՠս հ՜սզպՠ՜ձո, հ՜սզ-

պՠձզռ. [՜կբձ]փ 

Բ—ձ կ՜ոձ ԺԴ ՟. ՜հէ լՠշ՜՞ջզփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

24՝ ԶՄըզդ՜ջ հզղ[ՠռբտ]փ 

28՜ Ախ՜մՠկ հզղՠէ ապբջ Դ՜սզդփ 

43՜ Ախ՜մՠկ Մըզդ՜ջ հզղՠէ զ Տբջփ 

50՝ Զ՜ջե՜ձ՜յ՜պզս աոջ՝՜ոձՠ՜էձ Դ՜սզդ ոյ՜-

ո՜սճջ ՝՜ձզ ՠս ա՞թճխո` Մըզդ՜ջ ՞ջզմ հզղՠռբտ զ Քջզո-

պճո, ՜խ՜մՠկփ 

99՜ Ախ՜մՠկ աժձզ ՠժՠ՜էո՟ հզղՠ՜ զ Տբջ ոջպզ 

կպ՜ստ` աԴ՜սզդփ 

102՜ Զիճէճմզկ՜ոպձ` աԴ՜սզդ ոյ՜ո՜սճջ ՝՜ձզ 

գձժ՜է Տբջփ 

Զվթճսձ ՞ջզմ` Մըզդ՜ջ, ՜խ՜մՠկ հզղՠ՜ զ Տբջփ 

106՜ Յզղՠ՜ ա՜ըկ՜ջ ՞ջզմ` Մըզդ՜ջ: 

112՜ Ախ՜մՠկ Մըզդ՜ջ ՞ջզմփ 

112՝ Ախ՜մՠկ Մըզդ՜ջ ՞ջզմ հզղՠէ զ Քջզոպճո ՠս 

աԴ՜սդզ չ՜ՠէՠէ պ՜փ 

113՝ (Ի էճսո՜ձռո) Վ՜ՙհ բ տՠա պբջ Սպՠ-

վ՜[ձ]ճ՛ո, ճջ զձմ ըա՜ջձ զկ վՠպճչփ 

115՝ Զոպ՜ռճխ ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՞՜ձլճսռո` աԲ՜ջ-

ոՠխ ոյ՜ո՜սճջ ՝՜ձզձ ՠս աթձճխո հզղՠոնզտ զ Տբջ Յզ-

ոճսո, գձ՟ ձկզձ ՠս ա՜ըկ՜ջ ՞ջզմ` Մըզդ՜ջփ 

136՝ Ախ՜մՠկ ատձձճխտ հզղՠ՜ Մըզդ՜ջփ 

139՜ ԶԴ՜սզդ ՠս ազո` աՄըզդ՜ջ ՞ջզմ ՜խ՜մՠկ 

՜շ Քջզոպճոփ 

141՝ Զոջ՝՜ա՜ձձ Դ՜սզդ ՠս աթձճխո զսջ հզղՠռբտ 

զ Տբջ. գձ՟ ձկզձ ՠս ավռճսձ ՞ջզմ՚ աՄըզդ՜ջփ Աս՜ՙխ զ 

ռջպճհոփ 

149՜ Ես հզղՠ՜ ազո, Տբջ, ճջ ճխճջկ՜թ ՠոփ 

158՝ (Ի էճսո՜ձռո) Մՠժձզմ Ս՜խկճոզձ ՜հո բ, չ՜ՙհ 

ազոփ Ահո յ՜պճս՜ժ[՜ձ] ՞զջտփ 

163՝ Սպ՜ռճխ կ՜պՠձզո ՞ճջթձ՜ժ՜ձ ՠս ՜ջ՟զս-

ձ՜ժ՜ձ զ մ՜շ՜՞՜ոպ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռճ` Բ՜ջոՠխ զսջ՜-

ճչտձ թձ՜սխ՜ստ ՠս ի՜ջ՜ա՜պ՜ստ. ՜կբձփ Ես ա՜ձ՜ջ-

ե՜ձ ՞ջզմո կՠջ՜ճչտձ ի՜ձ՟ՠջլ հզղՠռբտ զ Քջզոպճոփ Ես 

չ՜ոձ ոզջճհձ Քջզոպճոզ կզ կՠխ՜՟ջբտ ոը՜[է՜]ձ՜ռո 

ՠս Աոպճս՜թ ալՠափ 

192՝ /// Ի հխճջ՟ՠէձ` աՍպՠվ՜ձճո չ՜ջ՟՜յՠպ հզ-

ղՠռբտ /// ՜կբձփ 

206՝ Տբջ Աոպճս՜թ ճխճջկՠ՜ զ տճ կզսո՜ձ՞՜կ 

՞՜էոպՠ[՜]ձ` Ս՜ջ՞զո զջզռճհ ՠս թձճխ՜ռ զսջճռ. ՜կբձփ 

(՜հէ լՠշտ) Ես Խ՜մ՜պճսջ չ՜ջ՟՜յՠպզփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 1՜ Զ՜ջ՟ը՜դճսձ Ժ, Կզջ՜ժճո Գ, Մ՜ջդ՜ ///, 

Պ՜ըպզՠ՜ջ Դ, զ Շձճցճջ Գ, Մ՜ջ՞ջզպ Ա, Պէա՜ձ Բ, 

Մ[ՠ]ջծ՜ձ Ա, Մՠջպպզձ Ա, Պ՜խմզժ Զ, Շճսղ՜ձ Զ, ՜շ 

Շ՜իճսկ Բ, Մ՜ջզ՜կ Զ, Ասՠպզտ Ա, Մՠջպզձ, Սՠպզ Բ, 

Գ ը՜մփ 

2. 45՜ Տբջ Աոպճս՜թ Յզոճսո Քջզոպճո, [ճջ] ը՜-

մՠռ՜ջ, ՠս դ՜խՠռ՜ջ, ՠս հ՜ջՠ՜ջ, /// [՜սջ]իձՠկտ ՠս ՞ճ-

ի՜ձ՜կտ, ՠս վ՜շ՜սճջՠկտ ատՠա, ա՜կՠձ՜հձ կՠխտ /// ՠ-

խզռզ տճ ժ՜կտ՟ զ չՠջ՜հ զկ ՠս վջժՠ՜հ ազո հՠջՠսՠէզ ՠս 

հ՜ձՠջ[ՠսճ]հդ [դղձ՜]կճհձփ Թվզձ ՉՁԸ (1339) ///փ 

3. 45՜ Ահո ՠջժճս ՠջՠոո դխդզո զ կզսո ՟ՠիձ ժ՜հ, 

Աձռ ՠս ժ՜ջ՟՜հ, ՞ջճռ թ՜շ՜հ 

Ես ակՠխ՜սճջ ժ՜ակ՜սխո հզղՠ՜հ, 

Ծճհէ Հՠջ՜յՠպզո չ՜ջլ կզ ՜ջ՜հ, 

Ոխճջկզ կզ ՠջժճս զձլ ղձճջիՠ՜հ, 

Գ՜սաճսկ, ն՜ձճսկ տ՜ղզղ ՝՜՝՜հփ 

Եջ՝ ճջ ոժոզո ձ՜ է՜ս ն՜ձ՜հ, 

Զ՝՜ձ ոճսջ՝ ՞ջճռո զ կզպ յ՜իՠ՜հ, 

Ոջ Քջզոպճոզ էզձզո թ՜շ՜հ, 

Ես ակՠխ՜սճջ ՞ջզմո հզղՠ՜հփ 

Վ՜ՙղ դբ ՝ճէճջ ոջպզս հզղբտփ 

4. 205՜ Փ՜ՙշտ... Ոջ ՠպ ժ՜ջճխճսդզսձ չՠջնզ ո-

պ՜ռ՜սխզ, ժ՜ակճխզ ՠս ձճջճ՞ճխզ ոճջ՜, ՜ձզկ՜ոպ ՠս 

կՠխո՜կ՜ժ՜ջ՟ ՠս էճժ ՜ձճս՜կ՝ ՜՝ՠխ՜հզ՚ Հՠջ՜յՠպզ, 

ճջ ՝՜աճսկ ՜ղը՜պ՜ձ՜ստ ժ՜ակՠ՜է ձճջճ՞առզ աո՜հ, // 

(205՝) հզղ՜պ՜ժ ՜ձնձնՠէզ ՠս ՝՜ջզ զձլ ՠս թձ՜սխ՜ռ զ-



 

կճռ՚ Վ՜ջ՟՜ձզձ ՠս Խճձ՟տ՜ջզձ ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ՜-

շճս կՠջլ՜սճջ՜ռձ զկճռփ Աջ՟, ճչ յ՜պճս՜ժ՜ձ գձդՠջ-

ռ՜սխտ, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ՜հո յ՜պճս՜ժ՜ձ ՠջ՞՜ջ՜ձզո 

Դ՜սդՠ՜ձ Ս՜խկճո՜ռ Մՠժձմզո, ժ՜ջ՟՜էճչ ժ՜կ ՜հէ զ-

սզտ կ՜ոՠ՜կ՝ ՠս ժ՜կ ՜ս՞պՠէճհ զ ոկ՜ձբ, էզ ոջպզս ՠս 

՝ճէճջ ի՜ս՜պճչ Ոխճջկզ ՜ո՜ռբտ զձլ՚ ՜ձ՜ջե՜ձ Հՠ-

ջ՜յՠպզո ՠս զկճռձ ՜կՠձ՜հձզ, ՠս զձտձ, ճջ ՜շ՜պձ բ 

զ պճսջո ՝՜ջՠ՜ռ, լՠա ՠս կՠա ճխճջկՠոռզ. ՜կբձփ 

5. 205՝ Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ զ Քջզոպճո` աՀՠջ՜-

յՠպ չ՜ջ՟՜յՠպձ, ճջ ՠպ Խգձ՟ջ՜ժ[՜պ]՜ջ Սճսջ՝ 

Աոպճս՜թ՜թձզձ աՍ՜խկճոզ Մՠժձզմոփ Եդբ ճտ թ՜ըբ, 

ժ՜կ ՞ջ՜սբ, այ՜պզեձ Յճս՟՜հզ ՠս ա՜հէ ը՜ջի՜ձճխ՜ռձ 

՜շռբ ՠս զ Քջզոպճոբ ՟՜պ՜յ՜ջպզփ 

6. (ԺԷ—ԺԸ ՟՟. ձրպջ՞զջ) Դ՜ջլՠ՜է ժջժզձ ՜ձ՞՜կ 

/// ՜կբձփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 25՝, 127՝, Գզջտո Սճսջ՝ Էնկզ՜թձ՜ 

բփ 61՝ (ա՜ջ՟՜ձ՜ըղ)փ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜, 1՝, 2՜, 2՝փ 

 

1181 
Գ Ր Ի Գ Ո Ր  Տ Ա Թ Ե Ւ Ա Ց Ի  

 Մ Ե Կ Ն Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  Ս Ա Ղ Մ Ո Ս Ա Ց ,  Ա Ռ Ա Կ Ա Ց ,  Ե Ր Գ Ո Ց  Ե Ր Գ Ո Յ Ն  
Կրաէբչ Կՠխզ ՌՃՀԲ—1723 ՌՃՀԳ—1724 ՌՃԿԳ — 1714 

 
ԳՐԻՉ՚ Եաՠժզբէ (4՜—235՜, զ Կրաէբչ), Մՠէտճձ Կՠխՠռզ 

(246՜—343՜, զ Կՠխզ)փ ՍՏԱՑՈՂ՚ Պՠպջճո չջ՟. Ճ՜իճսժՠռզ (Թճ-
ը՜դՠռզ)փ 

ԹԵՐԹ՚ 349+1 (ժջժ. 106). մ՞ջճս՜թ՚ 1՜՝, 2՝—3՝, 239՜—
42՝, 243՝, 245՝, 344՜—9՝փ ՊՐԱԿ՚ 1×3+Ա—Ի×12 (Ա, ԺԳ 
10)+1×3+Ա—Թ×12փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, էճսո՜՟ջճղկճչ (1—241), 
պ՜ջ՝ՠջ ՠս ՜շ՜ձռ էճսո՜՟ջճղկզ (242—349)փ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 
21,5×16փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 29փ ԿԱԶՄ՚ 
՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ ՟շձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ ոպճս՜-
ջ՜դճսխդ, ՜ոպ՜շգ՚ ՟ՠխզձ ժպ՜սփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 8՜, 33՜, 
53՜, 86՝, 112՝, 140՜, 170՜, 192՝, 246՜, 277՝, 284՝, 312՝փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ Դ՜սզդ դ՜՞՜սճջ (140՜), դշմձ՜հզձ, ՝ճս-
ո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջ, ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ 
ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպ, ժ՜ձ՜մփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. վճտջզժ յ՜պշճս՜թտձՠջ, պՠխ—պՠխ 
ռՠռ՜ժՠջ, դճսխդգ ՠս յջ՜ժ՜ժ՜էճսկգ պ՜ջ՝ՠջ: Կ՜ակզ ժ՜ղզձ 
՜ձժզսձձՠջճսկ դՠդՠս՜ժզ կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 4՜—235՜ [Գջզ՞ճջ Տ՜դՠս՜ռզ Մՠժձճսդզսձ 

Ս՜խկճո՜ռ] 

Տՠո լՠշ. 1020, 3՜—373՝. Ց՜ձժ/3՜—48՝/մզտփ Ց՜ձժ 

(49՝—50՝) /4՜՝փ Նը./4՝—8՜փ 1/8՜—32՜փ Ց՜ձժ/32՜—3՜փ 

2/33՜—52՜փ Ց՜ձժ/52՜՝փ 3/53՜—85՝փ ՜/56՝—8՜փ ՝/58՝—

61՜փ ՞/61՝—3՜փ ՟/71՜—3՝փ ՠ/79՜—81՝փ Ց՜ձժ/85՝—6՝փ 

4/86՝—111՝փ ՜/88՜—9՜փ ՝/98՝—101՜փ Ց՜ձժ/111՝—2՝փ 

5/112՝—39՜փ ՜/113՝—4՝փ ՝/116՜—9՜փ ՞/123՝—4՝փ 

՟/127՝—9՜փ ՠ/130՜—1՜փ Ց՜ձժ/139՜՝փ 6/140՜—69՝փ 

՜/159՜—60՝փ ՝/164՝—6՜փ Ց՜ձժ/169՝—70՜փ 7/170՜—91՜փ 

Ց՜ձժ/191՜—2՜փ 8/192՝—235՜փ ՜/203՜—4՝փ ՝/204՝—6՜փ 

՞/206՜—7՝փ ՟/207՝—9՜փ ՠ/209՝—11՜փ ա/218՜—20՜փ Յզղ./-

մզտփ 

Բ. 244՜—311՜ [Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռզ Մՠժձճս-

դզսձ Աշ՜ժ՜ռձ] 

Տՠո լՠշ. 342, 109՜—71՝. Ց՜ձժ/244՜—5՜փ 

՜/246՜—77 ՜փ ՝/277՝—83՝փ ՞/284՝—311՜փ 

Գ. 311՝—43՜ [Գջզ՞ճջ Տ՜դՠս՜ռզ, Մՠժձճսդզսձ 

Եջ՞ճռ Եջ՞ճհձ] 

Տՠո լՠշ. 1012, 65՜—94՝. Ց՜ձժ/311՝—2՝փ 1/312՝—

43՜փ 

Դ. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձ ԺԸ ՟.] 
236՜—8՝ [Գջ՜շ՜նտ — Ես] պճսջ զձլ էՠաճս ըջ՜-

պճս ըրոՠէ ա՝՜ձո... 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

112՝ Յզղ՜պ՜ժ բ Ս՜խկճոձ զ տ՜խճս՜թճհո, Ճ՜-

իճսժՠռսճհ Պՠպջճո չ՜ջ՟՜յՠպզձ ՠս զսջ թգձրխ՜ռձ՚ Ի-

ո՜ը՜ձզձ ՠս Տբձ՟բձզձ, իրջՠխ՝րջձ՚ Փ՜ըմ՜ձզձ, ՠխ-

՝՜րջձ՚ Ն՜ա՜ջզձ, Մ՜ջզ՜կզձ, Մ՜ջզձճոզձ ՠս ՜կՠ-

ձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ՜շճս կՠջլ՜սճջ՜ռձփ Գջՠռ՜ս ՌՃՀԲ (1723) 

դվզձ զժզս՝ձ վՠպջվ՜ջզ Ժ ՠխՠս, ՜ս՜ջպձ՚ իճգպՠկ-

՝ՠջփ 

170՜ Տբջ Աոպճս՜թ, ր՞ձՠ՜ռ զձլ, ա՞ճջթո լՠշ՜ռ 

հ՜նճխՠ՜ ՠս ՜ս՜ջպ ի՜ոճհփ 

235՝ (Յ՜սՠէ՜՞ջճխզ) Եո՚ ՜ձ՜ջե՜ձ Թրը՜դՠռզ, 

Ոջ ՠկ ճջ՟զ Խ՜մ՜պճսջզ, 

Ի ոճսջ՝ ՞ջգզժո թջՠռզ 

Ես զկ ՠխ՝ճջձ հխՠռզփ 

Եխ՝՜հջ, կպօտ ՟ճս գձդՠջռզջ, 

Սղ՜է՜ձ՜ռո կզ ձՠխզջ, 

Մՠխօտ էռՠ՜է ժ՜կ էզ՜էզջ, 

Իձլ ր՞ձճսդզսձ Քջզոպճո էզռզ: 

Եջ՝ գձդՠշձճսո ՠս զկ՜ոռՠո, 

Քճ կՠխ՜սճջ՟ հզղՠոռՠո, 

Սճսջ՝ ՜խօդզստ Տՠ՜շձբ ի՜հռՠո, 

Զզ դճխճսդզսձ կՠխ՜ռո ըձ՟ջՠոփ 

Սջ՝ճռ ՜խօդտձ բ աօջ՜սճջ, 

Քՠա օ՞ձ՜ժ՜ձ ի՜ձ՜յ՜աօջ, 



Լզձզ ժՠձռ՜խճհո կՠջլ՜սճջ 

Ես տՠա յ՜իբ ՜ջե՜ձ՜սճջփ 

Եջ՝ Հ՜հջ կՠջզս ճջ հզղՠո ազո, 

Յ՜պՠձզ յ՜ջաՠջՠո ժ՜ձ՞ձզո, 

Սջ՝ճհ ՟՜ոճսռ ՜ջե՜ձ՜ոռզո, 

Աձդ՜շ՜կ՜ս յո՜ժՠոռզո. ՜կբձփ 

Գջՠռ՜ս ՞ջգզժո ՌՃՀԲ (1723) դվզձ, զ չ՜հՠէճսկձ 

Պՠպջճո չ՜ջ՟՜յՠպձփ Աոպճս՜թ ՝՜ջճչ չ՜հՠէՠէ պ՜-

ռբ. ՜կբձփ 

243՜ 0ջիձՠ՜է Հճ՞զտ Սճսջ՝ Աոպճս՜թ ծղկ՜ջզպ. 

ա՞ճջթ լՠշ՜ռ զկճռ ճսխզխ զ կՠա Տբջ, ա՞ճջթ լՠշ՜ռ կՠջ 

՜նճխՠ՜ զ կՠափ 

277՜ Տբջ Աոպճս՜թ, ՠս աՠխժՠէզ ՞ջմ՜ժո վջժՠ՜ զ 

մ՜ջ ժ՜ձ՜ձռ: Յզոճսոզ, Ոջ՟զ Աոպճսթճհ. ՜կբձփ 

Յզղ՜պ՜ժ բ Ճ՜իժռզ Իո՜ը՜ձզ ճջ՟զ Պՠպջճո 

չ՜ջ՟՜յՠպզձ, զսջ ի՜է՜է ՜ջ՟ՠ՜ձռձ ըոպ՜ռՠ՜է ՠխՠս 

ի՜ա՜ջ ի՜ջզսջ ՠրդ՜ձ՜ոճսձ ՠջՠգզձ (1724), ձճհՠկ՝ՠ-

ջզ ԻԲ—զձփ 

284՜ Ոՙչ ոճսջ՝ գձդՠջռճխտ, ի՜յջտ զկ ՠս ՠխ՝՜ջտ, 

հզղՠռբտ ա՞ջրխ ոճջզձ, ակՠխո՜ձՠջժ իճխ ՠս վճղզ՚ Մՠէ-

տճձ ՠջբռ ժճմՠռՠ՜է ՜ձճս՜կ՝ կզ՜հձ ՠս ճմ ՞ճջթճչ, ՠս 

աճսոճսռզմձ զկ ՠս աթձրխոձ զկ գոպ կ՜ջկձճհ, ճջ վճըՠ-

ռՠ՜էձ ՜շ Քջզոպճո՚ հճհոձ ՜կՠձՠռճսձփ Ոջ հզղբտ ՟ճստ 

ազո կզ Հ՜հջ կՠխ՜հզս, հզղՠ՜է էզնզտ ՟ճստ ՜շ՜նզ աՠձ-

էճհձ ՜ձկ՜իզձ Քջզոպճոզ. ՜կբձփ Հ՜հջփ 

Ահէՠս հզղՠռբտ աԹճխ՜դռզ Պՠպջճո չ՜ջ՜՟յՠպձ, 

՞ձ՜ռՠ՜է ՠխՠս զ Հճձ՜ռ ՜ղը՜ջիձ ՠս պՠոՠ՜է ՜ձ՞զձ 

յ՜պճս՜ժ՜ձ ՞՜ձլո ՞ջզժո զ Կրաէբչ թճչ՜ի՜հՠ՜ռ տ՜-

խ՜տձ, ճջ Ի՞ձ՜պզճո ճկձ չ՜ջ՟՜յՠպբ թըձ՜ռՠ՜է ՠս 

զձտձ ՜ձճջ չ՜ըծ՜ձՠ՜է. Աոպճս՜թ էճսո՜սճջբ զսջ իճ-

՞զձփ Ես ՠո, ՜ձ՟՜ձրջ պՠոզ Եաՠժզբէ ՞ջ՜՞զջձ, զոժճհձ 

վ՜վ՜ք՜ձօտ պՠձմկ՜կ՝ ՠպճս ՞ջՠէ ա՜հո ՞զջտո զ չ՜-

հՠէճսկձ ՜ձլզձ զկճհ, դվզձ ՌՃԿԳ—զձ (1714), ՠժզ հՍ-

պ՜կյրէ, հխՠռզձ ա՞զջտոփ Դ՜ջլՠ՜է ձճսզջ՜ժ ՠխբ 

Սճսջ՝ Եջճսո՜խբկ՜հ զ Կ՜ջձճհ տ՜խ՜տզձ ՠս հ՜ղը՜ջ-

իզձ Թ՜սվջաճհ ՠս կՠթզձ Սյ՜ի՜ձ՜հ ՠժզ զ հԱջաջճսկփ 

Հձլճսռ չ՜ձզռ ՜շ՜նձճջ՟՚ պբջ Աշ՜տՠէ չ՜ջ՟՜յՠպձ 

կզղպ ՜շ կզղպ վ՜վ՜՞՜ձօտ բ՜շ աօջզձ՜ժձ ՠս հխՠ՜ռ 

զ հՠջժզջձ Խճջլզսձզ, ճջ բ Կՠխզ, ՞ջ՜՞զջ պբջ Մՠէտճ-

ձզձ ՠս ՞ջՠէ արջզձ՜ժ ոճջզձ ՜հոկ վ՜վ՜քճխզձ՚ պբջ 

Աշ՜տՠէզձփ 

Ահէՠս հզղՠռբտ աոպ՜ռճխ ՞ջզո՚ պբջ Պՠպջճո չ՜ջ-

՟՜յՠպձ, ճջ բ ձ՜ հՠջժջբձ Ն՜ըմճս՜հ, զ ՞զսխ՜տ՜խ՜-

տբձ Ճ՜ի՜իճսժ՜հ, ՠսո ժ՜ զ հԵժՠխՠ՜ռ ՞՜ս՜շձ, ճջ բ 

աԸաըձժ՜հձ, ճջ բ հՠջժջճջ՟ ՠս վճը՜ձճջ՟ կՠթզձ Ս՜-

ի՜ժ՜հ չ՜ջ՟՜յՠպզձ: Զոճջ՜ րջզձ՜ժձ պՠոՠ՜է զ 

Դՠջնձճհ չ՜ձզռ ՜շ՜նձճջ՟՚ Ղ՜ա՜ջ չ՜ջ՟՜յՠպզ Մր-

՞ձ, ՠս վ՜վ՜՞՜ձօտ հխՠ՜ռ ՜շ կՠխ՜սճջ ՠս ՜ձյզպ՜ձ 

թջճխո ՠս ՠպ ՞ջՠէ զսջձ հզղ՜պ՜ժ ՠս թձրխ՜ռձ՚ Իո՜-

ը՜ձզձ ՠս Տբձպբձզձ ՠխ՝ճջձ՚ Ն՜ա՜ջզձ, ՠս ՜կՠձ՜հձ 

՜ջՠ՜ձ՜շճս կՠջլ՜սճջ՜ռձ. ՜կբձփ Աոպճս՜թ զսջձ չ՜-

հՠէ պ՜ռբ. ՜կբձփ 

311՜ Զկՠխ՜սճջ Մՠէտճձ թջճխո հզղՠ՜ Հ՜հջ կՠխ՜-

հզս, ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ զ Յզոճսոբ. ՜կբձփ Հ՜հջ կՠջփ 

343՜...Ես ոպ՜ռճխզ ՞ջճռ՚ պբջ Պՠպջճո չ՜ջ՟՜-

յՠպզ ՠս թձրխ՜ռ ձճջզձփ Թչզձ ՌՃՀԳ (1724), ձճհՠկ՝ՠ-

ջզ ԻԸփ ԶՄՠէտճձ կՠխ՜սճջո ՠս ավ՜ձ՜տ թջճխո հզղՠռբտ զ 

Տբջ. հճհե պ՜շ՜յՠ՜է կՠխո՜կ՜թ Կՠխՠռզձ կզճչ Հ՜հջ 

կՠխ՜հզս հզղՠոնզտ ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ զ Քջզոպճոբ 

Աոպճս՜թ. ՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 2՜ (Շխ՜՞զջ) Ի չ՜հՠէճսկձ Յ՜ժճ՝ ՠյզոժճյճ-

ոզձ Կճձպՠռսճհ, աճջ ոպ՜ռ՜հ զկճչտ ՜ջ՟՜ջ չ՜ոպ՜-

ժրտ 1830 ր՞ճոպճոզ 8, գձդՠջռճխտ, Հ՜հջ կՠջզս հզղբէ 

կ՜խդՠկփ 

2. 343՝ (Շխ՜՞զջ) Ի չ՜հՠէճսկձ Յ՜ժճ՝ ՠյզոժճ-

յճոզ Կճձպՠռսճհ, աճջ ոպ՜ռ՜հ զկճչտ ՜ջ՟՜ջ չ՜ոպ՜-

ժրտ 1829 ոՠյպՠկ՝ՠջզ 8, 10 դճսկ՜ձզփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 8՜ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Մՠէտճձ (՛) 

չ՜ջ՟՜յՠպփ 112՝ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Պՠպջճո չ՜ջ՟՜-

յՠպ, ՌՃԿԶ (1717)փ 

1182 
Վ Ա Ր Դ Ա Ն  Ա Ր Ե Ւ Ե Լ Ց Ի   

Մ Ե Կ Ն Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  Ս Ա Ղ Մ Ո Ս Ա Ց  
 ՌԿԸ — 1610 

ԳՐԻՉ՚ Սզկբճձ Տզյջզժռզփ 
ԹԵՐԹ՚ 292—4 (պՠո յ՜իյ՜ձ՜ժ). մ՞ջճս՜թ՚ 3՜՝, 4՝, 

288՜—90՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԻԴ×12փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 
21,5×15,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձ (5՜՚ ՠջժոզսձ)փ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ 
ՏՈՂ՚ 27—28փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟, ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ ՟շձ՜-
ժճչ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ժ՜ձ՜մ ժպ՜ս, ՟շձ՜ժզձգ՚ 
թ՜խժ՜իզսո ՟ՠխզձ կՠպ՜տո, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ ՊԱՀՊԱ-
ՆԱԿ՚ 2 (1—2) + 2 (291—292), դճսխդփ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. պՠխ—պՠխ ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջ, 
ժ՜ակզ ժ՜ղզձ տՠջթճս՜թ, ՜ոպ՜շգ՚ կ՜ղճս՜թ, ՟շձ՜ժգ՚ յ՜պ-
շճս՜թ, վ՜ժ՜ձձՠջձ՚ գձժ՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 4՜—285՜ (Ահէ լՠշտ, ձրպջ՞զջ) Մՠժձճսդզսձ 

Ս՜խկճո՜ռ Դ՜սդզ հրջզձՠ՜է ոտ՜ձմՠէզ ՜ոպճս՜թ՜-
՝՜ձճսդՠ՜ձ ոճսջ՝ ՠս ՠջն՜ձզժ պՠ՜շձ կՠթզձ Վ՜ջ-
՟՜ձ՜հ Բ՜ջլջ՜՝ՠջ՟ռսճհ՚ էՠաճս՜՞բպ ՝՜ակ՜չ՜ո-
պ՜ժ չ՜ջ՟՜յՠպզ Հ՜հճռո, Ծ՜խժ՜տ՜խ ի՜ս՜տՠէճչ 
զ էճսո՜սճջ կՠժձճսդՠ՜ձռ իճ՞ՠժզջ ի՜ջռձ՚ Ադ՜ձ՜-
ոզ, Բ՜ջոխզ, Եյզվ՜ձճս, Եվջՠկզ, Դ՜ձզբէզ ՠս Նՠջ-
ոբոզ Լ՜կ՝ջրձ՜ռսճհ: Ի ըձ՟ջճհ ՜ջիզ՜ժ՜ձ պՠ՜շձ 



 

Յճչի՜ձձճս Բ՜՞ջ՜պճսձսճհ՚ ՜շ՜նձճջ՟զ Սճսջ՝ ճսը-
պզձ Հ՜խ՝՜պճս ՠս ՜ղ՜ժՠջպ՜ռ զսջճռփ Յ՜կզ Տՠ՜շձ 
ՠս զ դճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ Հ՜հճռո Չ (1251) 

Տՠո լՠշ. 1119, 1՜—304՜. Մ՜ոձ ձը./մզտփ Յզղ./մզտփ 

Նը./5՜—14՜փ 1/14՝—46՝փ Նը./46՝փ 2/46՝—75՜փ Նը./75՜փ 

3/75՜—105՜փ Նը./105՜փ 4/105՜—31՜փ Նը./131՜փ 

5/131՝—60՜փ Նը./160՜փ 6/160՝—89՜փ Նը./մզտփ 7/189՜—

228՝փ Նը./228՝—8՜փ 8/229՜—81՜փ Յզղ./281՜՝փ 9/281՝—

5՜փ  

Կ՜ձճձ՜՞էճսըձՠջզ պՠխգ ՝՜ռ բփ Ի էճսո՜ձռո իՠխզձ՜-

ժ՜ձզղ ՜ձճսձձՠջփ 

Բ. 286՜—7՜ Գճչ՜ո՜ձճսդզսձ Ս՜խկճոզ Աշ՜տՠէ 

չ՜ջ՟՜յՠպբ ՜ո՜ռՠ՜է բ («Ի չ՜ջ՟՜յՠպբձ Աշ՜տՠէբ 
չ՜ոձ Գբճջ՞ տ՜ի՜ձ՜հ») — Իկ՜ձ՜է[զ] ՜հո ՝ճսջ՜ո-

պ՜ձ, /Եջ՞ո զ իճ՞ճհձ ՜ոպճս՜թ՜ժ՜ձ... վ՜ժՠձ ա՟ճսշձ 

՜շ՜՞՜ոպզձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

285՜ Փ՜ՙշտ ի՜կ՜՞ճհ, ի՜կ՜արջ, ի՜կ՜յ՜պզս, 

ի՜կ՜աճհ՞ ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձձ՚ Հրջ ՠս Ոջ՟ճհ 

ՠս Սճսջ՝ Հճ՞ճհձ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձ: Ոջ ՠպ ժ՜ջճխճս-

դզսձ պ՜յ[շ]՜յՠ՜է, հճ՞ձ՜կՠխ ՠս կՠխո՜կ՜ժ՜ջդ, 

պժ՜ջ ՠս վ՜ձ՜տ ոճսպ՜ձճսձ` Սզկբճձ էջբռ Տզյջզժռզ 

՞էճսը ՠէ՜ձՠէ պ՜շզո ճջ ժճմզ Մՠժձզմ Ս՜խկճոզո ՜ո-

պճս՜թ՜իրջձ Դ՜սդզփ Ըձ՟ ճջո ՠջՠսՠ՜է Ազտ՜-

ձ՜ա[ՠ]՜ձ ՜ա՞զո, զ Տ՜ձբ Թճջ՞ճկ՜ վ՜շտ ՠս յ՜ջ-

թ՜ձտ ՜հջ Աջ՜ջ՜պՠ՜ձ ՞՜ս՜շզո ՠս զ՝ջՠս ա՜ջՠ՞՜ժ 

վ՜հէՠ՜է ՜ղը՜ջիզ ոտ՜ձմՠէզ ՜հջձ Աոպթճհ ՠս կՠթ՜-

ձաձ, հճջճչ՜հձբ գձպջՠ՜է ոջ՝՜ոձճսձ՟ ՠս կ՜տջ՜կզպ 

տ՜ն իեշՠպճջձ՚ Վ՜ջ՟՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպձ չ՜ջեՠէճչ ա՝՜-

աճսկո զ ժջդ՜ոզջ՜ռ զ ՞զպճսդզսձ Աոպճս՜թ՜ղճսձմ 

ժպ՜ժ՜ջ՜ձ՜ռ, ՠջՠսՠէզձ զ ՞զպձ՜ժ՜ձոփ Ահէՠս հճհե գխ-

լ՜էզ վ՜վ՜՞կ՜կ՝ կՠժձՠէ աՍ՜խկճոո ՜ոպճս՜թ՜ի՜-

սջձ Դ՜սդզ, դճխճս ՞՜ձլ ՜ձի՜կՠկ՜պ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռճ, 

ՠս զձտձ ՜շ ՜ձլժ՜էզձ Յզոճսո չՠջ՜վճըՠ՜է, ճջճհ հզ-

ղ՜պ՜ժձ ՜սջիձճսդՠ՜կ՝ ՠս ՜խօդտ ձճջ՜ ՠս ոՠջկձ 

ըջ՜պճս ՜ձյ՜ժ՜ո էզռզ զ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռսճհ կզձմՠս զ 

ժ՜պ՜ջ՜թ ՜ղը՜ջիզ ՠս զ ՞՜էձ Աոպճսթճհ կՠջճհ ՠս 

Փջժմզձ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ. ՜կբձփ 

Դ՜ջլՠ՜է ՠջՠո ՜ձժՠ՜է ՜խ՜մՠկ ալՠա, ճՙչ չ՜ջ-

եզմտ ՠս ճսոճսկձ՜ոբջտ, հզղՠռբտ զ ոճսջ՝ հ՜խօդո լՠջ 

աՠժխՠէզ ՠս ա՜ձ՜ջե՜ձ` Սզկբճձ ՞ջզմո ՠս աթձօխո զ[կ]` 

պբջ Յճչ՜ձբոձձ ՠս կ՜հջձ զկ` Կՠշ՜հոձ, ՠս աՠխ՝՜հջձ` 

աԱժճ՝ձձ, ՠս աժճխ՜ժզռձ զկ` աՄ՜ջ՞՜ջզպձ ճջ ՜շ Աո-

պճս՜թ վճըՠռ՜ս, ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջոձ զկ 

հզղՠռբտ զ Քջզոպճո. ՜կբձփ 

Աջ՟, ՜ս՜ջպճսկձ ՠխՠս պ՜շզո զ կ՜հջ՜տ՜խ՜տո 

Կճոպ՜ձ՟զձճսյրէզո, ճջ ՜հեկ ԸՍպ՜կյրէ ժճմզ, զ 

դվզձ Հ՜հճռ Ռ ՠս ԿԸ (1610), հճսէզո ՜կոճհ ԻԱ (21), րջձ 

ՠջՠտղ՜՝դզ, զ դ՜խձ Կ՜ց՜հճս, զ ՟ճսշձ հԱպջ՜ձճս, զ 

ձ՜ի՜ձկզձ Սճսջ՝ Նզժճխճոզձ Զկզսշձ՜ռճհ ի՜հջ՜յՠ-

պզձ, զ ՜շ՜նձճջ՟ճսդՠ՜ձ Յճչ՜ձբո չ՜ջ՟՜յՠպզձ, զ 

դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձ ՝շձ՜ժ՜է ոճսէդ՜ձ 0ոկ՜ձզձ. ՜կբձփ 

Ահէՠս յ՜պ՜իճխտ ոճջ՜ ժ՜ջ՟՜էճչ ժ՜կ օջզձ՜ժՠ-

էճչ, ի՜ջՠս՜ձռզ պՠո՜ձՠէճչ ի՜հռՠկտ զ լՠա՜ձբ ա՜սՠ-

էճջ՟ձ ՝՜շձ՜հտ ՠս ադՠջզձ էձճհտ: Զզ գոպ ՜շ ՠս արջճս-

դզսձ զսջ, ազ էզ ոջպզս ՠս ոբջպ ի՜ս՜պճչ կզ ՝ՠջ՜ձ 

Ոխճջկզ ՜ո՜ռբտ զձլ ՜ձ՜ջե՜ձ ՞ջճխզո, կ՜ձ՜ս՜ձ՟ 

չ՜ջյՠպզձ զկճհ՚ Բ՜՝ՠջդ՜ռզ Աշ՜տՠէ ո՜ջժ՜ս՜՞զձ, 

ճջ ճսոճհռ ՜ղը՜պճսդՠ՜կ՝ ՜ձ՜ջե՜ձզո ՜ջիՠոպ ՞ջ-

մճսդզսձ, ՠսո ՜շ՜սՠէ` ապբջ Յ՜ժճ՝ ՜՝ՠխ՜ձ, ճջ ՠջՠպ 

աօջզձ՜ժձփ Ըձ՟ ձճոզձ հզղՠռբտ հ՜խրդո լՠջ ՜հո ՠժՠխՠ-

ռճհ տ՜ի՜ձ՜հտո՚ ապբջ Սպՠվ՜ձձճոզ ՠս ա՜հէ գձժՠջտձ 

ի՜ս՜ո՜ջ, ՠս Աոպճս՜թ լՠա հզղճխ՜ռ՟ ՠս կՠա հզղՠռՠ-

էճռո ճխճջկՠոռզ, ՠս զձտձ Հ՜հջձ ՜կՠձ՜ժ՜է, Ոջ՟զձ Մզ-

՜թզձ ՠս ՜շ՜պ՜՝՜ղը Սճսջ՝ Հճ՞զձ ծղկ՜ջզպ, ճջ ՜-

շ՜պ բ զ պճսջո ՝՜ջՠ՜ռ, ի՜ջճսռ՜ձբ ձՠջճխ ճխճջկճս-

դՠ՜կ՝ձ զսջճչ չ՜ջլ գոպ ՞ճջթճռ կՠջճռ գոպ զսջ՜-

տ՜ձմզսջ՚ ՜ոպ ՠս զ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜էձ. ՜կբձփ Հ՜հջ կՠջ, ճջ 

հՠջժզձոփ 

287՜՝ Ոՙչ ՜ջ՝ճխտ աթճջ՜ձո Հճ՞ճհձ ղձճջի՜ռ ՠս 

գձդՠջռճխտ ՜հո իճ՞ՠէզռ պ՜շզո, ժջժզձ ՜ձ՞՜կ հզղՠ-

ռբտ ակՠխ՜յ՜ջպ` Սզկբճձ ՞ջզմո ՠս Աոպճս՜թ լՠա հզղճ-

խ՜ռ՟ ՠս կՠա հզղՠռՠէճռո ճխճջկՠոռզ ժջժձ՜ժզ ՞՜էոպՠ-

՜ձ զսջճհ. ՜կբձփ Հ՜հջ կՠջ ճջ հՠջժզձոփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 105՜ Ի ե՜կ՜ձ՜ժզ կզճսկ հճջճսկ բջ դճս՜ժ՜ձ 

ՌՃԿԱ (1712)—ձ ՜կոսճն ձճհՠկ՝ՠջզ ԻԶ (26)փ Պ՜պժՠջ 

՜սճսջձ Դղ—զ չ՜ոձ զղը՜ձզ ճսկՠկձ տ՜խ՜տ՜ռճհ, ճջճհ 

ՠս ատճհջձ ժ՜կՠռ՜ձ կճսթ՜ձՠէ զ ժ՜ջ՞ ձ՜ը՜կրջձ: Ես 

ՠո՚ ձճս՜ոպ Կ՜ջ՜յՠպ ՠյզոժճյճոո ՜շ՜նզ չ՜ջ՟՜-

յՠպ՜ռ, ՜շ՜նզ տ՜ի՜ձ՜հզռ ՠս զղը՜ձ՜ռձ ճմ ՠպճս 

իջ՜կ՜ձ չ՜ոձ մի՜ո ՞ճէճհձ, ազ կզ ՜ոզռՠձ ՜հէտձ, դբ 

կՠջ ՜շ՜նձճջ՟ձ ՠջՠո ՠպՠոփ Վժ՜հ բ ՝՜ձզո ՜հոկզժ զ 

հՠջժզձո Աոպճս՜թ ՠս զ հՠջժջզ չ՜ջ՟՜յՠպտ Բ` կզձձ 

Յճչ՜ձբո ՠս կզսոձ Մճչոբո, զոժ տ՜ի՜ձ՜հտ Բ՚ պբջ 

Մ՜ջժճո ՠս պբջ Յ՜ջճսդզսձ ՠս զղը՜ձտ Բ՚ կզձձ կ՜ի-

պՠոզ Յճչոբվ ՠս Յ՜ժճ՝ Չՠէբյզփ Ես ՜շ՜նզ ոճռզձ կՠ-

թ՜ս ՠջ՟կ՜կ՝ ՜ջլ՜ձ՜ռճսռզ աիջ՜կ՜ձո ոճսջ՝ ժ՜ձճ-

ձ՜ռփ Ահոճսիՠպՠս տ՜սՠ՜է ՠկ հ՜հ՟կ ՝՜ձզո, ար՞ճսպձ 

զձտՠ՜ձտ գձպջՠոռՠձփ 

2. 287՝ Պ՜պջզ՜ջգ. Ի չ՜հՠէճսկձ պՠ՜շձ Զ՜տ՜-

ջզ՜հ ՜ա՞՜ոբջզ Մՠթզ Պրէոճհ, Պրխճո ՠսՠդ տ՜ի՜ձ՜հզ 

Կ՜խաչ՜ձռսճհ ՠխ՝օջ ճջ՟սճհ չՠջճհ՞ջՠռՠ՜է զ ՌՄԽԳ 

(1794)փ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 3՜ Աջ՟՜ջ բ Տբջ. ա՜ջ՟՜ջճսդզսձ ոզ-

ջբ, աճսճսդզսձ ՠջՠոտ ձճջ՜փ Այջՠռճհ ազոփ 210՝ (Ի ո-

պճջզձ էճսո.) Աո՜ջ՜սջ՜ձփ 
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 ԺԴ — XIV 

ԳՐԻՉ՚ Գջզ՞ճջ, Մ՜դբճո չջ՟. Սՠ՝՜ոպ՜ռզ (ԺԵ ՟.): ՍՏԱ-
ՑՈՂ՚ Կզջ՜ժճոփ 

ԹԵՐԹ՚ 319. մ՞ջճս՜թ՚ 317՜, ՝, 318՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—Խ×8 (Ա 5)փ 
ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 25×16,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ 
՝ճէճջ՞զջ (ձճջճ՞ճխ Մ՜դբճո Սՠ՝՜ոպ՜ռսճհ՚ 3՜—5՝, 129՜՝, 
283՜—286՝)փ ՏՈՂ՚ 27—29փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜-
՞ճհձ ժ՜ղզ՚ ՟շձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ոյզպ՜ժ 
ժպ՜ս, ՟շձ՜ժզձգ՚ ժ՜յճհպ, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 1փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜-
՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ` ժ՜ջկզջ, ոՠս: 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Կզսջխզ Եջճսո՜խՠկ՜ռսճհ Կճ-
մճսկձ գձթ՜հճսդՠ՜ձ (Ճ՜շ Է—Թ)փ Թ—Ժ ՟՟.փ 1 (Ա) + 1 (Բ)փ Մ՜-
՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ճսխխ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ Ա՜—Բ՜—
Բ՝ «[///Զ՜հո ճմ ՞զպՠձ ՠդ]բ ճմ ճտ ՞՜հ... [ճմ ՠս] աժՠձ՟՜ձճսդզսձձ 
[զսջ հ]՜ձլձբ զ ՝՜ռ դ՜ս[դ՜վզռբ], ճջյբո ՠս ՜ո[՜ռ՜ձ///]» 
(պՠո. պյ. Վզՠձձ՜, 1832, բն 125—127, 141—142, 144—145)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ձճջճ՞ճս՜թ ՠս դՠջզձ էջ՜ռճս՜թ ԺԵ ՟՜-
ջճսկ Մ՜դբճո չ՜ջ՟՜յՠպ Սՠ՝՜ոպ՜ռճս ժճխկզռփ Գջ՜՟՜ղպգ 
ըճսձ՜ռ՜թ, պՠխ—պՠխ ռՠռ՜ժՠջ, ժ՜ձ ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջ, 
ա՜ձ՜ա՜ձ ոՠս ճս ՞ճջղ՜սճսձ ՝թՠջ: Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ տՠջթճս՜թ, ՜ո-
պ՜շգ՚ կ՜ղճս՜թ, ՟շձ՜ժգ՚ յ՜պշճս՜թ, վ՜ժ՜ձձՠջձ՚ գձժ՜թ, դզ-
ժճսձտգ՚ չձ՜ոճս՜թ, յ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժձՠջգ՚ ՠաջ՜ի՜-
պճս՜թ, էճս՜ռճս՜թ, կ՜ո՜կ՝ ՜ձգձդՠշձՠէզփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1՜—317՜ Մՠժձզմձ բ Ս՜խկճոզձ Ը ժ՜ձճձզձ 

(՜հէ լՠշտ) 

Տՠո լՠշ. 1119, 1՜—304՜. Մ՜ոձ Նը./մզտփ Յզղ./մզտփ 

Նը./1՜—12՜փ 1/12՜—53՜փ Նը./53՜փ 2/53՝—89՜փ Նը./89՝փ 

3/89՝—125՜փ Նը./125՜՝փ 4/125՝—55՝փ Նը./155՝փ 5/155՝—

93՜փ Նը./193՝փ 6/193՝—225՝փ Նը./225՝—6՜փ 7/226՜—58՝փ 

Նը./258՝—9՜փ 8/259՜—312՝փ Յզղ. իՠխ./312՝—3՜փ 

9/313՜—7՜փ Ոսձզ՚ 

317՜ (Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ իՠխզձ՜ժզ) — Փ՜ՙշտ ՠ-

շ՜ժզ ՟զկ՜ռ յ՜ղպՠէզ զ կզ պՠո՜ժ կզ՜ռՠ՜է ՜ձ-

՝՜[ե]՜ձճս՜թ՜հ ըճոպճչ՜ձՠէճ Հ՜սջ ՠս Ոջ՟ճ ՠս Հճ-

՞ճհձ Սջ՝ճհ: Ոջճ ՜ս՞ձճսդՠ՜կ՝ ձճջզձ ոժոՠ՜է ՠս զ 

՞էճսը զոժ ռ՜ս՜ջպ ի՜ոՠ՜է գոպ ՞ջմճսդՠ՜ձ ՜հոկ ՜ո-

պճս՜թ՜հզձ կ՜պՠձզո, աճջ Հճ՞զձ Սճսջ՝ զ՝ջ ժըպըձ՟ճ-

ռզս ՜շ տձ՜ջ իձմՠռճսռ՜ձբջ էՠաճս՜սձ Դ՜սդզ ժ՜պ՜ջՠ-

է՜յբո ա՜կՠձ՜հձ ըճջիճսջ՟ո պձ՜սջբձճսդՠ՜ձձ 

կՠ[ջ]ուհ: Ոջճ էզ՜յբո զոժ ՝ՠջբ հզձտՠ՜ձ ակ՜պձ՜ձ 

(ակ՜պՠ՜՛ձո) ՜հո, ազ նզն՜ձզժ (ՠջն՜ձզ՛ժ) ՠս ՜շ՜տզ-

ձ՜ն՜ձ չ՜ոպ՜ժ՜սճջտձ Տբջ ՠս պզՠաՠջտ[՜]էճհո ոճսջ՝ 

չ՜ջ՟՜յՠպտձ՚ Եյզվ՜ձ ՠս Յճի՜ձ Ոոժզ՜՝՜ձ, Բ՜ջ-

ոՠխ, Եվջՠկ ՠս Դ՜ձզբէ ըճջիջ՟՜՝՜ջ ՝՜ռճսռ՜հջՠ՜է 

(՝՜ռ՜հ՜հպՠ՜՛է) կՠժձճխ՜ժ՜ձ ՝՜ձզս ՜շ զ ի՜ոպ՜-

պճսդզսձ ՠժՠխՠռճհ ոջ՝ճ, գձ՟ ճջո ՠս կՠջո /// ճմզձմ 

ձճս՜ա տ՜ձ աձճո՜, ՜հէ ի՜ձ՞ճհձ ձկ՜ձ ձճռզձ կՠթ՜ս 

զոժ ն՜ձզս ա՜ղը՜պճսդզսձ ա՜ձլ՜կ՝ ՜ջ՟ՠ՜ստ ՜ջժՠ-

՜է ՠս գձդ՜ռՠ՜է հզսջ՜տ՜ձմզսջոձ զ կ[զ] չ՜հջ ՞ճսկ՜-

ջՠ՜ռ ՠս ի՜կ՜շ՜սպ ՝՜ձզս /// ճս՜ժՠ՜է յ՜պժ՜ձ՜սճ-

ջՠ՜ռ ՜շ կզն[ձ]ճջ՟ /// ի՜ոպ՜պՠ՜է ՜շ զ ՟զսջ՜-

՞զսպո ճսոճսկձ ի՜ոպ՜պճսդզսձ կ՜ձժ՜ձռ ՠժՠխՠռճ, ճ-

ջճռ ՜շՠ՜է կՠթ՜ս պՠձմկ՜կ՝ ոզջճչ յ՜պճսՠէզ ՠս զ 

տ՜ն ի՜ձ՟զո՜ջ՜ձզ ոզջՠռՠ՜է /// (317՝ թ՜թժճս՜թ)փ 

Բ. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձտ ԺԸ ՟., ձրպջ՞զջ] 
1. 318՝ [Բ՜ձտ պճկ՜ջ՜ժ՜ձտ] — Իոժ զ կ՜ջ՟ ԻԱ, 

ճջ բ չՠջնզ ՜սջ ՜սՠէ ՜սճսջռ ՠ՝ջ՜ՠռճռձ ճմ վճըՠռ՜ձ 

ե՜կտ պճսգձնՠ՜ձ ՠս ՞զղՠջճհ... ճջ կձ՜հ ոժզա՝ձ զ Հջ՜-

պբձ ՜՝՜հ ՠս ակՠխ՜սճջո հզղՠ՜փ 

2. 319՝ Եէվզկ՜հզ (՟ՠխ՜՞զջ) — Զ՜ձծ՜ռզէձ, 

ղ՜ջ՜ցզ ցէցէ, շազ՜ձ. ի՜է կՠխջճչ կ՜ծճսձ ՜ջ՜հ ՠս 

պճսջ (՜հոտ՜ձ)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

6՝—7՜ Զկՠխ՜սճջո հզղՠ՜հ զ Տբջփ 

47՜ ... Տբջ զկ ՠս Աոպճս՜թ զկ, ՜սջիձՠ՜է՟ հ՜սզ-

պՠ՜ձո, Կզջ՜ժճոզ ոպ՜ռճխզ ոճջ՜ էՠջ տ՜ս՜ջ՜ձ ՠս 

՞ջճխզո էՠջ յ՜ի՜յ՜ձփ 

53՜ Զգձ՟ ոջ՝՜ա՜ձզռձ ի՜կ՜յ՜պճսՠ՜էձ, 

աղձճջի՜ա՜ջ՟ՠ՜էձ, ահ՜սՠպ կՠթ՜ջՠ՜էձ ՜սթկ՜կ՝ձ Յզ-

ոճսոզ` ապբջձ Յճի՜ձբո, գձ՟ ձկզձ ՠս ապՠձմ՜ռճխձ զոժ 

՜հոկ ՝՜ռ՜հ՜հպճսդՠ՜ձռ կ՜ջ՞՜ջՠ՜ժ՜ձո` աԿզջ՜ժճո 

՝՜ջճհ հզղկ՜ձ ՜ջե՜ձզ ՜ջ՜ոնզտ, ՠս ՟ճստ հզղՠ[՜]է էզ-

նզտ զ կՠթ ճխճջկճսդզսձ Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ կՠջս, ճջ 

բ ՜սջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձոփ 

89՜ Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ կՠջճ վ՜շտ ՠս ՞ջճխզո 

ճխճջկճսդզսձ Աոպճսթճհփ 

225՝ ... Վ՜ոձ ճջճհ աի՜[ս՜]պ՜ջզկ ՠխ՝՜հջ կՠջ՚ 

աԿզջ՜ժճո ավճըՠ՜էձ զ Քջզոպճո գձժ՜էռզ զ հ՜ջժոձ 

զսջ հ՜սզպՠձ՜հ, գձ՟ ձկզձ ՠս ա՜ձյզպ՜ձ ՞ջճխո` աԳջզ-

՞ճջփ 
229՜ Զ՜ղը՜պճխո հզղՠռբտ զ Տբջփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 5՝ (ԺԵ ՟.) Ոչ ոճսջ՝ գձդՠջռճխտ ՠս ոյ՜ո՜սճջտ 

՝՜ձզ, հզղՠոռզտ աչՠջնզձ ժ՜ակճխո ոճջ՜՚ աՄ՜դբճո 

չ՜ջ՟՜փՠպո Սՠ՝՜ոպ՜ռզփ Տՠո՜ ա՞զջտո ՠխթՠ՜է ՠս 

՜սՠջՠ՜է ՠս աՠխթ՜ռձ ձճջճ՞ՠռզ ՠս այ՜ժ՜ոձ ՞ջՠռզփ 

Թբյբպ ՞զջ ճմ ՞զպՠէճչ, 



 

Բ՜հռ ա՜հո ՜ոՠկ յ՜պճսզջՠէճչ 

Ես զ ոջ՝ճռ՟ ի՜հռՠէճչ, 

Ոջ հԱոպճսթճհ ըձ՟ջբտ ոզջճչ, 

Ոխճջկճսդզսձ յ՜ջ՞ՠսՠէճչփ 

129՝ Ես ՠո, լՠա հ՜ձլզձ, ճՙչ ոճսջ՝ գձդՠջռճխտ, 

ազ ի՜հռբտ ավջժճսդզսձ զ Քջզոպճոբ ավջժճսդզսձ կՠ-

խ՜սճջ ՜ձլզձ զկճ[հ]՚ Մ՜դբճոզ Սՠ՝՜ոպ՜ռճ[հ] ՜-

ձճս՜կ՝ո յՠպ ՠս ՞ճջթճչո զ հՠպփ 

286՝ Ոՙչ չ՜ջ՟՜յՠպ ոճսջ՝ ՠս ՝՜ջզ 

Ես յճսՠպզժճո կՠթ ջ՜՝ճսձզ, 

Յճջե՜կ ճջ ՞զջտո ՜շ տՠա էզձզ, 

Ոջ բ կ՜պՠ՜ձ Մՠթզ Դ՜սդզ, 

Յզղկ՜ձ ՜շձՠո ազո ՜ջե՜ձզ 

ԸաՄ՜դբճո Սՠ՝՜ոպ՜ռզ 

Ըաոձ՜ռՠ՜է կՠխ՜ստ իճ՞զ 

2. 5՝ Թվզձ ՌԼԱ (1582) չՠջոպզձ ժ՜ակՠռ ա՞զջտո` 

Ղ՜ա՜ջ ՜՝ՠխ՜ձ, Աոպճս՜թ ազձտձ ՜սջիձբ, ՠս ՠո՚ Աո-

պճս՜թ՜յպճսջ չ՜ջ՟՜յՠպո ո՜ժ՜ս զձմ զ ոկ՜հ ՜ղը՜-

պՠռ՜հփ Ոչ ճտ ճջտ ի՜ձ՟զյզտ, կզճչ Տբջ ճխճջկ՜հզս զ 

Քջզոպճո հզղՠռբտ ՠս Աոպճս՜թ ալՠա հզղբ. ՜կբձփ 

Ես ՞ճսձ՜ժռՠ՜է ՜հթզռ ձկ՜ձզ 

Ըձ՟ ՜իՠխ ՜սճսջ կՠթզ, 

Յճջե՜կ ՞ճջթզտ կ՜ջ՟ժ՜ձ հ՜հպձզ, 

Ոսջ ՜կՠձ՜հձ ՝՜ձտ ոյ՜շզ: 

Լՠաճսո ծ՜ջպ՜ջ ՜ձ՟ յ՜յ՜ձծզ, 

Ի ի՜ջռ՜ձՠէ ՟՜պ՜սճջզ 

Ոմ ճսձՠձ՜կ յ՜պ՜ոը՜ձզփ 

Յ՜հձե՜կ ի՜[հ]զկ ճխճջկՠէզ, 

Զ՜մՠջո ՜թՠկ ՜ջպ՜ոճս՜էզ, 

Լ՜կ, ի՜շ՜մՠկ ժճխժճխ՜էզ, 

Յճխճջկ՜թ՜ռձ ճտ մճխճջկզ: 

Զզ կզձմ հ՜ղը՜ջ[ի]ո զ ժՠձ՟՜ձզ, 

Զճխճջկճսդզսձ ճմ ոզջՠռզփ 

Ի տբձ ըձ՟ջՠկ ոճսջ՝ ջ՜՝ճսձզ, 

Ի հ՜ղ՜ժՠջպ՜ռ տճզձ ՝՜ձզ, 

Իկ իճ՞զո լՠա հ՜ձլձ ՠխզռզ, 

Յզղկ՜ձ ՜շձբտ ազո ՜ջե՜ձզփ 

3. 317՝ Եո՚ կՠխ՜սճջ Հաճսռզ Ասՠպզտըո Խ՜մզձ ՜-

շզ աՍ՜խկճոո զ լՠշո... 

4. 317՝ Եո՚ Ս՞ Ս՝ (Ս՜ջ՞զ՛ո Սՠ՝՜ոպ՜ռզ) ճջ 

մ[ՠ]կ ՜[ջ]ե՜ձ ՜ձճս՜ձ ՜ջեզ Սճսջ՝ ը՜մ ղ՜պ ՝՜ձՠջ 

զկ ՞էճսըո ՠժ՜ս դվզձ ՌԻԲ (1573) կպ՜հ կզձմՠս ԻՌԵ 

(ՌԻԵ՛ = 1576) ժ՜կ ՝՜ձ ///: 

5. 319՝ Կ (60) ցէճջզ էկ՜ձ վճը ՜շ՜տփ 

6. 319՝ ԻԶ (26) ցէճջզ պբջ Աոպճս՜թ՜պճսջ ժ՜հ, 

ոխճռ կզ, ժ՜էզժ կզ, ց՜ձ՜շ կզփ 

319՝ Ս՜ջ՞զոո, կՠխ՜սճջո ՠս պ՜շ՜յՠ՜էո հզղՠ-

ռբտ ՜խուդո լՠջ ՜շ Աոպճս՜թփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 5՝, 28՝, 177՝, 311՝ Գզջտո Սճսջ՝ 

Էնկզ՜թձ՜ բփ 318՝ Սջ՜յզճձ չ՜ջ՟՜յՠպ ջ ո կ ՠ խ ՜ 

(կՠխ՜սճջո՛) թ՜շ՜ Յզոճսո Քջզոպճոզփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 317՝ Ահո՜սջ ՜ձծ՜շ թ՜՞ճսկձ, վջ-

ժճսդՠ՜ձ կՠջ ժ՜պ՜ջճսկձ ըճձ՜ջիզ զ չՠջձ՜պճսձձ զ 

ոպճսբջփ Եժ՜հտ ՜սջիձՠկտ աԱոպճս՜թ ճջ ճխճջկ՜թ՜-

ժ՜ձ պ՜սձզռ էջճսկձ...: 318՜ Աջդ, ՞ջՠռ՜ս ո՜ժ՜ս 

՞զջո լՠշ՜կ՝ձ ճսկՠկձ ՜ձ՜ջե[՜ձ]...: 319՜ Մՠխ՜հ զկ 

Տբջ Յզոճսո Քջզոպճո Ոջ՟զ Աոպճսթճհ, ճխճջո[ՠ]՜հ հզո 

կՠխ՜սճջզոփ 319՝ Ահո բ Ս՜խկճոզձ Մՠժձզմփ 

1184 
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Ցխձ՜ ՌՁԳ — 1634 

ԳՐԻՉ՚ Մ՜ջճսդ՜ ՠջբռ (2՝—198՝), Մ՜ջպզջճո (203՜—
427՜)փ ՍՏԱՑՈՂ՚ Խ՜մ՜պճսջ չջ՟.փ 

ԹԵՐԹ՚ 429. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—2՝, 199՝—203՜, 204՝, 
428՜—9՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԺԷ×12 (ԺԷ 10)+Ա—ԺԹ×12 (ԺԹ 11)փ 
ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 25,5×20փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձ, կզ՜-
ոզսձ՚ 205՜փ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 29—31 (3՜—199՜), 37 
(205՜—427՝)փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ՚ ՟շ-
ձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ձ՜ըղ՜սճջ ժպ՜ս, էճս-
ո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ  

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 3՜, 205՜ 
(Աոպճս՜թ՜կրջ ՠս Յզոճսո կ՜ձժ՜ձ յ՜պժՠջճչ)փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 229՝, 248՝, 277՝, 305՜, 333՜, 363՜, 
385՜փ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջ, ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ դշմձ՜հզձ, ՝ճսո՜ժ՜ձփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜-
ձ՜մ, ժ՜յճհպ, ժ՜ջկզջ, ՟ՠխզձփ 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜պդբճոզ: Թ—
Ժ ՟՟.փ 1 (Ա) + 1 (Բ), ոպ՜ռճս՜թ զջ՜ջ ի՜նճջ՟ճխ 2 դՠջդՠջզ ՠա-
ջ՜ի՜պճսկզռ: Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ՝ճէճջ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ 
Կ՜ջ՟՜է՚ Բ՝, Բ՜, Ա՜, Ա՝ «///Մ՜պձՠէճռ բ... ՠս գձ[ժՠ՜...ո՜պՠջ] 
ՠս ա՜հո ՜շՠ՜է... ՠս ՠջդ[՜հռբ... ՜ոՠկ] լՠա... ՠխ՝՜հջ տճ, ՠջդ///» 
(ԺԷ 26 — ԺԸ 15)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ է՜ս. ժ՜ակզ չջ՜հ ՠս ոպճջզձ էճսո՜ձռտձՠջճսկ ըճ-
ձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջ, ժ՜ակզ ՠաջՠջգ ՠս ՟շձ՜ժզ ՜ոպ՜շգ՚ կ՜-
ղճս՜թ, ժ՜յզմձՠջձ՚ գձժ՜թփ 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 2՝—198՝ Սճսջ՝ ՠս պզՠաՠջ՜տ՜ջճա իճ՞զ՜-

ռՠ՜է չ՜ջ՟՜յՠպզձ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ ՜ջ՜ջՠ՜է Հ՜ս՜տ-
կճսձտ կՠժձմ՜ռ ոճսջ՝ Ս՜խկճո՜ջ՜ձզձ Դ՜սդզփ Աս՞-
ձՠ՜հ Հճ՞զ՟ Սճսջ՝ Աոպճս՜թ ՠս ա՜սջ՜ռճհ ապժ՜ջճս-
դզսձո զկ ի՜ո՜ձՠէ ՜ս՜ջպ ոճսջ՝ կ՜պՠձզո 

Տՠո լՠշ. 1119, 1՜—304՜. Մ՜ոձ Նը./մզտփ Յզղ./մզտփ 

Նը./3՜—9՝. 1/9՝—33՝փ Նը./33՝փ («Ոջզո լՠշ....»)փ 2/34՜—

56՜փ Նը./56՜փ 3/56՜—79՜փ Նը./76՜փ 4/79՜—97՝փ 

Նը./97՝փ 5/97՝—117՜փ Նը./117՜փ 6/117՝—34՝փ Նը./134՝փ 

7/134՝—58՝փ Նը./158՝—9՝փ 8/159՝—95՝փ Յզղ./195՝—6՜փ 

9/196՜—8՝փ 



Բ. 203՜—427՜ Նճջզձ ՝՜ակՠջն՜ձզժ ՠս ՠջ՜ձ՜-

ղձճջի ոճսջ՝ իրջձ ՠս ՜ձհ՜խդ, չ՜ջ՟՜յՠպզ ՠս ը՜-
ջ՜աձ՜ա՞[ՠ]՜ռ ծ՞ձ՜սճջզ, ձճջճ՞ Լճսո՜սճջմզ Հ՜հճռ 
Գջզ՞ճջզ Եշ՜կՠթզ Լճսթկճսձտ ՟եճս՜ջզկ՜ռ ՝՜ձզռ ՠս 
տ՜խճս՜թճհ Ս՜խկճո՜ռձ Դ՜սդզ՚ զ ոջ՝ճռձ Վ՜ջ՟՜-
ձ՜հ Մՠժձճսդՠձբձ, հճհե յզպ՜ձզ ղ՜ջ՜՟ջճսդՠ՜կ՝ ՠս 
՞ՠխՠռզժ յզպ՜սճջճսդՠ՜կ՝փ Աս՞ձՠ՜ Հճ՞զ Աոպճս՜թ 
ՠս ՜շ տՠա ՜ս՜ջպՠ՜ (205՜) 

Տՠո լՠշ. 1020, 3՜—373՝. Ց՜ձժ /մզտփ § ՜/203՝—

28՝փ ՝/228՝—47՝փ ՞/247՝—76՝փ ՟/276՝—303՝փ ՠ/303՝—32՝փ 

ա/332՝—62՝փ բ/362՝—83՝փ գ/383՝—427՜փ Յզղ. իՠխ./426՝—

7՜փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

198՝ Փ՜ՙշտ... ՜կբձփ Աս՜ջպՠռ՜ս տջզոպճո՜իզկձ 

ՠս ՜ոպճս՜թ՜ղբձ Մՠժձզմ Ս՜խկճո՜ջ՜ձզո Դ՜սդզ զ 

դվ՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ Մՠթ՜ռ ՌՁԳ (1634), զ ըձ՟ջճհ ՜ո-

պճս՜թ՜յ՜պզս ՠս ՠջ՜ձ՜ղձճջի Խ՜մ՜պճսջ տ՜ն ՠս ՜-

ջզ ՠս ՝՜ձզ՝ճսձ չ՜ջ՟՜յՠպզ: Աոպճս՜թ զսջձ ՝՜ջզ 

չ՜հՠէճսկձ պ՜ռբ ՜ոպ ՠս ի՜ոպ՜պճսձ յ՜իՠոռբ կզձմՠս 

ըճջզձ թՠջճսդզսձ: Ես հՠպ ՜ոպՠ՜ռո ՠէ՜ձՠէճհ՚ ոճսջ՝ 

չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ ՟՜ոճսձ ՜ջե՜ձ ՜շձբ ի՜ձ՟ՠջլ թձօխօտ 

զսջճչտ. ՜կբձփ 

Գջՠ՜է ՠխՠս ժպ՜ժո ՜ոպճս՜թ՜հզձ զ հՠջժզջո 

Գճխդ՜ձ ՞՜ս՜շզ, զ ՞ՠսխո Ցխձ՜հ, զ չզծ՜ժո Թճսկ՜հզ 

Սճսջ՝ ՜շ՜տՠէճհձ: Ոջ հ՜հոկ ե՜կ՜ձ՜ժզ բջ ՜շ՜նձճջ՟` 

՜ղը՜ջի՜էճհո չ՜ջ՟՜յՠպո Խ՜մ՜պճսջ, զ ժ՜դճխզժճ-

ոճսդզսձ Էնկզ՜թձ՜ տ՜ն ՠս ՠջն՜ձզժ ջ՜՝ճսձ՜յՠպզ՚ 

պբջ Փզէզյճոզձ, ՜ղ՜ժՠջպ՜ռ Մՠթզձ Մճչոբոզ ՜ձ-

կ՜//(199՜)ջկձճռձ զ կ՜ջկձզ, ճջ հ՜հոկ ՜կզ վճըՠռ՜ս 

՜շ Քջզոպճոփ Գջՠռ՜ս ո՜ զ ՞ՠսխո Ցխձ՜հ զ ՟ճսշձ 

Սճսջ՝ Յզոճսոզ, լՠշ՜կ՝ կՠխ՜յ՜ջպ ՠս դ՜ջկ՜պ՜ջ 

՞ջմզ՚ Մ՜ջճսդ՜հ զջզռճս: Ես ճջտ ի՜ձ՟զյզտ զ ոկ՜, 

Քջզոպճո ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ ոպ՜ռճխզ ոճջզձ՚ Խ՜մ՜պճսջ 

չ՜ջ՟՜յՠպզձ ՠս զձլ՚ Մ՜ջճսդ՜ ՞թճխզո, ՠս զկճռձ ՜-

կՠձ՜հձզ, ՠս լՠա հզղճխ՜ռ՟, ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ոճ-

խ՜ռ՟ ճխճջկՠոռզ Քջզոպճո Աոպճս՜թ կՠջ. ՜կբձփ Ոչ 

ոճսջ՝ ի՜ջտ ՠս ՠխ՝՜ջտ, հճջե՜կ գձդՠշձճստ աո՜, դճ-

խճսդզսձ ՜ջ՜ջբտ ոը՜է՜ձ՜ռո ՠս ըճղճջճսդՠ՜ձ ՞ջմզո, 

ազ ժ՜ջ զկ, ՜հո բջ. կզ կՠխ՜՟ջբտ, ՜ձկՠխ՜՟զջ էՠջճստ, 

՜խ՜մՠկ ալՠափ 

204՜ Վ՜ՙհ տՠա, ՜ըկ՜ջ ՞ջզմ, չ՜ՙհ ՟՜պ՜ոպ՜-

ձզձ, ոՠսՠջՠո, չ՜ՙհփ 

229՜ Զկՠխ՜յ՜ջպ ՞ջզմո հզղՠէ ՜խ՜մՠկ, ճչ ՜-

մ՜ռո էճհո (ձկ՜ձ՚ 291՜)փ 

229՜ Զոպ՜ռճխ ՜հոկ պ՜շզո՚ ապբջ Խ՜մ՜պճսջ 

չ՜ջ՟՜յՠպձ ՠս զսջ թձօխոձ, ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջ-

լ՜սճջոձ հզղՠռբտ զ Քջզոպճո (ձկ՜ձ՚ 304՝)փ 

268՜ Վ՜ՙհ տՠա, թճսշ ՞ջզմ, տճ կՠխ՜ռ յ՜պզեձ 

չ՜ՙհ, (ձկ՜ձ՚ 271՝, 316՜, 328՝, 375՜)փ 

427՜ Փ՜ՙշտ տՠա ժզճձզտճխ ՜ջՠ՞ո՜՞ճհձ ժզո՜-

՞ձ՟զ ՠս Դՠկՠպջզ ՜ջ՜ջզմ... ՜կբձփ Աջ՟, ՠխՠս ՜ս՜ջպ 

՞ջմճսդՠ՜ձ Ք՜խճս՜թճհո Եջ՞՜ջ՜ձզձ Դ՜սդզ լՠշ՜կ՝` 

կՠխ՜յ՜ջպ Մ՜ջպզջճոզ, Հ՜հժ՜աՠ՜ձ պճսկ՜ջզ ի՜-

ա՜ջՠջճջ՟զ ճսդոճսձՠջճջ՟զ ՠջՠտՠջճջ՟զ դվզ (1634): 

Դ՜շձ ՠս ՟եձ՟՜ժ ե՜կ՜ձ՜ժզ, ճջ Հ՜հժ՜աՠ՜ձ ոՠշո 

կՠջ ՞ջճիզ զ լՠշձ ի՜ք՜ջ՜ռճռ ՜կՠձ՜հձ պՠխզո՚ Հ՜-

հ՜ո Տճսձ, Վջ՜ռ Տճսձ, Մ՜ջ՜ռ Տճսձ ՠս Հճշճկճռ Տճսձ, 

ճմ կզ՜հձ ՜հէ՜ոՠշզռ, ՜հէՠս ոճսպ՜ձճսձ տջզոպճձբզռ: 

Ոջ հ՜հոկ ՜կզ հուձտ կճէճջՠռ՜ձ ՠս Ծշ՜ա՜պզժ ՜ջ՜-

ջզձ, ճջյբո ՜ոբ ՞զջ Պ՜ջա՜պճսկ՜ջզձ. հճջե՜կ Հճշճ-

կճռ ՠսդձՠջՠ՜ժձ Գ էզձզ, չՠջ՜՟զջձ Թ, ՝՜ձ՜էզ ՞զջձ՚ 

Շ, հուձտ կճէճջզձփ Աջ՟՜ջՠս, կճէճջՠռ՜ձ հ՜հոկ ՜կզ ՠս 

՝՜աճսկ մ՜ջզո ի՜ոճսռզձ ՜ա՞զո կՠջ կզձմ ԽՌ (40000) 

խճսշճսղ պճսք՜ձո ՠպ Սճսջ՝ Ադճշձ կՠջ Եջճսո՜խբկ, 

՝՜հռ ՜կրդճչ հՠպո ՟՜ջլ՜ձ զ Յ՜հպձճսդզսձ էճսոճհ ՝ը-

կ՜ձփ Յճջե՜կ դվ՜ժ՜ձո կՠջ ՌՁԲ (1633) բջ, չ՜ըծ՜ձ 

բ՜շ ոճսջ՝ ի՜հջձ կՠջ՚ պբջ Մճչոբո ժ՜դճխզժճոձ, ՜-

ոճստ կՠթ ՠդճխ կՠա ՠս ՜ա՞զոփ Յՠպ ձճջ՜ հ՜նճջ՟ՠ՜ռ 

ի՜ջ՜ա՜պ ՠս էջբռ ՠխ՝՜հջձ կՠջ՚ պբջ Փզէզյյճո չ՜ջ-

՟՜յՠպձ: Ես ո՜հ ՠսո վ՜հէբ ճջյբո ա՜ջՠ՞՜ժձ զ կբն 

ոՠշզո կՠջ, ՠս ՝՜աճսկ ճջ՟զո զ վ՜շո բ՜թ, ճջյբո 

ոճսջ՝ ի՜հջձ կՠջ, ի՜ջ՜ա՜պ ՞ճէճչ ձկ՜ձճսդզսձ ի՜սջձ 

՜շ զձտձ ՝ՠջբփ Դ՜ջլՠ՜է ՠո՚ պջճսյ ՠս հՠպզձո հ՜ղ՜-

ժՠջպ՜ռ ոջ՝ճհձ Մճչոբոզ, Խ՜մ՜պճսջ ՝՜ձ՜ոբջո ռ՜ձ-

ժ՜ռ՜հ հ՜հոկ ոճսջ՝ // (427՝) ՞ջ՜ձՠ՜հո՚ Մՠժձզմ իճ՞ՠ-

էզռ Վ՜ջ՟՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզ ՠս Ք՜խչ՜թճհ ոջ՝ճհձ Գջզ-

՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռճհ, ՞թՠ՜է ՠ՟զ հ՜հոկ պվզ [զ] չ՜հՠէճս-

կձ հ՜ձլզձ զկճհ ՠս հՠպ զկ՚ զ լՠշձ ՝՜ձ՜ոզջ՜ռփ Դ՜ջ-

լՠ՜է, ՜խ՜մՠկ աչՠջճյ՞ջՠ՜է ոճսջ՝ ի՜ջտձ կՠջ հզղՠոնզտ 

ի՜ձ՟ՠջլ ի՜ջ՜ա՜պ ՜ղ՜ժՠջպ՜ստձ՚ պբջ Թճսկ՜հ չ՜ջ-

՟՜յՠպձ, պբջ Աջզոպ՜ժբո չ՜ջ՟՜յՠպձ, պբջ Զ՜տ՜-

ջզ՜հ չ՜ջ՟՜յՠպձ, պբջ հԵո՜հՠ՜հ չ՜ջ՟՜յՠպձ, պբջ 

Աժճ՝ չ՜ջ՟՜յՠպձ, պբջ Գջզ՞ճջ չ՜ջ՟՜յՠպձ, պբջ 

Խ՜մ՜պճսջ չ՜ջ՟՜յՠպձ, պբջ Ղճսժ՜ո չ՜ջ՟՜յՠպձ, 

ճջ հ՜հոկ ՜կզ չ՜ըծ՜ձբ՜շ, Գ՜շձզժձ Գ՜շձՠռզձ՚ 

Գ՜շձ՜ժՠջզ չ՜ձտձ հզղՠոնզտ զ Քջզոպճոփ 

Դ՜ջլՠ՜է հզղՠոնզտ ազկ ՜ղ՜ժՠջպՠ՜է կ՜ժ՜ձճսձ՚ 

Հ՜հջ՜յՠպձ, Ոչ՜ձբոձ, Աշ՜տբէձ, Մճչոբո ՟յզջձփ 

Դ՜ջլՠ՜է հզղՠցնզտ ակզ՜՝՜ձ ՠխ՝՜ջտո կՠջ՚ ապբջ Եջՠ-

կզբձ, պբջ Թ՜դբճոձ, պբջ Ս՜ջ՞զոձ, պբջ Խ՜մ՜-

պճսջձ, պբջ Ա՟՜կձփ 

Դ՜ջլՠ՜է ժջժզձ ՜ձ՞՜կ հզղՠռբտ աոպ՜ռճխ պ՜-

շզո՚ ՜ջզ ՠս տ՜չ ՝՜ձզ՝ճսձ ապբջ Խ՜մ՜պճսջ չ՜ջ՟՜-

յՠպձ, աիճ՞ՠսճջ ի՜հջձ՚ ապբջ Աժճ՝ձ ՠս աի՜ձ՞ճսռՠ՜է 

թձրխոձ՚ Կ՜ջ՜յՠպձ, Ս՜շբձ ՠս ա՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ 

կՠջլ՜սճջոձփ 

Դ՜ջլՠ՜է ՠջՠոո զ ՞ՠպզձ ՜ձժՠ՜է ՜խ՜մՠկ ալՠա, 

հզղՠոնզտ ակՠխ՜յ՜ջպ ՞ջզմ` Մ՜ջպզջճո, աթձրխոձ զկ 

աիճ՞ՠսճջ ՠս ակ՜ջկձ՜սճջոձ, ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ զ 

Քջզոպճոբ Աոպճսթճհ կՠջճհ. ՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 



 

428՝ (ԺԸ ՟.) Անձ ի՜կ՝ճսջզկ զկ իճ՞ՠսճջ ի՜հջ` 

Բ՜ջոՠխ չ՜ջ՟՜յՠպզձ, ղ՜պ պ՜ջճչ ՠս Ռ (1000) ՝՜-

ջզփ Թբ ճջ զկ՜ձ՜ո, ՞ձ՜ռզտ Ըակզջ, վ՜ՙրտ Աոպճսթճհ, 

ո՜խ ո՜է՜կ՜դ ՠկտ կզձմՠս ռ՜հորջ:  Շ՜պ վ՜վ՜ժՠկտ 

տճ իջ՜կ՜ձճռ պՠոճսդՠ՜ձձ, տճ ժՠձ՟՜ձզ րջիձճսդՠ՜ձձ 

ՠկտ թ՜ջ՜սՠ՜էփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜փ Աո ՜ո՜ռ ՠս ՜շ ՜ղ՜ժՠջպոձ ՜հջ 

ճկձփ 
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Սճսպ Վ՜ջ՟ժ՜հ Ախ՝զսջ (Շխջժ՜հ չ՜ձտ) ՉԿԹ — 1320 

ԳՐԻՉ՚ Մ՜ջպզջճո չջ՟.: 1՜—297՝: 298՜—407՝փ Աձ՜-
ձճսձփ 

ԹԵՐԹ՚ 407. մ՞ջճս՜թ՚ 75՝, 304՝, 305՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԼԴ×12 
(Ա 6, Բ 20, Ը 13, ԼԱ 13, ԼԴ 7)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 
24,5×15փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 20—22 
(298՜—զռ 21—33)փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ 
ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ոյզպ՜ժ ժպ՜սփ ՊԱՀ-
ՊԱՆԱԿ՚ 1+1, դճսխդփ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ձճջճ՞ճս՜թ ԺԸ ՟., ՝ձ՜՞ջզ դՠջզձ 
էջ՜ռճս՜թ, ՜շ՜ձլզձ դՠջդՠջ վճը՜ջզձճս՜թ (75, 88, 171, 
304, 305, 401, 404—407): Լճսո՜ձռտձՠջգ ժ՜ջժ՜պճս՜թ, 
՞ջ՜՟՜ղպգ՚ ըճսձ՜ռ՜թ, ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ տՠջ-
թճս՜թ, վ՜ժ՜ձձՠջձ՚ գձժ՜թ փ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 1՜—407՝ Վ՜ջ՟՜ձ Աջՠսՠէռզ Մՠժձճսդզսձ 

Ս՜խկճո՜ռ 
— 1՜—3՝ [Ց՜ձժ Ս՜խկճո՜ռ] — (ոժ. դՠջզ)  

/// Գ. Տբջ. ազ ՝՜աճսկ ՠխՠձ [ձՠխզմտ զկ]... ՃԺԷ. Խճո-

պճչ՜ձ ՜սջիձճսդզսձ բ ՠս ՜հո զ վջժճսդզսձ աճս՜ջ-

ծ՜ռճխ՜ռձ... ՠս ՜ոպճս՜թ՜մ[ի]՜էճսթճսդՠ՜կ՝ 

ի՜ջ/// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ 

1. 4՜—10՝ [Պ՜պծ՜շտ Ս՜խկճո՜ռ] 

՜. 4՜ (ոժ. դ՜վճս՜թ) /// ՜հձյբո չՠջձ՜՞ջբ-

զձ, աճջ Սճխճչկճձզ զ /// ՜շՠ՜է Սճխճչկճձզ ՜ձճս՜-

ձՠռզձ... Ահէ ՠո ճջտ՜ձ հ՜շ՜նձճջ՟ճսդՠձբ ոճսջ՝ 

ի՜ջռձ ոպ՜ռՠ՜է ՠս ճջ զ իզսդճհ ՜ոպճս՜թՠխբձ ՞ջճռ 

ղ՜իՠ՜է ՜ղը՜պճսդՠ՜կ՝, աի՜ս՜ոպզո զջ՜ռձ տՠա 

հ՜ձ՟զկ՜ձ ժ՜ռճսռզռփ 

՝. 4՝—10՝ Ակՠձ՜հձ Ս՜խկճո՜ռ ՞ջճռ կզ՜հձ ՠս 

կզ՜՝՜ձ յ՜պծ՜շտ զէտձ բ՚ ոտ՜ձմՠէզձ Դ՜սզդ... 

՝՜հռ ա՜հո ի՜ս՜ոպզ ՞պզ, դբ զ իջ՜կ՜ձբ Աոպճսթճհ 

հճսըպ թզսջ՜ժ՜ձ ՜ձ՞՜ս ձ՜ ՠս կՠջլՠռ՜ս կզձմՠս զ 

՟ջճսձո կ՜իճս, կզձմ ՜յ՜ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ): 

2. 11՜—407՝ ///(ոժ. դ՜վճս՜թ) [Հ՜ս՜]տՠ՜է 

աոճսջ՝ ի՜ջռձ ՝՜ձոձ զ կզ ՠջն՜[ձզժ չ՜ջ]՟՜յՠ-
պզձ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ, զ ըձ՟ջճհ Մՠթզ ՠյզոժճյճոզձ 
Հ՜խ՝՜պ՜հ պՠ՜շձ Յճի՜ձձզոզ /// ՜՞ճս՜ռ ՠխ-
՝՜ջռ ՜ջ՜ջՠ՜է 

Տՠո լՠշ. 1119, 1՜—304՜. Մ՜ոձ ձը./մզտփ 

Յզղ./մզտփ Նը./11՜—25՜փ 1/25՝—76՝փ Նը./76՝—7՜փ 

2/77՜—126՝փ Նը./127՜փ 3/127՜—77՜փ Նը./177՜՝փ 

4/177՝—221՜փ Նը./221՜փ 5/221՜—68՝փ Նը./268՝—9՜փ 

6/269՜—312՜փ Նը./312՜փ 7/312՜—47՝ (մզտ ՃԺԸ Ս՜խ-

կճոզ Մՠժձճսդՠ՜ձ չՠջնզ հզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձգ)փ Նը./347՝—

8՜փ 8/348՜—403՝փ Յզղ./403՝—4՜փ 9/404՜—7՝փ 

 (Կ՜ձճձ՜՞էճսըձՠջզ ՝՜եձճսկ մզտ)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

76՝ ԶՄ՜ջպզջճո ոյ՜ո՜սճջ ՝՜ձզ ի՜ձ՟զ-

յ՜սխտ ՞ջճռո, ՜խ՜մՠկ հզղՠէ հ՜խ՜սդո ՠս Աոպճս՜թ 

հզղճխ՜ռ՟ ճխճջ[կ]ՠոռզփ 

123՝ ԶՄ՜ջպզջճո չ՜ջ՟՜յՠպ հզղբ, ճՙ գձդՠջ-

ռճխ ՠս Աոպճս՜թ ատՠա [հզղբ]փ 

126՝ ԶՄ՜ջպզջճո կՠխ՜ստ ՟՜պ՜յ՜ջպՠ՜է 

՜ձլձ աոյ՜ո՜սճջ ՝՜ձզ ՠս աոճջզձ ՞ջճխ ՜խ՜մՠկ հզ-

ղՠէ հ՜խ՜սդո: Ոՙ ի՜ձ՟զյճխտ ՞ջճհո ոճսջ՝ ՠխ՝՜ջտ, 

ազ թՠջ բզ ՠս իզս՜ձ՟ճպ, չ՜դոըձ՜կՠ՜հ ՠս զ էճսոճհ 

՜մզռո հճհե ձճս՜աՠ՜է, ՉԿԹ (1320) դճսզո զ հ՜կզոո 

իճժպՠկ՝ռ, ճջ բ ԻԹ (29), զ հԱխ՝ՠսջո Սճսպ Վ՜ջ՟-

ժ՜հ, զ Մբթ Ք՜ջ՜ղճսջդո Շխջժ՜հփ 

161՜ Նկ՜ ՜սջիձճսդզսձ ի՜կ՜հձզռ ՠս կՠա վջ-

ժճսդզսձ հ՜սզպՠձզռ, ՠս ՞ջճխզո ՠսոփ 

177՜ ԶՄ՜ջպզջճո պջճսյ չ՜ջ՟՜յՠպ ՜խ՜-

մՠկ հզղՠէ զ Տբջ, ճՙ գձդՠջռճխփ 

194՜ ԶՄ՜ջպզջճո հզղՠ՜ զ [Տբջ]: 

195՜ ԶՄ՜ջպզջճո ՞ջճխ հզղՠ՜ զ ձճհձ, Տբջ, ճՙ 

գձդՠջռճխ, ՜խ՜մՠկփ 

221 ԶՄ՜ջպզջճո ՞ջզմ ՜խ՜մՠկ հզղ[ՠէ]փ 

268՝ ԶՄ՜ջպզջճո ՝՜ձզ ոյ՜ո՜սճջ հզղՠ՜ զ 

Տբջ ՠս Աոպճս՜թ ահզղճխ՟ հզղբ զ ՝՜ջզձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 100՜ (ԺԸ ՟.) Եո՚ պբջ Մըժըջպզմո ՞զջՠռզ, 

դբ ճչ ճջ ժ՜ջ՟՜հ, Ա. (1) էզ ՝ՠջ՜ձ Աոպճս՜թ ճխճջ-

կզ ՜ոզ, Աոպճս՜թ ազձտձ հզղբ ՜ջտ՜հճսդՠ՜ձ. ՜կբձփ 

2. 148՝ (Նճհձ լՠշտ) Եո՚ պբջ Հջ՜հջՠպո (Հ՜հ-

ջ՜յՠ՛պո) ՜ո՜ռզ, դբ ճչ ճջ զձլ ոզջզ, Ա ՝ՠջզ ՜ոզ, 

դբ զձլ ՠո ՝՜ձո ժռզճխոփ 

3. 407՝ (Նճջճ՞ճխզ) Ոչ ճտ ժ՜ջ՟՜, Աոպճս՜թ 

ճխճջկզ ՜ոզ կՠխ՜սճջզո Վ՜ջ՟՜ձ ՜՝ՠխզո, ՠս ՠխ-

՝՜սջձ զկ` Աշ՜տՠէզձ էզն ՝ՠջ՜ձ՜ս Աոպճս՜թ ճխճջկ 

՜ո՜ռբտ. Աոպճս՜թ լՠա ճխճջկՠոռբփ 

4. 407՝ Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ` կ՜ի՟՜ոզ Պ՜յզժո 

Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ոբտ. Աոպճս՜թ լՠա ճխճջկզ. 

՜կբձփ 



ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 171՝, 195՝, 196՜, 211՝, 212՜փ 
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 ԺԴ — XIV 

ԳՐԻՉ՚ պբջ Գջզ՞ճջփ 
ԹԵՐԹ՚ 195. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—6՝, 182՝—95՝փ ՊՐԱԿ՚ 

1×4+Ա—ԺԶ×12 (ԺԵ 8, ԺԶ 2) +1×13փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 
24,3×15,7փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 37—40փ 
ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ՚ ՟շձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ 
պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ՟ՠխզձ ժպ՜ս, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Մժջպճսդզսձ՚ 40՝փ Եջժջյ՜՞ճս-
դզսձ Քջզոպճոզձ՚ 91՝փ Հջՠ՜հ տ՜ի՜ձ՜հ՚ 105՝փ Եջժջյ՜՞ճսդզսձ 
Քջզոպճոզձ՚ 116՝, ՞էը՜սՠջՠսճսկ. «Վջ՜ռզ բ րջզձ[՜]ժ յ՜պժՠ-
ջզո Յզոճսոզո»փ Յճս՟՜ձ, թ՜շզռ ժ՜ըճս՜թ՚ 132՜փ Դ՜սզդ դ՜՞՜-
սճջ՚ 157՜փ Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 7՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 
՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ `  
ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ: 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճսփ Թ—Ժ 
՟՟.փ 1 (Ա)+1 (Բ), ոպ՜ռճս՜թ զջ՜ջ ի՜նճջ՟ճխ ՠջժճս ՠաջ՜ի՜-
պճս՜թ դՠջդՠջզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ճսխխ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ 
Կ՜ջ՟՜է՚ Ա՜, Ա՝, Բ՜, Բ՝. «///[Ասճս]ջո տ՜շ՜ոճսձո [վճջ]լՠ՜է զ 
ո՜ի՜ձ՜հբ... ՠս ՜խ՜խ՜ժՠ՜է զ լ՜հ[ձ]///» (Դ 2—33)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ձճջճ՞ճս՜թ, էճսո՜ձռտձՠջգ ժ՜ջժ՜պ՜թ, 
՞ջ՜՟՜ղպգ ըճսձ՜ռ՜թ, ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջ, ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջ: 
Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ տՠջթճս՜թ, ՜ոպ՜շգ՚ կ՜ղճս՜թ, յ՜պ՜շզժ յ՜ի-
յ՜ձ՜ժձՠջգ՚ ըճսձ՜ռ՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

7՜—182՜ [Սճսջ՝ ՠս պզՠաՠջ՜տ՜ջճա իճ՞զ՜ռՠ-

՜է չ՜ջ՟՜յՠպզ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ ՜ջ՜ջՠ՜է Հ՜ս՜տկճսձտ 
կՠժձմ՜ռ ոճսջ՝ Ս՜խկճո՜ջ՜ձզձ Դ՜սդզ] 

Տՠո լՠշ. 1119, 1՜—304՜. Մ՜ոձ ձը. /11՝—14՝. 

(ձՠջիզսոճս՜թ բ Ն՜ը՜՟ջճսդՠ՜ձգ, ոժ. «Աջ՟ ՠձ գոպ ՠ՝ջ՜-

հՠռսճռձ ՜ձչՠջձ՜՞զջ ո՜խկճոզ...», ՜հէ լՠշ՜՞ջՠջճսկ ոճհձ 

ձզսդգ մզտ, զոժ լՠշ. 1119—ճսկ ՜շ՜ձլձ՜ռճս՜թ բ Ն՜ը՜՟-

ջճսդզսձզռ ճս ոժզա՝գ դՠջզ բ)փ Յզղ./մզտփ Խճջ՜՞զջ/մզտփ 

Նը./7՜—15՜. (ճսձզ ըճջ՜՞զջ՚ «Ն՜ը՜՟ջճսդզսձ Ս՜խկճ-

ո՜ռձ Դ՜սդզ ի՜ս՜տՠ՜է աոճսջ՝ ի՜ջռձ ՝՜ձոձ զ կզ ՠջն՜-
ձզժ չ՜ջ՟՜յՠպզձ Վ՜ջ՟՜ձ՜ զ ըձ՟ջճհ կՠթզձ ՠյզոժճ-

յճոզձ Հ՜խ՝՜պճհ պՠ՜շձ Յճի՜ձձզոզ ՠս ՜հէ կ՜ժ՜ռճս՜ռ 
ՠխ՝՜ջռ ՜ջ՜ջՠ՜է»)փ 1/15՜—34՝փ Նը./34՝փ 2/34՝—53՝փ 

Նը./53՝փ 3/53՝—73՝փ Նը./73՝փ 4/73՝—91՜փ Նը./91՜փ 

5/91՜—110՝փ Նը./110՝փ 6/110՝—28՝փ Նը./128՝փ 7/128՝—

49՝փ Նը./149՝—50՜փ 8/150՜—180՜փ Յզղ./180՜փ 9/180՜—

2՜փ (Կ՜ձճձ՜՞էճսըձՠջզ ՝՜ե՜ձճսկ մզտ)փ 

 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

34՝ Զ՜ձյզպ՜ձ ՠս ա՜կՠձ՜կՠխ ՞ջզմ պբջ Գջզ՞ճջ 

ՠս աթձ՜սխոձ զկ հզղՠռբտ զ Քջզոպճո ՠս Աոպճս՜թ ալՠա 

հզղբփ 

73՝ Ոչ ՠխ՝՜հջ, աՠխժՠէզ ՞ջզմո ՠս աթձ՜սխոձ զկ ՠս 

ա՜կՠձ՜հձ ա՜ջկ հզղՠռբտ ՠս Աոպճս՜թ ալՠ[ա հզղբ]փ 

91՜ Սպ՜ռ՜սխ ոճջ՜՚ աԳջզ՞ճջ ՠս աՎ՜ձ՜ժ՜ձ ՠս 

աթձ՜սխոձ զսջ հզղՠռբտ զ Քջզոպճո ՠս յ՜պ՜ձՠ՜ժ 

ա՜ղժՠջպձ զկ՚ աԳջզ՞ճջ ՝՜ջզ ՝՜ջսճհ հզղՠռբտ զ Քջզո-

պճո, ՠս Աոպճս՜թ լՠափ 

110՝ Ոչ ՠխ՝՜հջ, կզպտո ըզոպ եըճջ ժ՜հջ զ հզկ 

կՠխ՜ռձ ՠս զ ո՜պ՜ձ՜հզ ձՠջ՞ճջթճսդՠձբձ ՠս զ ող՜է՜-

ձ՜ռո ՜ձկՠխ՜՟զջ էՠջճստ ՠս հզղՠռբտ զ Քջզոպճոփ 

128՝ Ես ա՜կՠձ՜կՠխ ՞ջզմո ՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ Տբջ, ՠս 

Աոպճս՜թ ալՠա հզղբփ 

149՝ Ես ազո, ա՝՜ակ՜կՠխ ՞ջզմո ՠս աթձ՜խոձ զկ ՠս 

ա՜կՠձ՜հձ ա՜ջկձ հզղՠռբտ զ Քջզոպճո ՠս Աոպճս՜թ 

ալՠա հզղբփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 1՝ Աշ՜տՠէ թ՜շ՜հ Յզոճսոզ: 7՜, 

118՝ Գզջտո Սճսջ՝ Էնկզ՜թձ՜ բփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜ Մՠժձճսդզսձ Ս՜խկճո՜ռձ: 182՝ 

Մՠխ՜ՙ Տբջ... 

1187 
Ժ Ո Ղ Ո Վ Ա Ծ Ո Յ  

 ԺԶ — XVI 

ԹԵՐԹ՚ 383. մ՞ջճս՜թ՚ 1՝—2՝, 14՝, 175՝, 302՜—4՝, 
312՝—3՜, 380՝—3՜փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԼԲ×12 (ԼԱ 11)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ 
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 20,8×15փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 
31փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟, ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ ՟շձ՜ժճչ, կզնճս-
ժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ կճս՞ ժ՜ջկզջ ժպ՜սփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 15՜փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 5՜, 49՜, 79՝, 114՜, 143՝, 176՜, 207՝, 
242՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ պ՜ծ՜ջ (40՜, 126՝), ՝ճսո՜ժ՜ձ, 
դշմձ՜հզձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջ, ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ 
Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ, ժ՜ձ՜մ, ժ՜յճհպ, ձ՜ջձն՜՞ճհձ, 
ժ՜ջկզջփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճսփ 1 
(Ա)+1 (Բ)փ ԺԱ—ԺԲ ՟՟.փ Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ՝ճէճջ՜՞զթ ՠջժ՜-
դ՜՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ Բ՜, Բ՝, Ա՜, Ա՝ «///Ես ՠխՠջճստ ՞դ՜թտ ճջյբո ՠս 
Հ՜հջձ լՠջ... զ՝ջՠս կՠջլ ՠխՠս [զ ՟ճսշձ տ՜խ՜տզձ]///» (Զ 36 — Է 
12)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. պՠխ—պՠխ ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջ, 
ժ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ դՠդՠս՜ժզ տՠջթճս՜թ, ՜ձժզսձձՠջգ՚ կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  



 

Ա. 3՜—4՜ Բ՜ջոՠխզ — Է Ս՜խկճոո ոզջճհ եճխճ-

չ՜ջ՜ձ, ի՜ղպ՜ջ՜ձ ըշճչՠէճռ... 

Բ. 4՝—301՝ Աղը՜ջի՜էճսջ ՠս պզՠաՠջ՜էճհո 

չ՜ջ՟՜յՠպզձ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ յ՜ջա ՠս էճսո՜սճջ ըճջզձ 
ըճջիջ՟ճչ ՠս ՟եճս՜ջ՜՞զսպ էճսթկ՜կ՝ ՠս ՝՜ձզս Մՠժ-
ձճսդզսձ ՜ջ՜ջՠ՜է Ս՜խկճոզո: Շ՜ջեՠ՜է զ Հճ՞սճհձ 
Սջ՝ճհ ՠս հ՜ջիզ՜ժ՜ձբձ Հ՜խ՝՜պ՜հ ՠս հ՜ղ՜ժՠջ-
պ՜ռձ զսջճհ, հճհե ՜ղը՜պՠ՜է կպ՜սճջ ՝՜ձզս, աճջ 
ռճսռ՜ձբ ՜շ՜նզժ՜ հ՜կպ՜ջՠ՜էո՚ զ չ՜ջե կ՜ձժ՜ձռ 

Սզճձզ, ձ՜ՠս աոջ՝ճհձ ՜կՠձ՜հձզ զ կզ ի՜ս՜տՠ՜է 
լՠշձ՜ի՜ո ոզջճխ՜ռձ, աճջ ՠս զձտձ ի՜ոռբ զսջճչտձ 
ՠջժձզռ ՜ջտ՜հճսդՠ՜ձգձ (1՜ Նրպջ՞զջ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ 

Ս՜խկճոզ կՠժձզմ): 

Տՠո լՠշ. 1119, 1՜—304՜. Նը/5՜—14՜ (ըճջ՜՞զջ. 

«Տզՠաՠջ՜էճհո չ՜ջ՟՜յՠպզձ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ ՠս Մՠժձճսդզսձ 

Ս՜խկճոզձ, ղ՜ջեՠ՜է զ Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ ՠս հ՜ջիզ՜ժ՜ձ պՠ-
՜շձբձ Հ՜խ՝՜պ՜հ զ չ՜ջե կ՜ձժ՜ձռ Սզճչձզ»)փ 1/15՜—

49՜փ Նը./49՜փ 2/49՜—79՝փ Նը./79՝փ 3/79՝—113՝փ 

Նը./114՜փ 4/114՜—43՜փ Նը./143՝փ 5/143՝—75՜փ 

Նը./176՜փ 6/176՜—207՝փ Նը./207՝փ 7/207՝—41՝փ 

Նը./242՜—3՜փ 8/243՜—97՜փ Յզղ./2997՜՝փ 9/297՝—301՝փ 

Բ. 241՝ Ոսոպզ հ՜հո հճհո ըճռճպՠ՜է ՜ձ՟՜կո ՠժՠ-

խՠռսճհ ՠս չզջ՜սճջ կ՜ջկզձ ՠս ճ՞զ ՠս կզպտ, Յզոճսոզ 

կ՜ոձ հ՜սբպ կճէճջՠ՜է ճմը՜ջզձ ՜՛ջո ը՜՛դ՜ձփ Ոջ ՠս 

Վ՜ջ՟՜ձ չ՜ոպ՜ժՠ՜է զ հ՜ի՜՞զձ թճչճսո, ժ՜կ հՠջժջբ 

հՠջժզձո ՟զկՠ՜է, պժ՜ջ ճ՞սճչ ՠս կ՜ջկձճչ, ռ՜սրտ ՠս 

թՠջճսդՠ՜կ՝ լՠշձ զ Յզոճսո ժ՜էՠ՜է զ հզսջ կՠջլ՜սճջ 

ոճսջ՝տձ` հԵյզվ՜ձ, հԵվջՠկ, հԱդ՜ձ՜ո ՠս զ Դ՜ձզբէ, 

աճջ ճսկՠկձ ի՜կ՜շրպՠ՜է ժ՜ջծ՜պՠ՜է բջ զ կ[զ] ՞զջտ 

հ՜հէ ՠս հ՜հէ պՠխզո: Ոջճհ հզղ՜պ՜ժձ ՜սջիձճսդՠ՜կ՝ 

Սՠխ՝ՠոպջճոզ, ճջ կՠա յ՜պծ՜շ ՠխՠս ՜ղը՜պՠէ ՠս 

ի՜ս՜տՠէ զ կզ, դճխՠ՜է ՠս հ՜սՠէՠ՜է //(242՜) ժ՜կ՜ս զ 

ժ՜ջթզո դբ, մբ հ՜ջկ՜ջ, դՠջՠսո կՠջ պըըկ՜ջճսդՠ՜ձ 

դճսՠէճչ, ՠս ղ՜պձ աճջ ձ՜ բջ դճխՠ՜է ՠս աճջ կՠտ ոը՜է-

կ՜կ՝ ՠս մ՜թՠէճչ, զ հզղճսկձ: Զճջճռ դճխճսդզսձ Քջզո-

պճոզ ոզջճչձ ի՜հռՠկ զ ի՜ձ՟զյՠէճռ՟, ո՜ժ՜հձ գձ՟ չՠ-

ջ՜՞ճհձ ՜ոզռ՟ զ կՠթձ հճհո չոպ՜ի՜ռՠ՜է զ Քջզոպճո 

՞էճսը ՠս հզսջ ՜ձ՟՜կոձ: Զզ զ չՠջճսոպ զ ՞էըճհձ ՠս զ 

ձՠջտճսոպ, ճջ զ ՞ՠջՠակ՜ձո ժ՜ձ ոճսջ՝ ճոժՠջտձ կՠջ 

ղճսջն՜ձ՜ժզ թձճխ՜ռ ՠս ի՜ջ՜ա՜պ՜ռ, ՠս ա՜ս՜ժ՜ռ ձճ-

ռ՜ ՠս ժՠձ՟՜ձՠ՜ռ, ձղճհէտ ծ՜շ՜՞՜հդզռձ ՝՜վ ՜ձ-

լ՜ձռ ի՜ձՠ՜է, աե՜ձ՞ձ էձճսռճսձ ակՠա էճսոճչ ՠս ՜կՠ-

ձ՜հձ ՝՜ջճսդՠ՜կ՝ձ զսջՠ՜ձռ, ՠս զ ՞՜էձ զ կզ՜ոզձ ռձ-

թճսդՠ՜կ՝ պՠոռՠձ ակՠա ՠս ռճյռՠձ ազձտՠ՜ձո զ վ՜շո, 

ճջ Ոջ՟սճչ ՠս Հճ՞սճչփ 

Գ. 305՜—79՜ [Յճչի՜ձձզոզ Եաըձժ՜հՠռսճռ 

(Ծճջթճջՠռսճհ) Մՠժձճսդզսձ Դ՜ձզբէզ] 
1. 305՜—8՝ [Դ՜ձզբէ Դ՜պ՜ոպ՜ձ՜ռ ՞է. ԺԳ] — 

/// (ոժ.՚ դՠջզ) [Բ՜ձ.] Ես զ չ՜խզս ՜ձ՟ջ զ՝ջՠս ՠժձ եճ-

խճչճսջ՟ձ... [Մՠժձճսդ.] Աոպ աԱոպճսթճհ ՠջժ՜հձկպճս-

դզսձ ռճսռ՜ձբ... 

2. 309՜—12՜ Տՠոզէ ՠջժջճջ՟ — Աոՠէճչձ ՠջժ-

ջճջ՟, ա՜շ՜նզձձ ՠսո պՠոզէ ժճմբ... 

3. 312՜—20՝ Տՠոզէ ՠջջճջ՟ — Յզջ՜սզ ա՜հո պՠ-

ոզէ ՞ջբ չ՜ոձազ ՠջ՜ա ՠպՠո դ՜՞՜սճջձ... 

4. 320՝—31՜ Տՠոզէ մճջ[ջ]ճջ՟ — Ն՜՝ճ[ս]՞ճ՟ճ-

ձճոճջ ՜ջտ՜հ, դբյբպ ճմ ՠխՠս գձ՟ Աոպճսթճհ ոջպզ 

կպրտ... 

5. 331՜—59՝ Տՠոզէ Ե—ՠջճջ՟ — Աձյ՜պկՠէզ ՠձ 

ըճջտ կ՜ջ՟՜ոզջճսդՠ՜ձ Աոպճսթճհ... 

՜. 335՜—9՜ Պ՜խպ՜ո՜ջ ՜ջտ՜հ ՜ջ՜ջ գձդջզո 

կՠթ՜կՠթ՜ռ զսջճռ — Ըձդջզո ժճմՠձ, ճջ ա՞զղՠջձ ժռՠձ 

հճսջ՜ըճսդզսձ... 

՝. 339՜—42՝ Ես Դ՜ջՠի ՜ջտ՜հ բ՜շ ադ՜՞՜սճ-

ջճսդզսձ, ճջ բջ ՜կոճհ Կ ՠս մճջզռ — Դ՜ջՠի ձոպզ հ՜-

դճշձ Բ՜՝զէճձզ հ՜ա՞բձ... 

՞. 342՝—8՝ Յ՜կզձ ՜շ՜նձճջ՟զ Բ՜խտ՜ո՜ջ՜հ 

՜ջտ՜հզ Ք՜խ՟բ՜ռսճռ, ՠջ՜ա ՠպՠո Դ՜ձզբէ ՠս պՠոզէ 
՞էըճհ ձճջ՜ հ՜ձժճխզձ զսջճսկ ՠս աՠջ՜աձ ՞ջՠ՜ռ — 

Բ՜խտ՜ո՜ջ՜հ ՜շ՜նզ ՜կձ ՠպՠո աՠջ՜աձ... 

՟. 348՝—52՝ Յ՜կզձ ՠջջճջ՟զ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձ 

Բ՜խտ՜ո՜ջ՜հ ՜ջտ՜հզ, պՠոզէ ՠջՠսՠռ՜ս զձլ — Ահէ 

պՠոզէ հ՜հպձբ ՠջՠսՠէզ ի՜ոպ՜պճսդզսձ ժ՜ձը՜ս պՠո-

էՠ՜ձձ... 

ՠ. 352՝—9՝ Յ՜կզձ ՜շ՜նձՠջճջ՟զ Դ՜ջՠիզ ճջ՟-

սճհ Աջղօջ՜հ, զ ա՜ս՜ժբ Մ՜ջ՜ռ, ճջ դ՜՞՜սճջՠ՜ռ զ 

դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձ Ք՜խ՟ՠ՜ռսճռ — Յ՜սճսջո Մ՜ջ Դ՜-

ջՠիզ, աճջ ճջ՟զ Աջղրջ՜հ ՜ոբ... 

6. 359՝—79՜ Տՠոզէ չՠռՠջճջ՟ — Ես ա՜հո ՠսո պՠ-

ոզէ ժճմբ հզջ՜սզ, ազ հճջե՜կ իջՠղպ՜ժձ... մ՜ջտձ մ՜ջՠ՜ս 

ժճջճսոՠ՜է ՝՜ջլ՜ձ զ կզնճհ զ ըջ՜պ ՠս զ ա՞ճսղճսդզսձ 

՜հէճռփ Կ՜պ՜ջՠռ՜ս կ՜ջ՞՜ջբճսդզսձ Դ՜ձզբէզփ 

— 379՜ [Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ] Ոմ կզ՜հձ կ՜պՠ՜ձտ 

՞ջճռո, ՜հէՠս կ՜ջ՞՜ջբճսդզսձո, ազ ՟՜ջլ՜ս ՞ՠջզձ ՠս 

ՠժձ Տբջձ չբկձ ի՜պՠ՜է ՜շ՜ձռ լՠշզձ գոպ էըկ՜ձ Է—ՠ-

ջճջ՟՜ռձ, ՠս կզղպ ժ՜պ՜ջզ զ չՠջ՜հ ՜կՠձ՜հձ ե՜կ՜-

ձ՜ժզ կզձմՠս զ ՞՜է ձՠշզձձ: Ես Տՠ՜շձ կՠջճհ հՠջժջճջ՟ 

՜ձ՞՜կ հՠջժձզռ ճջյբո // (379՝) ՠպՠո գոպ ձկ՜ձճս-

դՠ՜ձ Ոջ՟սճհ կ՜ջ՟ճհ ՠժՠ՜է գձ՟ ՜կյո ՠջժձզռ հճջճսկ 

ՠս ոճսջ՝տ ա՜ջտ՜հճսդզսձ ե՜շ՜ձ՞ՠձ ՠս ՠջ՞ՠձ ա՝՜ձ 

կ՜ջ՞՜ջբզո, դբ. Կ՜պ՜ջՠռ՜ս կ՜ջ՞՜ջբճսդզսձ Դ՜ձզբէ 

կ՜ջ՟ճհ Աոպճսթճհ ՠս ռ՜ձժ՜էճհձ Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ ՠս իջՠղ-

պ՜ժ՜ռ գձպջՠէճհ: Ըձ՟ ճջճսկ ՠս կՠա էզռզ կ՜ոձ ՜ձ՜ջ-

ե՜ձզ ՜ձլզձո ո՜ժ՜ս զձմ չ՜ոպ՜ժճխզ զ ՝՜ձո ոջ՝ճհո, 

ձճս՜ոպ` Յճի՜ձզոզ Եաձժ՜հՠռսճհ, ճջ ՠս Ծճջթճջՠռզ 

ժճմՠռՠէճհ, չ՜հՠէբէ զ վ՜շո ղձճջի՜ռ ձճջ՜ ի՜ձ՟ՠջլ 

ժջժզձ թձօխօտ զ ՞դճսդՠ՜ձ Հրջ ՜կՠձ՜ժ՜էզձ ՠս հ՜սՠ-

ե՜ը՜խ՜ռ յ՜ջ՞ՠսո Ոջ՟սճհ Մզ՜թձզ Յզոճսոզ Քջզոպճ-

ոզ Տՠ՜շձ կՠջճհ. ՠս հճսըո ոզջճհ կ՜ջ՟՜ոբջ Հճ՞սճհձ 

Աոպճսթճհ, ճջճսկ չ՜հՠէ բ վ՜շտ ՜ձՠաջ՜ժ՜ձ ՠս յ՜պզս 



չ՜հՠէմ՜ժ՜ձ ՠս ՞ճիճսդզսձ ՜ձչ՜ըծ՜ձ, ՜հեկ ՠս 

կզղպ...փ 

Եխՠս ՜ղը՜պճսդզսձո կՠջ զ ձյ՜ոպ՜սճջճսդՠձբ 

Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ, ՠս ոջ՝ճհ ի՜ջռձ կՠջճռ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռձ 

՜շ՜նձճջ՟՜ռ՚ Հզյճխզպզռ, Եվջՠկզ, ՠս Վ՜ջ՟՜ձ 

չ՜ջ՟՜յՠպզ ՠս ՜հէճռ: Ի դվզո ՉԿԵ (1318), ՠս զ կ՜ջ-

՟ՠխճսդՠ՜ձ ՜կ՜ռ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ ՌՁ. ՠս ԺԶ 

(1316) ՜կզձ, ՞ջՠ՜է ՠս հխժՠ՜է գոպ մ՜վճս պ՜ջ՜աճս 

կպ՜ռ կՠջճռ ՠս ժղզշ ՜շ ՝՜ձզձ ՠ՟ՠ՜է աՄՠժձճսդզսձ: Ի 

՞՜ս՜շո իշմ՜ժ՜սճջ Աջպ՜զ ժճմՠռՠ՜է զ չզծ՜ժ Սճսջ՝ 

՜շ՜տՠէճհձ Թ՜՟բճոզ, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սճսջ՝ Աոպճս՜-

թ՜թձզո Ծճջթճջճս ժճմՠռՠ՜է, լՠշ՜կ՝ ձպ՜ոպ ոյ՜ո՜-

սճջզ` Յճի՜ձզոզ Եագձժ[՜հ]ՠռսճհ, զ ըձ՟ջճհ ՠխ՝րջ կՠ-

ջճհ ՝՜ձզ ՜ղ՜ժՠջպՠէճհ՚ Վ՜ջ՟՜ձ ժճմՠռՠ՜է չ՜ջ՟՜յՠ-

պզ, ՠս հզղ՜պ՜ժ զձլ ՜ձ՜ջե՜ձզո իճ՞սճհ ՠս կ՜ջկձճհ 

՜հէՠս լՠա կ՜ոձ ՠխզռզ գձ՟ հզղկ՜ձ հզղՠռՠէճհո, ՜ձկճ-

շ՜ռ հզղճսկձ Աջ՜ջմզձ, ճջճսկ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

379՝ Ոչ գձդՠջռճխ, մձմզձ ՞ըթրխո ՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ 

Տբջփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

380՜ [Փ]՜շտ ՠս յ՜պզս Հրջ ՜ձկ՜իզձ, 

Ես Մզ՜թզձ ՜ձծ՜շ Բ՜ձզձ 

Ես ծղկ՜ջզպ Աոպճս՜թ Հճ՞զձ, 

Ոջ ՝խըբ ճխճջկ՜՞զձ 

Եջջճջ՟ճսդզսձ կզ՜ժզ՚ 

Հ՜հջ ՠս Ոջ՟զ ՠս Սճսջ՝ Հճ՞զձ, 

Ոջ զ հՠջժձզռ րջիձ՜՝՜ձզձ 

Ես զ հՠջժջբո ՠջժջյ՜՞զձ, 

Ես րջիձճսդզսձո զ կբձն պ՜ռզձ 

Յ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզձ. ՜կբձփ 

Ի դճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձո Հ՜հճռ ՌՃԼ (1681) ՜կզձ, ՠո` 

պբջ Մ՜ջպզջճո ՜ձյզպ՜ձ ՠս պջճսյ, զ ՞ՠխչբձ ճջ ժճ-

մզ Գ՜ձլ՜ժ, ՠս հՠպձՠ՜է ՜կՠձՠռճսձ ՠս չՠջ՜պՠոճսմ 

ոճսջ՝ կՠձ՜ոպ՜ձզ Կպռճս Սճսջ՝ ՜ձ՜յ՜պզո, ճջ ՝՜-

աճսկ վ՜վ՜՞՜ձրտ ՠս ՜ղը՜պճսդՠ՜կ՝ ի՜ազս ժ՜ջ՜ռզ 

ոպ՜ձ՜է ոճսջ՝ ՞զջտո ճջ ժճմզ Ս՜խկճոզ Մՠժձզմ տ՜-

ջճա՞զջտ, հզղ՜պ՜ժ զձլ ՠս թձրխ՜ռ զկճռ՚ Յրխ՜ձզոզձ 

ՠս Խ՜ձ՜խզձ, ՠս ՜հէ ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռ ՠս 

կզ՜ժ՜կ տ՜ի՜ձ՜հզռ ՠս ի՜հջ Կ՜ջ՜յՠպզձ, ՠս կզ՜-

՝՜ձ ՠխ՝՜ջռըձ ՜կՠձՠռճսձփ Սճտ՜ ՜կՠձՠտՠ՜ձ ժ՜կՠ-

ռրք ՠխՠձ ոճսջ՝ պ՜շզո, ազ ՜ի՜ ՠ՟զ աո՜ հզղ՜պ՜ժ 

՜ձնձնՠէզ զ ՟ճսշձ Կպռճս Սճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թձզձ ՠս 

Սճսջ՝ Կ՜ջ՜յՠպզձ հզղ՜պ՜ժ իճ՞ճհ զկճհ, ՠս ճջտ կ՜ոձ 

ճսձզձ զ ոկ՜հ, չ՜ջլո ՝՜ջՠ՜ռ գձժ՜էռզձ հԱոպճսթճհ, ՜-

կբձփ Ոչ ճտ ՠդբ կՠջճհ, ժ՜կ դբ ՜հէճռ աո՜ իՠշ՜ռճսոռբ 

զ ՟ջ՜ձք Սճսջ՝ Կ՜ջ՜յՠպզձ ժ՜կ չ՜ծ՜շՠոռբ, ժ՜կ 

՞ջ՜ս ՟զռբ ՜ժձ ճսձՠէճչ, դբ ժճջճսոռբ աո՜, ա՜հձյզոզձ 

՜ձՠթտձ Կ՜հբձզձ ՜շռբ Աոպճսթճհ, ՠս գձ՟ Յճս՟՜հզ 

կ՜ոձ՜ժզռ էզռզ. ՜կբձփ Ս՜ ՜ձնզ[ձ]չ հզղ՜պ՜ժ ժ՜հռբ 

ՠս կձ՜ոռբ զ ՟ճսշձ Կպռճս Սճսջ՝ ՜ձ՜յ՜պզո, ՠս ՜-

խ՜մՠկ ալՠա, ճչ չ՜հՠէէխտ Սճսջ՝ պ՜շզո, չ՜ոձ Աոպճս-

թճհ հզղՠռբտ ազո զ կ՜տջ՜վ՜հէ ՜խրդո լՠջ ՠս զ ոճսջ՝ 

յ՜պ՜ջ՜՞ձ. ՠս աթձրխո զկ ՠսո հզղՠռբտ զ ոճսջ՝ ՜խրդո 

լՠջ, ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ Աոպճսթճհ. ՜կբձ. 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 383՝ Աջզ, ոբջ զկ, ՞ջմ՜վճջլ ՌՄԽԴ 

(1795)փ 
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 ՌՀԳ — 1624 

ԳՐԻՉ՚ Թճջճո ՟յզջփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Ղճսժ՜ո չջ՟.փ 
ԹԵՐԹ՚ 371+2—1 (ժջժ. 1, 210, դշզմտ 177)փ ՊՐԱԿ՚ Ա—

ԼԱ×12 (ԺԴ, ԼԱ 10, ԻԹ 16)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 
20,4×14,8փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 24փ ԿԱԶՄ՚ 
՟ջճղկ՜ա՜ջ՟, ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ՚ ՟շձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ պ՜ը-
պ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ոՠս ժպ՜ս, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 2՜, 54՝, 
92՝, 133՜, 168՜, 207՝, 245՜, 289՝փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 
՝ճսո՜ժ՜ձ, դշմձ՜հզձ, ըճջ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջ, 
դշմձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ` ժ՜ջկզջ, ժ՜ձ՜մ, ոՠս:  

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — 1. Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜ջժճոզփ Ժ—
ԺԱ ՟՟.փ 2 (Ա—Բ), ոժա՝զռ: Մ՜՞՜խ՜դ, կզ՜ոզսձ, ճսխխ՜՞զթ 
կ՜ձջ ՠջժ՜դ՜՞զջ: Կ՜ջ՟՜է՚ Ա՜—Բ՝ «///չ՜պ՜ոզջպտ բտ, մՠս ՠսո 
ճսձզտ ի՜ս՜պո... զոժ Յզոճսո զ՝ջՠս էճս՜ս ա՝՜ձձ///» Դ 40 — Ե 
35փ 2. Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜ջժճոզ Ժ ՟.փ 2 (Գ—Դ): Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժ-
ոզսձ, ոպ՜ռճս՜թ 1 դՠջդզ գձ՟է՜հձ՜ժզ թ՜էճսկզռ, ՠաջ՜ի՜պճ-
ս՜թ, ՝ճէճջ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ Գ՜, Դ՝, Գ՝, Դ՜ «///Յճջ-
՟՜ձ՜ձ ՞ՠպ, ըճոպճչ՜ձՠ՜է ակՠխո զսջՠ՜ձռ... դճհխ պճսջ, ազ 
ժ՜հ կՠջ ՠս տճ Յզոճսո///» Ա (5—24)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ է՜ս. ժ՜ակզ չջ՜հ ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջ, վ՜ժ՜ձ-
ձՠջձ գձժ՜թ: 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 2՜—264՝ [Սճսջ՝] ՠս ՜կբձՠջն՜ձզժ չ՜ջ՟՜-

յՠպզձ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ Մՠժձզմ Ս՜խկճո՜ռ էճսո՜սճջ ՠս 
ի՜կ՜շ՜սպ 

Տՠո լՠշ. 1119, 1՜—304՜. Մ՜ոձ ձը./մզտփ Յզղ./մզտփ 

Նը./2՜—13՜փ 1/13՜—54՝փ Նը./54՝փ 2/54՝—92՝փ Նը./92՝փ 

3/92՝—133՜փ Նը./133՜փ 4/133՜—67՝փ Նը./167՝—8՜փ 

5/168՜—207՜փՆը./207՜փ 6/207՝—45՜փ Նը./245՜փ 

7/245՜—88՝փ Նը./288՝—9՝ (ոժ. «Յզսդ՜ժ՜ձ ՝ձճսդզսձո կՠջ 

ժ՜ջ՜սպ՜ձ՜ վճըկ՜ձ կզնճռ՜ստ ե՜կ՜ձ՜ժ՜ռ...»)փ 8/289՝—

359՜փ Յզղ./359՜՝փ 9/359՝—44՝փ (Կ՜ձճձ՜՞էճսըձՠջգ ՝՜ե՜-

ձճս՜թ ծ՜ժ՜պ՜ա՜ջ՟ՠջճչ)փ 



 

Բ. 364՝—6՝ Գճչ՜ո՜ձճսդզսձ Ս՜խկճոզ Աշ՜տՠէ 

չ՜ջ՟՜յՠպբ ՜ո՜ռՠ՜է («Ի չ՜ջ՜՟յՠպբձ Աշ՜տՠէբ 
չ՜ոձ Գբճջ՞ է՜ի՜ձ՜հ») — Իկ՜ձ՜էզ ՜հո ՝ճսջ՜ոպ՜ձ, 

/Եջ՞ո զ իճ՞ճհձ ՜ոպճս՜թ՜ժ՜ձ... Ես ճմ ՜շձՠձ, ՜հէ 

կջ՜վզձ, /Փ՜ժՠձ ա՟ճսշձ ՜շ՜՞՜ոպզձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

366՝ Ոՙչ ոջ՝ճխտ աթճջ՜ձո Հճ՞ճռձ ղձճջի՜ռ ՠս 

գձդՠջռճխտ ՜հո իճ՞ՠէզռ պ՜շզո, ժջժզձ ՜ձ՞՜կ հզղՠ-

ռբտ ակՠխ՜յ՜ջպո ՠս ա՜ձ՜ջե՜ձ ՞թճխո՚ Թճջճո 

՟յզջոփ 

Փ՜ՙշտ ի՜կ՜՞ճ, ի՜կ՜ա՜սջ, ի՜կ՜յ՜պզս, ի՜կ՜-

աճհ՞, ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ՚ Հ՜սջ ՠս Ոջ՟ճ ՠս 

Սճսջ՝ Հճ՞ճհձ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ Ոջ ՠպ ժ՜ջճխճսդզսձ 

պ՜շ՜յՠ՜է հճ՞ձ՜կՠխ ՠս կՠխո՜կ՜ժ՜ջթ, պժ՜ջ ՠս 

վ՜ձ՜տ ոճսպ՜ձճսձ` Թճջճո ՟յջզ ՞էճսը ՠէ՜ձՠէ պ՜-

շզո, ճջ ժճմզ Մՠժձզմ Ս՜խկճոզո ՜ոպճս՜թ՜ի՜սջձ Դ՜ս-

դզփ Ըձ՟ ճջո ՠջՠսՠ՜է ՜ա՞ ա՜ձ՜ա՜ձ ՜ա՞զո զ պ՜ձբ 

Թճջ՞ճյկ՜հ, վ՜շտ ՠս յ՜ջթ՜ձտ ՜հջ Ահջ՜ջ՜պՠ՜ձ 

՞՜ս՜շզո ՠս զ՝ջՠս ա՜ջՠ՞՜ժձ վ՜հէՠ՜է ՜ղը՜ջիզ, ո-

տ՜ձմՠէզ ՜հջձ Աոպթճհ ՠս կՠթ՜ձճսձ ճջճչ՜հձբ գձպջՠ՜է 

ոջ՝՜ոձճսձ՟ ՠս կ՜տջ՜կզպ տ՜ն իՠշՠպճջձ` Վ՜ջ՟՜ձ 

չ՜ջ՜՟յՠպձ, չ՜ջեՠէճչ ա՝՜աճսկո զ ժջդ՜ոզջ՜ռ զ 

՞զպճսդզսձ Աոպճս՜թ՜ղճսձմ ժպ՜ժ՜ջ՜ձ՜ռ, ՠջՠսՠէզձ զ 

՞զպձ՜ժ՜ձո: Ահէՠս հճհե գխլ՜էզ վ՜վ՜քկ՜կ՝ կՠժձՠէ 

աՍ՜խկճո ՜ոպճս՜թ՜ի՜սջձ Դ՜սդզ, դճխճս ՞՜ձլ ՜ձ-

ի՜կՠկ՜պ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռճ: Ես զձտձ ՜շ ՜ձլժ՜էզձ Յզ-

ոճսո չՠջ՜վճըՠ՜է, ճջճ հզղ՜պ՜ժձ ՜սջիձճսդՠ՜կ՝, ՠս 

՜խ՜սդտ ձճջ՜ ՠս ոՠջկձ ըջ՜պճս ՜ձյ՜ժ՜ո էզռզ զ 

ոճսջ՝ ՠժՠխՠռճ կզձմ զ ժ՜պ՜ջ՜թ ՜ղը՜ջիզ ՠս զ ՞՜էձ 

Աոպճսթճհ կՠջճ ՠս Փջժմզձ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ. ՜կբձ: 

Ոջճհ ըձ՟զջ ՠղՠ՜է իճ՞ՠսճջ ի՜հջձ կՠջ ՠս ճսոճս-

ռզմ, չ՜ջե՜յՠպձ զկ պբջ Ղճսժ՜ո տ՜ն ջ՜՝ճսձ՜յՠպձ 

ՠս ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ չ՜ջ՜՟յՠպձ, հզղ՜պ՜ժ զսջ ՠս թձճ-

խ՜ռձ զսջճռ՚ Գջզ՞ճջզձ ՠս կ՜սջձ՚ Փ՜ղ՜հզձ ՠս ՜կՠ-

ձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռձ: Գջՠռ՜ս ՠս ՜ս՜ջպՠռ՜ս 

Մՠժձզմ Ս՜խկճոզո ՜ոպճս՜թ՜ի՜սջձ Դ՜սդզ, դվզձ ՌՀԳ 

(1624), ՜յջզէ ՜կոճհձ Ժ (10)փ 

Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ ՜խ՜սդո լՠջ 

՞թճխ ոճջզձ՚ աԹճջճո ՟յզջո՚ աիճխո ՠս ակճըզջո ՠս 

թձրխտձ զկ՚ աՊ՜ջըճսպ՜ջձ, ՠս ակ՜հջձ զկ՚ աՇձճցճջձ, 

ՠս աիճ՞ՠսճջ ի՜հջ ՠս կ՜հջ զկ, ճջ ոձճսռզձ ազո՚ ակ՜ի-

պՠոզ Ոչ՜ձբոձ ՠս ակ՜իպՠոզ Սճսէդ՜ձ, ՠս ատճհջձ զկ՚ 

աՈսոպզ՜ձձ, ճջ կ՜ձժճսդՠ՜կ՝ վճըՠռ՜ս ՜շ Քջզո-

պճո, ՠս ա՜հէ ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջտձ զկ, դբ իճ-

՞ՠսճջ ՠս դբ կ՜ջկձ՜սճջփ Աջ՟, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ոկ՜ 

ժ՜ջ՟՜էճչ ժ՜կ ՜սջզձ՜ժՠէճչ, հզղՠռբտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ 

՜խ՜սդո լՠջ աչՠջճ՞ջՠ՜էոձ ՠս ազո ՜ձյզպ՜ձ ՞ջզմո, 

ՠս ճջտ հզղՠձն հզղՠ՜է էզռզձ զ Քջզոպճոբ Աոպթճհ կՠջճ, 

ճջ բ ՜սջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1՜ Զոպ՜ռրխ ոճսջ՝ պ՜շզո ՠս աթձրխոձ զկ ՠս ի՜-

կ՜հձ զկ՜հզձտ, ՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ Քջզոպճո զ ի՜ձ՟զյզէ 

լՠջ ոջ՝ճհ պ՜շզո, ճջ ՠկ ՝ձզժ կզ՜՝՜ձ Սջ՝ճհ Էնկզ՜թ-

ձզ ՠս թ՜շ՜հ լՠջճսկգ յ՜պճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ Ռբդբճո 

չ՜ջ՟՜յՠպփ Ի ՌՄԽԶ (1797) դճսճնո, զ կ՜հզոզ Ժփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 2՜ Ռբդբճո չ՜ջ՟՜յՠպ. 1244 

(1795)փ 157՝ Գզջտո Սճսջ՝ Էնզկ՜թձ՜ բփ 
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 ՍՏԱՑՈՂ՚ Պՠպջճո ՠյ.փ 
ԹԵՐԹ՚ 334+1 (ժջժ. 18). մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—2՝, 36՝—7՜, 

334՜՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԻԸ×12 (Ա 11)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 
18,5×13,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 24փ ԿԱԶՄ՚ 
՟ջճղկ՜ա՜ջ՟, ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ՚ ՟շձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ պ՜ը-
պ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ղՠջպ՜սճջ ժ՜յճհպ ժպ՜սփ  

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — չջ՜ռՠջբձ: Շ՜ջ՜ժձճռ: ԺԴ—
ԺԵ ՟՟.: 1(Ա) + 1(Բ): Մ՜՞՜խ՜դ, ձճսոըճսջզ ՞ջմճսդՠ՜կ՝. 

Կ՜ջ՟՜է Ա` «[...]equsesa: kÂrakesa m(a)m(a)Ta nikielTaÁ... » 

Բ` «wardgom(a)Á. Ã(ma)Á a. angelozni g(a)nkrTes, 
x(olo) m(o)w(a)feni zarg(a)nÃdil iqmnnes.» 

(չՠջթ՜ձՠռ Պ. Մճսջ՜՟ՠ՜ձգ): 
ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ձճջճ՞ճս՜թ Ի ՟., ոպճջզձ էճսո՜ձռտձՠջգ 

պՠխ—պՠխ ժ՜ջժ՜պ՜թ, ՞ջ՜՟՜ղպգ դ՜ձ՜տզռ ՞ճսձ՜վճըճս՜թ, 
ժ՜ձ ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջ, ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջ, պՠխ—պՠխ ՝ձ՜՞-
ջ՜հզձ վճտջ ժճջճսոպձՠջ՚ 332՜—3՝փ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ տՠջթճս՜թ, 
դզժճսձտգ՚ ծՠխտճս՜թ, ՟շձ՜ժգ՚ չձ՜ոճս՜թ, ՜ոպ՜շգ՚ կ՜ղճս՜թ, 
յ՜իյ՜ձ՜ժձՠջգ՚ ռՠռ՜ժՠջփ 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 3՜—333՜ Սճսջ՝ ՠս պզՠաՠջ՜տ՜ջճա իճ՞զ՜-

ռՠ՜է չ՜ջ՜՟յՠպզձ Վ՜ջ՜՟ձ՜հ՜ ՜ջ՜ջՠ՜է Հ՜ս՜տ-
կճսձտ կՠժձմ՜ռ ոճսջ՝ Ս՜խկճո՜ջ՜ձզձ Դ՜սդզփ Աս՞-
ձՠ՜հ Հճ՞զտ Սճսջ՝ Աոպճս՜թ ՠս ա՜սջ՜ռճհ ապժ՜ջճս-

դզսձո զկ ի՜ո՜ձՠէ ՜ս՜ջպ ոճսջ՝ կ՜պՠձզո 

Տՠո լՠշ. 1119, 1՜—304՜. Մ՜ոձ ձը./մզտփ Յզղ./մզտփ 

Նը./3՜—14՜փ 1/14՜—54՝փ Նը./54՝ (ոժ. «Ոջզո լՠշ....»)փ 

2/54՝—90՜փ Նը./90՜փ 3/90՝—129՜փ Նը./119՜՝փ 4/129՝—

61՜փ Նը./161՜փ 5/161՜—96՝փ Նը./196՝փ 6/197՜—231՝փ 

7/231՝—68՜փ Նը./268՜—9՜փ 8/269՜—329փ Յզղ./մզտփ 

9/329՜—33՜փ (Կ՜ձճձ՜՞էճսըձՠջզ ՝՜ե՜ձճսկ մզտ)փ 



ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

333՜ Փ՜շտ... Ի ե՜կ՜ձ՜ժո չՠջնզձ զ ժ՜ջծ՜պՠէ 

ՠս հՠպզձ ՟՜ջճսո, զ դճս՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ ՋԾԶ (1507) /// 

՟՜շձ ՠս ՟եձՠ՜ ե՜կ՜ձ՜ժզո, ճջ բ պբջ /// ժջ՜ռՠ՜է զղ-

ը՜ձճսդզսձ ՠս /// ՜կՠձ՜հձ պ/// ՠջժզջփ Զոպ՜ռճխ 

ոճսջ՝ Ս՜խկճոզո` աՊՠպջճո ՠյզոժճյճո հզղՠռբտ զ Տբջփ 

Աջ՟, ՜խ՜մՠկ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ ճջտ յ՜պեիբտ հ՜հոկ կ՜պՠ-

ձզ, ժ՜ջ՟՜էճչ ժ՜կ ՞՜խ՜վ՜ջՠէճչ աՠխժՠէզ ՠս ժտ՜-

ջ՜ստո ՜կՠձ՜հձ ՝՜ջՠ՜ռ ՠս ՞՜ձլՠ՜էձ հ՜կՠձ՜հձ մ՜-

ջՠ՜ռ ՞թճխ ոճջ՜ ի՜ձ՟ՠջլ թձճխ՜ստ կՠջ, ՜խ՜մՠկ, հզ-

ղՠէ զ Տբջ Քջզոպճոփ Ահէՠս աոպ՜ռօխ ոճջ՜՚ ապբջ Պՠպ-

ջճո ՠյզոժճյճո, ճջ ՠպ ՞թ՜՞ջՠէ աո՜յ վ՜վ՜քկ՜կ՝ 

ոջպզս ՠս նՠջկ ոզջճչ, զ կզպ ՜շՠ՜է ա՝՜ձձ, դբ. Եջ՜ձզ 

ճջ ճսձզռզ ա՜ս՜ժ զ Սզճձ ՠս գձդուձզ հԵջճսո՜խբկ: Ի 

չ՜հՠէճսկձ ՜ձլզձ զսջ ՠս ՠխ՝րջ զսջճհ Պրխճո ՜՝ՠխզ ՠս 

հզղ՜պ՜ժ թձ՜սխ՜ռ՚ իրջձ Յՠ՜ջզժզձ ՠս Ոսոպզ՜ձզձ, 

ՠս ժճսո՜ժջ՜սձ տջճն ժ՜ձ՜հտ ի՜ս՜պ՜սճջզձ, ՠս ՠխ-

՝՜ջռձ՚ Վբէզ ՠս Յճսձ՜ձզձ, Աա՜ջզզձ ՠս Մ՜դճոզձ, ՠս 

՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռ ոճջ՜ ժՠձ՟՜ձՠ՜ռ ՠս 

ի՜ձ՞ճսռՠէճռ զ Քջզոպճո. ա՜կՠձՠոՠ՜ձ ՜շի՜ո՜ջ՜ժ զ 

կզ ՝ՠջ՜ձ հզղՠռբտ զ Տբջ ՠս զ ոճսջ՝ հ՜խ՜սդո լՠջ. ՜-

կբձփ 

Ըձ՟ ձկզձ ՠս աՠխժՠէզ ՞ջճխո, ճջ ՝՜ակ՜՜ըպ ՠս 

ոը՜է կպ՜ստ ՞ջՠռ՜տ աո՜յ զ չ՜հՠէճսկձ` պբջ Պՠպջճ-

ոո, ՜հէՠս հզղՠռբտ զ Քջզոպճո աիճ՞ՠսճջ ո՜ձ՜կ՜հջձ 

կՠջ աժ՜ձ՜հտ ի՜ս՜պ՜սճջձ, ճջ բ կՠջ ժջժզձ թձրխփ Բ՜-

աճսկ ՜ղը՜պճսդՠ՜կ՝ կՠա ոյ՜ո՜սճջՠ՜ռ ՠս ադախտ 

՞ջճհո ժճժՠ՜ռ ՠս թ՜շ՜հՠ՜ռ կՠա ՝՜աճսկ ՟զկրտ կ՜հ-

ջ՜ըձ՜կ ոզջճչ, աճջ ՠս Տբջ Աոպճս՜թ ՜ձվճջլ յ՜իՠո-

ռբ զ վճջլ՜ձ՜ռ /// պ՜ձ /// կ՜յ մ՜ջբ ՠս ՟՜ ՠ/// ՠս ՜հէ 

///: 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 1՜ (ԺԸ ՟., ՝ճէճջ՞զջ) Եոո... ՠս Սզձ՜ձ թ՜շ՜հ 

Աոպճսթճհ. ՜կբձփ 

2. 1՜ (Շխ՜՞զջ) 3—8 ե՜կ ի՜ազս ժ՜ջճխ՜ռ՜հ զ-

ջ՜ջ ժռ՜թ դխդՠջգ ՝՜ե՜ձՠէփ Եջ՜ձզ դբ ՜հո ՜ձ՞զձ 

՞ջտՠջգ ըձ՜կտճչ յ՜պճսբզձփ Ոկձ 9. X. 1913դ.փ 

3. 334՝ (Նրպջ՞զջ) Աշ՜տՠէ չ՜ջ՟՜յՠպփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 334՝ Ս՜խկճո ՜ո՜ռզռ...: 

1190 
Վ Ա Ր Դ Ա Ն  Ա Ր Ե Ւ Ե Լ Ց Ի   

Մ Ե Կ Ն Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  Ս Ա Ղ Մ Ո Ս Ա Ց  
 ԺԵ — XV 

ԳՐԻՉ՚ Յճի՜ձձբո Կ՜կզձռզփ 
ԹԵՐԹ՚ 332+1 (ժջժ.՚ 220). մ՞ջճս՜թ՚ 1՝—2՝, 331՜՝փ ՊՐԱԿ՚ 

Ա—ԻԸ×12 (ԻԸ 9)փ ՆԻՒԹ՚ կ՜՞՜խ՜դփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 16,8×11,5փ 
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 31փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜-
ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ 
ժ՜ջկզջ ժպ՜սփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ —Դ՜սզդ` 12՝փ Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 
13՜փ Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 3՜, 47՝, 81՜, 120՜, 152՝, 191՜, 
229՜, 269՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձ, պ՜ծ՜ջ, դշմ-
ձ՜հզձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջ, դշմձ՜՞զջ (13՜)փ 
Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպ, ՟ՠխզձփ  

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ 2 (Ա, Բ)  1. Յճսձ՜ջբձ: Ճ՜ղճռ 
(Յճչի. ԺԷ 13, ԺԴ  27—ԺԵ 7, ԺԶ 2) ԺԲ ՟., ՠջժոզսձ, պճխ` 22. 
պՠ´ո R. V. Chétanian, Catalogue des Fragments et Manuscrits 
Grecs du Matenadaran d’ Erevan, p. 54փ  

2. (Գ—Դ), Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճս: Թ—Ժ ՟՟.: Մ՜՞՜խ՜դ, 
կզ՜ոզսձ, ՝ճէճջ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջ՚ ոպ՜ռճս՜թ կբժ դՠջդզ գձ՟ՠջ-
ժ՜հձ՜ժզ ի՜պճսկզռփ Կ՜ջ՟՜է՚ Գ՜, Դ՝, ԴԱ, ԳԲ «///[ճ՛մ ՜յ՜տբձ] 
ճջ ա՜ջպ՜տզձձ ՜ջ՜ջ... ՜շ՜նզ ՜կՠձ՜հձ եճխճչջ՟ՠ՜ձձ, ա՜-
կ՜ս[դզ ի՜ջժ՜ձբզձ]///» (ԺԱ 40—54)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջ, վճտջզժ յ՜պ-
շճս՜թտձՠջ, պՠխ—պՠխ դ՜ձ՜տզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճսձ՜վճըճս՜թփ 
Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ տՠջթճս՜թ, ՜ձժզսձձՠջգ ՠս դզժճսձտգ՚ կ՜ղճս՜թփ 

 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 3՜—329՝ [Վ՜ջ՟՜ձ Աջՠսՠէռզ Մՠժձճսդզսձ 

Ս՜խկճո՜ռ] 

Տՠո լՠշ. 1119, 1՜—304՜. Մ՜ոձ ձը./մզտփ Յզղ./մզտփ 

Նը./3՜—12՜ (1՜՚ ձրպջ՞ջճչ «Մՠժձճսդզսձ ՜ջ՜ջՠ՜է Ս՜խ-

կճոզ Դ՜սդզ՚ Ը ժ՜ձճձ»)փ 1/13՜—47՜ Նը./47՝. 2/47՝—80՝փ 

Նը./81՜փ 3/81՜—119՝փ Նը./120՜փ 4/120՜—52՜փ Նը./152՝փ 

5/152՝—90՝փ Նը./191՜փ 6/191՜—228՝փ Նը./228՜փ 

7/229՜—68՝փ Նը./269՜՝փ  /269՝—325՜. Յզղ./325՝փ 

9/326՜—9՝փ(Կ՜ձճձ՜՞էճսըձՠջզ կ՜ոզձ ճսխխ՜ժզ հզղ՜պ՜-

ժճսդզսձ մզտ, ՝՜հռ զսջ՜տ՜ձմզսջ ձ՜ը՜՟ջճսդՠ՜ձ ոժա՝ճսկ 

ժ՜հ ծ՜ժ՜պ՜ա՜ջ՟)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՆԱԽԱԳԱՂԱՓԱՐ 0ՐԻՆԱԿԻ 

330՜ Յ՜ոպճս՜թ՜թ՜՞ էճսոճհ ծ՜շ՜՞՜հդզռ ղձճջ-

ի՜ռ Սճսջ՝ Հճ՞սճհձ ա՜ջ՟՜ջՠռ՜ձ ՠխ՜ժ՜ձտո ՜կՠձ՜հձ. 

զկ՜ձ՜էզտ ՠս ա՞՜էզտ ՠս զ ձկ՜ձբ ձ՜ը՜ըձ՜կՠ՜էտ 

ժ՜ձ զ ժ՜հզձ զսջՠ՜ձռ: Ես էռՠ՜է էզձզձ զ ձկ՜ձբ ՝՜ջզ 

յ՜ջ՞ՠս՜ստ, գոպ ՜հձկ, դբ. Զՠջժզձ ՠս աՠջժզջ ՠո է-

ձճսկ. ՠս ձ՜ պ՜հ ժՠջ՜ժճսջ ՜կՠձՠռճսձ: Ես ղճսձմ ՜կՠ-

ձ՜հձ կ՜ջկձճհ, ՠս ճ՞զ ՜կՠձ՜հձ կ՜ջ՟ճհ, աճջ ՠս ՜ոբ 

կ՜ջ՞՜ջբզսձ. Եո ՜ջ՜ջզ աՠջժզջ: Ես ակ՜ջ՟ զ չՠջ՜ ձճ-

ջ՜ հՠջժճսռ ղ՜խժ՜յՠ՜է կզ ժՠձ՟՜ձզ հճ՞սճհ ՝՜ձ՜ժ՜ձբ 

ՠս զ կ՜ջկձճհ ՞ճջթձ՜ժ՜ձբ, կզճչձ գձ՟ իջՠղպ՜ժո ՜ա-

՞՜ժռՠ՜է ՠս կզսոճչձ գձ՟ կ՜ջկձ՜սճջ ժՠձ՟՜ձզո: Վ՜ոձ 

ճջճհ զ ոճռ՜ձբ ճկ՜ձտ կ՜ջկձճհ չզծ՜ժՠռ՜ձ զ ժ՜կո 

՜ձլ՜ձռ զսջճռ ՞ձ՜էճչ, ճջտ կ՜ջկզձո ՠսՠդ ՜ձճս՜ձՠ-

ռ՜ձ, գոպ ՜հձկ, դբ. Մզ կձ՜ոռբ ճ՞զ զկ զ կ՜ջ՟: Յ՜հ՟ 

չ՜ոձ էզձ[ՠէճհ] կ՜ջկզձ, ՠս ճկ՜ձտ հԱոպճսթճհ գձպջՠ-

՜էտ ՠս հզսջՠ՜ձռ հ՜սե՜ջճսդՠձբ ժ՜կ՜ռ իճ՞ՠսճջտ ժճմՠ-



 

ռ՜ձ, դՠյբպ զ կ՜ջկձզ յ՜ջ՜ս՜՟ՠ՜է բզձ: Եձ ճջտ հճ-

ջճչ՜հձբ գձպջՠռ՜ձ, ՠս ՠձ ճջտ զ պխ՜հճսդՠձբ ժճմՠռ՜ձ, 

ՠս ՠձ ՝՜աճսկտ ճջ հ՜ս՜գճհդ, հճջճռ հ՜շ՜նձճռձ ՠս 

հ՜աձս՜ժ՜ձ գձպջՠէճռձ բ Դ՜սզդ Մՠթձ կ՜ձ՜ս՜ձ՟ զ 

չՠջ տ՜ձ ա՝՜աճսկո: Զզ ճմ կզ ղձճջիտ իՠխ՜ս զ ձ՜, ՜հէ 

՝՜աճսկ, դ՜՞՜սճջ՜ժ՜ձ ՠս կ՜ջ՞՜ջբ՜ժ՜ձ, ՠս ի՜հջ 

գոպ կ՜ջկձճհ Ոջ՟սճհձ Աոպճսթճհ ժճմՠէճչ: Ես ազ ճմ ՠձ 

՝՜ձտ ձճջ՜ գոպ ՜հէճռ կ՜ջ՞՜ջբզռձ, ՜հէ ՜շ՜սՠէ իճ՞ՠ-

ղ՜իտ ՝ճէճջ ոՠշզ կ՜ջ՟ժճսդՠ՜ձո, ճջ լՠս՜ձ՜հ հճ՞զո 

կՠջ զ՝ջ ՜շ զ կբձն, ՠս ՜շ Աոպճս՜թ ՠէ՜ձբ աըձ՟զջոձ 

ժ՜պ՜ջՠէճչ: Ես դբյբպ հ՜հէ ՠս հ՜հէ պՠո՜ժո ՝՜ե՜ձզ 

՝՜ձզ ոճջ՜, ՜հէ ՠձ ՜կՠձՠտզձ զ ժՠջյ ՜խ՜սդզռ ՠս ՜հէ 

՝՜աճսկձ զ ըճջիճսջ՟ // (330՝) կ՜ջ՟՜ձ՜էճհ Բ՜ձզձ 

Աոպճսթճհձ հզ ոժա՝՜ձբ կզձմՠս ռժ՜պ՜ջճսկձ պձ՜սջբ-

ձճսդՠ՜ձ ձճջ՜ ՠսո ՠս չ՜ոձ ՠջժջճջ՟ ձճջ՜ ՞՜էըոպՠ-

՜ձձ: Վ՜ոձ ճջճհ զ պխ՜հճսդՠձբ կզձմՠս զ էջճսկձ ժՠձ՜ռ 

աո՜ ՜շՠ՜է զ ՝ՠջ՜ձ կ՜ձժճսձտ ՠժՠխՠռսճհ ՠս ՜կՠձ՜հձ 

ի՜ս՜պ՜ռՠէճռ ՜ա՞տ ձճս՜՞ՠձ զ ի՜է՜թճսկձ ՟զս՜ռ ՠս 

յ՜ի՜յ՜ձ ՜ձլ՜ձռ, տ՜սճսդզսձ կՠխ՜ռ ՠս ծ՜ձ՜յ՜ջի 

ի՜ձ՟ՠջլՠ՜է ժՠձ՜ռձ, ճջ պ՜ձզ ակ՜ջ՟զտ ՜շ Աո-

պճս՜թ: Ես մզտ զձմ պձ՜սջզձ՜ժ՜ձ ըճջիճսջ՟ Քջզոպճոզ 

ՠս պ՜սձ՜ըկ՝ճսդզսձ, ճջ ՜շ՜ձռ ոճջ՜ ժ՜պ՜ջզ զ 

լՠշո կՠջ, չ՜ոձ ճջճհ զ հ՜ծ՜ըկ՜ձբ գձդՠջռկ՜ձռ ՠս ՞-

ջճխ՜ռ ՜կՠձ՜հձ ճսկՠտ հ՜հէ ՠս հ՜հէ ՜սջզձ՜ժ՜յ, զ պ՞զ-

պ՜ռ ՠս զ կ՜ձժ՜ձ՜ռ ՝՜աճսկ զձմ ՝՜ձ ող՜է՜ժ՜ձ ձճ-

ս՜՞ՠկտ ՠս ճմ ճջյբո զ Դ՜սդ՜, աճջ պՠոՠ՜է կՠթձ չ՜ջ-

՟՜յՠպ ի՜ո՜ջ՜ժ՜ռ ՠժՠխՠռսճհ էջկ՜ձ՚ Վարդան ՠս ր՞-

ձճսդՠ՜կ՝ Հճ՞սճհձ, զ կՠժձմ՜ռ ոջ՝ճռ ՠ՟ աԲձ՜՝՜ձոձ 

ՠս ի՜կ՜շրպՠ՜ռ աՄՠժձճսդզսձ ՝՜ձզռձ զ ձճռճսձռ իճ-

՞ՠժզջ կՠժձճխ՜ռձ, ՟զսջ՜ի՜ո գձդՠջռճխ՜ռ ՠս ճսոճսկ-

ձ՜ոզջ՜ռ: Վ՜ոձ ճջճ հզղ՜պ՜ժ ձճջ՜ ՜սջիձճսդՠ՜կ՝ ՠ-

խզռզց. ՜կբձփ 

Վ՜ոձ ճջճհ ՠս ՠո՚ Տզջ՜ռճս ՜ձ՜ջե՜ձ ՜ղ՜ժՠջպ 

՞ճէճչ ձճջճսձ, ՜ձ՟ ՜շ պՠխՠ՜սձ ՞ջՠռզ աո՜ ՜ձ՜ջ-

իՠոպ ՞ջմճսդՠ՜կ՝ զ չ՜հՠէո կՠա, ՠս հզղ՜պ՜ժ ճջ հ՜յ-

՜հո՟ ի՜ձ՟զյզտ ՠս ե՜շ՜ձ՞բտ ա՜հո ՜կՠձ՜էզջ ՝ճս-

ջ՜ոպ՜ձո: Վ՜ոձ ճջճհ կ՜խդՠէ ՜խ՜մՠկ ՠս ի՜հռՠէ յ՜-

խ՜պզկ, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ոկ՜ գձդՠջռկ՜ձ, ՜ջե՜ձզ ՜-

ջ՜ջբտ ակՠա հզղկ՜ձ, աթձճխոձ կՠջ ՠս աՠխ՝՜ջտձ, ՠս ճջ 

հզղբտտ զ ձճհձ կձ՜ռք զ հզղկ՜ձ զ Քջզոպճո Աոպճսթճհ 

կՠջճհ, ճջ բ ՜սջիձՠ՜է գձ՟ Հրջ ՠս Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ հ՜սզ-

պՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

1՜. Աս՞ձՠ՜ զձլ, Տբջ Յզոճսո, ճջ ժճմզո Փջժզմ, ՠս 

աոժոՠ՜էոձ զկ ՟ճս ժ՜պ՜ջՠ՜փ 

47՜ Յզղՠռբտ, ճչ կ՜ձժճսձտ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռսճհ, ՠս 

՟ճստ էճսոՠջ՜կզռ, ակՠխ՜սճջ ՠս ՜ձ՜ջե՜ձ ա՞թճխ ոճջ՜, 

՜հոզձտձ՚ աՅճի՜ձձբոձ Կ՜կզձռճհ ՟յզջձ, ազ ՠս ՟ճստ 

հզղՠ՜է էզնզտ զ հ՜սճսջձ ՜իՠխ ՜պՠձզձ Քջզոպճո Աո-

պճսթճհ կՠջճհ. ՜կբձփ 

80՝ Յզղՠ՜, ճչ ոզջՠէզ ՠխ՝՜հջ, զկճ գձդՠջռճխ, 

ակՠխ՜սճջ ՠս ա՜ձ՜ջե՜ձ ՞թճխփ 

152՜ Ախ՜մՠկ ՜ջպ՜ոճս՜էզ ի՜շ՜մկ՜կ՝ ակՠխ՜-

սճջ ՠս ա՜ձ՜ջե՜ձ տ՜ջպճսխ՜ջո հզղՠէ ՜շ Տբջ չ՜ոձ 

ող՜է՜ձ՜ռ զկճռփ 

170՝ ԶՅճի՜ձձբո ՞ջզմո, ՜խ՜մՠկ, հզղՠէ զ Տբջ ՠս 

Աոպճս՜թ ատՠա հզղբ զ հ՜սճսջձ ՜յ՜՞՜հզձ. ՜կբձփ 

268՝ Ոՙի, չ՜հ բ զձլ հ՜սճսջձ ՟՜պ՜ոպ՜ձզ չ՜ոձ 

՝՜աճսկ հ՜ձռ՜ձ՜ռ զկճռ, ՜խ՜մՠկ հզղՠէ ակՠխ[՜սճջո] զ 

Տբջփ 
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 ՌՀԹ — 1630 

ԳՐԻՉ՚ Ս՜ջ՞զո Պ՜է՜ը՜սջռզփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Խ՜մ՜պճսջ ՠջբռփ 
ԹԵՐԹ՚ 228. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜, 228՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԺԹ×12փ ՆԻՒԹ՚ 

դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 20,5×15փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ-
՞զջ: ՏՈՂ՚ 25—28փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, 
կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ոյզպ՜ժ ժպ՜ս, էճսո՜ձռ՜ժճխՠ-
ջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 2՜, 10՝փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձ, դշմձ՜հզձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ 
դշմձ՜՞զջ, ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ` ժ՜ջկզջ, ՞՜ա՜ջ՜՞ճհձ, 
ժ՜ձ՜մ: 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜ջժճոզփ Թ—Ժ 
՟՟.փ 2 (Ա—Բ) + 2 (Գ—Դ), ոպ՜ռճս՜թ զջ՜ջ հ՜նճջ՟ճխ 2 ՠաջ՜-
ի՜պճս՜թ դՠջդՠջզ գձ՟է՜հձ՜ժզ ՠջժպ՜ժճսկզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժ-
ոզսձ, ՝ճէճջ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ Դ՜, Գ՝, Բ՜, Ա՝ «/// 

Սժզա՝ձ Ասՠպ՜ջ՜ձզ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ... զ ղ՜՝՜դ[ճսձ կպՠ՜է 
զ եճխճչճս]ջ՟ձ ճսո[ճսռ՜ձբջ աձճո՜]///» (Ա 1—22)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ձճջճ՞ճս՜թ, ոպճջզձ էճսո՜ձռտձՠջգ 
պՠխ—պՠխ ժ՜ջժ՜պ՜թ, ՞ջ՜՟՜ղպգ դ՜ձ՜տզռ ՞ճսձ՜վճըճս՜թ, 
ժ՜ձ ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջ, ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ տՠջ-
թճս՜թ, ՟շձ՜ժձ ճս վ՜ժ՜ձձՠջձ՚ գձժ՜թ, յ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜-
ձ՜ժձՠջգ՚ ըճսձ՜ռ՜թ, ՟եճս՜ջգձդՠշձՠէզփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 1՝—227՜ Աղը՜ջի՜էճսջ ՠս պզՠաՠջ՜էճհո 

չ՜ջ՟՜յՠպզձ Վ՜ջ՟՜ձ՜ յ՜ջա ՠս էճսո՜սճջ ըճջզձ 
ըճջիջ՟ճհ ՠս ՟եճս՜ջ՜՞զսպ էճսթկ՜կ՝ ՠս ՝՜ձզս Մՠժ-
ձճսդՠ՜կ՝ ՜ջ՜ջՠ՜է Ս՜խկճոզո: Շ՜ջեՠ՜է զ Հճ՞ճհձ 
Սջ՝ճհ ՠս հ՜ջիզ՜ժ՜ձբձ Հ՜խ՝՜պ՜հ, ՠս հ՜ղ՜ժՠջպ՜-
ռձ զսջճռ, հճհե ՜ղը՜պՠ՜է կպ՜սճջ ՝՜ձզս, աճջ ռճս-
ռ՜ձբ ՜կ՝՜ջՠ՜էո հ՜շ՜նզժ՜հ զ չ՜ջե կ՜ձժ՜ձռ Սզ-



ճձզ, ձ՜ՠս աոջ՝ճռձ ՜կՠձ՜հձ զ կզ ի՜ս՜տՠ՜է լՠշձ-
ի՜ո ոզջճխ՜ռձ, ճջ ՠս զձտձ ի՜ոռբ զսջՠ՜ստձ հ՜ձ՜ձռ 
հ՜ջտ՜հճսդՠ՜ձ. ՜կբձ 

Տՠո լՠշ. 1119, 1՜—304՜. Մ՜ոձ ձը./մզտփ Յզղ./մզտփ 

Նը./2՜—10՜փ 1/10՝—37՝փ Նը./37՝փ 2/37՝—61՜փ Նը./61՜փ 

3/61՝—86՝փ Նը./86՝փ 4/86՝—107՜փ Նը./107՜փ 5/107՜—29՝ 

(զ էճսո՜ձռո «ՀԲ»)փ Նը./228՝—9՜փ 6/229՜—50՝փ Նը./150՝փ 

7/160՝—76՜ (ՃԺԸ Ս՜խկճոզ կՠժձճսդՠ՜ձգ հ՜նճջ՟ճխ հզղ՜-

պ՜ժ՜ջ՜ձգ մզտ)փ Նը./176՜՝փ 8/176՝—223՝փ Յզղ./223՝—4՜փ 

9/224՜—7՜փ (Կ՜ձճձ՜՞էճսըձՠջզ ՝՜ե՜ձճսկ մզտ)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

1՜ Ահեկ ոժո՜հ, Տբջ, ա՞ճջթո ՝՜ջզո, 

Տբջ, հ՜նճխՠ՜ կՠխ՜սճջզո, 

Խ՜խ՜խ ՜ձվճջլ յ՜իՠ՜ ա՞ՠջզո 

Մզձմ զ հ՜ս՜ջպձ ոճսջ՝ պ՜շզոփ 

86՝ Զ՜ձ՜ջ՞ ՠս ա՜ձյզպ՜ձ ՞ջզմո, ՜խ՜մՠկ, հզղՠէ 

հ՜խ՜սդո լՠջփ 

227՜՝ Փ՜շտ ՠշ՜ժզ ՟զկ՜ռ յ՜ղպՠէզ զ կզ պՠ-

ո՜ժ կզ՜ռՠ՜է ՜ձտ՜ձճս՜թ՜ռ ըճոպճչ՜ձՠէճհ Հ՜սջ ՠս 

Ոջ՟ճ ՠս Հճ՞ճհձ Սջ՝ճհ. ՜կբձփ Ոջճ ՜ս՞ձճսդՠ՜կ՝ ձճջզձ 

ոժոՠ՜է ՠս զ ՞էճսը զոժ հ՜ս՜ջպ ի՜ոՠ՜է գոպ ՞ջմճս-

դՠ՜ձ ՜հոկ ՜ոպճս՜թ՜հզձ կ՜պՠձզո, աճջ Հճ՞զձ Սճսջ՝ 

զ՝ջ ժըպըձ՟ճռզս ՜շ տձ՜ջ իձմՠռճսռ՜ձբջ էՠաճս՜սձ 

Դ՜սդզփ Կ՜պ՜ջՠէ՜յբո ա՜կՠձ՜հձ ըճջիճսջ՟ո պձ՜սջբ-

ձճսդՠ՜ձ ՝ճէճջ էզ՜յբո զոժ ՝ՠջբ հզձտՠ՜ձ ակ՜պՠ՜ձո 

՜հո, ազ ՠջն՜ձզժ ՠս [պտ]ձ՜ն՜ձ չ՜ոպ՜ժ՜սճջտ Տբջ ՠս 

պզՠաՠջ՜էճհո ոճսջ՝ [չ՜ջ՟՜յՠպ]ոտձ՚ Եյզվ՜ձ ՠս 

Յճի՜ձ Ոոժզ՜՝՜ձ, Բ՜ջոՠխ, Եվջՠկ ՠս Դ՜ձզբէ ըճջ-

իջ՟՜՝՜ջ ՝՜ռճսոպ հ՜հպձՠ՜է կՠժձճխ՜ժ՜ձ ՝՜ձզստ 

՜շ զ ի՜ոպ՜պճսդզսձ ՠժՠխՠռճ ոջ՝ճ (ի՜պճս՜թո կ՜ոձ 

բ իՠխզձ՜ժ՜հզձ հզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձզ. պՠո լՠշ. 1183, 

317՜)փ 

Եո՚ Խ՜մ՜պճսջ ՠջբռո ՞ջՠէ պվզ Մՠժ[ձ]միո զ ի՜-

է՜է գձմզռ զկճռ ՠս ի՜սջձ զկ՚ կ՜ի՟՜ոզ Խ՜մՠջՠո ՠս 

կ՜հջձ զկ՚ Խ՜դճսձզժձ, ՠս ճսո կ՜հջձ զկ՚ Թճսջչ՜ձ-

պ՜հձ, ՠս ՠխ՝՜հջձ զկ՚ ապբջ Գջզ՞ճջզ, ՠս աՍ՜ջ՞զոձ, 

ՠս Ն՜ջզկ՜ձ, ՠս զսջ ժճխ՜ժզռձ՚ Մ՜ջ՞՜հձ, ՠս աԱհ՜դձ, 

ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջո հզղկ՜ձ ՜ջե՜ձզ ՜շձբտ 

զ կճսո՜ձ՞՜կ ՞՜էոպՠ՜ձձ, ՠս Քջզոպճոզ վ՜շտ հ՜սզ-

պՠ՜ձոփ Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ տճսջձ զկ՚ Շ՜իկ՜ձ՜՟ձ. ՜-

կբձփ 

228՜ Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս ոճսջ՝ կ՜պՠ՜ձո Դ՜սդզ զ 

դճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձո Հ՜հճռ ՌՀԹ (1630), լՠշ՜կ՝ ՜ձ՜ջ-

ե՜ձ ՠս ՜ձզկ՜ոպ, ոճսպ՜ձճսձ, դ՜վճսջո զ ՝՜ջՠ՜ռ ՠս 

ճսձ՜հձո զ ՞ճջթճռ, աղ՜խ՜ըՠ՜էո կՠխ՜ստ՚ աՍ՜ջ՞զո 

Պ՜է՜ը՜սջռզփ 

Ոՙչ չ՜ջ՟՜յՠպտ ոճսջ՝ ՠս ՝՜ջզ, 

Ես յճսՠպզժճոտ կՠթ ջ՜՝ճսձզ, 

Յճջե՜կ ժ՜ջ՟՜հտ աոճսջ՝ կ՜պՠ՜ձո, 

Ոջ ՠջ՞՜ջ՜ձ բ Մՠթզ Դ՜սդզ, 

Յզղկ՜ձ ՜շձբտ ազո ՜ջե՜ձզ՚ 

ԶՍ՜ջ՞զոո Պ՜է՜ը՜սռզ: 

Զոՠս՜ռՠ՜է կՠխ՜ստ իճ՞զ, 

Ես ՞ճսձ՜ժռՠ՜է ՜հթզռ ձկ՜ձզ, 

Ի հ՜իՠխ ՜սճսջ կՠթզ, 

Յճջե՜կ ՞ճջթզտ կ՜ջ՟ժ՜ձ հ՜հպձզ, 

Ոսջ ՜կՠձ՜հձ ՝՜ձտ ոյ՜շզ, 

Լՠաճսո ծ՜ջպ՜ջ ՜ձ՟ յ՜յ՜ձլզ: 

Ի ի՜ջռ՜ձՠէ ՟՜պ՜սճջզ, 

Ոմ ճսձՠձ՜կ յ՜պ՜ոը՜ձզ, 

Յ՜հձե՜կ ի՜հզկ ճխճջկՠէզ, 

Զ՜մՠջո ՜թՠկ ՜ջպ՜ոճս՜էզ: 

Լ՜կ  սۥ ի՜շ՜մՠկ ժճխժճխ՜էզ, 

Յճխճջկ՜թ՜ռձ ճտ մճխճջկզ, 

Զզ կզձմ հ՜ղը՜ջիո զ ժՠձ՟՜ձզ 

Զճխճջկճսդզսձ ճմ ոզջՠռզ: 

Ի լբձն ըձ՟ջՠկ ոճսջ՝ ջ՜՝ճսձզ՚ 

Հ՜ղ՜ժՠջպ՜ռտ լՠջ ՝՜ձզ, 

Իկ իճ՞զո լՠա հ՜ձլձՠռզ, 

Յզղբտ կզճչ Հ՜հջ կՠխ՜հզ. ՜կբձփ 
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 ԺԷ — XVII 

ԹԵՐԹ՚ 266փ ՊՐԱԿ՚ 1×8+Ա—ԺԶ×16 (Թ 14, ԺԵ—ԺԶ 18)փ 
ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 20,2×15փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ 
՝ճէճջ՞զջ, 255՝—266՜՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 27—29փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜-
ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ՚ ՟շձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ո-
պ՜շգ՚ թ՜խժ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժպ՜ս, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 9՜փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 1՜, 99՜, 124՜, 150՝, 178՝, 210՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձ, դշմձ՜հզձ, պ՜ծ՜ջփ 
Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջ, ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ` ժ՜ջկզջ, 
ժ՜յճհպ, ոՠս:  

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — հճսձ՜ջբձ, 1 (Ա) Յ՜հոկ՜սճսջտ 
(՜յջզէ 27, չժհ՝՜ձ. Սճսջ՝ Սզկՠճձզ), Ժ—ԺԱ ՟., կ՜՞՜խ՜դ, 
կզ՜ոզսձ, պճխ` 40-42. պՠ´ո R. V. Chétanian, Catalogue des 
Fragments et Manuscrits Grecs du Matenadaran d’ Erevan, p. 
55-56փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ձճջճ՞ճս՜թ, ոպճջզձ էճսո՜ձռտձՠջգ 
պՠխ—պՠխ ժ՜ջժ՜պ՜թ, ՞ջ՜՟՜ղպգ դ՜ձ՜տզռ ՞ճսձ՜վճըճս՜թ, 
ժ՜ձ ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջ, ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ կ՜-
ղճս՜թ, ռՠռ՜ժՠջ, ՟շձ՜ժգ՚ չձ՜ոճս՜թ, վ՜ժ՜ձձՠջձ՚ գձժ՜թ, յ՜-
պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ՚ ըճսձ՜ռ՜թփ 
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Ա. 1՜—265՜ Աղը՜ջի՜էճսջ ՠս պզՠաՠջ՜էճհո 

չ՜ջ՟՜յՠպզձ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ յ՜ջա ՠս էճսո՜սճջ ըճջզձ 
ըճջիջ՟ճչ ՠս ՟եւ՜ջ՜՞զսպ էճսթկ՜կ՝ ՠս ՝՜ձզս Մՠժ-

ձճսդզսձ ՜ջ՜ջՠ՜է Ս՜խկճոզո: Շ՜ջեՠ՜է զ Հճ՞ճհձ 
Սջ՝ճհ ՠս հ՜ջիզ՜ժ՜ձբձ Հ՜խ՝՜պ՜հ, ՠս հ՜ղ՜ժՠջպ՜-
ռձ զսջճռ, հճհե ՜ղը՜պՠ՜է կպ՜սճջ ՝՜ձզս, աճջ ռճս-
ռ՜ձբ ՜կ՝՜ջՠ՜էո ՜շ՜նզժ՜հ զ չ՜ջե կ՜ձժ՜ձռ Սզ-
ճձզ, ձ՜ՠս աոջ՝ճռձ ՜կՠձ՜հձ զ կզ ի՜ս՜տՠ՜է լՠշձ-
ի՜ո ոզջճխ՜ռձ, ճջ ՠս զձտձ ի՜ոռբ զսջ՜հձ՜ստձ հՠջժ-
ձզռ ՜ջտ՜հճսդզսձ 

Տՠո լՠշ. 1119, 1՜—304՜. Մ՜ոձ ձը./մզտփ Յզղ./մզտփ 

Նը./1՜—8՝փ 1/9՜—39՝փ Նը./39՝փ 2/39՝—68՝փ Նը./68՝փ 

3/68՝—98՝փ Նը./98՝փ 4/99՜—123՝փ Նը./124՜փ 5/124՜—

50՝փ Նը./150՝փ 6/150՝—78՜փ Նը./178՜փ 7/178՝—209՝փ 

Նը./209՝—10՜փ 8/210՜—62՜փ Յզղ./262՜՝ (ոժ. «Ոջյբո 

դճսճչ էռՠ՜է...» չջն. «...զ Հ՜սջբ ՠժՠ՜է ՝՜ջ՝՜շձ Քջզոպճ-

ոզ»)փ 9/262՝—5՜փ (Կ՜ձճձ՜՞էճսըձՠջգ ՝՜ե՜ձճս՜թ ծ՜ժ՜-

պ՜ա՜ջ՟ՠջճչ)փ  

ԾՆԹ. Կ՜ձ վ՜շ՜՝՜ձ՜ժ՜ձ ՝ճչ՜ձ՟՜ժճսդՠ՜կ՝ էճս-

ո՜ձռ՜՞ջճսդզսձձՠջփ 

Բ. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձտ ԺԸ ՟., ձրպջ՞զջ] 
՜. 265՝ [Ախ]օդտ ՜ձլջՠսճ բ — Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ 

ճջ հ՜խ՜՞ո ՜շ [տՠա] ձ՜ը՜ձլ՜հ[ճս]ձ՚ էճս՜ջ կ՜ջ՞՜-

ջբզձ Եխզ՜զ... 

՝. 265՝—6՜ Ախրդտ ըզոպ ՜կյճ ժ՜կ ՜հէ զձմ 

ձՠխճսդՠ՜ձ ՜ո՜ — Սզջՠռզն Աոպճս՜թ ՜ձճս՜ձ տճսկ... 

վ՜շ՜սճջՠոռճստ աՀ՜հջ ՠս աՈջ՟զ ՠս աՍճսջ՝ Հճ՞զ ՜հեկ 

ՠս կզղպ, ՠս հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ Հ՜հջ կՠջ ճջփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

86՝ Ոՙի, ակՠխ՜սճջ ՞ջզմ հզղբտփ 

92՝ Ոՙ ՠխժՠէզ ՜ձլձ զկ, ազ՛ձմ յ՜պ՜ոը՜ձզ պ՜ո 

՜ջ՟՜ջ ՟՜պ՜սճջզձ, յ՜ջպ՜ժ՜ձ՟ ՝զսջ տ՜ձտ՜ջճհ, 

գձ՟բ՛ջ ՜ձիճ՞ ՠոփ 

98՝ Զ՜ձ՜ջ՞ ՠս ա՜ձյզպ՜ձ, ՠս զ ՞ճհձ ՜հթճհ ձՠջ-

ժՠ՜է ճ՞զ ՞ջմ՜ժո, ՜խ՜մՠկ հզղՠտ հ՜խ՜սդո լՠջ, ճՙչ 

ոճսջ՝ գձդՠջռճխտփ 

150՝ Յճջե՜կ ա՞զջո գձդՠշձճստ, ճչ ոճսջ՝ գձդՠջ-

ռճխտ, ակՠխ՜սճջ ը՜ս՜ջՠ՜է ՞ջմ՜ժո հզղՠռբտփ 

256՜ Յճսջ՜ըճսդՠ՜ձ պջպճսկ իճ՞զո, 

Յճջե՜կ հ՜ս՜ջպո ի՜ոզռ ՝՜ձզոփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 9՜ Ի չ՜հՠէճսկձ Թզցէզաՠռզ Գջզ՞ճջ կՠխ՜-

յ՜ջպ չ՜ջ՟՜յՠպզո ՌՄԼ (1781) կ՜հզոզ Ժ (10)—զձփ 

2. 210՜ Ի չ՜հՠէճսկձ Թզցէզաՠռզ Գջզ՞ճջ կՠխո՜-

կ՜թ զ՝ջ չ՜ջ՟՜յՠպզո ՌՄԼ (1781) դվզձփ 

Ոչ գձդՠջռրխտ, պճստ ճխճջկզ, 

Տբջձ ՞դ՜թ լՠա ճխճջկզփ 

3. 265՜ (ԺԸ ՟.) ԽԶ (46) ճմը՜ջ, ԻԲ (22) ՜հթ, ԺԴ 

(14) դճըէզ, ԺԲ (12) մ՜յզմփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 123՝, 150՝, 178՝ Պճխճո չ՜ջ՟՜-

յՠպ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 265՜ (՜հ՝ճս՝բձ): 266՝ Ժ՜կ ՞ձ՜, 

ո՜՜ռզ, ՠժՠ՜է բ, դբ. Դճս ՞ձ՜փ Եո ՞ձ՜կփ Ի դչ՜ժ՜ձզո 

Հ՜հճռ ՃՁԹ ՞ջՠռ՜ս 
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Նճջ Ջճսխ՜ ՌՀԳ — 1624 

ԳՐԻՉ՚ Սպՠվ՜ձճո տիձհ.փ ՍՏԱՑՈՂ՚ Խ՜մ՜պճսջ չջ՟.փ 
ԹԵՐԹ՚ 302—2 (պՠո Պ՜իյ՜ձ՜ժ). մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—3՝, 

298՝—302՝փ ՊՐԱԿ՚ 1×1+Ա—ԺԷ×12+1×1փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒ-
ԹԻՒՆ՚ 19,5×12,6փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 27փ 
ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟, ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, 
՜ոպ՜շգ՚ ոյզպ՜ժ ժպ՜ս, դխդճչ յ՜պճս՜թ. ՟շձ՜ժզ ՜ոպ՜շգ՚ 
ժ՜յճհպ ժպ՜ս (Ի. ՟.)փ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 1+1, դճսխդ (Ի ՟.), 1+1, կ՜-
՞՜խ՜դ (դՠջդ՜ժ՜էճս՜թ՚ 1, 302)փ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 13՜փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 43՝, 73՝, 105՝, 132՝, 163՜, 194՝, 231՝փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձ, դշմձ՜հզձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ 
ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջ, դշմձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ` ժ՜ջկզջ: 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ձճջճ՞ճս՜թ (Ի ՟.), էճսո՜ձռտձՠջգ՚ 
պՠխ—պՠխ ժ՜ջժ՜պճս՜թ, դՠջդՠջգ՚ ՠաջ՜ի՜պճս՜թ, ՞ջ՜՟՜ղպգ՚ 
ըճձ՜սճսդզսձզռ ըճսձ՜ռ՜թ, ՟եճս՜ջգձդՠշձՠէզ, պՠխ—պՠխ 
նձնճս՜թ, ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ տՠջթճս՜թ, ՠաջՠջգ՚ կ՜-
ղճս՜թ, ժ՜յզմձՠջձ՚ գձժ՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 4՜—297՝ Տզՠաՠջ՜էճհո չ՜ջ՟՜յՠպզձ Վ՜ջ-

՟՜ձ՜ Մՠժձճսդզսձ Ս՜խկճոզս, ղ՜ջեՠ՜է զ Հճ՞սճհձ 

Սջ՝ճհ ՠս հ՜ջիզ՜ժ՜ձ պՠ՜շձբձ Հ՜խ՝՜պ՜հ, զ չ՜ջ-
եո կ՜ձժ՜ձռ Սզճչձզ 

Տՠո լՠշ. 1119, 1՜—304՜. Մ՜ոձ ձը./մզտփ Յզղ./մզտփ 

Նը./4՜—12՝փ 1/13՜—43՝փ Նը./43՝փ 2/43՝—73՜փ Նը./73՜՝փ 

3/73՝—105՜փ Նը./105՜՝փ 4/105՝—32՜փ Նը./132՝փ 5/132՝—

62՝փ Նը./162՝փ 6/163՜—94՜փ Նը./194՜փ 7/194՝—230՝փ 

Նը./230՝—1՜փ 8/231՝—92՝փ Յզղ./292՝—3՜փ 9/293՜—7՜ 

(Կ՜ձճձ՜՞էճսըձՠջգ ՝՜ե՜ձճս՜թ ծ՜ժ՜պ՜ա՜ջ՟ՠջճչ)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՆԱԽԱԳԱՂԱՓԱՐ 0ՐԻՆԱԿԻ 



297՝—8՜ (պՠո լՠշ. 1190, 330՜՝փ Վջն. 

«...չ՜ոձ ճջճհ հզղ՜պ՜ժ ձճջ՜ ՜սջիձճսդՠ՜կ՝ ՠխզռզ. 

՜կբձ»)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

231՜ Զըոպ՜ռճխ ՞ջճհո՚ աԽ՜մ՜պճսջ չ՜ջ՟՜-

յՠպձ ՠս աթձօխտձ զսջ հզղՠռբտ զ Տբջփ 

298՜ (Խճձ՜սճսդզսձզռ ըճսձ՜ռ՜թ, ի՜ազս ձղկ՜-

ջՠէզ) Ես ՜ջ՟, ՠո հՠպզձո ՠս ՜ձ՜ջե՜ձո, ՠս ՜ձյզպ՜ձո 

զ տ՜ի՜ձ՜հզռ՚ Սպՠվ՜ձճո ՜ձճսձ, ճջ ՜ձճս՜կ՝ կզ՜հձ 

ՠկ տ՜ի՜ձ՜հ ՠս ճմ ՞ճջթճչ, ղ[ձճջիզ]ս Տՠ՜շձ ոժո՜հ ՠս 

ճխճջկճսդՠ՜կ՝ ձճջզձ ժ՜պ՜ջՠռզ ա[՜կՠձ՜]էզջ ՝[ճս-

ջ՜]ոպ՜ձո զ դճս՜ժ՜ձ[ճսդՠ՜ձ] Հ՜հճռ ՌՀԳ (1624) ՜-

կզ [զ Շր]ղ տ՜խ՜տո Աոյ՜[ի]՜[ձ], զ [դ՜]՞՜սճջճսդՠ-

՜ձ[ձ] Պ՜ջոզռ Շ՜ի Այ՜ո ՜ջտ՜հզձ ՠս զ ի՜հջ՜յՠ-

պճսդզսձ կՠջճհ ՞ՠրխզո Ջճսխ՜հճհ [պ]բջ Աոպճս՜թ՜-

պճս[ջ] ջ[՜]՝ճսձ՜յՠպզձ, ճջ ՠշ՜ձ՟ձ[՜վ]՜վ՜՞ ՠս 

հ[րե՜ջ ո]ջպզս ռ՜ձժ՜ռ՜ս ՠս ՞ջՠէ ՠպ աՠջ՞՜ջ՜ձո 

Դ՜սդՠ՜ձ Մՠժձճսդՠ՜ձձ զ չ՜հՠէո կ՜ձժ՜ձռ ՠժՠխՠռսճհ, 

հզղ՜պ՜ժ ՝՜ջզ իճ՞ճհ զսջճհփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

298՝ Յզղ՜պ՜ժ բ զ ՟ճսշձ Սճսջ՝ Էնկզ՜թձ՜հփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 4՜, 297՝ Գզջտո Սճսջ՝ Էնկզ՜թձ՜ 

բփ 

ՆԿԱՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜փ 
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Մ Ե Կ Ն Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  Ս Ա Ղ Մ Ո Ս Ա Ց  
 ԺԵ — XV 

ԳՐԻՉ՚ Մ՜ջժճո ոջժ.փ 
ԹԵՐԹ՚ 298+3 (ժջժ. 135, 163, 193). մ՞ջճս՜թ՚ 1՜՝, 298՜՝փ 

ՊՐԱԿ՚ Ա—ԻԶ×12 (Դ 8, ԺԲ 13, ԻԶ 4)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 
21,5×16փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 32—34փ 
ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟, ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, 
՜ոպ՜շգ՚ ղՠջպ՜սճջ ժ՜յճհպ ՠս ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժպ՜ս: 
ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 1+1, դճսխդփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 3՜փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 31՝, 54՝, 96՝, 135՜, 173՜, 211՜, 241՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձ, դշմձ՜հզձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ 
դշմձ՜՞զջ, ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ` ժ՜ջկզջ: 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — 1. Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճսփ Թ—
Ժ ՟՟.փ 2 (Ա—Բ), ոժա՝զռ, ոպ՜ռճս՜թ 2 ՠաջ՜ի՜պճս՜թ դՠջդՠ-
ջզռ, կ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ՝ճէճջ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ Ա 
՜՝ «///[ժճհջտ պՠո՜]ձՠձ ՠս ժ՜խտ ՞ձ՜ձ... ՠս ՜ջ՟՜ջ[՜ռ՜ս]///» (Է 
24—35, Բ՜՝ «///Ես ձ՜ կպՠ՜է զ ձ՜ս... ՠս կպՠ՜է զ պճսձձ///» (Ը 
37—51)փ 2. Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜պդբճոզփ Թ—Ժ ՟՟.փ 2 (Գ—Դ), չՠջ-
նզռ, ոպ՜ռճս՜թ կբժ դՠջդզ գձ՟է՜հձ՜ժզ ի՜պճսկզռ, կ՜՞՜խ՜դ, 
ՠջժոզսձ, ՝ճէճջ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ Գ՝, Դ՝, Գ՜, Դ՜ 
«///[Հՠջճչ]՟բո ՞՜խպ ժճմՠ՜ռ ակճ՞ոձ... լ՜հձ [՞ճսեՠ՜ռ զ] 
Հշ՜կ[՜ ճխ՝՜կձ ՠս է՜էճսկձ] ՠս ՜[ղը՜ջճսկձ]///» (Բ 7—18)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ձճջճ՞ճս՜թ (ԺԷ ՟՜ջճսկ), էճսո՜ձռտձՠջգ՚ 
ժ՜ջժ՜պճս՜թ, ՞ջ՜՟՜ղպգ ըճսձ՜ռ՜թ, ժ՜ձ ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպ-
տՠջ, ա՜ձա՜ձ ՝թՠջ: Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ տՠջթճս՜թ, ՜ոպ՜շգ՚ կ՜-
ղճս՜թ, ՟շձ՜ժձ ճս ժ՜յզմձՠջձ՚ գձժ՜թ, յ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜-
ձ՜ժձՠջգ՚ էճս՜ռճս՜թ, ՟եճս՜ջգձդՠշձՠէզ (Ա—Բ), ըճձ՜սճս-
դզսձզռ տ՜հտ՜հճս՜թ (Գ—Դ)փ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 2՜—297՝ [Ն]ճջզձ ՝՜ակՠջն՜ձզժ ՠս ՠջ՜ձ՜ղ-

ձճջի ոճսջ՝ ի՜սջձ ՠս ՜ձհ՜խդ [ի]շՠպճջզ, չ՜ջ՟՜-
յՠպզ ՠս ը՜ջ՜աձ՜ա՞ՠ՜ռ ծ՞ձ՜սճջզ, ձճջճ՞ էճսո՜-
սճջմզ Հ՜հճռ Գջզ՞ճջզ Եշ՜կՠթզ Լճսթկճսձտ ՟եճս՜ջզ-

կ՜ռ ՝՜ձզռ ՠս տ՜խճս՜թճհ Ս՜խկճո՜ռձ Դ՜սդզ զ ոջ-
՝ճհձ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ Մՠժձճսդՠձբ հճհե յզպ՜ձզ ղ՜ջ՜՟-
ջճսդՠ՜կ՝ ՠս ՞ՠխՠռզժ յզպ՜շ[ճսդՠ՜կ՝]. Աս՞ձՠ՜ 
Հճ՞զ Աոպճս՜թ ՠս ՜շ տՠա ՜ս՜ջպՠ՜ 

Տՠո լՠշ. 1020, 3՜—373՝. Ց՜ձժ /մզտփ§ ՜/2՜—30՜փ 

՝/30՜—53՜փ ՞/53՜—95՜փ ՟/95՜—133՜փ ՠ/133՝—71՝փ 

ա/171՝—210՜փ բ/210՜—399՜փ գ/239՜—97՝փ Յզղ. իՠ-

խ./297՜՝փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

43՝ Զո՜ժ՜ս ՜ղը՜պճխո հզղՠ՜, ճջ աթ՜խժ՜յ՞զջո 

ի՜ձՠռզ, կզճչ Տբջ ճխճջկզս ՠս Աոպճս՜թ՚ ալՠ[ա]փ 

54՜ Զկՠխ՜սճջ ՞թճխ ոճջզձ` աՄ՜ջժճո ՜խ՜մՠկ հզ-

ղՠէ, ճչ ոճսջ՝ ճսոճսկձ՜ոբջտ, ՠս Աոպճս՜թ ալՠա հզղբ. 

՜կ[բձ]փ Ոՙչ ՠխ՝՜հջ զկ, դճխճսդզսձ ղձճջիՠ՜ ՠս կզ կՠ-

խ՜՟զջ էզձՠէ ըճղճջճսդՠ՜ձ ՞ջճհո, ազ պճսձո [ըզ]ոպ 

ռճսջպ բջ ՠս ՠո ՜ձմ՜վ պջպճսկ չ՜ոձ իճ՞ճհո զկճսկ, ազ 

կՠխ՜սճջ ՠկ ՠս կ՜ձ՜ս՜ձ՟ չ՜ոձ կ՜ջկձճհո, ազ ճմ 

ճսձզկտ ՜շ՜նձճջ՟փ 

96՜ Զո՜ժ՜ս ՜ղը՜պճխ ոճջզձ` աՄ՜ջժճո ՜խ՜մՠկ 

հզղՠէ զ Տբջփ 

176՜ /// ՜ձ՝՜ըպ, դբ դճսխդո /// ազո կ՜ծժ՜էձփ 

195՝ Զ՜ձյզպ՜ձ ՞ջզմո ՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ Տբջ ՠս 

Աոպճս՜թ ալՠա հզղբ. ՜կբձփ 

225՜ Զ՜ձյզպ՜ձ թջճխո աո՜ջժ՜ս՜՞ ՜խ՜մՠկ 

ալՠա հզղՠէ զ Տբջ, ճչ ոճսջ՝ գձդՠջռճխտփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 3՜, 284՝ Գզջտո Սճսջ՝ Էնկզ՜թձ՜ 

բփ 
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 ՌՃԻԱ — 1672 

ԳՐԻՉ՚ Կզսջՠխ ՠջբռփ 
ԹԵՐԹ՚ 400. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜՝, 3՝, 319՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԼԴ×12 (Ա 

11, ԺԳ 8, ԼԴ 9)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 21×14,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ 
ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 32փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ կճս՞ ղ՜-
՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ժ՜ջկզջ 
ժպ՜սփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 4՜փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 37՝, 65՜, 106՝, 145՝, 184՜, 227՜, 258՝, 
321՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձ, դշմձ՜հզձ (37՝)փ 
Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջ, ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, 
ժ՜յճհպ, ժ՜ձ՜մփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ռՠռ՜ժՠջ, վճտջզժ յ՜պշճս՜թտձՠջ, գձ-
ժ՜թ դՠջդՠջ կզնզձ կ՜ոճսկ, ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջփ Կ՜ակզ ժ՜-
ղզձ՚ տՠջթճս՜թ, ՜ձժզսձձՠջգ՚ կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 2՜—319՜ [Գջզ՞ճջ Տ՜դՠս՜ռզ Մՠժձճսդզսձ 

Ս՜խկճո՜ռ] 

Տՠո լՠշ. 1020, 3՜—373՝. Ց՜ձժ/մզտփ Ց՜ձժ/2՜—3՜փ 

Նը./4՜—8՜փ 1/8՜—36՜փ Ց՜ձժ/36՝—7՝փ 2/37՝—64՜փ 

Ց՜ձժ/64՜—5՜փ 3/65՜—105՜փ ՜/69՝—71՜փ ՝/72՜—4՝փ 

՞/74՝—6՝փ ՟/886՜—9՜փ ՠ/96՜—9՝փ Ց՜ձժ/105՜—6՜փ 

4/106՝—44՜փ ՜/108՝—9՝փ ՝/123՜—6՜փ Ց՜ձժ/144՜—5՜փ 

5/145՝—83՜փ ՜/146՝—8՜փ ՝/մզտ (դՠջդՠջ ՠձ գձժ՜թ լՠշ՜-

՞ջզռ)փ ՞/158՝—60՝փ ՟/166՜—8՝փ ՠ/170՜—1՝փ Ց՜ձժ/183՜—

4՜փ 6/184՜—226՜փ ՜/211՜—3՝փ ՝/218՝—21՝փ 

Ց՜ձժ/226՜՝փ 7/227՜—56՝փ Ց՜ձժ/256՝—8՝փ 8/258՝—318՝փ 

՜/274՜—6՜փ ՝/276՜—8՜փ ՞/278՝—80՝փ ՟/280՝—2՝փ 

ՠ/283՜—5՝փ ա/295՜—8՜փ Յզղ./318՝—9՜փ 

Բ. 320՜—74՜ [Գջզ՞ճջ Տ՜դՠս՜ռզ. Մՠժձճսդզսձ 
Աշ՜ժ՜ռ] 

Տՠո լՠշ. 342, 109՜—71՝. Ց՜ձժ/320՜—1՜փ 

1/321՜—46՝փ ՜/321՜—31՝փ ՝/331՝—46՝փ 2/346՝—51՝փ 

3/351՝—74՜փ 

Գ. 374՜—400՝ [Գջզ՞ճջ Տ՜դՠս՜ռզ, Մՠժձճսդզսձ 
Եջ՞ճռ ՠջ՞ճհձ] 

Տՠո լՠշ. 1012, 65՜—94՝. Ց՜ձժ/374՜—5՜փ 

1/375՜—400՝փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

36՜ Զ՜ձ՜ջե՜ձ ՞թճխ ոկզձ՚ աԿզսջՠխ վ՜վ՜՞րխ 

՝՜ձզ, ՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ Տբջ ՠս կՠխ՜ռ դճխճսդզսձ ի՜հռՠէ 

(ձկ՜ձ՚ 106՜)փ 

37՝ Ոՙ ա՜ձ՝՜ջզո զ կբն ՝՜ջՠ՜ռ, 

Ես ա՜ձ՜ջե՜ձո զ կբն ՝՜ակ՜ռ 

Յ՜կբձ ՟զկ՜ռ ժ՜կ յ՜ղ՜ջ՜թ 

Ըձ՟ ժ՜տ՜ս զ հ՜ջթճս՜ռ: 

Հճ՞զո ռ՜ձժ՜ ՠջժձ՜սճջ՜ռ, 

Մ՜ջկզձո ՜հձճռ ճջ ժ՜ձ զ ռ՜թ 

Ոմ դբ ՝՜ջՠ՜ռ ժ՜կ ոճսջ՝ ՜ջՠ՜ձռ, 

Ահէ ՜ձզջ՜ս ՞ճջթճռ մ՜ջ՜ռ: 

Աջ՟, ճջտ հզղբտ զ էզ ոջպ՜ռ, 

Կ՜կ դճխճսդզսձ ի՜հռբտ կՠխ՜ռ, 

Ն՜ ճջ ՝՜ղըրխձ բ յ՜ջ՞ՠս՜ռ, 

Ըձ՟ զկ ՠս լՠջ պ՜ լզջ ղձճջի՜ռ. ՜կբձփ 

65՜ Ոՙի, ճՙի, ՠխժՠէզ ՜ձլզձո ՠս դղճս՜շ՜ռՠէճհո, 

ազ հճհե ժ՜ջՠչբջ ըճռՠ՜է ՠկ զ ՞՜խպզ ձՠպզռ ՝՜ձո՜ջ-

ժճսզձ, ՠս ՜հէ հճհո մճսձզկ տ՜ձ աՔջզոպճոփ 

183՜ Զՠխժՠէզ ՞թճխ ոկզձ ՠս ահճհե դղճս՜շ՜ռՠ-

՜էո` աԿզսջՠխ ոճսպ ՜ձճս՜կ՝ ՠջբռո, ՜խ՜մՠկ ա՜ղըճհե 

կպ՜սճջո՟, ազ հզղՠոնզտ զ Քջզոպճո ՠս կՠխ՜ռ դճխճս-

դզսձ ի՜հռզռիբտ, տ՜ձազ ժ՜ջէչբջ ըճռՠ՜է ՠկ զ մ՜ջ՜-

ոբջ դղձ՜կճհձ, ՠս ճմ զձմ ՜հէ հճհո ճսձզկ, ՝՜հռ կզ՜հձ 

աՔջզոպճո, ահճհոձ ՜կՠձ՜հձ կՠխճսռՠէճռ, ՠս ձկ՜ վ՜շտ 

հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ 

319՜ Ասջիձՠ՜է բ աօջ՜ռճսռզմձ ՜կՠձ՜հձ պժ՜-

ջ՜ռ Հճ՞զձ Սճսջ՝ Աոպճս՜թ, ճջ ՠս ապժ՜ջճսդզսձո պ՜-

շ՜յՠ՜էո ՜ձլզձ ժ՜ջճխ՜ռճհ ի՜ո՜ձՠէ զ հ՜ս՜ջպ վ՜-

վ՜՞ՠէզ ՜հո կ՜պՠձզ, աճջ ՠս ՠջժջյ՜՞ճսդզսձ կ՜պճս-

ռ՜ձՠկ ձկ՜ գձ՟ Հրջ ՠս գձ՟ Ոջ՟ճհձ Մզ՜թձզ հ՜սզպՠ-

՜ձո հ՜կՠձ՜հձզփ Ահէՠս ՠխժՠէզո հ՜կՠձ՜հձզ ՠս դղճս՜-

շ՜ռՠ՜էո ճ՞զ, ՜ձ՜ջե՜ձո ՠս հՠպձՠ՜էո հ՜կՠձ՜հձզ` 

Կզսջՠխ յզպ՜ժ ՜ձճսձ, վ՜վ՜՞ճխ ՝՜ձզ, ՞թճխ ՜հոկ 

պ՜շզ, հՠջՠոո ՜ձժՠ՜է կ՜խդՠկ ա՜կբձՠջն՜ձզժ ՝՜ձ՜-

ոբջտ՟, ճջ հՠպ կՠջ ի՜ձ՟զյզտ ոկ՜ հգձդՠջռճսկձ ժ՜կ զ 

՞՜խ՜վ՜ջճսկձ, ազ զ կ՜տջ՜վ՜հէ ՜խրդո լՠջ հզղկ՜ձ 

՜ջե՜ձզ ՜շձզռբտ ակՠա ի՜ձ՟ՠջլ թձրխրտ կՠջճչտ ՠս ՜-

կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջրտ: Ես ոը՜է՜ձ՜ռձ ՠս ըճղճ-

ջճսդՠ՜ձ ՞ջզո ՜ձկՠխ՜՟զջ էզձՠէ ՜խ՜մՠկ, ազ ՜հոմ՜վ 

բջ ժ՜ջ կՠջ, ՜հէՠս ժ՜ջզ ղպ՜յճչ բջփ Ահէՠս այ՜պճս՜-

ժ՜ձ ՠխ՝՜ջո կՠջ՚ աՄզձ՜ո տ՜ի՜ձ՜հձ, ճջ ՝՜աճսկ ՜ղ-

ը՜պճսդՠ՜կ՝ ՜շՠ՜է աօջզձ՜ժձ ՠս կՠա ղձճջիՠ՜ռփ 

Ն՜հՠս ա՜կՠձ՜հձ ՠջ՜ըպ՜սճջո զ ոկ՜ ՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ 

Տբջ ՠս կՠխ՜ռ դճխճսդզսձ ի՜հռՠէ, աճջ ՠս լՠա, հզղճխ՜ռ՟ 

ՠս կՠա ՜շի՜ո՜ջ՜ժ ճխճջկՠոռզ Քջզոպճոզ զ կզսո՜ձ-

՞՜կ ՞՜էոպՠ՜ձձ զսջճսկ, ՠս. Եժ՜հտ, լ՜հձզձ ՜ջե՜ձ՜-

սճջ ՜ջ՜ոռբ էոՠէ. ՜կբձփ Ի դվ՜ժ՜ձզո ՌՃԻԱ (1672)փ 
346՝ Ես աՠխժՠէզ ՞ջճխ ոկզձ, ՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ Տբջ 

ՠս կՠխ՜ռ դճխճսդզսձ ի՜հռՠէփ 
400՝ Ահէՠս ազո, ա՜ձ՜ջե՜ձ ՠս աՠխժՠէզ ավռճսձ 

՞ջզմո՚ աԿզսջՠխ ոյ՜ո՜սճջ ՝՜ձզ ՠս ոճոժ ՜ձճս՜կ՝ ի-



ջզռզ ՜խ՜մՠկ աոճսջ՝ գձդՠջռճխո՟ ՠս ա՜ժըճհե կպ՜-
սճջո՟, հզղՠէ զ ոճսջ՝ ՠս զ կ՜տջ՜վ՜հէ ՜խրդո լՠջ, ՠս 
կՠխ՜ռ դճխճսդզսձ ի՜հռՠէ կՠա թձրխ՜ռ կՠջճռ, ՠս ճս-
ոճսռմ՜ռ, ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռ, ՠս Աո-
պճս՜թ ալՠա հզղՠոռբ ՠս ժ՜պ՜ջՠոռբ աըձ՟ջճս՜թո լՠջ. 
՜կբձփ Ահէՠս ՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ Տբջ այ՜պճս՜ժ՜ձ ՠխ-
՝՜հջո կՠջ՚ աՄզձ՜ո տ՜ի՜ձ՜հձ, ճջ յ՜պծ՜շ ՠխՠս օ-
ջզձ՜ժզ ՞ջճռո, ճջ ՝՜աճսկ իձ՜ջզստ ՜շՠ՜է կՠա յ՜ջ-
՞ՠսՠ՜ռ, աճջ Տբջ Յզոճսոզ ՞ջՠոռբ աո՜ զ ՞զջձ ժՠձ՜ռ 
՜ձնձնՠէզ, ի՜ձ՟ՠջլ թձօխօտ զսջճչտ. ՜կբձփ Ահէՠս ՜խ՜-
մՠկ ՜ձկՠխ՜՟զջ էզձՠէ ոը՜է՜ձ՜ռ ՠս ըճղճջճսդՠ՜ձ 
՞ջճհո, ազ րջզձ՜ժձ դ՜՞ճսձ բջ ՠս ըզոպ գղպ՜յճչփ Ի 
դվ՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ ՌՃԻԱ (1672), ՜յջզէէ ՜կոճհ ԻԲ, օջձ 
ՠջժճսղ՜՝դզ, զ վ՜շո Քջզոպճոզ Աոպճս՜թճհ կՠջճհ, ճջ 
բ ՜սջիձՠ՜է ՜ձաջ՜ս հ՜սզպՠձզս. ՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 374՜ (Նրպջ՞զջ) Ի դվզձ ՌՃԽԸ (1699) կՠթ ՜-

ձրրջբձճսդզսձ ՠխՠս ՜ոպ, ճջ մբ հզղՠէճ, ճջ ըճջդ ՠխ-

՝՜հջձ ատճջձ ՜շ՜ս ազսջ ժ՜կ՜ժզռձ, Աոպճս՜թ ՜ձզթբ 

ՠս ազսջՠ՜ձտ Աոպճս՜թ յ՜պեբ ՜կբձՠտՠ՜ձ ամ՜ջ տ՜-

ի՜ձՠ՜ձ ձըաօչՠ՜է ՠխզռզ. ՜կբձփ 

2. 375՜ (Նրպջ՞զջ) Ի դվզձ Հ՜հճռ ՌՃԽԸ (1699) 

կՠթ ՜ձրջբձճսդզսձ ՠխՠս ՜ոպ, ճջ յՠխթ Ղ՜ջո 0խէ՜ձզ 

ժզձձ ՜շ՜ս ազսջ ըճջդ ՠխ՝՜հջձ, ձկ՜ձ Յճս՟՜զ ՜ջ-

պ՜տոՠռ՜ս ազձտձ ՠս ազսջ ՜ձրջբձ ՠխ՝՜հջ ՜հջձ Յճս-

՟՜զ բ ձկ՜ձ Գՠբազ, Կճը՜ ՠս Դ՜՟՜ձ՜, Սճ՟՜կ՜, Գր-

՞՜ ՠս Մ՜՞ր՞՜: Զյ՜պզճ յ՜պճսի՜ոձ ե՜շ՜[ձ]կՠո-

ռՠձ ՜ոպ կ՜ջկձօչ ՠս զ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜էձ ժ՜յՠ՜է իօ՞ճչ 

ՠս ոՠս՜ռՠ՜է կ՜ջկձճչ աիճսջ ՞ՠիՠ՜ձձ ՠս ա՜ձղզն՜ձՠէզ 

ժջ՜ժձ ե՜շ՜[ձ]՞ՠոռՠձ զ պ՜ձտձ, ՠս զսջՠ՜ձռ ժ՜կ՜-

ժզռ մ՜ջ տ՜ի՜ձ՜հձ ՠս ձաօչՠ՜է ժ՜կ՜ր՜կձ ՠս յՠխթ 

ի՜կ՜ըճիփ Աոպճս՜թ ՜ձզթբ ազսջՠ՜ձտձ հ՜սճսջ ՟՜-

պ՜ոպ՜ձզձ. ՜կբձ, իխզռզ: Հջՠղպ՜ժտ հՠջժձզո ՜ո՜-

ռզձ. Եխզռզ, իխզռզփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜՝ Լՠջ զկ՜ոպճսձ ժ՜կ իՠպՠսզջ 

զկ՜ոպձճռ / Կ՜կ վ՜ըզջ դ՜տզջ զ կ՜ջ՟՜ժՠջյ 

՜ձ՜ոձճռ: Աջզ Տբջ ե՜կ՜ձՠռզձ: ՜, ՝, ՞, ՟, ՠ, ա: 

1196 
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ԳՐԻՉ, ԾԱՂԿՈՂ՚ Տբջ Ղ՜ա՜ջփ 
ԹԵՐԹ՚ 424. մ՞ջճս՜թ՚ 3՜՝, 4՝, 262՝, 424՜փ ՊՐԱԿ՚ 

1×2+Ա—ԼԵ×12+1×2փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 
23×17,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 35—39փ 
Կ՜ակ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟, ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, 
՜ոպ՜շգ՚ կճս՞ չ՜ջ՟՜՞ճհձ կՠպ՜տոփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 6՜, 10՜, 
263՜փ Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 36՝, 56՝, 89՝, 118՜, 150՝, 184՜, 
209՝փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՜ ՟՚ ՝ճսո՜ժ՜ձ, դշմձ՜հզձփ 
Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջ, դշմձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ 
ճսջճս՜՞թ՜հզձ: 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. պՠխ—պՠխ, վճտջզժ յ՜պշճս՜թտձՠջ, 
ոժա՝զ կզ տ՜ձզ դՠջդՠջգ ռՠռ՜ժՠջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ կ՜ո՜կ՝ տՠջ-
թճս՜թ, ՜ձժզսձձՠջգ ՠս դզժճսձտգ՚ կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1. 4՜—258՝ [Գջզ՞ճջ Տ՜դՠս՜ռզ Մՠժձճսդզսձ 

Ս՜խկճո՜ռ] 

Տՠո լՠշ. 1020, 3՜—373՝. Ց՜ձժ/մզտփ Ց՜ձժ/5՜—6՜ 

(՜հո ռ՜ձժզ չՠջնզձ ՠջժճս պճխՠջգ պՠո ձ՜ՠս՚ 4՜)փ Նը./6՜—

9՝ (ըճջ՜՞զջգ ձ՜ՠս 4՜ դՠջդճսկ, ՝՜հռ ՜ձգձդՠշձՠէզ)փ 

1/10՜—35՝փ Ց՜ձժ/35՝—6՝փ 2/36՝—55՝փ Ց՜ձժ/55՝—6՜փ 

3/56՝—88՝փ ՜/60՜—1՜փ ՝/61՝—3՝փ ՞/64՜—5՝փ ՟/73՝—6՜փ 

ՠ/81՝—3՜փ Ց՜ձժ/88՝—9՜փ 4/89՝—117՜փ ՜/91՜՝փ ՝/101՜—

3՝փ Ց՜ձժ/117՜՝փ 5/118՜—49՝փ ՜/119՜՝փ ՝/122՝—5՜փ 

՞/131՜—2՝փ ՟/137՜—9՜փ ՠ/140՜—1՜փ Ց՜ձժ/149՝—50՝փ 

6/150՝—83՜փ ՜/171՜—3՜փ ՝/177՜—9՝փ Ց՜ձժ/183՜՝փ 

7/184՜—207՝փ Ց՜ձժ/207՝—9՜փ 8/209՝—58՝փ ՜/221՝—3՝փ 

՝/223՝—4՝փ ՞/225՜—7՜փ ՟/227՜—8՝փ ՠ/229՜—31՜փ 

ա/238՝—40՜. Յզղ./մզտփ 

2. 259՜—413՜ Յճի՜ձձճս (Կճէճժզ) յզպ՜ժ 

՜ղ՜ժՠջպզ Գջզ՞ճջզ Եշ՜կՠթզ ի՜ս՜տՠ՜է զ էճսո՜սճջ 

՝՜ձզռ ոճսջ՝ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ զ յ՜պծ՜շ զկ՜ոպզռ 
՜շժ՜ ո՜պ՜ջ վ՜ձ՜տ զ կպ՜ռո զ ՝՜ձզռ 
՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ կ՜ջ՞՜ջբզձ Եո՜հՠ՜հ 

Տՠ´ո լՠշ. 1128, 7՜—199՝, Ց՜ձժ/259՜-62՜: § ՜— 

ըՠ/263՜—418՝: 

Բ. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձ ԺԷ ՟., ձրպջ՞զջ] 
1. 418՝ [Մՠժձճս՛դզսձ] — Ես ՟՜ջլՠ՜է զ ձճհձ 

ըճջիճսջ՟ պՠո[՜]ձբ ՜ղպ՜ձ՜ժ լճհէ ճոժզ... 

2. 419՜ [Գջ՜շ՜՛նտ] — Ս՜ բ ՜խ՝զսջ իճոՠ՜է զ 

պ՜ձբձ Աոպճսթճհ, գոպ պՠոէՠ՜ձձ Յճի՜ձձճս... 

3. 419՜—23՜ Յ՜խ՜՞ո, դբ բ Աոպճս՜թ, ՜հ-

ոզձտձ՚ ի՜ջժ՜սճջ հԷճսդզսձ — Աջ՟, դբ բ Աոպճս՜թ բզ-

ռո բ՜ժ ի՜ջժ՜սճջ Էճսդզսձ... ՠս ճմ ՜հէճչ զսզտ ճջ զձմ 

հբոո, ձկ՜ ՜սջիձճսդզսձ ՠս վ՜շտ ՜ձ՟ճսէ՜ժ՜ձճսդՠ-

՜կ՝. ՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՆԱԽԱԳԱՂԱՓԱՐ 0ՐԻՆԱԿԻ 

413՜ Տՠո, ճչ ՠխ՝՜հջ, ա՞ճսղճսդՠ՜կ՝ ա՝՜ձո 

կ՜ջ՞՜ջբզո, ազ ակ՜ջ՟զժ կՠխ՜սճջտ զ կ՜ջ՟ժ՜ձբ ՜ջ-

՟՜ջտձ պՠո՜ձզ պ՜ձն՜ձո, ՜հէ ճմ իջՠղպ՜ժտ, ոճհձյբո 

ա՟ՠստ զ պ՜ձն՜ձո իջՠղպ՜ժտ պՠո՜ձՠձ ՠս ճմ կ՜ջ՟զժտ, 

ազ ՜կՠձ՜հձ ճտ ազսջ ՜ա՞՜ժզռձ պՠո՜ձբ ՠս ճմ րպ՜ջձփ 

Ես պՠո, դբ ճջյբո կ՜ջ՞՜ջբո աոժզա՝ձ ՞ջճռո ոժո՜ս, 

գոպ ՜հձկ Մճչոզոզ զ էզձՠէճսդՠ՜ձ բ ՠջժձզ ՠս ՠջժջզ, 

ճջ բ ոպՠխթճսկձ ՜ջ՜ջ՜թճռո ճջ ՜ո՜ռ. Լճսջ ՠջժզձ ՠս 

ճսձժձ ՟զջ ՠջժզջ, ազ Տբջ զ ըրոՠռ՜ս ա՜հո ՠս ՠխՠձփ Ես 

զ ժ՜պ՜ջճսկձ ՞ջճռո, աժ՜պ՜ջճսկձ ՜ջ՜ջ՜թճռո ՠս 

աի՜պճսռճսկձ գոպ ՞ճջթճռ հ՜հպձբ, դբ. Աջ՟՜ջտձ ձճջճ-

՞զձ ՠս կՠխ՜սճջտձ պ՜ձնզձ զ իճսջձ ՜ձղբն ՠս զ հճջ՟ձ 



 

՜ձկ՜ի: Յճջճռ վջժՠոռբ ակՠա Քջզոպճո Աոպճս՜թ ա՜-

կՠձ՜հձ ի՜ս՜պ՜ռՠ՜էոձ ՜ձճս՜ձ ձճջ՜, ՝՜ջՠըրոճսդՠ-

՜կ՝ ոճսջ՝ կ՜ջ՞՜ջբզո. ՠս ՜կՠձ՜հձ ՝՜ջզ ՠս ՜ոպճս՜-

թ՜ի՜ծճհ ՜ջ՜ձռ կՠժձճխ՜ռ ոճջ՜՚ ոջ՝ճհձ Յճի՜ձձճս 

Ոոժե՝ՠջ՜ձզձ ՠս Եվջՠկզ Եջ՜ձՠէճհ. չզկզձ ճսխխ՜-

վ՜շ ի՜ս՜պճհ՚ Կզսջխզ Ախբտո՜ձ՟ջ՜ռճհ, ՠս Ս՜ջ՞ոզ 

կՠջճհզձո ՜ա՞զ էճսո՜սճջմզ, ճջ զ չ՜ձտձ Խճջ՜ձ՜ղ՜-

պճհ, կ՜ժ՜ձճսձ Կճսձպ ժճմՠռՠէճհ. ՠս իճջձ կՠջճհ ՠս ՠջ-

ն՜ձզժ յՠպզձ` Գբճջ՞՜հ, ՠս կՠթ չՠիզձ՚ Յճի՜ձձճս Ո-

ջճպձՠռճհ, ՠս ՜ղ՜ժՠջպզ ձճջզձ՚ Գջզ՞ճջզ՚ ժջժզձ Լճս-

ո՜սճջմզձ զ չՠջն՜ռՠէճռո ե՜կ՜ձ՜ժզ, ՠս ՜ձյպխՠռՠէճհ 

հ՜ջ՜՞՜ոՠ՜ռ ՝՜ջճհ պ՜ջզ ը՜խ՜խճսդզսձ ՜կՠձ՜հձ 

՜ձ՟՜կճռ տջզոպճո՜՟՜սձ պճիկզռ: Ն՜ՠս տ՜սճսդզսձ 

կՠխ՜ռ կՠջճռ ՠս ոջ՝ճսդզսձ կպ՜ռ ՠս ըճջիջ՟ճռ, ազ 

ժ՜ջ՜ոռճստ ի՜ո՜ձՠէ կ՜ոզձ ե՜շ՜ձ՞ճսդՠ՜ձ ոջ՝ճռձ զ 

էճհո ի՜ձ՟ՠջլ ՜կՠձ՜հձ չ՜ջ՟՜յՠպօտ ՠս ՠջ՜ըպ՜սճ-

ջօտ կՠջճչտ, ՜ձըոյ՜շ հ՜սզպՠձզս հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

89՜ Ծ՜խժ՜ջ՜ջ` պբջ Ղ՜ա՜ջո հզղՠ՜, ճչ ոճսջ՝ 

ի՜ձ՟զյճխ՟ ՜հոկ պ՜շզոփ 

117՝ Ես ազո, ա՜ձ՜ջե՜ձո հզղՠ՜, հզղՠ՜է էզնզտ զ 

Քջզոպճոբ. ՜կբձփ Հ՜հջ կՠջ ճջ [հ]ՠջ[ժզձո]փ 

183՝ Ես ակՠխ՜սճջո հզղՠ՜փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 9՝ Թվզձ ՌՄԺ ՠս Է—զձ (1768), ՠո՚ Աոպ՜-

յ՜պռզ էճժ ՜ձճս՜կ՝ Ասՠպզտ չ՜ջ՟՜յՠպո, ՞ձ՜ռզ 

Կՠո՜ջճս Սճսջ՝ Կ՜ջ՜յՠպձ ՠս ա՜հո ՞զջտո զկ ի՜հջ 

Դ՜սզդ չ՜ջ՟՜յՠպբձ ըձ՟ջՠռզ, ճջ ե՜կ՜ձ՜ժ կզ ժ՜ջ-

՟՜կ ՠս հՠպ ձճջ պ՜ձզկ ա՜հո ՞զջտո Սճսջ՝ Ադճշձ, զ 

լՠշձ իրջձ զկճհ` Դ՜սզդ չ՜ջ՟՜յՠպզձ ՟՜ջլճսռ՜ձՠկփ 

Ես ՠո ՠէզ ՞ձ՜ռզ ԸՍպ՜կյրէ, ՠս ՜ձ՟ջբձ ճմ ժ՜ջ՜ռզ 

՞ձ՜է Սճսջ՝ Կ՜ջ՜յՠպձփ Ես դբ ճխն կձ՜ռզ, ՠո պ՜ձՠ-

էճռ ՠկ, ՠս դբ ճմ՚ ճսջ ճսջՠտ ճջ կՠշ՜ձզկ ՠս ա՜հո ՞զջտո 

ի՜ս՜պ՜ջզկ կ՜ջ՟ճչ ՜շ՜տբտ ՜շ ձ՜փ Ախ՜մՠկ ալՠա, 

՜շձճխ ՝՜ձզռ զկճռ չ՜ջլո զ Քջզոպճոբ ՜շռբ ՜ոպ ՠս 

զ ի՜ձ՟ՠջլՠէճսկձ. ՜կբձփ 

2. 2՝ Աշ՜նձճջ՟ Ասՠպզտ չ՜ջ՟՜յՠպձ բփ 

3. 1՜ (ԺԸ ՟., ձրպջ՞զջ) Տ՜ոձ /// Վՠռզժ րխէզ 

Կ՜ջ՜յՠպ Ղ՜ջ՜իզո՜ջռզ, ԸՍպՠվ՜ձ ՠս Ս՜ջ՞զո: 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 5՝ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Ասՠ-

պզտ չ՜ջ՟՜յՠպ. ՌՃՁԵ (1786)փ 10՜, 418՝ Քջզոպճոզ 

թ՜շ՜հ Ասՠպզտ չ՜ջ՟՜յՠպփ 

ՆԿԱՐՉԱՓՈՐՁ` 424՜: 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜ ՀԷ ՞էճսը ՀԳ Եխ՜ձ՜ժ՜ս պՠոճս-

դՠ՜ձ ՠս ԻԶ ՞էճսը չ՜ոձ ՜շ՜նզ ժճխկձ Թ՜՞՜չճջ՜ռ Դ՚ 

թձճսձ՟ Քջզոպճոզ... /// ՠխՠ՜է Մխպզձ // ՜հոտ՜ձ 

ոջ՝՜ա՜ձ ՜նՠջ, ճջ բ՚ ձ՜ը ՠս ՜շ՜ն Լճսո՜սճջմզ ՜նձ, 

/// ի՜հջ՜յՠպզ ՜նձ, Նզժճխ՜հճոզ Զկշձճհ ի՜հջ՜յՠ-

պզ ՜նձ, Պ՜ջո՜կ՜ ծը՞ձ՜սճջզ ՜նձփ 1՝, 2՜՝ (կ՜ձջ 

հզղ՜պ՜ժ՜՞ջճսդզսձձՠջ) 423՝—4՜ (պ՜շՠջ): 

1197 
Գ Ր Ի Գ Ո Ր  Տ Ա Թ Ե Ւ Ա Ց Ի   

Մ Ե Կ Ն Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  Ս Ա Ղ Մ Ո Ս Ա Ց ,  Ա Ռ Ա Կ Ա Ց ,  Ե Ր Գ Ո Ց  Ե Ր Գ Ո Յ Ն  
 ՌՃԺԸ — 1669 

ԳՐԻՉ՚ Պրխճոփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Պրխճո տիհ.փ 
ԹԵՐԹ՚ 410. մ՞ջճս՜թ՚ 6՝, 326՝—7՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԼԴ×12 (Ա 

16, ԻԷ 10)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 21×15փ 
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 34փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜-
ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ ՟շձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ո-
պ՜շգ՚ ժ՜ջկզջ աճէ՜չճջ ժպ՜սփ 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 7՜փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 5՜, 38՝, 40՜, 66՜, 67՝, 108՜, 109՝, 
147՜, 148՜, 188՜, 189՜, 230՝, 231՝, 261՝, 263՝, 315՝, 328՜, 
381՝, 382՝փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձ, դշմձ՜հզձփ 
Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջ, ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, 
ձ՜ջձն՜՞ճհձ, ժ՜յճհպփ 

 

 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — հճսձ՜ջբձ Ասՠպ՜ջ՜ձ 

Ղճսժ՜ոճս (Թ 22—Ժ 6): 2 (Ա, Բ) + 2 (Գ, Դ), կ՜՞՜խ՜դ, կզ՜-

ոզսձ, պՠ´ո R. V. Chétanian, Catalogue des Fragments et Ma-

nuscrits Grecs du Matenadaran d’ Erevan, p. 57փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. պՠխ—պՠխ վճտջզժ յ՜պշճս՜թտձՠջփ 

Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ ռՠռ՜ժՠջ, պՠխ—պՠխ տՠջթճս՜թ, ՜ձժզսձձՠջգ՚ կ՜-

ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 5՜—326՜ [Գջզ՞ճջ Տ՜դՠս՜ռզ Մՠժձճսդզսձ 
Ս՜խկճո՜ռ] 

Տՠո լՠշ. 1020, 3՜—373՝. Ց՜ձժ/մզտփ Ց՜ձժ/5՜—6՜փ 

Նը./7՜—10՝փ 1/10՝—38՜փ Ց՜ձժ/38՝—9՝փ 2/39՝—66՜փ 

Ց՜ձժ/66՜—7՜փ 3/67՝—108՜փ ՜/71՝—3՝փ ՝/74՜—7 ՜փ 

՞/77՜—9՜փ ՟/88՝—91՝փ ՠ/99՜—102՝փ Ց՜ձժ/108՜—9՜փ 

4/109՝—46՝փ ՜/111՝—2՝փ ՝/126՜—29՝փ Ց՜ձժ/147՜—8՜փ 

5/148՜—87՝փ ՜/149՝—51՜փ ՝/154՜—7՜փ ՞/164՝—6՜փ 

՟/171՝—4՜փ ՠ/175՝—6՝փ Ց՜ձժ/188՜՝փ 6/189՜—230՝փ 

՜/215՝—8՜փ ՝/223՜—6՜փ Ց՜ձժ/230՝—1՝փ 7/231՝—61՝փ 

Ց՜ձժ/261՝—3՝փ 8/263՝—326՜փ ՜/279՝—82՜փ ՝/282՜—4՜փ 

՞/284՜—6՝փ ՟/286՝—8՝փ ՠ/289՝—92՜փ ա/301՝—4՝փ Յզղ./-

մզտփ 

Բ. 328՜—81՜ [Գջզ՞ճջ Տ՜դՠս՜ռզ Մՠժձճսդզսձ 
Աշ՜ժ՜ռ] 



Տՠո լՠշ. 342, 109՜—71՝. Ց՜ձժ/328՜—9՜փ 

1/329՜—54՜փ ՜/329՜—39՜փ ՝/339՜—54՜փ 2/354՝—9՝փ 

3/359՝—81՜փ 

Գ. 381՝—408՝ [Գջզ՞ճջ Տ՜դՠս՜ռզ Մՠժձճսդզսձ 
Եջ՞ճռ ՠջ՞ճհձ] 

Տՠո լՠշ. 1012, 65՜—94՝. Ց՜ձժ/381՝—2՝փ 1/382՝—

408՝փ 

Դ. 1՜—4՝, 410՜՝ [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձ, ԺԷ—ԺԸ 
՟՟.] 

՜. 1՜ (ԺԷ ՟., ՝ճէճջ՞զջ) [Մ՜ոձ Կ՜ձճձ՞ջտզ] — 
Կ՜ձճձ Նՠջոբոզ ՠս Նՠջղ՜յիճհ... 

՝. 1՝ (ԺԸ ՟., ՝ճէճջ՞զջ) Ես ՜ոբ ՜ջտ՜հ ռՅճչ՜՝... 
(Բ Թ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձռ, ԺԴ 21—27)փ 

՞. 2՜ (ԺԸ ՟., ՝ճէճջ՞զջ) [Տ՜խ] — Գ՜ձ՜պ ճսձզկ 
լՠա, էոՠռբտ... 

՟. 1՝—2՜ (Սպճջզձ էճսո՜ձռտճսկ), (ԺԸ ՟., ղխ՜-
՞զջ) [Ախրդտ] — Ախրդտձ հ՜խդբ դղձ՜կՠ՜ռ... 2՝—4՝ 
Ս՜հ ժ՜հ զ ժ՜ձ՞ձճսկձ ՠս զ ՞էճջճսկձ զ կբն Իոջ՜բէզ...փ 
410՜՝ Աջ՟, Գ ՠխ՜ձ՜ժ՜ս ՠջդ՜ կ՜ջ՟ զ ՜հէճռ. ձ՜ը՚ 
կՠթ՜ջՠէճչփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

67՜ Ոՙի, ճՙի, ՠխժՠէզ ՜ձլզձո ՠս դղճս՜շ՜ռՠէճհո, 

ազ հճհե ժ՜ջէչբջ ըճռՠ՜է ՠկ զ ՞՜խպձզ ձՠպզռ ՝՜ձ-

ո՜ջժճսզձ, ՠս ՜հէ հճհո մճսձզկ տ՜ձ աՔջզոպճոփ 

109՜ Զդղճս՜շ՜ռՠ՜էո ճ՞ճչ՚ Պոխճո, ՞թճխ ոկզձ 

՜խ՜մՠկ հզղՠէ ՠս կՠխ՜ռ դճխճսդզսձ ի՜հռՠէ հ՜կՠձ՜՞ճսդ 

Տՠ՜շձբձ կՠջկբ Քջզոպճոբ, աճջ ՠս լՠա յ՜ջ՞ՠսՠոռբ 

(ձկ՜ձ՚ 263՝, 354՜)փ 

187՝ Զՠխժՠէզ ՞թճխ, ՜կզձ ՠս ահճհե դղճս՜շ՜ռՠ՜-

էո՚ Պճխճո ոճսսպ ՜ձճս՜կ՝ չ՜ջ՟՜յՠպ, ՜խ՜մՠկ ա՜ղ-

ըճհե կպ՜սճջո՟, ազ հզղՠոնզտ զ Քջզոպճո ՠս կՠխ՜ռ դճ-

խճսդզսձ ի՜հռզռբտ, տ՜ձազ ժ՜ջէչբջ ըճռՠ՜է ՠկ զ մ՜ջ-

ոբջ դղձ՜կճհձ ՠս ճմ զձմ ՜հէ հճհո ճսձզկ, ՝՜հռ կզ՜հձ 

աՔջզոպճո՚ ահճհոձ ՜կՠձ՜հձ կՠխճսռՠէճռ, ՠս ձկ՜ վ՜շտ 

հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ 

408՝ Յճ՞ձ՜պՠո՜ժ ՠս ՜կՠձ՜ոտ՜ձմ ՟զկ՜ստ ՜ջճ-

սՠոպզռ ձՠջ՞ճջթբ ՜ձՠջ[ՠս]ճհդ ՜ստկ՜կ՝, ղձճջիտ ՜-

կՠձ՜աօջ Հճ՞ճհձ Սջ՝ճհ...// (409՝) գոպ ժ՜ջճխճսդՠ՜ձ 

զսջճհ յըպճսխ իճ՞ՠսճջ, ՜ոպճս՜թ՜ոբջ ՠս ՠջժզսխ՜թ 

զկ՜ոպճսձ ՠս ի՜ս՜պճչ թ՜շ՜հձ Քջզոպճոզ՚ Պ՜սխճո 

տ՜ի՜ձ՜հձ, ըոպ՜ռբ ա՜հո ՜աձճս՜յկՠթ՜ջ ՠս աիճ՞ի՜-

ձճս՜՞ պ՜շո ՜ոպճս՜թ՜ը՜սոո զ ի՜է՜է գձմզռ հզղ՜-

պ՜ժ ՜ձնրՠէզ զ ՞զսխձ Ծզյՠշզ, հՠժՠխՠռզձ Սճսջ՝ Ք՜-

շ՜ոճսձտ, ժ՜ռզռբ զ լՠշձ ճջ՟ճհ զսջճհ՚ Ղճսժ՜ո տ՜ի՜-

ձ՜հզձ: Զզ գձդՠշձճսձ, հճջե՜կ զ կբն շ՜կժ՜ռ, դբ զձտձ 

ՠս դբ ՠժՠ՜է ՝՜ձտ ըոյ՜ո՜սճջտ, ազ ՠս հզղՠոռՠձ ակՠա 

զ հ՜խ՜սդո, կ՜ձ՜ս՜ձ՟ զ ե՜կ ոճոժ՜էզ ոճսջ՝ յ՜պ՜-

ջ՜՞զձ, ճջտ գձդՠջձռզձ ժ՜կ ի՜ջՠս՜ձռզ պՠոռՠձ, ՜-

խ՜մՠկ հզղՠէ զ Տբջփ Դ՜ջլՠ՜է կզ ճտ զղըՠոռբ ի՜ձՠէ 

աո՜ զ ՟ջ՜ձբ Սճսջ՝ Ք՜շ՜ոձզռ, ժ՜կ զ լՠշ՜ռ ճջ՟ճհձ 

կՠջ Ղճսժ՜ո տ՜ի՜ձ՜հզձ, ճմ հզկճռ ՜ա՞՜ժ՜ձ՜ռ ՠս ճմ 

՜սպ՜ջ՜ռփ Աջ՟, ճջտ եյջիզձ ՠս ՜հէ՜հէՠոռՠձ աժպ՜ժո 

ա՜հո ՠս ժ՜կՠոռզձ ի՜ձՠէ զ Սճսջ՝ Ք՜շ՜ոձզռ, ժ՜կ լՠ-

շ՜ռ ճջ՟ճհ կՠջճհ` Ղճսժ՜ո տ՜ի՜ձ՜հբ, յ՜ջպ՜սճջ էզռզ 

կՠխ՜ռ կՠջ ՜կՠձ՜հձզ ՠջզռ ոճսջ՝ եճխճչճհձ ձաճչՠ՜է զ 

կ՜ի ՠս զ ժՠ՜ձո. ՠս իճխձ ՜սջիձճսդզսձ աձ՜ կզ թ՜թ-

ժՠոռբ, ժ՜պ՜ջճխտ ՜խ՜մ՜ձ՜ռ կՠջճռ ՜սջիձզձ հԱոպճս-

թճհ // (410՜) ՠս ՜կՠձ՜հձ ոջ՝ճռ. ՜կբձփ 

Գջՠռ՜ս զ դվ՜ժ՜ձճնո Կՠձ՜ջ՜ջզձ ՌՈԿԲ (1669) 

ՠս Հ՜հժ՜ժ՜ձ պճսկ՜ջզ Ռ ՠս ՠջժ հճ՝ՠէՠ՜ձ, ՠս ճսդճս-

պ՜ո՜ձտ ՜շ՜չՠէւզփ Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ 

հ՜խ՜սդո լՠջ ըոպ՜ռ՜սխ պ՜շզո՚ ապբջ Պ՜սխճոձ ՠս 

աժճխ՜ժզռձ զսջ՚ աՀ՜հճռձ, ՠս աթձ՜սխտձ զսջ՚ աՎ՜ջ՟ՠ-

ջՠոձ ՠս աԲճսջ՜ոպ՜ձձ, ի՜ձ՞ճսռՠ՜էձ ՜շ Քջզոպճո ՠս 

աՠխ՝՜հջձ զսջ՚ աՔջզոպճոպճսջձ, Լ—՜կՠ՜ վճըՠռ՜ս 

՜շ Քջզոպճոձ, ՠս այ՜յձ զսջ՚ Յճչ՜ո՜վձ ՠս աի՜ս-

ջՠխ՝՜հջձ զսջ՚ ապբջ Պ՜սխճոձ, ճջ ի՜ձ՞ճսռՠ՜է բ ՜շ 

Քջզոպճո, աի՜սջտճսջձ զսջ՚ աՈոժբի՜պձ ՠս աՀՠջզտ՜հձ, 

ճջ վճըՠ՜է ՠձ ՜շ Քջզոպճոձ ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջ-

լ՜սճջ՜ռձ, լՠա հզղՠէճռձ ՠս կՠա հզղՠռՠէճռձ ՜շի՜ո՜-

ջ՜ժ ՜կՠձՠռճսձ Աոպճս՜թ ճխճջկզ. ՜կմբձ. Հ՜հջ կՠջձփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 7՜, 382՝ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Յճչ՜ձ-

ձբո չ՜ջ՟՜յՠպ, դչզձ ՌՄԲ (1753): 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 279՝—80՝, 409՝ (ղխ՜՞զջ)փ 
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Տ՜դՠս, Հՠջկճձ, Եխՠս՜ջ՟ ՊԿԲ — 1413 

ԳՐԻՉ՚ Յճի՜ձբո Եաձժ՜ռզփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Ս՜ջ՞զոփ 
ԹԵՐԹ՚ 458—1 (դշզմտ՚ 139). մ՞ջճս՜թ՚ 2՝, 268՜փ ՊՐԱԿ՚ Ա—

ԻԲ×12 (Ա 10, Ժ, ԺԱ, ԻԲ 14) + Ա—ԺԶ×12 (ԺԱ 11, ԺԶ 10)փ ՆԻՒԹ՚ 
դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 22×16փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ-
՞զջփ ՏՈՂ՚ 37—39փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ կճս՞ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ 
ժ՜ղզ ՟շձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ աճէ՜սճջ կՠպ՜տոփ 
ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 3+3, դճսխդ էճսո՜՟ջճղկճչփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 3՜, 280՜փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 30՝, 54՜, 88՜, 122՜, 156՜, 191՜, 195՝, 

217՜, 270՜, 172՜, 302՝, 342՜, 361՝, 385՜, 417՝փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձ, դշմձ՜հզձ (272՜)փ 
Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջ, ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ղ՜՞՜-
ձ՜ժ՜՞ճհձփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ճ՜շգձպզջփ ԺԱ—ԺԲ ՟՟.փ 2 
(Ա, Բ)փ Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ճսխխ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ 
Ա՜, Բ՝, Ա՝, Բ՜ «Զըճձ՜ջիճսդզսձձ»... հ՜սզպՠ՜ձո, ՜կբձփ Զՠձճ-
՝՜ ՠյզոժճյճոզձ. ՃԺԲ [Ի էջ՜ռճսկձ ճպզռ ՜ղ՜ժՠջպ՜ռձ] — 



 

[Յՠպ ը՜սոՠ]էճհ Յճս՟՜հզ..., պՠ´ո պյ. ―Բ՜ակ՜չՠյ‖, 1922, բն 
226: 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ձճջճ՞ճս՜թ, դՠջդՠջզ թ՜հջՠջգ կ՜ղճս՜թ 
ճս յճժճս՜թ, դ՜ձ՜տզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճսձ՜վճըճս՜թ, յ՜պ-
շճս՜թտձՠջ, ռՠռ՜ժՠջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ ռՠռ՜ժՠջ, դզժճսձտգ՚ կ՜-
ղճս՜թ, յճժճս՜թ ճս ձճջճ՞ճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 3՜—267՝ Նճջզձ ՝՜ակՠջն՜ձզժ ՠս ՠջ՜ձ՜ղ-

ձճջի ոճսջ՝ ի՜սջձ ՠս ՜ձհ՜խդ իշՠպճջզ ՠս էճսո՜սճջ 
չ՜ջ՟՜յՠպզ ՠս ը՜ջ՜աձ՜ա՞ՠ՜ռ ծ՞ձ՜սճջզ ձճջճ՞ 
Լճսո՜սճջմզ Հ՜հճռ Գջզ՞ճջզ Եշ՜կՠթզ Լճսթկճսձտ ՟ը-

եճս՜ջզկ՜ռ ՝՜ձզռ ՠս տ՜խճս՜թճհ Ս՜խկճո՜ռձ Դ՜ս-
դզ զ ոջ՝ճհձ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ կՠժձճսդՠձբ հճհե յզպ՜ձզ 
ղ՜ջ՜՟ջճսդՠ՜կ՝փ Աս՞ձՠ՜հ Հճ՞զ Աոպճս՜թ ՠս ՜շ տՠա 
՜ս՜ջպՠ՜ ՠս ՞ՠխՠռզժ յզպ՜շճսդՠ՜կ՝ 

Տՠո լՠշ. 1020, 3՜—373՝. Ց՜ձժ/մզտփ Ց՜ձժ/1՜—2՜փ 

Նը./3՜—6՜փ 1/6՜—29՜փ Ց՜ձժ/29՜—30՜փ 2/30՝—52՝փ 

Ց՜ձժ/52՝—3՝փ 3/54՜—86՜փ ՜/58՜—9՜փ ՝/59՝—62՜փ 

՞/62՜—3՝փ ՟/70՝—3՜փ ՠ/79՜—81՝փ Ց՜ձժ/86՜—7՝փ 4/88՜—

120՝փ ՜/89՝—90՝փ ՝/102՝—5՝փ Ց՜ձժ/120՝—1՝փ 5/122՜—

54՝փ ՜/123՜—4՝փ ՝/127՜—9՝փ ՞/135՜—6՝փ ՟/141՝—3՜փ 

ՠ/144՝—5՝փ Ց՜ձժ/154՝—5՝փ 6/156՜—89՝փ 6՜/178՜—9՝փ 

6՝/183՝—6՜փ Ց՜ձժ/190՜՝փ 7/191՜—214՝փ Ց՜ձժ/215՜—6՝փ 

8/217՜—67՜փ ՜/230՜—1՝փ ՝/231՝—3՝փ ՞/233՝—5՝փ 

՟/235՝—7՜փ ՠ/237՝—9՝փ ա/247՜—9՝փ Յզղ./267՝փ 

Բ. 268՝—9՝ [Պ՜ջա՜պճսկ՜ջ] — [ՊԿԱ — ՋԻ]փ 

Գ. 270՜—456՝ [Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհ Մՠժձճս-

դզսձ Մ՜պդբզ] 
— 270՜—1՜ Ց՜ձգձ բ ՞էը՜սճջ՜՞ճհձ ՝՜ձզռ 

՝ճէճջ ՞ջճռո, ազ ՟զսջ՜ս ՞պռՠո աճջ ՠս ժ՜կզոփ Աս՞-
ձՠ՜ Հճ՞զ Սճսջ՝ [Ա—Զ] — Աշ՜նզձ ի՜պճջ, Վ՜ոձ 

մճջ[տ] ՞ՠպճռձ ՠս մճջտ ժՠձ՟՜ձՠ՜ռձ...՜ղը՜պ՜ոզ-

ջՠ՜է ճսկՠկձ ՜ղ՜ժՠջպզ, ճջճ Տբջ ճխճջկՠոռզ. ՜կբձփ 

— 271՜—2՜ Ց՜ձ՞ Աշ՜նզձ ի՜պճջզձ կՠժձճս-

դՠ՜ձ [Ա—ԻԶ] — Աշ՜նզձձ ՝՜խ՟՜պճսդզսձ Դ ՞ՠպճռձ 

մճջզռ ՜սՠպ՜ջ՜ձմ՜ռձ... ժ՜պ՜ջճսկձ ՜շ՜նզձ ի՜պճ-

ջզձ զ վ՜շո Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ կՠջճհ. ՜կբձփ 

1. 272՜—300՜ Գջզ՞ճջզ ՜ղ՜ժՠջպզ Եշ՜կՠթզ 

ՠս պզՠաՠջ՜էճհո չ՜ջ՟՜յՠպզ ի՜ս՜տՠ՜է Ք՜խճս՜-
թճս կՠժձճսդՠ՜ձ ոճսջ՝ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ Մ՜պդբճոզ. 
Ն՜ըՠջ՞՜՝՜ջ ՝՜խ՟՜պճսդզսձ Դ ՞ՠպճռձ ՠ՟ՠկ՜-
՝ճսխը մճջզռ ՜սՠպ՜ջ՜ձմ՜ռձ իճ՞բ՝ճսխը կ՜պՠձզո 
— Աջ՟, մճջո ՞ՠպձ ձկ՜ձզ մճջզռ ՜սՠպ՜ջ՜ձմ՜ռձ... 

— 300՝—2՝ Ց՜ձժձ բ ՠջժջճջ՟ ի՜պճջզձ [Ա—Լ] 

— Աշ՜նզձ. Զզ՛ կ՜պձՠռ՜ս Յճչ՜ձձբո զ ՝՜ձդ... Աշ 

տ՜ի՜ձ՜հձ ՜շռճստ զ չժ՜հճսդզսձ ձճռ՜փ Ահոտ՜ձ ՜շ 

՜հոփ 2. 302՝—40՜ Նճջզձ ՠջժջճջ՟ ի՜պճջ ՠս Մՠժձճս-

դՠ՜ձ տ՜խճս՜թճս — Ես զ՝ջՠս կ՜պձՠռ՜ս Յճչի՜-

ձձ[բո]. Ցճսռ՜ձՠձ ՜սՠպ՜ջ՜ձզմտո... 

— 340՝—1՝ Ց՜ձգձ բ ՠջջճջ՟ ի՜պճջզձ [Ա—ԺԶ] 

— Աշ՜նզձձ Ե չ՜ոձ ի՜ջզսջ՜յՠպզձ... Ահո ՠջջճջ՟ ի՜-

պճջձ ՞ջճռոփ 

3. 342՜—60՜ Նճջզձ ՠջջճջ՟ ի՜պճջ Մՠժձճս-

դՠ՜ձ տ՜խճս՜թճհ — Ես կպՠ՜է զ Կ՜վ՜շձ՜ւճսկ կ՜պՠ-

՜ս ի՜ջզսջ՜յՠ[պձ]... 

— 360՜—1՜ Ց՜ձգձ բ մճջջճջ՟ ի՜պճջզձ [Ա—

ԺԶ] — Աշ՜նզձձ յ՜պ՜ոը՜ձզ ՠպ. Աոպճս՜թ ՠս Հ՜հջ, 

՞ճի՜ձ՜կ... Աս՜ջպճսկձ մճջջճջ՟ ի՜պճջզձ զ վ՜շո 

Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ կՠջճհփ 

4. 361՝—83՜ Նճջզձ մճջջճջ՟ ի՜պճջ հ՜հձ ե՜-

կ՜ձ՜ժզ — Յճջե՜կ այ՜պճսբջ ՠջժճպ՜ո՜ձզռձ ժ՜-

պ՜ջՠ՜ռ... 

— 383՝—4՝ Ց՜ձ՞ձ բ իզձկՠջճջ՟ ի՜պճջզձ [Ա—

ԻԲ] — Աշ՜նզձ. Վ՜ոձ Հՠջճչ՟զ ՠս ճջ՟ճռ ձճջ՜... Ահո-

տ՜ձ իզձ՞ՠջճջ՟ ի՜պճջզ Մՠժձճսդզսձձփ 

5. 385՜—414՝ Նճջզձ իզձ՞ՠջճջ՟ ի՜պճջ. Վ՜ոձ 

Հՠջճչ՟բզ ՠս ճջ՟ճռ ձճջ՜ — Ես Յզոճսո զ ժճխկ՜ձո Փզ-

էզյյՠ՜հ Կՠո՜ջՠ՜հ... 

— 415՜—7՜ Ց՜ձգձ բ չՠռՠջճջ՟ ի՜պճջզձ [Ա—

ԻԸ] — Աշ՜նզձձ յ՜պծ՜շ... ՠս Քջզոպճոզ հճսոճհձ կՠ-

ջճսկ վ՜շտ ՠս յ՜պզս ՠս ՠջժջյ՜՞ճսդզսձ, գձ՟ Հ՜սջ 

զսջճսկ ՠս ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Հճ՞ճհձ, ՜հեկ ՠս ՜ձաջ՜ս հ՜սզ-

պՠձզս. ՜կբձփ 

6. 417՝—56՝ Նճջզձ չՠռՠջճջ՟ ի՜պճջ Փ՜ջզոՠ-

ռճհձ ի՜ջռկ՜ձռ — Սճսջ՝ձ Ոոժբ՝ՠջ՜ձ մճջո ի՜պճջ 

՞ջբ աՄՠժձզմձ... Ահոճսիՠպՠս ա՜կՠձ՜հձ աճջ ՜ո՜ռզս զ-

կ՜ոռճստ ՠս գոպ ժ՜ջզ կՠջճսկ ՜ջ՜ոռճստ աի՜ծճհոձ Աո-

պճսթճհ, ազ ՠս ի՜ձ՟ՠջլՠէճռ ՝՜ջՠ՜ռձ ի՜ոռճստ զ Քջզո-

պճո Յզոճսո... ՜հեկ ՠս ՜ձժբպ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

2՜ Յճհո զկ Յզոճսո, ՜ս՞ձՠ՜ ՜ձա՜սջզոփ ԶՄճչոբո 

Կ՜ջծ՜ի՜ո՜ժո, ճջ բ տ՜խռՠ՜է, հզղՠռբտ զ Քջզոպճոփ 

28՝ Վ՜ՙհ ՜ձլզձո յ՜պե՜յ՜ջպզ 

Ես ՜ձյ՜պղ՜ծ հ՜կՠձ՜հձզ: 

30՜ Ոՙի, ա՜ձ՝՜ջզո զ կբն ՝՜ջՠ՜ռ, 

Ես ա՜ձ՜ջե՜ձո զ կբն ՝՜ակ՜ռ, 

Յ՜կբձ ՟զկ՜ռ ժ՜կ յ՜ղ՜ջ՜թ 

Ոջյբո ժ՜տհ՜ս զ հ՜ջթճս՜ռ, 

Հճ՞զո ռ՜ձգ՜հ ՠջժձ՜սճջ՜ռ 

Մ՜ջկզձո ՜հձճռ, ճջ ժ՜ձ զ ռ՜թ: 

Ոմ դբ ՝՜ջՠ՜ռ ժ՜կ ոճսջ՝ ՜ջ՜ձռ, 

Ահէ ՜ձզջ՜ս ՞ճջթճռ մ՜ջՠ՜ռփ 

Աջ՟, ճջտ հզղՠռբտ զ էզ ոջպ՜ռ, 

Կ՜կ դճխճսդզսձ ի՜հռբտ կՠխ՜ռ, 

Ն՜, ճջ ՝՜ղըճխձ բ յ՜ջ՞ՠս՜ռ, 

Ըձ՟ զկ ՠս լՠա պ՜ լՠջ ղձճջի՜ռ. ՜կբձփ 

155՝ Աջ՟, հՠջՠո ՜ձժՠ՜է ՜խ՜մՠկ այ՜պ՜իճխտ 

՜հոկ պ՜շզ, / ազ կզճչ Տբջ ճխճջկ՜հզս ՜ջե՜ձզ ՜շձբտ 

ապ՜շ՜յՠ՜է ճ՞զ, / ա՞թ՜սխ ՜հոկ կ՜պՠձզ: 

Զզ հճհե չպ՜ձ՞ՠ՜է ժ՜կ զ հճ՞զ, 

Ի յ՜պջ՜ձ՜ռ ո՜պ՜ձ՜հզ, 



Զզ հ՜հձկ ՜իՠխ իջ՜յ՜ջ՜ժզ, 

Ձՠ՜ստ ի՜ձ՟ՠջլ կՠա ճխճջկզփ 

160՜ Զթճհէո զ ՝՜ջզո ՠս աՠջ՜՞ո զ մ՜ջզո, 

ԶՅճի՜ձբո ՜ղը՜ջՠէզո 

Յզղՠ՜, ՠխ՝՜հջ, ճջ ի՜ձ՟զյզոփ 

279՝ Զ՜շ զ ՝՜ջՠ՜ռ ՞ճջթճռ պ՜ջպ՜կո, 

Ես զ մ՜ջՠ՜ռ պՠո՜ժ վ՜ջդ՜կո, 

Ախ՜մՠկ հզղՠէ հ՜խ՜սդզռ ե՜կո (ձկ՜ձ՚ 414՝)փ 

300՜ Զ՝՜ակ՜կՠխ ՞ջզմո՚ աՅճի՜ձբո, ՜խ՜մՠկ հզ-

ղՠէ զ Տբջ Աոպճս՜թ, ՠս Քջզոպճո ալՠա հզղբ հզսջ 

կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էոպՠ՜ձձ. ՜կբձփ 

340՜ Ես ա՜ձ՜ջե՜ձ ՠս ա՜ձ՜ջիՠոպ ՞թճխզժո հզ-

ղՠ՜ զ Տբջ, ճչ ՠխ՝՜հջ (ձկ՜ձ՚ 417՜)փ 

360՜ Զպ՜շ՜յՠ՜է ՜ձլձո ռ՜ս՜ստ 

Ես ա՜ձ՜ա՜ձ ա՜ազջ կՠխ՜ստ, 

Զլՠա ՜խ՜մՠկ նՠջկ ՜ջպ՜ոճս՜ստ 

Յզղՠէ ՜շ Տբջ ոջպզ կպրտփ 

361՜ Վ՜ՙհ, ՟՜շձճսդՠ՜ձ ե՜կ՜ձ՜ժզո, 

Ոջ ՠկտ ՜ձժՠ՜է հ՜ձժ՜ջ՞ պՠխզո, 

Ի ՝՜ակճսդՠ՜ձռ ի՜ոՠ՜է չղպզո 

Զ՜սջձ ժ՜է՜ս, ոջպզ զ վճջզոփ 

Մ՜իո յ՜պՠ՜ռ հ՜կբձ ժճխկ՜ձռ, 

Վ՜ՙհ, ըակՠխ՜ստ կՠշՠ՜է իճ՞զո, 

Սճսջ՝ Տզջ՜կ՜հջ Աոպճս՜թ՜թզձ, 

Ի տՠա հ՜ձլզձ ՜խտ՜պ ՞ՠջզոփ 

383՜ Ոչ ճսխխ՜վ՜շ ՝՜ձզռ ոզջճխտ, 

Ես ոճսջ՝ ՞ջճռ կզղպ գձդՠջռճխտ, 

Զզո հզղՠռբտ ոճսջ՝ ոյ՜ո՜սճջտ 

ԶԱոպճս՜թճջ՟զձ յ՜պ՜ջ՜՞ճխտփ 

Վ՜ՙհ ա՜հո կ՜ի՜՝ՠջ պ՜ջզոփ 

457՜ Փ՜շտ հ՜կՠձ՜հձ ՠխ՜ձ՜ժ՜ռո ՠշ՜իզսո՜ժ, 

ՠա՜ժզ, ի՜կ՜՝ճսձ, ՜ձ՝՜ե՜ձՠէզ ՠս կզ՜ոձ՜ժ՜ձ Սջ՝ճհ 

Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ՚ Հ՜սջ ՜ձթձզ, Ոջ՟սճհ թ՜՞՜սխզ զ ձկ՜-

ձբ ՜ձոժա՝ձ՜՝՜ջ թձձ՟ՠ՜կ՝ ՠս Հճ՞ճհձ Սջ՝ճհ ՝խըՠռՠ-

էճհ՚ զ Հ՜սջբ կղպ՜ղ՜ջե ծ՜շ՜՞՜հդզստ, ՜հեկ ՠս ՜ձա-

ջ՜ս հ՜սզպՠձզս. ՜կբձփ Ոջ ճմ ի՜ձ՟ճսջեՠ՜ռ կզ՜հձ ՞ճէ 

հ՜ձՠաջ՜ժ՜ձ ՝՜ջՠ՜ռ զսջճռ չ՜հՠէկճսձոձ, ՜հէ ղ՜ջ-

եՠ՜է զ ոզջճհ ՠս զ ՞դճհ զսջ՜ժ՜ձ ՝՜ջՠ՝ճսձ ՝ձճսդՠ՜ձ 

զ ՞ճջթ՜ժ՜պ՜ջ ժ՜կ՜ռ զսջճռ հ՜շ՜ն ՜թՠ՜է աբ՜ժտո 

՜կՠձ՜հձ, ժ՜ջ՞՜սճջ՜յբո ՠս ՞ՠխՠռժ՜հ՜ջկ՜ջ հ՜սջզ-

ձճս՜թ՜ստ գոպ ՜ձ՝՜ս զկ՜ոպճսդՠ՜ձ: Ոջ ՝ձճսդՠ՜կ՝ բ 

զ ձ՜ ՠս ճմ ճջյբո ՠխ՜ձ՜ժ՜ռո, ճմ ՜սպ՜ջ ՞ճէճչ ՠս ՜-

կՠձՠսզձ ՜ձձկ՜ձ զ յ՜պծ՜շբձ յ՜պծ՜շՠ՜էտո ՜կՠ-

ձ՜հձ, ՜հէ գոպ ժ՜ջ՞զ ՠս ժ՜ջճխճսդՠ՜ձ ՠջՠսզ ձկ՜ձճս-

դզսձ Աջ՜[ջ]զմձ ի՜կ՜հձ ՞ճհՠխզձ՜ռո: Բ՜հռ ձկ՜ձճս-

դզսձ ՜ոՠկ ՠս ճմ ձճհձճսդզսձ, ՠս հ՜հպ բ ՜ժձ՜՝՜ռ ՠս 

պՠոճխ կպ՜ռ, ազ ճջտ ՜կՠձՠսզձ ՜ձն՜պՠ՜է ՠս ճջճղ ՠ-

ջՠսզձ զ ձկ՜ձբ ժ՜կ գոպ ՜ձոջ՝ճսդՠ՜ձ, ժ՜կ գոպ ժ՜-

ջճխճսդՠ՜ձ ձճտ՜ գոպ բ ՠս ՞ճՠէճհձ ի՜կ՜ի՜ս՜ո՜ջտ ՠձ 

ձկ՜հփ Ես ճջտ ՜շ՜սՠէ ճսձզ ակՠջլ՜սճջճսդզսձ ձկ՜ձճս-

դՠ՜ձ, տ՜ն՜հ՜հպ բ ՜կՠձ՜հձ ճսկՠտ, ճջյբո իջՠղպ՜ժտ 

ՠս կ՜ջ՟զժ, ձ՜յՠս կզնճռ ոճռզձ գոպ կ՜ոզձ ճսձզձ 

աձկ՜ձճսդզսձ: Ոկձ գոպ ժՠձ՟՜ձճսդՠ՜ձ, ճկձ գոպ ոջ-

՝ճսդՠ՜ձ, ճկձ գոպ ա՜սջճսդՠ՜ձ, ճկձ գոպ կՠթճսդՠ՜ձ, 

ճկձ գոպ յ՜պճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ ՠս ՜հէտձ գոպ ա՜ձ՜ա՜ձ 

հՠխ՜ձ՜ժզփ Ես չ՜ոձ ՜հ՟ յ՜պծ՜շզ ղ՜ջեՠ՜էտո ի՜-

կ՜ձ՞՜կ՜հձ հճմբճսդՠձբ զ էզձՠէճսդզսձ հ՜ջ՜պՠս՜՝՜ջ 

ՠս ՜ձ՟՜՟՜ջ՜յբո ղ՜ջեզձ կզձմ ի՜ո՜ձՠէ հ՜ս՜ջպձ, 

՜հոզձտձ՚ զ ժ՜պ՜ջճսկձ ՜կՠձ՜հձզփ Մ՜ձ՜ս՜ձ՟ դբ, ՠս 

կ՜ջ՟ո, ճջ ՞ՠջ՜՞ճհձ ՝՜խժ՜ռ՜ս զ կբն ՜կՠձ՜հձ ՜ջ՜-

ջ՜թճռ չ՜ոձազ աձկ՜ձճսդզսձ ՜կՠձ՜հձ բզռ ՠս ՞ճհզռ 

հզձտՠ՜ձ ճսձզ, ՠխ՜ձ՜ժ՜ռ ՠս ՜ձՠխզձ ՠսո: Զճջ ճմ բ 

իձ՜ջ ՜հէ ճսկՠտ հ՜ջ՜ջ՜թ՜ժ՜ձ ՝ձճսդՠձբո աձճհձձ ճս-

ձՠէ, ՠս զ ոճռ՜ձբ ՝՜աճսկտ—՝՜աճսկ հՠխ՜ձ՜ժ՜ս ՠս 

՝՜ակ՜՟զկզ ղ՜սխ՜ստ վճհդ հ՜ձլզձ ժ՜էՠ՜է ն՜ձ՜ձ ի՜-

ո՜ձՠէ ՜շ ՝՜խլ՜էզձ ՜կՠձՠռճսձ ՠս Տբջձ ՜կՠձ՜հձզ: 

Ոջյբո հ՜հպ բ, զ ձ՜ի՜յՠպ՜ռ, զ կ՜ջ՞՜ջբզռ, հ՜շ՜նՠ-

էճռ ՠս հ՜հէձ ի՜կ՜՞ճսկ՜ջ ոջ՝ճռ, գոպ ՜հձկ ո՜ջ՜ոզ ՠս 

չ՜ջ՟՜յՠպտ ՠժՠխՠռճհ, ճջտ զ իձճռ ՠս զ ձճջճռ, հ՜ջ-

պ՜տձճռ ՠս զ կՠջճհո չ՜ջե՜յՠպ՜ռ ՝՜աճսկ ՠս ա՜ձ՜-

ա՜ձ ՜ձլժ՜ռՠ՜է ծ՜ձ՜յ՜ջի՜ս գձդ՜ձ՜ձ, աճջ ճմ բ 

ժ՜ջճխճսդզսձ գձ՟ ՞ջճչ ՜ջժ՜ձՠէփ Բ՜հռ յ՜պ՜իՠ՜է 

ՠջ՝ՠկձ, ազ չ՜ոձ ՝՜ակ՜ձ՜էճհ ՜ձ՜սջբձճսդՠ՜ձ ՠս մ՜-

ջՠ՜ռ, ձճս՜աՠ՜է գձ՟ ՜խ՜սպ՜ռ՜ս զ կբձն ՜ձի՜կՠկ՜պ 

յ՜ջ՞ՠս՜ռո զկ՜ոպզռ, ճջյբո դբ ոճչբ՜տ զ էոՠէճհ 

ա՝՜ձձ Աոպճսթճհփ Յ՜հձե՜կ ՜կՠձ՜՞ճսդ ՠս ՜ձհզղ՜մ՜ջ 

յ՜ջ՞ՠս՜պճսձ ՞դ՜էճչ զ ի՜ս՜պո զսջ վճտջզժ, թ՜՞ՠ-

՜ռ ճջյբո զ կբն ՞զղՠջզ ան՜իձ ՜ձղզն՜ձՠէզ, այՠպձ 

ջ՜՝ճսձՠ՜ռ, ատ՜ն իշՠպճջձ ՠս աՠջժջճջ՟ էճսո՜սճջզմձ 

կՠջ՚ աՅճչի՜ձձբո Ոջճպձՠռզ, կ՜ժ՜ձճսձ Կ՜ըՠ՜է: Ի 

ոբջձ Քջզոպճոզ ՠս ՝՜ակ՜ա՜ձ ղ՜շ՜սզխ՜ստ ա՜ջ՞՜-

ռՠ՜է ՜ծՠռճհռ զ յ՜հթ՜շճսդզսձ ՠժՠխՠռճհ զսջճհ, ՠս զ 

չ՜ձճսկձ ՜կՠձ՜հձ ի՜ժ՜շ՜ժ՜կ՜ջպզռ: Ոջ ՠս ձ՜, գոպ 

ղ՜սխ՜ռ ծղկ՜ջպ՜ոզջ՜ռ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձզռձ իՠպՠսՠ-

՜է, ՜ձոը՜է՜յբո ի՜ոՠ՜է զ ժբպ ժճմկ՜ձ զսջճհ, վճըՠ-

ռ՜ս ՜շ վ՜վ՜քՠ՜էզձ ՜կՠձՠռճսձ Տբջձ կՠջ Յզոճսո 

Քջզոպճոփ // (457՝) Ես ՝՜աճսկ ղճխո ՠս ՜ձդճսՠէզ ՝՜-

ջՠ՜ռ յ՜պծ՜շո դճխՠ՜է հՠժՠխՠռզ Աոպճսթճհ, ճջճհ հզ-

ղ՜պ՜ժձ ՜սջիձճսդՠ՜կ՝ ՠխզռզ. ՜կբձփ Բ՜հռ զ ձկ՜ձբ 

չ՜ջեՠ՜էտ ՠխՠձ ՝՜աճսկտ գոպ զսջ՜տ՜ձմզսջ ժ՜ջճխճս-

դՠ՜ձ, հճջճռ ՠջզո ճկ՜ձո ՜ջՠ՞՜ժձ՜ձկ՜ձ ծ՜շ՜՞՜հ-

դզստ ռ՜սէ՜ռՠ՜է ՠջՠսՠռ՜ձ զ կբն ՝՜ակ՜իճհէ ՝՜ձ՜ոզ-

ջ՜ռ, ի՜կղզջ՜ժտ ՠս ի՜ջ՜ա՜պտ կզկՠ՜ձռ: Ես զձլ ժ՜-

ջճխճսդզսձ ՞պ՜ձՠէ աժ՜ջ՞ ղ՜ջ՜՟ջճսդՠ՜ձ ոճյռ՜հ, դբ 

աճջո ձ՜ը՜՟՜ո ՞ջՠռզռ, ժ՜կ աճջո ըաժձզ ճջճհ, ազ ա՜-

ձ՜ա՜ձ յ՜պճս՜ժ՜ձճսդզսձո ՠջՠսզ զ ոճո՜ հզսջ՜տ՜ձ-

մզսջոձ ՜ձի՜կՠկ՜պ կզկՠ՜ձռփ Ես ի՜կ՜ջլ՜ժզկ ՟ձՠէ 

՜շ՜նզձ այ՜պճսՠ՜էձ ժջժզձ ՜էՠ՜ստ զկ՜ոպզստ /// 

[ըճի]ՠկ ՠս կ՜ջկձ՜ժ՜ձ թՠջճսդՠ՜կ՝ ա՜ձ՜ոձ՜ժզջ 

Տՠ՜շձՠխ՝՜հջձ ՠս աոյզպ՜ժ՜ռՠ՜է ՜խ՜սձզձ զ հճ՞զ ՠս 

զ կ՜ջկզձ ակՠթ ջ՜՝ճսձ՜յՠպձ ՠս ա՜կՠձռճսձռ չ՜ջեզ-

մձ ՜ղ՜ժՠջպ՜ժռ՜ռ զսջճռփ Ես աժձզ ոճջզձ ա՜ձի՜կՠ-



 

կ՜պ վ՜ջդ՜կճսդզսձ ա՝՜ակ՜ՠջ՜ըպ ի՜հջձ ի՜կ՜հձ-

տզռ, այ՜հթ՜շ՜ռՠ՜էձ զ՝ջՠս աճոժզ զ տ[ջ]՜հճսկձ զ 

կ՜կճսէո ժջդճսդՠ՜ձ: Ոջ ճմ ոժո՜ս զձմ ՜ջ՟զսձո ՠջՠսՠ-

ռճսռՠ՜է կՠա զ ՝՜աճսկ ՠջժ՜ձռ զսջճռ, ի՜ոպ՜ժ՜շճջ՟ 

ոզսձձ ՠժՠխՠռճհ ՜ձճս՜ձ՜ժզռ Լճսո՜սճջմզձ կՠջճհ, ձ՜ՠս 

ա՟՜սձ ՠս աճս՜ջդճսձ ՞ճէճչ ձկ՜ձ ձկզձ, ճջ ա՜կՠձ՜հձ 

՝՜ջզ... գձդ՜ռո զսջ ժ՜պ՜ջՠ՜է ե՜կ՜ձՠ՜է բի՜ո կՠ-

թ՜ս ճսջ՜ըճսդՠ՜կ՝ ՜շ ՝՜խլ՜էզձ կՠջ Քջզոպճո, աճջ 

զ հզղՠ՜էո զկ աձ՜ ՜ոպ՜ձ՜սջ ճմ պ՜ձ դճհէ չպ՜ժտ ՜ջ-

պ՜ոճս՜ռո ճսխզխ ձ՜հզէ զ տ՜ջպբաո ժ՜կ զ կՠէ՜ձոփ Ես 

աժձզ ոճջզձ ա՝ճէճջճչզկ՝ իճ՞զ՜ռՠ՜էձ զ կ՜ջկձզ, ա՜ձ-

ժղշՠէզ ՝՜ջՠ՜ռ ՜ձ՜սդձ, ՠս աի՜ոճսձ զ թ՜հջո ՜կՠձ՜հձ 

զկ՜ոպզռ պՠո՜ժ՜ձզձ ՜ոՠկ ՠս ՞ճջթձ՜ժ՜ձզձ այՠպ 

յճսբպզռձ ՠս աձ՜աՠէզ իշՠպճջձ, աի՜կ՜հձզռ ՝՜խլ՜-

էզձ ՜ոՠկ` աՄՠթձ Գբճջ՞բճո ա՜ձհ՜խդ ա՜սջ՜ժ՜ձձ 

Քջզոպճոզ գձ՟՟բկ ՝՜ակ՜իձ՜ջ կՠտՠձ՜հզռ մ՜ջզձփ Ա-

ջ՟, կզ ճտ պժ՜ջ կպ՜ստ ՠյՠջ՜ձո ի՜կ՜ջՠոռզ, ազ զ 

չՠջնճհ ՟ջզ ա՜ձճսձ ջ՜՝ճսձճհձ զկճհ` Գբճջ՞ՠ՜: Զզ ճմ 

դբ չ՜ոձ ՜ձյ՜պճսճսդՠ՜ձ, տ՜ս ՠս կզ էզռզ, ազ ճմ ՜կՠ-

ձ՜հձ ճսջՠտ ՜շ՜նզձձ յ՜պճս՜ժ՜ձ ՠջՠսզ տ՜ձ աչՠջնզ-

ձձ, ձկ՜ձ՜յբո ՠս ճմ չՠջնզձձ տ՜ձ ա՜շ՜նզձձ, ճջյբո 

հ՜հպ բ զ ՝՜աճսկ զջ՜ռ, ազ ՜շ՜նզձ բ ժՠձռ՜խո, ՠս ՜-

յ՜ հ՜սզպՠձ՜ժ՜ձ ՠս ՜ձոյ՜շձփ Դ՜ջլՠ՜է ՜շ՜նզձ բ 

կ՜ջկզձ ՠս ՜յ՜ ՝՜ձ՜ժ՜ձ իճ՞զփ Դ՜ջլՠ՜է զ ոպՠխթ-

կ՜ձձ հՠպզձ բ կ՜ջ՟ո ՠս ՜շ՜նզձ՚ ՜հէտձփ Դ՜ջլՠ՜է զ 

թձճսձ՟ձ ՜շ՜նզձ ՜ըպ՜սճջձ ՠս ՜յ՜ իճ՞ՠսճջձ ՠս ՠսո 

՞ՠջ՜՞ճհձ, ազ դբ զ վ՜շո պ՜էձ աճջո ՠս ժ՜կզո ՜շ՜-

նզձ ՜ձճս՜ձՠո աԵջջճջ՟ճսդՠ՜ձ ՜ձլզձոձ, ճմզձմբ ՜շ՜-

սՠէճսդզսձ ՠս ձճս՜աճսդզսձփ Ես ոճհձո ՠջՠտՠ՜ձ յեպտո 

գոպ զսջ՜տ՜ձմզսջ ժ՜ջ՞զ ՠս հ՜նճխ՜թճհ ՠս ՟զյկ՜ձ, 

ՠջժ՜ոզջճսդՠ՜կ՝ ՠս ՝՜աճսկ մ՜ջմ՜ջ՜ձ՜ստ ոպ՜ռ՜ձ 

կ՜ձգճսձո ոպձ՟զ՜հո ժ՜դզձձ զկ՜ոպզռ, աճջ Տբջ Աո-

պճս՜թ ՜ջ՟զսձ՜ժ՜ձ ղ՜ի՜սբպճսդՠ՜կ՝ յպխ՜՝ՠջՠ՜է 

ա՜ջ՞՜ռճսռ՜ձբ ՜կՠձ՜հձ ոջ՝ճռ ՝՜ջՠըրոճսդՠ՜կ՝. ՜-

կբձփ  

Յճջճռ ՠս ՠո, հՠպձՠ՜էո հ՜կՠձՠռճսձռ՚ Յճի՜ձբո ՜-
ձճս՜ձՠ՜էո, ՠս ճմ ՠձդ՜ժ՜հ՜ռՠ՜էո ժջ՜սձ՜սճջ ՠս ժ՜կ 
ոյ՜ո՜սճջ Բ՜ձզ, պժ՜ջ կպ՜ստ ՠս պ՜ջպ՜կ էՠաճս՜ս, 
ժ՜կՠռ՜ս իՠպՠսՠէ ՜հոտ՜ձ ՝՜ջզ ՜ջ՜ձռ, դբյբպ ՠս ճմ 
բ ժ՜ջճխճսդզսձ ազ էզձզռզկ ի՜ոճսփ Ես ե՜կ՜ձ՜ժո զձմ // 
(458՜) ՟ՠ՞ՠջՠ՜է ՠխբ ՜շ ճպո ՠջն՜ձզժ ջ՜՝ճսձ՜յՠ-
պզձ զկճհ՚ Գբճջ՞՜հփ Ես ՜յ՜ էճսՠ՜է զկ աի՜կ՝՜սո Հ՜-
կ՜էո՜ջ՜ձզ Տ՜ձո Աջՠսՠէՠ՜ձ, ռ՜ձգ՜ռ՜ ՠս աոճ[ո՜] 
պՠո՜ձՠէ ՠս ՜խրդզստ ոջ՝ճռ ի՜ոզ վ՜վ՜ք՜ձ՜ռոփ Ես 
ե՜կ՜ձ՜ժո զձմ զ՝ջՠս ՜կո Բ ՜ո՜ռՠ՜է, ՠս կՠթ ջ՜՝ճս-
ձզձ` Գջզ՞ճջզճո վճըՠռ՜ս հ՜ոպՠ՜ռո ՜շ Քջզոպճո, ՠս 
՜ձկըզդ՜ջ ոճսք ՠդճխ ի՜կ՜հձ ՜ա՞զոփ Ես զ ձկզձ ՜կզ 
յ՜ժ՜ոՠռ՜ս ՠս ՠխ՝՜հջ ՠս գձգՠջ՜ժզռձ զկ` Մՠէտզոՠ-
՟ՠժփ Ես ՠո, ՝՜աճսկ դ՜ը՜ձլ՜ձ՜ստ ղջն—ղջնբզ զ Տճսձո 
Աջՠսՠէՠ՜ձ, չ՜ոձ ազ ՝՜աճսկտ հ՜ղ՜ժՠջպ՜ռ ոճջզձ ոժ-
ոՠ՜է բզձ հ՜ջկ՜ջՠէ ՟՜ո՜պճսձո գոպ զսջ՜տ՜ձմզսջ ժ՜-

ջճխճսդՠ՜ձ: Ոմ ի՜կ՜ջլ՜ժբզձ ՟՜շձ՜է ՜շ ի՜հջձ զկ 
իճ՞ՠսճջ՚ Գբճջ՞բճո Մՠթձ, ՠս հՠպ ե՜կ՜ձ՜ժ՜ռ ՜յ՜հ 
՜հռՠէճսդՠ՜կ՝՚ Ղ՜ա՜ջ, ոյ՜ո՜սճջ /// ՠս ՜յ՜ վ՜ջ՜-
պՠ՜է ՠխՠս պջպկճսդզսձ զկ հ՜սպ՜ջճսդՠ՜ձ ՜ոպփ Ես 
հՠպ ոճսխ զձմ ե՜կ՜ձ՜ժզ, ՟՜ջլՠ՜է ՜հէ ճկձ ՝՜ջբժ՜կ 
ՠխ՝՜հջ ՠս ճսոճսկձ՜ժզռ կՠջ բի՜ո ՜շ կՠա` Առզոպ՜-
ժբո ՜ձճսձ, ճջ ՠս ո՜ ոզջ՜սխ ՠս ոյ՜ո՜սճջ ՝՜ձզ, հճջ-
կբ ճմ ո՜ժ՜ս ՟զսջճսդզսձ ՠխՠս կՠջ պ՜շ՜յ՜ձ՜ռոփ Ես 
ՠժՠ՜է զ կզպո կՠջ ՠ՟՜տ զ ոջպզ ՟՜շձ՜է ՜ձ՟ջբձ ՜շ 
իճ՞ՠսճջ ի՜հջձ կՠջ՚ Գբճջ՞բճո, աճջ հճսո՜կ հ՜յբձզ՜աձ 
Աոպճս՜թ, ազ պՠոճսդՠ՜ձ ձճջզձ ՜ջե՜ձ՜սճջՠո ակՠա 
՝՜ջՠըրոճսդՠ՜կ՝ Մ՜սջ զսջճհ. ՜կբձփ 

Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս ՠս ռ՜ձժ ՠէՠ՜էո [՜ս]՜ջպՠռ՜ս կ՜-

պՠ՜ձո ՜ոպճս՜թ՜հզձ լՠշ՜կ՝ ՜ձ՜ջիՠոպ ՠս վռճսձ 

՞ջմզ՚ Յճի՜ձբո Եաձժ՜ռճհ ոզջճխզ ՝՜ձզ զ դճս՜՝ՠջճս-

դՠ՜ձո Հ՜հճռ Պ—ՠջճջ՟զ, չ՜դոճսձՠջճջ՟զ ՠջժջճջ՟ 

(1413), զ Տճսձո Աջՠսՠէՠ՜ձ կ՜ոձ զձմ զ չ՜ձո Եսոպ՜-

դբզ ՜շ՜տՠէճհձ Քջզոպճոզ, ՠս կ՜ոձ զձմ զ չ՜ձո Հՠջ-

կճձզ, ՜շ ՜հո ջ՜՝ճսձճհձ Յճչի՜ձզոզ՚ ՜ղ՜ժՠջպզ 

Գջզ՞ճջզձ, ՠս կ՜ոձ զձմ զ չ՜ձո Եխՠս՜ջ՟ճս, զ ՞՜ս՜շո 

Ահջ՜ջ՜ջպՠ՜ձ, ՜շ ճպո ջ՜՝ճսձճհձ Սզկբճձզ, ճջ ՠս 

ո՜ ՜ղ՜ժՠջպ ձճհձ Գջզ՞ճջզփ Աջ՟, ՜խ՜մՠկ ա՜կՠձՠ-

ոՠ՜ձ աի՜ձ՟զյ՜սխտ ՜հոկ պ՜շզ, ժ՜ջ՟՜էճչ ժ՜կ րջզ-

ձ՜ժՠէճչ ՠս ժ՜կ կզ՜հձ պՠո՜ձՠէճչ, հզղՠոնզտ հՠջժձ՜դ-

շզմ ՜խ՜սդո լՠջ ՜շ՜նզ կՠխո՜տ՜սզմ ՜ձ՜ջ՜պ Գ՜շզ-

ձձ Աոպճսթճհ, աչՠջճյ՜ո՜ռՠ՜է յՠպտձ կՠջ: Ն՜հՠս ա՜ս-

ջզձ՜ժզ ղձճջիրխոձ՚ աՍզկբճձ չ՜ջ՟՜յՠպձ, ճջ աԱսՠ-

պ՜ջ՜ձզձ ղձճջիՠ՜ռ, ՠս աՄ՜պդբճո ՞ջճհ ՜ղ՜ժՠջպձ, 

ճջ աՍ՜խկճոզձ ՠպ ՠս ա՜կՠձՠոՠ՜ձ ճջտ ղ՜պ ՠս ճջ ո՜-

ժ՜ս ՜ս՞ձ՜[ժ՜]ձ ՠխՠձ կՠա, չ՜ոձ ազ հ՜կՠձՠռճսձռ ՝՜-

աճսկ կ՜ջ՟՜ոզջճսդզսձ պՠո՜տ ՜ոպ աԹ(9)՜կ: Զճջ ՜-

ոպ ժ՜ռ՜տ ձ՜ՠս աի՜կղզջ՜ժ ՠխ՝՜ջտո զկ՚ աՂ՜ա՜ջ ՠս 

աԱռզոպ՜ժբո, ճջճհ ՠո ՠխբ յ՜պծ՜շ ՜սպ՜ջճսդՠ՜ձ 

ոճռ՜ զ ՝ձ՜ժ՜ձ պՠխճհձ ՠս զ չ՜ջ՟՜յՠպզձ ՠս հճսոճսկ-

ձ՜ժռ՜ռձփ Դ՜ջլՠ՜է կՠթ ի՜շ՜մ՜ձ՜ստ ՜ձգ՜ձզկ ՜շ ճ-

պո լՠջ, ՠխ՝՜հջտ զկ ՞դ՜ոզջպտ ՠս ճխճջկ՜թտ, ՠս ՜ջ-

պ՜ոճս՜դճջ ժ՜վ՜ձկ՜կ՝ ի՜հռզկ ՜ձ՟՜՟՜ջ կզճչ Տբջ 

ճխճջկՠոռզ. հզղՠէ աթձ՜սխոձ զկ կ՜ջկձ՜սճջ, չ՜ոձ ազ 

ճմ ՠկ ժ՜ջճխ, ժ՜կ ՜խ՜սդզստ, ժ՜կ ձճսզջ՜ստ, ժ՜կ ՜հ-

էՠս՜հէ զջ՜ստ ր՞ձ՜ժ՜ձ էզձՠէ ձճռ՜փ Ես ՠդբ ճտ ըճձ՜ջ-

իՠոռզ ՜շ ե՜պատճպՠ՜էո ՜ա՞զ—՜ա՞զ ՞զջ՜ստ // 

(458՝) ՠս հզղկ՜ձ ՜ջե՜ձզ ՜ջ՜ոռբ, ՠս ՝՜ձ զձմ կըզ-

դ՜ջ՜ժ՜ձ պ՜ռբ զձլ ՜շ զ յ՜պծ՜շո ՝եղժճսդՠ՜ձ, 

՜հոզձտձ, ազ ա՜ձճսձ ՜կՠձ՜ժ՜ջ՜սխ Տՠ՜շձձ ժ՜ջ՟՜ո-

ռբ հ՜ս՞ձճսդզսձ պժ՜ջ՜ռՠէճռ ՜ձլզձո, ի՜ս՜պ՜կ 

ծղկ՜ջպ՜յբո ազ ավճը՜ջբձոձ Ճ—՜յ՜պզժ ՜շռբ 

՜ոպ ՠս զ ի՜ձ՟ՠջլՠէճսկձ. ՜կբձփ Աջ՟, ճջտ ճսխզխ ՠս 

ռ՜ս՜՞զձ ոջպզս հզղբձ ապ՜շ՜յՠ՜էո ՠս ձճտ՜ հզղՠ՜է 

էզռզձ զ Քջզոպճոբ Աոպճսթճհ կՠջկբ. ՜կբձփ 

Ես ոը՜է՜ձ՜ռ ՠս ՜ձ՜ջիՠոպճսդՠ՜ձ ՞ջճհո ՜ձկՠ-

խ՜՟զջ [էՠջ]ճստ, ազ ժ՜ջ կՠջ ՜հո բջփ 



458՝ Ըձ՟ ՜շ՜նզձ ՠս գձ՟ չՠջնզձ աոպ՜ռճխ ՞ջճ-

ռո՚ այզպ՜ժ՜ձճսձ Ս՜ջ՞զո չ՜ջ՟՜յՠպո, ՜հէՠս 

աի՜հջձ զկ՚ ապբջ Վ՜ջ՟՜ձ, ՠս աՠխ՝՜հջձ զկ՚ աԿ՜ջ՜-

յՠպ հզղՠռբտ զ Քջզոպճո Յզոճսո Տբջ կՠջ, ՠս ՟ճստ հզղՠ-

՜է էզնզտփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ՚ Բ՝ Ահո ՞զջտո Յճչոբվ 

չ՜ջ՟՜յՠպզձ բ, Հաճսՠռճսձփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ՚ Ա՝, Բ՜: 

1199 
Գ Ր Ի Գ Ո Ր  Տ Ա Թ Ե Ւ Ա Ց Ի   

Մ Ե Կ Ն Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  Ս Ա Ղ Մ Ո Ս Ա Ց  
Սպ՜կյրէ ՌԾԶ — 1607 

ԳՐԻՉ՚ Մզտ՜հզէփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Տբջ Դ՜սզդփ 
ԹԵՐԹ՚ 466. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜, 58՜—64՝, 80՜՝, 170՝, 466՜՝փ 

ՊՐԱԿ՚ Ա—ԻԵ×12 (Ա—Գ, Զ—Թ 12, Դ, ԻԴ 16, ԻԵ 20) +1×10 (Դ 
ՠս Ե յջ՜ժձՠջզ կզնՠս) + 1×12+1×14+2×12 (Ե ՠս Զ յջ՜ժձՠջզ 
կզնՠս)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, 1—52՚ պ՜ջ՝ՠջ ՠս էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒ-
ԹԻՒՆ՚ 20,1×15,3փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 27փ 
ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ ՟շձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ 
պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ժ՜յճհպ ժպ՜սփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 65՜, 66՝, 
72՜փ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Breviarum=Ժ՜կ՜՞զջտ (է՜-
պզձՠջբձ)փ ԺԴ ՟., Գՠջկ՜ձզ՜փ 1 (Ա) + 1 (Բ) չՠջնզռ, կ՜՞՜խ՜դ, 
ՠջժոզսձփ Տՠո  Л. И. Киселева, Латинские рукописи 
Матенадарана, Е., 1980, с. 68. 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. պՠխ—պՠխ դ՜ձ՜տզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճս-
ձ՜վճըճս՜թ, ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջ, վճտջ յ՜պշճս՜թտձՠջ, 
կ՜ո՜կ՝ ռՠռ՜ժՠջփ 1—52 դՠջդՠջգ՚ ՠաջ՜ի՜պճս՜թփ Կ՜ակզ ժ՜-
ղզձ դՠդՠս՜ժզ տՠջթճս՜թ, ՟շձ՜ժգ՚ կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 1՝—465՝ (66՝) Նճջզձ ՝՜ակՠջն՜ձզժ ՠջ՜ձ՜-

ղձճջի ոճսջ՝ իրջձ ՠս հ՜ձհ՜խդ իՠշՠպճջզ ՠս էճսո՜սճջ 
չ՜ջ՟՜յՠպզ ՠս ը՜ջ՜աձ՜ա՞ՠ՜ռ ծ՞ձօճջզ ձճջճ՞ 

էճսորճջմզ Հ՜[հ]ճռ Գջզ՞ճջզ Եշ՜կՠթզ Լճսթկճսձտ ՟եճ-
ս՜ջզկ՜ռ ՝՜ձտ ՠս տ՜խճս՜թճհ Ս՜խկճո՜ռձ Դ՜սդզ զ 
ոջ՝ճհձ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ Մՠժձճսդՠձբ հճհե յզպ՜ձզ ղ՜ջ՜-
՟ջճսդՠ՜կ՝ ՠս ՞ՠխՠռզժ յզպ՜շճսդՠ՜կ՝փ Աս՞ձՠ՜ 
Հճ՞զ Աոպճս՜թ ծղկ՜ջզպ ՠս ՜շ տՠա ՜ս՜ջպՠ՜հ 

Տՠո լՠշ. 1020, 3՜—373՝. Ց՜ձժ/ 2՜—57՝ (1՝ 

՞ջմզռ. «Ոչ ՠխ՝՜յ[ջ]տ, ՞զպճսդզսձ էզռզ լՠջճսկ ոջ՝ճսդՠ-

՜ձռ՟ չ՜ոձ ռ՜ձժզո ՜հո աճջ ՞ջՠռ՜ս...», իկկպ. լՠշ. 1020—

ճսկ, (2՝)փ Ց՜ձժ /65՜—6՝փ Նը./66՝—71՝փ 1/72՜—110՝փ 

Ց՜ձժ/111՜—2՜փ 2/112՜—46՜փ Ց՜ձժ/146՜—7՜փ 3/146՝—

201՜փ ՜/153՝—5՝փ ՝/156՝—60՜փ ՞/160՝—3՝փ ՟/176՝—80՝փ 

ՠ/190՜—4՜ Ց՜ձժ/201՜—2՝փ 4/202՝—51՜փ ՜/205՜—6՝փ 

՝/224՜—8՝փ Ց՜ձժ/251՜—2՝փ 5/252՝—303՜փ ՜/254՝—6՜փ 

՝/260՜—4՝փ ՞/274՜—6՝փ ՟/283՜—6՜փ ՠ/288՜—9՝փ 

Ց՜ձժ/303՜—4՜փ 6/304՝—54՝փ ՜/337՜—40՜փ ՝/345՝—9՜փ 

Ց՜ձժ/354՝—5՝փ 7/355՝—90՜փ Ց՜ձժ/390՜—2՜փ 8/392՜—

465՜փ ՜/410՜—3՜փ ՝/413՜—5՜փ ՞/415՝—7՝փ ՟/417՝—20՜փ 

ՠ/421՜—3՝փ ա/435՜—9՜փ Յզղ./465՜՝: 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

196՜ Զկՠխ՜յ՜ջպ ՞թճխո հզղՠ՜փ 

465՝ Փ՜շտ ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ՚ Հրջ ՠս 

Ոջ՟ճհ ՠս Հճ՞ճհձ Սջ՝ճհ, հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ Աջ՟, ՞ջՠ-

ռ՜ս ոճսջ՝ ՞զջո, ճջ ժճմզ Ս՜խկճոզ Ք՜խճս՜թճհ, զ դվ՜-

ժ՜ձզձ ՌԾԶ (1607), զ կ՜հջ՜տ՜խ՜տձ ԸՍպ՜կյօէ, զ 

չ՜հՠէճսկձ կ՜ի՟՜ոզ պբջ Դ՜սդզձ, ՠս հզղ՜պ՜ժ թձօ-

խ՜ռ ձճջզձ իօջձ՚ Գջզ՞ճջզձ, ՠս կօջձ զսջ՚ Աձձ՜զձ, ՠս 

ՠխ՝օջձ զսջ՚ Աջզոպ՜գզոզձ, ՜հէ ՜ա՞՜ժ՜ձ՜ռձ զսջփ 

Աջ՟, ՜խ՜մՠկ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ՟, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ոկ՜ ժ՜ջ-

՟՜էճչ ժ՜կ հօջզձ՜ժՠէճչ կբժ Հ՜հջ կՠխ՜հզս կզ, հզղՠռբտ 

ա՜ձյզպ՜ձ ՞ջզմո՚ աՄզտ՜հզէո, ՠս աթձ՜սխոձ զկ, ՠս 

ա՜հէ ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլօճջոձ, ՠս Աոպճս՜թ ահզղճխ՟ 

հզղբ զսջ կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էոպՠ՜ձձ. ՜կբձփ Հ՜հջ կՠջ ճջ 

հՠջժզձոփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1՝ (Նրպջ՞զջ) Եո ՠկ կՠխ՜սճջ, ՠո ՠկ ՟՜պ՜յ՜ջ-

պՠ՜է զ կՠխոփ Ըոպ՜ռ՜ աո՜հ չ՜ոձ զկ իզ՞ճհո Ա՝ջ՜-

ի՜կ ՝՜ձզ ոյ՜ո՜սճջբ ՠս ոճսպ ՜ձ[ճս]՜կ՝ ժճմՠռՠէճհ 

՜շ՜նձճջ՟ կ՜հջ՜տ՜խ՜տզձ՚ Աջաջճսկ՜հ, ճջ ՝՜աճսկ 

ձՠխճսդզսձ ժջՠռզ զ լՠշձ ՜հջզ մ՜ջ տ՜ի՜ձ՜հզռ, ՠո՚ 

Տ՜դՠս՜ռզ ՞ճէճչ ՠս Աջՠսՠէՠ՜ձ ՠջժջբո. չ՜ոձ ՜հձ 

Զաէյ՜ղ ՞ճմբզձ. ՜հո ՠխՠս դվզձ ՌՃԻԸ (1679)—զձփ Ոչ 

ճտ գձդՠշձճհտ, կզճչ // (2՜) ՝ՠջ՜ձճչ Ոխճջկզ 

պճս[՜]ոռբ, չ՜ոձ զսջձ ճխճջկՠոռզ Տբջձ. ՜կբձփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 2՜ Ա՝ջ՜ի՜կ չ՜ջ՟՜յՠպ: 86՝, 

219՝, 465՝ Գզջտո Սճսջ՝ Էնկզ՜թձ՜ բփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ Պ՜իյ՜ձ՜ժ՚ Ա՜, Ա՝փ 

1200 
Գ Ր Ի Գ Ո Ր  Տ Ա Թ Ե Ւ Ա Ց Ի   

Մ Ե Կ Ն Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  Ս Ա Ղ Մ Ո Ս Ա Ց ,  Ա Ռ Ա Կ Ա Ց ,  Ե Ր Գ Ո Ց  Ե Ր Գ Ո Յ Ն  
 ԺԵ — XV 

ԳՐԻՉ՚ Յճի՜ձձբո ՜՝խհ.փ ԹԵՐԹ՚ 395. մ՞ջճս՜թ՚ 308՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԼԳ×12 (Ա, ԻԷ 11, Ը 
14, ԻԶ 8, ԼԳ 15)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 19,8×15փ ԳՐՈՒ-



 

ԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 33—35փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜-
ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ ոպճս՜ջ՜դճսխդ, ՜ոպ՜-
շգ՚ դճսխդփ Պ՜իյ՜ձ՜ժ՚ 5+3 դճսխդ էճսո՜՟ջճղկճչ, կ՜ոձ ժ՜ակ 
՜ոպ՜շզփ 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 2՜փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 32՝, 58՜, 101՜, 139՜, 178՜, 218՜, 
248՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚  ՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ-
՞ճսռ՜՞զջ, դշմձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ճջճղ դՠջդՠջ ձճջճ՞ճս՜թ, ՝՜կ՝՜-
ժ՜ժ՜է՜թ, թ՜հջՠջգ՚ կ՜ղճս՜թ, կ՜ո՜կ՝ ռՠռ՜ժՠջ, ոպճջզձ էճս-
ո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ՠաջ՜ի՜պճս՜թփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ տՠջթճս՜թփ 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1՜—308՜ [Գջզ՞ճջ Տ՜դՠս՜ռզ Մՠժձճսդզսձ 

Ս՜խկճո՜ռ] 

Տՠո լՠշ. 1020, 3՜—373՝. Ց՜ձժ/մզտփ Ց՜ձժ/1՜՝փ 

Նը./2՜—5՝փ 1/5՝—31՜փ Ց՜ձժ/31՜—2՜փ 2/32՝—56՝փ 

Ց՜ձժ/56՝—7՝փ 3/58՜—99՜փ ՜/62՝—4՜փ ՝/64՝—7՝փ ՞/68՜—

70՜փ ՟/79՝—83՜փ ՠ/90՝—4՜փ Ց՜ձժ/99՜—100՝փ 4/101՜—

137՝փ ՜/103՜—4՝փ ՝/118՜—21՜փ Ց՜ձժ/137՝—8՝փ 5/139՜—

76՝փ ՜/140՜—1՝փ ՝/144՝—7՝փ ՞/154՝—6՝փ ՟/161՜—3՝փ 

ՠ/165՜—6՜փ Ց՜ձժ/176՝—7՝փ 6/178՜—217՜փ ՜/203՜—

35՜փ ՝/209՝—12՝փ Ց՜ձժ/217՜՝փ 7/218՜—46՜փ 

Ց՜ձժ/246՜—7՝փ 8/248՜—307՝փ ՜/263՜—5՜փ ՝/265՜—7՜փ 

՞/267՝—9՝փ ՟/269՝—72՜փ ՠ/272՝—4՝փ ա/284՜—7՜փ 

Յզղ./307՝—8՜փ 

Բ. 309՜—66՝ [Գջզ՞ճջ Տ՜դՠս՜ռզ Մՠժձճսդզսձ 

Աշ՜ժ՜ռ] 

Տՠո լՠշ. 342, 109՜—71՝. Ց՜ձժ/309՜—10՜փ 

՜/310՝—37՜փ ՝/337՜—43՜փ ՞/343՜—66՝փ 

Գ. 367՜—95՝ [Գջզ՞ճջ Տ՜դՠս՜ռզ Մՠժձճսդզսձ 

Եջ՞ճռ ՠջ՞ճհձ] 

Տՠո լՠշ. 1012, 65՜—94՝. Ց՜ձժ/367՜—8՜փ 

1/368՜—95՝փ Օջզձ՜ժո պյ. Եջ., 2000, A: 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

57՝ Զկՠխ՜սճջ ՞թճխո հզղՠռբտ, ճչ ոճսջ՝ գձդՠջ-

ձճխտ, ՠս Աոպճս՜թ ալՠա հզղբփ 

100՝ Զթջ՜սխ ոճջզձ, ոճսպ՜ձճսձ ՜՝ՠխ՜հ՚ Յճչ՜ձ-

ձբո հզղՠռբտփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 2՜, 8՜ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Նՠջոբո 

չ՜ջ՟՜յՠպ Տ՜դՠս՜ռզ, դվզձ ՌՃՀ (1721): 
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 ՌԿ — 1611 

ԳՐԻՉ՚ Յ՜ժճ՝ տիհ.: 
ԹԵՐԹ՚ 532. մ՞ջճս՜թ՚ 1՝—3՜, 529՝, 531՜, 532՜՝փ ՊՐԱԿ՚ 

1×1+Ա—ԽԵ×12 (Դ 10, ԽԵ 8)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, էճսո՜՞թՠջճչ ՠս էճս-
ո՜՟ջճղկճչ (1)փ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 19,7×15,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ 
ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 25փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟, ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ 
ժ՜ղզ՚ ՟շձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ժ՜յճհպ ժպ՜ս, 
՟շձ՜ժզձգ՚ ժ՜ձ՜մ կՠպ՜տո, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 13՜փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 6՜, 65՝, 113՜, 186՜, 252՜, 319՜, 387՝, 
436՝փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձ, հճսղժ՜յ՜ջզժ, ժՠձ՟՜-
ձ՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջ, դշմձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ 
ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպ, ժ՜ձ՜մփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Յճսձ՜ջբձ, Յճչի՜ձ 
Ոոժՠ՝ՠջ՜ձ, Մՠժձճսդզսձ Մ՜պդբզ (Ճ՜շ ԻԷ, ԻԸ), CPG 4424: 
Ժ—ԺԱ ՟՟.փ ԺԳ—ԺԴ ՟՟.փ 2 (Ա—Բ) + 2 (Գ—Դ), ոպ՜ռճս՜թ 2 
դՠջդՠջզ գձ՟ՠջժ՜հձ՜ժզ ՠաջ՜ի՜պճսկզռ ՠս գձ՟է՜հձ՜ժզ ՠջժ-
պ՜ժճսկզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, պճխ` 32,  պՠ´ո R. V. Chéta-
nian, Catalogue des Fragments et Manuscrits Grecs du Mate-
nadaran d’ Erevan, p. 59փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջփ 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 4՜—529՜ [Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհ Մՠժձճսդզսձ 

Ս՜խկճո՜ռ] 

Տՠո լՠշ. 1020, 3՜—373՝. Ց՜ձժ/մզտփ Ց՜ձժ/4՜—6՜փ 

Նը./6՜—12՝փ 1/13՜—63՝փ Ց՜ձժ/63՝—5՝փ 2/65՝—111՜փ 

Ց՜ձժ/111՜—2՝փ 3/113՜—83՝փ ՜/120՝—4՝փ ՝/12ղ՝—30՜փ 

՞/130՜—50՜փ ՟/150՜—68՝փ ՠ/168՝—83՝փ Ց՜ձժ/183՝—5՝փ 

4/186՜—249՝փ ՜/189՝—214՝փ ՝/214՝—49՝փ Ց՜ձժ/249՝—

51՝փ 5/252՜—317՜փ ՜/254՜—61՝փ ՝/261՝—79՝փ ՞/279՝—

91՜փ ՟/291՜—7՜փ ՠ/297՝—317՜փ Ց՜ձժ/317՜—9՜փ 

6/319՜—86՜փ ՜/373՝—8՝փ Ց՜ձժ/386՜—7՜փ 7/387՝—433՝փ 

Ց՜ձժ/433՝—6՜փ 8/436՝—528՜փ ՜/460՜—3՜փ ՝/463՜—6՝փ 

՞/466՝—9՝փ  ՟/469՝—74՜փ ՠ/474՜—7՝փ ա/491՝—5՝փ 

Յզղ./528՝—9՜փ Ի էճսո՜ձռո էջ՜ռճսկձՠջփ 

Բ. 530՜՝ Դ՜ոզ հ՜շ՜ն ի՜ձՠէճհ ոժզա՝ձ ՜հո բ, 

գոպ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ ՠժՠխՠռսճհ — Ի՝ջ ի՜ջռկ՜ձռ ՠ-

ջզո՚ հճսկկբ՛ ՜շ ճչ, չ՜ոձ բ՛ջ, հճ՛ջկբ... 

Գ. 531՝ [Յ՜խ՜՞ո դ՜՞՜սճջ՜ռ ՠս ժ՜դճխզժճ-

ո՜ռ Հ՜հճռ Կզէզժզճհ (Ժ՜կ՜ձ՜ժ՜՞ջճսդզսձ 1289—
1293 դդ.)] — Լՠսճձ ճջ՟զձ Հՠդկճհ աժ՜դճսխզժճոձ 

Կճոպ՜ձ՟զձ ՜տոճջՠ՜է զ ՝ՠջթձ Լ՜կ՝ջօձճհ... 

Դ. 531՝ [Վ՜ջ՟՜յՠպտ ի՜հճռ] — Մըզդ՜ջ կ՜ժ-

՜ձճսձ Գրղ... Կ՜ջժ՜շռզ Պՠպջճոձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

112՝ Ես ազո հզղՠ՜ զ Տբջ չ՜ոձ Աոպճսթճհ ՠս կզ 

լ՜ձլջ՜ոռզո, ճչ ոճսջ՝ գձդՠջռճխփ 



195՝ ԶՅ՜ժճ՝ ՞թճխ ՞ջզո /Ես ադ՜ս՜ա՜ջ՟ դաՠ-

ձզո /Յզղՠէ զ Տբջ աճխճջկՠէզո, /Ոչ ոճսջ՝ ի՜ձ՟զյճխտ 

՜հոկ պ՜շզոփ 

251՝ Ես ազո, ա՜ձ՜ջե՜ձ ՠս ակՠխո՜ձՠջժ ՜ձլձ 

աՅ՜ժճ՝ ոճսպ՜ձճսձ տ՜ի՜ձ՜, ՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ Տբջ, ճՙչ 

ոճսջ՝ գձդՠջռճխ, ճջ ի՜ձ՟զյզո չ՜ոձ ոզջճհձ Աոպճսթճհ 

ՠս Աոպճս՜թ ատՠա հզղբ հզսջ ոճս՝ջ ՞՜էըոպՠ՜ձձ. ՜կբձփ 

387՜ Ես ազո, ա՝՜ակ՜կՠխ ՜ձլձ հզղՠէ ՜խ՜մՠկ զ 

ոճսջ՝ հ՜խրդո լՠջփ 

529՜ Ըձ՟ ճջո ՠս ազո, ա՝՜ակ՜կՠխ ՜ձլձ՚ աՅ՜ժճ՝ 

ոճսպ՜ձճսձ տ՜ի՜ձ՜, ճջ՟զ պբջ Գջզ՞ճջզձ հզղՠէ ՜խ՜-

մՠկ աոճսջ՝ ի՜ձ՟զյճխո՟ հ՜հոկ ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՞՜ձ-

լճսռո: Յզղՠոնզտ ադղճս՜շ՜ժ՜ձո զ էճսո՜վ՜հէ հ՜խրդո 

լՠջ, կզ հ՜ձ՜ջե՜ձճսդզսձո զկ ձ՜հՠոնզտ չ՜ոձ Աոպճս-

թճհփ 

Կ՜պ՜ջՠռ՜ս ոճսջ՝ ՞՜ձլ՜ջ՜ձո ժ՜ջճխճսդՠ՜կ՝ձ 

Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ զ վ՜շո Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ ՜սջիձՠ-

էճհձ զ դվզձ Հ՜հճռ ՌԿ (1611)փ Մՠխ՜հ Տբջփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 3՝ (ԺԸ ՟.) Զոպ՜ռրխ ոճսջ՝ պ՜շզո, ճջ ՠկ ՝ձզժ 

կզ՜՝՜ձ Սջ՝ճհ Էնկզ՜թձզ հզղՠէ ՜խ՜մՠկ, աճջ ոպ՜ռ՜հ 

զձլ զ հզղ՜պ՜ժ ՠս զ վջժճսդզսձ իճ՞ճհձ զկճհ ճջ զ իճ՞ՠ-

ղ՜ի ՝՜ձզռո ՞՜ձլՠկ զ հ՜կ՝՜ջո կպ՜ռփ Խճձ՜ջի թ՜-

շ՜հ Սջ՝ճհ Էնկզ՜թձզ` Ռբդբճո ՜՝ՠխ՜հփ 

2. 251՝ Շձճջիզսձ Աոպճսթճհ ոպ՜ռ՜հ աո՜ զձլ զ 

հզղ՜պ՜ժփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 13՜, 252՜ Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ 

Գ՝ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Յճչ՜ձբո (ԺԷ ՟.)փ 13՜ Քջզոպճ-

ոզ թ՜շ՜հ Ռբդբճո չ՜ջ՟՜յՠպ, 1244 (1795)փ 
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 ԺԵ — XV 

ԳՐԻՉ՚ Ղ՜ա՜ջփ 
ԹԵՐԹ՚ 312փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԻԶ×12 (Ա 10)+1×2փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, 

՜ջՠսՠէՠ՜ձփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 18,5×13,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ 
՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 34փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟, ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ՚ 
՟շձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ղՠջպ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ 
ժպ՜ս, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

  

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 2՜, 224՝փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 35՜, 62՜, 103՝, 140՜, 181՝, 255՝, 299՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձ, հճսղժ՜յ՜ջզժփ 
Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջ, ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, 
ժ՜յճհպփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — 1. Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜պդբճոզփ 
ԺԳ—ԺԴ ՟՟.փ 2 (Ա, Բ) ոժա՝զռ, ոպ՜ռճս՜թ 2 դՠջդՠջզ գձ՟ՠջժ՜հ-
ձ՜ժզ ՠջժպ՜ժճսկզռ ՠս ՠաջ՜ի՜պճսկզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, 
՝ճէճջ՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ Ա՜—Բ՝ «/// թ՜շ ՝՜ջզ յպճսխ ՝՜ջզ ՜շձբ... 
ոջ՝ՠռ՜ս զ ձկ՜ձբ ՝ճջճպճսդզսձձ» (Է 17 — Ը 3), «/// ՠս ՜ձկՠխտ 
ՠձ, ՝՜հռ ՜ոՠկ լՠա... ա՜ջկ՜ռ՜ձ ՜կՠձ՜հձ եճխճչճսջ՟ձ ՠս ///» 
(ԺԲ 6—23)փ 2. Ղՠսպ՜ժ՜ձ (ո՜կ՜ջՠջբձ)փ ԺԳ ՟.: 2 (Գ, Դ), ոպ՜-
ռճս՜թ 1 ՜կ՝ճխն՜ժ՜ձ դՠջդզ գձ՟ՠջժ՜հձ՜ժզ ի՜պճսկզռ ՠս գձ՟-
է՜հձ՜ժզ ՠջժպ՜ժճսկզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, կզ՜ոզսձ (ոժա՝ձ՜յբո՚ ՠջժ-
ոզսձ. ՠջՠսճսկ բ ՠջժջճջ՟ ոՠ՜ձ ՠաջգփ Պ՜ջճսձ՜ժճսկ բ իՠպՠսՠ՜է 
պՠխզձՠջգ. (ԺԲ 18 — ԺԳ 34. չՠջթ՜ձՠռ Յ. Ժ՜կժճմՠ՜ձ, 
Ս՜կ՜ջ՜ժ՜ձ լՠշ՜՞ջզ կզ ի՜պճս՜թ Մ՜պՠձ՜՟՜ջ՜ձզ 
ի՜ս՜տ՜թճհզռ. պՠո «Աոպճս՜թ՜ղձմ՜ժ՜ձ Հ՜հ՜ոպ՜ձ» (իճ՟., 
եճխ.), Ս. Էնկզ՜թզձ, 2004)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. դՠջդՠջզ չՠջզձ կ՜ոգ ըճձ՜սճսդզսձ 
պՠո՜թ, ՞ճսձ՜վճըճս՜թ, ՟եճս՜ջգձդՠշձՠէզփ Կ՜ակգ տՠջթճս՜թ, Բ 
՜ոպ՜շգ ռՠռ՜ժՠջփ Նճջճ՞ճս՜թ Ի ՟՜ջճսկփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

1՜—311՝ [Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհ Մՠժձճսդզսձ 

Ս՜խկճո՜ռ] 

Տՠո լՠշ. 1020, 3՜—373՝. Ց՜ձժ/մզտփ Ց՜ձժ/1՜—2՜փ 

Նը./2՜—5՝փ 1/5՝—33՝փ Ց՜ձժ/33՝—4՝փ 2/35՜—61՜փ 

Ց՜ձժ/61՜—2՜փ 3/62՜—102՜փ ՜/66՝—8՜փ ՝/68՝—71՝փ 

՞/71՝—4՜փ ՟/83՜—6՜փ ՠ/93՝—6՝փ Ց՜ձժ/102՜—3՜փ 

4/103՝—38՝փ ՜/105՝—7՜փ ՝/120՝ (ըճջ՜՞ջճսկ, ՞ջմզռ. «Ոչ 

ՠխ՝՜հջ դբ յզպՠձ՜, ՟ճս զ Ք՜ջճա՞զջտձ պՠո ՠս զձլ հԳ(3) 

պՠխ ՞ջ՜թ ժ՜հ, ՠո ճմ ՞ջՠռզ» ոժ. Մպզռզ պճսձ...)փ 

Ց՜ձժ/138՝—40՜փ 5/140՜—80՝փ ՜/141՝—3՜փ ՝/146՝—50՜փ 

՞/157՝—9՜փ ՟/164՝—7՜փ ՠ/168՝—9՝փ Ց՜ձժ/180՝—1՝փ 

6/181՝—223՝փ ՜/216՜—9՜փ Ց՜ձժ/223՝—4՜փ 7/224՝—53՝փ 

Ց՜ձժ/253՝—5՝փ 8/255՝—311՝փ ՜/271՜—3՜փ ՝/273՜—5՜փ 

՞/275՜—7՜փ ՟/277՜—9՜փ ՠ/մզտ (՞ջմզռ 279՝ «Ք՜ջճա ժզ-

ջ՜ժկպզ զ ՝՜ձձ. Ի ՞զղՠջզ ի՜կ՝՜ջլբտ ալՠշոփ Ես տՠա յզպզ 

ճջ հ՜հո պՠխո ՞ջՠո ՟ճս զ Ք՜ջճա՞ջճռձ ՞ջբ, ՠո մժ՜ջ՜ռզ 

՞ջՠէ զ Ձկՠշկ՜ձ ՠջ՞ձ...»)փ Յզղ./311՜՝փ (Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո 

էջ՜ռճսկձՠջ)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

180՝ Զթճհէո զ ՝՜ջզո ՠս ա՜ջ՜՞ո զ մ՜ջզո ՠս 

ապժ՜ջո կ՜ջկձճչ, կ՜ձ՜ս՜ձ՟, դբ իճ՞ճչ՚ աՂ՜ա՜ջ 

ոյ՜ո՜սճջ ՝՜ձզ հզղՠռբտ զ Քջզոպճո, ճչ ՠխ՝՜յջտ, ՠս 

՟ճստ հզղՠ՜է էզցզտ. վ՜շտ Աոպճսթճհփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 311՝ Վՠջոպզձ հզղ՜պ՜ժ բ Ս՜խկճոզ Ք՜խճս՜-

թճհո Սՠ՝՜ոպ՜ռզ Սզկբճձ ժ՜դճխզժճոզձ. դվզձ ՌՁԸ 

(1639)փ 

2. 1՜ Յճչոբվ ՜ջտՠյզոժճյճո Ս՜ձ՜իձՠռզ, 

1771փ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 1՜ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Յճչոբվ չ՜ջ-

՟՜յՠպ 1215 (1767)փ 

1203 
Ժ Ո Ղ Ո Վ Ա Ծ Ո Յ  



 

Կ՜ց՜ ՊՂԸ — 1449 

ԳՐԻՉ՚ Մ՜ջպզջճո Խճծՠ՜ազառզ (Ա), Մ՜ջ՞՜ջ (Բ)փ ՍՏԱ-
ՑՈՂ՚ Մ՜ջպզջճո ՠյո. Սճսջը՜դՠռզ (Ա)փ 

ԹԵՐԹ՚ 383+1 (ժջժ. 14). մ՞ջճս՜թ՚ 256՝—7՝փ ՊՐԱԿ՚ 
1×10+Ա—ԻԱ×12 (Զ, ԺԶ, Ի, ԻԱ 11) + Ա—ԺԱ×12 (Ե 11, ԺԱ 7)փ 
ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, կ՜՞՜խ՜դ, 2 (14՜՝, 14՞՟)փ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 18,4×13փ 
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձ՚ 1՜—256՜, կզ՜ոզսձ՚ 258՜—383՝փ ԳԻՐ՚ 
՝ճէճջ՞զջ (ձկճսղ՚ 315՜)փ ՏՈՂ՚ 25—34փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջ-
կզջ ժ՜ղզ, ՟շձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ժ՜ջկզջ 
ժպ՜ս, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 2 (Գ—Դ)+1 (Ե), 
դճսխդփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Գջզ՞ճջ Տ՜դՠս՜ռզ ՠս ՜ղ՜-
ժՠջպտ զսջփ Ի կբն ՝ճէճջ՜ժ՜ռ՚ Դ՜սզդ կ՜ջ՞՜ջբ, Տզջ՜կ՜հջգ 
Մ՜ձժ՜ձ իՠպ, Յճչի՜ձձբո Մժջպզմ՚ 14՝փ Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 14՞փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 1՜, 39՝, 54՜, 91՜, 123՝, 156՝, 189՜, 
212՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձ, ՠժՠխՠռզփ 
Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջ, ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, 
ժ՜յճհպ, ժ՜ձ՜մ, ճոժզփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձփ ԺԱ—ԺԲ ՟՟.փ 2 
(Ա—Բ) + 2 (Զ—Է), ոպ՜ռճս՜թ 2 ՜կ՝ճխն՜ժ՜ձ դՠջդՠջզ գձ՟է՜հ-
ձ՜ժզ ՠջժպ՜ժճսկզռ ՠս գձ՟ՠջժ՜հձ՜ժզ ՠաջ՜ի՜պճսկզռփ Մ՜՞՜-
խ՜դ, ՠջժոզսձ, ճսխխ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ Ի ոպ. էճսո. ի՜կ՜՝՜ջ-
՝՜շփ Կ՜ջ՟՜է՚ Է՜—Զ՝—Է՝—Զ՜ «/// է՜ս բջ ձկ՜ դբ մբջ թձՠ՜է... 
ՠս ոժՠռբտ գձ՟ զո ///» (Մ՜պդ. ԻԶ 24—38), «/// Զզ ՜ոբզձ, դբ. Ա-
հո յզխթ ՞ճհ... ՠս դճխռզ ձճռ՜» (Մ՜ջժ. Գ 30 — Դ 12)փ  

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճսձ՜ռ՜թ, ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջփ Կ՜ակզ 
ժ՜ղզձ՚ տՠջթճս՜թ, Բ ժ՜ակ՜ոպ՜շգ՚ ռՠռ՜ժՠջ, ՟շձ՜ժզձգ՚ կ՜-
ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1՜—12՜ [Բ՜ձտ ա՜ձ՜ա՜ձտ] 

1. 1՜—5՝ Ք՜ջճա չ՜ոձ Փճըկ՜ձ ոճսջ՝ Աո-

պճս՜թ՜թձզձ, զ ՝՜ձձ ճջ ՜ոբ Սճխճկճձ. [Բ]՜աճսկ 
՟ոպՠջտ ոպ՜ռ՜ձ կՠթճսդզսձ — Ի ձ՜ը՜պՠոճսդզսձ 

՜ոպճս՜թ՜յո՜ժ ՜ջտ՜հզձ Սճխճկճձզ... Ոչ ոճսջ՝ ի՜հ-

ջ՜յՠպ, աո՜ժ՜ս ՞զջո գձժ՜է ՠս ա՜ձ՜ջե՜ձ Ս՜ի՜ժո 

հզղՠ՜փ 

2. 5՝—11՝ Յճչի՜ձձբո չ՜ջ՟՜յՠպզ ՜ղ՜ժՠջպզ 

Մՠթզձ Գջզ՞ճջզ իճ՞բյ՜պճսկ պՠոճսդզսձ ՠս տ՜ջճ-
աճսդզսձ զ Չ՜ջմ՜ջ՜ձտձ ոճսջ՝ Լճսո՜սճջմզ — Գզպՠէզ 

բ, ազ ՜հոյբո յ՜պկբձ չ՜ոձ ոջ՝ճհձ Գջզ՞ճջզ... 

3.  12՜ [Հ՜ջ՜ձռ չ՜ջտ] — Եի՜ջռ ճկձ զ ի՜ջ՜ձռ 

՜շ զկ՜ոպճսձ ՝եզղժ կզ ՠս ՜ոբ. Ակՠձ՜հձ ռ՜սճռ ՟ՠխ 

՞զպբո... գկյբ հ՜կյբձ կբն ՞զղՠջզ. ՜հո բ ՜կՠձ՜հձ ռ՜-

սճռ ՟ՠխփ 

Բ. 13՜—255՜ [Գջ՞զճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհ Մՠժձճս-

դզսձ Ս՜խկճո՜ռ] 

Տՠո լՠշ. 1020, 3՜—373՝. Ց՜ձժ/մզտփ Ց՜ձժ/13՜՝փ 

Նը./14՞—7՜փ 1/17՜—38՝փ Ց՜ձժ/38՝—9՝փ 2/39՝—58՜փ 

Ց՜ձժ/58՜՝փ 3/59՜—90՜փ ՜/62՜—3՜փ ՝/63՝—6՜փ ՞/66՜—

7՝փ ՟/74՝—7՜փ ՠ/83՜—5՝փ Ց՜ձժ/90՜—1՜փ 4/91՜—122՜փ 

՜/93՜—4՜փ ՝/99՜—100՜փ Ց՜ձժ/122՜—3՜փ 5/123՝—47՜փ 

՜/124՝—6՜փ ՝/128՝—31՜փ ՞/137՜—8՝փ ՟/143՜—5՜փ 

ՠ/146՜—7՜փ Ց՜ձժ/155՝—6՝փ 6/156՝—81՜փ ՜/182՝—4՝փ 

Ց՜ձժ/188՜՝փ 7/189՜—210՝փ Ց՜ձժ/210՝—2՜փ 8/212՜—54՝փ 

՜/220՜—5՜փ ՝/225՜—6՝փ ՞/226՝—8՜փ ՟/228՜—9՝փ 

ՠ/230՜—1՞փ ա/237՝—9՝փ Յզղ./254՝—5՜փ 

Գ. 258՜—341՝ [Գջզ՞ճջզ ՜ղ՜ժՠջպզ Եշ՜կՠթզձ 

իրջ ՠս ջ՜՝ճսձ՜յՠպզ Հ՜հճռ, ի՜ս՜տՠ՜է Ծ՜խժ՜տ՜խ 
հԱշ՜ժ՜ռ ՠս Եջ՞ճռձ Սճխճկճձզ՚ զ էճսո՜սճջ ՝՜ձզռ 
Վ՜ջ՟՜ձ՜հ ՠս Մՠթզ Նՠջոբոզ Հ՜հճռ] 

Տՠո լՠշ. 342, 109՜—71՝. Ց՜ձժ/258՜—9՝փ 

՜/260՜—99՝փ ՝/299՝—307՝փ ՞/307՝—41՝փ 

Աշ՜ժ՜ռ կՠժձ. պյ. Եջ., 2000, B: 

Դ. 342՜—83՝ Հ՜կ՜շրպ ի՜ս՜տճսկձ զ պՠոճս-

դզսձ Լճսթկ՜ձռո Եջ՞ճյձ ՠջ՞ճհձ ՜ղը՜պ՜ոզջՠ՜է 

Գջզ՞ճջզճո իոժճխզ ՜ջզ ՠս տ՜ն ՠջն՜ձզժ իշՠպճջզ ՠս 
տ՜ն վզէզոճվ՜հզ Հ՜հճռ՚ ՜ղ՜ժՠջպզ կՠթզձ Յճի՜ձճս 
Ոջճպձՠռճհ զ էճսո՜սճջ ՝՜ձզռ չ՜ջ՟՜յՠպզձ Վ՜ջ-
՟՜ձ՜հ. Աս՞ձՠ՜ Հճ՞զ՟ Սճսջ՝ Աոպճս՜թ 

Տՠո լՠշ. 1012, 65՜—94՝. Ց՜ձժ/342՜—3՜փ 

1/343՜—83՝փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

1. 11՝ Ահո մ՜վո ՞ջՠռ՜ս լՠշ՜կ՝ կՠխ՜սճջ Մ՜ջ-

պզջճոզ ՠս ՜ղ՜ժՠջպզ ՠս ՠյզոժճյճոզփ 

33՝—4՜ (Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո) Աս՞ձՠ՜ Հճ՞զ 

Սճսջ՝ Աոպճս՜թ, պժ՜ջզոփ Ասջիձՠ՜է բ Աոպճս՜թ հ՜կՠ-

ձ՜հձ ե՜կփ 

46՜ (Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո) Հճչզս ՝՜ջզ Տբջ զկ Յզ-

ոճսո, ր՞ձէ պժ՜ջզոփ 

57՝ (Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո) Աս՞ձէ ՠս ե՜կ՜ձէ իզ-

տճհո ՠս պժ՜ջզո Տբջ Աոպճս՜թ Յզոճսո Քջզոպճոփ Ասջի-

ձՠ՜է բ Աոպճս՜թ հ՜խ՜՞ո ՜կՠձ՜հձզփ 

58՝ Զկՠխ՜յ՜ջպ ՞ջզմո, հզղՠ՜ աՄ՜ջպզջճո ոճս-

պ՜ձճսձ ՞ջզմփ 

69՝ (Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո) Գՠջՠէճհո ՟՜ջլ ղձճջ-

իՠ՜, Փջժզմ, հ՜սզպՠձզռ իջճհձ վջժՠ՜փ 

90՜ Զձժ՜ջձ ՟զկճո՜ժ՜ձ, 

Զՠջվձ—ՠջվ ձ՜ջրպ՜ժ՜ձ, 

Զժՠջյձ ձժ՜ջ՜՞ջ՜ժ՜ձ 

Զպզյձ պՠջճսձ՜ժ՜ձ 

Մպօտ ոէ՜ռՠ՜էձ ՜շ էճհոձ ՜ջվզ՜ժ՜ձ 

Ըձ՟ իճ՞ՠժ՜ձոձ արջ՜ռՠ՜է իճ՞ճչ ՜ջզ՜ժ՜ձ` 

Զպբջ Մ՜ջպզջճո ՠյզոժճյճոձ 

Ժ՜շ՜ձ՞ ՜դճշճհո ՜ջտ՜հ՜ժ՜ձ: 

Յզղՠոնզտ զ Տբջ ՝՜խլ՜էզ պՠձմկ՜կ՝ 

Սջպ՜շճսմ իձմկ՜կ՝, 

Աձկճէ՜ջ կպրտ, ծղկ՜ջզպ ոզջճչ զ ոբջձ ՜ձ-

ըղաՠէզ, 

Ոջ ժ՜յբ աոզջՠէզոձ ՜շ ոզջՠռՠ՜էձփ 

156՝ Զ՜ըճհ՜ձձ ՠժՠխՠռճհ` ապբջ Մ՜ջպզջճո ՠ-

յզոժճյճո հզղՠէ ՠս վ՜շ՜սճջՠէ գձ՟ ոջ՝ճռձ զ էճհոփ Ես 



ազո ա՜ձ՜ջե՜ձ ՠս աոճսպ՜ձճսձ ՞ջզմ` աՄ՜ջպզջճո 

Խճծհ՜ազառզ հզղՠէ զ Տբջ ՠս Աոպճս՜թ ալՠա հզղբփ 

188՝ Զՠ՟ՠ՜է Յզոճսոզ չբկձ ՜ձղ՜ջեՠէզ այՠպձ զ 

ի՜ձ՟զոզ, այո՜ժձ ՠս ավ՜շտձ ՜ձ՜յ՜պզձ, աիճ՞ձ զ 

թ՜խժ՜ձռ ա՝ճսջճսկձ զ ոպ՜ղըզռ, աըճսձժձ կՠշՠէճռ, 

տ՜սզմձ զ տ՜սմ՜ռ, այբպձ զ հ՜ջիզռ աՠյզոժճյճոձ ՠս 

ա՜ջիզձ կՠջ՚ ապբջ Մ՜ջպզջճոձ, ձըսզջ՜ժ Սճսջ՝ Էնկզ-

՜թզձ ՜ձնզձն հզղ՜պ՜ժ թձճխ՜ռ ի՜ձ՟ՠջլ թձճխ՜ստձ 

զսջ հզղՠէ զ Տբջփ Ես ազո, ա՜ձ՜ջե՜ձ ՞ջզմո՚ աՄ՜ջպզ-

ջճո ոճսպ՜ձճսձ ժջրձ՜սճջ ՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ Տբջ ՠս Աո-

պճս՜թ ալՠա հզղբ հզսջ ՜ջտ՜հճսդՠ՜ձձփ 

255՜ Փ՜շտ տՠա Կզճձզտճխ ՜ջՠ՞ո՜՞ճհձ, ժզո՜-

՞ձպզ ՠս Դՠկՠպջզ ՜ջ՜ջզմ, ՠջՠտ՜ձլձՠ՜ձ ՜ոպճս՜-

թճսդՠ՜ձ ՠս կզճհ պբջճսդՠ՜ձ՚ Հ՜սջ ՠս Ոջ՟ճհ ՠս Հճ՞սճհձ 

Սջ՝ճհ, ՜հեկ ՠս կզղպ ՠս հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ 

Գջՠռ՜ս Ք՜խճս՜թճհո Եջ՞՜ջ՜ձզձ Դ՜սդզ զ դվ՜ժ՜ձճս-

դՠ՜ձո Հ՜հճռ ՊՂԸ (1449) զ հ՜ղը՜ջիո Հզսոզո՜հզձ զ 

կ՜հ՜տ՜խ՜տզ հՠաջո Կ՜ց՜հզ, զ կՠձ՜ոպ՜ձո Նճջ՜ղբձ, 

գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Եջ՜ղը՜սճջ Սճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թձզձ: Ի 

ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ պՠ՜շձ Գջզ՞ճջզ, Սճսջ՝ Էնկզ՜թձզ 

յ՜պջզ՜ջգզձ Ակՠձ՜հձ Հ՜հճռ ՠս հՠյզոժճյճոճսդՠ՜ձ 

ձ՜ի՜ձկզո ՜հոկ Սճսջղ՜դճհ ՠս ՜կՠձ՜հձ իզսոզո՜ժ՜ձ 

ժճխկ՜ձռ պբջ Մ՜խ՜տզ՜հ ՜ջշզՠյզոժճյճոզ: Ի ՟՜շձ 

ՠս հ՜ձ՝՜ջզ ե՜կ՜ձ՜ժզո զ ձըս՜աՠէ ոճսջ՝ չ՜ձճջբզռո, 

լՠշ՜կ՝ Մ՜ջպզջճո ժջօձ՜սճջզ, իջ՜կ՜ձ՜ս տՠշճհձ զս-

ջճհ ՠս ՠջժջճջ՟ թձրխզ՚ պբջ Ս՜ի՜ժ ՝՜ձ՜ոզջզ զ չ՜հՠ-

էճսկձ պբջ Մ՜ջպզջճո ՠյզոժճյճոզ ՠս ՜ղ՜ժՠջպզ ՠս 

ձըսզջ՜ժզ Սճսջ՝ Էնկզ՜թձզ տջզոպճո՜ժ՜ձ ՜դճշճհ: 

Յզղ՜պ՜ժ զսջ ՠս թձճխ՜ռ զսջճռ ՠս աժձզ ՠժՠէճռ ոճսջ՝ 

գձդՠջռճխ՜ռփ Աջ՟, հՠջՠո ՜ձժՠ՜է ՜խ՜մՠկ ա՜կՠձՠ-

ոՠ՜ձ, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ոկ՜ ժ՜ջ՟՜էճչ ժ՜կ օջզձ՜ժՠ-

էճչ, հզղՠոնզտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խօդո լՠջ աչՠջճյ՞ջՠ-

՜էձ՚ ապբջ Մ՜խ՜տզ՜ ՜ջիզՠյզոժճյճոձ, ճջ արջզձ՜ժձ 

ղձճջիՠ՜ռ ՠս ազսջ թձօխոձ ՠս աՠխ՝՜հջձ զսջ ի՜ձ՟ՠջլ 

ա՜ջկօտ ՠս ա՜ս՜ժօտ. ՜կբձփ Ահէՠս ա՜ղը՜պճխտո զ 

ոճսջ՝ձ ՞զջտո աչՠջճյ՞ջՠ՜է իՠա՜իճ՞զ ոջ՝՜ոձճսձ՟ ՠխ-

՝՜յջո զկ, գոպ իճ՞ճհ՚ ապբջ Ս՜ի՜ժ ժճսո՜ժջօձ ՜՝ՠխ՜ 

ՠս ոյ՜ո՜սճջ ՝՜ձզ, գձ՟ ձկզձ ՠս աիՠա՜իճ՞զ կ՜ձժ՜-

՞ճհձ ժջճձ՜սճջձ` աՄ՜ջպզջճո տըսՠջճջ՟զձ զսջ: Զ՞՜-

խ՜վ՜ջ ոճջզձ, ճջ ա՝՜աճսկ վճսդճչձ ՠս ՜ղը՜պճսդՠ-

՜կ՝ ոզջճչ ՠս իձ՜ա՜ձ՟ ՝՜ջճստ ՞ջՠ՜ռ կՠա ա՞զջտո 

ա՜հո չ՜ոձ ոզջճհ ՜ոպճս՜թ՜հզձ յ՜պճսզջ՜ձ՜ռձ զ հզ-

ղ՜պ՜ժ ՠջզռ ՠխ՝՜ջռո՚ Մ՜ջպզջճո ՠյզոժճյճոզ, ՠս 

պբջ Ս՜ի՜ժզ, ՠս զսջո ՞թճխզ ՠս թձճխ՜ռ կՠջճռ ՠս ՜-

կՠձ՜հձ ա՜ջկզռ ժՠձ՟՜ձՠ՜ռ ՠս ի՜ձ՞ճսռՠէճռփ Ահէՠս 

ած՞ձ՜ա՞ՠ՜ռ ժջօձ՜սճջձ ՠս աՠխ՝՜հջձ զկ, գոպ իճ՞սճհ՚ 

պբջ Սպՠվ՜ձճո ՠս ամ՜ջմ՜ջ՜ժզռ զկ, հզղՠոնզտ զ 

Քջզոպճոփ Դ՜ջլՠ՜է, ՠջժջ՜կ՜թ ՟զկրտ ՜խ՜մՠկ ա՜կՠ-

ձՠոՠ՜ձ աի՜ձ՟զյճխտ ՜հոկ ՞՜ձլզ հզղՠոնզտ զ Քջզո-

պճո Աոպճս՜թ աՠջ՜ըպ՜սճջտձ զկ ՠս աիճ՞ՠսճջ թձօխտձ 

զկ՚ աԿ՜ջ՜յՠպ ջ՜՝ճսձզձ, ՠս աՅճի՜ձբո ջ՜՝ճսձզձ, ՠս 

աՅճչ՜ձբո չ՜ջ՟՜յՠպձ, ՠս ա՜ղ՜ժՠջպ՜ժզռոձ զկ՚ 

աՅ՜ժճ՝, աՍզկբճձ, աԱ՝ջ՜ի՜կձ, հԱոպճս՜թ՜պճսջձ, 

աԱսՠպզտփ Ն՜հՠս ակ՜ջկձ՜սճջ թձրխոձ զկ՚ աՍպՠվ՜ձճո 

ՠս ակ՜հջձ զ[կ]՚ Հշզվոզկբ ՠս ա՜հէ ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ 

կՠջլ՜սճջոձ զկ // (255՝)փ Ահէՠս ա՜շ՜նձճջ՟ ոճսջ՝ 

ճսըպզո` ապբջ Քջզոպճո՜պճսջ ի՜հջ՜յՠպձ, ճջ ՜կՠ-

ձ՜հձ ՜ջ՟ՠ՜կ՝ բ կՠա ՠջ՜ըպ՜սճջ: Եսո ՜շ՜սՠէ՚ զ 

յ՜պծ՜շ ՞ջճռո ի՜ձ՜յ՜ա կճկ պ՜էճչ ՠս էճհո չ՜ոձ 

՞ջՠէճհ ոճսջ՝ ՞ջճռո. Քջզոպճո Աոպճս՜թ ազսջ իճ՞զձ 

էճսո՜սճջբ. ՜կբձփ Ահէՠս աժճժճխ ձզսդո` աԿ՜ջ՜յՠպ 

ժջօձ՜սճջ ՠս աՄժջպզմձ հզղՠռբտ ՜շ Քջզոպճո, ՠս ա՜-

կՠձ՜հձ ՠջ՜ըպ՜սճջոձ կՠջ ա՜շ՜նզձոձ ՠս ակզնզձ ՠս 

աչՠջնզձոձփ Ես Քջզոպճոզ Աոպճս՜թ զկ, ճջ ՜շ՜պձ բ զ 

պճսջո ՝՜ջՠ՜ռ լՠա հզղճխ՜ռ՟ ՠս կՠա հզղՠռՠէճռո ՜շ-

ի՜ո՜ջ՜ժ ճխճջկՠոռզ. ՜կբձ, ՜կբձ ՠս ՠխզռզփ 

Աջ՟, ՠո, ձըս՜ոպ թ՜շ՜հո Աոպճսթճհ՚ Մ՜ջպզջճո 

յզպ՜ժ՜ձճսձ ՠյզոժճյճո ՠ՟զ աոճսջ՝ ՞զջտո ա՜հո ՠս 

ա՜ջթ՜դզ ոժզիձ ՠս ազկ ճոժ՜թ Ասՠպ՜ջ՜ձձ ՠս աղճսջ-

ն՜շձ ՠս ա՝՜այ՜ձՠջձ զ հզղ՜պ՜ժ զձլ ՠս թձճխ՜ռ զկճռ 

զ ՞ՠջՠակ՜ձ ՠս զ ՟՜կ՝՜ջ՜ձզ Սճսջ՝ Լճսո՜սճջմզձ: Ես 

ճմ ճտ ճսձզ զղը՜ձճսդզսձ ի՜ձՠէ զ ՟ջ՜ձբ ոճջ՜՚ ճմ չ՜ջ-

՟՜յՠպ, ՠս ճմ ՠյզոժճյճո, ՠս ճմ ճտ զ տջզոպճձբզռ, ճմ 

հզկճռ ՠս ճմ հ՜սպ՜ջ՜ռ, ճմ ՜ա՞՜ժ՜ձ ՠս ճմ ՝ՠջՠժ՜կ, ճմ 

զ թ՜ձ՜սդզռ ՠս ճմ հ՜ձթ՜ձ՜սդզռ թ՜ըՠէ ՠս ժ՜կ ՞ջ՜-

սՠէփ Ես ՠդբ ճտ հ՜ձ՟՞ձզ չՠջճ՜ո՜ռՠ՜է ՝՜ձզ՟ ՠս ի՜-

ժ՜շ՜ժզ, ակ՜ոձ Յճս՟՜հզ ՜շռբ ՠս աը՜մ՜ի՜ձճս՜ռձ, 

ՠս ՠխզռզձ ձաճչՠ՜է հԱոպճսթճհ զ կ՜ի ՠս զ ժՠ՜ձտ ՠս 

՜շռբ այ՜պզեձ Կ՜հ[ՠձ]զ ՠս աԿճջը՜ ՠս աԴ՜՟՜ձ՜հ, 

՜հէ հ՜սջզձ՜ժ ՠս գձդՠջռճսկձ կզ ըձ՜հՠոռզ, ՠս ըձ՜կճչ 

յ՜իճխտձ ՜սջիձզձ հԱոպճսթճհ. ՜կբձփ 

2. 256՜ (Ջձնճս՜թ) /// Խ՜մ՜պճսջզձ /// Յ՜ժճ-

՝զձ, Սզսկճձզձ, տվՠջձ ձճջ՜՚ Ձզմվ՜ղզձ... Ձ՜ջ՜կզ-

ղզձ (՛) /// Վ՜ջպ՜ղզձ (՛)փ Զճջ Քջզոպճո Աոպճս՜թ 

պ՜ռ հ՜հոկ վճը՜ձ /// ՝՜ջզձ ՠս աՠջժձզռ ՜ջտ՜հճսդզսձ 

աէճսոՠխՠձ յ՜պկճսծ՜ձձ ՠս այո՜ժձ ՜ձդ՜շ՜կ /// 

լ՜հձձ էոՠէ պ՜հ: Ն՜ՠս զձլ՚ ՜ձ՜ջե՜ձզո ճխճջկՠոռզ 

Մ՜ջ՞՜ջ՜հ (՛) ա՜շ՜թՠ՜է ՞ջմզո, ճջ աո՜ժ՜ս յ՜պկճս-

դզսձո ՟ջՠռզփ Ես ՟ճստ, ճչ ոճսջ՝ չ՜ջ՟՜յՠպտ ՠս ՞ջճռ 

՝՜ձզռ ՜ղ՜ժՠջպտ գձդՠջռճխտ հ՜հո ոճսջ՝ պ՜շզո, հզ-

ղՠռբտ զ ոճսջ՝ հ՜խ՜սդձ լՠջ աԱհպօխկզղձ ՠս աՅճչ՜-

ձեոձ ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ ՠս Աոպճս՜թ լՠա 

հզղճխ՜ռ՟ ՠս կՠա հզղՠռՠէճռո ՜շի՜ո՜ջ՜ժ ճխճջկՠոռզ, 

ՠս ձկ՜հ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ Դ՜ջլՠ՜է ՠպճս ժջ-

ժզձ ՜ձ՞՜կ աոճսջ՝ ՞զջտո զ ՟ճսշձ Սճսջ՝ Լճսո՜սճջմզձ, 

/// ազ ՜ձնզձն կձ՜ոռբ, ՠս կՠտ... վ՜շ՜՝՜ձճսդզսձ Գջզ-

՞ճջզ Լճսո՜սճջմզձ /// ՜կբձ փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 255՝ Ի դվզձ ՌՁ ՠս Ա (1632) ՠո՚ Եո՜հՠ՜ չ՜ջ-

՟՜յՠպո ոպ՜ռ՜հ աոճսջ՝ ՞զջտ ա՜հո ՠս հՠպ ՜կ՜ռ զձմ 

՜ձռՠէճռ զ դվզո ՌՃՅԲ (1663), հճջե՜կ ղզձՠ՜է ՜ս՜ջ-



 

պՠռզ աՍճսջ՝ Կ՜ջ՜յՠպո Այջ՜ժճսձՠ՜ռ, ՠ՟զ ո՜ զ 

ոկ՜ հզղ՜պ՜ժ հ՜սզպՠձ՜ժ՜ձփ Աջ՟, ճջտ օ՞պզտ զ ոկ՜-

ձբ, ՜խ՜մՠկ հզղՠէ ազո թձրխճչտ զկճտ ՠս աՠխ՝՜հջձ զկ՚ 

աՅճի՜ձ ՝՜ձզ ոյ՜ո՜սճջձփ 

383՝ Զոպ՜ռօխո չՠջնզձ` ապբջ Եո՜հզ չ՜ջ՟՜-

յՠպո Կ՜ջծ՜ս՜ձ՜ռզ ղզձճխ Սջ՝ճհ Կ՜ջ՜յՠպզո հզ-

ղՠոռզփ Զզ ՝՜աճսկ ՜ղը՜պՠռզ ո՜ժո ղզձճսդՠ՜ձ կզձմ 

ազ զ կ՜ի ՠսո չ՜ջՠռ՜հ, աճջ Տբջձ ՜կՠձ՜հձ ՜ա՜պՠ՜ռ 

՜հձկ՜ձբփ 

2. Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ Ա՜ Թվզձ ՌՂԹ (1650) 

Ն՜ս՜ո՜ջ՟զ Է (7) իճժպՠկ՝ՠջզ ԺԶ (16) Գ՜կ՜խզբէձ, 

ՠս Եխո՜հձ ծճջպ կպ՜ձ Սճսջ՝ Կ՜ջ՜յՠպըձփ 

3. (ԺԷ—ԺԸ ՟՟., ճջճղ ՝՜շՠջ նձնճս՜թ) Յզղ՜պ՜ժ բ 

Ք՜խճս՜թճհո պբջ /// ՠյզոժճյճոզձ, զ ՟ճսշձ Սճսջ՝ 

Լճսո՜սճջմզձ. ՠո՚ Պ՜սխճո ՜ս՜՞ՠջՠռո չժ՜, ՠո՚ յ՜ջճձ 

Վ՜ջ՟՜ձո չժ՜, Ա՝ջ՜ի՜կ չ՜ջ՟՜յՠպո չժ՜, ՜ս՜՞ՠ-

ջբռո՚ Մժջպզմ բջ չժ՜, ՠո՚ պ՜ձճսպբջո Հ՜ջ՜յՠպփ 

ՆԿԱՐՉԱՓՈՐՁ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 383՝ (ա՜ձ՜ա՜ձ պ՜շՠջ)փ 

1204 
Ժ Ո Ղ Ո Վ Ա Ծ Ո Յ  

Ս՜ձ՜իզձ ՈՁ — 1231 

ԳՐԻՉ՚ Մ՜պդբճո, Սպՠվ՜ձձճո, Կ՜ջ՜յՠպփ ԿԱԶՄՈՂ՚ Յճս-
ոբվփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Հ՜կ՜ա՜ոյփ 

ԹԵՐԹ՚ 325փ ՊՐԱԿ՚ Ա—Ճ×8 (Հ 6, Ճ 5) + Ա—Ը×12 (Է, Ը 11) 
+ Ա—Բ×10+1×7+1×6+Ճ—Մ×12+1×13+1×8+1×6փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ 
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 25×16,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ 
ՏՈՂ՚ 26—33փ ԿԱԶՄ՚ ոՠս ժ՜ղզ, կզնճսժգ ոպճս՜ջ՜դճսխդ, էճսո՜ձ-
ռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդզսձզռ ՝ձ՜՞զջգ ՠխթճս՜թփ 
Կ՜ակզ ժ՜ղզձ տՠջթճս՜թ, կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

1. 1՜—16՜ [Պ՜պծ՜շ Ս՜խկճո՜ռ Դ՜սդզ] — /// 

պՠո ազ՜ջ՟ զռբ, ազ ա՜հէ ե՜կ՜ձ՜ժոձ... ՠս ոզջպ կ՜ջ-

՟ճհ ճմ ՜ձժ՜ս, աճջ յ՜պջ՜ոպՠ՜ռ Աոպճս՜թ ոզջՠէՠ՜ռ 

զսջճռ, ճջճսկ վ՜շտ... ՜հեկ ՠս կզղպփ 

2. 16՜—50՜ Եյզվ՜ձճո (= Թբճ՟ճջՠպճո 

Կզսջ՜ռզ, REA, t XII. 1977, p. 172—3) Մՠժձճսդզսձ 

(= Ն՜ը՜՟ջճսդզսձ) հՠջ՞ո ձճս՜՞՜ռ Ս՜խկճո՜ջ՜ձզ 
Դ՜սզդ — Զ՜կՠձ՜հձ զձմ, աճջ ՜ո՜ռ ի՜հջձ կՠջ Ադ՜-

ձ՜ո... 

3. 50՜—62՜ [Ի կՠժձճսդՠձբ Ասՠպ՜ջ՜ձ՜ռ — 

Բ՜ձ.] Մզձմ՟ՠշ ՞ձ՜հջ Յզոճսո գձ՟ ՠաջ թճչճսձ Գ՜էզ-

է՜ռսճռ...փ [Մՠժձճսդ.] Յճի՜ձձբո ՜հէ ՜ա՞ ՜ոբ... 

4. 62՝—75՝ Տՠ՜շձ Նՠջոզոզ Յզձձ ՠջ՜ձճսդզսձձ 

ՠ՟ՠ՜է զ ՝՜ակ՜ռ — Ք՜ձազ ոճչճջճսդզսձ բ Աոպճս-

թճհ... 

5. 75՝—6՝ Տՠ՜շձ Եվջՠկզ զ Մՠժձճսդՠձբ Ասՠ-

պ՜ջ՜ձզձ Յճի՜ձձճս — Ի՝ջՠս ա՝՜ձ գձ՟ ՜ոճխզձ զս-

ջճսկ ժռճջ՟բ... 

6. 76՝—93՜ Տբջ Եվջՠկզ Աշ՜ժ՜սճջ ՝՜ձզռձ Ա-

սՠպ՜ջ՜ձզձ դ՜ջ՞կ՜ձճսդզսձ — Նկ՜ձ ՠձ ի՜ս՜պտ 

Տՠ՜շձ կՠջճհ ղզձճս՜թճհ... 

7. ՜. 93՜—111՜ Ի՞ձ՜պզճոզ ՠյզոժճյճոզ Ի 

կՠժձճսդՠձբ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ Ղճսժՠ՜. Խ (40) րջՠ՜ ՞՜-
էճսոպձ Տՠ՜շձ զ պ՜ծ՜ջձ — Ես ճ՛ջ զռՠձ ՜հո ՜սճսջտ 

ոջ՝ճսդՠ՜ձ... 

՝. 111՜—48՜ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ Մՠժձճսդզսձ գոպ 

Ղճսժ՜հ — Ես զ՝ջՠս պզս ՠխՠս, ՠէ ՞ձ՜ռ հ՜ձ՜յ՜պ... 

8. ՜. 150՜—61՝ Վՠջէճսթճսդզսձ գձդՠջռճս՜թճռ 

ի՜ձ՟ՠջլ ՜հէ — Աոպճս՜թ՜հզձ զջ՜՞ճջթճսդՠ՜ձռ 

յ՜ջպ բ հԱոպճսթճհ ոժզա՝ձ ՜շձՠէ... 

՝. 161՜—70՜ Թե ազձմ ըճջիճսջ՟ զկ՜ոռճստ 

Ճջ՜՞՜էճսռզ ՜սճսջձ, ճջ ՜ջպ՜տճհ ճսդՠջՠժ ՜սճսջռձ 
աժ՜ջ՞ ժ՜ձճձզձ ճսձզ — Հ՜հջձ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձճսդՠ-

՜ձ Գջզ՞ճջզճո... 

՞. 170՜—2՜ Թբ չ՜ոձ բ՛ջ աժձզ Աոպճս՜թ՜-

հ՜հպձճսդՠ՜ձ ահզղ՜պ՜ժ ոջ՝ճհձ Պՠպջճոզ ՠս Ա՝ՠ-
ոճխճկ՜հ պ՜սձե ՠժՠխՠռզ ՠս աժձզ ՜հձջ աՄՠթզձ Աձ-

պճձզ ՠս ադ՜՞՜սճջզձ Թՠճ՟ճոզ — Ահոյբո ճսո՜տ հ՜-

ս՜ձ՟ճսդՠձբ ի՜ջռ ոջ՝ճռ... 

՟. 172՜—3՝ Յ՜խ՜՞ո Ք՜շ՜ոձ՜սջՠ՜ ՞՜էոպՠ-

՜ձ Տՠ՜շձ զ պ՜ծ՜ջ — Ասջզձ՜ռձ իջ՜կ՜հՠ՜է բջ, դե. 

Կզձ ճջ թձ՜ձզռզ... 

ՠ. 173՝—6՜ Յ՜խ՜՞ո Աշ՜ն՜սճջ՜ռ յ՜իճռ — 

Բ՜աճսկ յ՜պծ՜շտ ՜ո՜ռզձ չ՜ջ՟՜յՠպտ Հ՜հճռ... 

ա. 176՜—7՜ Յ՜խ՜՞ո Ք՜շ՜ոձճջ՟՜ռ յ՜իճռձ 

— Վ՜ոձ գձ՟՜ջլ՜ժ՜՞ճհձ ՠս ՠջժ՜ջ ՜ոՠէճհ... 

բ. 177՜ Յ՜խ՜՞ո ՠս զձձ՜սջՠ՜հ ղ՜՝՜դճսռձ ՠս 

զձձ՜սջՠ՜հ յ՜իճռձ — Աջ՟, ՠ՜սդձ բ գոպ ղ՜՝՜-

դճսռձ... 

գ. 177՝—8՜ Վ՜ոձ բ՛ջ հճսջ՝՜դճս ՠս զ մճջՠտղ՜-

՝՜դճս գձդՠջռճս՜թճհձ դզջ — Աջ՟, հճսջ՝՜դճս՚ չ՜ոձ 

ձ՜ը՜ի՜սջձ... 

դ. 178՜—9՜ Վ՜ոձ բ՛ջ մճջՠտղ՜՝՜դճսձ ՠջժճս 

գձդՠջռճս՜թճչ չ՜ջզ ժ՜ջ՞ձ ՠս հճսջ՝՜դճսձ՚ ՠջՠտ — 

Աջ՟, մճջՠտղ՜՝՜դզձ ճջյբո ժ՜ձը՜ս ռճսռ՜տ... 

ե. 172՜—96՝ Վ՜ոձ ՜շ՜նզձ գձդՠջռճս՜թզձ, ճջ 

՜շ ՠջ՜ը՜հո հԵո՜ՠ՜հ, ճջ ՜ոբ. Լճս՜ռ՜ջճստ — Աջ՟, 

ոճսջ՝ ՠս Մՠթձ Կզսջՠխ.. 

ե՜. 196՝—7՝ Խճջիճսջ՟ ՜շ՜նզձ մճջՠտղ՜՝՜դզձ 

ՠս պՠոճսդզսձ ձճջզձ — Աջ՟, ՜շ՜նզձ մճջՠտղ՜՝՜դզձ 

գձդՠջռճս՜թձ... 



ե՝. 197՝—9՝ Խճջիճսջ՟ ՜շ՜նզձ ճսջ՝՜դզձ ՠս 

պՠոճսդզսձ — Ահոյբո հ՜սճսջ հճսջ՝՜դզձ հզղ՜պ՜ժզ... 

ե՞. 199՝—204՝ Խճջիճսջ՟ ՠջժջճջ՟ ղ՜՝՜դզձ ՠս 

պՠոճսդզսձ ձճջզձ — Աջ՟, ՠջժջճջ՟ ղ՜՝՜դճսձ գձդՠջ-

ռճս՜թձ... 

ե՟. 204՝—6՜ Խճջիճսջ՟ ՠջժջճջ՟ մճջՠտղ՜՝՜դզձ 

ՠս պՠոճսդզսձ ձճջզձ — Աջ՟, ազ ոպճսՠջ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜է 

՝՜ջՠ՜ռո... 

եՠ. 206՜—8՜ Խճջիճսջ՟ ՠջժջճջ՟ ճսջ՝՜դճսձ ՠս 

պՠոճսդզսձ ձճջզձ — Ես յ՜իՠոռՠո այ՜պճսզջ՜ձո ՠս 

ազջ՜սճսձո... 

եա. 208՜—10՝ Խճջիճսջ՟ ՠջջճջ՟ մճջՠտղ՜՝՜դզձ 

ՠս պՠոճսդզսձ — Աջ՟, հՠպ ՜հոճջզժ ծ՜ձ՜յ՜ջի ՜ձ-

ժՠ՜է... 

եբ. 210՝—2՜ Խճջիճսջ՟ ՠջջճջ՟ ճսջ՝՜դզձ ՠս 

պՠոճսդզսձ ձճջզձ — Դ՜ջլՠ՜է ա՞ճսղ՜ռճսռ՜ձբ գձդՠջ-

ռճս՜թո... 

եգ. 212՜—3՜ Խճջիճսջ՟ մճջջճջ՟ մճջՠտղ՜՝՜դզձ 

— Դ՜ջլՠ՜է ՜հէ պՠո՜ժ ՜շ՜տզձճսդզսձ ճսոճսռ՜ձբ... 

եդ. 213՜—5՜ Խճջիճսջ՟ մճջջճջ՟ ճսջ՝՜դզձ ՠս 

պՠոճսդզսձ — Ես ՠխՠս հՠպ տ՜շ՜ոճսձ պճսըձնՠ՜ձ... 

զ. 215՜—7՜ Խճջիճսջ՟ իզձ՞ՠջճջ՟ մճջՠտղ՜՝՜-

դզձ ՠս պՠոճսդզսձ ձճջզձ — Դ՜ջլՠ՜է ՠս ՜ոպ ՜շ՜սՠէ 

ՠսո հ՜խդ՜ժ՜ձ գձդՠջռճս՜թ՜ստո... 

զ՜. 217՜—9՝ Խճջիճսջ՟ իզձ՞ՠջճջ՟ ճսջ՝՜դզձ 

ՠս պՠոճսդզսձ ձճջզձ — Ի ե՜կ՜ձ՜ժզձ հ՜հձկզժ ՜ոբ 

ռզո... 

զ՝. 219՝—22՜ Խճջիճսջ՟ չՠռՠջճջ՟ մճջՠտղ՜՝՜-

դզձ — Այ՜, ՟՜ջլՠ՜է, զ չՠռՠջճջ՟ ղ՜՝՜դճսսձ ՜շ՜-

տբ... 

զ՞. 222՜—5՜ Խճջիճսջ՟ չՠռՠջճջ՟ ճսջ՝՜դզձ ՠս 

պՠոճսդզսձ ձճջզձ — Ահո գձդՠջռճս՜թո էզ բ հճսոճչ ՜-

սՠպՠ՜ռ... 

զ՟. 225՜—7՝ Վ՜ոձ բ՛ջ զ Սզճձ ժ՜պ՜ջզ ըճջ-

իճսջ՟ մճջՠտղ՜՝՜դզ ՠս ճսջ՝՜դճս — Իոժ զ Սզճձ ժ՜-

պ՜ջՠէ աըճջիճսջ՟ մճջՠտղ՜՝՜դճս... 

զՠ. 227՝—31՜ Խճջիճսջ՟ Ղ՜ա՜ջճս հ՜ջճսդՠ՜ձ 

ՠս ՟զպ՜սճջճսդՠ՜ձ ձճջ՜ — Եջզռ ե՜կ՜ձ՜ժ՜ռ ձժ՜-

ջ՜՞ջՠկ... 

զա. 231՜—6՝ Խճջիճսջ՟ կՠթզ պ՜սձզձ, ճջ ժճմզ 

[Ո]խճ՞ճկՠ՜ձ ՠս պՠոճսդզսձ ձճջզձ — Կ՜ձըոպճսծ՜ն-

՞զպճսդՠ՜կ՝ զ Սճսջ՝ Հճ՞ճհձ էռՠ՜է... 

զբ. 236՝—8՜ Թբ ճջյբո Զ՜պժզ ղ՜՝՜դճս յ՜իտ 

կզ՜ձ՜ ըճջիջ՟ճչ գձ՟ ՜ջ՜ջմճսդ[ՠ՜ձ] ՜սճս[ջ] — 

Աոպճսոպ ՞զպ՜ոռբո, դբ աճջյզոզ... 

զգ. 238՜—9՝ Խճջիճսջ՟ կՠթզ ՠջժղ՜՝՜դճս — Ի-

ոժ Զ՜պժզ ղ՜՝՜դճս ժ՜ձճձձ ա՜պճսռՠ՜է... 

զդ. 239՝—41՝ Խճջիճսջ՟ Մՠթզ ՠջՠտղ՜՝՜դզձ ՠս 

պՠոճսդզսձ ձճջզձ — Եջՠտղ՜՝՜դզ ՜ո՜ռՠ՜է ժ՜ձճձ ՠս 

գձդՠջռճս՜թձ զ Ծձձ՟ճռ... 

9. 242՜—58՜ Պ՜պծ՜շ հճչ՜ձ՜ժ՜ծՠկ ՞՜էո-

պՠ՜ձ Տՠ՜շձ կՠջճհ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ զ Սճսջ՝ տ՜-
խ՜տձ Եջճսո՜խբկ հԱոպճս՜թ՜ղճսձմ ՞ջճռ ՠս զ իճ՞ՠէզռ 
կՠժըձմ՜ռ ՠս զ ՝՜ձզ՝ճսձ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ Ժճխճչՠ՜է 

Քՠջճչ՝բզ ճսկՠկձ ՜ձյզպ՜ձ ՜ղ՜ժՠջպզ ՝՜ձզռ Յզ-
ոճսոզ, աճջ կՠթ՜ս ՜ղը՜պճսդՠ՜կ՝ ի՜ս՜տՠռզ ո՜-
ժ՜ս զձմ զ կբձն հ՜սՠէՠ՜է զ ՝՜ձձ — Զկՠթ՜ոտ՜ձմ ՠս 

ապզՠաՠջ՜թ՜՞ թ՜՞ճսկձ զկ՜ձ՜էզ ՜ջՠ՞՜ժ՜ձձ... 

Տյ. «Էնկզ՜թզձ», 1998, Դ, բն 58—63, Ե 28—40, B, 

ձ՜ՠս կ՜պՠձ՜՞զջտ Հ՜հճռ, Թ, բն 722—743, B: 

10. ՜. 258՝—70՝ Սժզա՝ձ ՠս յ՜պծ՜շ ՜շ՜ժ՜-

սճջ ՝՜ձզռձ Սճխճկճձզ հ՜հձ, ճջ ՜ոբ. Ոսձ՜հձճսդզսձ 
ճսձ՜հձճսդՠ՜ձռ: Ես աճջ ժ՜կզռզ ճտ զ ձճհձ ՞ջճռ ձճ-
ջզձ Քՠջճ՝բզ — Ի կ՜ջ՞՜ջբոձ ՞ճչՠէզձ ՠս զ դ՜՞՜-

սճջոձ ռ՜ձժ՜էզձ... 

Օջ. պյ. Մ՜պՠձ՜՞զջտ ի՜հճռ, Թ, բն 744—48: 

՝. 270՝—2՜ Ի ՝՜ձձ Սճխճկճձզ, ճջ ՜ոբ. Տբջ 

ոպ՜ռ՜ս ազո ոժզա՝ձ — Բ՜աճսկ զջ՜ստ ճջձ ՜շզձ իՠջ-

լճս՜թճխտ զ ՝՜ձո... 

11. 272՜—303՝ Պ՜պծ՜շ Քջզոպճո թձՠ՜է Ճ՜-

շզձ, Գջզ՞ճջզ Աոպճս՜թ՜՝՜ձզ Ն՜ազ՜աճս ՠյզոժճ-
յճոզ — Աոպճս՜թ՜հ՜հպձճսդՠ՜ձո ըճջիճսջ՟ հ՜հպձ՜-

յբո տ՜ջճաՠ՜է թ՜ձճսռ՜ս... 

12. 303՝—12՜ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձ Վՠջ՜վճըկ՜ձ 

պ՜սձզ Աոպճս՜թ՜կ՜սջձ Մ՜ջզ՜կճս — Աջ՜ջզմձ Աո-

պճս՜թ ՜ջ՜ջ աէճսո՜սճջո կՠթ՜կՠթո... 

13. 312՜— 5՜ Պ՜պծ՜շ Դ՜սզդ ՠս Յ՜ժճ՝՜ 

պ՜սձզձ — Աոպճս՜թ՜հզձ ՝՜ձզռո ՟զպ՜սճջճսդՠ՜ձ 

ձ՜ը... 

14. 315՜—25՝ Յ՜խ՜՞ո ՠժՠխՠռճ ըճջիջ՟՜թճս-

դՠ՜ձ ՜ո՜ռՠ՜է — Բ՜ջՠ՝՜ձՠռբտ աԱոպճս՜թ հՠժՠխՠ-

ռզ... գձ՟բջ ձ՜ձզջ ըճջիջ՟ճչ ոպճջ՜տ՜ջղ ՠխՠձփ 

15. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձ ԺԸ ՟., ՝ճէճջ՞զջ] 
148՝ [Սզկբճձզ ՠյզոժճյճոզ (Ջճսխ՜հՠռսճհ) 

Դջճս՜պզտ հճսըպձ Հ՜սճսռ դ՜շ] — Սճսջ՝ ի՜յջտ ճս 

ՠխ՝՜յջտ զ կզ՜՝՜ձ /Դճստ էոՠռբտ ո՜ժ՜սզժ ՝՜ձ... 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԿԻ 

16՜ Քջզոպճո Աոպճս՜թ զ տճ ոճոժ՜էզ ՞՜-

էոպՠ՜ձ՟ ճխճջկՠ՜ ոպ՜ռճխզ ոճջ՜՚ Հ՜կ՜ա՜ոյզո, ՠս 

ՠխ՝՜սջ զսջճսկ՚ Պբէբէզձ, ճջ հ՜հոկ ՜կզ վճըՠռ՜ս զ 

Քջզոպճո. ՜կբձփ 

50՜ Յզոճսո՚ Հ՜սջ Մզ՜թզձ, հզղՠ՜ զ տճսկ ՜ջտ՜-

հճսդզսձ՟` աի՜հջ Հ՜կ՜ա՜ոյձ ՠս աթձ՜սխո զսջ. ՜կբձփ 

133՜ Ոչ ոճսջ՝ չ՜ջ՟՜յՠպ զ հ՜ջե՜ձ՜սճջ հ՜-

խ՜սդո տճ հզղՠ՜` աի՜հջ Հ՜կ՜ա՜ոյձ ՠս աթձ՜սխո զսջ 

ՠս աՠխ՝՜հջձ զսջ, ճջ հ՜հոկ ՜կզ վճըՠռ՜ս զ Քջզոպճոփ 

219՝ Ես ազո՚ Մ՜դբճո, ճջ ժ՜ղժ՜ձտՠ՜է ժ՜կ ՝՜-

աճսկ կՠխ՜ստ, հզղՠռբտ Քջզոպճոփ 



 

324՝ Թ[վզձ] ՈՁ (1231) ՞ջՠռ՜ս ՜ոպճս՜թ՜հզձ 

գձդՠջռճս՜թզո Մՠժձճսդզսձո զ կՠթ՜իշմ՜ժ Ոսըպո 

Ս՜ձ՜իզձո զկճչ լՠշ՜կ՝` Մ՜դբճոզ, աճջ ՞ջՠռզ զձլ զ 

չ՜հՠէճսկձ ՠս ճմ ե՜կ՜ձՠռզ զ ո՜ ճսջ՜ը՜ձ՜է, ՜հէ ՜-

ս՜ձ՟ՠռզ աո՜ ոզջՠէզ ճսոճսկձ՜ժռզ զկճհ՚ Սպՠվ՜ձձճ-

ոզ ՠս ՠո ժզո՜սջՠ՜ ՞ձ՜ռզ հ՜ղը՜ջիբ ՠս ոճս՞ կՠթ դճ-

խզ ոզջՠէՠ՜ռ զկճռ, կ՜ձ՜ս՜ձ՟ ի՜ջ՜ա՜պ ՠխ՝՜սջձ զ-

կճհ՚ Կ՜ջ՜յՠպզձփ Ես ՠո՚ Կ՜ջ՜յՠպո, ՜շՠ՜է ահզղ՜-

պ՜ժ՜ջ՜ձ ՞ջՠռզ ը՜ս՜ջՠ՜է ՜մ՜ստ ՠս կ՜ձջՠխ լՠ-

շ՜ստփ Աջ՟, ճջ ժ՜ջ՟՜հտ հզղՠոնզտ` աՄ՜դբճո ՠս աը՜-

ս՜ջՠ՜էո՚ Կ՜ջ՜յՠպ ՠս Սպՠվ՜ձձճո չ՜հՠէճխ ՞ջճռոփ 
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 ԺԴ — XIV 

ԳՐԻՐՉ՚ Ս՜ջ՞զո ՜՝խհ.փ ՍՏԱՑՈՂ՚ Գջզ՞ճջ տիհ.փ 
ԹԵՐԹ՚ 201. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—2՜, 198՜—9՝փ ՊՐԱԿ՚ 

1×3+Ա—ԺԷ×12 (Ա, ԺԵ՚ 11, ԺԷ 6) + 2×1փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒ-
ԹԻՒՆ՚ 24,3×16փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 40փ 
ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜-
շգ՚ ՟ջ՜ղկ՜ա՜ջ՟ ժպ՜ս, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ՚ Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 3՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձ 98՝, 117՜փ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջ-
կզջ, ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձփ 

 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջփ 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 3՜—196՝ Հ՜կ՜շ՜սպ եճխճչճսկձ Մՠժձճսդՠ-

՜ձ ոճսջ՝ կ՜ջ՞՜ջբզձ Եո՜հՠ՜հ զ էճսո՜սճջ կՠժձմ՜ռ 
ոջ՝ճհ ի՜սջձ՚ Եվջՠկզ, Յճի՜ձձճս Ոոժե՝ՠջ՜ձզ, Կզսջ-

խզ Աէՠտո՜ձ՟ջճս ի՜հջ՜յՠպզ, իջ՜կ՜ձ՜ս պՠ՜շձ 
Հ՜հճռ Հՠդկճհ Գբճջ՞ՠ՜ չ՜ջ՟՜յՠպզ ՜ջ՜ջՠ՜է 

Տՠո լՠշ. 1208, 1՜—190՝. Նը./3՜—4՝փ § ՜—

ժա/4՝—196փ 

— Ի էճսո՜ձռո՚ իՠխզձ՜ժ՜ձզղ ՜ձճսձձՠջ, յջ՜ժ՜ձզղ 

՝՜շՠջ ՠս չջզյ՜ժ՜հզձ ճսխխճսկձՠջփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

65՜ Զձճս՜ոպ ՞ջզմ` աՍ՜ջ՞զո ՜՝ՠխ՜հ, ՜խ՜մՠկ 

հզղՠէփ 

98՝ Զոյ՜ո՜սճջ ՝՜ձզո` Գջզ՞ճջ տ՜ի՜ձ՜հ ՜խ՜-

մՠկ հզղՠէ զ Տբջփ Ես գձ՟ ձկզձ աձճս՜ոպ ՞ջզմ` աՍ՜ջ՞զոո 

՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ Տբջփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 197՜ Ի դվ՜՝ՠջճսդՠ՜ձո Հ՜հճռ ՊԺԶ (1367)—

ձ, զ հ՜կոՠ՜ձձ կ՜հզոզ Զ (6) ՜սջձ, զ հ՜ս՟կ՜ձբ ո՜պ՜-

ձ՜հզ ՜ջ՜ջ ա՜սջ՜եճխճչտ ՜կզջ՜հզձ Տ՜ջոճհ՚ Մզձմ՜տ 

՜ձճսձ: Ժճխճչՠ՜ռ զ Շ՜կ՝ճսձ իզթՠէբձ տ՜ձզ ճջ ժ՜-

ջ՜ռ ՠս աճսջ՜ժզջ դճսջտկ՜ձձ ա՜կբձձ ՠս ՜հէ ՝՜աճսկ 

ը՜ջ՜կձռզտ: Ես ՠջՠժ զ չՠջ՜հ ՜դճշ՜ձզոպ ՝ՠջ՟զձ 

Սըոճհ զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձձ պՠ՜շձ Մՠոջճյ՜ ՠս զ 

դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ Հ՜հճռ Եջժջճջ՟ Կճոպ՜ձ՟ՠ՜՚ ճջ՟զ 

զ Քջզոպճո ի՜ձ՞ճսռՠէճհձ ՜կՠձ՜՞ճչճսդՠ՜ձռ ՜ջե՜-

ձ՜սճջզձ կՠթ ՠս իա՜սջզձ ՠս ՜կՠձ՜կՠթ ն՜կ՝էզձ Հ՜ճռ` 

յ՜ջճձ Հՠդկճհ, ՠս զ ՞ճսձպճսոպ՜յէճսդՠ՜ձձ Հ՜հճռ` 

յ՜ջճձ Բ՜աճսհզ, յ՜ջճձ Լՠսճձ, յ՜ջճձ Բ՜աճսձՠձռ 

ճջ՟ճհ ՠս զ հ՜վ՜ք կ՜ջ՜ն՜ըպճսդՠ՜ձձ Հ՜ճռ` յ՜ջճձ 

Լզյ՜ջզպ, յ՜ջճձ Թճջճո ՜ս՜ք կ՜ջ՜ն՜ըպճսձ ճջ-

՟ճհձփ Ն՜հ զ ձճհձ դզվո, ճջ զ չՠջճհ բ  զ Զ (6)—ձ զ կ՜-

հզոձ ՠջՠժ զ հ՜ձռկ՜ձռ Կզձ՟զիձ ՝՜աճսկ իզթկ՜ձ իզթՠ-

էճչ ՠս ՜հէ ղ՜պ իիպիչ՜ժ՜ստ, ճջ // (197՝) բզձ զ՝ջՠս 

ԺԲՌ (12000) կ՜ջ՟ ՠս ՜հէ ՜սՠէզ: Ն՜ հ՜նճխճսդՠ՜կ՝ձ 

Յզոճսոզ Քջզոպճոզ, ՠէ՜ս դ՜՞՜սճջձ գձ՟՟բկ ձճջ՜հ 

Հ՜հճռ Կճոպ՜ձ՟զձ ՠս ՟ջզձ ժշզչ իճխկձ՜ժշզչ: Ես զ 

հ՜իբձ ոճսէտ՜ձզձ իջ՜կ՜ձ դ՜՞՜սճջզձ ժշչզէ գձ՟ 

ձճո՜հ ՠս ՜հէ ճմ ՠխՠս, ՝՜ակճսդզսձձ տ՜խ՜տզձ՚ իՠթ-

կ՜ձտ ՠս իՠպզչ՜ժտ զժզջ բզձ զ ՝ՠջ՟ձ ազձմո զսջՠ՜ձռ: 

Ես զ կզսո ՜սջձ հխջժՠ՜ռ ՟ՠոյ՜ձ ՜շ դ՜՞՜սճջձ, ճսաՠ-

էճչ իջ՜կ՜ձ պ՜էճհ, ՠդբ. Գ՜կ ՜շ՜նզ տ՜խ՜տզձ զ 

ցշճսծ չ՜ոձ պՠո՜ձՠէճհ ատ՜խ՜տձ: Ես ՠջ՝ ՞՜հջ ձ՜հ 

ը՜՝ձ՜ստ կպ՜ձբջ զ տ՜խ՜տձ ճս ՜հջբջ ՠս ՜հոյզոզ 

ը՜՝բճսդՠ՜կ՝ ճսաբջ ՟՜չ՜ծ՜ձՠէ ատ՜խ՜տձ: Ես զ կզսո 

՜սջձ, ճջ բջ զ հ՜[կ]ոճհո Ը (8) ՜սջձ զ հ՜վճսջձ Կՠջյզ-

ղ՜՝՜դ, զսջ զնչ՜ձտձ բաջ զ չՠջ՜ ՞ՠպզձ Մ՜ըդէխ՜: 

Ն՜յ զ դճխ զ պՠխձ ՠս աչջ՜ձզձ տղպ՜թ ՠս ազսջ կ՜ծ՜-

շճոպճսձձ ՠս ա՜հէ թ՜ձ՟ջճսհտձ ՠս ի՜շ աա՜սջտձ զսջ ՠս 

ՠջՠժ ՟բյ Շ՜յէըՠջճհձ տ՜ջձ ճս զջՠժ ՟բյզ Կջպճս-

ձ՜ժզձ Ք՜ջտզդձ ճս Իյոէՠձռ ՜թչճստձ /// (ղ՜ջ. դՠջզ) 

2. 196՝ (ԺԴ ՟.) Ոչ ՠջն՜ձզժ ՠս յ՜պճսՠէզ ՠխ-

՝՜ջտ, ճջտ ՜սկպզտ զ ոկ՜ձբ, հզղՠռբտ աՍպՠվ՜ձճո ՜-

՝ՠխ՜հ կզճչ Աոպճս՜թ ճխճջկՠ՜զս ՠս Քջզոպճո ալՠա հզ-

ղբ ՜ջտ՜հճսդզսձփ 

3. 196՝ (1689 դ.) Եո՚ Վ՜ջ՟՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպ, հճջ 

/// հԱշ՜ժ՜ռ բջ դվզձ ՌՃԼԸ (1689) /// (դՠջդգ տ՜հտ՜-

հճս՜թ)փ 
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 ՌՀԵ — 1626 

ԳՐԻՉ՚ Աոպճս՜թ՜պճսջ ոջժ.փ ԿԱԶՄՈՂ՚ Կ՜ջ՜յՠպփ ՍՏԱ-
ՑՈՂ՚ Ղճսժ՜ո չջ՟.փ 

ԹԵՐԹ՚ 356. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—5՝, 351՝—5՝փ ՊՐԱԿ՚ 2×4+Ա—
ԻԹ×12 (ԻԸ՚ 13, ԻԹ 11) + 4×1փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵ-
ԾՈՒԹԻՒՆ՚ 21,5×15փ ԳԻՐ՚ ՠջժոզսձփ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 24փ 
ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟, ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ ՟շձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ 
պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժպ՜սփ 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 6՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձ (6՜)փ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜-
՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ոՠսփ 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Թճսխդտ Պրխճո ՜շ՜տՠէճհձփ 
ԺԱ—ԺԲ ՟՟.փ 2 (Ա—Բ) + 2 (Գ—Դ), ոպ՜ռճս՜թ 2 ՜շ՜ձլզձ դՠջ-
դՠջզ գձ՟է՜հձ՜ժզ ի՜պճսկզռ (ոպճջզձ կ՜ոզռ ի՜պճս՜թ 3—4 
պճխ), գձ՟ՠջժ՜հձ՜ժզ ՠաջ՜ի՜պճսկզռ ՠս ՠջժպ՜ժճսկզռփ Մ՜՞՜-
խ՜դ, կզ՜ոզսձ (ոժա՝ձ՜յբո՚ ՠջժոզսձ), ՝ճէճջ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջ, 
էճսո՜ձռ՜ա՜ջ՟՚ ՠժՠխՠռզ (Գ՜)փ Կ՜ջ՟՜է՚ Բ՜, Ա՝, Ա՜, Բ՝, Գ՜, 
Գ՝. «///Մզ էտ՜ձզջ ՠս ըջ՜պճս Տՠ՜շձ... Աշ ՠ՝ջ՜հՠռզո ՞ջՠռ՜ս 
Իպ՜խզ՜ զ լՠշձ Տզկճդբզ. պճսձտ ՁԳ (83)» (Ե՝ջ. ԺԲ 6 — ԺԳ 25: 
Գ՝, Դ՜, Դ՝ «Գէճսըտ Աշ՜նձճհ դխդճհձ Տզկճդբզ... Տզկճդՠ՜հ ճջ՟-
սճհ ոզջՠէսճհ ի՜ս[՜պճչտ]» (Ա. Տզկճդ. Ա 2)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջփ 

 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 6՜—350՜ Հ՜կ՜շրպ եճխճչճսկձ Մՠժձճս-

դՠ՜ձ ոճսջ՝ կ՜ջ՞՜ջբզձ Եո՜հՠ՜հ զ էճսո՜սճջ կՠ-
ժձմ՜ռձ՚ պՠ՜շձ Եբջՠկզ Խճջզձ Աոճջսճհ, Յճչի՜ձձճս 

Ոոժբ՝ՠջ՜ձզ, Կզսջխզ Աէբտո՜ձ՟ջ՜ռսճհ իջ՜կ՜ձ՜ս 
պՠ՜շձ Հ՜հճռ Հՠդկճհ, էճսո՜սճջ չ՜ջ՟՜յՠպզ Գբճջ-
՞ՠ՜ ՜ջ՜ջՠ՜է 

Տՠո լՠշ. 1209, 1՜—190՝. Նը./6՜—9՝փ § ՜—

ժա/9՝—350՜փ 

— Ի էճսո՜ձռո իՠխզձ՜ժ՜ձզղ ՜ձճսձձՠջ, յջ՜ժ՜ձզղ 

պ՜շՠջ, չջզյ՜ժ՜հզձ ճսխխճսկձՠջփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

350՜ (Գջմզ)՚ Փ՜ՙշտ տՠա, Կզճձզտրխ ՜ջՠ՞ո՜՞ճհձ 

ժզո՜՞ձ՟զ ՠս Դՠկՠպջզ ՜ջ՜ջզմփ Ասջիձճսդզսձ, ՞ճիճս-

դզսձ ՠս ՝՜ջՠ՝՜ձճսդզսձ ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձձ՚ 

Հրջ ՠս Ոջ՟սճհ ՠս Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠ-

ձզռ. ՜կբձփ Ոջ ՠպ ժ՜ջճխճսդզսձ զձլ ՜ձզկ՜ոպ ՠս ՜-

ձ՜ջիՠոպ ՠս վթճսձ ՞ջմզ, պջճսյ՚ Աոպճս՜թ՜պճսջ 

ո՜ջժ՜վ՜՞զ, ի՜ո՜ձՠէ հ՜ս՜ջպ ոճսջ՝ կ՜պՠձզ: Ոջ ՜-

նճխճսդՠ՜կ՝ ձճջզձ ոժո՜ս ՠս ճխճջկճսդՠ՜կ՝ ձճջզձ ժ՜-

պ՜ջՠռզ ա՜ոպճս՜թ՜ղճսձմ ոճսջ՝ պ՜շզո զ դվ՜ժ՜ձճս-

դՠ՜ձո Հ՜հճռ ՌՀԵ (1629) ՜կզ, զ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ 

զոկ՜հՠէեռսճռ ոճսէդ՜ձ Մ՜ջ՜պզձ ՠս զ ի՜հջ՜յՠպճս-

դՠ՜ձձ Սճսջ՝ Եջճսո՜խբկ՜հ պբջ Գջզ՞ճջ ՜ջիՠյզոժճ-

յճոզձ: Ի ըձ՟ջճհ պբջ Ղճսժ՜ո տ՜ն ջ՜՝ճսձ՜յՠպ ՠս 

՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզձ, աճջ Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ 

՝՜ջճչ չ՜հբէՠէ պ՜ռբ ձկ՜ ՠս հՠպ ՜ոպՠ՜հո ՠէ՜ձՠէճհ 

հզղ՜պ՜ժ ՜ձնձնՠէզ կձ՜ոռբփ  

Աջ՟, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ոճսջ՝ կ՜պՠձզո, ժ՜ջ՟՜էճչ 

ժ՜կ րջզձ՜ժՠէճչ, հզղՠռբտ ազո` ա՜ձ՜ջե՜ձ Աոպճս՜-

թ՜պճսջ ո՜ջժ՜վ՜՞ո ՠս աի՜հջձ զկ՚ աԽ՜մ՜պճսջձ 

աի՜ձ՞ճսռՠ՜էձ ՜շ Քջզոպճո, ՠս ակ՜հջձ զկ՚ ակ՜ի՟՜ոզ 

Խ՜դճսձձ ՠս աիճ՞ՠսճջ ի՜հջձ զկ՚ ակ՜ի՟՜ոզ Ղ՜-

ջզյըճծ՜ձ ՠս ա՜հէ ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ՜շճս կՠջլ՜սճջոձ 

կՠջ զ կ՜տջ՜վ՜հէ // (350՝) հ՜խրդո լՠջ: Ես ճջտ հզղբտ, 

լՠա հզղճխ՜ռ՟ ՠս կՠա հզղՠռՠէճռո ՜շի՜ո՜ջ՜ժ ճխճջ-

կՠոռզ Քջզոպճո Աոպճս՜թ զ կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էոպՠ՜ձձ 

զսջճսկ. ՠս ձկ՜ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ 

350՝ (Կ՜ակճխզ) Կ՜ակՠռ՜ս ո՜ զ ՞զսխ՜տ՜խ՜տ, 

ճջ ժճմզ Յ՜ժըէ, լՠշ՜կ՝ձ կՠխո՜դ՜ս՜է ՜ձ՜ջե՜ձ Կ՜-

ջ՜յՠպզձ զ ՟ճսշձ Սճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թձզ, Սճսջ՝ Նղ՜-

ձզ, ճջ բ ՟զս՜ի՜է՜թ ՠս ՝եզղժ ՜կՠձ՜հձ ռ՜սճռ. ճջտ հզ-

ղբտ ազո կՠխ՜սճջո, ՟ճստ հզղՠ՜էտ ՠխզռզտ ՜շ՜նզ Քջզո-

պճոզփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 350՝ Աջ՟, ՠո՚ չՠջնզձո զ ՝՜ձ՜ոզջ՜ռ ՠս հՠպզ-

ձո զ չ՜ջ՜՟յՠպ՜ռ Թճջճո ՠս ՠդ՜ձճսձ, չՠջնզձ ոպ՜-

ռճխ հ՜հոկձ պ՜շզ, ՠպճս աո՜հ հզղ՜պ՜ժ զձլ ՠս թըձճ-

խ՜ռձ զկճռ՚ Պ՜ջըճսպ՜ջզձ ՠս Շձճջիսճջզձ ՠս ՜կՠ-

ձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռ զկճռ զ ՟ճսշձ Սճսջ՝ Էնկզ-

՜թձ՜հ, զ չ՜հՠէճսկձ ը՜ջ՜ա՞ձ՜ա՞ՠ՜ռ ՠս ոջ՝՜ա՜ձ 

ի՜հջ՜յՠպզձ պՠ՜շձ Փզէզյյճոզ դվ[զձ] Ռ ՠս Ճ—զ 

(1651)փ 

2. 351՜ Ախ՜մՠոռճստ ակ՜ջ՟՜ոբջձ Աոպճս՜թ, ճջ 

դճխճսդզսձ ղձճջիբ զձլ կՠխ՜սճջզո ՠս զկ ՠխ՝րջ ՞ճջթ՜-

ժզռզ զձլ, զ ոճհձ ՞ջզ պձ՜պզէո, ճջ ՝՜աճսկ ՜ղը՜պՠ-

ռ՜տ չ՜ոձ Քջզոպճոզ, Ս. Յ. Ս. Ա... 1861 հճսձչ[՜ջ] 14, 

զ Սճսջ՝ Էնկզ՜թզձփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 6՜ (Ոսդ՜ձժզսձ, ՠշ՜պճխ) Գզջտո 

Սճսջ՝ Էնկզ՜թձ՜հ բփ 
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 ԺԶ — XVI 

ԾԱՂԿՈՂ՚ Յճչի՜ձձբո Բ՜խզղՠռզփ ԹԵՐԹ՚ 320. մ՞ջճս՜թ՚ 2՝փ ՊՐԱԿ՚ 1×2+Ա—ԻԷ×12 (ԻԷ՚ 4) + 
1×2փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 21×15փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ 



 

ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 27փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, ՟շ-
ձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժպ՜ս, էճս-
ո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Եո՜հզ կ՜ջ՞՜ջբ՚ 4՝, 160՝փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 5՜, 160՝փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 
՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜-
յճհպ, ՟ՠխզձփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջփ 
 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 5՜—320՝ Հ՜կ՜շրպ եճխճչճսկձ Մՠժձճսդՠ՜ձ 

ոճսջ՝ կ՜ջ՞՜ջբզձ Եո՜հՠ՜հ ոջ՝ճհ իրջձ Եվջՠկզ, Յճ-
ի՜ձձճս Ոոժզ՝ՠջ՜ձզ ՠս Կզսջխզ Ախեժո՜ձ՟ջճս ի՜հ-

ջ՜յՠպզ, իջ՜կ՜ձ՜ս պՠ՜շձ Հ՜հճռ Հՠդկճհ զ Գբճջ-
՞՜հ չ՜ջ՟՜յՠպզ 

Տՠո լՠշ. 1208, 1՜—190՝. Նը./5՜—8՜փ § ՜—

ժա/8՜—320՝փ Ոսձզ. 

— 4՜ Ց՜ձժ ոճսջ՝ կ՜ջ՞՜ջբզձ Եո՜հՠ՜հ — Ա 

Լճսջ ՠջժզձ ճս ճսձժձ ՟զջ... ԽԸ Ահոյբո ՜ոբ, Տբջ. Եջ-

ժզձտ ՜դճշ զկ բփ 

 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

4՝ (Ծ՜խժճխզ) Նժ՜ջՠռ՜ս լՠշ՜կ՝ Յճչի՜ձձբո է-

ջբռ Բ՜խզղՠռճհփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 2՜ (1761դ) Եո՚ կՠխ՜սճջ 0ի՜ձձբոըո, ՞ըջՠռզ 

Սջ՝ճհ Թ՜թբճո ՜շ՜տՠ[է]ճս, դվզձ ՌՄԺ (1761)փ 

2. 3՜ Զզ ՠո ըոպ՜ռ՜հ ա՜հո ՞զջտո, ճջ ՠկ կՠխո՜-

ղ՜խ՜ը Փզէզյյճո Ափ 

1208 
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Եջճսո՜խբկ ՌՃՁԸ — 1739 

ԳՐԻՉ՚ Յ՜ջճսդզսձ Կճոպ՜ձ՟ձճսյրէոՠռզ, Բզսա՜ձ՟՜ռզփ 
ՍՏԱՑՈՂ՚ Յճի՜ձձբո չջ՟.փ ԹԵՐԹ՚ 477. մ՞ջճս՜թ՚ 475՝—7՝փ ՊՐԱԿ՚ 
Ա—ԺԶ×12 (ԺԶ 11) + Ա—ԻԴ×12 (ԻԴ 10)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, էճսո՜-
՞թՠջճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 20,4×15փ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜-
ոզսձփ ՏՈՂ՚ 29փ ԿԱԶՄ՚ ոՠս ժ՜ղզ՚ կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ 
դճսխդ, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. դՠջդՠջգ 460—զռ հՠպճհ ժյ՜թ ՠձ զ-
ջ՜ջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1՜—190՝ Հ՜կ՜շրպ եճխճչճսկձ Մՠժձճս-

դՠ՜ձ ոճսջ՝ կ՜ջ՞՜ջբզձ Եո՜հՠ՜հ զ էճսո՜սճջ կՠժձ-
մ՜ռձ՚ պՠ՜շձ Եվջՠկզ Խճջզձ Աոճջճհ, Յճի՜ձձճս Ոո-
ժբ՝ՠջ՜ձզ, Կզսջխզ Ախբտո՜ձ՟ջ՜ռսճհ, իջ՜կ՜ձ՜ս պՠ-
՜շձ Հ՜հճռ Հՠդկճհ, ՜ջ՜ջՠ՜է էճսո՜սճջ չ՜ջ՟՜յՠ-
պզձ Գբճջ՞ՠ՜ 

— 1՜—3՜ [Ն՜ը՜՟ջճսդզսձ] — Ծ՜թճսժ կզղպ ՠս 

՜ձհ՜հպ ՠձ ՝՜ձտ րջզձ՜ռձ...  

՜. 3՝—15՜ Գէճսը Ա — [Բ՜ձ.] Լճսջ ՠջժզձ ՠս ճ-

սձժձ ՟զջ ՠջժզջփ [Մՠժձճսդ.] Կ՜ջզ հճհե ՝՜ջժճսդՠ՜կ՝ 

էզ բ ոժզա՝ձ կ՜ջ՞՜ջբճսդՠ՜ձո... 

՝. 15՜—21՜ Գէճսը Բ — [Բ՜ձ.] Ես ՠխզռզ հ՜սճսջո 

հՠպզձո...: [Մՠժձճսդ.] Ահոճտզժ դբյբպ ՠս ծղկ՜ջպճս-

դՠ՜կ՝ ՞ճջթՠռ՜ս... 

՞. 21՜—6՜ Գէճսը Գ — [Բ՜ձ.] Աի՜ս՜ոզժ Տբջ 

Տբջ...: [Մՠժձճսդ.] Յ՜հպ ՜շձբ, դբ ղվճդզձ զ ՞ՠջճս-

դՠ՜ձձ... 

՟. 26՜—8՜ Գէճսը Դ — [Բ՜ձ.] Յ՜սճսջ հ՜հձկզժ...: 

[Մՠժձճսդ.] Զձճս՜աճսդզսձ իջբզռ զ յ՜պՠջ՜ակ՜ռձ 

հ՜հպ ՜շձբ... 

ՠ. 28՜—32՝ Գէճսը Ե — [Բ՜ձ.] Ահ՞զ ՠխՠս ոզջՠ-

ռՠէճհձ...: [Մՠժձճսդ.] Յ՜հ՞զ՚ ՜շ՜ժբ աԻոջ՜հբէ... 

ա. 32՝—7՜ Գէճսը Զ — [Բ՜ձ.] Ես ՠխՠս հ՜կզձ, հճ-

ջճսկ կՠշ՜ս Ոազզ՜...: [Մՠժձճսդ.] Ոմ զ կզճսկ ե՜կ՜ձ՜-

ժզ... 

բ. 37՜—42՝ Գէճսը Է — [Բ՜ձ.] Ես ՠխՠս հ՜սճսջո 

Ատ՜աճս...: [Մՠժձճսդ.] Մ՜ջ՞՜ջբճսդՠ՜ձձ հ՜շ՜ն ՞ճս-

ղ՜ժՠէձ ազջոձ... 

գ. 42՝—7՜ Գէճսը Ը — [Բ՜ձ.] Ես ՜ոբ ռզո Տբջ...: 

[Մՠժձճսդ.] Թճսզ, դբ ՝՜ե՜ձՠ՜է զռՠձ... 

դ. 47՜—52՜ Գէճսը Թ — [Բ՜ձ.] Հ՜յ՜ ՝՜շո 

՜հո...: [Մՠժձճսդ.] Զյ՜պզեոձ ՜ոբ. ձ՜ը ՜ջ՝... 

ե. 52՜—6՜ Գէճսը Ժ — [Բ՜ձ.] Վ՜հ ճջ ՞ջՠձ ամ՜-

ջզո...: [Մՠժձճսդ.] Ահոզձտձ՚ զ ՟՜պ՜չծզշձ, աճջ 

պ՜ձ... 

ե՜. 56՜—9՜ Գէճսը ԺԱ — [Բ՜ձ.] Բխըՠոռբ ՞՜-

ս՜ա՜ձ հ՜ջկ՜պճհձ...: [Մՠժձճսդ.] Ոկ՜ձտ ՜ոՠձ, դբ. 

աԵաՠժզ՜ ՜ջտ՜հզ ՜ոբ... 

ե՝. 59՜ Գէճսը ԺԲ — [Բ՜ձ.] Ես ՜ո՜ոռՠձ հ՜սճսջ 

հ՜հձկզժ...: [Մՠժձճսդ.] Զզ աԱոպճսթճհ զ ՝՜ջժճսդՠ՜ձ, 

զ՝ջՠս զ իՠղպճսդՠ՜ձ... 

ե՞. 59՝—61՜ Գէճսը ԺԳ — [Բ՜ձ.] Տՠոզէ ՝՜՝ՠէ՜-

ռճռ...: [Մՠժձճսդ.] Կ՜կՠէճչ Աոպճս՜թ ըջ՜պՠէ... 

ե՟. 61՜—3՜ Գէճսը ԺԴ — [Բ՜ձ.] Վ՜ջչ՜խ՜ժզ 

ի՜ոՠ՜է ՠս ՞՜ ե՜կ՜ձ՜ժ...: [Մՠժձճսդ.] Ի ժ՜պ՜ջՠ՜է 

Հ (70) ՜կզձ... 

եՠ. 63՝ Գէճսը ԺԵ — [Բ՜ձ.] Ի պ՜ջսճնձ հճջճսկ 

կՠշ՜ս Ատ՜ա...: [Մՠժձճսդ.] Աջ՟, ՠս աՄճչ՜՝՜ռճռձ 

ծ՜շբ... 



եա. 64՝—5՝ Գէճսը ԺԶ — [Բ՜ձ.] Մզդբ ՜ի՜շ՜-

ե՜ս ՠջժբ էՠ՜շձ...: [Մՠժձճսդ.] Բ՜հռ, ո՜ժ՜հձ ՜հո 

ծղկ՜ջպճսդՠ՜կ՝ զ պբջ կՠջ ժ՜պ՜ջզձ... 

եբ. 65՝—6՝ Գէճսը ԺԷ — [Բ՜ձ.] Աի՜ս՜ոզժ Դ՜-

կ՜ոժճո...: [Մՠժձճսդ.] Ես ՜յ՜ ՜ոբ այ՜պծ՜շձ... 

եգ. 66՝—7՝ Գէճսը ԺԸ — [Բ՜ձ.] Վ՜ՙհ ՠջժջզձ, ազ 

ըճջպ՜ժՠոռզձ...: [Մՠժձճսդ.] Զիջՠղպ՜ժո ՟՜կ՜ոժ՜ռ-

սճռձ ՜ոբ, ճջ. Չճ՞՜ձ զ Հձ՟զժո... 

եդ. 67՝—70՜ Գէճսը ԺԹ — [Բ՜ձ.] Աի՜ս՜ոզժ Տբջ 

ձոպՠ՜է...փ [Մՠժձճսդ.] Ահոզձտձ՚ ՜ոճջՠոպ՜ձՠ՜հտձ 

Տճսձձ Սՠձՠտՠջզկ՜... 

զ. 70՜—1՝ Գէճսը Ի — [Բ՜ձ.] Յ՜կզձ հճջճսկ ՠժձ 

ՠկճսպ...փ [Մՠժձճսդ.] Ի՝ջՠս ՜ջլ՜ժՠռ՜ս ձ՜ հԱշ՜ձ՜ 

՜ջտ՜հբ... 

զ՜. 71՝—3՝ Գէճսը ԻԱ — [Բ՜ձ.] Ի՝ջՠս կջջզժ զ 

ի՜ջ՜սճհ...փ [Մՠժձճսդ.] Ահո յ՜պ՞՜կ կ՜ջ՞՜ջբճս-

դՠ՜ձ դբյեպ... 

զ՝. 73՝—5՝ Գէճսը ԻԲ — [Բ՜ձ.] Պ՜պ՞՜կ լճջճհձ 

Սզճձզփ [Մՠժձճսդ.] Պ՜պ՞՜կո ՜հո զ չՠջ՜ Եջճսո՜խբկբ 

բ... 

զ՞. 75՝—7՝ Գէճսը ԻԳ — [Բ՜ձ.] Պ՜պ՞՜կ Տզսջճ-

ոզ. Ոխ՝՜ռբտ ձ՜ստ...: [Մՠժձճսդ.] Իոժ ՠ՝ջ՜հՠռզձ ձ՜ստ 

Թ՜ջղղզ ՜ոբ... 

զ՟. 77՝—80՜ Գէճսը ԻԴ — [Բ՜ձ.] Աի՜ս՜ոզժ Տբջ 

՜յ՜ժ՜ձՠոռբ...փ [Մՠժձճսդ.] Ես տ՜ձազ, ձ՜ը ատ՜խ՜-

տ՜ռ ՠս ադ՜՞՜սճջ՜ռ յ՜պեճռ ՜ո՜ռ... 

զՠ. 80՜—2՝ Գէճսը ԻԵ — [Բ՜ձ.] Տբջ Աոպճս՜թ 

զկ...: [Մՠժձճսդ.] Զոճհձ ՠս կՠտ ՜ջ՜ոռճստ... 

զա. 82՝—6՜ Գէճսը ԻԶ — [Բ՜ձ.] Յ՜սճսջ հ՜հձկզժ 

ՠջ՞ՠոռՠձ...: [Մՠժձճսդ.] Ք՜խ՜տձ Եջճսո՜խբկ արջ՜-

ռՠ՜է զ վջժճսդզսձ... 

զբ. 86՜—7՝ Գէճսը ԻԷ — [Բ՜ձ.] Յ՜սճսջձ հ՜հձկզժ 

՜թռբ Տբջ...: [Մՠժձճսդ.] Աշ՜ժբ ա՝՜ձ՜ժձ Աոճջճռ... 

զգ. 87՝—91՜ Գէճսը ԻԸ — [Բ՜ձ.] Վ՜ՙհ, զ յո՜ժ՟ 

իյ՜ջպճսդՠ՜ձ...: [Մՠժձճսդ.] Պո՜ժ դղձ՜կ՜ձ՜ռ ադ՜-

՞՜սճջձ ժճմբ... 

զդ. 91՜—5՝ Գէճսը ԻԹ — [Բ՜ձ.] Վ՜ՙհ, տՠա Աջ-

վբղ տ՜խ՜տ Եջճսո՜խբկզ...: [Մՠժձճսդ.] Յզղՠռճսռ՜ձբ 

ա՜շ՜նզձ չզղպոձ... 

է. 95՝—8՝ Գէճսը Լ — [Բ՜ձ.] Վ՜ՙհ, լՠա ճջ՟զտ 

՜յոպ՜կ՝տ...: [Մՠժձճսդ.] Ն՜ը այ՜պզսձ, ՜ոբ. Ոջ-

՟զտ, ՠս ՜յ՜՚ ՜յոպ՜կ՝տ... 

96՜ (Կ՜ջկզջ կՠէ՜ձճչ) Գջմզռ՚ «Եջժջճջ՟ ի՜պճջ Հ՜-

կ՜շրպզոփ Տՠոզէ մճջտճպ՜ձՠ՜ռ ՜ձ՜յ՜պզձ ժ՜կ ի՜ջ՜սճհ 

ձՠխճսդՠ՜ձ ՠս հ՜ձլժճսդՠ՜ձ ազ ՝՜ջո ՜ձ՜ոձճռ ժ՜է՜ձ հ՜ձ-

լզձ մճջտճպ՜ձզո ժճմբ աձճո՜»փ 

է՜. 98՝—9՝ Գէճսը ԼԱ — [Բ՜ձ.] Վ՜ՙհ, ՜հձճռզժ, 

ճջ զն՜ձՠձ հԵ՞զյպճո...: [Մՠժձճսդ.] Զզ՛ձմ, տ՜ձ ա՜հո 

՜ձկպճսդզսձ ժ՜հռբ... 

է՝. 99՝—101՜ Գէճսը ԼԲ — [Բ՜ձ.] Զզ ՜ի՜ս՜ոզժ 

դ՜՞՜սճջ...փ [Մՠժձճսդ.] Ոմ ո՜ժ՜ս ՠջ՜ըպզտ ՠձ... 

է՞. 101՜—5՜ Գէճսը ԼԳ — [Բ՜ձ.] Վ՜ՙհ, ՜հձճռզժ 

ճջ դղճս՜շ՜ռճսռ՜ձՠձ...: [Մՠժձճսդ.] Զզ՛ձմ է՜ս ժ՜հռբ 

տ՜ձ ա՜հոյզոզ... 

է՟. 105՜—6՜ Գէճսը ԼԴ — [Բ՜ձ.] Մ՜պՠջճստ իՠ-

դ՜ձճոտ...փ [Մՠժձճսդ.] Նկ՜ձ բ, դբ հ՜շ՜ն չ՜ոձ ՜ոճ-

ջՠոպ՜ձհ՜ռձ ՜ոբ... 

էՠ. 106՜—7՝ Գէճսը ԼԵ — [Բ՜ձ.] Ոսջ՜ը էՠջ 

՜ձ՜յ՜պ...փ [Մՠժձճսդ.] Կջժզձ ՜ոբ ա՜ձ՜յ՜պձ... 

էա. 107՝—8՝ Գէճսը ԼԶ — [Բ՜ձ.] Ես ՠխՠս զ մճջՠտ-

պ՜ո՜ձՠջճջ՟զ...փ [Մՠժձճսդ.] Ստ՜ձմՠէզ բջ ՜հջո ՜հո... 

էբ. 108՝—10՝ Գէճսը ԼԷ — [Բ՜ձ.] Իոժ ձճջ՜ ճսոՠ-

՜է զ Դ՜սդ՜...փ [Մՠժձճսդ.] Տՠո այ՜պՠջ՜ակձ. ճմ 

աբձո ժ՜ակբ... 

էգ. 110՝—3՝ Գէճսը ԼԸ — [Բ՜ձ.] Ես ՠխՠս զ ե՜կ՜-

ձ՜ժզձ հ՜հձկզժ...: [Մՠժձճսդ.] Ոմ չ՜հջ՜յ՜ջ ՜ոբ աե՜-

կ՜ձ՜ժձ... 

էդ. 113՝—4՜ Գէճսը ԼԹ — [Բ՜ձ.] Ի ե՜կ՜ձ՜ժզձ 

հ՜հձկզժ ՜շ՜տՠ՜ռ...: [Մՠժձճսդ.] Թճսզ, դբ ո՜ժ՜ս ե՜-

կ՜ձ՜ժո ՠժ՜ռ Աոճջ՟՜ձ ճջ՟զ Սՠձՠտՠջզկ... 

ը. 114՜—20՜ Գէճսը Խ — [Բ՜ձ.] Մըզդ՜ջՠռբտ, 

կըզդ՜ջՠռբտ աեճխճչճսջ՟ զկ...փ [Մՠժձճսդ.] Ես ճմ չ՜հ-

ջ՜յ՜ջ ժջժձբ. աՄըզդ՜ջՠռբտձ... 

ը՜. 120՜—3՜ Գէճսը ԽԱ — [Բ՜ձ.] Նճջճ՞ՠռ՜-

ջճստ ՜շ զո ժխազտ...փ [Մՠժձճսդ.] Բ՜ջչ՜ստ ՜ո՜ռ, դբ. 

Նճջճ՞ՠռ՜ջճստ... 

ը՝. 123՜—6՝ Գէճսը ԽԲ — [Բ՜ձ.] Յ՜ժճ՝ թ՜շ՜հ 

զկ ր՞ձ՜ժ՜ձ ՠխՠռ...փ [Մՠժձճսդ.] Ք՜ձազ հ՜հձկ գձդՠջ-

ձճս՜թճհ, դբ. Մըզդ՜ջՠռբտ... 

ը՞. 126՝—9՜ Գէճսը ԽԳ — [Բ՜ձ.] Սժո՜ս ՟՜ջ-

լՠ՜է արջ՜ռճսռ՜ձՠէ...: [Մՠժձճսդ.] Բ՜հռ հ՜սՠէ ՠս ձճջո, 

տ՜ձ ա՜հձ չ՜ոձ ծղկ՜ջպճսդՠ՜ձ... 

ը՟. 129՜—31՜ Գէճսը ԽԴ — [Բ՜ձ.] Հ՜ջտձ լՠջ 

ձ՜ը կՠխ՜ձ...փ [Մՠժձճսդ.] Զ՜հո ՜ոՠէճչ հ՜հպ ՜շձբ, 

դբ զձտձ չՠջ՜ժ՜ռճս բ ձճռ՜... 

ըՠ. 131՜—5՝ Գէճսը ԽԵ — [Բ՜ձ.] Ահոյբո ՜ոբ 

Տբջ ռրթՠ՜էձ...: [Մՠժձճսդ.] Յ՜հպ բ, դբ զձտձ զոժ րթ 

աձ՜... 

ըա. 135՝—7՜ Գէճսը ԽԶ — [Բ՜ձ.] Աձժ՜ս Բբէ 

ըճջպ՜ժՠռ՜ս...փ [Մՠժձճսդ.] Մ՜ձ՜ս՜ձ՟ ազ ՠս ՜շ՜ձռ 

ըճջպ՜ժՠէճհ ՟ջճղՠէճռձ... 

ըբ. 137՜—8՜ Գէճսը ԽԷ — [Բ՜ձ.] Մճսպ ձզոպ զ 

ը՜ս՜ջ, ՟ճսոպջ...: [Մՠժձճսդ.] Ոմ ՠսո կ՜պձՠոռբ 

ատՠա... 

ըգ. 138՜—40՜ Գէճսը ԽԸ — [Բ՜ձ.] Լճս՜ջճստ 

ա՜հո Տճսձ՟ Յ՜ժճ՝՜հ...: [Մՠժձճսդ.] Ի՝ջՠս մբզձ ՜ջե՜-

ձզ ՜ոպճս՜թ՜պՠո ՜ձճս՜ձձ... 

ըդ. 140՜—3՝ Գէճսը ԽԹ — [Բ՜ձ.] Լճս՜ջճստ զձլ 

ժխազտ...փ [Մՠժձճսդ.] Մզ ժխաՠ՜ռձ կզղպ ժճմբ ՠս աիՠ-

դ՜ձճոո իջ՜սզջբ... 



 

թ. 143՝—5՝ Գէճսը Ծ — [Բ՜ձ.] Ոսջ բ դճսխդձ ՜-

յ՜ի՜ջա՜ձզ...փ [Մՠժձճսդ.] Հ՜կ՜ջզ կզ՜հձ ա՝՜ջՠ՜ռձ 

ժ՜ձը՜ո՜ռճսդզսձ... 

թ՜. 145՝—9՝ Գէճսը ԾԱ — [Բ՜ձ.] Լճս՜ջճստ ճջ 

ի՜է՜թՠտ ազջ՜սճսձո... [Մՠժձճսդ.] Աշ ձճո՜ ճսջ ի՜է՜-

թբզձ ազջ՜սճսձո ՜ո՜ռ... 

թ՝. 149՝—52՜ Գէճսը ԾԲ — [Բ՜ձ.] Զ՜ջդզջ, 

ա՜ջդզջ Սզճձ...փ [Մՠժձճսդ.] Թբյՠպ ՠս ճսձբզձ ա՜սՠ-

պզո ՟՜ջլզձ... 

թ՞. 152՜—7՝ Գէճսը ԾԳ — [Բ՜ձ.] Տբջ, ճ ի՜ս՜-

պ՜ռ էջճհ կՠջճսկփ [Մՠժձճսդ.] Զիջբզռձ ՜ձի՜ս՜պճս-

դզսձ ՜կ՝՜ոպ՜ձբ... 

թ՟. 157՝—60՝ Գէճսը ԾԴ — [Բ՜ձ.] Ոսջ՜ը էՠջ ՜-

կճսէ...փ [Մՠժձճսդ.] Ոջ հ՜սճսջռ ՜ձպզ ՜ղպ՜ջ՜ժզձ 

կզձմՠս ռ՜հեկ... 

թՠ. 160՝—2՝ Գէճսը ԾԵ — [Բ՜ձ.] Բ՜հռ ազ ՠպՠո 

աճջ՟զո դճխէճհձ...փ [Մՠժձճսդ.] Ոջ թ՜ջ՜սզ՟ բտ ՠջդ՜հտ 

զ նճսջձ... 

թա. 162՝—5՜ Գէճսը ԾԶ — [Բ՜ձ.] Ահոյբո ՜ոբ 

Տբջ. Զ՞ճսղ ժեռբտ...փ [Մՠժձճսդ.] Զ՞ճսղճսդզսձ զ կՠթ՜-

կՠթ զջո յզպ՜ձ՜ռճս բ... 

թբ. 165՜—7՜ Գէճսը ԾԷ — [Բ՜ձ.] Տՠոբտ, ՜ոբ. Զզ 

ժճջՠ՜ս ՜ջ՟՜ջ...փ [Մՠժձճսդ.] Զզ կզ կզ՜հձ ճխն զ կբն 

՝՜աճսկ իզս՜ձ՟՜ռ... 

թգ. 167՜—9՝ Գէճսը ԾԸ — [Բ՜ձ.] Գճմՠ՜ արջճս-

դՠ՜կ՝ ՠս կզ ըձ՜հՠ՜ջ...փ [Մՠժձճսդ.] Զզ ՟եճս՜ջզձտձ 

բզձ, աճջ զձմ ՜ոՠէճռձ բջ... 

թդ. 169՝—72՝ Գէճսը ԾԹ — [Բ՜ձ.] Մզդբ մզռբ 

ժ՜ջրխ լՠշձ Տՠ՜շձ...փ [Մՠժձճսդ.] Տՠո, ազ ճ՛մ ժ՜կզ, ՠ-

դբ զ կ՜ջ՟՜ոզջճսդզսձձ... 

ժ. 172՝—4՝ Գէճսը Կ — [Բ՜ձ.] Լճհո ՜շ էճհո Եջճս-

ո՜խբկ...փ [Մՠժձճսդ.] Աջզ ՠս էճսո՜սճջՠ՜ռ... 

ժ՜. 174՝—6՝ Գէճսը ԿԱ — [Բ՜ձ.] Հճ՞զ Տՠ՜շձ զ 

չՠջ՜ զկ...փ [Մՠժձճսդ.] Ահձ բ, աճջ ՜ո՜ռՠ՜է բ ՜շ՜տՠ-

էճռձ... 

ժ՝. 176՝—7՝ Գէճսը ԿԲ — [Բ՜ձ.] Վ՜ոձ Սզճձզ ճմ 

էշՠռզռ...փ [Մՠժձճսդ.] Իձլ ՜հոյբո դճսզ, դբ չ՜ոձ ՜հ-

ձճջզժ ՜ոբ ա՜հո... 

ժ՞. 177՝—81՝ Գէճսը ԿԳ — [Բ՜ձ.] Իոժ ՜հո ճ՛չ բ 

ճջ՟զ...փ [Մՠժձճսդ.] Սճչճջճսդզսձ բ կ՜ջ՞՜ջբզո, ազ 

հճջե՜կ ոտ՜ձմՠէզ զջ՜ռ ծ՜շբ... 

ժ՟. 181՝—2՝ Գէճսը ԿԴ — [Բ՜ձ.] Եդբ ՝՜ռռՠո 

աՠջժզձո...փ [Մՠժձճսդ.] Տՠո, ազ՜ջ՟ ՜կՠձ՜հձ ճսջՠտ 

աարջճսդՠձբձ ծ՜շբ... 

ժՠ. 182՝ Գէճսը ԿԵ — [Բ՜ձ.] Յ՜հպձզ ՠխՠս ՜հձճ-

ռզժ...փ [Մՠժձճսդ.] Յ՜հոկ չ՜հջզ զ ՟բկո ճջ՟սճհ ի՜կ՜ջ-

լ՜ժՠռ՜ս... 

ժա. 186՜—90՝ Գէճսը ԿԶ — [Բ՜ձ.] Եջժզձտ ՜դճշ 

զկ ՠձ...փ [Մՠժձճսդ.] Ք՜ձազ ՜ոբզձ. Ն՜հՠ՜ռ ՠս ոջ՝ճս-

դզսձո տճ... ՠս կզ ա՜հէո ՞՜հդ՜ժխՠռճսոռճստ հզջո... ՜ջ-

ե՜ձզ էզռճստ ՠս ՠջժձզռ ՜ջտ՜հճսդՠ՜ձ... 

Ի էճսո՜ձռո իՠխզձ՜ժ՜ձզղ ՜ձճսձձՠջ «Եվջ» (Եվջՠկ), 

«Յճի» (Յճչի՜ձ), «Ս՜ջ՞.» (Ս՜ջ՞զո), «Ես՞ջ» (Եչ՜՞ջ), 

«Կզսջխ» (Կզսջՠխ), յջ՜ժ՜ձզղ պ՜շՠջ ՠս չջզյ՜ժ՜հզձ ճսխ-

խճսկձՠջփ 

190՝ Բձ՜՞ջզձ ժզռ իՠպՠսՠ՜է ի՜պճս՜թգ, ՞ջմզռ. «Ի 

՝՜ձբձ Սպՠվ՜ձճոզ Սզսձՠ՜ռ ՠյզոժճյճոզ — Աձ՞զպ՜ռՠ-

՜է դաՠձսճհձ ՜ձյպխճսդզսձ ՠս ՠջժձմզ զ կ՜իճս՜ձբ, ազ զ 

լՠշձ ձճջզձ ճսշժ՜ձզ գկ՝շձՠոռբ ա՝՜ձո՜ջժճսձ ՠս իջ՜ե՜ջ-

կ՜կ՝ ՝՜ե՜ժզձ, ՜ձ՞զպ՜ռՠ՜է, զ չՠջ՜ հ՜ջլ՜ժզ եյջիճսդՠ-

՜կ՝, ճջյբո ՠս ձ՜ը՜ոպՠխթզձ Ա՟՜կ՜հ ՠջժճսռՠէճհ» (՜հո-

տ՜ձ)փ 

Բ. 192՜—474՝ [Խկ՝՜՞զջ Մՠժձճսդզսձ ԺԴ դխ-

դճռձ Պրխճոզ ՜շ՜տՠէճհձ] 
— 192՜ Ոչ Տբջ Աոպճս՜թ տ՜խռջ ՠս ՜ջ՟՜ջ, /Բ՜-

ջՠ՜ռ ՝՜ղըրխ ՜շ՜պ՜՝՜ջ... 

— 192՜—6՜ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձ Պրխճոզ ՜շ՜տՠէճհ 

ձ՜ը՜ժ՜ջ՞ՠ՜է զ ՞էճսը ՞ջճհո ՜հո — Ըձ՟ ճսոճսկձ՜-

ոբջ ՠս գձ՟ վճհդ տճհճհ ոզջճհ՟ ա՜ջկ՜ռՠ՜է... 

— 196՝—7՝ [Յճչի՜ձձճս ՈոժԷ՝ՠջ՜ձզ] Պ՜պ-

ծ՜շ դխդճհձ Հշճչկ՜հՠռսճռ — Բ՜աճսկտ ի՜ս՜պ՜ռզձ զ 

Քջզոպճո... 

Տՠո պյ. «Բ՜ձ՝ՠջ Մ՜պՠձ՜՟՜ջ՜ձզ», 1989, դզս. 16, 

բն 171—73, L: 

— 197՝—200՜ Յ՜խ՜՞ո դխդճռձ ՜շ՜տՠէճռ ՜հո-

յզոզ զկ՜ձ՜էզ բ — Զզ ճմ ՜շզձ իջ՜կ՜ձ զ Տՠ՜շձբ 

՞ջՠէ... 

— 200՜—3՜ Ահէ յ՜պծ՜շտ Աշ՜տՠէ՜ժ՜ձ դխդճ-

ռձ, Վ՜ոձ դխդճռ ՜շ՜տՠէճհ, դբ ճջյբո ժ՜ջ՞ՠռ՜ձ 
աժձզ կզկՠ՜ձռ, ձ՜ը դբ՚ ճջ հ՜շ՜ն՜՞ճհձ ՞ջՠռ՜ս 
ժ՜կ ճսոպզ — ԶՀշճկ՜հՠռսճռ դճսխդձ հ՜շ՜ն՜՞ճհձ ՠ-

՟ՠ՜է ՠձ... 

— 203՜—4՝ Յճի՜ձձճս Ոոժե՝ՠջ՜ձզ Պ՜պծ՜շ 

դխդճհձ Հշճկ՜հ — Ց՜ձժ ՠս ի՜ձ՜յ՜ա գձդՠշձՠէճչ 

ա՞զջո... 

Տՠո պյ. ՜ձ՟, բն 166—69, Fփ  

— 204՝—5՜ Սջ՝ճհձ Եվջՠկզ Պ՜պծ՜շ դխդճհձ 

Հշճկ՜հ — Գզպՠկ, ազ Նճջ ժպ՜ժ՜ջ՜ձտո... 

՜. 205՝—42՝ [Թճսխդ Հշճկ՜հՠռսճռ — Բ՜ձ.] Պր-

խճո, թ՜շ՜հ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ...փ [Մՠժձճսդ.] Մճչոբո 

Ե ՞զջո ՞ջՠ՜ռ... 

— 242՝ Սջ՝ճհձ Եվջՠկզ Պ՜պծ՜շ Աշ՜նզձ 

Կճջձդ՜ռսճռ դխդզձ — Աշ Կճջձդ՜ռզո զ՝ջՠս ՠի՜ո ՜շ 

ձճո՜ Ասՠպ՜ջ՜ձձ... 

— 242՝—4՜ Յճի՜ձձճս Ոոժբ՝ՠջ՜ձճհձ Պ՜պծ՜շ 

Աշ՜նզձ Կճջձդ՜ռճռ — Կճջձդճո տ՜խ՜տ բ ՠէէ՜թ՜ռճ-

սճռ... 

Տՠո պյ. ՜ձ՟, բն 174—77, Lփ 



՝. 244՜—89՜ [Թճսխդ Կճջձդ՜ռսճռ Աշ՜նզձ] — 

[Բ՜ձ.] Պրխճո ժճմՠռՠ՜է ՜շ՜տՠ՜է Յզոճսոզ Քջզոպճոզփ 

[Մՠժձճսդ.] Տՠո, ազ՜՛ջ՟ չ՜խչ՜խ՜ժզ ՜շ՜նզձ ՝՜-

ձզստո... 

— 289՜՝ Սջ՝ճհձ Եվջՠկզ Պ՜պծ՜շ Բ Կճջձդ՜-

ռճռ — Հ՜է՜թճսկձ կՠթ ՠս ՜ձիձ՜ջզձ հ՜ջՠ՜ս զ չՠջ՜ 

Ասՠպ՜ջ՜ձզձ... 

— 289՜՝ Եսդ՜խՠ՜հ — Ակՠձ՜հձ ՝՜ձտ դխդճհո ՜հ-

ոճջզժ... 

— 289՝—90՜ Յճի՜ձձճս Ոոժե՝ՠջ՜ձզ Պ՜պծ՜շ 

Բ Կճջձդ՜ռճռ — Պ՜ջպ ՠս յ՜պղ՜ծ բ զձտձզձ կպ՜-

ձՠէ... 

Տՠո պյ. ՜ձ՟, բն 186—87, Dփ 

՞. 290՝—321՜ Թճսխդ Կճջձդ՜ռճռ Եջժջճջ՟ — 

[Բ՜ձ.] Պրխճո ՜շ՜տՠ՜է Յզոճսոզ Քջզոպճոզ...փ [Մՠժ-

ձճսդ.] Ք՜ձազ ՜շ՜նձճսկձ դխդզձ ըճոպ՜ռ՜ս... 

— 321՜ Սջ՝ճհձ Եվջՠկզ Պ՜պծ՜շտ Գ՜խ՜պ՜ռ-

սճռ դխդճհձ — Գ՜խ՜պ՜ռզտձ ՜ղ՜ժՠջպ՜ռձ զ Պօխճ-

ոբ... 

— 321՝—2՜ Սջ՝ճհձ Յճի՜ձձճս Ոոժբ՝ՠջ՜ձզ 

Պ՜պծ՜շ Գ՜խ՜պ՜ռճռ դխդճհձ — Բ՜աճսկ ռ՜ոկ՜կ՝ 

էզ բ ոժզա՝ձ ՝՜ձզո... 

՟. 322՝—39՜ Թճսխդ ՜շ Գ՜խ՜պ՜ռզո — [Բ՜ձ.] 

Պօխճո ՜շ՜տՠ՜է ճմ զ կ՜ջ՟ժ՜ձբ...փ [Մՠժձճսդ.] Ք՜ձազ 

ՠս ճջյբո ՜ո՜ռզ զոժ ժ՜ձը՜՞ճհձ... 

— 339՜՝ Պ՜պծ՜շ Եվջՠկզ ՜շ Եվՠո՜ռճռ 

դճսխդձ — Եվՠո՜ռզտձ ՜ղ՜ժՠջպՠ՜է բզձ հ՜սՠպ՜ջ՜ձ-

մբձ... 

— 339՝—40՜ Պ՜պծ՜շ Յճի՜ձձճս Ոոժե՝ՠջ՜ձզ 

՜շ Եվՠո՜ռճռ — Եվՠոճո՚ կ՜հջ տ՜խ՜տ՜ռ բ... 

ՠ. 340՜—55՝ Թճսխդ Պրխճոզ ՜շ Եվՠո՜ռզոձ — 

[Բ՜ձ.] Պրխճո ՜շ՜տՠ՜է Յզոճսոզ Քջզոպճոզ...փ [Մՠժ-

ձճսդ.] Աի՜ս՜ոզժ ՠս ժ՜կօտձ Հօջ ՠ՟... 

— 355՝ Սճսջ՝ իօջձ Եվջՠկզ Պ՜պծ՜շտ դխդճհձ 

Փզէզյյՠռսճռ — Հ՜է՜թկճսձտ կՠթ ի՜ջՠ՜ձ... 

— 355՝—7՜ Յճի՜ձձճս Ոոժզ՝ՠջ՜ձզ Պ՜պծ՜շտ 

դխդճհձ Փզէզյյՠռսճռ — Փզէզյՠռզտձ զ տ՜խ՜տբ Մ՜-

ժՠ՟ճձ՜ռսճռ ՠձ... 

ա. 357՜—71՜ Թճսխդ ՜շ Փզէզյՠոռզոձ բ — 

[Բ՜ձ.] Պօխճո ՠս Տզկճդբճո թ՜շ՜հտ Յզոճսոզ Քջզոպճ-

ոզփ [Մՠժձճսդ.] Զզ դբյբպ ՠս զ դխդզձ, ճջ աժձզ ՜հոջ 

դխդզ բ... 

— 371՜ Սջ՝ճհձ Եվջՠկզ Պ՜պծ՜շտ Կճխճո՜ռճռ 

դխդճհձ — Կճխճո՜ռզտ ՜ղ՜ժՠջպՠ՜է բզձ Յՠյ՜վ-

ջՠ՜... 

— 371՜—2՜ Յճի՜ձձճս Ոոժբ՝ՠջ՜ձզ Պ՜պծ՜շտ 

Կճխճո՜ռսճռ — Ակՠձ՜հձ ոճսջ՝ դճսխդտձ Պրխճոզ... 

բ. 372՜—84՝ Թճսխդ ՜շ Կճխճո՜ռզոձ — [Բ՜ձ.] 

Պօխճո ՜շ՜տՠ՜է Յզոճսոզ Քջզոպճոզ...փ [Մՠժձճսդ.] 

Պ՜ջպ բ այ՜պծ՜շո դխդճհո ՜ոՠէ... 

— 384՝—5՜ Սջ՝ճհձ Եվջՠկզ Պ՜պծ՜շ Աշ՜նզձ 

դխդճհձ Թՠո՜խճձզժ՜ռսճռ — Պօխճո զ՝ջՠս ի՜է՜թՠռ՜ս 

զ տ՜խ՜տբ... 

— 385՜ Սջ՝ճհձ Յճի՜ձձճս Ոոժՠ՝ՠջ՜ձզ Պ՜պ-

ծ՜շ Աշ՜նզձ [դխդճհձ] Թՠո՜խճձզժՠռսճռ — Ըձ՟բ՛ջ 

հճջե՜կ ՜շ Փզէզյՠռզոձ ՞ջբջ... 

գ. 385՜—96՜ Թճսխդ ՜շ Թՠո՜խճձզժՠռճռ ՜-

շ՜նզձ — [Բ՜ձ.] Պօխճո ՠս Սզսխզ՜ձճո ՠս Տզկճդբճո...փ 

[Մՠժձճսդ.] Հ՜հՠ՜ռ ՟ճս ՠս պՠո... 

— 396՜՝ Սջ՝ճհձ Եվջՠկզ Պ՜պծ՜շ Բ դխդճհձ 

Թՠո՜խճձզժՠռսճռ — Թՠո՜խճձզժՠռզտ աժձզ ՜հոջ... 

— 396՝—7՝ Յճի՜ձձճս Ոոժբ՝ՠջ՜ձզ Պ՜պծ՜շ Բ 

դխդճհձ Թՠո՜խճձզժՠռճռ — Աո՜ռ հԱշ՜նձճսկ դխդզ... 

դ. 397՝—404՝ Թճսխդ Եջժջճջ՟ Թՠո՜խճձզժՠռճռ 

— [Բ՜ձ.] Պօխճո ՠս Սզսխզ՜ձճո ՠս Տզկճդբճո ՠժՠխՠ-

ռճհ՟...փ [Մՠժձճսդ.] Ոջմ՜վ զձմ ՟ոջճչՠ՜է ՜կրդ՜էզռ 

բզձ իՠդ՜ձճոտ... 

— 404՝ Սջ՝ճհձ Եսդ՜խՠւ՜ Պ՜պծ՜շ Ե՝ջ՜հՠռ-

սճռ դխդճհձ — Ե՝ջ՜հՠռսճռ դճսխդո դճսզ, դբ մզռբ... 

— 405՜—6՜ Սջ՝ճհձ Եվջՠկզ Պ՜պծ՜շ Ե՝ջ՜հՠ-

ռճռ դխդզձ — Ի ոժա՝՜ձ զոժ դխդճհո ՜հո թճսվ ՠս 

ըձ՟զջ ՜ձժ՜ս... 

— 406՜—7՜ Սջ՝ճհձ Կզսջխզ Պ՜պծ՜շ Ե՝ջ՜հՠ-

ռճռ դխդզձ — Ես զ չՠջ՜ էՠջզձ ՝՜ջլճս... 

— 407՜՝ Ոջճ՞զձզ. Յՠժՠխՠռսճհ յ՜պկճսդՠձբ — 

Բ՜հռ ՜ո՜ռ ձ՜ ՟՜ջլՠ՜է... 

— 407՝—9՝ Յճի՜ձձճս Ոոժզ՝ՠջ՜ձզ Պ՜պծ՜շ 

Ե՝ջ՜հՠռսճռ դխդզձ — Հշճկ՜հՠռսճռձ ՞ջբ ՠջ՜ձՠէզձ 

Պօխճո... 

ե. 410՜—43՝ Թճսխդ ՠջ՜ձՠէճհձ Պրխճոզ ՜շ՜տՠ-

էճհձ ՜շ Ե՝ջ՜հՠռզոձ — [Բ՜ձ.] Բ՜աճսկ կ՜ո՜կ՝տ ՠս 

՝՜աճսկ օջզձ՜ժօտ...փ [Մՠժձճսդ.] Ըձ՟բ՛ջ մՠ՟ ՞՜ձլձ 

ի՜ձ՞ճհձ կ՜ջ՞՜ջբզռձ... 

— 444՜ Սջ՝ճհձ Եվջՠկզ Պ՜պծ՜շ Աշ՜նզձ 

դխդճհձ Տզկճդՠ՜հ — Աշ՜տՠ՜է հխՠ՜ռ աՏզկճդբճո... 

— 444՜՝ Յճի՜ձձճս Ոոժբ՝ՠջ՜ձզ Պ՜պծ՜շ Ա 

Տզկճդՠ՜հ — Յՠրդ՜ձ՜ոձզռ ՜շ՜տՠէճռձ զ Տզկճդբճո... 

ե՜. 444՝—56՝ Թճսխդ Պրխճո ՜շ Տզկճդբճո Ա-

շ՜նձճջ՟ — [Բ՜ձ.] Պրխճո ՜շ՜տՠ՜է Յզոճսոզ Քջզոպճ-

ոզ...փ [Մՠժձճսդ.] Մՠթ բ յ՜պզս ՜շ՜տՠէճհ... 

— 456՝ Սջ՝ճհձ Եվջՠկզ Պ՜պծ՜շ Եջժջճջ՟ 

դխդճհձ Տզկճդՠ՜հ — Պրխճո թ՜ձՠ՜ս Հճ՞ճչձ... 

— 457՜ Սջ՝ճհձ Յճի՜ձձճս Ոոժբ՝ՠջ՜ձզ Պ՜պ-

ծ՜շ Բ դխդճհձ Տզկճդՠ՜հ — Զզ՜՛ջ՟ զռբ, ազ Եջժջճջ՟ 

դճսխդ ՞ջբ... 

ե՝. 457՜—66՜ Թճսխդ Պրխճոզ ՜շ՜տՠէճհ ՜շ 

Տզկճդբճո Եջժջճջ՟ — [Բ՜ձ.] Պօխճո, ՜շ՜տՠ՜է Յզոճս-

ոզ Քջզոպճոզ...փ [Մՠժձճսդ.] Աձ՟բձ չ՜խչ՜խ՜ժզ զ 

ոժա՝՜ձձ տջտջՠ՜ռ... 

— 466՜՝ Սջ՝ճհձ Եվջՠկզ Պ՜պծ՜շ Տզպճոզ 

դխդճհձ — Պօխճո ՠդճխ աՏզպճո... 



 

— 466՝ Յճի՜ձձճս Ոոժե՝ՠջ՜ձզ Պ՜պծ՜շ Տզ-

պճոզ դխդճհձ — Բ՜ձ ա՜կՠձՠոզձ, ճջ գձ՟ Պրխճոզձ 

բզձ... 

ե՞. 466՝—71՝ Թճսխդ Պրխճոզ ՜շ՜տՠէճհ ՜շ Տզ-

պճո — [Բ՜ձ.] Պօխճո, թ՜շ՜հ Աոպճսթճհ...փ [Մՠժձճսդ.] 

Տՠո՜ձՠո ազ՜՛ջ՟ ՜ձըպզջ ՟ձբ ա՜հո... 

— 471՝—2՝ Յճի՜ձձճս Ոոժբ՝ՠջ՜ձզ Պ՜պծ՜շ 

դխդճհձ Փզէզկճձզ — Ն՜ը այ՜պծ՜շ դխդճհո ժ՜ջՠսճջ 

ի՜կ՜ջզկ... 

ե՟. 472՝—4՝ Թճսխդ Պրխճոզ ՜շ՜տՠէճհ ՜շ Փզ-

էզկճձ — [Բ՜ձ.] Պօխճո ժ՜յՠ՜է Յզոճսոզ Քջզոպճոզ...փ 

[Մՠժձճսդ.] Վ՜ոձ թ՜շ՜հտ ՜շ Տբջ բ ՜հո... 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

191՜ (՞ջմզ) Փ՜ՙշտ...փ Ոջ ՠպ ժ՜ջճխճսդզսձ ոճոժ 

ՠս չ՜պդ՜ջ ՜ձլզձո ՜ձչ՜ջե ՞ջմճսդՠ՜ձ՚ Յ՜ջճսդզսձ 

ՠխժՠէճհո ի՜ո՜ձՠէ զ հ՜ս՜ջպ ՜ոպճս՜թ՜ծՠկ ՠջ՞զո, ճջ 

ժճմզ զսջ Մՠժձզմ Եո՜հՠ՜ պՠոձճխզձ, ազ ՠս դՠէ՜՟ջճս-

դՠ՜կ՝ Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ ճսձզ հզձտՠ՜ձ էզ՜յՠո աըճջ-

իճսջ՟ պձրջբձճսդՠ՜ձ Քջզոպճոզփ Աջ՟, ՜շ՜սՠէ՜յբո 

ՠշ՜վ՜վ՜տ ՠս հճ՞ձ՜պՠձմ ոզջճչ ռ՜ձժ՜ռօխ ՠխՠս 

հ՜հոկ իճ՞զ՜աճս՜ջծ ՝ճսջ՜ոպ՜ձ ՠս ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ 

պ՜շզո՚ Յճչի՜ձձբո չ՜ջ՟՜յՠպ ՜ղ՜ժՠջպ Թճջճո ՜ո-

պճս՜թ՜՝՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզձ: Ի մճջջճջ՟ ՜կզ վճը՜-

ձճջ՟ճսդՠ՜ձ պՠ՜շձ Գջզ՞ճջզ ՠս յ՜պջզ՜ջգզ Սջ՝ճհ 

Ադճշճհո Աշ՜տՠէ՜ժ՜ձզ Յ՜ժճ՝ՠ՜ձռ պ՜ծ՜ջզ զ դվճհ 

ՌՃՁԸ (1739) ՠս հճսէզոզ ԺԸ (18)—զձ ի՜ձ՟բյ Սջ՝ճհ 

Յ՜ժճ՝՜հփ 

244՜ Ես ՟ճսաձ՜տՠ՜ ՞ջզմո՚ Յ՜ջճսդզսձ ՟յզջո 

Բզսա՜ձ՟՜ռզ, ձ՜ՠս թձրխտձ զկ ի՜կ՜ձ՞՜կ՜հձ ՠս ՠխ-

՝՜հջ զկ՚ Ա՝ջ՜ի՜կ չ՜ջ՟՜յՠպձ հզղՠռբտ զ Քջզոպճո. 

՜կբձ (ձկ՜ձ՚ 409՝)փ 

443՝ Ես աՠխժՠէզ ՞ջզմո՚ Յ՜ջճսդզսձ ՟յզջո ի՜ձ-

՟ՠջլ թձրխզստ ՠս ՠխ՝՜ջ՝, ճջ բ՚ Ա՝ջ՜ի՜կ ՝՜ձզ ոյ՜-

ո՜սճջ, թ՜շ՜հ Սջ՝ճհձ Յ՜ժճ՝՜հ, հզղՠոնզտ զ Տբջփ 

475՜ Փ՜ՙշտ..., կ՜ձ՜ս՜ձ՟ ի՜ս՜պ՜ռՠէճհո ՜շ՜-

սՠէ՜յբո Հ՜հժ՜ա՜ձ ոՠշզո, ճջյբո ՠս զոժ զձլ՚ ՜յզժ՜-

ջզո ՠս ըխծ՜էզ /// (1 ՝՜շ յ՜պշճս՜թ) ՜ձլզձո, ՜հ-

ոզձտձ՚ ՜ձճս՜կ՝ ՠսՠդ ժճմՠռՠ՜է ջձջզձ Յ՜ջճսդզսձ 

՟յզջո ՠս Բզսա՜ձ՟՜ռճհո ՠռճհռ զջ՜սզ աարջճսդզսձ 

՜ձմ՜վ ըձ՜կճհ զսջճհ ՠս արջ՜ռճհռ ազո զ հ՜հոկ ՜շ՜-

տՠէ՜ժ՜ձ կ՜պՠձզո, ճջ ՠս ՜ոպճս՜թ՜ըրո Պրխճոզ 

Մՠժձզմ ՜ոզ, ՝՜ռ՜հ՜հպՠ՜է ոջ՝ճռ ՠջ՜ձՠէզ ի՜ջռձ` Ոո-

ժբ՝ՠջ՜ձզ ՠս Եվջՠկզփ Ոջ ՠս ՠպ լՠշ՜ռ զկճռ եջճսդզսձ 

ՠս ի՜կ՜հձ ա՞՜հ՜ջ՜ձ՜ռո ՜շճխնճսդզսձ ՜շ զ իճսոժ ՠս 

զ հ՜ս՜ջպ ի՜ո՜ձզէ պՠձմ՜էզ ՜ձձկ՜ձ, ՜ձ՞զձ կ՜ջ՞՜ջ-

պզո ՠս ՜կ՝՜ս ՞՜ձլզո իճէճչզռ, աճջ ոպճս՞զս ՝՜աճսկ 

կՠթ՜՞զձ ՠս էճսո՜պճս ՜ժճսձտ ՞պ՜ձզձ զ կզնզ՟, աճջ 

ՠս ձՠջժ՜ զոժ բ ՜ձլ՜ձռ՟ ծճը ՠս իշՠպճջզ ՜կՠձզկ՜-

ոպ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ՟փ Վ՜ոձճջճհ հճհե 

նՠջկՠշ՜ձ՟ ոզջճչ ՠս իճէճչ գխլզս ռ՜ձժ՜ռճխ ՠխՠս, ՜հ-

ոզձտձ՚ Յճի՜ձձբո ՝՜ձզ ոյ՜ո՜սճջ, ՜ղ՜ժՠջպ Թբճ՟ճ-

ջճո ՜ջիզՠյզոժճյճոզձ, ճջ ՠս զ ե՜կ՜ձ՜ժո պՠխ՜յ՜-

իճսդՠ՜ձ ձճջզձ զ Սճսջ՝ Աշ՜տՠէ՜ժ՜ձ Ադճշճձ Յ՜ժճ-

՝՜հ Տՠ՜շձՠխ՝րջփ Աջ՟, զ՝ջՠս ՠպՠսո ա՜հո ՜ժ՜կ՝ ՠս 

կ՜ջ՞՜ջպճչ էռՠ՜է ՟՜ղպո ի՜կ՜ձ՞՜կ՜հձ ՠս ճոժսճչ 

ա՜ջ՟՜ջՠ՜է: Դզկՠ՜ռ ո՜ զ՝ջՠս ՜հջ կզ թ՜ջ՜ս ՞ճէճչ 

՟զկբ ՜շ ՜խ՝զսջձ նջճհ զ աճչ՜ձ՜է ձ՜ՠս գոպ կ՜ջ՞՜-

ջբզձ լ՜հձզձ, ճջ ՜ոբ. Ոջյբո վ՜վ՜քզ ՠխնՠջճս հ՜խ-

՝ՠջո նճսջռ: Նճհձյբո ՟զկՠ՜ռ ՜շ ՜խ՝զսջձ ՞զպճսդՠ՜ձ 

թ՜ջ՜ս ՠս վ՜վ՜քՠէզ ՟զկրտ ՜շ զ աճչ՜ձ՜է ՠս հ՜ձլզձ 

ոպ՜ձ՜է ա՜հո յ՜պճս՜ժ՜ձ ՞՜ձլոփ Ոջճհ ՠս զկ ՜ձզ-

կ՜ոպ ՞ջզմո, գձ՟՟բկ ճմ ՟՜ջլճսռ՜ձՠէճչ գոպ իջ՜կ՜ձզ 

ի՜հռկ՜ձ ձճջզձ, ՜շ զ ոպճսՠջՠէ ՠս ՜շ՜ժՠէ կ՜պՠ՜ձո 

՜հո իճ՞բղ՜ի հ՜ձլձ ՜շՠ՜է Աոպճսթճչ ՝՜աճսկ ՜ղը՜-

պճսդՠ՜կ՝ զոժ ՠս պժ՜ջ ՜ձլ՜կ՝փ Ես ՜ջ՟, աիճսոժձ ե՜-

կ՜ձժՠ՜է ի՜ո՜տփ Բ՜հռ ժ՜ջզ զկձ յ՜ջպզ կ՜խդզէ զ 

ոջ՝՜աձ՜կզպ իու՞՜յՠպ՜ռ՟ ՠս ջ՜՝ճսձզ ՜ոպճս՜թ՜-

՝՜ձզռ՟, ազ ՞ջճհո ող՜է՜ձ՜ռձ, ազձմ ՠս զռբ, դճխճսդզսձ 

ՠս ձՠջճսկձ ղձճջիզռբտփ Ահէՠս ի՜հռՠկտ զ լբձն, ազ հզղ՜-

պ՜ժՠոնզտ աՠխ՝՜հջձ զկ՚ Ա՝ջ՜ի՜կ չ՜ջ՟՜յՠպձ ՠս 

թձրխտո կՠջ, ՜հոզձտձ՚ ակ՜իպՠոզ Պՠպջճոձ ՠս աԲջ՜-

՝զճձձ, կզճչ Հ՜հջ կՠխ՜հզսփ Ոխն էՠջճստ զ յ՜ջթ՜ձոփ 

Յ՜ջճսդզսձ ՞ջմզո, ճջ ՠկ կՠխրտ ա՜շ՜թՠ՜էփ 

191՜ (Սպ՜ռճխզ) Աջ՟, ճջյբո աձ՜սձ ղ՜ի՜՝ՠջ, էզ 

՝՜ակճսդՠ՜ձ ՞՜ձլզստ զ ը՜խ՜խ ՠս զ հ՜ձգճհդ ձ՜ս՜-

ի՜ձ՞զոպձ ի՜ձ՞ճսռՠ՜է ՟ՠշՠսո աճմզձմ ղ՜ի գձժ՜էՠ՜է 

պՠ՜ջտ ՞՜ձլճսռ կ՜ջկձ՜ժ՜ձ ա՜ձլզձո յ՜ջպ՜ժ՜ձ 

՞ճէ չ՜ջժՠ՜է ղձճջի՜ժ՜է էզձզձ ա՜կՠձ՜՝՜ջզ ձ՜ս՜յՠ-

պբձ: Այ՜ ճջմ՜՛վ ՠսո ՜շ՜սՠէ ա՜հո իճ՞ՠսճջ՜ժ՜ձ ՜ձ-

՞զձ ՠս յ՜պճս՜ժ՜ձ՜՞ճհձ ՞՜ձլո, ճջ զ Սջ՝ճհձ Հճ՞սճհձ 

Աոպճսթճհ բ հ՜շ՜ն՜ռՠ՜է ՝ձ՜՞զջձ զ լՠշձ ժ՜հթ՜ժձ՜-

կ՜տճսջ ՠս ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ՜՞ճհձ կ՜ջ՞՜ջբզ ՠս ա՜ջ՜ջ-

մ՜՝՜ձճսդզսձ ձճջզձ պ՜շզ Վՠջէճսթ՜ժ՜ձ զ լՠշձ իճ-

՞զ՜ռՠ՜է ղձճջի՜էզ ՠս ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՜ջ՜ձռձ... ՜հ-

ոզձտձ՚ ԲԺ (ՠջժճպ՜ո)՜ձ պզՠաՠջ՜տ՜ջճա հճ՞ձ՜ի՜ձ-

ծ՜ջ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռձ, ի՜ձ՞ճհձ ԲԺ—՜ձ չՠջ՜ժ՜ռձ Իո-

ջ՜բէզ՚ հճջ՟՜շ՜պ ՝խըկ՜կ՝ զ կբն ձճջճհո զոջ՜բէՠ՜ձ 

՝՜ձ՜ժզ: Ոջ բ ժ՜դճխզժբ ոճսջ՝ գձ՟ի՜ձջ՜ժ՜ձ ՠժՠխՠ-

ռզ, ազ զ ե՜կ՜ձ՜ժո զսջՠ՜ձռ ճջյբո ՜ջՠ՞՜ժ՜ձ ծ՜-

շ՜՞՜հդզստ վ՜հէՠ՜է էճսո՜սճջբզձ աիրպո Քջպոպճոզ: 

Ես աոճռզձ ՝՜ձո արչ՜ռճսռզմ յ՜ոտՠէճռ Հ՜հժ՜աՠ՜ձո 

ՠժՠխՠռսճհ ղձճջիՠ՜է զ լՠշձ զկ՜ոպձ՜՞ճհձ Գբւճջք ՜ո-

պճս՜թ՜՝՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզփ Վ՜ոձ ճջճհ ՜հոյզոզ ղձճջ-

իճսձ՜ժ ՞՜ձլզո գձ՟ճսձ՜ժ ՠխՠ՜է ՜ձ՜ջե՜ձո թ՜շ՜հ 

Սջ՝ճռ Յ՜ժճ՝ՠ՜ձռձ կՠձ՜՝՜ձզ ՠս ՜ղ՜ժՠջպ պՠ՜շձ 

Թբճ՟ճջճո ղձճջի՜ա՜ջ՟ ՠս ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ չ՜ջ՟՜յՠ-

պզ: Թՠյբպ գոպ լՠշձ՜ոձճսդՠ՜ձ ՞ճէճչ ձ՜ըժզձ գոպ 

՜յ՜ղձճջիճսդՠ՜ձ ՠս ա՜շ՜թՠ՜է կՠխրտ ՠկ իճշՠ՞ճհձ 

տ՜ձ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ` վռճսձ Յճչի՜ձձբո // (191՝) ՠսՠդ 



՜ձճս՜կ՝ զ՝ջ չ՜ջ՟՜յՠպ: Զ՜հո յ՜պ՞՜կբ ՜ոպճս՜-

թ՜՝՜ձ ՞՜խ՜վ՜ջ ռճսռՠ՜է ոպ՜ռ՜հ զ չ՜ՠէճսկձ ՜կՠ-

ձ՜յզժ՜ջ ՜ձլզձո հճհե ՠշ՜ձ՟ձ՜՝ճջ՝ճտ գխլկ՜կ՝ զ 

դճս՜՝ՠջճսդՠ՜ձո Հ՜հճռ Մճս ղջն՜ձզ ՠս Ըձ՟զտպզճձզս 

աԲբոբտզոպճձ ժջժձՠ՜է ՠս աՠջժհճ՝ՠ՜էՠ՜ձձ ՝՜ջլկ՜կ՝՚ 

աժ՜պ՜ջՠ՜է դզսձ դճխՠ՜է (1739) ՠս զ Մ՜ջ՞՜ռ ՜կոճհ 

Եփ Վ՜ոձճջճհ ՞ճիճսդզսձո չՠջգձձ՜հՠկ ՜շ ՜ձՠխ, ՜ձ-

ոժզա՝ձ ՠս ՜ձյ՜պծ՜շ կզղպ Էզձ ՠս ճսձճխզձ այ՜պ-

ծ՜շ զ կզճհ ի՜կ՜հձզճհ յ՜պծ՜շզձ զ լՠշձ ճջճհ ՝խըՠ-

՜է զ ձ՜ըժզձ բ՜ժբձ ՠս ղձճջի՜ա՜ջ՟ճխզձ ակՠա վ՜շտ, 

յ՜պզս ՠջժջյ՜՞ճսդզսձ... հ՜սզպՠձզս ՠխզռզ. ՜կբձփ 
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 ԺԳ — XIII 

ԳՐԻՉ՚ Ս՜ջ՞զո, Աձ՟ջբ՜ոփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Վ՜ջ՟՜ձ չջ՟.փ 
ԹԵՐԹ՚ 220. մ՞ջճս՜թ՚ 40՝, 116՜՝, 220՝փ ՊՐԱԿ՚ 1×1+Ա—

ԺԸ×12 (Ա, Թ, ԺԳ 10, Ե, ԺԱ, ԺԲ 11) + 1×1փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒ-
ԹԻՒՆ՚ 24,3×15,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձ, ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջ, 
ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 34փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, 
կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ժ՜ջկզջ ժպ՜ս, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ 
ժ՜ջկզջփ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ չձ՜ոճս՜թ. 197—200 ռՠռ՜ժՠջփ 56 ՠս 57—ջ՟ դՠջ-
դՠջզ կզնզռ դՠջդ գձժ՜թփ Մզ տ՜ձզ պՠխ բէ գձժ՜թ դՠջդՠջգ վճ-
ը՜ջզձճս՜թ ՠձ ձճջՠջճչփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 2՜—218՜ Հ՜կ՜շ՜սպ եճխճչճսկձ Մՠժձճսդՠ-

՜ձ ոճսջ՝ կ՜ջ՞՜ջբզձ Եո՜հՠ՜ զ էճսո՜սճջ կՠժձմ՜ռ 
ոջ՝ճհ ի՜սջձ՚ Եվջՠկզ, Յճի՜ձձճս Ոոժզ՝ՠջ՜ձզձ ՠս 
Կզսջխզ Ախբտո՜ձ՟ջճս ի՜հջ՜յՠպզ, իջ՜կ՜ձ՜ս պՠ-
՜շձ Հ՜հճռ Հՠդկճհ, Գբճջ՞ՠ՜ չ՜ջ՟՜յՠպզ ՜ջ՜ջՠ-
՜է 

Տՠո լՠշ. 1208, 1՜—190՝. Նը . /2՜—4՝փ § ՜—

ժա/4՝—218՜փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

77՝ Զձճս՜ոպ ՞ջզմ` աՍ՜ջ՞զո ՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ Տբջփ 

218՜ (Աձ՟ջՠ՜ո ՞ջմզ) Աս՜ջպՠռ՜ս Քջզոպճո՜-

իզկձ կ՜ջ՞՜ջբ՜ղբձ ՜հո պ՜շ ոճսջ՝ ՠս ՜ոպճս՜թ՜հզձ 

ՠջ՞՜ջ՜ձո զ չ՜հՠէճսկձ տջզոպճո՜՝ձ՜ժ ՠս ՜ոպճս՜-

թ՜հզձ ՞՜ձլճսռձ չՠջ՜ժ՜ռճս ՠս ճսխխ՜վ՜շ պՠոճսմզձ՚ 

Վ՜ջ՟՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզ, ազ Աոպճս՜թ չ՜ՠէՠէ պ՜ռբ 

ձկ՜ ՜խրդզստփ Ն՜ՠս ա՜ձյզպ՜ձ թ՜շ՜հո` աԱձ՟ջբ՜ո 

՞ջզմ հզղՠոնզտ զ Տբջ ՠս աթձճխոձ զկ, ըճմճջճսդզսձ ՞ջզո 

ՠս ոխ՜էճսդզսձ ՜ձկՠխ՜՟զջ, ազ ղճսպ ճս ՜խՠժ ճմ էզձզ, 

ըզոպ ղպ՜յՠռճսռզձ ճս ըղպ՜յճչ, կՠջ ժ՜ջո ՜հո բջփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 2՜ (ԺԶ՟.)  Կզջ՜ժճո չ՜ջ՜՟յՠպզձ բ ՞զջտոփ 

220՜ Եո՚ Կզջ՜ժճո չ՜ջ՟՜յՠպո ՞ձՠռզ ա՞զջտո 

ըզոպ իզձ բջ, ժ՜յՠէ պւզ: Զզո ՠս աժ՜յճխտձ հզղՠռբտ, 

հզղՠ՜է էզձզտ զ Քջզոպճոբ, ՜յ՜ դբ ճմ ՠս ՟ճստ ճմ հզղզտ 

զ Քջզոպճոզ: 

2. 220՜ Թվզձ ՌՃ ճսըպ՜ոճսձ բ (1728) Յզոճսոզ 

Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Ս՜ջքեոզ ճջթզ Միժիջպզմըո ՞ջՠոռզ 

Աոպիթճչփ 

3. 1՝ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Տբջճսձո ՠս Կջզ-

կճջո. ՜կեձփ Հ՜ջ կՠջ. 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 2՜ (Ոսդ՜ձժզսձ, ՠշ՜պճխ) Գզջտո 

Սճսջ՝ Էնկզ՜թձ՜հ բփ 
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Սճսջո ԺԶ — XVI 

ԳՐԻՉ՚ Պՠպջճոփ 
ԹԵՐԹ՚ 280. մ՞ջճս՜թ՚ 1՝—2՜, 277՜—8՝, 280՜փ ՊՐԱԿ՚ 

Ա—ԻԳ×12 (Ե, ԺԵ 10) + 8×1փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 
19,3×12,4փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 33փ ԿԱԶՄ՚ 
՟ջճղկ՜ա՜ջ՟, ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, ՟շձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ պ՜ը-
պ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժպ՜սփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Եո՜հզ կ՜ջ՞՜ջբ՚ 3՜փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 2՝, 135՝փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜-
ժ՜ձփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜յճհպ, ժ՜ջկզջ, ՟ՠխզձփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճսփ Ժ—
ԺԱ ՟՟.փ 2 (Ա—Բ) + 2(Գ—Դ), ոպ՜ռճս՜թ 2 դՠջդզ գձ՟է՜հձ՜ժզ 
ի՜պճսկզռ ՠս գձ՟ՠջժ՜հձ՜ժզ ՠաջ՜ի՜պճսկզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժ-

ոզսձ, ճսխխ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ Ա՜—Դ՝. «///[հ՜]՞ՠէ զ 
վղջ՜ձ՜ռ, ճջ ՜ձժ՜ձբզձ զ ոՠխ՜ձճհ կՠթ՜պ՜ձձ... ՠս զ՝ջՠս կՠջլ 
ՠխՠս ՜շ ձ՜///» (ԺԶ 21 — ԺԸ 40)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

1. 3՜—275՜ Հ՜կ՜շրպ եճխճչճսկձ Մՠժձճսդՠ-

՜ձ կ՜ջ՞՜ջբզձ Եո՜հՠ՜հ ոջ՝ճհ իօջձ՚ Եվջՠկզ, Յճչ-

ի՜ձձճս Ոոժզ՝ՠջ՜ձզձ ՠս Կզսջխզ Ախՠտո՜ձ՟ջճս ի՜հ-
ջ՜յՠպզձ, իջ՜կ՜ձ՜ս պՠ՜շձ Հ՜հճռ Հՠդկճհ, Գբճջ-
՞ՠ՜հ չ՜ջ՟՜յՠպզ 

Տՠո լՠշ. 1208, 1՜—190՝. Նը./3՜—5՜փ § ՜—

ժա/5՜—275՜փ 



 

— Ի էճսո՜ձռո իՠխզձ՜ժ՜ձզղ ՜ձճսձձՠջ, յջ՜ժ՜ձզղ 

պ՜շՠջ ՠս չջզյ՜ժ՜հզձ ճսխխճսկձՠջփ 

2. 279՝ [Ի ե՜կ՜ձ՜ժ՜՞ջճսդՠձբձ Մզը՜հզէզ Ա-

ոճջսճհ] — Եո ՠխ՝՜ջտ զկ, զ Քջզոպճո... ///Ա՟՜կ էՠ՜է 

ՄԼ (230) ՜կ՜ռ թձ՜ս աՍբդ ՠս ՠժ՜ռ ՜հէՠսո Չ (700) 

՜կ/// (ղ՜ջ. դՠջզ)փ 

3. 280՝ (Ց՜ձժ Կ՜ջկճսձն, Աշձնժճսո, Խճշ՜ձռ, 

Աջնջ՜հ, Աշբձ, Նճջղբձ, Ջճսպժ՜ի, Ախոջ՜ս, Գ՜ձլ՜ժ 
ՠս ՜հէ ՞զսխճջբզռ ՝ձ՜ժմ՜ռ, ճջճձտ կ՜պ՜խ ՠձ ՜ջՠէ) 
— Խրն՜հկզջձ՚ ճսէ կզ... Եջզռ՜ձտ՚ ճսէ կզփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

81՝ Զճ՞ձ՜կՠխ ՞թճխ` աՊՠպջճո, ՠսո ՜շ՜սՠէ 

աի՜հջձ զկ՚ ապբջ Յ՜ժճ՝ձ ՠս աՠխ՝՜հջձ զկ՚ ապբջ Ա՝-

ջ՜ի՜կփ 
85՜ Յզղՠռբտ ապ՜շ՜յՠ՜է ՞ջզմո` աՊՠպջճոո ՠս 

աթձ՜սխոձ զկ՚ ապբջ Յ՜ժճ՝ձ ՠս աԹ՜սջբաձփ 

135՝ Եսո ՜շ՜սՠէ Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ` կՠ-

խ՜սճջ Պՠպջճո ՞թճխզո ՠս թըձ՜սխ՜ռձ զկ՚ պբջ Յ՜ժճ-

՝զձ ՠս Թ՜սջբազձ ՠս ՠխ՝՜սջձ զկ՚ պբջ Ա՝ջ՜ի՜կզձ ՠս 

զկ ժճխ՜ժռճհձ՚ Խ՜ձճսկզձ. ՜կբձ, Ռ (1000) ՜կբձփ 

232՜ Ոՙչ ՟՜ոտ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ հզղՠռբտ աԲբէսզռզ 

Գճսէ՜խբձ զ հ՜խրդո լՠջ, ճջ ՝՜աճսկ ՠջ՜ըպզտ ճսձզ զ 

չՠջ՜հ զձլ. Աոպճս՜թ ազսջ կՠխտձ դճխճս: 

272՝ Գզջտո ՞ջՠռ՜ս Սճսջո, լՠշ՜կ՝` աՊՠպջճ-

ոզոփ 

276՜ Շ՜պ ՜խ՜մՠ՜է ապբջ կ՜պՠ՜ձ, 

Մզձմՠս զ ՞ճսդ ղ՜ջեՠ՜է զձտՠ՜ձփ 

Ոջյբո Գջզ՞ճջբոձ աը՜էզց՜հձ, 

Զժ՜հոջձ ոՠշզռըձ հճսձ՜ժ՜ձ, 

Աշՠ՜է ՠս ՞՜հջ հճհե ռձթճսդՠ՜կ՝, 

Ես ի՜ո՜ձբջ զսջ կՠձ՜ջ՜ձձփ 

Ես ՠո, էճս՜հ աէճսջ ՞՜էըոպՠ՜ձձ, 

Եէՠ՜է ՞ձ՜ռզ հճհե ՝ՠջժջկ՜կ՝փ 

Ձ՜հձբջ, լ՜հձբջ գձ՟ՠէ՜ժ՜ձ 

Գզջժո ՜ջժ՜ձբջ ի՜կ՝ճսջ՜ժ՜ձփ 

Աշ ատճ ըձ՟զջձ գխլ՜ժ՜ձ, 

Ոջճսկ ՝՜խլզջ ՟ճս կՠթ պ՜ջվկ՜կ՝փ 

Զ՜ձլո ՠկ ՠ՟ՠ՜է ՠո ՞ջ՜ս՜ժ՜ձ, 

Ես տՠա ՝ՠջՠ՜է ՜ժձ յ՜պճս՜ժ՜ձփ 

Նզոպ ՠս ՞ջՠ՜ ՜ձլ՜ձլջ՜ժ՜ձ, 

Քՠա հզղ՜պ՜ժ կձ՜ռ՜ժ՜ձ: 

Զզ չՠջ՝ՠջզմ բ կպ՜ռ կ՜ջ՟ժ՜ձ, 

Վՠջթ՜ձճխ՜ռըձ ոճջզձ ՝՜ձփ 

Իձտձ վճսդ՜յբո ՜շՠ՜է աչ՜ըծ՜ձ, 

Ես զձլ ՠդճխ ոճս՞ ՜ձդճս՜ժ՜ձ: 

Զզ պ՜ջ՜ե՜կ բջ կ՜ի ոճջ՜հձ, 

Վ՜ոձ զկ մ՜ջՠ՜ռձ ՜ձՠաջ՜ժ՜ձփ 

Ոմ ձկ՜ձՠ՜է Ա՝ջ՜ի՜կՠ՜ձ, 

Աձի՜կՠկ՜պ Իո՜ի՜ժ՜հձ, 

Զզ թՠջ՜ռՠ՜է բզձ ՠջժճտՠ՜ձ, 

Ես կՠջլՠռՠ՜է զ ՞ՠջՠակ՜ձ: 

Վ՜ոձ ՜հձ ժոժզթ բ՜թ ՜հձտ՜ձ, 

Զզ մբ ճսկբտ ՝՜խ՟՜պ՜ժ՜ձփ 

Զ՜պճհռ այ՜ջպոձ ձ՜ըձ՜ժ՜ձ, 

Դ՜շձ՜է զ իճխ հճջկբ ոպՠխթ՜ձփ 

Խճձ՜ջիՠռ՜ս զ իճխ կ՜իճս՜ձ, 

Եկճսպ հ՜ջ՞՜ձ՟ձ պ՜ջջ՜ժ՜ձփ 

Ես զ իճչպբո ձ՜ պջպկ՜ժ՜ձ // (276՝) 

Ի ժՠձռ՜խճհո յ՜ջպճխ՜ժ՜ձփ 

Յճսըպՠ՜է պՠխզձ պբջճսձ՜ժ՜ձ, 

Ի ըճոպ՜ռՠ՜էձ ճջ՟սճռ կ՜ջ՟ժ՜ձփ 

Խ՜շձՠ՜է զ նճժո ՜ձկ՜ջկձ՜ժ՜ձ 

Ես կզղպ ռձթ՜հ ՜ձաջճս՜ժ՜ձփ 

Սյ՜ոՠ՜է կձ՜հ Տՠ՜շձ ըճոպկ՜ձ 

Ի ձճջճ՞ՠէ ա՜ա՞ո կ՜ջ՟ժ՜ձփ 

Ես ՠո ՜հջզկ իջճհ ձկ՜ձ 

Ես պճմճջզկ ՜շ՜ձռ ժզակ՜ձփ 

Ոխ՝ո հրջզձՠկ հ՜ջկ՜ջ՜ժ՜ձ, 

Ըոպ Դ՜սդՠ՜ձ, Յճչձ՜դ՜ձ՜հձփ 

Կ (60) պՠո՜ձօխըձ Ղՠսպ՜ժ՜ձ 

Ի ՟բկո ճջ՟սճռ եճխճչջ՟ՠ՜ձձփ 

Ախօպ՜ռ՜ս էճհո ՞զղՠջզոձ, 

Ես ՜ջճսոՠ՜ժձ ՜շ՜սօպզձփ 

Խ՜ս՜ջՠռ՜ս զ կբնօջՠ՜հձ, 

Գօո՜ռ՜ս պճսձժձ ՜ձդ՜շ՜կ, 

Ց՜կ՜տՠռ՜ս ՞ՠպձ հճջ՟՜ժ՜հկ, 

Խռ՜ս ՜խ՝զսջձ ռջպ՜ժ՜ձ, 

Պ՜ոտՠ՜է ճ՞սճհո ճջ ՟զկՠ՜է ժ՜կփ 

Եխճսժ ՠս չ՜հ Ռ (1000) ՜ձ՞՜կ, 

Ոջ աջժՠռ՜հ ՟բկ հ՜ձ՟զկ՜ձ, 

Չբ հՠջժ՜ջՠէ հ՜ջկ՜ջ՜ժ՜ձ, 

Զզ կզ էոօխտձ լ՜ձլջ՜ձ՜ձփ 

Ահէ ծ՜ջ մճսձզկտ ՞ճի՜ձ՜կ, 

Իկ Աջ՜ջմզձ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձփ 

Բ՜հռ ՠո ձոպՠ՜է ՞թ՜՞ջՠռզ 

Տժ՜ջ ՜ձլ՜կ՝ ՜ջպ՜ոճս՜էզփ 

Տջպկՠ՜է իճ՞սճչ ՠս չղպ՜էզ 

Թղւ՜շ՜ժ՜ձո հ՜կՠձ՜հձզ 

Զզ հզղ՜պ՜ժ ո՜ ՠխզռզ 

Մՠա ՠս կՠջճռձ ՜կՠձ՜հձզ: 

Ն՜ՠս թձրխ՜ռ կՠջճռ ՝՜ջզ, 

Ոջտ զ եճխճչբձ՜հձ կՠժձզ, 

Ահէՠս ՠխ՝րջո զկ՚ Յ՜ժճ՝զ 

Դՠշ՜՝ճսոզժ ժջճձ՜սճջզփ 

Զզ կ՜ի ոճջ՜ ՜ձրջի՜ոզ, 

Էջ յ՜պճսի՜ո չ՜ոձ զկ մ՜ջզփ 

Աջ՟, յ՜պ՜իճխտ ՜հո կ՜պՠձզ 

Ես գձդՠջռճխտ՟ ոճսջ՝ պ՜շզ, 

ԶՅ՜ժճ՝ ՠխ՝՜հջ զկ ձ՜աՠէզ 



Զգձպջՠ՜է ՜ջզձ հ՜կՠձ՜հձզ 

Ձՠա զ հ՜ձլզձ էզռզ ՜ոպզ, 

Յզղՠէ ՜շ Տբջ աոճջ՜ իճ՞զփ 

Ես հզղճխ՜ռ՟ ՠս հզղՠէճռ՟ ՜կՠձ՜հձզ 

Աշի՜ո՜ջ՜ժ ճխճջկՠոռզ, 

Յճջե՜կ ՝՜ակզ զ կՠթ ՝ՠկզ, 

Յզոճսո Փջժզմձ ՜կՠձ՜հձզ, 

Ձՠա ի՜պճսոռբ կ՜ոձ ՝՜ջզ, 

Ի հրդՠս՜ձո ՠջ՜ձՠէզ: 

Ես ճջճչ մ՜վճչ մ՜վբտ, լՠա մ՜վՠոռզ, 

Աջ՟՜ջ՜կզպձ ժղըշզփ 

Ես զձտձ ՜սջիձՠ՜է ՠս ՠխզռզ 

Ահեկ հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 2՝ (Ոսդ՜ձժզսձ, ՠշ՜պճխ) Գզջտո 

Սճսջ՝ Էնկզ՜թձ՜հ բփ 3՜ (Ոսդ՜ձժզսձ, ՠջժպճխ) Պՠպ-

ջճո չ՜ջ՟՜յՠպ, ՌՃԿԶ (1717)փ 

1211 
Գ Է Ո Ր Գ  Ս Կ Ե Ւ Ռ Ա Ց Ի   

Մ Ե Կ Ն Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  Ե Ս Ա Յ Ե Ա Յ  
 ՌՃԻԶ — 1677 

ՍՏԱՑՈՂ՚ Յճչոբվ չջ՟.փ 
ԹԵՐԹ՚ 201. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—2՝, 198՝—201՝փ ՊՐԱԿ՚ 

1×1+Ա—ԺԷ×12 (Զ, ԺԲ 10, ԺԷ 11) +1×1փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, էճսո՜՟-
ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 20,2×15,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ձր-
պջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 26փ ԿԱԶՄ՚ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ ոպճս՜-
ջ՜դճսխդ, ՜ոպ՜շգ՚ ժ՜ձ՜մ դճսխդ, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ձ՜մ 
ռ՜հպժբձփ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ժ՜ակգ՚ պՠխ—պՠխ ռՠռ՜ժՠջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 3՜—198՜ Հ՜կ՜շրպ եճխճչճսկձ Մՠժձճսդՠ-

՜ձ ոճսջ՝ կ՜ջ՞՜ջբզձ հԵո՜հՠ՜հ զ էճսո՜սճջ կՠժձ-
մ՜ռձ՚ պՠ՜շձ Եվջՠկզ Խճջզձ Աոճջսճհ, Յճչի՜ձձճս 
Ոոժբ՝ՠջ՜ձզ, Կզսջխզ Ախբտո՜ձ՟ջ՜ռսճհ, իջ՜կ՜ձ՜ս 
պՠ՜շձ Հ՜հճռ Հՠդկճհ, էճսո՜սճջ չ՜ջ՟՜յՠպզձ Գբ-
ճջ՞՜հ ՜ջ՜ջՠ՜է 

Տՠո լՠշ. 1208, 1՜—190՝. Նը./3՜—4՝փ § ՜—

ժա/4՝—198՜ 

Ի էճսո՜ձռո իՠխզձ՜ժ՜ձզղ ՜ձճսձձՠջ, յջ՜ժ՜ձզղ պ՜-

շՠջ, չջզյ՜ժ՜հզձ ճսխխճսկձՠջփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

198՜ (Սպ՜ռճխզ) Յզղ՜պ՜ժ բ Եո՜հճս Մՠժձզմո 

զձլ՚ Յճչոբվ չ՜ջ՟՜յՠպզո, ՠս թձճխ՜ռձ զկճռ՚ Ասՠ-

պզոզձ ՠս Մ՜ջզ՜կճս ՠս ՠխ՝՜ջռո՚ Հ՜հջ՜յՠպզձ, Ո-

ի՜ձզոզձ ՠս Վ՜ջ՟՜ձզձ ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճ-

ջ՜ռո. ՜կբձփ 

Ոչ ի՜ջտ ՠս ՠխ՝՜ջտ, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ոկ՜, ժ՜ջ-

՟՜էճչ ժ՜կ րջզձ՜ժՠէճչ, հզղՠոնզտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜-

խօդո լՠջ՚ աՅճչոբվ էճժ ՜ձճս՜կ՝ չ՜ջ՟՜յՠպո ՠս ՟ճստ 

հզղՠ՜է էզնզտ ՜շ՜նզ ՜իՠխ ՜պՠձզձ Քջզոպճոզ, ճջ բ 

օջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ 

 

 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

198՜ Յզղ՜պ՜ժ բ զ Քջզոպճո ի՜ձ՞ճսռՠ՜է 

պՠ՜շձ Ղճսժ՜ոճս ի՜ջ՜ա՜պ ոյ՜ո՜սճջզփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 3՜ (Կէրջ, տ՜շ՜պճխ) Յզոճսոզ Քջզո-

պճոզ թ՜շ՜հ Յճչոբվ չ՜ջ՟՜յՠպ, ՌՃԻԶ (1677)փ 

1212 
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Մ Ե Կ Ն Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  Ե Ս Ա Յ Ե Ա Յ  
Էնկզ՜թզձ ՌՄԻԲ — 1773 

ԳՐԻՉ՚ Խ՜մ՜պճսջ չջ՟. Կճոպ՜ձ՟ձճսյրէոՠռզփ ՍՏԱՑՈՂ՚ 
Յճչոբվ ՠյո. Աջխճսդՠ՜ձ Ս՜ձ՜իձՠռզփ 

ԹԵՐԹ՚ 149. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜՝, 2՝—3՝, 4՝, 8՝—9՜, 145՜—
7՝, 148՝—9՜փ ՊՐԱԿ՚ 1×1+Ա—ԺԳ×12 (Ա 8, ԺԳ 6) + 2×1փ ՆԻՒԹ՚ 
դճսխդ՚ էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 19,7×14,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜-
ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 35փ ԿԱԶՄ՚ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ 
պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ թ՜խժ՜դճսխդ, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Եո՜հզ, Եջՠկզ՜, Եաՠժզբէ, Դ՜-
ձզբէ՚ 4՜փ Տՠ՜շձգձ՟՜շ՜ն՚ 5՜, Տզջ՜կ՜հջգ կ՜ձժ՜ձ իՠպ՚ 5՝, 
Խ՜մՠէճսդզսձ՚ 9՝, Հ՜կ՝՜ջլճսկ՚ 10՝փ Խ ճ ջ ՜ ձ՚ 4՜փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 11՜փ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ոՠսփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ժ՜ակզ ժ՜ղզձ տՠջթճս՜թ, դզժճսձտգ՚ 
յ՜պշճս՜թտձՠջճչփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

1. 6՜—144՝ Հ՜կ՜շրպ եճխճչճսկձ Մՠժձճսդՠ՜ձ 

ոճսջ՝ կ՜ջ՞՜ջբզձ Եո՜հՠ՜հ զ էճսո՜սճջ կՠժձմ՜ռձ՚ 
պՠ՜շձ Եվջՠկզ Խճջզձ Աոճջսճհ, Յճչի՜ձձճս Ոոժբ՝ՠ-
ջ՜ձզ, Կզսջխզ Ախետո՜ձ՟ջ՜ռսճհ, իջ՜կ՜ձ՜ս պՠ՜շձ 

Հ՜հճռ դ՜՞՜սճջզձ՚ Հՠդկճհ, էճսո՜սճջ չ՜ջ՟՜յՠպզձ 
Գբճջ՞ՠ՜ ՜ջ՜ջՠ՜է  

Տՠո լՠշ. 1208, 1՜—190՝. Նը./6՜—8՜փ § ՜—

ժա/11՜—144՝փ 

Ի էճսո՜ձռո իՠխզձ՜ժ՜ձզղ ՜ձճսձձՠջ, չժ՜հճսդզսձձՠջ 

ՠս յջ՜ժ՜ձզղ պ՜շՠջփ 



 

2. Շ՜ջ՜ժ՜ձ ԱՁ — Սճսջ՝ ը՜մձ ր՞ձ՜ժ՜ձ ի՜ս՜-

պ՜ռՠէճռ ժ՜ձ՞ձՠռ՜ս զ հՠջժջզ... ազ ձ՜ բ հճհո ի՜ս՜-

պ՜ռՠէճռ (ը՜ա՜՞ջճս՜թ)փ 

3. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձ ԺԸ ՟.] 
148՜ [Ոպ՜ձ՜սճջ] — Ոջ հ՜հո ժՠձռ՜խո ՜ձվճհդ 

՞ձ՜ռ /Կՠձռ՜խո զձտՠ՜ձ էըկլժզմ ոպ՜ձ՜հ... Հճ՞սճհձ 

՝՜ջզո ՝՜ղըզ (17 պճխ)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

2՜ Գզջտ Մՠժձճսդՠ՜ձռ ոջ՝ճհ կ՜ջ՞՜ջբզձ Եո՜հՠ-

՜հ, ՜ջ՜ջՠ՜է ՜ղը՜պ՜ոզջճսդՠ՜կ՝ ոջ՝ճհ ՠս կՠթզ 

չ՜ջ՟՜յՠպզձ Հ՜հճռ Գբճջ՞ՠ՜հ, իջ՜կ՜ձ՜ս դ՜՞՜սճ-

ջզձ Հ՜հճռ Հՠդճսկ՜հ զ վ՜շո Աոպճսթճհ ՠս զ հր՞ճսպ 

կ՜ձժ՜ձռ ՠժՠխՠռսճհփ Աջպ՜՞ջՠ՜է ՠս րջզձ՜ժՠ՜է զ 

ոպճհ՞ րջզձ՜ժ՜ռ` լՠշ՜կ՝ Խ՜մ՜պջճհ չ՜ջ՟՜յՠպզ 

Կճոպ՜ձ՟ձճսյրէոՠռսճհ: Ի ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ էճսո՜-

իՠխճհո ՞՜իճհձ ՠս կՠջ կՠջճհ Սջ՝ճհ Էնկզ՜թձզ պՠ՜շձ 

Սզկբրձ ոջ՝՜ա՜ձ ժ՜դճխզժճոզ, զ չ՜հՠէճսկձ ոճհձճհ 

ոջ՝՜ա՜ձ չՠիզ լՠշձ՜ոճսձ ՜ղ՜ժՠջպզ՚ պՠ՜շձ Յճչոՠ-

վ՜հ ՠյզոժճյճոզ Ս՜ձ՜իձՠռսճհ ՠս Աջխճսդՠ՜ձ, զ 

դճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձո Հ՜հճռ ՌՄԻԲ (1773) ՠս զ կճսպձ 

հճսձվ՜ջզ, զ ՞ՠջ՜ա՜ջ՟ ՠս զ էճսո՜ձժ՜ջ Սճսջ՝ Ադճշո 

Էնկզ՜թզձ: 
144՝ Կճոպ՜ձ՟ձճսյրէոՠռզ ՜յզժ՜ջ ՞թրխ 

՞ջճհո՚ Խ՜մ՜պճսջ չ՜ջ՟՜յՠպո հզղՠռբտ զ Քջզոպճոփ 

1213 
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Մ Ե Կ Ն Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  Ե Ս Ա Յ Ե Ա Յ  
Թբճ՟ճսյրէզո ՌՄԵ — 1756 

ԹԵՐԹ՚ 228. մ՞ջճս՜թ՚ 1՝, 9՝, 11՜՝, 217՝—28՝փ ՊՐԱԿ՚ 
1×1+Ա—ԺԹ×12 (Բ 8, Ժդ 11) +4×1փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, էճսո՜՟ջճղկճչփ 
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 21,4×16,4փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ 
ՏՈՂ՚ 32փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժփ  

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ժ՜ակզ ժ՜ղզձ կ՜ղճս՜թ, ՠաջՠջգ՚ տՠջ-
թճս՜թ, դզժճսձտզ ոպճջզձ կ՜ոգ՚ յ՜պշճս՜թփ 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 3՜—217՜ Հ՜կ՜շրպ եճխճչճսկձ Մՠժձճսդՠ-

՜ձ ոճսջ՝ կ՜ջ՞՜ջբզձ Եո՜հՠ՜հ... զ էճսո՜սճջ կՠժձ-
մ՜ռձ՚ պՠ՜շձ Եվջՠկզ Խճջզձ Աոճջսճհ, Յրի՜ձձճս Ոո-
ժե՝ՠջ՜ձզձ, Կզսջխզ Ախբտո՜ձ՟ջ՜ռսճհ, իջ՜կ՜ձ՜ս 

պՠ՜շձ Հ՜հճռ Հՠդկճհ, էճսո՜սճջ չ՜ջ՟՜յՠպզձ Գբ-
ճջ՞ՠ՜հ ՜ջ՜ջՠ՜է 

Տՠո լՠշ. 1208, 1՜—190՝. Նը./3՜—4՝փ § ՜—

ժա/4՝—217՜: 

Ի էճսո՜ձռո իՠխզձ՜ժ՜ձզղ պ՜շՠջ ՠս չջզյ՜ժ՜հզձ 

ճսխխճսկձՠջփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

2՜ Մՠժձճսդզսձ կ՜ջ՞՜ջբճսդՠ՜ձձ Եո՜հՠ՜հ, ՜-

ջ՜ջՠ՜է Գբճջ՞՜հ չ՜ջ՟՜յՠպզձ, զ էճսո՜սճջ կՠժձ-

մ՜ռձ` պՠ՜շձ Եվջՠկզ Խճջսճհձ Աոճջսճհ, Յճի՜ձձճս 

Ոոժե՝ՠջ՜ձզձ, Կզսջխզ Ախբտո՜ձ՟ջ՜ռսճհ, Գջզ՞ճջզ 

Աոպճս՜թ՜՝՜ձզ, Ադ՜ձ՜ոզ, Եյզվ՜ձճս, Բ՜ջոխզ, 
Ես՜՞ջզ, Ս՜ջ՞ոզ չ՜ջ՟՜յՠպզ, իջ՜կ՜ձ՜ս ՠս ըձ՟ջճհ 

պՠ՜շձ Հ՜հճռ Հՠդկճհ Եջժջճջ՟զ, հ՜կզ Կՠձ՜ջ՜ջզձ 

1300 ՠս Հ՜հճռ ՉԽԷ, զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ պՠ՜շձ Գջզ-

՞ճջզոզ ՠս զ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձ Հ՜հճռ Սկպ՜պ՜հփ Ես 

՞՜խ՜վ՜ջճսդՠ՜կ՝ ի՜ոՠ՜է ՜շ կՠա, ճջ ՠս ՞էը՜պՠ՜է 

ՠս պձ՜պՠ՜է ՠխՠս, ի՜կ՜ջճչ գոպ պյՠռՠ՜է Աոպճս՜-

թ՜ղճսձմզձ պՠ՜շձձ Ոոժ՜ձ՜հփ Ահէ Պ՜պծ՜շ կ՜ջ՞՜ջբ-

ճսդՠ՜ձձ ոճջզձ ՠ՟՜ս զ ոժզա՝ձ Մՠժձճսդՠ՜ձոփ Յ՜կզ 

պՠ՜շձ ՌԷՃԾԵ (1755) ՠս Հ՜հճռո ՌՄԵ (1756)փ Ի վ՜շո 

՜կՠձ՜կՠթզձ Աոպճսթճհ, զ Թբճ՟ճսյրէզոփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

2՝ Ըձթ՜հՠռզ իճ՞ՠճջ՟ՠժզձ կՠջճսկ՚ ՝՜ջՠթձճսձ՟ 

՜խ՜հ Կ՜ջ՜յՠպ ՞ՠջ՜աձզս ՜խ՜հ Մ՜ջժճոՠ՜ձ Թ՜-

շճսկճչզձփ Կ՜դճսխզժճո ՜կՠձ՜հձ Հ՜հճռ՚ չղպ՜էզ Եվ-

ջՠկփ 

Յ՜կզ 1821, ՟ՠժ[պՠկ՝ՠջ]. 19փ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 2՝ (Ոսդ՜ձժզսձ, ՠջժպճխ) Եվջՠկ 

ժ՜դճխզժճո, ՌՄԾԹ (1810)փ 2՜ (Ձճս՜լՠս, ՠջժպճխ) Յօ-

ի՜ձբո չ՜ջ՟՜յՠպփ 

1214 
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Մ Ե Կ Ն Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  Ե Ս Ա Յ Ե Ա Յ  
Մ՜ջկՠպ ՞ՠսխ  ՇԿԷ — 1118 

ԳՐԻՉ՚ իՠխզձ՜ժգփ 
ԹԵՐԹ՚ 228փ ՊՐԱԿ՚ 16×8+10×10փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒ-

ԹԻՒՆ՚ 24,7×17,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 27փ 
ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟, ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժփ 

 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝ձ՜՞զջգ պՠխ—պՠխ ՠխթճս՜թ, ռՠռ՜ժՠջփ Սժա՝զռ 
ՠս չՠջնզռ դՠջդՠջ գձժ՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Ա Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  



1. [Յճչի՜ձձբո ճջ՟զ Մճսղզ, Մՠժձճսդզսձ Եո՜հՠ-
՜հ] 

՜. 1՜—10՜ [Ա ՞էճսը] (ոժ. դ՜վճս՜թ) /// ձ՜է զ 

կ՜ջկզձ ՠսո ժ՜ջՠսճջ չ՜ոձ լՠջ... 

՝. 10՜—6՜ Բ ՞էճսը — Յ՜հոկ՜ձբ հ՜հպբ, ՠդբ ճմ... 

՞. 16՜—24՜ Գ ՞էճսը — Զճջ ՜սջզձ՜ժ ծ՜ջպ՜ջ 

՝եզղժ... 

՟. 24՜—5՜ Դ ՞էճսը — Զձճս՜աճսդզսձ կ՜ջ՟ժ՜ձձ, 

ճջ զ յ՜պՠջ՜ակ՜ռձ էզձՠէճռ բջ... 

ՠ. 25՝—30՝ Ե ՞էճսը — Զժձզ ՜ոՠէճհձ կզձմՠս ռ՜հո 

չ՜հջ... 

ա. 30՝—7՝ Զ ՞էճսը — Զզ՜՛ջ՟ զռբ, ազ ա՜հէ ե՜-

կ՜ձ՜ժոձ... 

բ. 37՝—43՝ Է ՞էճսը — Զզ ճմ զոժ ա՝՜ձձ ՜ջ՞ՠէ 

այ՜պՠջ՜ակձձ... 

գ. 43՝—8՜ Ը ՞էճսը — Ք՜ձազ ի՜ոՠ՜է բ, ազ ճջ-

յբո Աոպճս՜թ... 

դ. 48՜—52՝ Թ ՞էճսը — Զյ՜պզեոձ ՜ոբ. Աջ՝ 

ձ՜ը ՠս ՜հո... 

ե. 52՝—6՜ Ժ ՞էճսը — Ահոզձտձ՚ զ ՟՜պ՜ժձզտոձ, 

աճջ պ՜ձ... 

ե՜. 56՜—9՝ ԺԱ ՞էճսը — Ահէ դ՜ջ՞կ՜ձտձ, դբ. Ի 

ժճծՠխբձ պՠո՜ձՠո... 

ե՝. 59՝ ԺԲ ՞էճսը — Զզ աԱոպճսթճհ ՠս զ ՝՜ջժճս-

դՠ՜ձձ զ՝ջՠս զ ի՜ղպճսդՠ՜ձ... 

ե՞. 59՝—62՜ ԺԳ ՞էճսը — Աժզսխ՜ո ՜ոբ. Կ՜շտ 

՝՜՝ՠէ՜ռսճռձ... 

ե՟. 62՜—6՝ ԺԴ ՞էճսը — Զզ ՜շզձ ադ՜՞՜սճջճս-

դզսձձ Բ՜՝ՠէ՜ռսճռ կ՜ջտ... 

եՠ. 66՝—67՝ ԺԵ ՞էճսը — Աջ՟, աՄճչ՜՝՜ռսճռձ 

ծ՜շբ... 

եա. 67՝—9՜ ԺԶ ՞էճսը — Ահոզձտձ՚ ՜սՠջ՜ժ հ՜ս՞-

ձ՜ժ՜ձճսդՠձբ... 

եբ. 69՜—70՝ ԺԷ ՞էճսը — Ահոզձտձ՚ դ՜՞՜սճջճս-

դզսձձ Դ՜կ՜ոժճոզ ՝՜շձ՜հ... 

եգ. 70՝—2՜ ԺԸ ՞էճսը — Ահոզձտձ դբ՚ ըճջպ՜ժՠ-

ռ՜ձ դՠստ ձ՜ս՜ռձ... 

եդ. 72՜—5՝ ԺԹ ՞էճսը — Թՠյՠպ ՠս դ՜ձլջ՜՞ճհձ 

զռբ, ՞ճհ ո՜ժ՜հձ... 

զ. 75՝—7՜ Ի ՞էճսը — Զճջ ո՞եռՠ՜է՟ ՠո զ ոճս՞ 

տճ... 

զ՜. 77՜—8՝ ԻԱ ՞էճսը — Վ՜ոձ Բ՜՝ՠէ՜ռսճռձ բ 

պՠոզէո ըզոպ... 

զ՝. 78՝—81՝ ԻԲ ՞էճսը — Բ՜ձտո զ՝ջՠս ը՜ձ՟՜-

ճսռ՜ձՠէճհ զկձ ՠձ... 

զ՞. 81՝—4՜ ԻԳ ՞էճսը — Ես ազ՛ձմ զռբ ՜հո ՜ոբ... 

զ՟. 84՜—6՝ ԻԴ ՞էճսը — Ես տ՜ձազ ձ՜ը ատ՜խ՜-

տ՜ռ ՠս ադ՜՞՜սճջ՜ռ ՜ո՜ռ... 

զՠ. 86՝—90՜ ԻԵ ՞էճսը — Յ՜կՠձ՜հձ ոջպբ, ՝՜-

աճսկ ոզջճչ... 

զա. 90՜—5՝ ԻԶ ՞էճսը — Զճջ ՟ջճսձո աճջճռ ՠս 

կզսո կ՜ջ՞՜ջբձ ՜ոբ.. 

զբ. 95՝—7՝ ԻԷ ՞էճսը — Դ՜ջլՠ՜է ՜շ՜ժտ զկձ ՠձ 

զ չՠջ՜հ ո՜պ՜ձ՜զ... 

զգ. 97՝—103՝ ԻԸ ՞էճսը — Պո՜ժ դղձ՜կ՜ձ՜ռ, 

ադ՜՞՜սճջձ ժճմբ... 

զդ. 103՝—8՜ ԻԹ ՞էճսը — Եջճսո՜խբկձ բջ, ճջ 

ժճը՜ձձ ՠխՠս... 

է. 108՜—12՝ Լ ՞էճսը — Ն՜ը այ՜պզսձ ՜ոբ, ազ 

՜ձիձ՜ջզձ ռճսռռբ... 

է՜. 112՝—3՝ ԼԱ ՞էճսը — Վ՜ՙհ ՜հձճռզժ, ճջ հճս-

ո՜ռՠ՜է ՠձ հԵ՞զյպճո... 

է՝. 113՝—6՝ ԼԲ ՞էճսը — Ք՜ձազ ճմ ո՜ժ՜ս ՠջ՜ը-

պզտ ՠձ հԱոպճսթճհ.. 

է՞. 116՝—20՜ ԼԳ ՞էճսը — Զզձմ ը՜սոզ՟, ազ ՠդբ 

դղճս՜շ՜ռճսռ՜ձՠձ... 

է՟. 120՜—1՝ ԼԴ ՞էճսը — Տՠոռճստ ազձմ ՜ոզռբ, 

չ՜ոձ բ՛ջ ա՜կՠձ՜հձ... 

էՠ. 121՝—3՝ ԼԵ ՞էճսը — Ի չՠջ՜ ՠջժջզձ Իոջ՜ե-

ղզ ՜ոբ, ճջ ՜սՠջՠռ՜ս... 

էա. 123՝—4՝ ԼԶ ՞էճսը — Զզ կզ ժ՜ջթզռՠձ, դբ Ե-

ջճսո՜խբկ զսջճչ զձմ ՜կջճսդՠ՜կ՝ձ ՜յջՠռ՜ս... 

էբ. 125՜—7՝ ԼԷ ՞էճսը — Տՠո այ՜պՠջ՜ակձ, պՠո 

ակ՜ջպձ ՠս աժշզս... 

էգ. 127՝—31՜ ԼԸ ՞էճսը — Ես ճմ չ՜հջ՜յ՜ջ հ՜սՠէ 

կ՜ջ՞՜ջբձ... 

էդ. 131՜—2՜ ԼԹ ՞էճսը — Զզ դՠյՠպ ՠս չ՜ոձ ՜հ-

ձճջզժ ՜շ՜տՠ՜ռ... 

ը. 132՝—9՝ Խ ՞էճսը — Ոմ չ՜հջ՜յ՜ջ զձմ 

ժջժձբ... 

ը՜. 139՝—42՝ ԽԱ ՞էճսը — Բ՜ջզճտ ՜ո՜ռ, դբ. 

Աշ զո... 

ը՝. 142՝—7՜ ԽԲ ՞էճսը — Ոջյբո ՠս Դ՜սզդ ճս-

ջՠտ—ճսջՠտ Քջզոպճոզ... 

ը՞. 147՜—9՜ ԽԳ ՞էճսը — Մզձմՠս հ՜հձ, դբ ՝ճռ 

ձճջ՜ ատՠա կզ ժզառբ... ՠս աԻոջ՜հբղ զ ձ՜ը՜պզձոփ 

ը՟. 149՝—51՜ ԽԴ ՞էճսը — Զ՜հո ՜ոՠէճչ հ՜հպ 

՜շձբ ՠդբ չՠջ՜ժ՜ռճս բ... 

ըՠ. 151՜—5՜ ԽԵ ՞էճսը — Յ՜հպ բ, դբ զձտձ ՜սթ 

աձ՜... 

ըա. 155՜—6՜ ԽԶ ՞էճսը — Զզ ճմզձմ ճսձբզձ ա՜ս-

ջճսդզսձ ՠս ճմ ՜ա՟ճսկձ զձմ... 

ըբ. 156՜—7՜ ԽԷ ՞էճսը — Տՠո ազ՜՛ջ՟ իջ՜կ՜-

ձ՜ս պ՜հ իջ՜կ՜ձ... 

ըգ. 157՜—9՜ ԽԸ ՞էճսը — Տՠո՜ձՠո, ազ՜՛ջ՟ ՜-

խ՜ջպբ ա՜ա՞՜ժ՜ձճսդզսձձ... 

ըդ. 159՜—63՝ ԽԹ ՞էճսը — Աժզսխ՜ո ՜ա՞ո ՜ոբ 

ՠս Թզճ՟զպճձ՚ եճխճչճսջ՟ո... 

թ. 163՝—5՝ Ծ ՞էճսը — Զզ ռճսռբ, դբ ՠս ՞ՠջճս-

դՠ՜ձձ զձտՠ՜ձտ ՠձ յ՜պծ՜շտ... 



 

թ՜. 165՝—9՝ ԾԱ ՞էճսը — Իոժ ճ՛չ զռբ, ճջ աՏբջձ 

ըձ՟ջզռբ... 

թ՝. 169՝—72՝ ԾԲ ՞էճսը — Բ՜աճսկ գձ՟ ՠէՠ՜տ 

գձ՟ ՜ղը՜ջիձ ՜ձ՟բձ... 

թ՞. 172՝—6՝ ԾԳ ՞էճսը — Յ՜շ՜ն կզձմՠս հ՜հպ-

ձՠ՜էձ բջ... 

թ՟. 176՝—9՜ ԾԴ ՞էճսը — Դ՜ջլՠ՜է ՜ո՜ռ չ՜ոձ 

ՠժՠխՠռսճհ, դբ. Ոսջ՜ը էՠջ... 

թՠ. 179՜—81՜ ԾԵ ՞էճսը — Զձճհձզոժ այ՜ջ՞ՠ-

սոձ ՜շ՜ժբ հ՜հոճոզժ... 

թա. 181՜—4՜ ԾԶ ՞էճսը — Զճջ ՜սջզձ՜ժ հճջե՜կ 

ժ՜կզռզ աձճո՜... 

թբ. 184՜—6՝ ԾԷ ՞էճսը — Զզ կզկզ՜հձ ճխն զ կբն 

՝՜աճսկ իզս՜ձ՟՜ռ... 

թգ. 186՝—90՜ ԾԸ ՞էճսը — Զզ ՟եճս՜ջզձտ բզձ, 

աճջ զձմ ՜ոՠէճռ բջ... 

թդ. 190՜—2՜ ԾԹ ՞էճսը — Ես ճմ ՠդբ ՝՜՝ՠէ՜-

ռզտձ կզդբ ՜շ զկճսկ զձմ պժ՜ջճսդՠ՜ձ... 

ժ. 192՜—3՝ Կ ՞էճսը — Ի չՠջ՜ ՠժՠխՠռսճհ, հճջ 

՞ՠջՠ՜է ՠս իձ՜ա՜ձ՟ՠ՜է բջ... 

ժ՜. 194՜—6՝ ԿԱ ՞էճսը — Ահձ զոժ բ, աճջ ՜ո՜-

ռՠ՜էձ բ ՜շ՜տՠէճռձ... 

ժ՝. 196՝—7՜ ԿԲ ՞էճսը — Զզ ճջ՟զո գոպ ժ՜կ՜ռ 

չՠջձճհձ... 

ժ՞. 197՝—200՝ ԿԳ ՞էճսը — Հ՜պճսռճսկձ չջզ-

եճսձ բ, ճջ ՠխՠս հԵ՟ճկ... 

ժ՟. 200՝—1՜ ԿԴ ՞էճսը — Զզ՜՛ջ՟ ՜կՠձ՜հձ ճս-

ջՠտ աա՜սջճսդՠձեձ ծ՜շբ... 

ժՠ. 201՜—4՜ ԿԵ ՞էճսը — Յ՜հոկ չ՜հջզ զ ՟բկո 

ճջ՟սճհ ի՜կ՜ջլ՜ժՠռ՜ս... 

ժա. 204՜—7՜ ԿԶ ՞էճսը — Դ՜ջլՠ՜է գձ՟՟բկ 

յ՜ջթճխ՜ռ եճխճչջ՟ՠ՜ձձ... 

2. 209՜—28՝ Պ՜պծ՜շ ձ՜ըՠջ՞՜ձզ ոջ՝ճհ Ասՠ-

պ՜ջ՜ձզձ Յճի՜ձձճս — Ի ի՜ձ՟զոզ ՜ղը՜ջի՜ժ՜ձտ՟ 

հճջե՜կ ՝շձ՜կ՜ջպզժ աճտ... ՟զջ զ չՠջ՜ չզջզձ աճխճջ-

կճսդզսձ զ յճշձժճսդՠ՜ձ/// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

207՜ Փ՜ՙշտ ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձձ, ՜ձ-
՝՜ջե՜ձՠէզ ՠս ՜ձտ՜ժՠէզ կզճսդՠ՜ձձ, ՜ձզկ՜ձ՜էզ ՠս 
՜ձի՜ո՜ձՠէզ զկ՜ոպճսդՠ՜ձձ՚ Հ՜սջ ՠս Ոջ՟սճհ ՠս Սճսջ՝ 
Հճ՞սճհձ, ՜հեկ ՠս կզղպ ՠս հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. 

՜կ[եձ]փ Ոջ ՜ջե՜ձզ ՜ջ՜ջ ա՜ձ՜ջե՜ձո ՞ջՠէ ա՜ո-
պճս՜թ՜ը՜սո ապ՜շո ոջ՝ճհձ Եո՜ՠ՜ կ՜ջ՞՜ջՠզձ, ՜շ 
ճջո ՠս ի՜կ՜ջլ՜ժ՜ը՜սո ՠխՠ՜է տ՜ձ ա՜կՠձ՜հձ կ՜ջ-
՞՜ջեոձ զ տ՜շ՜իճէճչ ղջնկճսձո ՜ջՠ՞՜ժձ՜թ՜՞ վ՜հ-
էճխճսդՠ՜ձձ, թ՜խժՠջ՜ձ՞ չ՜ՠէմճսդՠ՜կ՝տձ, // (207՝) 
՞ճսձ՜՞ՠխ ՞ՠխՠռժճսդՠ՜կ՝ձ ապՠոճխոձ իջծճս՜էզ ճս-
ջ՜ըճսդՠ՜կ՝ ՜շ էձճս ի՜կճչտ ՠս իճպճչտ ըջ՜ը՜ռճս-
ռ՜ձՠէճչ: Ոջտ զ ՝՜ռ ՠ՟ՠ՜է ա՜ղը՜պճսդզսձո կ՜ջկձճհ 
գձ՟ թ՜հջո էՠջ՜ձռ ծՠյՠ՜է ՠս զ իճչզպո ՟՜ղպ՜ռձ 

տ՜հէ՜հՠխ ՜ջ՜՞ճսդՠ՜կ՝ձ ե՜կ՜ձՠ՜է կզ՜ի՜ս՜տ ըջպ-
ձՠ՜է ագձպզջ—գձպզջոձ զ ՞ճհձո ՠս զ իճպո ա՜ձճս-
ղ՜ժոձ ՝ՠջՠ՜է կ՜պճսռ՜ձՠձ տ՜ն ոզջՠէՠ՜ռձ ՠս ի՜ջ՜-
ա՜պ գձդ՜ձՠ՜ռձ ժ՜կ ծճը՜ա՜ձռձ դ՜՞՜ա՜ջկՠ՜ 
ա՜ջկզռձ: Զզ ՠս եճխճչ՜՞ճհձտ հ՜ջկ՜պճհ ՝ճսոճւհձ, ճջտ 
գոպ ՝եղժ՜ժ՜ձ ՜ջիՠոպզռձ, ՜ըպզռ ՠձ վ՜ջ՜պզմտ ՠս 
ռ՜սճռ կՠջեզմտ: Ահոյզոզ ՜սջզձ՜ժ՜ս ՠս զ կզ ՝՜ռ ՠ՟ՠ-
՜է ա՜ղը՜պճսդզսձ կ՜ջկձճհ ՠս կզ՜ի՜ս՜տ զսջ թձՠ՜է 
ա՜ձճսղ՜ժո թ՜խժ՜ձռ, ճջ ռ՜ձգ՜էզ բ զձլ տ՜ձ աճոժզ 
ՠս տ՜ձ ա՜ժ՜ձո յ՜պճս՜ժ՜ձո ՠս էճսո՜պճս տ՜ձ աէճհո 

՜ջՠ՞՜ժ՜ձփ Աջ՟, ՜սջՠձտ Տՠ՜շձ ՜սջզձ՜սճջ՜ռձ ՠձ 
ըձ՟ջՠէզտ, ՠս ճջյբո չՠի՜՞ճհձ բ ճ՞զ տ՜ձ ակ՜ջկզձ, 
ձճհյբո ՠս էճսո՜սճջճսդզսձ կպ՜ռ ՜շ՜սՠէ ՞ՠջ՜-
յ՜պճսՠ՜է ՞ՠջ՜ա՜ջ՟զռձ ճ՞սճչ, տ՜ձ աոպճջ՜տ՜ջղ 
կ՜ջկձ՜ոզջ՜ռձ իճ՞՜թճսդզսձո ՜շճխնճսդՠ՜ձ: Աջ՟, 
կՠթզ ՠս իա՜սջզո Եո՜ՠ՜հո ՠջն՜ձժճսդՠ՜ձ ՠջժձ՜՝ՠջլ 
՝՜ջ՝՜շ ՜սՠպ՜տ՜ջճա ՜ա՟կ՜կ՝ ՝ճէճջ ՜ա՜ձռ ՜ա՟ՠ-
՜է, ՝՜ջլջ տ՜ջճա ձճջճհ Սզճձզ հճսդՠ՜ժ ղջն՜՞՜-
ճսդՠ՜ձձ ՜սճսջփ  

Աջ՟, ՠո՚ Յճի՜ձձբո կՠխ՜սճջ ՠս ՜ձյզպ՜ձ ժջ՜ս-

ձ՜սճջ, ճջ՟զ Մճսղզձ ՠս ՜ղ՜ժՠջպ ոճսջ՝ չ՜ջ՟՜յՠպզձ 

Թադեոսի, ճջճհ հզղ՜պ՜ժձ ՜սջիձճսդՠ՜կ՝ ՠխզռզ: Ոջ 

կՠթ՜ս ռ՜ձգճսդՠ՜կ՝ զ ըձ՟զջ ՠխե թ՜թժՠ՜է ՞՜ձլզո 

Եո՜հՠ՜, ճջճչ ձ՜ը զոջ՜ՠէՠ՜ձձ յ՜հթ՜շ՜ձ՜հջ եճխճ-

չճսջ՟ ՜խ՜սպ՜պՠոզէ ըճջիջ՟՜թճսդՠ՜կ՝ ՠս գոպ հ՜-

նճխՠէճհձ Աոպճսթճհ ի՜ձ՟զյՠռ՜ձ զձլ ՠջժճտզձ ի՜-

պ՜թտձ: Զճջ էճսո՜սճջ ՝՜ռ՜հ՜հպճսդՠ՜կ՝ կՠժձՠ՜ռ 

Յճի՜ձ Ոոժե՝ՠջ՜ձ ՠս էռզ աթ՜ջ՜ս զկ: Եո, զձտձ զսջճ-

չզ ի՜կ՜շ՜սպՠռզ, գոպ զկճսկ ժ՜ջզ, զ ձճս՜ոպ ձզսդ 

չ՜ոձ ՜խտ՜պճսդՠ՜ձ, զ ըճղճջ՜՞զջ չ՜ոձ պժ՜ջճս-

դՠ՜ձ: Ես չ՜ոձազ յ՜ժ՜ո ՠս դՠջզ բզձ ՝՜ձտ ՝՜ջ՝՜-

շճհ իճ՞զ՜ա՜ջ՟ ՜շձ Եվջՠկզ, չ՜ոձազ ձկ՜ձ կ՜ջ՞՜-

ջեզռձ ը՜սոՠռ՜ս ակ՜ջ՞՜ջեոձ ձճհձ իճ՞սճչ ժ՜ջծ՜-

շ՜սպ չՠջ՜տ՜հէճսդՠ՜կ՝փ Աջ՟, զկ ը՜շձՠ՜է ՠս ՠ՟ՠ՜է 

՜շ կզկՠ՜ձո ա՝՜ձո ՠջժճսռ էճսո՜պճս ՜ջՠ՞՜ժ՜ձռձ՚ 

Յճի՜ձձճս ՠս Եվջՠկզփ Աջ՟, ճջտ գձդՠշձճստ ՠս էճսո՜-

սճջզտ զ ոճսջ՝ կ՜ջ՞՜ջեզո ՠս զ էճսո՜սճջ ՝՜ձզռո 

ոճսջ՝ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռո, չ՜ոձ պ՞ՠխճսդՠ՜ձ ՞ջճհո կզ 

հզկ՜ռո ազո ՟՜պ՜յ՜ջպՠջ, ՜հէ գոպ տճ ՝՜ջզ ժ՜-

կ՜ռտ ՜ո՜, դե. Տՠջ Աոպճս՜թ դճխ ա՞ջճխզձ կՠխտձ ՠս 

ճխճջկՠ՜ռ ձճջ՜ իճ՞սճհձ զ տճ ՞՜էոպՠ՜ձտ. ՜կեձփ 

Աջ՟, ճջ ՜հոյՠո ՜ոե. Ասջիձՠ՜է էզռզ հ՜կՠձ՜ժ՜է Տՠ-

՜շձբ Աոպճսթճհփ Ես ՞ջՠռ՜ս զ ՇԿԷ (1118) դճս՜ժ՜ձզո 

Հ՜հճռ զ ՞ՠսխո ճջ ժճմզ Մ՜ջկՠպ գձ՟ իճչ՜ձՠ՜հ Սճսջ՝ 

՞ՠջՠակ՜ձզ չ՜ջ՟՜յՠպզձ Թ՜՟եճոզ, զ ի՜հջ՜յՠպճս-

դՠ՜ձձ պՠ՜շձ Դ՜սդզ Հ՜ճռ ժ՜դճխզժճոզ զ Վ՜ոյճ 

հճջճսկ ժ՜հջ ՠս ՜հէ ժ՜դճխզժճո զ ձՠջտզձ ՠջժջզձ կՠջլ 

զ հԱձպզճտփ Աջ՟, ՠդե ճջ ծղկ՜ջզպ բ, ժ՜կ ճջ ոճսպ 

ա՜հձ Աոպճս՜ց ՞զպե: Ես զ ՝շձ՜ժ՜էճսդՠ՜ձո ՜ա՞զո 

զոկ՜ՠէ՜ռսճռ հճջճսկ ՜կզ—՜կզ ՠխՠս ձղ՜ձտ ՜ի՜՞զձտ 

հՠջժձե ՠս հՠջժջե ՠս հ՜ս՟ճռ ժ՜ջկջ՜ձ՜է ՠջժձզռ զ ՞ճհձ 



՜ջՠ՜ձ ՠս դ՜սդ՜վճսկձ ՜ոպՠխ՜ռձ հ՜հպձզ Տՠոէՠ՜կ՝տ 

ՠս ղ՜ջեկճսձտ կզ ակզճհ ժձբ: Ես կՠշ՜ձՠէ ոճսէտ՜ձզձ ճջ 

ժճմՠջ Տ՜վ՜ջ ՜շձ ՝՜ջՠ՝՜ջճհ ՠս ը՜խ՜խ՜ջ՜ջզ ՠս 

ղզձճխզ ՜ղը՜ջիզ: Ես ՜յ՜ աժձզ ՜հձջ հ՜շձՠէ ՜ա՞ հ՜ա-

՞զ չՠջ՜ ՠս դ՜՞՜սճջճսդզսձ զ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձ չՠջ՜, 

// (208՜) ՠս ՜ոյ՜պ՜ժՠէ ՜ձ՜սջՠձ ՜ա՞զձ Իոկ՜եէզ, 

ճջ ժճմզ դճսջտկ՜ձ ՠս կ՜ժ՜ձճսձ ի՜ջ՜կզտ: Ի ՞ՠխ՜-

յ՜ձթ ՞՜ս՜շո Վ՜ոյճսջ՜ժ՜ձզ ՠս գոպ չ՜խճսռ ճջ-

ն՜ռՠ՜է ՠս իձ՜ռՠ՜է ժ՜պ՜խճսդՠ՜կ՝ձ զսջՠ՜ձռ, աճջ 

ճսձզձ զ չՠջ՜ ը՜մ՜յ՜ղպ՜ռ ձճջճ՞ՠ՜է զ չՠջ՜ Տճոյ 

՞՜ս՜շզո ա՝՜աճսկո ՜ձճխճջկ՜՝՜ջ ՠս ՜շ զ յ՜ղպ՜սձ 

կ՜պճսռ՜ձՠէ ժճպճջՠռզձ, դՠջՠսո դճհէ պ՜էճչ Աոպճս-

թճհ, չ՜ոձ ազ ճմ ՜կՠձՠտՠ՜ձ, ճջ Իոջ՜եխե ՠձ ձճտ՜ Իո-

ջ՜ՠխՠ՜ձտ զռՠձ: Բ՜հռ ա՜շ՜նզժ՜հձ մ՞զպՠկտ, դՠ ազձմ 

բ էզձՠէճռ, աճջ ՞դ՜ռՠ՜է Ոջ՟զձ Աոպճսթճհ յ՜իՠոռե 

ը՜խ՜խճսդՠ՜կ՝ աՠժՠխՠռզ զսջ ոճսջ՝ ՠս վջժՠոռբ հ՜հո 

զ ՝՜աճսկ ՠս հ՜ձիճսձ պ՜ջ՜ժճսո՜ձ՜ռո ճջ ՠկտ: Յ՜ձ-

պ՜ձՠէզ ի՜ջժ՜յ՜ի՜ձնճսդՠ՜ձ ՠս հ՜շզ ՠս հ՜ս՜ջզ ՝՜-

ջՠը՜սոճսդՠ՜կ՝ ոճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թձզձ ՠս ՜կՠձ՜հձ 

ոջ՝ճռ ՠս ժ՜կ՜ջ՜ջ՜ռ զսջճռ, ձկ՜ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. 

՜կեձփ 

1215 
Ժ Ո Ղ Ո Վ Ա Ծ Ո Յ  

Սզո ՌՂԳ — 1644 

ԳՐԻՉ, ՍՏԱՑՈՂ՚ Թճջճոփ 
ԹԵՐԹ՚ 303. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—4՝, 14՜—5՝, 298՝—303՝փ 

ՊՐԱԿ՚ 1×2+Ա—ԻԵ×12+1×1փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 
21,3×15,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 26փ ԿԱԶՄ՚ 
՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ՟ջճղ-
կ՜ա՜ջ՟ ժպ՜սփ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

1. 5՜—267՜ Ք՜խճս՜թճւ Յճչի՜ձձճս (Կճէճպզ) 

յզպ՜ժ ՜ղ՜ժՠջպզ Գջզ՞ճջզ Եշ՜կՠթզ` ի՜ս՜տՠ՜է զ 
էճսո՜սճջ ՝՜ձզռ ոճսջ՝ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ, զ Պ՜պծ՜շո 
զկ՜ոպզռ ո՜ժ՜ս ո՜պ՜ջ վ՜ձ՜տզ կպ՜ռ զ ՝՜ձզռ 
՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ կ՜ջ՞՜ջբզձ Եո՜հ՜հ 

Տՠո լՠշ. 1128, 2՜—199՝. Ց՜ձժ/5՜—13՝փ § ՜—

ը՟/16՜—267՜փ ըՠ/մզտփ Յզղ՜պ./261՜—2՜: 

2. 267՜—74՜ Ք՜ջճա զ Լճսո՜սճջմզձ ոջ՝ճհձ 

Գջզ՞ճջզ, զ ՝՜ձ կ՜ջ՞՜ջբզձ. Ո՛չ ՠո ՟ճս չբկ կՠթ 
ժ՜ձ՞ձՠ՜է ՜շ՜նզ Զրջ՜՝՜՝ՠէզ ժ՜կ Յՠոճս՜, ազ զ 

չՠջ՜հ չզկզձ Է ՜մտ ՠձ — Հճ՞ՠժզջտ Հճ՞ճհձ ղձճջի՜ռ 

՝՜ակ՜ա՜ձ կպրտ տձձՠռզձ 

3. 274՜—80՜ Ք՜ջճա չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ զ ՝՜ձ 

կ՜ջ՞՜ջբզձ. Գ՜ս՜ա՜ձ արջճսդՠ՜ձ ՜շ՜տՠոռբ տՠա 
Տբջ զ Սզճձբ ՠս պզջՠոռՠո ՟ճս — Թբ չ՜ոձ բ՛ջ ա՞՜ս՜-

ա՜ձձ ա՜ջ՟՜ջՠ՜է... 

4. 280՜ Ի Պբջզ՜ջկբձզ՜ո ՞ջճռձ հ՜ջկ՜ջՠ՜է 

Յ՜խ՜՞ո ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձճսդՠ՜ձ — Զզ զ ՝՜խ՜՟ջՠ՜է 

կզ՜սճջճսդզսձ, ճջ զ ձզսդճհ... ՠս վճվճը՜ժ՜ձ ՜ոՠո ՠս 

մ՜ջմ՜ջՠէզ, ՜ի՜ ՠխՠջ Աջզճոփ Վՠռՠջճջ՟, ազ դբ /// 

(ղ՜ջ. դՠջզ)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

262՜ (Գջմզ) Ն՜ՠս աչՠջնզձ ոպ՜ռճխո ՠս ա՞ջճխո 

ոճսջ՝ պ՜շզո ահՠպզձո զ ՝՜ձ՜ոզջ՜ռ՚ աԹճջճոո, ճջ 

հճհե ՜ղը՜պ՜ձ՜ստ ՠս վ՜վ՜՞՜ձ՜ստ ՞թ՜՞ջՠռզ լՠ-

շ՜կ՝ զկճչ ա՞զջո հզղ՜պ՜ժ զձլ ՠս ՜կՠձ՜հձ ձձնՠռՠէճռ 

զկճռ, զ դվ՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ ՌՂԳ (1644), զ Սզո տ՜խ՜տձ, 

զ ՟ճսշձ Սճսջ՝ Լճսո՜սճջմզձ, զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ 

պՠ՜շձ պբջ Սզկբճձզ՚ իճ՞ՠսճջ հրջո զկճհ, ՠս ճջտ հզղՠձ, 

հզղՠ՜է էզռզձ զ Քջզոպճոբ Աոպճսթճհ կՠջճհփ 

1216 
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 ՉԼԲ — 1283 

ՍՏԱՑՈՂ՚ Գջզ՞ճջ Բնձՠռզփ 
ԹԵՐԹ՚ 427. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—2՝, 423՝, 425՜—7՝փ ՊՐԱԿ՚ 

1×2+Ա—Թ×8 (Ա 7) + Ժ—Ջ×8 (Ի 7) +Ա—ԺԸ×12 (Ա, Գ, Դ, ԺԷ 
11, ԺԴ, ԺԵ 10) + 1×3փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 25×16,5փ 
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 24—30փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղ-
կ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդ, 
էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 3՜ Մՠժձճսդզսձ ՠջժճպ՜ո՜ձ կ՜ջ՞՜ջբզռձ, 

աճջ ՜ջ՜ջՠ՜է բ Ա՝՝՜ Եվջՠկզ ՠս ոջ՝ճհձ Կզսջխզ Ա-

խբտո՜ձ՟ջճս ի՜հջ՜յՠպզ, աճջ ՜շ կզկՠ՜ձո հ՜ջկ՜-
ջՠ՜է բ ոջ՝ճհձ Նբջոզոզ ՠյզոժճյճոզ Տ՜ջոճձզ Կզս-
էզժբռսճռ 

Տՠո լՠշ. 1021, 2՝—67՝. 1/3՜—50՜փ 2/50՜—71՜փ 

3/71՜—87՝փ 4/87՝—98՜փ 5/98՜—108՜փ 6/108՜—10՝փ 

7/110՝—8՜փ 8/118՜—35՝փ 9/135՝—44՜փ 10/144՜—53՜փ 

11/153՜—204՜փ 12/204՜—16՜: 

Բ. 217՜՝ [Ծ՜ձճդճսդզսձ զ չՠջ՜հ յ՜իճռ զ 

Սպՠվ՜ձձճո ՠյզոժճյճոբ Սզսձՠ՜ռ զ ըձ՟ջճհ չ՜ջ-
՟՜յՠպ՜ռձ Հ՜հճռ] — Յՠպ ՜կՠձ՜հձ Հ՜ջռկ՜ձռ չ՜ջ-

՟՜յՠպ՜ռ Հ՜հճռ... 



 

Գ. 1. 218՜—400՝ Գճղ չ՜ջ՟՜յՠպզձ Մըզդ՜-

ջ՜հ Հ՜կ՜շ՜սպ կ՜ջ՞՜ջբճսդՠ՜ձձ Եջՠկզ՜հզ ՠս Ն՜-
ը՜՟ջճսդզսձ... 

— 218՜—9՜ [Ն՜ը՜՟ջճսդզսձ] — Հ՜ջ՜ձռ ճ՞սճռ 

՝՜ձզձ թձձ՟ՠ՜կ՝ ՠս ՠխ՝՜ջռ գոպ ժ՜ջթզռ ի՜ջ՜ա՜-

պճսդՠ՜ձ... 

՜. 219՜—26՜ Յճի՜ձձճս Ոոժբ՝ՠջ՜ձզ — Պ՜ջպ 

բջ ե՜կ՜ձ՜ժ՜ս ազջզռ՜՞ճհձձ լՠա ոժո՜ձՠէ... [Գէճսը 

Ա — Բ՜ձ.] Պ՜պ՞՜կձ Աոպճսթճհ ճջ ՠխՠս զ չՠջ՜ Եջՠ-

կզ՜հ: [Մՠժձճսդ.] Ն՜ը զ կ՜ջ՞՜ջբձ ՠխՠս յ՜պ՞՜կ... 

՝. 226՜—35՝ [Գէճսը Բ — Բ՜ձ.] Ես ՠխՠս ՝՜ձ Տՠ-

՜շձ ՜շ զո...փ [Մՠժձճսդ.] Կ՜կ գձդՠջռճսկձ ՜ոբ ա՜ձ-

դՠջզ... 

՞. 236՜—43՜ [Գէճսը Գ — [Բ՜ձ.] Եդբ ՜ջլ՜ժՠո-

ռբ ՜հջ աժզձձ զսջ...փ [Մՠժձճսդ.] Զզ՛ձմ ժ՜կզռզ ՜-

շ՜ժո... 

՟. 243՜—50՜ [Գէճսը Դ — Բ՜ձ.] Եդբ ՟՜ջլռզ 

՜շ զո Եջճսո՜խբկ...փ [Մՠժձճսդ.] Տՠո, ազ ճմ հ՜ձ՟զ-

կ՜ձբ ՠս ճմ հզղբ... 

ՠ. 250՜—6՜ [Գէճսը Ե — [Բ՜ձ.] Ըձդ՜ռ՜ջճստ 

հ՜հոժճհո ՠս հ՜հձժճհո...փ [Մՠժձճսդ.] Զոճհձ ՜շ Եաՠժզբէ 

՜ո՜ռ... 

ա. 256՜—63՜ [Գէճսը Զ — Բ՜ձ.] Զ՜սջ՜ռ՜ջճստ 

ճջ՟զտ Բՠձզ՜կՠձզփ [Մՠժձճսդ.] Սճտ՜ ո՜իկ՜ձ՜ժզռտ 

բզձ Տ՜ձձ Յճս՟՜հ... 

բ. 263՜—70՜ [Գէճսը Է — Բ՜ձ.] Պ՜պ՞՜կձ, ճջ 

ՠխՠս ՜շ Եջՠկզ՜հ...փ [Մՠժձճսդ.] Զզ, դբ աճսջ բջ ՜յ՜ղ-

ը՜ջճսդզսձ... 

գ. 270՜—4՝ [Գէճսը Ը — Բ՜ձ.] Ի ե՜կ՜ձ՜ժզձ 

հ՜հձկզժ...փ [Մՠժձճսդ.] Տՠո, հՠջժ՜ջՠ՜է այ՜պճս-

ի՜ոձ... 

դ. 274՝—9՝ [Գէճսը Թ — [Բ՜ձ.] Ոՙ պ՜հջ ա՞էճսը 

զկ նճսջ...փ [Մՠժձճսդ.] Զճջ ոճչճջ ՠձ ՜շձՠէ թձճխտ զ 

չՠջ՜ կՠշՠ՜է կ՜ձժ՜ձռ... 

ե. 279՝—84՜ [Գէճսը Ժ — Բ՜ձ.] Լճս՜ջճստ 

այ՜պ՞՜կոձ աճջ ը՜սոՠռ՜ս Տբջ...փ [Մՠժձճսդ.] Ճ՜ձ՜-

յ՜ջի ամ՜ջ ոճչճջճսդզսձ ժճմբ... 

ե՜. 284՜—8՝ [Գէճսը ԺԱ — Բ՜ձ.] Բ՜ձձ, ճջ ՠխՠս 

՜շ Եջՠկզ՜հ զ Տՠ՜շձբ...փ [Մՠժձճսդ.] Բ՜ձձ ձճհձ բ 

յ՜պ՞՜կ... 

ե՝. 288՝—92՜ [Գէճսը ԺԲ — Բ՜ձ.] Աջ՟՜ջ ՠո, 

Տբջ...փ [Մՠժձճսդ.] Գզպՠկ, ՜ոբ, ազ ՜ջ՟՜ջ ՠո... 

ե՞. 292՜—6՝ [Գէճսը ԺԳ — Բ՜ձ.] Ահոյբո ՜ոբ 

ռզո Տբջ...փ [Մՠժձճսդ.] Բ՜աճսկ ՜ձ՞՜կ ոճչճջ բ Աո-

պճս՜թ ՜սջզձ՜ժ՜ս... 

ե՟. 296՝—9՝ [Գէճսը ԺԴ — Բ՜ձ.] Տբջ ա՜սջճս-

դՠ՜ձռ, ճջ գձպջՠո ազջ՜սճսձո...փ [Մՠժձճսդ.] Տՠոՠ՜է 

ահ՜ձ՟զկ՜ձճսդզսձ ձճռ՜... 

եՠ. 299՝—303՜ [Գէճսը ԺԵ — [Բ՜ձ.] Ես ՜ոբ ռզո 

Տբջ. Եդբ ժ՜հռբ Մճչոբո...փ [Մՠժձճսդ.] Ոմ ՜ո՜ռ կզ ժ՜է 

հ՜խ՜սդո... 

եա. 303՜—6՜ [Գէճսը ԺԶ — Բ՜ձ.] Ես ՟ճս կզ ՜շ-

ձճսռճսո տՠա ժզձ...փ [Մՠժձճսդ.] Տՠո, ազ պ՜ժ՜սզձ կ՜-

ձճսժ բ կ՜ջ՞՜ջբձ... 

եբ. 306՜—9՝ [Գէճսը ԺԷ — Բ՜ձ.] Մՠխտ Յճս՟՜հ 

՞ջՠ՜է ՠձ ՞ջմ՜ս...փ [Մՠժձճսդ.] Զ՜ձ՟՜շձ՜էզ ՝՜ջո ձճ-

ռ՜ ՜շ՜ժբ... 

եգ. 309՝—12՜ [Գէճսը ԺԸ — Բ՜ձ.] Բ՜ձձ, ճջ ՠ-

խՠս ՜շ Եջՠկզ՜հ զ Տՠ՜շձբ...փ [Մՠժձճսդ.] Ես գձ՟բ՛ջ ՜-

շ՜տբ ակ՜ջ՞՜ջբձ... 

եդ. 312՜—3՝ [Գէճսը ԺԹ — Բ՜ձ.] Յ՜հձե՜կ ՜ոբ 

ռզո, Տբջ...փ [Մՠժձճսդ.] Նկ՜ձ ով՜թ՜ձՠէճհձ բ ՜հո 

ձղ՜ձ՜ժ... 

զ. 313՝—7՝ [Գէճսը Ի — Բ՜ձ.] Ես էճս՜ս Պ՜ոտճչջ՚ 

ճջ՟զ Եկկՠջ՜հ...փ [Մՠժձճսդ.] Տՠո ամ՜ջճսդզսձձ, ազ 

ատ՜ի՜ձ՜հձ... 

զ՜. 317՝—9՝ [Գէճսը ԻԱ — Բ՜ձ.] Բ՜ձձ, ճջ ՠխՠս 

՜շ Եջՠկզ՜հ...փ [Մՠժձճսդ.] Բ՜աճսկ ՜ձ՞՜կ ոյ՜շձ՜ռ 

Աոպճս՜թ... 

զ՝. 319՝—22՝ [Գէճսը ԻԲ — Բ՜ձ.] Ահոյբո ՜ոբ 

Տբջ...փ [Մՠժձճսդ.] Դ՜ջլՠ՜է կ՜ջ՞՜ջբ՜ձ՜է իջ՜կ՜-

հբ... 

զ՞. 322՝—7՜ [Գէճսը ԻԳ — Բ՜ձ.] Ոՙ իճչզստ, ճջ 

ռջճսՠռզձ...փ [Մՠժձճսդ.] Հճչզսո ՜ոպ՜ձ՜սջ ադ՜՞՜-

սճջո ժճմբ... 

զ՟. 327՜—8՜ [Գէճսը ԻԴ — Բ՜ձ.] Ես ՠռճհռ զձլ 

Տբջ ՠջժճս ժճխճչո դաճհ...փ [Մՠժձճսդ.] Զժձզ ՝՜աճսկ 

հ՜ձ՟զկ՜ձճսդՠ՜ձռձ ՝՜ձզստ... 

զՠ. 328՜—32՝ [Գէճսը ԻԵ — Բ՜ձ.] Բ՜ձձ, ճջ ՠխՠս 

՜շ Եվջՠկի՜հ տ՜ձ եճխճչջ՟ՠ՜ձձ Յճս՟՜հ...փ [Մՠժ-

ձճսդ.] Ահո յ՜պ՞՜կձ ՜շ՜նզձ բ... 

զա. 332՝—4՝, 344՜ [Գէճսը ԻԶ — Բ՜ձ.] Ի ոժա-

՝՜ձ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ Յճչ՜ժզկ՜հ՚ ճջ՟սճհ Յճչոՠ՜հ...փ 

[Մՠժձճսդ.] Ես ազ ՜ո՜ռ հ՜շ՜ն՜՞ճհձ. Յ՜կզձ մճջջճջ-

՟զ... 

զբ. 344՜՝, 336՜՝, 342՜՝ [Գէճսը ԻԷ — Բ՜ձ.] Ի 

ոժա՝՜ձ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ Յճչ՜ժզկ՜հ...փ [Մՠժձճսդ.] 

Յ՜ծ՜ը էզձզ կ՜ջ՞՜ջբճսդզսձ հ՜սճսջո Յճչ՜ժզկ՜հ... 

զգ. 342՝, 338՜—9՜ [Գէճսը ԻԸ — Բ՜ձ.] Ես ՠխՠս 

հ՜կզձ հ՜հձկզժ զ ոժա՝՜ձ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ Սՠ՟ՠժզ-

՜հ...փ [Մՠժձճսդ.] Չճջջճջ՟ ՜կ ա՞ՠջճսդզսձձ Յՠտճձզ՜հ 

՜ոբ... 

զդ. 339՜—41՝ [Գէճսը ԻԹ — Բ՜ձ.] Ես ՜հո ՝՜ձտ 

ՠձ դխդճհձ...փ [Մՠժձճսդ.] Ես դբյբպ Դ՜ձզբէ ՠս Եաՠժզբէ 

՜ձ՟ զոժ բզձ... 

է. 341՝, 337՜՝, 343՜ [Գէճսը Լ — Բ՜ձ.] Բ՜ձձ ճջ 

ՠխՠս ՜շ Եջՠկզ՜հ զ Տՠ՜շձբ...փ [Մՠժձճսդ.] Ես ՜հո գոպ 

ժ՜ջ՞զ կ՜ջ՞՜ջբճսդՠձբ բ... 



է՜. 343՜՝, 335՜՝, 345՜—6՝, 356՜՝ [Գէճսը ԼԱ 

— Բ՜ձ.] Ի ե՜կ՜ձ՜ժզ հ՜հձկզժ ՜ոբ Տբջ...փ [Մՠժձճսդ.] 

Վպ՜ջ՜ձ՟զ, ազ վ՜ըճսռՠ՜էոձ ժճմբ... 

է՝. 356՝, 348՜—51՜ [Գէճսը ԼԲ — Բ՜ձ.] Բ՜ձձ, 

ճջ ՠխՠս զ Տՠ՜շձբ ՜շ Եջՠկզ՜հ...փ [Մՠժձճսդ.] Տՠո 

աՠջժ՜հձ՜կպճսդզսձ Աոպճսթճհ... 

է՞. 351՜—3՜ [Գէճսը ԼԳ — Բ՜ձ.] Ես ՠխՠս ՝՜ձ 

Տՠ՜շձ ՜շ Եջՠկզ՜ ՠջժջճջ՟ ՜ձ՞՜կ...փ [Մՠժձճսդ.] 

Եջժջճջ՟ ՜ձ՞՜կ էզձզ յ՜պ՞՜կ ՠս գձ՟ ձկզձ ՜սՠպզո... 

է՟. 353՜—5՜ [Գէճսը ԼԴ — Բ՜ձ.] Բ՜ձձ ճջ ՠխՠս 

՜շ Եջՠկզ՜հ զ Տՠ՜շձբ ՠս Ն՜՝ճս՞ճ՟ճձճոճջ ՜ջտ՜հ...: 

[Մՠժձճսդ.] Տՠո ահ՜ձ՟՞ձճսդզսձձ դբյբպ հ՜շ՜ն ճմ 

ի՜ս՜պ՜ռզձ... 

էՠ. 355՜՝, 347՜՝, 357՜ [Գէճսը ԼԵ — Բ՜ձ.] Բ՜-

ձձ, ճջ ՠխՠս ՜շ Եջՠկզ՜հ զ Տՠ՜շձբ...փ [Մՠժձճսդ.] Ես ազ 

դբյբպ ա՜սճսջռձ յ՜պկբջ Սՠ՟ՠժզ՜հ... 

էա. 357՜—5՝, 367՜՝ [Գէճսը ԼԶ — Բ՜ձ.] Ես հ՜-

կզձ մճջջճջ՟ Յճչ՜ժզկ՜հ՚ ճջ՟սճհ Յճչոզ՜հ...փ [Մՠժ-

ձճսդ.] Պ՜պկբ կ՜ջ՞՜ջբո ՠս ՜հեկ դբ զձտձ զոժ 

՞ջՠ՜ռ... 

էբ. 367՝, 361՜—2՝ [Գէճսը ԼԷ — Բ՜ձ.] Ես դ՜՞՜-

սճջՠ՜յ Սՠ՟ՠժզ՜հ՚ ճջ՟զ Ոչոՠ՜հ...փ [Մՠժձճսդ.] Յճջե՜կ 

էճս՜ս Սՠ՟ՠժզ՜հ... 

էգ. 362՝—5՜ [Գէճսը ԼԸ — Բ՜ձ.] Ես էճս՜ս Ս՜վ՜-

պզ՜հ՚ ճջ՟զ Մ՜պդ՜ձ՜հ...փ [Մՠժձճսդ.] Ակՠձ՜հձզս 

մ՜ջտ բզձ հճջե՜կ ՞ձ՜հջ կ՜ջ՞՜ջբձ... 

էդ. 365՜—6՝, 360՜ [Գէճսը ԼԹ — Բ՜ձ.] Ես ՠխՠս 

հճջե՜կ ՜շ՜ս Եջճսո՜խբկ հ՜կզձ զձձՠջճջ՟զ...փ [Մՠժ-

ձճսդ.] Դձբ ՠս աե՜կ՜ձ՜ժ յ՜ղ՜ջկ՜ձձ Եջճսո՜խՠկզ... 

ը. 360՜՝, 368՜՝ [Գէճսը Խ — Բ՜ձ.] Բ՜ձձ, ճջ ՠ-

խՠս զ չՠջ՜հ Եջՠկզ՜հ զ Տՠ՜շձբ...փ [Մՠժձճսդ.] Ի ե՜-

կ՜ձ՜ժզ ՜հո յ՜պ՞՜կզ զ Հշ՜կ՜հ... 

ը՜. 368՝—70՜ [Գէճսը ԽԱ — Բ՜ձ.] Ես ՠխՠս հ՜կ-

ոՠ՜ձձ ՠսդձՠջճջ՟զ ՠժձ Իոկ՜եղ...փ [Մՠժձճսդ.] Ես 

տ՜ձազ ճջտ ի՜ժ՜շ՜ժ ՠխՠձ տ՜խ՟ՠ՜ռսճռձ... 

ը՝. 370՜—1՝ [Գէճսը ԽԲ — Բ՜ձ.] Ես կ՜պՠ՜ձ 

՜կՠձ՜հձ ա՜սջ՜չ՜ջտ ա՜սջ՜ռձ...  

ը՞. 371՝—2՝ [Գէճսը ԽԳ — Բ՜ձ.] Ես զ՝ջՠս ՟՜-

՟՜ջՠ՜ռ Եջՠկզ՜հզ...փ [Մՠժձճսդ.] Մ՜պճսռ՜ձՠէ ՜շ Ե-

ջՠկզ՜հ ՜խ՜մՠձ... 

ը՟. 372՝—5՜ [Գէճսը ԽԴ — Բ՜ձ.] Բ՜ձ Տՠ՜շձ, 

ճջ ՠխՠս ՜շ Եջՠկզ՜հ զ չՠջ՜հ ՜կՠձ՜հձ իջբզռ...փ [Մՠժ-

ձճսդ.] Զզ դբ ՝՜ձզռձ ճմ ի՜ս՜պ՜հտ կ՜ջ՞՜ջբզռ... 

ըՠ. 375՜՝ [Գէճսը ԽԵ — Բ՜ձ.] Բ՜ձձ աճջ ը՜ս-

ոՠռ՜ս Եջՠկզ՜հ...փ [Մՠժձճսդ.] Յ՜խ՜՞ո Բ՜ջ՜տ՜հ դբ-

յեւպ ՠս ՜հեկ հզղբ... 

ըա. 376՜—8՝ [Գէճսը ԽԶ — Բ՜ձ.] Ի չՠջ՜ Ե՞զյ-

պճոզ...փ [Մՠժձճսդ.] Զզ դբյբպ ՜հեկ յ՜պկբ ամ՜ջՠ՜-

ռձ... 

ըբ. 378՝—9՝ [Գէճսը ԽԷ — Բ՜ձ.] Բ՜ձ Տՠ՜շձ, ճջ 

ՠխՠս ՜շ Եջՠկզ՜հ...փ [Մՠժձճսդ.] Ահէ՜ա՞զո աիզձ՞ տ՜-

խ՜տոձ թճչՠաՠջ՜ռոձ ժճմբ... 

ըգ. 379՝—80՝, 388՜՝, 387՜՝, 383՜ [Գէճսը ԽԸ 

— Բ՜ձ.] Ի չՠջ՜ Մճչ՜՝ճս...փ [Մՠժձճսդ.] Մ՜ժ՜խ՜պՠխ 

ապ՜ծ՜ջձ ՜ոբ... 

ըդ. 383՜՝, 385՜՝, 384՜՝, 386՜՝, 382՜ 

[Գէճսը ԽԹ — Բ՜ձ.] Ի չՠջ՜հ ճջ՟սճհձ Ակճչձ՜հ...փ 

[Մՠժձճսդ.] Ակճչձ՜ռզտ ՠս հճջ՟սճռձ ժճմՠռ՜ձ Ղ՜ս-

պ՜հ... 

թ. 382՜՝, 381՜՝, 389՜—91՝ [Գէճսը Ծ — Բ՜ձ.] 

Ի չՠջ՜հ Բ՜՝ՠէ՜ռսճռ...փ [Մՠժձճսդ.] Մ՜ջ՞՜ջբ՜ձ՜հ զ 

չՠջ՜հ Բ՜՝ՠէճչձզ... 

թ՜. 391՝—6՜ [Գէճսը ԾԱ — Բ՜ձ.] Ահոյբո ՜ոբ 

Տբջ. Աի՜ս՜՟զժ ՠո հ՜ջճսռզռ...փ [Մՠժձճսդ.] Ք՜ն՜էՠջՠ-

էճչ աա՜սջ՜ժ՜ձոձ զ ՞ճջթ յ՜պՠջ՜ակզ... 

թ՝. 390՝—400՝ [Գէճսը ԾԲ — Բ՜ձ.] Քո՜ձ ՠս կզ 

՜կ՜ռ բջ Սՠ՟ՠժզ՜հ...փ [Մՠժձճսդ.] Դձՠէ ՠս աե՜կ՜ձ՜ժ 

ժ՜պ՜ջ՜թզ... 

2. 400՝—9՜ [Մՠժձճսդզսձ Թխդճհձ Բ՜ջճստ՜հ] 

՜. 400՝—1՝ [Գէճսը Ա — Բ՜ձ.] Ահո ՠձ ՝՜ձտ 

դխդճհձ...փ [Մՠժձճսդ.] Ես ա՜ջթ՜դձ ՜շ՜տՠձ ՞զձ յ՜-

պ՜ջ՜՞զ... 

400—401—զ կզնՠս դՠջդ գձժ՜թ էզձՠէճս յ՜պծ՜շճչ 

11—22 ի՜կ՜ջձՠջզ կՠժձճսդզսձգ մզտփ 

՝. 402՜՝, 410՜՝, 404՜ [Գէճսը Բ — Բ՜ձ.] Ես 

՜ջ՟, Տբջ Աոպճս՜թ Իոջ՜հեղզ...փ [Մՠժձճսդ.] Զժձզ ՜կ-

՝՜ոպ՜ձՠէճհ ա՜ձլ՜ձռ... 

՞. 404՜—5՜՝, 407՜՝ [Գէճսը Գ — Բ՜ձ.] Տբջ ՜-

կՠձ՜ժ՜է Աոպճս՜թ Իոջ՜հբղզ...փ [Մՠժձճսդ.] Տբջ ՜կՠ-

ձ՜ժ՜է, ազ դբյբպ Իոջ՜հբղզ ժճմՠռ՜ջ Աոպճս՜թ... 

՟. 407՝, 406՜՝, 408՜՝ [Գէճսը Դ — Բ՜ձ] Ահո ՠձ 

՞զջտ իջ՜կ՜ձ՜ռ Աոպճսթճհ...փ [Մՠժձճսդ.] Դ՜ջլ, ՜ոբ, 

՜շ Տբջ ՠս կզ ճսջ՜ձ՜ջ աձ՜... 

ՠ. 408՝—9՜ [Գէճսը Ե — Բ՜ձ.] Մՠջժՠ՜ Եջճսո՜-

խբկ աի՜ձ՟ՠջլ ո՞ճհ...փ [Մՠժձճսդ.] Զ՞՜է դղձ՜կՠ՜ռձ 

իզսոզւոզ ՜շ՜ժՠ՜ռ... 

3. [Մՠժձճսդզսձ Ոխ՝ճհձ Եջՠկզ՜հզ կ՜ջ՞՜ջբզ] 

՜. 400՜՝, 403՜՝, 411՜—2՜ [Գէճսը Ա — Բ՜ձ.] 

Ես ՠխՠս հՠպ ՞ՠջճսդՠ՜ձձ Իոջ՜հբղզ...փ [Մՠժձճսդ.] Զզ 

դբյբպ հ՜շ՜ն բ ՜հո ճխ՝տ... 

՝. 412՜—4՝ [Գէճսը Բ — Բ՜ձ.] Զզ՜՛ջ՟ ը՜ս՜ջՠ-

ռ՜ս ոջպկպճսդՠ՜կ՝...փ [Մՠժձճսդ.] Դճսոպջ Յճս՟՜հ, 

աեճխճչճսջ՟ձ ժճմբ... 

՞. 414՝, 416՜՝, 415՜՝, 422՜՝, 418՜ [Գէճսը Գ 

— Բ՜ձ.] Աոպճս՜թ իա՜սջ ի՜հՠ՜ռ հ՜խտ՜պճսդզսձձ 

զկ...փ [Մՠժձճսդ.] Յ՜խ՜՞ո եճխճչջ՟ՠ՜ձձ ՜խ՜սդբ... 

՟. 418՜—21՝ [Գէճսը Դ — Բ՜ձ.] Զզ՜՛ջ՟ ղէ՜ռ՜ս 

ճոժզձ...փ [Մՠժձճսդ.] Կ՜կ ազ՛ ժճը՜ձ ՠխՠձ ճոժզձ ՠս 

՜ջթ՜դձ... 



 

4. 421՝, 417՝ [Մՠժձճսդզսձ ՜խ՜սդզռ Եջՠկզ՜հ 

կ՜ջ՞՜ջբզ — Բ՜ձ.] Յզղՠ՜հ Տբջ, ճջ զձմ ՜ձռտ ՜ձռզձ 

գձ՟ կՠա...փ [Մՠժձճսդ.] Ի ժ՜պ՜ջ՜թզ Ոխ՝ճռո ՜խ՜ս-

դբ... ազ ճջյբո կՠջեՠռբջ, ՜ոբ, ՠս ՝՜ջժ՜ռ՜ջ, ձկ՜ձ՜-

յբո ՞դ՜հ ՠս ՟՜ջլճհփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

216՜ (Գջմզ) Փ՜ՙշտ Սճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ՚ Հ՜սջ 

ՠս Ոջ՟ճհ ՠս Հճ՞ճհձ Սջ՝ճհ, ՜հեկ ՠս կզղպ ՠս հ՜կՠձ՜հձ 

հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կեձփ Ի դճսզո ՉԼԲ (1283) ՞ջՠռ՜ս Մՠժ-

ձճսդՠ՜ձ ՠջժճպ՜ո՜ձ կ՜ջ՞՜ջ[բ]զռոփ 

216՝ (Սպ՜ռճխզ) Ս[ճսջ՝] ղձճջի՜ստ ՜կՠձ՜ըձ՜կ 

Սճսջ՝ Հճ՞սճհձ, ՠո՚ Գջզ՞ճջ ոյ՜ո՜սճջ ՝՜ձզ ՠս Տՠ՜շձ 

Յզոճսոզ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ, ՜ա՞՜ս Տ՜կ՝՜պՠռզ, ճջ ՠս 

կ՜ժ՜՟ջՠ՜է ժճմՠռ՜հ Բնձՠռզ, ոձՠ՜է ՠս չ՜ջեՠ՜է ՜շ 

ճպո պզՠաՠջ՜էճհո ոճսջ՝ ՠս ՠջ՜ձ՜ղձճջի ջ՜՝ճսձ՜յՠ-

պզձ` Վ՜ջ՟՜ձ՜հփ Մՠթ՜ս ՝՜խլ՜ձ՜ստ ՠպճս ՞ջՠէ 

աՄՠժձճսդզսձո ՠջժճպ՜ո՜ձոձ կ՜ջ՞՜ջբզռձ, աճջ ՜ջ՜-

ջՠ՜է բ պՠ՜շձ Նՠջոզոզ ՠյզոժճյճոզ ՠս չՠջ՜՟զպճխզ 

դ՜՞՜սճջ՜ժ՜ձ տ՜խ՜տզձ Տ՜ջոճձզ, էճսո՜սճջ կպ՜ստ 

ՠս ՜ոպճս՜թզկ՜ոպ ի՜ձծ՜ջճչ զ էճսո՜սճջճսդզսձ կ՜ձ-

գ՜ձռ Սզճչձզ ՠս աՄՠժձճսդզսձո կ՜ջ՞՜ջբճսդՠ՜ձձ Ե-

ջՠկզ՜հզ, աճջ ՜ջ՜ջՠ՜է բ ՠջզռո ՠջ՜ձՠ՜է ջ՜՝ճսձճհձ 

Մըզդ՜ջ՜հ, ճջ կ՜ժ՜՟ջՠ՜է ժճմՠռ՜ս Գճղփ Աջ՟, իճ՞բ-

աճս՜ջծ վ՜վ՜ք՜ձ՜ստ ոպ՜ռ՜հ աո՜ զ չ՜հՠէճսկձ ՠս զ 

ա՝՜սո՜ձո ՜ձլզձ զկճհ ՠս աժձզ ՠէ՜ձՠէճհձ զկճհ հ՜ոպՠ-

՜ռո, հզղ՜պ՜ժ իճ՞սճհ զկճհ ՠս թձ՜սխ՜ռձ զկճռ ՠս ՜կՠ-

ձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռփ Աջ՟, ճջտ ՜սկպզտ զ ոկ՜ձբ 

գձդՠջռկ՜կ՝ ՠս ժ՜կ գձ՟՜սջզձ՜ժբտ, հզղՠոնզտ ՜խ՜ս-

դզստ ազո՚ աԳջզ՞ճջ չ՜ջ՟՜յՠպո կ՜ժ՜ձճսձ Բնձՠռզ ՠս 

թձ՜սխոձ զկ ՠս ա՜կՠձ՜հձ ՜ա՞՜հզձո զ կՠխ՜ռ դճխճս-

դզսձ: Ոջյբոազ ՜խ՜սդզստ լՠջճչտ ճխճջկճսդզսձ ՞պ՜հռ 

հ՜յ՜՞՜հ հ՜սճսջձ ՜շ՜նզ ՜ի՜սճջ ՜պբձզձ Քջզոպճոզ 

ա՜ջկզստ կՠջճչտ ՠս ՜կՠձ՜հձ ձ՜ըձՠ՜ստ: Ոջճչտ հզ-

ղճխտ՟ ի՜ձ՟ՠջլ հզղ՜պ՜ժՠէճչտո ճխճջկճսդՠ՜ձ ՞դճս-

դՠ՜ձռձ Աոպճսթճհ ի՜ձ՟զյՠոռճստ ՜շ՜նզ ՟՜պ՜սճջզձ 

Քջզոպճոզ ՠս ՠջժձ՜սճջ ՝՜ջճսդՠ՜ձռձ ի՜ոռճստ զ 

Քջզոպճո Յզոճսո զ Տբջ կՠջ, ճջ բ ՜սջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜-

ձո. ՜կբձփ 

424՜ Փ՜ՙշտ վ՜շ՜սճջՠ՜է ի՜կ՜ա՜սջ, ի՜կ՜՞ճհ, 

ի՜կ՜՝ձ՜ժ Տբջճսդՠ՜ձձ՚ Հ՜սջ ՠս Ոջ՟ճհ ՠս ՜կՠձ՜-

ոճսջ՝ Հճ՞սճհձ հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ Յ՜կբ-

ձ՜հըձ՜կ ճխճջկճսդՠձբձ հ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠձբձ 

ՠս զ ժ՜կ՜ռ ա՜սջճսդՠձբ ձճջ՜, ՠխՠ՜է ՜կՠձ՜հձ Հզձ ՠս 

Նճջ ժպ՜ժ՜ջ՜ձ՜ռ ՜ոպճս՜թ՜հզձ իջ՜կ՜ձ՜ռ ջ՜՝ճս-

ձզ Վ՜ջ՟՜ձձ. Գջզ՞ճջ կ՜ժ՜ձճսձ Բնձՠռզ՚ ՝՜ջզ ՜ձճսձ 

էՠ՜է ՜ղ՜ժՠջպ կՠթ չ՜ջ՟՜յՠպզձ` Վ՜ջ՟՜ձ՜, ՜հոկ զ-

ջզ ռ՜ձժ՜ռճխ ՠխՠ՜է ՜ոպճս՜թ՜ոբջ ՠս ծ՞ձ՜ա՞ՠռ ՠս 

գձդջՠ՜է չ՜ջ՟՜յՠպ` Գջզ՞ճջ ժճմՠռՠ՜է: Ահջ իՠա ՠս 

ըճձ՜ջի ՠս յ՜պճսզջ՜ձ՜ռ Տՠ՜շձ յ՜իճխ ՠս տ՜խռջ 

՜շ ՜կՠձՠոՠ՜ձ ՠս ճսոճսռզմ ՠս ճսխխզմ ՝՜ակ՜ռ ՠս ՟՜ջ-

լճսռզմ կՠխ՜սճջ՜ռ, ճջյբո ի՜հջ ՞դ՜թ: Ոջ ՠս ճմ ժձպ-

ըձպճռ՜ս էՠաճս՜ս ՝՜սՠկ յ՜պկՠէ այբոյբո ա՜շ՜տզ-

ձճսդզսձ ոճջ՜հ, տ՜ձազ ՜ձռ՜ձբջ ա՜կՠձՠտճսկտ ո՜ ՝՜-

աճսկ ՜ղը՜պճսդՠ՜կ՝ ՠս կՠթ՜ս ն՜ձզս եճխճչՠէ աո՜հ զ 

պՠխսճնբ զ պՠխզո գձդ՜ձ՜էճչ: Ես հ՜ղը՜ջիբ հ՜ղը՜ջի 

ճջյբո ՞ճջթ՜ոբջ կՠխճս, ճջ ադՠսոձ ՜ջլ՜ժբ ՠս զ 

կ՜ջ՞ոձ դշմզ ՠս ժ՜յպբ յպճսխ ա՜ձ՜ա՜ձ ՠս ՞ՠխՠռզժ 

ՠս ՜ղը՜պ ՜շձՠէճչ զ կ՜խոձ աչՠռ՜ձժզսձզոձ ՠս ագձ՟-

՟զկ՜՟ջՠէ ՝նզնոձ ՜ձժ՜ձՠէճչ: Նճհձյբո ՠս ո՜յ աճպո 

՜ջլ՜ժՠէ ՠս հ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՝իսջ՜ոպ՜ձոձ գձդ՜ռՠ՜է 

ՠս ա՞ՠխՠռզժ ՠս ագձդզջ—գձպզջ ՠս ատ՜խռջ՜ձկ՜ձ թ՜-

խզժո ի՜ս՜տՠէճչ այպճսխո իճ՞ՠսճջո զ կզ՜ոզձ ՠս ըղ-

պՠկ՜ջ՜ձո կպ՜ռ ՜կ՝՜ջՠէ ա՜ոպճս՜թ՜հզձ ՠս ածղկ՜-

ջզպ ՞՜ձլձ յ՜պճս՜ժ՜ձ: Ոջյբո ՠս բ ՜հո ի՜ս՜ոպՠ՜ս 

Գ՜ձլ՜ջ՜ձ ժ՜կ Իկ՜ոպճսդՠ՜ձ եճխճչ՜ջ՜ձ, ՝ՠջՠ՜է 

կ՜պճսռ՜ձբ ՜ոպճս՜թ՜ոբջ ՠս ծղկ՜ջզպ ՞զպձ՜ժ՜ձ՜ռ 

ճջյբո կՠխճսձ ատ՜խռջ ծ՜ղ՜ժ, ձճհձյբո ՠս ո՜ իճ՞ՠսճջ 

ըջ՜պո ՠս ա՜ձճսղ՜իճպ ժՠջ՜ժճսջ ն՜կ՝բ ճսոճսկձ՜ոզ-

ջ՜ռ ՠս ՠջժզսխ՜թ՜ռ ՜ձլ՜ձռ ՞ջբջ: Յզոճսո հզղՠոռբ 

աիճ՞զ ոճջ՜ ՠս ՟՜ոՠոռբ գձ՟ ոճսջ՝ո զսջ գձ՟ ձկզձ ՠս 

աթձճխո զսջ հ՜ձթՠջ՜ձ՜էզ ժՠ՜ձոձ. ՜կբձփ  

Աջ՟, ճչ ճջ՟զտ էճսոճհ ՜կբձ հ՜կՠձ՜հձզ, Գջզ՞ճջ 

չ՜ջ՟՜յՠպ ռ՜ձժ՜ռճխ ՠխՠ՜է ՜հոկ յ՜պճս՜ժ՜ձ կ՜ջ-

՞՜ջբզ ՝՜աճսկ վ՜վ՜՞՜ձ՜ստ ՠս կՠթ՜ս գխլկ՜կ՝, ճջ 

վ՜վ՜՞բտ ժՠձ՟՜ձզ նջճհձ ՠս էձճհտ ավ՜վ՜՞ պէձջկ՜ձ 

լՠջճհ զ ոճսջ՝ ժպ՜ժբո հզղկ՜ձ ՝՜ջիճհ ՜ջե՜ձզ ՜ջ՜-

ջբտ այ՜պճսՠ՜էձ հԱոպճսթճհ ՠս զ կ՜ջ՟ժ՜ձբ` ապբջ 

Վ՜ջ՟՜ձ ՠս ջ՜՝ճսձզ Վ՜ջ՟՜ձ, Գջզ՞ճջ ՠս ա՜կՠձ՜հձ 

գձդ՜ձզո զսջ ակզնզձոձ ՠս աչՠջնզձոձ ՠս ա՜շ՜նզձոձ 

ՠս ա՜ջՠ՜ձ՜շճս կՠջլ՜սճջոձ զսջ ՠս ա՞ձ՜ռՠ՜էոձ ՜շ 

Քջզոպճոզ, ճջճսկ հ՜ջճսդզսձ ժՠձ՜ռ ղձճջիՠոռզ զ Տՠ-

՜շձբ Յզոճսոբ. ՜կբձփ Շձճջիզս ՝՜ջՠջ՜ջզձ Աոպճսթճհ 

ՠս ճխճջկճսդՠ՜կ՝ Ոջ՟սճհ ՠս ՜սե՜ձ՟՜ժճսդՠ՜կ՝ Հճ՞-

սճհձ Սջ՝ճհ՚ ըձ՜կճխզձ ՠս լՠշձպճսճխզձ ՠս ի՜ոպմզձ, ճջ 

՜կբձՠռճսձ ՜շ՜նձբ զ ՝՜ձո ՠս զ ՞ճջթո ՝՜ջզո. ՜շ՜ն-

ձճջ՟ՠէ պբջ Վ՜ջ՟՜ձ՜ ՠս ջ՜՝ճսձզ Վ՜ջ՟՜ձզձ, Գջզ-

՞ճջճհ ՠս ա՜սջբձո ՜շձ զկ՜ոպձճհ, ճջ ըձ՟ջզռբ կ՜ջ-

՞՜ջզպո ՞ՠխՠռզժո ՠս ՝՜ակ՜ղը՜պ [՜շձբ]փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

423՜ Յզղ՜պ՜ժ բ ԲԺ կ՜ջ՞՜ջբզռ Մՠժձզմո Աո-

պ՜յ՜պՠռզ Կզջ՜ժճո չ՜ջ՟՜յՠպզձ ՠս զսջ իճ՞ՠսճջ 

ՠս կ՜ջկձ՜սճջ թձճխ՜ռձ դվ[զձ] ՌՃՂԱ (1732)փ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 423՜ Ք[ջզոպճո]զ թ[՜]շ[՜հ] Կզ-

ջ՜ժճո չ[՜ջ]՟[՜]յ[ՠ]պ, ՌՃՀԷ (1728)փ 

 



 

1217 
Ժ Ո Ղ Ո Վ Ա Ծ Ո Յ  

Եջճսո՜խբկ ՌՃՁԳ — 1734 

ԳՐԻՉ, ՍՏԱՑՈՂ՚ Ա՝ջ՜ի՜կ Բզսա՜ձ՟՜ռզփ  
ԹԵՐԹ՚ 144. մ՞ջճս՜թ՚ 1՝փ ՊՐԱԿ՚ 1×19+Ա—Ժ×12 (Ժ՚ 14) + 

1×3փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 19,3×12փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ 
ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 29—32փ ԿԱԶՄ՚ ոՠս ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ ոպճս՜-
ջ՜դճսխդ, ՜ոպ՜շգ` դճսխդփ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

1. 1՜ Յ՜խ՜՞ո ոժս՝՜ձ տՠջ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ — Զճջ 

տՠջճխտձ տՠջՠէճչ... ՠս հՠպճհ հ՜ղ՜ժՠջպ՜ռ ոջ՝ճհձ 

Մՠոջճյ՜հ ոՠջկ՜ձՠռ՜ս տՠջ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ ՜ջւՠոպո զ 

Հ՜հոփ 

2. 2՜—19՝ Հ՜կ՜շօպ Լճսթկճսձտ Աջ՜ջ՜թճռ 

՞ջճռձ, ճջ ժճմզ Ծձճսձ՟տ, ՜ջ՜ջՠ՜է Գջզ՞ճջզ չ՜ջ՟՜-
յՠպզ կ՜ժ՜ձճսձ Ծՠջբձռ ժճմՠռՠ՜է, եճխճչՠ՜է գոպ 
ժ՜ջզ ՝՜ձզռ ոջ՝ճռ ՜ջ՜ձռձ — Ն՜ը ա՜հո յ՜ջպ բ 

կՠա ՞զպՠէ, չ՜ոձ բ՛ջ ժճմզ ՜ձճսձ ՞ջճռձ Ծձճսձ՟տ... 

3. ՜. 20՜—33՜ Ք՜ջճա Նձնկ՜ձ ՜կՠձ՜ոջ՝ճսի-

սճհ Աոպճս՜թ՜թձզձ ՠս կզղպ ժճսոզձ Մ՜ջզ՜կճս — Ե-

ժՠխՠռզ ոճսջ՝ յ՜պժՠջ բ ՜ոպճս՜թ՜հզձ վ՜շ՜ռձ... 

՝. 33՜—55՜ Դ՜ս՜ձճսդզսձ Գջզ՞ճջզ [Սժիսշ՜ռ-

սճհ. լՠշ. 2178, 112՝] չ՜ջ՟՜յՠպզ ՜ո՜ռՠ՜է — Տբ-

ջճսձՠ՜ձ ի՜ս՜ձՠ՜է ըջ՜պճս... 

՞. 55՜—61՜ Մՠթ իշՠպճջզձ Տզջ՜պճսջզ տ՜ջճա 

— Աջ՟, ծղկ՜ջպզս ՞զպՠկտ... 

՟. 61՜—3՝ Ք՜ջճա զ ՝՜ձձ. Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ 

պճսջ կՠա աը՜խ՜խճսդզսձ տճ — Ես ՜հո ՝՜աճսկ յ՜պ-

ծ՜շզ... 

ՠ. 63՝—7՜ Ք՜ջճա զ ՝՜ձձ. Աի՜ս՜ոզժ ՠո ՜շ՜-

տՠկ ալՠա — Ակՠձ՜հձ ՞զջտ ՜ոպճս՜թ՜հզձ ըջ՜պ ՠս 

հճսոճսկձ կՠա ՞ջՠռ՜ձ... 

ա. 68՜—71՜ Ք՜ջճա չ՜ոձ ոջ՝ճհ ՠս կՠթ՜ոտ՜ձմ 

Յ՜ժճ՝՜հ Մթ՝զձ տ՜խ՜տզ, զ պրձզ ձճջզձ — Ոջճռ ճս-

խզխ ա՞ճսղճսդՠ՜կ՝ ՠձ ոպ՜ռՠ՜է... 

բ. 71՜—44՜ Ք՜ջճա Եջ՜ձՠէճհ իրջձ կՠջճհ պզՠ-

աՠջ՜իշմ՜ժ Յճչի՜ձձճս Ոջճպձՠռճհ զ ՝՜ձձ կ՜ջ՞՜-
ջբզձ Դ՜սդզ. Աձռ՜ձտ կՠտ գձ՟ իճսջ ՠս գձ՟ նճսջ — Զճ-

ջճռ ձ՜ըտ՜ձ ահզղ՜պ՜ժՠէձ... 

գ. 74՜—81՜ Ք՜ջճա զ ՝՜ձձ. Զճջո ՠ՟ Աոպճս՜թ 

ՠժՠխՠռսճն — Է՜ժ՜ձ ՝ձճսդզսձտ ՜ջ՜ջ՜թճռո... 

դ. 81՜—2՝ Ք՜ջճա Տզջ՜պճսջ չ՜ջ՟՜յՠպզ ՜-

ո՜ռՠ՜է զ ՝՜ձձ. Զճջ կզ ՜ձ՞՜կ ժ՜յզռբտ հՠջժջզ — 

Աջ՟, հճջե՜կ աճչ՜ռճսռզմ ՜խ՝ՠջ ճտ ՟զյՠոռզ... 

ե. 82՝—5՝ Ք՜ջճա. Տբջ կՠջ Յզոճսո Քջզոպճո ՜-

ոբ — Ծ՜ձճսռճսկձ էզռզ ՜ոպճս՜թ՜ոզջճսդՠ՜ձ՟ լՠ-

ջճսկ... 

ե՜. 85՝—91՜ Ք՜ջճա զ ՝՜ձձ. Մ՜ի կ՜ջ՟ճհ 

ի՜ձ՞զոպ բ — Աջ՟, ժ՜կզկ ՜հեկ ճջյբո ՠս բ... 

ե՝. 91՜—6՜ Ք՜ջճա չ՜ոձ ժ՜պ՜ջ՜թզձ — Աջ՟, 

դ՜՞՜սճջտ, ճջ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜է է ՜շ յ՜պՠջ՜ակ ՠջդ՜է... 

ե՞. 96՜—8՜ Ք՜ջճա չ՜ոձ Նճջ ժզսջ՜ժբզձ — 

Գզպՠէզ բ, ազ զկ՜ոպճսձտձ ա՜ձճսձ... 

ե՟. 96՜—100՝ Հ՜ջռկճսձտ ՠս յ՜պ՜ոը՜ձզտ, 

ճջ ՜ջ՜ջՠ՜է բ Վ՜ձ՜ժ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպձ — Հ՜ջռճսկձ. 

Զզ՜՛ջ՟ ՜ոզ կ՜ջ՟ ձկ՜ձ ՠս յ՜պժՠջ Աոպճսթճհ... 

եՠ. 100՝—1՝ Յ՜խ՜՞ո պ՜ձճսպբջ՜ռձ բ ՜հո զձմ 

— Աջ՟, զ Ծձձ՟ՠ՜ձձ Քջզոպճոզ ՜կձ ձ՜ի՜ձն բ... 

եա. 101՝—11՜ Բ՜ձ զձմ յզպ՜ձզ — Աջ՟, ՜ջ՜ջ 

Աոպճս՜թ ակ՜ջ՟ իճ՞զ ՠս կ՜ջկզձ ՠս կզպտ... 

եբ. 111՜—6՜ Ք՜ջճա հ՜խ՜՞ո կՠթզ Աս՜՞ ճսջ-

՝՜դզձ — Յճջե՜կ Քջզոպճո ՠժձ հԵջճսո՜խբկ... 

եգ. 116՜՝ Բ՜ձտ ր՞պ՜ժ՜ջտ — Ի՝ջՠս էռ՜ձ ՜-

սճսջտ ոջ՝ճսդՠ՜ձ ձճջ՜... 

եդ. 116՝—9՜ Վ՜ոձ Ծձձ՟ՠ՜ձ տ՜ջճա — Ծձ՜ս 

լՠա ՜հորջ Փջժզմ... 

զ. 119՜—21՝ Ք՜ջճա, դբ աժզջ՜ժզձ ոճսջ՝ յ՜-

իՠէ, կզ կ՜ջկձ՜ժ՜ձ ՞ճջթ ժ՜պ՜ջՠէ — Պ՜ջպ բ, ոզ-

ջՠէզտ զկ, տջզոպճձբզձ... 

զ՜. 121՝—8՜ Վ՜ոձ ա՜ձ՜ա՜ձ ժՠջյ իՠջծճս՜-

թճխ՜ռ — Բ՜ջ՝՜ջզոկճոտ, ճջ ժճմզձ ըճսե՜՟ճսետ... 

զ՝. 128՜—38՜ Վժ՜հճսդզսձտ զ Նճջ ժպ՜ժ՜ջ՜-

ձ՜ռձ Յ՜խ՜՞ո կզ ՝ձճսդՠ՜ձձ Քջզոպճոզ — Ես զ՝ջՠս 

կժջպՠռ՜ս Յզոճսո... 

4. 138՜—41՝ Ն՜ըՠջ՞՜ձտ տ՜ջճազ — Ոչ ՟՜ոտ 

էճսոՠջ՜կզռ ՠս ժ՜ծ՜շտ ՜ոպՠխ՜վ՜հէտ... 

5. 141՝—3՜ 0ջիձճսդզսձ պ՜ձ ՠս ոՠխ՜ձճհ ՠս ոզ-

ջՠէՠ՜ռ — 0ջիձՠոռճստ ա՜կՠձ՜ոճսջ՝ աԵջջճջ՟ճսդզս-

ձձ... զ ՟՜ոո հ՜ն՜ժճխկՠ՜ձձ ՠս զ ըճջ՜ձոձ ՠջ՜ձ՜-

ժ՜ձփ 

— 144՜ Ց՜ձժ հ՜հոկ ՞ջտժ՜ձ, ճջ բ ՜հո — Ք՜ջճա 

Նձնկ՜ձ ոճսջ՝ ժճսոզձ Մ՜ջզ՜կճս Աոպճս՜թ՜թձզձ 

[Ա]... Վժ՜հճսդզսձտ ՝՜աճսկտ Վ՜ոձ կզ ՝ձճսդՠ՜ձձ 

Քջզոպճոզ [ԻԲ]փ 

 

 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

127՝ Ըձդՠջռճխ՜ռ՟ հ՜հոկ վճտճս պ՜շզո, հզղՠէ 

կ՜խդՠկ ՜կՠձ՜էզ կՠխրտ՚ աԱ՝ջ՜ի՜կ զ՝ջ ՜՝ՠխ՜հզո 

Բզսա՜ձ՟՜ռզ, ազ ժ՜ջզ ղՠղպզս աճջ՜ռՠ՜է լՠշ՜կ՝ո 

աջ՜սՠռզ ա՜հո զ ՌՃՁԳ (1734) ՜կզձ զ Սճսջ՝ձ Եջճսո՜-

խբկփ 



 

143՜ Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ ՞թրխզ ոճջզձ — Փ՜ՙշտ 

Հրջ ՜ձյ՜պծ՜շզ ՠս Ոջ՟սճհ ՜ձե՜կ՜ձ՜ժ, ՜ձծ՜շ զ 

Հրջբ թձզռՠէճհ ՠս Հճ՞ճհձ Սջ՝ճհ ծղկ՜ջպզ ՜ձո՜իկ՜ձ ՠս 

՜ձժբպ զ ձճհձ ՝ձճսդՠձբ Հրջ ՝խըՠռՠէսճհ, րջիձճսդզսձ 

ի՜ձ՟ՠջլ ՠջժջյ՜՞ճսդՠ՜կ՝, ՞ճիճսդզսձ կզղպ յ՜ղպ-

կ՜կ՝ ՠս վ՜շ՜՝՜ձճսդզսձ ռ՜ձգ չՠջ՜՝՜ռճսդՠ՜կ՝ գձ-

թ՜հՠոռզ ՠշ՜ձլձՠ՜հ ՜կՠձՠջ՜ձՠ՜ձ Սճսջ՝ Եջջճջ՟ճս-

դՠ՜ձ ՜ձլձ՜սճջճսդՠ՜ձձ՚ կզճչ ՝ձճսդՠ՜կ՝ ՟՜ս՜ձՠ՜է 

Սճսջ՝ Աոպճս՜թճսդՠ՜ձձ, ճջճչ ժՠ՜ձ ՠս էզձՠէճռ ՠձ ի՜-

կ՜ձ՞՜կ՜հձ զկ՜ձ՜էզտձ ՠս դբ ա՞՜էզտո՚ ՝՜ձ՜ժ՜ձտձ 

ՠս ՠդբ ՜ձ՝՜ձտձ: Զճջ ՠպ ժ՜ջճխճսդզսձ դղճս՜շ՜ռՠէճհ 

ճ՞ճհո ի՜կ՜հձ ոՠշզռ ՜ձհզղՠէզ՚ Ա՝ջ՜ի՜կ հՠջժճսո ժճհ-

ոզռ պժ՜ջ գոպ ճ՞ճհո ժ՜կ գոպ կ՜ջկձճհ կպ՜ժճհջ ՠս զ-

կ՜ոպ՜ժ ՠխՠշձ՜՞ճջթ կղպ՜դ՜ս՜է, ՜ձաՠխճ ՠս ՜ձ-

՝՜ջի՜ս՜ծ զ՝ջ ՜՝ՠխզ Բզսա՜ձ՟՜ռճս: Ոսոպզ ՞րո՜ռՠ-

՜է լՠշ՜կ՝ ՠս ժ՜ջժ՜կ կ՜պ՜կ՝ հ՜հո ՜կՠձ՜էզռ վճտ-

ջ՜պՠո ա՞՜էզ ՜ժ՜ձռ Ժ—ՠժզ պՠպջ՜ժ ՝՜ձո իճ՞զգձ-

ժ՜է ՜ջ՜ձռ ՠս ՜ոպճս՜թ՜ի՜ծճհզռ ոպ՜ռօխ չՠջձճհձ 

՞՜ս՜շ՜ռձ, ՜հոզձտձ՚ գոպ կՠջճհո ք՜ձ՜տզ ՜ձկ՜տճսջ 

կձ՜ռ աձ՜ըձզ ոջ՝՜աձ՜ոճսջ՝ չՠիտո կՠջ ճմ ՠսո ՠս ճմ 

ճտ հ՜ջե՜ձ՜սճջ՜ռ աձճռճսձռ ժՠձ՟՜ձ՜՞ճջթ ա՜ձճս՜-

ձոձ հզղՠէ ժ՜ջբ: Թճխ դբ ՞ճչ՜ո՜ձճսդՠ՜կ՝ ՜ջպ՜հ՜հ-

պՠէ ազոժձ ձճռզձ ծ՜ի՜ջճսդՠ՜ձ զ՝ջ դբ ժ՜դ կզ զ ՟ճս-

էբ ՠս կբպ կզ զ ժղշճռ ՠս ղզդ կզ զ հոչժզ՜ձճոբ աձճ-

ռճսձռ ՜շ՜ո՜ձճսդՠ՜ձռձ ՜ոպ վճտջ՜պ՜ջ ՞թճհո 

վճսձչ կզ զ հճէճչզռ ՜ձճսղ՜՝ճսջզմ թ՜խժ՜ձռ ի՜ս՜տՠ՜է 

՞պռզո: Զկզճչ Աոպճս՜թ ճխճջկզս հզղՠէ կ՜խդՠկ աՠխժՠ-

էզո, ճխն էՠջճստ. ՜կբձփ Ի ՌՃՁԳ (1734) զ Սճսջ՝ տ՜-

խ՜տձ հԵջճսո՜խբկ ՞ջՠռ՜սփ 

144՜ Զ՞թրխ ՠս աչ՜հՠէճխ վճտճս ՞ջտճհո, ՜ձյզ-

պ՜ձ հ՜կՠձ՜հձ ՜ա՜ձռ, ՜խ՜մՠկ, ճՙչ յւՠպզժճոտ 

ոճսջ՝, հզղկ՜ձ ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ոՠէճհ ՜շձբտ ՜ջ-

ե՜ձ՚ աԲզսա՜ձ՟՜ռզ ՜յգձժ՜է Ա՝ջ՜ի՜կ յ՜ձ՟ճհջ ՜-

՝ՠխ՜հո ի՜ձ՟ՠջլ կէտ[՟]ոզ թձրխրտո ՠս ՠխ՝՜ջ՝ո. ՜-

կբձփ Ի Սճսջ՝ տ՜խ՜տձ Եջճսո՜խբկ, դվզձ ՌՃՁԳ 

(1734)—զձփ 
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ԹԵՐԹ՚ 130. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜, 11՝, 84՜՝, 129՝—30՝փ ՊՐԱԿ՚ 
1×11+Ա—Ժ×12 (Ա 11)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 22,5×16փ 
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 23փ ԿԱԶՄ՚ ոպճս՜ջ՜-
դճսխդփ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

1. 1՝—41՜ Սժզա՝ձ ՜ոպզծ՜ձ՜ռ ժխՠջզժճո՜ռ 

— Յճջե՜կ ժ՜կզռզ ժճմճսկձ ՜շձՠէ... 

2. 41՜—83՝ Յճի՜ձձճս յզպ՜ժ ՜ղ՜ժՠջպզ 

Գջզ՞ճջզ Եշ՜կՠթզ ՜ջ՜ջՠ՜է աՇ՜ջ՜՟ջճսդզսձ ժ՜ջ-
՞՜ռ մճջՠտպ՜ո՜ձ ՜ոպզծ՜ձզ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ զ էճս-
ո՜սճջ ՝՜ձզռ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ կ՜ջ՞՜ջբզձ Եո՜հՠ՜: 
Լճսո՜սճջ կպրտ ՠս կՠժձճխրջբձ զկձ պՠոճսդՠ՜կ՝ձ 
ժ՜ջ՞՜սճջՠ՜է, Յ՜խ՜՞ո ՞՜ս՜ա՜ձ պ՜էճհ ՜ղ՜ժՠջ-
պՠ՜է ոյ՜ո՜սճջ՜ռ ՝՜ձզձ — Զ՜ջ՟՜ջՠձ ա՞՜ս՜ա՜-

ձձ ՠս ՟ձՠձ զ ոՠխ՜ձձ... 

3. 85՜—127՜ [Յճչի՜ձձճս Աջծզղՠռսճհ Մՠժձճս-

դզսձ յ՜պ՜ջ՜՞զ] /// (ոժ. դՠջզ) Յ՜խ՜՞ո ՜հձջ, դբ 
ազձմ ըճջիճսջ՟ ճսձզ ո՜խկճո ՠս ՜խրդտ տ՜ի՜ձ՜հզձ զ 
ե՜կ ա՞բոպ՜սճջճսդՠ՜ձձ — Եժՠխՠռզձ պճսձ ՠս ՝ձ՜-

ժճսդզսձ բ ՠջժձ՜սճջ դ՜՞՜սճջզձ... 

4. 127՜—9՜ Ոսղ՜վ՜շ ՟՜ս՜ձճսդզսձ զ Սճսջ՝ 

Եջջճջ՟ճսդզսձձ ՠս կ՜ջկձ՜ռՠ՜է Մզ՜թզձ Ոջ՟զձ Հրջ 
Յզոճսո Քջզոպճոզ, ճջ թձ՜ս զ Կճսոբձ չ՜ոձ կՠջճհ 
վջժճսդՠ՜ձ — Խճոպճչ՜ձզկ ՠս ի՜ս՜պ՜կ ՜ձՠխ ՠս 

՜ձոժզա՝ձ, ՜ձչ՜ըծ՜ձ ՠս ՜ձժ՜պ՜ջ՜թ... պճսՠ՜է էզ-

ձզ տՠա զ տ՜սճսդզսձ ՠս զ դճխճսդզսձ կՠխ՜ռ զ Քջզոպճ-

ոզ Աոպճսթճհ ՜ձ՟՜՟՜ջ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

11՜ Վ՜ոձ զկ ՜շ Տբջ էզձզտ կ՜խդճխտփ 

Ես ճջտ ի՜հռՠձ զ Քջզոպճոբ՚ 

Աշ՜պ՜լզջձ յ՜ջ՞ՠսօխբ, 

Չհզղՠէ ակՠխո զկ, ճջ ՜ձ՝՜ս բ, 

ԶՏբջձ ՜կՠձզռ աձճռ՜հո դճխռբփ 

Ոջտ հ՜ձ՟զյզտ հ՜հոկ պ՜շզ, 

Յզղկ՜ձ ՜շձբտ ակՠա ՜ջե՜ձզ, 

Ես ճջտ հզղբձձ հզղՠ՜է էզռզձ 

Աիՠխ ՜սճսջձ ՜ձՠջՠժզփ 

Տ՜ռճստ ավ՜շո Հրջ ՜ձթձզ 

Ահէ ՠս Ոջ՟սճհ զսջ Մզ՜թձզ, 

Բըճսկձ Հրջ՚ ՜ձծ՜շ Հճ՞զ, 

Աձլ՜կ՝ ՠջՠտ, ՝ձճսդՠ՜կ՝ձ կզփ 

 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

83՝ Յզղ՜պ՜ժ բ Ձՠշձ՜յ՟ջճսդՠ՜ձ պՠպջո զ 

Սճսջ՝ Սպՠվ՜ձձճո Ն՜ը՜չժ՜հզձ Դ՜ջ՜ղ՜կ՝ճսձ 
դվ[զձ] ՌՃԿ ՠս Ե—զձ (1716) հ՜կոՠ՜ձձ ՜յջզՠէզ Է 

(7)—զձ: Ես ճջտ չ՜ծ՜շբ ժ՜կ ՞ձբ կ՜ոձ Յճս՟՜հզ ՠս Կ՜-

ՠձզ գձ՟ ը՜մի՜ձճխ՜ռձ ՜շձճս յ՜պզեձ ԳՃԺ ՠս Ը 

(318) ի՜հջ՜յՠպ՜ռձ ձարչՠ՜է ՠխզռզ ի՜վղպ՜ժճխձ ՠս 

ոճսջ՝ ՜դճշբո ի՜ձճխձ ժջժզձ էզռզ ձարչՠ՜է. ՜կբձփ 

Գջՠռ՜ս զ ՟ջ՜ձբ Սջ՝ճհ Ն՜ը՜չժ՜հզձ, լՠշ՜կ՝ կՠխ-

ո՜կ՜թ ՠս ՜ձ՜ջե՜ձ ո՜ջժ՜ս՜՞ վթճսձ ՠս պջճսյ՚ 

Սպՠվ՜ձբ. ՜կբձփ 
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Հ՜ղպ՜ջը՜ձ ՌՄԻԵ — 1776 

ԳՐԻՉ՚ Մզձ՜ոփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Յճչոբվփ 
ԹԵՐԹ՚ 26. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—4՝, 23՝—6՝փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵ-

ԾՈՒԹԻՒՆ՚ 22,5×17փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 
19փ ԿԱԶՄ՚ ոպճս՜ջ՜դճսխդ, ՜ոպ՜շգ` դճսխդփ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

1. 5՜—20՝ Կ՜ջ՞՜սճջճսդզսձ ՜ջ՜ջճխճսդՠ՜ձ 

ոջ՝ճհ ՠժՠխՠռսճհ ՜շ Հզկձ՜ջժճսդզսձ ՠս րջիձճսդզսձ, 
ՠժՠխՠռսճհ ՜շՠ՜է զ ՝՜ձզռ ոջ՝ճռ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռձ 
կՠջճռ ՜շ զ յ՜ջաճսդզսձ ռճսռ՜ժ՜ռձ, ճջտ զ Մ՜ղպճ-
ռզձ ժ՜ձ — Ցուռ՜ժձ Մ՜ղպճռզձ. Ի ձ՜ս՜ժ՜պզո ՠժՠ-

խՠռսճհձ իոժճսկձ... 

2. 21՜—2՜ Կ՜ձճձ ՜ս՜ա՜ձ րջիձՠէճհ — Ահո 

՜կՠձ՜հձ ճսխզխ բ, ՝՜հռ ճսխխՠէզձ ՜հո բ ... 

3. 22՜—3՜ Կ՜ձճձ ա՜ձ՞՜ժ՜պճսձ րջիձՠէճռ — 

Աշձճս ՠյզոժճյճոձ հ՜սճսջձ ՠջժջճջ՟զ ժ՜կ ՠջջճջ՟զ... 

զոժ ՠդբ ՞պ՜ձզռզձ զ ա՜ձ՞՜ժ՜պ՜ձձ ՜հձկզժ պՠխզտ 

յ՜պ՜ջ՜՞՜կ՜պճհռտ ի՜ջժզս, յ՜ջպ բ ա՜կՠձ՜հձ ՜-

ջ՜ջճխճսդզսձո ժ՜պ՜ջՠէ էզճչ, աճջո չ՜ոձ ոջ՝ճհ ՠժՠ-

խՠռսճհձ ՞ջՠռ՜տ զ վ՜շո ՜ձկ՜ի Փՠո՜հզձ զսջճհ Քջզո-

պճոզ Փջժմզձ կՠջճհ, ճջ բ րջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

23՜ Մզձ՜ո ՞ջզմ, ըձ՟ջօխ Յճչոբվ, հ՜շ՜ն ՠս 

հՠպ ժջժզձ պձպՠոտ Հ՜ղպ՜ջը՜ձճսփ Ոկ՜ձտ աի՜ա՜ջ, 

՜հէտ աՠջժՠջզսջ, զոժ ՠո ատո՜ձ ՠս իզձ՞ (1776) ՜ոՠկ 

ադզս ՞ջտճհոփ 
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ԹԵՐԹ՚ 90. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—3՜, 57՝—9՝, 63՝—4՝, 88՜—

90՝փ ՊՐԱԿ՚ 2×1+Ա—Թ×12 (Ե 9, Զ 4, Է 10, Թ 5)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, 
էճսո՜՞թՠջճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 22×15,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ 
՝ճէճջ՞զջ՚ 4՜—57՜, ձրպջ՞զջ՚ 60՜—87՝փ ՏՈՂ՚ 22—30փ ԿԱԶՄ՚ 
՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ ոպճս՜ջ՜դճսխդ, էճսո՜ձ-
ռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ք՜ի՜ձ՜հ՜ժ՜ձ լՠշձ՜՟ջճս-
դզսձ՚ 3՝: Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 4՜: Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 
դշմձ՜՞զջ, ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջ: Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ 
Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ոՠս, ոյզպ՜ժ, ժ՜յճհպ, ժ՜ձ՜մ, ՟ՠխզձ, ճջ-
՟՜ձ ժ՜ջկզջ, ճոժզփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ժ՜ակզ ժ՜ղզձ` տՠջթճս՜թփ 
 

 

 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

1. 4՜—57՜ Ս՜իկ՜ձ՜՟ջճսդզսձ ՟՜ոպզ՜ջ՜ժճս-

դՠ՜ձ ձճջ՜թձՠ՜է կ՜ձժ՜ձռ, ճջտ իջ՜սզջՠէճռ զռՠձ 
հ՜ոպզծ՜ձ տ՜ի՜ձճսհճսդՠ՜ձ: Խջ՜պտ ի՜ջժ՜սճջտ ՠս 
յզպ՜ձզտ, ՜ջ՜ջՠ՜է Եշ՜կՠթզձ Գջզ՞ճջզ կՠթզ ջ՜-
՝ճսձ՜յՠպզ զ ըձ՟ջճհ Սզ[ս]ձՠ՜ռ ՠյզոժճյճոզ պբջ 
Աշ՜տՠէզ — Իոժ զ հ՜սճսջ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձձ... 

2. 60՜—3՜ Ես ՠդբ ՜՝ՠխ՜հ զռբ չ՜ոձ վզէճձզ ՠս 

չՠխ՜ջզ — Տ՜յ լՠշ՜՞զջ ՠյզոժճյճոզձ... 

3. 65՜—87՝ Մ՜ոձ՜սճջ զղը՜ձճսդզսձ պ՜էճհ. 

Յ՜խ՜՞ո չ՜ջ՟՜յՠպ՜ժ՜ձ զղը՜ձճսդՠ՜ձ ղձճջիՠէճհ 
— Ն՜ը իջ՜ե՜ջՠոռբ ՜կՠձ՜հձ իՠջլճս՜թճխ՜ռ... 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 4՜ (ղջն՜ձ՜լՠս) Յզոճսոզ Քջզոպճոզ 

թ՜շ՜հ Ս՜ջ՞զո չ՜ջ՟՜յՠպ, ՌՃՀԳ (1724)փ 
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Էնկզ՜թզձ ՌՃՁԷ — 1738 

ԳՐԻՉ՚ Յճի՜ձձբո ոջժ.փ ՍՏԱՑՈՂ՚ Ղ՜ա՜ջ ժդխ. Ջ՜իժՠռզփ 
ԹԵՐԹ՚ 87. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—6՝, 21՝—2՝, 46՜—52՝, 83՜—

7՝փ ՊՐԱԿ՚ 4×1+Ա—Է×12 (Դ 10, Ե 13)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, էճսո՜՞թՠ-
ջճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 21,8×16,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ-
՞զջփ ՏՈՂ՚ 22փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ը-
պ՜ժ, ՜ոպ՜շ՚ ժ՜ջկզջ կՠպ՜տոփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 7՜, 23՜, 
53՜: Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ ՠս 
ժ՜յճհպփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջփ 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

1. 7՜—22՝ Կ՜ձճձ ժ՜դճխզժճո լՠշձ՜՟ջՠէճհ — 

Յճջե՜կ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜է էզձզձ ՝՜ջլջ՜ռճսռ՜ձՠէ աճտ... 

2. 23՜—52՝ Կ՜ձճձ րջիձճսդՠ՜ձ ոջ՝ճհ կՠշճձզձ 

— Յճջե՜կ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜է էզձզձ րջիձՠէ աոճսջ՝ կՠշճձձ... 



 

3. 53՜—81՝ [Կ]՜ձճձ ՠյզոժճյճո լՠշձ՜՟ջՠէճհ 

— Յճջե՜կ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜է էզձզձ ՠյզոժճյճո ժ՜ռճսռ՜-

ձՠէ... 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

82՜—3՜ Սճսխ զձմ հզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ ոճսջ՝ ՞ջճհո— 

[Գ]ջՠռ՜ս ա՞ՠխՠռժ՜պՠո՜ժ ՠս աըոպճս՞՜՝՜ձ պՠպջՠ-

՜ժո... ՝զսջ վ՜շո կ՜պճսոռզ ՜ձէշՠէզ րջիձՠջ՞ճսդՠ-

՜կ՝ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձ  

Տՠո լՠշ. 1226—զ հզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձգ 81՜փ 
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Էնկզ՜թզձ  ՌՃՂԶ — 1746 

ԳՐԻՉ՚ Մ՜ջ՞՜ջբ ՜՝խհ.փ ՍՏԱՑՈՂ՚ Նՠջոբո չջ՟.փ 
ԹԵՐԹ՚ 58. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—5՝, 54՝—8՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—Ժ×6 (Ա, 

Ժ 5)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, էճսո՜՞թՠջճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 21,9×16փ ԳՐՈՒ-
ԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 25փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ոՠս 
ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ՝՜ակ՜՞ճսձզ 
ռ՜հպտփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 22՜փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 6՝փ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջ, լժձ՜՞զջ: 
Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ՟ՠխզձ, ժ՜ձ՜մ, ժ՜յճհպ, ոՠս, ժ՜ջկզջփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

1. 6՜ 0ջիձճսդզսձ չՠխ՜ջզ — Տ՜ լՠշ՜՞զջ ՠյզո-

ժճյճոզձ... 

2. 6՝—19՝ Կ՜ձճձ հճջե՜կ ձճսզջզ ճտ վճտջ զղ-

ը՜ձճսդզսձ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ժ՜ձ — [Շջժ.] Իկ՜ոպճս-

դզսձ ՠջժձ՜հզձ զնՠ՜է զ չՠջճսոպ... 

3. 19՝—53՜ Յ՜խ՜՞ո ՞՜ս՜ա՜ձ պ՜էճհ ՜ղ՜-

ժՠջպՠ՜է ոյ՜ո՜սճջ՜ռ ՝՜ձզ Յճի՜ձձճս յզպ՜ժ ՜-
ղ՜ժՠջպզ Գջզ՞ճջզ Եշ՜կՠթզ, ՜ջ՜ջՠ՜է աՇ՜ջ՜ժ՜ջ-
՞ճսդզսձո մճջՠտպ՜ո՜ձ ՜ոպզծ՜ձզռ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ, 
զ էճսո՜սճջ ՝՜ձզռ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ կ՜ջ՞՜ջբզձ Եո՜-
հՠ՜հ: Լճսո՜սճջ կպրտ ՠս կՠժձճխրջբձ զկձ պՠոճս-
դՠ՜կ՝ ժ՜ջ՞ՠ՜է — Զ՜ջ՟՜ջՠձ ՞՜ս՜ա՜ձձ, ՟ձՠձ զ ոՠ-

խ՜ձձ... 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

53՜ (Գջմզ) Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ ոջ՝ճհ կ՜պՠձզո — 

Փ՜շտ ՜ձՠխզձ ՜ոպճս՜թճսդՠ՜ձ, 

Ոջ ՜ձըոժզա՝ձ բ ՜ձչ՜ղծ՜ձ, 

Էջ կզղպ ՠս բ ՜շ՜ձռ դճս՜ժ՜ձ, 

Չճսձզ ոյ՜շճսկձ ժ՜պ՜ջկ՜ձփ 

Ձ՞ՠ՜ռ աՠջժզձո ճջյբո չջ՜ձ 

Ես ի՜ոպ՜պՠ՜ռ ՜շ՜ձռ իզկ՜ձ 

Զէճսո՜սճջոձ ՝՜ակ՜ա՜ձ, 

Աշ՜ձռ ճսջճստ կզղպ գձդ՜ձ՜ձփ 

Զիջՠղպ՜ժո հՠջժզձո ՠպ վ՜շ՜՝՜ձ, 

Զկ՜ջ՟զժ հՠջժզջո ՞ճջթզ՜ժ՜ձ, 

Պ՜պծ՜շ էզձՠէ ՜ոպ ղզձճսդՠ՜ձ 

Մզձմՠս կ՜իճս՜կ՝ զ իճխ ՟՜շձ՜ձփ 

Վ՜ՙհ բ կՠա, ՜ա՞զո Հ՜հժ՜աՠ՜ձ, 

Ոջ ՠձտ ՠխՠ՜է հճհե է՜է՜ժ՜ձ, 

Զզ ՠձտ ՜ձ՜ջ՞ տ՜ձ ա՜կՠձ՜հձ, 

Ոջ ժճս պ՜ձնՠձ հ՜ջ՜ե՜կփ 

Ոկձ ՞ՠջՠ՜է բ ըխծ՜ժ՜ձ, 

Ահէ ճկձ զ ՝՜ձպ արջձ ՜կՠձ՜հձ, 

Ոկձ թՠթՠձ ո՜ոպզժ ի՜ջկ՜ձ 

Ես ժճխճյպՠձ ազձմոձ ՜կՠձ՜հձփ 

Աս՜ՙխ բ կՠա Ռ (1000) ՝ՠջ՜ձ, 

Ոջ ՜հէ՜ա՞՜ռ ՠխ՜ձտ ժճը՜ձ, 

Զզ ի՜ջտձ կՠջ ՜աճը ժՠջ՜ձ 

Ես ա՜ս՜ժ՜ռո ՜պ՜կձ ՜շ՜ձփ 

Յ՜հո ՟՜շձ ՠս ձՠխ ե՜կ՜ձ՜ժզ, 

Ոջ հճհե ձՠխզկտ ՜կՠձ՜հձզ, 

Ի լՠշո ՜ա՞՜ռ ՜ձրջզձզ, 

Աջ՜ձռ յխթճռ ըոպ՜ոջպզփ 

Կ՜ակՠ՜է ՞ջՠռ՜ս ո՜ զ հ՜հձ ՜կզ, 

Ոջ զ դվզձ բջ ՇԱՆՄԵԹԱԿԻ (500+ 

1+400+200+5+9+1+60+20+551=1746), 

Ի հ՜կոՠ՜ձձ ձճհՠկ՝ՠջզ 

Ի իզձ՞ՠջճջ՟, ՜սճսջձ ղ՜՝դզփ 

Ի չ՜հՠէճսկձ պՠ՜շըձ Նՠջոբո հՠխզձ՜ժզ, 

Եջ՜ձ՜ղձճջի իՠա՜իճ՞զ, 

Զճջ Տբջ Աոպճս՜թձ ի՜կ՜հձզ 

Բ՜ջՠ՜ս չ՜հՠէ պ՜ռզփ 

Ն՜[ՠ]ս զ ժ՜դճսխզժճոճսդՠ՜ձ պՠ՜շձ 

՜կՠձզ 

Ղ՜ա՜ջ ՜ձճս՜ձ ոջ՝՜ա՜ձզ, 

Հ՜հջ՜յՠպ՜ռ կբն ՞ճչՠէզ, 

Լճսո՜սճջմզձ Հ՜հճռո ՜ա՞զփ 

Իղը՜ձճսդՠ՜ձ Աէզ ղ՜իզ, 

Ոջ ՝շձճսդՠ՜կ՝ Սյ՜ի՜ձզ, 

Շ՜ի Ն՜պզջ դ՜՞՜սճջզ, 

Ոջճհ ՠխ՝րջ ձճջզձ ճջ՟զ ժճմզփ 

Աջ՟, ՠո հՠպձՠ՜էո ՜կՠձ՜հձզ՚ 

Մ՜ջ՞՜ջբ ՜՝ՠխ՜հ հճջնճջնզ, 

Զո՜ ՞ջՠ՜է ՠս ժ՜ակՠ՜է ՜ս՜ջպ ի՜ոճսռզ, 

Ի ՞ՠջ՜իշմ՜ժ Ադճշձ Սջ՝ճհ Էնկզ՜թձզփ 

Զզ ճջտ ի՜ձ՟զյզտ պճստ աՈխճջկզ, 

Աոպճս՜թ ՠս լՠա ճխճջկՠոռզ, 

Յճջճսկ ՜ջ՟՜ջճռ ՟՜ոտձ եճխճչզ 

Ես տձձճսդզսձ կ՜ջ՟ժ՜ձռ էզձզփ 



54՜ (Սպ՜ռճխզ) Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ ժջժձ՜ժզ — 

Փ՜ՙշտ ի՜կ՜՞ճհ կզ՜ոձ՜ժ՜ձ ՜ձ՝՜ե՜ձՠէզ Սճսջ՝ 

Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձձ՚ Հրջ ՠս Ոջ՟սճհ ՠս Հճ՞ճհձ Սջ՝ճհ. ՜կբձփ 

Աջ՟, ՠո՚ կՠխրտ կ՜թՠ՜է պջճսյ ՠս հՠպձՠ՜է կՠխո՜-

յ՜ջպ Նՠջոբո չ՜ջ՟՜յՠպո, ճջ ՜ձճս՜կ՝ կզ՜հձ հճջ-

նճջնզկ ՠս ՞ճջթճչ ճսձ՜հձ ՠս դ՜վճսջփ Ք՜ձազ ՠկ պՠ-

խՠ՜ս Գզսխ՜ջտճսձճսփ Աջ՟, ռ՜ձժ՜ռրխ ՠխբ հ՜հոկ կ՜պՠ-

ձզո, ճջ ժճմզ Մ՜ոձ՜սճջ ՠս թ՜հջ՜՞ճհձ չ՜ջ՟՜յՠպ՜-

ժ՜ձ զղը՜ձճսդզսձ: Ես ՠպճս թջՠէ ՠս ժ՜ակՠէ զ ի՜է՜է 

՜ջ՟՜ջՠ՜ձռ զկճռ, զ չ՜հՠէճսկձ զկճհ ՜ձլզձ ՠս հզղ՜-

պ՜ժ զկճհ ի՜ձ՞ճսռՠ՜է թձրխ՜ռո, ՠս հՠպ հՠէ՜ձճհ զկճհ 

՜ոպզ զ ժՠձ՜ռո, ճչ ճտ չ՜հՠէՠոռզ, Տբջ պ՜ռբ ժ՜ջօ-

խճսդզսձփ Աջ՟, ըձ՟ջՠկ ոզջՠէզ ի՜ջռ ՠս ՠխ՝՜ջռ՟, ճջտ 

ի՜ձ՟զյզտ ոկ՜ օջզձ՜ժՠէճչ ՠս ժ՜կ գձդՠշձՠէճչ՚ կզճչ 

Հ՜հջ կՠխ՜հզս հզղՠոնզտ զ կ՜տջ[՜վ]՜հէ հ՜խրդո լՠջ, 

ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ զ կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էոպՠ՜ձձ Քջզո-

պճոզ. ՜կբձփ Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս ՞[զ]ջտո ՜հո զ ՌՃՂԶ (1746) 

դվզձ զ հ՜կոՠ՜ձձ ձճհՠկ՝ՠջզ Ժ (10), ՜շ ՟ջ՜ձ Սջ՝ճհ 

ՠս կՠթզ ՞ՠջ՜ժ՜հ Ադճշճհո Էնկզ՜թձզփ 
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Կՠո՜ջզ՜ ՌՃՁԸ — 1739 

ԳՐԻՉ՚ Աոպճս՜թ՜պճսջ ՠջբռփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Յճի՜ձ ջ՜՝ճսձ՜-
յՠպփ 

ԹԵՐԹ՚ 106. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—4՝, 98՝—106՝փ ՊՐԱԿ՚ 
1×1+Ա—Թ×12 (Ա, Թ 10)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 22×16փ 
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 21փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜-
ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ժ՜ջկզջ կՠ-
պ՜տո, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ՝՜ակ՜՞ճսձզ ռ՜հպտփ 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚  
չ՜ջ՟՜յՠպ՜ժ՜ձ ՞՜ս՜ա՜ձզ ՠս զղը՜ձճսդՠ՜ձ պսմճսդզսձփ 
Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ժՠձ՟՜ձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ոՠս, ոյզպ՜ժ, ժ՜ջ-
կզջ, ժ՜յճհպ, ՟ՠխզձ, ճջ՟՜ձժ՜ջկզջ, ճոժզփ 

ՎԻՃԱԿ՚ չձ՜ոճս՜թ. 5—ջ՟ ՠս 6—ջ՟ դՠջդՠջզ կզնզռ 2 դՠջդ 
յճժճս՜թփ 54—ջ՟ դՠջդգ պՠխ՜՟ջՠէ բ 7—ջ՟ ՠս 8—ջ՟ դՠջդՠջզ 
կզնՠսփ Լճսո՜ձռ՜ա՜ջ՟ՠջգ յճժՠէճս իՠպՠս՜ձտճչ 18, 35, 40, 48, 
60, 67, 71, 77, 86 դՠջդՠջգ՚ ՠաջ՜ի՜պճս՜թփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ տՠջ-
թճս՜թ, ՠաջՠջգ՚ կ՜ղճս՜թփ 

 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 5՜—96՝ Վ՜ոձ կ՜ոձ՜սճջ ՞՜ս՜ա՜ձ ՠս զղ-

ը՜ձճսդզսձ պ՜էսճհ, ճջ ժճմզձ չ՜ջ՟՜յՠպտ, ճջ ՠձ 
չ՜ջեզմտ — Ն՜ը եճխճչՠոռբ Բ (2) ՠս Գ (3) չ՜ջ՟՜-

յՠպո... 

 

 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄՆԱԱԿԻ 

97՜ (Գջմզ) Փ՜շտ տՠա ՠշ՜ձլձՠ՜հ պբջճսդզսձ ՠս 

կզ Աոպճս՜թճսդզսձ ՜ձ՝՜ե՜ձՠէզ Սճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդզսձ՚ 

Հ՜հջ ՠս Ոջ՟զ ՠս Սճսջ՝ Հճ՞զ, ՜հեկ ՠս կզղպ ՠս հ՜-

սզպ[ՠ՜ձ]փ 

Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս ո՜հ զ Կՠո՜ջզ՜հ, լՠշ՜կ՝ Աո-

պճս՜թ՜պճսջ ՜ձ՜ջե՜ձ իջիռզ զ դճս՜ի՜ղուդՠ՜ձո 

Հ՜հճռ ՌՃՁԸ (1739)փ Աջ՟, ՠջՠո ՜ձժՠ՜է ՜խ՜մՠկ 

ա՟՜ոո ՠժՠխՠռսճհ կ՜ձժ՜ձռ, հզղՠռբտ ակ՜տջ՜ժՠձռ՜խո 

հ՜խրդո լՠջ՚ աՅճի՜ձ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձճսդՠ՜ձ ՠջզռո ՠ-

ջ՜ձՠ՜է կՠթզ տ՜ն ջ՜՝ճսձ՜յՠպ ՠս ՜ջտՠյզոժճյճոձ, 

ճջ ըոպ՜ռ՜ս աոճսջ՝ պ՜շո իճ՞զ՜ժՠռճհռ ՠս ՠջժձ՜-

իջ՜սբջ ճոժզ՜՝ճխ՝ճն ՝ճսջ՜ոպ՜ձո, ճջ ժճմզ Գզջտ 

կ՜ոձ՜սճջ ՠս թ՜հջ՜՞ճհձ զղը՜ձճսդՠ՜ձ: Ոջ ՜ոզ մճ-

ջՠտպ՜ո՜ձ ՜ոպզծ՜ձ, աճջ Տբջձ ի՜կ՜հձզռ ՝՜ջՠ՜ս 

ը՜խ՜խճսդՠ՜կ՝ չ՜հՠէՠէ պ՜ռբ: Ս՜ժո ճջճհ ՞ջ՜ոբջ ՞ճ-

էճչ ՠս հճսղզկ, կպ՜չ՜ջե էզձՠէճչ նՠջկ՜նՠջկ ոզջճչ 

ռ՜ձժ՜ռ՜կ ա՝ՠջզ իճ՞ՠսճջ ոբջձ, ՜հոզձտձ՚ աոճսջ՝ ՞զջ-

տո, աճջ Տբջ Յզոճսո չ՜ջլո ՝՜ջզո յ՜ջ՞ՠսՠոռբ ՠս ՟՜-

ո՜սճջՠոռբ ՠս յո՜ժ՜ժ՜ժզռ ՜ջ՜ոբ գձ՟ ՠջն՜ձզժ ՜-

շ՜տՠէճռ ՠս ՠջ՜ձՠ՜է ի՜հջ՜յՠպ՜ռփ Ես ՠ՟ հզղ՜պ՜ժ զ 

՟ճսշձ հԱդըճհ Սճսջ՝ Աշ՜տՠէճռ, ճջ ՠձ ՜ձ՟ կ՜ջկզձտ 

ՠս ղզջզկտ ոջ՝ճռ Մ՜ժ՜՝՜հՠռսճռ, ՠրդձՠ՜ձռ ՠխ՝՜ջռձ 

ՠս կ՜ջռ ձճռզձ, ճջ Շ՜կճսձբ ՜ձճս՜կ՝ ժճմզ ՠս Եխզ՜ա՜-

ջճս տ՜ի՜ձ՜հզձփ Ոջ ՠս ՜հո Յճի՜ձ ՜ջտՠյզոժճյճոձ 

՜ձ՟ ոձՠ՜է ՠս չ՜ջեՠ՜է զ ՞զջո ոջ՝ճռ՚ Հզձ ՠս Նճջ 

ժպ՜ժ՜ջ՜ձտփ Ես զ ոջ՝ճհ պ՜ձո ՜հոկզժ ՜շՠ՜է ղձճջի 

ոժզա՝ձ ՜ոպզծ՜ձբ կզձմՠս զ տ՜ի՜ձ՜հճսդՠ՜ձ, չ՜ջ՟՜-

յՠպճսդՠ՜ձ, դբ կ՜ոձ՜սճջ ՠս դբ թ՜հջ՜՞ճհձ ՜ղ՜ժՠջպ 

էՠ՜է պՠ՜շձ Դ՜ձզբէ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձճսդՠ՜ձ չ՜ջ՟՜-

յՠպզ ՠս տ՜ն իշՠպճջզ, ճջ ՠս ո՜հ բջ ՜շ՜նձճջ՟ ձճհձ 

չ՜ձզռձ հԱդըճհ Սճսջ՝ Աշ՜տՠէճռ: Ես ո՜հ ձճջզձ ՜ղ՜-

ժՠջպ ի՜ջ՜ա՜պ, ճջ ՠս ոձՠ՜է զ հճպո ի՜ձ՞ճսռՠ՜է Դ՜-

ձզբէզ ՠս տ՜ն իշՠպճջզ չ՜ջ՟՜յՠպզ ՠս չ՜ջեՠ՜է զ 

ձկ՜ձբփ  

Աջ՟, ՠպ ՞ջՠէ ա՜հո չ՜ջ՟՜յՠպ՜ժ՜ձ, ճջ զ կ՜ո-

ձ՜սճջձ զ թ՜հջ՜՞ճհձձ, ՠ՟ հզղ՜պ՜ժ ձճհձ չ՜ձզռձ հԱդ-

ըճհ Սճսջ՝ Աշ՜տՠէճռձ ՠս ղզջկ՜ձռձ Մ՜ժ՜՝՜հՠռսճռ, 

հզղ՜պ՜ժ ՜ձլզձ զսջճհ ՠս ի՜ձ՞ճսռՠ՜է չ՜ջ՟՜յՠպզ՚ 

պՠ՜շձ Դ՜ձզբէզ, ճջ զ չՠջ՜հ ոճջ՜ ՠջ՜ըպզտ ՠս ՜ղ-

ը՜պ՜ձո ճսձզփ Ես, ՟՜ջլՠ՜է, ՠջՠո ՜ձժՠ՜է ՜խ՜մՠկ, ազ 

ՠդբ գձդՠշձՠէճչ ՠս ժ՜կ հրջզձ՜ժՠէճչ հզղՠռբտ զ կ՜տ-

ջ՜վ՜հէ հ՜խրդո լՠջ: Մզ ճտ հզղըՠոռբ թ՜ըՠէճհ ժ՜կ 

՞ջ՜սՠէճհ, ՜հէ ժ՜ռռբ ՠս կձ՜ոռբ հզղ՜պ՜ժ զ ՟ճսշձ 

ոճսջ՝ չ՜ձզռձ, ճչ ճտ հ՜ձ՟՞ձզ, կ՜ոձ ՠս ՝՜եզձձ Կ՜հՠ-

ձզ ՠս Յճս՟՜հզ ՜շռբփ Վ՜ոձ ճջճհ ըձ՟ջՠկտ զ ՜ոպճս՜-

թ՜յՠպ՜ժ՜ձբձ լՠռ հզղճխ՜ռ՟ ՠս կՠջ հզղՠռՠէճռո, ի՜ձ-

՟ՠջլ թձրխզստ, ճխճջկՠոռզ ՠս ՞դ՜ոռզ զսջ կզսո՜ձ՞՜կ 

՞՜էոպՠ՜ձձ, ճջ բ ՜սջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ 
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Էնկզ՜թզձ ՌՃԼԴ — 1685 

ԳՐԻՉ՚ Գջզ՞ճջ Եջՠս՜ձռզփ 
ԹԵՐԹ՚ 230. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—7՝, 196՜—200՝, 223՝—30՝փ 

ՊՐԱԿ՚ 1×6+Ա—ԺԴ×12 (Ը մզտ, ԺԱ 10) + Զ—Է×12+Բ—Ե×12 (Բ, 
Գ 8) + 1×6փ ՆԻՒԹ՚դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 21,2×15,1փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠ-
ջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 21—28փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջ-
կզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ կՠ-
պ՜տոփ 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 152՜, 202՝: 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ :  Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ `  ՝ճսո՜ժ՜ձփ 
Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ `  ժՠձ՟՜ձ՜՞զջ: Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպ, 
ժ՜ձ՜մ, ՟ՠխզձփ 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜պդբճոզփ Ժ—
ԺԱ ՟՟.փ 1 (Ա) + 2 (Բ), ոպ՜ռճս՜թ 1 դՠջդզ գձ՟է՜հձ՜ժզ ի՜պճս-
կզռ ՠս գձ՟ՠջժ՜հձ՜ժզ ՠաջ՜ի՜պճսկզռփ Կ՜ջ՟՜է՚ Բ՜—Ա՝. «/// 
Աշ՜ձռ ՝՜ձզ յճշձժճսդՠ՜ձ... ՜յ՜ դբ ճմ ///» (Ե 32— Զ 16)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջփ 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

1. 8՜—16՜ Ս՜իկ՜ձ՜՟ջճսդզսձ ՟՜ոպզ՜ջ՜ժճս-

դՠ՜ձձ ձճջ՜թձիէճռ կ՜ձժ՜ձռ, ճջտ իջ՜սզջՠէճռ զռՠձ 

՜ոպզծ՜ձ տ՜ի՜ձ՜հճսդՠ՜ձփ Խջ՜պտ ի՜ջժ՜սճջտ ՠս 
յզպ՜ձզտ ՜ջ՜ջՠ՜է կՠթ չ՜ջ՟՜յՠպզձ Գջզ՞ճջզն 

իշՠպճջզ — Աջ՟, գոպ ժ՜ջ՞զ ե՜կ՜ձ՜ժզձ չ՜ջեՠ՜է... 

2. 16՜—26՜ 0ջբձտ ՜ջժ՜ձՠէճհ ոյ՜ո ՠժՠխՠռսճհփ 

Յճջե՜կ ժ՜կՠոռզ տ՜ի՜ձ՜հզձ ըճջիջ՟՜՝՜ջ ա՞ՠո-
պ՜սճջզէ, կպ՜ձՠձ ի՜ձ՟ՠջլ ո՜ջժ՜ս՜՞օտձ հ՜ս՜ձ-

՟՜պճսձձ, ճսջ ա՞ՠոպ յ՜պ՜ջ՜՞զձ ՠս ա՞ՠռՠ՜է 
յ՜ղպօձբզռձ, գոպ զսջ՜տ՜ձմզսջ ՜ոպզծ՜ձզ, ՜ոՠձ 

Ս՜խկճո պճսձ ՜շ պճսձ ՜կՠձՠտՠ՜ձ, ՠս տ՜ի՜ձ՜հձ 
՜ոբ Կռոջ՟ — Ք՜ի՜ձ՜հտ տճ ա՞ՠռռզձ ա՜ջ՟՜ջճս-

դզսձ... 

3. 26՜—36՝ Խջ՜պ չ՜ոձ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ — 

Նոպզ ՠյզոժճյճոձ հ՜դճշ ՜շ՜նզ Սճսջ՝ ոՠխ՜ձճհձ... 

4. 36՝—51՝ Սժզա՝ձ ՜ոպզծ՜ձ՜ռ ժխՠջզժճո՜ռ 

— Մզ՜՝՜ձ ՜կՠձՠտՠ՜ձ ՜խ՜մՠոռճստ... 

5. 51՝—64՜ Կ՜ձճչձ հճջե՜կ ո՜ջժ՜ս՜՞ լՠշ-

ձ՜՟ջՠձ — Զ՞ՠձճս ի՜հջ՜յՠպձ ՠս ՜հէ ՠջժճս տ՜ի՜-

ձ՜հտ... 

6. 64՜—115՝ Կ՜ձճձ լՠշձ՜՟ջճսդզսձ տ՜ի՜ձ՜-

հզ — Զ՞ՠձճս ի՜հջ՜յՠպձ գոպ րջզձզ զ ոջ՝՜պճսձձ...: 

81՝—2՝ Մՠոջճչյ՜ չ՜ջ՟՜յՠպզ ՜ո՜ռՠ՜է ՜խրդտ 

ՠս ՜խ՜մ՜ձտ ՜շ ՜կՠձ՜ոճսջ՝ ժճհոձ Մ՜ջզ՜կ Աո-

պճս՜թ՜թզձձ — Աոպճս՜թ՜թզձ կ՜հջ էճսոճհ ՠս թձրխ 

Քջզոպճոզ... 

7. 115՝—51՝ Ասջիձճսդզսձ չՠխ՜ջզ — Շձճջի՜-

ա՜ջ՟ ոճսջ՝ ի՜հջ՜յՠպ, ճջ ՠո ի՜ոպ՜պՠ՜է իճչզս... 

8. 152՜—74՜ Կ՜ձճձ օջիձճսդՠ՜ձ ոջ՝ճհ կՠշճ-

ձզձ — Յ՜սճսջ Մՠթզ իզձ՞ղ՜՝՜դսճնձ զ ե՜կ Սճսջ՝ յ՜-

պ՜ջ՜՞զձ...: 165՜—8՜ Ք՜ջճա լ՜հձզս. պՠ՜շձ Նՠջ-

ոզոզ գոպ ՜ձճս՜ձ զսջճհ («Նբջոՠոզ աՠջ՞հ») — Նճջ 

րջիձճսդզսձ գձ՟ ի՜հռճս՜թճռ կ՜խդ՜ձ՜ռ... 

9. 174՜—5՝ Ս՜իկ՜ձ կՠշճձզ ՜ա՞զձ Աոճջճռ — 

Կզձ՜կճձ, ճջ բ՚ զձտձ պ՜ջմզձզ... 

10. 176՜—8՜ Պ՜պկճսդզսձ ի՜կ՜ովզսշ թ՜խ-

ժզձ — Խձ՟ջՠ՜ աձ՜, հճջե՜կ խճսէձ էզձզ պ՜ձճսպբջ... 

11. 178՝—95՝ [Գջզ՞ճջզ Ն՜ջՠժ՜ռսճհ] Ախրդտ 

չ՜ոձ ոջ՝՜էճհո զսխճհձ կզսշճձզ — Սճսջ՝, ՜ի՜սճջ ՜-

ձճսձ, ՝՜ջլջՠ՜է, ՜ձ՜յ՜պճսկ... 

12. 201՜—8՝ Յճի՜ձձճս Մ՜ձ՟՜ժճսձսճհ Հ՜հճռ 

ժ՜դճսխզժճոզ ՜ջ՜ջՠ՜է Հզկձ՜ջժճսդզսձ ոջ՝ճհ ՠժՠ-
խՠռսճհ — Ժճխճչՠ՜է ՜ոպճս՜թ՜հձճհ տ՜ի՜ձ՜հ՜յՠպզձ 

աոջ՝՜ա՜ձ ՟՜ոո... 

13. 208՝—20՜ Կ՜ձճչձ ձ՜ս՜ժ՜պՠ՜ռ ՠժՠխՠռ-

սճհ ՜սջիձճսդզսձ — Յՠջՠժօջՠ՜հ իոժճսկձ էզձզ կզ՜ձ՞՜-

կ՜հձ... 

14. 220՜—2՝ Կ՜ձճձ ՜ս՜ա՜ձ օջիձՠէ — Ոջ ճսձզ 

աժ՜ջ՞ վջժճսդՠ՜ձ հ՜ոպճս՜թ՜հզձ ղձճջիո... 

15. 222՝—3՜ Կ՜ձճչձ ՟ճսշձ ձճջ ի՜ոպ՜պՠէ ՠ-

ժՠխՠռսճհ — Հ՜ոպ՜պՠձ ա՟ճսշձ զ պՠխսճն զսջճսկ... ՠս 

ոջ՝ՠոռզ ՟ճսշձո ՜հո ձղ՜ձ՜ս ոճսջ՝ ը՜մզսո ՠս ոճսջ՝ 

կՠշճձ՜սո. հ՜ձճսձ Հրջ ՠս Ոջ՟սճհ ՠս Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ, 

՜հեկ ՠս կզղպ ՠս հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԱՆ ԺԱՄՆԱԿԻ 

174՜ Գջՠռ՜ս զ դճս՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ ի՜ա՜ջՠջճջ՟զ 

ի՜ջզսջՠջճջ՟զ ՠջզռպ՜ո՜ձռ ՠս մճջզռ դճսճռ ՜շ՜-

սՠէՠ՜է (1695) ՠս հ՜կոՠ՜ձձ հճսձզոզ հ՜շ՜նձճսկՠջճջ-

՟զ, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Մՠթզ Ադճշճհո Էնկզ՜թձզ, լՠշ՜կ՝ 

հճ՞ձ՜կՠխ Գջզ՞ճջզ Եջՠս՜ձռսճհփ Ախ՜մՠկ, ող՜է՜ձ՜ռձ 

ՠս ՜շճ՞՜ձճսդզսձձ ձՠջՠէ, ազ րջզձ՜ժձ ճմ բջ գոպ ՜-

ըճջե՜ժ՜ռփ 
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Ա՟ջզ՜ձճսյրէզո ՌՃԽԲ — 1693 

ԳՐԻՉ, ԾԱՂԿՈՂ՚ Մզձ՜ո տիհ. Էպջբձՠռզփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Եվջՠկ 
չջ՟.փ 

ԹԵՐԹ՚ 164. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—2՝, 159՜—64՝փ ՊՐԱԿ՚ 
1×4+Ա—ԺԳ×12 (Բ 14)+1×2փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ՚ էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵ-

ԾՈՒԹԻՒՆ՚ 21,7×15,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 
23փ ԿԱԶՄ՚ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ժ՜յճհպ 
կՠպ՜տո, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջ: 



ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Աշ՜տՠէ Սզսձՠռզ՚ 4՝, Եվջՠկ 
չ՜ջ՟՜յՠպ՚ 5՜, 33՜փ Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ` 5՜: 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 3՜, 16՜ ՠս ՜հէճսջփ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 
՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜-
յճհպ, ժ՜ձ՜մփ 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճսփ Թ—Ժ 
՟՟.փ 1 (Ա) + 1 (Բ), ոպ՜ռճս՜թ 2 դՠջդՠջզ գձ՟է՜հձ՜ժզ ի՜պճսկզռ 
(Ա) ՠս գձ՟ՠջժ՜հձ՜ժզ ՠաջ՜ի՜պճսկզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ՝ճ-
էճջ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ Ա՜—Բ՝ «///[կ՜ջ՞՜]ջբ ճկձ կՠթ 
հ՜[ջճս]ռՠ՜է... ճջ ՝եգղժՠ՜է բզձ հ՜հոճռ մ՜ջ՜///» (Է 16 — Ը 2)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ժ՜ակզ ժ՜ղզձ դՠդՠս՜ժզ կ՜ղճս՜թ, դզ-
ժճսձտգ՚ ծ՜տճս՜թփ 

 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

1. 5՜—32՜ Յ՜խ՜՞ո իջ՜սզջՠէճռձ զ տ՜ի՜ձ՜-

հճսդզսձփ Ս՜իկ՜ձ՜՟ջճսդզսձ ՟՜ոպզ՜ջ՜ժճսդՠ՜ձ 
ձճջ՜թձՠ՜է կ՜ձժ՜ձռ, ճջտ իջ՜սզջՠէճռ ՠձ հ՜ոպզ-
ծ՜ձ տ՜ի՜ձ՜հճսդՠ՜ձ: Խջ՜պտ ի՜ջժ՜սճջ ՠս յզպ՜-
ձզտ, ՜ջ՜ջՠ՜է զ պբջ Աշ՜տՠէբ Սզսձՠ՜ռ ձ՜ի՜ձ՞բ — 

Աջ՟, գոպ ժ՜ջ՞զ ե՜կ՜ձ՜ժզձ չ՜ջեՠէ... 

2. 32՜—44՜ Սժզա՝ձ ՜ոպզծ՜ձ՜ռ ժխՠջզժճո՜ռ 

— Մզ՜՝՜ձ ՜խ՜մՠոռճստ ՜կՠձՠտՠ՜ձ... 

3. 44՜—53՝ Կ՜ձճչձ հճջե՜կ ՜ս՜՞ ո՜ջժ՜ս՜՞ 

լՠշձ՜՟ջՠձ — Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ ՠս ՜հէ տ՜ի՜-

ձ՜հտ... 

4. 54՜—69՜ Կ՜ձճչձ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ տ՜ի՜-

ձ՜հզ — Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ գոպ րջզձզձ... 

5. 69՜—79՜ Ես ՠդբ ՜՝ՠխ՜հ զռբ, չ՜ոձ վզէճձզ 

ՠս չՠխ՜ջզ — Տ՜ լՠշ՜՞զջ ՠյզոժճյճոզձ... 

6. 79՜—90՜ Կ՜ձճչձ ը՜մ ՜սջիձՠէճհ — Բՠջՠձ 

հՠժՠխՠռզձ ՠս էճս՜ձ՜ձ... 

7. 90՝ Կ՜ձճձ ոժզ ՠս կ՜խակ՜ ՜սջիձՠէճհ — Բՠ-

ջՠձ հՠժՠխՠռզձ էճս՜ձ՜ձ ձ՜ը... 

8. 90՝—1՜ Կ՜ձճձ ՠժՠխՠռճհ ի՜ձ՟ՠջլ րջիձՠէճհ 

— Տ՜ձզձ ՜շ՜նզ ՝ՠկզձ... 

9. Կ՜ձճձ ձճջ ՞զջտ րջիձՠէճհ — Տ՜ձզձ ՠժՠխՠռզձ 

ՠս ի՜ձՠձ զ ՝ՠկձ... 

10. 91՝—100՜ Կ՜ձճձ իզկձ՜ջժճսդՠ՜ձ ՠժՠխՠռ-

սճհ Յճչի՜ձձճս Մ՜ձ՟՜ժճսձՠռսճհ Հ՜հճռ ժ՜դճխզժճ-
ոզ ՜ո՜ռՠ՜է — Յճջե՜կ ՠժՠխՠռսճհ իզկձ՜ջժճսդզսձ 

՜շձՠո... 

11. 100՝—19՝ Իոժ զ ձ՜ս՜ժ՜պզո ՜սջիձճսդՠ՜ձ 

ՠժՠխՠռսճհձ — Յՠջՠժօջՠ՜ իոժճսկձ էզձզ... 

12. 120՜—49՝ Յճչի՜ձձճս յզպ՜ժ ՜ղ՜ժՠջպզ 

Գջզ՞ճջզ Եշ՜կՠթզ ՜ջ՜ջՠ՜է աՇ՜ջ՜՟ջճսդզսձ ժ՜ջ-
՞՜ռ մճջՠտպ՜ո՜ձ ՜ոպզծ՜ձզ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ զ էճս-
ո՜սճջ ՝՜ձզռ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ կ՜ջ՞՜ջբզձ Եո՜հՠ՜: 
Լճսո՜սճջ կպօտ ՠս կբժձօխրջբձձ զկ[ձ] պՠոճսդՠ՜կ՝ 

ժ՜ջ՞՜սճջՠ՜է: Յ՜խ՜՞ո ՞՜ս՜ա՜ձ պ՜էճհ ՜ղ՜ժՠջ-
պՠ՜է ոյ՜ո՜սճջ՜ռ ՝՜ձզձ — Զ՜ջ՟՜ջՠձ ա՞՜ս՜ա՜-

ձձ ՠս ՟ձՠձ աոՠխ՜ձ... 

13. 150՜—5՜ Կ՜ձճձ ՜սջիձճսդՠ՜ձ յ՜պժՠջ՜ռ 

՜կՠձ՜հձ ոջ՝ճռ ՜շ՜տՠէճռ ՠս Յճչի՜ձձճս Մժջպմզձ 
ՠս ոջ՝ճռ կ՜ջպզջճո՜ռ, ճջտ չժ՜հ՜ժ՜ձ կ՜իճս՜կ՝ 
ժ՜պ՜ջՠռ՜ձ — Դձՠձ զ չՠջ՜հ ՝ՠկզձ... 

14. 155՜—7՝ Կ՜ձճձ ՜սջիձճսդՠ՜ձ յ՜պժՠջզ 

ոճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թձզձ — Նճհձյբո էճս՜ռճսկձ... ՜ջ-

ե՜ձ բ զսջ՜տ՜ձմզսջ ա՜սջիձճսդզսձ ժ՜պ՜ջՠէփ 

 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

53՝ Զոպ՜ռճխ ոճսջ՝ կ՜պՠձզո՚ ապբջ Եվջՠկ 

չ՜ջ՟՜յՠպո, հզղՠռբտ զ Քջզոպճո, ճջ ոպ՜ռ՜հ աոճսջ՝ 

կ՜պՠ՜ձո ՠս ՠշ՜վ՜վ՜՞ ոզջճչ ՞ջՠէ ՠպճս պբջ Մզ-

ձ՜ոզձ, ՜շ զ չ՜հՠէճսկձ զկճհո ՜ձլզձփ Ես ճջտ հզղբտ, հզ-

ղՠ՜է էզնզտ զ Քջզոպճոբ Աոպթճհձ կՠջճհ. ՜կբձփ Գջՠռ՜ս 

ՌՃԽԲ (1693) դճսզձ, զ կ՜հջ՜տ՜խ՜տո Աձ՟ջզ՜ձճսյր-

էզոփ 
158՜ Փ՜ՙշտ ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձձ ՠս կզ 

Աոպճս՜թճսդՠ՜ձձ՚ Հրջ ՠս Ոջ՟սճհ ՠս Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ, ՜-

հեկ ՠս կզղպ ՠս հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ 

Ես ՜ջ՟, զ դճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ կՠջճսկ Հ՜հժ՜աՠ՜ձ 

ոՠշզ ՌՃԽԲ (1693) ՜կզձ, ՠո՚ ձճս՜ոպո ՜կՠձզռ Եվջՠկ 

չ՜ջ՟՜յՠպո, ճջ ՠկ ՜ղ՜ժՠջպ զ Սճսջ՝ Էնկզ՜թձ՜հ ոջ-

՝՜ա՜ձ ի՜հջ՜յՠպզձ՚ պՠ՜շձ Յ՜ժճչ՝՜հ Ակՠձ՜հձ Հ՜-

հճռ ժ՜դճխզժճոզձ, չՠջ՜վճըՠռՠէճհձ ՜շ Քջզոպճո՚ 

հճհոձ ՜կՠձՠռճսձփ Իոժ ՜հեկճսո, ճջ ՠկ ղձճջիրտձ Քջզո-

պճոզ, չՠջ՜պՠոճսմ կ՜հջ՜տ՜խ՜տզո Աձ՟ջզ՜ձճս-

յրէոճհփ Զճջ ժ՜ջզ գխլկ՜կ՝ ՠս վ՜վ՜՞՜ձրտ զ ի՜է՜է 

՜ջ՟ՠ՜ձռ զկճռ, ըոպ՜ռ՜ս ա՜հո Ձՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ ՞զջ-

տո ՠս ՞ջՠէ ՠպճս ոճհձ ՜հո Էպջբձբռզ պբջ Մզձ՜ո տ՜-

ի՜ձ՜հզձ ՠս ճոժՠ՜ս թ՜խժՠէ ՠպճս, ՜շ զ չ՜հՠէճսկձ ՜ձ-

լզձո ՠս հզղ՜պ՜ժ իճ՞սճհո զկճհփ Յ՜խ՜՞ո ճջճհ ըձ՟ջՠկ 

զ լբձն, կՠթ՜ս դ՜ը՜ձլ՜ձրտ ՠս ՜խՠջո՜ձրտ ի՜ջռ՟ 

ոջ՝՜ա՜ձզռ ՠս ՠխ՝՜ջռ՟ յ՜պճս՜ժ՜ձ՜ռ, ազ հճջճսկ 

ե՜կճս, ճջտ յ՜իզտ ա՜հո Ձՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ ՞ջտզո, հզ-

ղՠոնզտ կզճչ Հ՜հջ կՠխ՜հզս, ազո չՠջճյ՞ջՠ՜է ՠս ա՜շ՜-

թՠ՜էո ՜կՠձ՜հձ հ՜ձռ՜ձ՜ռ ՠս յ՜ջպ՜ժ՜ձո ՝զսջճռ 

տ՜ձտ՜ջզռ՚ Եվջՠկ չ՜ջ՟՜յՠպո ձ՜ՠս աթձրխոձ զկ, ՠս 

՜շի՜ո՜ջ՜ժ հ՜ա՞՜հզձոձ զկ ՠս իճ՞ՠսճջ ՠջժ՜կ՝տ 

թձՠ՜է աճսոճսռզմտձ զկ, աժՠձ՟՜ձզոձ ՠս աձձնՠ՜էոձփ Ես, 

ճջ ՜շ՜պձ բ զ պճսջո ՝՜ջՠ՜ռ Քջզոպճո Աոպճս՜թձ 

կՠջ, լՠա հզղճխ՜ռ՟ ՠս կՠա հզղՠռՠէճռո ճխճջկՠոռզ զ 

կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էոպՠ՜ձձ զսջճհփ Ես ՜ջե՜ձզո ՜ջ՜ոռբ 

ազսջ ՠջ՜ձ՜սբպ ՝՜ջ՝՜շձ, ճջ ՜ոբ ՜ջ՟՜ջճռձ. Եժ՜հտ 

՜սջիձՠ՜էտ Հրջ զկճհ, ե՜շ՜ձ՞ՠռբտ ա՜ձոյ՜շ հ՜ջտ՜-

հճսդզսձձ ՠջժձզռ: Ոջ բ ՜սջիձՠ՜է ՜ձաջ՜ս հ՜սզպՠ՜ձո 

հ՜սզպՠձզռ. ՜կՠձփ Հ՜հջ կՠջ, ճջ հՠջժզձոփ 

Ձՠշըո վըպՠ՜է զ իճխ ՟՜շձ՜հ 

Զ՞զջըո ՞ըջՠ՜է ՜ձնզձն կըձ՜հ 

Ոչ ճջ ՜ոբ. Տբջ ճխճջկՠ՜հ. 

Տբջձ ճխճջկզ զձլ ՠս ձճջ՜հ. ՜կբձ: 



 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 5՜ (Ոսդ՜ձժզսձ, ՠշ՜պճխ) Ս՜ջ՞զո չ՜ջ՟՜յՠպ, 1181 (1732)փ 
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ԳՐԻՉ՚ Յճչի՜ձձբո ոջժ.փ ՍՏԱՑՈՂ՚ Ղ՜ա՜ջ ժդխ. Ջ՜իժՠռզփ 
ԹԵՐԹ՚ 86. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—3՜, 18՝, 20՝, 44՜—51՝, 82՝—

5՝փ ՊՐԱԿ՚ 2×1+Ա—Է×12 (Բ 14, Դ, Է 10) + 2×1փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ 
էճսո՜՞թՠջճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 21,9×16,6փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ 
՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 22փ Կ՜ակ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ 
պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ժ՜ջկզջ կՠպ՜տո, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջ-
կզջփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 4՜, 21՜, 
52՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, 
ժ՜յճհպ, ճոժզփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ժ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ կ՜ղճս՜թ, ՠաջՠջգ՚ տՠջթճ-
ս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Ա Դ Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

1. 4՜—18՜ Կ՜ձճձ ժ՜դճխզժճո լՠշձ՜՟ջՠէճհ — 

Յճջե՜կ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜է էզձզձ ՝՜ջլջ՜ռճսռ՜ձՠէ... 

2. 21՜—43՝ [Կ]՜ձճձ [՜ս]ջիձճսդՠ՜ձ [ո]ջ՝ճհ 

[կ]ՠշճձզձ — Յճջե՜կ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜է էզձզձ օջիձՠէ 

աՍճսջ՝ կՠշճձձ... 

3. 52՜—81՜ Կ՜ձճձ ՠյզոժճյճո լՠշձ՜՟ջՠէճհ 

— Յճջե՜կ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜է էզձզձ ՠյզոժճյճո ժ՜ռճսռ՜-

ձՠէ... ճջ լՠշձ՜՟ջՠռՠ՜է բ աժձզ յ՜պ՜ջ՜՞զձ ՜շձճս 

ՠս ծ՜ղ՜ժբ զ կ՜ջկձճհ ՠս հ՜ջՠձբ Ոջ՟սճհձ Աոպճսթճհ... 

հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

81՜ Գջՠռ՜ս ա՞ՠխՠռժ՜պՠո՜ժ ՠս աոպճս՞՜՝՜ձ 

Տՠպջՠ՜ժո լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ զ ՌՃՁ ՠս ՠրդձ (1738) ՜-

կզձ զ ՞ՠջ՜՞՜ի հԱդճշճհո Աոպճս՜թ՜բնփ Աղը՜պ՜ոզ-

ջճսդՠ՜կ՝ պՠ՜շձ Ղ՜ա՜ջճս ՞ՠջգձպզջ ժ՜դճխզժճոզ 

ՠս ոջ՝՜ա՜ձ ի՜հջ՜յՠպզ Ակՠձ՜հձ Հ՜հճռփ Ես ՜ջ՟, ճջ 

ձ՜ըտ՜ձ ա՜հո, ազ ժ՜ջզ ՠս ՜ձհ՜ջկ՜ջ ՞պ՜ձզսջ րջզ-

ձ՜ժոձ գձ՟ կզկՠ՜ձո. կզձձ գձ՟ կզսոճհձ ՜ձի՜ձ՞բպո 

՞ճէճչ, ՠջ՝ՠկձ զ հ՜ջ՜ջճխճսդզսձո կ՜ժ՜՞ջ՜ռ ՠս ՠջ՝ՠ-

կձ հ՜ո՜ռճս՜թո ՝՜ձզռ, ճջ ՠս զ ե՜կ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ 

ՠյզոժճյճո՜ռ ըճջիջ՟ճհձ չ՜ջ՜ձճսկ զկձ յ՜պ՜իզսջ: 

Վ՜ոձազ զ կզնզ ՞ջտսճն կՠթզ ՟զպզձ ՝՜ձտ ճմ հ՜ջկ՜-

ջզսջ գձ՟ ՝՜ձո ՞ջտսճն ը՜ջպճսզէ՜ժզձ ՠս էզձզսջ հ՜-

յ՜խճսկձ ՞ճջթճհձ, կ՜ձ՜ս՜ձ՟ ՠս պՠոճխ՜ռ յ՜խճս-

դզսձ ՠսո, դբյբպ ՠս աո՜ջոշՠէզ ըճջիճսջ՟ձ ՜ձդՠջզ ՠս 

՜ձՠջժ՝՜հ՜յբո ժ՜պ՜ջՠ՜էփ Իոժ ՠջ՜ձՠէզ ի՜հջո չՠ-

ի՜վ՜շ, գոպ ՝ձ՜թզձ ՝՜ջճսռձ, ճջ կզղպ ձ՜ը՜ձլ՜սճջ 

՞ճէճչ, ՜շ զ ի՜ս՜պո ՠս զ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռզո, հ՜խ՜՞ո 

ի՜ոպ՜պճսդՠ՜ձ ՠս յ՜հթ՜շ՜ա՜ջ՟ճսդՠ՜ձփ Վ՜ոձ ճ-

ջճհ ՠպ ա՜ձլձ զ ժզջո ՜ղը՜պ՜ձ՜ռ զ ՞ջճռ ՠս հրջզձ՜-

ժ՜ռձ ձ՜ըձՠ՜ռ գոպ ՜կբձզկ՜ոպ ՞զպճսդՠ՜կ՝ձ այզ-

պ՜ձզոձ ՠս ար՞պ՜ժ՜ջոձ: Աշՠ՜է զ էճհո բ՜թ, յ՜ջա ՠս 

հոպ՜ժ ճծճչ զ՝ջՠս աաճսպ ՠս նզձճ ի՜հՠէզ ՠս զ՝ջՠս ա՜-

ձ՜խրպ է՜յպՠջ ՟ձՠէճչ զ չՠջ՜հ ՜ղպ՜ձ՜ժզ ՠժՠխՠռ-

սճհձ Աոպճսթճհ: Բ՜շձ՜էճչ ա՜սՠէճջ՟ոձ ՠս էռճսռ՜ձՠէճչ 

ադՠջզոձ զ ձճհձ ղ՜սզխ ՠս զ ձճհձ ժՠջյ ՟զպ՜սճջճս-

դՠ՜ձ, զ՝ջՠս կՠժձզմ հ՜հպձ՜՝՜ձճսդՠ՜ձ թ՜թժՠ՜է 

ըճջիջ՟ճհ ՠս կ՜ժ՜ռճսդՠ՜ձռ ՜շ զ ա՜ջ՟ ի՜ձ՟զոզձ 

կՠթզ ՠս զ ՟զսջճսդզսձ լՠշձ՜՟ջճխզ՚ չՠիզձ ոջ՝՜ա՜ձզփ 

Յ՜խ՜՞ո ճջճհ ՠս ՠպ ՞ջՠէ ՠջժճսո րջզձ՜ժո ի՜ձ՞բպ կզ-

կՠ՜ձռ զ կզ ՞զջ ՠս զ կզ ՝՜ձ: Իսջձ իճ՞ՠսճջ՜յբո հզղ՜-

պ՜ժ ՜ձնձնՠէզո ՠս զ յ՜հթ՜շ՜ա՞ՠռճսդզսձ ՜ոպճս՜-

թ՜ժ՜շճհռ Ադճշճհո Էնկզ՜թձզ ՠս ՜ձ՜ջ՜պ ի՜ջոզձո 

Քջզոպճոզ ՠս զ չ՜հՠէճսկձ ՜շ հ՜յ՜ ՠժՠէճռ չՠի՜վ՜-

շ՜ռ: Ոսոպզ կ՜խդՠկ զ կ՜տջ՜ա՜ջ՟զռ ժզջ՜ջժճխ՜ռ՟ 

՞ջտճհո կզ ՞ճսռբ դ՜ջռ հզղկ՜ձ ՜խրդզռ դճխնզտ աիՠխզ-

ձ՜ժ ոկզձ իՠխ՞ճսդՠ՜կ՝փ Ես ազ հզղճխտձ հզղՠոռզձ հճ-

խճջկճսդզսձո Տՠ՜շձ Աոպճսթճհ հ՜սճսջձ ՜ձՠջՠժզփ Ես 

Քջզոպճոզ՚ հճսոճհձ կՠջճհ վ՜շո. ՜կբձփ Հճսոժ հՠպճհ, հզ-

ղՠոնզտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խրդո լՠջ ա՝՜ակ՜կՠխ ՞թրխ 

ոճջզձ՚ աՅճչի՜ձձբո ո՜ջժ՜ս՜՞ո ՠս ակզ՜՝՜ձ Մՠթզ Ա-

դճշճհո, ճջ իջ՜կ՜ձ՜ս ՜կՠձ՜կ՜տճսջ չՠիզռ զկճհ ոջ-

՝՜ա՜ձզ, ճսջ՜ը ոջպզս ՠս ժ՜ջզ վ՜վ՜քկ՜կ՝ ՞ջՠռզ զ 

վ՜շո կրջ կՠջճհ ՞՜իճհո ՞ՠջ՜՞ճսձզ ՠս զ վջժճսդզսձ 

իճ՞սճհ զկճհ կՠխո՜կ՜թզ, զ ՟՜շձ ՠս զ ՟եձ՟՜ժ թՠջ՜-

ռՠ՜է ՜կզփ Ոջճհ ՜հռՠէճսդզսձ ՜ա՞զո ՠս ՠջժջզո կՠջճսկ 

զ Տՠ՜շձբ ՠխզռզ ՠս ի՜ոպմզձ ՝ձճսդՠ՜ձ ՠս ձ՜ը՜ըձ՜-

կճսդՠ՜ձ ձճջզձ ՝զսջ վ՜շո կ՜պճսոռզ ՜ձէշՠէզ րջի-

ձՠջ՞ճսդՠ՜կ՝ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ 
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 ՌՄԾԶ — 1807 

ԳՐԻՉ՚ Յճչի՜ձձբոփ 
ԹԵՐԹ՚ 58. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—2՝, 58՜՝փ ՊՐԱԿ՚ 1×2+Ա—Ե×12 

(Ե 8)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ՚ էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 23,2×16,5փ 
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 21փ ԿԱԶՄ՚ ոպճս՜ջ՜-
դճսխդ, ՜ոպ՜շգ` դճսխդփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջփ 
 

 

 



Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

1. 3՜ Վ՜ոձ ՠյզոժճյճո օջիձՠէճհ — Յճջե՜կ 

ի՜ձ՟ՠջլՠ՜է էզձզձ ՠյզոժճյճո ժ՜ռճսռ՜ձՠէ... 

2. 35՜ Կ՜ձճձ րջիձճսդՠ՜ձ Սջ՝ճհ կՠշճձզձ — 

Յճջե՜կ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜է էզձզձ օջիձՠէ աՍճսջ՝ կՠշճձ... 

3. 57՝ [Ախրդտ] — Տբջ Յզոճսո Քջզոպճո, ճջ չ՜ոձ 

կՠջ ՜կՠձՠռճսձ կ՜ջկձ՜ռ՜ջ... (10 պճխ)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

57՝ Աջ՟, զ հ՜ս՜ջպ ՜ոպճս՜թ՜ըրո ՜խրդզռ՟ 

ա՞՜ջղ՜յ՜ջո ոջ՝՜ա՜ձ տ՜ի՜ձ՜հ՜յՠպզ՟ ի՜կ՝ճսջՠ-

էճչ ՜խՠջոՠկ, կզճչ ոճսջ՝ ՝՜ձզս՟, ադճխճսդզսձ կՠխ՜ռ 

րջզձ՜ժճխձ ոջ՝ճհ կ՜պՠձզո՚ Յճչի՜ձձճս կՠշՠ՜է 

՞ջմզո, ՠպձէ ըձ՟ջՠէ կզ կճշ՜ձ՜էփ Զճջ ղձճջիզս Տՠ՜շձ 

զ ՌՄԾԶ (1807) դճսճնձ, զ իզձ՞ձ հճսձվ՜ջզ ՜ս՜ջպՠռզ: 

Վ՜ոձ ճջճհ ՠս զ ոճսջ՝ ոջ՝՜՞ջճխ՜ռ՟ աոը՜է՜ձոձ ձՠ-

ջճսկձ ի՜հռՠկ, ազ ժ՜ջզ ղՠղպզս ՞ջՠռ՜սփ 
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Էնկզ՜թզձ ՌՃՂ — 1741 

ԳՐԻՉ, ԿԱԶՄՈՂ՚ Մժջպզմ Ն՜ըմճս՜ձռզփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Յճչի՜ձ-
ձբո չջ՟.փ 

ԹԵՐԹ՚ 120. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—14՝, 66՝—7՜, 68՜—119՝, 
120՝փ ՊՐԱԿ՚ 13×1+Ա—Ե×12 (Ա 11, Բ 14, Ե 8) + 50×1փ ՆԻՒԹ՚ 
դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 21,5×16,3փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ-
՞զջփ ՏՈՂ՚ 20փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ոՠս ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, 
՜ոպ՜շգ՚ ղՠջպ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ կՠպ՜տոփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ —Վ՜ջ՟՜յՠպ՜ժ՜ձ ՞՜ս՜ա՜ձզ 
ՠս զղը՜ձճսդՠ՜ձ պսմճսդզսձ՚ 31՝փ Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 32՜փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 15՜, 38՝, 52՜, 52՝ ՠս ՜հէճսջփ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջփ 
Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպ, ժ՜ձ՜մ, ճոժՠ՞ճհձ, ղ՜՞՜ձ՜ժ՜-
՞ճհձփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

1. 15՜—30՝ Կ՜ձճձ հճջե՜կ ձճսզջզ ճտ վճտջ զղ-

ը՜ձճսդզսձ չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ՜ձ — [Շջժ.] Իկ՜ոպճս-

դզսձ ՠջժձ՜հզձ զնՠ՜է զ չՠջճսոպ... 

2. 30՝—65՜ Յ՜խ՜՞ո ՞՜ս՜ա՜ձ պ՜էճհ ՜ղ՜-

ժՠջպՠ՜է ոյ՜ո՜սճջ՜ռ ՝՜ձզձ, Յճչի՜ձձճս յզպ՜ժ 
՜ղ՜ժՠջպզ՚ Գջզ՞ճջզ Եշ՜կՠթզ ՜ջ՜ջՠ՜է աՇ՜ջ՜-
ժ՜ջ՞ճսդզսձ ժ՜ջ՞՜ռ մճջՠտպ՜ո՜ձ ՜ոպզծ՜ձզռ 
չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ. զ էճսո՜սճջ ՝՜ձզռ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ 
կ՜ջ՞՜ջբզձ Եո՜հՠ՜հ: Լճսո՜սճջ կպրտ ՠս կՠժձճխրջբձ 
զկձ պՠոճսդՠ՜կ՝ ժ՜ջ՞ՠ՜է — Զ՜ջ՟՜ջՠձ ՞՜ս՜ա՜ձձ 

՟ձՠձ զ ոՠխ՜ձձ... 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

67՝ (Գջմզ) Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ ՞զջտ ժ՜ակճսդՠ՜ձո, 

ճջ ՠխՠս ՜ս՜ջպ — 
Փ՜շտ ՜ձՠխզձ Աոպճս՜թճսդՠ՜ձ, 

Ոջ ՜ձոժզա՝ձ, ՜ձչ՜ըծ՜ձ, 

Էջ կզղպ ՠս բ ՜շ՜ձռ դճս՜ժ՜ձ, 

Չճսձզ ոյ՜շճսկձ ժ՜պ՜ջկ՜ձփ 

Ձ՞ՠ՜ռ աՠջժզձո, ճջյբո չջ՜ձ 

Ես ի՜ոպ՜պՠ՜ռ ՜շ՜ձռ իզկ՜ձ, 

Զէճսո՜սճջոձ ՝՜ակ՜ա՜ձ 

Աշ՜ձռ ճսջճստ կզղպ գձդ՜ձ՜ձփ 

Զիջՠղպ՜ժո հՠջժզձո ՠպ վ՜շ՜՝՜ձ, 

Զկ՜ջ՟զժ հՠջժզջո ՞ճջթզ՜ժ՜ձ, 

Պ՜պծ՜շ էզձՠէ ՜ոպ ղզձճսդՠ՜ձ, 

Մզձմՠս կ՜իճս՜կ՝ զ իճխ ՟՜շձ՜ձփ 

Աս՜խ բ կՠա ՜ա՞զո Հ՜հժ՜աՠ՜ձ, 

Ոջ էձտ ՠխՠ՜է հճհե է՜է՜ժ՜ձ, 

Զզ ՠձտ ՜ձ՜ջ՞ ՜ա՞զռձ ի՜կ՜հձ, 

Ոջ ժճս պ՜ձնՠձ կզղպ պ՜ջ՜ե՜կփ 

Ոկձ ՞ՠջՠ՜է բ ըխծ՜ժ՜ձ, 

Ահէ ճկձ զ ՝՜ձպ արջձ ՜կՠձ՜հձ, 

Ոկձ թՠթՠձ ո՜ոպզժ հ՜ջկ՜ձ 

Ես ժճխճյպՠձ ազձմոձ ՜կՠձ՜հձփ 

Աս՜ՙխ բ կՠա ի՜ա՜ջ ՝ՠջ՜ձ, 

Ոջ ՜հէ՜ա՞՜ռ ՠխ՜ձտ ժճը՜ձ, 

Զզ ի՜ջտձ կՠջ ՜աճը ժՠջ՜ձ, 

Ես ա՜ս՜ժ՜ռո ՜պ՜կձ ՜շ՜ձփ 

Յ՜հո ՟՜շձ ՠս ձՠխ ե՜կ՜ձ՜ժզ, 

Ոջ հճհե ձՠխզկտ ՜կՠձ՜հձզ, 

Ի լՠշո ՜ա՞՜ռ ՜ձրջզձզ, 

Աջ՜ձռ յխթճռ ըոպ՜ոջպզփ 

Ք՜ձազ ժ՜ակՠռ՜ս ո՜հ զ հ՜հձ ՜կզ, 

Ոջ զ դվզձ բջ ՇԱՆՄԵԴԱԿԻ (1741), 

Ի հ՜կոՠ՜ձձ ՟ՠժպՠկ՝ՠջզ, 

Ի Ի (20), րջձ ճսջ՝՜դզփ 

Ի ժ՜դճսխզժճոճսդՠ՜ձ պՠ՜շձ ՜կՠձզ, 

Ղ՜ա՜ջ կՠթզ ոջ՝՜ա՜ձզ, 

Հ՜հջ՜յՠպ՜ռ կբն ՞ճչՠէզ, 

Լճսո՜սճջմզձ Հ՜հճռո ՜ա՞զփ 

Ահէՠս ձճհձճհ չՠի՜վ՜շզ 

Հճ՞բա՜ս՜ժ չ՜ջ՟՜յՠպզ՚ 

Յճի՜ձձբո ՜ձճսձ հՠխզձ՜ժզ, 

Զճջ ՞զջտո ՠպճսջ ժ՜ակՠէ զսջճհ ՜ձլձզփ 

Զճջ Տբջ Աոպճս՜թձ ի՜կ՜հձզ 

Տ՜ռբ ժՠ՜ձո ՝՜ակ՜ա՜ձզ, 

Զճջ ՠս ՝՜ջՠ՜ս չ՜հՠէՠոռզ, 

Մՠթ՜ս վ՜շրտ ՝՜ակ՜՜կզփ 

Աջ՟, ՠո հՠպձՠ՜էո ՜կՠձ՜հձզ, 

Ղ՜ջզյ ՠս ըՠխծ ճխճջկՠէզ՚ 

Մժջպզմ ՜ձճսձ Ն՜ըմճս՜ձռզ 

(ժզռ թ՜թժ՜՞ջճչ ՞ջճս՜թ՚ «Յճչ՜ձձբո») 



 

Յզղՠէ ՜խ՜մՠկ աՏբջձ ՝՜ջզփ 

Զո՜հ ժ՜ակՠռզ զ հ՜յձ՞բպզ 

Ոջ ՜ղը՜ջի ժ՜հջ կՠթ չպ՜ձ՞զ 

Մզդբ՛ Փջժզմձ ՜կՠձզ 

Փջժՠէ վճսդ՜ոռզ զսջ թ՜շ՜հզփ 

Իղը՜ձճսդՠ՜ձձ Թ՜կ՜ազ, 

Ես զձտձ՜ժ՜է դ՜՞՜սճջզ, 

Ոջ աօջօտձ ժ՜հջ զ չՠջ՜հ Լ՜աժզ, 

Ոջ ճմ ՞զպՠկտ, դբ չՠջնձ ազձմ թձ՜ձզփ 

Ահէՠս ոճսջ՝ ը՜մձ հ՜ջՠսՠէզռ թ՜՞զ 

Եսդձ՜յ՜հթ՜շ վ՜շրտ վ՜հէզ, 

Եջ՜կ ոջ՝ճռձ ՜ձ՟ եճխճչզ 

Ես տձձճսդզսձ կ՜ջ՟ժ՜ձ էզձզփ 

Ես Քջզոպճոզ կ՜ջ՟՜ոզջզձ, ձկ՜ վ՜շտ հ՜սզպՠ-

՜ձո. ՜կբձփ 

65՝ (Սպ՜ռճխզ) Փ՜ՙշտ ի՜կ՜յ՜պզս ՠս կզ՜ոձ՜-

ժ՜ձ Սճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ՚ Հրջ ՠս Ոջ՟սճհ ՠս Սջ՝ճհ Հճ՞-

սճհձ, աճջ ըճոպճչ՜ձզկտ բճսդՠ՜կ՝ ՠս ՝ձճսդՠ՜կ՝ կզ-

՜ռՠ՜է, զոժ ՜ձլձ՜սճջճսդՠ՜կ՝ ՠս ՟զկրտ պջճիՠ՜է 

՝՜ջսճտ ՝՜ե՜ձկ՜կ՝, ճջճսկ յ՜պզս ՠս րջիձճսդզսձ ՠջ-

ժջյ՜՞ճսդՠ՜կ՝ ի՜ձ՟ՠջլ հ՜կՠձ՜հձ բզռ ՠխ՜ժ՜ձ՜ռ 

հզկ՜ձ՜էՠ՜ռ զ ըո՞՜էՠ՜ռ հՠջզո հ՜սզպՠ՜ձո ՠս ՜ձ՟ջ 

տ՜ձ այ՜հկ՜ձ ո՜իկ՜ձզ զկ՜ձ՜էՠ՜ռձ հ՜սզպՠձզռ. ՜-

կբձփ Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս Ձՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ պՠպջո զ դճսզձ 

Հ՜հճռ ՌՃՂ (1741) ոՠյպՠկ՝ՠջզ Ի (20) գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս 

Սջ՝ճհ Ադճշճհո Էնզկ՜թձզ, զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձձ 

պՠ՜շձ Ղ՜ա՜ջճս ՞ՠջգձպզջ ժ՜դճխզժճոզձ Ակՠձ՜հձ 

Հ՜հճռ ՠս ժջժզձ Լճսո՜սճջմզձ, աճջ Տբջ Աոպճս՜թ գձ՟ 

իճչ՜ձՠ՜ս յ՜իՠոռբփ Ես ՜ջ՟, ՠո հՠպզձո զ կ՜ձժճսձո 

ՠժՠխՠռսճհ ՠս պջճսյո ՜կՠձ՜հձ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ ձճս՜ոպ 

ոյ՜ո՜սճջ ՠս ճջ՟բ՞զջ ձճհձճհ չՠի՜վ՜շ ի՜հջ՜յՠպզձ՚ 

՜ձ՜ջ՟զսձ Յճչի՜ձձբո չ՜ջ՟՜յՠպո, ռ՜ձժ՜ռրխ ՠխբ 

հ՜հոկ Ձՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ պՠպջզո ՠս ՠպճս ՞ջՠէ աո՜ զ 

լՠշձ ճսկՠկձ ՞ջմզ, հզղ՜պ՜ժ զձլ ՠս չ՜հՠէճսկձ ՜ձլզձ 

զկճհ ՠս հՠպ ՜ոպզ ժՠձ՜ռո չծ՜ջՠէճհ ճչ ճտ ճջ չ՜հՠէՠո-

ռբ ըձ՟ջՠկ, ազ ոջպզ կպրտ ՝ՠջ՜ձ կզ Հ՜հջ կՠխ՜հզս հզ-

ղՠոռբ ակՠա ի՜ձ՟ՠջլ ՠջժ՜ժզ թձրխզստ ՠս ճջտ հզղբտ՟, 

հզղՠ՜է էզնզտ ՜շ՜նզ Քջզոպճոզփ 

65՝ (Գջմզ) Ըձ՟ ճջո ՠս հճ՞ձ՜ա՜ազջ ՠս կՠէ՜ձ՜-

կՠխ ՜կՠձ՜դղճս՜շ ՞ջզմո ՠջՠո ՜ձժՠ՜է ՜խ՜մՠկ, ՠս 

ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ոկ՜ գձդՠշձէճչ ժ՜կ ՞՜խ՜վ՜ջ ՜շձՠ-

էճչ հզղՠոնզտ զ կ՜տճսջ, ոճսջ՝ հ՜խրդո լՠջ այ՜պճս՜-

ժ՜ձ ոջ՝՜ոձՠ՜է աիճ՞ՠսճջ ի՜հջձ զկ չՠջճհ՞ջՠ՜է՚ Յճչ-

ի՜ձձբո ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպձ ի՜կ՜հձ իճ՞ՠսճջ 

ՠս կ՜ջկձ՜սճջ թձճխզստ, ճջ ՝՜աճսկ ոզջճչ ՠպ ՞ջՠէ 

աՏՠպջո ա՜հոփ Ահէՠս ոը՜է՜ձ՜ռ ՠս ՜ձհ՜ջկ՜ջ ՜շճ՞՜-

ձճսդՠ՜ձձ ըձ՟ջՠկ ՜ձկՠխ՜՟զջ յ՜իՠէ ակՠա, ազ օջզ-

ձ՜ժձ ճմ բջ ոջ՝՜՞ջՠ՜է, ՠս ՠո՚ ՜ձիկճսպ, ՠդբ ՞պ՜ձզռզ 

զ ոկ՜ ոը՜է զձմ, ՠխ՝՜հջ՜՝՜ջ ճսխխզռբտ, ՠս Աոպճս՜թ, 

ճջ ՜շ՜պձ բ զ պճսջո ՝՜ջՠ՜ռ, պ[՜]ռբ լՠա հզղճխ՜ռ՟ 

ՠս կՠա ըձ՟ջճխ՜ռո ՜շի՜ո՜ջ՜ժ աժՠ՜ձո ՜ձչ՜ըծ՜ձ 

ՠս ավ՜շո ՜ձյ՜պճսկ. ՜կբձփ 

1229 
Մ Ա Շ Տ Ո Ց  Ձ Ե Ռ Ն Ա Դ Ր Ո Ւ Թ Ե Ա Ն  

 ԺԸ — XVIII 

ԹԵՐԹ՚ 76, ժզռ 2, մ՞ջճս՜թ՚ 1՜՟, 74՜՝փ ՊՐԱԿ՚ 2×1+Ա—
Է×12 (Ա, Է 8, Բ 10)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 18,2×12,5փ ԳՐՈՒ-
ԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 20փ ԿԱԶՄ՚ ոպճս՜ջ՜դճսխդ, 
՜ոպ՜շգ` դճսխդփ 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 1ՠ, 33՜, 
50՜փ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ոՠսփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջփ 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

1. 1ՠ—32՝  Կ՜ձճձ ՠյզոժճյճո լՠշձ՜՟ջՠէճհ — 

Յճջե՜կ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜է էզձզձ ՠյզոժճյճո ժ՜ռճսռ՜ձՠէ... 

2. 33՜—49՝ [Կ՜ձճձ ժ՜դճխզժճո լՠշձ՜՟ջՠէճհ] 

— Յճջե՜կ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜է էզձզձ ՝՜ջլջ՜ռճսռ՜ձՠէ... 

3. 50՜—73՝ [Կ]՜ձճչձ [՜]սջիձճսդՠ՜ձ [ո]ըջ՝ճհ 

[կ]ՠշճձզձ — Յճջե՜կ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜է էզձզձ օջիձՠէ 

աոճսջ՝ կՠշճձ... 

1230 
Վ Ա Ր Դ Ա Ն  Ա Ր Ե Ւ Ե Լ Ց Ի   

Մ Ե Կ Ն Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  Հ Ն Գ Ա Մ Ա Տ Ե Ն Ի Ն  
Զՠհդճսձ ՌԾԶ — 1607 

ԳՐԻՉ՚ Խ՜մ՜պճսջ ՟յզջ, Մ՜ձճսժփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Սզկբճձ ՜՝խհ. 
Սՠ՝՜ոպ՜ռզփ 

ԹԵՐԹ՚ 209. մ՞ջճս՜թ՚ 208՝—9՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԺԸ×12 (Ա 9, 
ԺԸ 8)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 22×16,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ 
ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 32փ ԿԱԶՄ՚ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ 
պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ժ՜յճհպ ժպ՜ս, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜պդբճոզփ Թ—Ժ 
՟՟.փ 1 (Ա) + 1(Բ), ոպ՜ռճս՜թ 2 դՠջդզ գձ՟է՜հձ՜ժզ ի՜պճսկզռ ՠս 
գձ՟ՠջժ՜հձ՜ժզ ՠաջ՜ի՜պճսկզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, ՝ճէճջ՜՞զթ ՠջժ՜-
դ՜՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ Ա՝—Բ՝ «///՜՞սճհձ ՜ո՜ռզ լՠափ Այ՜ դբ ՜ոզ-
ռՠձ... ճմ ՜ժձ ճսձ[զռզ ՠս զ ե՜կ]ճս հճջճսկ///» (ԻԴ 25—50)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ժ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ կ՜ղճս՜թփ 



Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 2՜—207՜ [Մՠժձճսդզսձ Հձ՞՜կ՜պՠձզձ ՜ջ՜-

ջՠ՜է Վ՜ջ՟՜ձ՜հ չ՜ջ՟՜յՠպզ] 

Տՠո լՠշ. 1139, 2՜—102՝. 1/2՜ (մզտ. «Բ՜ձ ՜շ 

Գջզ՞ճջ ՠս Հ՜կ՜ա՜ոյ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ...»)փ ՜/2՜—4՜ 

(ըճջ՜՞զջ՚ «Լզճչ յ՜պծ՜շ Աջ՜ջ՜թճռ ՜ջ՜ջՠ՜է զ Վ՜ջ-

՟՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպբ»)փ ՝/5՜—106՝ (՜ձըճջ՜՞զջ)փ 2/106՝—

53՜ (ըճջ՜՞զջ՚ «Դյջճսդզսձ ՠէզռ»)փ ՜/107՜՝փ ՝/107՝—

53՜փ 3/153՝ (ըճջ՜՞զջ՚ «Ղՠսպ՜ժ՜ձ ՟յջճսդզսձ»)փ 

՜/153՝—66՝ (՜ձըճջ՜՞զջ)փ 4/166՝ (ըճջ՜՞զջ՚ «Թզստձ բ»)փ 

՜/166՝—78՝ (՜ձըճջ՜՞զջ)փ 5/177՝ (ըճջ՜՞զջ՚ «Եջժջճջ՟ 

՜սջբձտ»)փ ՜/178՝—200՝ (՜ձըճջ՜՞զջ)փ Յզղ. իՠխ./206՝—

7՜փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

207՜ (Սպ՜ռճխզ) Փ՜ՙշտ... Աջ՟, ՠխՠս աջ՜ս 

՞ջճռո զ դճս՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ ՌԾԶ (1607), զ ՞՜ս՜շո 

Գՠջկ՜ձզժճհ զ Զՠ[հ]դճսձ ՝ՠջթզո, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս 

Սճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թձզձ ՠս ՜հէ ոջ՝ճռձ, ճջ ՜ոպ ժ՜ձ զ 

հ՜ս՞ձճսդզսձ տջզոպճձբզռ: Ի ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ պՠ-

՜շձ պբջ Յճչի՜ձձզոզ ՠս զ հ՜շ՜նձճջ՟ճսդՠ՜ձ պբջ 

Ծՠջճսձ ՜ջիՠյզոժճյճոզձ, լՠշ՜կ՝ Մ՜ձճսժզ, զ ըձ՟-

ջճհ Սզկբճձ ՜՝ՠխ՜հզ, ճջ ըոպ՜ռ՜ս աո՜ հ՜ջ՟՜ջ գձմզռ 

զսջճռ ՝՜աճսկ հ՜սե՜ջճսդՠ՜կ՝փ Ես ՟՜ջլՠ՜է, ՜խ՜մՠկ, 

այ՜պճս՜ժ՜ձ ի՜յջտ՟ կՠջ ատ՜ն յըսբպզժճստ՟ ՠժՠխՠ-

ռճհ ՠս աիճ՞ՠսճջ ի՜ջ՜ա՜պ ՠխ՝՜յջտ՟ կՠջ ա՟՜ո՟ ՜ղ՜-

ժՠջպՠ՜է կ՜ձժ՜ռ՟փ Յճջե՜կ չ՜հՠէբտ հ՜հոկ հճջ՟՜իճո, 

իճ՞բ՝ճսղը ՞ՠպճռո ՠս ՜ոպճս՜թ՜պճսձժ ՟ջ՜ըպբո 

՟՜ոզս ժ՜կ գձդՠջռկ՜կ՝, հզղբտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խ՜սդո 

լՠջ աիճ՞ՠսճջ ի՜հջո լՠջ ՠս աէճսո՜պճսձ իճ՞ճռ կՠջ, 

աչՠջ՜՟զպճխո Հ՜հճռ ապՠ՜շձ պբջ Յճչի՜ձձբո, ճջ 

հ՜հեկճս ՟ՠ՞ՠջՠ՜է ժ՜կտ զկ՜ոպո ՞զպճսդՠ՜ձ ոճջ՜, 

աճջ Տբջ Աոպճս՜թ յ՜իՠոռբփ Պ՜իՠոռբ ՠս յ՜ջ՜՞՜հռ 

՜կ՜ստ զ յ՜ջթ՜ձո կՠջ ՠս զ յ՜հթ՜շճսդզսձ ոճսջ՝ ՠ-

ժՠխՠռսճհ. ՜կբձփ Ն՜յՠս ակզ՜՝՜ձ ՜ղ՜ժՠջպՠ՜է ՠխ-

՝՜յջտո զկ՚ ապբջ Դ՜ձզբէ ՠյզոժճյճոձ ՠս ապբջ Գջզ-

՞ճջ ՠյզոժճյճոձ, ապբջ Աոպճս՜թ՜պճսջձ ՠս ա՟ՠշ՜-

՝ճհո ա՜ջ՟՜ջՠ՜էձ զ ղձճջի՜ռ՚ աԽ՜մ՜պճսջձ ՠս ա՜հէ ՜-

ղ՜ժՠջպՠ՜է կ՜ձժճսձոձ, ճջ ժ՜ձ զ ոյ՜ո՜սճջճսդզսձ 

ի՜սջո կՠջճհ պՠ՜շձ պբջ Յճչի՜ձձզոզձփ Ես ազո, 

ա՞ՠպձՠ՜էո հճսոճսկձ՜ոզջ՜ռ ակՠխ՜ստ էռՠ՜է՚ աՍզկբճձ 

Սՠփ՜ոպ՜ռզո, ՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ Տբջ ոջպզ կպ՜ստ: Ըձ՟ 

ոճռզձ ՠս ակ՜ջկձ՜սճջ թձ՜սխտձ զկ, աի՜հջձ զկ՚ աՅ՜ջ-

պ՜կձ ՠս ակ՜հջձ՚ աԹճսջչ՜ձ՟՜հձ, ՠս աՠխ՝՜յջտո զկ՚ 

աՍ՜ջ՞զոձ, աՊճսէկզղձ, աԳջզ՞ճջձ, աՊՠպջճոձ ՠս 

ատճհջձ զկ՚ աՂճսպջ՜դձ ՠս ա՜հէ ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջ-

լ՜սճջոձ զկ, ՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ Տբջ ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզցզտ 

զ Քջզոպճոբ Աոպթճցձ կՠջճհ, ճջ բ ՜սջիձՠ՜է հ՜սզպՠ-

՜ձո: Ահէՠս ՜ջ՟, ՠս ՠո ՜խ՜մՠկ ալՠա աոճսջ՝ պՠո՜-

ձճխտ՟ ՠս աչ՜հՠէճխտ՟ հ՜հոկ ՜ոպճս՜թ՜հզձ պ՜շզռո ՠս 

յ՜պ՞՜կ՜ռ ձ՜ը՜կՠթ կ՜ջ՞՜ջբզձ Մճչոբոզ, հզղՠէ հ՜-

խ՜սդո լՠջ աձճս՜ոպ ՠս ա՜ձյզպ՜ձ ՞ջզմո՚ աՄ՜ձճսժ 

՟յզջո ՠս աթձ՜սխոձ զկ, աի՜հջձ զկ՚ աՄ՜ջ՞՜ջբձ ՠս 

ակ՜հջձ զկ՚ աՏ՜սձՠ՜հձ ՠս աՠջՠտՠ՜ձ ՠխ՝՜յջտձ զկ՚ 

աՅ՜ժճ՝ձ ՠս աԴ՜սզդ տ՜ի՜ձ՜հձ ՠս աՏզջ՜պճսջձ ՠս 

ավճըՠ՜էտձ ՜շ Քջզոպճո աՠջժճոզձ ՠխ՝՜ջտո զկ՚ 

աԳ՜ոբ՜ջձ ՠս աՅճչի՜ձձբոձ, ՠս ատճհջձ զկ՚ աՄճսխ՜էձ 

ՠս ակզսո տճհջձ՚ աՄ՜ջզ՜կձ, ճջ վճըՠռ՜ս ՜շ Քջզոպճո 

հճհոձ ՜կՠձՠռճսձ, ՠս ա՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջոձ զկ 

՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ Տբջփ Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ 

հ՜խ՜սդո լՠջ ա՞թճխո ՠս աճսոճսռզմձ զկ՚ աՎ՜ի՜ձ տ՜-

ի՜ձ՜հձ ՠս աՅ՜ժճ՝ ՟յզջձ, ճջ ճսոճսռզձ ՝՜աճսկ ՜ղ-

ը՜պճսդՠ՜կ՝փ Դ՜ջլՠ՜է ող՜է՜ձ՜ռ ՠս ըճղճջճսդՠ՜ձ 

ՠս չ՜պճսդՠ՜ձ ՠս թշճսդՠ՜ձ ՞ջմզ, մէզձՠէ կՠխ՜՟զջ, ազ 

ՠս ՠո զ կբն յ՜ձ՟ըըպճսդՠ՜ձ ՞ջՠռզ ՠս ՝՜աճսկ չզղպո 

ՠս ձՠխճսդզսձո ժջՠռզ ՠս պջպկճսդՠ՜կ՝ հ՜ս՜ջպՠռզ, 

ճջյբո ՠս ՟ճստ տ՜ն ՞զպբտ ա՜ձռո ՜ձռզռ ե՜կ՜ձ՜ժզփ 

153՜ (Գջմզ) Աձկՠխ՜՟զջ էՠջճստ, ճՙչ յ՜պճս՜-

ժ՜ձ էճսո՜ժ՜շճհռ ջ՜փճսձ՜յՠպտ ի՜յջտ ՠս ՠխ՝՜յջտ, 

ազ հ՜սջզձ՜ժձ ըզոպ ղ՜էժճպ բջ ՜խ՜մ՜ձ՜ռո ՠս ըճղճ-

ջ՜ձ՜ռո, ազ ըզոպ իկճսպ մբզ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ժ՜ձ ՞ջճռ, 

ազ ժ՜ջո կՠջ ՜հո բջփ Յզղՠռբտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ ոճսջ՝ հ՜-

խրդո լՠջ աիճ՞ՠսճջ ի՜հջձ զկ՚ ապբջ Վ՜ի՜ձ ՠս ազո՚ 

ա՜ձ՜ջե՜ձ Խ՜մ՜պճսջ ՟յզջոփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 208՜ Ախ՜մՠկ աի՜ձ՟զյճխո՟, հճջե՜կ ի՜ձ՟զ-

յզտ ոկ՜ ժ՜ջ՟՜էճչ ժ՜կ րջզձ՜ժՠէճչ, հզղՠոնզտ աչՠջ-

նզձ ոպ՜ռճխ ոճսջ՝ պ՜շզո կՠխրտ ա՜շ՜թՠ՜է՚ Աի՜ջ՜-

ձճո, ճջ ոպ՜ռ՜ աո՜ զ ի՜է՜է գձմզռ, ՜շ զ հզղ՜պ՜ժ 

իճ՞սճհ զկճհփ Ոչ ճտ, ճջ գձդՠշձճս ՠս չ՜հՠէբ, ազո ՜ձկճ-

շ՜ռ հզղկ՜կ՝ զ ոճսջ՝ հ՜խրդո զսջ հզղՠոռբ. հզղճխտ՟ հզ-

ղՠ՜է էզնզտ զ Տՠ՜շձբփ 

Աջ՟, ՠխՠս աչՠջնզձ ոպ՜ռճսկձ ոճջ՜ զ դճս՜ժ՜-

ձճսդՠ՜ձո Հ՜հճռ ՌՃԼ ՠս Բ (1683), ճջ բ րջիձՠ՜է հ՜սզ-

պՠ՜ձո. ՜կբձփ 

Եո՚ Աի՜ջ՜ձճո աո՜ ոպ՜ռ՜, 

Յզղ՜պ՜ժ իճ՞ճհո ՝՜ղըՠռ՜հ. 

Ես չ՜ոձ ՝՜աճսկ կՠխ՜ռ զկճռ 

Թճխճսդզսձ զ լբձն ի՜հռՠռ՜հ: 

Զզ գձժխկՠ՜է ՠկ կբն կՠխ՜ռ 

Աձծ՜ջ՜ժ զկ, դբ զ՛ս վջժՠռ՜հռ, 

Լզռզ ոճսջ՝ ՜խրդզստ լՠջճչտ 

Ծ՜ձջ ՝ՠշ՜ձռ դՠդՠս՜ռ՜հռփ 

2. 1՜ (Շխ՜՞զջ) Ահեկ ՝եճպՠ՜է ՠձ ՜մտ լՠջ աէճհո 

՜ջՠ՞՜ժ՜ձ, մբ լՠա ՟զսջզձ պՠո՜ձՠէ. 18 11/29 45փ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ Ա՜՚ (ձրպջ-

՞զջ) Աշ օչ ՠդզռճստ ա՝՜ձո հ՜սզպՠձ՜ժ՜ձ՜ռ ճսձզո: 

1՜ ita et mihi qui scribisti. Բ՜. Է—ՠջջճջ՟զձ Դ՜ձզբ-

էզ. բ ՜ձ՞՜կ ԿԹ. ՜կբձ ՆՁԳ ՜ձբփ (Շխ՜՞զջ) Չբ յ՜ջպ 

աի՜ջժ՜սճջձ ժ՜կ՜սճջ ՜շձՠէփ 
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Կ. Պրէզո ՌՃՁԸ — 1739 

ԳՐԻՉ՚ Յճչի՜ձձբո չջ՟. Կճոպ՜ձ՟ՠ՜ձփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Յճչի՜ձ-
ձբո յ՜պջզ՜ջտ Բ՜խզղՠռզփ 

 

 

ԹԵՐԹ՚ 497. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—2՝, 5՜—6՝, 267՜՝, 268՝, 
452՜—7՝, 492՜—7՝փ ՊՐԱԿ՚ 1×6+1×1+49×10փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ 
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 21,3×15,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ղխ՜՞զջփ 
ՏՈՂ՚ 29—31փ ԿԱԶՄ՚ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, 
՜ոպ՜շգ` ժպ՜ս: 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջփ 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

1. 3՜, 7՜—266՝ Մՠժձճսդզսձ Ղՠսպ՜ռսճռ զ իՠ-

խզձ՜ժբ չՠջ՜յ՜պճսՠէզ իօջ Կճսշձբէզճոբ Կճսշձբէՠ-

՜ձ Լ՜վզպ՜ռսճհ... դ՜ջ՞կ՜ձՠռՠ՜է զ Ղճսժ՜ոճս 
չ՜ջ՟՜յՠպբ Խ՜ջ՝ՠջ՟ռսճհ Ա՝ջ՜ի՜կՠ՜ձ, զ Կճո-
պ՜ձ՟ձճսյրէզո, հ՜կզ Տՠ՜շձ 1738 

— 7՜—9՜ Մՠժձճսդզսձ Ղՠսպ՜ռսճռ. Աշ՜ջժճս-

դզսձ — Գզջտո ՜հո ՠ՝ջ՜հՠռՠջբձ ՜ոզ Վ՜հզժջ՜հ... 

՜. 9՝—25՜ Գէճսը Աշ՜նզձ. Աշ՜՞ջբ Աոպճս՜թ 

Մրչոբոձ ա՜ջ՜ջճխճսդզսձձ ՠշ՜յ՜պզժ ճխն՜ժզազ — 

Ոսոպզ ՞զպՠէզ բ, ձ՜ը, դբ աճիձ բ գձթ՜հճսկձ... 

՝. 25՝—35՝ Գէճսը Եջժջճջ՟. Աշ՜՞ջզ ՠջժջճջ՟ 

պՠո՜ժձ աճիզ — Հճ՞զձ ճջ՜ժՠձ ՜ձլձ... 

՞. 35՝—41՜ Գէճսը Եջջճջ՟. Աշ՜՞ջզ ՠջջճջ՟ 

պՠո՜ժձ աճիզձ — Պ՜պ՜ջ՜՞ ը՜խ՜խ՜ժ՜ձ՜ռ, զկ՜ 

աժՠձ՟՜ձՠ՜ռ... 

՟. 41՝—9՝ Գէճսը Չճջջճջ՟. Աշ՜՞ջզ մճջջճջ՟ 

պՠո՜ժձ յ՜պ՜ջ՜՞՜ռ — Աձի՜ս՜ոպզ բ, դբ ՜ջ՟ՠրտ 

հ՜հձկզժ ե՜կ՜ձ՜ժզ... 

ՠ. 49՝—55՜ Գէճսը Հզձ՞ՠջճջ՟. Յ՜հոկզժ ՞էըճն 

ՠս հոժա՝՜ձ իՠպՠսՠէճհձ — Ահձճս ժՠջյզս, ճջճչիՠպՠս զ 

յ՜պ՜իճսկձ... 

ա. 55՝—65՜ Գէճսը Վՠռՠջճջ՟. Աշ՜՞ջզ յ՜պ՜-

ջ՜՞ձ չ՜ոձ կՠխ՜ռ ՜ձզջ՜վճսդՠ՜ձ — Ահոզձտձ՚ ձղ՜-

ձ՜ժբ, ճջյբո... 

բ. 65՜—70՝ Գէճսը Երդձՠջճջ՟. Աշ՜՞ջզ օջզձձ 

ՠս ՜ջ՜ջճխճսդզսձձ աճիզձ — Ծ՜ձջ բ ՜ոպ ՟եճս՜ջճս-

դզսձձ... 

գ. 70՝—4՜ Գէճսը Ոսդՠջճջ՟. Աի՜ջճձ լՠշձ՜՟ջզ 

զ Մրոզոբ տ՜ի՜ձ՜հ[՜]յՠպ — Ահո ՞էճսըո ձճհձ բ գձ՟ 

29 ՞էըճհձ Եէզռ... 

դ. 74՜—9՜ Գէճսը Իձձՠջճջ՟. Աի՜ջճձ իշմ՜ժբ 

աձ՜ը՜ջկպզո — Ի ոջ՝՜՞ճջթճսդՠձբ Աի՜ջճձզ ՠս ըճ-

ջ՜ձզձ... 

ե. 79՝—86՝ Գէճսը Տ՜ոձՠջճջ՟. Ն՜՟՜՝ ՠս Ա՝-

՟զճս րպ՜ջ իջճչ ըձժՠէճչտ — Ե՝ջ՜հՠռՠջբձ՚ ՠս ՜շզձ 

ա՝ճսջչ՜շ... 

ե՜. 86՝—108՝ Գէճսը Մՠպ՜ո՜ձՠջճջ՟. Ս՜իկ՜-

ձբ Աոպճս՜թ արջբձձ աոճսջ՝ ժՠձ՟՜ձՠ՜ռ — Զճջո ծ՜ի 

բ ճսպՠէ հ՜հպ բ հԵ՝ջ՜հՠռսճռ... 

ե՝. 108՝—19՝ Գէճսը Եջժճպ՜ո՜ձՠջճջ՟. Ն՜-

ը՜՞ջզ կ՜տջճսդզսձձ ՠս գձթ՜հճսկձ — Ոջտ ՠէ՜ձբզձ զ 

ոջ՜իճն տ՜ի՜ձ՜հզռ... 

ե՞. 119՝—35՜ Գէճսը Եջՠտպ՜ո՜ձՠջճջ՟. Աշ՜-

՞ջզձ ձղ՜ձտ ՠս ՠրդձ պՠո՜ժտ ՝ճջճպճսդՠ՜ձ — Խձ՟ջզ, 

դբ ճ՛ջ ՠս ճջյզոզ՛ բջ ՜հո ՝ճջճպճսդզսձ... 

ե՟. 135՜—40՝ Գէճսը Չճջՠտպ՜ո՜ձՠջճջ՟. Ա-

շ՜՞ջզ ՜ջ՜ջճխճսդզսձ տ՜սճսդՠ՜ձ, ճջճչ րջզձ՜ժ՜-
ձ՜յբո տ՜սՠէզ բ ՝ճջճպձ — Աջ՜ջճխճսդզսձձ բջ ՜հո... 

եՠ. 141՜—5՝ Գէճսը Հձ՞ՠպ՜ո՜ձՠջճջ՟. Աշ՜՞-

ջզ ՜ձկ՜տջճսդզսձձ ՠս կ՜տջճսդզսձձ — Ահջ, ՠ՝ջ՜հՠռՠ-

ջբձ ՜հջ... 

եա. 146՜—58՝ Գէճսը Վՠղպ՜ո՜ձՠջճջ՟. Աշ՜՞-

ջզ ՜ջ՜ջճխճսդզսձձ յ՜իՠէզ բ պրձզ — Ն՜ը, պ՜ո՜-

ձՠջճջ՟ճսկ ՜սճսջ... 

եբ. 158՝—62՝ Գէճսը Եօդՠսպ՜ո՜ձՠջճջ՟. Հջ՜-

կ՜հբ Աոպճս՜թ, ազ իջբ՜հտձ ճմ ՟զսզձ, ՜հէ զձտՠ՜ձ կզ-
՜հձ աճիզռՠձ — Ոկ՜ձտ ա՜հո ՜շձճսձ ազսջ՜տ՜ձմզսջ 

ոյ՜ձկ՜ձբ... 

եգ. 162՝—70 Գէճսը Ոսդՠսպ՜ո՜ձՠջճջ՟. Ն՜-

ը՜՞ջզձ ՜ոպզծ՜ձտ ՜ջզսձ՜ժռճսդՠ՜ձ — 0ջբձտձ ժճ-

մզձ րջզձ՜սճջտձ... 

եդ. 170՝—83՜ Գէճսը Իձձՠսպ՜ո՜ձՠջճջ՟. Ս՜ի-

կ՜ձզձ ը՜շձ՜յբո ճկ՜ձտ ՝՜ջճհ՜ժ՜ձտ — Ի պՠխզ 

(ժշճռ) ՠ՝ջ՜հՠռՠջբձ բ Էէզէէզկ... 

զ. 183՜—7՜ Գէճսը Քո՜ձ. Աշ՜՞ջզձ յ՜պզետձ 

կ՜իճս — Ոջա՜ձ, զ իՠդ՜ձճո՜ռ ՟՜ջլճսռՠէճռ ՜շ իջբ-

ճսդզսձ... 

զ՜. 187՝—94՝ Գէճսը Քո՜ձՠսկՠժ. Ս՜իկ՜ձ՜՟-

ջբ Աոպճս՜թ, ազ ձ՜ը տ՜ի՜ձ՜հտձ իջ՜ե՜ջզռզձ զ 
ո՞՜էճհ — Խրոՠ՜ռ ՜շ վճտջ տ՜ի՜ձ՜հոձ... 

զ՝. 194՝—204՜ Գէճսը Քո՜ձՠսՠջժճս. Աշ՜՞ջզ 

ձ՜ը, ազ յզխթտձ ՠս ՜հէ՜ա՞զտձ զ հճսպՠէճհ զ աճիզռձ 
իջ՜ե՜ջզռզձ — Ոջտ ժՠջյզս զձմ գձթ՜հՠ՜էտ ՠձ... 

զ՞. 204՜—24՜ Գէճսը Քո՜ձՠսՠջՠտ. Ն՜ը՜՞ջբ 

Աոպճս՜թ ապրձո ՠ՝ջ՜հՠռսճռ — Ահոճտզժ ՠձ պրձտ, 

հճջո յ՜ջյՠէզ բ... 

զ՟. 224՝—33՜ Գէճսը Քո՜ձՠսմճջո. Ն՜ը՜՞ջզ 

լբդձ, ազ զ ծջ՜՞ոձ ՜ղպ՜ձ՜ժզ չ՜շզռզ — Գզպՠէզ բ, 

դբ մճջո բզձ յ՜ղպօձտձ... 



զՠ. 233՜—46՝ Գէճսը Քո՜ձՠսիզձ՞. Աշ՜՞ջզ 

ՠօդձՠջճջ՟ ՜կձ դճխճսդՠ՜ձ — Ահոզձտձ՚ յ՜իՠռբտ 

աղ՜՝՜դո... 

զա. 247՜—53՝ Գէճսը Քո՜ձՠսչՠռ. Աոպճս՜թ 

ըճոպ՜ձ՜հ տո՜ձՠսճսդձ րջիձճսդզսձո իջբզռ — Ի պՠ-

խզ ժշճհ ՠ՝ջ՜հՠռՠջբձ բ Էէէզէզկ... 

զբ. 253՝—66՝ Գէճսը տո՜ձՠսՠօդ. Ս՜իկ՜ձզձ ր-

ջբձտո աճսըպզռ կ՜ջ՟ժ՜ձռ, ժՠձ՟՜ձՠ՜ռ, պ՜ձռ, ՜-
՞՜ջ՜ժ՜ռ, ձաճչզռ — Մ՜ջ՟, ճջ ազձտձ ճսըպզռբ Աո-

պճսթճհ... Յ՜կզ Տՠ՜շձ 1739փ 

2. 268՜ Մՠժձճսդզսձ Եջժջճջ՟ րջզձ՜ռ զ իՠխզ-

ձ՜ժբ չՠջ՜յ՜պճսՠէզ իրջ Կճսշձՠէզճոբ Կճսշձՠէՠ՜ձ 
Լ՜վզպ՜ռսճհ... դ՜ջ՞կ՜ձՠռՠ՜է զ Ղճսժ՜ոճս չ՜ջ՟՜-
յՠպբ Խ՜ջ՝ՠջ՟ռսճհ Ա՝ջ՜ի՜կՠ՜ձ, զ Կճոպ՜ձ՟ձճս-
յրէզո, հ՜կզ Տՠ՜շձ 1738 

— 269՜—70՝ Մՠժձճսդզսձ Եջժջճջ՟ րջզձ՜ռփ Ա-

շ՜ջժճսդզսձ — Եջժջճջ՟ ՞զջտձ րջզձ՜ռ, ՜հոզձտձ՚ Հզձ՞ 

՞զջտձ Մրչոբոզ... 

՜. 271՜—5՝ Մՠժձճսդզսձ Եջժջճջ՟ րջզձ՜ռփ 

Գէճսը Աշ՜նզձ. Յ՜հոճոզժ ՠջզո ՞էճսըո չՠջգձդՠշձճս 
— Աոպճսոպ ոտ՜ձմՠէՠ՜ս էՠ՜է պՠո՜ձզ... 

՝. 275՝—8՝ Գէճսը Եջժջճջ՟. Կջժձբ ա՜ձռճսկձ 

ՠ՝ջ՜հՠռսճռ ՜շ ո՜իկ՜ձրտձ — Ոջա՜ձ, աԻպճսկբ՜ս, 

ազ ձ՜ը՜ի՜հջձ Իպճսկբ՜ռսճռ... 

՞. 278՝—81՜ Գէճսը Եջջճջ՟. Կջժձբ Մրոբո ահ՜խ-

դճսդզսձ 0ժ՜հ — Ոսջՠկձ էՠ՜շձ Հՠջկրձ ժճմզ Ս՜ջզճձ... 

՟. 281՜—7՜ Գէճսը Չճջջճջ՟. Յ՜հոկզժ ՞էըճն ՠս 

զ իՠպՠսՠ՜էձ — Նՠջժ՜հ, հ՜ջ՜պՠս հ՜նճխ ժՠ՜ձօտ... 

ՠ. 287՜—305՝ Գէճսը Հզձ՞ՠջճջ՟. Մրոբո ժջժձբ 

եճխճչջ՟ՠ՜ձձ — Իկ՜ կզ՜հձ, ՜հոզձտձ՚ ճմ կզ՜հձ գձ՟ 

ի՜ջռձ... 

ա. 305՝—17՜ Գէճսը Վՠռՠջճջ՟. Մօոբո հզղբ ՠս հզ-

ղ՜պ՜ժբ այ՜պ՜ոը՜ձձ. Սզջՠէճհ աԱոպճս՜թ զ ՝ճ-
էճջ ոջպբ — Աոպճսոպ ՜ձճսձձ Աոպճսթճհ բ՚ Էտի՜պ... 

բ. 317՜—8՝ Գէճսը Եօդձՠջճջ՟. Հջ՜կ՜հբ ՠ՝ջ՜-

հՠռսճռ, ազ ատ՜ձ՜ձ՜ռզո ՠս աժճսշոձ ձճռ՜ նձնզռՠձ — 

Թճսՠձ պ՜ոձ ՜ա՞ տ՜ձ՜ձ՜ռսճռ... 

գ. 318՝—23՜ Գէճսը Ոսդձՠջճջ՟. Ըձդ՜ձ՜հ Մօ-

ոբո, ՜հոզձտձ՚ իՠպՠսզ Մրոբո հճջ՟ճջՠէ աԵ՝ջ՜հՠռզո 
՜շ զ յ՜իՠէ արջբձոձ Աոպճսթճհ — Զ՞ճսղ էՠջ, ՜հ-

ոզձտձ՚ ա՞ճսղճսդՠ՜կ՝ յ՜իՠ՜... 

դ. 323՜—4՝ Գէճսը Իձձՠջճջ՟. Մօչոբո հզղբ ՠ՝-

ջ՜հՠռսճռ ապջպճսձնո — Ահոօջ, ՜հոզձտձ՚ ՜հեկ զ 

ոխճսկ... 

ե. 324՝—7՝ Գէճսը Տ՜ոձՠջճջ՟. Տՠսբ Մօոբո հզղՠէ 

ՠ՝ջ՜հՠռսճռ արջբձձ ՠս աՠջժզսխձ Աոպճսթճհ — Ահ-

ոզձտձ՚ ա՜հձ, ճջճհ ղբձձ ՞ջՠռՠ՜է բ Եէզռ... 

ե՜. 327՝—9՝ Գէճսը Մՠպ՜ո՜ձՠջճջ՟. Տՠսբ Մօ-

ոբո զ տ՜ջճաճսդՠ՜ձ զսջճսկ — Ե՝ջ՜հՠռՠջբձ կճսո՜ջ, 

՜հոզձտձ՚ այ՜պզե... 

ե՝. 329՝—82՝ Գէճսը Եջժճպ՜ո՜ձՠջճջ՟. Մզձմՠս 

ռ՜ոպ Մօոբո աՠ՝ջ՜հՠռզո ՜շ րջբձձ Աոպճսթճհ գձ՟-

ի՜ձջ՜յբո հճջ՟ճջՠ՜ռ — Զզ իՠդ՜ձճոձ աթ՜շոձ ոջ-

՝՜՞ճջթբզձ ա՜ոպճս՜թճռ... 

ե՞. 332՝—3՝ Գէճսը Եջՠտպ՜ո՜ձՠջճջ՟. Հջ՜կ՜-

հբ Աոպճս՜թ աոճսպ կ՜ջ՞՜ջբձ ՠս ա՝՜ջՠժ՜կձ, ճջ 
ի՜կճաբ այ՜ղպճսկձ օպ՜ջ Աոպճսթճհ, ոյ՜ձ՜ձզէ ՠս 

տ՜ջժճթզէ — Ահոզձտձ՚ ՠձ ՜ոպճս՜թտ... 

ե՟. 333՝—6՜ Գէճսը Չճջՠտպ՜ո՜ձՠջճջ՟. Յզղբ 

Մրոբո արջբձձ ոճսջ՝ ՠս յզխթ ժՠձ՟՜ձՠ՜ռ — Փ՜ջՠ-

ռ՜ջճստ ՟ճստ ճջյբո ճջ՟զտ Աոպճսթճհ... 

եՠ. 336՝—40՝ Գէճսը Հձ՞ՠպ՜ո՜ձՠջճջ՟. Կջժձբ 

րջբձձ ՠրդձՠջճջ՟ ՜կզ դճխճսդՠ՜ձ — Ահոզձտձ՚ իջբզ, 

ճջ ՜ա՞՜ս ՠխ՝՜հջ բ... 

եա. 340՝—2՜ Գէճսը Վՠղպ՜ո՜ձՠջճջ՟. Յզղբ 

ապօձձ Զ՜պժզձ — Ոջա՜՛ձ զ ձզո՜ձ, ՜հոզձտձ՚ զ կ՜ջ-

պզ... 

եբ. 342՜—51՝ Գէճսը Երդձՠսպ՜ո՜ձՠջճջ՟. 

Հջ՜կ՜հբ Աոպճս՜թ՚ ոյ՜ձ՜ձզէ ժշ՜յ՜ղպզռ ՠս րջզ-
ձ՜ժ՜ձ վ՜ոպոձ պ՜ջ՜ժճսո՜ժ՜ձ պ՜ձզէ ՜շ տ՜-
ի՜ձ՜հոձ — Ահոզձտձ՚ ՠջժջյ՜՞ՠձ զսջ՜տ՜ձմզսջ ՜ոպՠ-

խ՜ռ... 

եգ. 351՝—4՝ Գէճսը Ոսդՠսպ՜ո՜ձՠջճջ՟, Ս՜ի-

կ՜ձտ, ազ տ՜ի՜ձ՜հտձ ՠս Ղՠսպ՜ռզտձ աճմզձմ ՝՜եզձ 
ճսձզռզձ զ Ք՜ձ՜ձ — Վ՜ոձազ զ հճխն՜ժզաճսկ կզ՜հձ 

կճջդձ... 

եդ. 354՝—8՜ Գէճսը Իձձՠսպ՜ո՜ձՠջճջ՟. Հջ՜-

կ՜հբ Մօոբո ՜շ ձղ՜ձ՜՟ջՠէ ՠջՠտ տ՜խ՜տ ՜յ՜ոպ՜-

ձզռ զ հՠռճսկձ ՜ժ՜կ՜հ կ՜ջ՟՜ոյ՜ձզռ — Վ՜ջտյբո 

ոջ՝ճհձ Գջզ՞ճջ 20 ՞զջձ Բ՜ջճհ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ, 9 ՞էճսըձ, 

՜ոբ... 

զ. 358՜—61՜ Գէճսը Քո՜ձՠջճջ՟. Հջ՜կ՜հբ Աո-

պճս՜թ զ յ՜պՠջ՜ակզձ ՜շ՜տՠէ զ պճսձ ձճջ ղզձօխ-

տձ, հ՜խդօխտձ, վՠո՜հտձ ՠս ՠջժմճպտձ — Ոջ ժ՜ջրխ բ 

վջժՠէ ՠս պ՜է ահ՜խդճսդզսձձ... 

զ՜. 361՜—6՜ Գէճսը Քո՜ձՠսկզՠջճջ՟. Հջ՜կ՜հբ 

Աոպճս՜թ տ՜սզէ ՞՜խպձզ կ՜ջ՟՜ոյ՜ձզձ — Հ՜կ՜-

ի՜ղճսՠձ, դբ ճջտ՜ձ կխճձրտ ժ՜կ տ՜հէզստ... 

զ՝. 366՜—70՜ Գէճսը Քո՜ձՠսՠջժճսՠջճջ՟. Վՠ-

ջ՜ըձ՟ջբ Մօոբո աճկ՜ձո րջբձո ճխճջկճսդՠ՜ձ — 

Ս՜իկ՜ձբ ա՜հո Աոպճս՜թ ՜շ զ վճը՜՝ՠջ՜ժ՜ձ... 

զ՞. 370՜—5՝ Գէճսը Քո՜ձՠսՠջՠտՠջճջ՟. Նՠջտզ-

ձզձ, Ակրձ՜ռզձ ՠս Մճչ՜՝՜ռզձ զ հ՜սզպՠ՜ձ հՠժՠ-
խՠռսճհձ Աոպճսթճհ կՠջեՠռզձ — Եժՠխՠռՠ՜սձ ճկ՜ձտ զ-

կ՜ձ՜ձ աոջ՜իձ պ՜ծ՜ջզձ... 

զ՟. 375՝—80՝ Գէճսը Քո՜ձՠսմճջոՠջճջ՟. Թճհէ՜-

պջջզ ՞զջ ՜յ՜ի՜ջա՜ձզ — Ի պՠխզ պ՞ՠխճսդՠ՜ձ ՠ՝-

ջ՜հՠռՠջբձ բ՚ Էշչ՜դ... 

զՠ. 380՝—4՜ Գէճսը Քո՜ձՠսիզձ՞ՠջճջ՟. Ն՜ը 

ո՜իկ՜ձբ Աոպճս՜թ, ազ ՟՜պ՜սճջտձ ՜ջ՟՜ջ՜յբո 
՟՜պզռՠձ — Ք՜ձազ ՜ջ՟՜ջճսդզսձ բ... 



 

զա. 384՜—90՜ Գէճսը Քո՜ձՠսչՠռՠջճջ՟. Հջ՜-

կ՜հզձ ՠ՝ջ՜հՠռզտձ աձ՜ը՜ջկպզո յպխճռ կ՜պճս-
ռ՜ձՠէ Աոպճսթճհ իջ՜յ՜ջ՜ժ՜ժ՜ձ ՟՜ս՜ձճսդՠ՜կ՝ 
— Ոսջՠկձ ՜հո րջբձո ճմ յ՜ջ՜ս՜ձ՟բջ... 

զբ. 390՜—3՝ Գէճսը Քո՜ձՠսՠրդձՠջճջ՟. Ն՜ը՜-

՞ջզ ՜ջ՜ջճխճսդզսձձ րջիձճսդՠ՜ձ զ էՠ՜շձ Գ՜ջՠազձ 
ՠս ՜ձզթ՜ձ՜ռ ՞ձ՜էճհ զ էՠ՜շձ Գՠ՝՜խ — Եջժճպ՜-

ո՜ձ դճսճչ, ՜հոզձտձ՚ գոպ դճսճհ... 

զգ. 393՝—7՝ Գէճսը Քո՜ձՠսճսդձՠջճջ՟. Խճոպ՜-

ձ՜հ Աոպճս՜թ ա՝՜աճսկ ՝՜ջզո ՠ՝ջ՜հՠռսճռ, ՠդբ ազսջ 
րջբձձ յ՜իզռՠձ — Զզ, ՜հոզձտձ՚ ա՜կՠձզռ ՞ՠջ՜ա՜ձ-

ռզռՠո... 

զդ. 398՜—401՜ Գէճսը Քո՜ձՠսզձձՠջճջ՟. Տՠսբ 

Մօոբո ոպզյՠէ աՠ՝ջ՜հՠռզո ՜շ րջբձձ Աոպճսթճհ — 

Աոպճս՜թ ՠ՟ աճսըպ զ Սզձ՜հ... 

է. 401՜—4՜ Գէճսը Եջՠոճսձՠջճջ՟. Տՠսբ տ՜ջաՠէ 

Մօոբո, ճսոպզ ձ՜ը ըճոպ՜ձ՜հ ձճռ՜ ա՟՜ջլճսկձ զ 

՞ՠջճսդՠձբ — Է ՜սՠէճջ՟՜՝՜ձճսդզսձ, ՜հոզձտձ՚ ՠդբ ՠ-

խզռզո... 

է՜. 404՜—7՜ Գէճսը Եջՠոձՠջճջ՟ ՜շ՜նձՠջճջ՟. 

Մօոբո արջ՜ռճսռ՜ձբ աեճխճչճսջ՟ձ — Տ՜հ հ՜սՠէճսկձ 

ժ՜կ ոժո՜ս ըօոզէ Մօոբո... 

է՝. 407՜—23՝ Գէճսը Եջՠոճսձՠսՠջժճսՠջճջ՟. Ահո 

՞էճսըո բ մտձ՜խ՜ժ՜ձ ՠջ՞ձ Մօոեոզ — Վ՜ոձ ՜հձճջզժ 

ՠ՝ջ՜հՠռզտձ ա՜հո ՠջ՞ո ժճմՠձ... 

է՞. 423՝—37՝ Գէճսը ՠջՠոճսձՠսՠջՠտՠջճջ՟. Մօ-

ոբո կՠշ՜ձՠէճռ՚ րջիձՠ՜ռ աԻոջ՜հբէ ՠս ազսջ՜տ՜ձմզսջ 
ռՠխոձ ՠս ձճռ՜ ա՜յ՜շձզոձ ձ՜ը՜՞ճսղ՜ժՠ՜ռ — Ա-

հջ Աոպճսթճհ, ՜հոզձտձ՚ ՝՜ջՠժ՜կ... 

է՟. 437՝—51՝ Գէճսը Եջՠոճսձՠսմճջոՠջճջ՟. Մօ-

ոբո զ Նՠ՝ճսճհ պՠո՜ձՠէճչ աՔ՜ձ՜ձ, կՠշ՜ձզ, դ՜խզ, 
ժճթզփ Յՠոճս ձկ՜ հ՜նճջ՟զ, ՝՜հռ ճմ ճտ կ՜ջ՞՜ջբ 
ձկ՜ձ Մօոզոզ աժձզ ձճջ՜ հ՜նճջ՟ՠռ՜ս — Մզձմՠս ՜շ 

Աջՠսկպՠ՜ձ թճչձ, ճջա՜՛ձ, ռ՜կ՜տ՜հզձ... Վ՜ըծ՜ձ. 

Մՠժձճսդզսձ ՞ջտճհձ Եջժջճջ՟զ րջզձ՜ռզ վ՜շո Յզոճսոզ 

ՠս զ յ՜պզս ոջ՝ճհ Կճսոզձփ 

3. 458՜—75՝ Շ՜ջտ յ՜պճսզջ՜ձ՜ռ յ՜ջճսձ՜-

ժՠէճռ զ Հզձ՞ ՞ջՠ՜ձռձ Մօոբոզ — Զզ կրոզո՜ժ՜ձ ր-

ջբձտձ... 

4. 475՜—84՜ Զմ՜վճռ ՠս աթ՜ձջճսդՠ՜ձռ ՠ՝ջ՜-

հՠռսճռ, Յճսձ՜ռ, Հշճկ՜հՠռսճռ, Սյ՜ձզ՜ռսճռ ի՜ս՜-
տՠ՜էտ զ Ռճսյՠջդճոբ Գՠձ՜էճոբ, Աժշզտրէէճոճոբ, Աէ-
տՠ՜դճոբ ՠս կ՜ձ՜ս՜ձ՟ զ Վզէ՜էվ՜ձպճոբ ՠս հԱէտ՜-
ա՜ջճոբ, ճջտ ձճջ՜յբո ՠս ձջ՝՜յբո աձճռճսձռ ՞ջՠռզձ 
— Ն՜ը՜ըջ՜պզկ ՜ոպ ՜շձճսէ աի՜ո՜ջ՜ժ խզպջձ... 

5. 484՝—91՝ Ցճսռ՜ժ ժ՜կ ռ՜ձժ պՠխՠ՜ռ Սճսջ՝ 

՞ջճռ ՠս հզղ՜պ՜ժՠէզ զջ՜ռ, ճջտ հ՜հոկզժ ՞ճջթճխ կզ 
գոպ կզճնբ կՠժձզձ — Աշ՜նզձ դզսձ՚ աՠջՠոոձ, ՠջժջճջ-

՟ձ՚ աոզսձոձ... Ա՝բէՠ՜ձ իՠջՠպզժճոտձ զ ձժ՜պկ՜ձբփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

3՜ Մՠժձճսդզսձ Ղՠսպ՜ռսճռ զ իՠխզձ՜ժբ չՠջ՜-

յ՜պճսՠէզ իրջ Կճսշձբէզճոբ Կճսշձբէՠ՜ձ Լ՜վզպ՜ռսճհ 

զ ժ՜ջ՞բ Յզոճսոՠ՜ձ ՠս հճսոճսռմբ ոջ՝՜ա՜ձզռ պ՜շզռ՚ 

ձ՜ը՜յբո զ Լրչ՜ձբձոզ՜հ ՠս ՜յ՜ աժձզ զ Հշրկբ՜-

ժ՜ձզ յ՜հթ՜շ՜՞ճհձՠխ ի՜կ՜էո՜ջ՜ձզփ Նճսզջՠռՠ՜է 

ոջ՝՜աձ՜՞ճսձՠխզ պՠ՜շձ կՠջճհ Կխՠկՠձդճոզ կՠպ՜-

ո՜ձՠջճջ՟ տ՜ի՜ձ՜հ՜յՠպզ ՝՜ջՠ՞ճսձՠխզ կՠթզ: Խձ՟-

ջ՜ձրտ ՠս թ[՜]ըզստ ՜ջիզ ՠս յ՜ձթ՜էզ ՠյզոժճյոճզձ 

պՠ՜շձ Յրի՜ձձճս ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզձ ՠս 

՞ՠջ՜կՠթ՜ջ յ՜պջզ՜ջգզձ Կճոպ՜ձ՟ձճսյրէոճհ Բ՜-

խբղ՜ռսճհ ՠս ոջ՝ճռ պՠխՠ՜ռձ Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ 

կՠջճհ՚ ՞էըճչզձ ՜հռՠէճհզ ՠս թ՜շ՜հզ դ՜ջ՞կ՜ձՠռՠ՜է զ 

Ղճսժ՜ոճս չ՜ջ՟՜յՠպբ Խ՜ջ՝ՠջ՟ռսճհ Ա՝ջ՜ի՜կՠ՜ձ, 

զ Կճոպ՜ձ՟ձճսյրէզո, հ՜կզ Տՠ՜շձ 1738 (ձկ՜ձ՚ 

268՜)փ 

3՝—4՝ Ի հրջզզձ՜ժճխբ ոճհձճհ ՞ջտճհո ՝՜ձտ ո՜-

ժ՜ս՜ժտ ՜շ գձդՠջռրխո — Աջ՟՜ջՠս կզձմ ոջ՝՜ա՜ձձ 

՞զջ ձՠջղձմՠռՠ՜էձ հԱոպճսթճհ... Յճչի՜ձձբո ՜՝ՠխ՜հո 

Կճոպ՜ձ՟ՠ՜ձ ժճմՠռՠ՜է չ՜ջ՟՜յՠպ ՜ձ՜ջե՜ձ, զ 

Կճոպ՜ձ՟ձճսյրէզո, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սճսջ՝ Աոպճս՜-

թ՜թձզձ ՠժՠխՠռսճհձ, զ դվզձ Հ՜հճռ 1188 (1739)փ 
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Եջճսո՜խբկ ՌԿԹ — 1620 

ԳՐԻՉ՚ Ըոժ՜ձպ՜ջփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Յճչի՜ձձբո չջ՟.փ 
ԹԵՐԹ՚ 263. մ՞ջճս՜թ՚ 1՝, 259՜—62՜, 263՜փ ՊՐԱԿ՚ Ա—

ԻԲ×12 (ԻԲ 9)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 21×15փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠ-
ջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 35փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ 
ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 2՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜-
՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպ, ոՠս, ոյզպ՜ժ, ճոժբ՞ճհձփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձփ Ժ—ԺԱ ՟՟.փ 2 
(Ա—Բ) + 2 (Գ—Դ), ոպ՜ռճս՜թ 2 դՠջդՠջզ գձ՟է՜հձ՜ժզ ՠջժպ՜-
ժճսկզռ ՠս ՠաջ՜ի՜պճսկզռ (Ա՜, Դ՝ ոճոձլճս՜թ ժ՜ակզձ)փ Մ՜-
՞՜խ՜դ, ՝ճէճջ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ Մ՜ձջ՜ձժ՜ջմճսդզսձ՚ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձ (Գ՝)փ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ձ՜մ, ՟ՠ-
խզձփ Կ՜ջ՟՜է՚ Գ՜—Դ՜ «/// [Վ՜ջ՟՜]յՠպ, ՜թզ աճջ[՟զ զկ] ՜շ 
տՠա... զ լՠշձ կ՜ջ՟ժ՜ձ ՠս ո[յ՜]ձՠռՠձ աձ՜. ՠս զ՝ջՠս ///» 
(Մ՜ջժ. Թ 17—30): Բ՝—Բ՜ «///[Զ՜կՠձ]՜հձ զձմ աճջ ճսձզ Հ՜հջ 
զկ... ՜կբձ, ՜կ[բձ ՜ոՠկ] լՠա, ազ աճջ զձմ ըձ՟ջզռբտ///» (Յճչի. 
ԺԶ 15—23)փ  



ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճսձ՜ռ՜թ, ըճձ՜սճսդզսձ պՠո՜թփ 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 2՜—256՝ [Մՠժձճսդզսձ ՝՜ձզռ Սճխճկճձզ 

Նՠջոզոզ Լ՜կ՝ջճձ՜ռսճհ] 

Տՠո լՠշ. 1141, 2՝—305՝. 1/2՜—137՝փ Յշն՝./2՜—

3՜փ ՜/3՜—137՝փ Յզղ. իՠխ./մզտփ 2/137՝—94՝փ Յշն՝. /137՝փ 

՜/137՝—94՝փ Յզղ. իՠխ./194՝փ 3/195՜—256՝փ Յշն՝./195՜՝փ 

՜/195՝—256՝ (պՠ´ո պյ. Ս. Էնկզ՜թզձ, 2002, C) 

Բ. 255՜ Դ՜ոզ հ՜շ՜ն ի՜ձՠէճհ ոժզա՝ձ ՜հո բ 

գոպ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ ՠժՠխՠռճհ — Ի՝ջ ի՜ջռկ՜կ՝ ՠ-

ջզո. հճսկկբ՛, ՜շ ճ՛չ, չ՜ոձ բ՛ջ... 

Գ. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձ ԺԷ—ԺԸ ՟՟., ձրպջ՞զջ, 
ղխ՜՞զջ] 

1. 1՜ [Ի Յ՜հոկ՜սճսջ՜ռ]. Մ՜հզոզ ԻԸ. Կճհոձ Թբ-

ճ՟ճջ՜հ — Ախՠտո՜ձ՟ջ՜ռզ Դզ՟զկճո ա՞ՠռ՜ս ա՞ՠոպ 

ձճջ՜լՠս աձ՜ զսջ ա՞ՠոպզսձ ՠի՜ձ զ ՝՜ձպբձ... 

2. [Դՠխ՜՞զջտ] — ՜. 262՜ Յճջե՜կ կ՜ջ՟ ՠշտ 

ռ՜սզ ՟զյզ, ՜սՠէճչ ՝՜ձծ՜ջ... ՝. Մզն՜ռ ՠս ՝՜ջլզռ 

տ՜կսճհ. Յրջձ ԺԲ կոըՠէ աՠհդզձ ՠ՜խզ պճսջ...փ ՞. աՏճս-

աՠջձ պ՜ջ ՜էզսջճչ կզ՜ժղզշ էզձզ ՝՜ջժ տ՜ռ՜ըճչ ՠ-

վՠ... հճհե է՜ս բ ձճսաէ՜հզփ ՟. Ս՜ժ՜սզժ կՠխջ, Ա, Բ յպ-

խճս[ձռ] ՜խ, Ժ ի՜պ կժ՜ձ թզջպ... խ՜յա էզձզ՚ տ՜ժճսզփ 

ՠ. Շ՜իդ՜շ՜ծ, ճջ ձճհձ զձտձ չ՜ոէտ՜ձ գշՠի՜ձ ժկ՜-

ձզ... ՠշտ ռ՜սզ ՜խՠժ բփ ա. 262՝ Ծճսձժձ տ՜կճհ ռ՜սզ — 

Ոոյձ ՜էզսջ ՜ջ՜ տ՜ռ՜ըճչ ղ՜խ՜ըբ չՠջ՜ ՟զջ, ճջ մճ-

ջ՜ձ՜, բէ տ՜ռ՜ը տոզջ (՜հոզձտձ)փ բ. Յՠջոձ, ճջ ճոյզ 

յբո ՟ճսջո ժպ՜ մրջոժրդզ, ճջ բ ձզծզէ՜ — Աէզսջ ՠս 

կՠխջձ ը՜շձբ ՠս տոբ, է՜սձ՜հ (՜հոզձտձ)փ գ. Աժ՜ձճզ 

ռ՜սզ — Բ՜ջլկՠձ՜ժ կ՜հջ՜ըճպձ, յ՜յճսձ՜ծձձ...փ դ. 

Խ՜ղը՜ղզ ղ՜ջյ՜դ ՜հո բ — Սՠջկձ նջզ կՠն էզռ, կբժ րջ 

ՠս ՞զղբջ ժՠձ՜, ՠվբ ՠս տ՜կբ ղ՜տ՜ջ էզռ, է՜ս ՠվբ, է՜ս 

բ (՜հոտ՜ձ)փ 263՝ ե. Վ՜ոձ պ՜է՜ղզ — Զձ՜յ՜ոպ՜ժզ 

՞էճսըձ կճջդճչձ յճսդճսձ թՠթբ... ի՜էբ ապ՜զկձփ ե՜. 

[Վ՜ոձ ՠշտզ] — Ս՜վ՜մզձ՜ձ հճհե կ՜ձջՠ՜է... ՠս ՜հէ 

կ՜ջկձճհ աիկպզռփ ե՝. Ջչ՜ռտ, ճջ ՜ջզսձ ՠս ՜շՠռտ ՝ՠջբ 

հ՜մտ... ը՜շձբ ՠս ՟զջփ ե՞. Գ րջձ Ա ՝շձճխ նՠջկզձ ՟ՠխ 

— Յՠո ղՠջ՝ՠդզ ՠս ՜ջՠ՜ձձ... ըկբ, ՜ա՜պզ Աոպճսթճչ 

՜ձոը՜էփ ե՟. Ջջ՜ջ՞ՠէզ — Թբջբկբձպզ, ճջ Ա բ, ըզե 

կոը՜է կ՞զձճչ ը՜շձբ... կ՜պձճռզ կզ մ՜վ դճխ ըկբ... 

ած՜ձծզ թՠջպձ/// (ՠաջ՜ի՜պճս՜թ)փ 

3. 262՝ [Ղ՝մ՜խ—ի՜հՠջբձ ՝՜շ՜ջ՜ձ] — Սզմը-

ձզէ, ճջ բ կճսժձ... Թ՜ձժճսա, ճջ բ ըճա (12 ՝՜շ)փ 

4. 263՝ [Ց՜ձժ] — Ն՜ը ՠշ՜կՠթձ Մըզդ՜ջ ճջ 

կ՜ժ՜ձճսձ Գճղ ժճմզ... Շձտղռզ Մ՜ջպզջճո, ձճջ՜՚ Շձտղ-

ռզ Ոչի՜ձձբո, ձճջ՜՚ Պբոբյՠէէզփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

256՝ Գջՠռ՜ս զկ՜ոպ՜պզյ ի՜ձծ՜ջճսձ՜ժ, ՜ո-

պճս՜թ՜ը՜սո կ՜պՠձզո ՜հո ոջ՝ճհ ՜շձձ Աոպճսթճհ՚ 

Սճխճչկճձզ, դ՜ջ՞կ՜ձճսդզսձոփ Աջ՜ջՠ՜է Քջզոպճո՜-

ժզջ ՠս իճ՞զգձժ՜է ՜ձլզձ Նՠջոբոզ ոջ՝ճհ ՠս կ՜տջ՜-

կզպ ՠյզոժճյճոզ ձղ՜ձ՜սճջձ Տ՜ջոճձզ, գձ՟ ՝՜ակ՜ղ-

ը՜պ ՝՜ձզռ ՠջժձ՜հզձ ՞՜ձլճսռ ժ՜ձը՜ս զ չՠջնճհ ՠս 

ա՜հոփ Աձձ՜ը՜ձլ զկ՜ռճխ կպ՜ռ, ՜ջ՟՜ջՠս ոըջ՜ռճս-

ռզմ, զ դճսզո Հ՜հճռ զ ՈԾ (1201)փ 

Ահո ոճսջ՝ տձձՠ՜ռ աՠջ՞՜ջ՜ձո Դ՜սդզ յ՜ջա ՠս 

կՠժզձ ՝՜ձզս, ըճջզձ ՠս ՜ըճջե ՟զկ՜ստ, ի՜ձ՜ձ՜ժ՜ձ 

ՠս պշվՠէզ ՜ձլզձ ճսձճխզ ՠջժՠխ ՠս զկ՜ոպոփ Ս՜ կՠժ-

ձՠ՜ռ ՠս աըճջզձ ըճջիճսջ՟ Սջ՝ճհ ՠս ո՜ջո՜վՠէզ ըճջ-

իջ՟ճհ յ՜պ՜ջ՜՞զ կՠխո՜տ՜սզմ ՜յջՠռճսռմզձ կՠջճհ, 

՜կճտզմ ՠս դշճսռզմ ՝՜հզս ոջպզ, ճջ հՠջժզձո ձ՜հզփ Զճ-

կ՜ձո հ՜հէճռ էՠաճսզ ՜ջ՜սջճռ (՜ո՜սջճ՛ռ) ՠս աժբոո զձ-

տՠ՜կ՝ ՜ջ՜ջճս՜թճհ ՠս լՠշզձ ՠջժճռ զ էճհո բ՜թ ՠս հ՜ձ-

՟զկ՜ձ ժ՜ռճհռ ա՜ձհ՜հպ ը՜սոճսձ կ՜ջ՞՜ջզպո զկ՜ո-

պզռ ՠս ՠդճխ Սզճձզ ձճջճհ կ՜ձժ՜ձռ զ իջծճս՜ձո ծ՜ղ՜-

ժճհ ժՠձ՜ռ ոՠխ՜ձ՜սճջՠ՜էփ 

Փ՜ՙշտ... 

Յ՜կզ Հ՜հճռ Մՠթ դճս՜ժ՜ձզ 

Ք՜շզռ իձ՞զռ հճ՝ՠէզձզ  

Վ՜դոճսձ ՠս զձձ ՜սՠէճջ՟զ (1620),  

Ոջ բ ձ՜ի՜ձն զ հ՜հո պ՜ջզփ 

Մՠթ ջ՜՝ճսձզձ՚ Ե՟ՠո՜ռզ, 

Տբջ Յճչի՜ձձբո պՠոճսմձ ՜ջիզ 

Մՠպջ՜յրէզպձ Ոսջի՜հզ, 

Ես չ՜ջ՟՜յՠպձ ՝ճէճջ ոՠշզ: 

Ս՜ ՜ղ՜ժՠջպ՚ ՠշ՜կՠթզ 

Տբջ Սջ՜յզճձ չ՜ջ՟՜յՠպզ, 

Ոջ յ՜պջզ՜ջգ ՠխՠս ՞՜իզ 

Լճսո՜սճջմզձ Սճսջ՝ ՜դճշզփ 

Շձճջիզս Տՠ՜շձըձ Յզոճսոզ 

Հ՜ձ՟զյՠռ՜ս զ հ՜հոկ ՜կզ 

ՅԵջճսո՜խբկ Սճսջ՝ տ՜խ՜տզ, 

Մ՜ջկձ՜ռՠէճհձ ժՠձ՜ջ՜ջզփ 

Եժ՜ռ զ չ՜ձտձ Սճսջ՝ Յ՜ժճ՝զ՚ 

Աշ՜տՠէճհձ Գէը՜՟ջզ, 

Ոջ Զՠ՝ՠ՟զ՜ ճջ՟զ ՜ոզ, 

Ես բ ո՜հ ՜դճշ Տՠ՜շձՠխ՝րջզփ 

Եպՠո աՄՠժձզմո Սճխճկճձզ՚ 

Աշ՜ժ՜ըրո կ՜ջ՞՜ջբզ, 

Զճջ ՜ջ՜ջՠ՜է բջ Լ՜կ՝ջրձ՜ռզ 

Նՠջոբո պՠոճսմըձ Տ՜ջոճձզփ 

Յճհե ռ՜ձժ՜ռ՜ս հ՜հոըկ պ՜շզ 

Ես ճմ ՠ՞զպ ՞ջճխ ՜ոպզ, 

Ե՟ ի՜ջժ չՠջ՜հ ՜հո վ՜ձ՜տզ 

Նճս՜ոպ ս հճշզ Ըոժ՜ձպ՜ջզփ 

Ես ՠո գձ՟՟բկ ժ՜է մժ՜ջ՜ռզ, 

Զզ կզ չՠջ՜հ զձլ ՝՜ջժ՜ոռզ, 

Ես ՞զջ ՝ըձ՜ս ճսոՠ՜է մբզ, 

Ահէ կզ՜հձ էճժ նրպջ ՜շձբզնփ 

Ահէ պբջձ զկ չ՜ոձ ՜սջզձ՜ժզ 



 

Հ՜ս՜ձՠռ՜ս ազ էզձզռզ, 

Ոջ ՠջ՝ հՠպճ ՞ջճխ ՞պռզ, 

Փճը՜ջժՠոռբ ճջյբո ժ՜կզփ 

Վ՜ոձ ՜հձճջզժ, ՠո հ՜ձլձ ՜շզ, 

Ըոպ իջ՜կ՜ձզ Տՠ՜շըձ Փջժմզ, 

Ոջյբո րջբձ բ թ՜շ՜հզ 

Կ՜է իձ՜ա՜ձ՟ չ՜ջ՟՜յՠպզ: 

Զզ զ վճտճսձռ զ չՠջ ժ՜հզ 

Աշ ճպ ոճջզձ ՠս չ՜ջեբզ 

Ես ի՜հջ՜ըձ՜կ ա՞ճսդըձ պՠոզ 

Ես ՠկ ՜ա՞՜ժ՜ձ ՠս տՠշճջ՟զփ 

Յ՜խ՜՞ըո հ՜հոըջ յ՜պծ՜շզ, 

Ըոժզա՝ձ ՜ջզ ՜հո կ՜պՠձզ, 

Սՠյպՠկ՝ՠջզ Հշճկ՜հ չՠռզ, 

Եջժճսղ՜՝՜դ րջ յ՜պժՠջզ: 

Ես ՞թ՜՞ջՠ՜է ժ՜պ՜ջՠռզ 

Ի վՠպջվ՜ջ ՜կոճհձ ռըձձզ, 

Աշ՜ն՜սճջ յ՜իճռ կզնզ, 

Չճջՠտղ՜՝՜դ րջ յ՜պժՠջզփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ Բ՜ (ԺԸ ՟., ձրպջ՞զջ) 

Աջնզ կճջդզձ վճժ տ՜ղՠձ, ը՜ը՜է ղզձՠձ ռճջՠձձ կ՜-

խՠձ ճմզէ մգ[ձ]ժձզ. ոճսպ բ, մՠկ ՞զպՠէփ 

Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ Ա՝ (ԺԹ ՟. ղխ՜՞զջ) Չձ-

մզձ Պՠպջճո, հճջե՜կ ՠժզ, զ Կ՜ձծ՜հ բջփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 2՜ (նձնճս՜թ): 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜ Գջմ՜յվճջցփ հԱ՟՜կ՜հ կզձմՠս հԱ՝-

ջ՜ի՜կ ՎՄ ՜կ բփ Աձ՟զ կզձմՠս զ Սճխճկճձ՚ ՋՁԵ ՜կ բփ 

Տ՜ռՠո թ՜շ՜հզ տճսկ ոզջպ էոՠէճհ ՠս ՟՜՟ՠէճհ աեճխճ-

չճսջ՟ տճ ՜ջ՟՜ջճսդՠ՜կ՝ ը՜է՜կճսպ էզձՠէճհ զ կբն 

՝՜ջսճհձ մ՜ջզ (Գ. Թ՜՞. Գ 9)փ Կ՜կ գձ՟ ծ՜շզձ կ՜ջկ-

ձ՜յբո, ժ՜կ գոպ կպ՜ռձ իճ՞ՠյբո ժ՜կ գձ՟ պՠխճհձ 

ա՜ձ՜ա՜ձ՜յբո, ժ՜կ գոպ ճջյզոճսդՠ՜ձ ՜հէ՜՝՜ձճս-

դՠ՜կ՝փ 
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 ՌՃԻԸ — 1679 

ԳՐԻՉ՚ Պրխճո Հ՜կդՠռզփ 
ԹԵՐԹ՚ 264. մ՞ջճս՜թ՚ 2՝, 8՝, 173՜, 179՜՝, 219՜, 263՜՝, 

264՜փ ՊՐԱԿ՚ 2×1+Ա—ԻԲ×12 (ԻԲ 8) +2×1փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵ-
ԾՈՒԹԻՒՆ՚ 19,8×12,8փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 
31փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ո-
պ՜շգ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժպ՜սփ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ժ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ կ՜ղճս՜թ, ՠաջՠջգ տՠջ-
թճս՜թ, դզժճսձտզ ոպճջզձ կ՜ոգ՚ յ՜պշճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1. 14՜—167՜ [Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհ Մՠժ-

ձճսդզսձ Եո՜հՠ՜հ] 

Տՠո լՠշ. 1128, 2՜—199՝. Ց՜ձժ/4՜—8՜փ § ՜—ը՟/ 

9՜—167՜փ 

2. 170՝—4՜ ԽԵ. Եջժ՜՝ձ՜ժ՜ռձ ՜շ կՠա ի՜ջ-

ռճսկձ ՠս յ՜պ՜ոը՜ձզ ՜շ ձճռ՜ — Հ՜ջռ. Վ՜ոձ բ՛ջ 

թՠջ՜ձ՜հ ժ՜կ ՝ճջ՝ճոզ... 

Բ. 174՝—263՝ [Յճչի՜ձձճս Ոջճպձՠռսճհ Մՠժձճս-

դզսձ Չճջՠտպ՜ո՜ձ դխդճռձ Պրխճոզ] 

Տՠո լՠշ. 57, 173՜—310՝. ՜/174՝—8՝փ ՝/180՜—

203՜փ ՞/203՜—14՝փ ՟/215՜—29՝փ ՠ/229՝—31՜փ ա/231՜—

2՝փ բ—ե՜/մզտփ ե՝/232՝փ ե՞/232՝—3՜փ ե՟/233՜—44՜փ 

եՠ/244՜փ եա/244՜՝փ եբ/244՝—55՝փ եգ/255՝—60՝փ Ոսձզ. 

՜. 260՝—1՜ Հ՜ջռկճսձտ Տզկճդբզ — [Հ՜ջռ.] 

Զզձմ բ օջզձօտ ժջՠէ...: Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Ն՜ը ազ հճմզձմ զ-

ջո ռ՜թն՜ռզ կ՜ջկձ՜ժ՜ձ րջզձ՜ռ... 

՝. 261՜—3՜ Եջժջճջ՟ դճսխդ Տզկճդբճոզ — 

[Բ՜ձ.] Պօխճո ՜շ՜տՠ՜է գոպ ՜սՠպՠ՜ռ ժՠձ՜ռձ...փ 

[Մՠժձճսդ.] Ն՜ը ա՜հձ ռճսռ՜ձբ, դբ ՜հո մ՜ջմ՜ջ՜ձտո... 

՞. 263՜՝ Ի Փզէզկճձզ դխդճհձ — Հ՜ջռ. Իձմ բ օ-

՞ճսպ Փզէզկճձզ դխդճհձփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Ն՜ը ազ ճսոճս-

ռ՜ձբ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ, դբ ճմ բ յ՜ջպ... էճս՜հ աի՜ս՜պ 

տճ ՠս աոբջձ աճջ ճսձզո ՜շ Քջզոպճոփ 

Գ. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձ ԺԷ—ԺԸ ՟՟., ձրպջ՞զջ] 
— 2՜ (Աձըճջ՜՞զջ) — Աձպրձ ՠս Կջրձզ՟բո հՠպ Ի 

(20) ՜կ՜ռ էզձՠէճռ ձճռ՜ ՜ձ՟ վճըՠռ՜ձ զ Քջզոպճո զ 

չ՜ձոձ Կէ՜ժ՜հ... ՜ձճս՜ձտձ բզձ Թբճչձ՜ո, Պօխզժ՜ջ-

յճո, Սզկբօձ, Եյզվ՜ձ, Ոչի՜ձձբո, Դզկ՜ոբճո, 

Ն՜ջժբճո (իկկպ. Յճչի՜ձ Մ՜կզժճձՠ՜ձ, Պ՜պկճսդզսձ 

Տ՜ջրձճհ, Եջՠս՜ձ, 1941, բն 174—175)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

3՝ 0՞ձՠ՜, Հճ՞զ Սճսջ՝ Աոպճս՜թ ՠս ի՜ոճ հ՜ս՜ջպ 

աոժոՠ՜է կ՜պՠ՜ձո դճսզձ ՌՃ ՠս ԻԸ (1679)փ 

263՝ Փ՜շտ... ճջ ՠպ ժ՜ջճխճսդզսձ ի՜ո՜ձՠէ հ՜-

ս՜ջպ ոճսջ՝ ՞ջճռո, ճջ ժճմզ Մՠժձճսդզսձ Եո՜հՠ՜հ կ՜ջ-

՞՜ջբզձ ՠս Պօխճոզ ՜շ՜տՠէճհձ, լՠշ՜կ՝ ՜ձզկ՜ոպ ՠս 

մձմզձ Պօխճոզ Հ՜կդՠռսճհփ Խձ՟ջՠկ զ լբձն ոը՜է՜ձ՜ռձ 

ձՠջճսկ ղձճջիՠռբտ զ կզճչ Հ՜հջ կՠխ՜հզս հզղ՜պ՜ժՠո-

նզտփ 

Ք՜ձ՜ժ Հ՜հճռ դճսզձ ի՜կ՜ջտ 

Ք՜շզռ ժջժզձ Ճ—զձ մ՜վտ, 

Ք՜ձ ա՜հ՟ հ՜սՠէ ՠջժՠջզսջՠ՜ժտ 

Եջժ հճ՝ՠէզձ չՠղպ՜ո՜ձՠ՜ժտ 



Թճսճհձ Աջ՜կՠ՜ձ էզձզ տ՜ձ՜ժ ՌՃԻԸ (1679), 

Յր՞ճոպճոզ ճսդ ՠս ՠրդձՠ՜ժտ, 

Ի Պրխճոբ ՞թ՜՞ջՠռՠ՜էտփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

3՜ Ի ՌՄԽԵ (1796) դճսճն ՠս զ հճսձվ՜ջզ ԻԴ (24) 

ոպ՜ռ՜հ ոճսջ՝ ՞զջտո, ճջ բ Ք՜խճս՜թու Եո՜հՠ՜հ ոճսջ՝ 

կ՜ջ՞՜ջբզձ, ՜ջ՜ջՠ՜է պՠ՜շձ Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհ 

ՠս Ք՜խճս՜թու դխդճռձ Պօխճոզ, ՜ջ՜ջՠ՜է պՠ՜շձ Յճչ-

ի՜ձձճս Ոջճպձՠռսճհ, զ վ՜շո Տՠ՜շձ ՠս զ չ՜ՠէո զկճհ 

՜ձլզձ, ճջ ՠկ ՜կՠձ՜ձճս՜ոպ թ՜շ՜հ Տՠ՜շձ ՠս ՝ձզժ 

կզ՜՝՜ձ Սջ՝ճհ Ադճշճհձ Էնկզ՜թձզ` Ռբդբճո ՜՝ՠխ՜հփ 
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Նճջ Ջճսխ՜ ՌՃՂԵ — 1746 

ԳՐԻՉ՚ Աի՜ջրձփ 
ԹԵՐԹ՚ 228. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—7՝, 126՜—34՝, 214՝, 224՜—

6՝փ ՊՐԱԿ՚ 8×1+Ա—ԺԹ×12 (Ա, ԺԹ 8)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒ-
ԹԻՒՆ՚ 21,1×16,3փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 30փ 
ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ ոպճս՜ջ՜դճսխդ, 
՜ոպ՜շգ՚ թ՜խժ՜դճսխդփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 8՜, 15՜փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 21՜, 136՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճս-
ո՜ժ՜ձփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜յճհպ, ժ՜ջկզջ, ՟՜ջմձ՜՞ճհձփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդզսձ պՠո՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 8՜—116՜ Տբջ Աշ՜տՠէզ ՠշ՜կՠթզ ՠս տ՜ն իշՠ-

պճջզ ՠս ՜ձհ՜խդ ֆզէզոճֆ՜հզ, ՜ղ՜ժՠջպզ ՠջզռո ՠ-

ջ՜ձՠէճհձ Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհ պզՠաՠջ՜էճհո չ՜ջ-
՟՜յՠպզ, ՜ջ՜ջՠ՜է Բ՜ձո ըջ՜պ՜ժ՜ձո, ճ՞բղ՜իո 
ՠս ի՜ձծ՜ջո, զկ՜ոպ՜հՠխո՚ զ Մՠժձճսդզսձ Ս՜իկ՜-
ձ՜ռ ՞ջճռձ Դ՜սզդ Աձհ՜խդ ֆզէզոճֆ՜հզ զ հՠխլ կ՜խ-

դ՜ձ՜ռ ճկ՜ձռ ՝՜ձ՜ոզջ՜ռ ՠխ՝՜ջռ, ի՜ջ՜ա՜պ՜ռ 
ձճջզձ ՜ղ՜ժՠջպ՜ռփ Աս՞ձՠ՜ Յզոճսո ՠս ի՜ոճ զ հ՜-
ս՜ջպ ղձճջիրտ Սճսջ՝ Հճ՞սճհ՟. ՜կբձ 

— 8՜—14՝ [Ն՜ըՠջ՞՜ձ] — Ս՜իկ՜ձ, դբ տ՜ձզ 

ձղ՜ձ՜ժճսդզսձ ռճսռ՜ձբ... ճմ ճտ բջ ճջ, հ՜ջ՞բջ աձ՜ ՠս 

ժ՜կ ա՜հէո իձ՜ա՜ձ՟ՠռճսռ՜ձբջ ձկ՜փ Ահոտ՜ձ ձ՜ըՠջ-

՞՜՝՜ջ ՜ո՜ռ՜սփ 

— 15՜—21՜ Նճջզձ պբջ Աշ՜տՠէզ իճ՞բձճջճ՞ 

ի՜հջ՜յՠպզ Վ՜ոձ Ս՜իկ՜ձ՜ռձ Դ՜սդզ տ՜խճս՜թճս 
՝՜ձ — Ոջտ կզ՜ձ՞՜կփ Լճսթկճսձտ. Բ՜ակ՜սճջ՜ժզ ՟ձբ, 

՜հոզձտձ... 

՜. 21՜—7՜ Ա [յջ՜ժ] — Ըձ՟ ՜հոճոզժ ի՜ձ-

՟ՠջլ...: Լճսթկճսձտ. Ըձ՟ ՜հձճոզժ, աճջ ՜ո՜ռ՜տ... 

՝. 27՜—31՝ Պջ՜ժ Եջժջճջ՟ — Թբյբպ ՠս ՜սՠ-

էճջ՟ բջփ Լճսթկճսձտ. Ահոզձտձ՚ ազ ոպճս՞՜յբո... 

՞. 31՝—6՝ Պջ՜ժ Գ — Ի ո՜իկ՜ձ՜՟ջճսդՠ՜ձռ ՠս 

զ ոպճջ՜՟ջ՜ժ՜ձ ո՜իկ՜ձձ բ... 

՟. 36՝—44՜ Դ [յջ՜ժ] — Ես տձձՠէզ բ, դբ չ՜ոձ 

բ՛ջ ՜ոբ. Սժզա՝ձ ՜ջ՜ոռճստ... 

ՠ. 44՜—6՜ Ե յջ՜ժ — Ն՜ը զ ոպճս՞՜՝՜ձճս-

դՠձբ ՜շձճս աո՜իկ՜ձձ... 

ա. 46՜—56՝ Զ յջ՜ժ — Ահո Դ ո՜իկ՜ձտձ ՜շ՜-

նզձտ ՠձ... 

բ. 56՝—60՜ Է յջ՜ժ — Ոսոՠ՜էտ, դբ տ՜ձզտ ՠս ճջ-

յզոզտ ՠձ ո՜իկ՜ձտ... 

գ. 69՜—7՜ Ը յջ՜ժ — Աջ՟՜ջ ՠս ՞ՠխՠռժ՜հ՜ջ-

կ՜ջ ՠս չ՜հՠէճսմ ժ՜ջ՞զ... 

դ. 67՜—71՝ Թ յջ՜ժ — Ն՜ը ազ ՜ոբ. Տ՜՞ձ՜յզձ 

՜հձճտզժ... 

ե. 71՝—82՜ Ժ յջ՜ժ — Աջ՟, ա՜ձ՜ա՜ձզձ ի՜կ-

՝՜շձ՜էձ ՠս ՜կ՝՜շձ... 

ե՜. 82՜—90՝ ԺԱ յջ՜ժ — Բ՜աճսկ զջրտ ա՜ձ՜-

ա՜ձզ ո՜ հ՜հէճռ ո՜իկ՜ձ՜ռձ... 

ե՝. 90՝—7՝ ԺԲ յջ՜ժ — Ես ՜հո ԴԺ—ձ ՞էըճչ ա՜-

ձ՜ա՜ձզ... 

ե՞. 97՝—100՝ ԺԳ յջ՜ժ — Զզ դբ ձ՜ ՜ջ՜ջ 

ոժզա՝ձ ո՜իկ՜ձազձ զկ՜ոպ՜ոզջճսդՠ՜ձ... 

ե՟. 100՝—12՜ ԺԴ յջ՜ժ — Աջ՟ կզ՜ժձ ՠս ՠջժՠ-

՜ժձ ճմ ՜ոզձ ՟՜ջ ՠս ժճծ՜պ... 

եՠ. 102՜ ԺԵ յջ՜ժ — Ը ժՠջյզս էզձզ ՝՜ե՜-

ձճսկձ... 

եա. 102՜՝ ԺԶ յջ՜ժ — Վ՜ոձ բ՛ջ, ձ՜ը ապՠո՜-

ժ՜ձձ ՜ոբ... 

եբ. 103՜—9՜ ԺԷ յջ՜ժ — Բ՜աճսկ ՜ըպ բ ՠս կՠ-

թզ էոճխճսդՠ՜ձ յբպո ճսձզ... 

եգ. 109՜—11՝ ԺԸ յջ՜ժ — Ը (8) ՠձ ՠխ՜ձ՜ժ ՝՜-

ե՜ձկ՜ձռ... 

եդ. 111՝—5՝ ԺԹ յջ՜ժ — Զզ՛ձմ բ, ճջ ՜ոբ. Տջ՜-

կ՜պ՜ժ՜ձ ՠխ՜ձ՜ժ... 

զ. 115՝—6՜ Ի յջ՜ժ — Զզ ա՜ձ՜ա՜ձզձ ոճտ՜ զ 

կզկՠ՜ձռ Պխ՜պճձձ ՠս Աջզոպճպեէ զ Ք՜խ՜տ՜ժ՜ձձ 

՞ջճռզձ... ՠս ՠջժուտՠ՜ձտձ ՜ձ՝՜ձտ ՜ոզձփ 

Բ. 116՜—26՜ Նճջզձ պբջ Աշ՜տՠէզ Սզսձՠ՜ռ ՠ-

յզոժճյճոզ զ պՠոճսդզսձ ՝՜ձզձ, ճջ ՜ոբ. Ակՠձ՜հձ 
մ՜ջ պ՜ձն՜էզ բ — Ի՛ձմ բ ճջ Ակՠձ՜հձ մ՜ջ պ՜ձն՜էզ բ... 

Իձՠս չ՜ոձ ՜հոտ՜ձ յ՜պծ՜շ՜ռո ՜ո՜ռ ՜կՠձ՜հձ մ՜ջ 

պ՜ձն՜էզ բփ 

Գ. 136՜—213՝ [Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհ Մՠժձճս-

դզսձ Եո՜հՠ՜հ] 

Տՠո լՠշ. 1128, 2՜—199՝. Ց՜ձժ/մզտփ § ՜—

ը՞/136՜—213՝ (չջն. «...ՠխզռզձ ՜շ՜ժ ձղ՜ս՜ժզ ՜ա՞՜ժ-

ռ՜ռ զսջճռ»)փ ը՟/մզտփ 



 

— 214՜—23՝ Ց՜ձժ ՠս ռճսռ՜ժ ՞էը՜սճջ ՝՜ձզռ 

ոջ՝ճհ կ՜պՠձզո. բ ճջ զ ՝ձ՜՝՜ձբձ ՠս բ ճջ զ կՠժձճս-
դՠձբձ, ՜հ՝՝ՠձ՜ժ՜ձ ժ՜ջ՞զս ղ՜ջ՜՟՜ոՠռՠ՜է — 

Աըպձ ՠժ՜կճսպ բ ՠս ճմ ՝ձճսդՠ՜կ՝... րջզձրտ կ՜պձՠո-

ռՠձ ՠս ՞՜ձլզստ ՠխզռզ վջժճսդզսձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՆԱԽԱԳԱՂԱՓԱՐ 0ՐԻՆԱԿԻ 

213՝ (Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհ) Աջ՟ ՠո՚ չՠջնզձո ո-

յ՜ո՜սճջ՜ռ ՝՜ձզձ՚ Գջզ՞ճջ, եճխճչՠռզ աԾ՜խժ՜տ՜խ 

կՠժձճսդզսձ ո՜ժ՜սճստ կ՜ջ՞՜ջբզձ Եո՜հզ՜հ՚ զ էճսջ ՝՜-

ձզռ պՠ՜շձ զկճհ ՠս չ՜ջե՜յՠպզձ՚ Յճչի՜ձձճս Ոջճպ-

ձՠռճհ, ճջճհ հզղ՜պ՜ժձ ՜սջիձճսդՠ՜կ՝ ՠխզռզ ՜ձաջ՜ս 

ժՠձրտփ Աջ՟, յզպ՜ձզ զ ոճջ՜ բ զ ՝ՠկ՝՜ո՜ռճսդզսձո ՠս 

զ տ՜ջճաո ՝՜ձզ ՠս զ ժ՜ջ՞ո աջճսռ՜ռ, ազ դբ զռբ զձմ 

լՠջճսկ ՜ըճջե՜ժ՜ռ՟ Տՠ՜շձ ղձճջիրտ: Իոժ այ՜ժ՜ոձ 

կՠջճսկ պժ՜ջճսդՠ՜ձո ձՠջՠէ ՜խ՜մՠկ, ճջ ՠս կ՜ջ՟՜ոզ-

ջՠ՜է ՠխ՝՜հջ՜ժ՜ձ ըձ՜կրտ, ժ՜դզէ կզ զ ռրխճհ ՜խրդզռ 

լՠջ զնռբ հճոժՠջո զկ ՠս էճս՜ոռբ ա՝՜ակ՜ղ՜ջ՜ձ ՜յ՜-

ժ՜ձճսդՠ՜ձ իճ՞սճհ ՠս կ՜ջկձճհ զկճհ ՠս աթձրխ՜ռձ զկ՚ 

աձՠջՠէզոձ ՠս ակ՜ի՜ռճսոձ: Ես լՠա հզղճխ՜ռ՟ ՠս կՠա 

հճսո՜ռճխ՜ռո ՜շի՜ո՜ջ՜ժ չ՜հՠէՠոռզ հճհո ի՜ձ՟ՠջ-

լՠ՜է, վ՜շ՜ռձ զ Քջզոպճո Յզոճսո զ Տբջ կՠջփ Աշ ճջո 

՜խ՜մՠկ, ճջտ գձ՟օջզձ՜ժբտ, ՞ջՠոնզտ ՠս աո՜ժ՜ս հզղ՜-

պ՜ժո կՠջ, ազ ՠս ՟ճստ ՞ջՠոնզտ զ ՟յջճսդզսձ ժՠձ՜ռձ. 

՜կբձփ Աջ՜ջ՜ս ՝՜ձտո ՠս հ՜ջկ՜ջՠռ՜ս զ չ՜ձո Վ՜խ՜-

դՠսսճհ, գձ՟ հճչ՜ձՠ՜ս ///փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

126՜ Կ՜պ՜ջՠռ՜ս Ք՜խճս՜թո Ս՜իկ՜ձ՜ռ զ դճ-

սզձ ՌՃՂԵ (1746), հճսէզոզ ԻԹ, լՠշ՜կ՝ո դ՜ջկ՜պ՜ջ 

ճսձ՜հձ ՞թճխ՚ Աի՜ջօձ զ՝ջ յՠպզո, զ չ՜հՠէճսկ զձլ կՠ-

խ՜յ՜ջպզո ՠս ոջ՝՜ա՜ձ ի՜ջռ ՠս ՠխ՝՜ջռ կզ՜՝՜ձզռ, 

գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սճսջ՝ Ակՠձ՜վջժմզձ զ Շրղ տ՜խ՜տո 

Ըոյ՜ի՜ձ, զ Նճջո Ջճսխ՜հփ Յՠջՠոո ՜ձժՠ՜է ՜խ՜մՠկ 

ոջ՝՜ժջրձ ի՜ջռ ՠս ՠխ՝՜ջռ՟, չ՜ոձ ՞ջճհո ՜ձի՜ջկ՜-

ջճսդՠ՜ձ, պճխզռձ ՠս կՠէ՜ձ՜ռո ՠս ող՜էկ՜ձռո, ազ ՜ձ-

յ՜պղ՜ծ լՠշձ՜ջժզ, ազ ճմ բզ ՜ջճսՠոպզս ՞թօխ, ՜հէ 

վ՜վ՜քճսկձ պՠձմկ՜ձո ի՜ջժՠ՜ռ, չ՜ոձ ճջճհ լՠշձ՜-

կճսը ՠխբփ Խձ՟ջՠկ զ լբձն, ճջ ճտ գձդՠշձճս՜տ ժ՜կ օջզ-

ձ՜ժբտ, ձՠջճսկձ ղձճջիՠոռբտ չ՜ոձ ող՜յէկ՜ձո ՠս ՜ձ-

հ՜ջկ՜ջ ձզսդզռո, ՜ձ՜ջե՜ձ հզղկ՜ձ, ՜ջե՜ձզ ՜շձբտ 

կբժ Հ՜հջ կՠջզս ՠս Ոխճջկՠ՜հզս հզղկ՜ձ ազո՚ ակՠխ՜-

յ՜ջպո, ՠս աթձրխո զկ, ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ զ Քջզոպճ-

ոբ Աոպճսթճհ կՠջկբ, ճջ բ ՜սջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզ-

պՠձզռ. ՜կբձփ 
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ԹԵՐԹ՚ 170. մ՞ջճս՜թ՚ Ա 3, 167՝—70՝փ ՊՐԱԿ՚ 1×2+Ա—
ԺԴ×12փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 19×13փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ 
ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 26փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟, ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ 
ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ ոպճս՜ջ՜դճսխդ, ՜ոպ՜շգ` դճսխդփ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

1. 1՜—2՝ [Ի կՠժձճսդՠձբ զձմ] — /// ՜շ՜ջժճս-

դզսձ բ ոՠշ, ճջ պ՜ջ՝ՠջբ այ՜պջ՜ձո հ՜հձռ յ՜պջ՜-

ձ՜ռ, ճջ զ ժղզշո ՠս հ՜հէ չ՜ծ՜շո էզձզ... Յ՜խ՜՞ո պՠ-

խՠ՜ռ, ճջ զ ժզջ՜շճսդՠձբ ՠս զ կզջ՜շձՠէճհ — Գզջ՜-

շճսդզսձ բ ՞ճջթ՜շճսդզսձ զջզ... 

Ահո ի՜պճս՜թգ ՞ջմճսդՠ՜կ՝ ՠս դխդզ պՠո՜ժճչ կզ՜ձ-

՞՜կ՜հձ պ՜ջ՝ՠջսճսկ բ ՜կ՝ճխն լՠշ՜՞ջզռ. ճսջզղ լՠշ՜՞ջզ 

կ՜ոձ բփ 

2. 4՜—167՜ [Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհ Մՠժձճսդզսձ 

Եո՜հՠ՜հ] 

Տՠո լՠշ. 1128, 2՜—199՝. Ց՜ձժ/մզտփ § ՜—ը՞/4՜—

167՜ (չջն. «... պ՜ռբ աՠջժձ՜սճջ ը՜խ՜խճսդզսձ ՜ղը՜ջ-

իզ»)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

170՝ Ահո ՞զջո Յզոճսոզ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ՚ Նՠջ-

ոբո չ՜ջ՟՜յՠպզ բփ Աա՜ջզ՜հ (ձկ՜ձ՚ ՜ոպ՜շ Բ)փ 

4՜ Սճսջ՝ ՠջն՜ձզժ պբջ՟ Նՠջոբոփ 

ԶՔՠա Տբջ գձդջՠ՜ռ զ ՜ղը՜ջբո 

Հճխ՜ձզսդո իջ՜ղկ ՠջժջբոփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 1՜ Գզջտո Սճսջ՝ Էնկզ՜թձ՜հ բ: 4՝ 

Նՠջոբո չ՜ջ՟՜յՠպ (2 ՜ձ՞՜կ)փ 

158՝ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Նՠջոբո չ՜ջ՟՜-

յՠպփ 
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ԳՐԻՉ՚ Աէզտո՜ձ ՠջբռփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Կ՜ջ՜յՠպ չջ՟.փ 
ԹԵՐԹ՚ 197. մ՞ջճս՜թ՚ 1, 176՝, 177՜՝, 197՜՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—

ԺԵ×12 (Է 11, Ժ 8) +1×12+1×10փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 
21×15,2փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձ, կզ՜ոզսձ՚ 173՜—96՝փ ԳԻՐ՚ ձրպջ-

՞զջփ ՏՈՂ՚ 36փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ը-
պ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ՝՜ակ՜՞ճսձզ դճսխդ ՠս ՟շձ՜ժզձգ՚ ժ՜յճհպ 
ժպ՜սփ 



ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜ջժճոզփ Ժ—ԺԱ 
՟՟.փ 2 (Ա—Բ) + 2 (Գ—Դ), ոպ՜ռճս՜թ 2 դՠջդՠջզ ՠջժպ՜ժճսկզռփ 
Մ՜՞՜խ՜դ, ՝ճէճջ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ Դ՝—Ա՝ «/// հՠջ-
ժզձո ՠս վ՜շտ զ ՝՜ջլճսձո [ՠ]ՠկճսպ հԵջճսո՜խբկ... Այ՜ ճջ՟զ կզ 
բջ զսջ///» (ԺԱ 11 — ԺԲ 6)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջփ 
 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 2՜—176՜ [Գջզ՞ճջ Տ՜դՠս՜ռսճհ Մՠժձճսդզսձ 

Եո՜հՠ՜հ] 

Տՠո լՠշ. 1215, 5՜—267՜. Ց՜ձժ/մզտփ § ՜—

ը՞/2՜—176՜փ Ոսձզ. 176՜ Յճջճռ վջժՠոռբ ակՠա Քջզոպճո 

Աոպճս՜թ ա՜կՠձ՜հձ ի՜ս՜պ՜ռՠ՜է ՜ձճս՜ձ ձճջ՜, ՝՜ջՠըր-

ոճսդՠ՜կ՝ ոճսջ՝ կ՜ջ՞՜ջբզո ՠս ՜կՠձ՜հձ ՝՜ջզ ՠս ՜ոպճս՜-

թ՜ի՜ծճ ՜ջ՜ռ կՠժձճխ՜ռձ ոճջ՜. ոջ՝ճհձ Յճի՜ձձճս Ոոժզ-

՝ՠջ՜ձզձ ՠս Եվջՠկզ Եջ՜ձՠէճ՚ չզկզձ ճսխխ՜վ՜շ ի՜ս՜պճհ, 

Կզսջխզ Ախբտո՜ձ՟ջ՜ռճ ՠս Ս՜ջ՞ոզ՚ կՠջճզձո ՜ա՞զ էճսո՜-

սճջմզ, ճջ զ չ՜ձտձ Խճջ՜ձ՜ղ՜պճ, կ՜ժ՜ձճսձ Կճսձպ ժճմՠռՠ-

էճ ՠս իօջձ կՠջճ ՠս ՠջն՜ձզժ յՠպզձ՚ Գբճջ՞ՠ՜ ՠս կՠթ չՠիզձ՚ 

Յճի՜ձձճս Ոջճպձՠռճ ՠս ՜ղ՜ժՠջպզձ ձճջզձ` Գջզ՞ճջզ Լճս-

ո՜սճջմզձ (Տ՜դՠս՜ռզ) զ չՠջն՜ռՠ՜էո ե՜կ՜ձ՜ժզ ՠս ՜ձյպ-

խՠռՠէճ հ՜ջ՞՜ոՠ՜ռ ՝՜ջճհփ Տ՜ռզ ը՜խ՜խճսդզսձ ՜կՠձ՜հձ 

՜ձ՟՜կճռ տջզոպճո՜՟՜ս՜ձ պճիկզռ ձ՜ՠս տ՜սճսդզսձ կՠխ՜ռ 

ՠս ոջ՝ճսդզսձ կպ՜ռ ՠս ըճջիջ՟ճռ, ազ ժ՜ջ՜ոռճստ ի՜ո՜ձՠէ 

ե՜շ՜ձ՞ճսդՠ՜ձ ոջ՝ճռձ զ էճհո, ի՜ձ՟ՠջլ ՜կՠձ՜հձ չ՜ջ՟՜-

յՠպօտ ՠս ՠջ՜ըպ՜սճջօտ կՠջճչտ ՜ձոյ՜շ հ՜սզպՠձզս հ՜սզ-

պՠ՜ձո. ՜կբձփ 

Բ. 178՜—83՜ Կպ՜ժ Մՠթզ ճսջ՝՜դզձ — Սճչճ-

ջճսդզսձ բ կ՜ջ՟ժ՜ձ, հճջե՜կ կՠշ՜ձզ ճտ... 

Գ. 183՜—6՝ Սջ՝ճհձ Յճի՜ձձճս Մ՜ձ՟՜ժճսձՠռ-

սճհ ՜ո՜ռՠ՜է Վ՜ոձ ա՞ճսղճսդՠ՜կ՝ կՠջլՠէձ՜էճհ զ 
կ՜ջկզձ ՠս հ՜ջզսձ Ոջ՟սճհձ Աոպճսթճհ — Սճոժ՜ձ ճո-

ժՠջտ զկ ՟ճխճսդՠ՜կ՝... 

Դ. 187՜—96՝ [Ք՜խճս՜թտ զ Սճսջ՝ ՞ջճռ՚ Ա—0] 

— Ա՝ջ՜ի՜կ ձ՜ը՜պՠ՜ռ ակՠթ՜պճսձձ... 0ջ Տՠ՜շձ ճհտ 

ՠձ ՠս ՜ոզձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

112՝ Փջժՠոռբ Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ ա՜կՠձ՜հձ ի՜-

ս՜պ՜ռՠ՜էտո զ մ՜ջ ՜ձախնճսդՠձբ ՠս պ՜ ա՞՜ոպճսդզսձ 

ՠս հճհո կ՜ձ՜ս՜ձ՟ ոպ՜ռճխբ ՞ջճռո՚ ապբջ Կ՜ջ՜յՠպ 

չ՜ջ՟՜յՠպ ՠս ձճջզձ ա՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջոձ: 

Ոջ վ՜վ՜քՠռ՜ս զ հ՜ոպճս՜թ՜ըջ՜պ ՠս ՝՜ձզ՝ճսձ 

ոճսջ՝ ՞ջճհո ոզջճչ ՠս ն՜ձզս ՠպ ՞ջՠէ լՠշ՜կ՝` կՠխո՜-

ձՠջժ Աէզտո՜ձ զջզռճս հզղՠոնզտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խօդո 

լՠջ կզճչ Տբջ ճխճջկՠ՜հզսփ 

168՝ Վ՜ՙհ զձլ Աէզտո՜ձ ՞թճխզո, Ռ ՝ՠջ՜ձ՚ րջձփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 106՝ Մ՜ջպզջճո չ՜ջ՟՜յՠպփ 
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Հՠջկճձզ չ՜ձտ ՊԿԴ — 1415 

ԳՐԻՉ՚ Յճչ՜ձբո չջ՟.փ 
ԹԵՐԹ՚ 235. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—3՝, 10՝—12՜, 234՜, 235՜՝փ 

ՊՐԱԿ՚ 3×1+7×1+2×1+Ա—ԺԹ×12 (Ա 10, ԺԹ 7) +2×1փ ՆԻՒԹ՚ 
դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 17,8×14,3փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճ-
էճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 29փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, ՜ոպ՜շգ՚ 
՟ՠխզձ կՠպ՜տոփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ասՠպճսկ՚ 12՝փ Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ 
ջ՟՚ 13՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ՟՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ 
ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպ, ժ՜ձ՜մ, ՟ՠխզձ, 
ոՠսփ 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ճ՜շգձպզ՛ջփ Ժ—ԺԱ ՟՟. 1 (Ա) 
ոժա՝զռ, ոպ՜ռճս՜թ գձ՟է՜հձ՜ժզ ի՜պճս՜թ ՠս գձ՟ՠջժ՜հձ՜ժզ 
ՠաջ՜ի՜պճս՜թ ժբո դՠջդզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ճսխխ՜՞զթ ՠջ-
ժ՜դ՜՞զջփ Ա՜՚ «/// ՠս իճսջձ զ նճսջ ՟՜ջլ՜սփ Ես հՠպ ՜կ՜ռձ ՠս-
դ՜ձ՜ոձզռ զ ՟՜ջլզձ ՠջդՠս՜է ՜շզձ անճսջձ ՠս ՝ՠջզձ ՜ջժզձ, ՠս 
նճսջձ ՟՜ջլ՜ս զ ՝ձճսդզսձ իջճհ...»փ  

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջփ 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Ր Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 13՜—202՝ [Գջզ՞ճջ Տ՜դՠս՜ռսճհ Մՠժձճսդզսձ 

Եո՜հՠ՜հ] 

Տՠո լՠշ. 1128, 2՜—199՝. Ց՜ձժ/մզտփ § ՜—

ը՟/13՜—207՝փ 

Բ. 208՜—19՜ [Ք՜ջճատ] 

1. 208՜—13՝ Ք՜ջճա Լճսո՜սճջմզձ ոջ՝ճհձ Գջզ-

՞ճջզ — Հճ՞ՠժզջտ Հճ՞ճհձ ղձճջի՜ռ... 

2. 213՝—9՜ Ք՜ջճա չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ — Եդբ չ՜ոձ 

բ՛ջ ա՞՜ս՜ա՜ձձ ա՜ջ՟՜ջՠ՜է... 

Գ. 219՜—33՝ ԽԵ. Ի Պբջզ՜ջկՠձզ՜ո ՞ջճռձ հ՜ջ-

կ՜ջՠ՜է Յ՜խ՜՞ո ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձճսդՠ՜ձ — Զզ զ ՝՜-

խ՜՟ջՠ՜է կզ՜սճջճսդզսձձ /// դբյբպ ի՜կ՜ձ՞՜կ՜հձտ 

ՠձ զ հ՜ձոժա՝ձ՜՝՜ջ ՞ճէ, ձ՜ը զջ ///(ղ՜ջ. դՠջզ)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

202՝ Դ՜ջլՠ՜է ՜խ՜մՠկտ աի՜ձ՟զյճխո՟ զ ոկ՜ կզ 

կՠխ՜՟ջՠէ կՠա, ազ ճմ ՠդբ չ՜ոձ ՜խ՜ջպՠէճհ ա՝՜ձո 

ձ՜ըձՠ՜ռձ կՠջճռ լՠշձ՜ջժՠռ՜տ զ ՞ճջթո, ճջ զ չՠջ բջ 

տ՜ձ աժ՜ջ կՠջ, ՜հէ ՜հո ՠխՠս յ՜պծ՜շ ՞ջճսդՠ՜ձ ոճ-

ջ՜փ Ն՜ը, ազ չՠիձ զկ ՠս ՠջ՜ըպ՜սճջձ իջ՜կ՜հՠ՜ռ 

զձլ չծշ՜ս ՠջ՟կ՜ձ ՠս ժ՜յ՜ձ՜ռ ՜շձՠէ աՔ՜խճս՜թճհո, 

ազ ՜շ՜նզձ Ք՜խճս՜թճսզձ մբջ ի՜ս՜ձ, ազ զ պխ՜հճս-

դՠ՜ձձ բջ ՜ջ՜ջՠ՜է: Ես ՠջժջճջ՟, կՠջ ա՜ջկ՜ձ՜էճչ հ՜-

ձ՜ջ՞՜կՠթ՜ջճսդզսձձ Աոպճսթճհ, ճջ ՝՜ձ՜հ ա՝ՠջ՜ձ ՜-

ձ՜ջե՜ձզռ զ հր՞ճսպ ՜հէճռ: Մ՜ձ՜ս՜ձ՟ գձ՟ ՜ձհզղ՜մ՜-

ջճսդզսձ յ՜ջ՞ՠս՜պճսզձ, ճջ ձՠջ՞ճջթՠ՜ռ ՜շ կՠջո 

՜ձ՜ջե՜ձճսդզսձ ՠսո ՠս հ՜ղ՜ժՠջպ՜ժզռ ՠխ՝՜ջռ ՜խ՜-

մՠռՠ՜է ի՜ջժՠռ՜հփ Ես ՟ճստ ձՠջՠռբտ զկճսկ հ՜ձ՟՞ձճս-

դՠ՜ձո, ազ հրե՜ջճսդզսձ կպ՜ռո ՝շձ՜՟՜պՠ՜ռ, կճշ՜-



 

ձ՜էճչ ապժ՜ջճսդզսձո զկփ Զզ դե ՞պռզ զ ոկ՜ ՝՜ձ զձմ 

գոպ ի՜ծճսդՠ՜ձ կպ՜ռ լՠջճռ՚ Տՠ՜շձ ղձճջի ՠս ՞ճչճս-

դզսձ ՠս չՠիզձ զկճհ չ՜ջեճխզձ ՠս դՠ յ՜ժ՜ո ՠս ՜ձի՜-

ծճհ ՝՜ջՠոբջ ժ՜կ՜ռ լՠջճռ, կՠա էզռզ ՜ձճը՜ժ՜էճս-

դզսձ հՠխ՝՜հջ՜ժ՜ձ ՞դճռ լՠջճռփ Գջՠռ՜ս պըՠխթ կ՜-

պ՜կ՝՚ Յճչ՜ձբո յզպ՜ժ յՠպզ զ դվ՜ժ՜ձո ՊԿԴ 

(1415), զ չ՜ձտո Հՠջկճձզ, ՜շ ՟ջ՜ձ Սճսջ՝ Լճսո՜սճջ-

մզո ՠս ոճսջ՝ ՟՜կ՝՜ջ՜ձ՜ռ ոճսջ՝ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ՚ Տզ-

ջ՜պջճհ, Գջզ՞ճջզ ՠս ՜հէճռփ Ի ո՜ժ՜ս ժջդճսդզսձ ՠս զ 

չ՜ջե կ՜ձժ՜ձռ Սզճձզ ՠս զ վ՜շո ՠս զ ՞ճչՠոպ ՜սջի-

ձՠէճհձ հ՜կՠձ՜հձ ՜ջ՜ջ՜թճռ Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ հ՜-

սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

234՝ (1732դ) Յզղ՜պ՜ժ բ հԵո՜հճս Ք՜խվ՜թճսո 

Ա՝ջ՜ի՜կ չ՜ջ՟՜յՠպզձ, ճջ ՠպ զսջ իճ՞ՠթզձ ճջ՟զ ՠս 

թ՜շ՜հ՚ Նՠջոբո չ՜ջ՜՟յՠպզձ հզղ՜պ՜ժ հ՜սզպՠ՜ձ՜-

ժ՜ձ կզձմ զ կ՜ի: Ոջ բջ ո՜ ՞ջՠ՜է դվզձ ՊԿԴ (1415), ՠս 

՜հեկ ՠո՚ Իոկ՜բէ տ՜խ՜տզ էճժ ՜ձճս՜կ՝ պբջ Սպՠվ՜ձ-

ձճոո չՠջոպզձ ի՜ս՜տՠ՜է, զ կզ յ՜ջճսձ՜ժՠ՜է, ձճջճ-

՞ՠ՜է ժ՜ակՠռզ զ դվզձ ՌՃՀԱ (1732) կ՜ջպզ ԻԲ (22)փ 

Աջ՟, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ՜հոկ իճ՞ՠէզ ՝ճսջ՜ոպ՜ձզո գձ-

դՠշձՠէճչ հզղՠոնզտ ակՠխ՜սճջո ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ զ 

Քջզոպճոբ. ՜կբձփ 

1238 
Ժ Ո Ղ Ո Վ Ա Ծ Ո Յ  

 ԺԸ — XVIII 

ԳՐԻՉ՚ Ս՜ջ՞զո ՜՝խհ. Կ՜ջձՠռզփ 
ԹԵՐԹ՚ 467. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—4՝, 179՝—80՝, 185՝—6՝, 

327՝—9՝, 429՜—33՝, 345՝, 464՝—5՜, 466՜—7՝փ ՊՐԱԿ՚ 
3×1+Ա—ԺԵ×12 (ԺԵ 14) + Ա—ԺԲ×12 (ԺԲ 11) + Ա—ԺԲ×12 (Ե 
11, Թ, ԺԲ 10)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 20×13փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ-
՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 29փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜-
ղզփ 

  

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 5՜—18՝ Սժզա՝ձ ՠս յ՜պծ՜շ ՠջժճպ՜ո՜ձ 

կ՜ջ՞՜ջբզռ — Եջժճպ՜ո՜ձ կ՜ջ՞՜ջբտձ ճմ դբ զ կզճսկ 

ե՜կ՜ձ՜ժզ կ՜ջ՞՜ջբ՜ռ՜ձ... 

Բ. 19՜—185՜ [Նՠջոբոզ Լ՜կ՝ջճձ՜ռսճհ Մՠժձճս-

դզսձ ԺԲ կ՜ջ՞՜ջբզռ] 

Տՠո լՠշ. 1021, 2՝—67՝. 1/19՜—59՝փ 2/60՜—77՜փ 

3/77՜—90՜փ 4/90՝—8՝փ 5/99՜—106՜փ 6/106՜—8՝: 

7/108՝—14՜: 8/114՜—26՝: 9/126՝—33՜: 10/133՜—8՝փ 

11/138՝—76՝փ 12/176՝—85՜փ 

Գ. 187՜—327՝ [Բ՜ջ՟ճսխզկբճոզ Մ՜ջ՜խ՜ռսճհ 

Մՠժձճսդզսձ Վՠռրջբզռ] 

Տՠո լՠշ. 1659, 1՜—350՜. Ց՜ձժ/մզտփ Նը./մզտփ 1. 

՜/187՜—205՝փ ՝/205՝—18՝փ 2/218՝—34՝փ 3/234՝—41՝փ 

4/241՝—59՜փ 5/259՜—63՝փ 6/263՝—85՝փ 7/286՜—8՝: 

8/288՝—327՜փ Յզղ. դջ՞կ./մզտփ 

Դ. 330՜—428՝ [Պՠպջճոզ Հշճկժէ՜հՠռսճհ Հ՜-

կ՜շրպ ի՜ս՜տճսկձ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձճսդՠ՜ձ] 

Տՠո լՠշ. 129, 3՝—92՝. Յշն՝./330՜—1՜փ Ց՜ձժ/մզտփ 

՜/331՜—2՝փ ՝/332՝—41՝փ ՞/341՝—5՜փ ՟/345՜—53՜փ 

ՠ/353՝—6՝փ ա/356՝—9՝փ բ/360՜—85՜փ գ/385՜—90՝փ 

10/390՝—5՜փ ե/395՜—9՜փ ե՜/399՜—428՝փ Ց՜ձժ/մզտփ Յզղ. 

իՠխ./մզտփ 

Ե. 434՜—64՜ Հ՜պճս՜թ Սժրդճոզ հԱոպճս՜թ՜-

՝՜ձճսդՠձբ — Ըձլՠշճս՜թ ՠջջճջ՟. աոպՠխթկ՜ձբ ՜ղ-

ը՜ջիզ... ՠս չ՜ոձ ՜հոճջզժ բջ զ ժ՜ռճսդՠ՜ձ ՜ձկՠխճս-

դՠ՜ձփ Վՠջնձ ՜շ՜նձճհ կ՜ոզձ Սժրդճոզ ՜ոպճս՜թ՜-

՝՜ձճսդՠ՜ձփ (իկկպ. լՠշ. 125, 68՝)փ 

Զ. 465՝ Մ՜նճսմ — Յճջե՜կ չ՜ջ՟՜յՠպտ տ՜ջճա 

՜ոՠձ, ՞զծճսդզսձձ ժճս յ՜ժ՜ոզ զ ձՠջոբձ... ՠս ա՜ց-

ջ՜ձ ի՜ձբ ՠս ՜հէ ՝՜աճսկ արջճսդզսձ ճսձզ (12 պճխ)փ 

 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

185՜ Գթրխ մտձ՜խ կ՜պՠձզո, 

Աձ՜ջե՜ձ ՜՝ՠխ՜հ Կ՜ջձՠռզ Ս՜ջ՞զո, 

Յճսոճսկձ՜ոբջ պՠ՜ջռ՟ ի՜հռՠկ կՠժ Ոխճջկզոփ 

1239 
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Մ Ե Կ Ն Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  Ե Ր Կ Ո Տ Ա Ս Ա Ն  Մ Ա Ր Գ Ա Ր Է Ի Ց  
Եջաձժ՜ ԺԳ — XIII, ՌԽԸ — 1599 

ԳՐԻՉ՚ Մ՜ջ՟՜ջճո (ԺԳ ՟.), Ս՜ի՜ժ Եջաձժ՜ռզ (1599 դ.): 
ԹԵՐԹ՚ 395. մ՞ջճս՜թ՚ 206՝փ ՊՐԱԿ՚ 1×14+Դ—ԻԲ×8 (Դ, Զ, Ժ 

16, Ե, Թ 14, Ը 12, Ի 10, ԺԱ, ԻԲ 7, ԺԶ 6) + 1×2+Ա—ԺԶ×12 (ԺԶ 
9)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 19×13,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ 
ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջ (լՠշ. պ՜ջ՝ՠջ)փ ՏՈՂ՚ 21—23փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ 
ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ժ՜ձ՜մ 
կՠպ՜տո, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ճ՜ղճռփ ԺԲ—ԺԳ ՟.փ 1 (Ա) + 1 
(Բ), ոպ՜ռճս՜թ 1 դՠջդզ գձ՟է՜հձ՜ժզ ի՜պճսկզռ ՠս գձ՟ՠջժ՜հ-
ձ՜ժզ ՠաջ՜ի՜պճսկզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ՝ճէճջ՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ 
Ա՝՜ «/// Ըձդՠջռ[ճս՜թ] հԱշ՜ժ՜ռ — Ոջ՟ՠ՜ժ, ՠդբ զկ՜ոպճսձ էզ-
ձզռզ ոզջպ տճ...փ Պ՜սխճոզ ՜շ՜տ[ՠէճհձ] զ Կճջձդ՜ռսճռ Բ 
դխդ[ճհձ] գձդՠջռճս՜թ — Ես աճջո ՠ՟ Աոպճս՜թ հՠժՠխՠռզ ՜հո ՠձ. 



ձ՜ը ա՜շ՜տՠ՜[էո]...փ Բ՜՝՚ Պՠպջճո ՜շ՜տ[ՠէճհձ] զ Կ՜դճխ[զժբ] 
դխդզ — Ի ՝՜ռ դճդ՜վՠէ ՜հոճսիՠպՠս ա՜կՠձ՜հձ ՜խպՠխճսդզսձո 
...: Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճս. ՁԱ. Ոչ ճտ զռբ զ լբձն /// ճջ ճսձզռզ թ՜-
շ՜...փ Յ՜ս՞ճոպճո ԻԶ Վժ՜[ճսդզսձ] ոջ՝ճհձ Ա՟ջզ///փ Ասՠպ՜ջ՜ձ 
Մ՜պդբզ ՀԷ. — Ես պՠոՠ՜է աեճխճչճսջ՟ոըձ...փ Յ՜ս՞ճոպճո ԻԴ. 

Վժ՜հճսդզսձ ոճսջ՝ ի՜հջ՜յՠպզձ Կ՜էզձզժճոզ///»փ 
ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճսձ՜ռ՜թ: Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 2՜—395՜ Սջ՝ճհ ի՜սջ կՠջ Ա՝՝՜ Եվջՠկզ 

Մՠժձճսդզսձ ՠջժճպ՜ո՜ձ կ՜ջ՞՜ջբզռձ (2՜ Գջմզռ՚ զ 
ոպճջզձ էճսո՜ձռո. «Մՠժձճսդզսձ Նՠջոզոզ Լ՜կ՝ջր-
ձ՜ռսճհ բ, դբյբպ զ չՠջ ՜ձ՟ Եվջՠկզ ՜ոբ ՞ճէ, ճջ 
ոճսպ բ») 

Տՠո լՠշ. 1021, 2՝—67՝. 1/2՜—90՜փ 2/90՜—167՜փ 

3/167՝—71՝փ 4/171՝—86՜փ 5/186՝—205՜փ 6/205՜՝, 208՜—

12՜ («... զ իՠդ՜ձճոո աէճսջո զ Տՠ՜շձբ Իոջ՜բէ էճս՜ս///» 

գձ՟ի՜պճս՜թ ՠս ձճջզձ գձ՟րջզձ՜ժճս՜թ ՞ջմ՜վճըճսդՠ՜կ՝՚ 

208՜—12՜)փ 7/212՜—26՜փ 8/224՜—53՜փ 9/253՜—68՝փ 

10/268՝—82՝փ 11/282՝—372՝փ 12/373՝—95՜փ 

Բ. 395՝—6՜ Յ՜խ՜՞ո Յ՜ջճսդՠ՜ձ — Յ՜շձՠձ կՠ-

շՠ՜էտձ զ ի՜ո՜ջ՜ժ հ՜ջճսդՠ՜ձ ճխն ՠս ՜ձ՜ջ՜պ կ՜ջ-

կձճչ... աճսջ՜ըճսդզսձ ՜սՠպ՜ջ՜ձբ լՠա, ազ ՟՜պ՜-

յ՜ջպՠ՜էձ ՜հեկ ՜ջ՟՜ջեռ՜սփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

1. 85՜ Ոչ բ զկ՜ոպճսձ ՠս զկ՜ոռզ ա՜հո ի՜ձծ՜-

ջՠխ ՠս թ՜ձզռբ ա՜հո. աՄ՜ջ՟՜ջճո հզղՠ՜փ 

86՜ Ախ՜մՠկ հզղՠէ աՠխժՠէզո՚ աՄ՜ջ՟՜ջճոփ 

2. 267՜ (Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո) Ոչ ՠխ՝՜հջ, ակՠ-

խ՜սճջ՚ Եջաձժ՜ռզ Ս՜ի՜ժ ՠջբռո հզղՠ՜ զ Տբջփ 

395՜ Գջՠռ՜ս ՞զջտո` լՠշ՜կ՝ ՜ձ՜ջե՜ձ ՠս ՜ձ-

յզպ՜ձ Ս՜ի՜ժ ՠջզռճսո, զ տ՜խ՜տձ Եջաձժ՜ձ, դվ՜-

ժ՜ձզձ ՌԽԸ (1599), հզղ՜պ՜ժ զձլ ՠս թձ՜սխ՜ռձ զկճհփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 207՜ Ի ՌՄԺԶ (1767) դճսճն ՠս իճժպՠկ՝ՠջզ Ըփ 

Աջ՟, ՠո՚ հԵս՟ճժզ՜ռզ Պ՜ոկ՜ծզ պզջ՜ռճս Ասՠպզտզ 

ճջ՟զ կՠխ՜յ՜ջպ ՜ձճս՜կ՝ ՠսՠդ՚ Յ՜ժճ՝ ՟յզջո, ոյ՜-

ո՜սճջ Սջ՝ճռ Ք՜շ՜ոձզռ ՠժՠխՠռսճհձ, ա՞զջտո ա՜հո, 

ճջ ժճմզ Մՠժձճսդզսձ ԲԺ—՜ձ կ՜ջ՞՜ջբզռ, զ ՝՜աճսկ 

ե՜կ՜ձ՜ժ՜ռ ՠպճս հզղ՜պ՜ժ Սջ՝ճհ Աոպճս՜թ՜բն Ադճ-

շճհձ կզ՜՝՜ձ ի՜ձ՞ճսռՠ՜է իճ՞զէճհո Գբճջ՞ չ՜ջ՟՜յՠ-

պզ ոյ՜ո՜սճջ՚ Մզձ՜ո չ՜ջ՟՜յՠպզձ: Ոջճհ պՠոՠ՜է 

ազխլո ՠս ավ՜վ՜քո ՜շ ՜հո ոճսջ՝ կ՜պՠ՜ձո, չ՜ոձ ճ-

ջճհ գոպ ըձ՟ջճհ ոջպզ ոճջ՜, ՠպճս հզղ՜պ՜ժ զ չ՜հՠ-

էճսկձ ՜ձլզձ զսջճհ, ճջտ՜ձ զձտձ ժՠձ՟՜ձզ բ, հզղՠոռբ զ 

կ՜տճսջ հ՜խրդո ակՠա ՠս ակՠջ թձրխոձ, ՠս զձտձ հզղՠ՜է 

էզռզ ՜շ՜նզ Քջզոպճոզփ Ես աժձզ զսջ, ճջտ ի՜ձ՟զյզձ 

ոջ՝ճհ կ՜պՠձզո զ ոճսջ՝ ՞ՠջ՜իշմ՜ժ ՠս ՜ձհ՜խդՠէզ Ա-

դճշձ՚ գձդՠշձճսէ ժ՜կ րջզձ՜ժՠէճչ, ձ՜ը՜յբո ա՜շ՜-

նզձ ՞թճխոձ ՠս ա՜ղը՜պճխոձ ոճհձ ՞ջտզո, իճսոժ հՠպճհ՚ 

աչՠջճյ՞ջՠ՜է ըխծճսժ ՠս կՠխո՜կ՜թ՚ Յ՜ժճ՝ո, աժՠձ՟՜-

ձզո ՠս աձձնՠռՠ՜էոձ զկ հզղՠոռՠձ զ հՠջժձ՜՞ձ՜ռ հ՜խր-

դո զսջՠ՜ձռ կզճչ Հ՜հջ կՠջզս: Ես հզղճխտձ հզղՠ՜է էզձզձ 

՜ոպ ՠս ի՜ձ՟ՠջլՠ՜էձ. ՜կբձփ 

2. 63՝ (ԺԸ ՟., զ ոպ. էճսո՜ձռո) Մՠխ՜հ Տՠ՜շձ Աո-

պճսթճհ, ձճս՜ոպ ՠս պ՜շ՜յՠ՜է ճ՞զո` Գջզ՞ճջ ՜-

ձճս՜կ՝ կզ՜հձ էջեռ ՠս ճջ կՠա Ոխճջկզ ՜ո՜ռբ Աոպճ-

ս՜թ զսջ ՝զսջ՜յ՜պզժ յ՜ջ՞ՠսՠոռբ. ՜կբձփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 61՝, 62՝, 111՝, 208՝, 394՝ Գզջտո 

Սճսջ՝ Էնկզ՜թձ՜հ բփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ Բ՝. Ոջ զ ճջ-

՟՜ռ ՜ո՜ռ, դբ. Զզ՛ձմ բ, ճջ պՠո՜տ ժ՜կ ազձմ բ, ճջ վՠ-

ո՜հձ ՠս հճջե՜կ բփ 
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 ԺԸ — XVIII 

ԳՐԻՉ՚ Խ՜մ՜պճսջ Կ. Պրէոՠռզփ 
ԹԵՐԹ՚ 234. մ՞ջճս՜թ՚ 80՜՝, 233՜—4՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—

Ը×10+Ա—ԺԳ×10+2×12փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 20,8×15,8փ 
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձ՚ 2՜—210՝, կզ՜ոզսձ՚ 211՜—32՝փ ԳԻՐ՚ ձր-
պջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 30փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ 
պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ իձ՜պզյ Պ՜ջա՜պճսկ՜ջզ դՠջդՠջ, կ՜ոձ 
յ՜պ՜շզժ յ՜իյ՜ձ՜ժզ, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ Ճ՜ղճռ (իձ՜պզյ), 2+2 (1 ՠս 4 
ոճոձլճս՜թ)փ Կ՜ջ՟՜է՚ բն 210 «///ռՠձ ա՜ձ՟՜ոպ՜ձձ. Ք՜ջճա 
Սճսջ՝ Խ՜մզսո: Ախրդտ — Պ՜իյ՜ձզմ: Ես ՜յ՜. Խճձ՜ջիՠռճ ՠս 
Այջՠռճ...»: Էն 214 Շ՜՝՜դ, ԱՁ. Տրձ բ ոջ՝ճռձ Թ՜՟բճոզ ՜շ՜տՠ-
էճհձ կՠջճհ ՠս Ս՜ձ՟՜ըպճհ...: Էն 223 ///է՜հ 9 իկջ.փ Ս՜խկճո՚ Սճսջ՝ 
բ պ՜ծ՜ջ տճ... Ահէ ՜ջ՟, Քջզոպճո հ՜ջճսռՠ՜է բ. 15 ՞է. 20 իկջ. 
///»փ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1՜—79՝ Գզջտ Մՠժձճսդզսձ Եջՠկզ՜հզ կ՜ջ-

՞՜ջբճսդՠ՜ձ. Գճղ չ՜ջ՟՜յՠպզձ Մըզդ՜ջ՜հ Հ՜կ՜-
շրպ կՠժձճսդզսձ կ՜ջ՞՜ջբճսդՠ՜ձ Եջՠկզ՜հզ ՠս ձ՜-
ը՜՟ջճսդզսձ 

Տՠո լՠշ. 1216, 218՜—422՝. Յշն՝./2՜՝փ Յրի՜ձձճս 

Ոոժՠ՝ՠջ՜ձզ /2՝—3՜փ § 1/՜—թ՝/3՜—69՜փ 2/69՜—72՝փ 

3/72՝—8՝փ 4/79՜՝փ (Վջն.՚ «... Կ՜պ՜ջճսկձ ՠխՠս Եջՠկզ՜հ 

կ՜ջ՞՜ջբզ կՠժձճսդզսձո»)փ 

Բ. 81՜—210՝ Գզջտ Մՠժձճսդՠ՜ձ Եաՠժզբէզ կ՜ջ-

՞՜ջբզձ ՜ջ՜ջՠ՜է Մՠթզ չ՜ջ՟՜յՠպզձ Եո՜հՠ՜հ, ճջ 
բջ զ Նզծ ՞՜ս՜շզձ ՠս բջ չ՜ջե՜յՠպ Մՠթզձ Յրի՜ձ-
ձճս Ոջճպձՠռսճհձ զ դճսզձ Հ՜հճռ ՉԾ ՠս Բ (1303) 

— 81՝ Ի ըձ՟ջճհ Տՠ՜շձ Սպՠվ՜ձձճոզ Սզսձՠ՜ռ 

ձ՜ի՜ձ՞զձ չՠջ՜՟զպճխզ, ՜ջ՜ջՠ՜է Հ՜ս՜տճսկձ կՠժ-
ձճսդՠ՜ձ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ կ՜ջ՞՜ջբզձ Եաՠժզբէզ ՠջ-



 

ն՜ձզժ չ՜ջ՟՜յՠպզձ Եո՜հՠ՜հ, ճջ զ Հ՜հժ՜աՠ՜ձ 
պճիկբ զ Նզծ ՞՜ս՜շբ — Յ՜ձլձ ՜շՠ՜է գձժ՜է՜հ ա՜հո 

իջ՜կ՜ձ տճ... 

82՜—3՝ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձ Վՠջէճսթճսդզսձ կ՜ջ՞՜ջբ-

ճսդՠ՜ձ Եաՠժզբէզ — Աոպճս՜թ՜հզձ ՜ջ՜ջմ՜՞ճջթ 

Բ՜ձզ ժջժզձ բճսդՠ՜կ՝...  

՜. 83՝—105՜ [Տՠոէզ ՜շ՜նզձ — Բ՜ձ.] Ես ՠխՠս 

հ՜կզձ ՠջՠոձճջ՟զ հ՜կոՠ՜ձձ մճջջճջ՟...փ Մՠժձճսդ. Զՠ-

ջՠոձՠջճջ՟ ՜ո՜ռՠ՜է ՜կ՟ ճկ՜ձտ ահճ՝ՠէՠ՜ձձ ժ՜ջթՠ-

ռզձ... 

՝. 105՜—16՜ Տՠոզէ ՠջժջճջ՟ — Սժզա՝ձ ՜շձբ 

՜հեկ ՠջժջճջ՟ պՠոէՠ՜ձո կ՜տջ՜՞ճհձ տ՜ձ ա՜շ՜նզ-

ձձ... 

՞. 116՜—39՜ [Ճ՜շ ՠջջճջ՟ — Բ՜ձ.] Ես ՠխՠս հ՜-

կզձ չՠռՠջճջ՟զ հ՜կոՠ՜ձձ Ե—ՠջրճջ՟...փ Մՠժձճսդ. Յ՜հ-

պձզ բ, ազ կ՜ջ՞՜ջբո գձ՟ Յՠտճձզ՜ ՞ՠջՠռ՜ս... 

՟. 139՝—45՜ Աշ՜ժ չ՜ոձ ՜ջթճսՠ՜ռ — [Բ՜ձ.] 

Ես ՠխՠս ՝՜ձ Տՠ՜շձ ՜շ զո ՠս ՜ոբ. Ոջ՟զ կ՜ջ՟ճհ յ՜պ-

կՠ՜...փ [Մՠժձճսդ.] Ասջզձ՜ժ՜ս ՜շձՠէ ձկ՜ ակ՜ջ՞՜ջբ-

ճսդզսձ իջ՜կ՜հբ... 

ՠ. 145՜—6՝ Ոխ՝ զ չՠջ՜ զղը՜ձզձ Իոջ՜բէզ — 

Բձ՜սճջՠ՜է բ զ ՝ձճսդՠ՜ձ ՜կՠձ՜հձ ժՠձ՟՜ձՠ՜ռ... 

ա. 146՝—54՜ Աշ թՠջո Տ՜ձձ Իոջ՜բէզ — [Բ՜ձ.] 

Ես ՠխՠս հ՜կզձ Է—ՠջրճջ՟զ հ՜կոՠ՜ձձ իզձ՞ՠջճջ՟զ...փ 

[Մՠժձճսդ.] Տՠոզէձ ճջ ձ՜ըտ՜ձ ա՜հո բջ, զ Զ—ՠջճջ՟ 

՜կզոձ բջ... 

բ. 154՜՝ Աշ ճջ՟զոձ Ակճձ՜հ — Աոպ՜ձրջ զ չՠ-

ջ՜ ՜կճձ՜ռսճռձ վճըբ ակ՜ջ՞՜ջբճսդզսձո... 

գ. 154՝—63՜ Աշ ճջ՟զոձ Իոջ՜բէզ — [Բ՜ձ.] Ես 

ՠխՠս ՝՜ձ Տՠ՜շձ ՜շ զո ՠս ՜ոբ. Ես ՟ճս ճջ՟զ կ՜ջ՟ճհ...փ 

[Մՠժձճսդ.] Փճըՠ՜ռ ՟՜ջլՠ՜է ա՝՜ձձ զ չՠջ՜ Տ՜ձձ 

Իոջ՜բէզ... 

դ. 163՜—4՜ Ի չՠջ՜հ ճջ՟սճհձ Ակճձ՜հ — Յ՜կզձ 

Լ—ՠջճջր՟զ Ծ—ՠջՠժզ ՠս ՞ՠջճսդՠ՜ձ... 

ե. 164՜ Ի չՠջ՜հ Մճչ՜՝ճս — Մճչ՜՝՜ռզտո ՠս 

ոճտ՜հ հճջ՟սճռձ Ղօպ՜հ ՠձ... 

ե՜. 164՜՝ Ի չՠջ՜ Ե՟ճչկ՜հ — Ե՟ճկ Եո՜ս 

՜ձճս՜ձՠռ՜ս չ՜ոձ ՠջժջ՜ոզջճսդՠ՜ձ... 

ե՝. 164՝ Ի չՠջ՜հ վխըղպ՜ռսճռձ — [Բ՜ձ.] Վ՜ոձ 

՜հ՟ճջզժ ՜հոյբո ՜ոբ Ա՟ճձ՜հզ Տբջ...փ [Մՠժձճսդ.] Մ՜-

ժ՜՞ջճսդզսձ զ չՠջ՜ վխըղպ՜ռսճռձ ՜ոբ... 

ե՞. 164՝—6՜ Ի չՠջ՜ Տզսջճոզ — Տզսջճո ճջ բ 

Ծճսջ ՠս հՠպճհ ժճմՠռ՜ս Սճսջ... 

ե՟. 166՜—8՜ Ոխ՝ զ չՠջ՜ Տզսջճոզ — Կճջոպՠ-

՜ձձ րջզձ՜ժ՜ռձ ՜ո՜ռ հ՜շ՜ն՜պՠոճսդՠ՜կ՝ձ... 

եՠ. 168՜—70՝ Ի չՠջ՜ զղը՜ձզձ Ծճսջ՜հ — Աջ՟, 

ճկ՜ձտ հ՜շ՜նզձ կՠժձմ՜ռձ Ոջճ՞զձբո... 

եա. 170՝—1՜ Ի չՠջ՜ Տզսջճոզ — [Բ՜ձ.] Ես ՠխՠս 

՝՜ձ Տՠ՜շձ ՜շ զո...փ [Մՠժձճսդ.] Սզ՟ճձ՚ Ծ՜հ՟՜ձ ժճ-

մՠռ՜ս ՠս ՜հեկ Ս՜զպ բ... 

եբ. 171՜—2՝ Ի չՠջ՜ Ե՞զյպճոզ ՠս վ՜ջ՜սճձզ՚ 

դ՜՞՜սճջզձ ՠ՞զյպ՜ռսճռ — Ե՞զյպճո դ՜ջ՞կ՜ձզ՚ 

Եջժ՜դզ ի՜էճռ... 

եգ. 172՝—3՝ Դ՜ջլՠ՜է զ չՠջ՜ Ե՞զյպճոզ — 

[Բ՜ձ.] Ես ՠխՠս զ տո՜ձՠջճջ՟զ ՠս հՠսդձՠջճջ՟զ ՜կզձ...փ 

[Մՠժձճսդ.] Զ՜հո դզս ե՜կ՜ձ՜ժզ ճմ գոպ ժ՜ջ՞զ... 

եդ. 173՝—4՜ Դ՜ջլՠ՜է զ չՠջ՜ Ե՞զյպճոզ — 

[Բ՜ձ.] Ես ՠխՠս զ կՠպ՜ո՜ձՠջճջ՟զ ՜կզ...փ [Մՠժձճսդ.] 

Նճհձյբո ՠս ՜ոպ ազսջ ՞ՠջճսդՠ՜ձ ե՜կ՜ձ՜ժձ ՟ձբ... 

զ. 174՜—5՝ Դ՜ջլՠ՜է զ չՠջ՜հ Ե՞զյպճոզ — 

[Բ՜ձ.] Ես ՠխՠս կՠպ՜ո՜ձՠջճջ՟զ հ՜կՠ՜ձձ ՠրճջ՟զ...փ 

[Մՠժձճսդ.] Ոմ գձ՟ չ՜հջ թ՜ըբջ ահ՜սՠէՠ՜է յ՜պ՞՜կ... 

զ՜. 175՝—6՜ Դ՜ջլՠ՜է զ չՠջ՜ ՠ՞զյպ՜ռսճռ 

դ՜՞՜սճջզձ — [Բ՜ձ.] Ես ՠխՠս հ՜կզձ ՠջժճպ՜ո՜ձՠ-

ջճջ՟զ հ՜կոՠ՜ձձ...փ [Մՠժձճսդ.] Ոխ՝ո իջ՜կ՜ձ պ՜ 

՞ջՠէ... 

զ՝. 176՜—7՜ Ոխ՝տ զ չՠջ՜հ վ՜ջ՜սճձզ ՠս Ե-

՞զյպճո — Ոխ՝՜ջժճստ ՜շ ժջժզձ կզպո ՝ՠջՠձ... 

զ՞. 177՜—9՜ Աշ ճջ՟զոձ Յ՜ժճ՝ճս — Եջժջճջ՟բ 

՟՜ջլՠ՜է չ՜ոձ ՟զպզձ ՠս ՜ջ՟՜ջճհձ... 

զ՟. 179՝—81՝ Աշ իճչզսոձ Իոջ՜բէզ — [Բ՜ձ.] Ես 

ՠխՠս Տՠ՜շձ ՜շ զո...փ [Մՠժձճսդ.] Ահեկ ՜շ զղը՜ձո ՠս 

՜շ՜նձճջ՟ոձ ՟ձբ ա՟՜պ՜ոպ՜ձո... 

զՠ. 181՝—2՝ Ի չՠջ՜ ՠ՟ճչկ՜հՠռսճռձ — Ս՜ժ՜ս 

զձմ հ՜շ՜ն՜՞ճհձ գձ՟ ՜հէ իՠդ՜ձճոո... 

զա. 182՝—4՜ Ի չՠջ՜ էՠջ՜ձռձ Իոջ՜բէզ — Զ՞՜էզ 

էՠջ՜ձռձ Հջբ՜ոպ՜ձզ պ՜հ ՜սՠպզո... 

զբ. 184՝—7՝ Վ՜ոձ հ՜ջճսդՠ՜ձ — Ի ի՜ջռձ ՜-

շ՜նձճռ ՠս չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռձ ոջ՝ճռ... 

զգ. 187՝—9՜ Ի չՠջ՜ Գճչ՞՜ — [Բ՜ձ.] Ես ՠխՠս 

՝՜ձ Տՠ՜շձ ՜շ զո ՠս ՜ոբ. Ոջ՟զ կ՜ջ՟ճհ...փ [Մՠժձճսդ.] 

Ն՜ը ՞զպՠէ յ՜ջպ բ, ազ Այօխզձ՜ջ... 

զդ. 189՜—91՜ Ի չՠջ՜ Գճչ՞՜հ — Յ՜շ՜նձճսկձո 

ա՞՜էձ ՜ո՜ռ ՠս հՠջժջճջ՟զո աժճպճջճսկձ... 

է. 191՜—210՜ Վ՜ոձ ղզձճս՜թճհ պ՜ծ՜ջզձ — Ի 

ոժզա՝ձ տձձճսդՠ՜ձո ձ՜ը, զոժ ա՜հո պՠխՠժ՜ձ՜կտ ՜-

շՠ՜է ՟զռզ զ իզկճսձո Նճջ Սզճձզ... ՜կբձփ 

— 210՜ Վՠջն՜՝՜ձճսդզսձ Եո՜հՠ՜հ չ՜ջե՜յՠ-

պզ, ճջ բջ զ Նզծ ՞՜ս՜շբ — Աջ՟, գոպ ի՜հռկ՜ձ ի՜ծճս-

դՠ՜ձ ՝՜ջՠոբջ ժ՜կ՜ռ... 

— 120՜՝ Յՠպ ՜ս՜ջպկ՜ձ ՞ջճռոփ Թճսխդ գձթ՜-

հ՜ժ՜ձ հԵո՜հՠ՜հ չ՜ջ՟՜յՠպզ ՜շ պբջ Սպՠվ՜ձձճո 
Սզսձՠ՜ռ ՜ջիզՠյզոժճյճոզ — Աջիզ՜ժ՜ձ ՠս ոջ՝՜-

ա՜ձ տ՜սմ՜յՠպ... 

— 210՝ Պ՜պ՜ոը՜ձզ ղձճջի՜ժ՜էճսդՠ՜ձ պՠ-

՜շձ Սպՠվ՜ձձճոզ ՜շ չ՜ջ՟՜յՠպձ հԵո՜հՠ՜հ — 

Յզոճսո՜ժ՜ձ ի՜կ՜էո՜ջ՜ձ՜ռձ յՠպ... զ վ՜շո Աոպճս-

թճհ ՠս զ յ՜ջթ՜ձո կՠջփ 

Գ. 211՜—32՜ Ծ՜շ ժՠձ՜ռ, ՜հոզձտձ՚ արջճսդզսձ 

ՠս ՞ՠջ՜ա՜ձռճսդզսձ ոջ՝՜աձ՜՞ճսձՠխ յ՜պ՜ջ՜՞զձ 



՜ջպ՜ի՜ձՠ՜է զ է՜պզձ՜ռսճռ ՠս ղ՜ջ՜՟ջՠ՜է զ ի՜հ-
ժ՜ժ՜ձ էՠաճս զ Պՠպջճոբ չ՜ջ՟՜յՠպբ Թզցէզաՠռսճհ 
հ՜կզ Տՠ՜շձ 1747 ՟ՠժպՠկ՝ՠջզ 24 

— 211՜—2՜ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձճսդզսձ — Սջ՝՜ա՜ձ 

ի՜ջոձ Եջ՞ ՠջ՞ճռզձ ե՜կ՜ձՠ՜է... 

1. 212՜—3՝ Խճժճսկձ ՜շ՜նձՠջճջ՟ — Ակՠձ՜հձ 

ծղկ՜ջզպ ժջրձ յ՜ջպզ ճսձՠէ այ՜պ՜ջ՜՞ զկձ... 

2. 214՜—6՜ Խճժճսկձ ՠջժջճջ՟ — Ն՜ը կպ՜-

թՠ՜... 

3. 216՜—7՝ Խճժճսկձ ՠջջճջ՟ — Ըոպ ՜կՠձ՜հձ ր-

ջզձ՜ռ... 

4. 217՝—9՜ Խճժճսկձ մճջջջճջ՟ — 0ջբձձ ՠջ՜ը-

պ՜՞զպճսդՠ՜ձ... 

5. 219՜—21՜ Խճժճսկձ իզձ՞ՠջճջ՟ — Աոպճս՜թ 

կՠխտ ՞ճէճչ ՜ձ՜ջ՞՜ձտ... 

6. 221՝—3՝ Խճժճսկձ չՠռՠջճջ՟ — Պ՜պ՜ջ՜՞ձ բ 

յ՜իյ՜ձզմ ՜ղը՜ջիզ... 

7. 224՜—32՜ Խճժճսկձ ՠրդձՠջճջ՟ — Աշ զ ի՜-

կ՜շրպՠէ կզճչ ՝՜ձզս... ՜հէ մ՜ջձ ա՝՜ջզձ մ՜ջ՜մ՜ջ գձ-

ժ՜է՜սփ 

Դ. 232՝ Տ՜խ ՜ոՠէ զ յ՜պ՜ջ՜՞զ, զ չՠջ՜հ 

կ՜ջկձճհ ՠս ՜ջՠ՜ձձ Քջզոպճոզ Փջժմզձ կՠջճհ («Պՠ-
պջճո») — Պ՜ձթ՜հ ոզջպ զկ կզղպ ՞ճչՠէճչ աըճջիճսջ՟ 

կ՜ջկձճհձ Յզոճսոՠ՜ձ, /Ցձթ՜ոռբ էՠաճսո պ՜ջ՜ե՜կ ՠջ-

՞ճչ յ՜պճս՜ժ՜ձ ՜ջՠ՜ձ... Զ՜հո պ՜խո ՠջ՞ՠ՜ ՠս ՜ո՜ 

Լՠաճսզ ՞ճսձճչփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

210՝ Պրէոՠռզ Խ՜մպճսջ ՞ջզմո՚ զ՝ջ չ՜ջ՟՜յՠպո, 

հզղՠռբտ զ Քջզոպճոփ 

1241 
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Մ Ե Կ Ն Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  Ե Զ Ե Կ Ի Է Լ Ի  Մ Ա Ր Գ Ա Ր Է Ո Ւ Թ Ե Ա Ն  
Ակզդ ՌԿԱ — 1612 

ԳՐԻՉ՚ Սպՠվ՜ձճո տիհ.փ ՍՏԱՑՈՂ՚ Սպՠվ՜ձճո Ե՟ՠոզ՜ռզփ 
ԹԵՐԹ՚ 317. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—2՝, 315՜—7՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—Ի-

Է×12 (Գ 7, ԻԷ 10)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 19,8×14,5փ ԳՐՈՒ-
ԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 23փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ 
ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ 
ժպ՜սփ 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 7՜փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 3՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ 
Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ճ՜ղճռփ ԺԱ—ԺԲ ՟՟.փ 2 (Ա—
Բ) + 2 (Գ—Դ), ոպ՜ռճս՜թ ՠջժճս դՠջդՠջզ գձ՟է՜հձ՜ժզ ՠջժպ՜-
ժճսկզռ ՠս գձ՟ՠջժ՜հձ՜ժզ ՠաջ՜ի՜պճսկզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, 
ճսխխ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ Գ՝, Դ՜, Գ՜, Դ՝ «/// զտճչզ ՜ձ-
ռ՜ձ ղճսջն ՠժՠ՜է աձճտճչտ... զ Քջզոպճո Յզոճսո հ՜կՠձ՜հձ ՜ա՞ո 
հ՜սզպՠձզռ///». Գ՝ «Ըձդՠջռճս՜թ՚ Զ. հԵոՠ՜ կ՜ջ՞՜ջբ. Նճջճ՞ՠ-
ռ՜ջճստ ՜շ զո ժխազտ...»փ Դ՝ «Ըձդՠջռճս՜թ Է. Յՠվՠո՜ռսճռ դխդզձ 
Պ՜սխճոզ — Վ՜ոձ ՜հոճջզժ ՟ձՠկ թճսձջ ՜շ Հ՜հջ Տՠ՜շձ կՠ-
ջճհ...»փ Բ՜, Ա՝, Բ՝, Ա՜ «///Զզ ՜հոյբո ՜ոբ Տբջ. Ոջյբո Աոպճս՜թ 
զ չՠջ՜ եճխճչջ՟ՠ՜ձ՟... ճսոպզ ՠէ՜ձզռբ ՠխՠկձ///». Ա՝ «Ըձդՠջ-
ռճս՜թ Թ. Յճչ՝՜հ Բ — Ոչ բ ՟՜...»փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. պՠխ—պՠխ ռՠռ՜ժՠջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ 
կ՜ղճս՜թ ՠս տՠջթճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 3՜—313՜ Ի ըձ՟ջճհ պբջ Սպՠվ՜ձճոզ Սզս-

ձՠ՜ռ ձ՜ի՜ձ՞զձ չՠջ՜՟զպճխզ ՜ջ՜ջՠ՜է Հ՜ս՜տճս-
կձ կՠժձճսդՠ՜ձ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ կ՜ջ՞՜ջբճսդՠ՜ձձ 
Եաՠժզբէզ ձճս՜ոպ չ՜ջ՟՜յՠպզ Եո՜հՠ՜ Հ՜հժ՜աՠ-
՜ձ պճիկզ 

Տՠո լՠշ. 1240, 81՜—210՝փ Ըձթ՜հ՜ժ՜ձ /մզտփ 

Յշն՝./3՜—6՝փ § ՜—է/7՜—312՝ (ըճջ՜՞զջ՚ «եՠ. Ի չՠջ՜ 

զղը՜ձզձ Տզսջճոզ, եա. Ի չՠջ՜ Սզ՟ճձզ»)փ Վՠջն՜՝՜ձճս-

դզսձ/312՝—3՜փ Թճսխդ գձթ՜հ՜ժ՜ձ /մզտփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ/մզտփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ Եաՠժզբէ կ՜ջ՞՜ջբ ոճսջ՝ ՞ջճռձ. 

Փ՜շտ... Հ՜սջ ՠս Ոջ՟սճհձ ՠս Հճ՞սճհձ ոջ՝ճհ, ճջ ՠպ ար-

ջճսդզսձ ՠս ժ՜ջճխճսդզսձ ՠս ո՜պ՜ջ ՠխՠս ՜յզժ՜ջ թ՜-

շ՜հզո ՠս վ՜ձ՜տզ ՜ձզկ՜ոպ ՞ջմզ զ աջ՜ս ՠս հ՜ս՜ջպ 

ի՜ո՜ձզէ հ՜հոկ գխլ՜էզ ՠս իճ՞բղճսձմ ՞ՠջ՜իջ՜ղ կ՜պՠ-

ձզո Մՠժձճսդՠ՜ձ կ՜ջ՞՜ջբզձ Եաՠժզեսէզ: Ի է՜ս ՠս գձ-

պզջ ՜սջզձ՜ժբ Յճի՜ձձզոզ Եաըձժ՜ռսճհ չ՜ջ՟՜յՠ-

պզ, աճջ ղձճջիզս Տՠ՜շձ ոժո՜հ ՠս ճխճջկճսդՠ՜կ՝ ձճ-

ջզձ հ՜ձժ ՠէՠ՜է հ՜ս՜ջպՠռ՜ս պ՜շո կՠժձճսդՠ՜ձ կ՜ջ-

՞՜ջբզձ Եաՠժզբէզ: Ոջ կՠթ իշՠպճջձ ՠս զկ՜ոպ՜ոբջձ 

տ՜ն ՠս ՜ձհ՜խդ վզէզոճվ՜հձ Սզսձՠ՜ռ ձ՜ի՜ձ՞զձ չՠ-

ջ՜՟զպճխզձ՚ պբջ Սպՠվ՜ձձճո ՜ջիՠյզոժճյճոձ ըձ՟-

ջՠ՜է ՠխՠս ՠջզռո ՠջ՜ձՠ՜է` ՠջն՜ձզժ ջ՜՝ճսձճհձ Եո՜-

հՠ՜հփ Զճջճհ աի՜հռճս՜թո ձճջզձ ՠս ավ՜վ՜՞ պՠձմ՜ձ՜-

ռձ էռՠ՜է ժ՜պ՜ջՠ՜ռ` Մՠթ չ՜ջ՟՜յՠպզձ Եո՜հզ ի՜-

ս՜տկ՜կ՝ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ կ՜ջ՞՜ջբզո Մՠժձճսդզսձձ 

ի՜կՠխ ՠս ի՜կ՜շ՜սպ պՠոճսդՠ՜կ՝փ Զճջ ՠս ձճհձ վ՜-

վ՜՞ ռ՜ձժճսդՠ՜ձ ոզջճհ ՜ձժՠ՜է ՠխՠս զ կզպո ՠս զ 

ըճջիճսջ՟ո ձճջգձթ՜հ չ՜ջ՟՜յՠպզձ՚ Յճի՜ձձզոզձ Ե-

՟ՠո՜ռսճհձ ՠս չ՜շՠռ՜ս ոզջճչ զ ՟բկ Մՠժձճսդՠ՜ձ Ե-

աՠժզ՜ կ՜ջ՞՜ջբզձ, ճջ ՠս ի՜ջժ ՠ՟ՠ՜է կՠա չ՜ոձ ՞ջճս-

դՠ՜ձ ոճսջ՝ պ՜շզոփ Զճջ ՠս կՠտ հ՜ձլձ ՜շՠ՜է ժ՜ջճ-

խճսդՠ՜կ՝ձ Աոպճսթճհ ՞ջՠ՜է ժ՜պ՜ջՠռ՜տ ՠս ազխլ 

վ՜վ՜՞՜ձ՜ռ ձճջ՜ էռ՜տ: Ոջճհ էզռզ ո՜ հզղ՜պ՜ժ զսջձ 

ՠս իճ՞ՠսճջ իօջձ ՠս չ՜ջե՜յՠպզձ զսջճհ՚ պբջ Սջ՜յզ-

ճձ չ՜ջ՟՜յՠպզձ ՠս կ՜ջկձ՜սճջ թձօխ՜ռձ զսջ՚ պբջ 

Յճչ՜ձբո կ՜տջ՜կզպ տ՜ի՜ձ՜հզձ ՠս կօջձ՚ կ՜ի՟՜ոզ 

Զկջճսդզձ ՠս կՠթ իօջձ՚ կ՜ի՟՜ոզ Ե՜խճսյզձ ՠս ի՜ն-

սճհձ զջճհ՚ կ՜ի՟՜ոզ Մ՜ջզ՜կզձ ՠս իրջձՠխ՝րջձ՚ Ղ՜-

ա՜ջզձ ՠս իրջտըսՠջձ՚ Ղըկազձ ՠս ՠխ՝րջձ՚ Դ՜ձզբէզձ ՠս 

՜հէ ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռձ ժՠձ՟՜ձՠ՜ռ ՠս 



 

ի՜ձ՞ճսռՠէճռձ, ազ էզռզ ո՜ հզղ՜պ՜ժ զ ՟ճսշձ հՈսշի՜-

հճհ Բ՜ջլջ՜ի՜հՠ՜ռ Սճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թձզձփ Աջ՟, ՠ-

խՠս ոժզա՝ձ ՞դճսդՠ՜ձ իճ՞զ՜՝ճսխը պ՜շզո Մՠժձճսդՠ-

՜ձ կ՜ջ՞՜ջբզձ Եաՠժզբէզ զ կ՜հջ՜տ՜խ՜տո հԱկզդ, ճջ 

ժ՜պ՜ջՠռ՜ս ոՠ՜ս ՞զջ ՞ջճռո գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սջ՝ճհ 

Կզջ՜ժճոզ ՠս կրջ ձճջ՜ Յճսխզպ՜, լՠշ՜կ՝ վթճսձ ՠս 

ող՜է՜կզպ ՞ջմզ՚ Սպՠվ՜ձճոզ, ՜ձճս՜կ՝ կզ՜հձ տ՜ի՜-

ձ՜հզ, ճջ ա՜ձճսձո ճսձզկ ՠս ա՞ճջթո՚ ճմփ Ոջճհ աջ՜ս ոճ-

ջզձ ՠս հ՜ս՜ջպձ ոջ՝՜՞ջճսդզսձ ՠս ժ՜ակձ ՠխՠս զ կ՜հ-

ջ՜տ՜խ՜տձ հՈսրի՜հ գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Բ՜ջլջ՜ի՜հՠ՜ռ 

Սճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թձզձ, ճջ բ կ՜հջ ՠս ոժզա՝ձ ՜կՠձ՜հձ 

ՠժՠխՠռՠ՜ռ ՠս ոճսջ՝ իջ՜ղ՜՞ՠխ յ՜պժՠջզձ ՠս ՟՜ո-

պ՜շ՜ժզձ Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ ՠս ՜հէ ՝՜ակ՜ի՜ս՜տ 

ոջ՝ճսդՠ՜ձռ, ճջ ՜ոպ ժ՜ձ ի՜ս՜տՠ՜է զ յ՜իյ՜ձճս-

դզսձ տ՜խ՜տզո: Ես զ չՠջ՜հ ՟զպճխճսդՠ՜ձ հ՜հոկ ձ՜-

ի՜ձ՞զո, ՠշ՜կՠթզ ՠս տ՜ն իշՠպճջզ՚ պբջ Յճի՜ձբո 

չ՜ջ՟՜յՠպզ Ե՟ՠոզճհ, ճջ բ ձոպՠ՜է զ ՞՜իճհո զսջ ՠս 

զ չզծ՜ժձ զսջ ոՠվի՜ժ՜ձ զ ՟ճսշձ Բ՜ջլջ՜ի՜հՠ՜ռ 

Սճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թձզձ ՟՜ո ՜ոՠէճչ ՠս ըջ՜պ պ՜էճչ 

ճսոճսռ՜ձբ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ էճսո՜սճջ չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ՜կ-

՝ձ զսջճչ զ ժջդճսդզսձ ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՞ջճռփ  

Գջՠռ՜ս ՠս հ՜ս՜ջպձ ՠխՠս դվ[զձ] ՌԿԱ (1612), 

՜ս՞րոպճո ԺԴ. ՜սճսջ ճսջ՝՜դզ, ազ ՜հորջ ձճջ յ՜ջճձ 

ՠկճսպ զ տ՜խ՜տձփ Դ՜ջլՠ՜է յ՜խ՜պ՜ձ՜ստ ՜խ՜մՠկտ, 

ճչ ՟՜ոտ ոճսջ՝ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ ՠս ՝՜ձզ ոյ՜ո՜սճջ 

իջՠղպ՜ժ՜ժջօձ ՜ղ՜ժՠջպ՜ռ՟, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ոճսջ՝ 

պ՜շզո ՟՜ո ՜ոՠէճչ, ժ՜ջ՟՜էճչ ժ՜կ րջզձ՜ժՠէճչ, հզ-

ղՠոնզտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խրդո լՠջ՚ աՅճի՜ձբո չ՜ջ՟՜-

յՠպձ ՠս ազսջ թձրխտձ ՠս ա՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜-

սճջտձ, ՠս ազո՚ ա՜ձյզպ՜ձ Սպՠվ՜ձճո ող՜է՜՝՜ձ 

՞ջզմո ՠս աՅ՜ժճ՝ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ, ճջ ՝՜աճսկ ՜ղը՜պՠ-

ռ՜ս զ ոջ՝՜՞ջՠէձ իՠպ կՠափ Խձ՟ջՠկտ զ հԱոպճսթճհ 

ըձ՜կ պ՜ձօխձ, է՜ս յ՜իօխձ Սճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թզձձ 

զսջձ ՝՜ջՠըօո էզձզփ Մզ´ ճտ ի՜ձռբ աձ՜ ձՠձ՞ճսդՠ՜կ՝ 

զ ՟ջ՜ձբ Սճսջ՝ Աոպճս՜թ՜ձզոփ Աձկՠխ՜՟զջ էՠջճստ 

ող՜է՜ձ՜ռձ ՞ջզո, ճջ Գ (3) ՜կ զ ՞ջՠէձ ժ՜ռզ. ՜կբձ ՜կ 

չ՜ազջ կզ զ հԱկզդ խգղէ՜ ժճս էզձՠձ Խ—ԾՌ (40—

50000) իՠթՠէրտ ակՠա զ պ՜ձ զ պՠխ՜ռ ժճս ի՜ձՠձ 

զսջՠ՜ձտ ժճս ձոպՠձ: Զկՠջ ձՠխճսդզսձձ ճջյզոզ յ՜պ-

կՠկ, ճջ յ՜պկՠէ մզ ՞՜հջփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 3՜, 314՝ Գզջտո Սճսջ՝ Էնկզ՜թձի բփ 

3՝, 181՝ Յզոճսո Քջզոպճո Աոպճսթճհ թ՜շ՜հ Ռբդբճո 

չ՜ջ՟՜յՠպ 1244 (1795 դ.)փ 
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 ԺԵ — XV 

ԳՐԻՉ՚ Աձ՜ձճսձ (1՜—133՝): Յճի՜ձբ՛ո (134՜—205՜)փ 
ԹԵՐԹ՚ 205փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԺԱ×12 (Բ 8, Գ, Դ, Ժ մզտ, ԺԱ 7) + 

Ա—Դ×12 (Դ 10) +Ա—Զ×12փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 
16,5×12,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջ (պ՜ջ՝ՠջ՚ 1՜—
87՝, 88՜—205՝)փ ՏՈՂ՚  20—27փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ոՠս ժ՜ղզ, 
կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ժպ՜ս, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 1՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜-
՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ ՠս ոՠսփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. դՠջդՠջգ՚ չձ՜ոճս՜թ, ԺԸ ՟. ձճջճ՞ճս՜թփ 
Կ՜ակգ՚ կ՜ղճս՜թ ՠս տՠջթճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1՜—87՝ Ի ըձ՟ջճհ պբջ Սպՠվ՜ձձճոզ Սզս-

ձՠ՜ռ ձ՜ի՜ձ՞զձ չՠջ՜՟զպճխզ ՜ջ՜ջՠ՜է Հ՜ս՜տճս-
կձ կՠժձճսդՠ՜ձ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ կ՜ջ՞՜՜ջբճսդՠ՜ձձ 
Եաՠժզբէզ ձճս՜ոպ չ՜ջ՟՜յՠպզ Եո՜հՠ՜հ Հ՜հժ՜աՠ-
՜ձ պճիկզ 

Տՠո լՠշ. 1240, 81՜—210՝. Ըձթ՜հ՜ժ՜ձ/մզտփ 

Յշն՝./1՜—3՝փ § ՜—՟/3՝—87՝ «... ճջ ի՜պՠ՜է ՜ձռ՜ձբ 

կզձմՠս ռճջճղճսկձ ղձմճհ///» (ղ՜ջ. դՠջզ): 

Բ. 88՜—125՜ Գբճջ՞ՠ՜հ Հ՜հճռ չ՜ջ՟՜յՠպզ 

ի՜կ՜շ՜սպ եճխճչՠ՜է զ ժ՜ձճվձ՜ռ ոջ՝ճռ ի՜ջռ հԵ-

յզվ՜ձճս ժ՜ձճվձ — Ոջտ ամճջՠտղ՜՝՜դ ժ՜կ աճսջ՝՜դ 

ժ՜կ աԱշ՜ն՜սճջոձ... 

Բՠջճս՜թ ՠձ Ք՜խճս՜թճձՠջ Եվջՠկզ, Ադ՜ձ՜ոզ, Գջզ-

՞ճջզ Լճսո՜սճջմզ, Գջզ՞ճջզ Նՠճժՠո՜ջ՜ռճս (Ստ՜ձմՠէ՜՞ճջ-

թզ), Սզճչձզ Հ՜հճռ ժ՜դճխզժճոզ, Աշ՜տՠէ՜ժ՜ձ, Նբջոզոզ Կ-

է՜հՠռսճհ, Նզժզ՜ժ՜ձ, Կզսջխզ Ախբտո՜ձ՟ջ՜ռսճհ ՠս ՜հէճռ ժ՜-

ձճձձՠջզռփ 

Գ. 125՝—6՜ Յ՜խ՜՞ո իջ՜սզջՠէճռձ զ տ՜ի՜ձ՜-

հճսդզսձփ Ս՜իկ՜ձ՜՟ջճսդզսձ ՟՜ոպզ՜ջ՜ժճսդՠ՜ձ 
ձճջ՜թձՠ՜է կ՜ձժ՜ձռ, ճջտ իջ՜սզջՠէճռ զռՠձ հ՜ոպզ-
ծ՜ձ տ՜ի՜ձ՜հճսդՠ՜ձ. Խջ՜պտ ի՜ջժ՜սճջտ ՠս յզ-
պ՜ձզտ ՜ջ՜ջՠ՜է զ պբջ Աշ՜տՠէճհ Սզսձՠ՜ռ ձ՜ի՜ձ-
՞զ — Աջ՟, գոպ ժ՜ջ՞զ ե՜կ՜ձ՜ժզձ... Աջ՟, հՠպ ժ՜ջ՞զ 

կժջպճսդՠ՜ձ չՠջոպզձ թձ/// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ 

Դ. 126՜ [Մ՜ոձ ժ՜ձճձզ] (ոժ. դ՜վճս՜թ) — /// 

՟՜ոռզ զ կ՜ջկձճհ ՠս ՜ջՠ՜ձ Տՠ՜շձ ժճմՠռՠ՜է զ ժճմճս-

կձ ոճսջ՝ ՠս ... Ես Քջզոպճո Աոպճսթճհ կՠջճհ վ՜շտ հ՜-

սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ 

Ե. 126՝—8՝ [Ի Հ՜ջ՜ձռ չ՜ջճսռ] — Պ՜պկբջ 

ի՜հջձ Դ՜ձզբէ, ՠդբ ՜հջ ճկձ տ՜ջ՜ի՜պ... 

Զ. 128՝—30՜ Աշ՜ժո — ՜. Իղը՜ձ ճկձ ՜աձճս՜-

ժ՜ձ ՞ձ՜ռ հՠաջ թճչճսձ...փ ՝. Ախտ՜պ ճկձ հ՜ձ՜յ՜պզ 

ըճջճչբջ կզո...փ ՞. Իղը՜ձ ճկձ ՜աձճս՜ժ՜ձ ծ(100) ըճ-

ազ ՝ճսպ բջ ժ՜ջ՞ՠէ...փ ՟. Էղտ ՝՜աճսկտ ՠջդ՜հզձ զ ՞ճջթ 

՜ջտճսձզ...փ 



Է. 131՜ — Հ՜կ՜ջ ա՜սջ՜ռ ճջ՟սճռձ Ի[ոջ՜բէզ] 

ղճսջն աըճջ՜ձ՜սձ ՌՈԿԱ (1661) ՝զսջ (՜հոտ՜ձ)փ 

Ը. 131՜ — Ի իզձոձ Ե ՜հջո ՜ոՠձ էզձՠէ զ ժՠջյ՜-

ջ՜ձ Ա՟՜կ՜հ ձ՜ը՜ոպՠխթ(զ)ձ... 

Թ. 131՝ [Ծզջ ՜ջՠ՞՜ժ՜ձ ՝ճէճջ՜ժ ՜խզսոՠ՜ժ) 

— Եդբ ժ՜կզռՠո ՞զպՠէ, դբ ՜ջՠ՞՜ժձ տ՜ձզ ՜ոպզծ՜ձ 

՝՜ջլջ՜ռՠ՜է բ... 

Ժ. 132՜ Բճէճջ՜ժ ՜ղը՜ջի՜՞ջ՜ժ՜ձ տ՜ջպզազ:  

ԺԱ. 132՝—3՝ [Մըզդ՜ջզ Եջաձժ՜ռսճհ Հ՜ձՠ-

էճսժտ դճս՜՝՜ձ՜ժ՜ձտ] — Իկ՜ոպ՜ոբջ ճկձ վճջլՠէճչ 

ա՜ղ՜ժՠջպոձ... (՜խզսո՜ժ՚ 133՝)փ 

ԺԲ. 134՜—54՜ [Հ՜ջռճսյ՜պ՜ոը՜ձզ] — /// 

(ոժ. դ՜վճս՜թ) ԺԴ—՜կՠ՜հ ՜սՠպ՜ստ էճսոզձձ ՠխՠ՜է 

ԵԺ—ՠ՜ձ ՜կՠ՜հ թձ՜ս ա՜ջՠ՞՜ժձ... Զզձմ բ իջՠղպ՜ժզձ 

՜ոՠէձ ռՈչոբվ...  

ԺԳ. 154՜—200՝ Հ՜ս՜տՠ՜է զ Սճսջ՝ Գջճռ, չ՜ջ-

՟՜յՠպ՜ռ ՠժՠխՠռսճհ հճհե յզպ՜ձզ ՠս ՜ս՞պ՜ժ՜ջ 
՜ղը՜պճխ՜ռ (Ի Ժխէ՜ձ՜ռ Վ՜ջ՟՜ձ՜ Աջՠսՠէռսճհ) 

Տՠո լՠշ. 341, 1՜—141՜. § 1—4/մզտփ 5. ՜/154՜—

5՝փ ՝/156՜՝փ 5՞—8/մզտփ 9. ՜/156՝—9՜փ ՝/159՜—67՝փ 

՞/167՝—8՜փ ՟/169՜—71՝փ 10/171՝—3՝փ 11. ՜/173՝—5՝փ 

՝/175՝—6՝փ ՞/176՝—80՝փ ՟/180՝—1՜փ ՠ/181՜—2՝փ 

ա/182՝—3՝ (ժջժ. 130՝—1՜)փ բ/183՝—5՝փ գ/185՝—6՜փ 12. 

՜/186՜—7՜փ ՝/187՝—8՝փ 13. ՜/188՝—9՜փ ՝/189՜—90՜փ 

՞/190՜—1՝: ՟/191՝—2՜: 14. ՜/192՜՝փ ՝/192՝փ ՞/192՝—

4՝փ ՟/194՝—6՝փ ՠ/196՝—7՝փ ա/197՝—8՜փ բ/198՜՝ (ժջժ. 

126՜)փ 15/198՝—200՝փ 16—27/մզտփ (Մզ՜ժպճսջ բ, ՞էը՜-

ժ՜ջ՞ճսկ մճսձզ)փ 

ԺԴ. 200՝—5՜ [Ի Հ՜ո՜ջ՜ժ՜ռ ըջ՜պճսռ Յճչ-

ի՜ձձճս Եջաձժ՜ռսճհ (լՠշ. 228, 82՜)] — Ես մճջջճջ՟, 

ճջտ ՜հոյզոզ ոջ՝ճսդՠ՜կ՝ ոձ՜ձզձ... զկ՜ձ՜հ ազսջ 

՞ճջթտձ, դբ ճմփ 

ԺԵ. 205՜ Ս՜իկ՜ձտ ժ՜ձճձզ ոճսջ՝ ՜շ՜տՠէճհձ զ 

լՠշձ Կխՠկ՜հ ՜շ՜տՠ՜է իՠդ՜ձճո՜ռ — Եյզոժճյճո 

լՠշձ՜՟ջՠոռզ հՠջժճսռ ժ՜կ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ): 

ԺԶ. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձ ԺԷ ՟. ձրպջ՞զջ] 

— 205՝ (Աա՞՜՝՜ձ՜ժ՜ձ ծզսխ՜՞ջճսդՠ՜ձ պ՜ը-

պ՜ժ): 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

171՝ Ես ՜ջ՟, ՜խ՜մՠկ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ, ճջտ ՜ս՞պզտ 

զ ոկ՜ձբ ՠս ժ՜կ ՜սջզձ՜ժբտ, աՅճի՜ձբո<աՈի՜ձՠո> 

կՠխ՜ստ էռՠ՜էո ՠս ՝՜ջզ ՞ճջթճռ դ՜վճսջձ ՠս ճսձ՜հձ 

կձ՜ռՠ՜է, ՜խ՜մՠկտ աոջ՝ճսդզսձո լՠջ հզղՠռբտ զ ոճսջ՝ 

՜խ՜սդո լՠջ` աՅճի՜ձբո (ժՠպ՜՞թՠջզ կբն) կՠխ՜ստ կՠ-

շՠ՜էո իճ՞զոփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 1՜, Ի չ՜հՠէճսկձ Ս՜կճսբէ չ՜ջ՟՜յՠպզձ, դվզձ 

ՌՃՁԷ (1738, ձկ՜ձ՚ 89՜)փ 

2. 205՝ (ԺԸ ՟.)... [Ա]դ՜ձ՜ո ՝՜ձզ յ՜ղպՠ՜ժո 

հզղՠէ ՜խ՜մՠկ չ՜ոձ Աոպճսթճհփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 1՜ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Ս՜կճսբէ չ՜ջ-

՟՜յՠպ. 1187 (1738)փ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 105՝... Աոպճս՜թ. ճջ ակՠա ՜ոպ բ՜թ 

՝՜ջսճտփ 

1243 
Ժ Ո Ղ Ո Վ Ա Ծ Ո Յ  

Զկզսշձզ՜, Թրկ՜հզ չ՜ձտ ՌՃԼ, ՌՃՀ — 1681, 1721 

ԳՐԻՉ՚ Պրխճո Ցխձՠռզ (337՜—463՜), Սպՠվ՜ձձճո Ցխձՠ-
ռզ (5՜—331՜, 464՝)փ ՍՏԱՑՈՂ՚ Բ՜ջոՠխ:  

ԹԵՐԹ՚ 466. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—4՝, 331՝—6՝, 463՝—4՜, 
465՜—6՝փ ՊՐԱԿ՚ 2×1+Ա—ԻԸ×12 (ԻԸ 9)+ Ա—ԺԱ×12 (Ա 11)փ 
ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 20×13,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ 
ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 24 (5՜—331՜), 22 (337՜—453՜)փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղ-
կ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ժ՜ջկզջ 
կՠպ՜տո, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

 
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 5՜, 9՜փ 

Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 337՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձ: 
Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ժՠձ՟՜ձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜ձ՜մ, ժ՜-
յճհպ, ՟ՠխզձփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 5՜—331՜ Ի ըձ՟ջճհ պբջ Սպՠվ՜ձձճոզ Սզս-

ձՠ՜ռ ձ՜ի՜ձ՞զ չՠջ՜՟զպճխզ ՜ջ՜ջՠ՜է Հ՜ս՜տճսկձ 
կՠժձճսդՠ՜ձ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ կ՜ջ՞՜ջբճսդՠ՜ձձ Ե-
աՠժբէզ, ձճս՜ոպ չ՜ջ՟՜յՠպզ Եո՜հՠ՜հ Հ՜հժ՜աՠ՜ձ 
պճիկզ 

Տՠո լՠշ. 1240, 81՜—210՝. Ըձթ՜հ՜ժ՜ձ/մզտփ 

Յշն՝./5՜—8՝փ § ՜—է/9՜—330՜փ Վՠջն՜՝՜ձ./330՝—1՜փ 

Թճսխդ գձթ՜հ՜ժ՜ձ/մզտփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ/մզտփ 

Բ. 337՜—463՜ Սջ՝ճհ Բ՜ջոխզ ՠյզոժճյճո՜-

յՠպզ Կՠո՜ջզճհ Կ՜յ՜՟ճչժ՜ռսճհ Յ՜խ՜՞ո Վՠռր-
ջՠ՜ ՜սճսջռ 

Տՠո լՠշ. 620, 213՜—47՝. Ն՜ըՠջ՞./մզտփ § 

՜/337՜—48՝փ ՝/348՝—62՜փ ՞/362՝—77՝փ ՟/377՝—87՝փ 

ՠ/387՝—403՝փ ա/403՝—23՜փ բ/423՜—35՜փ գ/435՜—50՜փ 

դ/450՜—63՜փ 

Տՠո պյ. Եջՠս՜ձ, 1984, Kփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

1. 463՜ Կ՜պ՜ջՠռ՜ս ՜ոպճս՜թ՜իջ՜ղ ՜շ՜ոճս-

դզսձո ոջ՝ճհձ Բ՜ջոխզ լՠշ՜կ՝` Պրխճոզ ՠսՠդ ժջրձ՜-

սճջզ Ցխձռսճհ, զ տ՜խ՜տձ զ Զկզսշզձ, զ ՌՃԼ (1681) դճ-

սզձ հօ՞ճոպճո ՜կոզ ԻԵփ 

2. 27՜ Ձՠշ՜կ՝ Սպՠվ՜ձձճոզ ՠսՠդ ՜՝ՠխ՜հզ 

Ցխձռսճհփ 



 

38՝ Զ՜հո Գ (3) պՠպջո հՠպճհ վճըՠ՜է ՞ջՠռզփ 

464՝ Ոչ ոճսջ՝ գձդՠջռճխտ, ՜խ՜մՠկ ալՠա հզղիէ 

ակՠխո՜կ՜թ աՍպՠվ՜ձձճո վ՜ձ՜տզ ՜ձճս՜կ՝ չ՜ջ-

՟՜յՠպո, ճջ ՝՜աճսկ ՜ղը՜պճսդՠ՜կ՝ ՞թ՜՞ջՠռզ ա՜հո 

Եաՠժզբէզ Մՠժձճսդՠ՜ձ ՞զջտո, իջ՜կ՜ձ՜ս ի՜սճհձ կՠ-

ջճհ, կՠթ ջ՜՝ճսձ՜յՠպզձ՚ Բ՜ջոխզ ՜ջտՠյզոժճյճոզ 

՜շ՜նձճջ՟ Սճսջ՝ Թօկ՜հզ ՜շ՜տՠէճհ չ՜ձճսռձ, ճջճհ հզ-

ղ՜պ՜ժձ րջիձճսդՠ՜կ՝ ՠխզռզ ՠս ՜խօդզստ ձճջզձ, Տբջ 

կՠա ճխճջկՠոռզ. ՜կբձփ 

Գջՠռ՜ս ՌՃ. ՠրդ՜ձ՜ոճսձ (1721) դճս՜ժ՜ձզո Հ՜-

հճռփ 
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ԳՐԻՉ՚ Մժջպզմ, ՜ձ՜ձճսձտփ 
ԹԵՐԹ՚ 314+2 (ժջժ.՚ 92, 266). մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—2՝, 187՜—

8՝, 234՜—7՝, 242՜—5՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—Բ×7+Ա—Ք×8 (Ն ժջժ., Շ 
11, Ք 9)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 17×12,3փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜-
ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 19—27 (ը՜շձ)փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ 
ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդ, էճսո՜ձռ՜-
ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜-
ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚  ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջ, կ՜ջ՟՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ 
ժ՜ջկզջփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ձճջճ՞ճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 3՜—13՝ [Յճչի՜ձձզոզ Վ՜ձ՜ժ՜ձզ Յ՜խ՜՞ո 

պ՜ջՠկպզձ] — (ոժ. դՠջզ) ///ջճջ՟ճսկձ ի՜ձ՞ՠ՜ս, ժ՜-

ջճխ բ Աոպճս՜թ /// զ չ՜հջժՠ՜ձ ե՜կ՜ձ՜ժզ... (պՠո 

պյ. «Գզպ՜ժ՜ձ ձզսդՠջզ եճխճչ՜թճս», դզս 1, բն 156)փ 

Բ. 13՝—4՝ [Յ՜խ՜՞ո ըկճջզ] — Զըկճջձ ՜կյ՜ջ-

պ՜ս՜ձզ ՜սջզձ՜ժ ՜ոՠձ... 

Գ. 15՜—125՝ [Ի ՝՜ձզռ կՠժձճսդՠ՜ձռ Սճսջ՝ 

Գջճռ] 
1. 15՜—49՝ Մՠժձճսդզսձ պՠոէՠ՜ձ Եաՠժզբէզ — 

[Բ՜ձ.] Ես ՠխՠս հ՜կզձ Զ—[ՠ]ճջ՟զ հ՜կոՠ՜ձձ Դ՜ջՠ-

իզ...փ [Մՠժձճսդ.] Ակՠձ՜հձզս զկ՜ոպ՜ռՠ՜է Սճխճկճձ 

՜ոբ... 

Ի էճսո՜ձռո՚ կբն՝ՠջճսկձՠջ ո՝ ի՜հջՠջզռփ 

2. 49՝—85՜ [Եջ՜ձՠէզ Յճչի՜ձձճս Ոոժբ՝ՠջ՜ձզ 

Մՠժձճսդզսձ Սջ՝ճհ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ, ճջ գոպ Յճչի՜ձ-
ձճս. լՠշ. 1347, 419՜] — Ոջտ ՜ջպ՜տզձ ի՜ձ՟զոզռձ 

էզձզձ պՠոճխտ... 

3. 85՜—125՝ [Ի Մՠժձճսդՠձբ] Յճ՝[՜հ] — Ասջբձ 

ՠս ՜ջե՜ձ բ ճջյբո ժՠջ՜ժջզկտ հ՜հպձ՜յբո... 

Ի էճսո՜ձռո՚ «Եվ», «Եսոզտբ», «Սպ.», «Վ՜» (= «Վժ»), 

«Ոջճ՞», «Բխ»փ 

Դ. 126՜—311՜ [Բ՜ձտ ա՜ձ՜ա՜ձտ] 

1. 126՜—37՜ [Ճ՜շ Յ՜խ՜՞ո Յ՜ջճսդՠ՜ձ] — 

Յճջե՜կ պ՜ռբ զ լՠշո ադ՜՞՜սճջճսդզսձձ... 

2. 137՜—59՝ [Ճ՜շ Յ՜խ՜՞ո կՠթզ ըճջիջ՟ճհ] — 

Ահոկ ՜սճսջ ո՜իկ՜ձՠ՜է ժ՜ձճձո կՠթ ըճջիճսջ՟... 

3. 159՝—68՝ [Եջՠկզ՜ կ՜ջ՞՜ջբ. Մըզդ՜ջ չ՜ջ-

՟՜յՠպ] Գճղ ժճմՠռՠ՜է, Մՠժձճսդզսձ] — Մ՜ջ՞՜ջՠ՜-

ռ՜ս Եջՠկզ՜ հ՜սճսջո ՝՜ջՠյ՜ղպ դ՜՞՜սճջզձ Յճչ-

ոզ՜... 

4. 168՝—82՝ [Մՠժձճսդզսձ] կ՜ջ՞՜ջբ[զձ] Զ՜-

տ՜ջզ՜ — [Բ՜ձ] Ես իջՠղպ՜ժձ ժ՜հջ ՠս չժ՜հճսդզսձ 

՟ձբջ...փ [Մՠժձճսդ.] Ի ՟՜ջլզ ՜ձ՟ եճխճչջ՟ՠ՜ձձ... 

5. 182՝—5՜ [Սպՠվ՜ձձճոզ Սզսձՠ՜ռ ՠյզոժճ-

յճոզ ՜ո՜ռՠ՜է] Յ՜խ՜՞ո իզկձ՜ջժճսդՠ՜ձ ՠժՠխՠ-
ռճհ — Վբկձ ՜ձպ՜ղ ՠս ՜ձժճվ... 

6. 185՜—206՝ [Մՠժձճսդզսձ Աշ՜ժ՜ռձ Սճխճկճ-

ձզ] — Զզ ՞զջտ ոճսջ՝տ ՜ոՠձ, դբ. Բ՜աճսկ զսզտ ... 

7. 207՜ [Ի կՠժձճսդՠձբ Ժճխճչճխզ (ոժ. դ՜վճ-

ս՜թ, կզ՜հձ ԺԲ 6—7—զ կՠժձճսդզսձգ)] — /// ՜հէ 

՜ոՠէձ դբ կզձմՠս զ ո՜վճջձ, ճջ ժ՜հռբ ՜շ ՜խ՝ՠջ... ծ՜-

ձ՜մզռՠձ աԱոպճս՜թ ՠս իճ՞զտձ ՠս ՜շ ձ՜ դշմզռՠձ հճջ-

կբ ՠխՠձձ:  

8. 207՜—22՜ [Ի կՠժձճսդՠձբ Ասՠպ՜ջ՜ձզ — 

Բ՜ձ.] Զզ ճջյբո վ՜հէ՜ժձ Ոջ՟ճհ կ՜ջ՟ճհփ [Մՠժձճսդ.] 

Մ՜ջ՞՜ջբտ, ՜շ՜տՠ՜էտ Հճ՞ճչ Աոպճսթճհ ը՜սոՠռ՜ձ ՠս 

՞ջՠռզձ... 

9. 222՜—8՝ Ի յ՜պծ՜շո պ՜սձզռ պբջճսձ՜ժ՜-

ձ՜ռ — Ոջտ ադ՜՞՜սճջ՜ժ՜ձ ՜ջտճսձզոձ ղտՠխ՜ա՜ջ՟... 

10. 229՜—46՝ Յ՜ձի՜ոզռ ՞ջճռ Յճի՜ձ Ոոժե՝ՠ-

ջ՜ձզ — Յ՜հձե՜կ չ՜ջ՟՜յՠպձ ՝՜ջՠվ՜շ... 

11. 247՜—70՝ [Յ՜խ՜՞ո Աս՜՞ ղ՜՝՜դճս 

՜սճսջռ. Յճի՜ձ Ոոժե՝ՠջ՜ձզ] — Յճջե՜կ ակպ՜ս ՜թզ-

ռՠկ ա՟զսջ՜թ՜ըճսկձ ժՠձռ՜խճհո... Բՠձզ՜կզձ ՠս Յճս-

ոՠվ, ՜յ՜ Ռճս՝ՠձ //// (ղ՜ջ. դՠջզ)փ 

12. 271՜—3՜ Պ՜պծ՜շ Տՠ՜շձգձ՟՜շ՜նզձ — 

Պ՜ջպ բ կՠա զկ՜ձ՜է, դե ազձմ բ իաջէճսռ՜ձՠէձ... 

13. 273՜—8՝ Ի հզղ՜պ՜ժզ Յճչ՜ձձճս Մժջպմզձ 

ոջ՝ճհձ Կզսջխզ Եջճսո՜խբկզ ի՜հջ՜յՠպզ ՜ո՜ռՠ՜է 
՝՜ձ — Աջ՟, էզձբջ իձճռ ՜սջզձ՜ռձ ժ՜պ՜ջճսկձ... 

14. 278՝—84՝ Պ՜պծ՜շ Հ՜կ՝՜ջլկ՜ձ Քջզո-

պճոզ Աոպճսթճհ կՠջճհ — Պ՜պզս կՠթզ ՜սճսջո ոտ՜ձմՠ-

էզ բ... 

15. 284՝—91՜ Պ՜պծ՜շ զնկ՜ձ Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ զ 

՟՜ոո ՜շ՜տՠէճռձ ՠս զ կՠա ՝ձ՜ժՠոռբ Տբջ — Ռ՜ի 

ոճսջ՝ ՠս ՝՜ջզ իճջ՟ՠ՜ռ Հճ՞զձ... 



16. 291՜—7՜ Պ՜պծ՜շ Վ՜ջ՟՜չ՜շզձ ո՜ժ՜ս 

զձմ ՜շՠ՜է թ՜խժ՜տ՜խ — Աջ՟, ՠժՠ՜է Մճչոբո ՜ո-

պճս՜թ՜՞զթ պ՜ըպ՜ժ՜ստձ... 

17. 297՜—303՜ Ադ՜ձ՜ոզ Յ՜խ՜՞ո կ՜ջկձ՜-

սճջճսդՠ՜ձ — Խճոպճչ՜ձզկտ աՈջ՟զձ Աոպճսթճհ աձ՜ը-

տ՜ձ ահ՜սզպՠ՜ձո... 

18. 304՜—11՜ Խճջիճսջ՟ ոջ՝ճհձ Սպՠվ՜ձճոզ 

Ն՜ը՜չժ՜հզձ Քջզոպճոզ — Խճջիճսջ՟ կՠթ հ՜հպձՠ՜ռ 

Աոպճս՜թ ոջ՝ճհձ Սպՠվ՜ձճոզ... զ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜է ՞՜էո-

պՠ՜ձձ, ճջճսկ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ 

 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

311՜ Տբջ Աոպճս՜թ չ՜հՠէՠէ պ՜ռբ աո՜ժ՜ս պՠպ-

ջ՜ժո ոճսջ՝ չ՜ջ՟՜յՠպզձ Կ՜ջ՜յՠպզ, ազ ավթճսձ 

՞ջզմո աՄժջպզմ /// հզղՠոռբ զ ոջ՝՜վ՜հէ հ՜խ՜սդո զսջ 

/// ՜ձկՠխ՜՟զջ էՠջճստ, ազ ՞ջզմո ՜ըկ՜ջ ՠկ /// (ղ՜ջ. 

դՠջզ)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

303՝ Զպժ՜ջ ճ՞զ` Իղը՜ձո, աոպ՜ռճխո ոճսջ՝ 

՞ջճռո, ճջ ա՜ոպճս՜թ՜ղճսձմ ՞զջտո [՞ձՠ՜ռ]` զ ՝՜ջզ 

ՠս վ՜շ՜սճջ չ՜ջ՟՜յՠպ Սզկճձբձ Խ. (40) ՟[՜-

իՠ]ժ[՜ձ]...փ Եխ՝՜ջտ, ճջտ ժ՜ջ՟էտ ժ՜կ ՜սջզձ՜ժբտ աո-

պ՜ռճխո ոճսջ՝ ՞ջճռ՚ աոճսպ՜ձճսձ Իղը՜ձո, ՠս աի՜հջձ 

զկ՚ Յճչ՜ձ, ՠս ակ՜հջձ զկ՚ Մզ՜հպզժզձ, ՠս աՠջժճս 

տճւջտձ զկ ՠս աի՜յջ՜ա՜պ ի՜յջՠխ՝՜ջտ զկ, ա՜ս՜ժ՜ստ 

զսջՠ՜ձռ ՠս աձ՜ըձզտձ զկ, ՠս ակՠխճսռՠ՜է` Իղը՜ձո, 

հզղՠռբտ զ Քջզոպճոփ 

Գջՠռ՜ս զ դվզո ՊՃԴ (1365), զ ՟զսն՜ձճսդզսձ 

Յճսէզ՜ձճոզ (՛), ճջ իՠխբջ աի՜ս՜պ՜ռՠ՜էո ՝՜աճսկ 

ա՜ջդՠ՜կ՝փ Ոՙը, ճՙը, ա՜հձ /// ճսո դբ զձմ մ՜ջ բջփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 131՝ Գզջտո Սճսջ՝ Էնկզ՜թձ՜հ բփ 

1245 
Ն Ե Ր Ս Է Ս  Շ Ն Ո Ր Հ Ա Լ Ի ,  Ա Ր Ի Ս Տ Ա Կ Է Ս ,  Ե Փ Ր Ե Մ  

Մ Ե Կ Ն Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  Ա Ւ Ե Տ Ա Ր Ա Ն Ի Ն  Մ Ա Տ Թ Է Ի  
Հ՜կզդ ՌԿԲ — 1613 

ԳՐԻՉ՚ Յճչ՜ձբո ՠջբռփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Մ՜խ՜տզ՜ չջ՟. Թրը՜դՠ-
ռզփ 

ԹԵՐԹ՚ 270+1 (պՠո յ՜իյ՜ձ՜ժ). մ՞ջճս՜թ՚ 1՜՝, 270՜—
1՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԻԳ×12 (ԻԳ՚ 6)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 21×15փ 
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջ՚ Պ՜իյ՜ձ՜ժ Ա—169՝, ձր-
պջ՞զջ՚ 2՜—3՝փ ՏՈՂ՚ 27փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟, ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ 
ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ա՜ջ՟՜իզսո ժ՜ջկզջ կՠ-
պ՜տո, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 1 (Ա) թ՜խժ՜-
դճսխդ + 2 (Գ—Դ) կ՜՞՜խ՜դփ 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Մ՜պդբճո՚ 17՜փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 4՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ 
Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջ, կ՜ջ՟՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, 
ժ՜յճհպփ 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜ջժճոզ: Ժ—ԺԱ 
՟՟.փ 2 (Ա, Բ), ոժա՝զռ, ոպ՜ռճս՜թ 1 դՠջդզ գձ՟է՜հձ՜ժզ ՠջժպ՜-
ժճսկզռ ՠս գձ՟ՠջժ՜հձ՜ժզ ՠաջ՜ի՜պճսկզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, 
՝ճէճջ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ Մ՜ձջ՜ձժ՜ջմճսդզսձ — Լ ճ ս ո ՜ ձ -
ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպ, ժ՜ձ՜մ: 
Կ՜ջ՟՜է Բ՝, Ա՜, Բ՜, Ա՝. «/// Ահո բ ՜ջզսձ զկ ձճջճհ ճսըպզ... ՠս 
աձճհձ ՝՜ձո ՜ո՜ռ» (ԺԴ 24—39)փ  

ՎԻՃԱԿ՚ չձ՜ոճս՜թ. պՠխ—պՠխ ռՠռ՜ժՠջ. իձճսկ չՠջ՜ձճ-
ջճ՞ճս՜թ, 181՝—2՜ դՠջդՠջզ չՠջզ 7—10 պճխՠջգ թ՜թժճս՜թ 
դխդճչփ Կ՜ակզ դզժճսձտգ ՠս ՠաջՠջգ՚ չձ՜ոճս՜թփ 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 4՜—10՜ Մՠժձճսդզսձ ըճջ՜ձ՜ռ Ասՠպ՜ջ՜-

ձզձ — Մ՜պՠ՜ձտ ՜ոպճս՜թ՜՞զթտ ՠս իճ՞բ՝ճսղը... 

Բ. 10՜—2՝ Յՠժՠխՠռ՜ժ՜ձ յ՜պկճսդՠձբ — Ա-

շ՜տՠ՜էտ բզձ ԲԺ—՜ձ ՠս ՜հէ ՜ղ՜ժՠջպտ ՀԲ... 

Գ. 12՝—269՜ Ժճխճչճսկձ կՠժձճսդՠ՜ձ ոջ՝ճհ Ա-

սՠպ՜ջ՜ձզձ, ճջ գոպ Մ՜պդբճոզ. զ ՝՜ձզռ զկ՜ո-
պճսձ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ ՠժՠխՠռսճհ, ժ՜ջ՞ՠ՜է ՠս հ՜սջզ-
ձՠ՜է ՟զսջ՜ի՜ո գձդՠջռճխ՜ռ 

Տՠո լՠշ. 1253, 15՜—353՜. Ըձթ՜հ՜ժ՜ձ/12՝—7՜փ 

՜/17՜—106՜փ ՝/106՜—72՝փ ՞/172՝—223՝փ ՟/223՝—69՜փ 

Յզղ. ձ՜ը. րջ./269՜փ 

Դ. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձտ ԺԷ ՟.] 
1. 2՜ Գզջտ հ՜հպձզ ՠս ՜ձճս՜ձզ — Ն՜ը ՀԲ Աո-

պճս՜թ՜ղճսձմտ... 

2. 2՜—3՝ [Մՠժձճսդզսձ պ՜ոձ ըճջ՜ձ՜ռ] — Աա-

՞զո Հ՜հճռ դվ՜ժ՜ձզձ, /Կջժզձ տ՜շՠ՜ժ ՠջժ ի՜ջզսջզձ, 

/Ե՜սդ՜ձ՜ոճսձ ՠջժճս ՜կզձ 1672 դ.... Չճջջճջ՟ ՞էճսը 

ի՜կ՜ժ՜ջ՞զձ/Ըոպ Եսոՠ՝ՠ՜ կՠթ յ՜պկ՜՞ջզձփ 

3. 3՝ Շՠը Ս՜պ՜հզձ ՜ո՜ռ՜թձ բ (ի՜հ՜պ՜շ 

յ՜ջոժՠջբձ տ՜շՠ՜ժ) — 

Ե՜ջճսձ դՠձդՠձ աՠձզպ 

Եադՠձ դՠձզ ծճսպ՜ ղճսպ 

Տՠջկզ՜ձզ մՠձպ իՠաՠջդՠձ 

Ետ դՠձդՠձզ ըճսպ՜ ղճսպ (՜հոտ՜ձ): 

4. 270՝ Աջճսդզսձզձ բ ՜հո Մՠժձճսդզսձգփ Ահո բ 

Մՠժձզմ — Կզձձ ճկձ Ախբտո՜ձ՟ջզ՜, ճջ բջ ժզձ Ախբտ-

ո՜ձ՟ջճոզ, ՠխՠս տ՜ի՜ձ՜հ՜յՠպ Հջբզռփ Յ՜շ՜ն տ՜ձ 

աՀզսջժզ՜շո, ՜ոբ Մը՜հբէ (՜հոտ՜ձ)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

169՜ Մ՜ջ՟՜ոբջ Քջզոպճո ոճջ՜ ղ՜ձո զձլ իճչ-

ս՜ոզջզո ՞դճսդզսձ ՠս ճխճջկճսդզսձփ 

269՜ Փ՜շտ...փ Ոջ ՜ջե՜ձ՜սճջՠ՜ռ ա՜ձ՜ջե՜ձճս-

դզսձո կՠջ, ի՜ո՜ձՠէ հ՜ս՜ջպճսկձ ՜ոպճս՜թ՜ը՜սո 

Մՠժձճսդՠ՜ձո ոճսջ՝ Մ՜պդբճոՠ՜ձ Ասՠպ՜ջ՜ձզո, 

պժ՜ջ ՠս պ՜ջպ՜կ լՠշ՜կ՝, ՜ձ՜ջիՠոպ ՠս վթճսձ ՞ջմզ՚ 

կՠխ՜յ՜ջպ Յճչ՜ձզոզ, էճժ ՜ձճս՜կ՝ զջզռճս, հ՜կզ 



 

ՌԿԲ (1613) դճսզ, զ Հ՜կզդ կ՜հջ՜տ՜խ՜տզ, զ ՟ճսշձ 

Սճսջ՝ Ս՜ջ՞ոզ ա՜սջ՜չ՜ջզձ ՠս Սճսջ՝ Կզջ՜ժճոզ ՠս 

՜հէ ոջ՝ճռո, ճջ գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս ոճռզձ յ՜ջվ՜ժզկտ: Ի 

հըոպ՜ռճսկձ ՠս զ չ՜հՠէո ՞ՠջ՜յ՜ձթ ջ՜՝ճսձսճհձ ըջ-

դզձ ՠս ՜ձձզջի՜ժ՜ձ իոժճխզ՚ պբջ Մ՜խ՜տզ՜ ՜ո-

պճս՜թ՜՝՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզձ Թօը՜դռճհ, հզղ՜պ՜ժ զ-

սջձ ՠս ՝՜ջզ թձ՜սխ՜ռ զսջ, ի՜սջձ՚ Թճջճոզձ ՠս կ՜սջձ՚ 

Հճսձ՜ջզձ ՠս ՠխ՝՜սջձ՚ Լճսոյ՜ջճձզձ ՠս տվՠջձ՚ Զկ-

ջճսդզձ ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռ ձճջզձփ Ոջտ 

ի՜ձ՟զյզտ հզղբտ զ ՝՜ջզձ ՠս ՜ոբտ աԱոպճս՜թ ճխճջ-

կզձփ Աջ՟, ՜խ՜մՠկ, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ զ ղ՜իո ՜ս՞պճսդՠ-

՜ձ ՜ոպճս՜թ՜ը՜սո Մՠժձճսդՠ՜ձո աոպ՜ռճխ ոճջզձ՚ 

աՄ՜խ՜տզ՜ չ՜ջ՟՜յՠպձ, ի՜ձ՟ՠջլ թձ՜սխ՜ստ ՠս 

ա՜ձհ՜ջկ՜ջ պ՜շ՜պյճխո ՜կՠձ՜հձ ՠջ՜ըպ՜սճջրտ ՠս 

աո՜պ՜ջ ՞ջմճսդՠ՜ձո աիճ՞ՠսճջ ճջ՟ՠժո՚ աՄՠէտճձ ՞ջզմ 

հզղՠոնզտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խրդո ՜ջե՜ձ՜սճջ զ ՝ճսձ 

՝՜ջզ Քջզոպճո, ազ ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզռզտ զ ձկ՜ձբ հզս-

ջճսկ ոճսջ՝ ՜ջտ՜հճսդՠ՜ձձ, ճջճսկ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. 

՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 1՜ Հ՜ա՜ջ ճս ճսդոճսձ Հ՜հճռ դճսզձ (1631) 

Յճսձզո ՜կոճհ զ պ՜ոձ ՠս զձձ 

Զկՠա ՜ա՜պբ Աոպճս՜թ Հճ՞զձ 

Ի հ՜ջ՜մ՜ջ հ՜ըպբձ պխկզձ: 

Ահո՜սջ բ կճսպ ՜կ՜շ՜հզձ 

Ես ՠխ՜ձ՜ժ հճհե նՠջկ՜հզձ, 

Կ՜կտ Յճսոժճս՟՜ջ ՜ձճսձ պՠխզձ 

Յ՜ջտ՜հ՜ձզոպ կՠթ ՜ս՜ձզձփ 

2. 2՝ Հ՜ա՜ջ Ղ ՠս Զ դվզձ (1647) 

Հ՜ձ՟զյՠռ՜տ զ Տզջչզժզձ, 

Հՠպ Խ՜մ՜պճսջ ՠս Մ՜ջժճո չ՜ջ՟՜յՠպզձ, 

Գջՠռզ աճպ՜ձ՜սճջո ՞էըճչզձ: 

Յճջե՜կ ՜ոՠո ա՜հո զ ՟՜ոզձ 

Հճպ ի՜կ՜սջո զ իՠպ ձճջզձ 

Յզղՠ՜հ ՠս ազո հ՜հձկ եճխճչզձ 

Ես ՜ո՜ոռՠո աՏբջ ճխճջկզձ. ՜կբձփ 

3. 1՜ Աա՞զո Հ՜հճռ դվ՜ժ՜ձզձ 

Կջժզձ տ՜շՠ՜ժ ՠջժի՜ջզսջզձ 

Ե՜սդ՜ձ՜ոճսձՠջժճս ՜կզձ (1672) 

Գջՠռ՜ս ՞՜ձծո ՜ոպճս՜թ՜[հ]զձփ 

4. Պ՜իյ՜ձ՜ժ Ա՜ Զճջ դ՜շ զ հր՟ յ՜ջ՜՞՜ժ՜ձ, 

Հձ՞զռ պ՜շզռ ՞ճէ ՝՜ս՜ժ՜ձ, 

Յճջո լ՜հձ՜սճջ ՠջժճսո ՠ՟՜ձ, 

Ոջ ՠջժկ՜ձՠ՜ժ հճջնճջնՠռ՜ձ: 

Ես ՜հէ ՠջՠտձ ՠձ ՝՜խ՜լ՜հձ, 

Ոջ ձ՜յտ ՠս էՠջժ ՜ձճս՜ձՠռ՜ձ, 

Ոջ ճմ կզ՜հձ ՜հոկ ՠո ՜ջե՜ձ, 

Զզ աճի ՜հո վճտջզժ ոբջձ գձժ՜է՜ձ: 

Ահէ գոպ ՝՜ջՠ՜ռ ՝՜ակ՜ա՜ձ, 

Աշբջ ՜ձճսձ ՞ՠջ՜՟ջ՜ժ[՜ձ], 

Նոպՠ՜է զ ՞՜իձ ՜ջՠսկպՠ՜ձ, 

Գէճսը կՠա Հ՜հժ՜աՠ՜[ձ]: 

Ն՜ՠս ՠխՠջ յ՜պըոյ՜ջ՜ձ, 

Սճսջ՝ տ՜խ՜տզձ պբջճսձ՜ժ՜[ձ], 

Զճջճհ ՜ձճսձձ յ՜պւ՜ժ՜ձ, 

Աշ զ ժձզտ՟ կ՜ժ՜՞ջ[՜ժ՜ձ]: 

Ոջ զ Ք՜ջբոո ՜շ՜տ՜ժ՜ձ, 

Դջճղկՠո հ՜հպձզ ՠս ՜ձը՜վ՜ձ, 

Ի ՝՜ջճսդՠ՜ձռ հ՜ձլձբ ճսձ՜հձ, 

Թ՜վ՜շ՜ժ՜ձ ի՜հռբ ճխնճհձ Տՠ՜շձ ՜ս՜ձ՟-

կ՜ձփ 

Հճ՞սճ ՠխ՝ճջ՟ զկ յ՜պճս՜ժ՜ձ, 

Աշՠ՜է ըաժ՜ջ՞ զղը՜ձճսդՠ՜ձ, 

Զճջ իջՠղպ՜ժ՜ռ ՜ս՜ձ՟ՠռ՜ձ, 

Ն՜ՠս ՠխՠ[՜է յ՜]պըոյ՜ջ՜ձ: 

Ք՜ջպօխ՜ջ՜ռո Հ՜հժ՜ա՜ձ, 

Խձ՜կՠո ՞դճչ ա՜կՠձ՜հձ, 

Վ՜ոձ իճ՞ս[ճհ՟] տճսկ վջժճսդՠ՜ձ, 

Ես ո՜ժո հճսոճհ ՜ջտ՜հճսդՠ՜ձ, 

Ես գձ՟ ո՜ժ՜ս ճխնճսձ՜ժ՜ձ, 

Տջ՜ժզո թ՜ձզջ Մզձ՜ո չ՜ոձ ոզջճհձփ 

Քջզոպճոզ ակՠջ ՞ջՠ՜է ձ՜կ՜ժձ զ Փզէզյճո չ՜ջ-

՟՜յՠպձ [ճսո]/// ճսռ՜ձՠո, ՜յ՜ ՜ձ՝եղժՠէզ ռ՜ս ժճս 

թձզ Հ՜հճռ ՜ա՞զո, ճջ ՜հէ ՝ե[զղժ] իձ՜ջ մզ էզձզջ: Իկ՜-

ռզջ, ճջ դբ կՠտ զ պՠխո մբ՜տ ի՜ձ՟զյզջ ՜յ՜ 

ի՜չ///՜ջ՞ՠէՠռ՜տ, ՜յ՜ դբ ա՜հ՟ ՞ջ՜թ դխդզ ՝՜ձ՟ մզ 

էոՠձ, ձ՜ ղ՜[պ] ՝՜ձ ժճս էզձզ: Կ՜ոՠձ ՜հո ՜ղը՜ջիզ 

կ՜ջ՟զժո, դբ ազձմ կՠա չ՜///՜ոՠձ ի՜կ՝ՠջՠռ՜տ, ՜յ՜ 

ակՠջ ՜շ՜նձճջ՟՜ռ ո՜իկ՜ձտ տ՜ժՠձ ճմ ձՠջճսկ ճջյբո 

Տբջձ ՜ոբ. Ոջ ըրոզ ՝՜ձ աՈջ՟սճ կ՜ջ՟ճհ դ[ճխռզ] ձկ՜, 

՝՜[հ]ռ ճջ աՀճ՞զձ Սճսջ՝ ի՜հիճհզ, կզ դճխռզ: Դ՜ջլՠ՜է 

զկ՜ռզջ, ճջ դբՠս կՠջ իճ՞ՠսճջ ի՜ջ[տ]ձ ՜շ լՠշձ Բ՜ջ-

ոՠխ չ՜ջ՟՜յՠպզ, ՜շ լՠշձ Պ՜ս[խճո] զկ ՠս տճ չ՜ջ-

՟՜յբպձ՚ պբջ Յճչի՜ձձբո, ճջ ՜հեկ չ՜ջ՟՜յՠպ ՠխՠջ 

չՠջ՜լ՜հձՠ՜է ակՠջ դ[ճսխդ] ռճհռ ձճռ՜ ՠս գոպ լՠջ 

կՠթ զկ՜ոպճսդՠ՜ձձ աձճո՜ է՜ս ա՞ճսղ՜ռճսռբտ 

ճջտ[՜ձ] ռ՜սձ մզ ի՜ոպ՜պՠջ, ազ Գ ռո/// խ՜՝՜է, ըճ// 

իՠխտճսկձ ՜ա՞զ մզ ՠխՠջ, ՝՜ս բ ՜ոբ ՜շ՜տՠ՜էձ. Յճսո՜-

ռՠ՜է ՠկ զ իձ՜ա՜[ձ՟]ճսդզսձ՟: Գջՠռզ ՜շ տՠա, տ՜ձազ 

՞զպՠկ դբ ՜շ՜սՠէ ՠսո տ՜ձ աճջ ՜ոՠկ՟ ՜շձզռզ /// (ՠա-

ջ՜ի՜պճս՜թ ՠս դ՜վճս՜թ)փ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 2՜, 3՝ (ի՜հՠջբձ ՠս յ՜ջոժՠջբձ), 

4՜, 17՜, 162՝, 163՜ (՜ձգձդՠշձՠէզ): 269՝ Ք[ջզո-

պճո]զ թ[՜]շ[՜հ] չ[՜]ջ՟[՜]յ[ՠ]պ Մժջպմզձ. ՌՃԾԲ 

(1703)փ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ Բ՝ Սճժջ՜պ 

՜ոբ. 0ի՜ձ ՜շ Եչյզվ՜ձ ճմ բ յ՜ջպ զ չՠջ՜հ ոջ՝ճռձ 

գձ՟ճսձՠէճսդՠ՜ձռձ հ՜ձ՟ձՠէ զձմ ՠս ՜շձՠէ տ՜ձ աձճռ՜ 

ո՜իկ՜ձո, ճջ հշ՜ն տ՜ձ ակՠա բզձ ի՜ջտձ: Պ՜պ՜շզժ—



յ՜իյ՜ձ՜ժ Ա՝ ՅԱշ՜ժ՜ռ Ս՜խճչկճձզ — Ոջ՟ՠ՜ժ յ՜-

իՠ՜ռ արջբձո ի՜սջ տճ ՠս կզ կՠջեՠջ աըջ՜պ կրջ տճ (Զ 

20)փ Պ0ՂՈՍ — Եջ՟կձՠռճսռ՜ձՠկ ալՠա զ պբջ, գձդՠշ-

ձճսէ ադճսխդ՟ ՜շ՜նզ ՜կՠձ՜հձ ՠխ՝՜ջռ ոջ՝ճռ (Ա Թՠ-

ո՜խ., Ե 27)փ 

1246 
Ժ Ո Ղ Ո Վ Ա Ծ Ո Յ  

Բզսա՜ձ՟զ՜ ՌՀ — 1621 

ԳՐԻՉ՚ Յ՜ժճ՝ (4՜—160՝), Յճի՜ձձբո (163՜—306՝)փ 
ՍՏԱՑՈՂ՚ Խ՜մ՜պճսջ Կՠո՜ջ՜ռզ: 

ԹԵՐԹ՚ 308. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—3՝, 161՜—2՝, 307՜—8՝փ 
ՊՐԱԿ՚ 1×2+Ա—ԺԳ×12+1×4+Ա—ԺԲ×12+1×2փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ 
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 21,5×15,8փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ 
ՏՈՂ՚ 32փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ 
պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժպ՜սփ 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ղճսժ՜ո ՜սՠպ՜ջ՜ձզմ՚ 164՝փ 
Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 9՝փ Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 4՜, 165՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜-
յճհպ, ժ՜ձ՜մ, ճոժՠ՞ճհձփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜պդբճոզփ Ժ—
ԺԱ ՟՟.փ 1 (Ա) + 2 (Բ—Գ), ոպ՜ռճս՜թ ժբո (Ա) ՠս 1 դՠջդզ (Բ—Գ) 
գձ՟է՜հձ՜ժզ ՠջժպ՜ժճսկզռ, ՠաջ՜ի՜պճս՜թփ Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժ-
ոզսձ, ՝ճէճջ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ՚ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚  ՝ճսո՜ժ՜ձփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ՟ՠխզձ, 
կ՜ձճսղ՜ժ՜՞ճհձփ Կ՜ջ՟՜է՚ Գ՝—Բ՜—Ա՜՝ Գ՝ «/// ՜ժձ տճ 
՞՜հդ՜ժխՠռճսռ՜ձբ ... իջ՜կ՜հՠ՜ռ աձ՜ չ՜հ///» (ԺԸ 9—25): 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ժ՜ակզ դզժճսձտգ՚ չձ՜ոճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

1. 4՜—8՜ Մՠժձճսդզսձ ըճջ՜ձ՜ռ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ 

— Մ՜պՠ՜ձտ ՜ոպճս՜թ՜՞զթտ... 

2. 8՜—9՜ Յՠժՠխՠռ՜ժ՜ձ յ՜պկճսդՠձբ — Աշ՜-

տՠ՜էտ բզձ ԲԺ—՜ձ... 

3. 9՝—162՝ [Նՠջոՠո Շձճջի՜էզ, Աջզոպ՜ժբո, 

Եվջՠկ — Մՠժձճսդզսձ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ Մ՜պդբզ] 

Տՠո լՠշ. 1253, 15՜—353՜. Ըձթ՜հ՜ժ՜ձ /9՝—12՜փ 

՜/12՜—61՜փ ՝/61՜—98՝փ ՞/98՝—130՝փ ՟/130՝—62՝փ 

4. 163՜—306՝ [Ի՞ձ՜պզճոզ Մՠժձճսդզսձ Ասՠ-

պ՜ջ՜ձզձ Ղճսժ՜ոճս] 
— 163՜՝ Ց՜ձժձ բ Ղճսժ՜ոճս Ասՠպ՜ջ՜ձզձ — 

Վ՜ոձ հխճսդՠ՜ձ Եխզո՜՝ՠդզ... Վ՜ոձ Հ՜կ՝՜ջլկ՜ձ Տՠ-

՜շձփ 

2. 163՝—4՝ Մՠժձճսդզսձ Ղճսժ՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ, 

աճջ ՜ջ՜ջՠ՜է բ Ի՞ձ՜պզճոզ ՠյզոժճյճոզ, զ ըձ՟ջճհ 
պՠ՜շձ Գջզ՞ճջզոզ Հ՜հճռ ժ՜դճխզժճոզ (Ն՜ը՜՟-
ջճսդզսձ) — Լձճսէ ա՜հո զկ՜ոպ ՜ոպճս՜թ՜հզձ տճ յխ-

լզռ, յ՜ջպ ի՜կ՜ջՠռ՜հ, ճչ Գջզ՞ճջզճո... 

՜. 165՜—80՝ Մՠժձճսդզսձ Ղճսժ՜ոճս Ասՠպ՜-

ջ՜ձմզ, ՜ջ՜ջՠ՜է Ի՞ձ՜պզճոբ չ՜ջ՟՜յՠպբ, զ ըձ՟-
ջճհ Գջզ՞ճջզ Հ՜հճռ ժ՜դճխզժճոզ (Ա ՞էճսը) — [Բ՜ձ.] 

Ք՜ձազ ՝՜աճսկտ հ՜սե՜ջՠռզձ...: [Մՠժձճսդ.] Ես ՜ջ՟, 

աճ՛ջ ՜ոզռբ ՝՜աճսկո... 

՝. 180՝—91՜ [Գէճսը Բ — Բ՜ձ.] Ես ՠխՠս գձ՟ ՜-

սճսջոձ գձ՟ ՜հձճոզժ...փ [Մՠժձճսդ.] Աոպճսթճհ ձ՜ը՜ը-

ձ՜կճսդՠ՜կ՝ձ ՜կՠձ՜հձ զձմ... 

՞. 191՜—4՜ [Գէճսը Գ — Բ՜ձ.] Ի իձ՞ՠպ՜ո՜ձՠ-

ջճջ՟զ ՜կզ...փ [Մՠժձճսդ.] Աոպ Ղճսժ՜ո ՜ձդՠջզ յ՜իբ 

աե՜կ՜ձ՜ժձ... 

՟. 194՜—8՜ [Գէճսը Դ — Բ՜ձ.] Դ՜ջլ՜ս ՜ոբ Յզ-

ոճսո...փ [Մՠժձճսդ.] Զզ՜՛ջ՟ ճմ ա՜ջիճսջՠռ՜ձ ձճտ՜... 

ՠ. 198՜—9՝ [Գէճսը Ե — Բ՜ձ.] Աջ՟, զ ըշձՠէ 

աձճչ՜ս եճխճչջ՟ճռձ...փ [Մՠժձճսդ.] Աջ՟, ա՜հձ ՠդբ ճս-

ոճսռ՜ձբջ... 

ա. 199՝—201՝ [Գէճսը Զ — Բ՜ձ.] Աթբ ՜հձճսիՠ-

պՠս ա՜ղ՜ժՠջպոձ...փ [Մՠժձճսդ.] Իոժ Յզոճսո ՟զյճխտ 

յ՜պ՜ոը՜ձՠ՜ստ ճսձզ ա՝ՠջ՜ձո ձճռ՜... 

բ. 201՝—6՜ [Գէճսը Է — Բ՜ձ.] Եկճսպ զ Կ՜վ՜շ-

ձ՜ճսկփ [Մՠժձճսդ.] Հ՜ջզսջ՜յՠպձ ձ՜ը աթՠջո ՜շ՜-

տբ... 

գ. 206՜—8՜ [Գէճսը Ը — Բ՜ձ.] Ես հՠպ ՜հձճջզժ 

ղջնբջ գձ՟ տ՜խ՜տո...փ [Մՠժձճսդ.] Աոպզ հ՜հպ բ, ազ հզ-

ջ՜սզ բ... 

դ. 208՜—11՜ [Գէճսը Թ — Բ՜ձ.] Կ՜ակբ ՜հձճսիՠ-

պՠս ա՜շ՜տՠ՜էոձ...փ [Մՠժձճսդ.] Պ՜պճսբջ պ՜հ ճսո՜-

ձՠէ, դբ ճջյբո յ՜ջպ բ էզձՠէ... 

ե. 211՜—7՝ [Գէճսը Ժ — Բ՜ձ.] Յՠպ ՜հոճջզժ ՠ-

ջՠսՠռճհռ...փ [Մՠժձճսդ.] Զ՜հո ձժ՜ջՠ՜է ՠռճհռ հրջզձ՜ժզ 

՜ձ՟... 

ե՜. 217՝—22՜ [Գէճսը ԺԱ — Բ՜ձ.] Ես ՠխՠս զ 

պՠխսճն ճսջբտ...փ [Մՠժձճսդ.] Ոջյբո ՜կՠձ՜հձ ՜շ՜տզ-

ձճսդՠ՜ձ, ա՜ձլձ րջզձ՜ժ ՠռճհռ... 

ե՝. 222՜—8՝ [Գէճսը ԺԲ — Բ՜ձ.] Ես զ ձկզձ ե՜-

կճս ժ՜ջՠռ՜ձ ՜ձ՟ ՝զսջ՜սճջ ՝՜ակճսդզսձ...փ [Մՠժ-

ձճսդ.] Իոժ Յզոճսո, ճջճչ ՝՜ձզս գոպ ՞պ՜ձբջ... 

ե՞. 229՜—35՝ [Գէճսը ԺԳ — Բ՜ձ.] Եժզձ ՜շ ձ՜ 

ճկ՜ձտ...փ [Մՠժձճսդ.] Յ՜ջկ՜ջ յ՜պ՜իՠ՜ռ ՠս ՜հո 

ի՜կ՝՜ս ՜հոճռզժ ՝՜ձզռ... 

ե՟. 235՝—9՝ [Գէճսը ԺԴ — Բ՜ձ.] Ես ՠխՠս կպ՜-

ձՠէձ ձճջ՜ զ պճսձ...փ [Մՠժձճսդ.] Թՠյբպ ՠս ճսձբզձ ճս-

ջՠտ—ճսջՠտ վ՜ջզոՠռզտձ գձ՟ճսձՠէճսդզսձ ձկ՜... 

եՠ. 239՝—50՜ [Գէճսը ԺԵ] — Մ՜տո՜սճջտ ՠս կՠ-

խ՜սճջտ ժ՜ռՠ՜է ՜շ ձկ՜ չ՜հՠէՠոռՠձ... 

եա. 250՜—61՝ [Գէճսը ԺԶ — Բ՜ձ.] Ես ՜ոբ ՜շ ՜-

ղ՜ժՠջպոձ. Ահջ կզ բջ...փ [Մՠժձճսդ.] Ըոպ ե՜կ՜ձ՜ժզձ 

ժ՜ջ՞՜ս ՠ՟՜ձ ՝՜ձտ... 

եբ. 261՝—6՜ [Գէճսը ԺԷ — Բ՜ձ.] Վ՜ոձ ճջճհ զ 

ձճհձ հ՜ջՠ՜է ՜ո՜ռ...փ [Մՠժձճսդ.] Աջ՟, ՜հոճտզժ ՝ճչտ 

տձձճսդՠ՜ձ ՠձ... 



 

եգ. 266՜—70՜ [Գէճսը ԺԸ — Բ՜ձ.] Դ՜պ՜սճջ 

կզ, ՜ոբ, բջ զ տ՜խ՜տզ...փ [Մՠժձճսդ.] Դբկտ ՜շ՜ժզո ճ-

կ՜ձռ դճսՠռ՜ս... 

եդ. 270՜—6՜ [Գէճսը ԺԹ — Բ՜ձ.] Մպՠ՜է ղջնզ 

գձ՟ Եջզտճչ...փ [Մՠժձճսդ.] Խճձ՜ջիճսդՠ՜կ՝ ՜կՠձ՜հձ 

ճսջՠտ կպ՜ձբ ՠս ղջնզ... 

զ. 276՜—7՝ [Գէճսը Ի — Բ՜ձ.] Մպՠ՜է ՟՜ջլՠ՜է 

զ պ՜ծ՜ջ ՜ձ՟ջ...փ [Մՠժձճսդ.] Իոժ վ՜ջզոՠռզտո, ճջ 

հ՜շ՜նձճսկ ՜սճսջձ պՠոզձ... 

զ՜. 277՝—82՜ [Գէճսը ԻԱ] — Ես ՜հձյբո կՠթ՜-

ռճհռ ավճտջձ... 

զ՝. 282՜—8՝ [Գէճսը ԻԲ — Բ՜ձ.] Եի՜ո պրձ ՝՜-

խ՜ջն՜ժՠջ՜ռձ...փ [Մՠժձճսդ.] Աջ՟, ՜հոյբո ՞՜հ ժ՜-

պ՜ջՠէ ապձօջզձ՜ժ՜ձոձ... 

զ՞. 288՝——94՜ [Գէճսը ԻԳ] — Իոժ զ չ՜խճջ-

՟ՠ՜հձ ՜սճսջձ ՜շՠ՜է ՜թզձ զ չ՜ձ՜ռձ Կ՜հզ՜վ՜...փ 

[Մՠժձճսդ.] Վ՜ոձազ ՠս ճմ ժ՜կՠռ՜ձ զձտՠ՜ձտ կպ՜ձՠէ 

հ՜յ՜ջ՜ձո... 

զ՟. 294՜—306՜ [Գէճսը ԻԴ — Բ՜ձ.] Իոժ հ՜ձռ՜-

ձՠէ ղ՜՝՜դճսձ...փ [Մՠժձճսդ.] Այ՜, գոպ Մ՜պդբճոզ, 

ղ՜ջեճսկձ կՠթ ՠխՠս... կՠթզ ՠջ՜ձճսդՠ՜ձ ՠս ՜ձյ՜պճսկ 

ըձ՟ճսդՠ՜ձփ 

— 306՜՝ [Ըձթ՜հ՜ժ՜ձ] — Ըձժ՜է ՜ոպճս՜թ՜հզձ՟ 

Գջզ՞ճջզճո, ավճտջզկ՜ռ ՝՜ձտո ձճս՜ա կՠջճհ պժ՜ջճս-

դՠ՜ձո... չ՜ոձ ճջճհ ՠս կՠտ ՜հոյբո զ ժ՜պ՜ջճսկձ ՜-

թՠ՜է, ո՜իկ՜ձՠռ՜տ ա՝՜ձո զ Հ՜հջ ՠս հՈջ՟զ ՠս զ Սճսջ՝ 

Հճ՞զձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

160՝ ԶՅ՜ժճ՝ ՞ջզմ,  ՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ Տբջփ 

306՝ Փ՜շտ ՠշ՜իզսո՜ժ ՜ձլ՜ձռ Սճսջ՝ Եջջճջ՟ճս-

դՠ՜ձ ՠս կզճհ պբջճսդՠ՜ձ ՠս զղը՜ձճսդՠ՜ձ հ՜կՠձ՜հձ 

՜ա՞՜ռ ՠս հզկճհ ՜ձ՜ջե՜ձ ՝ՠջ՜ձճ. ՜կբձփ 

Գջՠռ՜ս ՞զջտո ՜հո ՠս ՜ոպճս՜թ՜հզձ պ՜շո ՠս իճ-

՞ճհ ՠս կ՜ջկձճհ վջժճսդզսձո, ի՜ս՜պ՜ռՠէճռ յ՜ջ-

թ՜ձտո զ դճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձո Հ՜հճռ Մՠթ՜ռ ԻԱ հճ՝ՠէՠ՜-

ձզ ՠս Ի—ՠջճջ՟ ՜սՠէճջ՟զձ (1621), զ իճհ՜ժ՜յ ՠս զ իշ-

մ՜ժ՜սճջ կ՜հջ՜տ՜խ՜տզո Բզսա՜ձ՟զճհ, ճջ ՜հեկ հճջ-

նճջնզ Սպ՜կյօէ, զ ՟ճսշձ ՠս զ ՟յջ՜պ՜ձձ Սջ՝ճհձ Նզ-

ժճխ՜հճոզ Ստ՜ձմՠէ՜՞ճջթզձ. զ ըձ՟ջճհ` ՜ոպճս՜թգձ-

ժ՜է ՠս ոջ՝՜ոձՠ՜է Խ՜մ՜պճսջ ժճմՠռՠ՜է ժջրձ՜սճջզձ 

Կՠո՜ջ՜ռճհ էռՠ՜է ղձճջիզս, զկ՜ոպճսդՠ՜կ՝ ՠս ՜շ՜սՠ-

էՠ՜է ՜կՠձ՜հձ ՞ճջթճչտ ՜շ՜տզձճսդՠ՜կ՝փ Աջ՟, ՜խ՜-

մՠկ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ աի՜ջո ՠս աՠխ՝՜ջո, աչ՜ջ՟՜յՠպո ՠս 

ատ՜ի՜ձ՜հո ՠս ակ՜ժ՜ռճսո զկ՜ոպճսդՠ՜ձռ, հճջե՜կ 

գձդՠշձճստ ժ՜կ րջզձ՜ժբտ, աոջ՝՜ոձճսձ՟ ՠս յ՜պճս՜-

ժ՜ձ ժջօձ՜սճջձ` աԽ՜մ՜պճսջձ ՠս աթձրխո զսջ ՠս աՠխ-

՝՜ջո ՠս ա՜կՠձ՜հձ ՜ա՞՜հզձո հզղՠոնզտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ 

հ՜խրդո լՠջփ Ըձ՟ ձկզձ ՠս աձճս՜աՠ՜էո հզկ՜ոպճսդՠձբ 

ՠս այ՜ժ՜ոՠ՜էո զ ՞ճջթճռ ՝՜ջՠ՜ռ ապ՜ջ՜ժճսոՠ՜էո՚ 

Յճի՜ձձբո տՠջճխ ՞ջճհո ՠս աթձրխո զկ հզղՠոնզտ զ Տբջ, 

ազ ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ զ Տՠ՜շձբ կՠջկբ, ճջճսկ պ՜-

ռճստ ՞ճիճսդզսձ ՠս վ՜շտ ՜հեկ ՠս ՜ձաջ՜ս հ՜սզպՠձզս. 

՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

307՜ Տբջ Ղ՜ա՜ջ թ՜շ՜հ Աոպճսթճհ ՌՃԽԷ 

(1698)փ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚  2՝ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ պբջ Գջզ՞ճջ, 

1770փ 306՝ Կ՜ջ՜յՠպ չ՜ջ՟՜յՠպփ 
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 ԺԳ — XIII 

ԹԵՐԹ՚ 349. մ՞ջճս՜թ՚ 1՝, 348՜—9՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԻԹ×12 (Գ 
7, Թ 16) + 1×2փ 

ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 18×12,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ 
ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 24փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, ՟շ-
ձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժպ՜ս, էճս-
ո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 2՜, 9՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜-
՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպ, ՟ՠխզձփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜ջժճոզփ Ժ—ԺԱ 
՟՟. 2 (Ա—Բ) + 2(Գ—Դ), ոպ՜ռճս՜թ ժբո դՠջդզ գձ՟ՠջժ՜հձ՜ժզ 
ՠջժպ՜ժճսկզռ ՠս ՠաջ՜ի՜պճսկզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, ՝ճէճջ՜՞զթ ՠջժ՜-
դ՜՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ Բ՜—Ա՝—Ա՜—Բ՝, Դ՝, Գ՝. «///ՠս յ՜պկՠ՜ 
ձճռ՜, ճջ զձմ ... ՠս է՜է՜ժ՜ձո ՠս ՜խ՜խ՜ժ հճհե///» (Ե 19—38)փ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

1. 2՜—8՝ [Մՠժձճսդզսձ ըճջ՜ձ՜ռ Ասՠպ՜ջ՜-

ձզձ] — Մ՜պՠ՜ձտ ՜ոպճս՜թ՜՞զթտ... 

2. 9՜—13՜ Նՠջոբոզ ՠյզոժճյճոզ՚ ՠխ՝րջ Գջզ-

՞ճջզ ժ՜դճխզժճոզ Վ՜ոձ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ Մ՜պդբճոզ 
(Ըձթ՜հ՜ժ՜ձ) — Աոպճս՜թ՜հզձ ՝՜ջՠջ՜ջճսդզսձ ՞ՠ-

ջ՜ա՜ձռ բ... 

՜. 13՝—107՜ [Նՠջոբոզ Շձճջի՜էսճհ Մՠժձճսդզսձ 

Ասՠպ՜ջ՜ձզձ Մ՜պդբճոզ] — Զզձմ ըրոզ ՜սՠպ՜ջ՜-

ձզմո... 

Տՠո պյ. «Մՠժձճսդզսձ ոճսջ՝ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ ճջ գոպ 

Մ՜պդբճոզ, ՜ջ՜ջՠ՜է զ ոջ՝ճհձ Նՠջոզոզ Շձճջի՜էսճհ...», Կ. 

Պճէզո, 1825, բն 16—106փ 

3. 107՜—18՜ Հջՠխզձՠ՜հ ՝աւ՜ձ՟՜ժ ղ՜ջ՜՟-

ջճսդզսձ ՠս գոպ ծ՜շզ ՜ո՜ռՠ՜էտձ, ճջ ո՜ժ՜ս զձմ զ 
կպ՜ռձ կՠջկբ — Իոժ ի՜ո՜ձՠէճչ զ նճսջձ... 



4. 118՜—24՜ Ն՜ըՠջ՞՜ձ Ծգձձ՟ՠ՜ձ Ասՠ-

պՠ[՜ջ՜ձզձ] զ Մ՜ջճսդ՜բ — Ոջյբո հ՜ոպՠխո ՜ջՠ-

՞՜ժձձ ՠս զ ժՠձ՟՜ձզձ ՞էճսըձ... 

5. 124՜—5՝ Մժջպճսդՠ՜ձձ պՠ՜շձ ձճջզձ Մ՜-

ջճսդ՜հզ — Ես ՜ջ՟, չ՜ոձ ազ ավջժ՜ժ՜ձ Ծձըձ՟ՠ՜ձ... 

6. 125՝—41՝ Տՠոզ Նՠջոբոզ ի՜կ՜շ՜սպձ ա՜հո 

Ն՜ըՠջ՞՜ձո. դբ ժ՜կզո Բ Ասՠպ՜ջ՜ձզո ՜ո՜ — 

Յ՜հձե՜կ, ՠջ՝ հՠպ տ՜ջճաՠէճհձ... 

7. 141՝—8՝ Բճսձ ՝՜ջՠժՠձ՟՜ձզձ — Ես աճջ ՜ոՠձ 

՜հոյզոզ զձմ բ... 

8. 148՝—61՝ Ախճսի՜ռզռձ Բ ժզսջ՜ժբձ — Տՠո՜-

ձՠ՛ո ազ ՠս ճխճջկ՜ժ՜ձ՜ռձ ճմ չ՜հջ՜յ՜ջ յ՜ջպ բ ճ-

խճջկՠէ... 

9. 161՝—5՜ Եջՠգ ժզսջ՜ժբզձ — Զզ պ՜շ՜յՠռ՜ս 

զ լՠշձ ճջդճսռձ... 

10. 165՜—78՝ Նՠջոեոզ ՠյզոժճյճոզ Տ՜ջոճձզ 

զ Ղճսժ՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձբ — Զ՜ձ՜ա՜ձ ՜շ՜ժտ զ Քջզո-

պճոբ ը՜սոՠռՠ՜էտ... 

11. 178՝—82՝ Դ ժզսջ՜ժբզձ — Ոջ զ Բ՜՝ՠէճձբ ՠ-

է՜ձՠէճռ բզձ... 

12. 182՝—204՜ Նՠջոեոզ Լ՜կ՝ջճձ՜ռսճհ — Ըոպ 

ժ՜ջ՞զ ՜շ՜ժտ ՜հոճտզժ... 

13. 204՜—8՜ Հզձ՞ ժզսջ՜ժբզձ — Թբյբպ ՠս 

ըճջիճսջ՟ ՜հոճջզժ հ՜ջ՟՜ջոձ... 

14. 208՜—15՜ Ի՞ձ՜պզճոզ՚ Ղճսժ՜հ — Դբկտ ՜-

շ՜ժզո ճկ՜ձռ դճսՠռ՜ս... 

15. 215՜—37՜ Վՠռ ժզսջ՜ժբզձ — Ըձ՟՟բկ յ՜ջ-

թճխ՜ռ ճջ՟ճռ եճխճչջ՟ՠ՜ձձ... 

16. 237՜—8՜ Մ՜ջճսդ՜հզ՚ զ Ղ՜ա՜ջ — Ոջյբոազ 

կզ պՠոՠ՜է ՜շ՜տՠէճռձ... 

17. 238՜—40՝ Գջզ՞ճջ չ՜ջ՟՜յՠպ Լ՜կ՝ջճձ՜-

ռզ. Յ՜խ՜՞ո ժ՜ձ՜ձռձ, ճջտ ՜սթզձ աՏբջձ — Գջէդբ 

՜ձկզ՜՝՜ձ ՠձ ՜ո՜ռՠ՜էտձ... 

18. 240՝—6՝ Ի Մ՜ջ[ճսդ՜հ] Պ՜պծ՜շ պրձզ Ո-

լճ՞կ՜ձ, ճջ դ՜ջ՞կ՜ձզ ՝՜ջՠ՝՜ձճսդզսձ — Խձ՟ջՠէզ բ, 

դբ բ՛ջ չ՜ոձ, ճջ ազ ՝՜աճսկ ՜ձ՞՜կ... 

19. 246՝—59՝ Ի ՞՜էոպՠ՜ձ Տՠ՜շձ հԵջճսո՜խբկ 

— Զզ ՜ի՜ս՜ոզժ ՠժՠ՜է ի՜ոՠ՜է բ... 

20. 260՜—5՝ Մՠթզ Բ ղ՜՝՜դզձ — Ես ազ՜՛ջ՟ ՜ջ-

՟ՠ՜ստ ՜հ՞ճսռձ տ՜խռձճհջ... 

21. 265՝—85՜ Մՠթզ Գ ղ՜՝՜դզձ — Վՠջնտձ, ճսջ 

է՜է ՜մ՜ռ բ ՠս ժջծՠէ ՜պ՜կ՜ձռ... 

22. 285՜—6՝ Ժճխճչճսկձ ՝՜ձզռ ոճսջ՝ ի՜ջռձ — 

Ն՜, ճջ Հ՜սջձ զսջ ՜ո՜ռ... 

23. 286՝—90՝ Մՠթզ մճջՠտղ՜՝՜դզձ — Ք՜ձ՜ձ՜-

ռզձ ժճմբ աձճո՜, ճջտ չ՜ջլճչ ՠս ժ՜ղ՜շճչ ՜շձճսզձ... 

24. 290՝—321՜ Մՠթզ իզձ՞ղ՜՝՜դզ, ձճջճհձ 

Մ՜ջճսդ՜հզ — Աջ՟, յզպճհձ ՠձ կՠա ի՜ս՜պտ ծղկ՜-

ջզպ... 

25. 321՜—8՜ Մՠթզ ճսջ՝՜դզ. Յճի՜ձձճս Ոոժՠ-

՝ՠջ՜ձզ — Ի ՞ՠ՜սխ կզ, Յճի՜ձբո ՜ոբ, դբ. Պ՜ջպբա բջ 

պՠխզձ... 

26. 328՜—57՝ Գջզ՞ճջզ Լ՜կ՝ջճձ՜ռճհ չ՜ջ՟՜-

յՠպզ [Մՠժձճսդզսձ Եո՜հՠ՜ զ ըճջիճսջ՟ Մՠթզ ճսջ-
՝՜դզձ] — Աոպճս՜թ՜հզձ ըճջիջ՟ճռձ ի՜ա՜ջ՜յՠպձ՚ 

ա՜ջկ՜ձ՜էզձ Պ՜սխճո... գձ՟ ՜ձրջբձո ի՜ս՜ո՜ջՠռ՜սփ 
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Կ՜ջզձ (՛) ԺԹ — XIX (1829՛ դ.) 

ԳՐԻՉ՚ իՠխզձ՜ժգփ 
ԹԵՐԹ՚ 420. մ՞ջճս՜թ՚ 2՝—4՜փ ՊՐԱԿ՚ ը՜շձփ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ 

էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 21,7×15,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ 
Գզջ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 24—27փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜-
՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ ժ՜ձ՜մ ժպ՜ս (ձ՜ՠս՚ կ՜՞՜խ՜դ, կ՜ոձ յ՜-
պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժզ), ՜ոպ՜շգ՚ ոյզպ՜ժ ժպ՜սփ 
Լճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜ջժճոզփ Ժ—ԺԱ 
՟՟.փ 2 (Ա—Բ)+2 (Գ—Դ), ոպ՜ռճս՜թ 2 դՠջդՠջզ գձ՟է՜հձ՜ժզ ՠջ-
ժպ՜ժճսկզռ ՠս գձ՟ՠջժ՜հձ՜ժզ ՠաջ՜ի՜պճսկզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժ-
ոզսձ, ճսխխ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջ (ՠխթճս՜թ, ՟եճս՜ջգձդՠշձՠէզ)փ 
Կ՜ջ՟՜է՚ Գ՜, Դ՝, Գ՝, Դ՜ «///տճ ՜շ գձպ՜ձզո տճ... ի՜ս՜պտ տճ 
ժ՜ռճսռզձ ատՠա, ՠջդ զ ///» (Ե 19—34), Ա՜ (՜ձգձդՠշձՠէզ): Բ՝, 
Ա՝, Բ՜ «/// հ՜խրդո ժ՜ռբտ, ազ կզ կպնզտ... դճխզձ աձ՜ ՜ղ՜-
ժՠջպտձ ՜կՠձՠտզձ ՠս վ՜ըՠ՜ձ» (ԺԴ 38—50)փ Ի ոպճջզձ էճս-
ո՜ձռո ի՜կ՜լ՜հձճսդՠ՜ձ ժ՜ձճձձՠջ, Բ՜՚ «ԺԴ» ՞էը՜ի՜կ՜ջգ 
ժ՜կ յջ՜ժ՜ի՜կ՜ջգփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. պՠխ—պՠխ ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջ, 375 ՠս 376 
դՠջդՠջզ ՜ջ՜ձտզռ դխդՠջ ՠձ գձժ՜թփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ կ՜ղճս՜թ, Բ 
վՠխժզձ՚ ՜հջճս՜թտզ իՠպտՠջփ 

 

 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 1՜—2՜ Ց՜ձժ Մՠժձճսդՠ՜ձո ոջ՝ճհ Ասՠպ՜-

ջ՜ձզձ Մ՜պդբճոզ — Ա. Ա՝ջ՜ի՜կ թձ՜ս աԻո՜ի՜ժ... 

ՇԾԹ Զզ ձոպռզձ ՠջժճս ճջ՟զտո կզ ՜նկբ ՠս ՜իՠժբ տճսկ-

կբփ 

— 5՜—420՝ [Գջզ՞ճջզ ՠյզոժճյճոզ Կ՜ջձՠռսճհ 

Մՠժձճսդզսձ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ Մ՜պդբճոզ] — Բ՜ձ. Գզջտ 

թձձ՟ՠ՜ձ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ...փ Մՠժձճսդզսձ. Զզձմ ըճ-

ոզ ՜սՠպ՜ջ՜ձզմո աՄզ՜թզձ Ոջ՟սճհձ... ճջճչ գձ՟ կՠա բ. 

կզձմ զ ժ՜պ՜ջ՜թ ՜ղը՜ջիզ. Քջզոպճո հ՜հեկ բ հՠջ-

ժզձոփ 

Շ՜ջ՜՟ջճս՜թ բ Նՠջոբո Շձճջի՜էճս Մ՜պդբզ կՠժձճս-

դՠ՜ձ հՠպՠսճխճսդՠ՜կ՝ (իկկպ. պյ. «Մՠժձճսդզսձ Սճսջ՝ Ասՠ-

պ՜ջ՜ձզձ ճջ գոպ Մ՜պդբճոզ, ՜ջ՜ջՠ՜է զ ոջ՝ճհձ Նՠջոզոզ 



 

Շձճջի՜էսճհ...», Կ. Պրէզո, 1825), ճջզ յ՜պծ՜շճչ բէ «Ցճսռ՜ժ 

լՠշ՜՞ջ՜ռ»—զ Ա ի՜պճջճսկ (Եջՠս՜ձ, 1965, բն 509) դզսջզ-

կ՜ռ՜՝՜ջ հզղսճսկ բ Նՠջոբո Շձճջի՜էճս ՜ձճսձճչփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

4՝ (ԺԹ ՟. ղխ՜՞զջ ) Մՠժձճսդզսձո ՜հո ոջ՝ճհ Ասՠ-

պ՜ջ՜ձզձ Մ՜պդբզ ՠխՠս ՜ղը՜պ՜ոզջՠ՜է պ[բջ] Գջզ-

՞ճջզ ՝՜ակ՜ջ՟զսձ ՠյզոժճյճոզ՚ ՝՜ջՠժ՜ջ՞ ՜շ՜նձճջ-

՟զձ Կ՜ջձճհ 1829փ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 65՜, 117՝, 143՜, 216՝ ՠս ՜հէճսջ 

(ճսդ՜ձժզսձ, տ՜շ՜պճխ) Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Կ՜ջ՜յՠպ 

՜՝ՠխ՜հ. 1809 դ.: 
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ԹԵՐԹ՚ 264. մ՞ջճս՜թ՚ 2՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԻԲ×12փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, 
էճսո՜՞թՠջճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 20,4×14,7փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձ, կզ-
՜ոզսձ՚ 261՜—4՜փ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 25փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ 
ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ղՠջպ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջ-
կզջ կՠպ՜տո, ՟շձ՜ժզձգ՚ ժ՜ջկզջ ժպ՜ս, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջ-
կզջփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 3՜, 10՜, 
105՝, 171՜, 218՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձ, ժՠձ՟՜-
ձ՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջ, դշմձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ 
ժ՜յճհպ, ոՠսփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ —(հճսձ՜ջբձ) Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜-
ոճսփ ԺԲ—ԺԳ ՟՟.փ 2(Ա—Բ) + 2(Գ—Դ), ոպ՜ռճս՜թ 2 ՜կ՝ճխն՜-
ժ՜ձ դՠջդՠջզ գձ՟է՜հձ՜ժզ ՠջժպ՜ժճսկզռ ՠս գձ՟ՠջժ՜հձ՜ժզ ՠա-
ջ՜ի՜պճսկզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, կզ՜ոզսձփ Կ՜ջ՟՜է՚ Գ՜, Դ՝, Գ՝, Դ՜, 
Ա՝, Բ՜, Ա՜, Բ՝ (Ա 48 — Բ 24) (չՠջթ՜ձՠռ՚ Ա. Ս. Թճվմՠ՜ձգ)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ճսձզ ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ 
դՠդՠս՜ժզ կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

1. 2՜—10՜ [Ս]՜ժո պ՜ոձ ըճջ՜ձ՜ռձ — Մ՜-
պՠ՜ձտ ՜ոպճս՜թ՜՞զթտ... 

2. 10՜—259՜ Նՠջոզոզ ՠյզոժճյճոզ ՠխ՝օջ 
Գջզ՞ճջզ ժ՜դճխզժճոզ ո՜ժո Ասՠպ՜ջ՜ձզձ Մ՜պդբ-
ճոզ 

Տՠո լՠշ. 1253, 15՜—353՜. Ըձթ՜հ՜ժ՜ձ/10՜—4՝փ 

՜/14՝—105՜փ ՝/105՝—70՝փ ՞/170՝—218՜փ ՟/218՜—59՜փ 

3. 259՜՝ [Հ՜ս՜պ՜կտ] — Փ՜շտ Հ՜սջձ ՜ձՠխզձ 
ՠս ՜ձկ՜իզձ... 

4. 259՝—60՝ [0ջզձ՜ժ հզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձզ] — 
Փ՜շտ... Աջ՟, ՠո հՠպձՠ՜էո զ կ՜ջ՟ժ՜ձբ, ՜ձ՜ջ՞ ՠս 
՜ձյզպ՜ձ... 

5. 261՜—4՜ Ահո բ Գզջտ ծճի՜ջձՠջճսձ զ չՠջ՜ 
՜ղը՜ջիզ, դբ ճջ պՠխ՜ռ ի՜ոգէ ժճս էզձ՜հ ՜էկ՜ոձ — 
Աէկ՜ոձ ԺԲ ՜ա՞ բ Բ պՠխ՜ռ ժՠէձ՜հ... Գ (կճ՟՜էձ) Ճ ց-

էճջզ Դ—ձ՚ ՃԾփ Ահոտ՜ձ ՜շ ՜հոփ Ես Քջզոպճոզ վ՜շտ 
հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ 

6. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձ ԺԷ ՟., ՝ճէճջ՞զջ] 
1՝—2՜ [Ոպ՜ձ՜սճջ պճկ՜ջ՜ժ՜ձձ] — Թվ՜ժ՜ձ 

բ ՌՃԵ (1656, ՜հէ լՠշտ)փ Շջն՜յ՜պճսկձ Կշրձճոզ /Վՠ-
ռզռո չՠռՠս՜ժ ՠս կճս ձճսհձզ... Եչ պ՜ժձ զ կպ՜ռձ ի՜-
ձբ, /Ես հՠպճհ վ՜վ՜ք՜ձ՜ռ զսջճռ ի՜ո՜ձբփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 105՜ (ԺԷ ՟.) Յզղՠռբտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ ՜խրդո 
լՠջ` աՍ՜ի՜ժ չ՜ջ՟՜յՠպձ աԿճսկճսղը՜ձզ չՠջ՜պՠ-
ոճսմձ ոպ՜ռ՜ս աոճսջ՝ Ասՠպ՜ջ՜ձզ Մՠժձզմո, ՠս աՍպՠ-
վ՜ձձճո ՝՜ձզ ոյ՜ո՜սճջձ ՠպ ա՜հո ՞զջտո ՠս ՝՜աճսկ 
՜ղը՜պ՜ձո ժջՠ՜ռ զ ոջ՝՜՞ջՠէձփ Խձ՟ջՠկ զ լբձն էզ ոջ-
պզս կբժ Հ՜հջ կՠխ՜հզս, Ոխճջկզ ՜ոՠէ, ճջ Տբջձ Քջզոպճո 
ՠս լՠա ճխճջկՠոռզ. ՜կբձփ Հ՜հջ կՠջ, ճջ հՠջժզձոփ 

264՝ Եո՚ Ս՜ի՜ժ չ՜ջ՟՜յՠպ ոպ՜ռ՜հ աոճսջ՝ 
՞զջտո զ հ՜ջ՟ՠ՜ռ զկճռ զ չ՜հՠէճսկձ ՜ձլզձ զկճհ ՠս ՠխ-
՝՜սջձ զկ ի՜ջ՜ա՜պզ՚ Ասՠպզո ոջ՝՜ժջօձ տ՜ի՜ձ՜հզ 
ՠս ՝՜ձզ ոյ՜ո՜սճջզ, զ հՠջժջբ Մճժ՜ռ զ ՞ՠխնբ, ճջ ժճ-
մզ Գձբժ՜ռ, ճջ ՝ձ՜ժՠ՜է ՠկտ ՜հեկ զ չ՜ձտո Քբկզ՜դճս, 
ճջ ՜ոզ Գճսկզղը՜ձ՜, ՠս ժ՜ջզ չըղպ՜ռՠ՜է ՠկտ զ 
՟՜շձճսդՠձբ ե՜կ՜ձ՜ժզո ՠսո ՜շ՜սՠէ ոճսպ՜ժ՜հ եճխճ-
չջ՟ճռո ժ՜ջզ ՟՜շձ՜ռՠ՜է ՠկտ, ազ ճմ ՞ճ ծ[ղ]կ՜ջպճս-
դզսձ ՜շ ձճո՜փ 

2. 264՜ Ի դվ՜ժ՜ձզո ՌՃԴ (1655) ՠժզ ՠո՚ Սզ-
կբճձ չ՜ջ՟՜յՠպո զ Ղ՜ջ՜իզո՜ջ տ՜խ՜տփ 

3. 1՜ Թվզձ ՌՃՀ ՠս Դ (1725)—զձփ 
////փփ /փփ: ////փփ //փփփ ///փփ: ////փփ: /. ////փ («Տբջ Ղճս-

ժ՜ո»)փ 
ՆԿԱՐՉԱՓՈՐՁ՚ 264՝ 
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ Ա՜ ... Ոջ ար-

ջբձո ոջ՝ճսդՠ՜կ՝ յ՜իճռ ձ՜ը զ ՟ջ՜ըպզձ ե՜շ՜ձ՞բջ 
ճմ յ՜իՠէճչ ձ՜ը՜հ///փ 
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ԹԵՐԹ՚ 265. մ՞ջճս՜թ՚ 265՜փ ՊՐԱԿ՚ 1×4+Ա—ԻԲ×12 (Ը, ԺԴ 
10) + 1×1փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ՚ էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 21×15,3փ 



ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 25փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜-
ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ղՠջ-
պ՜ա՜ջ՟ ժպ՜սփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ժ՜ակզ ժ՜ղզձ դՠդՠս՜ժզ կ՜ղճս՜թփ 
 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

1. 7՜—14՜ Ս՜ժո պ՜ոձ ըճջ՜ձ՜ռ — Մ՜պՠ՜ձտ 

՜ոպճս՜թ՜՞զթտ... 

2. 14՜—263՜ Նՠջոբոզ ՠխ՝րջ Գջզ՞ճջզ ժ՜դճ-

խզժճոզ Ս՜ժո Ասՠպ՜ջ՜ձզձ Մ՜պդբճոզ 

Տՠո լՠշ. 1253, 15՜—353՜. Ըձթ՜հ՜ժ՜ձ /14՜—8՝փ 

՜/18՝—109՜փ ՝/109՝—74՝փ ՞/175՜—222՜փ ՟/222՜—63՜փ 

3. 263՜—4՝ [0ջզձ՜ժ հզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձզ] — 

Փ՜շտ... Աջ՟, ՠո հՠպձՠ՜էո զ կ՜ջ՟ժ՜ձբ, ՜ձ՜ջ՞ո ՠս 

՜ձյզպ՜ձո... 

4. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձ ԺԸ ՟., ձրպջ՞ջ՜ձկ՜ձ ՝ճ-
էճջ՞զջ] 

՜. 1՝ [Գջ՜շ՜նտ] ժ՜դճխզժճոզ — Գՠխՠռզժտ ղ՜-

շ՜սզխ ՠս ՝՜ջճսձ՜ժ ՝՜ջՠ՜ռ... 

՝. 2՜—6՝ [Գջ՜շ՜նտ զ տ՜ջճազռ Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠ-

ս՜ռսճհ ՠս ՜ձ՜ձճսձզռ] — Ոՙչ ՜ձոպճսՠջ էճհո զկ՜ձ՜-

էզ... 

՞. 263՜—4՝ [Ախրդտ] — Փ՜շտ Հ՜սջձ ՜ձՠխզձ ՠս 

՜ձկ՜իզձ... ՜ա՜պզկտ զ պ՜ձն՜ձ՜ռ... հ՜սզպՠ՜ձո. ՜-

կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 1՜ Թվզձ ՌՁԸ (1638)—զձ բջ, ճջ կՠշ՜ս Մ՜պ-

էզ—0խէզ ի՜ծզ Ս՜ջ՞զո, ՜յջզէզ Դ (4), ՜սջձ իզձ՞-

ղ՜՝դզ. պ՜ծժձՠջձ Պ՜հջ՜կզ ՜սջձփ Թվզձ ՌՁԷ (1638) 

բջ, ճջ Աըժճսլձ Աոպճսթճհ իջ՜կ՜ձտձ ՞ձ՜ռ, յճհ՜ծճս-

դզսձ կպ՜ձտփ Թվզձ ՌՁԸ (1638) իճսէզոզ ԻԷ (27) ՠջժճս-

ղ՜՝դզ, յո՜ժՠռ՜ս Մճսջ՜պո. Մճսջ՜պձ ԻԳ (23) պ՜-

ջճհ բջփ Թվզձ ՌՁ՚ (1639), հճսձվ՜ջզ Թ (9) ՜սջձ իզձ՞-

ղ՜՝դզ, ՠխ՜ս ո՜ձըո՚ յճհ՜ծճսձ դճշձ, Ս՜խ՜պ Խ՜մ՜-

պճսջզձ ճջ՟զձ Մճսջ՜պձ ՜շ՜ս ՞զջժձփ 

2. 1՝ Թվզձ ՌՃԵ (1755) հճսձվ՜ջզ Ի (20) ՜սջձ 

ճսջ՝՜դ, ժ՜պ՜ջճխտ ՜խ՜մ՜ձ՜ռ կՠջճռ ՜սջիձզձ Աո-

պճսթճհփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 264՝ (՜ձգձդՠշձՠէզ)փ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 264՝ Եո, ճջ կՠշՠ՜էո ՠկ 

զձլ էոՠռբտ, 

Մպ՜ռ ՜մրտ 

զ հզո ձ՜[հ]ՠռբտփ 

Իձմ ճմ ճսձզկ հզո, ճջ պՠո՜ձբտ 

Մզ՜հձ այ՜պ՜ձո, ճջ ՜ջ՟ պճսՠ՜է բտ 

Դճստ զձլ, պՠոբտ, րջզձ՜ժ ՜շբտ, 

Զ՜ի պ՜՞ձ՜յզձ զ կզպ յ՜իՠռբտփ 
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Ես՟ճժզ՜ ՌՂԴ — 1645 

ԳՐԻՉ, ՍՏԱՑՈՂ՚ Ս՜ի՜ժ ՠջբռփ 
ԹԵՐԹ՚ 218. մ՞ջճս՜թ՚ 1՝, 218՜՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԺԸ×12+1×2փ 

ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 21×15,4փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ 
ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 31փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜-
ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, ՟շձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ՟ջճղկ՜-
ա՜ջ՟ ժպ՜ս, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 2՜, 13՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձ, ժՠձ՟՜ձ՜ժ՜ձփ 
Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջ, դշմձ՜՞զջփ 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — (հճսձ՜ջբձ)փ Յ՜հոկ՜սճսջտ. 
Այջզէ 27, Սՠյպ. 19, 20: Ժ—ԺԱ ՟՟.: 2 (Ա—Բ) + 1(Գ), ոպ՜-
ռճս՜թ ՠջժժճխկ՜ձզ ՠաջ՜ի՜պճսկզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, կզ՜ոզսձփ 
(պճխ` 26. պՠ´ո R. V. Chétanian, Catalogue des Fragments et 
Manuscrits Grecs du Matenadaran d’ Erevan, p. 63փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. դ՜ձ՜տզ ծ՜յ՜խճսկ՚ 70՝փ Կ՜ակզ ժ՜-
ղզձ՚ կ՜ղճս՜թ ՠս տՠջթճս՜թփ 

 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

1. 2՜—7՝ Մՠժձճսդզսձ ըճջ՜ձ՜ռձ Ասՠպ՜ջ՜-

ձզձ — Մ՜պՠ՜ձտ ՜ոպճս՜թ՜՞զթտ... 

2. 7՝—9՝ ՅԵժՠխՠռ՜ժ՜ձ յ՜պկճսդՠձբ — Աշ՜-

տՠ՜է[տ] բզձ ԲԺ (12)—ձ ՠս ՜հէ ՜ղ՜ժՠջպտ՚ ՀԲ (72)...  

3. 9՝—217՜ Ժճխճչճսկձ կՠժձճսդՠ՜ձ ոջ՝ճհ Ասՠ-

պ՜ջձզձ գոպ Մ՜պդբճոզ զ ՝՜ձզռ զկ՜ոպճսձ չ՜ջ-
՟՜յՠպ՜ռ ՠժՠխՠռսճհ, ժ՜ջ՞ՠ՜է ՠս հրջզձՠ՜է ՟զսջ՜-
ի՜ո գձդՠջռճխ՜ռ. Աշ՜նզձձ՚ Նՠջոբոզ ժ՜դճխզժճոզ 
զ ըձ՟ջճհ ձճջզձ // (10՜) ՠխ՝րջ Գջզ՞ճջզոզ չՠջ՜՟զ-
պճխզ Հ՜հճռ 

Տՠո լՠշ. 1253, 15՜—353՜. Ըձթ՜հ՜ժ՜ձ/10՜—3՝փ 

՜/13՝—88՝ (ըճջ՜՞զջ մզտ)փ ՝/88՝—141՝փ ՞/141՝—81՜փ 

՟/181՜—217՜փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

139՜ Մ՜ջ՟՜ոբջ Քջզոպճո ՜ջ՜հ ղ՜ձո, զձլ՚ իճչ-

ս՜ոզջզո ՞դճսդզսձ ՠս ճխճջկճսդզսձփ 

141՝ Ոչ գձդՠջռճխտ, չ՜ոձ Աոպճսթճհ յճշձզժո, 

ՠս ՠջՠո թջճխզո կզ Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ոբտ ՠս լՠա էզռզ 

ճխճջկճսդզսձ հԱոպճսթճհփ 



 

146՜ Փջժՠ՜ աոպ՜ռրխ ոճսջ՝ ՞ջճռո ձ՜ՠս ա՜ձ-

յզպ՜ձ ՞ջզմո՚ աՍ՜ի՜ժ ՠջբռո, հզղՠ՜է զ Քջզոպճոբ. ՜-

կբձփ 

179՜ Քջզոպճո Աոպճս՜թ, ատՠա ճսձզկ ՜խպՠխՠ՜է 

՞ջզմո իճ՞սճհո կ՜տջզմ ՠս ՜յ՜սբձփ 

217՝ Փ՜շտ... Ոջ ՜ջե՜ձ՜սճջՠ՜ռ ա՜ձ՜ջե՜ձճս-

դզսձո կՠջ ի՜ո՜ձՠէ հ՜ս՜ջպճսկձ ՜ոպճս՜թ՜ը՜սո 

Մՠժձճսդՠ՜ձո Մ՜[պ]դբճոՠ՜ձ Ասՠպ՜ջ՜ձզո պժ՜ջ ՠս 

պ՜ջպ՜կ լՠշ՜կ՝ ՜ձ՜ջիՠոպ ՠս վթճսձ ՞ջմզ կՠխ՜-

յ՜ջպ իՠա՜յիճ՞զ՚ Ս՜ի՜ժ զջզռբ հզղկ՜կ՝ ՜շձբտ հզ-

ղՠ՜է էզնզտ զ Քջզոպճոբ. ՜կբձփ Յ՜կզ ՌՂԴ (1645) դճսզ 

զ տ՜խ՜տձ Ես՟ճժզ՜հ զ ՟ճսշ[ձ] Սճսջ՝ Պ՜ջո՜կ ՠժՠ-

խՠռճհձ, զ Ս՜ի՜ժ ՠջզռճսբ զ ՜ձյզպ՜ձ զ իճխ ս վճղզ 

թ՜շ՜հ ՜ձճսո, ճջ գձ՟ իճչ՜ձՠ՜է ոճջզձ յ՜ջվ՜ժզկտ, 

աճջ Տբջ Աոպճս՜թ յ՜իՠոռբ ալՠա ՜ձվճջլ. ՜կբձփ 

Ահէ աըոպ՜ռճխ ոճջզձ աթձ՜սխոձ ակ՜իպՠոզ ՠս 

ակ՜հջձ զկ ագձժՠջձ զկ ՠս աՠխ՝՜հջձ զկ՚ Եջ՝՜ձճո կ՜ի-

պՠոձ ՠս ՜հէ կՠթ ՠս վճտճսձոձ ՠս ալՠա հՠջժձզռ ՜ջտ՜-

հճսդզսձ յ՜ջքՠսՠո[ռ]բ. ՜կբձ: 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1՜ Թվզձ ՌՃԾԲ (1703) ոբկպբկ՝էջ ՜կոճսձ ԻԴ 

(24) րջձ ճսջ՝՜դ ՜շ՜ձտ ա՟ջ՜կձ Թ՜կօհբձփ Յճսէզո 

՜կոճհ ԺԵ (15) կպ՜տ հՈսոժճսպ՜ջփ Յճսէզո ՜կոճհ զ ԻԳ 

(23) կպ՜տ զ Կճոպ՜ձ՟զձճսյ՜սէզո, հ՜սճսջ Դղզ (մճ-

ջՠտղ՜՝՜դզ)փ 
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Զՠհդճսձ ՌՁԴ — 1635 

ԳՐԻՉ՚ Եվջՠկ Լզճսոպջզ՜ռզփ ԾԱՂԿՈՂ՚ Յճի՜ձփ ՍՏԱՑՈՂ՚ 
Գջզ՞ճջ չջ՟. Զՠհդճսձռզփ 

ԹԵՐԹ՚ 333+1 (ժջժ. 1). մ՞ջճս՜թ՚ 1՝՟, 328՜—30՜փ ՊՐԱԿ՚ 
Ա—ԻԴ×12 (Ա 10, ԻԸ 11)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 20×14,8փ 
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 25փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜-
ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, ՟շձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ո-
պ՜շգ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժպ՜ս, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 8՜փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 2՜, 119՜, 199՝, 264՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜-
՞զջ: 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձփ Ժ—ԺԱ ՟՟.փ 
2(Ա—Բ) + 2(Գ—Դ), ոպ՜ռճս՜թ դՠջդՠջզ գձ՟է՜հձ՜ժզ ՠջժպ՜-
ժճսկզռ ՠս ՠաջ՜ի՜պճսկզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ՝ճէճջ՜՞զթ ՠջ-
ժ՜դ՜՞զջփ Մ ՜ ձ ջ ՜ ձ ժ ՜ ջ մ ճ ս դ զ ս ձ ՚ էճսո՜ձռ՜ա՜ջ՟ ՝ճսո՜-
ժ՜ձ (զ կզնզձ էճսո՜ձռո)փ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜յճհպ, ՟ՠխզձփ Ի ոպճջզձ 
էճսո՜ձռո՚ ի՜կ՜՝՜ջ՝՜շփ Կ՜ջ՟՜է՚ Ա՝, Բ՜, Ա՜, Բ՝ «///Զ՜ջ՟՜-
ջճսդզսձ ձճջ՜ ՠս ՜հ՟ ՜կՠձ՜հձ... ՠս ՝՜աճսկտ ՠձ, ճջ կգ[պ՜-
ձՠձ]///» (Մ՜պդ. Զ 33 — Է 13): Գ՝, Դ՜, Գ՜, Դ՝ «///ԶՅզոճսո ազ 
՞՜հջ ՜շ ձ՜... ճջ՟զ Յճչձ՜ձճս, ՟ճս ժճմՠոռզո///» (Յճչի. Ա 29—
42)փ  

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ժ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ կ՜ղճս՜թ, ռՠռ՜ժՠջ:  

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 2՜ Ս՜ժո Ժ ըճջ՜ձ՜ռ — Մ՜պՠ՜ձտ ՜ոպճս՜-

թ՜՞զթտ... 

Բ. 8՜—326՝ Նՠջոբոզ ՠյզոժճյճոզ, ՠխ՝՜սջ 

Գջզ՞ճջզ ժ՜դճխզժճոզ Ս՜ժո Ասՠպ՜ջ՜ձզձ Մ՜[պ]-
դբճոզ 

Տՠո լՠշ. 1253, 15՜—353՜. Ըձթ՜հ՜ժ՜ձ /8՜—13՝փ 

՜/13՝—118՝փ ՝/119՜—95՜փ գ/199՝—264՜փ ՟/266՜—326՝փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

1. 129՝ (Գջմզ) Ոՙչ կՠխ՜ստ էռՠ՜է ՞ՠջճհո՚ 

Եվջՠկ ՜ձճսձ ՠս ՠխժՠէճհո, դճՙփ 

2. 327՜ Փ՜ՙշտ Աոպճսթճհ Հ՜սջձ չՠջզձ, 

Պ՜պզս Ոջ՟սճհ զսջ Մզ՜թձզձ, 

Գճիճսդզսձ ղձճջի՜՝՜ղըզձ, 

Ահեկ ՠս հ՜յ՜հձ հ՜սզպՠձզձփ 

Յ՜կզ կզ ՠս տո՜ձ հճ՝ՠէզձզձ 

Ես Լ (30) ՜հէ գձ՟ ձկզձ 

Եջժՠջժջճջ՟ ՜սՠէճջ՟զձ 

Է դվ՜ժ՜ձըո Մՠթ Հ՜հզձ (1635)փ 

Գջՠռ՜ս Մ՜դՠ՜ձ Մՠժձզմո, 

Ի ոճհձ ՜կզձ զ Զՠհդճսձ, կՠթ ՟խՠժզձ 

Ըձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սճսջ՝ Ս՜ջ՞ոզձ 

Ես ՜հէ ոջ՝ճհո, ճջ ՜ոպ [հ]զղճսզձփ 

Ի ըձ՟ջճհ կՠջճհո կՠթզձ  

Սճսջ՝ ՠս կ՜տճսջ ժջ՜սձ՜սճջզձ, 

Ես ոյ՜ո՜սճջ Տՠ՜շձ ՝՜ձզձ, 

Գջզ՞ճջ չ՜ջ՟՜յՠպզձ, 

Ոջ բ հՠջժջբձ Գՠջկ՜ձզժզձ, 

Գՠ՜սխ՜տ՜խ՜տձ զ Զՠդճսձզձ, 

Ոջ՟զ Վ՜ի՜ձ պբջ չ՜ջյՠպզձ,  

Ես ՜ձճս՜ձ ՞թ՜՞ջմզձփ 

Է իՠխզձ՜ժ ՜հձկ ՞՜իզձ, 

Ես չ՜ջ՟՜յՠպ ՝ճէճջ ոՠշզձփ 

Ես թձըձ՟ՠ՜կ՝ձ զ ձճհձ պՠխզձ 

Ես ոձըձ՟ՠ՜կ՝ձ ՜հէ զ ձկզձփ 

Զճջ յ՜ի՜յ՜ձձ ի՜ձճսջռ ՞ճհզձ 

Պ՜իբ աձ՜ զսջ իճչ՜ձզձ: 

Եժՠխՠռսճհ յ՜հթ՜շճսդզսձ 

Ոսխխ՜վ՜շ՜ռ ի՜ոպ՜պճսդզսձ, 

Ես զ ժՠձ՜ռ ՜հձկ կպզձ, 

Դ՜ո՜սճջբ ոջ՝ճռ ջ՜կզձ: 

Ըձ՟ գձպջՠէճռձ ՜շ՜նզձ, 



Ըձ՟ չ՜ջ՟՜յՠպձ ՠջժճպ՜ոզձփ 

Դ՜ջլՠ՜է ՠս ՠո կՠխրտ զ էզձ 

Եշ՜դղճս՜շո զ ը՜ս՜ջզձ, 

Ոջ Եվջՠկ ՜ձճսձո ժճմզձ 

Աձճսխխ՜՞ճջթո զ հ՜ջիՠոպզձփ 

Զզ բ զկ ՝ձզժո՚ Աձպզճտզձ, 

Գՠ՜սխձ, ճջ Լզճսոպջզ՜ ՜ոզ ձկզձ 

Նշպՠի՜ռՠ՜է ՠխբ հՠջժջզձ, 

Գՠջկ՜ձզժբ՚ ՞զսխձ Զՠհդճսձզձփ 

Գթ՜՞ջՠռզ զ տ՜ջպզոզձ, 

ԶՄՠժձճսդզսձ Մ՜պդբճոզձ 

Յ՜սջզձ՜ժբ կՠթ չ՜ջ՟՜յՠպզձ՚ 

Տբջ Յճչի՜ձձբո Ե՟ՠո՜ռզձփ 

Ոՙչ չ՜ջե՜յՠպտ Հ՜հճռ ՜ա՞զձ, 

Տճստ Ոխճջկզո զկ ճսոճսռմզձ՚ 

Վ՜ջ՟՜յՠպ Յճի՜ձ տ՜ջպճսխ՜ջզձ 

Ես թ՜խժօխ ՜հո կ՜պՠձզձփ 

Ն՜ ակՠա ի՜ոճհռ հ՜հո ՜ջճսՠոպզձ, 

Աղը՜պ՜ձ՜ստ ՝՜աճսկ զ էզձ, 

Տբջ Քջզոպճո, Հ՜հջ ՠս Հճ՞զձ 

Վ՜ջլ՜ի՜պճհռ էզձզ ձկզձփ 

Ոջտ ի՜ձ՟զյզտ ՜հոկ ՞ջզձ, 

Յզղբտ ակՠա զ հ՜խ՜սդզձ 

Ես ՟ճստ հզղբտ հ՜սջձ չՠջնզձ, 

Ի կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էճսոպ Փջժմզձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

330՝ Աջ՟, ՠո՚ կՠխրտ ՠխժՠէզ Ապ՜ձ՜ռզ Յճչի՜ձ-

ձբո, ՝՜ձզ ըոյ՜ո՜սճջո, ըոպ՜ռ՜հ ա՜հո Մ՜պդբճոՠ՜ձ 

Մՠժձզմո հզղ՜պ՜ժ զձլ ՠս թձրխ՜ռո զկճ,հ իրջո ՠս կրջո, 

զ դվզձ ՌՃԽԲ (1693)—զձ զ Բՠջզ՜ տ՜խ՜տզձփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 2՜ (ճսդ՜ձժզսձ, ՠշ՜պճխ) Գզջտո 

Սճսջ՝ Էնկզ՜թձ՜հփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜ Ոջյբո ՜ոբ ոճսջ՝ձ Նՠջոբո պՠ-

ոՠ՜է իճ՞սճհ ՜ժ՜կ՝ զ ե՜կ չ՜խծ՜ձզ զսջճհ, ՜ոբ. Ք՜-

ժՠոռզձ Հ՜հտ զ իզկ՜ձռ հ՜ա՞բձ ձՠիճխ՜ռ, ՟՜պ՜ջժ՜ո-

ռզձ ծ՜ձ՜յ՜ջիտ ՝՜ակ՜հ՞ձ՜ռտ ՜շ զ մ՞ճհբ կ՜ջ՟ժ՜ձ. 

ՠս ՜հձյբո ՠխՠս ճջյբո իջ՜կ՜հՠ՜ռփ 
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Մ՜է՜դզ՜ ՌԼԹ — 1590 

ԳՐԻՉ՚ Մ՜ջպզջճո ՠյո.փ ՍՏԱՑՈՂ՚ Դ՜ձզբէ չջ՟.փ ԿԱԶՄՈՂ՚ 
Յճի՜ձբոփ 

ԹԵՐԹ՚ 356. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜՝, 56՝—9՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—Լ×12 (Լ 8)փ 
ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 18×13,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ 
ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 22փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, 
՟շձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ղՠջպ՜ա՜ջ՟ կՠպ՜տո, 
էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 1՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձ, ժՠձ՟՜ձ՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ -
՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջ, ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպ, 
՟ՠխզձփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — (չջ՜ռՠջբձ): Ծզո՜կ՜պՠ՜ձ 
(՛): ԺԳ—ԺԴ ՟՟. ձճսոըճսջզ ՞ջմճսդՠ՜կ՝: Վՠջնզռ, կՠթ՜՟զջ կՠժ 
դՠջդ` ՠջժթ՜է: Մզնզձ ՝՜ռճս՜թտզ ձ՜ը՜չՠջնզձ պճխձ բ.  

g(i)x(arode)n (ժ՜կ` g(ani)x(are)n w(mida)no 
q(ue)y(a)n(a)sa z(ed)a... ըջ՜ըճսոՠռբտ ոջ՝ՠջ զ չՠջ՜ ՠջժձզ: 

(չՠջթ՜ձՠռ Պ. Մճսջ՜՟ՠ՜ձգ): 
ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Ա Դ Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1՜ Մՠժձճսդզսձ ըճջ՜ձ՜ռձ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ — 

Մ՜պՠ՜ձտ ՜ոպճս՜թ՜՞զթտ ՠս իճ՞ՠ՝ճսը... 

Բ. 11՜ ՅԵժՠխՠռ՜ժ՜ձ յ՜պկճսդզսձ — Աշ՜տՠ-

՜էտ բզձ ԲԺ—՜ձ ՠս ՜ղ՜ժՠջպտ ՀԲ... 

Գ. 15՜—353՜ Ժճխ[ճչ]ճսկձ կՠժձճսդՠ՜ձ ոջ-

՝ճ[հ] Ասՠպ՜ջ՜ձզձ ճջ գոպ Մ՜[պ]դբճոզ ՝՜ձզռ զկ-
՜ոպճսձ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ ՠժՠխՠռճ ժ՜ջ՞ՠ՜է ՠս հօջզ-

ձՠ՜է, ՟զսջ՜ի՜ո գձդՠջռճխ՜ռ 

— 15՜—23՜ Աշ՜նզձձ. Նՠջոբո Հ՜հճռ ժ՜դճխզ-

ժճոզ զ ըձ՟ջճ ձճջզձ ՠխ՝ճջձ Գջզ՞ճջզոզ չՠջ՜՟զպճ-
խզ (Ըձթ՜հ՜ժ՜ձ) — Սզջճ արջճսդզսձ ՞ՠջ՜ա՜ձռ բ տ՜ձ 

ա՝ձճսդզսձ... 

՜. 23՜—134՜ [Գզջտ ՜շ՜նզձ — Բ՜ձ.] Գզջտ էզ-

ձՠէճհ ճջ՟սճհ Դ՜սդզ, ճջ՟սճհ Ա՝ջ՜ի՜կճսփ [Մՠժձճսդ.] 

Զզ՛ձմ ը՜սոզ ՜սՠպ՜ջ՜ձզմո... 

՝. 134՜—224՜ Նճջզձ Յճի՜ձձճս [Ոոժբ՝ՠջ՜ձզ] 

զ Կ՜պեշձ՜ւճսկ. Գզջտ ՠջժջճջ՟ — [Բ՜ձ.] Ի՝ջՠս ՠ-

կճսպ Յզոճսո զ Կ՜պեշձ՜ւճսկ...փ [Մՠժձճսդ.] Բճջճպձ, 

հճջե՜կ բն Յզոճսո զ էՠ՜շձբ... 

՞. 224՜—94՝ Նճջզձ Յճի՜ձձճս Ոոժե՝ՠ[ջ՜ձզ]. 

Գզջտ ՠջջճջ՟ Կՠո՜ջ՜ռսճռ — [Բ՜ձ.] Ես ՠխՠ՜է Յզոճսո 

զ ժճխկ՜ձո Փզէզյյՠ՜ձ Կՠո՜ջՠ՜հ...փ [Մՠժձճսդ.] 

Վ՜ոձ բ՛ջ ՠս աղզձզմ տ՜խ՜տզձ ՜ոզռբ... 

՟. 294՝ — 353՜ Տՠ՜շձ Յճի՜ձձճս Ոոժե՝ՠջ՜ձզ. 

Գզջտ մճջջճջ՟փ Փ՜ջզո՜ռսճռձ — [Բ՜ձ.] Իոժ վ՜ջզո՜-

ռզտձ զ՝ջՠս էճս՜ձ...փ [Մՠժձճսդ.] Դ՜ջլՠ՜է այ՜պ-

ծ՜շոձ ՟ձբ ՜սՠպ՜ջ՜ձզմձ... 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՆԱԽԱԳԱՂԱՓԱՐ 0ՐԻՆԱԿԻ 

353՜ ԶԱջզոպ՜գբո չ՜ջ՜՟յՠպ ՠս ՞ճչՠ՜է ՜ղ՜-

ժՠջպ ձճջ՜՚ աԵվջՠկ հզղՠոնզտ զ Քջզոպճո, ազ ձ՜ հ՜ղ-

ը՜պՠ՜է եճխճչՠ՜ռ ա՝՜ձո կՠժձմ՜ռձ զ կզ հՠպ պՠ՜շձ 

Նՠջոբոզ, հ՜սջզձ՜ժձ ՜հոմ՜վ բջ հզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձձ Ա-

շզոպ՜գզոզ. ա՜հձ, ճջ ժ՜պ՜ջՠ՜էձ բջ, ա՜հձ մ՞պ՜տ. 

՜ձկՠխ՜՟զջ էՠջճստփ 



 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

22՝ Քջզոպճո Աոպճս՜թ ճխճջկՠ՜ զձլ ոպ՜ռճխզ 

ՠս ձ՜սպջճխզ ՞ջճռո ձճս՜ոպ, ՠս կՠխո՜կ՜թ ՜ձլզձո՚ 

Յճչ՜ձբոզ ՠս թձօխ՜ռո զկճռ՚ Յ՜ժճ՝զձ ՠս ՠխ՝օջո՚ Ա-

ըզծ՜ձզձ, ճջ կ՜ձճսժ պզ՜ստ վճըՠռ՜ս ՜շ տՠա: 

353՜ Փ՜շտ...փ Ոջ ՜ջե՜ձ՜սճջՠ՜ռ ա՜ձ՜ջե՜ձճս-

դզսձո կՠջ ի՜ո՜ձՠէ հ՜ս՜ջպճսկձ ՜ոպճս՜թ՜ը՜սո 

Մՠժձճսդՠ՜ձ ոճսջ՝ Մ՜պդՠ՜ձ, զ ղջն՜՞՜հճսդՠ՜ձ դւ՜-

ժ՜ձզո Հ՜հ պճսկ՜ջզո ՌԼԹ—ՌԽ (1590—1591) զ Մՠէ-

պՠձզ ՞՜ս՜շզո, ճջ ժճմզ պ՜ծզժ ՝՜շճչ Մ՜է՜դզ՜հ, զ 

կՠձ՜ոպ՜ձզո, ճջ ժճմզ հԱձ՜յ՜պ Սջ՝ճհձ Գջզ՞ճջզ 

Լճսո՜սճջմզձ, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սջ՝ճհ Յճչ՜ձզոզ ՠս Սջ-

՝ճռ Աձ՜ջթ՜դ ՝եղժ՜ռձ Կճակ՜հզ ՠս Դ՜կզ՜ձճոզ ՠս 

Սջ՝ճհձ Սպՠվ՜ձձճոզ Ն՜ը՜չժ՜հզձ, ՠս Սջ՝ճհձ Սճ-

վզ՜հզ, զ հ՜շ՜նձճջ՟ճսդՠ՜ձ ՠս զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ 

Հ՜հճռ ՜ա՞զ պՠ՜շձ Աա՜ջզ՜հզ Հ՜հճռ ժ՜դճխզժճոզ՚ 

՜դճշ՜ժ՜է ՠս յ՜պջզ՜ջգ Սջ՝ճհ Ադճշճհ Էնզկ՜թձզ: 

Ես զ ոյ՜ո՜սճջճսդՠ՜ձ ՠս զ չՠջ՜ժ՜ռճսդՠ՜ձ ոճսջ՝ 

ճսըպզո կՠխ՜սճջ Մ՜ջպզջճո ՠյզոժճյճոզ, ճջ ճմ ՠկ 

՜ջե՜ձ ժճմզէ զ ժ՜ջ՞ ՜շ՜նձճջ՟ճսդՠ՜ձփ 

353՝ (Կ՜ակճխզ) Զոպ՜ռճխզ ոճսջ՝ ՞ջճռո՚ ապբջ 

Դ՜ձզբէ չ՜ջ՟՜յՠպձ հզղ՜պ՜ժ զսջ ՠս թձ՜սխ՜ռ զսջճռ, 

ի՜սջձ՚ Յբպժ՜ջզձ ՠս կ՜սջձ՚ Ս՜ս՞ճսէզձ ՠս ՠխ՝՜սջձ՚ 

Հ՜հջ՜յՠպզձ, ճջ ի՜ձ՞՜ս զ Քջզոպճոփ 

Աջ՟, ժ՜ակՠռ՜ս լՠշ՜կ՝` [ի]ճ՞ձ՜կՠխ ՠս ՜ձյզ-

պ՜ձ ոճսպ՜ձճսձ Յճի՜ձբոո հզղեռբտ ՠս Աոպճս՜թ ալՠա 

հզղբ զ կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էըոպՠ՜ձձփ 
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ԹԵՐԹ՚ 282. մ՞ջճս՜թ՚ 59՝—62՝, 102՜—4՝, 270՝փ ՊՐԱԿ՚ 
8×1+Ա—ԺԱ×12 (Ե, Թ 6) +Ա—ԺԳ×12 (Ա 10)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵ-
ԾՈՒԹԻՒՆ՚ 21×15,4փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձ, կզ՜ոզսձ՚ 271՜—82՝փ 
ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 23—37փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟, ղ՜՞՜ձ՜ժ՜-
՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժպ՜ս, 
էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 9՜փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 63՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ 
Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջ, ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ժ՜ակգ՚ կ՜ղճս՜թ, ՠաջՠջգ՚ տՠջթճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1՜—5՝ Մՠժձճսդզսձ ըճջ՜ձ՜ռ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ 

— Մ՜պՠձ՜տ ՜ոպճս՜թ՜՞զթտ... 

Բ. 5՝—7՜ [ՅԵժՠխՠռ՜ժ՜ձ յ՜պկճսդՠձբ] — Ես 

՜հէ ՝՜աճսկտ... 

Գ. 7՜—8՜ Ժճխճչճսկձ կՠժձճսդՠ՜ձ ոջ՝ճհ Ասՠ-

պ՜ջ՜ձզձ Մ՜պդբճոզ Նՠջոբոզ Հ՜հճռ ժ՜դճխզժճոզ 
— Սզջճ ա՜սջճսդզսձ ՞ՠջ՜ա՜ձռ բ տ՜ձ ա՝ձճսդզսձ... ազ 

ճջյբո ձճտ՜ ճշճ՞՜ձՠձ ապզՠաՠջո ՠս աճչ՜ռճսռ՜ձՠձփ 

Դ. 9՜—59՜ Հ՜ջռճսկձ ա՜ձ՜ա՜ձտ, աճջ ՜ո՜-

ռՠ՜է բ ոճսջ՝ չ՜ջ՟՜յՠպձ Վ՜ձ՜ժ՜ձ ՠս Պ՜պ՜ո-
ը՜ձզտ ՝՜ջ՜շձ՜՝՜ջ — Եջժճս ՜խ՜ձ զ կզ ՠջժ՜ձոփ 

Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Աշ՜նձճհձ հ՜հպձզ բ...: Հ՜ջռ. Սՠխ՜ձ ՠս 

իճսձլտ: Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Սՠջկձ կ՜ջ՞՜ջբզռձ ՝՜ձտ, ՠս 

իճսձլտ՚ ՜շ՜տՠէճհձ ե՜կ՜ձ՜ժձ ՜կ՜շձ, Ա՝ջ՜ի՜կճսձ 

՞՜ջփ 

Ա. 63՜—106՜ [Բ՜ձտ ա՜ձ՜ա՜ձտ] 

1. 63՜—94՝ [Խձ՟զջտ հ՜խ՜՞ո ըճջիջ՟ճռ] — ՜. 

63՜ Խձ՟ջզ, դբ յ՜պ՜ջ՜՞ձ ոՠխ՜ձճհձ ըճջիճ՛սջ՟ բփ 

Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Աոՠկ, դբ. Խճջիճսջ՟ բ...: ՝. 63՜՝ Խձ՟-

ջզ, դբ յ՜պ՜ջ՜՞ձ կզ ըճջիճսջ՟ձ զ՛ս դզսփ Պ՜պ՜ոը՜-

ձզ. Աոՠկ, դբ. Ի ըճջիճսջ՟ բ...: ՞. 63՝ Խձ՟ջզ, դբ հճջ-

ե՜կ հ՜կՠձ՜հձ ըճջիճսջ՟ձ ՠջզո ՜հո պՠո՜ձզձ, ՜շ՜-

նզձ, ճջ բ ըճջիճսջ՟ ՠս ճմ զջո...փ ՟. 63՝ Խձ՟ջզ, դբ 

ազ՛ձմ բ լՠս ըճջիջ՟ճհո ՜հոկզժ...փ ՠ. 63՝ Խձ՟ջզ, դբ ՜-

կՠձ՜հձ ՝՜ձ, ճջ ՠձ զ լՠս ՜ջՠ՜ձձ զ յզպճհզռ ՠձ ըճջ-

իջ՟ճհձ...փ ա. 63՝—4՜ Խձ՟ջզ, դբ ՜կՠձ՜հձ զձմ ՜խ՜ս-

դզստ ժ՜ջ՞ՠ՜է չ՜ոձ յ՜պ՜ջ՜՞զձ դճխՠ՜է էզձզ...փ բ. 

64՜ Խձ՟ջզ, դբ զ ժՠպ յզպճհզռձ դ՜ջռ կՠխ՜ռ ժ՜ջբ ճտ 

դճխճսէ...փ գ. 64՜՝. Խձ՟ջզ, դբ աըճջիճսջ՟ո ա՜հո 

յ՜ջպ բ ՜շձՠէ զ ժՠջյ ժՠջ՜ժջճհ...փ դ. 64՝—5՜ Խձ՟-

ջզ, դբ ձօդզ յ՜ջպ բ ՜շձճսէ աըճջիճսջ՟ ա՜հո...փ ե. 

65՜՝ Խձ՟ջզ ակ՜ջկզձ Տՠ՜շձ ճսպՠէ բ բճսդՠձբ վջժճս-

դՠ՜ձ...փ ե՜. 65՝—6՝ Խձ՟ջզ, դբ ըճջիճսջ՟ ոՠխ՜ձճհձ 

ծղկ՜ջզպ կ՜ջկզձ Քջզոպճոզ բճսդՠ՜կ՝ էզձզ...փ ե՝. 

66՝—70՜ Խձ՟ջզ, դբ ըճջիճսջ՟ ոՠխ՜ձճհձ էզձզռզ ՝՜-

ձ՜ժ՜ձ Հճ՞զձ Քջզոպճոզ...փ ե՞. 70՜՝ Խձ՟ջզ, դբ ազ՛ձմ 

բ ՝ձճսդզսձ ՠս ճջտ՜ձ հՠխ՜ձ՜ժ՜ս ՜ոզ...փ ե՟. 70՝—1՝ 

Խձ՟ջզ բ, դբ Քջզոպճո բ կզ՜հձ կզ ՝ձճսդզսձ...փ եՠ. 

71՝—87՜ Խձ՟ջզ, դբ Քջզոպճո զսջ ՜կՠձ՜հձ տ՜ձ՜ժճս-

դՠ՜կ՝ձ բ ըճջիճսջ՟ո հ՜հո...փ եա. 87՜—8՝ Խձ՟ջբ, դբ 

ազձմ բ ՜ձլձ...փ եբ. 88՝—90՝ Խձ՟ջզ, դբ ճջճչ հՠխ՜ձ՜-

ժ՜ս ա՜ձ՜ա՜ձզ ՜ձլձ...փ եգ. 90՝—9՜ Խձ՟ջզ, դբ ճջճչ 

ՠխ՜ձ՜ժ՜ս պ՜ջ՝ՠջզ ՝ձճսդզսձ ՠս ՜ձլձ...փ եդ. 93՜՝ Ի 

էճսթկ՜ձռձ Աջզոպճոպՠէզ — Բձճսդզսձ բ ոժզա՝ձ ղ՜ջե-

կ՜ձ...փ զ. 93՝—4՜ Խձ՟ջզ, դբ զ ՟ջ՜ըպզձ կ՜ջ՟ճհձ զ 

յե՛պտ բզձ ըճջիճսջ՟տ, դբ՛ ճմ...փ զ՜. 94՜՝ Խձ՟ջզ, դբ 

զ ըճջիճսջ՟ո զ ե՜կ՜ձ՜ժո ՝ձ՜ժ՜ձ օջզձ՜ռձ զ յՠպտ 

բջ, դբ ճմ... հ՜ծճսկձ կ՜ջ՟ժ՜հզձ ոՠշզձփ 

2. 94՝—5՜ Նճջզձ ոջ՝ճհձ Նՠջոբոզ Պ՜պ՜ոը՜-

ձզ դխդճհձ Յ՜ժճ՝՜հ չ՜ջ՟՜յՠպզ Աոճջսճռ Մՠէզպզ-
ձճհ կ՜հջ՜տ՜խ՜տ զ Հ՜ճռ — Հ՜ջռճսկձ ՞ճէ տճ ՜շ զո... 

3. 95՝—9՝ Մՠժձճսդզսձ ՝՜ձզռ Դ՜սդզ վզէզոճ-

վ՜հզ, ճջ զ ժ՜պ՜ջճսկձ ձճջզձ Վ՜ոձ Ս՜իկ՜ձ՜ռ զ-
կ՜ոպ՜ոզջճսդՠ՜ձ ՜ո՜ռՠ՜է պՠ՜շձ Նՠջոբոզ Հ՜-



հճռ ժ՜դճսխզժճոզ, զ ըձ՟ջճհ ճսկՠկձ Սպՠվ՜ձճո ՜-
ձճսձ ոզջճխզ զկ՜ոպ՜ոզջճսդՠ՜ձձ — Զըձ՟զջ իճ՞ՠ-

սճջ՜ժ՜ձ ի՜ս՜պճչձ ՠս ոզջճչ... 

4. 99՝ [Ախրդտ] — Յզղՠ՜հ Տբջ զ կ՜խդ՜ձո զկ աԱ-

՝ՠէզ յ՜ջա՜կպճսդզսձձ... 

5. 99՝—101՝ Հ՜ջռկճսձտ յզպ՜ձզտ ՠս ր՞պ՜-

ժ՜ջտ ի՜ս՜տՠ՜է ըձ՟ջՠ՜ռ ոջ՝ճռ ՜ջ՜ձռ ՜ղը՜պ՜-
ոզջՠ՜ռ ՠս կ՜ոձ՜սճջ զձմ—զձմ զ կՠջճռ ՠջժ՜ոզջճս-
դՠ՜ձռ զ ղձճջիՠէճհ ՜շ՜պ՜՝՜ղըձ Հճ՞ճհ ի՜ս՜պճչ 
ըձ՟ջճխ՜ռփ Ես ՠխՠս լՠշձ՜ջժճսդզսձ կՠջ, ձճս՜ոպ 
՜ձլզձ՚ Գբճջք ՝՜ձզ ոզջճխզ զ ըձ՟ջճհ ճսոճսկձ՜ոբջ 

՜ձլ՜ձռ կ՜ձժ՜ձռ Սզճձզ — Զըձ՟զջո ի՜ս՜պճչ ի՜հ-

ռճխ՜ռ իջ՜կ՜ձ զ Տՠ՜շձբ գձժ՜է՜տ... 

6. 105՜՝ Աձ՜ձզ՜ Շզջ՜ժճսձճհ ի՜կ՜ջճխզ Յ՜-

խ՜՞ո ժղշճռ ՠս ժղշճջ՟՜ռ ՜ո՜ռՠ՜է — Յ՜խ՜՞ո ՜ոճ-

ջզճձզ, վՠխպճձզ ՠս ՟՜ձժզ... 

7. 105՝—6՜ Նճջզձ. Վ՜ոձ մ՜վճսռ ՠս յ՜պ՜-

ջ՜ռ հ՜հպձՠ՜է. Յ՜խ՜՞ո տոՠոպզ — Չ՜վ ՜շ՜նձճջ՟ 

մ՜վճսռ՚ տոՠոպ... 

Զ. 106՜—29՝ [Ք՜ջճատ] 

1. 106՜՝ [Ք՜ջճա զ ՝՜ձձ] Ահջ ճկձ ՞ճջթՠ՜ռ 

գձդջզո, իջ՜սզջՠ՜ռ ՝՜աճսկո. Ի Ղճսժ՜ոճս — Զ՜հո, 

Մ՜պդբճո ծ՜ղ ՜ձճս՜ձՠ՜ռ ՠս Ղճսժ՜ո՚ գձդջզո... 

2. 106՝—9՜ Յ՜հէկբ (Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհ) տ՜-

ջճա Վ՜ոձ ՝՜ձն՝՜ո՜ձ՜ռ... (Ակ՜շ՜ձ ԾԷ) — Վ՜ջ-

՟՜յՠպտ ՜ոՠձ, դբ. Հճ՞ՠսճջ ՞ճխճսդզսձձ թ՜ձջ բ... 

3. 109՜—10՝ [Ք՜ջճա զ ՝՜ձձ ճջ ՜ոբ. Զզ ՝՜ջզ 

ժ՜կ ազձմ չ՜հՠէճխ] — Ես ՝՜ջզ, ճջ ճմ բ չ՜հՠէճսմ ճջյբո 

Ոազ՜հզ տ՜ի՜ձ՜հճսդզսձ... 

4. 110՝—2՜ [Ք՜ջճա զ ՝՜ձձ.] Ոջյբո ՠսխ, ազ զ-

ն՜ձբ զ ՞էճսը — Ասջզձ՜ժ պ՜հ ա՜հո զ կզ՜ոզձ ՝ձ՜ժՠ-

էճհ ՠխ՝՜ջռ... 

5. 112՜—4՝ [Ք՜ջճա զ ՝՜ձձ.] Ի չՠջզ ի՜կ՝՜ջ-

լբտ ալՠշո լՠջ... — Ահոզձտձ՚ ՞զղՠջ՜յ՜ղպ՜սձ ՜շձճսէ 

ՠս ի՜կ՝՜շձ՜է... 

6. 114՝—7՜ [Ք՜ջճա] զ ՝՜ձ, ճջ ՜ոբ. Աձռ՜տ 

կՠտ գձ՟ իճսջ ՠս գձ՟ նճսջ... — Զ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՜ձՠխ 

՝ձճսդզսձ կզ՜հձ ՝՜ջզ ՜ո՜ռ ՞ճէ... 

7. 117՜՝ [Ք՜ջճա զ ՝՜ձձ.] Եո ՜շ Աոպճս՜թ 

ժ՜ջ՟՜ռզ... — Վ՜ոձ ՝՜աճսկ յ՜պծ՜շզ ՜հոտ՜ձ ե՜-

կ՜ձ՜ժո... 

8. 118՜—20՜ [Ք՜ջճա զ ՝՜ձձ.] Ես հՠպ Զ ՜սճսջ 

՜շձճս գձ՟ զսջ Յզոճսո — Ըձ՟բ՛ջ ո՜հ հՠպ չՠռ ՜սճսջ 

՜ոբ... 

9. 120՜ [Ք՜ջճա զ ՝՜ձձ.] Յ՜ձժ՜ջթ՜ժզ ո՜-

պ՜ժՠռ՜ձ ժճջՠ՜ձ ՠս ՠխՠձ ճջյՠո ՠջ՜ատ ա՜ջդճսռՠ-
էճռ — Եջ՜ա բ ժՠ՜ձտո ՜հո ՝՜խ՟՜պՠ՜է ՜շ ի՜ձ՟ՠջ-

լՠ՜էձ... 

10. 120՜—2՜ [Ք՜ջճա զ ՝՜ձձ.] Սՠխ՜ձ տճ, Տբջ 

ա՜սջճսդՠ՜ձռ... — Սՠխ՜ձ ժճմզ Տբջ կՠջ Յզոճսո Քջզո-

պճո... 

11. 122՜—3՝ (Գջզ՞ճջ Տ՜դՠս՜ռզ). Հ՜ջռ. Զզ՛ձմ 

բ ի՜ձ՞զոպ տճ — Գզպՠէ յ՜ջպ բ, ազ ի՜ձ՞մզ ՜ոզէ 

ձկ՜... 

12. 123՝—4՜ [Ք՜ջճա զ ՝՜ձ.] Աջզ Տբջ ի՜ձ-

՞զոպ տճ ՟ճս ՠս պ՜յ՜ձ՜ժզ ժպ՜ժզ — Ես մր՞՜ս Դ՜-

սզդ ՠս ՠի՜ձ ապ՜յ՜ձ՜ժձ Տՠ՜շձ... 

13. 124՜—6՝ [Ք՜ջճա զ ՝՜ձձ.] Ոչ ճտ զռբ զ 

լբձն, ճջ ճսձզռզ Ճ (100) ճմը՜ջ... — Բ՜ակ՜՟զկզ ՜-

շ՜ժօտ ա՜կՠձ՜ըձ՜կ պՠոճսդզսձ ՜ոպճս՜թ՜հզձ ոզ-

ջճհ... 

14. 126՝—9՝ [Ք՜ջճա զ ՝՜ձձ.] Աշձ կզճն բզձ Բ 

(2) ճջ՟զտ — Սճչճջճսդզսձ բ կ՜ջկձ՜սճջ թձճխ՜ռ... 

Է. 130՜—86՝ [Բ՜ձտ ա՜ձ՜ա՜ձտ] 

1. 130՜—56՝ Եջ՜ձՠէճհձ Ադ՜ձ՜ոզ ՜ջիՠյզո-

ժճյճոզ Ախբժո՜ձ՟ջ՜ռճհ Հ՜ջռճսկձ չ՜հՠէճսմտ ՠս 
յ՜պ՜ոը՜ձզտ Կզսջխզ ի՜հջ՜յՠպզձ — Հՠպՠսճսկձ 

ի՜կ՜ջզկ գձ՟ Աոպճսթճհ ՠս իջՠղպ՜ժ՜ռ... 

2. 156՝—9՝ Հ՜ջռկճսձտ ՠս յ՜պ՜ոը՜ձզտ զ 

Գջճռ Սջ՝ճռ — Մզձմ ճմ բզձ ոպՠխթՠ՜է իջՠղպ՜ժ ՠս 

կ՜ջ՟զտ... 

3. 159՝—62՝ Աշ՜գՠ՜հ Քջզոպճո Աոպճս՜թ 

չ՜ոձ ը՜սոՠէճհ գձ՟ ՜հէ՜ա՞զո — Յ՜խ՜՞ո Քջզոպճոզ 

պձ՜սջբձճսդՠ՜կ՝, աճջ հ՜հէ ՜ա՞ հճսձ՜ռ աՔջզոպճո Բ 

՝ձճսդզսձ ՜ոՠձ... 

4. 163՜—80՝ [Ի Հ՜ջ՜ձռ չ՜ջճսռ] 

՜. 163՜ Պ՜պկճսդզսձ ՠջ՜ձՠէզ ոճսջ՝ ի՜սջձ 

Մ՜ժ[ՠպ՜հ] — /// (ոժ.դՠջզ) Այպէ՜ազա ՜ձճսձ ծ՜ձ՜-

մզսջ ձճջ՜ բջ թ՜շ՜հ կզ կՠթ... ՠս ՜հէ ՝ձ՜ս ճմզձմ ճսձբջ 

ճմ ի՜ձ՟ՠջլ ՠս ճմ ժՠջ՜ժճսջփ 

՝. 163՜—80՝ [Հ՜ջռ ճս յ՜պ՜ոը՜ձզ] — Ախ-

դ՜ջ՜ջձ ՜ոբ. Զզ՛ձմ բոփ Կջ՜սձ՜սճջձ ՜ոբ. Մ՜ջ՟ ՠկ... 

5. 180՝—6՝ Յճի՜ձձճս ՜ո՜ռՠ՜է Վ՜ոձ գձ՟ճս-

ձՠէզ ՠս ՜ձգձ՟ճսձՠէզ ՜խ՜սդզռ — Հ՜ջռզձ ՠս ՜ոՠձ. 

Գզձզձ զ՛ձմ չձ՜ո բ... 

Ը. 187՜—270՜ Գջզ՞ճջզ ՜ձհ՜խդ վզէզոճվ՜հզ 

ՠս տ՜ն իշՠպճջզ, ՜ղ՜ժՠջպզ Եշ՜կՠթզձ Յճի՜ձձճս Ո-
ջճպձՠռճհ Լճսթկճսձտ Յճ՝՜հ 

Տՠո լՠշ. 1167, 128՜—86՜. Ահո զձմ բ զ էճսթկճսձո 

/187՜—90՝փ § 1/190՝—5՜ (ոժ. «Նՠջ՞ճջթ՜ժ՜ձ. Լճսթճսկձ — 

Մ՜տճսջ...»)փ ՜/195՜—200՝փ ՝/200՝—7՝փ 2/207՝—10՜փ 

3/210՜—3՝փ 4/213՝—6՜փ 5/216՜—9՝փ 6/219՝—22՜փ 

7/222՜—4՝փ 8/224՝—7՝փ 9/227՝—9՜փ 10/229՜—33՝փ 

11/233՝—54՝փ 12/254՝—63՝փ 13/263՝—70՜փ Յզղ. 

իՠխ./270՜փ 

Թ. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձ ԺԸ ՟.] 
՜. 130՜ (Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո) Վ՜ոձ ճջտ՜ձճս-

դՠ՜ձ ի՜կ՜ջ՜ռ — Ն՜ը ՞զպՠէզ բ ազ հօ՝ՠէՠ՜ձձ Ծ 

(50) ՜կ բ... 

՝. 271՜—82՝ [Նՠջոզոզ Շձճջի՜էսճհ, Աջզոպ՜-

ժզոզ, Եվջՠկզ Մՠժձճսդզսձ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ Մ՜պդբզ] 



 

Տՠո լՠշ. 1253, 15՜—353՜. Մզ՜հձ ՜ ՠս ՝ ՞ջտՠջզ 

չՠջնձ ՠս ոժզա՝գ. «/// ՠս կ՜ջկզձ՟ էճսո՜սճջբ. Զճջ րջզձ՜ժ ճմ 

ռ՜ձժ՜ձ՜հ ՜հջ ճոժզ ա՜ջ՟ հ՜ձլձ ՜շձճսէ... կ՜պճսռզձ ՜շ 

ձ՜ ՟զսջ՜ի՜ջո ՝՜աճսկո ՠս ՠի՜ձ ա՜հոձ ՝՜ձզս///»փ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 8՜ (Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո) Եջ՜ձՠ՜է բ 

՜հջ, ճջ ճմ ՞ձ՜ռ զ ըճջիճսջ՟ո ՜կ՝՜ջղպ՜ռփ 8՝ Հ՜ջռ-

կճսձտ ա՜ձ՜ա՜ձտ, Է ըճջիջ՟ճռ կՠժձզմ, Յճ՝՜հ Մՠժձզմփ 
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Մ Ե Կ Ն Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  Ա Ւ Ե Տ Ա Ր Ա Ն Ի Ն  Մ Ա Տ Թ Է Ի  
Ես՟ճժզ՜ ՌՂԳ — 1644 

ԳՐԻՉ՚ Կ՜ջ՜յՠպ ՠջբռ Թճը՜դՠռզփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Նՠջոբո չջ՟. 
Սՠ՝՜ոպ՜ռզփ 

ԹԵՐԹ՚ 276. մ՞ջճս՜թ՚ 18՝, 272՜—6՝փ ՊՐԱԿ՚ 1×2+Ա—
ԻԳ×12 (ԻԳ՚ 10)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 20,7×15փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ 
ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 25փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜-
ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ժ՜ջկզջ կՠպ՜տոփ 
Լճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջ:  

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 3՜, 19՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜-
՞զջ, ժՠձ՟՜ձ՜՞զջ, դշմձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ՟ՠխզձփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Յճչի՜ձձճսփ Թ—
Ժ ՟՟.փ 2 (Ա—Բ) + 2 (Գ—Դ), ոպ՜ռճս՜թ գձ՟է՜հձ՜ժզ ՠջժպ՜-
ժճսկզռ ՠս ՠաջ՜ի՜պճսկզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ՝ճէճջ՜՞զթ ՠջ-
ժ՜դ՜՞զջփ Մ ՜ ձ ջ ՜ ձ ժ ՜ ջ մ ճ ս դ զ ս ձ ՚ էճսո՜ձռ՜ա՜ջ՟՚ ՝ճս-
ո՜ժ՜ձփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ՟ՠխզձփ Կ՜ջ՟՜է Դ՝—Բ՝՚«/// ՞ՠպտ 
հճջճչ՜հձբ ձճջ՜ ՝ըՠոռբձ... ծղկ՜ջզպ ՜ղ՜ժՠջպտ զկ բտ ///» (Է 38 
— Ը 31)փ  

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 3՜—10՝ Մՠժձճսդզսձ ըճջ՜ձ՜ռ Ասՠպ՜ջ՜ձզ 

— Մ՜պՠ՜ձտ ՜ոպճս՜թ՜՞զթտ... 

Բ. 10՝—3՜ ՅԵժՠխՠռ՜ժ՜ձ յ՜պկճսդՠձբ — Ա-

շ՜տՠ՜էտ բզձ ԲԺ—ձ... 

Գ. 13՝ Ժճխճչճսկձ կՠժձճսդՠ՜ձ ոջ՝ճհ Ասՠպ՜-

ջ՜ձզձ գոպ Մ՜դբճոզ զ ՝՜ձզռ զկ՜ոպճսձ չ՜ջ՟՜-
յՠպ՜ռ ՠժՠխՠռսճ ժ՜ջ՞ՠ՜է ՠս հօջզձՠ՜է ՟զսջ՜ի՜ո 

գձդՠջռճխ՜ռ, ՜շ՜նզձձ Նՠջոբոզ Հ՜հճռ ժ՜դճխզժճ-
ոզ զ ըձ՟ջճհ ձճջզձ ՠխ՝օջ Գջզ՞ճջզոզ չՠջ՜՟զպճխզ 

Հ՜հճռ 

Տՠո լՠշ. 1253, 15՜—353՜. Ըձթ՜հ՜ժ՜ձ/13՝—8՜փ 

՜/19՜—108՜փ ՝/108՜—72՝փ ՞/172՝—222՝փ ՟/222՝—71՜փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

172՝ (Գջմզ) Ոչ գձդՠջռճխտ չ՜ոձ Աոպճսթճհ յճշ-

ձզժ, ոՠսՠջՠո թջճխզո կզ Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ոբտ, ՠս 

լՠա էզռզ ճխճջկճսդզսձ Աոպճսթճհփ 

271՜ Փ՜շտ...փ Ոջ ՜ջե՜ձ՜սճջՠ՜ռ ա՜ձ՜ջե՜ձճս-

դՠ՜ձո կՠջ ի՜ո՜ձՠէ հ՜ս՜ջպճսկձ ՜ոպճս՜թ՜ըրո 

Մՠժձճսդՠ՜ձ ոճսջ՝ Մ՜պդբճոՠ՜ձ Ասՠպ՜ջ՜ձզո պժ՜ջ 

ՠս պ՜ջպ՜կ լՠշ՜կ՝ ՜ձ՜ջիՠո ՠս վթճսձ ՞ջմզ, կՠխ՜-

յ՜ջպ ՠս ոՠսՠջՠո ՜շ՜նզ Աոպճսթճհ ՠս կ՜ջ՟ժ՜ձ՚ Թճ-

ը՜դռզ Կ՜ջ՜յՠպ զջզռզփ Յ՜կզ ՌՂԳ (1644) դճսզ զ 

տ՜խ՜տզո Ես՟ճժզճհ գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սճսջ՝ Նզժճխ՜հճ-

ոզ ՠս Սճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թձզփ 

271՜ (Սպ՜ռճխ) Զըոպ՜ռճխ ոջ՝ճհ Մՠժձճսդՠ՜ձո` 

տ՜ն ջ՜՝ճսձզ պբջ Նՠջոբո Սՠ՝՜ոպզ՜ռզձ, ճջ ոպ՜-

ռ՜ս աո՜հ հզղ՜պ՜ժ հ՜սզպՠձզռփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 271՜ Դ՜ջլՠ՜է չՠջնզ ոպ՜ռրխ ոճսջ՝ պ՜շզո 

աՂ՜ա՜ջ չ՜ջ՟՜յՠպ Փճսա՜ձ՟՜ռզ դըւզձ ՌՃԸ 

(1659). ՜կբձփ 

2. 271՝ Ի ՌՄԽԶ (1797) դճսճն կՠջճսկ ոպ՜ռ՜հ 

ոճսջ՝ Մՠժձզմո Ասՠպ՜ջ՜ձզ Տՠ՜շձ կՠջճհ, ճջ գոպ 

Մ՜պդբճոզ, ՜ջ՜ջՠ՜է պՠ՜շձ Նՠջոբոզ Շձճջի՜էսճհ ՠս 

էռճսռՠ՜է պՠ՜շձ Աջզոպ՜ժբո չ՜ջ՟՜յՠպզփ Ի հզղ՜-

պ՜ժ իճ՞սճհ զկճհ ՠս զ չ՜հՠէո զկ ՠս զկճռ, ըձ՟ջՠկ, ճջտ 

ի՜ձ՟զյզտ հզղՠէ ակՠխ՜սճջո, ճջ ՠկ ՜կՠձ՜ըճձ՜ջի թ՜-

շ՜հ լՠջճսկ՟ ՜աձճսճսդՠ՜ձ ՠս ՝ձզժ կզ՜՝՜ձ Սջ՝ճհ Ա-

դճշճհո Էնկզ՜թձզ, Ռբդբճո ՜՝ՠխ՜հփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 3՜ 271՜ (՝՜ակ՜ձժզսձ, տ՜շ՜պճխ) 

Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Ռբդբճո չ՜ջ՟՜յՠպ, 1244 (1795)փ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜ Ի Սՠս՜ձպՠ՜ ժ՜ձճձտձ, զ Գ (3) 

ի՜կ՜ջձ — Աձզթՠ՜է, ճջ ՜շռբ աժզձ ՠխ՝րջ զսջճհ, ազ 

գձ՟ ՠխ՝՜սջ զսջճսկ յխթզ, ազ կզ ՠձ ձճտ՜փ 
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Եջճսո՜խբկ ՌԾԲ — 1633 

ԳՐԻՉ՚ Յճի՜ձ ՠջբռ Հզա՜ձռզփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Մ՜ի՟՜ոզ Մ՜ջժճոփ 
ԹԵՐԹ՚ 204. մ՞ջճս՜թ՚ 1՝—3՝, 13՜, 203՜—4՜փ ՊՐԱԿ՚ 

1×2+1×12+Ա—ԺԶ×12 (Գ 10)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ (ՠս կ՜՞՜խ՜դ 2 
դՠջդ)փ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 20,8×15,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ-
՞զջփ ՏՈՂ՚ 28—31փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, 
կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ժ՜ջկզջ ժպ՜ս, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ 
ժ՜ջկզջփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Մ՜պդբճո՚ 25՜փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 14՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ը՜մ (4՜), 
՝ճսո՜ժ՜ձ (14՜): Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ 
ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպ, ոՠս, կ՜ձճսղ՜ժ՜՞ճհձփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. պՠխ—պՠխ ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջփ Կ՜ակզ 
ժ՜ղզձ՚ դՠդՠս՜ժզ տՠջթճս՜թփ 



Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 4՜—10՝ Ք՜ջճա չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ զ ՝՜ձ կ՜ջ-

՞՜ջբզձ Դ՜սդզ, ճջ ՜ոբ. Գ՜ս՜ա՜ձ արջճսդՠ՜ձ ՜շ՜-
տՠոռբ տՠա Տբջ ՠս պզջՠոռՠո ՟ճս զ կբն դղձ՜կՠ՜ռ տճռ 
— Թբ չ՜ոձ բջ ՞՜ս՜ա՜ձձ ա՜ջ՟՜ջՠէճհձ ՜ջպ՜տո ՝ՠ-

ջբ... 

Բ. 11՜—2՝ Պ՜պկճսդզսձ Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհ 

— Ահո ՠջն՜ձզժ ՠս ՜ձծ՜շՠէզ ղձճջիօտ... 

Գ. 14՜—200՜ Մՠժձճսդզսձ ըճջ՜ձ՜ռ Ասՠպ՜-

ջ՜ձզձ — Մ՜պՠ՜ձտ ՜ոպճս՜թ՜՞զթտ... 

Դ. 19՜ ՅԵժՠխՠռ՜ժ՜ձ յ՜պկճսդՠձբ — Աշ՜-

տՠ՜էտ բզձ ԲԺ—՜ձ... 

Ե. 21՜—200՜ Ժճխճչճսկձ կՠժձճսդՠ՜ձ ոջ՝ճհ Ա-

սՠպ՜ջ՜ձզձ գոպ Մ՜պդբճոզ զ ՝՜ձզռ զկ՜ոպճսձ 
չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ ՠժՠխՠռսճհ, ժ՜ջ՞ՠ՜է ՠս հրջզձՠ՜է 
՟զսջ՜ի՜ո գձդՠջռճխ՜ռ, ՜շ՜նզձձ. Նՠջոբոզ Հ՜հճռ 
ժ՜դճխզժճոզ զ ըձ՟ջճհ ձճջզձ ՠխ՝րջ Գջզ՞ճջզոզ չՠ-
ջ՜՟զպճխզ Հ՜հճռ 

Տՠո լՠշ. 1253, 15՜—353՜. Ըձթ՜հ՜ժ՜ձ/21՜—4՝փ 

՜/25՜—82՝փ ՝/82՝—127՜փ ՞/127՜—63՝փ ՟/163՝—200՜փ 

Զ. 201՜ Յճի՜ձձճս Ոոժե՝ՠջ՜ձզձ հԱսՠպ՜ջ՜ձզ 

կՠժձճսդՠձբձ — [Բ՜ձ.] Ես ՠ՝ՠջ աըկճսշո ը՜շձ գձ՟ 

ի՜էճսբո...փ [Մՠժձճսդ.]Զկճսշ, աճջ կճ՞տձ ձղ՜ձ՜ժՠ-

ռզձ... ՠս ՟ջ՜կձ ժ՜պ՜ջՠ՜է յ՜պժՠջ բ դ՜՞՜սճջզձփ 

Է. 201՜՝ Յ՜խ՜՞ո հոժա՝՜ձ դ՜՞՜սճջ՜ռձ Կզէզ-

ժՠռսճռ — Աշ՜նզձ տ՜նձ՚ ՜ջզ զղը՜ձձ Ռճս՝ՠձ ՜ա՞՜-

ժ՜ձ բջ կՠթզ դ՜՞՜սճջզձ Հ՜հճռ Գ՜՞ժ՜հ, ճջ զ ռՠխբձ 

Բ՜՞ջ՜պճսձՠ՜ռ... Հՠդճսկ, ճջ աճպ՜ձ՜սճջձ ղ՜ջ՜՟-

ջՠ՜ռ աժձզ զսջձ/// (դՠջզ ղ՜ջ.)փ 

Ը. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձ ԺԸ ՟.] 
204՝ [Բ՜շտ իճկ՜ձզղ] — Բջ՟՜ա՜ձ, ՜ոջ՜ըզպ, 

դ՜ս՜՞ա՜դ, ոպի՜ղ՜պ, ՞ՠխկձ՜հճէճչ, իՠջ՜ջլ՜ժ, 

չ՜ջո՜ծ՜յ՜խ, կ՜ա՜ծճխ, ՞զո՜ըովզսշ (՜հոտ՜ձ): 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

200՜ (Գջմզ) Փ՜շտ...փ Ոջ ՜ջե՜ձ՜սճջՠ՜ռ ա՜ձ-

՜ջե՜ձճսդզսձո կՠջ ի՜ո՜ձՠէ հ՜ս՜ջպճսկձ ՜ոպճս՜թ՜-

ը՜սո Մՠժձճսդՠ՜ձո ոճսջ՝ Մ՜դբճոՠ՜ձ Ասՠպ՜ջ՜ձզո 

պժ՜ջ ՠս պ՜ջպ՜կ լՠշ՜կ՝ ՜ձ՜ջիՠոպ ՠս վթճսձ ՞ջմզ 

կՠխ՜յ՜ջպ՚ Հզա՜ձռզ Յճի՜ձ զջզռզփ Յ՜կզ ՌՁԲ 

(1633) դճսզ զ Սճսջ՝ տ՜խ՜տո Եջճսո՜խբկ գձ՟ իճչ՜-

ձՠ՜ս Սճսջ՝ Յ՜ժճ՝՜հ Գէը՜՟ջզձ ՠս Յ՜ժճ՝՜հ Տՠ՜շ-

ձՠխ՝՜սջ Ադճշզձ ՠս ՜հէ ոճսջ՝ պձրջզձ՜ժ՜ձ՜ռձ 

Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ կՠջճհ, ճջ գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս ոճռզձ 

յ՜ջվ՜ժզկտփ Ի ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ Սճսջ՝ Եջճսո՜խ-

կ՜հ Հ՜հճռ ՜դճշզձ պբջ Գջզ՞ճջզձ, աճջ Տբջ Աոպճս՜թ 

յ՜իՠոռբ ՜ձվճջլ. ՜կբձփ 

200՝ (Սպ՜ռճխզ) Ահէՠս աըոպ՜ռօխ ոճջզձ՚ ակ՜ի-

՟՜ոզ Մ՜ջժճոձ, ճջ ըոպ՜ռ՜ս աո՜հ զ ի՜է՜է գձմզռ ՠս զ 

հ՜ջ՟՜ջ չ՜ոպ՜ժճռ զսջճհ ՠս ՠ՟ հզղ՜պ՜ժ իճ՞ճհ զսջճհ 

ՠս ՠխ՝՜սջձ՚ Գջզ՞ճջ չ՜ջ՟՜յՠպզձ ՠս թձօխ՜ռձ՚ Թ՜ծ-

ժզձզձ ՠս կրջձ՚ Կճսէչ՜ջ՟զձ ՠս տըսՠջձ՚ Զ՜ջ՟՜ջզձ ՠս 

՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռձ ՠս իճ՞ՠսճջ ճջ՟ճհձ՚ 

Ս՜ջ՞զո չ՜ջ՟՜յՠպզձ ՠս ՜հէ ՜կՠձ՜հձ յպխ՜պճսզռձփ 

Աջ՟, ՜խ՜մՠկ աի՜ձ՟զյճխտ՟ ՜հոկ պ՜շզո, ժ՜ջ՟՜էճչ 

ժ՜կ ՜սջզձ՜ժՠէճչ ժ՜կ ի՜ջՠս՜ձռզ պՠո՜ձՠէճչ, հզղՠո-

նզտ կզճչ Աոպճս՜թ ճխճջկՠ՜հզս աըոպ՜ռճխ ոճջ՜հ՚ 

կ՜ի՟՜ոզ Մ՜ջժճոձ ՠս աՠխ՝՜հջձ՚ աԳջզ՞ճջ չ՜ջ՟՜յՠ-

պզձ ՠս աթձրխոձ՚ աԹ՜ծժզձ ՠս ատճհջձ՚ Զ՜ջ՟՜ջձ ՠս 

աՍ՜ջ՞զոձ չ՜ջ՟՜յՠպձփ Ես, ճջտ հզղբտ, հզղՠ՜է էզնզտ 

՜շ՜նզ ՜ձկ՜ի Գ՜շզձձ Աոպճսթճհ. ՜կբձփ Հ՜հջ կՠջ, ճջ 

հՠջժզձո ՠո ոճսջ՝ ՠխզռզ ՜ձ[ճսձ]փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 1՜ ԶՄզձ՜ոձ հխՠռզ հԷնկզ՜թզձ, ճջ աԱոպճս՜-

թ՜ղճսմձ պ՜ջ՜ս ՌՃԺ (1661) դվզձ, ոՠյպՠկ՝ՠջզ հԹ 

(9)—ձ ՠէ՜ս զ Բ՜՝ՠջդճս, ճջ բջ հզղ՜պ՜ժ՚ կ՜իպՠոզ 

Ակ՝՜ժճսկզձ Ըոպ՜կյրէռճհ, ճջճհ հզղ՜պ՜ժձ ՜սջիձճս-

դՠ՜կ՝ձ էզռզ գձ՟ ձկզձ. Ես զձլ ՠխզռզ կ՜ոձ՚ ձճս՜ոպ 

Մ՜ջպզջճո չ՜ջ՟՜յՠպզո Ղջզկՠռսճհ, հ՜ղ՜ժՠջպզ կՠ-

թզ ջ՜՝ճսձճհձ Աոպճս՜թ՜պջճհ Սջ՝ճհ Եջճսո՜խբկ՜հ 

ի՜հջ՜յՠպզ, ճջ զձՠս հխՠռ՜սփ 

2. 13՝ Զչՠջնզձ ոպ՜ռ՜սխո ՜ոպճս՜թ՜յ՜պճսկ 

ոճսջ՝ ՞՜ձլզո՚ աՄ՜ջպզջճո չ՜ջ՟՜յՠպո յզպ՜ժ՜ժճմ 

Ղջզկՠռզո ՠս հՠպզձ ոյ՜ո՜սճջ Սճսջ՝ հԵջճսո՜խբկ՜հ, 

՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ Տբջ: Զիճ՞ՠսճջ ՠս ակ՜ջկձ՜սճջ թձրխո 

զկ ՠս ՜կՠձ՜հձ ա՜ջկզռ զկճռ ՜ոՠէ, Աոպճս՜թ ճխճջկզ, 

ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ զ Քջզոպճոբ Աոպճսթճհ կՠջճհ, ճջ բ 

՜սջիձՠ՜է (ձկ՜ձ՚ 200՝)փ 

3. 201՝ Յզղՠոնզտ ա՜ձյզպ՜ձո զ ՞ճջթճռ ՝՜-

ջՠ՜ռ՚ Յ՜ժճ՝ Կ՜ց՜հՠռզ ՜ձճս՜կ՝ ՠսՠդ ՜՝ՠխ՜հո էճժ 

՜ղ՜ժՠջպ՚ պՠ՜շձ Մ՜ջպզջճոզ Ղջզկՠռսճհ, ի՜հջ՜յՠ-

պզձ Սճսջ՝ Եջճսո՜խբկ՜հ. ՟ճստ ՠսո հզղՠ՜է էզնզտ զ 

Քջզոպճոբ Աոպճսթճհ. ՜կբձփ 

4. 202՜ Ի դճս՜ժ՜ձզո կՠջճհ ի՜ա՜ջ ՠս ի՜ջզսջ տ-

ո՜ձ ՠս կզ (1672) ՜կզձ կՠթ ՠս հ՜խդճխ ժ՜հոջձ պ՜ծ-

ժ՜ռ՚ ոճսէդ՜ձ Մ՜իկՠպ ճջ՟զ Իյջ՜իզկզձ ՠէ ՝՜աճսկ 

աօջօտ զ յ՜պՠջ՜ակ զ չՠջ՜ Լբի՜ռ ՜ղը՜ջիզձ հ՜սՠէզ 

տ՜ձ աի՜ջզսջ ՝զսջ տ՜ն՜յբո յ՜պՠջ՜ակճխրտփ Իոժ ո-

ձ՜յ՜ձթ ՠս ՞ճշճա՜՝՜ձ դ՜՞՜սճջձ Լբիճս ճմ ժ՜ջ՜ռ 

ըա՟բկ ճսձՠէ ՜հէ ՠպ ըճհո ՠս դ՜ժՠ՜ս հ՜ձժՠ՜ձ ճսջՠտ 

դճխէճչ ա՝ճսձ ՜ղը՜ջիձ զսջ դղձ՜կՠ՜ռձ ՜յ՜ոպ՜ձ: 

Ոջտ ոճսջ զ չՠջ՜հ ՠ՟ՠ՜է աճկ՜ձո ժճպճջՠռզձ ՠս աճկ՜-

ձո ՞ՠջՠռզձ ա՜ջո ՠս աժ՜ձ՜հո ՠս ակ՜ձժճսձո կ՜պ՜խո 

ՠս ադզս ՞ՠջՠէճռձ ՃՌ (100000) ՜ո՜ռզձ ահ՜հպձզձփ Ա-

շզձ ՠս ա՜ջկճռ ձճջզձ, ճջ ժճմզ Կ՜կբձզռ ՠս ա՜հէ ՝՜-

աճսկո տ՜խ՜տտ ՠս ՜կջճռտ, ՝՜հռ ժ՜հոջձ ճմ ի՜ծՠ՜է 

ա՜հէոձփ Մզ՜հձ աԿ՜կէձզռձ ՜շՠ՜է ՠս ա՜հէոձ պճսՠ՜է 

հ՜խ՜՞ո ի՜ջժզձ, ճջ իձ՜ա՜ձ՟ՠռ՜ձ Լբիռզտ պ՜է ԽՌ 

(40000) ճոժզ ՜կ—հ՜կբ դ՜՞՜սճջզձ, ՜հէՠս ԾՌ 

(50000) ճմը՜ջ ՠս ՜հոտ՜ձ ի՜ձ՜յ՜աճջ՟ ի՜ջժզս ի՜ջ-

ժՠ՜է աձճո՜, ՜յ՜ ռ՜թՠ՜է զ ՝՜ջժճսդՠ՜ձռ զսջճռ 



 

ժ՜հոջձ ՟՜ջլ՜ս զ պՠխզ զսջփ Բ՜հռ յ՜պծ՜շ ոջպկպճս-

դՠ՜ձ ժ՜հոջ ձճհձ զձտձ դ՜՞՜սճջձ Լբի՜ռ ՠխՠս, ճջ զ՝-

ջճս գձ՟չըաՠէճհ ճսջճստ ոժո՜ս ՞էճսը ՜կ՝՜շձ՜է ՠս 

՟ՠոբ՜ձո հխՠէ ա՜հջ՜ռճսռզմ իջճչ՜ջպ՜ժրտ ՝՜ակօտ, 

չ՜ոձճջճհ ՜հ՟տ՜ձ ճծզջտ ՞ճջթՠ՜ռ ՜ձ՟ ՠս ՝՜աճսկ ՠ-

ժՠխՠռզտ կՠթ՜կՠթտ, ճջտ զ Կ՜կբձզռ բզձ ՞ՠջՠ՜է զ 

տջզոպճձբզռ կաժզդտ ՜հէ՜՟՜ս՜ձզռ ՠխՠձ: Փ՜շտ ձՠջճ-

խճսդՠ՜ձ տճ Տբջ, ՜հո ՜կՠձ՜հձ ՠժձ զ չՠջ՜հ կՠջ չ՜ոձ 

կՠխ՜ռ կՠջճռփ Ես ՜շճսկձ տ՜խ՜տզձ Կ՜կբձզռճս հր՞ճո-

պճոզ ՜կոճհձ ՠխՠս զ ՌՃԻԱ (1672) դճս՜ժ՜ձզո կՠջճռփ 

Ես զ կզսոճսկձ ՜կզ գձ՟չաՠ՜է Լբիռզտ ճմ իձ՜ա՜ձ՟ՠռ՜ձ 

պ՜է ի՜ջժո րոկ՜ձռճռ, չ՜ոձ ճջճհ ոջպկպՠ՜է ժ՜հոջձ 

՜շ՜տբ արջո ՝՜աճսկո զ չՠջ՜հ ՜ղը՜ջիզձ Լբի՜ռ կզ-

՜ձ՞՜կ ՠս ՠջժզռ ՠս ՠջզռո կզձմՠս ժ՜ջզ ձճս՜ազէ ՠս 

պժ՜ջ՜ձ՜է էբիռճռ: Զզ ճմ կձ՜ռ պՠխզ ՜ձժճը, ճսջ ճմ ՠ-

ի՜ո ճպտ րոկ՜ձռճռ ՠս կ՜ջ՟՜ժՠջ ՜ա՞զձ դ՜դ՜ջ՜ռփ 

Ես ՜յ՜, ՜հձճսիՠպՠս, ՜ժ՜կ՜հ ՠպճսձ էբիռզտ աժբո 

զսջՠ՜ձռ ՜ղը՜ջիզձ զ լՠշո րոկ՜ձռճռ ա՝ՠջթո, կ՜ձճս-

ձո ՝՜աճսկ ՠս տ՜խ՜տտ յ՜ջոյ՜սճջտ՚ Պ՜ջճսկ՜ձ, Ի-

եզյրե ՠս աՊ՜ջ՜ղ ՜ձճսձ ՠս ա՜հէո ճկ՜ձո: Ես ՠ՟զձ 

ո՜իկ՜ձոձ զ կբն ՠջժճռճսձռ, ազ կզ կՠխզռՠձ կզսո՜ձ-

՞՜կ ՜շ զջՠ՜ջոփ Իոժ պ՜ծզժտ, հճջճռ ՠս պզջՠռզձ ՞՜-

ս՜շ՜ռ հ՜հձկ ՜ղը՜ջիզ ՠ՟զձ չՠջ՜ժ՜ռճսո ՠս յ՜ի՜-

յ՜ձո ՝ՠջթզռ ՠս թ՜շ՜հո դ՜՞՜սճջ՜ժ՜ձ, ճջ ՜ոՠձ ՠձ-

ժզմբջզ ՠս ՜խ՜հ ՠս վ՜ղ՜հփ Բ՜հռ հ՜խ՜՞ո ժՠխթ՜սճջճս-

դՠ՜ձ դՠդՠս՜ռճսռզձ աի՜ջժո շ՜կժ՜ռ ի՜ջժ՜պճս՜ռ, 

ազ ՜հձտ, ճջ զ լՠշո Լբի՜ռսճռ ՝շձ՜սճջ՜ռ ձՠխզձ ՞՜հ-

ռՠձ զ ոճռ՜ ժճխկձ ՠս ՜հձճս ո՜ժ՜ս—ո՜ժ՜ս ճջո՜հռՠձ 

աեճխճչճսջ՟ ՜ղը՜ջիզձ Լբի՜ռ ՠս ի՜ջոպ՜ռճսոռՠձ 

ա՝՜եզձ կ՜ոզձ զսջՠ՜ձռփ Յՠպ ՜հոճջզժ ՜հէ զկձ ՞ճջթ ի-

ձ՜ջՠռ՜ձ րոկ՜ձռզտ, տ՜ձազ պՠոզձ, դբ ճմ ՝՜ջսճտ ձճ-

ս՜ծզձ շճսոտ գձ՟ լՠշ՜կ՝ դճսջտ ՝շձ՜սճջ՜ռ ՠս ըճջ-

ղզձ զ ձճռ՜ձբ հ՜խ՜՞ո ՜հէ՜՟՜ս՜ձ ՞ճէճհձ ձճռ՜ տջզո-

պճձբ՜ժ՜ձ ժջրձզռ ՠս ի՜ս՜պճռ, ՝ՠջՠ՜է աՊճսխպ՜ձճո 

յ՜ջճձձ ո՜իկ՜ձՠռզձ էզձզէ ձճռ՜ ի՜դկ՜ձ ՠս ա՜կՠ-

ձ՜հձ ի՜ոո ՠս ազջ՜սճսձո ձճռ՜ ձճջզձ լՠշ՜կ՝ ի՜ս՜-

տՠոռՠձ ՠս բջ ՜ձճսձ յ՜ջճձզձ` Տճս՞՜փ 

204՝ Գջզ՞ճջ ՜խ՜հձ, ճջ կՠշ՜ս զ Թճը՜դ դ՜խՠ-

ռ՜ս ոՠյպՠկ՝ՠջզ ԺԱ (11) Սճսջ՝ ը՜մզ յ՜իճռձ Դղ—զ 

րջ զ Ռ /// (՜ձգձդՠշձՠէզ) դվ՜ժ՜ձզձ կՠջճհ, ճջ թ՜շ՜-

հՠ՜ռ կՠա տո՜ձ ՜կզոփ Աոպճս՜թ ճխճջկզ զսջ իճ՞ճհձփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 13՝, 24՝ (ժէճջ, ՜ձգձդՠշձՠէզ): 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜ Աչձ՜՟՜՝ ճջ՟զ Ռ՜վ՜...փ 13՝ Ա-

հոտ՜ձ ՝՜ձտ ՠս ՜հէ ՝՜աճսկ ՝՜ձզստ, աճջ ՜ո՜ռ ՠս հ՜հպ 

՜ջ՜ջփ Ես ՜ջ՟, ժ՜կզ ա՜շ՜նզժ՜հո ՝՜ռ՜հ՜հպՠէճչփ 

204՜ ՋԻԵ (1476) Յճչի՜ձձբո Հ՜կղՠձռզ (՛): 204՝ Զզ-

՜՛ջ՟ ժ՜ջ՟՜ոռՠձ, ճջ ճմձ ի՜ս՜պ՜ռզձ ժ՜կ ազ՜՛ջ՟ 

ի՜ս՜պ՜ոռՠձ, ճջճսկ ճմ էճս՜ձ ժ՜կ ազ՛ձմ էճսզռՠձ ՜-

շ՜ձռ ճսջճստ տ՜ջճաՠէճհփ 

1257 
Ժ Ո Ղ Ո Վ Ա Ծ Ո Յ  

 ԺԴ — XIV 

ԳՐԻՉ՚ Աոպճս՜թ՜պճս՛ջփ 
ԹԵՐԹ՚ 432+1 (ժջժ. 1). մ՞ջճս՜թ՚ 1՜՝, 1՟, 427՝—8՜փ Պ-

ՐԱԿ՚ Ա—Ք×12 (Բ 11, Ձ 10, Չ 15, Փ 8) + 17×1+1×1փ ՆԻՒԹ՚ 
դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 17×12,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ-
՞զջփ ՏՈՂ՚ 23փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ը-
պ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժպ՜ս, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 2՜, 6՜փ 
Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ ՠս ոՠսփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ՞ջՠջգ կ՜ղճս՜թ ՠս պՠխ—պՠխ ՟եճս՜ջ-
գձդՠշձՠէզ, ռՠռ՜ժՠջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ ծ՜տ՜թ, ռՠռ՜ժՠջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1՞—39՜ [Բ՜ձտ ա՜ձ՜ա՜ձտ] 

1. 1՞ (Շ՜ջ՜ժ՜ձձՠջզ իՠխզձ՜ժձՠջ) — /// (ոժ. 

դՠջզ) աժՠ՜ձո չ՜ջճսռ գոպ ժ՜կ՜ռ զսջճռ... Պ՜ջդՠսձ 

չ՜ոձ ճսոճսկձ՜հոզջ՜ռ:  

2. 2՜—6՜ ՅԵժՠխՠռ՜ժ՜ձ յ՜պկճսդՠձբ — Աշ՜-

տՠ՜էտ բզձ ԲԺ (12)... 

3. 6՜—39՜ Պ՜պծ՜շտ ՠս դՠէ՜՟ջճսդզսձտ մճջզռ 

Ասՠպ՜ջ՜ձ՜ռձ, դբ ճջյբո ՞ջՠռ՜ձ ՠս հճջտ՜ձ ե՜կ՜-
ձ՜ժո ՠս դբ ճջյզոզ ՜սջզձ՜ժ՜ստ հ՜շ՜նզձոձ ըճջ-

իճսջ՟ ոճռ՜հ ՠջժձՠջ ՠս ՞՜հջ — ՅԱջՠսՠէո, ՜ոզ. Տձժՠ-

՜է ա՟ջ՜ըպձ... 

Բ. 39՜—427՜ Ժճխճչճսկձ կՠժձճսդՠ՜ձ ոջ՝ճհ Ա-

սՠպ՜ջ՜ձզձ, ճջ գոպ Մ՜դբճոզ զ ՝՜ձզռ զկ՜ոպճսձ 
չ՜ջ՟՜յյՠպ՜ռ ՠժՠխՠռճհ, ժ՜ջ՞ՠ՜է ՠս հ՜սջզձՠ՜է 

՟զսջ՜ի՜ո գձդՠջծճխ՜ռ, ՜շ՜նզձ. Նՠջոզոզ Հ՜հճռ 

ժ՜դճխզժճոզ զ ըձ՟ջճհ ձճջզձ ՠխ՝՜սջ Գջզ՞ճջզոզ 
չՠջ՜՟զպճխզ Հ՜հճռ  

Տՠո լՠշ. 1253, 15՜—353՜. Ըձթ՜հ՜ժ՜ձ/39՜—45՝փ 

՜/45՝—179՝փ ՝/179՝—284՜փ ՞/284՜—366՜փ ՟/366՜—

427՜փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

39՜ Ախ՜մՠկ ակՠխ՜յ՜ջպ ՞թճխո հզղՠ՜է հԱոպճ-

ս՜թ՜պճսջ (՛) ճխճջկ՜ռձ, ազ ՠս ՟ճստ ճխճջկճսդզսձձ 

՜շձճսռճստ զ Քջզոպճոբփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 428՝ Ի ոջպզ զկճսկ դ՜՞ճսռզ աոՠջկո 

տճ ճջյՠոազ կզ կՠխ՜հռ տՠա, ճջյբո ճջ ճմ դ՜տճհռ 

աոՠջկձ, ճջ ծ՜ձ՜յ՜ջիզձ, ո՜ժ՜ս կՠխ՜ձմՠ՜ռ ոՠջկ՜-

ձճխզձ, ազ դբ բջ թ՜թժՠ՜է... ո՜պ՜ձ՜հ ճմ ժ՜ջբջ տ՜-

խՠէ, ՜հոյբո ճջ ճմ յ՜իբ այ՜պճսզջ՜ձձ Աոպճսթճհ զ 

ոջպզ զսջճսկ, կՠխ՜ձմբ Աոպճսթճհ, ազ ոՠջկձ ժճջճհոփ 
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ԹԵՐԹ՚ 76. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—2՝, 21՝—6՝, 68՝, 69՝—75՝փ Պ-
ՐԱԿ՚ 1×2+Ա—Ը×12 ( Ա, Գ, Դ 6, Բ 5,) + 1×3փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵ-
ԾՈՒԹԻՒՆ՚ 21,7×17փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջ, ղխ՜-
՞զջփ ՏՈՂ՚ 20—27փ ԿԱԶՄ՚ ժպ՜ս, կզնճսժգ`  ոպճս՜ջ՜դճսխդփ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. ՜. 3՜—5՜ Տզՠաՠջ՜էճսջ ՠս ՜ղը՜ջի՜էճհո 

չ՜ջ՟՜յՠպզ ՠս իճ՞բճսձ՜ժ ՠջ՞ճխզ՚ պՠ՜շձ Նՠջոբոզ 
Հ՜հճռ ժ՜դճսխզժճոզ Կէ՜հՠռսճհ ՜ջ՜ջՠ՜է աՊ՜պծ՜շ 
պ՜ոձ ըճջ՜ձ՜ռ ոջ՝ճհ Ասՠպ՜ջ՜ձզո ՠս չ՜ոձ ՠ-
ջ՜ձ՞—ՠջ՜ձ՞ ՞ճսձճհձ թ՜խժ՜ձռ ՠս ի՜սճսռձ ՠս թ՜-
շճռ, զ վ՜շո Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ կ՜ջ՟՜ոզջզձ, ճջ 
բ րջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձ — Աշ՜սՠէ՜յբո իջ՜ղզռ 

՜ջե՜ձզ... 

՝. 5՜—9՝ Յ՜հէկբ չ՜ջ՟՜յՠպբ ՜ո՜ռՠ՜է Վ՜ոձ 

ըճջ՜ձ՜ռձ ոջ՝ճհ Ասՠպ՜ջ՜ձզո — Դջ՜ըպ զկ՜ձ՜էզ 

ոճսջ՝ ՠժՠխՠռզ... 

Բ. [Մ՜ոճսձտ Մ՜ղպճռզ] 
՜. 10՜—3՝ Կ՜ձճձ ՠս ժ՜ջ՞ ձղ՜ձ րջիձՠէճհ ՠս 

կ՜պ՜ձզ պ՜էճհ, ճջ զ լՠշձ՜՟ջճստ ՜ոզ ՜կՠձ՜հձ տ-
ջզոպճձբզռ ՜շի՜ո՜ջ՜ժ — Աշձճս ավՠո՜հզձ կ՜պ՜-

ձզձ ՠս ի՜ջոզձ կ՜պ՜ձզձ պ՜ձ զ լՠշձ տ՜ի՜ձ՜հզձ, ՠս 

՜ոբ ղ՜ջ՜ժ՜ձ. Նղ՜ձ՜ս... 

՝. 13՝—5՝ Կ՜ձճձ ը՜մ՜էճս՜հ ՜շձՠէճհ ՜կՠ-

ձ՜հձ ռ՜սճռ, ՝ճսոճռ ՠս յպխճռ — Ս՜խկճո. Նղ՜ձՠռ՜ս 

՜շ կՠա էճհո.. 

՞. 15՝ Կ՜ձճձ ըճսձժ օջիձՠէճհ — Ի չՠջ ճսձՠէճչ 

տ՜ի՜ձ՜հձ ՠս ՜ոբ աԱխրդո. Ակՠձ՜ժ՜է Տբջ... 

՟. 16՜ Կ՜ձճձ ՞՜շձ օջիձՠէճհ — Ես ՜ոՠձ Ս՜խ-

կճո դզս. Զճխն՜ժբաո, աճսխխ՜էզռո կ՜պճսռզռ... 

ՠ. 16՜՝ Վ՜ոձ րջիձճսդՠ՜ձ ՜հ՞սճհ ՠս իձլ՜ձզ, 

՞զձսճհ ՠս ժ՜ջ՜ոզ — Ես ՜ոբ աԱխրդո. 0ջիձՠ՜ Տբջ Աո-

պճս՜թ կՠջ այպճսխ... 

ա. 16՝—8՜ 0ջիձճսդզսձ ի՜պզ յ՜պ՜ջ՜՞զ, 

պ՜ձլզ ՠս ըձլճջզ, ը՜խճխզ, մ՜կմզ ՠս դազ ՠս ՜հէ ՜-
կՠձ՜հձ կջ՞զ — Ես ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Ի ժ՜ջ՟՜է զկճսկ 

էճս՜ջ... 

բ. 18՜—9՜ Կ՜ձճձ հճջե՜կ ձճջ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհ 

՟ձՠձ — Ես ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Խճոպճչ՜ձ ՠխՠջճստ 

Տՠ՜շձ... 

գ. 19՜—21՜ Կ՜ձճձ աձղը՜ջո ոջ՝ճռձ գձ՟ճսձզէ 

ՠս վճըՠէ զ ի՜ձ՞զոպ — Ես ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Յզղՠ՜ պբջ 

աԴ՜սզդ... 

Գ. [Բ՜ձտ ա՜ձ՜ա՜ձտ] 
՜. 27՜—67՜ Ի Մզձ՜ո՜հ ճսկՠկձբ ՜յզժ՜ջ 

ո՜ջժ՜ս՜՞բ ՜ոպճս՜թ՜բն ՞՜իճհզո ՝ձզժ թ՜շ՜հբ ՜շ 
Մ՜ջպզջճո ճկձ ՠյզոժճյճո — Ի ըձ՟զջ բ տճհ՟ կՠ-

թճսդզսձ, ճՙչ ՜ոպճս՜թ՜ոբջ՟, զ վճջլ ՜շձճսէ ակ՜ձ-

ժճսձո... 

՝. 67՜—8՜ Նճջզձ Մզձ՜ո՜հ Ասՠպզտ զ Ծձճսձ՟ձ 

Քջզոպճոզ — Ահորջ ձճջ ՜ջՠս ի՜ջՠ՜է/ Ի ձճջ՜իջ՜ղ Ա-

ջՠ՞՜ժձբ... 

՞. 69՜ Աո՜ռՠ՜է ՠջ՞ ՜շ Յզոճսո զ Պՠպջճո 

չ՜ջ՟՜յՠպբ Ն՜ը՜զնՠս՜ձՠռսճհ — Մզ՜հձճսդզսձձ ճմ 

բ ՝՜ջսճտ, Տբջ զկ Յզոճսո/ Հ՜ոպ՜պՠռՠջ ակ՜ջ՟ձ գձժՠ-

ջրտ... Եժ էՠջ գձժՠջ իճ՞սճհո ի՜յծՠյ/ Ահոյբո կզ՜հձ 

կզ դճխճսջ ազոփ 
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Իէճչ ՌԺԲ — 1562 

ԳՐԻՉ՚ Պրխճո ձրպ՜ջփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Թճսկ՜հ տիհ.փ 
ԹԵՐԹ՚ 324. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜՝փ ՊՐԱԿ՚ 1×10+Ա—ԻԷ×12 (Ա, Ե, 

Զ, Ը, ԻԷ՚ 10)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 20,9×15,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ 
կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 28փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ 
ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդ, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ 
ժ՜ջկզջփ 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 32՝փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 2՜, 11՜, 15՝, 75՜, 134՜՝, 164՝, 202՜, 
257՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ժՠձ-
՟՜ձ՜՞զջ, դշմձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜յճհպ, ժ՜ջկզջ, ոՠսփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ժ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ տՠջթճս՜թփ 
 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

1. 2՜—10՝ Մՠժձճսդզսձ ըճջ՜ձ՜ռ Ասՠպ՜ջ՜-

ձզձ — Մ՜պՠ՜ձտ ՜ոպճս՜թ՜՞զթտ ՠս իճ՞ՠ՝ճսը... 

2. 11՜—323՝ Գջզ՞ճջզ Եշ՜կՠթզ ՠս պզՠաՠջ՜-

էճհո չ՜ջ՟՜յՠպզ ի՜ս՜տՠ՜է Ք՜խճս՜թճհ կՠժձճսդզսձ 
ոճսջ՝ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ Մ՜պդբճոզ 

Տՠո լՠշ. 1198, 270՜—456՝. Ց՜ձժձ բ ՞էը՜սճջ. 

/11՜—2՝փ Ց՜ձժ/13՜—5՜փ 1/15՜—71՝փ Ց՜ձժ/71՝—4՝փ 

2/75՜—132՝փ Ց՜ձժ/132՝—4՜փ 3/134՜—63՜փ Ց՜ձժ/163՜—

4՝փ 4/164՝—200՜փ Ց՜ձժ/200՜—1՝փ 5/202՜—53՜փ 

Ց՜ձժ/253՝—6՝փ 6/257՜—323՝փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 



 

253՜ Զպ՜ջպ՜կո ՠս ապջճսյո զ կբն ՝՜ակ՜կ՝ճը 

ՠխ՝՜ջռ՚ աՊօխճո ժճջՠ՜է կբն կՠխ՜ռ, հզղՠռբտ զ կ՜տ-

ջ՜վ՜հէ ՜խրդո լՠջ ՠս ճջ հզղՠձ հզղՠ՜է էզռզձ ՜ձ՟, ճսջ 

՜ոբ Տբջձ. Եժ՜հտ ՜շ զո ՜կՠձ՜հձ ՜ղը՜պՠ՜էտ ՠս ՜հէձ. 

՜կբձփ 

256՝ Զ՜ձ՜ջե՜ձո ՜կՠձ՜հձզ, 

Զզ հզղՠէճհ մՠկ ՜ջե՜ձզ, 

Աջե՜ձ՜ռճհ կպրտ ՝՜ջզ, 

Պօխճո ՞ջմզ կՠշՠ՜է ճ՞զ, 

Զզ Տբջ ՠս տՠա ճխճջկՠոռզփ 

Ոՙ ՞զջ, ճջ կձ՜ո, 

Ոՙ լՠշո, ճջ իճխ ՟՜շձ՜ո, 

Ոՙ ՠխ՝՜հջ, ճջ գձդՠշձճսո 

Ոՙ, ճջ ակՠա հզղՠոփ 

324՜ Փ՜ՙշտ Աջ՜ջմզձ ՜կՠձ՜հձ ՜ջ՜ջ՜թճռ հ՜ձ-

՞ճհճսդՠձբ զ ՞ճհճսդզսձ ՜թճխզ ՜ձՠջ՝ ՠս ՜ձճսոպՠջտ, 

՜ձհր՟ ՠս ՜ձղ՜խժ՜յ, ՜ձճջ՜ժ, ՜ձոժզա՝ձ ՠս ՜ձյ՜պ-

ծ՜շ, ՞ՠջ՜ջ՝ճհձ ՠս ի՜կ՜՞ճհ, ՠշ՜ժզ ՠս ՠա՜ժզ պբջճս-

դՠ՜ձձ ՠշ՜իզսո՜ժ Սջ՝ճհ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձձ՚ Հրջ ՠս Ոջ՟-

սճհ ՠս Սճսջ՝ Հճ՞ճհձ հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠ՜ձզռ. ՜կբձփ  

Աջ՟, հ՜ձ՞ ՠէՠ՜է ՜ս՜ջպՠռ՜ս ՜կՠձ՜էզռ ՝ճսջ՜ո-

պ՜ձո ՠս ՜ձ՞զձ կ՜ջ՞՜ջզպո, ճջ բ Ք՜խճս՜թճհ կբժձզմ 

Մ՜պդբճոՠ՜ձ ՜սՠպ՜ջ՜ձմզձ, ՜ջ՜ջՠ՜է իճ՞բժզջ ՜-

ջ՜ձռ զ՝ջՠս ավճսձն կզ կ՜ձճսղ՜ժ ՠս ՠպճսձ զ տզկո զ-

կ՜ոպ՜ոզջ՜ռ զ ղ՜ի ՠս հր՞ճսպ իճ՞ճռփ Վ՜ոձ ճջճհ ռ՜ձ-

ժ՜ռճխ ՠխՠ՜է ՝՜ջՠկզպ ՠս իՠա՜իճ՞զ տ՜ի՜ձ՜հձ՚ պբջ 

Թճսկ՜հ ժճմՠռՠ՜է ՜հոկ ՝ճսջ՜ոպ՜ձզո, զ չ՜հՠէճսկձ 

՜ձլզձ զսջճհ ՠս զսջ՜հճռձ. ՜կբձփ Ես ՠո՚ Պրխճո ձրտ՜ջո 

՞թ՜՞ջՠռզ դՠջ՜չ՜ջե լՠշ՜կ՝ո ՠս ՜յզժ՜ջ ՜ձլ՜կ՝ո 

ՠս ի՜ձզ հ՜վ՜ջպ զ ըձ՟ջճ իՠա՜իճ՞զ՚ պբջ Թճսկ՜ տ՜-

ի՜ձ՜հզ Իէճչռսճհ: Ի դվ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձո Յ՜՝ՠդ՜ժ՜ձ 

պճկ՜ջզ զ հճ՝ՠէՠձզ ՠս ԲԺ—՜ձ դզս ՜սՠէզ (1562), զ 

հ՜կոՠ՜ձձ կ՜ջպզ, Իէճչ տ՜խ՜տզ գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սճսջ՝ 

Աոպճս՜թ՜թձզձ, զ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձ Գճշՠէ Զզժկճձ՟ 

Ասկճոպճոզձ ՠս ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ պբջ Սպՠվ՜ձճո 

Աշձծՠռսճհ ՠս հՠյզոժճյճոճսդՠ՜ձ ՜հոկ ձ՜ի՜ձ՞զ՚ պբջ 

Գջզ՞ճջզ Վ՜ձՠռսճհփ Եջՠո ՜ձժՠ՜է ժճս ըձ՟ջՠկ աի՜ձ-

՟զյճխտ՟ ՠս աք՜խ՜վ՜ջճխպ՟, ճջ ոպ՜ռճխ զ ՞ջճռո ՠս 

՜ձ՜ջե՜ձ ՞ջզմո կբժ Ոխճջկզո ՠս Հ՜հջ կՠջ հՠջժզձո մը-

ձ՜հբտփ Ես Աոպճս՜թ, ճջ ՜շ՜պձ բ զ պճսջո ՝՜ջՠ՜ռ 

լՠա հզղճխ՜ռ՟ ՠս կՠա հզղՠռՠէճռո ՜շի՜ո՜ջ՜ժ ճխճջ-

կՠոռզ հ՜սճսջձ ՜իՠխզձ, ճսջ ՝՜ձտ ոյ՜շզձ ՠս ՞ճջթտ 

դ՜՞՜սճջեձ. ՜կբձփ 

Ահէՠս զձլ դղճս՜շ իզտզո 

Ես ՜ձ՜ջե՜ձ լՠջ թ՜շ՜հզո 

Ես կ՜ջկձ՜սճջ կՠջճհ թձճխզո 

Ես իճ՞ՠսճջ ըջ՜պճխզո 

Ահէՠս՚ աՄզձ՜ո ո՜ջժ՜ս՜՞զո 

Յճհե իյ՜պ՜ժ զձլ զ ժ՜ջզո: 

Ոսոճսռ՜ձրխ ՜հո ՜ջճսՠոպզո 

Ես ի՜կրջբձ կՠջճհ ՜ա՞զո 

Ոսխխ՜՟՜ս՜ձ ոջ՝ճհ իօպզո, 

Հրջձ կՠջճհ Լճսո՜սճջմզոփ 

Զտՠա ՜խ՜մՠկ, ճջ յ՜պ՜իզո 

Կ՜կ, դբ ո՜ժ՜ս զձմ ՝՜ձ օկպզո 

Ըձ՟ տճ թ՜շ՜հո զոժ ազն՜ձզո, 

Յզղՠէ զ Տբջ այ՜պճսՠջո զ ՞ջզո 

Իձլ ՠխժՠէզ ՜ձռ՜սճջզո 

Ձՠջ ՜խրդզստ ի՜ղպճսդզսձ գձ՟ զո, 

Պօխճո ՞թօխըո Ք՜խճս՜թզո, 

Զզ ՞ճջթտ ՝՜ջզ ճմ ճսձզկ հզոփ 

Աջ՟, ՜խ՜մՠկ ալՠա, ճՙչ ՠխ՝՜յջտ, ՜ձկՠխ՜՟զջ էՠ-

ջճստ ՞ջճհո ՠս ող՜է՜ձ՜ռո, աբջ՜հ ը՜ջզյճսդՠ՜ձ պՠխ 

բզ ՠս ոզջպո պջպճսկ բջ ՠս դճսխպ ը՜ղ՜յզ բջփ Աձկՠ-

խ՜՟զջ էՠջճստ, ճՙչ ոզջՠէզ ՠխ՝՜յջտփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 10՝ Թճսզձ ՌՄԽԱ (1791) ՠս հ՜կոՠ՜ձձ կ՜հզոզփ 

Յզղՠոնզտ զ Տբջ` աԶ՜տ՜ջզ՜ ՜ձզկ՜ոպ ՞թրխոփ 

2. 324՝ Եո՚ Սջ՜յզճձ (՛) չ՜ջ՟՜յՠպո Ոսշի՜հՠ-

ռզ, ճջ ղձճջիզսձ ՠս ճխճջկճսդՠ՜կ՝ըձ Աոպճսթճհ Գջզ-

՞ճջ ժ՜դճխզժճո Ակՠձ՜հձ Հ՜հճռ, ճջ ՠպճս հզղ՜պ՜ժ ՠս 

գձթ՜հ ա՜հո Մ՜դբճոզ Ք՜խճս՜թճհո զ ՟ճսշձ Սճսջ՝ Կ՜-

ջ՜յՠպճս չ՜ձ՜ռ, ճջ կ՜ժ՜ձճս՜կ՝ Իմյ՜ղզ չ՜ձտ ժճ-

մզփ Ոչ ճտ հ՜ձ՟՞ձզ ՠս էջ՝զ ի՜ձբ աո՜ զ ՟ջ՜ձբ ոճջ՜ 

ժ՜կ ա՞զջո ա՜հո նձնբ ՠս ՜յ՜ժ՜ձբ ՟՜պ՜յ՜ջպՠ՜է 

էզձզ հԱոպճսթճհփ Խձ՜կ պ՜ձօխձ ՠս յ՜իօխձ ՜սջիձզ 

հԱոպճսթճհ ՠս զ կբձն. ՜կբձփ Գջՠռ՜ս լՠշ՜՞զջո զ դվզձ 

/// զ կ՜հջ՜տ՜խ՜տձ /// ՟ճսշձ Սճսջ՝ Կզջ՜ժճոզ ///փ 
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Աոյ՜ի՜ձ ՌՂԱ — 1642 



ԳՐԻՉՔ՚ Աձպճձ Ջճսխ՜հՠռզ, Մ՜ջ՞՜ջբ, Ասՠպզո ՟յզջփ 
ԾԱՂԿՈՂ՚ Հ՜հջ՜յՠպփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Պ՜խպ՜ո՜ջ չջ՟., Խ՜մ՜պճսջ 
չջ՟. Ջճսխ՜հՠռզփ 

ԹԵՐԹ՚ 377. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—3՝, 11՜, 230՝—6՝, 245՜՝, 
375՝—7՝փ ՊՐԱԿ՚ 1×2+Ա—ԼԲ×12 (Ա 8, Ի 10, ԻԱ 11, ԼԲ 6) + 1×2 
(Ա—զռ հՠպճհ) +1×1փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 20,5×14,5փ Գ-
ՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 35փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ 
ոՠս ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ ղՠջպ՜ա՜ջ՟ ժպ՜ս , էճս-
ո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Յրի՜ձ Ոճջճպձՠռզ ՠս Գջզ՞ճջ 
Տ՜դՠս՜ռզ 11՝փ Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 12՜, 237՜փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 4՜, 36՝, 103՜, 133՝, 238՜, 289՝ ՠս ՜հ-
էճսջփ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձ, ժՠձ՟՜ձ՜ժ՜ձփ 
Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջ, դշմձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ոՠս, ժ՜-
յճհպ, ժ՜ջկզջ, ՟ՠխզձ, ժ՜ձ՜մ, ճոժզ, կ՜ձճսղ՜ժ՜՞ճհձփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ժ՜ակզ ժ՜ղզձ դՠդՠս՜ժզ կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

1. 4՜—230՜ Գջզ՞ճջզ ՜ղ՜ժՠջպզ Եշ՜կՠթզ ՠս 

պզՠաՠջ՜էճհո չ՜ջ՟՜յՠպզ Յճի՜ձձճս Ոջճպձՠռճհ, 
ի՜ս՜տՠ՜է Ք՜խճս՜թճհ կՠժձճսդզսձ ոջ՝ճհ Ասՠպ՜ջ՜-
ձզձ Մ՜պդբճոզ 

Տՠո լՠշ. 1198. 270՜—456՝. Ց՜ձժձ բ ՞էը՜սճջ./մզտփ 

Ց՜ձժ/մզտփ 1/4՜—34՜ (Կզո՜ըճջ՜ձզ կբն՚ 12՜. «Ք՜խճս՜թտ 

Ասՠպ՜ջ՜ձզո Մ՜պդբճոզ, ՜ջ՜ջՠ՜է զ ոջ՝ճհձ Գջզ՞ճջզ Տ՜-

դՠս՜ռճհձ»)փ Ց՜ձժ/34՝—6՜փ 2/36՝—78՝փ Ց՜ձժ/79՜—80՜փ 

3/80՜—101՝փ Ց՜ձժ/101՝—2՝փ 4/103՜—31՝փ Ց՜ձժ/131՝—

3՜փ 5/133՝—74՝փ Ց՜ձժ/174՝—7՜փ 6/177՝—230՜փ 

2. 238՜—74՝ Հ՜կ՜շրպ կՠժձճսդզսձ Ասՠպ՜ջ՜-

ձզձ Յճի՜ձձճս ձճջզձ Գջզ՞ճջզ՚ ՜ղ՜ժՠջպզ Յճի՜ձ-
ձճս Ոջճպձՠռսճհ, ի՜ս՜տՠ՜է զ իզձ ՠս զ ձճջ դ՜ջ՞-
կ՜ձմճսդՠ՜ձռ զ ըձ՟ջճհ ի՜կ՜ղճսձմ ՜ղ՜ժՠջպ՜ռ 

Տՠո լՠշ. 1294, 206՜—53՝. 1/238՜—44՝փ 2. 

՜/237՜՝, 246՜—89՜փ ՝/289՝—348՝փ ՞/348՝—74՝ (Մ՜պդբ-

ճո Ջճսխ՜հՠռսճհ էջ՜ռճսկգ՚ մզտ)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

102՝ (Գջմզ) Աջ՟, ՜խ՜մՠկ ալՠա, ճչ ոճսջ՝ գձդՠջ-

ռճխտ, հճջե՜կ գձդՠշձճստ աո՜ կզճչ Հ՜հջ կՠխ՜հզս հզղՠ-

ռբտ ա՜յզժ՜ջ ՞թճխ ոճջ՜՚ աԱսՠպզո ՟յզջո, ՠսո ՜շ՜-

սՠէ զ ե՜կ ոճոժ՜էզ Սճսջ՝ յ՜պ՜ջ՜՞զձ ադճխճսդզսձ 

կՠխ՜ռ զկճռ ըձ՟ջՠէճչ, ազ ՠս ալՠջձ դճխռբ ՠջժձ՜սճջ 

Հ՜հջձ, ՠս հզղՠոռբ ալՠա հ՜ջտ՜հճսդՠ՜ձ զսջճսկ, ճջ բ 

՜սջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ Հ՜հջ կՠջ, ճջ հՠջժզձոփ 

230՜ Փ՜շտ ՜կՠձ՜ժ՜ջճխ արջճսդՠ՜ձձ Հրջ ՠս Ո-

ջ՟սճհ ՠս Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ, ճջ ՠպ ժ՜ջճխճսդզսձ պ՜շ՜-

յՠ՜է ՠս վռճսձ ՞ջմզ՚ Աձպճձ Ջճսխ՜հՠռճհ, ի՜ո՜ձՠէ զ 

չՠջնզձ ՞զթ էճսո՜սճջ Լճսթկ՜ձռո Մ՜պդբճոՠ՜ձ Ասՠ-

պ՜ջ՜ձզփ Աջ՟, ՞թՠռ՜ս ո՜ զ դճսզձ ՌՂԱ (1642) ՜կզձ, 

զ Շրղ տ՜խ՜տձ Աոյ՜ի՜ձ զ դ՜՞՜սճջճսդզսձ Պ՜ջոզռ, 

՜կզձ հճջճսկ Շ՜ի Սբցզ վճըՠռ՜ս ՜ոպզ ժՠձ՜ռո ՠս ՠ-

՟զձ հ՜դճշ ձճջ՜ Շ՜ի Այ՜ոձ, ՠս ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ 

պՠ՜շձ Փզէզյյճո ժ՜դճխզժճոզ, զղը՜ձճսդՠ՜ձ ՞զս-

խ՜տ՜խ՜տզո Ջճսխ՜հճհ՚ ըրն՜ Ս՜ջցշ՜ազձ ՠս իճ՞ՠսճջ 

իրջձ կՠջճհ՚ տ՜ն ջ՜՝ճսձ՜յՠպ Խ՜մ՜պճսջ չ՜ջ՟՜յՠ-

պզձփ Աջ՟, ՜խ՜մՠկ ա՜կՠձՠոՠ՜ձձ, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ զ 

ոկ՜հ հզղՠռբտ ՞թճխ ճջ՜հ՚ ՟յզջ Աձպճձո ՠս աթձրխտձ 

զկ` ակ՜ի՟՜ոզ աԱջպ՜ղձ ՠս աԽ՜ձճսկձ, ՠս Տբջ կՠջ ճ-

խճջկՠոռզ զ կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էոպՠ՜ձձ զսջճհ, ճջ բ օջի-

ձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ 

289՜ Զոպ՜ռօխ էճսո՜ա՜ջ՟ ՠս ՜սՠպ՜էճսջ ոճսջ՝ 

պ՜շզո՚ աԲ՜խտ՜ո՜ջ չ՜ջ՟՜յՠպձ ՠս աթձօխոձ զսջ՚ 

Ախ՜ն՜ձձ ՠս աԱոյ՜ջզդճսխդձ ՠս ա՜ձ՟ջ՜ձզժ ՠխ-

՝՜հջձ՚ աՍզկբրձձ, ճջ ՠջզպ՜ո՜ջ՟ ի՜ո՜ժ՜ս ՠս չ՜հՠ-

էճսմ պՠոէՠ՜կ՝ վճըՠռ՜ս հ՜ձ՜ձռ ժՠ՜ձոձ ՠս աՂ՜ա՜ջձ 

ՠս աղձճջի՜ա՜ջ՟ ՜կբձճսձ՜ժ ձժ՜ջզմ՚ Հ՜հջ՜յՠպձ հզ-

ղՠռբտփ Զ՟՜դ՜ջժ՜ռՠ՜է ՜կՠձ՜հձ ՝՜ջճհ՚ Մ՜ջ՞՜ջբ ՞թ-

օխո հզղՠէ զ Տբջ ՜խ՜մՠկ (ձկ՜ձ՚ 348՝)փ 

339՝ (Սպ՜ռճխզ) Զոպ՜ռրխ կղպ՜ո՜խ՜ջդ ՠս վդ-

դՠ՜է ՝ճսջ՜ոպ՜ձզո՚ աԲ՜խտ՜ո՜ջ չ՜ջ՟՜յՠպձ, ճջ 

՝՜խլկ՜կ՝ ոջպզս ՠպ թջ՜՞ջՠէ հզղ՜պ՜ժ զսջձ ՠս զս-

ջճռձփ Էջ ո՜ ՜ղ՜ժՠջպ Մՠթզձ Խ՜մ՜պջճհ տ՜ն ջ՜՝ճս-

ձճհ Կՠո՜ջ՜ռճհ, ճջ ՠջժջճջ՟ էճսո՜սճջզմ ՠխՠս Հ՜հ-

ժ՜աձճհ պճիկզո, աճջ Տբջ Աոպճս՜թ գձ՟ ոճսջ՝ ի՜հջ՜-

յՠպ՜ռձ ՠս ՠջժճպ՜ո՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռձ յո՜ժ՜ժզռ 

՜ջ՜ոռբ. ՜կբձփ 

374՜ Փ՜ՙշտ ՠս յ՜պզս Սճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ, 

հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ Եպ ՞ջՠէ աոճսջ՝ Ասՠպ՜-

ջ՜ձզ Մ՜դբճոՠ՜ձ ՠս Յճի՜ձձճս աՔ՜խճս՜թճսձ՚ իՠա՜-

իճ՞զ պբջ Խ՜մ՜պճսջ Ջճսխ՜հՠռզ, հզղ՜պ՜ժ զսջ իրջ՚ 

կ՜ի՟՜ոզ Յ՜ժճ՝զձ ՠս կրջձ՚ Ղ՜պ՜կըճսդէբ ՠս ՠխ-

՝՜ջռձ՚ Աշտՠէզձ, Ռճսոպ՜կզձ, Վ՜ջ՟՜ձզձ ՠս Պօխճ-

ոզձ ՠս տՠշզ զսջ՚ Խ՜դճսձզձփ Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս աԼճսթկճսձտ 

ոճսջ՝ Ասՠպ՜ջ՜ձ՜ռո Մ՜դբճոՠ՜ձ ՠս Յճի՜ձձճհ զ դ-

վ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձո ՌՂԱ (1642) ՜կզձ, զ Շրղ տ՜խ՜տձ Աո-

յ՜ի՜ձփ Աջ՟, ՜խ՜մՠկ, հզղՠռբտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խրդո 

լՠջ ա՜ձյզպ՜ձ թ՜շ՜հո լՠջ, աչՠջճհ՞ջՠ՜է՚ ապբջ Խ՜-

մ՜պճսջձ, աի՜հջձ ՠս ակ՜հջձ ՠս աՠխ՝՜հջձ զսջ. ՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. (Լճսո՜ձռ՜ժճխզ չջ՜) Եպ ժ՜ակՠէճսո զ դչզձ 

ՌՃԿԱ (1720)փ 

2. 102՝ (ԺԸ ՟., նձնճս՜թ, ՟եճս՜ջգձդՠշձՠէզ) Ի 

ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ պՠ՜շձ Սզկՠճձզ /// դվզձ (՛) Յ՜-

ժճ՝ չ՜ջ՟՜յՠպզձ չ՜ղծ՜ձՠռ՜ս զ տ՜խ՜տձ հԱկզդ 

հ՜կոՠ՜ձձ հճսձվ՜ջզ, րջձ ՠջժճսղ՜՝դզ. ձճսզջ՜ժ Սճսջ՝ 

Էնկզ՜թձզփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 4՝, 374՝ (լճս՜լՠս, ը՜մզ յ՜պժՠ-

ջճչ, ՜շ՜ձռ ՞ջճսդՠ՜ձ)փ 

ԳՐԱՓՈՐՁ՚ 375՝ Ահո ՜կՠձ՜հձ ՠժձփ 
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Ժ Ո Ղ Ո Վ Ա Ծ Ո Յ  
(Բ՜խժ՜ռ՜թ բ 2 պ՜ջ՝ՠջ լՠշ՜՞ջՠջզռ) 

ԹԵՐԹ՚ 358+2 (ժջժ. 17, 25)փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ 
ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ թ՜խժ՜դճսխդփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Յճչի՜ձ Ոոժբ՝ՠջ՜ձ Մՠժձճս-
դզսձ Մ՜պդբզ (՛)փ ԺԲ—ԺԳ ՟՟.փ 2(Ա—Բ) + 2(Գ—Դ), ոպ՜ռճս՜թ 
2 դՠջդզ գձ՟է՜հձ՜ժզ ի՜պճսկզռ ՠս գձ՟ՠջժ՜հձ՜ժզ ՠջժպ՜ժճս-
կզռփ Թճսխդ, ՠջժոզսձ, ըճղճջ ՝ճէճջ՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ Դ՜՚ «/// Եժձ 
Մ՜ջզ՜կ Մ՜՞՟՜խՠձ՜ռզ, ՠս կզսո Մ՜ջզ՜կ... ի՜ձ՟ՠջլ ձճջ՜ 
ոյզպ՜ժ զ՝ջՠս ալզսձ: Յՠպ հ՜ջճսդՠ՜ձ ձճջ՜ ՠժձ իջՠղպ՜ժձ: Ես 
գձ՟բ՛ջ հՠպ հ՜ջճսդՠ՜ձձ... [ղզժձճսդ.]» (Հկկպ. պյ. Նՠջոբո Շձճջ-
ի՜էզ, Մՠժձճսդզսձ Մ՜պդբզ, Կ. Պճէզո, 1825, բն 613)փ 
 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ժ՜ակզ ժ՜ղզձ կ՜ղճս՜թ, դզժճսձտգ՚ 
յ՜պշճս՜թփ 

Ձ Ե Ռ Ա Գ Ի Ր  Ա  

Եջճսո՜խՠկ ՌՃՀԴ —1725 

ԳՐԻՉ, ՍՏԱՑՈՂ՚ Ս՜ի՜ժ չջ՟. Եջաձժ՜ռզ: 
ԹԵՐԹ՚ 342 (1—342). մ՞ջճս՜թ՚ 17՞՟, 25՟, 256՜՝, 305՜—

8՝, 309՝փ ՊՐԱԿ՚ 1×3+Ա—ԻԱ+Ա—Է×12 (Է 15)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, էճս-
ո՜՞թՠջճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 21,5×16փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձ, կզ՜-
ոզսձ՚ 2՜—3՝, 324՜—42՝փ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 29 (2—227) — 
25 (228՜—342)փ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 257՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջփ 
Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜յճհպ, ժ՜ջկզջփ 

ՎԻՃԱԿ՚ Խճձ՜սճսդզսձզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ (52—246) ՞ճսձ՜վճ-
ըճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

1. 1՜ [Բ՜ձտ ա՜ձ՜ա՜ձտ] — ՜. Կջՠպ՜ռճռ իջռ-

ժզ ՜ձճսձձ ՠյզոժճյճոզ՚ Մզձ՟ճո բ...փ ՝. Ս՜իկ՜ձ 

՜սճսջ ՠս ՜հէճռձ — 0ջ բ ղջն՜՝ՠջճսկձ ՠջժձզ...փ ՞. 

Զդճսխդձ Հշճկ՜հՠռսճռ ՞ջՠ՜ռ Պրխճո զ Կճջձդճո...փ ՟. 

Յՠպ կզճհ ՜կզ, մ՜ջմ՜ջ՜ձ՜ռձ Քջզոպճոզ Յզոճսոզ Տՠ-

՜շձ կՠջճհ ի՜ս՜պ՜ռ Պօխճո զ Քջզոպճո... 

2. 2՜—3՝ [Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհ] Ք՜ջճա չ՜ոձ 

ըճջիջ՟ճռ կՠխ՜ռձ... (Ակ՜շ՜ձ ԾԳ) — Եջՠտ ՠձ պՠ-

ո՜ժ կՠխ՜ռ... 

3. 4՜—246՜ Գջզ՞ճջզ ՜ղ՜ժՠջպզ Եշ՜կՠթզ ՠս 

պզՠաՠջ՜էճհո չ՜ջ՟՜յՠպզ հՈջճպձՠռճհձ Յճի՜ձձճս 
ի՜ս՜տՠ՜է Ք՜խճս՜թո կՠժձճսդզսձ ոջ՝ճհ Ասՠպ՜ջ՜-
ձզձ Մ՜պդճոզ ձ՜ըՠջ՞՜՝՜ջ ՝՜խ՟՜պճսդզսձ Դ (4) 
՞ՠպճռձ ՠ՟ՠկ՜՝ճսխը մճջզռ Ասՠպ՜ջ՜ձ՜ռձ իճ՞բ-
՝ճսխը... 

Տՠո լՠշ. 1198, 270՜—456՝. Ց՜ձժ բ ՞էը՜սճջ/4՜—

5՜փ Ց՜ձժ/5՜—6՜փ 1/6՝—44՝փ Ց՜ձժ/44՝—6՝փ 2/47՜—95՜փ 

Ց՜ձժ/95՜—6՝փ 3/96՝—121՜փ Ց՜ձժ/121՜—2՜փ 4/122՜—

50՝փ Ց՜ձժ/150՝—2՜փ 5/152՜—91՜փ Ց՜ձժ/191՜—3՝փ 

6/193՝—246՜փ 

4. 246՝—50՝ Նճջզձ տ՜ջճա Վ՜ոձ վճջլճսդՠ՜ձ 

կՠխ՜ռ զ ՝՜ձձ ճջ ՜ոբ. Ի չՠռզռո չղպ՜ռ վջժՠոռբ 
ատՠա... — Հ՜հջձ ի՜կ՝ՠջճսդՠ՜ձ ՠս տ՜ն ձ՜ի՜պ՜ժձ... 

5. 250՝—5՝ Նճջզձ Գջզ՞ճջզ Եշ՜կՠթզ տ՜ջճա 

Վ՜ոձ վճջլճսդՠ՜ձ ՠս մ՜ջ ժ՜ձ՜ձռ զ ՝՜ձձ Յճ՝՜, 
ճջ ՜ոբ. Ի՝ջՠս ակզ ժ՜ձ՜ձռ ՜ձա՞՜կ՜ռ ըօոՠռ՜ջ — 

Ք՜ն արջ՜չ՜ջձ ի՜ս՜պճհ... 

6. 257՜—302՝ Ի ՞էըճհ Ղճսժ՜ոճս, ի՜ս՜գճսկձ 

՝՜ձզռ, զ Մՠժձճսդՠձբ Ին՞ձ՜պզճոզ ոճսջ՝ չ՜ջ՟՜-

յՠպզձ Հ՜հճռ — Ակՠձ՜հձ ճտ, ճջ թճհէ բ հ՜ոպճս՜թ՜-

հզձ ճսոճսկձ... 

7. 302՝—3՜ Խջ՜պ ճսոճսկձ՜ժ՜ձ՜ռ կ՜ձժ՜ձռ 

— Աձլ՜ձռ՚ կ՜տջճսդզսձ, ՜ձ՜ըպճսդզսձ՚ կ՜ջկձճհ... 

8. 303՜—5՜ Ն՜ըՠջ՞՜ձ ՠժՠխՠռսճհ — Ակՠձ՜-

ժ՜ջճխձ Աոպճս՜թ, ճջճհ զկ՜ոպճսդՠ՜ձձ ճմ ՞ճհ ՝՜ս... 

Սժզա՝գ ի՜կ՜յ՜պ՜ոը՜ձճսկ բ Գջզ՞ճջ Տ՜դՠս՜ռճս 

Ակ՜շ՜ձ ՃԲ—զձփ 

9. 316՜—9՝ [Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհ] Ք՜ջճա 

ըճոպճչ՜ձճսդՠ՜ձ զ ՝՜ձձ ճջ ՜ոբ. Այ՜ ՠդբ ըճո-
պճչ՜ձ էզձզռզկտ ակՠխո կՠջ՚ ի՜ս՜պ՜ջզկ բ ձ՜ ՠս 
՜ջ՟՜ջ (Ակ՜շ՜ձ Ձ) — Վ՜ջ՟՜յՠպտ ՜ոՠձ, դբ. Աո-

պճսթճհ ՟՜պ՜ոպ՜ձձ տ՜խռջ բ... 

10. 319՝—23՜ Գջզ՞ճջզ Եշ՜կՠթզ Ք՜ջճա զ ՝՜-

ձձ, ճջ ՜ոբ. Աշձ կզճն բզձ Բ (2) ճջ՟զտ, ՜ոբ ժջպոՠջձ 
ռի՜հջձ. Տճսջ զձլ ՝՜եզձ... — Զպբջճսձ՜ժ՜ձ իջ՜-

կ՜ձտո զ չՠռ ՟բկո յ՜ջպ բ ՝՜ե՜ձՠէ... 

11. 323՜—6՝ Նճջզձ տ՜ջճա Յ՜խ՜՞ո կՠթ՜պ՜-

ձձ ՠս Ղ՜ա՜ջճս զ ՝՜ձձ. Ահջ կզ բջ կՠթ՜պճսձ ՠս ՜-
՞՜ձբջ ՝ՠիՠաո... — [Պ]՜պծ՜շ ՜հոկ ՝՜ձզ զ չՠռ ՟բկո 

՝՜ե՜ձզ... 

12. 327՜՝ Հ՜ջռ. Զզ՛ձմ բ. Ոջ ճխճջկզ ՜խտ՜պզձ 

վճը պ՜հ Աոպճսթճհ — Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Բ՜աճսկ յ՜պ-

ծ՜շզ վճը ժճմզ... ճխճջկճսդՠ՜կ՝ Տՠ՜շձ էզ ՠխՠս ՠջ-

ժզջփ Չճջջճջ՟. Թբ ՟՜/// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ 

13. 328՜—30՝ [Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհ] Ք՜ջճա զ 

՝՜ձձ, ճջ ՜ոբ. Ոխճջկճսդՠ՜կ՝ ՠս ի՜ս՜պճչ ոջ՝զձ 
կՠխտ (Ակ՜շ՜ձ ՂԸ) — Զ՜կՠձ՜հձ ՜ջ՜ջ՜թո, աճջ 

ոպՠխթ Աոպճս՜թ... 

Տյ՜՞ջզ ձժ՜պկ՜կ՝ ճսձզ կՠթ ճս վճտջ պ՜ջ՝ՠջճս-

դզսձձՠջփ 

14. 330՝—2՝ Ք՜ջճա զ ՝՜ձձ. Եջ՜ձզ ճխճջկ՜-

թ՜ռ... — Աջ՟, ՠջ՜ձճսդզսձ բ յ՜ջ՜շճսդզսձ ՜կՠձ՜հձ 

՝՜ջՠ՜ռ... 

15. 332՝—5՜ Ք՜ջճա զ ՝՜ձձ Եջՠկզ՜հզ, ճջ ՜ոբ. 

Եկճսպ կ՜ի գձ՟ յ՜պճսի՜ձո — Աջ՟, կ՜ջ՟ձ, ճսձզ 

աձկ՜ձճսդզսձ տ՜խ՜տզ... 



16. 225՝ Զզձմ ՜ո՜ռզռ աՠջժջճջ՟զձ Ա՟՜կ՜հ 

աՏՠ՜շձ կՠջճհ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ — Զ՞ՠխՠռժճսդզսձ, 

ճջ թձճխձ բջ ՜ոպճս՜թ՜հզձ... 

17. 336՜—9՜ [Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհ] Ք՜ջճա զ 

՝՜ձձ Սճխճկճձզ չ՜ոձ ՜սճսջ մ՜ջզ, ճջ ՜ոբ. Ոմ ր՞-
ձՠոռզձ զձմտ հ՜սճսջ մ՜ջճսդՠ՜ձ, ՜հէ ՜ջ՟՜ջճսդզսձ 
վջժբ զ կ՜իճս՜ձ (Ակ՜շ՜ձ ՀԲ) — Ն՜ը ՞զպՠէզ բ, ազ 

Գ (3) բ մ՜ջ օջ կ՜ջ՟ճհո... 

18. 339՜—42՝ [Նճջզձ] Ք՜ջճա չ՜ոձ ՜ջ՟՜ջճս-

դՠ՜ձ զ ՝՜ձձ ճջ ՜ոբ Ոչոբ. Սՠջկ՜ձՠռբտ ա՜ջ՟՜ջճս-
դզսձ (Ակ՜շ՜ձ ԻԷ) — Աջ՜ջմ՜՞ճջթձ Աոպճս՜թ ժ՜ա-

կՠ՜ռ ակ՜ջ՟ձ... իձլՠոռբ ա՝՜ջզձ հ՜սզպՠձ՜ժ՜ձ ժՠ-

ձ՜ռձ... ՜կբձփ 

19. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձ ԺԸ ՟. ձրպջ՞զջ] 
՜. 315՜ [Վ՜ոձ ՟՜՟՜տ ձՠջժՠէճհ] — Սզյպ՜ժ, 

հճջե՜կ ժ՜կզռզո ՟՜՟՜տ ձՠջժՠէ (7 պճխ)փ 

՝. 315՜ Վ՜ոձ կճսջ ղզձՠէճհ — Աշ կըպճջ ՃԾ 

(150) ՟ջ՜կ... (11 պճխ)փ 

՞. Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ Ա՜, Գ՜—Դ՝ [Ըձդՠջ-

ռճս՜թտ հԱսՠպ՜ջ՜ձ՜ռ] — Մ՜պ. ՞է. Է 24 Ակՠձ՜հձ ճջ 

էոբ ա՝՜ձո զկ ա՜հոճոզժ... (Ղճսժ. ԺԶ 12) Ոմ ճտ թ՜շ՜հ 

ժ՜ջբ ՠջժճսռձ պբջ՜ձռ թ՜շ՜հՠէ... 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

342՝ Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս ՝ճչ՜ձ՟՜ժ ՞զջտո լՠշ՜կ՝ 

հճ՞ձ՜կՠխ Եջաձժ՜ռզ Ս՜ի՜ժ ՠսՠդ ՜ձճս՜կ՝ զ՝ջճս 

չ՜ջ՟՜յՠպզ, զ Սճսջ՝ տ՜խ՜տձ Եջճսո՜խբկ, զ չ՜հՠէճս-

կձ ՜ձլզձ զսջճհ զ ժՠ՜ձո ՠս աժձզ կ՜իճս՜ձձ հզղ՜պ՜ժ 

էզռզ զ ՟ճսշձ Սճսջ՝ Յ՜ժճ՝՜հ Ադճշզձ Ակՠձ՜հձ Հ՜հճռ 

զ դճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձձ կՠջճհո պրկ՜ջզ ՌՃՀԴ (1725), 

հ՜կոՠ՜ձձ կ՜ջպզ, ճջճհ բզձ ՜սճսջտ պ՜ոձ ՠս Բ (12)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. Պ՜պ՜շզժ յ՜իյ՜ձ՜ժ Գ՝ Ի ՌՄԽԱ (1792) ՠս 

վՠպջ. 19 կՠջ յջձ. Յ՜ջճսդզսձձ կձ՜ռ (2 ՝՜շ թ՜թժ՜-

՞ջճս՜թ)փ 

2. 342՝ Եո՚ Եջՠս՜ձռզ պբջ Վ՜ջ՟՜ձո ոպ՜ռ՜հ 

ա՜հո ՜ձ՞զձ ՞՜ձլո զ 1247 (1798) դւզձ, զ չ՜հՠէՠէ 

զկճհո ՜ձլզձ ՠս ճջտ չ՜հՠէբտ յ՜ջպ՜ժ՜ձ էզնզտ ՜շ՜նզ 

՜իՠխ ՜պՠձզձ Քջզոպճոզ, դբ զ ոճսջ՝ յ՜պ՜ջ՜՞ո լՠջ 

մհզղբտ ազո՚ ՜ձ՜ջե՜ձո. ՜կբձփ 

3. Պ՜պ՜շզժ յ՜իյ՜ձ՜ժ Ա՝ (ԺԸ ՟.) Հօջՠխ՝ճջ 

ճջ՟զ՚ Պօխճոզ պխ՜հտձ. կՠթձ՚ Խՠմ՜ձ ՜ձճս՜կ՝, ճջ ժ՜հ 

զ Հ՜ըզո՜ջ, վճտջձ՚ Գբճջ՞, զ Մճսը՜էճսծփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 6՜, 342՝ (ճսդ՜ձժզսձ, տ՜շ՜պճխ) 

Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Ղճսձժզ՜ձճո չ՜ջ՟՜յՠպ, 1230 

(1781)փ 1՝, 4՜, 342՝ Քջզոպճոզ թ՜շ՜ պբջ Վ՜ջ՟՜ձփ 

42՝ (Հջՠղպ՜ժզ ժՠջյ՜ջ՜ձտճչ)փ 

Ձ Ե Ռ Ա Գ Ի Ր  Բ  
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ԹԵՐԹ՚ 13 (343—356). մ՞ջճս՜թ՚ 351՝—2՜, 355՝—6՝փ 
ՊՐԱԿ՚ 1×13փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, էճսո՜՞թՠջճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 20×15,5փ 
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջ (ձկճսղ՚ 353՜)փ ՏՈՂ՚ 28փ 

  

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

1. 343՜—6՜ Նճջզձ [Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհ] 

՟՜ջլՠ՜է Ք՜ջճա չ՜ոձ ՜յ՜ղը՜ջճսդՠ՜ձ զ ՝՜ձձ. 
Այ՜ղը՜ջՠռբտ... (Ակ՜շ՜ձ ՀԶ) — Տբջձ կՠջ ՜յ՜ղ-

ը՜ջճսդզսձ ՝՜ձզս ՠս ՜ջ՟ՠ՜կ՝տ ժ՜կՠռ՜ս... 

2. 346՜ [Հ՜ջռ ճս յ՜պ՜ոը՜ձզ] — Ի պՠո՜ժ՜ռ 

ճսոճսկձ՜ժ՜ձզձ ճ՛ջձ բ ՜ա՟ճս տ՜ձ ա՜կՠձ՜հձ... 

3. 346՝—9՜ Նճջզձ տ՜ջճա չ՜ոձ ախնկ՜ձ զ ՝՜-

ձձ. Զկՠխո ՜պՠռզ, ՜ձ՜ջ՞ՠռզ... (Ակ՜շ՜ձ ՀԷ) — Ի 

ախնճսկձ ՠժՠէճռձ յ՜ջպ բ աԴ՜սդՠ՜հ չՠջ՜լ՜հձՠէ... 

4. 349՜—51՜ Նճջզձ Ք՜ջճա չ՜ոձ ըճոպճչ՜-

ձճսդՠ՜ձ զ ՝՜ձձ. Խճոպճչ՜ձ էՠջճստ կզկՠ՜ձռ... (Ա-
կ՜շ՜ձ ՀԸ) — Ն՜ը ՞զպՠէզ բ, ազ ըճոպճչ՜ձճսդզսձ... 

5. 352՝—5՜ Նճջզձ Ք՜ջճա չ՜ոձ ՜յ՜ղը՜ջճս-

դՠ՜ձ զ ՝՜ձձ ճջ ՜ոբ. Այ՜ղը՜ջՠռբտ... (Ակ՜շ՜ձ  

ՀԵ) — Ն՜ը պՠոռճստ, դբ ազ՛ձմ բ ՜յ՜ղը՜ջճս-

դզսձ...,ՠս Հ՜հջձ լՠջ դճխռզ լՠա: 

1262 
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ԳՐԻՉ՚ Խ՜էզց՜հփ 
ԹԵՐԹ՚ 360. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—3՝, 16՝—7՝, 153՝, 357՜—

60՝փ ՊՐԱԿ՚ 2×1+12×1+2×1+Ա—ԻԹ×12 (ԺԲ 8, ԻԹ 11) +1×1փ 
ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 19,3×12փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ 
ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 29փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ 
պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդփ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջ, ըճձ՜սճսդզսձզռ ՞ջ՜-
՟՜ղպգ ՞ճսձ՜վճըճս՜թփ Կ՜ակգ՚ տՠջթճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 4՜—16՜ [Ց՜ձժտ կՠժձճսդՠ՜ձռ] 

1. 4՜—7՜ Ց՜ձժ ՞էըճհ Մՠժձճսդՠ՜ձ ոջ՝ճհ Ասՠ-

պ՜ջ՜ձզձ, ճջ գոպ Մ՜պդբճոզ (Ա—0) — Աոբ. Աջզ ՠս 

վ՜ըզջ հԵ՞զյճո... 0լզ ըճջ՜կ՜ձժճսդզսձփ 

2. 7՝—10՝ Ց՜ձժ Մՠժձճսդՠ՜ձ ոջ՝ճհ Ասՠպ՜ջ՜-

ձզձ, ճջ գոպ Ղճսժ՜ոճս (Ա—Ք) — Աշ՜սՠղ ՠխժՠէզ բ 

կ՜ի կզ՜կրջձ... Ք՜ջճա զ չՠջ՜հ ոճսջ՝ Աոպճս՜թ՜-

թձզձփ 



 

3. 10՝—6՜ Ց՜ձժ Մՠժձճսդՠ՜ձ ոջ՝ճհ Ասՠպ՜ջ՜-

ձզձ, ճջ գոպ Յճի՜ձձճս (Ա—0) — Աշ՜տՠ՜էտ ձկ՜ձ ՠձ 

տ՜ջ՜ձռ յ՜պճս՜ժ՜ձ՜ռ... // 0ձ զ՛ձմ ՝՜շ դ՜ջ՞կ՜ձզփ 

Բ. 18՜—71՝ Գջզ՞ճջզ Եշ՜կՠթզ ՜ջ՜ջՠ՜է Հ՜-

ս՜տճսկձ ՝՜ձզ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ Մ՜պդբճոզ, զ էճսո՜սճջ 
՝՜ձզռ ոճսջ՝ իօջձ ի՜ո՜ջ՜ժ՜ռ Յճչի՜ձձճս Ոջճպ-

ձՠռսճհձ, ճջ Կ՜ըՠ՜է ժ՜հջ աԲ՜ձբձ Աոպճսթճհ — 

Մ՜պդբճո կ՜ջ՟ ՜ձճս՜ձՠռ՜ս, /Զզ ակ՜ջ՟ժճսդզսձ Տՠ-

՜շձ ոժո՜ս... Աշ զ յ՜պկՠէ ՝՜ձզս կ՜ջ՟ժ՜ձ, /Զ՜ձծ՜շ 

բզռո ի՜ձջ՜ժ՜ձփ Ասՠպ՜ջ՜ձ ճջ գոպ Մ՜պդբճոզփ Տՠո-

ռճստ, դբ չ՜ոձ բջ զձմ ո՜ Ասՠպ՜ջ՜ձ... ՠս ակՠշՠ՜էձ 

ա՜ձ՟ՠձզձ ճսոճսռ՜ձբփ 

Տ՜ջ՝ՠջ լՠշ. 1198, 270՜—456՝: 

Գ. 71՝—142՜ Ի ՞էըճհձ Ղճսժ՜ոճս Հ՜ս՜տճսկձ 

՝՜ձզռ. Ք՜ջճատ հճէճչտ զ Մՠժձճսդՠձբձ Ի՞ձ՜պզճոզ 
Հ՜հճռ չ՜ջ՟՜յՠպզ եճխճչՠ՜է ՜ղը՜պճսդՠ՜կ՝ 
Մ՜պդբճոզ ՜ղ՜ժՠջպզ Մՠթզձ Գջզ՞ճջզ — Ակՠձ՜հձ 

ճտ ճջ թճհէ բ հ՜ոպճս՜թ՜հզձ ճսոճսկձ... ՜ձ՟ զ ժՠձ՜ռձ 

ի՜խճջ՟ էզռճստ զ Քջզոպճո Յզոճսո զ Տբջ կՠջ, ճջճչ ՠս 

գձ՟ ճջճսկ Հրջ կզ՜ձ՞՜կ՜հձ ՠս Հճ՞ճհձ Սջ՝ճհ չ՜հՠէ բ 

վ՜շտ, զղը՜ձճսդզսձփ 

Տՠո լՠշ. 2519, 4՜—74՜. Ց՜ձժգ, ԻԲ, ԻԳ «Ճ՜շ»—ՠ-

ջգ ՠս Յզղ. Մՠժձճսդՠ՜ձո/մզտփ Ոսձզ. 

՜. 142՜—5՜ [Ք՜ջճա] Ա—Է — Աոպ ՞զպՠէզ բ, 

ազ կՠշ՜ձՠէձ զ պճսձձ Է (7) ժՠջյզս ՟՜ո ՜ոբ կՠա... 

՝. 145՜—8՝ Ս՜ժ՜ս է՜ռ զ չՠջ՜ կՠշՠէճռձ ՠս հՠ-

պճհ կըզդ՜ջՠ՜ռ, ՜ոբ Սզջ՜տ՚ Ա—Ժ — Վ՜ջ՟՜յՠպտ 

՜ոՠձ, դբ. Սճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թզձձ ձկ՜ձ բ ՜ջթճսճհ... 

՞. 148՝—53՜ [Ք՜ջճա զ ՝՜ձձ] Ահղ զձլ տ՜ս էզռզ 

յ՜ջթՠէ ՝՜հռ կզ՜հձ զ ը՜մձ Տՠ՜շձ կՠջճհ Յզոճսոզ 
Քջզոպճոզ Ա—ԺԲ — Աոբ Սճխճկճձ, դբ. Զՠջ՜ըպզո 

՝՜ջՠժ՜կզձ տճ կզ կճշ՜ձ՜ջ... 

՟. 153՜—4՝ Գջՠ՜է բ Յճչբէ կ՜ջ՞՜ջբձ, դբ. Եջ-

ժզջ ՟՜ջլռզ զ ը՜ս՜ջ ՠս էճսոզձձ հ՜ջզսձ՚ Ա—Դ — Ես 

՜ջ՟, ոճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թզձձ ձկ՜ձ բ էճսոձզ... ճջմ՜վ 

կՠջլ զ ՜շ Աոպճս՜թ զ ըճձ՜ջիճսդՠ՜ձ ժճխկ՜ձբ. ձր-

ոջ/// (ղ՜ջ. մզտ) // (154՜) իճ՞ՠսճջ ՜ա՞զ—՜ա՞զ ՠջՠսզ 

ձկ՜փ Զզ Է (7) ժՠջյ՜ջ՜ձ ժճսոզձ Է (7) ղձճջիտ Հճ՞ճհձ 

Սջ՝ճհ... ճջ ՠձ ա՜ձ՜ա՜ձ ՜շ՜տզձճսդզսձտ Կճսոզձփ 

ՠ. 154՝—6՝ Ք՜ջճա չ՜ոձ ոճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թ-

ձզձ զ ՝՜ձձ, ճջ ՜ոբ. Ես ձղ՜ձ ՠջՠսՠռ՜ս հՠջժզձո. ժզձ 
կզ ՜ջժ՜ս ազսջՠ՜ս աՠջժզջո... — Ես ՜ջ՟, ՞զպՠէզ բ, ազ 

ճջյբո ՜կ՝՜ջպ՜ս՜ձճսդՠ՜ձ ՠխՠս յ՜պծ՜շ Ես՜հզ ՜ձ-

ժճսկձ... ՠս դ՜՞ ձճջ՜ ՠջժճպ՜ո՜ձ ՜ոպՠխտփ Ես Քջզո-

պճոզ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ 

Դ. 157՜ [Աշ՜տՠ՜էտ ձկ՜ձ ՠձ տ՜ջ՜ձռ յ՜պճ-

ս՜ժ՜ձ՜ռ (՜խզսո՜ժ)] — Պՠպջճո՚ հ՜ոյզո, ժ՜ձ՜մ բ... 

լՠս՜ձ՜էձ, իճ՞ՠսճջՠէձ ՠս ՜ոպճս՜թ՜ձ՜էձփ 

Ե. 157՜—227՝ Յճի՜ձձճս Ոջճպձՠռսճհ [Մ՜պդբ-

ճո չ՜ջ՟՜յՠպզո. լՠշ. 1358, 1՞] պզՠաՠջ՜էճհո ջ՜-
՝ճսձ՜յՠպզ ՜ջ՜ջՠ՜էձ ՝՜ձ հԱսՠպ՜ջ՜ձբձ Յճչ-
ի՜ձձճս, ճջ ՜ոբ. Ի ոժա՝՜ձբ բջ — Կ՜ի՜սճջզկ, ճչ ժ՜-

ծ՜շտ էճսոՠջ՜կզռ... հ՜պճսժ ՜ձճս՜կ՝ զսջճչ, ՠս Քջզո-

պճոզ Աոպճսթճհձ կՠջճհ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ 

Զ. 227՝—30՝ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ Յճչ-

ի՜ձձճսփ Ես ձ՜ը՜ռճսռճսկձ կՠժձճսդՠ՜կ՝ ՝ճէճջ ՞էըճհձ 

— Զզ դբյբպ Դ (4) ՠձ Ասՠպ՜ջ՜ձզմտձ, ո՜ժ՜հձ Յճչ-

ի՜ձձբո ՜շ՜սՠէ հ՜հպձզ... չ՜ոձ ՜հձճջզժ Աոպճս՜թ՜-

՝՜ձ ժճմզ... հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ 

Չզտ իզղ. իՠխ. պՠո լՠշ. 1393, 144՝—5՜: 

Է. 231՜—70՝ [Ք՜խճս՜թտ զ Սճսջ՝ Գջճռ] 

 ՜. 231՜—42՝ Մ՜ջ՞՜ջբճսդզսձ Եո՜հՠ՜հփ ՝. 

242՝—6՝ Եջՠկզ՜հզփ ՞. 246՝—50՜ Եաՠժզբէզփ ՟. 

250՜՝ Ոչոՠ՜հփ ՠ. 250՝—1՝ Յճչՠէՠ՜հփ ա. 251՝—3՜ 

Ակճչո՜հփ բ. 253՜ Ա՝՟զափ գ. 253՜՝ Մզտզ՜հփ դ. 

254՜ Ն՜սճսկ՜հփ ե. 254՜ Ակ՝՜ժճսկ՜հփ ե՜. 254՜՝ 

Սրվրձզ՜հփ ե՝. 254՝—5՜ Աձ՞ՠ՜հփ ե՞. 255՜—6՝ Զ՜-

տ՜ջզ՜հփ ե՟. 256՝—8՝ Մ՜խ՜տզ՜հփ եՠ. 258՝—62՜ 

Գզջտ Յօ՝՜հփ եա. 262՝—7՝ Աշ՜ժտ Սախօկօձզ ճջ՟սճհ 

Դ՜սդզփ եՠ. 267՝—8՝. Եջ՞ ՠջ՞ճռփ եգ. 268՝—70՝ Գզջտ 

զկ՜ոպճսդՠ՜ձփ եդ. 270՝—6՜ Գճջթտ ՜շ՜տՠէճռփ զ. 

276՜—82՝ Թճսխդ Պ՜սխճոզ ՜շ Հշրկ՜հՠռզոձփ զ՜. 

282՝—90՝ Թճսխդ Պօխճոզ ՜շ Կճջձդ. ՜շ՜նձՠջճջ՟փ 

զ՝. 290՝—3՝ Թճսխդ Պօխճոզ ՜շ Կճջձդ. ՠջժջճջ՟փ զ՞. 

293՝—5՜ Թճսխդ Պօխճոզ ՜շ Գ՜խ՜պ՜ռզոձփ զ՟. 

295՜—6՝ Թճսխդ Պրխճոզ ՜շ Եվՠո.փ զՠ. 296՝—7՜ 

Թճսխդ Պրխճոզ ՜շ Փզէզյյ.փ զա. 297՜—8՜ Թճսխդ 

Պրխճոզ ՜շ Կճխ՜ո՜ռ.փ զբ. 298՜ Թճսխդ Պրխճոզ ՜շ 

Թՠո՜խճձ Ափ զգ. 298՜ Թճսխդ Պրխճոզ ՜շ Թՠո՜խ. Բփ 

զդ. 298՝—300՝ Թճսխդ Պօխճոզ ՜շ Տզկճդ. Ափ է. 

301՜—3՜ Թճսխդ Պրխճոզ ՜շ Տզկճդ: Բ. է՜. 303՜—

4՜ Թճսխդ Պրխճոզ ՜շ Տզպճոփ է՝. 306՜ Թճսխդ Պօխճ-

ոզ ՜շ Փզէզկճձփ է՞. 304՜—8՜ Թճսխդ Պօխճոզ ՜շ Ե՝-

ջ՜հՠռ.փ է՟. 308՜—12՜ Թճսխդ Կ՜դճսխ. Յ՜ժօ՝ճս...փ էՠ. 

312՜—4՝ Պՠպջճոզ Ափ էա. 314՝—6՜ Պՠպջճոզ Բփ էբ. 

316՝—8՜ Յօի՜ձձճս Ափ էգ. 318՜ Յօի՜ձձճս Բփ էդ. 

318՜ Յօի՜ձձճս Գփ ը. 318՜՝ Յճս՟՜հզփ ը՜. 318՝—

38՝ Սջ՝ճհ Ասՠպ՜ջ՜ձզո գոպ Մ՜պդբճոզփ ը՝. 

338՝—45՜ Ղճսժ՜ոճսփ ը՞. 345՜—50՝ Յրի՜ձձճսփ ը՟. 

350՝—6՝ Յ՜հպձճսդզսձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

18՜ (Խճջ՜՞ջճսկ) Աս՞ձՠ՜ Աոպճս՜թ զկ Յզոճսո, 

՝՜ջՠըրոճսդՠ՜կ՝ ոջ՝ճռ ՜սՠպ՜ջ՜ձմ՜ռձ պժ՜ջ ՠս 

վթճսձ թ՜շ՜հզո տճ՚ Խ՜էզցզձ ի՜ո՜ձՠէ հ՜ս՜ջպ ՜հոկ 

կ՜պՠձզփ 



71՝ Ես աոճսպ՜ձճսձ, ակՠխճսռՠ՜է ՠս ա՜ձ՜ջե՜ձ, 

վզձ՜ջ, ժձ՜պ, դ՜ջկ՜պ՜ջ, պջճսյ, ՠխժՠէզ ՠս ՝՜ակ՜-

կՠխ աԽ՜էզց՜հ ՞ջզմո հզղՠռբտ զ Քջզոպճո ՠս ՟ճստ հզ-

ղՠ՜է էզնզտ զ Քջզոպճոբ զ կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էոպՠ՜ձձ զս-

ջճհ. ՜կբձփ Դ՜ջլՠ՜է ՜ձկՠխ՜՟զջ էՠջճստ ըճղճջճսդՠ՜ձ 

՞ջճհո, ազ ժ՜ջձ կՠջ ՜հո բփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 18՜ (Շխ՜՞զջ) ԶՄՠժձճսդՠ՜ձ ՞զջտո ոջ՝ճհ 

Ասՠպ՜ջ՜ձզձ Քջզոպճոզ գձթ՜հՠռզ ի՜ջ՜ա՜պզձ զկճհ` 

պզջ՜ռճս Գջզ՞ճջզձ Ակզջՠ՜ձ Աղպ՜ջ՜ժռսճհ, հ՜կզ 

Տՠ՜շձ 1820, ր՞ճոպճոզ 1—զձ, զ Սճսջ՝ Էնկզ՜թզձփ Ս-

պՠվ՜ձ ՠյզոժճյճոզ Եձրտՠ՜ձ: 

2. 1՜ ( ԺԹ ՟., ղխ՜՞զջ) Աձ՟ջՠ՜ո Մ՜ջժճոՠ՜ձփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ (Ք՜շ՜դՠս, ՠշ՜պճխ) Ք[ջզոպճոզ] 

թ՜շ՜հ Սպՠվ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպ. 1807փ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ Բ ժ՜ակ՜ոպ՜շ Ակ՝՜ջ պՠսփ 

1263 
Գ Ր Ի Գ Ո Ր  Տ Ա Թ Ե Ւ Ա Ց Ի  

Մ Ե Կ Ն Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  Ա Ւ Ե Տ Ա Ր Ա Ն Ի Ն  Մ Ա Տ Թ Է Ի  
 ՌՂԵ — 1646 

ԳՐԻՉ՚ Ղ՜ա՜ջփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Տբջ Յ՜ժճ՝փ 
ԹԵՐԹ՚ 347փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԻԹ×12 (ԻԹ 11)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵ-

ԾՈՒԹԻՒՆ՚ 13,8×9փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 29փ 
ԿԱԶՄ՚ ՝՜ռ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, դզժճսձտզձգ՚ ոՠս, կզնճսժգ՚ 
պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ղՠջպ՜ա՜ջ՟ ժպ՜ս, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ 
ժ՜ջկզջփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 7՜փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 2՜, 62՜, 132՝, 169՝, 214՜, 273՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձ, ժՠձ՟՜ձ՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ -
՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜յճհպ, ժ՜ջկզջ, ժ՜ձ՜մ, 
ոյզպ՜ժ, ճոժՠ՞ճհձփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Գզջտ Եէզռփ Ժ—ԺԱ ՟՟.փ 2 
(Ա—Բ) + 1 (Գ), ոպ՜ռճս՜թ 1 դՠջդզ գձ՟է՜հձ՜ժզ, գձ՟ՠջժ՜հձ՜-
ժզ ի՜պճսկզռ ՠս գձ՟է՜հձ՜ժ՜զ ՠջժպ՜ժճսկզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, կզ՜-
ոզսձ (ձ՜ը՜յբո ՠջժոզսձ) ճսխխ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ Գ՝, 
Բ՜, Ա՝, Բ՝, Ա՜, Գ՜ «/// ակ՜ձ՜ձ՜հ՟ հ՜կ՜ձ կզ... ՞՜հջ յ՜պՠ-
ջ՜ակ գձ՟ Իոջ՜բխզ///» (ԺԶ 32 — ԺԷ 8 ՟եճս՜ջգձդՠշձՠէզ)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճսձ՜ռ՜թ, ռՠռ՜ժՠջփ 

 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 2՜—346՜ Գջզ՞ճջզ ՜ղ՜ժՠջպզ Եշ՜կՠթզ ՠս 

պզՠաՠջ՜էճհո չ՜ջ՟՜յՠպզ Յճի՜ձձճս Ոջճպձՠռճհ, 
ի՜ս՜տՠ՜է Ք՜խճս՜թճհ կՠժձճսդզսձ ոճսջ՝ Ասՠպ՜ջ՜-
ձզձ Մ՜պդբճոզ 

Տՠո լՠշ. 1198, 270՜—455՝. Ց՜ձժձ բ ՞էը՜սճջ/2՜—

3՝փ Ց՜ձժ/3՝—5՝փ 1/7՜—59՜փ Ց՜ձժ/59՜—62՜փ 2/62՜—

130՝փ Ց՜ձժ/130՝—2՝փ 3/132՝—67՝փ Ց՜ձժ/167՝—9՜փ 

4/169՝—211՝փ Ց՜ձժ/211՝—3՝փ 5/214՜—69՝փ Ց՜ձժ/269՝—

73՜փ 6/273՜—346՜փ Խճջ՜՞զջգ ՜շ՜նզձ ի՜պճջզ ռ՜ձժզռ 

հՠպճհփ 

Բ. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձ ԺԸ ՟., ձրպջ՞զջ] 
1. 1՜ Վ՜ըծ՜ձ, ճջ բ ժ՜պ՜ջճսկձ էճսոձզ — Կ՜է 

ա՜կո զ ոժա՝՜ձբ Աջ՜՝՜ռսճռ... 

2. 1՝ Աձձ՜հո ՜հո Գ (3) ՜հջո բ՜շ, ՜շ՜նզձձ՚ Յճ 

 
չ՜ժզկ, ճջկբ թձ՜ս Մ՜ջզ՜կ՚ կ՜հջ Տՠ՜շձ... 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

346՜ Փ՜շտ Փջժմզձ ՠս հզղ՜պ՜ժ ՞ջմզձ /Զկՠխ՜սճջ 

ՠս ՜ձ՜ջե՜ձ Ղ՜ա՜ջ ՞ջմզփ / Ձՠշո ՠջդ՜, ՞զջո կձ՜ 

/Մ՜պձՠջո ՜կբձ զ իճխ ՟՜շձ՜փ  

Ձՠա ՜խ՜մՠկտ ի՜յջտ ՠս ՠխ՝՜յջտ ՠս ա՜հո Ք՜խճս՜-

թճհո րջզձ՜ժՠռզ կզձմ ճջ զ էըկձՠռ՜ս ՞զջտո, Աոպճս՜թ 

՝՜ջճչ չ՜հՠէ պ՜ռբ պբջ Յ՜ժճ՝զձ ՠս ազսջ պխ՜հտձ 

կձ՜ռ՜ժ՜ձ էզձզ. ՜կբձփ Թվ[զձ] ՌՂԵ (1646) կ՜ջպ ԻԹ 

(29), Զ՜պզժ ՜ջ՜տփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 346՝ (ԺԷ—ԺԸ ՟՟.) Կ՜ջ՜յՠպ յ՜-

ջճսձպբջ, Սզկճձ յ՜ջճսձպբջփ Եո, ՜ձ՜ջե՜ձ ՠս ՜ձյզ-

պ՜ձ թ՜շ՜հ՚ Սզկբճձո ՞ջՠռզ չ՜ոձ ՞ջմ՜յվճջլզ. դբ 

յզպ՜ձզ զռբ, ՜հէ՚ մկՠխ՜՟ջՠտ ազո ՟տՠ՟զո պՠորխ՜ռ 

՝՜սՠոռզփ 

1264 
Գ Ր Ի Գ Ո Ր  Տ Ա Թ Ե Ւ Ա Ց Ի   

Մ Ե Կ Ն Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն Ք  Ա Ւ Ե Տ Ա Ր Ա Ն Ի Ն  Մ Ա Տ Թ Է Ի ,  Ա Ռ Ա Կ Ա Ց ,  Ե Ր Գ Ո Ց  Ե Ր Գ Ո Յ Ն  
Տ՜դՠս ՊԿԵ — 1416 

 
ԳՐԻՉ՚ Յճսձ՜ձ, Մճչոբո ՜՝խհ.փ ՍՏԱՑՈՂ՚ Յճչ՜ձձբո ՜՝խհ.փ 
ԹԵՐԹ՚ 440. մ՞ջճս՜թ՚ 168՝, 213՜, 337՝, 438՝—9՝փ ՊՐԱԿ՚ 

Ա—ԼԷ×12 (Թ 14, ԼԱ 8, ԼԷ 10)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 
21,5×15,8փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 29փ ԿԱԶՄ՚ 

՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ՟ջճղ-
կ՜ա՜ջ՟ ժպ՜ս, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 23՜փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 7՝, 66՜, 134՝, 171՜, 217՜փ 



 

Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջփ 
Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜ձ՜մ, ժ՜յճհպփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜պդբճոզփ ԺԱ—
ԺԲ ՟՟.փ 1(Ա) + 1(Բ), ոպ՜ռճս՜թ 2 ՜կ՝ճխն՜ժ՜ձ դՠջդՠջզ ՠաջ՜-
ի՜պճսկզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, ճսխխ՜՞զթ կ՜ձջ ՠջժ՜դ՜՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ 
Ա՝, Ա՜, Բ՜, Բ՝ «///՜]շՠ՜է բջ ՠս ՜ոբջ. Տբջ, ՠջժճսո տ՜ձտ՜ջո... 
՜ջժ՜ձՠէ ՟ճջ՜ ազսխ՟ զ կ՜ջկզձ զկ ///» (ԻԵ 22—ԻԶ 12)փ Ի ոպճ-
ջզձ էճսո՜ձռո ի՜կ՜՝՜ջ՝՜շփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. դՠջդՠջզ ՠաջՠջգ դճսէ՜ռ՜թ, կ՜ղճս՜թփ 
Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ տՠջթճս՜թ, ՠաջՠջգ՚ կ՜ղճս՜թփ 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 3՜—336՝ [Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհ Մՠժձճսդզսձ 

Մ՜պդբզ] 

Տՠո լՠշ. 1198, 270՜—456՝. Ց՜ձգձ բ ՞էը՜սճջ/3՜—

4՝փ Ց՜ձգ/5՜—7՜փ 1/7՝—62՝փ Ց՜ձ՞/63՜—5՝փ 2/66՜—132՜փ 

Ց՜ձգ/132՝—4՜փ 3/134՝—68՜փ Ց՜ձգ/169՜—70՝փ 4/171՜—

213՜փ Ց՜ձգ/214՜—6՝փ 5/217՜—71՜փ Ց՜ձգ/271՜—4՝փ 

6/275՜—336՝փ 

Բ. 338՜—403՜ Գջզ՞ճջզ ՜ղ՜ժՠջպզ Եշ՜կՠթզձ 

Յճի՜ձձճս Ոջճպձՠռճհ ՠս տ՜ն ՟զպ՜յՠպզ Հ՜կ՜-
շ՜սպ ի՜ս՜տճսկձ հԱշ՜ժ՜ռ ՞ջճռձ Ս՜սխճկճձզ զ էճս-
ո՜սճջ ՝՜ձզռ Մՠթզձ Նՠջոզոզ 

Տՠո լՠշ. 342, 109՜—71՝. Ց՜ձժ/338՜—9՜փ 

՜/339՜—69՜փ ՝/369՜—75՝փ ՞/375՝—403՜փ 

Գ. 403՜—37՜ Հ՜կ՜շրպ ի՜ս՜տճսկձ զ պՠոճս-

դզսձ Լճսթկ՜ձռ Եջ՞ճռ ՠջ՞ճհձ. ՜ղը՜պ՜ոզջՠ՜է Գջզ-
՞ճջզճո իոժճխզ ՜ջզ ՠս ՠջն՜ձզժ իեշՠպճջզ ՠս տ՜ն 

վզէզոճվ՜հզ Հ՜ճռ, ՜ղ՜ժՠջպզ Եշ՜կՠթզձ Յճի՜ձ-
ձճս Ոջճպձՠռճհ զ էճսո՜սճջ ՝՜ձզռ չ՜ջ՟՜յՠպզձ 
Վ՜ջ՟՜ձ՜ 

Տՠո լՠշ. 1012, 65՜—94՝. Ց՜ձժ/403՜—5՜փ 

1/405՝—37՜փ Խճջ՜՞զջգ Ց՜ձժզռ հՠպճհ: 

Դ. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձ ԺԸ ՟., ձրպջ՞զջ] 
1. 2՜ Թճջ՞ճկՠ՜հ ճջ՟զտ Ը (8), ՠջՠռ՜՞ճհձ՚ 

Հ՜հժ... Է ճջ՟զ՚ Կճչժ՜ո, Ը ճջ՟զ՚ Է՞ջՠոփ 

2. 2՜ Պ՜պկճսդզսձ ոտ՜ձմՠէՠ՜ռձ Յճչի՜ձձճս 

Մժջպմզձ — Վզղ՜յզձ, ճջ աճիո կ՜պճսռ՜ս... ռ՜հորջ 

ճխն զ՝ջՠս կ՜ջկզձ...: 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

22՝ Ոՙի, ճՙի, ճՙի ա՝՜ակ՜կՠխ ՞ջզմո Ասՠպ՜ջ՜-

ձզո՚ աՅճսձ՜ձ յզպ՜ժ ՜ղ՜ժՠջպ, ՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ Տբջ, 

ՠս Քջզոպճո ալՠա հզղբ հզսջ ՝՜ջզձ. ՜կբձփ 

168՜ Զ՝՜ակ՜կՠխո ՠս ակՠխճսռՠ՜էո ՞զպճսդՠ՜կ՝ 

գոպ իջբզռձ տ՜խ՜տ՜ռ ՠս ՜ձ՞զպճսդ՜կ՝ գոպ ոճ՟ճկ՜-

հՠռզոձ, հճջճռ զձլբձ չժ՜հՠկ ՜ձլզձ զկճհ ՝զսջ՜յ՜պզժ 

՜շձճսէ յ՜պզեո ՜շ՜սՠէ տ՜ձ աձճռճսձռձ, դե. Աջ՟՜-

ջճսդՠ՜կ՝ ՟՜պՠռ՜հռ, ՜հէ ճխճջկճսդՠ՜կ՝ ղձճջիզձ ՜ժձ 

ճսձՠէճչփ Յճսոճչ ոյ՜ոՠկ ոճսջ՝ գձդՠջռճխ՜ռ՟ ՜խր-

դզռ, հզղՠէ ա՜ձ՜ջե՜ձ ՞ջզմո` Յճսձ՜ձ, ճջ բ դ՜վճսջ զ 

՝՜ջՠ՜ռ, ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ զ Քջզոպճոբ Աոպճսթճհ 

կՠջճհ ՜ջիձՠէճհձ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ 

437՝ Փ՜շտ ՜կՠձ՜ժ՜ջճխ ա՜սջճսդՠ՜ձձ՚ Հ՜սջ ՠս 

Ոջ՟սճհ ՠս Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ, ճջ ՠպ ժ՜ջճխճսդզսձ կ՜պձ՜-

՟բպ ՠս վռճսձ ՞ջմզ՚ Մճչոբո իզս՜ձ՟ ՠս թճհէ ՜՝ՠխ՜[հ]զ 

ի՜ո՜ձՠէ զ չՠջնզձ ՞զթ Լճսո՜սճջ էճսթկ՜ձռո ՜հոփ Աջ՟, 

՞թՠռ՜ս ո՜ զ դճսզձ Հ՜հճռ ՊԿԵ (1416) հզղը՜ձճսդՠ՜ձ 

յ՜ջճձ Սկ՝՜պզձ ՠս ճջ՟սճռ ձճջզձ՚ Բբղտբձզձ ՠս Իս՜-

ձբզձ զ իջՠղպ՜ժ՜՝ձ՜ժ ճսըպո Եսոպ՜դբզ Սճսջ՝ ՜-

շ՜տՠէճռո ՜շ ճպո չ՜ջ՟՜յՠպզձ` Մըզդ՜ջ՜հ, ճջ կ-

ըզդ՜ջզմ բ իճ՞սճռ թ՜ջ՜սՠէճռ, ճջ թ՜ջ՜սզ ՠձ Բ՜ձզձ 

ղձճջի՜ռ, հգձպզջ ՠս զ ոպճհ՞ ՜սջզձ՜ժբ էճսո՜սճջ չ՜ջ-

՟՜յՠպզձ Գջզ՞ճջզ, աճջ զ Մՠթ չ՜ջ՟՜յՠպզձ Վ՜ջ-

՟՜ձ՜հ, ՠս ՜հէճռ ոջ՝ճռ ի՜ս՜տՠ՜է, 

Ես ժճմզ Լճսթկճսձտ Սճխճկճձզ, 

Ես ղձճջիՠ՜ռ կ՜ձժ՜ձռ Սզճձզ, 

Ոջճհ հզղ՜պ՜ժձ ՜սջիձճսդՠ՜կ՝ ՠխՠռզփ 

Ի չ՜հՠէճսկձ վ՜ժ՜ժ՜էզ 

Սճսջ՝ ճսըպզո՚ Յճչ՜ձձզոզ 

Կճսո՜ժջ՜սձ ՜՝ՠխ՜[հ]զ, 

Ձՠշ՜կ՝ կՠշՠ՜է ճ՞սճհ՚ Մճչոբոզ, 

Ի ՟՜շձ ՠս զ ձՠխ ե՜կ՜ձ՜ժզոփ 

Աջ՟, ՜խ՜մՠկ ակ՜ձժճսձո՟ Նճջճհ Սզճչձզ, ճջտ 

յ՜պ՜իբտ ճսոկ՜կ՝ ժ՜կ ՞՜խ՜վ՜ջՠէճչ, հզղՠոնզտ զ 

՝ճէճջ ոջպբ աՅճչ՜ձձբո ոպ՜ռ՜սխ ՞ջճհո ՠս աթձ՜սխոձ 

զսջփ Ըձ՟ ձկզձ ՠս վթճսձ ՞ջզմո ՠս աՄ՜ջպզջճո ՜՝ՠխ՜հ 

ՠխ՝՜հջձ զկ ՠս ա՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ՜շճս կՠջլ՜սճջոձ զկ, 

աիճ՞ՠսճջո ՠս ակ՜ջկձ՜սճջո, աժՠձ՟՜ձզո ՠս աի՜ձ՞ճս-

ռՠ՜էո ՜շի՜ո՜ջ՜ժ ա՜կՠձՠոՠ՜ձփ Ես ձ՜, ճջ ՜շ՜պձ բ 

զ պճսջո, ՜շի՜ո՜ջ՜ժ ճխճջկՠոռզ լՠա հզղճխ՜ռ՟ ՠս 

կՠա հզղՠռՠէճռո ՜խ՜սդզստ ՠս ըձ՟ջճս՜թճչտ լՠջճչտ. 

՜կբձ, ՜կբձ ՠս ՠխզռզփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 2՝ Աս՞ձՠ՜հ Հճ՞զ Սճսջ՝ Աոպճս՜թ ծղկ՜ջզպ ՠս 

աոժոՠ՜էո զկ ՟ճս ժ՜պ՜ջՠ՜ռփ Գճսկզղը՜ձ՜հ ՞ջՠռզ 

դվզձ ՌՃԿԳ (1714)—ճսկձփ 

2. 1՝ Ի ՌՃԿԹ (1720) դճսճն ՠս հ՜կոՠ՜ձձ ձճհՠկ-

՝ՠջզ Լ (30), ՠո բզ զ տ՜խ՜տձ 0ջճսնճսխ ձճսզջ՜ժ ՠս զ 

՞զղՠջզ պՠոզ հՠջ՜ազ, ազ կբժ ՟րէ՜յզ կբն ղ՜պ 

՞ջՠ՜ձտ, ճջ Աոպ՜յ՜պՠռզ Պՠպջճո չ՜ջ՟՜յՠպձ զ-

ձլ /// (կՠժ ՝՜շ ՜ձգձդՠշձՠէզ) ՠս ՠո, Բ (2) իզձ ՞զջտ 

՜շզ ՜ձպզ, կՠժզ ՜ձճսձձ ժճմզսջ Ճջ՜՞ կպ՜ռ, կզսոձ /// 

(ղ՜ջ. դՠջզ)փ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 7՜ Գզջտո Սճսջ՝ Էնկզ՜թձ՜հ բփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜ Թճջ՞ճկՠ՜հ ճջ՟զտ Ը (8)՚ ՠջՠռ՜հ-

՞ճհձ՚ Հ՜հժ, ա՜ձ՜ա՜ձ ՝՜շՠջ: 2՜ (՝ճէճջ՞զջ) Պ՜պկճս-



դզսձ չ՜ոձ ոտ՜ձմՠէՠ՜ռձ Յճչի՜ձձճս Մժջպմզձ... ՠի՜պ ՜պ՜կ՜կ՝ձ/// փ 
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ԹԵՐԹ՚ 292. մ՞ջճս՜թ՚ 1՝, 5՝, 55՝, 182՝, 245՝—6՜, 274՝փ 
ՊՐԱԿ՚ Ա—ԻԵ×12 (ԺԲ 10, ԻԵ 6)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 
20,7×15փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջ (ձրպջ՞զջ` 274՜, 
282՜—292՜)փ ՏՈՂ՚ 31փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ 
ժ՜ղզ՚ ՟շձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ՟ՠխզձ կՠպ՜տո, 
էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ  

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 6՜փ Ճ ՜ -
ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 2՜, 116՜, 146՜, 189՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ -
ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջ, ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ 
Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜յճհպ, ժ՜ջկզջ, ձ՜ջձն՜՞ճհձ ՠս կ՜ձճսղ՜ժ՜՞ճհձփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ռՠռ՜ժՠջփ 

 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 2՜—292՜ Գջզ՞ճջզ ՜ղ՜ժՠջպզ Եշ՜կՠթզ ՠս 

պզՠաՠջ՜էճհո չ՜ջ՟՜յՠպզ Յճչի՜ձձճս Ոջճպձՠռսճհ 
ի՜ս՜տՠ՜է Ք՜խճս՜թճհ կՠժձճսդզսձ ոջ՝ճհ Ասՠպ՜ջ՜-
ձզձ Մ՜դբճոզ 

Տՠո լՠշ. 1198, 270՜—456՝. Ց՜ձժ բ ՞էը՜սճջ. /2՜—

3՝փ Ց՜ձգ/3՝—5՜փ 1/6՜—53՜փ Ց՜ձգ/53՜—5՜փ 2/56՜—

114՜փ Ց՜ձգ/114՜—5՝փ 3/116՜—43՝փ Ց՜ձգ/144՜—5՝փ 

4/146՜—80՝փ Ց՜ձգ/180՝—2՜փ 5/189՜—287՜փ 

Ց՜ձգ/227՜—9՝փ 6/230՜—92՜փ Խճջ՜՞զջգ Ա ի՜պճջզ ռ՜ձ-

ժզռ հՠպճհ: 

Բ. 292՜ [Կ՜ջ՜յՠպզ չ՜ջ՟՜յՠպզ Մճժ՜ռսճհ] 

— Աջ՟, Հճկՠջճոձ բ ՜շ՜նզձ/, Լզժո՜ջ՞ՠ՜ ըաժըձզ ձճ-

ջզձ/, Պզդ՜՞ճջ՜ո ՠս Սճժջ՜պ իզձ/, Ակրձ չ՜ջյՠպձ 

Պըխ՜պճձզձ/, Աջզոպճպՠէ Սպ՜՞զջ՜ռզձ/, Ոջ չՠի 

՞ըպ՜ս տ՜ձ ագձճոզձ (՜հոտ՜ձ)փ 

Գ. (ձրպջ՞զջ) [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձտ ԺԸ ՟.] 
1. 1՜ Տ՜խ զ չՠջ՜հ ՝է՝ճսէզ — Եջժճս ՝է՝ճսէ ՝՜-

խզձ կզնճսկձ ըրոբզձ... ՠո՚ ՜ձ՜ջե՜ձ պբջ Ն՜ա՜ջըո 

՞զջՠռզ տճհջ Շ՜ի՜ձզձ ի՜կ՜ջ... 

Տՠո «Ոսղ կզնձ՜՟՜ջզ ի՜հ ՝՜ձ՜ոպՠխթճսդզսձգ. XVI—

XVII ՟՟.», Բ, Եջՠս՜ձ, 1987, բն 521փ 

2. 292՝— Պ՜իյ՜ձ՜ժ Ե՜. [Աշ՜տՠէզ՛ պ՜խ] — 
Ա[հ]՝բձ կզձմՠս զ Քբձ... Զզո մզ ՜շձբո ՜ձյՠպփ 

Տՠո պյ. Ա. Չճյ՜ձՠ՜ձ, «Հ՜հ բնՠջ», Փ՜ջզա, 1912, բն 

26փ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ Պ՜իյ՜ձ՜ժ Ա՜—Բ (՜հ՝ճս՝բձ), յ՜ի-
յ՜ձ՜ժ Ը՝ Ահորջ Գ՜ժձզռ ՜ս՜ա՜ձ կժջպճսդՠ՜ձ զ դճ-
խճսդզսձ կՠխ՜ռ կՠջճռ, ՜հոր՛ջ գոպճստ՜ռ կՠջ ծղկ՜ջզպ 
՝՜ձո, ճջ չժ՜հՠռբտ... Տբջ Աոպճս՜թ կզ հզղբջ ակՠխո 
կՠջ, դճխճսդզսձ ղձճջիՠ՜փ Պ՜իյ՜ձ՜ժ Գ՝ Ահո բ ՞զջտո 
ՠս ոճսջ՝ Ասՠպ՜ջ՜ձփ 
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ԹԵՐԹ՚ 368. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜՝, 367՝—8՝փ ՊՐԱԿ՚ 1×14+Ա—
Լ×12 (Ա 4, Բ 14, Գ 10, Դ, ԻԸ 13, ԺԹ 11) + 1×1փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ 
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 14×9փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 
29փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ո-
պ՜շգ՚ ժ՜ջկզջ կՠպ՜տո, ՟շձ՜ժզձգ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժպ՜սփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 7՜փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 2՜, 63՜, 138՝, 178՝, 224՜, 285՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜-
՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ճ՜շ զձմփ ԺԱ—ԺԲ ՟՟.փ 1 (Ա) 
+ 1(Բ), ոպ՜ռճս՜թ 1 դՠջդզ գձ՟է՜հձ՜ժզ ՠս գձ՟ՠջժ՜հձ՜ժզ ի՜-
պճսկզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, կզ՜ոզսձ (ոժա՝ձ՜յբո ի՜ս՜ձ՜՝՜ջ՚ ՠջժ-
ոզսձ) ճսխխ՜՞զթ կ՜ձջ ՠջժ՜դ՜՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ Ա՝ «/// Ես պՠո հՠ-
պճհ ազ՜ջ՟ ռ՜թճսռՠ՜է զկձ բջ, ազ ՠս գկ՝ՠջ՜ձՠռ՜ս. ճմ ՟զկ՜-
՟՜ջլՠ՜ռ, ճջյբո ՠս ՜ոպ հ՜ձ՟՞ձՠռ՜ս է՜ռՠ՜է էշՠ՜ռ ՟՜ջլՠ՜է զ 
չՠջ՜ձ՜էճհձ ե՜կ՜ձ՜ժզձ, զ՝ջՠս էճս՜ձ, ՠդբ մբ լՠջ ծ՜ձ՜մՠէ 
աե՜կո ՠս աե՜կ՜ձ՜ժո///»փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջ, ռՠռ՜ժՠջ, դՠջդՠջզ ՠա-
ջՠջգ՚ կ՜ղճս՜թփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ` տՠջթճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 2՜—367՜ Գջզ՞ճջզ ՜ղ՜ժՠջպզ Եշ՜կՠթզ ՠս 

պզՠաՠջ՜էճհո չ՜ջ՟՜յՠպզ Յճի՜ձձճս Ոջճպձՠռճհ, 
ի՜ս՜տՠ՜է տ՜խճս՜թճհ կՠժձճսդզսձ ոճսջ՝ Ասՠպ՜ջ՜-
ձզձ Մ՜պդբճոզ 

Տՠո լՠշ. 1198, 270՜—456՝. Ց՜ձժձ բ ՞էը՜սճջ. 

/2՜—4՜ (ըճջ՜՞զջ մզտ)փ Ց՜ձժ/4՜—6՜փ 1/7՜—59՝փ 

Ց՜ձժ/59՝—62՝փ 2/63՜—136՜փ Ց՜ձժ/136՝—8՜փ 3/138՝—

75՝փ Ց՜ձժ/176՜—7՝փ 4/178՜—221՜փ Ց՜ձժ/221՜—3՝փ 

5/224՜—80՝փ Ց՜ձժ/281՜—4՝փ 6/285՜—367՜փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

367՜ Թվ՜ժ՜ձզձ ՌԾԷ (1608)փ Զչՠջնզձ ըոպ՜ռրխ 

ոճսջ՝ ՞ջճռո աի՜ս՜պ՜ջզկ տջզոպճձՠ՜ձ` աԽ՜մ՜-

պճսջձ ՠս աժճխ՜ժզռձ զսջ՚ աՈսխճսը՜ձձ ՠս աթձօխոձ զս-

ջՠ՜ձռ ՠս ա՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջոձ, ճՙչ ոճսջ՝ 

գձդՠջռճխտ, հճջե՜կ ժ՜ջ՟՜հտ ՠս րջզձ՜ժբտ, հզղՠռբտ 

հ՜խրդո լՠջ ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ ձճռ՜. ՜կբձ: 



 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՝ Աձ՜ձՠ՜հ, Աա՜ջզ՜հ, Զ՜տ՜ջՠ՜հ, Յճչՠէՠ՜հփ 
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ԳՐԻՉ՚ Գբճջ՞ ՠջբռ, Պՠպջճոփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Գբճջ՞ չջ՟.փ 
ԹԵՐԹ՚ 363. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜՝, 2՝, 304՝—6՝, 361՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—

ԼԱ×12 (ԻԵ 16, ԻԶ 11, Լ 10, ԼԱ 2)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 
27,5×19փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 39փ ԿԱԶՄ՚ 
՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ՟ջճղ-
կ՜ա՜ջ՟ ժպ՜ս, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ՚ Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 307՜, 324՝, 
328՜, 352՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձ, ժՠձ՟՜ձ՜ժ՜ձփ 
Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ժ՜ակզ ժ՜ղզձ կ՜ղճս՜թ, ռՠռ՜ժՠջ, դզ-
ժճսձտգ՚ ծ՜տճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 3՜—197՜ Ի ըձ՟ջճհ պՠ՜շձ Հ՜կ՜ա՜ոյ՜հ 

ՠս չ՜ջ՟՜յՠպզձ Գջզ՞ճջզ, Հ՜ս՜տճսկձ կՠժձճսդՠ՜ձ 
ոջ՝ճռ ՜ջ՜ձռ Եխզղբզ, Յճի՜ձձճս ՠս աճջ պՠո՜ձբջ 

հ՜ձռձ զսջոձ ՠս պ՜շ՜յՠ՜է ճ՞սճհ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ 

Տՠո լՠշ. 1139, 2՜—102՝. 1/3՜՝փ ՜/3՝—5՝փ ՝/5՝—

98՝փ 2/95՜փ ՜/99՜՝փ ՝/99՝—146՝փ 3/146՝—7՜փ ՜/147՜—

59՜փ 4/159՜՝փ ՜/159՝—69՝փ 5/169՝—70՝փ ՜/170՝—97՜փ 

Բ. 197՜—210՜, 224՝—83՝ [Եվջՠկզ Խճջզձ Ա-

ոճջսճհ Մՠժձճսդզսձտ]փ 
1. 197՜—202՝ Եվջՠկզ Մՠժձճսդզսձ Յՠոճս՜ ՠս 

Դ՜պ՜սճջ՜ռ — Ես զ՝ջՠս ՜ձռ եճխճչճսջ՟ձ ՜կՠձ՜հձ... 

2. 202՝—10՜ [Եվջՠկզ] Մՠժձճսդզսձ ՞ջճռ Աա-

՞՜ռ — Գզջտ Աա՞՜ռ ՟յջճսդզսձ բ Դ՜պ՜սճջ՜ռ... 

3. 224՝—50՜ Մՠժձճսդզսձ Ս՜կճսբէզ ոճսջ՝ 

ի՜սջձ Եվջՠկզ — Գզջտ Ս՜կճսբէզ, ճջ յ՜պկՠձ... 

4. 250՜—69՝ [Եվջՠկզ] Մՠժձճսդզսձ Թ՜՞՜սճ-

ջճսդՠ՜ձ — Դյջճսդզսձ Թ՜՞՜սճջ՜ռ ՞ջբ ա՜կո ժՠձ՜ռ 

դ՜՞՜սճջ՜ռ... 

5. 269՝—83՝ [Եվջՠկզ] Մՠժձճսդզսձ ՟յջճսդՠ՜ձ 

Ի՝ջ՜կՠձճս — Մ՜պՠձ՜՞զջձ ՟յջճսդՠ՜ձ Ի՝ջ՜կՠ-

ձճս... 
Գ. 210՝—24՜ Մՠժձճսդզսձ Յՠոճս՜ ՠս Դ՜պ՜սճ-

ջ՜ռձ, աճջ ՜ջ՜ջՠ՜է բ Ծ՜հջ՜տ՜խ պՠ՜շձ Եխզղբզ 
Հ՜հճռ չ՜ջ՟՜յՠպզ — Կճմՠռ՜ս Յՠոճս Ն՜սՠ՜ձռ զ 

Տՠ՜շձբ... 

Դ. 284՜—304՜ [Ի ՞ջճռ Կզսջխզ Ախբտո՜ձ՟ջ՜ռ-

սճհ] 
1. 284՜՝ Կզսջխզ զ Յՠոճս — Ըձ՟բ՛ջ տ՜ջճաճխո 

ոջճչտ իջ՜կ՜հբջ դէվ՜պՠէ... 

2. 284՝—5՜ Նճջզձ Կզսջխզ զ Դ՜պ՜սճջո — Տ՜-

ռՠո զձլ, ՜ոբ. Զ՝՜սո՜ձո նջճռ... 

3. 285՜—304՜ Նճջզձ զ Թ՜՞՜սճջճսդզսձձ — 

Զ՟յջճսդզսձ Աջ՜ջ՜թճռ ՠս աԹ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ ճմ ձճհձ 

՞ջՠ՜ռ... 

Ե. 307՜—24՝ [Ի կ՜պՠձ՜՞ջճսդՠձբ Աձ՜ձզ՜հզ 

Շզջ՜ժ՜ռսճհ] 
1. 307՜—8՝ Յ՜խ՜՞ո ղջն՜՞՜հճսդՠ՜ձ ՠջժձզռ, 

դբ ճջյբո զկ՜ոպ՜ոզջ՜ռձ դվՠռ՜ս Աձ՜ձզ՜հզ Շզ-

ջ՜ժ՜ռսճհ ՜ո՜ռՠ՜է — Գճջթտ Աոպճսթճհ կՠթ՜կՠթտ 

ՠձ... 

2. 308՝—18՝ [Աձ՜ձզ՜հզ Շզջ՜ժ՜ռսճհ Աշ ըճո-

պ՜ռՠ՜էոձ] — Աջ՟, ճջճչիՠպՠս զ կպ՜սճջձ ՠժ՜տ... 

3. 318՝—24՝ [Աձ՜ձզ՜հզ Շզջ՜ժ՜ռսճհ Յ՜խ՜՞ո 

ժՠձ՟՜ձ՜պՠո՜ժ՜ռ] — Խճսկ՝ ՜ոպՠխ՜պ՜ձռ՟ ժճմզձ 

ժՠձ՟՜ձ՜պՠո՜ժտ... 

Զ. 324՝—7՝ [Վ՜ձ՜ժ՜ձզ չ՜ջ՟՜յՠպզ տ՜ջճա] 

— Աջճսՠոպ ՜կՠձ՜հձ, ճջ ՝՜ե՜ձզ հ՜ջ՜ջմ՜ժ՜ձ ՠս հ՜-

ջ՜ջ՜թ՜ժ՜ձձ... 

Է. 328՜—46՝ Դ՜սդ՜հ Հ՜հճռ վզէզոճվ՜հզ ՠս 

Փզէզժ՜ Հշճկՠռճռ չ՜ջ՟՜յՠպզ ՠս Հճկճջզ՜հ ՜ջճ-
սՠոպ՜սճջզ ՠս Մճչոզոզ Քՠջդճխզ Խձ՟զջ վ՜վ՜՞-
կ՜ձ կ՜ո՜ձռ ոզջճհ Յ՜խ՜՞ո չ՜ջեճխ՜ժ՜ձ ճսո-
կ՜ձռ — Մ՜ձ՜ս՜ձ՟, ճջտ նՠջկՠշ՜ձ՟ձ ոզջ՜՝ճջ՝ճտ... 

Ը. 346՝ Ահո ՞զջտ ՜ջիՠոպ՜ժ՜ձզ, ճջ բ Է—՜հ 

՞ջՠձզռ ՝ճէճջձ, ճջ կպբ էճսո՜սճջզ, ճջ բ լ՜հձ՜սճջ 
՞ջՠջճհձ — Ոջ դբ կզպտ ՠս ոբջ ճսձզո... 

Թ. 347՜—51՝ [Բ՜ձտ Տճկ՜ջ՜ժ՜ձտ] — Ախ՝զսջձ 

էճսոճհ բզձ ՜իՠխզ ՞ՠջ՜յբո ՝խըճսկձ...: Ոսձզ. 

՜. 348՜ Տճսկ՜ջզ ՜ոզ եճխճչ ոժզա՝ձ ՜ոպՠխ՜-

՝՜ղըճսդՠ՜ձ...: ՝. 348՜—9՜ Ո՞ՠէզռ չ՜ջ՟՜յՠպտ ՠ-

ժՠխՠռճհ, աճջ գձժ՜է՜ձ հ՜ջպ՜տզձ զկ՜ոպ՜ոզջ՜ռ...փ 

՞. 349՜՝ Յՠպ ՠէ՜ձՠէճհձ Ա՟՜կ՜հ զ ՟ջ՜ըպբձ...փ ՟. 

350՜՝ Ի էձճսէ Ո—ՠջրճջ՟զ ժՠձ՜ռ Նճհզ ՠխՠս նջիՠխՠխ 

կՠթ...փ ՠ. 350՝—1՜ Եժՠոռճստ զ իզձ՞ՠջճջ՟ ՞էճսըձ ՠս 

՜ո՜ոռճստ ատ՜ձզճձճսդզսձ ՜ա՞զձ...փ ա. 351՜՝ Պ՜պ-

ծ՜շ Ե յ՜պծբձ պճսկ՜ջզ — Ակզոտ հ՜շ՜նտ ակ՜ջ՟ճհձ 

էզձՠէճսդՠձբ... 

Ժ. 352՜—60՝ [Մճչոզոզ Խճջՠձ[՜ռսճհ] Աղը՜ջ-

ի՜ռճհռ (Ճ՜ժ՜պ՜ա՜ջ՟ճսկ` ղխ՜՞զջ] — Յ՜խ՜՞ո ՜ղ-

ը՜ջի՜՞ջճսդՠ՜ձ հ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՞զջո ճմ ճսջՠտ ՞պ՜-

ձՠկտ... 

ԺԱ. 360՝—1՜ Ես ՜ի՜ ժ՜կզկ ամ՜վ ՟ճջ՜ ի՜-

կ՜շ՜սպՠէ կխճձ՜ը՜խ՜ռ ճպձ՜մ՜վճսդՠ՜կ՝ ՜ս-
ե՜ձ՟՜ժ՜՝՜ջ ՜ոյ՜ջզա՜ծՠկ ՟զպ՜սճջճսդՠ՜կ՝ — 

Դըսձ՜հ կխճձ Մ. (200) Ի Կ՜ջձճհ տ՜խ՜տ... զ Բ՜ակ՜-



չբյ յ՜պկճսդՠձբձ Պ՜յ՜հ Ախբտո՜ձ՟ջ՜ռսճհ, ճխն էՠջ 

զ Տբջփ 

ԺԲ. 362՜—3՜ [Ախզսո՜ժ դճս՜՝՜ձ՜ժ՜ձ] — 

Զկճսպ Զճի՜էզձ ՜հոյբո ՜ջ՜հ. ժ՜է ադճս՜ժ՜ձձ ՠս ՠջդ 

Լ, Լ... 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

112՝ Յզղՠոնզտ ա՞թճխ ոճջ՜հ՚ աԳբճջ՞ ՠջբռձ, ճջ Ժ 

(10) պՠպջ ՞ջՠ՜ռ զ ՞ջճռո: 

146՝ Հճ՞զ՟ Սճսջ՝ Աոպճս՜թ ծղկ՜ջզպ, ճջ ա՜ս-

ջ՜ռճսռբջ ա՜շ՜նզձ ծ՜ջպ՜ջոձ զ ՞ճջթ ըճջ՜ձզձ չժ՜-

հճսդՠ՜ձ, ա՜սջ՜ռճհ ժ՜ջճխ ա՜սջճսդՠ՜կ՝ տճ աոպ՜ռճխ 

ոճջզձ՚ աջ՜՝ճսձզ չ՜ջ՟՜յՠպո Գբճջ՞ ՜շձՠէ ՠս ճսոճս-

ռ՜ձՠէ ՜ձ՜ջ՜պճսդՠ՜կ՝ աժ՜կո տճ ՠս զձլ կՠխ՜յ՜ջպ 

՞թճխզո, յ՜պկՠոռզո ՜ձճս՜ձ՜ժռզ ոճջզձ՚ Գբճջ՞ ՠջզ-

ռճսփ 

159՜ Եսո ՠս կՠա դճխճսդզսձ լՠշձ՜ջժճխ՜ռ զ ոճհձ 

պ՜շզ 

Գբճջ՞ ջ՜՝ճսձ՜յՠպզ ՠս տ՜ն իճչս՜յՠպզ,  

Ն՜ՠս զձլ վռճսձ ՞ջմզ, 

Նըւ՜ոպո ՠս թճհէո զ ՞ճջթ ՝՜ջզ՚ 

ԶԳբճջ՞ ՠջբռ կՠխ՜ստ կՠշՠ՜է ճ՞զ: 

Ոչ ՜ղ՜ժՠջպտ ՜կզձ ՝՜ձզ, 

Զկՠա հզղՠռբտ հ՜հոկ պՠխզ, 

Հ՜ձ՟ՠջլ թձճխ՜ստ կՠջ ՠս ա՜ջկզ, 

Ես ՜ո՜ռբտ Տբջ ճխճջկզ 

Մՠա ՠս լՠա ՜շի՜ո՜ջ՜ժ հ՜հձկ ՜պՠձզփ 

224՜ Դ՜պ՜սճջ ՜ջ՟՜ջ... վջժՠ՜ հ՜ի՜՞զձ իջճհձ 

աիճ՞զո թ՜շ՜հզռ տճռ՚ աԳբճջ՞ՠ՜ ՠս աՊՠպջճոզ, աՆՠջ-

ոզոզ ՠս աՄճչոբոզ ՠս տՠա վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ 

250՜ Զկՠխ՜ստ կՠշՠ՜է ճ՞զո՚ Պՠպջճո ժՠռճհռ Տբջ 

թձճխ՜ստ ՠս ՜կՠձ՜հձ ա՜ջկզստփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 339՜ Սճսջ՝ Էնկզ՜թձ՜հ բ ՞զջտո ՜հո, դվզձ Ռ-

ՃԻԴ (1675)փ 

2. 363՝ Յզղՠոռզ Խ՜մ՜պճսջձ, Ս՜ջ՞զոձ թձ՜ս-

խ՜ստձ ի՜ձ՟ՠջլ ՜շ՜նզ Քջզոպճոզ Աոպճսթճհփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 157՝ Գզջտո Սճսջ՝ Էնկզ՜թձ՜հ բփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜ Ակՠձ՜հձզ գոճսջ՝ձ ՠո զկ, ՟ճս դղ-

չ՜ջփ 1՝ Սճսջ՝ Էնկզ՜թձ՜հ բ ՞զջտո ՜հոփ 306՜ Ոջտ 

ի՜ձ՟զյզտ, ա՞թճխո պ՜շզո հզղՠոնզտփ 

1268 
Ժ Ո Ղ Ո Վ Ա Ծ Ո Յ  

Խճսվ ՞զսխ ՌԾԲ — 1603 

ԳՐԻՉ, ԾԱՂԿՈՂ՚ Մզտ՜հբէ տիհ.փ ՍՏԱՑՈՂ՚ Եկզմ ժճհո, Սջ՜-
յզճձ Ոսշի՜հՠռզփ 

ԹԵՐԹ՚ 301. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜, 299՝—301՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԻԵ×12 
(Ա 11, ԺԶ 14)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 27,2×18,3փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ 
ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 35փ ԿԱԶԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ 
ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ժ՜յճհպ ժպ՜ս, էճսո՜ձռ՜-
ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 1 (Ա) + 2 (Գ—Դ), կ՜՞՜խ՜դփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Մ՜պդբճո՚ 1՝փ 
Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 2՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ 
Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ժՠձ՟՜ձ՜՞զջ, դշմձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, 
ժ՜յճհպ, ժ՜ձ՜մ, ՟ՠխզձփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ դՠդՠ-
ս՜ժզ կ՜ղճս՜թ, ՠաջՠջգ՚ տՠջթճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 2՜—240՝ [Մՠժձճսդզսձ ՝՜ձզռձ Սճխճկճձզ, 

Նՠջոզոզ Լ՜կ՝ջճձ՜ռսճհ] 

Տՠո լՠշ. 1141, 3՜—354՝. 1/2՜—136՜փ Յշն՝./2՜—

3՜փ 1./3՜—136՜փ Յզղ. իՠխ./մզտփ Յշն՝./136՜փ Յզղ. 

իՠխ./190՜փ 3/190՜—240՜փ Յզղ. իՠխ./240՜՝փ 

Բ. 240՝—73՜ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ չ՜ջ՟՜յՠպզ ՜ջ՜ջՠ-

՜է Եջ՞ճռ ՠջ՞ճհձ Մՠժձճսդզսձ 

Տՠո լՠշ. 1141, 305՝—27՝. Յշն՝. /240՝—2՜փ 

՜/242՜—73՜ (չջն. «...Ի դզս ՉԺԴ (1265) Մՠժձճսդզսձ Եջ-

՞ճռ ՠջ՞ճհո զ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ ՞զպձ՜ժ՜ձբ զ պզՠաՠջ՜էճհո ՠս հզկ-

՜ոպճսձ չջ՟՜յՠպբ»)փ 

Գ. 273՜—95՜ Մՠժձճսդզսձ ի՜կ՜շ՜սպ Դ՜ձզբ-

էզ կ՜ջ՞՜ջբզ, աճջ իճ՞զ՜յ՜հթ՜շ ՠս զկ՜ոպ՜ըճի 

չ՜ջ՟՜յՠպզձ Վ՜ջ՟՜ձ՜ ղ՜ջ՜՞ջՠ՜է զ իճ՞բժզջ 
կՠժձճխ՜ռձ լ՜հձզռ՚ Եվջՠկզ, Հզյճխզդ՜, Սպՠվ՜-

ձճոզ Սզսձՠռճ զ ըձ՟ջճ ճսոճսկձ՜ոբջ կ՜ձժ՜ձռ ՜շ 
՟զսջ՜ի՜ո գձդՠջռճխ՜ռ — Մՠջլ՜սճջտ կՠջ՚ ՠխ՝՜ջտ 

ՠս ճջ՟ՠ՜ժտ հ՜սե՜ջՠռզձ... ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձՠ՜ռ ՠս 

ժ՜ձը՜ս ՞ճսղ՜ժՠ՜ռ, ժջՠէճչ աձ՜ ՜ձ՜պճ՞ճխձ: 

— 289՝ (Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռ) ՞ջմզռ. «Աձկՠխ՜՟զջ էՠջ 

՜հո պՠխո ՜կբձ ՠխթւՠջ ՜, ա՜կբձ ճոէ՜թ բջ. մբջ ՠջՠս՜է, ա՜-

կեձ դճխՠջ բ կզ պՠխ»փ 

Դ. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձ 1633 դ. ձճպջ՞զջ] 
— 297՝—99՜ Յ՜ժճ՝ Կՠո՜ջ՜ռսճհ Կՠձո՜՞ջճս-

դզսձ Գջզ՞ճջզ Կՠո՜ջ՜ռսճհ — Ի ՟ճսշձ Սջ՝ճհձ Ս՜ջ՞-

ոզ արջ՜չ՜ջզձ ՠս ճջ՟սճհձ ձճջ՜՚ Մ՜ջպզջճոզձ զ Կՠ-
ո՜ջզ՜ տ՜խ՜տզ... ՠս ՌՁԱ (1632) դճսզձ ՜ս՜ջպՠ՜է, 

ճջճհ հզղ՜պ՜ժձ ՜սջիձճսդՠ՜կ՝ ՠխզռզ. ՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

2՜ (Խճջ՜՞ջզ կբն) Ի դճս՜ժ՜ձզձ Հ՜հճռ ՌԾԲ 

(1603) ՜ս՜ջպՠ՜էփ 

295՝ Փ՜շտ... ՠպ պժ՜ջզո ժ՜պ՜ջՠէ աոճսջ՝ 

պ՜շո՚ ՜ոպճս՜թ՜ղճսձմ ոճսջ՝ ՞զջտո Մՠժձզմ Սճխճկճձզ 

՜ձճսձՠ՜է, զ ՞զսխո, ճջ ժճմզ Խճսվ, լՠշ՜կ՝ կՠխո՜կ՜թ 

Մզտ՜հբէ ոճսպ՜ձճսձ տ՜ի՜ձ՜հզ, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սճսջ՝ 

Աոպճս՜թ՜թձզձ: Ի ըձ՟ջճհ յ՜պճս՜ժ՜ձ ՠս ՝՜ջՠոբջ 

կ՜ի՟՜ոզ ժճսոզձ Եկզմզձ, կօջձ՚ Մըէճստզձ ՠս ի՜սջձ՚ Ա-

խճս՝զձ, ՠս Եկզմզձ ՠխ՝՜սջձ՚ Բ՜ջ՟՜սխզկճոզձ, ՠս 



 

տճհջձ զսջ՚ Եպէզղզձ ՠս ՟ոպՠջձ՚ Ս՜էւզը՜դճսձզձ, զսջ 

իճ՞ՠսճջ կրջձ՚ Ղ՜ջզյ ը՜դճսձզձ, ՠս Մ՜ըդ՜կզձ, ՠս 

Շ՜ի՜կզջզձ, ՠս Մ՜ջ՞՜ջպզձ, ՠս Եկզմզձ, զսջ չ՜ջ-

յՠպ՚ Հշզյոզկզձ, զսջ իճ՞ՠսճջ ՟ոպՠջձ՚ Հշզյոզկՠ՜ 

ժճսոզձ ՠս Մ՜ջզ՜կզձ, ՠս Հջՠխզձզձ, Շ՜ի՜յզձ, զսջ 

ժճխ՜ժռզձ՚ Ջ՜ձ՜խզձ, ՠս ճջ՟ճհձ՚ Այ՟՜էզձ, ՠս ՜կՠ-

ձ՜հձ կՠջլ՜սճջ՜ռ զսջճռ...փ Գջՠռ՜ս ոճսջ՝ ՞զջտո՚ Մՠժ-

ձզմո Սճխճկճձզ, զ դճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձո Հ՜հճռ ՌԾԲ 

(1603), զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ Ախդ՜կ՜ջ՜ց պբջ Գջզ-

՞ճջզո ժ՜դճխզժճոզձ, ՠս զ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձ Հզաձ՜-

կզջ Հ՜ո՜ձզձփ 
Դ՜ջլՠ՜է հՠջՠո ՜ձժՠ՜է, ՜խ՜մՠկ ալՠա, հզղՠռբտ զ 

Քջզոպճո ազո ա՜ձ՜ջե՜ձ ՞ջզմո՚ աՄզտ՜հբէո, ՠս 

աթձ՜սխո զկ՚ ապբջ Պՠպջճո տ՜ի՜ձ՜ձ ՠս աԵվջզսոզ-

ձբձ, ՠս աիրջՠխ՝՜հջձ զկ՚ ապբջ Սպՠվ՜ձճո, ճջ ՜ղը՜-

պՠռ՜ս զ իՠպ դխդզ ժճժՠէճհձ... աՅճչ՜ձբո ջ՜՝ճսձ՜-

յՠպ չ՜ջ՟՜յՠպ// (296՜) ՠս աթձօխձ զսջ...: 

Դ՜ջլՠ՜է ՜խ՜մՠկ ալՠա ա՜կՠձՠոՠ՜ձ՟, ոճսջ՝ 

ի՜ջտ զկ ՠս ՠխ՝՜ջտ, հզղՠռբտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խ՜սդո 

լՠջ՚ աՎ՜ջ՟զժձ, ճջ ՠպճսջ աշ՜սղձ, ճջ ձոպ՜ զ ձՠջո 

ա՜հո ոճսջ՝ ՞զջտո ՜ս՜ջպՠռզ, ՠս Աոպճս՜թ ազսջ թձր-

խ՜ռ ՠս ազսջ կՠխտ դճխճս. ՜կբձփ 

240՝ Ախ՜մՠկ հզղՠէ զ Տբջ, աիճ՞ՠսճջ ՠխ՝՜հջձ զկ՚ 

ապբջ Սպՠվ՜ձճոձ, ճջ ՜ղը՜պՠռ՜ս զ իՠպ դխդզո ՠս 

ա՜կբձ ժճժՠռ. Աոպճս՜թ ազսջ կՠխտ դճխճս ՠս ազսջ թձօ-

խ՜ռձ. ՜կբձփ 

296՝ Եո՚ Սջ՜յզճձ չ՜ջ՟՜յՠպո Ոսշի՜հՠռզ, ճջ 

ոպ՜ռ՜հ ա՜հո Սճխճկճձզ Աշ՜ժ՜ռ Մՠժձզմո զ ի՜է՜է 

՜ջ՟ՠ՜ձ զկճռ ՠս ՠպճս ձճսբջ ՠս գձթ՜հ զ ՟ճսշձ Բ՜ջլ-

ջ՜ի՜հՠ՜ռ Սճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թձզձ...փ Գջՠռ՜ս հզղ՜-

պ՜ժ՜ջ՜ձո զ դվզձ Հ՜հճռ ՌԾԲ (1603), հճսձվ՜ջզ Թ 

(9)փ 

2՜ (ժզո՜ըճջ՜ձճսկ թ՜թժ՜՞զջ)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 298՝ (հ՜սՠէ՜՞ջճխզ՚ ԺԷ ՟.) Ահէ ՠո՚ ՜ձ՜ջե՜ձ 

Յ՜ժճ՝ էջբռո, ՠխ՝րջ ճջ՟զ պզՠաՠջ՜էճհո չ՜ջ՟՜յՠ-

պզձ` Գջզ՞ճջզ, պ՞բպո ՠս ՜ձզկ՜ոպո. աճջյզոզ ՞ճչճս-

դզսձո ՟ջճս՜պռզռ ջ՜՝ճսձճհո կՠթզ, ճջ ՞ՠջ զ չՠջճհ բ 

տ՜ձ ակզպտ կ՜ջ՟ժ՜ձ: Մզ ՞՜հդ՜ժխՠոռզո հ՜ոՠէո. ճչ 

ոզջՠէզ, ՠդբ ժ՜կզո ՠս ճմ լ՜ձլջ՜ձ՜ո, ՞զպ ՠս գձդՠջ-

ռզջ աճխ՝ՠջ՞՜ժ՜ձ ՠս ակըզդ՜ջ՜ժ՜ձ ՞զջ ՠս ա՜ո՜ռՠ-

՜է ՞՜ձլՠջո ՠս աձՠջմ՜վ՜ժ՜ձ պ՜խՠջո ըջդձ՜թ՜թճսժ 

՝՜շՠջճչձ. ՠս ակՠխ՜սճջո հզղՠ՜ զ Տբջ, ՜խ՜մՠկփ Ահէՠս 

հզղ՜պ՜ժ էզռզ ձ՜ըձՠ՜ռ զկճռ, կՠթ յ՜յճսձ զկճհ՚ Ե՜-

խճսյզձ, ՠս կ՜կճսձ զկ՚ Վ՜ջ՟ը՜դճսձզձ, իօջձ զկճհ՚ 

Բ՜խտ՜ո՜ջզձ, ՠս կօջձ զկճհ՚ Մդը՜էզձ, իրջՠխ՝րջձ զ-

կճհ՚ Խպջյ՜էճսձ, ՠս իրջ՜տՠշձ զկճհ՚ Թճսըպ՜ջզձ, ՠս 

ի՜ջ՜ա՜պ ՠխ՝՜ջռ զկճռ զ կ՜ձժճսդՠ՜ձ ՠս հՠջզպ՜-

ո՜ջ՟ճսդՠ՜ձ ՜շ Քջզոպճո վճըՠռՠէճռ՚ Ե՜խճսյզձ, 

Կ՜ջ՜յՠպզձ, Ոչ՜ձձզոզձ, Յճչոբվզձ ՠս Ոի՜ձզձ 

ձ՜ՠս ՞ՠխՠռժ՜պզյ ՠս տ՜խռջ՜լ՜հձ ՟յզջ` Ա՝ջ՜ի՜-

կզձ ըձ՟ջճխզ ՝՜ձզ, ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ՜շճս կՠջլ՜-

սճջ՜ռ ժՠձ՟՜ձՠ՜ռ ՠս ՜շ Քջզոպճո վճըՠռՠէճռ. ՜կբձփ 

Կջժզձ ՠս ՠջՠտժզձ ՜խ՜մՠկ, հզղՠէ զ Տբջ՚ աՅ՜ժճ՝ 

էջեռո ՠս աժՠձ՜ժզռձ զկ աժճմՠռՠ՜էձ՚ Խ՜դճսձ ՠս ակ՜հջ 

կօջ զկճհ՚ աՄ՜ջդ՜հձ, ՠս ատՠշզձ զկ՚ աՊ՜էզձ ՠս աճջ՟բ-

՞ջճսդՠ՜կ՝// (299՜) ոձճսռՠ՜է ճջ՟զձ զկ չ՜ջեՠ՜է ՝՜-

աճսկ ՜ղը՜պճսդՠ՜կ՝՚ ապբջ Սզկբրձ տ՜ի՜ձ՜հձ, ճջ ՜շ 

Աոպճս՜թ վճըՠռ՜ս, ՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ Տբջ. ՜կբձփ 

Ն՜ՠս՚ ապբջ Աձպճձձ ՠս աիօջՠխ՝րջ ճջ՟զձ զկ՚ 

ակ՜ի՟ՠոզ Յ՜ջճսդզսձ ՠս ակ՜ի՟ՠոզ Ոսխճսջէճսձ ՠս 

աԿ՜հո՜ջ մՠէՠյզձ, ճջ զ ե՜կ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձձ ՝՜-

աճսկ ՠջժրտ ՜ղը՜պճսդզսձ չ՜ոձ կՠջ. ի՜պճսոռբ ձճռ՜, 

Տբջ, չ՜ջլո գոպ չ՜ոպ՜ժճռ զսջՠ՜ձռփ Եսո ՜շ՜սՠէ ՜-

կՠձ՜հձ ի՜ս՜պ՜ռՠ՜է տջզոպճձբզռ ճխճջկՠոռզ Քջզո-

պճո Աոպճս՜թ հ՜սճսջձ ՜իՠխզձ ՠս զձլ կՠխ՜յ՜ջպ 

՞թճխզո՚ Բ՜ջոխզ. ՜կբձփ Իոժ ճջ ղ՜ջեճխձ բ ՜կՠձ՜հձզ 

ՠս ղ՜ջեբ ա՜կՠձ՜հձ բ՜ժտո զ ՝՜ջզ ՠս զձտձ ՜ձղ՜ջե ՜-

կՠձ՜հձզ... լՠա հզղճխ՜ռ՟ ՠս կՠա հզղՠէճռո ՜շի՜ո՜ջ՜ժ 

ճխճջկՠոռզ Քջզոպճո Աոպճս՜թ հ՜սճսջձ ՜իՠխզձ ՠս զ 

ե՜կ ՟՜պ՜ոպ՜ձզձ. ՠխզռզ, ՜կբձփ 

299՜ Եո՚ Բչէզչ, ձէճխսգվ զ ջգպ. ՝ծգհ, ՝ծգհ, («Եո 

Գջզ՞ճջ հզղՠռբտ զ Տբջ. ՜կբձ, ՜կբձ»)փ 

2. 298՝ (Ի էճսո՜ձռո, ԺԸ ՟.) ԶԳջզ՞ճջՠ՜ձ Նՠջոբ-

ոո հզղՠռբտ զ Տբջ՚ ի՜ձ՟ՠջլ ձձնՠռՠէճչտ. ճջ հզղբտ՟, հզ-

ղՠ՜է էզձզտ. ՜կբձփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 296՝ (Քՠջթճս՜թ): 298՝ Քջզոպճոզ 

թ՜շ՜հ Սջ՜յզճձ. ՌԾԲ (՛) (1603)փ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 299՝ Պ՜պկճսդզսձ Պխգձլզ տ՜ը՞զ, 

զձմ ձղ՜ձ թՠջճսդզսձ ըճջճսհոփ 
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ԳՐԻՉ՚ Սպՠվ՜ձճո Սՠս՜՞էըճձռփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Կ՜ջ՜յՠպ տիհ.փ 
ԹԵՐԹ՚ 214. մ՞ջճս՜թ՚ 76՝, 211՝—2՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԺԸ×12 (Բ, ԺԸ 
11)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 26,7×18փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ 

ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 33փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ 
ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ժ՜յճհպ ժպ՜ս էճսո՜ձռ՜-
ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 



 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ `  4՜: 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 2՜, 4՜, 52՝, 92՜, 104՜, 116՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջփ 
Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպ, ոՠսփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Յճչի՜ձձճսփ Ժ—
ԺԱ ՟՟.փ 2 (Ա—Բ) + 2 (Գ—Դ), ոպ՜ռճս՜թ 2 դՠջդՠջզ գձ՟է՜հձ՜-
ժզ ի՜պճսկզռ ՠս գձ՟ՠջժ՜հձ՜ժզ ՠջժպ՜ժճսկզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժ-
ոզսձ, ՝ճէճջ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ Ա՝—Դ՜ «///Ես ճջյբո 
Մճչոբո ՝՜ջլջ՜ռճհռ արլձ հ՜ձ՜յ՜պզ... ՠէ ՜ձպզ ՠս ՞ձ՜ռ զ 
Գ՜խզխզ՜///» (Գ 14 — Դ 43)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ժ՜ակզ ժ՜ղզձ դՠդՠս՜ժզ կ՜ղճս՜թ, ՠա-
ջՠջգ՚ տՠջթճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 2՜—210՝ Սջ՝ճհ ի՜սջձ կՠջճհ պՠ՜շձ Նՠջոե-

ոզ ՜ջտՠյզոժճյճոզ Տ՜ջոճձզ Մՠժձճսդզսձ ՠջժճպ՜-
ո՜ձ կ՜ջ՞՜ջբզռձ, աճջ զ դՠէ՜՟ջճսդՠձբ Ա՝՝՜ Եվջՠ-
կզ ՠս Կզսջխզ ՠս հզսջճռ հ՜սՠէճս՜թճռ կպ՜ռ ՞ՠխՠռժ՜-
հ՜ջկ՜ջ հՠշՠ՜է զ՝ջ ճոժզ գձ՟ ո՜ջ՟զճձ 

Տՠո լՠշ. 1021, 2՝—67՝. 1/2՜—52՜: 2/52՝—74՝փ 

3/74՝—92՜փ 4/92՜—103՝փ 5/104՜—113՜փ 6/113՝—5՝փ 

7/116՜—22՝փ 8/122՝—38՝փ 9/138՝—46՜փ 10/146՜—53՝փ 

11/153՝—99՝փ 12/199՝—210՝փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

52՜ Զոպ՜ռճխ ՜ոպճս՜թ՜հզձ կ՜պՠձզձ այ՜-

պճսՠէզ տ՜ի՜ձ՜հձ՚ աԿ՜ջ՜յՠպձ ՠս աթձ՜սխո զսջ ՠս 

ա՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜ժ՜հո ձճջզձ, գձ՟ ձկզձ ՠս աՠխ-

ժՠէզ ՞ջզմո՚ աՍպՠվ՜ձճո կ՜ժ՜ձճսձ Սՠս՜՞էըճձռ հզ-

ղՠոնզտ զ Քջզոպճո, ճջ բ ՜սջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձփ 

199՝ [«Սպՠվ՜ձճո ՞ջզմ»] 

Սՠջճչ՝բզռ Տբջ ՞դ՜ժ՜ձ, 

Ոջ ՞դ՜ռ՜ջ հ՜ձլձ ՜ձ՜ջե՜ձ, 

Տ՜ձՠէ հ՜ս՜ջպ ա՞զթ պզջ՜ժ՜ձ, 

Ոջ զ ղձճջի՜ռ Հճ՞սճհձ ՝ղըկ՜ձփ 

Եպճսջ զձլ ժՠ՜ձո ը՜խ՜խ՜ժ՜ձ 

Մզձմ զ ոժոՠ՜է պ՜շզո չ՜ըծ՜ձ, 

Փ՜ձ՜տ ՞ջմզո ՠխՠջ յ՜ղպյ՜ձ 

Ես հ՜ոճսռՠջ հ՜ս՜ջպ էջկ՜ձփ 

Աջ՟, ՞ճի՜ձ՜կ ատՠձ ՜ձը՜վ՜ձ, 

Պ՜խ՜պ՜ձ՜ստ ի՜հռՠկ ա՜հո ՝՜ձ 

Ն՜ը՜՟՜ոՠ՜ ազո կզ՜՝՜ձ 

Ի էճսո՜ծՠկ ոջ՝ճռ ժ՜հ՜ձփ 

Ոսխխ՜յՠպՠ՜ զձլ բ՜ժ՜ձ, 

Ի հ՜ձյ՜պճսկձ հ՜սդՠս՜ձ, 

Սճյ՜է հ՜սբջե ա՜ջկ՜ձ՜ա՜ձ 

Ի հ՜ջճսդՠ՜ձ ճջ՟սճռ կ՜ջ՟ժ՜ձփ 

Գճչՠոպ ՝՜ձզ տճհզձ ՜ձճս՜ձ 

Աջե՜ձ՜ռ՜հռ ծ՜շՠէ յ՜պժ՜ձ, 

Րՠպճջ՜ժ՜ձ էզձՠէ ձկ՜ձ, 

Ասջիձՠէ ա՜ձճսձ տճ զոժ՜ժ՜ձփ 

Ի ՞ճչՠոպ Հ՜սջձ ի՜կ՜ձ՞՜կ՜հձ 

Ես Սճսջ՝ Հճ՞սճհձ ձճջզձ ՝խըկ՜ձ, 

Չտձ՜խ՜՞ՠխ ՠջզռ՟ ՜ձճս՜ձ, 

Փ՜շտ ՠս յ՜պզս ՜հեկ հ՜սզպՠ՜ձփ 

Զոպ՜ռճխ ՜ոպճս՜թ՜հզձ կ՜պՠձզո՚ աԿ՜ջ՜յՠպ 

տ՜ի՜ձ՜ձ ՠս ազսջոձ ՜կՠձ՜հձ հզղՠոնզտ ՜շ Քջզոպճոփ 

210՝ Զոպ՜ռ՜սխ ՜ոպճս՜թ՜հզձ կ՜պՠձզո աոջ՝՜-

կ՜տճսջ տ՜ի՜ձ՜հձ՚ աԿ՜ջ՜յՠպձ ՠս աթձրխո ձճջզձ ՠս 

աա՜ս՜ժո ձճջզձ ՠս ա՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜ժ՜հո ձճ-

ջզձ, գձ՟ ձկզձ ՠս աՠխժՠէզ ՞ջզմո՚ աՍպՠվ՜ձճո կ՜ժ՜-

ձճսձ Սՠս՜՞էը՜ձճռ, ՠս ազկոձ ՜կՠձ՜հձ հզղՠոնզտ ՜-

շ՜նզ ՜պՠձզձ Քջզոպճոզ, ճջ բ ՜սջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

211՜ (1633դ.) Փ՜շտ... ճջ ՠս ՠո՚ Աջզոպ՜ժբո 

չ՜ջ՟՜յՠպ Խ՜ջ՝ՠջ՟ռզ զ չ՜խճսռ իՠպբ ՠշ՜վ՜վ՜տ 

ոզջճչ պՠձմ՜հզ ՞պ՜ձՠէ աՠջժճպ՜ո՜ձ Մՠժձճսդզսձձ, 

աճջ ՜ջ՜ջՠ՜է բ Եշ՜թզձ ոջ՝ճհձ Վ՜ջ՟՜ձ՜ (= Նՠջոզ-

ոզ) չ՜ջ՟՜յՠպզձփ 

Եո ոպ՜ռ՜ աո՜ հզղ՜պ՜ժ զձլ ՠս թձրխ՜ռձ զկճռ՚ 

պբջ Կզջ՜ժճոզձ ՠս Հշՠվոզկբ, ճջ կ՜ժ՜ձճսձ Կճսէտ՜ձ 

ժճմզփ Ես ՠպճս չՠջոպզձ ձճջճ՞ՠէ ՠս ժ՜ակՠէ աո՜ Սՠ՝՜-

ոպ՜ռզ կ՜ի՟՜ոզ Մՠէտճձ ՟յջզ ՠս տ՜ջպճսխ՜ջզ... հզ-

ղՠոնզտ՚ պբջ Թ՜թբճո ՞ջճռ ՜ղ՜ժՠջպզձ, ճջ ՝՜աճսկո 

՜ղը՜պՠռ՜ս... 

Ի թչզձ Հ՜հճռ ՌՁԲ (1633) Ս՜իկզ ՜կոճհ զ ԻԱ ՠ-

խՠս չՠջոպզձ ձճջճ՞ճսկձ ոճսջ՝ ՞ջճռոփ 

1270 
Ժ Ո Ղ Ո Վ Ա Ծ Ո Յ  

 ԺԴ — XIV 

ԳՐԻՉ՚ Մ՜ջ՞՜ջբփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Աի՜ջճձ ջ՜՝ճսձզփ 
ԹԵՐԹ՚ 123փ ՊՐԱԿ՚ Ա—Ժ×12+1×3փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒ-

ԹԻՒՆ՚ 24,5×16փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 30փ 
ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜-
շգ՚ դճսխդ, կ՜ոձ յ՜իյ՜ձ՜ժզ, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜յճհպ 
ռ՜հպտփ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճսձ՜վճըճս՜թփ Կ՜ակզ 
ժ՜ղզձ՚ դՠդՠս՜ժզ կ՜ղճս՜թ, ՠաջՠջգ՚ տՠջթճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1՜—26՜ Վ՜ոձ հ՜ջճսդՠ՜ձ Ղ՜ա՜ջճս ղ՜՝՜-

դճս — Վՠռ ղ՜՝՜դո ՜հո չՠռ ի՜ա՜ջ ՟՜ջճսձ ձղ՜ձ՜ժբ 

... 

Բ. 26՜—49՝ [Ի կՠժձճսդՠ՜ձռ Սճսջ՝ ՞ջճռ] 



 

1. 26՜—30՝ Գճղ չ՜ջ՟՜յՠպզձ Մՠժձճսդզսձ Ե-

ջՠկզ՜հզ — Մ՜ջ՞՜ջբ՜ռ՜ս Եջՠկզ՜ հ՜սճսջո դ՜՞՜սճ-

ջճսդՠ՜ձձ Ոչոՠ՜... 

 2. 30՝—4՝ Հ՜կ՜շ՜սպ Յճ՝՜ ի՜ս՜տՠ՜է Վ՜-

ձ՜ժ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզ լՠշ՜կ՝ — Նՠջ՞ճջթ՜ժ՜ձ զկձ 

ա՜սջճսդզսձձ ժ՜պ՜ջճսձճսդՠ՜ձ...  

3. 34՝—49՝ Սժզա՝ձ կ՜ջ՞՜ջբճսդՠ՜ձ Եաՠժզբէզ 

Մՠժձճսդՠ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ — Իկ՜ոպձ՜-

ռՠ՜էձ Սճխճկճձ ՜ոբ...  

Տյ. Վ՜ջ՟՜ձ Աջՠսՠէռզ, Ճ՜շտ, Նՠջ՝ճխՠ՜ձտ, Եջ., 200, 

բն 122—135, B. 

Գ. 49՝—51՝ Ք՜ջճա. Վ՜ոձ ճսխխՠէճհ ա՞ձ՜ռո 

կՠջ զ ծ՜ձ՜յ՜ջիո ը՜խ՜խճսդՠ՜ձ — Զզ՛ձմ բ ճսխ-

խՠէձ ա՞ձ՜ռոձ... 

Դ. 51՝—7՝ Եջ՜ձՠէճհձ Յճի՜ձձճս Ոոժե՝ՠջ՜ձզ զ 

Մՠժձճսդՠձբ Գճջթճռ ՜շ՜տՠէճռձ — Շձճջի ըձ՜կճռձ 

Աոպճսթճհ ՠս ՜խտ՜պ՜ի՜հՠ՜ռ ճխճջկճսդզսձձ Քջզոպճ-

ոզ...  

Ե. 57՝—122՜ [Մ՜ոձ Տրձ՜յ՜պծ՜շզ] 

1. 57՝—9՝ Պ՜պծ՜շ Նճջ ժզջ՜ժբզձ ՠս Ասՠպ՜-

ջ՜ձ՜ռձ ժ՜ջ՟՜ռկ՜ձռ — Ոկձ հզկ՜ոպձճռ ՜ո՜ռՠ՜է բ, 

դբ. Ակՠձ՜հձ ՜սջբձտ ՜ոպճս՜թ՜հզձտ... 

2. 59՝—69՜ Յ՜խ՜՞ո Աոպճսթճհ ՠսդձ՜սճսջռ ՜-

ջ՜ջմճսդՠ՜ձ — Աձ՟ջ՜ձզժ ՜սջ կզ՜ղ՜՝՜դճսո... 

Տյ. Վ՜ջ՟՜ձ Աջՠսՠէռզ, Ճ՜շտ, Նՠջ՝ճխՠ՜ձտ, Եջ., 200, 

բն 24—38, A. 

3. 62՜—72՝ Պ՜պծ՜շտ կ՜ջպզջճո՜ռ — Յճջե՜կ 

էճսո՜սճջզձ ի՜ջտ իճ՞ՠսճջտ... 

4. 72՝—85՝ Ի պ՜ոձ՝՜ձՠ՜ձ, աճջ ՜ջ՜ջՠ՜է բ 

ոճսջ՝ չ՜ջ՟՜յՠպձ Վ՜ջ՟՜ձ — Հճ՞զձ ՠջՠո՜ռ կՠջճռ 

Տբջձ Քջզոպճո Աոպճս՜թ կՠջ.. 

Տյ. Ճ՜շտ, Նՠջ՝ճխՠ՜ձտ, բն39—62, B: 

5. 85՝—6՝ Յ՜խ՜՞ո ձ՜ը՜ի՜ջռ — Ն՜ը՜ի՜ջտ 

՜ոզձ Ա՝ջ՜ի՜կ ՠս ճջտ աժձզ ձճջ՜... 

6. 86՝—9՝ Վ՜ոձ կ՜ջ՞՜ջբզռձ — Քջզոպճո ՜-

ո՜ռ. Ակՠձ՜հձ կ՜ջ՞՜ջբտ կզձմՠս ռՅճ՜ձձբո կ՜ջ՞՜-

ջբ՜ռ՜ձ... 

7. 89՝—93՜ Վ՜ոձ ոջ՝ճռ ՜շ՜տՠէճռձ — Մ՜ջ՞՜-

ջբձ ոտ՜ձմ՜ռ՜ս ՠս ՜ոբ... 

8. 93՜—104՜ Պ՜պծ՜շ Աշ՜ժ՜ռձ Սճխճկճձզ 

զկ՜ոպձճհ — Յ՜խ՜՞ո զկ՜ոպճսդՠ՜ձձ Սճխճկճձզ ՠս 

կՠթճսդՠ՜ձ վ՜շ՜ռձ... 

9. 104՝—14՜ Վ՜ջ՟՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզ ՜ջ՜ջՠ՜է 

զ Կճջձդ՜ռճռ Աշ՜նզձ դխդճհձ — Աջ՜ջմ՜՞ճջթձ Աո-

պճս՜թ Հճ՞զձ ծղկ՜ջպճսդՠ՜ձ... 

Տյ. Ճ՜շտ, Նՠջ՝ճխՠ՜ձտ, բն496—112, C: 

10. 114՝—22՜ Ի ՃԱ Ս՜խկճո. չ՜ոձ տ՜ի՜ձ՜-

հ՜դ՜[խզ] չ՜ջ՟՜յՠպ Վ՜ջ՟՜ձ՜ ՜ջ՜ջՠ՜է — Աո-

պճս՜թ՜հզձ ղձճջի՜ռձ ՜ջե՜ձ՜ռՠ՜էտ ՜ջտ... 

Տյ. Ճ՜շտ, Նՠջ՝ճխՠ՜ձտ, բն39—62, B: 

Զ. 122՜—5՝ Ն՜ըՠջ՞՜ձ բ — Պեպտ ժ՜ջ՜սպճս-

դՠ՜ձ բ ՠս ժ՜ջՠ՜ռ... ՠս կղ՜ժ Հ՜հջ ՠս նճսջ ժՠձ՟՜ձ՜-

ջ՜ջ ղձճջի Հճ՞ճհձ, հճջ ՠս կՠտ թ՜ջ՜սՠկտփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

45՜ Ոչ ոճսջ՝ ՠս յ՜պճս՜ժ՜ձ ջ՜՝ճսձզ պբջ Ա-

ի՜ջճձ գձժ՜է աո՜ժ՜ս՜՞զջո, ՠս ազո հզղՠ՜փ 

104՜ Զկՠխ՜յ՜ջպ աՄ՜ջ՞՜ջբ ՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ 

Տբջ Յզոճսո Քջզոպճոփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 125՝ Թվզձ ՌՃԻԹ (1680)փ 

2. Եո՚ Մժջպզմո: 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 125՝ Աոպճսթճհ ՞ճջթփ Աոպճսթճհ ՠխՠս 

ոզջՠէփ Ծ՜՞ճսկ: Զ՜ձ՜ա՜ձ պ՜շՠջփ 

1271 
Ե Փ Ր Ե Մ  Ս Ս Ե Ց Ի   

Մ Ե Կ Ն Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  Մ Ա Ր Գ Ա Ր Է Ո Ւ Թ Ե Ա Ն Ն  Յ Ո Վ Ն Ա Ն Ո Ւ  
 ՌՄԼԴ — 1785 

ԳՐԻՉ՚ Կզջ՜ժճո ՜՝խհ. Ապ՜ձ՜ռզփ 
ԹԵՐԹ՚ 28. մ՞ջճս՜թ՚ 1, 24՝—8՝փ ՊՐԱԿ՚ 1×1+Ա—Գ×10 (Բ 

8, Գ 6)+1×3փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 23×18,8փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠ-
ջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 42փ ԿԱԶՄ՚ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ ոպճս՜-
ջ՜դճսխդ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդփ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

2՜ Մՠժձճսդզսձ կ՜ջ՞՜ջբճսդՠ՜ձձ Յօձ՜ձճս ՜-

ջ՜ջՠ՜է պՠ՜շձ Եվջՠկ՜հ չ՜ջ՟՜յՠպզ Սոՠռսճհ՚ հ՜-
ղ՜ժՠջպբ ՠս ՠխ՝րջ պՠ՜շձ ճջ՟սճհ պՠ՜շձ Գ՜՝ջզբէզ 

՞ՠջ՜ի՜ձծ՜ջ ժ՜դճխզժճոզ, զ ըձ՟ջճհ պՠ՜շձ Թբճ-
՟ճջճոզ չ՜ջ՟՜յՠպզձ Սոՠռսճհ, զ դճսզձ Հ՜հճռ 
ՌՄԺԸ (1769)փ Իոժ րջզձ՜ժՠռՠ՜է ՠխՠս ո՜ ՜կՠձ՜-
ձճս՜ոպ Կզջ՜ժճո դ՜ջկ՜պ՜ջ հ՜՝ՠխ՜հբ Ապ՜ձ՜ռ-
սճհ, զ դճս՜՝ՠջճսդՠ՜ձ Աջ՜կՠ՜ձո պճիկզ ՌՄԼԴ 
(1785) հճսէզոզ Է զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ պՠ՜շձ ՞ՠջ՜-
կ՜տճսջ ժ՜դճխզժճոզ (Եվջՠկ Ա Ան՜յ՜իՠ՜ռ) 

— 2՜—3՜ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձճսդզսձ — Ես ՜ջ՟, ՞ջբ 

՜ոպճս՜թ՜հզձձ ՜շ՜տՠ՜է ՜շ իճ՞ՠթզձ ա՜ս՜ժձ զսջ... 



՜. 3՝—13՜ Գէճսը Ա — Գճսո՜ձ՜ռ, ճջ գոպ ՜ղ-

ը՜ջիզ ոճչճջճսդզսձ բ ձճռ՜ լ՜հձ՜պճս ՞ճջթեօտ 

աճս՜ջծ՜ռճսռ՜ձՠէ ակզպո... 

՝. 13՜—8՝ Գէճսը Բ — Տՠո, դբ ճջյբո ՜ձ՝՜ձ 

ժՠձ՟՜ձզձ զ՝ջ ա՝՜ձ՜ժ՜ձ գձդ՜ձ՜հջ... 

՞. 18՝—22՜ Գէճսը Գ — Հ՜ձ՟ՠջլՠ՜է ՠկ կպջ՜-

ժՠէ աՠջզչ՜ջ կպ՜ռո... 

՟. 22՜—3՝ Գէճսը Դ — Տջպկճսդզսձձ բ ռ՜ս զկձ 

ձՠջտզձ... ՠս պզՠաՠջ՜՞ճսկ՜ջ ՞՜էոպՠ՜ձձ զսջճսկ ժՠ-

ռճսռզմձ կՠջ ՠս հճհոփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՀԵՂԻՆԱԿԻ 

23՝ Աջ՟, գձժ՜է ա՜հո ՟ճսաձ՜տՠ՜հ ՜ղը՜պճսդզս-

ձո կՠջ, ՠխ՝՜հջ Դբճ՟ճջճո ՠս ՜հռՠէճս կՠթզձ Աձպզճ-

տ՜հ, ճջ զ հՠխլ ՝՜խլ՜ձ՜ռ տճռ ղ՜ջեՠ՜է ի՜ձ՟զո՜ռ՜տ 

հՠջժո չ՜ոպ՜ժճհ ՝՜ձզո կ՜ջ՞՜ջբճսդՠ՜ձ Յօձ՜ձճս: Ոջ 

ՠս ճխձ ՜շՠ՜է հԱոպճսթճհ, ժ՜ջճխ՜ռ՜տ ի՜ոճսռ՜ձՠէ 

հ՜ձժ, ՝՜հռ կզձմ զ՝ջ զ ձ՜ս՜ի՜ձ՞զոպ ի՜ոՠ՜է ժ՜կբ՜տ 

աճսջ՜ը՜ժ՜ձձ ՜ջլ՜ժՠէ աիջ՜ռ՜ձ ՜ձ՟բձ ՜խբպ զկձ 

՜ձիձ՜ջզձ ի՜ոզձ զ չՠջ՜հ կՠջ հ՜ջիձկ՜ձ ՜խբպզռ 

ճջ՟սճհձ Ակ՜դՠ՜հփ Զզ աճջ րջզձ՜ժ, զ ռ՜կ՜տՠէ ՟՟կՠձ-

սճհձ տ՜խբզձ ճ՞զտ կ՜ջ՞՜ջբզձ ՠս է՜ս ակՠշ՜ձզէձ չ՜ջ-

ժ՜ձբջ, տ՜ձ ՜ձ՟ճսէ ՜ղը՜պճսդՠ՜կ՝ ա՝՜ձ՟՜՞ճսղզէձ 

ժճխժճծկ՜կ՝, ճմ գձ՟ի՜պ զձմ ՠս կՠջո ՟զյճս՜թ ՜շ ՝ՠ-

ջՠ՜է րջզձ՜ժբո: Զզ աժձզ ՝ճոճջ՜ձՠջժ կ՜ջկձճչ հՠդՠջ 

ժճհո դՠս՜թՠէճհ ՠշ՜կՠթզ ի՜հջ՜յՠպզձ ՠս իրջՠխ՝րջ զ-

կճհ էճսոկ՜ջկձճհ՚ պՠ՜շձ Գ՜՝ջզբէզ ՜ոպճս՜թ՜ջՠ՜է 

ժ՜դճխզժճոզ Ակՠձ՜հձ Հ՜հճռփ Ժ՜կ՜ձՠռզձ զ չՠջ՜հ 

կՠջ ՟զյճս՜թտ ՜ձ՟ճի՜ժ՜ձտ իբձտ ՠս ՜ոյ՜պ՜ժկճսձտ 

զ տ՜շզռ ժճսոզռ ճխճջժՠ՜է ակՠա, տ՜ձազ հճջե՜կ ի՜-

պ՜ս կ՜իճս՜կ՝ ՞ՠխճսխՠղ թ՜շո ՜հո ՝՜ջՠ՝ՠխճսձ պ՜-

յ՜ջ ՜շ ՜ջկզձ ՠ՟ՠ՜է հ՜ձրջզձ՜ռ ՜ձպզ ՜շ ՜հո ձճկզ-

ժճոճո րջզձ՜ռ: Ոջ աԱոպճս՜թ՜թզձձ ՝՜ձ ձրդծբջ կզղպ 

՝՜ձ՜ժ՜ձ իրպզձ, ՜ձ՟բձ ՜ձ՟ ձժ՜ս ա՞էըճչ կՠջ ՜ջՠս 

ժզա՜ձրխ ՠս տ՜խբզձ ճ՞զտ կՠջ զ պ՜շ՜յ՜ձ՜ռ ՜ձպզ. 

ՠս է՜ս ակՠշ՜ձզէձ ի՜կ՜ջբ՜տ, չ՜ոձ ազ ժ՜ջզ պ՜՞-

ձ՜յ բջ ակՠա իճխկ ՝տ՜՝ՠջ զ իզսոզոճհ զ՝ջճս ՜շ 

իձմՠ՜է ՠս ճջյբո ապՠջՠս պ՜ջ՜՝ՠջ ակՠա ՜ձ՟ճսէ ըճղ-

պ՜ձկկ՜կ՝փ Յճջե՜կ հ՜հձ ե՜կ՜ձբ՜տ ապզս ճսձզէ ժ՜ջզ 

՝՜խլ՜հ՜տ, տ՜ձազ մբջ պՠխզ զձմ զ պճսգձնՠ՜ձ ճսջ խրխ-

բ՜տ ՠս ճմ ՞զղՠջ զձմ հճջճսկ ձձնՠէ ժ՜ջզռբ՜տ, ազ կզ 

տ՜ձ ակզ հ՜շ՜ն ծՠյՠէ վճսդ՜հզձ ձՠխ՜շզդ ՟զյճս՜թտ 

ՠս ճմ ոյ՜ոՠ՜է կձ՜հզձ զջՠջ՜ռ իճհէտ չղպ՜ռ, մբջ յ՜ի 

ճջ ճմ ՝՜ըբջ աիճխկ ՠս ճմ աե՜կ, աճջ ճմ ծձղբջ ակՠա 

ըճջղ՜ժ պ՜յ՜ը՜շձփ Ոս՛ջ բ Եջՠկզ՜, ազ հՠջժ՜ջ՜-

լզտո հրջզձՠոռբ զ չՠջ՜հ կՠջ ճխ՝ո ՜ջպ՜ոճս՜ռ ՠս Ե-

ո՜հզ, ազ ձոպՠ՜է է՜ռռբ ակՠա ՠս ՜ղը՜ջիՠոռբ, չ՜ոձ 

ազ կ՜ջ՟՜՟բկ ՞՜ա՜ձտձ ՜հձճտզժ հՠպ գկ՝շձՠէճհ աՠջժ-

ջճջ՟ձ Հ՜՝բէ ՠս զ ՟՜ղպզ ՜ձ՟ ոյ՜ձ՜ձՠէճհ աչժ՜հձ 

ը՜մ՜ժզջ զ յ՜իճռ Սճսջ՝ ը՜մզձ: Ի ի՜ա՜ջ ՠջժճս ի՜-

ջզսջ ԺԹ (1770) դճսզձ Հ՜հճռ զ պ՜ոձՠջճջ՟ճսկձ ոՠյ-

պՠկ՝ՠջզ, հ՜սճսջ ճսջ՝՜դճս (ի՜ձ՞ճհձ ժՠձ՜ջ՜ջզձ կՠջ 

ի՜ձ՟զյՠէճչ ձկ՜ ձ՜ի՜պ՜ժճսդՠ՜ձձ ի՜ձ՟բո) զ չ՜-

խզսձ հճջե՜կ աղ՜՝՜դ՜ռՠ՜էձ զ ժՠձ՜ռ ի՜ձ՞ճսռ՜տ զ 

Տբջ ի՜ձ՞ոպՠ՜ձ ՜սճսջ ղ՜՝՜դճս, ՟՜ջլ ՜շզձ ձճհձ ՜-

ջՠձ՜շճսղպ ՞՜ա՜ձտձ ըզա՜ըՠէճչ զ չՠջ՜հ կՠջ ՠս 

արջձ ճխնճհձ ըճղպ՜ձկՠէճչ ա՜հո զձմ յ՜ի՜ձնՠէճչ ժ՜կ 

ա՜հձ: Զզ զ ՝՜ռ ՜ոՠէձ կՠջ, յ՜պծ՜շ հօ՟ՠէճչ ձզսդՠո-

ռՠձ կՠա ամ՜ջզո բ կձմ հ՜հո չպ՜ձ՞ ժ՜հ՜տ պ՜՞ձ՜յՠ-

՜է ՠս ժճղժճծՠ՜է ճմ յ՜ժ՜ո տ՜ձ ա՜սճսջո պ՜ոձ կ՜իճս 

՜ժձ ժ՜էՠ՜է տ՜ձ ժՠձ՜ռփ Աձ՟բձ ժջժզձ իբձտ ՠս ՜ոյ՜-

պ՜ժկճսձտ ՜ձ՟ջ ՜շՠ՜է տ՜ձ աձ՜ըճջ՟ո յ՜ղ՜ջճսկձ 

ձճռ՜ ՜սՠէզ տ՜ձ ատ՜շՠջզսջ ՜ջո ոջզժ՜հո ՠս ՜ջզսձ՜-

թ՜ջ՜սո: Ես ՜շ ՜հո զ թճսվո կՠթ ՜ձժՠ՜է ՜հձճսիՠպՠս 

զ ՞ՠջՠակ՜ձ չ՜ջժբ՜տ ակՠա, տ՜ձազ ճմ ազո ՠսՠդ, ՜հէ 

՜խտ՜պ ՜շձՠէ ակՠա ըճջիբզձ ՠս կզձմ ՜հոյբո ոյ՜շՠ-

ռ՜ձ ՜շ զ կբձն ՝՜ջզտձ ՠս ի՜պ՜ս ՜ա՜պճսդՠ՜ձ չո-

պ՜իճսդզսձ: Յ՜հձե՜կ աա՜ջկ՜ձ՜էզոձ ձՠջ՞ճջթՠ՜ռ, 

չ՜ոձ ազ ոճչճջ բ ձ՜ հ՜ձ՜ժձժ՜է ե՜կ՜ձ՜ս ձՠջ՞ճջթՠէ 

աիջ՜ղ՜էզո ՠս ՟՜ջլճսռ՜ձՠէ ահ՜հ՞ աոպճսՠջո կ՜իճս, 

ճջյբո ՠս ՜ոպ ղջնՠ՜ռ աոզջպո ձճռ՜ զ տ՜խռջճսդզսձ 

ՠս աըճջիճսջ՟ո ձճռ՜ մ՜ջ զ ՝՜ջզփ  

Ոմ ՝ճէճջտձ կզ՜ձ՞՜կ՜հձ, ՜հէ ՠջՠսՠէզտ ճկ՜ձտ զ 

ձճռ՜ձբ ՠս ՜հոյբո ե՜կ ՞պՠ՜է կՠջ ի՜ձ՟ՠջլ ի՜ջ՝ զ-

կճչ գոպ կ՜ջկձճհ՚ Մ՜ջժճո ՜ձճսձ Ան՜յ՜ի տ՜ի՜ձ՜-

հզձ, ճջ բ ՠխ՝՜հջ ՠշ՜կՠթզ ի՜հջ՜յՠպզձ, ՜ձժ՜տ զ ծ՜-

ձ՜յ՜ջի, ճջ ՜շ՜նձճջ՟ՠ՜է ՝ՠջբջ ակՠա հ՜ոպճս՜թ՜-

յ՜ի տ՜խ՜տձ ժճմՠռՠ՜է Ապ՜ձ՜հ: Բ՜հռ ՝ձ՜ռ զ Սզո 

ի՜ջ՜ա՜պձ զկ, գոպ կ՜ջկձճհ` Գջզ՞ճջ ՜ձճսձ ՟յզջ 

ի՜ձ՟ՠջլ ՠշՠ՜ժ ոպՠխ՜կ՝տձ զսջ ՠսո ՠս ՝ճէճջ ՜դճշ՜-

հզձտձ կձ՜հզձ ՜ձ՟ զ Սճսջ՝ ՜դճշձ զ՝ջՠս ճջ՟զտ աջժՠ-

՜էտ զ իրջձ պՠոճսդՠձբ: Իոժ հճջե՜կ Տՠ՜շձ ղձճջիզս 

ի՜ո՜տ ե՜կ՜ձՠռ՜տ ՠս զնՠս՜ձո ժ՜է՜տ հ՜ոպճս՜թ՜ը-

ձ՜կ տ՜խ՜տձ Ապ՜ձզ՜հ, ՜ձ՟բձ զ՝ջ ղճսձմ ՜շՠ՜է ի՜ձ-

՟՜ջպՠռ՜տ զ ոջպ՜պջճվ էզձՠէճհ ՠս ՜ջտ պՠխսճհձ կՠ-

թ՜յբո կճջկճտբզձ զ չՠջ՜հ ըխծ՜էզ ժՠջյ՜ջ՜ձ՜ռ կՠ-

ջճռ ՠս հ՜խ՜՞ո ՜խբպ՜հՠխլ ՟զյճս՜թճհձ ղձճջիբզձ ճմ 

ո՜ժ՜ս կըզդ՜ջճսդզսձ: Սզջՠէզտձ կՠջ ՜ոպճս՜թ՜ոզ-

ջ՜ռձ ՟՜ոտ վ՜ջ՜պՠէճչ ՞ճհձ զձմ ա՜ձվ՜ջ՜պՠէզ 

պջպկճսդզսձո ոջպզռ կՠջճռ, ՠս ոպզյՠռզձ ակՠա էզձՠէ 

ե՜շ՜ձ՞ ի՜հջ՜յՠպ՜ժ՜ձ ՜դճշճհձ, ճջ ՠս վճսդ՜ռճս-

ռզձ աձ՜ը՜հզղՠռՠ՜է թՠջճսձզ տ՜ի՜ձ՜հձ աի՜ջ՜ա՜պձ 

ՠջբռ չբի՜յՠպ՜ռ ՠս աթձրխձ զկ գոպ կ՜ջկձճհ զ Կճո-

պ՜ձ՟ձճսյրէզո, ճջ բ կ՜հջ՜տ՜խ՜տ ՠս ՜ջտ՜հ՜ձզոպ 

՜շ զ իջ՜կ՜ձ ի՜ձՠէ հզձտձ՜ժ՜էբձ Ս՜ջ՜ժզձ՜ռսճռ 

գոպ ՝ձ՜սճջՠ՜է թզոզ: Ես ՜հոյբո ՟՜շձ ՠս ՝՜ակ՜-

չջ՟ճչ ե՜կ՜ձ՜ժզ ՠխՠս ՜ս՜ջպճսկձ ոճջ՜, ճջճհ աոժզա-

՝ձ ՠ՟՜տ զ Բՠջզ՜հ ՠս ի՜ոճսռ՜տ հ՜ձժ զ ի՜հջՠձզ ՞՜-

ս՜շո կՠջ զ Սզո զ կբն ՜ձ՟զձ՜ո՜ջ՜ո ՞ՠջ՜կ՝զթ ոջ-

՝ճռ ՞՜իզձ Կզէզժզճհփ Ոսոպզ, ՜խ՜մՠկ ալՠա ոզջՠէզտ 

զկ, գձժ՜է՜ջճստ ոզջճչ ա՜ղը՜պճսդզսձո կՠջ զ՝ջ զ 

պ՜պ՜ոժբ դճսա ՠս ժ՜կ զ կճջՠձսճհ ը՜խճխ տ՜խՠէճչ ՠս 



 

ի՜հռՠռբտ զ Քջզոպճոբ մ՜շձՠէ ՜ձպՠո աՠջժո չ՜ոպ՜-

ժճռ զկճռ ՠս ՜ջե՜ձ՜ռճսոռբ ակՠա ՜ձպջպճսկ ՠս հ՜ջ՜-

աճս՜ջծ ՝ՠջժջ՜ձրտ վ՜շ՜սճջՠէ ա՜կՠձ՜ոճսջ՝ ՜ձճսձձ 

զսջ. ճջճսկ վ՜շտ, յ՜պզս ՠս ՠջժջյ՜՞ճսդզսձ հ՜սզպՠ-

՜ձո. ՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

2՜ 0ջզձ՜ժՠռՠ՜է ՠխՠս ո՜ ՜կՠձ՜ձճս՜ոպ՚ Կզջ՜-

ժճո, դ՜ջկ՜պ՜ջ հ՜՝ՠխ՜հբ Ապ՜ձ՜ռսճհ, զ դճս՜՝ՠ-

ջճսդՠ՜ձ Աջ՜կՠ՜ձո պճիկբ ՌՄԼԴ (1785) հճսէզոզ Է (7) 

զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ պՠ՜շձ ՞ՠջ՜կ՜տճսջ ժ՜դճխզժճ-

ոզփ 
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Կ. Պրէզո ՌՄԿԷ — 1818 

ԹԵՐԹ՚ 56. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜՝, 2՝, 56՜՝փ ՊՐԱԿ՚ 1×5+Ա—
Ե×10+1×1փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՞թՠջճչ, էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒ-
ԹԻՒՆ՚ 23,8×17,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 25փ 
ԿԱԶՄ՚ թ՜խժ՜դճսխդ, կզնճսժգ՚ ոպճս՜ջ՜դճսխդ, դզժճսձտզձգ՚ ժ՜-
ղզ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդփ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ժ՜ակգ՚ կ՜ղճս՜թ, տՠջթճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 2՜ Մՠժձճսդզսձ կ՜ջ՞՜ջբճսդՠ՜ձձ Յօձ՜ձճս 

՜ջ՜ջՠ՜է պՠ՜շձ Եվջՠկզ չ՜ջ՟՜յՠպզ Սոՠռսճհ՚ ճ-
ջ՟սճհ պբջ Մ՜ջժճոզ, ՠխ՝րջ պՠ՜շձ ՞ՠջ՜ի՜ձծ՜ջ 
Գ՜՝ջզբէ ոջ՝՜ա՜ձ ժ՜դճխզժճոզ Սջ՝ճհ Տ՜ձձ Կզէզ-
ժզճհ, զ ըձ՟ջճհ պՠ՜շձ Թդբճ՟ճջճոզ չ՜ջ՟՜յՠպզձ 
Սոՠռսճհ ՠս ՜հռՠէճսզ կՠթզձ Աձպզճտ՜հ, հ՜կզ ՌՄԺԸ 
(1769) 

Տՠո լՠշ. 1271, 2՜—24՜. Յշն՝./3՜—5՝փ ՜—՞/6՜—

53՜փ Յզղ./53՜—4՝փ 

Բ. 55՜՝ Դ՜ո՜ժ՜ջ՞ճսդզսձտ ժ՜դճխզժճո՜ռ ոջ-

՝ճհ պ՜ձձ Կզսէզժզճհ — Յ՜կզ Տՠ՜շձ 1440 Ա. պբջ Գ-

ջզ՞ճջ Ա Մճսո՜՝ՠժՠ՜ձ... 1796 ԼԷ. պբջ Կզջ՜ժճո, ճջ 

ժ՜հ ՜հեկ ՠս չ՜ջբ ազղը՜ձճսդզսձ, ճջճճհ Տբջ պ՜ռբ 

ժՠ՜ձո ՠջժ՜ջո. ՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

2՜ Ըձ՟րջզձ՜ժՠ՜է զ Պրէզո, զ իճ՞ՠոձճհռ ՟յջճռո 

Մզն՜՞զսխզ, հ՜կզ Տՠ՜շձ 1818, ՟ՠժպ[ՠկ՝ՠջզ] 20 զ 

յ՜պջզ՜ջգճսդՠ՜ձ պՠ՜շձ Պօխճոզ ՜ոպճս՜թ՜ղձճջի 

՜ջտՠյզոժճյճոզփ 

55՝ Ք՜ձազ ոջ՝՜ա՜ձ ժ՜դճխզժճոո ՜հո (Կզջ՜-

ժճո) զ չ՜խճսռ ժճջթ՜ձՠ՜է ա՜ջտճսձ՜ժ՜ձ պ՜ծ՜ջձ 

Սոճհ աՍճսջ՝ձ Սճվզ՜ չՠջոպզձ իզկձ՜ջժՠ՜է ղզձՠ՜ռ զ 

վ՜շո Հրջձ զկ՜ոպճսդՠ՜ձփ Վ՜ոձ ճջճհ իջ՜կ՜ձ՜ս ձճ-

ջ՜ ՠժՠ՜է ՜հոջ պբջ Յօի՜ձձբո ՜ոպճս՜թ՜ջՠ՜է ՠս ՞ՠ-

ջ՜ի՜ձծ՜ջ ՜ջտՠյզոժճյճոձ զ ՞ճջթ ձճսզջ՜ժճսդՠ՜ձ, 

ճջ ճսձբջ ՜շ զձտձ ա՝ճսձ ՞՜խ՜վ՜ջ ՜հոկզժ ՞ջտճհո ՠս 

գոպ զսջճսկ ՜ձձ՜ը՜ձլ ՝՜ջճսռձ ՠ՟ օջզձ՜ժՠէ ՠս ՜-

շ՜տՠէ պբջ Յօի՜ձ կ՜տջ՜ոճսձ տ՜ի՜ձ՜հզձ, ճջ զ Յբր-

՟բկզղ, զ դճսզձ Հ՜հճռ ՌՄԿԷ (1818)փ 

Ոչ Սճսջ՝ Հճ՞զ կպ՜ռ ՜ձի՜ո, 

Զ՞՜ձլ ղձճջի՜ռ տճռ կզղպ ՝՜ձ՜ո, 

Աշ՜պ՜՝՜ջ ի՜հռճխ՜ռ պ՜ո, 

Աձրդ գձպզջ՚ տՠա ըոպ՜ձ՜ո:// (28՝) 

Քՠս հ՜նճխՠ՜է ժ՜պ՜ջ ՠի՜ո 

Ք՜շզռ ՞էըճռ ձ՜ըժզձո ՜հո 

Ձՠշձ ՜ձժ՜ձՠկ կպրտ պի՜ո 

Եջ՝ ոճհձ կ՜պՠ՜ձ գոպ լՠշձ՜ի՜ո, 

Ոջ գձդՠշձճսո ՠս ըջ՜ը՜ձ՜ո, 

Կ՜դճխզժճո Եվջՠկզո ՜հո, 

Ծձճխ՜ռ զկճռ ճխճջկզ պ՜ոփ 

Ես ՜հեկՠ՜ձ պՠ՜շձ—պՠ՜շձ Կզջ՜ժճո ՞ՠջ՜ի՜ձ-

ծ՜ջ ժ՜դճխզժճոզձ Տբջ Աոպճս՜թ ժՠ՜ձո ՠջժ՜ջո յ՜ջ-

՞ՠսՠոռբ ՠս հ՜դճշձ զսջ ոճսջ՝ձ, ճջ զ Կզսէզժՠ՜ձձ Սզո 

ի՜ոպ՜պՠոռբ. ՜կբձփ 
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 ԺԴ — XIV 

ԹԵՐԹ՚ 317—1. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜, 318 (դշզմտ՚ 188)փ ՊՐԱԿ՚ Ա—
ԻԷ×12 (ԻԷ 4) +1×1փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 23,5×16փ ԳՐՈՒ-
ԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 26փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ 
ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ժ՜յճհպ ժպ՜ս, 
էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 2՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջփ 
Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ՝՜ակՠջ՜ձ՞փ 

 

 
 



ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճսփ Ժ—
ԺԱ ՟՟., 2 (Ա—Բ)+2 (Գ—Դ), ոպ՜ռճս՜թ 2 դՠջդՠջզ գձ՟ՠջժ՜հ-
ձ՜ժզ ՠաջ՜ի՜պճսկզռ ՠս գձ՟է՜հձ՜ժզ ՠջժպ՜ժճսկզռփ Մ՜՞՜-
խ՜դ, ՠջժոզսձ, ՝ճէճջ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ Կ՜ջ՟՜է Դ՜—Բ՜ «///-
ազո մ՞զպՠէփ Ես ՜ոբ ռձճո՜ հճջե՜կ ՜շ՜տՠռզ ալՠա ՜շ՜ձռ տո՜-
ժզ... ձոպզռզ Ոջ՟զ կ՜ջ՟ճհ գձ՟ ՜ն[կբ]///» (ԻԲ 35—69)փ (Ի 
ոպճջզձ էճսո՜ձռո ի՜կ՜՝՜ջ՝՜շ) 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդզսձ պՠո՜թ, ըճսձ՜ռ՜թփ 
Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ կ՜ղճս՜թ:  

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 2՜—317՝ Ի ըձ՟ջճհ ոջ՝՜ա՜ձզ չՠջ՜պՠոճխզ 

՞ՠջ՜իշմ՜ժ Տ՜ձձ Սզսձՠ՜ռ պբջ Սպՠվ՜ձճոզ ՜ջ՜-
ջՠ՜է Հ՜ս՜տճսկձ կՠժձճսդՠ՜ձ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ կ՜ջ-
՞՜ջբճսդՠ՜ձձ Եաՠժզբէզ, ձճս՜ոպ Եո՜հՠ՜ չ՜ջ՟՜-
յՠպզ Հ՜հժ՜աՠ՜ձ պճիկզ 

Տՠո լՠշ. 1240, 81՜—210՝. Ըձթ՜հ՜ժ՜ձ/2՜—3՜փ 

Յշն՝./3՜—6՝փ § ՜—է/6՝—317՝փ Վՠջն՜՝՜ձճսդզսձ, Թճսխդ 

գձթ՜հ՜ժ՜ձ, Պ՜պ՜ոը՜ձզ/մզտփ 
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Կճոպ՜ձ՟ձճսյրէզո ՌՃՀԴ — 1725 

ԹԵՐԹ՚ 219. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—4՝, 5՝, 8՝, 9՜, 206՜—19՝փ 
ՊՐԱԿ՚ 1×4+Ա—ԺԸ×12 (Ա 13, ԺԷ 10)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒ-
ԹԻՒՆ՚ 23,5×16փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 34փ 
ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜-
շգ՚ ղՠջպ՜ա՜ջ՟ կՠպ՜տոփ 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Տՠոզէ Եաՠժզբէզ՚ 9՜փ Կ զ ո ՜ -
ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 10՜փ Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚  6՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ -
ա ՜ ջ ՟ ՚ պ՜ծ՜ջ, ՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջփ Գ ճ հ -
ձ ՠ ջ ՚ ճոժզ, ժ՜ջկզջ, ժ՜ձ՜մ, ՟ՠխզձ, ժ՜յճհպ, ոՠս, կճըջ՜՞ճհձ, 
՟՜ջմձ՜՞ճհձփ  

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ժ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ դՠդՠս՜ժզ կ՜ղճս՜թ, ՠա-
ջՠջգ՚ տՠջթճս՜թփ 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 6՜—205՝ Ի ըձ՟ջճհ պՠ՜շձ Սպՠվ՜ձձճոզ 
Սզսձՠ՜ռ ձ՜ի՜ձ՞զձ չՠջ՜՟զպճխզ, ՜ջ՜ջՠ՜է Հ՜ս՜-
տճսկձ կՠժձճսդՠ՜ձ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ կ՜ջ՞՜ջբճսդՠ՜ձ 

Եաՠժզբէզ, ՠջն՜ձզժ չ՜ջ՟՜յՠպզձ հԵո՜հՠ՜հ Հ՜հժ՜-
աՠ՜ձ պճիկզ. 

Տՠո լՠշ. 1240, 81՜—210՝. Ըձթ՜հ՜ժ՜ձ/6՜՝փ 

Յշն՝./6՝—8՜փ § ՜—է/10՜—205՝փ Վՠջն՜՝՜ձճսդզսձ, Թճսխդ 

գձթ՜հ՜ժ՜ձ, Պ՜պ՜ոը՜ձզ/մզտփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

5՜ Մՠժձճսդզսձ կ՜ջ՞՜ջբճսդՠ՜ձձ Եաՠժզբէզ ՜-

ջ՜ջՠ՜է ՠջն՜ձզժ չ՜ջ՟՜յՠպզձ Եո՜հՠ՜հ, զ ըձ՟ջճհ 

պՠ՜շձ Սպՠվ՜ձձճոզփ Ես ՞՜խ՜վ՜ջճսդՠ՜կ՝ ի՜ոՠ՜է 

՜շ կՠա, հճջկբ րջզձ՜ժՠռՠ՜է, ՞էը՜պՠռՠ՜է ՠս պձ՜պՠ-

ռՠ՜է ՠխՠս գոպ ՞էըճռ ՠս ի՜կ՜ջճռ Աոպճս՜թ՜ղձմզձ, զ 

ձճս՜ոպբ ճսկՠկձբ զ վ՜շո ՜կՠձ՜կՠթզձ Աոպճս՜թճհ, 

հ՜կզ Տՠ՜շձ 1725 ՠս Հ՜հճռ ՌՃՀԴ, զ Կճոպ՜ձ՟զձճս-

յրէզոփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 5՜ Քջզոպճոզ թ՜շ՜ Թ՜՟բճո (՛) 

չ՜ջ՟՜յՠպփ 

1275 
Ե Ս Ա Յ Ի  Ն Չ Ե Ց Ի   

Մ Ե Կ Ն Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  Ե Զ Ե Կ Ի Է Լ Ի  
 ՉՀԱ — 1322 

ԳՐԻՉ՚ Աոզէ ոջժ., Յճչ՜ձձբո ՠջբռփ 

 

ԹԵՐԹ՚ 274+1. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜՝, 273՜՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԻԳ×12 (Գ 
13, Թ 11, ԺԵ 10)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 24,2×16,5փ ԳՐՈՒ-
ԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 30փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ 
ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ժ՜յճհպ ժպ՜ս, 
էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Մՠժձճսդզսձ Ասՠպ՜ջ՜ձզ Ժ—
ԺԱ ՟՟.փ 2 (Ա—Բ) + 2 (Գ—Դ), ոպ՜ռճս՜թ 4 դՠջդՠջզ գձ՟ՠջժ՜հ-
ձ՜ժզ ՠաջ՜ի՜պճսկզռ ՠս ՠջժպ՜ժճսկզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, 
՝ճէճջ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ Գ՜ «///Ես ազ ըճձ՜ջի՜՞ճհձոձ 
ճջճչ վջժ՜՞ճջթՠռ՜տձ ՟ճսաձ՜տՠ՜ զձմ ձղ՜ձ՜ժՠռ՜տ ճմ գոպ 
՝ձճսդՠ՜ձ ՝՜ձզձ էզձՠէ, գոպ ՜ջզճո՜ժ՜ձ հզկ՜ջճսդՠ՜ձռձ, ՜հէ 
գոպ ժ՜կ՜սճջ հ՜ձլձ՜շճսդՠ՜կ՝ պձ՜սջզձՠ՜է Աոպճս՜թձ Բ՜-
ձզ...»փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ժ՜ակզ ժ՜ղզձ դՠդՠս՜ժզ կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 1՞—272՝ Ի ըձ՟ջճհ պՠ՜շձ Սպՠվ՜ձճոզ Սզս-

ձՠ՜ռ ձ՜ի՜ձժզձ չՠջ՜յ՟զպճխզ ՜ջ՜ջՠ՜է Հ՜ս՜տճս-

կձ կՠժձճսդՠ՜ձ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ կ՜ջ՞՜ջբճսդՠ՜ձ Ե-
աՠժզբէզ, ՠջն՜ձզժ չ՜ջ՟՜յՠպզձ Եո՜հՠ՜հ Հ՜հժ՜-
աՠ՜ձ պճիկզ. 

Տՠո լՠշ. 1240, 81՜—210՝. Ըձթ՜հ՜ժ՜ձ/1՞—2՜փ 

Յշն՝./2՜—4՝փ § ՜—է/4՝—272՝փ Վՠջն՜՝՜ձճսդզսձ/272՝ 

(«Աջ՟, գոպ ի՜հռկ՜ձ ի՜ծճսդՠ՜ձ... ժ՜ջծ ՠս ի՜կ՜շ՜սպ պՠ-

ոճսդՠ՜կ՝»)փ Թճսխդ գձթ՜հ՜ժ՜ձ, Պ՜պ՜ոը՜ձզ/մզտփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

272՝ Ի դվզձ Հ՜հճռ ՉՀԱ (1322) հճսձզոզ զ կեժձփ 

Ես ի՜հռՠկ հ՜կՠձ՜հձզ ձՠջճսկձ ՞պ՜ձՠէ ոը՜է՜ձ՜ռ ՠս 

ըճղճջճսդՠ՜ձ, ձ՜ՠս ա՜ղը՜պ՜ոբջ ՠս ա՜շ՜պ՜կզպ 

չ՜ջ՟՜յՠպձ կՠջ՚ աՅճչ՜ձձբո հզղՠռբտ ՝՜ջզ ժ՜կրտ, 

ազ գոպ ՜ղը՜պ՜ձ՜ռձ աի՜պճսռճսկձ գձգ՜էռզ զ Տՠ՜շ-



 

ձբփ Ես ՟ճստ, ճՙչ ՜ղ՜ժՠջպտ ՝՜ձզո, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ՜-

հոկ ՜ոպճս՜թ՜հզձ պ՜շզո ՜սջզձ՜ժՠէճչ ժ՜կ ճսո՜ձՠ-

էճչ, հզղՠոնզտ աոճսպ ՠս ա՜ձյզպ՜ձ ՠս աՠխժՠէզ ո՜ջժ՜-

ս՜՞ո՚ աԱոզէ ՟յզջո, ճջ ա՞զջտո ՞ջՠռզ ՠս ակՠջ թձրխոձ, 

ճջ ՝՜աճսկ ՜ղը՜պճսդՠ՜կ՝ մ՜ջմ՜ջՠ՜է ՠձ զ իՠպ կՠափ 

Ահէ հզղՠոնզտ ահՠպզձ ՠս ավռճսձ ՞ջզմո՚ աՅճչ՜ձբո ՠջբ-

ռո, ճջ աԲ պՠպջձ ՞ջՠռ ՠս հզղ՜սխտ՟ ՜սջիձՠ՜է էզնզտ զ 

Քջզոպճոբ Աոպճսթճհ կՠջճհփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 1՝, 172՝ Գզջտո Սճսջ՝ Էնկզ՜թձ՜ բփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜ [Ի] ըձ՟ջճհ պՠ՜շձ Սպՠվ՜ձճոզ 

Սզսձՠ՜ռ ձ՜ի՜ձ՞զձ չՠջ՜՟զպճխզ... ՠջն՜ձզժ չ՜ջ՟՜-

յՠպզձ Եո՜հՠ՜ Հ՜հժ՜աՠ՜ձ պճիկզ — Յ՜ձլձ ՜շՠ՜է... 

պբջ՟ ոջ՝՜ա՜ձ ՠս տ՜ի՜ձ՜հ՜յՠպ՜ժ՜ձ/// (պՠո ըճ-

ջ՜՞զջ ՠս ոժզա՝գ 1՞)փ 
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Մ Ե Կ Ն Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  Ե Զ Ե Կ Ի Է Լ Ի  
 ԺԷ — XVII 

ԹԵՐԹ՚ 186. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—3՝, 173՝, 174՝, 175՝, 176՝, 
176՝, 177՜—86՝փ ՊՐԱԿ՚ 1×3+Ա—ԺԵ×12 (ԺԳ, ԺԴ, ԺԵ 10) 1×9փ 
ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՞թՠջճչ, «CB» էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 
21,5×16փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 28փ ԿԱԶՄ՚ 
՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ 
դճսխդ, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 4՜ — 176՜ Գզջտ կՠժձճսդՠ՜ձ Եաՠժզբէզ կ՜ջ-

՞՜ջբզձ ՜ջ՜ջՠ՜է Մՠթզ չ՜ջ՟՜յՠպզձ Եո՜հՠ՜հ, ճջ 
բջ զ Նզծ ՞՜ս՜շբձ ՠս բջ չ՜ջե՜յՠպ Մՠթզ Յրի՜ձձճս 
Ոջճպձՠռսճհձ, զ դճսզձ Հ՜հճռ ՉԾ ՠս Բ (1303) 

Տՠո լՠշ. 1240, 81՜—210՝. Ըձթ՜հ՜ժ՜ձ/4՝ 

Յշն՝./5՜—6՝փ § ՜—է/6՝—173՜փ Վՠջն՜՝՜ձ/174՜փ Թճսխդ 

գձթ՜հ՜ժ՜ձ/175՜փ Պ՜պ՜ոը՜ձզ/176՜փ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 5՜ Գզջտո Սջ՝ճհ Էնկզ՜թձ՜հ ՞ջտ՜-

պ՜ձձ բ, 1813փ 

1277 
Ժ Ո Ղ Ո Վ Ա Ծ Ո Յ  

Եջճսո՜խբկ ՌՃՀԴ — 1725 

ԳՐԻՉ, ՍՏԱՑՈՂ՚ Նՠջոբո Եձժզսջզ՜ռզփ 
ԹԵՐԹ՚ 147. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜՝, 146՝—7՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԺԳ×12 

(Դ 11, ԺԱ, ԺԲ 10, ԺԳ 8)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 22,5×17փ 
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձ, կզ՜ոզսձ՚ 131՜—46՜փ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 
33փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ՚ ժ՜ջկջՠջ՜ձ՞ ծձ-
ղ՜՟ջճղկճչ, կզնճսժգ՚ ոպճս՜ջ՜դճսխդ, ՜ոպ՜շգ՚ թ՜խժ՜դճսխդ, 
՟շձ՜ժզձգ՚ ՟ՠխզձ դճսխդփ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 2՜—131՜ Ի ըձ՟ջճհ պՠ՜շձ Սպՠվ՜ձձճոզ 

Սզսձՠ՜ռ ձ՜ի՜ձ՞զձ չՠջ՜՟զպճխզ, ՜ջ՜ջՠ՜է Հ՜ս՜-
տճսկձ կՠժձճսդՠ՜ձ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ կ՜ջ՞՜ջբճսդՠ՜ձ 
Եաՠժզբէզ, ՠջն՜ձզժ չ՜ջ՟՜յՠպզձ Եո՜հՠ՜հ Հ՜հժ՜-
աՠ՜ձ պճիկզ 

Տՠո լՠշ. 1240, 81՜—210՝. Ըձթ՜հ՜ժ՜ձ/2՜փ Յշ-

ն՝./2՜—3՝փ « ՜—է/3՝—131՜փ Վՠջն՜՝՜ձ, Թճսխդ գձթ՜հ՜-

ժ՜ձ, Պ՜պ՜ոը՜ձզ/մզտփ 

Բ. 131՝—45՝ [Բ՜ձտ Նՠջոզոզ Շձճջի՜էսճհ] 
1. 131՝—4՜ Ըձ՟ի՜ձջ՜ժ՜ձ ՟՜ս՜ձճսդՠ՜ձ 

Ս՜իկ՜ձ ի՜ս՜պճհ Հ՜հ՜ոպ՜ձՠ՜ռ ՠժՠխՠռսճհ ՞ջՠ՜է 

Նՠջոբո ժ՜դճխզժճո Հ՜հճռ զ ըձ՟ջճհ տջզոպճո՜ոբջ 
դ՜՞՜սճջզձ Հշճկճռ Էկ՜ձճսբէզ — Թբյբպ ՠս ՜խտ՜-
պճսդզսձ կպ՜ռ ՠս ՝՜ձզ ճմ պ՜ դճհէ... 

2. 134՝—7՜ Վ՜ոձ Հշճկճռ ՝՜ջՠյ՜ղպ զղը՜-

ձզձ ըձ՟ջճհ ՞ջՠ՜ռ ՜հո Խջ՜պ ՟՜ս՜ձճսդՠ՜ձ — Խճո-

պճչ՜ձզկտ ա՜կՠձ՜ոճսջ՝ աԵջջճջ՟ճսդզսձձ... 

3. 137՝—45՝ Նՠջ՝ճխՠ՜ձ զ Վՠջ՜վճըճսկձ ՜-

կՠձրջիձՠ՜է Աոպճս՜թ՜թձզձ ՜ո՜ռՠ՜է զ Նՠջոբոբ 
թձճխ՜ռ ըճոպկ՜կ՝ ձկզձ գձթ՜հՠ՜է թ՜շ՜հբ — Պ՜ջ-

պ՜ժ՜ձ ՟՜պզկ ժճսո՜ժ՜ձ ՜սճսջո պօձզ... 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

134՜ Ի ձճս՜ոպ, պջճսյ ՠս ՜ձ՜ջե՜ձ՚ Եձժճսջռզ 

կ՜իպՠոզ Ա՝ջ՜ի՜կզ ճջ՟զ պզջ՜ռճս Նՠջոբո ՜հո գձ՟-

ի՜ձջ՜ժ՜ձ ՠս ծղկ՜ջզպ ՟՜ս՜ձճսդզսձո ՞ջՠր ՠկ զ 

Սճսջ՝ Բՠդխՠիՠկ զ Ծձձ՟ՠ՜ձ պՠխձ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ, 

Ի դչ՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ ՌՃՀԳ (1724) հճսձզոզ ԻԸփ Ախ՜մՠկ 

ալՠա ճչ գձդՠջռօխ, հզղՠոնզտ ճխնճսձզս ՠս Հ՜հջ կՠխ՜հզս 

կՠխ՜յ՜ջպ գըցրխո ՠս թձօխ՜ռ զկճռփ 



146՜ Փ՜ՙշտ... Յ՜ս՜ջպ ՠս զ ժ՜պ՜ջ ՠի՜ո զ 

ոճսջ՝ ՞զջո զ Սճսջ՝ հԵջճսո՜խբկ տ՜խ՜տձ զ Սճսջ՝ Յ՜-

ժճ՝՜ չ՜ձզռձ, զ դչ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ Հ՜հժ՜ժ՜ձո պճկ՜ջզ 

ՌՃՀԴ (1725), ՜կոՠ՜ձձ հճսձվ՜ջզ Բ, զ ի՜հջ՜յՠպճս-

դՠ՜ձ Աոպճս՜թ՜պճսջ ժ՜դճխզժճոզձ ՠս զ Եջճսո՜խբ-

կ՜հ Ադճշճհո յ՜պջզ՜ջտ պՠ՜շձ Գջզ՞ճջզ չ՜ջ՟՜յՠ-

պզձ ՠս զ Գ՜խ՜պզճհ Սճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թձ՜հ չ՜ձտզռ 

՜շ՜նձճջ՟ճսդՠ՜ձ պՠ՜շձ Կ՜ջ՜յՠպ չ՜ջ՟՜յՠպզձփ 

Եո՚ Եձժճսջռզ կ՜իպՠոզ Ա՝ջ՜ի՜կճս ճջ՟զ պզջ՜ռճս 

Նՠջոբո ՜հո Մՠժձզմո հզղ՜պ՜ժ պվՠջ ՠկ զ տ՜խ՜տձ Էձ-

ժճսջզճհ զ Սճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թձ՜հ չ՜ձզռփ Ախ՜մՠկ հզ-

ղՠէ աի՜հջձ զկ՚ կ՜իպՠոզ Ա՝ջ՜ի՜կզձ ՠս ակ՜հջ զկ՚ 

կ՜իպՠոզ Եխզոզձ ՠս ժճխ՜ժռզձ զկ` Աձձ՜փ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 2՜ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Ախՠտո՜ձ՟ջ 

չ՜ջ՟՜յՠպ, ՌՃՂԹ (1750)փ 

1278 
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Խճպ՜ձ՜ձ  ՌՀԴ, ՌՂԳ՛ — 1625, 1644՛ 

Ս. Էնկզ՜թզձ   

ԳՐԻՉ՚ Ղ՜ա՜ջ (Ա 4՜—227՝), Իո՜ի՜ժ չջ՟. (Բ 179՜—
435՜)փ ՍՏԱՑՈՂ՚ Մճչոբո Խճպ՜ձ՜ձռզ ժդխ.փ 

ԹԵՐԹ՚ 438. մ՞ջճս՜թ՚ 1՝, 278՜՝, 435՝—38՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—
ԻԳ×12+Ա—ԺԴ×12 (ԺԴ 6)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 25,7×20փ 
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 35փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜-
ա՜ջ՟ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ժ՜ջկզջ կՠպ՜տո, էճս-
ո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 7՝փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 2՜, 279՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜-
ժ՜ձ՚ 279՜փ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջ, դշմձ՜՞զջփ 
Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — 1. Ա դճսխդ ՜շ Կճջձդ՜ռզո 
Պ՜սխճոզ ՜շ՜տՠէճհձփ Թ—Ժ ՟՟.փ 1 (ԱԲ) ոժա՝զռ, ոպ՜ռճս՜թ 1 
՜կ՝ճխն՜ժ՜ձ դՠջդզ գձ՟է՜հձ՜ժզ ՠջժպ՜ժճսկզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, ՠ-
ջժոզսձ, ՝ճէճջ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ Բ՜—Ա՜ «/// ը՜սոզ, 
ՠս ՜ոզռբ, դբ. Նաճչՠ՜է Յզոճսո... ՠդբ ՜ա՜պտ ՜կՠձՠտզձ ակզ իճ-
՞զ ՜ջ///» (ԺԲ 3—13)փ 2. Յճչի՜ձ Ոոժՠ՝ՠջ՜ձ, Մՠժձճսդզսձ Ասՠ-
պ՜ջ՜ձզձ Մ՜պդբզփ Ժ—ԺԱ ՟՟.փ 2 (Գ—Դ) չՠջնզռ, ոպ՜ռճս՜թ 3 
ժզռ դՠջդՠջզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, կզ՜ոզսձ, ՝ճէճջ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ 
Կ՜ջ՟՜է՚ Դ՝—Գ՜—Դ՜—Գ՝ «///Ես հճխ՟ճխ՟ո ՜շձբ ա՜կՠձՠոզձ 
հ՜շձճսէձ ՠսՠդ, ճջյբո Յճս՟՜ոձ ՠխՠձփ Իոժ ազ՜ջ՟ զռբ Մ՜պդբճո 
՜ոբ. Ես ՜հխտ... ազձմ զձմ մ՜ջ կճէՠժ՜ձձ ՞ճջթզռբ մ՝ՠջՠջ վջվճսջ 
գձ՟ ՝ՠջ՜ձձ, ՜հխ ա՜ձ՜ա՜ձճսդզսձձ պջ ///»: Տՠ´ո պյ. 
»Յճչի՜ձձճս Ոոժՠ՝ՠջ՜ձզ ... հԱսՠպ՜ջ՜ձ՜՞զջձ Մ՜պդբճո», 
Վՠձՠպզժ, 1826, Գ, բն 100—102 (Դ՜—ձ, պյ. մզտ): 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճսձ՜ռ՜թ, դՠջդՠջզ ՠաջՠջգ դճսէ՜ռ՜թփ 
Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ կ՜ղճս՜թ, ՠաջՠջգ՚ տՠջթճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 2՜—6՜ Մՠժձճսդզսձ ըճջ՜ձ՜ռ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ 

Մ՜պդբճոզձ — Մ՜պՠ՜ձտ ՜ոպճս՜թ՜՞զթտ... 

Բ. 6՜—7՜ Եժՠխՠռ՜ժ՜ձ յ՜պկճսդՠձբ — Աշ՜-

տՠ՜էտ բզձ ՠջժճպ՜ո՜ձ... 

Գ. 7՝—155՝ Ժճխճչճսկձ կՠժձճսդՠ՜ձ ոջ՝ճհ Ասՠ-

պ՜ջ՜ձզձ, ճջ գոպ Մ՜պդբճոզ զ ՝՜ձզռ զկ՜ոպճսձ 
չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ ՠժՠխՠռսճհ, ժ՜ջ՞ՠ՜է ՠս հրջզձՠ՜է 
՟զսջ՜ի՜ո գձդՠջռճխ՜ռփ Աշ՜նզձձ. Նՠջոբոզ Հ՜հճռ 
ժ՜դճխզժճոզ, զ ըձ՟ջճհ ձճջզձ ՠխ՝՜սջ Գջզ՞ճջզոզ 
չՠջ՜՟զպճխզ Հ՜հճռ 

Տՠո լՠշ. 1253, 15՜—353՜. Ըձթ՜հ՜ժ՜ձ/7՝—10՜փ 

՜/10՜—59՝փ ՝/59՝—96՝փ ՞/96՝—128՜փ ՟/128՜—55՝փ 

Դ. 156՜—277՜ Մՠժձճսդզսձ Ղճսժ՜ոճս Ասՠպ՜-

ջ՜ձզ, ՜ջ՜ջՠ՜է Ի՞ձ՜պզճոբ չ՜ջ՟՜յՠպբ զ ըձ՟ջճհ 
Գջզ՞ճջզ Հ՜հճռ ժ՜դճխզժճոզ (ըճջ՜՞զջգ՚ 156՝, 
158՜) 

Տՠո լՠշ. 1246, 163՜—306՝. Ց՜ձժ/156՜՝փ 

Նը՟./156՝—7՝փ § ՜—զ՟/158՜—277՜փ Ըձթ՜հ՜ժ՜ձ/277՜՝փ 

Ե. 1. 279՜—82՜ Աշ՜ն՜՝՜ձճսդզսձ կՠժձճս-

դՠ՜ձ [Յ]ճչ՜ձձճս Ասՠպ՜ջ՜ձզ — Ոմզձմ գխլ՜էզ ՞ճէ 

տ՜ձ աոզջՠէՠ՜ռձ էռճսռ՜ձՠէ ազխլո... 

2. 282՜—435՜ Եջ՜ձՠէճհձ Ն՜ձ՜հզ Աոճջճռ 

չ՜ջ՟՜յՠպզ Մՠժձճսդզսձ Յճչի՜ձձճս ոջ՝ճհ Ասՠպ՜-
ջ՜ձզձ 

՜. 282՜—367՜ [Հ՜պ՜թ ՜շ՜նզձ] — [Բ՜ձ.] Ի 

ոժա՝՜ձբ բջ Բ՜ձձփ [Մՠժձճսդ.] Պ՜ջպ բ կՠա հզոժզա՝՜ձ 

ծ՜շզո ձժ՜պՠէ... 

՝. 367՜—435՜ Եջ՜ձՠէճհձ Ն՜ձ՜հզ ի՜պ՜թ ՠջ-

ժջրճջ՟ Յճչի՜ձձճս ՜սՠպ՜ջ՜ձմզ — [Բ՜ձ.] Էջ ճկձ 

իզս՜ձ՟ Ղ՜ա՜ջճո զ Բՠդ՜ձզ՜հ...փ [Մՠժձճսդ.] Սճչճ-

ջճսդզսձ զոժ բ ոջ՝ճռ, ճջ ՝ճսշձ ի՜ջՠ՜է ՠձ... ՜ջե՜ձ՜-

սճջՠոռճստ չՠջ՜շ՜տՠէ ավ՜շո Հ՜սջ ՠս Ոջ՟սճհ ՠս Հճ՞-

սճհձ Սջ՝ճհ... ՜կեձփ 

Տՠո պյ. «Ն՜ձ՜հզ Աոճջսճռ չ՜ջ՟՜յՠպզ Մՠժձճսդզսձ 

Յճչի՜ձձճս Ասՠպ՜ջ՜ձզձ», Վՠձՠպզժ, 1920փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

277՝ (Ա) Փ՜ՙշտ ՠշ՜իզսո՜ժ ՜ձլ՜ձռ...փ Գջՠռ՜ս 

՞զջտո ՜հո ՠս ՜ոպճս՜թ՜հզձ պ՜շո ՠս իճ՞ճհ ՠս կ՜ջկ-

ձճհ վջժճսդզսձո, զ դճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձո Հ՜հճռ Մՠթ՜ռ 

ՌՀԴ (1625), զ չզծ՜ժո Սպ՜դբզ զ հՠջժզջո Ած՜ձ՜ձճս 

զ ՞ՠ՜սխո Խճպ՜ձ՜ձ, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սճսջ՝ Աոպճս՜-

թ՜թձզո, զ ըձ՟ջճհ Մճչոբո տ՜ն ջ՜՝ճսձ՜յՠպզձ, էռՠ՜է 

ղձճջիզս զկ՜ոպճսդՠ՜կ՝ ՠս ՜շ՜սՠէՠ՜է ՜կՠձ՜հձ ՞ճջ-

թճչտ ՜շ՜տզձճսդՠ՜կ՝փ Աջ՟, ՜խ՜մՠկ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ 

աի՜ջո ՠս աՠխ՝՜ջո, աչ՜ջ՜՟յՠպո ՠս ատ՜ի՜ձ՜հո ՠս 

կ՜ժ՜ռճսո զկ՜ոպճսդՠ՜ձռ, հճջե՜կ գձդՠշձճստ, ժ՜կ 

՜սջզձ՜ժբտ` աոջ՝՜ոձճսձ՟ ՠս յ՜պճս՜ժ՜ձ Մճչոբո 

ջ՜՝ճսձ՜յՠպձ ՠս աթձրխո զսջ հզղՠոնզտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ 



 

հ՜խրդո լՠջփ Ըձ՟ ձկզձ ՠս աձճս՜աՠ՜էո հզկ՜ոպճսդՠձբ 

ՠս այ՜ժ՜ոՠ՜էո զ ՞ճջթճռ ՝՜ջՠ՜ռ ապ՜ջ՜ժճսոՠ՜էո՚ 

Ղ՜ա՜ջ տՠջճխ ՞ջճհո ՠս աթձօխո զկ հզղՠոնզտ զ Տբջ ՠս 

՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ զ Տՠ՜շձբ կՠջկբ, ճջճսկ պ՜ռճստ ՞ճ-

իճսդզսձ ՠս վ՜շտ ՜հեկ ՠս ՜ձաջ՜ս հ՜սզպՠձզս. ՜կբձփ 

367՜ (Բ) Ախ՜մՠկ ՠս ՠո, ՠխժՠէզո, հզղՠէ ՜խրդզստ 

ակՠխ՜յ՜ջպ ՞թճխո, հզղՠռբտ. հզղՠ՜է էզռզտ զ Քջզոպճ-

ոբփ 

435՜ Փ՜ՙշտ...փ Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս Մՠժձզմ Գ. ՞էճսը Ա-

սՠպ՜ջ՜ձ՜ռ իջ՜կ՜ձ՜ս պՠ՜շձ Մճչոբո ժ՜դճխզժճոզ, 

հԱդճշձ ՞ՠջ՜՞՜ի Սճսջ՝ Էնկզ՜թձզ, ճջ ՠխՠս ժջժզձ էճս-

ո՜սճջզմ ՜ա՞զո ՠս ժ՜ջ՞զո կՠջճհփ Ես ձճջճ՞ՠ՜ռ աՍճսջ՝ 

Ադճշձ Էնկզ՜թզձփ Ես ա՜հո ՞զջտո ՞ջՠէ ՠպ ՠս ՠ՟ հզղ՜-

պ՜ժ զ Սճսջ՝ Ադճշձ, ազ ՠէռբ ՜ձպզ ճսջբտ ՠս կզ ճտ զս-

ջ՜ռճսոռբ ահզղ՜պ՜ժո իօջձ ոջ՝ճհ, ՜հէ զ ձկ՜ ժ՜ռռբ ՠս 

կձ՜ոռբ հ՜սզպՠ՜ձփ Ի դվ՜ժ՜ձզո կՠջճսկ ՌԼԳ (1644) 

՜կզձ, լՠշ՜կ՝ Իո՜ի՜ժ՜հ չ՜ջ՟՜յՠպզձփ 

435՜ Աջ՟, զ դվ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձո կՠջճսկ ՌՃԼԳ 

(1684) ՜կզձ ա՜ոպճս՜թ՜ըրո պ՜շո ՜հո, ճջ ՞ՠջՠ՜է 

ՠխՠս զ Մ՜ջ՜ռ ՜ա՞բ, չՠջոպզձ ՞ձՠ՜է ՜ա՜պՠ՜ռ ՝՜-

ջՠյ՜ղպրձ ՠս ՜ոպճս՜թ՜ոբջ տ՜ի՜ձ՜հձ՚ պբջ Ասՠ-

պզոձ ՠս լջզ ՠս դ՜ջռ վճը՜ջզձզ ղձճջիՠ՜ռ Սճսջ՝ Ա-

դճշճհձ Էնկզ՜թձզ, ճջ բջ ոՠվի՜ժ՜ձ ձճհձ ի՜հջ՜յՠ-

պ՜ջ՜ձզձ, զ ՝՜ջՠջն՜ձզժ ոճսջ՝ իրջբձ՚ զ Մճչոբո ժ՜-

դճխզժճոբձ ՞թ՜՞ջՠէ պճսՠ՜է ՠս ՠ՟ՠ՜է հզղ՜պ՜ժ զ 

՟ճսշձ Սճսջ՝ Էնկզ՜թձզփ Ահեկ ՠսո, ժջժզձ ՜ձ՞՜կ, ի՜ո-

պ՜պՠռ՜ս լՠշ՜կ՝ Իո՜ի՜ժ չ՜ջ՟՜յՠպզ, ճջ բջ չՠ-

ջ՜պՠոճսմ Սճսջ՝ ճսըպզձ Թ՜՟ՠճոզ ՜շ՜տՠէճհձփ Ոջտ 

կզ ՜ձ՞՜կ չ՜հՠէբտ զ իճ՞ՠսճջ ՝ճսջ՜ոպ՜ձբո, հզղՠոնզտ 

ոջպզ կպօտ զ ՝՜ջզձ աՀՠջբկբջռզ պբջ Ասՠպզոձ ՠս 

աճջ՟զձ զսջ՚ ապբջ Կզջ՜ժճոձ, ՠս աշբզո Մճսջ՜պձ, ՠս 

աՎ՜ջ՟ը՜դճսձ՚ ժՠձ՜ժզռ պբջ Ասՠպզոզձ ՠս աՠխ՝՜հջ 

ձճջ՜՚ աՅճչի՜ձձբոձ ՠս աթձօխո ձճջ՜, աի՜հջձ՚ Աս՜՞ձ 

ՠս ակ՜հջ ձճջ՜՚ Ս՜շ՜հձ ՠս ա՜ս՜՞ ՠխ՝՜հջ ձճջ՜՚ 

աՄ՜ջ՞՜ջբձ ՠս ա՜հէ ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջո ձճ-

ռ՜փ Ահէՠս ավճտջ ճջ՟զ ձճջ՜` աՅճչ՜ո՜վձ ՠս աժձզ ձճ-

ջ՜` աԽ՜ձճսկձ ՠս ա՜կՠձ՜հձ ՜ա՞՜ժ՜ձո ձճռ՜փ Ես ճջտ 

հզղբտ՟, հզղՠ՜է էզնզտ զ Քջզոպճոփ 

Մզ ճտ ՜հոճսիՠպՠս հ՜ձ՟՞ձՠոռզ ի՜ձՠէ զ ՟ջ՜ձբ 

Սճսջ՝ Էնկզ՜թձզ ՜հէՠս՜հէ յ՜պծ՜շ՜ս, ազ կզ յ՜պե՜-

յ՜ջպ էզռզ ոճսջ՝ իրջձ՚ Մճչոբո իճ՞ՠսճջ պզջզձ, ճջ 

՜հձյբո ՝՜խլ՜ձրտ գձթ՜հՠ՜է բ Սճսջ՝ Էնկզ՜թձզ ոՠյ-

ի՜ժ՜ձփ Իոժ, ճջտ ՝՜ջՠյբո յ՜իՠոռՠձ, չ՜ջլո կՠթ՜-

յբո ՜շռՠձ զ Քջզոպճոբ Աոպճսթճհ կՠջկբ. ՜կբձփ 

Ի ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ Սճսջ՝ Էնկզ՜թձզ ոջ՝՜ա՜-

ձզձ Եխզ՜ա՜ջ ժ՜դճխզժճոզձ ՞ջՠռ՜ս զ դչզձ ՌՃԼԳ 

(1684) զ ձճհՠկ՝ՠջզ ԻԲ, լՠշ՜կ՝ Իո՜ի՜ժ չ՜ջ՟՜յՠ-

պզ Մ՜ժճսՠռսճհփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 2՜, 434՝ Գզջտո Սճսջ՝ Էնկզ՜թձ՜հ 

բփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ Ա՜, 1՜ Մՠժ-

ձճսդզսձ Ասՠպ՜ջ՜ձ՜ռձ Մ՜պդբճոզ, Ղճսժ՜ոճս, Յճչ-

ի՜ձձճսփ Ահէ ազո, (ա՜ձ՜ա՜ձ պ՜շՠջ)փ 438՝ Իսջ՜տ՜ձմփ 
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ԳՐԻՉ՚ Բ՜ջոՠխ ժջրձ՜սճջփ 
ԹԵՐԹ՚ 489+1 (ժջժ. 234). մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—4՝, 340՜—1՝, 

480՜—9՝փ ՊՐԱԿ՚ 4×1+Ա—Խ×12 (ԻԶ 9)+4×1+4×1: ՆԻՒԹ՚ 
դճսխդ, էճսո՜՞թՠջճչ ՠս էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 24,7×18,3փ 
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջ, ձրպջ՞զջ՚ 251՝—6՝փ ՏՈՂ՚ 
33փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟, ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ը-
պ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժպ՜սփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜-
ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ժ՜ակգ՚ տՠջթճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 5՜—9՝ Մՠժձճսդզսձ ըճջ՜ձ՜ռձ Ասՠպ՜ջ՜-

ձզձ — Մ՜պՠ՜ձտ ՜ոպճս՜թ՜՞զթտ... 

Բ. 9՝—11՝ Եժՠխՠռ՜ժ՜ձ յ՜պկճսդՠձբ — Աշ՜-

տՠ՜էտ բզձ ՠջժճպ՜ո՜ձ ՠս ՜հէ ՜ղ՜ժՠջպտ ՀԲ (72)... 

Գ. 12՜—339՝ Ժճխճչճսկձ կՠժձճսդՠ՜ձ ոջ՝ճհ Ա-

սՠպ՜ջ՜ձզձ, ճջ գոպ Մ՜[պ]դբճոզ ՝՜ձզռ զկ՜ոպճսձ 
չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ ՠժՠխՠռսճհ, ժ՜ջ՞ՠ՜է ՠս հրջզձՠ՜է 
՟զսջ՜ի՜ո գձդՠջռճխ՜ռփ Աշ՜նզձ. Նՠջոբոզ Հ՜հճռ 
ժ՜դճխզժճոզ զ ըձ՟ջճհ ձճջզձ ՠխ՝ճջ Գջզ՞ճջզոզ չՠ-

ջ՜՟զպճխզ Հ՜հճռ (Ըձթ՜հ՜ժ՜ձ) — Սզջճհ արջճսդզսձ 

՞ՠջ՜ա՜ձռ բ տ՜ձ ա՝ձճսդզսձ... 

՜. 15՜ [Գէճսը Ա — ՝՜ձ.] Գզջտ էզձՠէճհ Յզոճսոզ 

Քջզոպճոզ ճջ՟սճհ Դ՜սդզ, ճջ՟սճհ Ա՝ջ՜ի՜կճս [Մՠժ-

ձճսդ.] Զզձմ ըրոզ ՜սՠպ՜ջ՜ձզմո... 

՝. 24՜ [Գէճսը Բ — Բ՜ձ] Ես զ թձ՜ձՠէզ Յզոճս-

ոզ...փ [Մՠժձճսդ.] Ն՜ը ահՠխ՜ձ՜ժ թձձ՟ՠ՜ձձ... 

՞. 31՝ [Գէճսը Գ — Բ՜ձ] Յ՜սճսջոձ հ՜հձճոզժ ՞՜հ 

Յճ՞ի՜ձձբո Մժջպզմ... [Մՠժձճսդ.] Յ՜սճսջոձ հ՜հձճոզժ 

՜ոՠէձ ճմ... 

՟. 41՝ [Գէճսը Դ — Բ՜ձ] Յ՜հձե՜կ չ՜ջՠռ՜ս Յզ-

ոճսո հ՜ձ՜յ՜պձ... [Մՠժձճսդ.] Ես գձ՟՟բջ զ թձձ՟ՠձբ 

՜ձպզ... 

ՠ. 51՜ [Գէճսը Ե — Բ՜ձ] Ես պՠոՠ՜է Յզոճսոզ ա-

եճխճչճսջ՟ոձ...փ [Մՠժձճսդ.] Տՠո ա՜ձկՠթ՜ջ՞ճսդզսձ 

ձճջ՜... 

— 62՝ Լջճսկձ դՠջճհձ ի՜կ՜շրպ պՠոճսդՠ՜կ՝ ոջ-

՝ճհ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ, ճջ գոպ Մ՜պդբճոզ ի՜ս՜տՠ՜է 

ձճս՜ոպ չ՜ջ՟՜յՠպզ Յրի՜ձձճս Եաձգժ՜ռճռ, ճջ ՠս 



Ծճջթճջՠռզ ժճմՠռՠ՜է — Գՠջ՜յՠպզս ՠս ՝՜ջՠիշմ՜ժ 

ի՜հջ կՠջ... 

ա. 77՜ [Գէճսը Զ — Բ՜ձ] Զ՞ճհղ էՠջճստ ճխճջկճս-

դՠ՜ձ լՠջճսկ...փ [Մՠժձճսդ.] Յՠպ ա՜ղ՜ժՠջպոձ զ ՞՜-

՞՜դձ ՜շ՜տզձճսդՠ՜ձ... 

բ. 99՜ [Գէճսը Է — Բ՜ձ] Մզ ՟՜պտ, ազ կզ ՟՜պզ-

ռզտ...փ [Մՠժձճսդ.] Ըոպ Ե/5/ ՠխ՜ձ՜ժո զկ՜ձ՜կտ ա՜-

ո՜ռՠ՜էո... 

գ. 109՜ [Գէճսը Ը — Բ՜ձ] Ահէ զ՝ջՠս բն զ էՠշձբ...փ 

[Մՠժձճսդ.] Յճջե՜կ ոժզա՝ձ չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ՜ձո ՜-

ջ՜ջ... 

դ. 118՜ [Գէճսը Թ — Բ՜ձ] Ես կպՠ՜է զ ձ՜ս...փ 

[Մՠժձճսդ.] Ոմ զ իՠդ՜ձճոո կզղպ ՜շձբջ... 

ե. 128՝ [Գէճսը Ժ — Բ՜ձ] Եո ժճմՠռՠ՜է ՜շ զձտձ 

աՠջժճպ՜ոձՠոզձ ՜ղ՜ժՠջպոձ... [Մՠժձճսդ.] Ծ՜թժ՜-

՝՜ջ աղձճջի՜՝՜ղըճսդզսձ... 

ե՜ 144՜ [Գէճսը ԺԱ — Բ՜ձ] Ես ՠխՠս զ՝ջՠս ժ՜-

պ՜ջՠ՜ռ Յզոճսո այ՜պճսբջ...փ [Մՠժձճսդ.] Յճջե՜կ ճմ 

կզ՜հձ ա՝՜ձոձ... 

ե՝. 152՜ [Գէճսը ԺԲ — Բ՜ձ] Յ՜հձե՜կ ՞ձ՜ռ Յզ-

ոճսո գձ՟ ՜ջպճջ՜հոձ...փ [Մՠժձճսդ.] Ղճսժ՜ո զ ղ՜՝՜-

դճս ՠջժջճջ՟ճսկ... 

ե՞. 167՜ [Գէճսը ԺԳ — Բ՜ձ] Յ՜սճսջ հ՜հձկզժ ՠ-

էՠ՜է Յզոճսո...փ [Մՠժձճսդ.] Մզղպ ժ՜ջ՞զձ ՠս ե՜կ՜ձ՜-

ժզձ... 

ե՟. 180՝ [Գէճսը ԺԴ — Բ՜ձ] Յ՜հձկ ե՜կ՜ձ՜ժզ 

էճս՜ս Հՠջճչ՟բո...փ [Մՠժձճսդ.] Քձձՠէզ բ ձ՜ը, դբ՚ գձ-

՟բ՛ջ ճմ... 

եՠ. 187՝ [Գէճսը ԺԵ — Բ՜ձ] Յ՜հձե՜կ կ՜պՠ՜ձ 

՜շ Յզոճսո...փ [Մՠժձճսդ.] Ե՛ջ՝ կ՜պՠ՜ձ հճջե՜կ զ ՝զս-

ջճռ... 

եա. 194՜ [Գէճսը ԺԶ — Բ՜ձ] Ես կ՜պճսռՠ՜է վ՜-

ջզոռզտձ...փ [Մՠժձճսդ.] Սճտ՜ դբյբպ ի՜ժ՜շ՜ժ կզկՠ-

՜ձռ... 

եբ. 201՜ [Գէճսը ԺԷ — Բ՜ձ] Ես հՠպ Զ(6) ՜սճսջ 

՜շձճս Յզոճսո աՊՠպջճո...փ [Մՠժձճսդ.] Հ՜ջռ՜տձձՠէզ 

բ, ազ դբ հՠպ Զ չՠռ ՜սճսջ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜է բջ... 

եգ. 213՜ [Գէճսը ԺԸ — Բ՜ձ] Յ՜հձկ ՜սճսջ կ՜պՠ-

՜ձ ՜ղ՜ժՠջպտձ...փ [Մՠժձճսդ.] Մ՜ջ՟ժրջբձ զկձ ՜ը-

պ՜ռ՜ձ... 

եդ. 22՝ [Գէճսը ԺԹ — Բ՜ձ] Ես ՠխՠս զ՝ջՠս ժ՜պ՜-

ջՠ՜ռ Յզոճսո ա՝՜ձո...փ [Մՠժձճսդ.] Յ՜խ՜՞ո հ՜ծ՜ը 

ձ՜ը՜ձլճս... 

զ. 232՝ [Գէճսը Ի — Բ՜ձ] Ք՜ձազ ձկ՜ձ բ ՜ջտ՜-

հճսդզսձ ՠջժձզռ ՜շձ... [Մՠժձճսդ.] Դբկտ ՜շ՜ժզո ճմ 

պ՜ձ... 

զ՜. 241՜ [Գէճսը ԻԱ — Բ՜ձ] Ի՝ջՠս կրպ ՠխՠձ հԵ-

ջճսո՜խբկ...փ [Մՠժձճսդ.] Աշ ծ՜շ՟ ճմ ճսձզ յբպո... 

զ՝. 256 [Գէճսը ԻԲ — Բ՜ձ] Դ՜ջլՠ՜է յ՜պ՜ո-

ը՜ձզ ՠպ [Յզոճսո]...փ [Մՠժձճսդ.] Յ՜շ՜նձճսկձ ՜շ՜-

ժզձ պ՜ձճսձբջ ՜ո՜ռ... 

զ՞. 265 [Գէճսը ԻԳ — Բ՜ձ] Յ՜հձե՜կ ըրոՠռ՜ս 

գձ՟ եճխճչճսջ՟ոձ...փ [Մՠժձճսդ.] Ես ՠ՛ջ՝ հճջե՜կ ա՜հո 

՜կՠձ՜հձ... 

զ՟. 273՜ [Գէճսը ԻԴ — Բ՜ձ] Ես ՠէՠ՜է ՜ջպ՜տո 

Յզոճսո...փ [Մՠժձճսդ.] Ք՜ձազ ճմ էճս՜ձ ձկ՜ձ ՝ձ՜-

ժզմտ... 

զՠ. 286՜ [Գէճսը ԻԵ — Բ՜ձ] Յ՜հձե՜կ ձկ՜ձՠոռզ 

՜ջտ՜հճսդզսձ ՠջժձզռ... [Մՠժձճսդ.] Յ՜շ՜ն ՜ո՜ռՠէճռձ 

րջզձ՜ժ... 

զա. 297 [Գէճսը ԻԶ — Բ՜ձ] Ես ՠխՠս զ՝ջՠս ժ՜պ՜-

ջՠ՜ռ Յզոճսո...փ [Մՠժձճսդ.] Յճջե՜կ ա՜կՠձ՜հձ ժ՜պ՜-

ջՠէ՜յբո... 

զբ. 317՝ [Գէճսը ԻԷ — Բ՜ձ] Ի՝ջՠս ՜հ՞ ՠխՠս ըճջ-

իճսջ՟ ՜ջ՜ջզձ...փ [Մՠժձճսդ.] Խճջիՠռ՜ձ ոյ՜ձ՜ձՠէ 

աձ՜... 

զգ. 330՝—339՝ [Գէճսը ԻԸ — Բ՜ձ] Ես հՠջՠժճհզ 

ղ՜՝՜դճսձ...փ [Մՠժձճսդ.] Ն՜ըտ՜ձ տձձճսդզձ կպ՜-

ձՠէ... ՠս ղձճջիրտ ՜շ՜պ՜իՠխ յ՜ջ՞ՠսճխզձ՚ ՜կՠձ՜-

ոճսջ՝ Հճ՞ճհձ, ճջճսկ չ՜հՠէբ վ՜շտ... ՜կբձփ 

— Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ իՠխզձ՜ժզ պՠո լՠշ. 2687, 51՜. 

«Յրի՜ձ Եջաձժ՜հՠռզ ոյ՜ո՜սճջ ՝՜ձզ, ՝ձ՜ժՠ՜է զ չզծ՜ժ 

Սճսջ՝ ՜շ՜տՠէճհձ Թ՜՟բճոզ զ չձ՜ո Ծճջթճջճս... ՠխՠս ՞ջճս-

դզսձ ոճջ՜ զ դզս կ՜ջ՟ՠխճսդՠ՜ձ Տՠ՜շձ կՠջճհ Յզոճսոզ 

Քջզոպճոզ զ ի՜ա՜ջ ՠջՠտ ի՜ջզսջ պ՜ոձչՠռ»փ 

Դ. 342՜—480՜ Մՠժձճսդզսձ Ղճսժ՜հ Ասՠպ՜ջ՜-

ձզձ, աճջ ՜ջ՜ջՠ՜է բ Ի՞ձ՜պզճոզ ՠյզոժճյճոզ, զ 
ըձ՟ջճհ պՠ՜շձ Գջզ՞ճջզոզ Հ՜հճռ ժ՜դճխզժճոզ 
(342՝, 343՝) 

Տՠո լՠշ. 1246, 163՜—306՝. Ց՜ձժ /342՜՝փ Նը. 

/342՝—3՝փ § ՜—զ՟/343՝—479՝փ Ըձթ՜հ՜ժ՜ձ/ 479՝—80՜փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

92՝ Զիՠա՜իճ՞զ ՠս ա՜ձհ՜խդ վզէզոճվ՜հձ ակՠթ 

իշՠպճջձ ճսխխ՜վ՜շ Յճչի՜ձձբո Ծճջթճջՠռզ, ճջ 

աոճսջ՝ կ՜պՠ՜ձո կՠժձՠ՜է ղձճջիՠ՜ռ ՝՜ձ՜ոզջ՜ռ 

կ՜ձժ՜ձռ Սզճձզ, ՠս հճջե՜կ գձդՠշձճհտ հզղՠոնզտ զ Տբջ 

ձ՜ՠս ա՜յզժ՜ջ թջճխ ոճջզձ՚ աԲ՜ջոՠխ ՜՝ՠխ՜հո, ՜խ՜-

մՠկ հզղՠէ զ Տբջփ 

222՝ Զկՠխ՜սճջ Բ՜ջոՠխ ՞ջմզո հզղՠոնզտ հ՜խրդո 

լՠջ (ձկ՜ձ՚ 223՜, 226՝, 236՜)փ 

339՝ Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս ՠս ՜ս՜ջպՠռ՜ս աոճսջ՝ ՜սՠ-

պ՜ջ՜ձմզ Մՠժձճսդզսձո Մ՜պդբճո ՠս Ղճսժ՜ո զ տ՜-

խ՜տձ Շրղ, ճջ ժճմզ Իըոյ՜ի՜ձ ՠս զ Սճսջ՝ ճսըպզո Ա-

կՠձ՜վջժմզ չ՜ձզռ, զ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ Պ՜ջոզռ Փճ-

տջ Շ՜ի՜՝՜ոզձ ՠս ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ Հ՜հժ՜աՠ՜ձ ոՠ-

շզո պՠ՜շձ Յ՜ժճ՝ ժ՜դճխզժճոզ, ՠս կՠջճհ ՜ջիՠյզո-

ժճյճոզ՚ Դ՜սզդ ոջ՝՜ա՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզ ՠս հ՜նճջ՟ ձճ-

ջզձ՚ Սպՠվ՜ձճո ՠս Յ՜ժճ՝ չ՜ջ՟՜յՠպզ: Ես չ՜ձզռ 

ոջ՝՜ժջրձ ՜՝ՠխ՜հզռ՚ պբջ Յճչի՜ձձբո ո՜խկճո՜ղը՜պ 

ժջօձ՜սճջզ ՠս պբջ Մզտբէ ՟յջ՜յՠպզ, պբջ Սպՠվ՜ձճո 



 

զ վճտջ ի՜ո՜ժ պ՜ձ ՠս պՠխզ չՠջ՜ժ՜ռճսզ ՠս պբջ 

Յճչի՜ձձբո կզսո՚ յ՜պժՠջ՜ի՜ձ ըզոպ ՞ճչՠէզ: 

Մՠխո՜թ՜ս՜է Բ՜ջոՠխ ՞ջմզ, 

Ոջ ՠս ՜ձաՠխչ կձ՜է հՠջժջզ, 

Զճջ Տբջ Աոպճս՜թ պ՜ռբ ՝՜ջզ 

Զ՞՜ոպ էզձՠէ կՠտՠձ՜հզ: 

Քՠա ՞ճիճսդզսձ ոպՠխթօխզ, 

Փ՜շտ ՠս յ՜պզս Ոջ՟ճհձ Մզ՜թձզ 

Ես Սճսջ՝ Հճ՞ճհձձ վ՜շ՜ժռզ. ՜կբձփ 

Ես զկ թձրխ՜ռձ ՜կՠձ՜հձզ 

Աջտ՜հճսդՠ՜ձ ե՜շ՜ձ՞ էզձզձ, 

Մՠխ՜ռ հ՜ձռ՜ձտձ տ՜սՠոռզ: 

Զտՠա ՜խ՜մՠկ ոճսջ՝ Տզջճսիզ, 

Ես ր՞ձ՜ժ՜ձ էՠջ թ՜շ՜հզ, 

Եխ՝՜ջռձ զկճռ ի՜ջ՜ա՜պ՚ 

Սջ՝՜ժջրձ Ղ՜ա՜ջ տճ գձ՟ճթձզ 

Ես տՠջռձ զկճռ՚ Բ՜խՠկզպզ 

Մ՜ըպճսկ ս Իղը՜ձ, Եյՠջոՠկզ, 

Զճջ Տբջ Աոպճս՜թձ ՜կՠձ՜հձզ 

Պ՜իՠէ աձճո՜ ՜ձչձ՜ո զ մ՜ջզ, 

Խ՜խ՜խճսդՠ՜կ՝ կձ՜է հՠջժջզ, 

Քջզոպճոբ յո՜ժ ձճռ՜ էզձզ 

Ի կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էոպՠձզ. ՜կբձփ 

480՜ Ես ՜ջ՟, ՠս ՠո, ՜ջ՜՞ո զ կՠխո ՠս աթճհէո զ 

՝՜ջզձ՚ Բ՜ջոՠխ ՠսՠդ ժջօձ՜սճջո հզղՠռբտ զ Տբջփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 6՝ (նձնճս՜թ)փ 
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 ԺԵ — XV 

ԳՐԻՉ՚ Ս՜ջ՞զո ՜՝խհ.փ ՍՏԱՑՈՂ՚ Հ՜կ՜կղզձճս չջ՟.փ 
ԹԵՐԹ՚ 274. մ՞ջճս՜թ 271՜, 272՜՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԻԳ×12 (Ա 

10 ԺԷ 11, ԻԳ 13)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 26,5×18փ ԳՐՈՒ-
ԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟, ղ՜՞՜ձ՜-
ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ 
ժպ՜ս, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 1՜փ 
Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ոՠսփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Յճչի՜ձձճսփ Ժ—
ԺԱ ՟՟.փ 2 (Ա—Բ) + 1 (Գ), ոպ՜ռճս՜թ 2 ժզռ դՠջդՠջզ ՠս 1 դՠջդզ 
ՠաջ՜ի՜պճսկզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ճսխխ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ 
Կ՜ջ՟՜է՚ Ա՜, Բ՝ «///Ես իջՠ՜հտձ ըձ՟ջբզձ աձ՜... ՠս ՜ոՠձ ոճ-
տ՜///» (Է 11—45): Գ՜՝ «///Ես ըձ՟ջզռբտ ազո... յ՜պ՜ոը՜ձզ ՠ-
պճսձ///» (Ը 21—39)փ Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո ի՜կ՜՝՜ջ՝՜շ: 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջ, ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպ-
տՠջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ կ՜ղճս՜թ, ՠաջՠջգ՚ տՠջթճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1՜—6՜ Մՠժձճսդզսձ ըճջ՜ձ՜ռ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ 

— Մ՜պՠ՜ձտ ՜ոպճս՜թ՜՞զթտ... 

Բ. 6՜—7՜ Եժՠխՠռ՜ժ՜ձ յ՜պկճսդՠձբ — Աշ՜-

տՠ՜էտ բզձ ԲԺ (12)ձ... 

Գ. 7՜—270՝ Ժճխճչճսկձ կՠժձճսդՠ՜ձ ոջ՝ճհ Ա-

սՠպ՜ջ՜ձզձ ճջ գոպ Մ՜պդբճոզ ՝՜ձզռ զկ՜ոպճսձ 
չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ ՠժՠխՠռսճհ, ժ՜ջ՞ՠ՜է ՠս հրջզձՠ՜է 
՟զսջ՜ի՜ո գձդՠջռճխ՜ռփ Աշ՜նզձ. Նՠջոբոզ Հ՜հճռ 
ժ՜դճխզժճոզ ըձ՟ջճհ ձճջզձ ՠխ՝րջ Գջզ՞ճջզոզ չՠջ՜-
՟զպճխզ Հ՜հճռ 

Տՠո լՠշ. 1253, 15՜—353՜. Ըձթ՜հ՜ժ՜ձ/7՜—11՜փ 

՜/11 —98՝փ ՝/98՝—167՝փ ՞/167՝—221՝փ ՟/222՜—70՝փ 

Դ. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձտ ԺԷ—ԺԸ ՟՟., ձրպջ՞զջ] 
՜. 271՝ Է(7) ՞զջձ կ՜պձ՜ի՜ջձ — Խբձ՚ ՜հոզձտձ 

ը՜մՠ՜էձ Աոպճս՜թ զ Խ՜մզձ... դբ ըճռ էզձզ ժ՜կ ՜հէ-

՜ա՞ձ ռ՜ս, ազձմ ճջ էզձզ ա՜հո Է (7) ՞զջո ՞ջբ զ չՠջ՜... 

ՠս ՝եղժզ ՜ձճս՜կ՝ձ Աոպճսթճհ... 

՝. Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ Գ՝ [Հկ՜հ՜՞զջ] — Աձ-

ձզոբ ՜ձձ՜հ կճսոբ ժ՜յ՜հդճչ՜հ զկ՜ձ՜, ՜ձձիճհ. ՜ջՠ-

՞՜ժձ ՞՜հ (՜հոտ՜ձ)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

70՜ Տբջ Աոպճս՜թ ճխճջկՠ՜հ ՞թճխզ ոճջ՜հ` ՜ձ-

յզպ՜ձ թ՜շ՜զ Ս՜ջ՞զո ՜՝ՠխզ. / ճչ ազո հզղկ՜ձ ՜շձբ 

՜ջե՜ձզ / զ Քջզոպճոբ զձտձ ՜սջիձՠոռզփ 

221՝ Ոչ ՜ոպճս՜թ՜ոբջտ ՠս յ՜պճս՜ժ՜ձ էոճխտ 

ՠս գձդՠջռճխտ, հճջե՜կ ՜ս՞պզտ ՠս էճսո՜կպզտ հ՜ո-

պճս՜թ՜ղճսձմ ՠս զ իճ՞ՠսճջ ՜ջ՟ՠ՜ձռո, հզղՠոնզտ ոջպզ 

կպ՜ստ ՜շ Տբջ Աոպճս՜թ աոպ՜ռ՜սխ պ՜շզո ատ՜ն ջ՜-

՝ճսձ՜յՠպձ՚ աՀ՜կ՜կղզձճս, ճջ ՠպ ՞ջՠէ աո՜հ ՠս թձ՜ս-

խ՜ռ ՠս ՠխ՝՜ջռ ՠս ձ՜ըձՠ՜ռ զսջՠ՜ձռ ՠս ի՜կ՜սջբձ 

ՠխ՝՜հջճսդՠ՜ձո ՠս կզ՜՝՜ձ՜ռ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռճհո: Ես ճջ 

հզղբտ՟ ռ՜ս՜ժռ՜՝՜ջ ոպ՜ռ՜սխ ոճջ՜ ՠս ա՜ձյզպ՜ձ 

՞ջզմո՚ աՍ՜ջ՞զո ՜՝ՠխ՜հո հզղՠ՜է էզնզտ ՠս ՟ճստ հճխճջ-

կճսդզսձձ Աոպճսթճհ, ՠս ձկ՜ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ Ա՜ Թճստ՜ա 

0ոկ՜ձփ 272՝ Մ՜դբճոզ Մՠժձզմփ 
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 ՌՃԻ — 1671 

ԳՐԻՉ՚ Ասՠպզո ՠջբռփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Եվջՠկ չջ՟.փ 



ԹԵՐԹ՚ 182. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—6՝, 181՝—84՝փ ՊՐԱԿ՚ 
1×6+Ա—ԺԵ×12 (Զ, Ժ, ԺԳ 10) +1×2փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ (կ՜՞՜խ՜դ՚ 
1, 2, 183, 184)փ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 25,4×18,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ 
ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջ: ՏՈՂ՚ 30փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզ-
նճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ժ՜ջկզջ կՠպ՜տո, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ 
ժ՜ջկզջփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 7՜, 10՜, 
11՜, 13՝փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձ, ժՠձ՟՜ձ՜ժ՜ձփ 
Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջ, դշմձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, 
ժ՜յճհպ, ոՠսփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ժ՜ակզ ՠաջՠջգ՚ տՠջթճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 7՜—9՝ [Մՠժձճսդզսձ ըճջ՜ձ՜ռ Ասՠպ՜ջ՜-

ձզո] — Մ՜պՠ՜ձտ ՜ոպճս՜թ՜հզձտ... 

Բ. 10՜—1՜ Յՠժՠխՠռ՜ժ՜ձ յ՜պկճսդՠձբ — Ա-

շ՜տՠ՜էտ բզձ ԲԺ—՜ձ ՠս ՜հէ ՜ղ՜ժՠջպտ... 

Գ. 11՜—118՜ Ժճխճչճսկձ կՠժձճսդՠ՜ձ Ասՠպ՜-

ջ՜ձզձ գոպ Մ՜դբճոզ զ ՝՜ձզռ զկ՜ոպճսձ չ՜ջ՟՜-
յՠպ՜ռ ՠժՠխՠռսճհ, ժ՜ջ՞ՠ՜է ՠս հրջզձՠ՜է ՟զսջ՜ի՜ո 
գձդՠջռճխ՜ռփ Աշ՜նզձ. Նՠջոզոզ Հ՜հճռ ժ՜դճխզժճոզ 
ՠս ըձ՟ջճհ ձճջզձ ՠխ՝րջ Գջզ՞ճջզոզ չՠջ՜՟զպճխզ 
Հ՜հճռ. ր՞ձՠ՜ Յզոճսո Քջզոպճո ՠս ճսխխՠ՜ 

Տՠո լՠշ. 1253, 15՜—353՜. Ըձթ՜հ՜ժ՜ձ/11՜—3՜փ 

՜/13՝—49՝փ ՝/49՝—76՜փ ՞/76՜—97՜փ ՟/87՝—118՜փ Յզղ. 

իՠխ./118՜փ 

Դ. 118՝—52՝ [Պՠպջճոզ Աջ՜՞ճձ՜ռսճհ Վ՜ոձ 

ՠսդձ կ՜իճս մ՜վ կՠխ՜ռձ (դջ՞կ. Ս՜ջ՞զո Վ՜ղՠձռ)] 
— Եջՠսՠռ՜ս ձղ՜ձ հՠջժզձո... 

Տՠո լՠշ. 117, 152՜—79՝ § ՜—բ /119՜—52՜ (ոժ. 

«Հյ՜ջպճսդզսձ բ ռ՜ձժճսդզսձ կՠթճսդՠ՜ձ...»): Յզղ. դջ՞կ./-

մզտփ 

Ե. 152՜՝ [Սճսխ զձմ Վ՜ոձ կ՜ի՜ռճս կՠխ՜ռ] — 

Ես ՜ջ՟, ՜հո ՠձ Է (7) կ՜իճս մ՜վ կՠխտձփ Աշ՜նզձձ՚ 

իյ՜ջպճսդզսձ... զոժ ա՝խն՜ըճիճսդզսձ ի՜ջճս՜թրտ 

պ՜ձզձ... ՜կբձփ 

Զ. 153՜—71՝ Դ՜ջլՠ՜է Մճէճսդՠ՜ձ ՞ջտբձ զ չՠ-

ջ՜ Է (7) կ՜ի՜ռճս կՠխ՜ռձ... 
՜. 153՜—4՝ Յ՜խ՜՞ո իյ՜ջպճսդՠ՜ձ — Եջ-

՟ճս՜ս Տբջ հ՜ձլձ զսջ... Աջ՟, ազ չՠջձ՜՞ճհձ՟ ՜ո՜-

ռ՜ս... 

՝. 154՝—7՜ Յ՜խ՜՞ո ՞՜ջղճսդՠ՜ձ ձ՜ը՜ձլճսձ 

— Փպճսդզսձ ճոժՠջ՜ռ՚ ձ՜ը՜ձլ. հԱշ՜ժ՜ռ ԺԴփ Ըոպ 

՝եղժ՜ռձ, ո՜ոպզժ ռ՜ս կ՜ջկձճհձ... 

՞. 157՜—9՝ Յ՜խ՜՞ո ՞՜ջղճսդՠ՜ձ ՝՜ջժճս-

դՠ՜ձ — Բ՜ջժճսդզսձ ՠս ոջպկպճսդզսձ ՠջՠտՠ՜ձ ՠձ 

՞՜ջղՠէզ. Սզջ՜տ ԻԲփ Ըոպ Ակ՝ջճոզճոզ. Մ՜ջ՟ճհձ բ 

՝՜ջժ՜ձ՜է.... 

՟. 159՝—60՝ Յ՜խ՜՞ո ձՠջ՞ճջթճսդՠ՜ձ թճսէճս-

դՠ՜ձ Գ. — Զթճհէձ ժճջթ՜ձբ ՠջժՠխ. հԱշ՜ժ՜ռ ԺԸփ Ոջ-

յբո ՜ոբ Սՠձՠտ՜. Մՠթ ՜ս՜խ բ, ճջ զձմ իՠխ՞ճսդՠ՜կ՝ 

ժճջձմզ... 

ՠ. 160՝—1՝ Յ՜խ՜՞ո ՞՜ջղՠէզ ի՜կՠկ՜պճս-

դՠ՜ձ ՜՞՜իճսդՠ՜ձձ — Հ՜ս՜ո՜ջՠռ՜ս ՜ձ՜ոձճռ ՜ձ-

՝՜ձզռ...փ Ըոպ 0՞ճոպզձճոզ. Ահձյզո բ զսջ՜տ՜ձմզսջ 

ճտ ճջյբո աճջ ոզջՠձ... 

ա. 161՝—4՝ Յ՜խ՜՞ո հ՜վղպ՜ժճսդՠ՜ձ — Վ՜հ 

ճջ հ՜վղպ՜ժՠո... Աոբ Գջզ՞ճջ. Զճջ րջզձ՜ժ ճմ զձմ ՝՜-

ջբ՝՜ոպ՜՞ճհձ... 

բ. 164՝—7՝ Յ՜խ՜՞ո ոպճսդՠ՜ձ — Մզ ոպբջ ՜-

կՠձ՜հձ ոպճսդՠ՜կ՝. Սզջ՜տ Էփ Ըոպ 0՞ճոպզձճոզ. Ա-

շ՜նզ կ՜ջ՟ժ՜ձ ոզջպձ ՟՜պզ... 

գ. 167՝—70՝ Դ՜ջլՠ՜է հ՜խ՜՞ո ՞՜ջղճսդՠ՜ձ 

ճջժջ՜կճէճսդՠ՜ձձ — Մզ ՜ջ՝ ղշ՜հէճսդՠ՜կ՝...փ Ըոպ 

՝եղժ՜ռ. Կՠջ՜ժճսջձ ՜շ ՠջժճս զջո ՜շՠ՜է էզձզ... 

դ. 170՝—1՝ Դ՜ջլՠ՜է զ ՞՜ջղճսդՠձբ ՝խն՜ըճ-

իճսդՠ՜ձ չ՜ոձ ՞ճէճհձ չձ՜ո՜ժ՜ջ գձժՠջզձ — Գպզ 

աժզձ ՟՜շձ՜՞ճհձ տ՜ձ ակ՜ի...փ Ոջյբո է՜ս՜՞ճհձ բ ճմ զ 

՞ճէձ... ճմ զձմ ա՜աջ՜՞ճհձ տ՜ձ ա՝խն՜ըճիճսդզսձփ Վ՜ոձ 

ճջճհ ՠս բ հճհե ՜պՠէզփ 

Տ՜ջ՝ՠջ Պՠպջճո Աջ՜՞ճձ՜ռճս ի՜կ՜ձճսձ ՠջժզռ. լՠշ. 

66, 122՜—273փ 

Է. 172՜—80՝ Ես ՜ջ՟ ՞զպՠէզ բ ի՜ջռ՟ ոջ՝՜ա՜-

ձզռ ՠս ՠխ՝՜ջռ՟ ի՜ջ՜ա՜պ՜ռ չ՜ոձ հ՜շ՜ն՜ժ՜ 
՝՜ձզո, աճջ ժ՜կզկ ՞ջՠէ զ կբն ՞ջճռո ՠս բ ՜հո զ Ս՜ի-
կ՜ձ՜ռձ Դ՜սդզ, աճջ պբջ Աշ՜տՠէ Սզսձՠ՜ռ ՠյզոժճ-
յճոձ հզղՠ՜է բ զ կբն Ք՜խճս՜թզձ զսջճհ — Հ՜ջռ. Զզ՛ձմ 

բ. ՝՜հռ ճկ՜ձտ պ՜ջ՜ժճսոՠձ. Ահոտ՜ձ ՜շ ՜հո. ազ ՜ոբ. 

Իկ՜ոպ՜ոզջճսդզսձ ձկ՜ձ բ Աոպճսթճհ, ճջ բ ՜ջիՠոպ 

՜ջիՠոպզռ ՠս կ՜ժ՜ռճսդզսձ կ՜ժ՜ռճսդՠ՜ձռփ 

Ը. 180՝—1՜ Ես ա՜հո ՞զպՠէ յ՜ջպ բ չ՜ոձ ՜կ-

՝՜ջպ՜ս՜ձճսդՠ՜ձ ՜ըպզձ, աճջ չ՜ջ՟՜յՠպտ ՠժՠխՠռ-

սճհ ՜ոՠձ, դբ. Տՠոռճստ ազձմ բ ՜շ՜սՠէճսդզսձ իյ՜ջպճս-

դՠ՜ձ տ՜ձ ա՜կՠձ՜հձ կՠխ՜ռ — Աջ՟, իյ՜ջպճսդզսձ կզ 

բ ՠս ճմ ճսձզ ծոսխո... գկ՝շձՠոռզ հ՜հոյզոՠ՜ռո չձ՜ո՜-

ժ՜ջ ՜ըպզռփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

78՝ (Գջմզ) Փջժՠոռբ ակՠա Քջզոպճո Ոջ՟զձ Աո-

պճսթճհ ա՜կՠձ՜հձ ի՜ս՜պ՜ռՠ՜էտո ՜ձճս՜ձ զսջճհ, կ՜-

ձ՜ս՜ձ՟ ա՞թ՜՞ջճխ ոճջզձ՚ աԱսՠպզո ՠջբռո, ճջ կզ՜հձ 

՜ձճս՜կ՝ ՠկ ՠս ճմ ՞ճջթօտ, ճջ ղ՜պ պտձՠռ՜հ ո՜ժո 

՞ջտզո ՜հո, ազ է՜ս՜՞ճհձ էզռզ չ՜ոձ ազ ՞՜խ՜վ՜ջ ոճ-

ջ՜ ժ՜ջզ ոը՜է բջ ՠս յ՜ժ՜ոփ 

171՝ (Սպ՜ռճխզ) Յզղ՜պ՜ժ բ Մ՜պդբճո ՜սՠպ՜-

ջ՜ձմզ Մՠժձզմո ՠս ՠրդձ կ՜ի՜ռճս կՠխ՜ռ տ՜ջճաձՠջո 

Եվջՠկ չ՜ջ՟՜յՠպզձ, զ չ՜հՠէճսկձ զսջճսկ ՜ձլզձ ՌՃ 

տո՜ձ (1671) դճսզձփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 7՜, 97՜, 181՜ (ճսդ՜ձժզսձ, ՠշ՜-

պճխ) Գզջտո Սճսջ՝ Էնկզ՜թձ՜հ բփ 3՝ (՜շզսթզ 

յ՜պժՠջճչ)փ 



 

1282 
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Մ Ե Կ Ն Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  Ա Ւ Ե Տ Ա Ր Ա Ն Ի Ն  Մ Ա Տ Թ Է Ի  
Ծյ՜պ (Մճժո) ՌԾԳ — 1604 

ԳՐԻՉ՚ Բ՜ջոՠխ չջ՟. Բ՜խզղՠռզփ ԾԱՂԿՈՂ՚ Մՠէտՠոբդ Մճժ՜-
ռզփ 

ԹԵՐԹ՚ 263. մ՞ջճս՜թ 1՜—3՝, 263՜փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԻԲ×12 (ԻԲ 
11)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 24,1×17փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ 
ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟, ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզ-
նճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժպ՜ս, էճսո՜ձռ՜ժճխՠ-
ջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 4՜, 11՜, 
15՝փ Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 102՝, 169՜, 217՝փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձ, ժՠձ՟՜ձ՜ժ՜ձփ 
Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ճ՜ղճռփ ԺԱ—ԺԲ ՟՟.փ 1 (Ա) + 
1 (Բ), ոպ՜ռճս՜թ 2 ՜կ՝ճխն՜ժ՜ձ դՠջդՠջզ ՠաջ՜ի՜պճսկզռփ Մ՜-
՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ճսխխ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ Ա՜—Բ՝ «///-
կզձմՠս ռԵձ՞՜՟զո, ՠս լ՞՜ձտ ՜շժ՜ձ՜ռ ՜շ՜ձլզձձ ՠխզռզձ... 
աոճսջ՝ ժճհոձ Մ՜ջզ՜կ ՠս աՅճչի՜ձձբո Մժջպզմձ ՠս ա՜[կՠձ՜հձ 
ոճսջ՝ո///]» (պՠո պյ. «Ճ՜ղճռ,», Վ՜խ՜ջղ՜յ՜պ, 1872, բն 13—
14)փ Ոսձզ պ՜ջգձդՠջռճսկձՠջփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. դՠջդՠջգ ըճսձ՜ռ՜թփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ 
կ՜ղճս՜թ, դզժճսձտզձգ՚ չՠջզռ չ՜ջ ծ՜տճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 4՜—10՝ Ս՜ժո պ՜ոձ ըճջ՜ձ՜ռձ — Մ՜-

պՠ՜ձտ ՜ոպճս՜թ՜՞զթտ... 

Բ. 11՜—261՜ Նՠջոբո ՠյզոժճյճոզ, ՠխ՝՜սջ 

Գջզ՞ճջզ ժ՜դճխզժճոզ Ս՜ժո Ասՠպ՜ջ՜ձզձ Մ՜պդբ-
ճոզ 

Տՠո լՠշ. 1253, 15՜—353՜. Ըձթ՜հ՜ժ՜ձ/11՜—5՜փ 

՜/15՝—102՝փ ՝/102՝—68՝փ ՞/168՝—217՝փ ՟/217՝—61՜փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

15՜ (Գջմզ) Բ՜ռ զձլ կՠխճսռՠ՜է ՜ձլզձ՚ Բ՜ջոխզ 

յզպ՜ժ ՜ձճսձ ՝՜ձզ ոյ՜ո՜սճջզո, ատճ ՜ոպճս՜թ՜հզձ 

ճխճջկճսդՠ՜ձ ՟ճսշձ Տբջ զկ ՠս Փջժզմ Յզոճսո Քջզոպճո, 

ճջճսկ վ՜շտ գձ՟ Հ՜սջ ՠս Սճսջ՝ Հճ՞սճհ՟. ՜կբձփ 

168՝ Ոչ Տբջ Աոպճս՜թ Յզոճսո Քջզոպճո Փջժզմ 

՜ղը՜ջիզ ՠս ՜ա՜պզմ ՜ա՞զ կ՜ջ՟ժ՜ձ զ մ՜ջմ՜ջ՜ձ՜ռձ 

ի՜սզպՠձ՜ժ՜ձ, ՜ա՜պՠ՜ ՠս ազո ակՠխ՜յ՜ջպ ՞թճխո, 

աՠխժՠէզ ՠս ադղճս՜շ ՜ձլձո՚ աԲ՜ջոՠխ ոճոժ՜ձճսձ 

չ՜ջ՟՜յՠպո ՠս աթձ՜սխոձ զկ ՠս ա՜կՠձ՜հձ ՜ջՠձ՜-

ժզռոձ զկ ՜ջե՜ձզ ՜ջ՜յ տճ ՠջժձզռ ՜ջտ՜հճսդՠ՜ձ՟ ՠս 

տՠա գձ՟ Հրջ ՠս Սճսջ՝ Հճ՞սճհ՟ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձոփ 

217՝ Ոչ ՜ղ՜ժՠջպտ ծղկ՜ջպճսդՠ՜ձ ՠս ոյ՜ո՜-

սճջտ իճ՞ՠ՝ճսխը ոճսջ՝ Ասՠպ՜ջ՜ձզո ժջդճսդՠ՜ձ ՠս 

ոզջճխտ չ՜ջեզռ իկպճսդՠ՜ձ հճջե՜կ ՜ս՞պզտ զ պբջճս-

ձՠ՜ձ ոճվՠոպբ ՠս զ տջզոպճոՠ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠձբ, 

հզղՠռբտ հ՜խրդո լՠջ ապջճսյ ՠս ա՜յզժ՜ջ ՞ջզմո՚ 

աԲ՜ջոՠխ ոճոժ՜ձճսձ չ՜ջ՟՜յՠպո, ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզ-

նզտ զ Քջզոպճոբ. ՜կբձփ 

261՝ Փ՜շտ ՠշ՜ժզ ՜ձլձ՜սճջճսդՠ՜ձ ՠս կզճհ 

՝ձճսդՠ՜ձ՚ Հ՜սջ ՜ձոժա՝ձ՜ժ՜ձզ ՠս ՜ձե՜կ՜ձ՜ժզ, ՜հէ 

ՠս թձօխզ Ոջ՟սճհ ՠս ՝խըրխզ Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ ՠս Ոջ՟սճհձ 

Մզ՜թձզ՚ թձզռՠէճհձ զ Հ՜սջբ ՜ձե՜կ՜ձ՜ժ՜յբո ՠս Հճ՞-

սճհձ ծղկ՜ջպզ՚ վ՜շ՜ժռզ Հ՜սջ ՠս Ոջ՟սճհ, ՜հեկ ՠս 

կզղպ ՠս հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ  

Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս կՠժձճսդզսձո Մ՜պդբճոՠ՜ձ Ասՠպ՜-

ջ՜ձզձ զ Մՠթ դճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ Հ՜հճռ ի՜ա՜ջ ՠս հզ-

ոճսձՠջճջ՟զ ՠս ՠրճջ՟զ (1604), զ հՠջժզջո Մճժ՜ռ զ կՠ-

թ՜վ՜շ ՠս զ իջՠղպ՜ժ՜՝ձ՜ժ ՜ձ՜յ՜պո, ճջ Ծյ՜պ 

չՠջ՜լ՜հձզ, զ ՟ճսշձ Սճսջ՝ Ակՠձ՜վջժմզո ՠս Սճսջ՝ 

Կ՜ջ՜յՠպզո: Ի ՟՜շձ ՠս զ չղպ՜էզռ ե՜կ՜ձ՜ժզո զ 

ո՜ո՜ձկ՜ձ ՠս զ չջ՟ճչկ՜ձ ձՠջժ՜հզո, ճջ ղճսջն՜ձ՜ժզ 

ո՜ոպժ՜՞զձ ՠջժզսխզս յ՜ղ՜ջՠ՜է ժ՜կտ զ Պ՜ջոզռ, զ 

Մ՜ջ՜ռ ՠս հ0ոկ՜ձ՜ժ՜ձ՜ռձփ Ոջ զ ոճհձ ՜կզ ղ՜ջեՠ-

ռ՜ս ՜ջտ՜հձ Պ՜ջոզռ Շ՜ի Ա՝՜ոձ հԱոյ՜ի՜ձ՜հ ՠս 

ՠժձ զ չՠջ՜հ Դ՜չջբե ղ՜ի՜ոպ՜ձ տ՜խ՜տզ, ճջ Ոոժբ-

տ՜ջձ ժճմզ, ժճպճջՠ՜ռ ա՝՜աճսկ ա՜սջո տ՜խ՜տզձ ՠս ՜շ 

աձ՜փ Ես հՠպ ՜հձճջզժ ՠժձ զ Ջճսխ՜հ ՠս զ Ն՜ըն՜ս՜ձ, 

պզջՠ՜ռ ձճռ՜ ՠս ՠի՜ո զ Մՠթ Հ՜հտ՚ զ ՟՜ղպձ Աջ՜ջ՜-

պՠ՜ձ զ տ՜խ՜տձ Եջՠչ՜ձ, յ՜ղ՜ջՠ՜ռ աձ՜ ՜կզոո զ-

ձձ ՠս ՝՜աճսկ ՠս ՜ի՜՞զձ յ՜պՠջ՜ակձ յ՜պՠջ՜ակՠ-

ռ՜ձ Ա՝ճս՝՜տջզտձ ՠս 0ոկ՜ձզտձ գձ՟ արջ՜ռձ ՜ջՠսՠ-

էզռ ՠս հՠպ ՜հձճջզժ յ՜ջպՠ՜է 0ոկ՜ձզտձ ՠս կ՜պձՠ-

ռ՜ձ զ լՠշո Պ՜ջոզռ չ՜ոձ ճմ էզՠէճհ ձճռ՜ րե՜ձ՟՜ժճս-

դզսձ զ կՠթ ՜ջտ՜հբձ Կճոպ՜ձ՟ձճսյ՜սէոզ, ճջ իճձ-

տ՜ջձ ժճմզփ Ես ՜հոյբո ժ՜հ ՜ղը՜ջիո Հ՜հճռ զ կբն ՠջ-

ժճսռ ՠս կ՜ձ՜ս՜ձ՟ ՠջզռ ոճսոՠջ՜ռ կՠջժ՜ռՠէճռ չՠջճհ 

՜ո՜ռՠ՜է ՜ա՞՜ռձ կ՜իկՠպժ՜ձ՜ռփ Յՠպ ՜հոտ՜ձ ՜ձ-

ռզռո ՜խբպզռ, աժձզ ո՜ժ՜ս ՜սճսջռ ՠէ զ Կճոպ՜ձ՟ձճս-

յօէոբ իջ՜կ՜ձ՜ս իճձտ՜ջզձ, ճջ Սճսէպ՜ձ Աիկ՜պ 

չՠջլ՜հձՠձ, կՠթ ա՜սջ՜չ՜ջձ, ճջ Ջխ՜է Օխէզ ժճմզ, ՜ձ-

իճսձ ՠս ՜ձի՜կ՜ջ ա՜սջրտ ՠս ՠժձ ՠի՜ո զ Կ՜ջձճհ, ճջ բ 

Ալաշճսկ տ՜խ՜տ: Ես Պ՜ջոզռձ էջպՠոՠ՜է աճջտ՜ժ՜ձճս-

դզսձ ա՜սջ՜ռձ պ՜ծժ՜ռ զկ՜ռՠ՜է՚ դբ ճմ ժ՜ջբզձ ա՟բկ 

ճսձՠէ, չ՜ոձ ճջճհ ՞էը՜սճջՠ՜է ՜կ՜սդճչ ձժճսձ ՟՜ջ-

լ՜ձ ՜շ՜ձռ յ՜պՠջ՜ակՠէճհ ՠս ՟զկբ ի՜ջժ՜ձՠէճհփ 

Բ՜հռ աճծզջո մ՜ջճսդՠ՜ձ ՠս ա՜շ ՠս ա՜ս՜ջ ՞ՠջճսդՠ՜ձ, 

աճջ յ՜ջոզժտ գձ՟ ի՜հտ ՜ջ՜ջզձ, ՜շ՜սՠէ բ, տ՜ձ ա՝՜-

՝ՠէ՜ռսճռձ ՜շ զոջ՜հբէ՜ռզոձ, աճջ ճմ ճտ ժ՜ջբ կզ գոպ 

կզճնբ յ՜պկՠէ ՠս ժ՜կ գձ՟ ՞ջճչ ՜ջժ՜ձՠէ: Զզ ոժոՠ՜է 

զ Տ՜ձձ Շզջ՜ժ՜ կզձմՠս զ Ջճսխ՜հ ՠս Տճսձձ Գճխդձՠ-

՜ռ աի՜հտ ՝ձ՜նզձն ՜ջ՜ջՠ՜է, պ՜ջՠ՜է ի՜ձզձ զ ըճջզձ 



Պ՜ջոզժո, զ Շրղ ՠս հԱոյ՜ի՜ձ. ժ՜դճխզժճոճչ ՠս ՠ-

յզոժճյճորտ, տ՜ի՜ձ՜հզստ ՠս եճխճչջ՟ճչտ, ՜ջ՜կ՝տ 

ՠս ժ՜ձ՜կտ, գձմզստ ՠս ՞ճհզստփ Ես դճխզձ ա՟՜ղպձ Աջ՜-

ջ՜պՠ՜ձ ՠս աՆ՜ըն՜ս՜ձ ձ՜ի՜ձ՞րտձ ՠս ավ՜ջդ՜կձ 

ծճըճսդՠ՜կ՝ աՋճսխ՜հ ղջն՜ժ՜հզստձ ՜կ՜հզ ՠս դ՜վճսջ 

զ ՝ձ՜ժմ՜ռձ ՠս զձտձ մ՜ջ՜հճսղձ Ա՝՜ո ձոպՠ՜է զ Դ՜չ-

ջբե լկՠջՠռ՜ս: Ես Ջխ՜է Օխէզձ ո՜ջ՟՜ջձ ՠս արջ՜չ՜ջձ 

րոկ՜ձռզ ՜ա՞զձ ՟՜ջլ՜ս զ Վ՜ձ զ հ՜կճսջձ Շ՜կզջ՜-

կ՜ժՠջպզձ լկՠջՠէ, ՟ՠշՠսո ա՜յ՜՞՜հձ ճմ ՞զպՠկտ Աո-

պճսթճհ կզ՜հձօ, ՞զպՠէզ ճջ Տբջձ բ ե՜կ՜ձ՜ժ՜ռփ  

Աջ՟, զ ոճհձ ՠս զ հ՜հո ե՜կ՜ձ՜ժզ ՠխՠս ոժզա՝ձ 

՞ջմճսդՠ՜ձ ոճջ՜ ՠս զ ոճհձ ՜կզ ժ՜պ՜ջՠռ՜ս լՠշձպ-

սճսդՠ՜կ՝ իճ՞ՠսճջ ճջ՟սճռ կՠջճռ՚ Յճի՜ձձբո ՠս Յճչ-

ոբվ ՞ջճռ ՜ղ՜ժՠջպ՜ռձ, ճջ կզձմ՟ՠշ ՜շ կՠա բզձ զ 

չ՜ջեո ճսոկ՜ձ ՟ՠ՞ՠջՠ՜է, ճջ կՠթ՜ն՜ձ ՠջժ՜կ՝տ գձ-

դՠշձճսզձ աՆՠջ՜թճսդզսձ Պճջվզսջզ ՠս աըճջզձ ՜ո՜-

ռճսթո ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձզռձ չ՜ջե՜յՠպ՜ռ ՠս ՠխՠձ 

ձյ՜ոպտ դճսխդ ժճժՠէճչ ՠս պՠպջ ը՜աՠէճչփ Ահէՠս 

աի՜ջ՜ա՜պձ զկ ՠս ՠխ՝րջճջ՟զձ գոպ կ՜ջկձճհ՚ Յճի՜-

ձբո ՟յզջձ ՠս ճսղզկ գձդՠջռճխձ, ճջ ահճէճչո զ դխդճռձ 

ձ՜ ժճժՠ՜ռ: Ես ՜ս՜ջպՠռ՜ս ո՜ լՠշ՜կ՝ զկճչ, կՠխո՜-

կ՜թզ՚ Բ՜ջոխզ ձճս՜ոպ չ՜ջ՟՜յՠպզ ժ՜ջճխճսդՠ՜կ՝ 

՜կՠձ՜ա՜սջզձ Աոպճսթճհ հ՜սճսջո չ՜դոճսձ ՠս չՠռՠ-

ջճջ՟զ: Զճջ ՜խ՜մՠկ ՜ջպ՜ոճս՜՞ճմ լ՜հձզս ագձդՠջռճխ 

ՠս ա՝՜ռ՜հ՜հպճխ ոճսջ՝ ջ՜՝ճսձզտ՟ հզղՠէ զ կ՜տջ՜վ՜հէ 

ՠս զ կղպ՜կ՜պճհռ հ՜խրդո լՠջ ազո, աՠխժՠէզ ՜ձլձո՚ 

աԲ՜ջոՠխ պջճսյ ՝՜ձզ ոյ՜ո՜սճջո: Ն՜ՠս աճսոճսռ՜-

ձճխ չ՜ջե՜յՠպձ զկ՚ աՅճչի՜ձձբո ջ՜՝ճսձ՜յՠպձ, ճջ 

կ՜ժ՜ձճսձ Բջ՞ճսդՠձռ ժճմզ, ՜հէՠս աթձրխոձ զկ գոպ 

կ՜ջկձճհ՚ աՆՠջոբո տ՜ի՜ձ՜հձ ՠս աՄըիՠբջղ՜իձ ՠս աՠխ-

՝՜ջոձ զկ՚ աՄճսջ՜պձ ՠս աՀ՜հջ՜յբպ էջբռձ ՠս աՄճչ-

ոբոձ ավճըՠռՠ՜էոձ զ Քջզոպճո ՠս աժՠձ՟՜ձզ ՠխ՝՜հջձ 

զկ՚ աՍջ՜յզճձձ ՠս ա՜հէ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջոձ զկ, ազ ՠս 

՟ճստ հզղՠ՜է էզձզնզտ ՠս կ՜ոձ ճխճջկճսդՠ՜ձ ՞պ՜ձզռբտ 

զ Քջզոպճոբ Աոպճսթճհ կՠջկբ. ՜կբձփ 

217՝ (Ծ՜խժճխզ) Զ՜ձհ՜կ՜ջ թ՜խժճխո՚ աոճսպ՜-

ձճսձ Մՠէտՠոբդ Մճժ՜ռզո հզղՠ՜ զ Քջզոպճո, ճչ ՜ղ՜-

ժՠջպտ ծղկ՜ջպճսդՠ՜ձ ՠս ոյ՜ո՜սճջտ ոճսջ՝ Ասՠպ՜-

ջ՜ձզո ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզռզտ զ Քջզոպճոբփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 263՝ Թվզձ ՌՃՀԷ (1726) ՜կոՠ՜ձձ կ՜հզոզ 

ԺԲ—զձ ՠխՠս կ՜ի չՠվիզձ զկճհ, ջ՜՝ճսձզ ՜ոպճս՜թ՜-

՝՜ձճսդՠ՜ձ էճսո՜հիճ՞զ՚ Մ՜պդբճո չ՜ջ՟՜յՠպզձ, զ 

՟ջ՜ձձ Սճսջ՝ ՜դճշճսձ Աշ՜տՠէճհձ, րջ ժզջ՜ժբզ: Տբջ 

Աոպճս՜թ Յզոճսո Քջզոպճո զ տ՜ոո ՜ջ՟՜ջճռ ՟՜ոՠո-

ռՠո. ՜կբձփ 

2. 4՜ Փզէզյյճո չ՜ջ՟՜յՠպզձ բ ՞զջտո. 1261 

(1812) կ՜ջպզ 21փ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 4՜ (ճսդ՜ձժզսձ) Քջզոպճոզ թ՜շ՜ 

Փզէզյճո չ՜ջ՟՜յՠպ, 1243 (1794)փ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ Ա՜ Մՠժ ՠո 

կՠխ՜սճջփ 1՜ Ահէ չ՜ոձ ՜սճսջձ ՜հձճջզժ ՠս ե՜կճս ճմ ճտ 

՞զպբփ 2՜ (՜հ՝ճս՝բձ): 

1283 
Ժ Ո Ղ Ո Վ Ա Ծ Ո Յ  

Ս՜ձ՜իզ՛ձ ԺԲ, ԺԳ — XII, XIII 

ԳՐԻՉ՚ Սճոդՠձբո, Հ՜հջ՜յՠպ (11՜—274՝), Յճչի՜ձձբո 
(275՜—378՝)փ 

ԹԵՐԹ՚ 381+2 (ժջժ. 114, 335). մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—10՝, 379՜—
381՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—Ո×12 (Ա, Լ 10, Ո 2)+Ա—Թ×12 (Թ 11)փ ՆԻՒԹ՚ 
դճսխդ, էճսո՜՞թՠջճչ ՠս էճսո՜՟ջճղկճչ՚ 1—10, 379—80փ ՄԵԾՈՒ-
ԹԻՒՆ՚ 26,2×19փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձ՚ 11՜—274՝, ՠջժոզսձ՚ 
275՜—378՝փ ԳԻՐ՚ ՠջժ՜դ՜՞ջ՜ը՜շձ ՝ճէճջ՞զջ, ՝ճէճջ՞զջ 
(275՜—378՝)փ ՏՈՂ՚ 36—40փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, 
կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդփ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ դճսխդ 1 (Ա), 
էճսո՜՞թՠջճչ (ոժա՝զռ), էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ոժա՝զռ ՠս չՠջնզռ դՠջդՠջ գձժ՜թ, ա՜-
ձ՜ա՜ձ ՝թՠջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ տՠջթճս՜թփ 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1՜—180՜ [Ժճխճչճսկձ կՠժձճսդՠ՜ձ ոջ՝ճհ Ա-

սՠպ՜ջ՜ձզձ ճջ գոպ Մ՜պդբճոզ, զ ՝՜ձզռ զկ՜ո-
պճսձ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ ՠժՠխՠռսճհ ժ՜ջ՞ՠ՜է ՠս հոջզձՠ-

՜է ՟զսջ՜ի՜ո գձդՠջռճխ՜ռփ Աշ՜նզձձ. Նՠջոբոզ Հ՜-
հճռ ժ՜դճխզժճոզ, զ ըձ՟ջճհ ձճջզձ ՠխ՝՜սջձ Գջզ՞ճ-
ջզոզ չՠջ՜՟զպճխզ Հ՜հճռ] 

Տՠո լՠշ. 1253, 15՜—353՜. Ըձթ՜հ՜ժ՜ձ/մզտ: 

՜/1՜—65՜ (ոժ. դ՜վճս՜թ. «///ա՜հո ճմ չ՜հջ՜յ՜ջ, ՜հէ ազջ 

ա՞զձ կ՜ջ՞՜ջբճսդՠ՜ձ... ճջտ հ՜հպձ՜յբո ՝՜ձզս ռճսռզձ...»)փ 

՝/65՜—112՝փ ՞/112՝—45՝փ ՟/145՝—80՜: 

Բ. 180՜—274՝ Մՠժձճսդզսձ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ Յճ-

ի՜ձձճս 
1. ՜. 180՜՝ [Ն՜ը՜ղ՜սզխ] — Ս՜ ա՜կՠձ՜հձ ե՜-

կ՜ձ՜ժո զսջճհ ՜շ՜տՠէճսդՠ՜ձ ՜շ՜ձռ ՞ջճհ տ՜ջճաբջ...  

՝. 180՝—225՝ [Մՠժձճսդզսձ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ Յճ-

ի՜ձձճս — Բ՜ձ.] Ի ոժա՝՜ձբ բջ Բ՜ձձփ [Մՠժձճսդ.] Ո՛ 

՜ջե՜ձ՜յբո զկ՜ոռզ հ՜խ՜՞ո Ի ոժա՝՜ձձ...   

2. 225՝—74՝ Տՠ՜շձ Յճի՜ձձճս Ոոժե՝ՠջ՜ձզ 

Ղ՜ա՜ջճս. Ասՠպ՜ջ՜ձզձ ճջ գոպ Յճի՜ձձճս — [Բ՜ձ.] 

Էջ ճկձ իզս՜ձ՟ Ղ՜ա՜ջճո զ Բՠդ՜ձզ՜հ...փ [Մՠժձճսդ.] 

Ըոպ ՠ՝ջ՜հՠռսճռձ Ղ՜ա՜ջճո. Աս՞ձՠէ ՜ոզ ՠս Բՠդ՜ձզ՜՚ 

Տճսձ ո՞ճհ... ՠդբ ճտ ճմ ի՜ս՜պ՜ ՜հոկ ծ՜շՠռՠէճռո ՠս ճմ 

՝՜ակ՜/// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ 
 Տյ. պ՜ջ՝ՠջ. «Յճչի՜ձ Ոոժբ՝ՠջ՜ձ, Մՠժձճսդզսձ ոջ՝ճհ Ա-

սՠպ՜ջ՜ձզձ ճջ գոպ Յճչի՜ձձճս», Կ. Պճէզո, 1717, բն 678փ 

Գ. 275՜—378՝ [Մՠժձճսդզսձ ոջ՝ճհ Ասՠպ՜ջ՜-

ձզձ ճջ գոպ Ղճսժ՜ոճս ՜ջ՜ջՠ՜է ոճսջ՝ չ՜ջ՟՜յՠ-
պզձ Ի՞ձ՜պզճոզ] 



 

Տՠո լՠշ. 1246, 163՜—306՝. Ց՜ձժ/մզտփ Նը./275՜՝փ 

§ ՜—զ՟/275՝—378 («...ՠջՠսՠ՜է ձկ՜ ՜ո՜ռ... ազ ՠո զ իՠ-

դ՜ձճոո իՠշ՜սճջո ՜շ՜տՠռզ ատՠռ ՜շ ՜հո դՠջՠսո ոՠս///» 

ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

46՜ Տբջ Աոպճս՜թ, ճխճջկՠ՜ Տզջ՜պջճհ ՠս Սպՠ-

վ՜ձճոզ զ տճսկ ՞՜էոպՠ՜ձ՟փ 

50՜ Քջզոպճո Աոպճս՜թ, ճխճջկՠ՜ Սպՠվ՜ձճոզ 

ՠս Տզջ՜պջճհ զ ՞՜էոպՠ՜ձ՟փ 

65՜ Տբջ Աոպճս՜թ ճխճջկՠ՜ Սպՠվ՜ձճոզ ՠս Տզ-

ջ՜պջճհ՚ թձ՜սխ՜ռ կՠջճռ, զ տճսկ ՞՜էոպՠ՜ձ՟ ՠս հզղՠ՜ 

ակՠխճսռՠ՜է ՞թճխոփ 

112՝ Զ՞թճխտո՚ Սճոդՠձբո ՠս Հ՜հջ՜յՠպ, ՠս աՠխ-

՝՜ջոձ՚ աՅճչ՜ձձբո ՠս աՊ՜պճս՜ժ՜ձ հ՜խ՜սդո հզղՠո-

նզտփ 

145՝ Տբջ Յզոճսո ճխճջկՠ՜ Սպՠվ՜ձձճոզ ՠս Տզ-

ջ՜պջճհ զ տճսկ ՞՜էոպՠ՜ձ՟՚ ա՟՜ոպզջ՜ժոձ ՠս 

ա՞թճխոձ աԿզջ՜ժճո վզէզոճվ՜հձ ՠս աԴ՜սզդ կզ՜հձ՜-

ժՠ՜ռձ հզղՠոնզտ զ Տբջփ 

180՜ Ասջիձՠ՜է Սճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդզձփ Գճի ՠկ 

Քջզոպճո աՔճ ՝՜ջճհպ ՜սջիձՠ՜է Սճսջ՝ Նղ՜ձձ ՠս 

Սճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թզձձ ՠս Սճսջ՝ Կ՜ջ՜յՠպձփ Աո-

պճս՜թ զկ Քջզոպճո, տճ ՠս տճճռձ բ ՜կՠձ՜հձ յ՜ջ՞ՠսո, 

՟ճս ՠո ՝՜ձ ՠս ՞զջ ՠս ՞ջճխ ՠս ՞ջզմ ՠս ՜կՠձ՜հձ յ՜պ-

ջ՜ոպճսդզսձ ՞ջճհ, ՠխզռզո ՜սջիձՠ՜է ՟ճս հ՜կՠձ՜հձ ՜-

ջ՜ջ՜թճռփ Գզպՠկ, Տբջ, հ՜հոկիՠպբ, ազ ՞դ՜ո հ՜ձ՜ջ-

ե՜ձո. վ՜շտ տճ Տբջճսդՠ՜ձ՟փ Ոջտ գձդՠշձճստ, ժ՜կ ՜ս-

ջզձ՜ժբտ, հզղՠոնզտ հ՜խ՜սդո ա՜ձ՜ջե՜ձ ՞թճխտո՚ 

աՍճոդ[ՠձբո] ՠս աՀ՜հջ[՜յՠպ], ՠս աթձճխոձ կՠջ՚ աՍ-

պՠվ՜ձձճո ՠս աՏզջ՜պճսջ, զ Քջզոպճո ի՜ձ՞ճսռՠ՜էոձ 

ՠս ՜շի՜ո՜ջ՜ժ ա՜կՠձ՜հձ ձձնՠռՠ՜էոձ ՜խ՜մՠկ հզղՠէ 

ՠս աՠջժջճջ՟ թձճխոձ՚ աԿզջ՜ժճո վզէզոճվ[՜հձ] ՠս 

աԴ՜սզդ կզ՜հձ՜ժ[ՠ՜ռձ] ՠս աՠխ՝՜ջոձ կՠջ՚ աՅճչ՜ձ-

ձբո, ՠս աՊ՜պճս՜ժ՜ձձ ՠս ա՜հէոձ ՜կՠձ՜հձ ՠս Աո-

պճս՜թ հզղճխ՜ռտ ճխճջկՠոռզփ 

311՝ Յզղՠ՜ ակՠխճսռՠ՜է ՞ջզմո՚ աՅ[ճ]չ[՜ձձբո]փ 

335՜ (Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո, ժ՜ջկզջ կՠէ՜ձճչ) Ա-

ս՜խ տճսձո ըզոպ ժճս ձՠխեփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 14՝, 166՝ Գզջտո Սճսջ՝ Էնկզ՜թձ՜հ 

բփ 

1284 
Գ Ր Ի Գ Ո Ր  Տ Ա Թ Ե Ւ Ա Ց Ի  

Մ Ե Կ Ն Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  Ա Ւ Ե Տ Ա Ր Ա Ն Ի Ն  Մ Ա Տ Թ Է Ի  
Սպ՜կյրէ, Ըոյ՜ի՜ձ  ԺԷ — XVII 

ԳՐԻՉ՚ Յճի՜ձ (Բ)փ 
ԹԵՐԹ՚ 260. մ՞ջճս՜թ 1՜, 2՜՝, 256՝—60՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—

ԻԲ×12 (ԻԲ 8)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 22,8×16,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ 
ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 31—35փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջ-
կզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժպ՜ս, 
էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ժ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ տՠջթճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 3՜—256՜ Գջզ՞ճջզ՚ ՜ղ՜ժՠջպզ Եշ՜կՠթզ ՠս 

պզՠաՠջ՜էճհո չ՜ջ՟՜յՠպզ Յճի՜ձձճս Ոջճպձՠռճ, 
ի՜ս՜տՠ՜է Ք՜խճս՜թճհ կՠժձճսդզսձ ոճսջ՝ Ասՠպ՜ջ՜-
ձզձ Մ՜պդբճոզ (5՝) 

Տՠո լՠշ. 1198, 270՜—456՝. Ց՜ձժձ բ ՞էը՜սճջ/3՜—

4՜փ Ց՜ձժ/4՜—5՝փ 1/6՜—45՜փ Ց՜ձժ/45՜—8՜փ 2/48՜—97՝փ 

Ց՜ձժ/97՝—8՝փ 3/99՜—124՝փ Ց՜ձժ/124՝—5՝փ 4/126՜—51՜փ 

Ց՜ձժ/151՜—2՝փ 5/152՝—91՝փ Ց՜ձժ/191՝—4՜փ 6/194՜—

256՜ (չջն. «...ՠս Աոպճսթճհ ի՜ժ՜շ՜ժձ ՟եճս՜ջզձ բ ՞ճջթձ 

ՠս ՟եճս՜ջճսդզսձ պ՜ձզ զ չ՜ըծ՜ձ, ՠս Քջզոպճոզ վ՜շտ»)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

121՜ Աձկՠխ՜՟զջ էՠջ ՠխ՝՜հջ, ազ ժջժձ՜ժզ բ ՞ջ-

չՠէ, չ՜ոձ ազ ժբոձ Սպ՜կյրէ ՞ջՠռ՜ս, ժիոձ Ըոյ՜-

ի՜ձ մ՞զպՠէճչ ա՜ս՜ջպ՚ պՠպջզձ ՠջՠո կզ ժջժզձ բ 

՞ջճսՠէ դճսխդձ ղջնՠ՜, ձղ՜ձձ ՞զջփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 1՝ ՌՃՀԲ (1722) դճսզձ ոՠյպՠկ՝ՠջզ ԺԶ (16) 

Գջզ՞ճջձ ՝ՠջզձփ 

2. 121՜  (Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո) Յճի՜ձ ձճջճ՞ՠռզ, 

ոպ՜ռճխ ՞ջճհո հզղՠռբտ հ՜խրդո լՠջփ 

 

1285 
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Աոյ՜ի՜ձ ՌԿԲ — 1613 

ԳՐԻՉ՚ Յճչ՜ձբոփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Մզտ՜բէ տիհ.փ 
ԹԵՐԹ՚ 156. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜՝, 155՝—6՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԺԳ×12փ 

ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 26,5×19,3փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ 
՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 30փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ 

պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժպ՜ս, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ 
ժ՜ջկզջփ 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜պդբճոզփ Ժ—
ԺԱ ՟՟.փ 1 (Ա) + 1 (Բ), ոպ՜ռճս՜թ 1 ՜կ՝ճխն՜ժ՜ձ դՠջդզ գձ՟է՜հ-



ձ՜ժզ ի՜պճսկզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ՝ճէճջ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ 
Կ՜ջ՟՜է՚ Ա՝—Ա՜ «///[աոյ՜]ձճխոձ ա՜հձճոզժ, ՠս ատ՜խ՜տձ ձճ-
ռ՜ ՜հջՠ՜ռ... ՠս դճխզձ աձ՜ ՠս ՞ձ՜ռզձ///» (ԻԲ 7—22), Բ՜—Բ՝ 
«///[տ՜ջճաՠոռզ Ասՠ[պ՜ջ՜ձո ՜ջտ՜հճսդՠ՜ձ գձ՟ ՜կՠձ՜հձ պզՠ-
աՠջո... ձղ՜ձ Ոջ՟սճհ կ՜ջ՟ճհ հՠջժզձո///» (ԻԴ 14—30)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ժ՜ակգ դՠդՠս՜ժզ կ՜ղճս՜թ, ՠաջՠջգ՚ 
տՠջթճս՜թփ 

 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 2՜—153՝ Գջզ՞ճջզ ՜ղ՜ժՠջպզ Եշ՜կՠթզ ՠս 

պզՠաջ՜էճհո չ՜ջ՟՜յՠպզ Յճի՜ձձճս Ոջճպձՠռճհ 
ի՜ս՜տՠ՜է Ք[՜]խճս[՜]թճհ կՠժձճսդզսձ ոջ՝ճհ Ասՠպ՜-
ջ՜ձզձ Մ՜դբճոզ 

Տՠո լՠշ. 1198, 270՜—456՝. Ց՜ձժձ բ ՞էը՜սճջ/մզտ: 

Ց՜ձժ/մզտփ 1/2՜—46՝փ Ց՜ձժ/46՝—9՜փ 2/49՜—112՝փ 

Ց՜ձժ/112՝—4՝փ 3/114՝—48՜փ Ց՜ձժ/148՜—9՝փ 4/149՝—53՝ 

(«...ի՜կ՜ջձ, ճջ ժ՜կզ զձմ ղ՜է՜ժՠէ, ձ՜ը տձձբ աթ՜ձջճսդզսձ 

///», ղ՜ջ. մզտ)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

154՜ (՞ջմզ) Փ՜շտ ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ 

՜ձ՝՜ե՜ձՠէզ ՠս կզ՜ոձ՜ժ՜ձ Սճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ՚ 

Հ՜սջ ՠս Ոջ՟ճ ՠս Հճ՞ճհձ Սջ՝ճհ, ճջ ՠպ ժ՜ջճխճսդզսձ 

պժ՜ջ ճ՞ճհ ՠս կՠխո՜կ՜թ վթճսձ ՞ջմզ՚ Յճչ՜ձբո ՜ձյզ-

պ՜ձ ՜՝ՠխ՜[հ]զ ի՜ո՜ձՠէ հ՜ս՜ջպ ՞ջզո, ճջ ժճմզ Ք՜-

խճս՜թճս: Ի ըձ՟ջճհ ՝՜ջբկզպ ՠս ՜ոպճս՜թ՜ոբջ տ՜ի՜-

ձ՜հզձ՚ պբջ Մզտ՜բէզձ ՠս զսջ ժճխ՜ժռճսձ՚ Նոբցոճսէդ՜-

ձզձ, ճջ ոպ՜ռ՜ձ աո՜ ի՜է՜է ՜ջ՟ՠ՜ձռ զսջճռ ՠշ՜վ՜-

վ՜տ ոջպզս հզղ՜պ[՜ժ] իճ՞ճհ զսջՠ՜ձռ ՠս թձճխ՜ռձ՚ 

պբջ Յ՜ժճ՝ ոջ՝՜ոբջ տ՜ի՜ձ՜հզձ ՠս կրջձ՚ Թ՜շխճս-

կ՜ղզձ ՠս ճջ՟ճռձ՚ Ս՜ջ՞զն՜ձզձ ՠս Փզջ՜ոէ՜ձզձ ՠս 

ակզսո ճջ՟զձ, ճջ ի՜ձ՞ճսռՠ՜է բ ՜շ Քջզոպճո հճհոձ կՠջ, 

աՀճսձ՟ճս՝բժձ ՠս ա՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջոձ աժՠձ-

՟՜ձզո ՠս աի՜ձ՞ճսռՠ՜էոձ հզղՠռբտ զ Քջզոպճո ՠս Աո-

պճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ: Ես ճջ ՜շ՜պձ բ զ պճսջո ՝՜-

ջՠ՜ռ լՠա հզղճխ՜ռ՟ ՠս կՠա հզղՠռՠէճռո ճխճջկՠոռզ 

Քջզոպճո Աոպճս՜թ ՠս ձկ՜հ վ՜շտ հ՜սզպՠձո. ՜կբձփ 

Դ՜ջլՠ՜է, ՜խ՜մՠկտ ալՠա, ճչ կ՜ձժճսձտ ոճսջ՝ ՠ-

ժՠխՠռճ, հզղՠռբտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խրդ լՠջ, այ՜ջճձ 

Բ՜՝բձ, ճջ կ՜ոձ՜ժզռ ՠխՠս ոճսջ՝ ՞ջճռոփ Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս 

ո՜ զ դվ՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ ՌԿԲ(1613) զ Շ՜սղ տ՜խ՜տզո, 

ճջ բ Աոյ՜ի՜ձ զ հ՜ոպճս՜թ՜ըձ՜կ ՞զսխ՜տ՜խ՜տձ 

Ջճսխ՜հ, զ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ Պ՜ջոզռ Շ՜ի Այ՜ոզձփ 

Աջ՟, ՠս ՠո հՠպզձո զ ՞ջմ՜ռ, դ՜վճսջո զ ՝՜ջ[ՠ]՜ռ՚ Յճ-

չ՜ձբո ՜՝ՠխ՜ ՜խ՜մՠկտ ալՠա ճչ գձդՠջձճխտ, ազ ըճղճ-

ջճսդՠ՜ձ ՠս ող՜է՜ձ՜ռ ՞ջզո ՜ձկՠխ՜՟զջ էՠջճստ, ազ 

ժ՜ջ կՠջ ՜հո բջփ 

154՝ (Սպ՜ռճխզ) Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ զ Քջզոպճո 

աիՠա՜իճ՞զ տ՜ի՜ձ՜հձ՚ ապբջ Մճստ՜հբէձ ՠս աձճջզձ ժճ-

խ՜ժզռձ՚ աՀշզվոզկբձ ՠս աճջ՟զտձ՚ աԳջզ՞ճջձ, Յ՜ժճ՝-

ն՜ձձ, Հճսձ՟ճս՝բժձ, Յ՜ջճսդզսձձ ՠս ա՟ոպՠջտձ զսջ՚ 

Խ՜դճսձձ, Խ՜կվ՜ջզձ, Խ՜ձճսկձ հզղՠռբտ ՠս Աո-

պճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜[ռբտ]փ 

Դ՜ջլՠ՜է, հզղՠռբտ զ Քջզոպճո՚ ապբջ Մճստ՜հբէձ ՠս 

աճջ՟զձ զսջ՚ աՓզջ՜ոէ՜ձձ ՠս աժճխ՜ժզռձ՚ աՄ՜ջզ-

պ՜պձ ՠս ա՟ճսոպջձ՚ աԳճսի՜ջձ ՠս ակզսո ժճխ՜ժզռձ՚ 

Աազավ՜ղբձ ՠս աճջ՟զձ զսջ՚ Աոպճս՜թ՜պճսջձ ՠս 

ա՟ճսոպջձ՚ աԼբհէզը՜ձձ հզղՠռբտփ Դ՜ջլՠ՜է, հզղՠռբտ զ 

Քջզոպճո՚ ապբջ Մճստ՜հբէձ ՠս ա՟ճսոպջձ՚ աԼբհէզը՜ձձ 

հզղՠռբտփ Դ՜ջլՠ՜է, հզղՠռբտ զ Քջզոպճո՚ ապբջ Մճստ՜-

հբէձ ՠս ա՟ճսոպջձ զսջ՚ Խ՜ձվ՜ջզձ ՠս աճջ՟զձ՚ Յ՜ժճ՝-

ն՜ձձ ՠս աի՜ձ՞ճսռՠ՜էձ աԿ՜ջ՜յՠպձ հզղՠռբտ ՠս Աո-

պճս՜թ ՠս ակզսո ՟ճսոպջձ՚ աՍ՜շ՜ը՜դճսձձ ՠս աձճջզձ 

՟ճսոպջձ՚ աՆ՜դբէը՜դճսձ ՠս աճջ՟զձ՚ Աազա՝բժձ ՠս 

՟ճսոպջձ՚ Խ՜դճսձ՜խբձ հզղՠռ[բտ] ՠս կզսո ՟ճսոպջձ՚ 

՜ձհզղ՜պ՜ժ Թ՜շխճսկ՜ղձ ՠս աժճխ՜ժզռձ՚ Յՠ՜ջչբէզձ 

ՠս ակզսո ՟ճսոպջձ՚ աԳՠ՜իչ՜ջորէդ՜ձձ ՠս ա՟ճսոպջձ 

զսջ՚ աԽճոջճչզ՟ճսըպձ ՠս ակզսո ՟ճսոպջձ՚ Աձդ՜շ՜կձ 

ՠս աճջ՟զձ՚ Վ՜ջ՟՜ձբոձ ՠս աի՜ձ՞ճսռՠ՜էձ աԳջզ՞ճջձ 

ՠս աՄզջա՜ը՜ձձ ՠս ա՟ոպՠջտձ զսջ՚ աՄ՜ջզպ՜պձ ՠս 

աՓ՜ջզա՜պձ ՠս աՀշզվոզկբձ հզղՠռբտ ՠս Աոպճս՜թ ճ-

խճջկզ ՜ո՜ռբտփ 

Դ՜ջլՠ՜է, հզղՠռբտ զ Քջզոպճո՚ ապբջ Մճստ՜հբէձ ՠս 

աի՜հջ զսջ՚ ապբջ Յ՜ժճ՝ձ ՠս այ՜յձ՚ Ակզջճսկձ ՠս ոճ-

ջզձ՚ ի՜հջձ աըրծ՜ Մճստ՜հբէձ ՠս աձճջզձ ժճխ՜ժզռձ՚ 

աԳճսի՜ջձ հզղՠռբտ ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտփ 

Դ՜ջլՠ՜է, հզղՠռբտ զ Քջզոպճո՚ ա՜ձհզղ՜պ՜ժ 

Թ՜շխճսկ՜ղձ, ճջ ՠպ աոճսջ՝ Ասՠպ՜ջ՜ձզ Մՠժձզմո զ 

Շրղ տ՜խ՜տձ Աոյ՜ի՜ձ զ ՟ճսշձ Սճսջ՝ Ակՠձ՜վջժ-

մզձ հզղ՜պ՜ժ իճ՞սճհ զսջճհ ՠս թձրխ՜ռ զսջճռ ՠս ՜կՠ-

ձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռձ հզղՠռբտ ՠս Աոպճս՜թ ճխճջ-

կզ ՜ո՜ռբտ Թ՜շխճսկ՜ղզձ, ճջ ղ՜պ ՜ղը՜պ՜ձտ ճսձզ 

իօջ պ՜ձձ, աճջ Տբջձ կՠջ չ՜ջլ՜ի՜պճհռ ՜շձբ զսջ 

ոճսջ՝ կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էոպՠ՜ձ զսջճհ. ՜կբձփ 

155՜ Դ՜ջլՠ՜է, հզղՠռբտ զ Քջզոպճո՚ ապբջ Մճս-

տ՜հբէձ ՠս աի՜հջձ զսջ՚ ապբջ Յ՜ժճ՝ձ ՠս աձճջզձ ՟ճսո-

պջձ՚ աԳրա՜է՜խբձ ՠս աձճջզձ ՟ճսոպջձ՚ աԳճսէ՜խբձ հզ-

ղՠռբտփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

155՜ Գջՠռ՜ս աո՜ժ՜ս հզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձո զ դվ՜-

ժ՜ձզո Հ՜հճռ ՌՂԱ (1642) ՜կզ զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ 

պՠ՜շձ Փզէզյյճոզ ՠս զ ՜ջիՠյզոժճյճոճսդՠ՜ձ ՞ՠօ-

խ՜տ՜խ՜տզձ Նճջ Ջճսխ՜հճհ՚ պբջ Խ՜մ՜պջզ զ հՠջժզջո 

Աոյ՜ի՜ձ, զ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ Պ՜ջոզռ Շ՜ի Սբցճսձփ 

Ես հ՜շ՜նձճջ՟ ՠս ըձ՜կ՜պ՜ջ ՞ՠրխզո կՠջճհ՚ աըրծ՜ 

Յ՜ժճ՝ձ, ճջ հ՜հոկ ՜կզ ղզձՠ՜ռ աՍճսջ՝ Եջՠոզ հՠժՠխՠ-

ռզձ, ճջ ՠս ձ՜ յ՜պծ՜շ ՠխՠս աՍճսջ՝ Ակՠձ՜վջժմզ 

ըճջ՜ձձ ՝՜ջլջ՜ռճհռ, ճջ ՝՜աճսկ իճ՞ո ճս ըձ՜կտ ժճս -

պ՜ձզ հՠժՠխՠռճհո կՠջճհ. Աոպճս՜թ ազձտձ ՜ձվճջլ ՠս 

՜ձո՜ո՜ձ յ՜իՠոռբ ՠս չ՜ջլ՜ի՜պճհռ ՜ջ՜ոռբ. ՜կբձփ 

Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ զ Քջզոպճո աՍճսջ՝ Ակՠձ՜վջժմզ 



 

տ՜ի՜ձ՜հտձ՚ ապբջ Կ՜ջ՜յՠպձ, ապբջ Բ՜ջոՠխձ, ապբջ 

Մճստ՜հբէձ, ապբջ Յճչ՜ձբոձ, ապբջ Ս՜ջ՞զոձ, աճջ ՠս 

Աոպճս՜թ ՜ձվճջլ ՠս ՜ձո՜ո՜ձ յ՜իՠոռբ, ճջ ըձ՜կտ 

պ՜ձզձ զ իջբ, զ նջբ ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜խպզռ: Զճջ Տբջձ կՠջ 

Յզոճսո Քջզոպճո վջժՠոռբ աձճո՜ հ՜կՠձ՜հձ ճջճ՞՜հ-

դզռ ո՜պ՜ձ՜հզ ՠս ՟՜ո՜ժզռ ոջ՝ճռձ ՜ջ՜ոռբ. ՜կբձփ 

Ըձ՟ ձճոզձ ՠս աո՜ժ՜ս հզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձզ ՞թճխո ՜ձ՜ջ-

ե՜ձ ՟յզջ՚ Աոպճս՜թ՜պճսջո ի՜ձ՟ՠջլ թձրխճտ զկճչտ 

հզղՠռբտ ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ ՠս Աոպճս՜թ լՠա 

ՠս կՠա ճխճջկՠոռզ զ կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էոպՠ՜ձ զսջճհ. ՜-

կբձփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 2՜, 75՝, 154՝ (ճսդ՜ձժզսձ, ՠշ՜-

պճխ) Գզջտո Սճսջ՝ Էնկզ՜թձ՜հ բփ 

1286 
Գ Ր Ի Գ Ո Ր  Տ Ա Թ Ե Ւ Ա Ց Ի   

Մ Ե Կ Ն Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  Ա Ւ Ե Տ Ա Ր Ա Ն Ի Ն  Մ Ա Տ Թ Է Ի  
Ապ՜ձ՜հ ՌՃՀԳ — 1724 

ԳՐԻՉ՚ Աջճսդզսձ ՟յզջփ ԿԱԶՄՈՂ՚ Յ՜ջճսդզսձ ՟յզջփ ՍՏԱ-
ՑՈՂ՚ Քբդբձծզ Յճչ՜ձբոփ 

ԹԵՐԹ՚ 276. մ՞ջճս՜թ՚ 1՝, 273՝—6՝փ ՊՐԱԿ՚ 1×1+Ա—ԻԲ×12 
(Դ 10, Ը, ԺԱ, ԺԲ 14, ԺԹ 16)+3×1փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 
22,5×15,8փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 25փ ԿԱԶՄ՚ 
ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, էճս-
ո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ տՠջ-
թճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 2՜—272՝ [Գջզ՞ճջզ ՜ղ՜ժՠջպզ Եշ՜կՠթզ ՠս 

պզՠաՠջ՜էճհո չ՜ջ՟՜յՠպզ Յճի՜ձձճս Ոջճպձՠռսճհ, 
ի՜ս՜տՠ՜է Ք՜խճս՜թճհ կՠժձճսդզսձ ոջ՝ճհ Ասՠպ՜ջ՜-
ձզձ Մ՜պդբճոզ] 

Տՠո լՠշ. 1198, 270՜—456՝. Ց՜ձժձ բ ՞էը՜սճջ./մզտփ 

Ց՜ձժ/մզտփ 1/2՜—47՝փ Ց՜ձժ/48՝—52՝փ 2/52՝—106՜փ 

Ց՜ձժ/106՝—7՝փ 3/107՝—34՜փ Ց՜ձժ/134՜—5՜փ 4/135՜—

67՜փ Ց՜ձժ/167՜—8՝փ 5/168՝—212՝փ Ց՜ձժ/212՝—5՜փ 

6/215՜—72՝փ 

Բ. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձ ԺԸ ՟. ձճպջ՞զջ] 
1. 1՜ [Դՠխ՜՞զջ] — Պ՜խ մՠտբջ, աՠձծՠցզէ, պՠձբ 

կՠխպՠտզյ յ՜ջ՜յ՜ջ թՠթբ ... 2. Կզձ ճջ ժ՜դձ ռ՜կ՜-

տզ, ո՜կզդձ ՠվբ, նճս[ջ]ձ ըկբ... 

 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

273՜ (Գջմզ) Գջՠռ՜ս Ք՜խճս՜թճհո Մ՜դբճո հ՜սՠ-

պ՜ջ՜ձմզձ զ դվզձ Հ՜հճռ ՌՃՀԳ (1724), լՠշ՜կ՝ 

պխՠխթ ՠս ՜ձ՜ջճսՠոպ` էճժ՜ձճսձ Աջճսդզսձ ՟յզջո. 

հճջե՜կ գձդՠշձճհտ ժ՜կ րջզձ՜ժբտ, հզղՠռբտ զ կ՜տջ՜-

վ՜հէ ՜խօդո լՠջ ավթճսձ ՞ջզմո, ՠս Տբջձ կՠջ Քջզոպճո 

լՠա ՠս կՠա ճխճջկզ. ՜կբձփ Դ՜ջլՠ՜է ՞ջՠռ՜ս ո՜ զ տ՜-

խ՜տո Ապ՜ձ՜հ զ ՟ճսշձ Սճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թձզձ ՠս 

Սճսջ՝ Սպՠվ՜ձձճո ՠժՠխՠռՠ՜ռձ ՠս ՜հէ ոճսջ՝տձ, ճջ 

՜ոպ ժ՜ձ ժ՜ջ՟՜ռճխ՜ռ ՠս էոճխ՜ռ ՝՜ջՠըրո էզձզձ: Ես 

զ ՞ջտզո չ՜հՠէճսկձ Քբդբձծզ Չէյ՜խրխէզ պզջ՜ռճս Յճ-

չ՜ձբոզձ ՝՜ջճչ չ՜հՠէճսկձ յ՜ջ՞ՠսբ ՜յՠձզ՜ա րջձ ՜-

կբձՠռճսձփ 

273՜ (Կ՜ակճխզ) Զչՠջնզ ժ՜յ՜սխո ոճջ՜հ ակՠ-

խճսռՠ՜է ՠս ա՜ձ՜ջե՜ձ ոճսպյ՜ձճսձ Յ՜ջճսդզսձ ՟ըյզջ 

հ՜խ՜մՠկ հզղՠէ յզ Տբջ կզ Հ՜հջ կՠխ՜հզս ժ՜կ Տբջ ճխճջ-

կՠ՜հզս ՠս հզղբտ, ճջ ՜շ՜պ բ յպճսջո ՝՜ջՠ՜ռ լՠա ՠս 

կՠա ի՜ո՜ջ՜ժ հճխճջկՠոռզ. ՜կբձ: Թվզձ ՌՃՀԴ (1727) 

վՠպջվ՜ջզ ԻԷ (27) օջձ ղ՜՝՜դփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

Ա ժ՜ակ՜ոպ՜շ (ԺԸ ՟.) Յ՜ժճ՝զձ պ՜էզտ ՠկ ԺԷ 

(17) խճսշճսղբձ Ե (5) վ՜ջ՜հ յ՜ժ՜ո, ՠսո Բ (2) խճս-

շճսղ ԻԴ (24) վ՜ջ՜հփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚  2՜, 272՝ (ճսդ՜ձժզսձ, ՠջժպճխ) 

Մ՜ջպզջճո չ՜ջ՟՜յՠպ ՌՄԹ (1760): 2՜ (ճսդ՜ձժզսձ, 

տ՜շ՜պճխ) Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Յճչոբվ չ՜ջ՟՜յՠպ, 

1766 դ.փ 
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Աջխձզ ՌՃԼԵ — 1686 

ԳՐԻՉ՚ Պ՜խպ՜՛ո՜ջփ 
ԹԵՐԹ՚ 295+1 (ժջժ. 1). մ՞ջճս՜թ՚ 292՝, 293՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—Ի-

Ե×12 (Ա, Դ 10, ԻԵ 11)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒ-
ԹԻՒՆ՚ 22×16,4փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 27փ 
ԿԱԶՄ՚ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, 
՜ոպ՜շգ՚ է՜պզձ՜պ՜շ իձ՜պզյ ՞ջտզ դՠջդՠջ «///condo, che 
da Agamal di Savali gli era flato ... she dei 1655 ...»՚ Ա, «///li 
perre 14200 refcoffe di propria autorita di Solimano Aga ... di 

Perfia fulfi condennato a renderli conto», Բ ՟շձ՜ժզձգ՚ ղՠջպ՜-
ա՜ջ՟ ժպ՜ս, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 
 
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 1՞, 4՜փ 

Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջփ 
Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպ, ՟ՠխզձփ 



 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ա՞՜դ՜ձ՞ՠխՠ՜հ Պ՜պկճսդզձ 
Հ՜հճռփ ԺԱ—ԺԲ ՟՟.փ 2 (Ա—Բ) + 2 (Գ—Դ), ոպ՜ռճս՜թ 1 ՜կ՝ճխ-
ն՜ժ՜ձ դՠջդզ գձ՟է՜հձ՜ժզ ի՜պճսկզռ ՠս գձ՟ ՠջժ՜հձ՜ժզ ՠջժ-
պ՜ժճսկզռփ Թճսխդ, ՠջժոզսձ, ըճղճջ ՝ճէճջ՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ Ա՝—Դ՜ 
«///[՝՜ջՠջ]՜ջճսդՠ՜ձ ղձճջիզ տճ, ճջ ՜շ ՜կՠձՠոզձ բ... ՠս ճմ 
ա՝ջ՜թՠթ ՝՜ձզձ ՞ջՠ՜ռ զձմ չզղ[պո]///» (պՠո պյ. 1909, բն 
576—6013)փ Նժ՜ջ՜՞ջճսդզձգ, չՠջթ՜ձճսկգ, զձմյՠո ձ՜ՠս՚ էճսո՜-
յ՜պծբձգ պՠո Պ. Մճսջ՜՟ՠ՜ձ, Ա՞՜դ՜ձ՞ՠխճոզ իզձ չջ՜ռՠջբձ 
ըկ՝՜՞ջճսդզսձձՠջգ, Եջՠս՜ձ, 1982, բն 227, 235)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ժ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ կ՜ղճս՜թ, ՠաջՠջգ՚ տՠջ-
թճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1՞—290՜ Գջզ՞ճջզ Եշ՜կՠթզ ՜ղ՜ժՠջպզ ՠս 

պզՠաՠջ՜էճհո չ՜ջ՟՜յՠպզ Յճի՜ձձճս Ոջճպձՠռճհ 
ի՜ս՜տՠ՜է Ք՜խճս՜թճհ կՠժձճսդզսձ ոճսջ՝ Ասՠպ՜ջ՜-
ձզձ Մ՜պդբճոզ (3՝) 

Տՠո լՠշ. 1198, 270՜—456՝. Ց՜ձժձ բ ՞էը՜սճջ/1՝—

2՜փ Ց՜ձժ/2՜—3՝փ 1/4՜—46՝փ Ց՜ձժ/46՝—8՝փ 2/48՝—105՝փ 

Ց՜ձժ/105՝—7՜փ 3/107՜—35՝փ Ց՜ձժ/136՜—7՜փ 4/137՜—

70՜փ Ց՜ձժ/170՝—2՜փ 5/172՜—220՜փ Ց՜ձժ/220՜—3՜փ 

6/223՝—90՜փ 

Բ. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձ ԺԸ ՟.] 
— 293՜ Գզջ չ՜ոձ ոզջճ[հ] ՠս տ՜խռջճսդՠ՜ձ — 

Գ՜՝ջզբէ իջՠղպ՜ժ՜յՠպձ ՠս ոճսջ՝ձ Դ՜կ՜ոժզբէ... ՜ո-

պճս՜թ՜հզձ արջճսդՠ՜կ՝ձ տ՜խռջ՜ռճհ աթ՜շ՜հտո: 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

290՝ Փ՜ՙշտ յ՜պզս ՠս ՠջժջյ՜՞ճսդզսձտ կղպձնՠ-

ձ՜ժ՜ձտ, ՜հձկ ՞ՠջ՜՞ճսձճհ ՜ջտ՜հզձ, հճջճհ արջճսդզսձձ 

բ ՜ձհ՜խդՠէզ, զկ՜ոպճսդզսձ ՜ձ՝՜ե՜ձՠէզ ՠս ոբջձ տձ-

ձՠէզփ Նկ՜ձ ՜սջիձճսդզսձ կզղպ, ՞ճիճսդզսձ ՜ձ՟՜՟՜ջ, 

վ՜շ՜՝՜ձճսդզսձ ՜ձէշՠէզ ՠս ղձճջի՜ժ՜էճսդզսձ ի՜ձ-

՟ՠջլ ՠջժջյ՜՞ճսդՠ՜կ՝ կզղպ ՠս ՜ձաջ՜ս հ՜սզպՠձզս. 

՜կբձփ 

Ոջ ՠս ՝՜ջՠըօոճսդՠ՜կ՝ ՠս ՜խօդզստ կզղպ ժճսոզձ 

Մ՜ջզ՜կճս՚ ՜հռՠէճսիճհձ կՠջճհ ՠս կ՜խդ՜ձօտ ՠս կզն-

ձճջ՟ճսդՠ՜կ՝ ոջ՝ճհ ՜սՠպ՜ջ՜ձմզձ Մ՜դբճոզ ՠս ՜հէճռ 

՜շ՜տՠէճռձ ՠս ՜կՠձ՜հձ ոջ՝ճռ ՠս ՠսո ՜շ՜սՠէ կզղպ ՠս 

՜կբձրջիձՠ՜է ոջ՝ճսիճհ Կճսոզձ, ճջ ՠպ ժ՜ջճխճսդզսձ 

ձճս՜ոպ՜ռՠէճհ հճ՞ձ՜կՠխ թ՜շ՜հզո զ ՝՜ակ՜չզղպ ՠս զ 

հճ՞ձ՜չպ՜ձ՞ ե՜կ՜ձ՜ժզո հ՜ս՜ջպ ի՜ոճսռ՜ձՠէ ա՜հո 

չ՜ջ՟՜վդզդ ՠս չ՜հՠէմ՜՞ՠխ, ՜ձճսղ՜իճպ ՝ճսջ՜ոպ՜-

ձո, ճջ [ի]ճջնճջնզ Ք՜խճս՜թ ոջ՝ճհ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ Մ՜-

դբճոզ: Ոջ ժ՜ձ զ ոկ՜ ի՜ս՜տՠ՜է ապձրջբձճսդզսձտ Տՠ-

՜շձ կՠջճհ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ՚ աԾձձ՟ՠ՜ձձ ՠս աՄժջ-

պճսդՠ՜ձձ ՠս աԹէյ՜պճսդՠ՜ձձ ՠս աԱհէ՜ժՠջյճսդՠ՜ձձ 

ՠս աՍտ՜ձմՠէ՜՞ճջթճսդՠ՜ձձ, աԽ՜մզ ՠս աՅ՜ջճսդՠ՜ձ ՠս 

՜հէձ, ճջ գոպ ժ՜ջ՞զձ, ճջ ՝՜ռ՜հ՜հպՠ՜է բ զ ոջ՝ճհձ 

Գջզ՞ճջբ Տ՜դՠս՜ռճհձ տ՜ն ջ՜՝ճսձ՜յՠպզձ: Ոջ ի՜ջՠ-

՜է բ յ՜ջո՜տ՜ջզս զ ծ՜ժ՜պձ Գճխզ՜դճս՚ Աոպճսթճհ 

մ՜ջ՜վ՜շ՜ռձ՚ Աջզճոզ, Նՠոպճջզ ՠս Մ՜ձզտճոզ ՠս ՜հ-

էճռձ, ճջտ ըրոՠռՠ՜է ՠձ ա՜ձ՜ա՜ձ ի՜ջլճս՜թո գձ՟՟բկ 

կ՜ջ՟ՠխճսդՠ՜ձ Փջժմզձ կՠջճհ ՠս ո՜ ժ՜ջժՠ՜է բ ա՝ՠջ՜-

ձո ձճռ՜ ծղկ՜ջզպ ՠս ՜ոպճս՜թզկ՜ոպ ՝՜ձզս, չժ՜հճս-

դՠ՜կ՝ Հզձ ՠս Նճջ ժպ՜ժ՜ջ՜ձ՜ռ ՠս ՞ջճռ ոջ՝ճռ 

ի՜ջռձ հ՜շ՜նձճռ զ վ՜շո ժՠձ՜՞ճջթճխզձ ՜ջ՜ջ՜թճռ 

հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ  

Աջ՟, ՜խ՜մՠկ ալՠա, ճչ ոճսջ՝ գձդՠջռրխտ, ՟՜ոտ 

չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ ՠս նճժտ տ՜ի՜ձ՜հզռ ՠս ՠջ՜կտ ո՜ջժ՜-

ս՜՞՜ռ, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ, ժ՜ջ՟՜էճչ ժ՜կ րջզձ՜ժՠէճչ, 

՜ձկՠխ՜՟զջ էՠջճստ ըճղճջճսդՠ՜ձ ՞ջճհո ՠս ոը՜է՜ձ՜ռ 

կՠջճռ, ձՠջՠոնզտ, ազ ՜հոտ՜ձ բջ ժ՜ջ կՠջ, չ՜ոձ ՜հձկ, 

ազ ճմ բ՜տ ոձՠ՜է ՜շ ճպո ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ չ՜ջ՟՜յՠ-

պ՜ռ ՠս տ՜ն տ՜ջպճսխ՜ջ՜ռփ Բ՜աճսկ պՠխզո ճջճձՠէճչ 

տ՜ն ՞ջ՜՞զջ ՠս ճմ ՞զպզ, հ՜խ՜՞ո ճջճհ ՠս զկ հ՜յ՜սզ-

ձՠ՜է զ ՝՜ջՠըրոճսդզսձ ոջ՝ճսիճհ Աոպճս՜թ՜թզձ ՠս ար-

ջճսդզսձ Ոջ՟ճհ զսջճհ Մզ՜թձզձ ՠս ժ՜ջճխճսդզսձ Ակՠձ՜-

ոճսջ՝ Հճ՞ճհձ, ճջ ՜կՠձ՜հձ ե՜կ պ՜հ ըձ՟ջճխ՜ռ ՜շ՜-

պ՜յբո ՠս ճմ ձ՜ը՜պբ ՠս զկ էճսՠ՜է ՜ձ՜ջե՜ձզո զ ոջ-

՝ճհ Ասՠպ՜ջ՜ձբո, ճջ ՜ոբ. Խձ՟ջՠռ՜հտ ՠս պ՜ռզ լՠա ՠս 

՜հէձփ Ես զկ չոպ՜ի՜ռՠ՜է իջ՜կ՜ձ՜ս Փջժմզձ զկճհ ՠս ՠ-

՟ՠ՜է ՜շ՜նզ զկ ՠս ՞օպզ զ չՠջ՜ ՞օպճհ ՜թՠ՜է, պժ՜ջ 

ՠս ՜ձզկ՜ոպ կպօտ, հճսո՜ի՜պՠ՜է ՜կՠձ՜հձ ՜ղը՜ջի՜-

ժ՜ձ զջ՜ռ ՠս կզ՜հձ ՜յ՜սզձՠ՜է զ ժ՜ջճխճսդզսձ Սճսջ՝ 

Հճ՞ճհձփ Սժոՠ՜էո ՠխՠս ՜յջէէ ՜կոճհ Ա (1)՜սճսջ ճսջ՝՜-

դճս, ճջ ՠս չ՜խզսձ պօձ բջ Սջ՝ճհձ Գջզ՞ճջզ կՠջ Լճսո՜-

սճջմզձ ՠս ՜ս՜ջպճսկձ ՠխՠս հճսձզոզ Թ(9) ՜սճսջ ճսջ՝՜-

դճս զ վ՜շո Քջզոպճոզփ Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս ՜հո չ՜հՠէճսմ ՠս 

տ՜խռջ՜ի՜կ ՝ճսջ՜ոպ՜ձո, ճջ էզ բ ա՜ձ՜ա՜ձ ՠս ՜ձճս-

ղ՜ի՜կ յպխճչտ, նՠջկ ոզջճչ ՠս ոՠջպ ի՜ս՜պճչ ծ՜ղ՜-

ժճխ՜ռ, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Բ՜ջլջ՜ի՜հՠ՜ռ Սճսջ՝ Աո-

պճս՜թ՜թձզ Աջխձճհ, ՜շ՜նձճջ՟ճսդՠ՜ձ պՠ՜շձ Դ՜-

ձզբէզ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձճսդՠ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզ. 

Ձՠշ՜կ՝ պըՠխթ ՠս ՜ձ՜ջե՜ձ, 

Հճխ ՠս կճըզջ ՠս ՜ձյզպ՜ձ, 

Մՠխրտ էռՠ՜է հճհե ՝՜ակ՜ա՜ձ, 

Զլՠա ՜խ՜մՠկ ՠո ՜ձ՜ջե՜ձ, 

Ոչ գձդՠջռճխտ ՠս ոջ՝՜ա՜ձ, 

Ոջտ ի՜ձ՟զյզտ ոճջ՜ գձդՠջռկ՜ձ, 

Աջե՜ձ ՜շձբտ ազո զ հզղկ՜ձ 

Ախրդո լՠջ ՠս ոջ՝՜ա՜ձ: 

Ոջ ՠս էզձզտ ՟ճստ ՠսո ՜ջե՜ձ, 

Ի պՠոճսդՠ՜ձ ՜ջտ՜հճսդՠ՜ձ, 

Մզղպ ՜ձաջ՜ս ՠս հ՜սզպՠ՜ձփ 

Ձՠշտո վպզ ՠս իճխ ՟՜շձ՜հ 

՞ճէ ՜ձչջբյ 

Գզջո հ՜սզպՠ՜ձ ժ՜հ ՠս կձ՜ 

ըձ՟ջճխ՜ռ ՟բյփ 

Գթօխ ոճջ՜ դբյբպ զ թձճսձ՟ո 

ՠժՠխՠռճհ ժ՜, 

Բ՜հռ դ՜ջկ՜պ՜ջ ՠս ժՠխթ 

չ՜ջճստ բ ՜ջպ՜տճհ ո՜, 

Ք՜ձազ մձմզձ ՞ճջթճչ պ՜ջպ՜կո 



 

ժ՜կ կզղպ զ ը՜խ, 

Խ՜կջՠ՜է կպօտ դ՜վճսջո 

՝՜ջՠ՜ռ ՜ղը՜ջի՜ա՝՜խ: 

Պխՠջ՞ ՞պ՜ձզկ զ կբն ՠխ՝՜ջռո 

ՠո եէ՜պ, 

Կ՜ջօպՠէճռ ՠկ ՜պՠռօխ, ճջտ 

ՠձ ՜խտ՜պ, 

Աջ՟, ՠխժՠէզո ոզջճչ վ՜ջզկ 

զ լՠա ձՠջժ՜, 

Ոջտ գձդՠշձճհտ ՠս աճս՜ջծ՜ձ՜հտ 

զձմ ճջ ՜ոպ ժ՜փ 

Աջպ՜ոճս՜դճջ ՜մօտ ըձ՟ջբ 

՞թօխ ՞ջճհո, 

Ես ՟ՠ՞ՠջՠ՜է ՜խօդօխ՜ռ 

հ՜շ՜նբ ՟ջճսձո, 

Ախ՜խ՜ժբ պզս ՠս ՞զղՠջ կզղպ 

հ՜ջ՜ժ՜ս, 

Լՠջճստ ղձճջիօխ ՟ճստ 

ի՜ձ՜յ՜ա ՜խ՜մ՜ձ՜ռ ոճջ՜: 

Պ՜խ՜պ՜ձրտ ի՜հռբ զ լբձն 

ըճձ՜ջի՜՝՜ջ, 

Յզղ՜պ՜ժՠէ ՜խրդո ոճսջ՝ո 

ՠս ի՜ղպ՜ջ՜ջփ 

Եո, ՜ձ՜ջե՜ձ պըՠխթ կ՜պ՜կ՝ 

՞ջՠռզ ո՜ 

Թզսձ զ լՠշզձ ժ՜հջ 

ԻԱԺՄՈՅԴ (20+1+10+200+600+300+4) 

՜ա՞զ՟ Հ՜հժ՜ (1135+551=1686): 

Խձ՟ջօխ ՠխբ ոճսջ՝ կ՜պՠձզո 

ՠո զ գոպբբ 

Հ՜ազս ՞պզ աըձ՟ջՠէզո ՜հո 

՜հեկ զ ՟բյ: 

Աշՠ՜է ավ՜վ՜ք ոջպզո ճսջ՜ը 

ՠկ ՠո զ ոջպբ, 

Մզղպ ՞ճի՜ձ՜կ ղձճջի՜ռձ, 

ճջ հզո յ՜ջ՞ՠսճխ բփ 

Գպՠ՜է ՠ՟զ ը՜ս՜ջ կպ՜ռըո 

ա՜հո զ ՟ՠխ, 

Զճչ՜ռճսոռբ այ՜ոտՠ՜է իճ՞զո, 

ճջ հճ՞ձ՜կՠխփ 

Մզղպ ՜ջպ՜ոճսօտ ՜խ՜խ՜ժՠկ 

Քջզոպճո՟ ՜ջտ՜ 

Հ՜հՠ՜հ ՞ՠջզո, ճջ կզղպ 

պ՜ձնզկ ոզջճհ ոճջ՜: 

Աս՜ջպ ՝՜ձզո Տբջ ճխճջկՠ՜հ, 

Աշի՜ո՜ջ՜ժ կՠա ՠս ձճռ՜փ 

Գջՠռ՜ս ՞զջըո ՜հո զ ի՜կ՝՜ժբ 

Սճսպ ՠս վճսպ էճժ ՠսՠդ ՜ձճս՜կ՝ 

ՠս չ՜հ բփ 

Ոջտ գձդՠշձճհտ ՠս չՠջթ՜ձօխտ 

էզռզտ ՞ջճհո 

Մզ Հ՜հջ կՠջզս հզղՠռբտ 

ՠս զձլ ճխճջկՠէճհոփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 1՜ Ի չ՜հՠէճսկձ Եխզ՜ա՜ջ չ՜ջ՟՜յՠպզձ դվզձ 

ՌՃՂԸ (1749)զձփ 

2. 137՜ (Ի Սպճջզձ էճսո՜ձռո, ժ՜ջկզջ կՠէ՜ձճչ) 

Յզղ՜պ՜ժ բ Դ՜սզդ ոջ՝՜ա՜ձ ժ՜դճխզժճոզձ զ ՟ճսշձ 

Եջՠս՜ձճս Կ՜դճխզժբ ՠժՠխՠռսճհ ձճջ՜ժՠջպ չ՜ջե՜ջ՜-

ձզձփ Ի դճսզձ 1230 (1781) ՠս զ ՟ՠժպՠկ՝ՠջ ՜կոՠ՜ձձփ 

3. 1՞ ( ԺԹ ՟., ղխ՜՞զջ) Ս՜ձ՜իձՠռզ Յճչոբվ ՜ջ-

տՠյզոժճյճոզձ բփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 3՝, 106՝ (Ոսդ՜ձժզսձ, ՠշ՜պճխ) 

Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Գջզ՞ճջ չ՜ջ՟՜յՠպ, 1200 (1701 

դ.)փ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜ Ի չ՜հՠէճսկձ Եխզ՜ա՜ջ չ՜ջ՟՜-

յՠպզձփ Իկ ՜ջճսոՠ՜ժ ՜հորջ կդ՜ռփ 1՝ Եո՚ ՜ձ՜ջե՜ձգո 

կՠխ՜էզռ ի՜ձ՟զյՠռ՜ս ՜հո յ՜ջ՜ըէՠոփ 

1288 
Ժ Ո Ղ Ո Վ Ա Ծ Ո Յ  

Կ՜կՠձզռ ՌԿԱ, ՌԿԲ — 1611, 1612 

ԳՐԻՉ՚ Աոպճս՜թ՜պճսջ Թճը՜դռզ, Յ՜ժճ՝ Կ՜կՠձՠռզփ 
ՍՏԱՑՈՂ՚ Տբջ Յճչոբվփ 

ԹԵՐԹ՚ 512. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—3՝, 26՜՝, 245՝, 412՜—9՝, 
507՝—8՜փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԼԵ×12+Ա—Ը×12 (Ը 8)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵ-
ԾՈՒԹԻՒՆ՚ 20,8×16փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 
25փ ԿԱԶՄ՚ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ՟ջճղկ՜-
ա՜ջ՟ ժպ՜ս, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 
 
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜-

ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜-
յճհպ, ոՠսփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ (է՜պզձՠջբձ)փ Հշճչկՠ՜ժ՜ձ 
զջ՜սճսձտ, ԺԴ ՟. (Իպ՜էզ՜). պՠ´ո Л. И. Киселева, Латинские 
рукописи Матенадарана, Е., 1980, с. 82 (N 88). 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. դՠջդՠջգ դճսէ՜ռ՜թփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ կ՜-
ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 4՜—411՝ Գջզ՞ճջ Եշ՜կՠթզ ՠս պզՠաՠջ՜էճհո 

չ՜ջ՟՜յՠպզ ի՜ս՜տՠ՜է Ք՜խճս՜թճհ կՠժձճսդզսձ 
ոճսջ՝ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ Մ՜դբճոզ 



Տՠո լՠշ. 1198, 170՜—456՝. Ց՜ձժձ բ ՞էը՜սճջ/4՜—

6՜փ Ց՜ձժ/6՜—8՝փ 1/9՜—70՜փ Ց՜ձժ/70՝—4՜փ 2/74՜—

151՜փ Ց՜ձժ/151՜—3՜փ 3/153՜—91՝փ Ց՜ձժ/191՝—3՜փ 

4/193՝—242՜փ Ց՜ձժ/242՝—5՜փ 5/246՜—317՜փ 

Ց՜ձժ/317՝—21՝փ 6/322՜—411՝: 

Բ. 420՜—506՝ Յճի՜ձձճս Ոջճպձՠռճհ [Մ՜պդբճ-

ոզ չ՜ջ՟՜յՠպզ, լՠշ. 1358, 1՞] պզՠաՠջ՜էճհո ջ՜-
՝ճսձ՜յՠպզ ՜ջ՜ջՠ՜է. ՝՜ձ հԱսՠպ՜ջ՜ձբձ Յճի՜ձ-
ձճս, ճջ ՜ոբ. Ի ոժա՝՜ձբ բջ Բ՜ձձ ՠս Բ՜ձձ բջ ՜շ Աո-
պճս՜թ — Կ՜ի՜սճջզկ, ճջ ժ՜ծ՜շտ էճսոՠջ՜կզռ... հ՜-

պճսժ ՜ձճս՜կ՝ զսջճչ, ՠս Քջզոպճոզ Աոպճսթճհձ կՠջճհ 

վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ 

— 506՜՝ Ի էջճսկձ ՞ջճհո բ գոպ ճծ ժ՜ջ՞զ հզղ՜-

պ՜ժ՜ջ՜ձո (իՠխզձ՜ժզ պՠո լՠշ. 1393, 144՝—5՜)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

506՝ Զո՜ժ՜ս ՜ղը՜պճխո զ ոկ՜ կՠխո՜կ՜թ ՠս 

՝՜ակ՜չբջ ճ՞զո հզղՠռբտ ՠխ՝՜ջտ զ Տբջ` աԹճը՜դռզ 

Աոպճս՜թ՜պճսջ ՟յզջո, ճջ ՠկ ճջ՟զ՚ պբջ Յ՜ժճ՝զձ ՠս 

՜ո՜ռբտ. Աոպճս՜թ ճխճջկզ զձլ ՠս զկճռձ ՜կՠձ՜հձզ: 

Ոջ ժ՜ջճխճսդՠ՜կ՝ձ Աոպճսթճհ ՜ս՜ջպՠռզ աոճսջ՝ ՞զջ-

տո ՜հո, ճջ բ Ք՜խճս՜թու ոճսջ՝ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ Յճի՜ձ-

ձճս, ՜շ ճպո Սճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թձզձ ՠս Սճսջ՝ Նզժօէ՜-

հճո ի՜հջ՜յՠպզձ, զ տ՜խ՜տձ Կ՜կՠձզռ, զ չ՜հՠէճսկձ 

պբջ Յճչոբվ ՝՜ձզ ոյ՜ո՜սճջ յ՜ջճձպզջճնձ, ճջ ՞ջՠէ 

ՠպ աո՜ զ ի՜է՜է ՜ջ՟ՠ՜ձռձ, զ չ՜հՠէճսկձ ՜ձլզձ զսջճհ, 

զ դվ՜՝ՠջճսդՠ՜ձո Հ՜հճռ ՌԿԱ (1611) հճսէզո ՜կոճհ ԻԲ 

(22)փ Յճջե՜կ, ճջ ժ՜ջ՟՜հտ ժ՜կ օջզձ՜ժբտ ՠս օկպզտ զ 

ոկ՜ձբ, Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ ոպ՜ռճխզ ՠս ՞ջճխզ, 

ՠս ճջտ հզղբտ ակՠա կՠժ Հ՜հջ կՠխ՜հզս, Աոպճս՜թ ալՠա 

հզղբ զսջ ոճսջ՝ ՜ջտ՜հճսդզսձձ. ՜կբձփ 

Ոչ ոճսջ՝ գձդՠջռճխտ, ՜խ՜մՠկ ալՠա, մըկՠխ՜՟ջՠէ 

ոը՜է՜ձ՜ռ ՠս ՜ձհ՜ջկ՜ջճսդՠ՜ձ ՞ջզո, ազ պխ՜հ պզրտ 

՞ջՠռզ ՠս մբզ իկճսպ ՞ջզփ 

411՝ Ախ՜մՠկ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ դ՜ը՜ձլ՜ձրտ ապ՜ջ-

պ՜կ յզպ՜ժ ՜ձճսձ ՠջբռո` Յ՜ժճ՝, ճջ՟զ Գջզ՞ճջ զջզ-

ռճս Կ՜կՠձզռճհ, հզղՠէ զ Տբջ, ՠս Տբջ Աոպճս՜թ, ճջ ՜-

շ՜պձ բ, ի՜պճսոռբ լՠափ Կ՜պ՜ջՠռ՜ս ՞զջտո ՜հո, ճջ բ 

Ք՜խճս՜թճս Ասՠպ՜ջ՜ձ՜ռձ, Հ՜հճռ դչ[զձ] ՌԿԲ (1612) 

հճսէզոզ ԺԷ (17), օջձ ղ՜՝՜դ, զ վ՜շո Քջզոպճոզ Աո-

պճսթճհ ՜սջիձՠէճհձ, ճջ բ ՜սջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. (1684դ.) 507՜ Յզղՠռբտ ըոպ՜ռօխ ոճսջ՝ ՞ջճհո, 

ճջ ժճմզ Ք՜խճս՜թճս ՜սՠպ՜ջ՜ձմ՜ռձ Մ՜պդբճոզ ՠս Յճ-

ի՜ձձճս, ճջ ոզջճչ նՠջկՠշ՜ձ՟զս ըոպ՜ռ՜ձ ա՞զջտո 

ա՜հո Պՠպջճոզ ՟ճսոպջ` Եխզո՜՝բդ ՠս Ղ՜ա՜ջզ 

՟ճսոպջ՚ Զ՜ձզ հզղ՜պ՜ժ զսջՠ՜ձռ իճ՞սճհձ ՠս զսջՠ՜ձռ 

թձրխ՜ռձ ՠս ՜կՠձ՜հձ ա՜ջկզռձ, աճջ Տբջձ կՠջ Քջզո-

պճո ի՜պճսոռբ կզճհձ ի՜ա՜ջ՜յ՜պզժ, ի՜պճսոռբ ՜ոպ 

ՠս զ ի՜ձ՟ՠջլեէձ. ՜կբձփ Դ՜ջլՠ՜է, ՜խ՜մՠկ ալՠա, ճչ 

գձդՠջծօխտ ՠս ՟յզջտ, հճջե՜կ ժ՜ջ՟՜հտ ա՞զջտո ա՜հո, 

էզ ոջպզս. Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ Պՠպջճոզձ 

՟ոպՠջ՚ Եխզո՜՝ՠդզձ ՠս Ղ՜ա՜ջճոզ ՟ճսոպջ՚ Զ՜ձճսձ 

ՠս զսջՠ՜ձռ թձօխ՜ռձ՚ Խ՜ձա՜պզձ ՠս Խ՜դճսձն՜ձզձ 

ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռձ, ճջ ըոպ՜ռ՜ձ ա՞զջ-

տո ի՜է՜է ՜ջ՟ՠ՜ձռ զսջՠ՜ձռ: Յզղ՜պ՜ժ Փ՜շ՜ժճս ՠ-

ժՠխՠռսճհո Սճսջ՝ Շ՜կճձՠ՜հ, զ ի՜հջ՜յՠպճսդզսձ չզ-

ծ՜ժզո պՠ՜շձ Պՠպջճոզ ՠս Յճի՜ձձճս ՠս զ տ՜ի՜ձ՜-

հճսդՠ՜ձ ՞ՠխնո՚ պբջ Ղ՜ա՜ջզձ, պբջ Բ՜ջոՠխզձ, պբջ 

Դ՜ձզբէզձ ՠս զձլ՚ ՜ձ՜ջե՜ձ պբջ Ոոժ՜ձզո, զ դվ՜ժ՜-

ձզո Հ՜հճռ ՌՃԼԳ (1684), կ՜ջպզ ՜կոճհձ Դ (4) ՞ջՠռ՜սփ 

2. 509՜ Եո՚ Մ՜ջպզջճոը[ո], ՞ջՠռզ դվզձ ՌՃԽԵ 

(1696)փ 

3. 508՝ Ի դվզձ ՌՃԽԹ (1699) Սճսջ՝ Յ՜ժճ՝՜հ 

ի՜հջ՜յՠպզձ ՠժՠխՠռզձ լՠշձ՜ջժզձտ ղզձՠէճհ աՠժՠխՠ-

ռզո, հճսձզոզ ՜կոճհձ ԻԶ (26) պբջ Բ՜ջոՠխձ ՞ձ՜ռ 

Խճջկ՜ռպճսձձ ՠս հճսէզոզ ԺԹ (19) պբջ Յ՜ժօ՝ ՞ձ՜ռ 

՟բյզ Ղ՜վ՜ձձ, ՠո՚ կՠխ՜սճջ պբջ Ոոժ՜ձո կզ՜հձ 

կձ՜ռզ թ՜ձջճսդՠ՜ձ տ՜րը՜ձզո, ՠս ա՜հէ՜հէճսդզսձ գձ-

դ՜ռզռ ՞ճջթճհո ըզոպ բջ, աճջ Տբջ Աոպճս՜թ ՜նճխՠո-

ռբ. ՜կբձփ 

4. 509՝ Բ՜ջոՠխ չ՜ջ՟՜յՠպզձ լՠշ՜ռձ ՜շզփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 9՝ (Շջն՜ձ՜լՠս, տ՜շ՜պճխ) Քջզո-

պճոզ թ՜շ՜հ Բ՜ջոՠխ չ՜ջ՟՜յՠպ, ՌՃՀԱ (1722)փ 
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Եջճսո՜խբկ ԺԷ — XVII 

ԳՐԻՉ՚ Յճի՜ձբո Մճժ՜ռզփ ՍՏԱՑՈՂ՚ պբջ Ս՜կճսբէփ 
ԹԵՐԹ՚ 372. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—2՝, 220՜—3՝, 272՜—3՝, 

371՜—2՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԻԳ×12 (ԺԹ 8, ԻԳ 13) + Ա—Ը×12 (Ը 15)փ 
ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 20,2×14,3փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձ՚ 
3՜—271՝, կզ՜ոզսձ՚ 274՜—370՝փ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 28, 40փ 
ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜-
շգ՚ ժ՜յճհպ ժպ՜ս, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 6՜փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 3՜, 43՝, 87՝, 109՝, 136՝, 175՜, 224՜, 
278՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ-
՞ճսռ՜՞զջ, դշմձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜յճհպ, ժ՜ջկզջ, ժ՜ձ՜մ, ՟ՠ-
խզձփ 



 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Կզսջՠխ Եջճսո՜խբկ՜ռզ. Կճմճս-
կձ գձթ՜հճսդՠ՜ձփ Ժ—ԺԱ ՟՟.փ 2 (Ա—Բ) + 2 (Գ—Դ), ոպ՜ռճս՜թ 
2 ՜կ՝ճխն՜ժ՜ձ դՠջդՠջզ ՠջժպ՜ժճսկզռ ՠս գձ՟ՠջժ՜հձ՜ժզ ՠաջ՜-
ի՜պճսկզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ճսխխ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ Կ՜ջ-
՟՜է՚ Դ՜—Գ՝—Դ՝—Գ՜, Բ՜—Ա՝—Բ՝—Ա՜ «/// ՠս զ յ՜ջո-
ժ՜ռ կզնզ ա՜ձլձ զսջ կՠթ՜ջճհ ժ՜կՠջ ՜շձՠէ... կզդՠ ճջ 
յճշձժզձձ տ՜ձ աձճո՜ յխթ[՜՞ճհձ զձմ զռՠձ]///» (պՠո պյ. Վզ-
ՠձձ՜, 1832, բն 109—171)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճսձ՜ռ՜թփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ կ՜ղճս՜թ, 
ՠաջՠջգ՚ տՠջթճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 3՜—219՝ Գջզ՞ճջզ ՜ղ՜ժՠջպզ Եշ՜կՠթզ ՠս 

պզՠաՠջ՜էճհո չ՜ջ՟՜յՠպզ Յճի՜ձձճս Ոջճպձՠռճհ 
ի՜ս՜տՠ՜է Ք՜խճս՜թճհ կՠժձճսդզսձ ոճսջ՝ Ասՠպ՜ջ՜-
ձզձ Մ՜պդբճոզ (5՜) 

Տՠո լՠշ. 1198, 270՜—456՝. Ց՜ձժձ բ ՞էը՜սճջ 

/3՜—4՜փ Ց՜ձժ/4՜—5՜փ 1/6՜—41՝փ Ց՜ձժ/41՝—3՜փ 2/43՝—

86՝փ Ց՜ձժ/86՝—7՝փ 3/87՝—108՝փ Ց՜ձժ/108՝—9՝փ 4/109՝—

35՜փ Ց՜ձժ/135՜—6՝փ 5/136՝—73՜փ Ց՜ձժ/173՜—5՜փ 

6/175՜—219՝փ 

Բ. 224՜—71՝ Յճի՜ձձճս Ոջճպձՠռճհ [Մ՜պդբճ-

ոզ չ՜ջ՟՜յՠպզ, լՠշ. 1358, 1՞] պզՠաՠջ՜էճհո ջ՜-
՝ճսձ՜յՠպզ ՜ջ՜ջՠ՜է ՝՜ձ հԱսՠպ՜ջ՜ձբձ Յճի՜ձ-
ձճս, ճջ ՜ոբ Ի ոժա՝՜ձբ բջ Բ՜ձձ ՠս Բ՜ձձ բջ ՜շ Աո-
պճս՜թ—Կ՜ի՜սճջզկ, ճչ ժ՜ծ՜շտ էճսոՠջ՜կզռ... 

— 271՜՝ [Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ իՠխզձ՜ժ պՠո լՠշ. 

1393, 144՝—5՜] 
Գ. 274՜—370՝ Նճջզձ Գջզ՞ճջզ ՜ձհ՜խդ վզէզ-

ոճվ՜հզ ՠս տ՜ն իշՠպճջզ ՜ղ՜ժՠջպզ ՠշ՜կՠթզ Յճչ-
ի՜ձձճս Ոջճպձՠռճհ Հ՜կ՜շրպ էճսթկճսձտ ՟եճս՜ջզ-
կ՜ռ ՝՜ձզռ զ Մՠժձճսդզսձ ՞ջճռձ Յճ՝՜հ ՠս զ ՝՜ձո 
կՠժձմ՜ռ (277՝) 

Տՠո լՠշ. 1167, 128՜—86՜. Ահո զձմ բ զ էճսթ-

կճսձո/274՜—7՝փ 1/278՜—83՜փ ՜/283՜—90՜փ ՝/290՜—8՜փ 

2/298՜—300՝փ 3/300՝—4՝փ 4/304՝—7՜փ 5/307՜—10՝: 

6/310՝—3՝փ 7/313՝—6՝փ 8/316՝—20՜փ 9/320՜—2՜փ 

10/322՜—6՝փ 11/316՝—52՜փ 12/352՜—62՝փ 13/362՝—70՜փ 

Յզղ. իՠխ./370՜՝փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

370՝ Գջՠռ՜ս ՜հո ՞զջտո, ճջ բ Յճ՝՜հ էճսթկճսձտ 

լՠշ՜կ՝ ՝՜ակ՜կՠխ ՠս ՜ձզկ՜ոպ` Յճի՜ձբո Մճժ՜ռճհ, 

զ ՟ճսշձ Սճսջ՝ Փջժմզձ ՠս Կ՜վ՜ջզմ ոճսջ՝ չզկզձ, ճջ 

ՠկ ոյ՜ո՜սճջ ՜հո ոճսջ՝ պ՜ծ՜ջզո, զ չ՜հՠէճսկձ պբջ 

Ս՜կճսբէզձ, աճջ Տբջ Աոպճս՜թ վճսդճչ ի՜ոճսռ՜ձբ 

ազձտձ զ հ՜ոպզծ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ժ՜ձ ՞՜ս՜ա՜ձզձ. ՜-

կբձփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 370՝ (Շջն՜ձ՜լՠս, ՠշ՜պճխ, ճսդ՜ձ-

ժզսձ ) Աոպճս՜թ՜թձճհ Խ՜մ՜պճսջ չ՜ջ՟՜յՠպ, ՌՃԾԸ 

(1709) 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 370՝ Ոջ բ Եջճսո՜խբկփ 
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Խ՜ջ՜ոճս ՌԷՃԾԲ — 1752 

ԳՐԻՉ՚ Յ՜ջճսդզսձփ 
ԹԵՐԹ՚ 249. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—6՝, 243՝—9՝փ ՊՐԱԿ՚ 6×1+(Ա—

Լ)×8 (Ը, ԺԱ 6, ԺԲ, ԺԴ 10) +3×1փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 
20,6×15փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 29փ ԿԱԶՄ՚ 
՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ոՠս ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ 
ժ՜ջկզջփ 

  

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 7՜, 8՜, 
9՝, 47՜, 93՜, 94՝, 117՝, 190՝փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜-
ժ՜ձ, ժՠձ՟՜ձ՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջ, դշմձ՜՞զջփ 
Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ձ՜մ, ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպ, կճըջ՜՞ճհձ, ՟ՠխզձփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 7՜—242՝ Գջզ՞ճջզ ՜ղ՜ժՠջպզ Եշ՜կՠթզ ՠս 

պզՠաՠջ՜էճհո չ՜ջ՟՜յՠպզ [Յ]ճի՜ձձճս Ոջճպձՠռճհ 
ի՜ս՜տՠ՜է Ք՜խճս՜թճհ [կՠժձճսդզսձ] Ասՠպ՜ջ՜ձզձ 
Մ՜պդբճոզ (9՜) 

Տՠո լՠշ. 1198, 270՜—456՝. Ց՜ձժձ բ ՞էը՜սճջ/7՜—

8՜փ Ց՜ձժ/8՜—9՝փ 1/9՝—44՝փ Ց՜ձժ/44՝—6՝փ 2/47՜—93՜փ 

Ց՜ձժ/93՜—4՜փ 3/94՝—117՜փ Ց՜ձժ/117՝—8՝փ 4/118՝—46՜փ 

Ց՜ձժ/146՜—7՝փ 5/147՝—88՝փ Ց՜ձժ/188՝—90՝փ 6/190՝—

242՝փ 

Բ. 42՝ Վժ՜հճսդզսձտ յ՜պկճխ՜՝՜ջ ՠս հ՜ձ՟զ-

կ՜ձճսդզսձտ Վ՜ոձ մ՜ջ եճխճչճհձ Ք՜խժՠ՟ճձզ ոջ՝ճհձ 
Մզը՜հբէզ յ՜պկ՜՞ջզ ի՜ս՜տՠ՜է — Յճի՜ձձբո ՜ձճսձ 

կզ՜հձ՜ժՠ՜ռ ՠս պՠոճխ ՜ղ՜ժՠջպ Պՠպջճոզ ի՜հջ՜յՠ-

պզ ՞ջՠռ՜ս ՝՜ձո ՀԲ (72)... ճմ զ հ՜ա՟կ՜ձբ Հճ՞ճհձ Սջ-

՝ճհ, ճջյբո Նզժզ՜հձ, Կճոպ՜ձ՟զձճսյրէոզձ ՠս հԵվՠ-

ոճոզձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

243՜ Գջՠռ՜ս Ք՜խճս՜թճսո հՠջժզջձ Խջզկ, ճջ ՠս 

տ՜խ՜տձ Խ՜ջ՜ոճսձփ Աս՜ջպՠռ՜ս զկճչ լՠշ՜կ՝ձ լՠջ 

ճպզռ իճխձ, ճջ ՠս ՜ձյբպ` Յ՜ջճսդզսձ, զ ի՜հջ՜յՠպճս-

դՠ՜ձ պՠ՜շձ Ակՠձ՜հձ Հ՜հճռ Մզձ՜ո ժ՜դճսխզժճոզձ 

ՠս հԵջճսո՜խբկճս յ՜պջզ՜ջտձ պբջ Գջզ՞ճջ չ՜ջ՟՜-

յՠպձ ՠս Կճոպ՜ձ՟զձճսյրէոճս պբջ Յ՜ժճ՝ ՜ջիզ ՠս 

կՠջճհո Խջզկ՜հ ՠջժջզձ պբջ Ա՟՜կ ՠյզոժճյճոզձ ՠս 

՜կզ Տՠ՜շձ ՌԷՃԾԲ (1752)—զձ: Ես ճջ ՠս կՠջճհո ծ՜ձ՜մ. 

դչճհձ ՜ (1)—զձ, ճջ ՜հձ պ՜ջճհձ ժՠձ՟՜ձ՜ժՠջյձ բ 

Կ՜ջզծձ, ճջ ՠս զձտձ ձ՜ի՜ձն բ ՠս պ՜ջճհձ ՜հձ ՞զջ պ՜-

ջճհձ Թ (9) ՠս Ը (8)—ձ բ ՠս Է ձՠջՠ՜ժձ Գ (3) ՠս Դ (4) բ, 



ճջ ՠս Հ՜հճռ Յ՜հպձճսդզսձձ Տջբզ ԻԴ (24)—ձ բ: Ոջ ՠս 

ՠխ՝՜յջտ ՜հո Ք՜խճս՜թճհո, ճջ կՠտ ՞ջՠռ՜տ ՜հոճջ օջզ-

ձ՜ժձ ԳՃԼԵ (335) ՜կ բջ, ճջ ՞ջճս՜թ բջ, ՠս ՠո կՠխ՜-

սճջո ՜շզ ՞ջՠռզ ըզոպ բչբպզ ձճչձ (՛) մ՜ջոճսձ ը՜-

ձճսդձ ՠկ ՞ջ՜թ ձճչձ ՞զղՠջ կճկ չ՜շՠէճչ բչբպզ, ճջ ՠս 

ըճղճջ, կ՜ձջճսդզսձձ մկՠխ՜՟ջբտ: Իձմՠսզռբ, լՠջ թ՜շ՜-

հզձ կզճչ Հ՜հջ կՠխ՜հզս հզղՠռբտ, ճջ ՠս հզղՠ՜է էզձզտ զ 

Քջզոպճոբփ Ահոտ՜ձ ՜շ ՜հո, ՝՜սՠոռզփ 

(Ի էճսո՜ձռո) Ք՜խճս՜թճհո լՠշ՜կ՝` Յ՜ջճսդզսձ 

չ՜ջ՟՜յՠպզձ... Աձկՠխ՜՟զջ էՠջճստ ող՜է՜ձ՜ռձ, ՜-

չ՜ջպՠռ՜ս Խ՜ջ՜ոճսձփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՝—2՜ (Ահ՝ճս՝բձ)փ 
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Մ Ե Կ Ն Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  Ա Ւ Ե Տ Ա Ր Ա Ն Ի Ն  Մ Ա Տ Թ Է Ի  
Զկզսշզձ ՌՃԽԴ — 1695 

ՍՏԱՑՈՂ՚ Կզջ՜ժճո Թ՜էձռզփ 
ԹԵՐԹ՚ 246. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—2՝, 18՜՝, 241՜—4՝, ձՠջ՟զջ՚ 

156՝փ ՊՐԱԿ՚ 1×4+Ա—ԻԱ×12 (Գ, ԺԲ 10, Է 11, ԻԱ 7)փ ՆԻՒԹ՚ 
դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 20,3×15,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ-
՞զջ՚ 3՜—21՜, ձրպջ՞զջ՚ 21՝—240՝փ ՏՈՂ՚ 31—32փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղ-
կ՜ա՜ջ՟ ոՠս ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ՟ՠխզձ կՠպ՜-
տո, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդզսձզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճսձ՜վճ-
ըճս՜թփ Կ՜ակզ ՠաջՠջգ՚ տՠջթճս՜թփ 

 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 3՜—240՝ Գջզ՞ճջզ Եշ՜կՠթզ ՠս պզՠաՠջ՜էճհո 

չ՜ջ՟՜յՠպզ ի՜ս՜տՠ՜է Ք՜խճս՜թճհ կՠժձճսդզսձ 
ոճսջ՝ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ Մ՜դբճոզ (6՜) 

Տՠո լՠշ. 1198, 270՜—456՝. Ց՜ձժձ բ ՞էը՜սճջ/3՜—

4՜փ Ց՜ձժ/4՜—5՝փ 1/6՜—45՜փ Ց՜ձժ/45՜—7՝փ 2/47՝—95՝փ 

Ց՜ձժ/95՝—7՜փ 3/97՜—121՝փ Ց՜ձժ/121՝—3՜փ 4/123՜—51՝փ 

Ց՜ձժ/151՝—3՜փ 5/153՜—89՜փ Ց՜ձժ/189՜—91՜փ 6/191՜—

240՝փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

97՜ Զոպ՜ռօխ ՞ջճհո աԹ՜էձռզ Կզջ՜ժճո չ՜ջ՟՜-

յՠպո հզղՠռբտ զ Տբջ, ՠս Աոպճս՜թ ալՠա հզղբփ Գջՠռ՜ս զ 

դճսզձ ՌՃԽԴ (1695), զ Զկզսշզձ տ՜խ՜տփ 

2. 240՝ Փ՜շտ Հրջ ՜ձոժա՝ձ՜ժ՜ձզ ՠս Ոջ՟սճհձ 

կզ՜թձզ ՠս Սճսջ՝ Հճ՞ճհձ վ՜շ՜ժռզ՚ ՜ձ՝՜ե՜ձՠէզ 

Սճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդզսձձ հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ 

Աջ՟, ՠո դ՜խձՠ՜էո կպօտ ՠս ռ՜ս՜՞ձՠ՜էո ՜ձլ՜կ՝, 

պ՜ջպ՜կո զ ՝՜ջՠ՜ռ ՞ճջթճռ ՠս պ՜ջ՜՞ջՠ՜էո հ՜ջ՟՜-

ջճսդՠձբ, չՠջնզձո զ թձճսձ՟ո ՠժՠխՠռսճհ ՠս պջճսյո ՝՜-

ձ՜ոզջ՜ռ վճսդճհ յզպ՜ժ ՜ձճսձ՚ Կզջ՜ժճո ըձ՟ջօխ ՠս 

վ՜վ՜քօխ ՠխՠ՜է հ՜հո իճ՞ՠէզ ՠս իճ՞բ՝ճսխը ՝ճսջ՜ո-

պ՜ձզոփ Ոջ ՠս ՜ջե՜ձզ ՜ջ՜ջ ա՜ձ՜ջե՜ձո վ՜վ՜ք՜-

ձ՜ռ զկճռ, ճջ ՠս ըձ՟ջբզ հ՜ջ՜ե՜կ չ՜ոձ Մ՜պդբճոզ 

Ք՜խճս՜թճհձ, ճջ ՠս ո՜ ՜շ՜նզձ ՞էճսը բ տ՜շ՜չպ՜ժ 

ոճսջ՝ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ Քջզոպճոզ: Ես ոպ՜ձ՜է աո՜ զձլ 

հզղ՜պ՜ժ ՜ձնձնՠէզ,՝՜ակ՜կՠխզ հօճ՜ջ չ՜ոձ ոՠ՜սճս-

դՠ՜ձ իճ՞ճռ էճս՜էՠ՜ռ, ՜շզդ ՠս ո՜պ՜ջ վջժճսդՠ՜ձ 

զկճհ ՜ձլզձո՚ հճ՞ձ՜կՠխզ Կզջ՜ժճո Թ՜էձռզ հՠջժջբձ 

Աջ՜ջ՜պ՜ռզ, զ ՝ՠկբձ Սճսջ՝ Լճսո՜սճջմզ, ոձՠ՜է ՠս 

չ՜ջեՠ՜է զ ՞՜ի Ինկ՜ձ Սճսջ՝ Մզ՜թձզ: Բ՜հռ զ չՠջ-

նզձո ժճմՠռՠ՜է չՠջ՜պՠոճսմ զ Զկզսշզձ Լզժբ՜ռսճռ, ճջ 

ՠս զ պՠո՜ձՠէձ զկճսկ ա՜հո Մ՜դբճոզ ՜սՠպ՜ջ՜ձմզ Ք՜-

խճս՜թճհձ ՝՜աճսկ վ՜վ՜՞ձրտ ոպ՜ռ՜հ ՜ջ՟ՠ՜կ՝ զկճչ 

ի՜ա՜ջ ի՜ջզսջ տ՜շ՜ոճսձ ՠս մճջո դչզձ (1695): Ոջտ 

ի՜ձ՟զյզտ ՜հոկ իճ՞բ՝ճսխը պ՜շզո հզղկ՜ձ ՜ջե՜ձզ 

՜շձզռբ[տ], ՠս հզղճխ՜ռ՟ Աոպճս՜թ ճխճջկՠոռզ զսջ կզս-

ո՜ձ՞՜կ ՞՜էոպՠ՜ձձ. ՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

3՜ (ԺԸ ՟.) Մ՜պդբճո չ՜ջ՟՜յՠպզձո բփ 

1292 
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 ՌՃՂԴ — 1745 

ԳՐԻՉ, ԾԱՂԿՈՂ՚ Յճչ՜ձձբո Կՠո՜ջ՜ռզփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Յճչի՜ձ-
ձբո չջ՟.փ 

 

ԹԵՐԹ՚ 322+1 (ժջժ. 150). մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—3՝, 317՝—21՝փ 
ՊՐԱԿ՚ Ա—ԻԸ×12 (Բ 8, ԺԷ 4, ԻԸ 10)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՟ջճղկճչփ 
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 20,5×15փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 
27փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ո-
պ՜շգ՚ ղՠջպ՜ա՜ջ՟ կՠպ՜տո, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Մ՜պդբճո 21՝: Կ զ ո ՜ -
ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 22՜փ Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 4՜, 7՝, 57՜, 119՜, 
151՜, 192՜, 246՜փ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ 

ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպ, ՟ՠխզձ, ճոժզ, կ՜ձճսղ՜ժ՜՞ճհձ, ժ՜ձ՜մ ՠս 
ՠջժձ՜՞ճհձփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ժ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ տՠջթճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 4՜—316՜ Գջզ՞ճջզ Եշ՜կՠթզ ՠս պզՠաՠջ՜էճհո 

չ՜ջ՟՜յՠպզ ի՜ս՜տՠ՜է Ք՜խճս՜թճհ կՠժձճսդզսձ 
ոճսջ՝ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ Մ՜պդբճոզ (7՜) 

Տՠո լՠշ. 1198, 270՜—456՝. Ց՜ձժձ բ ՞էը՜սճջ/4՜—

5՝փ Ց՜ձժ/5՝—7՜փ 1/7՝—54՜փ Ց՜ձժ/54՜—6՝փ 2/57՜—117՜փ 



 

Ց՜ձժ/117՜—8՝: 3/119՜—50՜փ Ց՜ձժ/150՝՞փ 4/151՜—89՝փ 

Ց՜ձժ/189՝—91՝փ 5/192՜—242՝փ Ց՜ձժ/242՝—5՝փ 6/246՜—

316՜փ 

 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

56՝ Գջՠռ՜ս ՠս թ՜խժՠռ՜ս` լՠշ՜կ՝ Յճչ՜ձձբո 

՜ձ՜ջե՜ձ ՟յջզ ՠս զ հՠջժջբձ Կՠո՜ջ՜ռզ ՠս զ ՞ՠխնբձ 

Յՠստ՜շ՜հճս, զ չ՜հՠէճսկձ Յճչ՜ձբո չ՜ջ՟՜յՠպզ. ՜-

կբձ (ձկ՜ձ՚ 118՝, 191՝, 245՝)փ 

316՝ Փ՜շտ ՜ձըոժզա՝ձ ՜ձՠխ Էզձ ՠս ՜ձկ՜ի Էզձ 

ՠս ՜ձո՜իկ՜ձ բ՜ռճսռմզձ զ ՝ճէճջ բզռո ի՜ձռճստ աօջճս-

դզսձ ՠս վ՜շտ տՠա ժօձ՜տճխ ՜ջՠ՞ո՜՞օձ Աջ՜ջզմ ժզ-

ո՜՞ձ՟զ ՠս Դՠկՠպջզ. ՜կբձփ Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս ո՜հ` լՠշ՜կ՝ 

Յճչ՜ձձբո ՜ձ՜ջե՜ձ ՟յջզ զ դճս՜ի՜ղճսդՠ՜ձո Հ՜հճռ 

ՌՃՂԴ (1745) ՜կզձ, ՠս աթձօխո զկ ՠս չ՜ջե՜յՠպձ զկ՚ 

Աոպճս՜թ՜պճսջ ղձճջի՜էզ տ՜ի՜ձ՜հձ, ճջտ ժ՜ջ՟՜հտ 

ժ՜կ րջզձ՜ժբտ, հզղՠռբտ զ Քջզոպճո Աոպճս՜թձ զկփ Ա-

ջ՟, ՜խ՜մՠկ ա՜կՠձՠոՠ՜ձոձ ՜խՠջո՜՞զձ յ՜խ՜պ՜ձրտ 

աժ՜ջ՟՜ռճխո՟ ՠս էոճխոձ ոջ՝ճհ կ՜պՠձզո ՜ոպճս՜թ՜-

պճսձժ, իճ՞զ՜՝ճխ՝ճն ՝ճսջ՜ոպ՜ձո, ՠջժձ՜իջ՜սբջ 

՞՜ձլ՜ջ՜ձո, ճոժզ՜լճհէ ՜ղպ՜ձ՜ժո, թ՜խժ՜ի՜ս՜տ 

վճսձճո, իճ՞զ՜ժՠռճսռզմ ՞՜ձլո, հզղՠռբտ ոջպզ կպօտ 

աՠջզռո ՠջ՜ձՠ՜է` պբջ Յճչի՜ձձբո ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձճս-

դՠ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպձ, ճջ կՠթ՜ս հճսոճչ ՠս զձտձ՜հրե՜ջ 

ժ՜կրտ ՠս ՠշ՜վ՜վ՜՞ ոջպզս ՠս նՠջկ՜նՠջկ ոզջճչ 

ռ՜ձժ՜ռ՜ս ոպ՜ձ՜է աո՜հ ՜ոպճս՜թ՜հզձ կ՜ջ՞՜ջզպո, 

աճջ Տբջ Աոպճս՜թ ՝՜ջՠ՜ս չ՜հՠէՠէ պ՜ռբ գձ՟ ՠջժ՜հձ 

՜սճսջո, իճսոժ հՠպճհ ՜ձ՜ձռձ ե՜կ՜ձՠոռբ գձ՟ ՠջն՜-

ձզժ ՜շ՜տՠէճռ ՠս ՠջ՜ձՠ՜է չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռձ ՟ճսջ՜ոռբփ 

Ի ե՜կ՜ձ՜ժո ՜ձ՝՜ջզ ՜սճսջռո, աճջ հ՜ջՠ՜ձ ՜ա՞ձ ՜-

ջՠսՠէզռ, ճջճհ ՜ձճսձձ Շ՜ի Թ՜իկ՜ա հճջնճջնզ, յ՜պՠ-

ջ՜ակՠռ՜ձ զ չՠջ՜հ ՠջժջզձ ՜ջՠսկպզռ ՠս ա՝՜աճսկ ՞՜-

ս՜շո ՠս ատ՜խ՜տո ՠս ա՜կՠձ՜հձ զ ոճսջ ՠս զ ՞ՠջճսդզսձ 

չ՜ջՠռզձփ Ես ՜ջ՟, ճ՛ յ՜պկՠոռբ ա՜ձռո ՜խՠպզռ, աճջ 

Տբջ Յզոճսո Հճ՞ճչ արջճսդՠ՜կ՝ ը՜բ՜ձՠոռբ ՠս ամ՜ջո 

զ ՝՜ջզձ ՟՜ջլճսոռբ, աճջ Տբջձ ի՜կ՜հձզռ ՝՜ջՠ՜ս ը՜-

խ՜խճսդՠ՜կ՝ չ՜հՠէՠէ պ՜ռբփ Ս՜ժո ճջճհ ՞ջ՜ոբջ ՞ճէճչ 

ՠս հճսղզկ կպ՜չ՜ջե էզձՠէճչ նՠջկ՜նՠջկ ոզջճչ հճհե 

ռ՜ձժ՜ռ՜ս ա՝՜ջզ իճ՞ՠսճջ ոբջձ, ՜հոզձտձ՚ աոճսջ՝ ՞զջ-

տո, աճջ Տբջ Աոպճս՜թձ ՜կՠձ՜հձզ չ՜ջլո ՝՜ջզո յ՜ջ-

՞ՠսՠոռբ ՠս ՟ճսջ՜ոռբ ՠս յո՜ժ՜ժզռ ՜ջ՜ոռբ գձ՟ ՠջ-

ն՜ձզժ ՜շ՜տՠէճռ ՠս ՠջ՜ձՠ՜է չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ, չ՜ոձ ճ-

ջճհ ըձ՟ջՠկտ ՜ոպճս՜թ՜յՠպ՜ժ՜ձբձ լՠջ հզղճխ՜ռ՟ ՠս 

կՠջ հզղՠռՠէճռո ի՜ձ՟ՠջլ թձօխզստ ճխճջկՠոռզ ՠս ՞դ՜ո-

ռզ զսջ կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էոպՠ՜ձձ, ճջ բ ՜սջիձՠ՜է հ՜սզ-

պՠ՜ձո. ՜կբձփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 22՜ 56՝ (Ոսդ՜ձժզսձ, ՠջժպճխ) 

Յճչի՜ձձբո չ՜ջ՟՜յՠպ, ՌՃՂԹ (1750)փ 
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Մ Ե Կ Ն Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  Ա Ւ Ե Տ Ա Ր Ա Ն Ի Ն  Մ Ա Տ Թ Է Ի  
 ԺԷ — XVII 

ԹԵՐԹ՚ 355. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜՝, 6՜՝, 354՜՝, 355՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—
Լ×12 (Լ 7)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ՚ էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 20,6×14,8փ 
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 25փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜-
ա՜ջ՟, ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ 
՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժպ՜ս, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 7՜փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 2՜, 21՝, 63՜, 136՝, 173՜, 216՝, 278՝փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջփ 
Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚  ժ՜ջկզջփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճսփ Ժ—
ԺԱ ՟՟.փ 2 (Ա—Բ) + 2 (Գ—Դ), ոպ՜ռճս՜թ գձ՟ՠջժ՜հձ՜ժզ ՠջժ-
պ՜ժճսկզռ ՠս գձ՟է՜հձ՜ժզ ի՜պճսկզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ՝ճ-
էճջ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ Գ՝, Դ՜, Դ՝, Գ՜ «///Իոժ Աո-
պճս՜թ ճմ ՜շձզռբ չջբեըձ՟ջճսդզսձ... չ՜ջ՟՜յՠպ ՝՜ջզ ազ՛ձմ 
՞ճջթՠռզռ ազ աժՠ՜ձո///» (ԺԸ 7—18): Ա՝, Բ՜, Բ՝, Ա՜. «///Պ՜-
պ՜ոը՜ձզ ՠպճսձ ՠս ՜ոՠձ. Զժ՜հոՠջ... Աոբ ՠս ՜շ ձճո՜. Զզ-
՜՛ջ՟///» (Ի 24—41)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջ, ըճձ՜սճսդզսձզռ ՞ջ՜-
՟՜ղպգ ՞ճսձ՜վճըճս՜թփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ կ՜ղճս՜թ, ՠաջՠջգ՚ տՠջ-
թճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 2՜—353՝ Գջզ՞ճջզ ՜ղ՜ժՠջպզ Եշ՜կՠթզ ՠս 

պզՠաՠջ՜էճհո չ՜ջ՟՜յՠպզ Յճի՜ձձճս Ոջճպձՠռսճհ, 
ի՜ս՜տՠ՜է Ք՜խճս՜թճհ կՠժձճսդզսձ ոճսջ՝ Ասՠպ՜ջ՜-
ձզձ Մ՜պդբճոզ (7՜) 

Տՠո լՠշ. 1198, 270՜—456՝. Ց՜ձժձ բ ՞էը՜սճջ 

/2՜—3՝փ Ց՜ձժ/3՝—5՝փ 1/7՜—59՝փ Ց՜ձժ/59՝—62՝փ 2/63՜—

134՜փ Ց՜ձժ/134՝—6՜փ 3/136՝—71՜փ Ց՜ձժ/171՝—2՝փ 

4/173՜—214՜փ Ց՜ձժ/214՜—6՜փ 5/216՝—74՝փ Ց՜ձժ/274՝—

8՜փ 6/278՝—353՝փ 

Բ. 355՜ [Նղ՜ձ՜ռճհռ իճխկճռ (՝ճէճջ՜ժ ՜խզս-

ո՜ժ)] 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ Գ՝. Մզ 

իյ՜ջպ՜ձ՜ջ. ՟ճս ճջ չ՜ջՠձզ լզդՠձզ բզջ յ՜պչ՜ո-

պՠռ՜ջ զ ձճո՜հ ՠս ՝՜ե՜ձճջ՟ ՠխՠջ ՜ջկ՜պճսձ ՠս յ՜-

ջ՜ջպճսդՠ՜ձ լզդՠձճսձ զ ՝ճսձ ճոպձ ճմ ըձ՜ՠ՜ռ, ժ՜-

ջճխ բ ՠս զ տՠա ճմ ըձ՜ՠռբ Հշճչկ. ԺԱ 17, 20—21փ 

Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ Բ՜ Ա՝ա՞՜ջփ 
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Մ Ե Կ Ն Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն Ք  Ա Ւ Ե Տ Ա Ր Ա Ն Ա Ց  Մ Ա Տ Թ Է Ի ,  Յ Ո Վ Հ Ա Ն Ն Ո Ւ  
Այջ՜ժճսձՠ՜ռ չ՜ձտ ՌՂԱ — 1642 

ԳՐԻՉ՚ Յճչ՜ձբոփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Եո՜հզ չջ՟. Կ՜ջծ՜ս՜ձռզփ 
ԹԵՐԹ՚ 378. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜՝, 200՝—5՝, 377՝—8՝փ ՊՐԱԿ՚ 

Ա—ԺԷ×12+Ա—ԺԵ×12 (Թ, ԺԴ, ԺԵ՚ 10)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒ-
ԹԻՒՆ՚ 20,1×16փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 32փ 
ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, ՜ոպ՜շգ՚ ոՠս կՠպ՜տո, էճս-
ո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 17՜, 206՜փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 2՜, 6՜, 7՝, 8՝, 211՜, 215՜, 327՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջփ 
Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպ, ժ՜ձ՜մ, ՟ՠխզձփ 

 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Յճչի՜ձձճսփ Ժ—
ԺԱ ՟՟.փ 1 (Ա) + 1 (Բ), ոպ՜ռճս՜թ 1 դՠջդզ գձ՟է՜հձ՜ժզ ի՜պճս-
կզռ ՠս ՠջժ՜հձ՜ժզ ՠաջ՜ի՜պճսկզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ՝ճէճ-
ջ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ Բ՜, Բ՝ «///[կ՜ս]ջ զսջճհ, ազ [ժճհջ 
թձռզ... ժճմՠ]ռզձ աձ՜սխ[ո ՝՜ռՠէճհձ] ի՜ջռզձ ռձ[ճո՜]///« (Թ 3—
18), Ա՜՝ «///տ՜ն իճչզս [ա՜ձլ]ձ զսջ ՟ձբ... ճմ ի՜ս՜պ՜հ[տ զձլ] 
ա՞ճջթոձ ա[ճջ]///» (Ժ 11—25)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջ, ըճսձ՜ռ՜թ, ռՠռ՜ժՠջ, 
դՠջդՠջզ ՠաջՠջգ՚ դճսէ՜ռ՜թփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ դՠդՠս՜ժզ կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 2՜—6՜ Մՠժձճսդզսձ ըճջ՜ձ՜ռ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ 

— Մ՜պՠ՜ձտ ՜ոպճս՜թ՜՞զթտ... 

Բ. 6՜—200՜ Գջզ՞ճջզ ՜ղ՜ժՠջպզ Եշ՜կՠթզ ՠս 

պզՠաՠջ՜էճհո չ՜ջ՟՜յՠպզ Յճչի՜ձձճս Ոջճպձՠռճհ, 
ի՜ս՜տՠ՜է Ք՜խճս՜թճհ կՠժձճսդզսձ ոճսջ՝ Ասՠպ՜ջ՜-
ձզձ Մ՜պդբճոզ 

Տՠո լՠշ. 1198, 270՜—456՝. Ց՜ձժձ բ ՞էը՜սճջ/6՜—

7՜փ Ց՜ձժ/7՝—6՜փ 1/8՝—39՝փ Ց՜ձժ/40՜—2՜փ 2/62՜—83՝փ 

Ց՜ձժ/83՝—4՝փ 3/85՜—104՜փ Ց՜ձժ/104՜—5՜փ 4/105՜—

27՜փ Ց՜ձժ/127՝—8՝փ 5/128՝—59՜փ Ց՜ձժ/159՜—61՜փ 

6/161՜—200՜փ 

Գ. 1. 206՜—14՝ Գջզ՞ճջզ Եշ՜կՠթզ ՠս տ՜ն իշՠ-

պճջզ ՠս զկ՜ոպ՜ոզջզ ՜ղ՜ժՠջպզ Յճչի՜ձձճս Ո-
ջճպձՠռսճհ կ՜ժ՜ձճսձ Կ՜ըՠէճհձ զ ոբջձ Յզոճսոզ զ 
հզխլ ՝՜խլ՜ձ՜ռ ՝՜ձ՜ոբջ ՜ձլ՜ձռ ձճջզձ ՜ղ՜ժՠջ-
պ՜ռ ՜ջ՜ջՠ՜է Լճսթճսկձ ի՜կ՜շրպ. Յ՜շ՜ն՜՝՜ձ Ա-
սՠպ՜ջ՜ձզձ Յճչի՜ձձճս էճսթճսկձ — Յ՜շ՜ն՜՝՜ձփ 

Ն՜ըՠջ՞՜ձո ճմ բ Ն՜ձ՜հզ կՠժձմզ... 

2. ՜. 215՜—64՜ Հ՜կ՜շրպ կՠժձճսդզսձ Ասՠ-

պ՜ջ՜ձզձ Յճչի՜ձձճս ձճջզձ Գջզ՞ճջզ ՜ղ՜ժՠջպզ 
Յճի՜ձձճս Ոջճպձՠռսճհ, ի՜ս՜տՠ՜է զ իզձ ՠս զ ձճջ 
դ՜ջ՞կ՜ձճսդՠ՜ձռ զ ըձ՟ջճհ ի՜կ՜ղճսձմ ՜ղ՜ժՠջ-
պ՜ռ — Ի ոժա՝՜ձփ Լճսթճսկձ. Ն՜ը ՜ոՠէզ բ չ՜ոձ Սժա-

՝՜ձ... ՜կբձփ 

՝. 264՜—326՝ Եջժջճջ՟ ի՜պճջ Մՠժձճսդՠ՜ձո 

— Բձ՜՝՜ձ. Յՠպ ՜հոճջզժ պրձ բջ իջբզռփ Մՠժձճսդզսձ. 

Յ՜շ՜ն՜՞ճհձ ծ՜շՠ՜ռ Ասՠպ՜ջ՜ձզմո... 

՞. 327՜—76՝ Նճջզձ ի՜ս՜տճսկձ ՠջջճջ՟ ի՜պճ-

ջզ Մՠժձճսդՠ՜ձ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ — Բ՜ձ. Ես բջ ճկձ իզ-

ս՜ձ՟ Ղ՜ա՜ջճո զ Բՠդ՜ձզ՜հփ Մՠժձզմ. Ի չՠջ՜հ ՜հոկ 

՝՜ձզ չՠռ զջո ՞պՠ՜է բ... տ՜ձ դբ հ՜պճսժ ՜ձճս՜կ՝ զս-

ջճչփ Ես Քջզոպճոզ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձոփ 

Տյ. Ս. Էնկզ՜թձզ, 2005, C: 

Գջզ՞ճջ Տ՜դՠս՜ռզձ ղ՜ջ՜՟ջՠէ բ Յճչի՜ձձճս Ասՠպ՜-

ջ՜ձզ կզ՜հձ պ՜ոձՠջժճս ՞էճսըձՠջզ կՠժձճսդզսձգ. դՠջզ բ 

կձ՜ռՠէ զջ կ՜իճս՜ձ յ՜պծ՜շճչփ Թՠջզձ էջ՜ռջՠէ բ Մ՜պդբ-

ճո Ջճսխ՜հՠռզձփ Ահո կ՜ոզձ իՠպՠսՠ՜էձ բ թ՜ձճսռճսկ ՞ջզմձՠ-

ջզռ կՠժգ. 353՝ «Դ՜ջլՠ՜է թ՜ձզտ, ազ Մՠթձ Գջզ՞ճջ ՝՜աճսկ 

՜ղը՜պ՜ձրտ ՠս նՠջկ ոզջճչ Յճի՜ձձճս Ասՠպ՜ջ՜ձո ՟՜ո՜-

ո՜ռ ՠս տ՜խճս՜թճս ղզձՠ՜ռ կզձմՠս ռ՜հձ, ճջ ՜ոբ. «Յ՜շ՜ն՜-

՞ճհձ տ՜ձ ապրձ Զ՜պժզձ», ՠս վճըՠռ՜ս զ Քջզոպճո ՠս ՞զջտո 

դՠջ՜պ կձ՜ռ ՠս ՠո... այ՜ժ՜ոձ զ Մ՜պդբճո չ՜ջ՟՜յՠպզ 

ղզձճս՜թ տ՜խճս՜թբձ էկըձռճսռզ» (պՠո Ցճսռ՜ժ ի՜հՠջբձ լՠ-

շ՜՞ջ՜ռ Զկկ՜շզ չ՜ձտզ Մ՜պՠձ՜՟՜ջ՜ձզձ, ժ՜ակՠռ Մ. Վ. 

Քՠղզղՠ՜ձ, Վզՠձձ՜, 1964, բն 474)փ 

376՝ [Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ ձ՜ը՜՞՜խ՜վ՜ջ րջզ-

ձ՜ժզ] — Աջ՟, ո՜ բ կ՜ոձ զձմ հ՜ղը՜պճսդՠձբ չ՜ջե՜-

յՠպզձ զկճհ` Գջզ՞ճջզ Մՠթզ ՠս կ՜ոձ զձմ զ տջպ՜ձռ 

ի՜ջռձ. ՠս ՝ճէճջձ զոժ հ՜շ՜պ՜լզջձ Տՠ՜շձբ, աճջ ՠս 

հճհե ՜ղը՜պճսդՠ՜կ՝ ի՜ս՜տՠռզ ՜շ զ ՟զսջճսդզսձ 

կ՜ձժ՜ձռ ձճջ՜թձՠէճռ՟, աճջ ՠս ի՜հռՠկ, ճջտ յ՜պ՜իզտ 

՜հոկ, հզղՠոնզտ աՄ՜դբճո ոյ՜ո՜սճջ ՝՜ձզփ Աջ՟, ճմ դբ 

էզ՜յբո ՞ջՠ՜է բ ՜ոպ. կ՜ոձ՜սճջ ՝՜ձզռ ՠխՠս Լճս-

թճսկձ, զոժ ա՞ՠջ՜ժ՜պ՜ջձ զ Մՠթբձ Գջզ՞ճջբ էճսթՠ՜է, 

՜ձ՟ջ ՞պնզտ ծղպ՜յբոփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

39՝ (Գջմզ) Աջ՟, ՠջՠո ՜ձժՠ՜է ՜խ՜մՠկ ալՠա, ճչ 

ոճսջ՝ ՠժՠխՠռսճհ կ՜ձժճսձտ, ի՜ջտ ՠս ՠխ՝՜ջտ, հճջե՜կ 

գձդՠշձճստ ժ՜կ օջզձ՜ժբտ աԱսՠպ՜ջ՜ձզ տ՜խճս՜թճհո, 

ճջ բ ՝՜ռրխ ՟ջ՜ձձ ՜ջտ՜հճսդՠ՜ձ ՠս պ՜յ՜էզմ զ իզկձ 

՟եճըճռ ՠս ժճջթ՜ձզմ ՠս ի՜է՜թզմ ո՜պ՜ձ՜հզ ՠս ՜կՠ-

ձ՜հձ արջ՜ռ ձճջ՜, հզղՠռբտ ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜-

ռբտ պբջ Եո՜հՠ՜ տ՜ն ՠս ջ՜՝ճսձզ չ՜ջ՟՜յՠպզձ ՠս 

՜ջիզՠյզոժճյճոզձ, ճջ ՠպ ՞ջՠէ աՍճսջ՝ ՞զջտո հ՜խ՜՞ո 

՜ձնզձն հզղ՜պ՜ժզ զսջճհ գձ՟ ձկզձ ՠս ազո՚ աՅճչ՜ձբո 

՞ջզմո հզղՠէ ՜խ՜մՠկ զ Տբջ, դվզձ ՌՂԱ (1642)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 376՝ (Սպ՜ռճխզ) Ի դչզձ Հ՜հճռ ՌՂ ՠս Ա 

(1642) ՜կզձ ՠպճս ՞ջՠէ աոճսջ՝ Ք՜խճս՜թո աՅճի՜ձձճս 

ՠս աՄ՜դբճոզ ոջ՝ճհ, գձ՟ ոճոզձ ՠս աՈոժզվճջզժձ ժճմՠ-

ռՠ՜է ՞զջտ ՠս աՠջՠտՠ՜ձ ՜ո՜ռճս՜թոձ. Զզ ոժա՝՜ձբ 

պբջ աՠջժզջ ի՜ոպ՜պՠռՠջձ. աՀճ՞զ պՠ՜շձ զ չՠջ՜հ զկ 



 

ՠս Զճ՛ ոպՠխթ ՜շ՜ձլզձ աոզջպ ձճռ՜փ Եո՚ ձճս՜ոպ 

չ՜ջ՟՜յՠպո Եո՜հՠ՜, ղզձճխ Սջ՝ճհ Կ՜ջ՜յՠպո Ա-

յ՜ջ՜ժճսձՠ՜ռ ՠս հՠպ ՜ս՜ջպկ՜ձ ոջ՝ճհ պ՜ծ՜ջզո, զ 

դվզո ՌՃԺԲ (1663) ՞ջՠռզ ա՜հո հզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ ՠս ՠ՟զ 

աո՜ հզղ՜պ՜ժ զ ոկ՜փ Աջ՟, ՜խ՜մՠկ աչ՜հՠէճխո՟ հզղ՜-

պ՜ժՠէ հգձդՠշձճսէձ աձՠխՠ՜էո ՜կՠձ՜հձզս աԵո՜հՠ՜ 

Կ՜ջծ՜ս՜ձռզո ձ՜ՠս աոզջՠռՠ՜է ճջ՟ՠ՜ժձ զկ՚ ապբջ 

Ղ՜ա՜ջ չ՜ջ՟՜յՠպձ, ճջ զ կ՜ձժճսդՠ՜ձռ ՜ձպզ ոձճս-

ռզ ՠս լՠշ՜կ՝ զկճչ տ՜ի՜ձ՜հ օթզ ՠս հՠպճս յ՜պզս զղ-

ը՜ձճսդՠ՜ձ ՠս ՜ջ՜ջՠ՜է ոջ՝ճհ ՜դճշճհո ՠյզոժճյճո 

ՠս վճը՜ձճջ՟ զկ: Ես ՠպ Է (7) ՜կզ հ՜նճջ՟ճսդՠ՜ձ 

հ՜հոկ ՜կզ ՠխՠս վճըՠռՠ՜է զ Քջզոպճո դճխէճչ ոճս՞ 

՜ձկըզդ՜ջ զ չՠջ՜հ կՠջ ՠս ՜ձ՟, ճսջ չ՜ըծ՜ձՠռ՜ս, 

դ՜խՠռ՜տ զ Սճսջ՝ ճսըպձ հԱ՞՜ջ՜ժճս զ Սճսջ՝ Մ՜ջ-

պզջճոձ ժճմՠռՠ՜է պՠխզ, աճջ լՠշձ՜ջժՠ՜է բջ ՜շ զ ղզ-

ձՠէ ՠս այ՜ջզոյձ ժզո՜ժ՜պ՜ջ դճխՠ՜է ՞ձ՜ռ ՜շ 

Քջզոպճո: Վ՜ոձ ճջճհ եպ՜ձրտ ի՜հռՠկ հզղ՜պ՜ժՠէ ՠս 

աձ՜ հ՜խրդո ՠս ակզ՜՝՜ձո ոճսջ՝ ճսըպզո, ՠո ՠս աի՜-

ջ՜ա՜պ ՠխ՝՜հջձ զկ՚ աՅճի՜ձձ ՝՜ձզ ոյ՜ո՜սճջ ի՜ձ-

՟ՠջլ թձճխրտ կՠջճչտփ Ես ճջտ հզղբտ, հզղՠ՜է էզնզտ զ 

Քջզոպճոբ. ՜կբձփ 

2. 200՜ Զգոպ՜ռճխ պ՜շզո` աՅՠո՜հզ չ՜ջ՟՜-

յՠպձ հզղՠռբտ ի՜ձ՟ՠջլ թձճխօտձ, ճջ բ ղզձօխ Սջ՝ճհ 

Կ՜ջ՜յՠպզո Եջըձն՜ժ՜հ, ճջ Այջ՜ժճսձՠ՜ռ ՜ոզ, 

տ՜ձազ ՞ճէճչ ո՜ չՠջ՜պՠոճսմ ՠս ՜շ՜նձճջ՟ չ՜ձզռո, 

ՠպ ՞ջՠէ աո՜ գձ՟ ՜հէճռ ՞ջճռ ՝՜ակ՜ռ ՠս ՠպ հզղ՜պ՜ժ 

զ ոճսջ՝ո ՜հոպՠխսճն ՜շ զ կղպձնՠձ՜սճջ հզղ՜պ՜ժճս-

դՠ՜ձ ՜ձլզձ զսջճհ ՠս թձճխ՜ռփ Աջ՟, ճջ ճտ հզղ՜պ՜ժՠո-

ռզ, հզղ՜պ՜ժՠ՜է էզռզ զ Քջզոպճոբ հճսոճհձ կՠջճհ. ՜-

կբձփ Գզջտո ՜հոճոզժ ՞ջՠռ՜ս զ դվճհձ ՌՂ ՠս Ա (1642) 

՜կզձ, զոժ հզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ՜ռ ՞զջո հՠպ ղզձճսդՠ՜ձ Սջ-

՝ճհ Մրջո էճսոճհ զ ՌՃԺԲ (1663) դվճհձփ Ի ե՜կ՜ձ՜ժո 

պՠ՜շձ Փզէզյյճոզ Հ՜հճռ ի՜հջ՜յՠպզ ՞ջՠռ՜ս ՞զջ-

տո, զոժ հզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձտ, ճջ զ ոկ՜ հ՜սճսջո ոջ՝՜ա՜ձ 

ի՜հջ՜յՠպզձ պՠ՜շձ Յ՜ժճ՝՜հ Ջճսխ՜հՠռսճհ, հ՜կոՠ՜-

ձձ ձճհՠկ՝ՠջզ զ իձ՞ՠպ՜ո՜ձձ, զ Սճսջ՝ Կ՜ջ՜յՠպո 

Սյՠպ՜վ՜շփ 

1295 
Գ Ր Ի Գ Ո Ր  Տ Ա Թ Ե Ւ Ա Ց Ի  

Մ Ե Կ Ն Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  Ա Ւ Ե Տ Ա Ր Ա Ն Ի Ն  Մ Ա Տ Թ Է Ի  
Ս՜ջժ՜ս՜՞՜ձռ չ՜ձտ ՊԾԹ — 1410 

ԳՐԻՉ՚ Ա՝բէփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Յճչ՜ձբո չջ՟. Կ՜ջկզջփ 
ԹԵՐԹ՚ 342. մ՞ջճս՜թ՚ 1՝, 6՝, 21՜՝, 269՝, 342՜՝փ ՊՐԱԿ՚ 

Ա—ԻԹ×12 (Թ 11, ԻԹ 8)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 19×14,5փ 
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 29փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜-
ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ՟-
ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժպ՜սփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 7՜, 62՝, 
129՝, 165՝, 208՝, 270՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ 
Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — 1. Ախ՜սդտ (՛)փ Ժ—ԺԱ ՟՟.: 1 
(Ա), ոպ՜ռճս՜թ 1 դՠջդզ գձ՟է՜հձ՜ժզ ի՜պճսկզռ ՠս գձ՟ՠջժ՜հ-
ձ՜ժզ ՠաջ՜ի՜պճսկզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ճսխխ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜-
՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ Ա՝ «///ՠս դճխճսդզսձ՟ էճսզռՠձ ձճռ՜փ Տճսջ, Տբջ 
ղձճջիո լ՜հձզ ՜ա՟կ՜ձ ո՜հճսկզ (՛), ազ ՜կՠձ՜հձ, ճջ զռՠձ զ 
իզս՜ձ՟ճսդզսձ ճկձ պզ՞ (՛) ժ՜կ հ՜ջի՜սզջո ո՜պ՜ձ՜հ՜ժ՜ձ... 
ՠս դՠդՠս՜ռճսոռՠո ՠս վջժՠոռՠո աձճո՜փ Տճսջ Տբջ ղձճ[ջիո] ///» 
(Ա՜ ՜ձգձդՠշձՠէզ)փ 2. Ճ՜ղճռ (՛)փ Ժ—ԺԱ ՟՟.փ 1 (Բ) + 1 (Գ), 
ոպ՜ռճս՜թ 1 դՠջդզ գձ՟է՜հձ՜ժզ ի՜պճսկզռ ՠս գձ՟ՠջժ՜հձ՜ժզ 
ՠջժպ՜ժճսկզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ճսխխ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ 
Կ՜ջ՟՜է Բ՜, Բ՝, Գ՜, Գ՝ «/// Ես զ՝ջՠս ՞զպ՜ռ Յզոճսո, աը[ճջ-
իճսջ]՟ո ձճռ՜... ժ՜կ ՜ջ՜ջբտ աթ՜շձ ՝՜ջ[զ]» (Մ՜պդ. ԺԲ 25—
33): «Ես ՠ՟զռ ա՜կՠձ՜հձ էՠջզձո զ ծ՜ձ՜յ՜ջիո ՠս ա՜կՠձ՜հձ 
ղ՜սզխո հ՜ջ՜սպո ձճռ՜» (Եո՜հզ ԽԹ 11): «Պ՜սխճոզ ՜շ՜տՠէճհ 
հԵ՝ջ՜հՠռսճռ դխդճհ գձդ.փ Ահոճսիՠպՠս կՠտ ճջ ՜հոմ՜վ... ի՜ժ՜-
շ՜ժ ժ՜ռբտ կՠխ՜ռձ ՠս կճշ՜ռ՜ջճստ ակըզդ՜ջճսդզսձձ///» (Ե՝ջ. 
ԺԲ 1—5), իկկպ. Ճ՜ղճռ, Վ՜խ՜ջղ՜յ՜պ, 1875, բն 526փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. դՠջդՠջգ դճսէ՜ռ՜թ, կ՜ղճս՜թ, 
ըճձ՜սճսդզսձ պՠո՜թ, ռՠռ՜ժՠջփ Կ՜ակզ ՠաջՠջգ՚ կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 2՜—340՝ Գջզ՞ճջզ ՜ղ՜ժՠջպզ Եշ՜կՠթզ ՠս 

պզՠաՠջ՜էճհո չ՜ջ՟՜յՠպզ Յճչի՜ձձճս Ոջճպձՠռճհ 
ի՜ս՜տՠ՜է Ք՜խճս՜թճհ կՠժձճսդզսձ ոջ՝ճհ Ասՠպ՜ջ՜-
ձզձ Մ՜դբճոզ (7՜) 

Տՠո լՠշ. 1198, 270՜—456՝. Ց՜ձժձ բ ՞էը՜-

սճջ./2՜—3՝փ Ց՜ձժ/4՜—6՜փ 1/7՜—58՝փ Ց՜ձժ/59՜—62՜փ 

2/62՝—127՜փ Ց՜ձժ/127՜—9՜փ 3/129՝—63՜փ Ց՜ձժ/163՝—

5՜փ 4/165՝—205՝փ Ց՜ձժ/206՜—8՜փ 5/208՝—64՝փ 

Ց՜ձժ/265՜—9՜փ 6/270՜—340՝ («... ՝՜հռ ճմ բ զկ՜ձ՜է, դբ 

՜հո Գ (3) ՠջՠսճսկձ բջ զ կբն ՜կՠձ՜հձ ՠջՠսկ՜ձ, ՝՜հռ ՠջզռո 

՜ոզ, ազ ՠխՠս հՠջջճջ՟ ՜սճսջձ///» ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

208՜ Ոչ յ՜պճս՜ժ՜ձ ՠխ՝՜յջտ՚ գձպջՠ՜էտ զ ՝զս-

ջճռ ՠս ա՜պՠ՜էտ զ ճ՞ճսձռ, ա՜ձ՜ջե՜ձ թջ՜սխո հզղՠէ 

՜խ՜մՠկ, ձ՜ՠս աչ՜ջ՟՜յՠպձ զկ՚ աՅճչի՜ձձբո, ճջ 

հ՜հոկ ՜կզ վճըՠռ՜ս ՜շ Քջզոպճո՚ [հ]ճոհձ ՜կՠձՠռճսձ 

ՠս ակՠա ՠդճխ ճջ՝ոփ Ահէՠս աիճ՞ՠսճջ ՠխ՝՜ջտո, ճջ ժ՜ձ 

՜ոպ եճխճչՠ՜է ՠս ակ՜ջկձ՜սճջ թձ՜սխտձ զկ ՠս աՠխ-

՝՜ջտձ ՠս ա՜ձ՜ջե՜ձո կզ կճշ՜ձ՜ջ հզղՠէփ Ես Աոպճս՜թ 

ալՠա հզղբ հզսջ ՜ջտ՜հճսդՠ՜ձ. ՜կբձփ 

249՜ (Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո) Եո [հ]ճհե կծճսծ ՠկ ՠս 

պ՜ջ՜ժճսո՜ձտո՚ ղ՜պ. ՜ձկՠխ՜՟զջ էՠջ, ճՙչ ՠխ՝՜հջփ 

269՜ Զթճհէո զ ՝՜ջզձ ՠս ա՜ջզո զ մ՜ջձ, աէռՠ՜է 

կՠխ՜ստ ՠս ադ՜վասջ զ ղձճջի՜ռ ա՜ձ՜ջե՜ձ ՞թճխ՚ աԱ-

՝ՠէ հզղՠէ ՜խ՜մՠկ, ճչ յ՜պճս՜ժ՜ձ գձդՠջռ՜սխ ՠս Աո-

պճս՜թ ալՠա հզղբ, ճջյբո ՟ճստ՚ ազոփ 



341՜՝ Փ՜շտ ՠս ՞ճիճսդզսձ ի՜կ՜՞ճհ ՠս կզ՜ոձ՜-

ժ՜ձ Սճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձձ ՠս կզճհ ՜ոպճս՜թճսդՠ՜ձձ 

՜ձՠխզձ, ՜ձկ՜իզ, կզղպ Էզ, ՞ՠջ՜՞ճհզ, ՜ձի՜ոզ, ՠա՜-

ժզ, ՜հեկ ՠս ՜ձաջ՜ս հ՜սզպՠձզս. ՜կբձփ Ոջ ՠպ ժ՜ջճ-

խճսդզսձ պժ՜ջզո ի՜ձ՟ՠջլ ի՜կ՝ՠջճսդՠ՜կ՝ ի՜ո՜ձՠէ 

զ հ՜ս՜ջպ պ՜շզո, ազ ղձճջի՜ստձ Աոպճսթճհ ոժո՜ ՠս ճ-

խճջկճսդՠ՜կ՝ ձճջզձ ի՜ոզ զ ժ՜պ՜ջճսկձփ Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս 

ոճսջ՝ ՠս ՞ՠջ՜կ՝՜ջլ Ասՠպ՜ջ՜ձզ Ք՜խճս՜թճհո զ էճս-

ո՜սճջ ՝՜ձզռ Մ՜դբճո ՞էըճհ հ՜ջկ՜ջՠ՜է ՠս ՜ղը՜պ՜-

ոզջՠ՜է Գջզ՞ճջզ ՜ջզ չ՜ջ՟՜յՠպզփ 

Աջ՟, ՠո կՠխ՜յ՜ջպ ՠս ՜ձ՜ջե՜ձո պ՜ջպ՜կ ՠս 

թճհէ զ ՝՜ջՠ՜ռ ռ՜ձժ՜ռճխ ՠխբ ոկ՜հ, չ՜ոձ պժ՜ջճս-

դՠ՜ձ ՠս թճյէճսդՠ՜ձո ճմ ժ՜ջբզ լՠշձ՜ջժՠէ, չ՜ոձ ազ 

՜ձիկճսպ բզ ՜ջճսՠոպզոփ Ահէ իջ՜կ՜ձ՜ս ՠս ՜ս՞ձ՜ժ՜-

ձճսդՠ՜կ՝ չ՜ջ՟՜յՠպզձ զկճհ՚ Յճչ՜ձզոզ կ՜ժ՜ձճսձ 

Կ՜ջկզջ ժճմՠռՠէճհ՚ ՜ղ՜ժՠջպզ չՠջճհ ՜ո՜ռՠ՜է չ՜ջ-

՟՜յՠպզձ Գջզ՞ճջզ, ՞ջՠռզ, աճջ զ կզճսկ ղ՜՝՜դսճն ղզ-

ն՜ձ Բ (2) էճսո՜սճջ ն՜իտձ ՠս ակՠա դճխզձ ը՜ս՜ջ, աճջ 

հզղ՜պ՜ժ ձճռ՜ ՜սջիձճսդՠ՜կ՝ ՠխզռզփ Ք՜ձազ ճ՛չ ժ՜-

ջբ ա՜ձմ՜վ ՟՜շձճսդզսձ, ճջ հՠպ կ՜իճս՜ձ ձճռ՜ ի՜ձ-

՟զյՠռ՜ս յ՜պկՠէ, տ՜ձազ ՠխՠձ ՜ա՞ո Հ՜հճռ ՠս տ՜ի՜-

ձ՜հտձ կճէճջՠ՜է զ՝ջՠս աի՜սպ ՜շ՜ձռ իճչվզ, ՠս չ՜-

ձ՜սջբզռ ի՜ոձբզձ ՟՜շձճսդզսձտ ՜ջտճսձճսոպ ՠս զ 

ոճսպ ՠս ոպ՜ի՜ժ ՠխ՝՜ջռ. աճջ Տբջ ը՜խ՜խՠռճսոռբփ 

Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս ՜ոպճս՜թ՜ղճսձմ պ՜շո զ դվ[զձ] 

ՊԾԹ (1410), լՠշ՜կ՝ կՠխ՜յ՜ջպ ՠս պըկ՜ջ ՞ջմզ՚ Ա-

՝բէ ոճսպ՜ձճսձ ՜՝ՠխ՜հզ, զ չ՜ձո Ս՜ջժ՜ս՜՞՜ձռ ժճ-

մՠռՠէճհ գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սճսջ՝ Կ՜ջ՜յՠպզո, ՜շ ճպո 

՝՜ակՠջ՜ըպ ի՜սջձ զկճհ ՠս չ՜ջե՜յՠպզձ՚ Յճչ՜ձբո 

Կ՜ջկջզփ Աջ՟, կճըջ՜կ՜թ ՟զկ՜ստ ՠս ՜ջպ՜ոճս՜թտ ՜-

մ՜ստ ՜խ՜մՠկ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ոկ՜ ժ՜ջ-

՟՜էճչ ժ՜կ ՜սջզձ՜ժՠէճչ, հզղՠռբտ աչՠջճհ՜ո՜ռՠ՜է 

չ՜ջ՟՜յՠպձ զկ ՠս աիճ՞ՠսճջ ՠխ՝՜հջձ զկ՚ [Ե]աբժզբէ 

ժճսո՜ժջ՜սձ ՜՝ՠխ՜, ճջ ա՜սջզձ՜ժձ ղձճջիՠ՜ռ ՠս 

աՄ՜ջժ[ճ]ո յ՜պճս՜ժ՜ձ տ՜ի՜ձ՜հ, ճջ ՝՜աճսկ ըջ՜-

պճչ ր՞ձ՜ժ՜ձ ՠխՠս, ազ ՜ձիկճսպ բզ: Ահէՠս աթձ՜սխտձ 

զկ աի՜հջձ զկ՚ աԻձ՜ը ՠս ակ՜հջձ զկ՚` աԹ՜կ՜ջ ՠս աՠխ-

՝՜հջձ զկ՚ վճըՠռՠ՜էձ ՜շ Քջզոպճո` աԽ՜ղձ՜կ, ՜հէՠս՚ 

աժՠձ՟՜ձզո՚ աԲբձ՜կ ՠս աՆբտձ՜կ ՠս ա՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ 

կՠջլ՜սճջոձ զկ հզղՠէ ՜խ՜մՠկ ՠս ազո ա՜ձ՜ջե՜ձ ՞թճխ 

ոճջզձ կզ կճշ՜ձ՜հտփ Ահէՠս ըճղճջճսդՠ՜ձ ՞ջճհո ՜ձկՠ-

խ՜՟զջ էՠջճստ, ազ ժ՜ջ կՠջ ՜հո բ, ՠս ոը՜է՜ձ՜ռձ ձՠ-

ջՠռբտ, ազ չ՜ոձ ժ՜ջ՜սպճսդՠ՜ձ ՜ձ՟ ՞ձՠռ՜փ Դ՜ջլՠ-

՜է ՜խ՜մՠկ աի՜ձ՟զյճխտ ոճջզձ հզղՠէ զ ոճսջ՝ ՠս զ ի՜ղ-

պ՜ջ՜ջ ՜խ՜սդո լՠջ աչՠջճհ՜ո՜ռՠ՜էտ՟ ՠս ճջտ հզղբտ 

հզղՠ՜է էզնզտ զ Քջզոպճոբ. ՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

8՜ (Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո) Մ՜պդբճոզ Ք՜խճս՜-

թճհո ոՠյի՜ժ՜ձ Տ՜դՠսճս չ՜ձտզձ բ. ՌՃՀԶ (1727)փ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 340՝ (Ոսդ՜ձժզսձ կզ՜պճխ) Բ՜խ-

՟՜ո՜ջ ՟յզջփ 

ՆԿԱՐՉԱՓՈՐՁ՚ էճսո՜ձռ՜ա՜ջ՟: 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ Պ՜պ՜շզժ յ՜իյ՜ձ՜ժ Ա՜՚ Ահո բփ 

Կՠջ հ՜ձ՜յ՜պզձփ Զզո ճջ տ՜խռՠ՜է բփ Լՠջ հ՜ձ՜յ՜-

պզձփ 1՜ Հ՜ոպ՜պՠռ՜ս ոզջպո զկ (ա՜ձ՜ա՜ձ ՝՜շՠջ)փ 

Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ Բ՜՚ Հ՜հջ զկ կՠթ բ տ՜ձ ազո, 

Ձ՜հձզսո ՜խ՜մբփ 

1296 
Գ Ր Ի Գ Ո Ր  Տ Ա Թ Ե Ւ Ա Ց Ի  

Մ Ե Կ Ն Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  Ա Ւ Ե Տ Ա Ր Ա Ն Ի Ն  Մ Ա Տ Թ Է Ի  
Շխաՠձզ ՞զսխ ՌՃԶ — 1656 

ԳՐԻՉ՚ Ղ՜ա՜ջ ոջժ., Մՠոջճյ ՜՝խհ.փ 
ԹԵՐԹ՚ 367փ ՊՐԱԿ՚ 11×6+Ա—ԼԱ×12 (ԺԱ 14, ԺԴ 11, ԺԷ 6, 

ԺԸ, ԻԵ, ԻԶ 10)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 19×14փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠ-
ջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 27փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ 
ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ իձ՜պզյ ՠդճչյՠջբձ Աո-
պճս՜թ՜ղձմզ կՠժ դՠջդ (բն 407), էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջ ՠս ոՠս 
ռ՜հպտփ 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 7՜փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 74՝, 154՜, 293՝փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚  
՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ժՠձ՟՜ձ՜՞զջ, ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ 
Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ռՠռ՜ժՠջ, ճսձզ ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջփ Կ՜ակզ 
ժ՜ղզձ ռՠռ՜ժՠջ, ՠաջՠջգ՚ տՠջթճս՜թփ 

 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 2՜—364՜ Գջզ՞ճջզ ՜ղ՜ժՠջպզ Եշ՜կՠթզ ՠս 

պզՠաՠջ՜էճհո չ՜ջ՟՜յՠպզ Ոի՜ձճս Ոջճպձՠռճ, ի՜-

ս՜տՠ՜է Ք՜խճս՜թճհ կՠժձճսդՠ՜ձ ոջ՝ճհ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ 
Մ՜պդբճոզ (7՜) 

Տՠո լՠշ. 1198, 170՜—456՝. Ց՜ձժձ բ ՞էը՜սճջ 

/2՜—4՜փ Ց՜ձժ/4՜—6՝փ 1/7՜—71՜փ Ց՜ձժ/71՜—4՝փ 2/74՝—

152՝փ Ց՜ձժ/152՝—4՜փ 3/154՜—91՝փ Ց՜ձժ/191՝—3՜փ 

4/193՜—229՜փ Ց՜ձժ/229՝—31՝փ 5/231՝—89՝փ Ց՜ձժ/289՝—

93՜փ 6/293՝—364՜փ 

Բ. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձ ԺԸ ՟.] 
— 1՜՝ [Նղ՜ձ՜՞զջտ զկ՜ոպձճռ] — Ախՠխձ՜սճջ... 

ՄԶ՚ 206 ՝՜աճսկ (70 ի՜պ)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

6՝ Զ՜ձ՜ջե՜ձ թ՜շ՜հ Քջզոպճոզ աՂ՜ա՜ջ ո՜ջ-

ժ՜ս՜՞ձ հզղՠոնզտ հ՜խրդո լՠջ, ճչ ոճսջ՝ գձդՠջռճխփ Ես 

Աոպճս՜թ ալՠա հզղբ զ կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էոպՠ՜ձ. ՜կբձփ 

364՜ Փ՜շտ ի՜կ՜՞ճհ ՠս կզ՜ոձ՜ժ՜ձ Սճսջ՝ Եջ-

ջճջ՟ճսդՠ՜ձ՚ Հրջ ՠս Ոջ՟սճհ ՠս Հճ՞ճհձ Սջ՝ճհ, ճջ ՠպ 



 

ժ՜ջճխճսդզսձ ՜ձ՜ջե՜ձզո ՜ս՜ջպՠռզ աՔ՜խճս՜թո 

՜հեկ ՜ձաջ՜ս հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս ո՜ զ 

՞՜ս՜շձ Սՠ՝՜ոպզճհ զ ՞ՠ՜սխձ, ճջ ժճմզ Շխ՞ՠձզ, զ 

՟ճսշձ Սճսջ՝ Ս՜ջ՞ոզ ՠս Սճսջ՝ Աջոբձպզ, զ հ՜շ՜նձճջ-

՟ճսդզսձ Սճսջ՝ Նղ՜ձզ Մՠէտզոբդ չ՜ջ՟՜յՠպզ ՠս զ 

ի՜հջ՜յՠպճսդզսձ պՠ՜շձ Յ՜ժճ՝՜հ ՠս պբջ Խ՜մ՜-

պճսջզփ Աջ՟, ՜խ՜մՠկ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ 

՜հոկ Ք՜խճս՜թճս ՞ջտզո, հզղՠռբտ հ՜խրդո լՠջ ա՜ձ՜ջ-

ե՜ձ ՞թճխ ոճջ՜՚ աՂ՜ա՜ջ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ ՠս աթձօխոձ զկ՚ 

աԱսխճսէ Պ՜էզձ ՠս ակ՜հջձ զկ՚ Շ՜ա՜պ՜ձ ՠս աՠխ՝՜հջ-

տձ զկ՚ աՄզձ՜ոձ ՠս աԹճսկ՜ոձ ՠս ա՜հէ ՜կՠձ՜հձ կՠջ-

լ՜սճջոձ զկփ Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս ո՜ զ դճս՜ժ՜ձզո Ռ ՠս ՃԶ 

(1656) կ՜ջպ ՜կոճհ Թ (9)փ Յճհե ՜խ՜մՠկ ալՠա ՜ջպ՜-

ոճս՜էզռ ՜մրտ ՠս ոջպզս ի՜շ՜մկ՜կ՝ հզղՠոնզտ հ՜խրդո 

լՠջ՚ աՂ՜ա՜ջձ ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է հզնզտ զ Քջզոպճոբ. ՜-

կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 364՝  (ԺԷ—ԺԸ ՟՟.) Փ՜շտ, յ՜պզս,ՠջժջյ՜՞ճս-

դզսձ ՠշ՜ձլձՠ՜հ ՜ոպճս՜թճսդՠ՜ձձ՚ Հրջ ՠս Ոջ՟սճհ ՠս 

Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ ՜հեկ ՠս կզղպ ՜ձաջ՜ս հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզ-

պՠձզռ. ՜կբձփ Աջ՟, զ դճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձո կՠջճհ ի՜ա՜-

ջՠջճջ՟զ ի՜ջզսջՠջճջ՟զ ՠջՠոձՠջճջ՟զ ՠս իզձ՞ՠջճջ՟զ 

(1686) ՜կզ ոջ՝՜ա՜ձ ՠս չՠի՜վ՜շ պբջ Եխզ՜ա՜ջ 

ժ՜դճխզժճոձ ա՜հո ոջ՝ճհձ Մ՜պդբճոՠ՜ձ ՞էըճհձ Ք՜-

խճս՜թճհձ, ՜ջ՜ջՠ՜է ոջ՝ճհձ Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռճհձ, ղ-

ձճջիՠ՜ռ զձլ ՜ձ՜ջե՜ձզո ՠս պջճսյ թ՜շ՜հզռ թ՜շ՜հ 

ոճոժ ՜ձճսձ /// (նձնճս՜թ) չ՜ջ՟՜յՠպզո հզղ՜պ՜ժ զձլ 

ՠս զ չ՜հՠէճսկձ ՜ձլզձ զկճհ ՠս հ՜ոպ զկճհ ՜ոպզ հ՜ղ-

ը՜ջիբո ՠէ՜ձՠէճհ չ՜հՠէճխ՜ռձ ՜կՠձ՜հձ ՠս հ՜նճխՠոռզփ 

Ես ՜ջ՟, ճչ գձդՠջռճխտ տ՜սմ՜յՠպտ ՠս յճսՠպզժճտ 

հ՜ոպճս՜թ՜հզձ կ՜պՠձզո ճհտ ր՞պզտ զ ոկ՜ձբ գձդՠշ-

ձՠէճչ ժ՜կ ՞՜խ՜վ՜ջՠէճչ ՠս ժ՜կ զձմ զսզտ յ՜իզնզտ զ 

ոճսջ՝ կ՜պՠձբո, ըձ՟ջՠկ զ կՠթ՜ջ՞ճհ հՠխ՝՜հջճսդՠձբ՟ 

լՠջկբ աչՠջճ՞ջՠ՜է յզպ՜ժ /// (նձնճս՜թ) չ՜ջ՟՜յՠպո 

հզղՠռբտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խրդո լՠջ ձ՜ՠս աոջ՝՜ա՜ձ 

ի՜հջ՜յՠպձ գձլՠշրխ ոճսջ՝ ՞ջժճսկզո ՜հէՠս աի՜ձ՞ճս-

ռՠ՜է ՠս աիճ՞ՠսճջ ի՜հջձ զկ՚ ջ՜՝ճսձզձ աԵջՠկզ՜հ ՜ո-

պճս՜թ՜՝՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպձ ՠս ապզո կ՜ձժճսդՠ՜ձ զկճհ 

ա՟՜ոպզ՜ջ՜ժճխզ ՠս աիճ՞զ՜ռՠ՜է իճ՞ՠսճջ ՠխ՝՜ջտձ 

զկ ա/// չ՜ջչ՜յՠպձ Կ՜ջվՠռսճհ ՠս աի՜ջ՜ա՜պձ զկ 

աձճջգձթ՜հ` ապբջ Մ՜ջպզջճոձ ՠս ա՜հէձ ՜կՠձ՜հձ ոզ-

ջՠէզտձ զկ ՜շի՜ո՜ջ՜ժ ՠխՠ՜է ՠխ՝՜ջռձ ՜կՠձՠռճսձ հզ-

ղՠոնզտ զ կ՜տ/// (ղ՜ջ. դՠջզ)փ 

2. 1՜ Գջՠռ՜ս ձղ՜ձ՜՞զջո դվզձ ՌԲՃԵ (1756) լՠ-

շ՜կ՝` կՠխ՜յ՜ջպ Մՠոջճյ ՜՝ՠխ՜հզ. ՜ՙը, չ՜ՙհ զձլփ 
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ԹԵՐԹ՚ 364. մ՞ջճս՜թ՚ 11՝—2՜, 362՜—4՜փ ՊՐԱԿ՚ 
1×11+Ա—ԻԹ×12 (Ա 10, ԺԱ, ԺԲ 14, ԺԷ 16, ԻԹ 11)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ 
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 19,3×15փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻջ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 
24փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ը-
պ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ՟ՠխզձ կՠպ՜տո, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 13՜փ Ճ ՜ -
ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 77՝, 145՜, 222՜, 285՜: Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ -
ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձ, ժՠձ՟՜ձ՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜-
՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜յճհպ, ժ՜ձ՜մ, ժ՜ջկզջ, ոՠս, ՠջժձ՜՞ճհձփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — (Յճսձ՜ջբձ)փ Ճ՜ղճռ: 
Ս՜խկճո՜ջ՜ձ: ԺԲ—ԺԳ ՟՟.փ 2 (Ա—Բ) + 1 (Գ), ոպ՜ռճս՜թ 2 
՜կ՝ճխն՜ժ՜ձ դՠջդՠջզռ (Ա—Բ) ՠս 1 (Գ) դՠջդզ գձ՟է՜հձ՜ժզ ի՜-
պճսկզռ ՠս գձ՟ՠջժ՜հձ՜ժզ ՠաջ՜ի՜պճսկզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ 
2 (Ա—Բ), կզ՜ոզսձ (Գ)փ Պ՜ջճսձ՜ժճսկ բ գձդՠջռճսկձՠջփ Մ՜ջժ. Բ 
26 — Գ 5 (Ա՜), Յճչի. Ա 43—51 (Ա՝), Մ՜ջժ. Ասՠպ՜ջ՜ձ Բ 1—
7 (Բ՜՝), Կ՜ձճձ Աս՜՞ ճսջ՝՜դզ (Գ՜՝) (չՠջթ՜ձՠռ՚ Հ. Բ՜ջդզժՠ-
՜ձգ)փ Hmmt. R. V. Chétanian, Catalogue des Fragments et 
Manuscrits Grecs du Matenadaran d’ Erevan, p. 65—66. 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜սջ՜ջ՜ջ. դՠջդՠջգ` դճսէ՜ռ՜թ, ըճձ՜սճսդզսձզռ 
՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճսձ՜վճըճս՜թփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ` կ՜ղճս՜թ, դզժճսձտզ 
ոպճջզձ կ՜ոգ՚ յ՜պշճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1՜—7՜ Մՠժձճսդզսձ ըճջ՜ձ՜ռ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ 

— Մ՜պՠ՜ձտ ՜ոպճս՜թ՜՞զթտ... 

Բ. 7՜—361՝ Գջզ՞ճջզ ՜ղ՜ժՠջպզ հԵշ՜կՠթզ ՠս 

պզՠաՠջ՜էճհո չ՜ջ՟՜յՠպզձ Յճչ՜ձճս Ոջճպձՠռճհ, 
ի՜ս՜տՠ՜է Ք՜խճս՜թճհ կՠժձճսդզսձ ոջ՝ճհ Ասՠպ՜ջ՜-
ձզձ Մ՜պդբճոզ (12՝) 

Տՠո լՠշ. 1198, 270՜—456՝. Ց՜ձժձ բ ՞էը՜սճջ. 

/7՝—9՜փ Ց՜ձժ/9՜—11՜փ 1/13՜—73՜փ Ց՜ձժ/73՜—7՜փ 

2/77՝—143՜փ Ց՜ձժ/143՜—4՝փ 3/145՜—79՜փ Ց՜ձժ/179՜—

80՝փ 4/181՜—220՜փ Ց՜ձժ/220՜—21՝փ 5/222՜—80՝փ 

Ց՜ձժ/281՜—4՝փ 6/285՜—361՝փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 361՝ (ԺԸ ՟.) Յզղ՜պ՜ժ բ ոճսջ՝ կ՜պՠ՜ձո Մզ-

ձ՜ո չ՜ջ՟՜յՠպզձ, ճջ բ Ք՜խճս՜թճս Ասՠպ՜ջ՜ձմզձ 

Մ՜պդբճոզփ Աջ՟, ըձ՟ջՠկ զ լբձն, ճչ կ՜ձժճսձտ ոզճչ-

ձզ, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ՜հոկ պ՜շզ ՜ջ՜ոնզտ ակՠա հզղկ՜ձ 

՜ջե՜ձզ՚ աՄզձ՜ո չ՜ջ՟՜յՠպո ՠս աիճ՞ՠսճջ ՠս ակ՜ջ-

կձ՜սճջ թձօխտձ կՠջ ի՜ձ՟ՠջլ ՜ղ՜ժՠջպօտ կՠջճչտ ՠս 

Աոպճս՜թ, ճջ ՜շ՜պձ բ զ պճսջո ՝՜ջՠ՜ռ, հզղՠոռբ 

ալՠա ՠս ակՠա զսջ ՜իՠխ ՜պՠձզձ ՠս ՜ջե՜ձզ ՜ջ՜ոջբ 

զսջ ոճսջ՝ ՜ջտ՜հճսդՠ՜ձ. ՜կբձփ 



2. 364՝ Հ՜կ՜էո՜ջ՜ձ, ճջ բ կզ՜՝՜ձ ոճսջ՝ ի՜ջռ ՠս ՠխ՝՜յջռ Սճսջ՝ Ս՜ջ՜ոզ զ վ՜շո Աոպճսթճհ. ՜կբձփ 
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 ԺԵ — XV 

ԳՐԻՉ՚ Աոպճս՜թ՜պճսջփ 
ԹԵՐԹ՚ 245. մ՞ջճս՜թ՚ 245՜փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԻԱ×12 (Ա, ԺԹ 10, 

ԻԱ 9)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 18,6×13,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜-
ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 33փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜-
՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ղՠջպ՜ա՜ջ՟ ժպ՜սփ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճսձ՜ռ՜թ, 237—245 դՠջդՠջգ՚ ռՠռ՜-
ժՠջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ տՠջթճս՜թ, ռՠռ՜ժՠջ, ՠաջՠջգ՚ կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 1՜—244՝ Գջզ՞ճջզ ՜ղ՜ժՠջպզ Եշ՜կՠթզ ՠս 

պզՠաՠջ՜էճհո չ՜ջ՟՜յՠպզ Յճի՜ձձճս Ոջճպձՠռճհ, 

ի՜ս՜տՠ՜է Ք՜խճս՜թճհ կՠժձճսդզսձ ոջ՝ճհ Ասՠպ՜ջ՜-
ձզձ Մ՜դբճոզ (3՜) 

Տՠո լՠշ. 1198, 270՜—456՝. Ց՜ձժձ բ ՞էը՜սճջ 

/1՜—2՜փ Ց՜ձժ/2՜—3՜փ 1/3՜—37՝փ Ց՜ձժ /37՝—9՝փ 2/39՝—

83՝փ Ց՜ձժ/83՝—4՝փ 3/85՜—109՝փ Ց՜ձժ/103՝—11՜փ 

4/111՜—42՜փ Ց՜ձժ/142՜—3՝փ 5/143՝—86՝փ Ց՜ձժ/186՝—

9՝փ 6/189՝—244՝ («... Իոժ ՜հո ՠջՠսճսկձ զ Գ՜էզէՠ՜, ՜ոբ 

Ոոժբ՝ՠջ՜ձձ. Թճսզ դբ չՠջնզձձ բ ///». ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

189՝ Ես աՠխժՠէզ ՞թճխո` Աոպճս՜թ՜պճսջ հզղկ՜ձ 

՜ջե՜ձզ ՜շձճսէ ՠս Աոպճս՜թ՚ լՠափ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 245՝ Գջմ՜վճջլ ՜ջզ (՜հ՝ճս՝բձ)փ 
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ԳՐԻՉ՚ Եխզ՜ ոջժ. (1ՠ—190՝)փ ՍՏԱՑՈՂ՚ Բ՜ջոՠխ չջ՟. Ա-
դ՜ըՠռզփ 

ԹԵՐԹ՚ 275+2 (ժջժ. 1). մ՞ջճս՜թ՚ 1՝՟, 272՝—3՜փ ՊՐԱԿ՚ 
Ա—ԺԶ×12+Ա—Է×12 (Ա 11)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 
19,4×13,4փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձ, ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջ՚ 1՜—
190՝, ՝ճէճջ՞զջ՚ 191՜—271՝փ ՏՈՂ՚ 32—39փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ 
ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ժ՜յճհպ ժպ՜ս, 
էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 3՜, 10՝, 
33՜, 71՜, 91՜, 116՜, 150՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜-
ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜պդբճոզփ Թ—Ժ 
՟՟.փ 1 (Ա) + 1 (Բ), ոպ՜ռճս՜թ 1 դՠջդզ գձ՟է՜հձ՜ժզ ի՜պճսկզռ 
ՠս գձ՟ՠջժ՜հձ՜ժզ ՠաջ՜ի՜պճսկզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ՝ճէճ-
ջ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ Ա՝, Բ՜, Ա՜, Բ՝ «///[՜ոզ]ռՠձ. ՠդբ 
ՠո ՠկ Քջզոպճոձ... կզձմՠս ռ՜հեկ ՠս ճմ ՜հխ էզռզփ Ես ՠդբ ճմ ժ՜ջծբ-
զձ ///» (ԻԴ 5—22)փ Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո ի՜կ՜՝՜ջ՝՜շ: 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճսձ՜ռ՜թ, ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջ, դ՜ձ՜տզ 
ծ՜յ՜խճսկ (194՜՝)փ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ դՠդՠս՜ժզ կ՜ղճս՜թ, ՠաջՠջգ՚ 
տՠջթճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1ՠ—190՜ Գջզ՞ճջզ ՜ղ՜ժՠջպզ Եշ՜կՠթզ ՠս 

պզՠաՠջ՜էճհո չ՜ջ՟՜յՠպզ (Յճի՜ձձճս Ոջճպձՠռսճհ), 
ի՜ս՜տՠ՜է Ք՜խճս՜թու կՠժձճսդՠ՜ձ ոճսջ՝ Ասՠպ՜ջ-

ձզձ Մ՜պդբճոզ (3՜) 

Տՠո լՠշ. 1198, 270՜—456՝. Ց՜ձժձ բ ՞էը՜սճջ 

/1ՠափ Ց՜ձժ/1ա—2՝փ 1/3՜—30՝փ Ց՜ձժ /31՜—2՝փ 2/33՜—69՝փ 

Ց՜ձժ/69՝—70՝փ 3/71՜—89՝փ Ց՜ձժ/89՝—90՝փ 4/91՜—114՝փ 

Ց՜ձժ/114՝—5՝փ 5/116՜—47՝փ Ց՜ձժ/147՝—9՝փ 6/150՜—

90՜փ 

Բ. 191՝—245՝ Գջզ՞ճջզ ՜ղ՜ժՠջպզ Եշ՜կՠթզ, 

իրջ ՠս ջ՜՝ճսձ՜յՠպզ Հ՜հճռ ի՜ս՜տՠ՜է Ծ՜խժ՜տ՜խ 
հԱշ՜ժ՜ռ ՞ջճռ ՠս Եջ՞ճռձ Սճխճկճձզ զ էճսո՜սճջ ՝՜-
ձզռ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ ՠս Մՠթզձ Նՠջոզոզ 

Տՠո լՠշ. 342, 109՜—71՝. Ց՜ձժ/մզտփ ՜/191՝—

218՜փ ՝/218՜—23՝փ ՞/223՝—45՝փ 

Գ. 245՝—71՝ Հ՜կ՜շօպ ի՜ս՜տճսկձ զ պՠոճս-

դզսձ Լճսթկ՜ձռո Եջ՞ճռձ ՠջ՞ճհձ ՜ղը՜պ՜ոզջՠ՜է 
Գջզ՞ճջզճո իոժճխզ ՜ջզ ՠս ՠջն՜ձզժ իշՠպճջզ ՠս տ՜ն 
վզէզոճվ՜հզ զ Հ՜հճռ, ՜ղ՜ժՠջպզ կՠթզձ Յճչի՜ձձճս 
Ոջճպձՠռճհ, զ էճսո՜սճջ ՝՜ձզռ չ՜ջ՟՜յՠպզձ Վ՜ջ-
՟՜ձ՜հ 

Տՠո լՠշ. 1012, 65՜—94՝. Ց՜ձժ/245՝—6՝փ 1/246՝—

71՝փ 

Դ. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձ ԺԷ—ԺԸ ՟՟.] 
1. 1՜ (ԺԷ ՟. ձրպջ՞զջ) [Ոպ՜ձ՜սճջ ըջ՜պ՜-

ժ՜ձ] — Չ՜ջմ՜ձ՜ռ, ՜ոբ, ի՜կ՝ՠջ /Վ՜ջ՟՜յՠպզձ իձ՜-

ա՜ձ՟ էՠջ... 

2. 191՜ (ԺԷ ՟. ՝ճէճջ՞զջ) [Ոպ՜ձ՜սճջ] — Յ՜շ՜-

ն՜թ՜ձրդ ՞զղՠջձ, ՜ձ՟ջ՜ձզժտձ ո՜պ՜ժՠռ՜ձ, /Աշի՜-

ո՜ջ՜ժ պ՜ձն՜ձ՜ռ, ՜ձդէվ՜պկճսձտ իՠխլ՜ձ... 

3. 191՜ (ԺԷ ՟.) [Գճչ՜ձտ յէյճսէզ (ի՜հ՜պ՜շ 

դճսջտՠջբձ)] — Պզէյճսէ յզջ տճսծծճսծ՜հ, /Ղճսղ պճսջ 

ժ՜ձպզ յճսձծ՜հ... 

4. 273՝ (ԺԸ ՟.) [Դՠխ՜՞զջ] — Ոջ ա՝՜ա՜հզձ կզոձ 

ըճջրչբ ՠս ճսպբ, կ՜ի՜՟ՠխձ դ՜վբ... 

5. 273՝ (ԺԸ ՟.) [Յ՜խ՜՞ո մճջո ՜շ՜տզձճսդՠ՜ձ 

Ա՟՜կ՜հ] — Ահէ ճկ՜ձտ ՜ոՠձ, դբ. Զմճջո ՜շ՜տզձճս-



 

դզսձո ՠպ Ա՟՜կ՜հ յ՜պժՠջզ զսջճհ... ՠս ՜հոյբո ի՜ղ-

պՠռ՜ձ գձ՟ կզկՠ՜ձո ՠս ի՜կ՝ճսջՠռզձփ 

6. Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ Բ՝ [Հկ՜հ՜՞զ՛ջ] (ՠ-

շ՜պճխ) — Եխզռզ յ՜ի՜յ՜ձ ՜հորջ թ՜շ՜հզո Աոպճս-

թճհփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

190՝ (Գջմզ) Զոպ՜ռ՜սխ ոճսջ՝ պ՜շզո ապբջ` 

Բ՜ջոՠխ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպձ հզղՠոնզտ զ 

Քջզոպճո, ճչ ՟՜ոտ գձդՠջռճխ՜ռ, ճջ ոպ՜ռ՜ս աոճսջ՝ 

՞զջտո ՠս ՠ՟ հզղ՜պ՜ժ իճ՞սճհ զսջճհ ՠս թձճխ՜ռ զսջճռ: Ի 

ի՜հջՠձզ ՠս զ ոՠվհ՜ժ՜ձ ՠջժզջձ զսջ ՜ոպճս՜թ՜յ՜ի 

՞՜ս՜շձ հԱդ՜ը զ ՟ճսշձ Սճսջ՝ Աշ՜տՠէճռ, ճջ ՠձ ՜ձ՟ 

ձղը՜ջտ ոճսջ՝ Մ՜ժ՜՝՜հՠռսճռձ, Եխզ՜ա՜ջճս տ՜ի՜ձ՜-

հզձ ՠս կրջձ Շ՜կճսձբ ՠս Է (7) ճջ՟ՠ՜ռձ զ յ՜իյ՜ձճս-

դզսձ ի՜ս՜պ՜ռՠէճռո:  

Ն՜ՠս ազո` կՠխրտ պ՜շ՜յՠ՜է Մզձ՜ո ՞ջզմո, ճջ ՠ-

պճս ՞ջՠէ աո՜ ՜ղ՜ժՠջզձ զկճհ՚ Եխզ՜ ո՜ջժ՜ս՜՞զձ, ճջ 

՜շ կՠա բ զ պ՜շ՜յճսդզսձ ՜ջիՠոպզո ՞ջմճսդՠ՜ձ, Տբջ 

Աոպճս՜թ աղձճջիտձ հ՜սՠէռձբ ՠս զ ժ՜պ՜ջՠէճսդզսձ ի՜-

ոճսռ՜ձբփ  

Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս ո՜ զ դճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձո Հ՜հժ՜աՠ-

՜ձռ ՌԿԹ (1620) զ կ՜հջ՜տ՜խ՜տո Հ՜կզդ գձ՟ իճչ՜-

ձՠ՜ս Սճսջ՝ Կզջ՜ժճո՜հ զ հ՜շ՜նձճջ՟ճսդՠ՜ձ պբջ 

Բ՜ջոՠխ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզձ Աջթջճսձճհփ 

Դ՜ջլՠ՜է հզղՠոնզտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խ՜սդո լՠջ աոպ՜-

ռօխ ոճսջ՝ ՞ջճռո՚ ապբջ Բ՜ջոՠխ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ չ՜ջ-

՟՜յՠպձ ՠս աթձօխոձ զսջ՚ աՊՠպջճո տ՜ի՜ձ՜ձ ՠս 

ակ՜հջձ՚ աՎ՜ջ՜խոճսէպ՜ձձ ՠս ա՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջ-

լ՜սճջտձ, ձ՜ՠս՚ ա՞ջզմձ ՠս աթձրխտձ, ՜հէՠս աթ՜խժճխո ՠս 

աժ՜յճխո ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ զ Քջզոպճոբ Աոպճսթճհ 

կՠջճհ. ՜կբձփ 

190՝ (Սպ՜ռճխզ) Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ 

հ՜խ՜սդո լՠջ՚ ա՜ձ՜ջե՜ձ Բ՜ջոՠխ ՜ձճս՜կ՝ չ՜ջ՟՜-

յՠպո աիճխո, ակճըզջո ՠս աճսոճսռ՜ձճխ չ՜ջ՟՜յՠպձ 

զկ՚ ապբջ Կ՜ջ՜յՠպ չ՜ջ՟՜յՠպձ Բ՜խզղՠռզ, ճջ զ 

ՌՀԲ (1623) դվզձ չ՜ղջ՜ձՠռ՜ս ՠս ոճս՞ բ՜թ զձլ ՜ձի-

ձ՜ջզձ: Ն՜ՠս աթձ՜սխձ զկ՚ աՊՠպջճո տ՜ի՜ձ՜ձ ՠս ա-

կ՜հջձ զկ՚ աՎ՜ջ՜խձ ՠս աՠխ՝՜հջձ զկ՚ աԽ՜մ՜պճսջձ ՠս 

աՠխ՝՜սջճջ՟զձ զկ, աճջ ոպ՜ռ՜հ զձլ իճ՞ճհ ա՜ս՜ժ ՠս 

ա՜կՠձ՜հձ ՞ջՠ՜ձո զկ ՠպճս ձկ՜յ զկ ժ՜կ՜սո ձ՜յՠս 

ա՜հո ՞զջտո. կզ ճտ ի՜ժ՜շժՠոռզ, ճչ ի՜ժ՜շ՜ժզ ՜ձզ-

թՠ՜է ՠխզռզ, դբ հզկճռ ՠս դբ հ՜սպ՜ջ՜ռփ 

Ն՜յՠս աի՜սճսձտձ զկ՚ ապբջ Սզճձ տ՜ի՜ձ՜ձ ՠս 

աճջ՟զձ ձճջզձ աՅ՜ժճ՝ձ տ՜ի՜ձ՜ձ ՠս աճջ՟զձ ձճջզձ` 

աՅ՜ժճ՝ձ ՠս աճջ՟զ` Յ՜ժճ՝զձ աի՜հջձ զկ՚ աՊՠպջճո 

տ՜ի՜ձ՜ձ ՠս աճջ[՟]զտձ՚ ա՜ձ՜ջե՜ձ Բ՜ջոՠխ չ՜ջ՟՜-

յՠպո ՠս աՠխ՝՜հջձ զկ՚ աԽ՜մ՜պճսջձ ՠս աճջ՟զտ Խ՜-

մ՜պճսջզձ՚ աՅճի՜ձբո ո՜ջժ՜ս՜՞ձ ՠս ակ՜հջձ՚ աԱ-

ա՜պձ ՠս ակՠթ կ՜հջձ՚ աԳճի՜ջձ, ճջ ՝՜աճսկ ՜ղը՜-

պճսդՠ՜կ՝ ոձճհռ աՅճի՜ձձբոձ ՠս ակ՜սջ՜տճհջ ոճջզձ՚ 

աՄձդճսղձ, ճջ պ՜ջ՜ե՜կ կ՜իճս՜կ՝ կՠշ՜ս, ՠս ա՜հէ ճջ-

՟զտ՚ աԽ՜մ՜պճսջձ, աՍ՜ջ՞զոձ, աՊՠպջճոձ: Զկ՜հջձ 

զկ՚ աՎ՜ջ՜խձ ՠս ատճսՠջտձ զկ՚ աԱհ՞ճսձձ, աԳճի՜ջձ ՠս 

ա՜հէ ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջո զկ աժՠձ՟՜ձզոձ ՠս 

ա[ի]՜ձ՞ճսռՠ՜էոփ Ն՜յՠս ա՜հէ ճջ՟զտ՚ Սզճձ տ՜ի՜ձ՜հզձ՚ 

աՊճխճո զկ՜ոպ՜ոբջ վզէզոճվ՜ձ, ճջ իճ՞զ կ՜ջ՞՜ջՠ-

ճսդՠ՜ձձ ՠխՠ՜է բ, ճսձզ՚ աՂ՜ա՜ջձ, աՅճչ՜ձբոձ, ապբջ 

Վ՜ջ՟՜ձ ՜ջտՠյզոժճյճոձ ՠս ատճհջձ՚ աժճհո Մճսխ՜էձ 

ՠս աճջ՟զտ Յ՜ժճ՝զձ աի՜հջձ զկ՚ աՊՠպջճո տ՜ի՜ձ՜ձ 

ՠս աՠխ՝՜յջտձ՚ աԹճջճոձ, աՅճսձ՜ձ ՠս աՆՠջոբոձ ՠս 

աճջ՟զտձ ոճռզձ ՠս աժ՜ձ՜հտձ ՠս ա՟ոպՠջտձ ոճռզձ ՜շ-

ի՜ո՜ջ՜ժ ակՠթ ՠս ավճտջ հզղՠռբտ ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ 

՜ո՜ռբտ ՠս լՠա ճխճջկՠոռզ Քջզոպճո Աոպճս՜թ զ կզս-

ո՜ձ՞՜կ ՞՜էոպՠ՜ձ զսջ. ՜կբձփ Եո, ՜ձ՜ջե՜ձ չ՜ջ՟՜-

յՠպո ՠպճս ՞ջՠէ աՄ՜դբճոզ Ք՜խճս՜թճսձ ՠս աԱշ՜ժ՜ռ 

Ք՜խճս՜թճսձ ՠս ՠպ ՟ձՠէ զ կզ պճսվփ Ոչ ա՜ձ՜ջե՜ձո 

կզճչ ճխճջկՠ՜հզս հզղբ, հզղՠ՜է էզռզ ՜շ՜նզ Քջզոպճոզփ 

Յճի՜ձբո, ճջ՟ՠ՜ժ զկ ոզջՠռՠ՜է: Զտՠա ՜սջիձՠոռՠձ ՠխ-

՝՜հջ տճ, լՠշտ տճ զ չՠջ՜հ դզժ՜ձռ դղձ՜կՠ՜ռ տճռ, ՠջ-

ժզջյ՜՞ռՠձ տՠա ճջ՟զտ ի՜սջ տճփ 

261՜ Յզղ՜պ՜ժ բ թ՜խժ՜սբպ ՝ճսջ՜ոպ՜ձո Կ՜-

ջ՜յՠպ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձճսդՠ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզձ Բ՜խզ-

ղՠռսճհփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 272՜ (Նճջճ՞ճխզ) Եո՚ ՜ձ՜ջե՜ձ Սպՠվ՜ձճո, 

ճջ կ՜ժ՜ձճս՜կ՝ Կ՜ջկզջ ժճմզ, ձճջճ՞ՠռզ ա՜հո կ՜պՠ-

՜ձո Աշ՜ժ՜ռձ Սճխճկճձզ ՠս ՠ՟զ իՠպ Ք՜խճս՜թճհձ Ասՠ-

պ՜ջ՜ձզձ Մ՜պդբճոզ դվ[զձ] ՌՀԳ (1624): Ահո հ՜կո 

Պ՜ջոզռ դ՜՞՜սճջձ Շ՜ի Այ՜ոձ ՠժՠ՜է բ՜շ աՊ՜խ-

պ՜պ ՠս աՄ՜սոէ ՠս կՠտ հԱկզդ ըզոպ ձՠխճսդՠ՜ձ ժ՜-

հ՜տ, ճջ վ՜ղ՜ձ ճս ՜ոյ՜իզձ ճս ՠձժզմ՜ջզձ ՠս ՜հէ կՠ-

թ՜կՠթտձ ՜շ՜ձռ դ՜՞՜սճջզ իջ՜կ՜ձ՜ռձ ձճջ յ՜ջզոյ 

ղզձՠռզձ: Ակբձ ՜սջ, ճջ էճսո՜ձ՜հջ զ տ՜խ՜տբձ չ՜ջ-

յՠպ ճս կղ՜ժ ժճս պ՜ձբզձ զ յ՜ջզոյզ ղզձՠէձ: Ֆ՜դ-

ց՜հ ՜ջ՜ջզձ ա՞ՠջՠակ՜ձզ տ՜ջՠջձ ՠս ազսջՠ՜ձռ ՞ր-

շբջձ տ՜ժՠռզձ ՠս ՝ՠջՠձ զ յ՜ջզոյձ, Աոպճս՜թ աչՠջն-

տձ զ ՝՜ջզձ ժ՜պ՜ջբփ Հ՜ձ՟զյճխտ ՜հոկ ՞ջզո. Աո-

պճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ զձլ ՠս թձ՜սխ՜ռձ զկճռ, Աո-

պճս՜թ լՠա ճխճջկՠոռզ. ՜կբձփ 

2. 191՜ (ԺԷ ՟.) Ոչ ա՜ձ՜ջե՜ձո կզճչ Ոխճջկզս 

հզղբ, հզղՠ՜է էզռզ ՜շ՜նզ Քջզոպճոզ. Յճ[չ]՜ձձբո, ճջ-

՟ՠ՜ժ զկ ոզջՠռՠ՜. Զտՠա ՜սջզձՠոռՠձ ՠխ՝՜հջ տճ, լՠշտ 

տճ զ չՠջ՜հ դզժ՜ձռ դղձ՜կՠ՜ռ տճռ, ՠջժզջյ՜՞ՠռՠձ 

տՠա աճջ՟զտ ի՜սջ տճփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜ Հ՜ոռբ դճսխդո վճսդ՜ձ՜ժզ զ չ՜-

ձոփ Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ Ա՝ (՜հ՝ճս՝բձ)փ 191՜ Աձ-

՜ձճսձ Աոպճսթճհ ՝՜ջլջՠէճհձփ 
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 ՋԵ — 1456 

ԳՐԻՉ՚ Մ՜պդբճոփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Ի՞ձ՜պզճո ՜՝խհ.փ 
ԹԵՐԹ՚ 599փ ՊՐԱԿ՚ Ա—Ծ×12 (ԼԷ, ԽԳ 11) +1×1փ ՆԻՒԹ՚ 

դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 18,5×14փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ-
՞զջփ ՏՈՂ՚ 29փ ԿԱԶՄ՚ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ղզ, կզնճս-
ժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ չ՜ջ՟՜՞ճհձ կՠպ՜տո, էճսո՜ձռ՜ժճխՠ-
ջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 1՜, 8՜, 
10՝, 12՜, 27՜, 317՜, 324՝փ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջ, 
դշմձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Յճչի՜ձձճսփ Թ—
Ժ ՟՟.փ 1 (Ա) ոժա՝զռ, ոպ՜ռճս՜թ գձ՟է՜հձ՜ժզ ի՜պճսկզռ ՠս ՠա-
ջ՜ի՜պճսկզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ՝ճէճջ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ 
Կ՜ջ՟՜է՚ Ա՜՝ «///[Աոբ] ռձ՜ դ՜[՞՜սճջ՜]աձձ. Տբջ բն....[՝՜]աճսկ 
ե՜կ՜ձ[՜ժտ] ՠձ ՜հձճսի[ՠպՠս]///» (Դ 49 — Ե 6)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. չձ՜ոճս՜թ, դՠջդՠջգ՚ դճսէ՜ռ՜թ, ՞ճս-
ձ՜վճըճս՜թ, 585—596 դՠջդՠջգ` ռՠռ՜ժՠջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ կ՜-
ղճս՜թ. ՠաջՠջգ՚ տՠջթճս՜թ, դզժճսձտգ՚ յ՜պշճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 8՜—316՜ Գջզ՞ճջզ ՜ղ՜ժՠջպզ Եշ՜կՠթզ ՠս 

պզՠաՠջ՜էճհո չ՜ջ՟՜յՠպզ Յճչի՜ձձճս Ոջճպձՠռճհ 
ի՜ս՜տՠ՜է Ք՜խճս՜թճհ կՠժձճսդզսձ ոճսջ՝ Ասՠպ՜ջ՜-
ձզձ Մ՜պդբճոզ 

Տՠո լՠշ. 1198, 270՜—456՝. Ց՜ձժձ բ ՞էը՜սճջ 

/8՜—10՜փ Ց՜ձժ/10՝—11՝. 1/12՜—62՜փ Ց՜ձժ/62՝—5՝փ 

2/65՝—127՝փ Ց՜ձժ/127՝—8՜փ 3/128՜—57՝փ Ց՜ձժ/158՜—

9՜փ 4/159՜—94՜փ Ց՜ձժ/194՜—6՜փ 5/196՜—251՜փ 

Ց՜ձժ/291՜—7՜փ 6/257՜—316՜փ 

Բ. 317՜—30՝ Գջզ՞ճջզ ՠշ՜կՠթզ ՠս տ՜ն իշՠպճ-

ջզ ՠս զկ՜ոպ՜ոզջզ ՜ղ՜ժՠջպզ Յճչի՜ձձճս Ոջճպ-
ձՠռսճհ կ՜ժ՜ձճսձ Կ՜ըՠէճհձ, զ ոբջձ Յզոճսոզ զ հզխլ 
՝՜խլ՜ձ՜ռ ՝՜ձ՜ոբջ ՜ձլ՜ձռ ձճջզձ ՜ղ՜ժՠջպ՜ռ 
՜ջ՜ջՠ՜է Լճսթճսկձ ի՜կ՜շրպ հԱշ՜ն՜՝՜ձ Ասՠպ՜-
ջ՜ձզձ Յճչի՜ձձճս — [Բ՜ձ] Յ՜շ՜ն՜՝՜ձ. Լճսթճսկձ. 

Ն՜ըՠջ՞՜ձո ճմ բ Ն՜ձ՜հզ կՠժձմզ... 

Գ. 331՜—596՝ Հ՜կ՜շ՜սպ կՠժձճսդզսձ Ասՠպ՜-

ջ՜ձզձ Յճչի՜ձձճս ձճջզձ Գջզ՞ճջզ ՜ղ՜ժՠջպզ Յճ-
ի՜ձձճս Ոջճպձՠռսճհ, ի՜ս՜տՠ՜է զ իզձ ՠս զ ձճջ 
դ՜ջ՞կ՜ձճսդՠ՜ձռ զ ըձ՟ջճհ ի՜կ՜ղճսձմ ՜ղ՜ժՠջ-
պ՜ռ 

Տՠո լՠշ. 1294, 215՜—396՝. ՜/331՜—459՜ (406՝ 

զ ոպճջզձ էճսո՜ձռո. «Ի վշ՜ձժ կՠժձմՠձ ՞ջբ հ՜պճսժ—հ՜-

պճսժ ՞էը՜՞ջճս[դՠ՜կ՝]»)փ ՝/459՜—515՜փ ՞/515՜—96՝ 

(«...՟զռՠձ րջբձո ՠժՠխՠռսճհ ՠս ի՜ս՜պ՜էզտ ՠս ՜ջպ՜տճհ ժ՜-

կ՜ռ՟///» ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

7՝ Թվզո ՋԵ (1456)փ Զո՜ժ՜ս ՜ղը՜պ՜ձօտ իՠտ ՠս 

վ՜ձ՜տզ ՞թճխո՚ աՄ՜դբճո ձ՜ՠս աթձօխոձ զկ աի՜ձ՞ճս-

ռՠ՜էոձ զ Քջզոպճո, ՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ Տբջ ՠս դճխճսդզսձ 

ըձ՟ջՠէ հ՜ձռ՜ձ՜ռ կՠջճռ, ՠս դճխռբ Քջզոպճո ալՠջձ 

հ՜ձռ՜ձո. ՜կբձփ 

316՝ Փ՜ՙշտ ՜ձի՜ո չՠիզ, ՜ձժ՜ջ՜սպ իա՜սջզ՚ 

Հ՜սջ ՜ձոժա՝ձ՜ժ՜ձզ ՠս Ոջ՟սճհ ոժա՝ձ՜ժռզ ՠս Սճսջ՝ 

Հճ՞սճհ ՞ճհ՜ժռզ, ի՜կ՜՞ճհ ՠս կզ՜ոձ՜ժ՜ձ, ՜կՠ-

ձ՜ոճսջ՝ ՜աձճս՜ժ՜ձ, ՜յբձզ՜ա Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձձ ՜սջ-

իձճսդզսձ, ՞ճիճսդզսձ ՠս ՝՜ջՠ՝՜ձճսդզսձ զ ի՜կ՜հձ ՠ-

խ՜ժ՜ձ՜ռ՚ հՠջժձ՜սճջ՜ռ ՠս հՠջժջ՜սճջ՜ռ ՠս հ՜կՠձ՜հձ 

ժՠձ՟՜ձՠ՜ռ ձՠջղձմ՜ժ՜ձ՜ռ, ճջտ գձթ՜ձճսջ կզ՜ժ՜կ 

ի՜կ՜լ՜հձճսդՠ՜կ՝ վ՜շ՜՝՜ձճսդզսձ կ՜պճսռ՜ձՠձ 

ի՜ոպրխզ՟ ա՝ճչ՜ձ՟՜ժճսդզսձո ՜կՠձզռ ՝ձ՜սզռ ՝ճէճ-

ջզռ ՞ճհզռ ՜կՠձ՜հձ բզռ հ՜ձբզռ ՜հեկ ՠս ի՜ձ՜յ՜ա ՠս 

հ՜ձաջ՜ս հ՜սզպՠ՜ձձ. ՜կբձփ Ոջ չ՜ոձ կՠջճհ վջժճսդՠ-

՜ձ կզձմ զ Սջ՝ճհ Եջջճջ՟ճսդՠձբ՟ կ՜ջ՟ ՠխՠ՜է ը՜մՠ-

ռ՜ջ ՠս դ՜խՠռ՜ջ ՠս հ՜ջՠ՜ջ Աոպճս՜թ զկ Յզոճսո ՠս 

ի՜կ՝՜ջլ՜ջ վ՜շ՜ստ ՜շ Հ՜հջ, ղձճջիՠէճչ կՠա ՜յՠ-

ջ՜ըպ իՠոպՠէճռո ատճհզձ՜ղճսձմ ժպ՜ժ իջ՜կ՜ձ՜ռ 

աէճսո՜վ՜հէ վջժ՜սբպ ՜կՠձ՜ոտ՜ձմ ոճսջ՝ Ասՠպ՜ջ՜-

ձո. ՜շ զ էզձՠէ իՠպՠսճխ՜ռձ ոկ՜ կ՜տճսջ չ՜ջճստ ՠս 

՜ձ՝զթ ի՜ս՜պճչ, ՜ջվզ՜վ՜հէ ծ՜ձ՜յ՜ջի ժՠձ՜ռ, ճջ 

պ՜ձզ զ ժՠ՜ձոձ հ՜սզպՠձզռփ Վ՜ոձ ճջճհ ՠո՚ Մ՜դբճո 

ոխնճսկճսխն կՠխօտ ը՜ս՜ջՠ՜էո իճ՞ճչ, չ՜ցոճսձ՜կՠ՜հ 

՞ճէճչ, ռ՜ձժ՜ռճխ ՠխբ ՜հոկ ժՠռճսռզմ, ՜ձկ՜ի՜ռճսռզմ 

՜ոպճս՜թ՜հզձ էճսո՜վ՜հէ ղ՜վզսխ՜ղ՜ջ իջ՜կ՜ձ՜ռո. 

ո՜ժո գձժխկՠէճհո զ ըճջո ը՜ս՜ջզձ՚ ո՜պ՜ջ էզձՠէ ժճջ-

թ՜ձՠռՠէճհո՚ ՜շ զ յ՜պծ՜շո չՠջ՜՝ՠջճսդՠ՜ձ ՠս ժջ-

ժզձ ձճջճ՞կ՜ձփ Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս թ՜խժ՜սբպ, ՜ձճսղ՜իճպ 

՝ճսջ՜ոպ՜ձ ՜ձկ՜իճսդՠ՜կ՝ ՜շէռՠ՜է կ՜ջ՞՜ջպ՜ղ՜ջ 

Ք՜խճս՜թճհտո ոճսջ՝ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ Մ՜պդբճոզ ՠս Յճվ-

ի՜ձձճս, լՠշ՜կ՝ ձճհձ չՠջ՜ո՜ռՠ՜է ՜կՠձ՜յ՜պզե 

Մ՜դբճոզ ժճջթ՜ձՠռՠէճհո, ՜շ զ չ՜հՠէճսկձ ի՜ջ՜ա՜-

պզձ զկճհ՚ Ի՞ձ՜պզճո ՜՝ՠխ՜հզձ. դվզո ՋԵ (1456)փ 

1301 
Ժ Ո Ղ Ո Վ Ա Ծ Ո Յ  
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ԳՐԻՉ՚ Դ՜ձզբէ ՜՝խհ.փ 
ԹԵՐԹ՚ 339+1 (ժջժ. 1). մ՞ջճս՜թ՚ 1՜, 335՜—6՝փ ՊՐԱԿ՚ 

1×1+Ա—ԻԳ×12+Ա—Ե×12+2×1: ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 

18×13փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 30—33փ 
ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ոՠս ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ 
ոյզպ՜ժ ժպ՜ս, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 



 

 
 
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 24՜փ Ճ ՜ -

ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 8՜, 11՝, 179՜, 181՜, 220՝, 311՜փ Լ ճ ս -
ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջ, ի՜ձ-
՞ճսռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Յճչի՜ձձճսփ Թ—
Ժ ՟՟.փ 1 (Ա), ոժա՝զռ, ոպ՜ռճս՜թ գձ՟է՜հձ՜ժզ ի՜պճսկզռ ՠս գձ՟-
ՠջժ՜հձ՜ժզ ՠաջ՜ի՜պճսկզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ՝ճէճջ՜՞զթ 
ՠջժ՜դ՜՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ Ա՜՝ «///[ակ՜ձ՜]ձ՜հձ հ՜ձ՜յ՜պզ ՜ձ՟, 
ճջյբո ՠս ՞ջՠ՜է բ... ճջ ազո ՜շ՜տՠ՜ռ, լ՞ՠոռբ աձ՜///» (Զ 31—
44)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. չձ՜ոճս՜թ, 273—339 դՠջդՠջզ ՝ձ՜՞զ-
ջգ պՠխ—պՠխ ՠխթճս՜թփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ տՠջթճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1՞—՟ [Ն՜ըՠջ՞՜ձ ՝՜ձզռ] — Ոչ ՜ձըոպճսՠջ 

էճհո զկ՜ձ՜էզ վ՜շ՜ռ... 

Բ. 2՜—7՝ Մՠժձճսդզսձ ըճջ՜ձ՜ռ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ 

— Մ՜պՠ՜ձտ ՜ոպճս՜թ՜՞զթտ... 

Գ. 8՜—271՝ Գջզ՞ճջզ ՜ղ՜ժՠջպզ Եշ՜կՠթզ ՠս 

պզՠաՠջ՜էճհո չ՜ջ՟՜յՠպզ Յճչի՜ձձճս Ոջճպձՠռճհ, 
ի՜ս՜տՠ՜է Ք՜խճս՜թճհ կՠժձճսդզսձ ոճսջ՝ Ասՠպ՜ջ՜-
ձզձ Մ՜պդբճոզ 

Տՠո լՠշ. 1198, 270՜—456՝. Ց՜ձժձ բ ՞էը՜սճջ 

/8՜—9՝փ Ց՜ձժ/9՝—11՜փ 1/11՝—60՝փ Ց՜ձժ/60՝—3՜փ 

2/63՜—119՜փ Ց՜ձժ/119՜—20՝փ 3/121՜—88՝փ Ց՜ձժ/148՝—

50՜փ 4/150՜—79՜փ Ց՜ձժ/179՜—80՝փ 5/181՜—220՜փ 

Ց՜ձժ/220՝—3՜փ 6/223՝—71՝փ 

Դ. 1. 272՝—334՝ [Ք՜ջճատ հՠջժջճջ՟ ի՜պճջճհ 

Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհ] 

Տՠ´ո Ակ՜շ՜ձ ի՜պճջ, պյ. 1741. § Ա—Բ/մզտ: 

Գ/291՝—3՜ (չջն. «Ի չ՜ըծ՜ձ պ՜ո՝՜ձՠ՜ձ րջզձ՜ռձ...»)փ 

Դ/մզտ: Ե/293՜—6՝փ Զ/296՝—8՝փ Է—ԺԹ/մզտ: Ի/326՜—8՜փ 

ԻԱ/316՝—8՝փ ԻԲ/մզտ: ԻԳ/318՝—21՜փ ԻԴ—ԼԸ/մզտ:  

ԼԹ/321՜—2՝փ Խ/322՝—6՜փ ԽԱ—ԽԴ/մզտ: ԽԵ/298՝—9՝փ 

ԽԶ—ՀԱ/մզտ: ՀԲ/328՜—31՜փ ՀԳ—ՀԴ/մզտ: ՀԵ/332՜—4՝ 

(չջն. ՠպՠս՜շ՜նճսդզսձ)փ ՀԶ—ՀԹ/մզտ: Ձ/303՜—6՝փ ՁԱ—

ՂԵ/մզտ: ՂԶ/308՝—9՝փ ՂԷ—ՂԸ/մզտ: ՂԹ/310՝—11՜փ 

Ճ/311՜—4՜փ  ՃԱ—ՃԵ/մզտ: ՃԶ/314՜—6՝փ ՃԷ—ՃԺԴ/մզտ: 

Ճ—ԺԵ/331՜—2՝ «...Ես ՟՜ջլՠ՜է ՜ոբ. Դեճս՜ջ՜ս կպռբ կՠ-

թ՜պճսձձ հ՜ջտ՜հճսդզսձ ՠջժձզռ///» (չջն. դՠջզ))փ 

ՃԺԶ/299՝—303՜փ ՃԺԷ—ՃԼԹ/մզտ: ՃԽ/272՝—5՜փ ՃԽԱ—

ՃԾԲ/մզտ: ՃԾԳ/284՜—5՝փ ՃԾԴ/285՝—91՝փ ՃԾԵ—ՃԿԵ/մզտ: 

ՃԿԶ/281՝—4՜փ ՃԿԷ/275՜—8՜փ ՃԿԸ/278՜—81՝փ Խ՜շձ ՟՜-

ո՜սճջճսդՠ՜կ՝փ 

2. [Ք՜ջճատ ՜ջպ՜տճհ Ա, Բ ի՜պճջ՜ռ] 
՜. 306՝—7՜ Նճջզձ տ՜ջճա չ՜ոձ ՜խրդզռ զ ՝՜-

ձձ. Յճջե՜կ հ՜խրդո ժ՜հտ կզ ղ՜պ՜յը՜սո էզձզտ զ՝-

ջՠս աիՠդ՜ձճոո — Զզ հ՜խ՜սդ՜ռ ՝՜ձ ճմ կզ՜հձ ի՜ս՜-

պ՜ռՠ՜էտ, ՜հէՠս իՠդ՜ձճոտ... 

՝. 307՜—8՝ Նճջզձ ՟՜ջլՠ՜է Վ՜ոձ ՜խրդզռ զ 

՝՜ձձ. Ախօդտ ոճսջ՝ զկ — Աջ՟, ՞զպՠէզ բ ազ Գ (3) բ 

ոջ՝ճսդզսձ ՜խրդզռ, ՜հոզձտձ՚ ոջ՝ճսդզսձ ոջպզձ... 

Ե. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձ ԺԶ—ԺԷ ՟՟.] 
1՟ Մՠժձճսդզսձ Դզճձզոզճոզ — Ն՜ը, ազ ՜ոՠկտ. 

Հ՜հջ ՠս Ոջ՟զ ՠս Հճ՞զ. ազ Հ՜հջ ճմ բ Ոջ՟զ...փ 334՝ 

Հ՜ջռ. Վ՜ոձ բ՛ջ Հ՜հջ ժճմզփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Զզ ձ՜ բ ՜խ-

՝զսջ ՠս ոժզա՝ձ...: 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԻ 

7՝ Զպ՜շ՜յՠ՜է ՠս ակՠխ՜յ՜ջպ ՞ջզմո՚ աԴ՜ձզբէ 

՜՝ՠխ՜ ՜ձճս՜կ՝ ՠս ճմ ՞ճջթճչ, ՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ Տբջ, ՠս 

աթձ՜սխոձ զկ, աի՜հջձ՚ աԿ՜ջ՜յՠպ տ՜ի՜ձ՜հ ՠս 

ակ՜հջձ՚ աՀ՜կ՜սճջ, ՠս աՠխ՝՜հջձ զկ՚ աԳջզ՞ճջզո տ՜-

ի՜ձ՜հ, ճջ զ Հճշզ ԻԸ (28) վճըՠռ՜ս ՜շ Քջզոպճո հՠ-

ջզպ՜ո՜ջ՟ճսդՠ՜ձ պզո ՠս ՠդճխ ոճս՞ կՠթ ոզջՠէՠ՜ռ 

զսջճռ ՠս ա՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջոձ ՠս աիճ՞ճհ ՠս 

ակ՜ջկձճհ ՠջ՜ըպ՜սճջոձ, աժՠձ՟՜ձզոձ ՠս աի՜ձ՞ճսռՠ-

՜էոձ աՏբջ ճխճջկզձ ՜ոբտ ՝ճէճջ ոջպզս ՠս Աոպճս՜թ 

ալՠա հզղբփ 

158՝ Գթճխո Դ՜ձզբէ զ իձճռ դխպզ ՞պզ ՜հոյբո 

՞ջՠ՜է. Զ (6) ՝զսջ ոճչ ժճպճջՠ՜է, ՃԻ (120) ՝զսջ՚ ոջճչ, 

Ծ (50) ՝զսջ ՞ՠջզչ՜ջՠ՜էփ 

271՝ Ի ՝ձ՜սզռ ՠխ՜ժ՜ձ՜ռ հ՜կՠձ՜հձ ՜ջ՜ջ՜թճռ 

հզկ՜ձ՜էՠ՜ռ ՠս զ ա՞՜հձճռ ՠս հ՜կՠձ՜հձ ղձմճռ ՠս ՜ձղձ-

ջզձ, զ պ՜ջՠջզռ ՠս ՜ձպ՜ջջզռ, ՜սջիձճսդզսձ, ՞ճիճս-

դզսձ, վ՜շ՜՝՜ձճսդզսձ...փ Ակՠձՠռճյձ ՜ժձ ի՜հզ զ տՠա, 

Տբջ, զկ՜ռ՜ժ՜ձտ ՠս զկ՜ռ՜սխտ, ճջյբո զ ոձճսձ՟ ՠս զ 

ի՜ոպճսկձփ Ես ՠջՠտ ժ՜ջ՞՜ստ ՜յջզձ ճջ՟զ՜յժ՜ձ՜ս 

ժ՜կ չ՜ջլ՜սճջճսդՠ՜կ՝ ժ՜կ թ՜շ՜հ՜ժ՜ձ՜ս ՠս ՜ո-

պճսոպ իՠշ՜ռՠ՜էտձ ՠս գձ՟ կ՜իճս ո՜իկ՜ձ՜ս, հճջճռ բ 

՜ղը՜պճ՞զ՚ Դ՜ձզբէ ՜ժձժ՜էճս ճխճջկճսդՠ՜ձ տճ ՠս 

տճճռձփ Ոջ զ լՠշձ պբջճսդՠձբ ՝՜ջՠկհ՜ջ ժ՜կ՜ռ տճռ...փ 

Ես զ լՠշձ ձճռ՜ զ տբձ ՞զսպ ղձճջի՜ռ պ՜շ՜յՠէճհ տճ՚ 

Դ՜ձզբէզոփ Աջ՟, գձ՟ զո ՜շՠ՜է ձյ՜ոպ ա՞ճսդ տճ ՠս 

ա՜ջե՜ձ //(272՜) ՜սճսջոձ տճ ի՜հռՠկտ զ տբձ ՜կՠձճ-

խճջկ՜թձ Աոպճս՜թ...փ Ես ՜ջլ՜ձ՜ռճհ, աո՜հ ՠս 

՜ջ՟զսձ՜ռճհ կզձմ զ ժ՜պ՜ջճսկձ ղ՜ջե՜հժ՜ձ՜ռո ՜սջ-

գոպ՜սջբ ճխճջկճսդզսձ ՞պ՜ձՠէ զ լՠշձ ձճռ՜յ, ճջտ 

յ՜ղպՠձձ ոճչ՜ս ՜շ՜նզ տճյ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ 

Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս ոճսջ՝ Ասՠպ՜ջ՜ձզ Ք՜խճս՜թճհո 

Մ՜դբճո ՞էըզձ, հՠջժզջո Գՠխ՜կ՜հ, զ Սՠս՜ձ ժխազ, 

գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թձզո ՠս Սճսջ՝ Աշ՜-

տՠէճռո, Սճսջ՝ Կ՜ջ՜յՠպզո ՠս Սճսջ՝ Լճսո՜սճջմզո, 

Սճսջ՝ ձղ՜ձ՜ռո ՠս ոջ՝ճռ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռո ղզջկ՜ռո, 

լՠշ՜կ՝ ՝՜ակ՜կՠխ ՠս ՜ձ՜ջե՜ձ, պ՜ջպ՜կ ՠս ՜ձյզ-

պ՜ձ վռճսձ ՠս ՜ձհ՜ջկ՜ջ ՞ջմզ՚ Դ՜ձզբէ ՜ձճս՜կ՝ կզ-

՜հձ ՜՝ՠխ՜հզ, ճջ լՠսճչ կզ՜հձ բ ՠս ճմ ՞ճջթճչ: Ի ժ՜դճ-

խզժճոճսդՠ՜ձձ պբջ Գջզ՞ճջզ ՜շ՜նձճջ՟ Մՠթզ Սճսջ՝ 

Ադճշճռ Էնկզ՜թձզ, զ ը՜ձճսդՠ՜ձ Ջ՜ի՜ձղ՜իզ ճջ՟ճհ 



Ոսոճսվզ, զ դվ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձձ Հ՜ճռ Ջ (1451)փ Աջ՟, ՠ-

ջՠոո ՜ձժՠ՜է, ՜խ՜մՠկ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ աի՜ձ՟զյճխո՟ 

ոկ՜ ժ՜ջ՟՜էճչ, ժ՜կ պՠոճսդՠ՜կ՝, ժ՜կ ճսոկ՜կ՝, ժ՜կ 

՜սջզձ՜ժՠէճչ, հզղՠէ հ՜խօդո լՠջ աի՜հջձ զկ՚ աԿ՜ջ՜-

յՠպ տ՜ի՜ձ՜հ ՠս ակ՜հջձ զկ՚ Հ՜կ՜սճջ ՠս աՠխ՝՜յջտձ՚ 

աԳջզ՞ճջբո տ՜ի՜ձ՜հ, Վջ՟՜ձբո, Աշոպ՜ժբո ՠս ատՠշձ 

զկ՚ Ս՜պ՜խ՜հ ՠս աիճ՞սճհ ՠխ՝՜ջոձ զկ՚ աՏզջ՜պճսջ ՜-

՝ՠխ՜հ ՠս աՆՠջոբո, ՝՜ակՠջ՜ըպ զկ՚ աՅճչ՜ձձբո ժջճ-

ձ՜սճջ ՠս ա՜հէ ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջոձ ՠս ՠջ՜ը-

պ՜սճջոձ, աժՠձ՟՜ձզոձ ՠս աի՜ձ՞ճսռՠ՜էոձ, գձ՟ ձկզձ 

ՠո՚ դ՜շ՜յՠ՜էո Դ՜ձզբէ հՠջՠոո ՜ձժՠ՜է ՜խ՜մՠկ հզղՠէ 

զ Տբջ ՠս ՜ձկՠխ՜յ՟զջ էզձՠէ ըճղճջճսդՠ՜ձ ՠս ոը՜է՜-

ձ՜ռ ոճջ՜հ, ազ ոբջո հ՜խդՠ՜ռ ա՜ջիՠոպո ՠս ՠպ ՞ջՠէփ 

Զզ ճջտ հզղՠձ ակՠա զ Քջզոպճո, հզղՠ՜է էզռզձ զձտՠ՜ձտ 

զ Քջզոպճո հ՜սճսջ հճջճսկ ՝՜ձտ ոյ՜շզձ ՠս ՞ճջթտ դ՜-

՞՜սճջՠձփ Ահէՠս` աԱէբտոզճո ՜՝ՠխ՜հ, ճջ արջզձ՜ժձ 

ղձճջիՠ՜ռ թձճխօտձ ի՜ձ՟ՠջլ հզղՠէ զ Տբջ. ՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 23՝ Թվզձ ՌԾԵ (1606) ՠո՚ Յճչի՜ձձբո Ծ՜հջՠ-

ռզ չ՜ջ՟՜յՠպո ոպ՜ռ՜յ աՄ՜դբճոՠ՜ձ Ք՜խւ՜թուո հզ-

ղ՜պ՜ժ զձլ ՠս թձճխ՜ռ զկճռ՚ Մՠէտճձզձ ՠս Փզ՜ձ՟զձ. 

ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ոկ՜ էզ ՝ՠջ՜ձ Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜-

ռբտ կՠա ՠս լՠա ճխճջկՠոռզ զսջ կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էոպՠ՜-

ձձ. ՜կբձփ 

2. 23՝ Դ՜ջլՠ՜է ՠսո հ՜շ՜սՠէ հզղՠռբտ` ոճսպ՜ձճսձ 

Թճչկ՜ո չ՜ջ՟՜յՠպո, ճջ ՠկ ՜հո չՠջճյ՞ջՠ՜է չ՜ջ՟՜-

յՠպզո օջիՠխ՝՜հջ դճշձ, ՜խ՜մՠկ հզղբտ ազոփ Գջՠռ՜ս 

դվզձ ՌՃԾԷ (1708), ՟ջ՜ձո Թ՜՟բզ Սճսջ՝ Աշ՜տՠէճհ 

՜ոպճս՜թ՜վ՜շ չ՜ձզռոփ 

3. 7՝ (ԺԸ ՟.) Ահո Թ՜՟ՠս՜ռճհ Հ՜ջռկճսկըո ԸՌԴ 

(8004)—ձ ՜շ՜հ ՠո՚ պբջ Սզկճձըոփ 
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Խ՜ջ՝ՠջ՟, Խճսէ՜հ չ՜ձտ ՌՀԶ — 1627 

ԳՐԻՉ՚ Մ՜դբճո ՠյո.փ ՍՏԱՑՈՂ՚ Մժջպզմ չջ՟.փ 
ԹԵՐԹ՚ 300. մ՞ջճս՜թ՚ 1՝—2՜, 3՝, 298՜—9՜, 300՜՝փ 

ՊՐԱԿ՚ 2×1+ (Ա—ԻԵ)×12 (ԻԵ 10)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 
18×12,2փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 29փ ԿԱԶՄ՚ 
՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ո-
պ՜շգ՚  (Ա) ժ՜ջկզջ կՠպ՜տո, (Բ) ոյզպ՜ժ ժպ՜ս, էճսո՜ձռ՜ժճ-
խՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճսփ Թ—Ժ 
՟՟.փ 2 (Ա—Բ) + 2 (Գ—Դ), ոպ՜ռճս՜թ 2 պ՜ջ՝ՠջ դՠջդՠջզ գձ՟-
է՜հձ՜ժզ ի՜պճսկզռ ՠս գձ՟ՠջժ՜հձ՜ժզ ՠս գձ՟է՜հձ՜ժզ ՠջժպ՜-
ժճսկզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ՝ճէճջ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ 
Դ՝, Գ՜, Դ՜, Գ՝ «/// հՠէ՜ձՠէճհ ճ՞սճռ կ՜ջ՟ժ՜ձ հՠջժզսխբ... Մՠջ-
լՠռ՜ս պ՜սձ ՝՜խ՜ջն՜ժՠջ՜ռձ, ճջ ժճմբջ յ՜ոտ՜///» (ԻԱ 26 — 
ԻԲ 1): Բ՝, Ա՜, Բ՜, Ա՝ «///[ի՜ժ՜շ՜ժճս]դզսձ զ կբն ձճռ՜, դբ զ 
ձճռ՜ձբ ի՜կ՜ջզռզ կՠթ... կզձմ ՠջզռո ճսջ՜ոռզո ազո մ՞զպՠէ///» 
(ԻԲ 24—34)փ 

 

 
ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճսձ՜ռ՜թ, ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջփ Կ՜ակզ 

ժ՜ղզձ՚ կ՜ղճս՜թ, ՠաջՠջգ՚ տՠջթճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 4՜—297՜ Գջզ՞ճջզ ՜ղ՜ժՠջպզ Եշ՜կՠթզ ՠս 

պզՠաՠջ՜էճհո չ՜ջ՟՜յՠպզ Յճի՜ձձճս Ոջճպձՠռճհ, 
ի՜ս՜տՠ՜է Ք՜խճս՜թճհ կՠժձճսդզսձ ոճսջ՝ Ասՠպ՜ջ՜-
ձզձ Մ՜դբճոզ (7՝) 

Տՠո լՠշ. 1198, 270՜—456՝. Ց՜ձժձ բ ՞էը՜սճջ/ 

4՜—5՝փ Ց՜ձժ 5՝—7՝ (6՜ զ ոպճջզձ էճսո՜ձռո. «Ասջզձ՜ժձ 

հՠպՠս՜շ՜ն բջ, ՠո կզպ մ՜ջզ»)փ 1/8՜—55՜փ Ց՜ձժ/55՜—7՝փ 

2/58՜—110՝փ Ց՜ձժ/110՝—1՝փ 3/111՝—38՝փ Ց՜ձժ/138՝—9՝փ 

4/140՜—71՝փ Ց՜ձժ/171՝—4՝փ 5/174՝—225՜փ Ց՜ձժ/225՜—

8՝փ 6/228՝—97՜փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

297՝ Գջՠռ՜ս ՠս ՜ս՜ջպՠռ՜ս Ք՜խճս՜թճհո Մ՜դբ-

ճո ՜սՠպ՜ջ՜ձմզձ զ դվզձ ՌՀԶ (1627), լՠշ՜կ՝ պղՠխթ 

ՠս էճժ ՜ձճսձ Մ՜դբճոզ, ճջ մՠկ ՜ջե՜ձզ ա՜ձճսձո ՠ-

յզոժճյճոո ՜ոՠէճհ, զ ըձ՟ջճհ ՜ջզ ՠս տ՜ն ջ՜՝ճսձճհ 

չ՜ջ՟՜յՠպզձ` Մժջպմզ, զ չ՜հՠէճսկձ ՜ձլզձ զսջճհ, աճջ 

Տբջձ Քջզոպճո չ՜հՠէՠէ պ՜ռբ ՠջժ՜ջ ե՜կ՜ձ՜ժ՜ս ՠս 

՜շճխն ՜ձլ՜կ՝ձփ Գջՠռ՜ս Սճսջ՝ ՞զջո զ հՠջժզջձ Խ՜ջ-

՝ՠջ՟ճս զ չ՜ձտձ Խճսէ՜հ, ՜շ՜նձճջ՟ճսդզսձ ոճսջ՝ ճսը-

պզո Խ՜մ՜պճսջ ՠյզոժճյճոզձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 2՝ Ահո բ ճջ Էձձ ///փփ: ////փփ. /փփ. ///փփ ///փփ, ճջ Էձձ, 

//փփ: //փ ////փփ.: ////փփ. /փփ.փ //փփփ. Կզսջՠխ //փփ. /. ////. /. //:՚ 

թ՜շ՜հ ////փփփ. ////փփ. //փ ////փ ////փփ ///փփ: ////փ //փ՚ Քջզոպճ-

ոզփ Եդբ զկ՜ոպճսձ ՠո ժ՜ջ՟՜հ, օչ ՠխ՝՜ջ, ՠո՚ Մ՜ջ՞՜-

ջզ ճջ՟զ Կզսջՠխո ՞ջՠռզ դզսո ՌՃԽԴ (1695), հ՜կոՠ՜ձձ 

՟ՠժպՠկ՝ՠջզ Ժ (10)—ձփ 

2. 299՝ ///փփ: ////փփ. /փփ:. ///փփ ///փփ, //փփ: //փ ////փփփ: 

////փփ. //փփ..., //փփ /. ////. /. ////փ ////փփ; ///փփ: ////փ //փ («ճջ Է-

ձձ. Կզսջՠխ՚ թ՜շ՜հ Քջզոպճոզ»)փ Թբ զկ՜ոպճսձ կ՜ջ՟ 

ՠո ժ՜ջ՟՜հ, օչ ՠխ՝՜ջ ՠո ՞ջՠռզ պբջ Գջզ՞ճջզ ճջ՟զ 

Յ՜ժճ՝ըոփ Գջՠռ՜ս վՠպջվ՜ջզ իջէտ, դվ[զձ] ՌՃԿԵ 

(1715), րջձ ՠջժղ՜՝՜դփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 134՝, 289՝ (ճսդ՜ձժզսձ, ՠջժպճխ) 

Եվջՠկ չ՜ջ՟՜յՠպ, 1222 (1773): 297՝ (՜ձգձդՠշձՠ-

էզ): 



 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ Ա՝ 1՜ (ա՜-

ձ՜ա՜ձ պ՜շՠջ), 3՜ Չճջտ ժՠձ՟. ա՞ճջթո լՠշ՜ռ կՠջճռ 

ճսխզխ զ կՠա, Տբջփ Աս՞ձՠ՜ Սճսջ՝ Հճ՞զ Աոպճս՜թ ՠս 

ի՜ձ զ հ՜ս՜ջպփ Կզսջՠխփ Գ՝՚ Յ՜ժճ՝ձ, Աըզն՜ձձփ 

Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ Դ՜՚ Ս՜ջ՞զոձ պ՜խ՜հձփ Խ՜-

մզժձփ 
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 ՊԿԶ — 1417 

ԳՐԻՉ, ԾԱՂԿՈՂ՚ Գջզ՞ճջ ժջրձ՜սճջփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Յճչ՜ձձբո 
ջ՜՝ճսձզ (ՠխթճս՜թ ՠս ՞ջճս՜թ՚ Կզջ՜ժճո չ՜ջ՟՜յՠպ)փ 

ԹԵՐԹ՚ 288. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—2՝, 285՜, 286՜—8՝փ ՊՐԱԿ՚ 
2×1+Ա—ԻԴ×12 (Ա, Բ 10, Է, Ը 13, Գ 11, Ժ 15, ԻԴ 8) +2×1փ 
ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 17,5×13,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ 
՝ճէճջ՞զջ, ձրպջ՞զջ՚ 108—22փ ՏՈՂ՚ 31փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջ-
կզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Յճչի՜ձ Ոոժՠ՝ՠջ՜ձ (՛)՚ 217՝փ 
Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 6՜փ Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 129՜, 217՝: Լ ճ ս -
ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձ, ժՠձ՟՜ձ՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ 
ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջ, դշմձ՜՞զջ, կ՜ջ՟՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜-
յճհպփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜. ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջ, ըճսձ՜ռ՜թ, ՞ջ՜՟՜ղ-
պգ՚ ՞ճսձ՜վճըճս՜թփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ տՠջթճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 3՜—284՜ Գջզ՞ճջզ ՜ղ՜ժՠջպզ Եշ՜կՠթզ ՠս 

պզՠաՠջ՜էճհո չ՜ջ՟՜յՠպզ Յճի՜ձձճս Ոջճպձՠռճհ, 
ի՜ս՜տՠ՜է Ք՜խճս՜թճհ կՠժձճսդզսձ Մ՜պդբճոզ Ասՠ-
պ՜ջ՜ձզձ 

Տՠո լՠշ. 1198, 270՜—456՝. Ց՜ձժձ բ ՞էը՜սճջ 

/3՜—4՜փ Ց՜ձժ/4՜—5՝փ 1/6՜—41՜ (6՜ զ ոպ. էճսո՜ձռո. 

«Ոչ ՠխ՝՜հջ, ՜ոպ վճժ ի՜ձ, ՠս ՞զջտ Ծձձ՟ՠ՜ձ, ըճջ՜ձ»)փ 

Ց՜ձժ/41՜—4՝փ 2/45՜—94՝փ Ց՜ձժ/94՝—6՜փ 3/96՜—127՝փ 

Ց՜ձժ/127՝—8՝փ 4/129՜—64՜փ Ց՜ձժ/164՝—5՝փ 5/165՜—

214՜փ Ց՜ձժ/214՜—7՝փ 6/217՝—84՜փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

164՜ (Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո, կ՜ձջ՜՞զջ) Աս՜ՙխ, 

դբ ՟՜շձ ՜կ ՠս պձ՜ձժ զ հզկ ըՠէ՜ռոփ Ոչ ՠխ՝՜հջ, հզղՠ-

՜ռ ակՠխօտ կճէճջ ճ՞զո, ազ կզպտո զ ՞ձ՜էձ ըզոպ տ՜ձ 

աժՠձ՜էձփ 

217՝ (Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո, կ՜ձջ՜՞զջ) 

Փ՜ՙշտ Քջզոպճոզ, ճջ ի՜ո՜հ զ չՠջնո ՞թզ, 

Ոչ ՠխ՝՜հջ ՜խ՜մՠկ հ՜հոկ չ՜հջզ, 

Զզ կզպ տճհ հճհե բ ՜խՠպզ, 

Ես ՝՜աճսկ ըճջիջ՟ճչ զ էզ... 

Զզ աճջ ոժո՜ մժ՜պ՜ջՠռզ, 

Զ՜հո ժ՜ջ՟՜հ ՠս ակՠա հզղՠ՜հ, ճխճջկՠէզ, 

Զզ Աոպճս՜թ զ պճսջո բ ըձ՟ջճխզ, 

Ես լՠա ՠս կՠա ճխճջկՠոռզ... 

Ճջ՜՞ճչ ա՜հո ձժ՜ջՠռզ, 

Զ՜պճջ յ՜պծ՜շձ, ճջ ժ՜ջ՟զ, 

Զզ կՠթ ջ՜՝ճսձզձ զկ յ՜ձթ՜էզ՚ 

Ոջ Յճչ՜ձձբո Վ՜ջեճխ ժճմզ, 

Ես ձ՜յ թ՜ոժզ կզպո ռ՜ձժճխզ ՜հոկ պ՜շզփ 

284՜ Փ՜ՙշտ Հ՜սջձ ՜ձոժա՝ձ՜ժ՜ձզ ՠս Ոջ՟ճհձ 

Մզ՜թձզ ՠս Սճսջ՝ Հճ՞սճհձ վ՜շ՜ժռզ ՜ձ՝՜ե՜ձՠէզ 

Սճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձձ հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզս. ՜կբձփ 

Աջ՟, ՠո՚ Գջզ՞ճջ ոճսպ՜ձճսձ ժջօձ՜սճջ, պ՜շ՜պյՠռզ 

ա՜հո ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՞՜ձլո զկ՜ոպզռ ՝՜աճսկ ՜ղը՜-

պճսդՠ՜կ՝ զ ՝՜աճսկ չ՜հջզ, հզղ՜պ՜ժ Կզջ՜ժճո չ՜ջ-

՟՜յՠպզձ, զսջ ի՜սջձ՚ Մ՜ջպզջճոզձ ՠս Ե՜խճսդզձ 

(գձ՟՞թճս՜թ ՝՜շՠջգ 1424 դ. ոպ՜ռճխ Կզջ՜ժճոզձձ 

ՠձփ Ն՜ նձնՠէ բ ձ՜ըժզձ ոպ՜ռճխձՠջզ ՜ձճսձձՠջգ) ՠս 

՜հէ ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռ ի՜ձ՞ճսռՠէճռ ՠս 

ժՠձ՟՜ձՠ՜ռ ՞՜ձլ ՜ոպճս՜թ՜հզձ, զ հգձդՠշձճսկձ ՜ղ՜-

ժՠջպճխ՜ռ ՝՜ձզ զ կ՜կճս[է]ո ՜ոպճս՜թ՜հզձ չ՜ջե՜-

ջ՜ձզփ Աջ՟, ի՜հռՠկտ զ ծ՜ղ՜ժճխ՜ռ՟ հ՜հոկ ոՠխ՜ձճհ 

հճտձ՜ջժձ ՠս ՜ըճջե՜ի՜կ կ՜պՠձզո, հզղ՜պ՜ժՠէ ակՠա 

զ կ՜խդ՜ձո ճսխզխո ՠս զ յ՜պժ՜ձ՜սճջ ըձ՟ջճս՜թո 

ոՠշձ ոզջճչ զ կզպո ՝՜ջզ, կզճչ Տբջ ճխճջկզ՜հզս, ճջ ՠս 

՟ճստ ՠխզնզտ ՞ջՠ՜է զ կ՜պՠ՜ձո ժՠձ՜ռ չՠջզձ ՟յջճս-

դՠ՜ձձ. ՜կբձփ Ի դվ[զձ] ՊԿԶ (1417)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 284՝ (ԺԵ ՟.) Ի Գջզ՞ճջ ՜՝ՠխ՜հբ հզղ՜պ՜ժ զձլ 

ՠս թձօխ՜ռ զկճռ ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռ ՠս 

հ՜ձճռզժ, ճջտ ՠջ՜ըպզտ ճսձզձ զ չՠջ՜ կՠջ դբ իճ՞ՠ-

սճջ, դբ կ՜ջկձ՜սճջփ Ոջտ ի՜ձ՟զյզտ ոկ՜ պՠո՜ձՠէճչ 

ժ՜կ օջզձ՜ժՠէճչ, հզղՠռբտ զ Քջզոպճո Աոպճս՜թ ՠս աթ-

ձօխոձ զկ ՠս աիճ՞ՠսճջ ի՜հջձ զկ՚ աԹճսկ՜ վզէզոճվ՜ 

Վ՜ջ՜՞ՠռզ ՠս աթձօխոձ զսջ. ՠս հճջե՜կ հզղՠռբտ ՠս աԱո-

պճս՜թ ճխճջկզձ ՜ոբտ ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ զ Քջզոպճ-

ոբ Աոպճսթճհ կՠջճհ, ճջ բ ՜սջիձՠ՜է գձ՟ Հօջ ՠս Սճսջ՝ 

Հճ՞ճհձ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ 

2. 44՜ Ի դվ՜՝ՠջճսդՠ՜ձ Հ՜ճռ ՊՀԳ (1424) 

Սգ՜ձ՟՜ջ ՜խ՜ձ աՓ՜ձ՜ ՝ՠջդձ բ՜շ, ՠս պ՜ձճսպբջ Ա-

շզսթձ բջ ՠս ՝՜աճսկ տջզոպճձբտ ի՜է՜թ՜ժ՜ձ ՠխ՜ձ զ 

պ՜ջ՜ղը՜ջի, ձճհձյբո ՠո՚ Կզջ՜ժճոո ղ՜պ ձՠխճսդՠ՜ձ 

ի՜ձ՟զյՠռ՜հ չ՜ոձ ՞ջճռոփ Աջ՟, ՜խ՜մՠկ ա՜կբձէոՠ՜ձ, 

ճջտ ՜ս՞պզտ զ ոկ՜ձբ, հզղՠռբտ զ Քջզոպճո Աոպճս՜թ՚ 

աԿզջ՜ժճո ոպ՜ռճխ ՞ջճռո ՠս թձօխոձ զկ, աի՜հջձ զկ՚ 

Մ՜ջպ[զջ]ճո ՠս կ՜հջձ զկ՚ ա[Ե]՜խճսդ ՠս աՠխ՝՜ջտ զկ 

ՠս աչ՜ջ՟՜յՠպձ զկ՚ աԹճսկ՜ վզէզոճվ՜ Վ՜ջ՜՞ՠռզ, 

ՠս աթձ՜սխոձ զսջ, աի՜հջձ՚ Զ՜տ՜ջ՜ ՠս ա՜կՠձ՜հձ ՜-

ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջո զսջ, ազ ա՞ջճռ ՞զձո ձ՜ բ պվՠջ, պ՜-



ռբ ձկ՜ Տբջ Աոպճս՜թ վճը՜ջբձ ա՜ձկ՜ի ժՠ՜ձտ. ՜-

կբձփ Աջ՟, ՠս ՠո՚ Կզջ՜ժճո ՜՝ՠխ՜հ ՜ձլձ՜ժ՜ձ՜սո ՠ-

խՠշձ՜զձ հՠջՠոո ՜ձժՠ՜է ՜խ՜մՠկ աեջ՜ժ՜ձ կՠխճսոպ զ 

իճչզպո թ՜խ[ժ]՜ձռ ՝ճսջ՜ոպ՜ձ՜ռ ՜ոպճս՜թ՜հզձ 

պ՜շզռ հզղկ՜ձ ՜ջե՜ձզ ՜ջ՜ջբտ ՠս լջզ ճխճջկճսդզսձ 

Քջզոպճոզ պ՜տ կՠա ՠս լՠա հզղճխ՜ռտ էզռզ զ կ՜ոձ գձ՟ 

կՠա. ՜կբձփ 

128՝ Քջզոպճո Աոպճս՜թ, ճխճջկՠ՜ Կզջ՜ժճոզձ 

ՠս դճխ ակՠխտ ձճջզձփ 

3. 285՝ Աջ՟, ՜խ՜մՠկ ՠս ՜խՠջոՠկ ակ՜տջ՜կզպ 

գձդՠջռճխոտ ՠս ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՝՜ձզ ոյ՜ո՜սճջոտ հզ-

ղՠէ զ Տբջ ՠս զ կ՜տջ՜վ՜հէ ՜խրդո լՠջ աչՠջնզ ոպ՜-

ռճխտ ՞ջճռո զ ի՜է՜է ՜ջ՟ՠ՜ձռ զսջՠ՜ձռ՚ աըճծ՜ Ս՜ջ-

՞զոձ ՠս աթձրխոձ զսջ՚ աԿ՜ջ՜յՠպձ ՠս աԱձ՜սղ ՠս ա՜հէ 

՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջոձ ՠս ակ՜ի՟՜ոզ Մՠէտճձձ 

ՠս աթձրխո զսջ՚ աԿ՜ջ՜յՠպձ, ճջ վճըՠջ բ ՜շ Քջզո-

պճո: Ես ա՝՜ջզ ի՜ս՜պ՜ռՠ՜էձ՚ Խպջղ՜հձ ՠս աթձրխոձ 

զսջ՚ աՅճչ՜ձբոձ ՠս Մ՜իջզձ՜ջձ աժճխ՜ժզռձ զսջ՚ աՀ՜-

ս՜ոձ ՠս ՜հէ տճջտ կ՜ոձ՜սճջՠռ՜ձ իճ՞ՠսճջ ՞՜ձլո ՠս ՠ-

պճսձ հզղ՜պ՜ժ զսջՠ՜ձռ ՠս թձօխ՜ռ զսջՠ՜ձռ զ Աջզո-

պ՜գբո չ՜ջ՟՜յՠպձ, ճջ բ ՜ղ՜ժՠջպ` Շբձտճսղ՜ Մ՜ջ-

պզջճո չ՜ջ՟՜յՠպզ, աճջ ՠս աձճո՜ ՞ջՠոռբ Քջզոպճո 

Աոպճս՜թձ կՠջ զ ՟յջճսդզսձ ժՠձ՜ռ ՜ձաջ՜ս հ՜սզպՠ-

ձզս. ՜կբձփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 2՜ Վ՜ջ՟՜ձ (՛) չ՜ջ՟՜յՠպփ 122՝ 

(Ք՜շ՜ժճսոզ, ՠջժպճխ) Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ՚ Մ՜դբճո, 
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 ԺԵ — XV 

ԳՐԻՉ՚ Յճչ՜ձբո, Ս՜ջ՞զո ՝՜ձ՜ոբջփ 
ԹԵՐԹ՚ 359. մ՞ջճս՜թ՚ 1՝—2՜, 353՜—8՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—

ԻԹ×12 (ԺԱ 15, ԺԶ, ԺԷ 13) +6×1փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 
16,5×12փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 29փ ԿԱԶՄ՚ 
՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ո-
պ՜շգ՚ ժ՜յճհպ ժպ՜ս, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 21՜փ Ճ ՜ -
ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 3՜, 7՜, 65՜, 138՜, 179՜, 291՝, 283՝փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձ, ժՠձ՟՜ձ՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ -
՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջ, դշմձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ (չջ՜ռՠջբձ) (Մՠժձճսդզսձ 
Ասՠպ՜ջ՜ձզ՛) ՟՟փ 2 (Ա—Բ) + 2 (Գ—Դ), ոպ՜ռճս՜թ 2 ՜կ՝ճխ-
ն՜ժ՜ձ դՠջդՠջզ գձ՟է՜հձ՜ժզ ՠջժպ՜ժճսկզռ ՠս գձ՟ՠջժ՜հձ՜ժզ 
ՠաջ՜ի՜պճսկզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, կզ՜ոզսձփ Սժա՝զ յ՜իյ՜ձ՜ժզ 

կզնզձ ՝՜ռչ՜թտ. Tq(u)a u(falma)n: vaÁ Tq(ue)nda mwigno-

barno... «Տբջձ ՜ո՜ռ. չ՜հ լՠա, ՟յզջձՠջ»: 

Վՠջնզձ յ՜իյ՜ձ՜ժզ կզնզձ ՝՜ռչ՜թտ.  da etyoda 
m(a)T: samkali f(ria)d ars x(olo) muSakni mcired- — 

«ՠս ՜ոբ ռձճո՜. իճսձլտ ՝՜աճսկ ՠձ, զոժ կղ՜ժտ ո՜ժ՜ս» 

(չՠջթ՜ձՠռ Պ. Մճսջ՜՟ՠ՜ձգ): 
ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճսձ՜ռ՜թ, ճսձզ ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջփ Կ՜ա-

կզ ժ՜ղզձ՚ կ՜ղճս՜թ, ՠաջՠջգ՚ տՠջթճս՜թ, դզժճսձտզ չՠջզձ ՜ձժզս-
ձգ՚ յ՜պշճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 3՜—352՜ Գջզ՞ճջզ ՜ղ՜ժՠջպզ Եշ՜կՠթզ ՠս 

պզՠաՠջ՜էճհո չ՜ջ՟՜յՠպզ Յճչի՜ձձճս Ոջճպձՠռսճհ, 
ի՜ս՜տՠ՜է Ք՜խճս՜թճհ կՠժձճսդզսձ ոճսջ՝ Ասՠպ՜ջ՜-
ձզձ Մ՜դբճոզ (7՝) 

Տՠո լՠշ. 1198, 270՜—456՝. Ց՜ձժձ բ ՞էը՜սճջ/3՜—

4՝փ Ց՜ձժ/4՝—6՝փ 1/7՜—59՝փ Ց՜ձժ/59՝—64՝փ 2/65՜—135՝փ 

Ց՜ձժ/136՜—8՝փ 3/138՜—72՝փ Ց՜ձժ/172՝—4՝փ 4/175՜—

217՝փ Ց՜ձժ/218՜—21՜փ 5/221՝—79՜փ Ց՜ձժ/279՝—83՜փ 

6/283՝—352՜փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

64՝ Զժ՜ջ՜սպո զ ՝՜ջՠ՜ռ ՞ճջթճռ, 

Ես աէռՠ՜էո զ մ՜ջՠ՜ռ ՞ճջթճռ, 

Վՠջնզձո զ ՝՜ձ՜ոզջ՜ռ 

Ես ավռճսձո զ ՞ճջթ ՞ջմժ՜ձ՜ռփ 

Յ՜ձլձ ՜շձՠկ, ճչ ոճսջ՝ գձդՠջռճխ, ազ հճհե ժճս 

ձՠխզկ չ՜ոձ ռջպճհո, ազ պճսձո ռճսջպ բ ՠս ՠո ՜ձեճսե-

ժ՜է, ՜խ՜մՠկ հզղՠ՜ զ Քջզոպճոփ 

135՝ Ես աՠխժՠէզ ՞ջզ[մ]ո, ադ՜վճսջ զ ՞ճջթճռ ՝՜-

ջՠ՜ռ՚ աՅճչ՜ձբո, ՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ Տբջփ 

172՝ Զ՝՜ակ՜կՠխ ՜ձլձ` աՍ՜ջ՞զ[ո] յզպ՜ժ՜-

ձճսձ հզղՠէ կ՜խդՠկ ոզջճխ՜ռ՟ ՝՜ձզ. ՜կբձփ 

174՝ Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս մճջջճջ՟ ի՜պճջզ 

Գջճռո Ք՜խճս՜թճհո Ասՠպ՜ջ՜ձզ 

Ըձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Մ՜սջո էճսոճհ Սզճձզ 

Ես Սճսջ՝ Նղ՜ձզո պբջճսձ՜ժ՜ձզ, 

Զզ ՝եզղժ ՠձ րլ՜ի՜ջզ, 

Ոչ ճջ ակՠա հզղկ՜ձ ՜շձբ ՜ջե՜ձզ 

Սճտ՜ էզձզձ ձճռ՜ հ՜հեկճսո ՠս հ՜յ՜՞՜հզփ 

279՜ Զ՜ձ՝՜ե՜ձո զ ՝՜ջՠ՜ռ 

Ես ա՜ձաՠխնո զ մ՜ջՠ՜ռ,  

Զը՜խ՜էզժո ՟զս՜ռ 

Ես աթճհէո զ եջ՜ռ, 

Զտձճչ դկջ՜թո 

Ես աթ՜ձ՜ժո ՝՜ակ՜ռ, 

Ոջ զ հճտճսձռ ՠկ հՠպձ՜թ, 

Ես հՠջժձ՜հձճռձ իՠշ՜ռ՜թ: 

Զպ՜ջպ՜կո ՠս ապջճսյո զ կբն ՠխ՝՜ջռ` աՍ՜ջ՞զո 

յզպ՜ժ՜ձճսձ ՝՜ձ՜ոբջ գձ՟ ձկզձ աթձրխո զկ ՠս ա՜կՠ-

ձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջոձ հՠջՠո ՜ձժՠ՜է ՜խ[՜մ]ՠկ ակզ 

Տբջ ճխճջկ՜հձ մըձ՜ՠէ, ազ ձ՜ ՜շ՜պ բ զ պճսջոփ Ն՜ՠս 



 

աիճ՞ՠսճջ ՜ղը՜պճխոձ զկ, աճջո գոպ իճ՞ճհ ՠս աճջո 

գոպ կ՜ջկձճհ հզղՠէ զ Տբջ ՠս Աոպճս՜թ ահզղրխոձ հզղբ. 

՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

352՝ Փ՜ՙշտ ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձձ՚ Հրջ ՠս 

Ոջ՟սճհ ՠս Սջ՝ճհ Հճ՞սճհձ ՜հեկ ՠս ՜ձաջ՜ս հ՜սզպՠ՜ձո. 

՜կբձփ Վՠջնզձ ոպ՜ռրխ ՞ջճռո` աՍ՜ջ՞զո չ՜ջ՟՜յՠպձ 

Կ՜ց՜հՠռզ հզղՠոնզտ զ Քջզոպճո, ճջ ՞ճէճչ ՜շ՜նձճջ՟ 

Մՠթ ՜դճշճհձ Թ՜՟բճոզ Սճսջ՝ Աշ՜տՠէճհձ, ՠպ ա՜ձլձ 

զսջ զ թ՜շ՜հճսդզսձ Սճսջ՝ Աշ՜տՠէճհձ: Ես լՠշձ՜ջժՠ՜է 

ձճջճ՞ՠ՜ռ աՠժՠխՠռզձ զ իզկ՜ձբ աժ՜դճխզժբձ ՠս աղջ-

ն՜յ՜պ յ՜ջզոյձ ՠս ա՝ջ՞ՠջձ ՠս աըռՠջձ ի՜ոպ՜իՠ-

խճհո տ՜ջ՜կ՝տ ՠս ժջ՜ղ՜խ՜ը կ՜թճսռկ՜կ՝, չ՜հՠէմ՜-

ժՠջպ հօջզձ՜ճս՜թճչտ ՠս ՞ՠխՠռժ՜հ՜ջկ՜ջ ղզձճս՜-

թճչտփ Ահէՠս ՜ջ՟զսձտ ՝՜աճսկ ՜ջ՜ջ Սճսջ՝ Ադճշճհո, 

ազ կճսէտ չ՜ձզռո, ճջ պզջ՜յՠպՠ՜է բզձ ՜հէ՜ա՞զտձ, 

չՠջոպզձ ՞ձՠ՜ռ ՠս ոՠյի՜ժ՜ձՠ՜ռ Սճսջ՝ Ադճշճհոփ Ես 

՟ՠշՠսո ն՜ձ՜հ, ազ ղջն՜ժ՜հոձ պզջՠոռբ Աոպճսթճչփ Ես 

՟ճստ չ՜հՠէօխտ ՜հոճռզժ ՠջ՜ըպՠ՜ռո հզղՠոնզտ աձ՜ զ 

Քջզոպճո, ազ ճմ կզ՜հձ հ՜ձլձ զսջ ճմ ըձ՜հՠ՜ռ, ՜հէՠս 

ա՜կՠձ՜հձ ոպ՜ռճս՜թո զսջ ՠս ա՜հո ՞զջտո չ՜ըկ ՠպ 

Սճսջ՝ Ադճշճհո, ճջճհ հզղ՜պ՜ժձ ՜սջիձճսդՠ՜կ՝ ՠխզռզ. 

՜կբձփ Գջՠռ՜ս զ դվզձ ՌՃԻ (1671) զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ-

՜ձ պՠ՜շձ Յ՜ժճ՝՜հ ժ՜դճխզժճոզփ 

ՆԿԱՐՉԱՓՈՐՁ` 353՜ ՞կ՝ՠդ: 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ Բ՝ Աձճսձփ 

1՜ Յճի՜ձձբոփ Ի ոճխ՜թձ կ՜պ՜խ (ա՜ձա՜ձ ՝՜շՠջ, 

պ՜շՠջ)փ 2՜ (Ահ՝ճս՝բձ)փ 353՜ Կ՜դճսխզժբ: 358՝ 

Յ՜հոկ դզփ 
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 ԺԵ — XV 

ԳՐԻՉ՚ Յճչ՜ձբո, Ղ՜ա՜ջփ 
ԹԵՐԹ՚ 274+1 (ժջժ. 1). մ՞ջճս՜թ՚ 1՜՝, 272՝—3՜փ ՊՐԱԿ՚ 

Ա—ԻԳ×12 (ԺԳ 10)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 18,3×13,6փ Գ-
ՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 32փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ 
ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ժ՜յճհպ ժպ՜ս, 
էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Յճչի՜ձ Մ՜ձ՟՜ժճսձզ, Վ՜ոձ 
վճըճռ ՠս չ՜ղըզռփ Ժ—ԺԱ ՟՟.փ 2 (Ա—Բ) + 2 (Գ—Դ), ոպ՜-
ռճս՜թ 2 ՜կ՝ճխն՜ժ՜ձ դՠջդՠջզ ՠաջ՜ի՜պճսկզռ ՠս գձ՟է՜հձ՜ժզ 
ՠջժպ՜ժճսկզռ, Ա՝—Բ՜ էճս՜ռճս՜թ: Կ՜ջ՟՜է՚ Դ՜, Գ՝, Դ՝, Գ՜, 
Ա՜, Բ՝ «///կճչ թ՜թժբ ա՞էճսըձփ Զզ՜ջ՟ ժՠջ՜ժջՠռ՜հռ, ՜ոբ. Ոս-
ձզո լՠշո, ճսձզո ՜ջճսՠոպո, չ՜ջլՠ՜հ, ոյ՜ո՜սճջ էՠջ... դղճս՜-
շ՜ռՠէճռձ յ՜պծ՜շո հ՜՞ՠռճսռ՜ձբ/// ՠջժջ՜՞ճջթտ հ՜խ՜՞ո 
՜ձլ/// (կզ՜հձ Դ՜—ձ բ ձկ՜ձ պյ՜՞ջզձ, պՠո պյ. «Տՠ՜շձ 
Յճչի՜ձձճս Մ՜ձ՟՜ժճսձսճհ Հ՜հճռ ի՜հջ՜յՠպզ ծ՜շտ», Վՠձՠ-
պզժ, 1836, բն 59)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. դՠջդՠջգ դճսէ՜ռ՜թ, ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջփ 
Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ կ՜ղճս՜թ, տՠջթճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 1՞—272՜ Գջզ՞ճջզ ՜ղ՜ժՠջպզ Եշ՜կՠթզ ՠս 

պզՠաՠջ՜էճհո չ՜ջ՟՜յՠպզ Յճչի՜ձձճս Ոջճպձՠռճհ, 
ի՜ս՜տՠ՜է Ք՜խճս՜թճհ կՠժձճսդզսձ ոճսջ՝ Ասՠպ՜ջ՜-
ձզձ Մ՜դբճոզ 

Տՠո լՠշ. 1198, 270՜—456՝. Ց՜ձժձ բ ՞էը՜սճջ/1՜—

2՜փ Ց՜ձժ/2՜—3՝փ 1/4՜—46՜փ Ց՜ձժ/46՜—8՝փ 2/49՜—96՜փ 

Ց՜ձժ/96՜—7՜փ 3/97՝—122՜փ Ց՜ձժ/122՜—3՜փ 4/123՝—

53՜փ Ց՜ձժ/153՜—4՝փ 5/155՜—204՜փ Ց՜ձժ/204՜—7՜փ 

6/207՜—72՜փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

192՜ Ոչ ոճսջ՝ ջ՜՝ճսձզտ ՠս ի՜ձծ՜ջՠխ գձդՠջ-

ռճխտ, հճջե՜կ գձդՠշձճստ, հզղՠռբտ զ Քջզոպճո ակՠխ՜ստ 

կՠշՠ՜է ճ՞զ ՠս ավթճսձ ՞ջզմո՚ աՅճչ՜ձբո յզպ՜ժ ՠս 

աթձօխոձ զկ ՠս ա՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջո ՠս ՟ճստ 

հզղՠ՜է էզնզտ զ Տՠ՜շձբփ 

272՜ Ոչ ՟՜ոտ ջ՜՝ճսձ՜յՠպ՜ռ ՠս չ՜ջ՟՜յՠ-

պ՜ռ ՠս ՝՜ձ՜ոզջ՜ռ, հճջե՜կ օ՞ձճսդՠ՜կ՝ ՠս աօջճս-

դՠ՜կ՝ Սճսջ՝ Հճ՞սճհձ զ հ՜ս՜ջպ ի՜ո՜ձբտ, ձ՜յ ՠխժՠ-

էճհո ՠս դղճս՜շ՜ժ՜ձզո ՠս ՜ձ՜ջե՜ձ կՠխ՜սճջզո՚ Ղ՜-

ա՜ջզ, Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ, ՠս Աոպճս՜թ լՠա ճ-

խճջկՠոռզ զ կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էճսոպձ. ՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 97՜ Յզղ՜պ՜ժ բ Բ՜էճսՠռզ Կ՜ջ՜յՠպ չ՜ջ-

՟՜յՠպզձ զ ՟ճսշձ Սճսջ՝ Կ՜ջ՜յՠպճսփ Ի դվզձ ՌԾԱ 

(1602) ՠո՚ Կ՜ջ՜յՠպ չ՜ջ՟՜յՠպ ՠ՟զ ա՞զջտո հզղ՜-

պ՜ժ զ չ՜ձտձ զ Սճսջ՝ Կ՜ջ՜յՠպփ Չճսձզ ճտ զղը՜ձճս-

դզսձ ի՜ձՠէ զ Սճսջ՝ Կ՜ջ՜յՠպճս չ՜ձ՜ռձ ճմ զկճռ ՠս 

ճմ ՜սպ՜ջ՜ռ. ՜կբձփ 

2. 273՝ Թվզձ ՌՃԼԹ (1690) ձճհՠկ՝ՠջզ ԺԱ (11), ր-

ջձ ղ՜՝՜դ, ղ՜ջե ՠխՠս ո՜ոպզժփ 
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Տբջ Յճսոժ՜ձճջ՟ճհ չ՜ձտ,  ՊԿԸ — 1419 

Սճսը՜ջ՜հ չ՜ձտ  

ԳՐԻՉ՚ Մժջպզմ չջ՟. Ն՜ի՜յՠպՠ՜ձռփ 
ԹԵՐԹ՚ 246. մ՞ջճս՜թ՚ 187՝, 246՝փ ՊՐԱԿ՚ 1×3+Ա—ԻԱ×12 

(Զ 13, ԺԳ 14, ԺԶ 4, ԺԸ 10, ԺԹ, ԻԱ 11)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒ-
ԹԻՒՆ՚ 20×15,2փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 35փ 
ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞հձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, 
՜ոպ՜շգ՚ ղՠջպ՜ա՜ջ՟ ժպ՜սփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 14՜փ Ճ ՜ -
ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 4՜, 39՜, 87՜, 112՝, 143՜, 191՜փ Զ ՜ ջ -
՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ՟ՠխզձ, ժ՜յճհպփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ճ՜ղճռփ ԺԱ—ԺԲ ՟՟. (ժջժձ՜-
՞զջ)փ 2 (Ա—Բ) + 2 (Գ—Դ), ոպ՜ռճս՜թ 2 ՜կ՝ճխն՜ժ՜ձ դՠջդՠջզ 
գձ՟է՜հձ՜ժզ ՠջժպ՜ժճսկզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ՝ճէճջ՞զջփ 
Կ՜ջ՟՜է՚ Բ՜, Ա՝, Բ՝, Ա՜ «///տՠա, ազ պ՜ռբ ՞էըճհ ժ՜կ յո՜ժ 
ղձճջի՜ռ ՠս յո՜ժ վ՜վժճսդՠ՜ձ... ազ ղձ՜հջ գձ՟ տ՜ջզ ՠս գձ՟ 
վ՜հպզ ՠս զ չՠջ՜հ ՜հոջ ՜կ[ՠձ՜հձզ]///» (պՠո պյ. Վ՜խ՜ջղ՜-
յ՜պ, 1872, բն 106—107): Դ՜, Գ՝, Դ՝, Գ՜ «///[ո՜ժ]՜հձ ՝ՠ-
ջ՜ձ զկ ՜կ՝՜ջգղպՠռ՜ս ՠս ՠդբ զռՠկ ՜ջ՟՜ջ... ՠս պ՜շ՜յզտ ճջ-
՟զտձ Իոջ՜զխզ զ ՞ճջթճ ՜ձպզ///» (պյ. բն 108—109, 116)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. դՠջդՠջգ դճսէ՜ռ՜թ, ՞ճսձ՜վճըճս՜թ, 
ռՠռ՜ժՠջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ կ՜ղճս՜թ, ռՠռ՜ժՠջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 1՜—246՜ Գջզ՞ճջզ Եշ՜կՠթզ ՠս պզՠաՠջ՜էճհո 

չ՜ջ՟՜յՠպզ ի՜ս՜տՠ՜է Ք՜խւ՜թճհ կՠժձճսդՠ՜ձ 

ոճսջ՝ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ Մ՜տբճոզ (4՜) 

Տՠո լՠշ. 1198, 270՜—456՝. Ց՜ձժձ բ ՞էը՜սճջ/1՜—

2՜փ Ց՜ձժ/2՜—3՝փ 1/4՜—37՜փ Ց՜ձժ/37՜—9՜փ 2/39՜—85՝փ 

Ց՜ձժ/85՝—7՜փ 3/87՜—111՜փ Ց՜ձժ/111՜—2՜փ 4/112՝—

41՜փ Ց՜ձժ/141՜—2՝փ 5/143՜—87՜փ Ց՜ձժ/188՜—90՝փ 

6/191՜—246՜փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

142՝ Զէզո ՜կՠձ՜հձ մ՜ջճսդՠ՜կ՝ ՠս այ՜ժ՜ոՠ՜էո 

հ՜կՠձ՜հձ ՝՜ջճսդՠ՜ձռ զ ՞ճջթձ՜ժ՜ձ ՠս զ պՠո՜ժ՜ձ 

հ՜շ՜տզձճսդՠձբ, այզպ՜ժ ՜ձճսձ՚ չ՜ջ՟՜յՠպ Մժջպզմ 

կ՜ժ՜ձճսձ Ն՜ի՜յՠպՠ՜ձռ, կզճչ Տբջ ճխճջկ՜հզս հզ-

ղՠռբտ զ Քջզոպճո Աոպճս՜թ ՠս Աոպճս՜թ ալՠա հզղբ 

հ՜ջտ՜հճսդզսձձփ Գջՠռ՜ս զ Տբջ Յճսոժ՜ձճջ՟ճհ չ՜ձոփ 

190՝ Գջՠռ՜ս զ ոճսջ՝ չ՜ձտո Սճսը՜ջ՜հ, զ հՠջժ-

ջզո Ք՜ն՝ՠջճսձզ, զ դճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ ՊԿԸ (1419)փ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 246՜ (Ձճս՜լՠս, ՠջժպճխ) Մ՜ջ՞՜ջբ 

չ՜ջ՟՜յՠպփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ Գ՜ Տզջ՜ռճս 

Գջզ՞ճջփ Ոչ ՜ձգոպչՠջ [էճհո]փ Թբ ՞զպբո ժ՜ջ՞, դբ մբ 

հ՜հ՝ճս՝ՠձձ. ՞ձ՜ ճջ տՠա ըջ՜պ ՞՜հփ Աշ ՝ո, ՞չ, ՟պ, 

ՠջ, առ, ՠս էոզ էրտ՚ եծ, զկ, էե, ըձ, թղ, ժճ, իմ, մյ, խն. Ահո 

բ ՞ջ՜վ՜ժ՟՚ հ՜հ՝բձ ՠս հգշ՜հբձ ոժոզջ կզձ կզձճհ վճ-

ը՜ձ ՟զջ ՠս ճսոզջ ՠս ազո զ ՝՜ջզձփ 

1307 
Գ Ր Ի Գ Ո Ր  Տ Ա Թ Ե Ւ Ա Ց Ի  

Մ Ե Կ Ն Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  Ա Ւ Ե Տ Ա Ր Ա Ն Ի Ն  Մ Ա Տ Թ Է Ի  
 ՌՄԾԴ — 1805 (՛) 

ԳՐԻՉ՚ Ս՜ի՜ժ (՛)փ ՍՏԱՑՈՂ՚ Պո՜ժ (՛)փ 
ԹԵՐԹ՚ 332փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԻԷ×12 (Ա, Բ 14, ԻԷ 16)փ ՆԻՒԹ՚ 

դճսխդ էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 22×15,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜-
ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 27փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ՝՜ռ 
ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, ճոժՠարթ ա՜ջ՟՜ձ՜ըղՠջճչ, կզնճսժգ՚ 
ոպճս՜ջ՜դճսխդ, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ Պ՜իյ՜ձ՜ժ՚ 2+2, 
՝՜ռ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ դճսխդ փ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ժ՜ակզ ՠաջՠջգ՚ կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 1՜—332՝ Գջզ՞ճջ Եշ՜կՠթզ ՠս պզՠաՠջ՜էճհո 

չ՜ջ՟՜յՠպզ ի՜ս՜տՠ՜է Ք՜խճս՜թճհ կՠժձճսդզսձ 
ոճսջ՝ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ Մ՜պդբճոզ 

Տՠո լՠշ. 1198, 270՜—456՝. Ց՜ձժձ բ ՞էը՜սճջ/1՜—

2՝փ Ց՜ձժ/2՝—4՝փ 1/5՜—54՝փ Ց՜ձժ/55՜—7՝փ 2/57՝—118՜փ 

Ց՜ձժ/118՜—9՜փ 3/119՝—51՜փ Ց՜ձժ/151՜—2՝փ 4/152՝—

92՜փ Ց՜ձժ/192՜—4՜փ 5/194՝—258՜փ Ց՜ձժ/258՜—61՝փ 

6/261՝—332՝փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

151՜ Զ՜ձ՝՜եո զ ՝՜ջՠ՜ռ, 

Ես ՜ձաՠխնո զ մ՜ջՠ՜ռ, 

Զյզպ՜ժ՜ձճսձ ո՜ջժ՜ս՜՞ 

Կճմՠռՠ՜է Ս՜ի՜ժ, 

Ախ՜մՠկ հզղՠէ զ կզպո ՝՜ջզ, 

Ես լՠա էզռզ կ՜ոձ ՝՜ջզ, 

Ի պըւճխբձ ի՜կ՜հձզփ 

225՝ Ախ՜մՠկ ատձ՜ջ՟ իձմկ՜ձ Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ` 

աՊո՜ժ ՜ձճսձ յ՜ջճձփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 5՜ (Ձճս՜լՠս, ՠշ՜պճխ) Քջզոպճոզ 

թ՜շ՜հ Ս՜ի՜ժ չ՜ջ՟՜յՠպ, 1254 (1805)փ 
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Աջկպ՜հ ՞զսխ ԺԶ — XVI (՛), ՌՂԵ — 1645 

ԳՐԻՉ՚ Մզտ՜հբէ ՠջբռփ ԹԵՐԹ՚ 271+1 (ժջժ.` 232). մ՞ջճս՜թ՚ 1՜, 271՝փ ՊՐԱԿ՚ 
1×9+Ա—ԺԸ×12+46փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 20×14,5փ ԳՐՈՒ-



 

ԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձ, ՠջժոզսձ՚ 216՜—22՝փ ԳԻՐ՚ ՜ձժ՜ձճձ ձրպջ՞զջ, 
՝ճէճջ՞զջ (7—9՚ ԺԶ՛ ՟.)փ ՏՈՂ՚ 20—28փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜-
՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ՟՜ջմձ՜՞ճհձ 
ժպ՜սփ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդզսձզռ դՠջդՠջգ ըճսձ՜ռ՜թ, 
էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ՞ճսձ՜վճըճս՜թփ Կ՜ակգ՚ չձ՜ոճս՜թ, Ա վՠխժզ 
՜ձժզսձգ՚ ժճպջճս՜թ, ժ՜ղզձ ծ՜տճս՜թ, տՠջթճս՜թփ 

ԾՆԹ. 7—9 դՠջդՠջգ (ԺԶ ՟.՛) ժռճսՠէ ՠձ լՠշ՜՞ջզո ի՜ս՜-
ձ՜՝՜ջ ԺԷ ՟.փ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 7՜—9՝ [Մ՜ոձ Մ՜ղպճռզ] — /// Ահո ՞ջՠկ ՜շ 

տՠա, ազ ՜ժձ ճսձզկ զ կ՜սպճհ ՞՜է... դբ ճմ ՞զպբտ հԵխզ՜ 

ազձմ ՜ոբ/// (ոժ. ՠս ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ 

Ոսձզ իՠպՠսՠ՜է գձդՠջռճս՜թձՠջգ. [Ըձդՠջռ. Պ՜սխճոզ 

՜շ Տզկճդ. Ա], Ըձդՠջռ. հԱշ՜ժ՜ռ. — Դ՜ջլՠ՜է ՠդբ զ ձ՜ս ՠ-

էՠ՜է ճտ...փ Պ՜սխճոզ ՜շ՜տՠէճհձ զ [Ա]. — Կճջձդ՜ռ. դխդճհձ. 

Զզ ծ՜շ ը՜մզձ...փ Պ՜սխճոզ ՜շ՜տՠէճհ զ Հշճկ՜հՠռ. — Թբ ճմ 

՞զպբտ հԵխզ՜ ազձմ ՜ոբ///փ 

Բ. 10՜—1՝ Վ՜ոձ ՜սՠպ՜ջ՜ձ՜ժ՜ձ ՝՜ձզձ ՜-

ո՜ռՠ՜է ՠձ — Յ՜ոպճս՜թ՜՞ճջթ ՜ջ՜ջ՜թո ի՜ոճս՜թտ 

ՠձ... 

Գ. 12՜—50՝ Մՠժձճսդզսձ Հ՜կ՜շօպտ տ՜խ՜թճւ 

Ասՠպ՜ջերճհո — Մՠժձճսդզսձ ըճջ՜ձ՜ռձ, աճջ Ժ (10)—

՜կ՝ ժ՜պ՜ջՠ՜ռ Եոՠ՝ զ ըձ՟ջճհ Կիջյզ՜ձճոզ, դբ հճ-

ջճսկ պՠխճն կզ՜՝՜ձզ... 

Դ. 51՜—62՝ Մՠժձճսդզսձ Թ ՞էճսը Մ՜պդբճոզ 

Վ՜ոձ ՜ձ՟՜կ՜էճսճզ — [Բ՜ձ.] Ես ՝ՠջզձ ՜ձ՟՜կ՜էճսճ 

կզփ [Մՠժձճսդ.] Ես պՠո, ազ զ լՠշձ գձպՠ՜ռձ ի՜ս՜-

պճռձ աձ՜ ՝եղժՠ՜ռ... հճսշ ՜շձբ աՈի՜ձձճս ժ՜էձ ՠս 

աիճպճռձ աձ՜ ՝եղժՠ՜ռ... հճսշ ՜շձբ աՈի՜ձձճս ժ՜էձ ՠս 

աիճոՠէՠձ առջճսՠ՜էձ առճջՠ՜ձձ ահ՜ջ՟ձփ Հզձ՞ՠջճջ՟/// 

(ղ՜ջ. դՠջզ)փ 

Ե. 50՝—187՝ [Ք՜ջճատ] 

1. 50՝, 63՜—9՝ [Բ՜ջդճխզկբճոզ Մ՜ջ՜խ՜ռսճհ] 

Ք՜ջճա չ՜ոձ կժջպճսդՠ՜ձ [զ ՝՜ձձ.] Ի տբձ բ Տբջ ՜խ-
՝ՠջ ժՠձ՜ռ — Աոՠձ զկ՜ոպճսձտձ, դբ. Սճսջ՝ Աոպճս՜-

թ՜թզձձ ձկ՜ձ բ ՜խ՝ՠջ... 

2. 69՝—73՝ Յ՜խ՜՞ո Տՠ՜շձգձ՟՜շ՜նզձ — Աջ՟, 

թՠջճսձզձ Սզկՠճձ, ճջ ԳՃԽԴ (344)՜կ ՜յջՠ՜է... 

3. 73՝—5՜ Ահէճսոպ ՝՜ձ — Ես ՠսդձ բ, ճջտ կ՜ջ-

՟ճհձ ճջ Աոպճսթճհ ի՜ծճհտ ՠձ ՠս զ կ՜ջ՟ժ՜ձբ ՞ճչզձ, 

ճջտ ՠձ ՜հոճտզժ, Ա՚ ըճձ՜ջիճսդզսձ... 

4. 75՜—28՜ Ք՜ջճա ոճսջ՝ Սպՠվ՜ձձճոզ — Ասՠ-

պ՜ջ՜ձզմձ Ղճսժ՜ո ի՜կ՜շօպ ՝՜ձզս ՜ո՜ռՠ՜է ա՜-

ձճս՜ձո... 

5. 78՜—81՝ Ք՜ջճա ՜յ՜ղը՜ջճսդՠ՜ձ զ ՝՜ձձ 

Ասՠպ՜ջ՜ձզձ, ճջ ՜ոբ. Այ՜ղը՜ջՠռբտ.... — Ն՜ը 

պՠոռճստ ազձմ բ ՜յ՜ղը՜ջճսդզսձ... 

6. 81՝—4՝ Ք՜ջճա չ՜ոձ ՜յ՜ղը՜ջճսդՠ՜ձ զ 

՝՜ձ ոճսջ՝ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ, ճջ ՜ոբ. Այ՜ղը՜ջՠռբտ... 

— Աո՜ռՠ՜է ՠձ չ՜ջ՟՜յՠպտ ՠժՠխՠռսճհ, դբ. Այ՜ղը՜-

ջճսդզսձ կՠթ արջճսդզսձ ճսձզ... 

7. 85՜—7՝ Ք՜ջճա չ՜ոձ ճջյզոճսդՠ՜ձ ՞ճջթճհ 

ըճոպճչ՜ձ՜իօջձ ՜շ ըճոպճչ՜ձճջ՟զձ — Ն՜ը, ազ 

ըճոպճչ՜ձ՜ի՜հջձ, ճջ բ իճ՞ՠսճջ ՝եզղժ, յ՜ջպ բ, ճջ 

՞զպճսձ էզձՠէ... 

8. 88՜—90՜ Յ՜խ՜՞ո ըճոպճչ՜ձճսդՠ՜ձ — Տբջ 

իջ՜կ՜հբ, դբ. Աձիձ՜ջ բ ՜շ՜ձռ ՠխ՝՜հջոզջճսդՠ՜ձ... 

9. 90՜—2՜ Դ՜ջլՠ՜է չ՜ոձ յ՜իճռ — Զզ՛ձմ օժ-

պզռզո չ՜ոձ զ յ՜իտձ էզձՠէճհձ... 

10. 92՜—8՝ Ք՜ջճա հ՜խ՜՞ո ՞՜էոպՠ՜ձ օջ 

Քջզոպճոզ — Տբջ կՠջ Յզոճսո Քջզոպճո ՜ոբ. Վ՜խչ՜-

խ՜ժզ հՠպ ձՠխճսդՠ՜ձռձ... 

11. 98՝—102՜ Եշ՜կՠթզ Տզջ՜պջճհ ղձճջի՜էզռ 

չ՜ջ՟՜յՠպզ ՜ո՜ռՠ՜է զ ՝՜ձ պբջճսձ՜ժ՜ձ, ճջ ՜-
ոբ. Մզ ի՜կ՜ջզտ ՠդբ ՠժզ էճսթ՜ձՠէ արջբձո — Զկ՜ջ՟ձ 

զ իճ՞ճհ զկ՜ձ՜էճհ ՠս զ կ՜ջկձճհ ս՞՜էճհ... 

12. 102՜—8՜ [Բ՜ջդճխզկբճոզ Մ՜ջ՜խ՜ռսճհ] 

Ք՜ջճա չ՜ոձ կՠթ՜յպ՜ձ ՠս Ղ՜ա՜ջճս — Աո՜ռՠ՜է ՠձ 

զկ՜ոպճսձտձ, դբ. Է ՜ժձ զձմ, ճջ ժճմզ պյ՜ազճձ... 

13. 108՝—12՜ Ք՜ջճա չ՜ոձ ոջ՝ճռ Ք՜շ՜ոձզռ, 

ճջ զ Սՠ՝՜ոպզ՜հ — Աձռ՜տ կՠտ գձ՟ իճսջ ՠս գձ՟ 

նճսջ... 

14. 112՜—24՜ Ք՜ջճա հ՜խ՜՞ո հ՜ջճսդՠ՜ձ Ղ՜-

ա՜ջճս — Վՠռ ղ՜՝՜դո ՜հո ԶՌ (6000) ՟՜ջճսձ ձղ՜ձ՜-

ժբ... 

15. 124՜—31՝ Ք՜ջճա Ծ՜խժ՜յա՜ջ՟զձ զ ՝՜ձձ 

ոճսջ՝ կ՜ջ՞՜ջբզձ Զ՜տ՜ջզ՜, ճջ ՜ոբ. Աո՜ռբտ ՟ո-
պՠջտ Սզճձզ... — Ն՜ը յ՜ջպ բ ՞զպՠէ, դբ աճչ ժճմՠ՜ռ 

Սզճչձ... 

16. 131՝—9՜ Ք՜ջճա չ՜ոձ Յ՜ջճսդՠ՜ձ Տՠ՜շձ 

կՠջճհ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ — Այ՜յ ՠդբ Քջզոպճո տ՜-

ջճազ ՠդբ զ կՠշՠէճռ հ՜ջճսռՠ՜է բ... 

17. 139՜—47՜ [Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհ] Ք՜ջճա 

չ՜ոձ Նճջ ժզջ՜ժբզ (Ձկՠշ՜ձ ՃԽԲ) — 0ջո ՜հո ՠջ՝ՠկձ 

ժճմզ Նճջ ժզջ՜ժբ... 

18. 147՜—8՜ Ք՜ջճա չ՜ոձ Յզձ՜ձռձ — Զզ ճջ-

յբո Ծ (50) օջ յ՜իտ, ՠս ոճս՞ ՠս պջպկճսդզսձ... 

19. 148՜—9՝ Ք՜ջճա չ՜ոձ Հճ՞սճհ ՞՜էոպՠ՜ձ 

— Բՠջ պՠոռճստ Ե (5) ՠջճջ՟ձ ՞էճսըձ: Զյ՜պծ՜շ պր-

ձզո ՠս աըճջիճսջ՟ո ոճջզձ... 

20. 150՜՝ Ք՜ջճա հ՜խ՜՞ո Պՠձպաժճոպբզձ — 

Տօձ ՜շ՜նզձ ՝՜խ՜ջն՜ժՠջ՜ռձ, ազ ըճոպճչ՜ձ էզձզ-

ռզձ... 

21. 150՝—6՝ Տրձ՜ըկ՝ճսդզսձտ Վ՜ջ՟՜չ՜շզձ զ 

՝՜ձ Մ՜պդբճոզ Ասՠպ՜ջ՜ձմզձ — [Բ՜ձ.] Ես չՠռ ՜-

սճսջ ՜շձճս Յզոճսո աՊՠպջճո...փ [Մՠժձճսդ.] Ես կզսո ՜-

սՠպ՜ջ՜ձզմձ հՠպ Ը րջ ՜ոբ... 

22. 156՝—9՜ Աոբ ՝ՠջ՜ձձ ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՠս 

տձ՜ջ Հճ՞սճհձ ոճսջ՝ կ՜ջ՞՜ջբզձ ՠս ՜ոպճս՜թ՜ի՜հջձ 



Դ՜սզդ զ ՟բկո Պ՜հթ՜շ՜ժՠջյճսդՠ՜ձ Քջզոպճոզ 
՜ոյբո. Քճ ՠձ ՠջժզձտ ՠս տճ բ ՠջժզջ... — Աջ՟, դբյբպ 

ՠս ճկ՜ձտ ՝՜աճսկ ՠջժզձտ ՜ոՠձ, ՜հէ հ՜հպձ՜յբո Ժ 

(10) ՠձ... 

23. 159՝—60՜ Յ՜խ՜՞ո Վ՜ջ՟՜չ՜շզձ — Ես 

տ՜ձազ ՜կՠձ՜հձ պրձ ՠջՠսՠէզ ՠս յ՜հթ՜շ՜՞ճհձ... 

24. 160՜—2՝ Յ՜խ՜՞ո պ՜յ՜ձ՜ժզձ — Թբ ազձմ 

րջզձ՜ժ բջ պ՜յ՜ձ՜ժձ ժ՜կ ճջյբո լՠսճչ... 

25. 162՝—9՝ Նճջզձ Յճի՜ձզոզ իճ՞ՠձճջճ՞ ջ՜-

՝ճսձ՜յՠպզ զ ՝՜ձձ ճջ ՜ոբ. Յ՜կոՠ՜ձձ Զ (6) ՠջ-
րճջ՟զ ՜շ՜տՠռ՜ս Գ՜՝ջզբէ իջՠղպ՜ժ... — Ես ՜ջ՟, զ 

ոժա՝՜ձ ձ՜ը պՠոռճստ Զ (6)—ՠջրճջ՟ ՜կզոձ, դբ չ՜ոձ 

ազձմ յ՜պծ՜շզ հզղբ... 

26. 169՝—73՝ Ք՜ջճա հ՜խ՜՞ո Սջ՝ճհ ձղ՜ձզձ 

Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ կՠջճհ — Յՠպ ժ՜պ՜ջկ՜ձ պձր-

ջբձճսդՠ՜ձ Աոպճսթճհ կՠջճհ... 

27. 173՝—6՜ Ք՜ջճա չ՜ոձ ախնկ՜ձ ՠս ըճոպճ-

չ՜ձճսդՠ՜ձ ՠս ՜յ՜ղը՜ջճսդՠ՜ձ — Գջՠ՜է բ զ ՞զջո 

Եէզռձ ԻԷ ՞էճսըձ, դբ. Աո՜ռ եճխճչճսջ՟ձ... 

28. 176՜—7՝ [Հ՜ջռ ՠս յ՜պ՜ոը՜ձզտ] — 

Հ՜ջռ. Զզ՛ձմ բ, ճջ ա՜կՠձ՜հձ ճսպՠէզ ժՠձ՟՜ձզձ ժճս ազ-

ձզձ... 

29. 178՜—82՝ Ոջյբո ՜ոբ կ՜ջ՞՜ջբձ Դ՜սզդ 

ճխ՝՜ժ՜ձ լ՜հձզս. Ասճսջտ զկ ճջյբո իճչ՜ձզ ՜ձռզձ 
— Ն՜ը րջ ՜ոբ, ազ աճջ րջզձ՜ժ ՠջժզջո ՜հո ՝՜ակ՜-

ղճսջն ՞ճջթբ... 

30. 183՜—4՜ [Մ՜ոձ տ՜ջճազ] — /// Յ՜խ՜՞ո ՜հ-

ձճջզժ ՠս աի՜ձ՞ոպՠ՜ձձ Յճչի՜ձձճս ժ՜ջ՟՜ձ, ազ ՝՜ձտ 

ձճջ՜ ձճջզձ ՜խօդզստձ զ չՠջ՜ ժ՜պ՜ջՠոռզձ... 

31. 184՜—7՝ [Ք՜ջճա զ ՝՜ձձ] Ոխճջկՠռ՜ջճստ 

զձլ, ճխճջկՠռ՜ջճստ զձլ ՞ճձՠ՜հ ՟ճստ, ճչ ՝՜ջՠժ՜կտ 
զկ... — Իկ՜ոպճսձտ ՜ոՠձ, դբ. Ոտ ՠջդ՜հ զ իՠշ՜՞ճհձ 

ծ՜ձ՜յ՜ջի... 

Զ. 189՜—225՜ [Բ՜ձտ ա՜ձ՜ա՜ձտ] 

1. 189՜—94՜ Բՠջ ՜հեկ ՜ջպ՜՞ջՠոռճստ ա՟՜ս՜-

ձճսդզսձ ճսխխ՜վ՜շ տջզոպճձբ՜ժ՜ձ ի՜ս՜պճհո, 
ժ՜ջ՞ՠ՜է ՜շ՜տՠէճռ ՠս իճ՞բէզռ ի՜ջռ, ճջ զ Նզժզ՜հ 
՞ճսկ՜ջՠռ՜ձ — Հ՜ս՜պ՜կ ՠս ըճոպճչ՜ձզկ...  

2. 194՜—7՝ Ք՜ջճա հ՜խ՜՞ո Սճսջ՝ Խ՜մզձ — Ոմ 

ճտ ՠէ հՠջժզձոփ Կ՜կբզձ ի՜ջռ՜ձՠէ, դբ. Զզ՜ջ՟ ՟ճս 

կ՜ջ՟ ՞ճէճչ... 

3. 197՝—9՝ Յ՜խ՜՞ո կզ՜՝՜ձճսդՠ՜ձ ՠս ՜ձ-

ն՜պ[կ՜ձ] ՠժՠխՠռճհ — Աա՞ ՜շ ՜ա՞ ՝՜ե՜ձՠ՜էտ էզ-

ձզձ ՞՜ս՜շ՜ս... 

4. 199՝—210՝ Ահէ ժ՜ձճձտ ոջ՝ճռ ի՜ջռ — Ա-

ջճս՜՞զպ՜ռձ ՠս ՜ձ՜ոձ՜՞զպ՜ռձ ՠս ճջ գձ՟ ժզձձ աոճ-

՟ճկ՜հՠռզձ...  

5. 211՜—3՝ Տ՜ոձ ՠձ ՝՜ձտ ՜սջզձ՜ռձ Աոպճս-

թճհ... — Աշ՜նզձ. Եո ՠկ Տբջ Աոպճս՜թ տճ... ճխն՜ըճ-

իճսդզսձ գձ՟՟բկ ՝խն՜ըճիճսդՠ՜ձփ 

6. 214՜ [Հ՜ջռ ՠս յ՜պ՜ոը՜ձզ] — Հ՜ջռ. Ք՜-

ձզ ՜կզո Փջժզմձ հ՜ջ՞՜ձպզ ժճսոզձփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. 

ԺԵ... 

7. 214՜—22՝ Ճ՜ձ՜յ՜ջիտ ժՠձռ՜խճհո կ՜ջ՟-

ժ՜ձ ՝՜ջզ ՠս մ՜ջ — Բ՜ջզ ծ՜ձ՜յ՜ջիձ ՠս ՞ճջթտձ 

՝ձ՜ժ՜ձ բ կ՜ջ՟ճհո... 

8. 223՜—5՜ Նճջզձ տ՜ջճա չ՜ոձ ձՠշզձ զ ՝՜ձձ. 

Յ՜հձե՜կ հ՜հպձՠոռզ կ՜ջ՟ձ ՜ձրջբձճսդՠ՜կ՝ — Տբջձ 

կՠջ հԱսՠպ՜ջ՜ձզձ ա՞ճսղ՜ռճհռ չ՜ոձ ՞՜էոպՠ՜ձ ձՠ-

շզձ... 

9. 229՝ Նճջզձ տ՜ջճա չ՜ոձ կըզդ՜ջճսդՠ՜ձ զ 

՝՜ձձ. Ակբձ, ՜կբձ ՜ոՠկ լՠա ՠդբ ճմ ի՜պձ ռճջՠձճհ... 
— Վ՜ոձ Բ (2) յ՜պծ՜շզ ա՜հո ՜սջզձ՜ժ պ՜հ... 

10. 234՜—6՜ Նճջզձ տ՜ջճա ՠս ըջ՜պ ՜կՠձ՜հձ 

կ՜ջ՟ժ՜ձ զ ՝՜ձձ. Հ՜հՠ՜ռ զ տՠա — Զճջ ՜սջբձո՟զջձ 

Տբջ կՠջ Յզոճսո Քջզոպճո ածջ՜՞ ՜սջզձ՜ռձ իջ՜կ՜հբ 

՜ղպ՜ձ՜ժզ ՟ձՠէ... 

11. 236՝—8՝ Նճջզձ տ՜ջճա Սճսջ՝ Հճ՞սճհձ զ 

՝՜ձձ. Ք՜ձազ ծ՜ծ՜ձմ բ Աոպճսթճհ արջճսդզսձ... — Ա-

ձ՜սջզձ՜ժ բ ՠս ՜շ՜ձռ ՝՜խ՟՜պճսդՠ՜ձ... 

Է. [Ք՜ջճատ հՠջժջճջ՟ ի՜պճջ Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠ-
ս՜ռսճհ] 

Տՠ´ո Ակ՜շ՜ձ ի՜պճջ, պյ. 1741: 

Ա—ԺԱ/մզտ: ԺԲ/238՝—41՜փ ԺԳ—ԺԹ/մզտ: Ի/241՜—3փ 

ԻԱ/243՝—5՝փ ԻԲ—ԿԲ/մզտ: ԿԳ/245՝—8՝փ ԿԴ—Հ/մզտ: 

ՀԱ/248՝—51՜փ ՀԲ—ՀԵ/մզտ: ՀԶ/254՝—7՝փ ՀԷ—ՀԹ/մզտ: 

Ձ/251՜—4՝փ ՁԱ—ՃԳ/մզտ: ՃԷ/264՜—7՝փ ՃԸ—ՃԼԳ/մզտ: 

ՃԼԴ/258՜—61՜փ ՃԼԶ/261՜—3՝փ ՃԼԷ—ՃԿԵ/մզտ: 

ՃԿԶ/225՜—9՜փ ՃԿԷ/մզտ: ՃԿԸ/230՜—2՟փ ՃԿԹ/232՟—3՝փ 

Խ՜շձ ՟՜ո՜սճջճսդՠ՜կ՝ 

Ը. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձ ԺԸ ՟.] 
1. 1՜—2՝, 5՜—6՝, 3՜—4՝ [Ց՜ձժ ձզսդճռ] — Ա՚ 

Վ՜ոձ կժջպճսդՠ՜ձ... ՃԾԲ Վ՜ոձ բջ զ հ՜ձ՜յ՜պզձ ՠս 

՜ղպ՜ձ՜ժ պ՜ծ՜ջզձ ճմ էճս՜ս Քջզոպճո ո՜պ՜ձ՜հզ ՠս 

՜ոպ էճս՜ս ՠս ժ՜պ՜ջՠ՜ռ աժ՜կո ձճռ՜հփ 

2. 210՜ Խջ՜պ ժ՜ձճձ՜ժ՜ձ[՜]ռտ — Զ՟զս՜ի՜ջ 

ժզձ մբ յ՜ջպ դճխճսէ... աիճ՞ճհ ՝՜եզձձ տ՜ի՜ձզձ 

յ՜ջպ բփ 

3. 268՜—70՝ [Գճսղ՜ժճսդզսձ ր՟ճռ (հԷցզկՠջպբ-

բ)] — Յճջե՜կ Խճհձ էզձզ պ՜ձճսպբջձ... 

4. ՜. 207՝ [Նբցՠջձ բհ ՜հո (ըճջ՜՞զջգ՚ 270՝)] 

— Աջկպ՜ձ՚ Ծ, Վՠջդ՜խձ՚ ԺԹ, Թՠխճսպձ՚ ԻԲ, Տ՜ձթզձ՚ 

ԻԳ, Այճսղպ՜ձ՚ Ժ, Հ՜ո՜ձճչ՚ ԺԷ (՜հոտ՜ձ)փ 

՝. 270՝ Ահո ը՜ձբո — Կ՜ըկըզձ՚ 1 ը՜ձ՜հ, 

Վՠջզձ ՞ՠխ՜հ՚ 1 ը՜ձ՜հ, Յ՜ջկպ՜ձ՚ Ե (5) ը՜ձ[՜հ] 

ԳՌ (3000), Թՠխճսպ՜հ՚ Բ (2) ը՜ձ՜հ Ռ (1000) կզ, Ա-

յճսղպ՜ձ՚ Կ (60) ը՜ձ՜հ՚ (՜հոտ՜ձ)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

177՝ Գջՠռ՜ս Ք՜ջճա՞զջտո լՠշ՜կ՝ձ ՜ձզկ՜ոպ` 

ոճսպ՜ձճսձ Մզտ՜հբէ իջզռճսո, զ ՞զսխձ Աջկգպ՜հ, զ 



 

՟ճսշձ Սճսջ՝ ՜կՠձճխճջկ ՠս Սճսջ՝ Գբճջք՜հ, դվզձ ՌՂԵ 

(1645), հճսձզո ԻԹ (29), րջձ ճսջ՝՜դ, հզղ՜պ՜ժ զսջ ՠս 

թձճխ՜ռձ՚ Պ՜ժՠ, Մ՜ջզ՜կզձ ՠս ՠխ՝՜ջռձ ՠս զսջ իջզռ-

ժձճնձ՚ Քձ՜ջզձ, ճջ ի՜ձ՞ճսռՠ՜է բ ՜ոպզ ժՠձ՜ռո ՠս 

զսջ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռձ, հզղ՜պ՜ժ, ՠս ազո. ՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 207՝ Վ՜ոձ կՠջ թճչ՜ռՠ՜է կՠխ՜ռձ դվզձ ՌՃԺԵ 

(1666) ձճհՠկ՝ՠջզ ԺԳ (13) օջձ մօջբտղ՜՝դզ, դ (9) ո՜-

ի՜դձ ղ՜ջե ՠխ՜ս ՜ղը՜ջիո, ՝՜հռ Եժՠխՠռ՜ռ ՞՜ս՜շձ, 

ճջ ՜հեկ Եջաձժ՜հ ՜ոՠձ, ղ՜պ ՜սՠջ ՠխ՜ս: ԳՌ (3000) 

կ՜ջ՟ հ՜ձժ՜ջթ՜կ՜ի ՠխ՜ս, տ՜խ՜տձ ղ՜պ ՜սՠջ ՠխ՜ս, 

ՠժՠխՠռզտ վէ՜ձ ՠս ՞ՠխճջ՜տ ՜սՠջ ճմ ՠխ՜ս ՠս դճսջտ 

՜ա՞զձ կբմզպձզձ ՠս ՝ՠջդձ վէ՜ս: Ակՠձՠտՠ՜ձ վէ՜թզձ 

ձՠջտՠս կձ՜ռզձ, ՠս ՝՜ակ՜ռ կ՜էձ ժճջՠ՜ս, ՠս ղ՜պտ 

կճսջ՜[ռ]ժ՜ձ ՠխ՜ձ, ՠս ղ՜պտ պ՜ջ՜՞զջ հՠջժջբ հՠջժզջ 

՞ձ՜ռզձփ 

2. 210՝ Յզղ՜պ՜ժ բ Ք՜ջճա՞զջտո` կղպՠոզ Խ՜-

ա՜էզձ ՠս զսջ ժճխ՜ժռզձ՚ Դղըճհզձ ՠս զսջ ճջ՟ճռձ՚ Տզ-

է՜ժզձ, Խ՜մճսժ՜ձ, Ն՜չշրազձ ՠս ՟ոպՠջ՜ռձ՚ Հՠջզ-

տզձ, Զ՜ջ՟՜ջզձ, ճջ բ՜շ զ ի՜է՜է ՜ջ՟ՠ՜ձռ զսջ հզղ՜-

պ՜ժ զ ՞զսխ հԱջկզպ՜ձ, զ կբն ՠժՠխՠռճհձ, զ լՠշձ պբջ 

Մզտ՜հբէզձ, ճմ ժ՜ջբ ճտ աո՜հ թ՜ըՠէ ժ՜կ ՞ջ՜սՠէ: Թվզձ 

ՌՃԺԷ (1668)փ 

3. 222՝ Պ՜պկճսդզսձ ՝՜ձզո, ճջ ՠխ՜ս կՠա. ՠո՚ 

պբջ Յ՜ժճ՝ո ՠս պբջ Կզջ՜ժճոը, ճջ հՠժՠխՠռճհ ժճխկ՜-

ձբ ՞՜ռ՜տ ԸՍպ՜կ՝՜սէճհ ՜ջպճսռ՜հ ի՜կ՜ջ, ԸՍպ՜կ-

՝օէ՜ ՞՜ռ՜տ Էպջբձբ, հ՜ձպզ ՞՜ռ՜տ Թբտզջպ՜խզձ, Ա-

խճսի՜ռզռգձ ղ՜՝՜դ կզ կՠա յ՜իՠռզձ. Աոպճս՜թ ազս-

ջՠ՜ձտ ղբձ յ՜իբ, ղ՜պ ի՜ջժզո ՜ջզձ կՠա: Մ՜ջպզ Ի 

(20) զ ձ՜ս ձոպ՜տ, դճխ ակՠջ տ՜ղ՜թ ձՠխճսդզսձձ զ չՠ-

ջ՜հ թճչճսձ, ճջ էՠաչճչ ճմ ժ՜ջՠկտ յ՜պկՠէ, դբ զձմ տ՜-

ղՠռ՜տ զ չՠջ՜հ թճչճսձ, աճջ Տբջ վջժբ ճս Աոպճս՜թ ՜-

ա՜պբ ազսջ թ՜շ՜հձ հ՜հձյզոզ վճջլ՜ձ՜ռ. ՜կբձփ Գջՠ-

ռ՜ս ՞զջո դվզձ ՌՃԽԲ (1672) կ՜ջպզ Ի (20), ՜սջձ ՠջ-

ժճսղ՜՝՜դփ 

4. 210՜ Յզղ՜պ՜ժ բ Աջկպ՜հ ձճջ՜ղբձ Սճսջ՝ Աո-

պճս՜թ՜թզձ ՠժՠխՠռզձ` լՠշ՜կ՝ ոճսպ՜ձճսձ Յ՜ժճ՝ զ-

ջզռճս ՠս պբջ Կզջ՜ժճոզձ, ճջ ՝՜աճսկ ձՠխճսդզսձո ժջՠ-

ռզձ ՠժՠխՠռճհ ժճխկ՜ձբձփ Թվզձ ՌՃԽ (1691). ՜կզձփ 

5. 210՝ Պ՜պծ՜շ ՞ջզո ՜հո բ, ճջ դվզձ ՌՃԽԱ 

(1692) պ՜ջզձ ձ՜ի՜ձն բջ, ՞զջ պ՜ջճսձ Կ՜ջզծ բջ, կ՜-

հզոզ Ե (5), ՜ձդզս մ՜տճսջժ՜հ ՠժ՜ս ՞՜ջըձռ՜ձ ճս ՞՜-

ջզձ ՝՜ձ՝՜ժ՜հ ժՠջ՜ս, ՝՜հռ ՜հէ չձ՜ո ճմ ՜ջ՜ջփ Փ՜շտ 

՝՜ջՠջ՜րզձ Աոպճսթճհփ 

6. 207՝ Վ՜ոձ թճչ՜ռՠ՜է կՠխ՜ռ կՠջճռ ՠժձ զ չՠ-

ջ՜հ կՠջ դվզձ ՌՃԽԸ (1698) ոՠյպՠկ՝ՠջզ Ը (8) ժ՜էճ-

ռ՜հ լճսձ ՠժ՜ս կզձմՠս Գ (3) ՜սջ մզ չՠջ՜ռ՜ս, ղ՜պ ռճ-

ջՠձ ա՜ի ՠխ՜սփ 

7. 182՝ Պ՜պծ՜շ ՞ջզո ՜հո բ, ճջ ՠո՚ պբջ Կզջ՜-

ժճո ճս ՜խ՝՜ջո՚ կ՜իպՠոզ Յ՜ժճ՝ձ, ոճսջ՝ Եջճսո՜խեկ 

՞ձ՜ռ՜ձտ ՠս ՠժ՜տ դվզձ ՌՃԾ (1700)—զձ հճսձզո Ե 

(5)—զձփ 

8. 210՝ ԶՏբջ Գ՜ոյ՜ջձ րջիձՠէ պճս՜տ դվզձ 

ՌՃԾԲ (1703) ձճհՠկ՝ՠջզ ԻԸ (28), Յ՜ժճ՝ ժ՜դճխզժճոձ 

ՌՃԾԳ (1704) կ՜ջպզ ՜կզոձ կՠա ՠժ՜սփ 

9. 271՜ Հ՜հճռ դւզձ ՌՄԼԳ (1783)—զձ հճսէզոզ Է 

(7)—զձ Վ՜ջ՟էչ՜շզ ՠջժճսղ՜՝դզ էճսո՜ռ՜թ ՞զղՠջ, 

ո՜ի՜դ՜հ չՠռզձ ՠխ՜ս կՠթ ե՜հղ ՜ղը՜ջիզո, կՠա չձ՜ո 

մՠխ՜ս, ՝՜հռ Եջաձժ՜ձ ղ՜պ ՜սՠջ ՠխ՜ս կզձմՠս վ՜ղ՜ձ, 

կՠթ՜կՠթ կ՜ջ՟զտփ Աշ՜նձճջ՟ Վ՜ջ՟՜ձ չ՜ջ՜՟յՠպձ 

՞ջբ, դբ. Մզձմՠս ԼՌ (30000) կ՜ջ՟ կՠշ՜ս, ՜սՠէզ ՠս ճմ 

յ՜ժ՜ո, կզձմ ազ պճսձ կզ ճմ կձ՜ռ ճխն, ՝՜հռ Դ (4) ՠժՠ-

խՠռ՜ռ, աճջ Տբջ Աոպճս՜թ վջժՠ՜է ՜ա՜պՠոռբ ա՜կՠ-

ձ՜հձ ի՜ս՜պ՜ռՠ՜էտո. ՜կբձփ 

10. 207՝ (ԺԷ ՟.) Ճբց՜ջ բցբձպզձ դՠիջզէ ճջ ՜-

ջ՜ս դվզձ ՌՂ (1641)—զձ բջփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 177՝ (Ոսդ՜ձժզսձ, ՠջժպճխ) Տբջ Մզ-

տ՜հբէփ 

1309 
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Եժՠխՠ՜ռ, Աս՜՞ չ՜ձտ ՋԺԳ — 1464 

ԳՐԻՉ՚ Սպՠվ՜ձձճոփ ԾԱՂԿՈՂ՚ Գջզ՞ճջ Կ՜ց՜հՠռզփ ԿԱԶ-
ՄՈՂ՚ Մ՜պդբճո Սՠ՝՜ոպ՜ռզփ 

ԹԵՐԹ՚ 262. մ՞ջճս՜թ՚ 1—3՜, 262փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԻԲ×12 (ԻԲ 
10)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 18×13,3փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ 
ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 26փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզ-
նճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ժ՜ձ՜մ ժպ՜սփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 6՜փ Ճ ՜ -
ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 58՜, 116՜, 222՜, 228՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ -
ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձ, իճսղժ՜յ՜ջզժփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜-
՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — 1. Մՠժձճսդզսձ Ս՜խկճո՜ռ 
(ՃԼԶ 2—5՛)փ Ժ—ԺԱ ՟՟.փ 4 (Ա—Դ) + 2 (Է—Ը), ոպ՜ռճս՜թ 3 
դՠջդՠջզ գձ՟է՜հձ՜ժզ (Ա—Դ), ՠջժ՜հձ՜ժզ (Է—Ը) ՠջժպ՜ժճսկզռ 
ՠս գձ՟ՠջժ՜հձ՜ժզ ՠաջ՜ի՜պճսկզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, կզ՜ոզսձ, ճսխ-
խ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ Գ՜, Ա՝ «///էշճսդզսձ ազձտՠ՜ձռ ՠս 
տձ՜ջ՜ռձ ՟՜պ՜յ՜ջպՠէճչփ Իձլ ՜շձՠկ աՠջ՞ձ ա՜հձ, տ՜ձազ ՠդբ 
պՠոզռ աիՠջլճս՜թճխ՜ժ՜ձ ը՜շձ՜ժճսդզսձձ, ավճջլճսդզսձոձ, ճջ 
զ ը՜շձ՜ժճսդՠձբ ՜ձպզ պ՜ջ՜թՠ՜էո... ճմ ՜շ՜ս զ կբձն վՠո՜հձ 
զ կզնզ կՠջճսկ ժ՜հ, դբյՠպ ՠժ կՠտ ճմ պՠո՜ձ///»փ 2. Ի չ՜ջճսռ 
Յ՜ժճ՝՜հ Մթ՝ձ՜հ ի՜հջ՜յՠպզփ Ժ—ԺԱ ՟՟.փ 2 (Ե—Ը) չՠջնզռ, 
ոպ՜ռճս՜թ 1 դՠջդզ գձ՟է՜հձ՜ժզ ՠջժպ՜ժճսկզռ ՠս գձ՟ՠջժ՜հձ՜-



ժզ ՠաջ՜ի՜պճսկզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, կզ՜ոզսձ, ճսխխ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜-
՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ Ե՜, Ը՝, Ե՝, Ը՜ «/// զ յ՜պկՠէ աչ՜ջո ՜շ՜նձճռձ 
ոջ՝ճռ ճմ ՜ս՜ձ՟ճսդՠ՜կ՝, աճջ գձժ՜է՜ս հՠ՞զյպ՜ռսճռձ, ՜հխ 
թ՜՞կ՜կ՝ ղձճջի՜ռձ Աոպճսթճհ... ՠս ձ՜ ՜ոբ. Ո ՠկ ՝՜ս՜ժ՜ձ ՜հ-
՟կ ՝՜ձզփ Ես եճխճչճսջ՟ձ վճսդ՜ռճսռ՜ձբզձ///»փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ճսձզ ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջ, ըճձ՜սճսդՠ՜ձ 
իՠպտՠջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 4՜—251՝ [Մ՜պՠձ՜՞ջճսդզսձտ Դզճձզոզճոզ 

Աջզոյ՜՞՜ռսճհ (Թ՜ջ՞կ. Սպՠվ՜ձճո Սզսձՠռզ ՠս 
Դ՜սզդ)] 

Տՠո լՠշ. 49, 2՜—337՝. Ա/4՜—57՝ (41՜ ՞ջմզռ «Ո 

ՠխ՝՜հջ դճսզ դբ զ ժ՜ջկզջ ՞ջզձ չՠջճհ զկզձ կՠժձզմձ յ՜ժ՜ո 

ժ՜հ, ապՠխձ զ ՝՜ռ դճխզ, դբ ՜սջզձ՜ժ ի՜ձ՟զյզ, ձ՜ ՞ջբ»)փ 

Բ/57՝—115՜ (« Է. «Խճջիճսջ՟ կզ՜հձ՜ժ՜ձզ ժ՜պ՜ջկ՜ձ, ՜հ-

ոզձտձ՚ ՜՝ՠխ՜հզռձ. Է — Իոժ տ՜ի՜ձ՜հձ ժ՜ ՜շ՜նզ...» « Ը 

Խճջիճսջ՟ զ չՠջ՜հ ոջ՝՜աձ՜՝՜ձ ձձնՠռՠէճռձ. Թ — Ժճխճչՠ՜է 

՜ոպճս՜թ՜հձսճհձ...»)փ Գ/115՝—221՝փ Դ/222՜—7՝փ Ե/227՝—

51՝ (մզտ ԺԲ, զոժ Ժ—ձ ԺԱ—զռ հՠպճհ)փ Յզղ. դ՜ջ՞./3՝փ  Ոսձզ. 

252՜—8՜ Սջ՝ճհձ Դզճձզոզ ՠյզոժճյճոզ, ճջ բ 

ճջ՟զ Սճսջ՜պ՜հ՚ ՞էը՜սճջզ Ադՠձ՜ռճռ — Պ՜պկՠ՜ռ 

հ՜խ՜՞ո ՜ձլզձ զսջճհ ՠջ՜ձՠէզձ Դզճձբոզճո... 

 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

42՜ Զՠջն՜ձզժ ջ՜՝ճսձ՜յՠպո կՠջ աՅճչի՜ձձբո 

ՠս ակՠխօտ ՞թճխ՜ժո՚ աՍպՠվ՜ձճո ՠս աի՜կօջբձ ՠխ-

՝՜ջտո, ՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ Տբջփ 

115՜ Ոչ ՟՜ոտ... ՞ջՠռ՜ս զ դչզո ՋԺԲ (1463), զ 

չ՜ձո Աս՜՞, զ ՞՜ս՜շո Դ՜ջ՜ձ՜խՠ՜ռ, զ կբն ՞՜ս՜-

շզձ Եժՠխՠ՜ռ, ի՜ձ՟բյ ՞ՠջՠակ՜ձզձ Սճսջ՝ Լճսո՜սճջ-

մզձ, զ վ՜շո ՜կՠձ՜ժ՜էզձ. ՜կբձփ 

221՝ Ոչ գձդՠջռճխտ ոջ՝՜ա՜ձ պ՜շզո հզղՠռբտ... 

աի՜կղզջ՜ժ ՠխ՝՜յջտո կՠջ ՠս աիճ՞ՠսճջ ի՜ջտո, ճջ ի՜-

ս՜տՠ՜է ժ՜ձ հ՜հո էո՜ջ՜ձզո, զ չ՜ձտո Աս՜՞, զ ՞՜-

ս՜շո Դ՜ջ՜ձ՜խՠ՜ռ, ՜ձլզձտ Լ (30) ՜ջտ յ՜ջժՠղպտ 

ՠս ՞ճչՠէզտ հզղՠռբտ զ Քջզոպպճո գձ՟ ձճոզձ ՠս ահՠպզ-

ձո հ՜կՠձՠռճսձռ՚ ա՜ձ՜ջե՜ձ ՞թճխ՜ժո Սպՠվ՜ձճո, ՠս 

աՠխ՝՜հջճջ՟զձ զկ՚ աՅճչի՜ձձբո Մ՜է՜ազժձ, կՠջ՜հ՜ս-

տձ ի՜ձ՟ՠջլ հզղՠռբտ զ Քջզոպճո ՠս Աոպճս՜թ ալՠա հզ-

ղբ. ՜կբձփ 

258՜ Փ՜շտ... Զճջ հզղՠոռճստ զ կզ ժ՜ջ՞ 

Ի հ՜շ՜նձճռ կզձմ զ չՠջնզ, 

Ես լ՜ձլջճսդզսձ լՠա կզ էզռզ, 

Ահէ ի՜հռՠռբտ կ՜ոձ ՝՜ջզփ 

Ն՜ը՚ աԳջզ՞ճջ Կ՜ց՜հՠռզ, 

Զոյ՜ո՜սճջ Տՠ՜շձ ՝՜ձզ, 

Ահէՠս աթ՜խժճխ ՜հո կ՜պՠձզ. 

Տբջձ պ՜ռբ զսջ չ՜ջլ ՝՜ջզփ 

Ահէՠս աՠխ՝՜հջո զկ ռ՜ձժ՜էզ՚ 

Զպբջ Կ՜ջ՜յՠպ ոզջճխ ՝՜ձզ, 

Ի Տզսջզժճհ տ՜խ՜տ՜ռզ, 

Մՠա ՜ս՞պ՜ժ՜ջ ՠս ժ՜ջՠէզփ 

Զկզսո ՠխ՝՜հջո ՜հէ ՝՜խլ՜էզ՚ 

Զպբջ Յճչ՜ձբո իճ՞ճչ ՝՜ջզ, 

Ի ՞՜ս՜շբո Դ՜ջ՜ձ՜խզ. 

Դ՜ջ՜ձ ՠխՠ՜է կՠա ՠս պՠխզփ 

Զպբջ Մ՜դբճո Սՠ՝՜ոպ՜ռզ 

Վ՜ջո ոպ՜ռՠ՜է ՠջժձ՜սճջզ, 

Աս՞ճսպ ՠխ՝՜ջռ ՠս ոզջՠէզ, 

Կ՜յճխ—ժ՜ակճխ ՜հոկ պ՜շզփ 

Ահէՠս աՆՠջոբոձ Հ՜խ՝՜պ՜ռզ, 

ԶՆզժճխ՜հճոձ Պճձպ՜ռզ 

Թճխՠ՜էտ ապճսձոձ ի՜հջՠձզ 

Ըոպ իջ՜կ՜ձզ Տՠ՜շձ Յզոճսոզփ 

Ահո ՜ղ՜ժՠջպտձ ՠձ զ ժ՜ջ՞զ, 

Ծ՜ջ՜ստ նջճհձ ժՠձ՜ռ պճսճխզ, 

Եժՠ՜էտ հ՜խ՝ՠջձ զկ՜ձ՜էզ, 

Զճջ ՜ջ՝ճսոռբ Տբջձ ՝՜ջզփ 

Ահէՠս աի՜հջո ՜ձ՜յ՜պզ 

Սջ՝ճհ ճսըպզո իշմ՜ժՠէզ՚ 

Զպբջ Յճչոբվ, ճջ ՜ղը՜պզ 

Ի Քջզոպճոբ աչ՜ջլո գձ՟ճսձզփ 

ԶԵաբժզբէձ ղձճջի՜էզ 

Ես աՅճի՜ձբոձ ռ՜ձժ՜էզ, 

ԶԱսՠպզտձ իՠա՜իճ՞զ 

Վ՜ջճստ կ՜տճսջ ՠս ՞ճչՠէզփ 

Ահէՠս՚ աՊՠպջճո Մ՜ջգձ՟ճսձզ 

Ես աՊ՜սխճո ձճջ ՜խ՜սձզ, 

Ես աԱձ՟ջՠ՜ոձ Պճձպ՜ռզ 

Ես աԽ՜մ՜պճսջձ Եաձժ՜ռզփ 

Զվճտջզժ Նՠջոբո Տզսջզժՠռզ, 

Ես աՅճի՜ձբո ձճհձ ՞՜ս՜շզ, 

Զո՜ստժ՜ս՜՞ճսձտո իջ՜ղ՜էզ՚ 

աՄժջպզմձ ՠս աԳճջ՞ձ ՜ջզփ 

Ահէ ա՞ճջթ՜սճջտձ, ճջ ժ՜ձ ՜ոպզ 

Ես ապձպՠոձ թՠջճսձզ... 

Զկզսո ՠխ՝՜հջո իջ՜ղ՜էզ, 

Զճջ զ չՠջճհ ա՜ձռ ՜ջ՜ջզ՚ 

Զպբջ Գջզ՞ճջ Մ՜սգշժ՜ռզ, 

Յզղկ՜ձ ՜շբտ աո՜ ՜ջե՜ձզ: 

Ահէՠս ահՠպձՠ՜էո հ՜կՠձ՜հձզ, 

Ոջ ՜ըպ՜ռՠ՜է ՠկ զ հճ՞զ՚ 

ԶՍպՠվ՜ձճոո ՜ձ՜ջե՜ձզ, 

Յզղկ՜ձ ՜շբտ ազո ՜ջե՜ձզփ 

Զՠխ՝՜սջճջ՟զո զկ ոզջՠէզ, 

Ոջ՚ Յճի՜ձբո ՜ձճսձ ժճմզ 

Նճջ գձթ՜հՠ՜է Տՠ՜շձ Յզոճսոզ. 

Յզղկ՜ձ ՜շբտ աո՜ ՜ջե՜ձզփ 

Ահէՠս աի՜հջձ զկ ՜ոճջզ, 

Ոջ ճսխխ՜վ՜շ ՞ճջթճչ ՝՜ջզ 

Զվճըՠ՜էձ զ Տբջձ ՜կՠձ՜հձզ 

Կ՜սջբէ ՜ձճս՜կ՝ձ հճջնճջնզ: 



 

Զճջ ձ՜ ՠխՠս յ՜պծ՜շ ՝՜ջզ 

Ահո ճսխխ՜վ՜շ ոճսջ՝ ժջ՜սձզ, 

Եպ ազո հճսոճսկձ ՜հո ռ՜ձժ՜էզ: 

Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս ո՜ լՠշ՜կ՝ ՜ձ՜ջե՜ձզո Ի ոճսջ՝ 

ճսըպո զ հԱս՜տ չ՜ձտո գձ՟ իճչ՜ձՠ՜է Սճսջ՝ Աոպճս՜-

թ՜թձզո ՠս Սճսջ՝ Կ՜ջ՜յՠպզո ՠս Սճսջ՝ Աշ՜տՠէճռձ 

ՠս ՜հէ ՝՜ակ՜ի՜ս՜տ ոճսջ՝ ձղ՜ձ՜ռո, զ դճս՜ժ՜ձզո 

ՋԺԳ (1463) հճսձզո ՜կզո ԺԴ, զ հ՜սջ իզձ՞ղ՜՝դզ...: 

261՜ Ես հՠպ Ժ ՜կ՜ռ ՜սՠէզ ժ՜կ յ՜ժ՜ո ՜շ՜ս 

Պճձպճո, ճջ բ Տջ՜յզաճձ... Ահէ հ՜շ՜ն տ՜ձ ա՜հո Ժ ՜-

կ՜ս ՞ջՠռ՜ս ՞՜ս՜շո Դ՜ջ՜ձ՜խՠ՜ռ, ճջ բ Կ՜կ՜ը... 

՜հէՠս հՠպ ոճջզձ Ե (5) ՜կ՜ս ՠժ՜ս ՜ի՜՞զձ ղ՜ջե ՠս ՜-

սՠջՠ՜ռ ա՝ճէճջ կ՜հջ՜տ՜խ՜տձ աԵաձժ՜հ ՠս ԲԺ—՜ձ Ռ 

(12000) գձ՟ ՜հջ ՠս գձ՟ ժզձ զ ձՠջտճհ իճխզձ կձ՜ռզձփ 

Ես ՜հէ ՝՜աճսկ ՜սՠջտ ՠս չ՜ձոտ, ճջ ՠխՠձ զ Վջ՜ռպճսձ 

զ հ՜ջՠսՠէտ ՠս զ ՝ճէճջ ՞՜ս՜շո, ճչ ժ՜ջբ յ՜պկՠէ ժ՜կ 

գձ՟ ՞ջճչ ՜ջժ՜ձՠէփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 261՝ Աջ՟, ՠո՚ Բ՜ջոՠխ ՜ջիՠյզոժճյճոո, ՞ձՠ-

ռզ ոճսջ՝ պ՜շո ի՜է՜է գձմզռ ՠս չ՜ոպ՜ժճռ զկճռ պւզ 

չ՜ոձ վջժճսդՠ՜ձ իճ՞ճհ զկճ Սճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թձզո: 

Յզղ՜պ՜ժ զձլ ՠս զկ ի՜հջ՚ յ՜ջճձ Թբկճսջզձ ՠս զկ 

կ՜հջ՚ Սզձ՟ճսըպզձ ՠս ՠխ՝՜հջտ զկ՚ յ՜ջճձ Փ՜ջո՜-

պ՜ձզձ ՠս զկ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռձ հզղ՜պ՜ժփ Ոչ 

ոճսջ՝ տ՜ի՜ձ՜հտ ՠս կ՜ձժճսձտ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռճհ, ճջտ 

ի՜ձ՟զյզտ ոկ՜ ժ՜ջ՟՜էճչ ժ՜կ օջզձ՜ժՠէճչ, հզղՠռբտ 

ակ՜տջ՜վ՜հէ ՜խրդո լՠջ ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ ՜շ՜նզ 

Աոպճսթճհ, դվզձ ՌՃԽԱ (1692)—զձփ 

2. 5՝ Ըձթ՜հՠռզ ՝՜ջՠթձճսձ՟ ՜խ՜հ Կ՜ջ՜յՠպ 

իճ՞ՠճջ՟ՠժզձ կՠջճսկ ՞ՠջ՜աձզս ՜խ՜հ Մ՜ջժճոՠ՜ձ 

Թ՜շճսկճչզձ, հ՜կզ 1821 ՟ՠժ[պՠկ՝ՠջ] 19փ  

Կ՜դճխզժճո ՜կՠձ՜հձ Հ՜հճռ՚ չղպ՜էզ Եվջՠկփ 

 

1310 
Կ Ո Ւ Ռ Ն Ե Լ Ի Ո Ս   

Մ Ե Կ Ն Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  Ե Ս Ա Յ Ե Ա Յ  
Եջճսո՜խբկ ՌՄԿԱ—ՌՄԿԶ 1812—1816 

ԳՐԻՉ՚ Պՠպջճո ՠյո. Կՠո՜ջ՜ռզփ  
ՍՏԱՑՈՂ՚ Սպՠվ՜ձճո ՠյո. Զկզսշձ՜ռզփ  

 

ԹԵՐԹ՚ 593. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜՝, 2՝, 3՝, 53՝, 589՝—93՝փ ՊՐԱԿ՚ 
Ա—ՀԴ×8 (Ա 11, ԻԵ 6, ԿԱ 10)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, էճսո՜՞թՠջճչփ ՄԵ-
ԾՈՒԹԻՒՆ՚ 29,5×20,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 
54փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ ոպճս՜ջ՜դճսխդ, 
՜ոպ՜շգ՚ դճսխդ, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ձ՜մփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճսձ՜վճըճս՜թփ Կ՜ակզ 
ժ՜ղզձ՚ տՠջթճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 3՜—589՜ Կճսշձբէզճոզ Մՠժձճսդզսձ Եո՜հՠ՜հ 

կ՜ջ՞՜ջբզ 

Եո՜հՠ՜հ կ՜ջ՞՜ջբճսդՠ՜ձ 66 ՞էճսըձՠջզ կՠժձճսդՠ՜ձ 

զսջ՜տ՜ձմզսջզ ըճջ՜՞ջզձ ժզռ՚ «Շ՜ջ. ՞էըճռ» պճսՠ՜է ՞էըզ 

ի՜կ՜շրպ ղ՜ջ՜՟ջ՜ձտճչփ 

— 3՜—53՜ Մզձմՠս ՠձ կՠժձճսդզսձտ ձ՜ը ՠձ 

ըճջիջ՟՜սճջ կՠժձզմ ձղ՜ձտ զ՝ջՠս հ՜շ՜ն՜՝՜ձճսդզսձ 
— Խճջիջ՟՜սճջ ձղ՜ձտ եճխճչՠ՜է զ մճջո ՞էը՜սճջ կ՜ջ-

՞՜ջբզռ... 

՜. 54՜—62՝ Գէճսը ՜շ՜նզձփ Շ՜ջ. ՞էըճռ. Ն՜ը 

ակՠխո եճխճչջ՟ՠ՜ձ ՝՜ակ՜ռճսռ՜ձբ... ՠս զ ի՜կ՜ջձ 
31 ՜շ իճսջձ ՞ՠիՠձսճհձ — [Բ՜ձ.] Ոջ՟սճհ Ակճչո՜հ, 

աճջ ՠպՠո...փ [Մՠժձճսդ.] Ահո բ կ՜ժ՜՞զջ ՞ջճհձ... 

՝. 62՝—8՜ Գէճսը ՠջժջճջ՟փ Շ՜ջ. ՞էըճռ. Թշմզ 

՜շ Քջզոպճո ձ՜ը ՜ոզ հՠժՠխՠռսճհ... ճջտ՜ձ աԱո-
պճս՜թ թճս՜մզռՠձ ՠս ՟՜շձ՜ռճսռ՜ձզռՠձ — [Բ՜ձ.] 

Բ՜ձձ, աճջ ՠպՠո Եո՜հՠ՜ո...փ [Մՠժձճսդ.] Լզձՠէճռ ճմ 

՜ջ՟ՠձ, ՜հէ զ ե՜կ՜ձ՜ժո Մՠոզ՜հզ... 

՞. 68՜—74՝ Գէճսը ՠջջճջ՟փ Շ՜ջ. ՞էըճռ. Մ՜ջ-

՞՜ջբ՜ձ՜հ ա՜սՠպկ՜ձբ իջբզռ Տզպճոզս ՠս Վՠոյ՜-
ոզ՜ձճոզս... տջլ՜ստ ՠս ը՜ջ՜ա՜ձ՜ստ ա՞ՠռճսռ՜ձՠէզ 
ձ՜ը՜՞ճսղ՜ժբ — [Բ՜ձ.] Զզ ՜ի՜փ [Մՠժձճսդ.] Ձ՜հձ 

ձղ՜ձ՜ժբ, դբ ՜հոճտզժ ժ՜ըզձ ՠս ՜շ՜ժռզձ... 

՟. 74՝—6՜ Գէճսը մճջջճջ՟փ Շ՜ջ. ՞էըճռ. Ըձդ՜-

ձ՜հ ոյ՜շձ՜էՠատ ժճջթ՜ձկ՜ձ ՠս ճսոճսռ՜ձբ... զ՝ջՠս 

աըճջ՜ձ, ճջ ՝ձ՜ժզմո զսջ զ՝ջճս աիճչ՜ձզ զ պ՜յճհ 
ՠս հ՜ձլջՠսճհ յ՜ղպյ՜ձբ — [Բ՜ձ.] Ես գկ՝շձՠոռՠձ 

ՠրդձ ժ՜ձ՜հտփ [Մՠժձճսդ.] Ահոճտզժ յ՜պժ՜ձզձ ՜շ 

ձ՜ը՜ձռՠ՜է ՞էըճհձ... 

ՠ. 76՜—82՝ Գէճսը իզձ՞ՠջճջ՟փ Շ՜ջ. ՞էըճռ. Տջ-

պձն՜հ աոզձ՜ժօժ՜հբձ զ՝ջՠս ա՜հ՞սճհ պջպճսձնտ աըօ-

յ՜ձ՜ռՠէճհ... աձ՜ աօջ՜յբո ղ՜ջեզռբ ՠս ՜յՠջ՜ը-

պճսդՠ՜կ՝ ՜շ Աոպճս՜թ ժղպ՜կ՝զռբ — [Բ՜ձ.] Եջ՞ՠ-

ռզռփ [Մՠժձճսդ.] Ե՝ջ՜հՠռՠջբձ՚ ՜ոէզջ՜, ՜հոզձտձ՚ ՠջ-

՞ո... 

ա. 82՝—92՜ Գէճսը չՠռՠջճջ՟փ Շ՜ջ. ՞էըճռ. Ե-

ո՜հզ՜ո պՠո՜ձբ աԱոպճս՜թ զ կՠթ՜ղբձ ՜դճշճն... 
՞ջՠ՜ռ հ՜հոկզժ պՠոէՠ՜ձ ոճսջ՝ձ Բՠշձ՜ջպճո աՀզձ՞ 
՝՜ջճհ՜ժ՜ձ ՝՜ձո — [Բ՜ձ.] Յ՜կզ հճջճսկ կՠշ՜ս դ՜-

՞՜սճջձ Ոազ՜հփ [Մՠժձճսդ.] Զճջ հրջզձ՜ժ հ՜կզ ԾԲ (52) 

դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձ Ոազ՜հ... 

բ. 92՜—101՝ Գէճսը ՠրդձՠջճջ՟փ Շ՜ջ. ՞էըուռ. 

Սժոզ ՜ոպ ՠջժջճջ՟ գձ՟ի՜ձճսջ կ՜ջ՞՜ջբճսդզսձ Ե-



ո՜հՠ՜հ... ՜յ՜ հ՜ծ՜ը ժճջթ՜ձկ՜ձբ զձտՠ՜ձ Սՠձՠ-
տՠջզկ՜հ ՠս աժճջթ՜ձկ՜ձբ ձճջզձ զ իջՠղպ՜ժբձ էզձՠ-
էճռ ՞ճսղ՜ժբ — [Բ՜ձ.] Ես ՠխՠս հ՜սճսջո Ատ՜աճսփ [Մՠժ-

ձճսդ.] Ն՜ը՜ձռՠ՜է կ՜ջ՞՜ջբճսդզսձտձ Զ (6) ՞էճսը 

յ՜պ՜իՠռ՜ս... 

գ. 101՝—9՜ Գէճսը ճսդՠջճջ՟փ Շ՜ջ. ՞էըճռ. Հՠ-

պՠսզ թձձ՟ՠ՜ձ կ՜ջ՞՜ջբճսիսճհ Կճսոզձ ՠս թձձ՟ՠ՜ձ 
Էկ՜ձճսբէզ... իկջձ 19 ՜հձճռզժ, ճջտ ճմ հԱոպճսթճհ, ՜հէ 
չիճսժ՜ռ ի՜ս՜պ՜ձ ՠս աձճո՜ ի՜ջռ՜ձբձ, աժճջճսո-
պձ ոյ՜շձ՜հ — [Բ՜ձ.] Աշ տՠա ակՠթ ՞զջտփ [Մՠժ-

ձճսդ.] Հջ՜կ՜հբ Աոպճս՜թ Եո՜հՠ՜հ, ազ ակՠթ կ՜՞՜-

խ՜դ զ ժճվՠ՜է վ՜հպո պ՜տ՜տզռբ... 

դ. 109՜—17՝ Գէճսը զձձՠջճջ՟փ Շ՜ջ. ՞էըճռ. 

Ն՜ը ՜ոբ դբ ճջյբո ՜ոճջզտձ ՜ոյ՜պ՜ժզռՠձ աՍ՜-
կ՜ջզ՜ ՠս աԳ՜էզէՠս՜հ... ՜ոճջսճռ ՠս Ս՜կ՜ջզճհ ո՜-
ժո ՜ձրջբձճսդՠ՜ձ աժճպճջճսկձ աժճջթ՜ձճսկձ ոյ՜շ-
ձ՜հ — [Բ՜ձ.] Ի ձ՜ըժձճսկձ հ՜կ՜ձ՜ժզ դՠդՠս՜ռ՜ս...փ 

[Մՠժձճսդ.] Հՠպՠսզ ՜հձկ աճջ ՜ո՜ռ զ ձ՜ը՜ձռՠ՜է ՞է-

ըճն... 

ե. 117՝—22՝ Գէճսը պ՜ոձՠջճջ՟փ Շ՜ջ. ՞էըճռ. 

Աձռ՜ձբ հԻոջ՜բէբ ՜շ Յճս՟՜հ, ՜հոզձտձ՚ զ պ՜ոձ ռ-
ՠխզռ ՜շ ՠջժճսո... ո՜չ՜ստ զ ձճռճսձռ ի՜ս՜պ՜էճչտ զ 
Քջզոպճո վջժզձ — [Բ՜ձ.] Վ՜հ, ճջտ ՜շձՠձ ՜ձզջ՜ս ր-

ջբձո...փ [Մՠժձճսդ.] Ս՜ձ՞ՠռ գձդ՜ձ՜հ կզձմՠս ՜շ 3 

իկջձ... 

ե՜. 122՝—36՜ Գէճսը ԺԱ ՠջրճջ՟փ Շ՜ջ. ՞էըճռ. 

Դ՜շձ՜հ ՜շ զսջ Էկկ՜ձճսբէ զ՝ջճս ՜շ ոբջ զսջ... ՜շ՜-
տՠ՜էտձ հ՜ս՜ջբձ ավխղպ՜ռզո, աՠ՟րկ՜հՠռզո, ակճչ՜-
՝՜ռզո, աՠ՞զյպ՜ռզո ՠս ՜հէձ — [Բ՜ձ.] Ես ՠէռբ ՞՜-

ս՜ա՜ձձ...փ [Մՠժձճսդ.] Ի պՠխզ ՞՜ս՜ա՜ձզ Սզկ՜տճո ՠս 

Թբճպճռզո դ՜ջ՞կ՜ձբձ՚ ՝ճհո... 

ե՝. 136՜—9՜ Գէճսը ՠջժճպ՜ո՜ձՠջճջ՟փ Շ՜ջ. 

՞էըճռ. Ահո բ ՞էճսը ըձ՟ճսդՠ՜ձ. Յզոճսոզ Քջզոպճոզ 
հ՜խդճխզձ... գկյզռբ ռձթճսդՠ՜կ՝ աժՠձ՟՜ձզ նճսջո ՠ-
է՜ձՠէճչ հ՜խ՝ՠջ՜ռձ ՜կՠձ՜վջժմզձ — [Բ՜ձ.] Ես ՜-

ոզռՠո. Ոչ ՜կ՝ճը...փ [Մՠժձճսդ.] Յճջե՜կ էռՠ՜է զ տՠա 

պՠո՜ձզռՠո ա՜կՠձ՜հձ... 

ե՞. 139՜—43՝ Գէճսը ՠջՠտպ՜ո՜ձՠջճջ՟փ Շ՜ջ. 

՞էըճռ. Ահո ՞էճսըո բ ՠջժջճջ՟ կ՜ոձ կ՜ջ՞՜ջբճսդՠ-
՜ձ... Բ՜՝ՠէօձ ժճջթ՜ձՠէզ բ զ՝ջՠս աՍօ՟օկ, ՜հձյբո, 

ազ ճմ կ՜ջ՟զժ, ՜հէ ՞՜ա՜ձտ ՠս ՟ՠստ ՜ձպ ՝ձ՜ժզռզձ 
— [Բ՜ձ.] Բՠշձ Բ՜՝զէօձզփ [Մՠժձճսդ.] Բՠշձ զ կ՜ջ՞՜-

ջբզռ ժճմզ կ՜ջ՞՜ջբճսդզսձ... 

ե՟. 143՝—55՜ Գէճսը մճջՠտպ՜ո՜ձՠջճջ՟փ Շ՜ջ. 

՞էըճռ. Ըձդ՜ձ՜հ ձժ՜ջՠէ աժճջթ՜ձճսկձ Բ՜՝զէճձզ... 
իկջ 27 աժճպճջկ՜ձբ վխղպ՜ռսճռ Եաՠժՠ՜սձ ՞ճսղ՜ժբ 
— [Բ՜ձ.] Մՠջլ բ ազ ՠժՠոռբ ե՜կ՜ձ՜ժձփ [Մՠժձճսդ.] 

Ահոզձտձ՚ ժճջթ՜ձկ՜ձձ Բ՜՝զէօձզ... 

եՠ. 155՝—8՜ Գէճսը իձ՞ՠպ՜ո՜ձՠջճջ՟փ Շ՜ջ. 

՞էըճռ. Գջբ ա՜սՠջճսկձ ՠս աժճթձ Մօ՜՝ճս — [Բ՜ձ.] 

Բՠշձ Մօ՜՝ճսփ [Մՠժձճսդ.] Ք՜խ՟ՠ՜ռզձ ՝ՠշձ ՜ձզթՠ՜է 

՝՜ե՜ժզձ... 

եա. 158՜—62՜ Գէճսը չՠղպ՜ո՜ձՠջճջ՟փ Շ՜ջ. 

՞էըճռ. Ց՜ձժ՜հ 1 ի՜կ՜ջ, ազ ՜շ՜տզռզ զ Մճչ՜՝ճս 
՞՜շձ պզջզէ ՠջժջզ իկջ 14 ՜ոբ, դբ. Յՠջզո ՜կո էզձՠ-
էճռ բ — [Բ՜ձ.] Աշ՜տՠ՜ ա՞՜շձփ [Մՠժձճսդ.] Մ՜պՠ՜ձ-

տձ ՠօդ՜ձ՜ոձզռ Սզճդճոզ... 

եբ. 162՜—4՝ Գէճսը ՠրդձՠսպ՜ոձՠջճջ՟փ Շ՜ջ. 

՞էըճռ. Ն՜ը՜պբ աժճջթ՜ձկ՜ձբ Դ՜կ՜ոժճոզ... կճ-
շ՜ռՠ՜էտ ՠձ աԱոպճս՜թ, դբ զ ժշճռ ՜շ Աոպճս՜թ 
՟՜շձ՜ձ — [Բ՜ձ.] Բՠշձ Դ՜կ՜ոժճոզփ [Մՠժձճսդ.] Գզ-

պՠէզ բ, դբ կ՜ջ՞՜ջբճսդզսձ Եո՜հՠ՜հ... 

եգ. 164՝—9՝ Գէճսը ճսդձՠսպ՜ո՜ձՠջրճջ՟փ Շ՜ջ. 

՞էըճռ. Ն՜ը ՜ո՜ռ աժճպճջկ՜ձբ Եօդօ՝՜ռսճռ... 

աձճռճսձռ ՜շ Տբջձ ՟՜շձ՜էճռ ձ՜ը ՜ոբ — [Բ՜ձ.] 

Վ՜հ ՠջժջզ թձթխ՜հզռ...փ [Մՠժձճսդ.] Ն՜ը Լճսպճչզժճո 

Լՠծզօձՠձոզ՜ձ ՠս Մօձպ՜ձճո զ Ն՜զ՝զ՜ չ՜ջժՠձ ՜-

հո... 

եդ. 169՝—75՝ Գէճսը զձձՠսպ՜ոձՠջրճջ՟փ Շ՜ջ. 

՞էըճռ. Ն՜ը ՜ոբ աժճպճջկ՜ձբ Ե՞զյպճոզ ո՜ժո 
դճսէճսդՠ՜ձ ՝ձ՜ժմ՜ռձ... ՠժՠխՠռզձ ի՜կղձմՠ՜է կզ՜-
՝՜ձզձ — [Բ՜ձ.] Բՠշձ Ե՞զյպճոզփ [Մՠժձճսդ.] Խճջիջ-

՟՜յբո ոճսջ՝ձ Բՠշձ՜ջպճո ա՝ՠշ՜ձբ Ե՞զյպճոզ... 

զ. 175՝—9՜ Գէճսը տո՜ձՠջճջ՟փ Շ՜ջ. ՞էըճռ. 

Զճջ ՞էճսը 18 աԵդճչյզճհ ՠս ՞էճսը 19 ա՜սՠջկ՜ձբ Ե-
՞զյպճոզ ադ՜է՜ձ՜ճսկձ ՠս ակՠջժճսդզսձ ՞ՠջես՜ռ — 

[Բ՜ձ.] Ակզ, հճջճսկ ՠկճսպ Թ՜շդ՜ձ...փ [Մՠժձճսդ.] 

Ս՜ձ՞բռ չ՜ջժբ, դբ Ս՜շժրձ բ Ս՜էկ՜ձ՜ո՜ջ... 

զ՜. 179՜—88՝ Գէճսը տո՜ձՠսկզփ Շ՜ջ. ՞էըճռ. 

Դ՜շձ՜հ ՜շ ժճջթ՜ձճսկձ Բ՜՝զէօձզ... Եջջճջ՟՚ իկջ 

13՚ գձ՟՟բկ Աջ՜՝զճհ ՞ճսղ՜ժբ — [Բ՜ձ.] Բՠշձ ՜ձ՜-

յ՜պզ թճչճսփ [Մՠժձճսդ.] ԶԲ՜՝զէճձ՚ ժճմբ թճչ... 

զ՝. 188՝—97՝ Գէճսը տո՜ձՠջժճսՠջրճջ՟փ Շ՜ջ. 

՞էըճռ. Աշ՜ժռզ ՜ոպ ժճպճջճսկձ Եջճսո՜խբկզ ձկ՜ձ 
ժճպճջկ՜ձռ ՜հէճռ ՜ա՞՜ռ աժ՜հճսձ ՠս ավ՜շ՜սճջ 
տ՜ի՜ձ՜հ՜յՠպճսդզսձ ըճոպ՜ձ՜հ — [Բ՜ձ.] Բՠշձ 

լճջճհ պՠոէՠ՜ձփ [Մՠժձճսդ.] Ահոզձտձ՚ ՝ՠշձ Եջճսո՜խբ-

կզ... 

զ՞. 197՝—206՝ Գէճսը տո՜ձՠսՠջէտՠջրճջ՟փ Շ՜ջ. 

՞էըճռ. Ն՜ը ՜ոբ աժճջթ՜ձկ՜ձբ Տզսջճոզ Ն՜՝ճս՞ճ՟ճ-

ձճոճջ՜ս... ՜հո ըճջիջ՟՜սճջ բ ճմ ՞ջ՜ժ՜ձ ՠս ճմ ՝ձ՜-

ժ՜ձ — [Բ՜ձ.] Բՠշձ Տզսջճոզփ [Մՠժձճսդ.] Գզպՠէզ բ, դբ 

Տզսջճո ՠ՝ջ՜հՠռՠջբձ ՠս ՜ոճջՠջբձ ՜ոզ՚ Սօշ... 

զ՟. 206՝—15՝ Գէճսը տո՜ձՠսմճջոՠջրճջ՟փ Շ՜ջ. 

՞էըճռ. Ն՜ը Թբոպճջճո Եսոՠ՝զճո ՠս զ ձճռճսձռ Լՠսճձ 
Ք՜ոդշզճո ՠս Վ՜դ՜յէճո... ա՞ՠիՠձճհ ՟՜պ՜յ՜ջ-
պՠէճռ ՠս ո՜պ՜ձ՜հզ ՠս ավ՜շ՜ռձ ՠջ՜ձՠռՠէճհ — 

[Բ՜ձ.] Աի՜ Տբջ ռջճսՠոռբփ [Մՠժձճսդ.] Ե՝ջ՜հՠռՠջբձ՚ 

յրտբդ, ՜հոզձտձ՚ աճսձ՜հձ... 

զՠ. 215՝—22՜ Գէճսը տո՜ձՠսիզձ՞ՠջրճջ՟փ Շ՜ջ. 

՞էըճռ. Ոջյբո ՞էճսը 12 ա՜շ՜նձճհ ՞՜էոպՠ՜ձ Քջզո-
պճոզ... ժ՜կձ՜ո՜հէզս ՝՜ջժճսդՠ՜ձ Աոպճսթճհ ժ՜ոՠ-



 

էճռտ ձ՜ՠս ժճըՠէճռտ ձ՜ը՜՞ճսղ՜ժբ — [Բ՜ձ.] Աջ՜-

ջ՜ջՠջփ [Մՠժձճսդ.] Ահոզձտձ՚ ի՜ս՜ոպՠ՜ս ՜շձՠո... 

զա. 222՝—34՜ Գէճսը տո՜ձՠսչՠռՠջրճջ՟փ Շ՜ջ. 

՞էըճռ. Ն՜ը բ ՠջ՞ձ ՠջ՜ձՠ՜ռ, ճջճչ ՞ճի՜ձ՜ձ աԱո-
պճսթճհ... ՠս ա՜կՠձ՜հձ ըզոպո ժջզռՠձ զ՝ջՠս ի՜շ՜-
մՠէ ՜շ հՠջժզձո — [Բ՜ձ.] Եջ՞զ ՠջ՞ո ՜հո...փ [Մՠժ-

ձճսդ.] Զճջ րջզձ՜ժ զ Սզօձ, ՜հոզձտձ՚ հՠջժձ՜հզձ... 
զբ. 234՜—40՜ Գէճսը տո՜ձՠսՠօդձՠջրճջ՟փ Շ՜ջ. 

՞էըճռ. Ի ՞էըճհ 24. կզձմՠս ռ՜ոպ գձլՠշՠ՜ռ աչ-
ջբեըձ՟ջճսդՠձբ ՠս աժճջթ՜ձկ՜ձբ պզՠաՠջզ... իջբ՜հտձ 
՜տոճջՠ՜էտ ՠս չ՜ջ՜՞ձ՜էտ ՞՜էճռ ՠձ ՜շ ՠժՠխՠռզձ 
Քջզոպճոզ — [Բ՜ձ.] Ահռ ՜շձբ: [Մՠժձճսդ.] Պ՜պեբ ՠս 
զ՝ջճս ոջ՜ըճխըճխբ... 

զգ. 240՝—50՝ Գէճսը տո՜ձՠսճսդձՠջրճջ՟փ Շ՜ջ. 

՞էըճռ. Յ՜հոկզժ ՞էըճն բ իզձ՞ՠջճջ՟ ի՜պճս՜թ ձ՜ը-

ժզձ ՞էը՜սճջ՜ռ Եո՜հՠ՜հ... ազ ըճղպ՜ձժճսկձ պ՜հ 

ազկ՜ռճսկձ էոՠէՠ՜ռ — [Բ՜ձ.] Վ՜ՙհ յո՜ժզ իյ՜ջպճս-

դՠ՜ձ...փ [Մՠժձճսդ.] Ահոզձտձ՚ չ՜հ իյ՜պ ՠս ճջժջ՜կճէ 

դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձ... 

զդ. 250՝—8՝ Գէճսը տո՜ձՠսզձձՠջճջ՟փ Շ՜ջ. ՞է-

ըճռ. Ն՜ը ՜ոբ ա՜սՠջկ՜ձբ Եջճսո՜խբկզ... ձ՜ը ՜ոբ 

աժճսջճսդՠձբ իջբզռ ՠս ժճմկ՜ձբ իՠդ՜ձճո՜ռ — [Բ՜ձ.] 

Վ՜ՙհ Աջզբէ, Աջզբէ տ՜խ՜տ...փ [Մՠժձճսդ.] Աջզբէ ձղ՜-

ձ՜ժբ՚ աԵջճսո՜խբկ... 

է. 258՜—73՜ Գէճսը ՠջՠոձՠջճջ՟փ Շ՜ջ. ՞էըճռ. Է 

կ՜ջ՞՜ջբճսդզսձ գձ՟՟բկ իջբզռ, ճջտ աժձզ 150 ՜կ՜ռ... 

յ՜պջ՜ոպՠ՜է բ դօվբդ ՠս ՞ՠջՠ՜ձձ իջճհձ — [Բ՜ձ.] 

Վ՜ՙհ ճջ՟սճռ՟ դ՜է՜ձճխ՜ռփ [Մՠժձճսդ.] Վ՜ՙհ իջբզռ, ճ-

ջտ դճխՠ՜է ՠս ՜ջի՜կ՜ջիՠ՜է աըճջիճսջ՟ձ Աոպճսթճհ... 

է՜. 273՜—6՜ Գէճսը ՠջՠոճսձՠսկզՠջջճջ՟փ Շ՜ջ. 

՞էըճռ. Տ՜ոձ ռՠխզռ չ՜հ ՠս ա՜սՠջճսկձ յ՜պջ՜ոպբ... 

յ՜պՠջ՜ակՠէճչ ժճջթ՜ձՠ՜ռ ա՝՜ձ՜ժձ Սՠձՠտՠջզկ՜հ 

— [Բ՜ձ.] Վ՜հ ճջտ զն՜ձՠձ հԵ՞զյպճոփ [Մՠժձճսդ.] 

Ն՜ը Լՠսճձ Ք՜ոդշզճո... 

է՝. 276՜—84՝ Գէճսը ՠջՠոճսձՠջժճսՠջրճջ՟փ Շ՜ջ. 

՞էըճռ. 0ջզձ՜ժ՜ս Եաՠժզ՜ ՝՜ջՠ՞ճհձ դ՜՞՜սճջզ ժջբ 

ադ՜՞՜սճջճսդզսձ Քջզոպճոզ... աը՜խ՜խճսդզսձ ՠս 

աէզ՜ժ՜պ՜ջ ի՜ձ՞ոպճսդզսձ — [Բ՜ձ.] Աի՜ ՜ջ՟՜-

ջճսդՠ՜կ՝ դ՜՞՜սճջբ...փ [Մՠժձճսդ.] Ահոզձտձ՚ Եաՠժզ՜ 

ՠս ձճջզձ ձ՜ը՜պզյձ՚ Քջզոպճո...  

է՞. 285՜—96՜ Գէճսը ՠջՠոճսձՠսՠջրճջ՟փ Շ՜ջ. ՞է-

ըճռ. Սյ՜շձ՜հ աժճջթ՜ձճսկըփ Սՠձՠտՠջզկ՜հ դղձ՜կ-

սճհ եճխճչջ՟ՠ՜ձ Աոպճսթճհ... ՟՜շձ՜հ ՜շ Եջճսո՜-

խբկ, յ՜ղ՜ջՠ՜է ՠս ՜շ ժճջաօխ ժճխճյճսպ՜ռ ՜ոճջ-

սճռ — [Բ՜ձ.] Վ՜ՙհ ճջ ժճխճյպզոփ [Մՠժձճսդ.] Վ՜ՙհ 

տՠա ճչ Սՠձՠտՠջզկ... 

է՟. 296՜—305՜ Գէճսը ՠջՠոճսձՠսմճջոՠջրճջ՟փ 

Շ՜ջ. ՞էըճռ. Ի ժ՜պ՜ջկ՜ձբ Սՠձՠտՠջզկ՜հ հ՜շձբ ՠս 

դըշմզ գոպ ոճչճջճսդՠ՜ձ... ՜ձ՟ ՝ձ՜ժզռզձ ի՜կ՝՜-

ջճստ, հճսղժ՜յ՜ջզժտ, չզղ՜յտ ՠս ՜հէձ, ճջյբո ՜ոբ 

իկջ 11 ՠս իՠպՠսՠ՜էոձ — [Բ՜ձ.] Մՠջլՠռ՜ջճստ 

՜ա՞...փ [Մՠժձճսդ.] Հճսժրձ Լզսջ՜ռզձ ՠս Ք՜ոդշզճո... 

էՠ. 305՜—10՜ Գէճսը ՠջՠոճսձՠսիզձ՞ՠջճջ՟. 

Շ՜ջ. ՞էըճռփ Հջբ՜հտձ ա՜հո չՠջ՜՝ՠջեձ ՜շ ՟՜ջլճսձ 

Եջճսո՜խբկզ... ձճտ՜ ՞ձ՜էճհ ՠձ զ Սզրձ ՜շ հ՜սզպՠ-

ձ՜ժ՜ձ ըձ՟ճսդզսձ — [Բ՜ձ.] Ցձթ՜ ՜ձ՜յ՜պփ [Մՠժ-

ձճսդ.] Ե՝ջ՜հՠռՠջբձ բ՚ ՠբոտճսոտճսկ, ՜հոզձտձ՚ ռձթ՜ո-

ռՠձ... 
էա. 310՜—1՝ Գէճսը ՠջՠոճսճձՠսչՠռՠջճջ՟փ Շ՜ջ. 

՞էըճռ. Եո՜հՠ՜ս ակ՜ջ՞՜ջբճսդզսձ զսջ աՍՠձՠտՠջզկ՜հ 
ի՜ոպ՜պբ... զ լՠշ՜ռձ Սՠձՠտՠջզկ՜հ յ՜ղպյ՜ձՠէ 
ճմ ժ՜ջ՜ռզձ — [Բ՜ձ.] Ի չՠջ՜հ ՜կՠձ՜հձ տ՜խ՜տ՜հփ 

[Մՠժձճսդ.] Ի չՠջ՜հ, ՜հոզձտձ՚ գձ՟՟բկ... 

էբ. 312՜—18՜ Գէճսը ՠջՠոճսձՠսՠրդձՠջճջ՟փ Շ՜ջ. 

՞էըճռ. Եաՠժզ՜ո յ՜պկբ Եո՜հզ ճս ոյ՜շձ՜էզո ՠս 
աի՜հիճհճսդզսձո Ռ՜վո՜ժ՜հ... իջՠղպ՜ժձ ժճպճջբ 
ա՝՜ձ՜ժըձ Սՠձՠտՠջզկ՜հ, ճջ վ՜ըմՠէճչ ոյ՜ձզձ 

հճջ՟սճռձ — [Բ՜ձ.] Զ՞ՠռ՜ս ատճսջլփ [Մՠժձճսդ.] Քճսջլ 

ազ ՜հո բջ ի՜ձ՟ՠջլ ՜յ՜ղը՜ջճսդՠ՜ձ...փ 

էգ. 318՜—33՝ Գէճսը ՠջՠոճսձՠսճսդձՠջճջ՟փ Շ՜ջ. 

՞էըճռ. Սՠձՠտՠջզկ զ հԵջճսո՜խբկբ մճսՠէճչ գձ՟՟բկ 
Թ՜ջ՜տ՜հ... զ ի՜ո՜ջ՜ժ պ՜ըպ՜ժո ՞թ՜՞ջզէ ՠս հ՜-
շ՜ն՜՟ջզէ իջ՜կ՜հՠ՜ռ — [Բ՜ձ.] Յ՜սճսջոձ հ՜հձճոզժփ 

[Մՠժձճսդ.] Ահոզձտձ՚ հ՜կզ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձ Եաՠժզ-

՜...փ 

էդ. 333՝—4՝ Գէճսը ՠջՠոճսձՠսզձձՠջճջ՟փ Շ՜ջ. 

՞էըճռ. Մճջճչ՟՜պ դ՜՞՜սճջձ Բ՜՝ՠէճձզ ՜շ՜տՠ՜ռ 
ա՟ՠոյ՜ձ... հ՜սճսջո զսջ ՠխզռզ ը՜խ՜խճսդզսձ ՠս ծղ-
կ՜ջպճսդզսձ — [Բ՜ձ.] Աշ՜տՠ՜ռ աՄՠջճչ՟՜պ Բ՜-

խ՜ոփ [Մՠժձճսդ.] Ահոզձտձ՚ ՜շ՜տՠ՜ռ դ՜՞՜սճջձ 

աԲ՜խ՟՜պ... 

ը. 335՜—59՝ Գէճսը տ՜շ՜ոճսձՠջրճջ՟փ Շ՜ջ. ՞է-

ըճռ. Աոպ ոժոզ ՠջժջճջ՟ ՞էը՜սճջ կ՜ոձ... ճջտ հճս-
ո՜ռ՜ձ զ Տբջ վճըՠձ աարջճսդզսձ ՠս ռ՜կՠձ՜հձ հ՜խ-
դՠձ ՠս ՜ձռ՜ձՠձ զ՝ջՠս ա՜ջթզս — [Բ՜ձ.] Մըդ՜ջՠ-

ռ՜ջճստ...փ [Մՠժձճսդ.] Հջբ՜հտձ ՠս Հ՜հզկճձ, Հճսժրձ ՠս 

կՠժձզմձ ա՜հո չՠջ՜՝ՠջզձ ՜շ չՠջնձ ձ՜ը՜ձռՠ՜է ՞է-

ըճհ... 

ը՜. 360՜—70՜ Գէճսը տ՜շ՜ոճսձՠսձզՠջրճջ՟փ 

Շ՜ջ. ՞էըճռ. Հ՜կճաՠ՜ռ իջբզռ կ՜ջ՞՜ջՠձ զ չՠջնձ 
ձ՜ը՜ձռՠ՜է ՞էըճռձ... ժ՜կ ա՝՜ջզ ՠս ժ՜կ ամ՜ջ ՜շ-
ձՠէ ժ՜ջՠձ — [Բ՜ձ.] Լշՠռզձփ [Մՠժձճսդ.] Թբճպճջճո. 

Հ՜ոռզձ ՠս յ՜յ՜ձլզռզձ... 

ը՝. 370՝—83՜ Գէճսը տ՜շ՜ոճսձՠջժճսՠջրճջ՟փ 

Շ՜ջ. ՞էըճռ. Խճոպ՜ձ՜հ աՔջզոպճո, ճջ ՠխզռզ 
հճսըպ եճխճչջ՟ՠ՜ձձ... զ կՠխ՜ռ ՜շ Աոպճս՜թ ազձ-
տՠ՜ձո ՟՜ջլճսոռՠձ ազ կզ աձկ՜ձ չջՠեըձ՟ջճսդզսձ 
Աոպճսթճհ վճջլ՜շզռՠձ — [Բ՜ձ.] Աի՜ թ՜շ՜հ զկ գձ-

ժ՜է՜հռ աձ՜փ [Մՠժձճսդ.] Ծ՜շ՜հ ՜հէտ զկ՜ձ՜ձ աՅ՜ժր-

՝՜հ... 



ը՞. 383՝—92՝ Գէճսը տ՜շ՜ոճսձՠսՠջՠտՠջրճջ՟փ 

Շ՜ջ. ՞էըճռ. Ըձդ՜ձ՜հ կ՜ջ՞՜ջբձ հ՜հոկզժ իՠպՠսՠ՜է 
՞էըճն ՜շ՜ջժճսդՠ՜կ՝ ՜ձռՠ՜է ՞էըճհ... Քջզոպճոզ 
՜ջ՟ՠ՜ձռձ ՜շ՜՞ջՠէ ՠս ՜ձպզ ոյ՜ոՠէ յ՜ջպզ ռճս-
ռ՜ձբ — [Բ՜ձ.] Ես ՜հեկ ա՜հո ՜ոբ Տբջ...փ [Մՠժձճսդ.] 

Զզ կզ Իոջ՜բէ զ դղձ՜կՠ՜ռ ըճղպ՜ձկՠ՜է հճսո՜ի՜պզ-

ռզ... 

ը՟. 393՜—400՜ Գէճսը տ՜շ՜ոճսձՠսմճջրճջ՟: 

Շ՜ջ. ՞էըճհ. Մ՜ջ՞՜ջբձ զ ՞էըճհ 41 ՜շ 47 հզսջ՜տ՜ձ-
մզսջ ՞էըճն ՞ջՠդբ աձճհձ գձլՠշձբ... ՠս ատջզոպճձՠ՜հո 
զ կՠխ՜ռ Քջզոպճոզս ճջյՠո ըճոպ՜ռ՜ս, ՜ա՜պբ ՠս 
ի՜ձբ — [Բ՜ձ.] Ես ՜հեկ էճսջ Յ՜ժօ՝ թ՜շ՜հ զկփ [Մՠժ-

ձճսդ.] Յ՜ժօ՝՜ս ժ՜կ Իոջ՜բէզս ՜շ աիճ՞ՠսճջձ... 

ըՠ. 400՜—18՝ Գէճսը տ՜շ՜ոճսձՠսիզձ՞ՠջրճջ՟փ 

Շ՜ջ. ՞էըճռ. Հՠպՠսզ, աճջ զ չՠջնձ ձ՜ը՜ձռՠ՜է ՞է-
ըճհ ՜ո՜ռ աԿզսջճոբ... ՜կՠձ՜հձ էՠաճս ազձտձ յ՜ղ-
պզռբ ՠս կՠթ՜ռճսռբ — [Բ՜ձ.] Զ՜հո ՜ոբ Տբջ Քջզոպճ-

ոզ զկճհ... [Մՠժձճսդ.] Գզպՠէզ բ գոպ ոջ՝ճհձ Հՠջճձզ-

կճոզ, Թբճպճջճդճոզ... 
ըա. 419՜—25՜ Գէճսը տ՜շ՜ոճսձՠսչՠռՠջրճջ՟փ 

Շ՜ջ. ՞էըճռ. Ն՜ը ՜ոբ Աոպճս՜թ, դբ ժճսշտձ Բ՜՝զէր-
ձ՜ռսճռ թ՜ձջ՜ռճսռ՜ձՠձ այ՜ղպրխո զսջՠ՜ձռ... զ 
ձկ՜ձբ ՜ա՜պճսդՠձբ էռճսոռբ զ ձՠջտճհ Կզսջճոզ զկ՜-
ձ՜հ աՔջզոպճո — [Բ՜ձ.] Խճջպ՜ժՠռ՜ս Բՠէ...փ [Մՠժ-

ձճսդ.] Աո՜ռ Աոպճս՜թ զ ձ՜ը՜ձռՠ՜է ՞էըճն... 

ըՠ. 425՝—30՜ Գէճսը տ՜շ՜ոճսձՠսՠօդձՠջրճջ՟փ 

Շ՜ջ. ՞էըճռ. Խճոպ՜ռ՜ս իջբզռ զ չՠջնգձ ՜ձռՠ՜է ՞է-
ըճհձ ավջժճսդզսձ Կզսջճոզս... ակճ՞ո ՠս աի՜ս՜ի՜ջ-
ռճսժո ճմզձմ ձկ՜ օ՞ձՠէճռ, ՜հէ գձ՟ ձկ՜ձ ազնՠէճռ 

ձ՜ը ՜ոբ — [Բ՜ձ.] Էն զ դ՜՞՜սճջ՜ժ՜ձ ՜դճշճհ տճսկ-

կբ...փ [Մՠժձճսդ.] Ահոզձտձ. Ոչ Բ՜՝ՠէօձ կ՜պ՜խ՜-

պճսձժ... 

ըգ. 430՝—8՜ Գէճսը տ՜շ՜ոճսձՠսճսդՠջրճջ՟փ 

Շ՜ջ. ՞էըճռ. Ն՜ը ՜ոբ Աոպճս՜թ իջբզռ ո՜ժո կՠխ՜ռ 
՝՜՝ՠէճձ՜ժ՜ձ ՞ՠջճսդՠ՜ձ... զ ՝՜՝զէրձբ ա՟՜ջլճսկձ 
՜շ՜՞ջՠս ՠս ՜շ ձ՜ ա՞ՠջզո ա՜ջդճսռ՜ձբ — [Բ՜ձ.] 

Ոջտ զ ժճմզտ ՜ձճս՜կ՝ Իոջ՜բէզփ [Մՠժձճսդ.] Ահոզձտձ՚ 

ճջտ ճսձ՜հձ՜՝՜ջ կզ՜հձ ա՜ձճսձձ Իոջ՜բէզ ժջբտ... 

ըդ. 438՜—54՜ Գէճսը տ՜շ՜ոճսձՠսզձձՠջրճջ՟փ 

Շ՜ջ. ՞էըճռ. Խօոզ Քջզոպճո ՠս ՜ոբ. Զզձտՠձբ ՞ճէ 

ոճսջ ՠս ձՠպ գձպջՠ՜է Աոպճսթճհ... Աոպճս՜թ ժՠջ՜ժ-
ջբ կ՜ջկձճչ ՠս ՜ջՠ՜կ՝ զսջՠ՜ձռ ազ ազձտՠ՜ձ ժէ՜ձզ-
ռՠձ — [Բ՜ձ.] Լճս՜ջճստ ժխազտփ [Մՠժձճսդ.] Աձռ՜ձբ ՜-

ոպ հոպճսՠջբ ՜շ ծղկ՜ջպճսդզսձ... 

թ. 454՜—62՝ Գէճսը հզոճսձՠջրճջ՟փ Շ՜ջ. ՞էըճռ. 

Խօոզ Քջզոպճո ՠս ճսոճսռ՜ձբ, դբ աոզձ՜ժօժ՜հձ, ՜հ-

ոզձտձ՚ աիջբ՜հո զձտՠ՜ձ ՜ձի՜ս՜պ... ՜ոբ. Վ՜շբձ 
զձտՠ՜ձռ աիճսջ, ճջճչ հ՜չզպՠ՜ձ չ՜շՠէճռ ՠձ — 

[Բ՜ձ.] Զզձմ բ ՜հո ՞զջտո...փ [Մՠժձճսդ.] Ե՝ջ՜հՠռՠջբձ 

բ՚ Ոսջ բ ՞զջտձ ՜յ՜ի՜ջա՜ձզ... 

թ՜. 462՝—71՜ Գէճսը հզոճսձՠսկզՠջրճջ՟փ Շ՜ջ. 

՞էըճռ. 0ջզձ՜ժ՜ս Ս՜շ՜հզ ՠս Ա՝ջ՜ի՜կճս ըճոպ՜-

ձ՜հ Սզճձզ... կըզդ՜ջբ ըճոպ՜ձ՜էճչ ձկ՜ ա՜ձ՜ջ-
՞ճսկձ ՠս աժճպճջճսկձ դղձ՜կՠ՜ռ — [Բ՜ձ.] Լճս՜ջճստ 

զձլփ [Մՠժձճսդ.] հ՜ձի՜ս՜պ իջբզռ ՟՜շձ՜հ ՜շ իջբ՜հո 

ի՜ս՜պ՜ռՠ՜էո... 

թ՝. 471՜—6՝ Գէճսը հզոճսձՠսՠջժճսՠջրճջ՟. Շ՜ջ. 

՞էըճռփ Խրոպ՜ձ՜հ իջՠզռ ա՜ա՜պճսդզսձ զ ՝՜՝զէր-
ձ՜ժ՜ձ ՞ՠջճսդՠձբ... կ՜ձ՜ս՜ձ՟ զ մ՜ջմ՜ջ՜ձո ՠս զ 
ը՜մզձ ՜ձ՜ջ՞, ազ ՜ձպզ ձ՜ զձտՠ՜ձո ավ՜շ՜սճ-
ջճսդզսձ ՝ճէճջ ՜ղը՜ջիզ յ՜պջ՜ոպբ — [Բ՜ձ.] Աջզ, 

՜ջզփ [Մՠժձճսդ.] Ի ձ՜ը՜ձռՠէճռձ հ՜հպ բ... 

թ՞. 465՝—90՜ Գէճսը հզոճսձՠսՠջՠտՠջրճջ՟փ Շ՜ջ. 

՞էըճռ. Սժոզ գձլՠշՠէ զ չՠջնձ ձ՜ը՜ձռՠ՜է ՞էըճհ 
ամ՜ջմ՜ջ՜ձ՜ռ Քջզոպճոզ... յ՜պճսզ ի՜ս՜պճչ ՠս 
ղձճջիզս զ հ՜հո ժՠ՜ձո, ՝՜հռ զ ի՜ձ՟ՠջլՠէճսկձ վ՜-
շօտ — [Բ՜ձ.] Ոչ ի՜ս՜պ՜ռՠէճռ էջճհ կՠջճհփ [Մՠժ-

ձճսդ.] Ն՜ը ՜հոճտզժ ՜շձ՜ձՠէ ժ՜ջՠձ ճջյՠո ՝՜ձտ 

ա՜ջկ՜ռճխզ... 

թ՟. 490՜—6՝ Գէճսը հզոճսձՠսմճջոՠջրճջ՟փ Շ՜ջ. 

՞էըճռ. Զ՜ջդճսռ՜ձբ աձ՜ըձ՜ժ՜ձ վճտջզժ ՠժՠխՠռզձ 
՜շ ՞ճչճսդզսձ ՠս ռձթճսդզսձ... ձկ՜ձ՜յՠո ՠս զ ՝շ-
ձ՜սճջճսդՠձբ ՠս զ դղձ՜կսճհ աձ՜ յ՜ղպյ՜ձբ — 

[Բ՜ձ.] Գճչՠ՜ ՜կճսէ ճջ ճմ թձ՜ձբզջփ [Մՠժձճսդ.] Սճսջ-

՝ձ Թրկ՜ո ՠս Հճսժրձ ա՜հո ՜շձճսձ աՠջժջ՜սճջ Եջճս-

ո՜խբկբ... 

թՠ. 496՝—502՜ Գէճսը հզոճսձՠսիզձ՞ՠջրճջ՟փ 

Շ՜ջ. ՞էըճռ. Ի ձ՜ը՜ձռՠ՜է ՞էըճն յ՜պկՠ՜ռ ագձ-
մզռ, աը՜խ՜խճսդՠձբ, այ՜հթ՜շճսդՠձբ... աիՠդ՜ձճո 
՜հձրտ աիջբ՜հո իջ՜սզջբ ՜շ Քջզոպճո — [Բ՜ձ.] Ակՠ-

ձ՜հձ թ՜ջ՜սՠ՜էտփ [Մՠժձճսդ.] Ե՝ջ՜հՠռՠջբձ բ՚ Ոչ ՟ճստ 

՜կՠձՠտ՜ձ, ճջտ թ՜ջ՜սզ բտ... 

թա. 502՜—10՜ Գէճսը հզոճսձՠսչՠռՠջրճջ՟փ Շ՜ջ. 

՞էըճռ. Յճջ՟ճջբ աԱոպճս՜թ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ, ազ ՜ջ՟՜-
ջ՜յՠո ժջՠէճչ յ՜պջ՜ոպզռՠձ ազձտՠ՜ձո ՜շ վջ-
ժճսդզսձձ... իճչզստ ձճռզձ ՠխՠձ ի՜կՠջտ, ՜ջ՝ՠռօխտ, 

էզջ՝տ, ՜՞՜իտ — [Բ՜ձ.] Պ՜իՠռբտ ա՟՜պ՜ոպ՜ձձփ 

[Մՠժձճսդ.] Մզձմՠս ռ՜ոպ գձլՠշՠ՜ռ աղձճջի՜ռ... 

թբ. 510՜—6՝ Գէճսը Յզոճսձՠսՠրդձՠջջճջ՟փ Շ՜ջ. 

՞էըճռ. Յ՜ձ՟զկ՜ձՠբ աիջբ՜հո ձՠջժ՜հզ ՠս ՜յ՜շձ-
սճհ, ա՜ջ՟՜ջո կ՜ձ՜ս՜ձ՟ աՔջզոպճո ՜ձ՜ջ՞ՠռզձ... 
զ կզ՜ոզձ աը՜ը՜խճսդզսձ ՠս ահ՜ծ՜ըճսդզսձ ՝՜ջՠ-
՜ռ, չ՜ոձազ ՜կ՝՜ջղպ՜ռ ճմ բ ը՜խ՜խճսդզսձ, ՜ոբ 
Տբջ — [Բ՜ձ.] Աջ՟՜ջձ ժճջձմզ...փ [Մՠժձճսդ.] Աո՜ռ ձ՜-

ը՜աձռՠ՜է ՞էըզ իկջ 9... 

թգ. 517՜—29՜ Գէճսը հզոճսձՠսճսդՠջրճջ՟փ Շ՜ջ. 

՞էըճռ. Աո՜ռ կ՜ջ՞՜ջբձ զ չՠջնձ ձ՜ը՜ձռՠ՜է ՞է-
ըճհ, դբ. Այ՜ղը՜ջօխ իջբ՜հտձ ՜ջ՟՜ջ ՠս ՝՜ջՠ-

յ՜ղպ ՟՜շձ՜էճռ ՠձ... չ՜ոձ ՜հձճջզժ ա՜հձօտ կՠթ՜-

՞ճհձ ըոպ՜ռՠ՜էոձ ՜ջ՟ՠձ ՜ո՜ռՠ՜է ՜շ՜սՠէօտ աձճ-



 

ո՜ հԱոպճսթճհ գձժ՜է՜ձ — [Բ՜ձ.] Ախ՜խ՜ժՠ՜փ [Մՠժ-

ձճսդ.] Ե՝ջ՜հՠռՠջբձ բ՚ Ախ՜խ՜ժՠ՜ ժճժճջ՟՜ս... 

թդ. 529՜—36՝ Գէճսը հզոճսձՠսզձձՠջրճջ՟. Շ՜ջ. 

՞էըճռփ Դ՜շձ՜հ ՜շ ոժզա՝ձ ձ՜ը՜աձռՠ՜է ՞էըճհ, ՠս 

հ՜տջ՜պՠսբ յ՜պ՜ոը՜ձՠէ պջպձն՜ձ՜ռձ իջբ-

զռ...՟ձբ զ կբն ձճռ՜ ՠս Աոպճսթճհ աձճջ կղպձնՠձ՜սճջ 
ճսըպ — [Բ՜ձ.] Աի՜ ճմ բ ժ՜ջծ՜ռՠ՜է լՠշձ Տՠ՜շձփ 

[Մՠժձճսդ.] Ձՠշձ Աոպճսթճհ ժ՜ջճխճսդզսձ... 

ժ. Գէճսը չ՜դոճսձ[ՠջրճջ՟]փ Շ՜ջ. ՞էըճռ. Աո՜ռ 

կ՜ջ՞՜ջբբձ զ չՠջնձ ձ՜ը՜ձռՠ՜է ՞էըճհձ, դբ. Աո-
պճս՜թ Քջզոպճոզս վջժբ աիջէ՜հո... եճխճչճսջ՟ տճ ՜-

կՠձՠտՠ՜ձ ՜ջ՟՜ջտ, վճտջ՜՞ճհձ ՠխզռզ զ ի՜ա՜ջո, ՠս 
՜հէձ — [Բ՜ձ.] Աջզ, էճսո՜սճջՠ՜ Եջճսո՜խբկփ [Մՠժ-

ձճսդ.] Եօդ՜ձ՜ոճսձտձ՚ Լճսո՜սճջՠ՜, էճսո՜սճջՠ՜... 

ժ՜. 547՝—54՝ Գէճսը չ՜դոճսձՠս՜շ՜նձՠջրճջ՟փ 

Շ՜ջ. ՞էըճռ. Քջզոպճո ՜ոբ ազձտՠձբ Ո՞սճչ Սջ՝ճչ. օ-

թՠ՜է, ազ կըզդ՜ջզռբ ՠս ՜ա՜պզռբ... ըձ՟՜էճչ ՠս ճս-
ջ՜ը՜ձ՜էճչ ռձթ՜հ ՠս աԱոպճսթճհ ՞ճի՜ձ՜հ ՠս ղձճջ-
ի՜ժ՜է էզձզ —]Բ՜ձ.] Ո՞զ Տՠ՜շձ զ չՠջ՜ զկփ [Մՠժ-

ձճսդ.] Գջՠ՜ռ ձ՜ը՜ձռՠ՜է ՞էըճն կ՜ջ՞՜ջբձ... 

ժ՝. 554՝—8՝ Գէճսը Կ—ՠսՠջժճսՠջրճջ՟փ Շ՜ջ. ՞է-

ըճռ. Ի ձՠջտճհ պյզ ոզձ՜ժօժ՜հզ ՜ա՜պճսդՠ՜ձ զ 

Բ՜՝զէօձբ ՠս ՟՜ջլճխզ հԵջճսո՜խբկ... Աի՜ Փջժզմ տճ 

՞՜հ ՠս ժճմՠձ աձճո՜ եճխճչճսջ՟ ոճսջ՝ վջժՠ՜էտ զ Տՠ-
՜շձբ — [Բ՜ձ.] Վ՜ոձ Սզօձզ ճմ էշՠռզռփ [Մՠժձճսդ.] 

ԶՍզօձ ՠս աԵջճսո՜խբկ ժճմբ աՠժՠխՠռզձ Քջզոպճոզ... 

ժ՞. 558՝—64՜ Գէճսը չ՜դոճսձՠսՠջՠտՠջրճջ՟փ 

Շ՜ջ. ՞էըճռ. Յ՜խդճսդՠ՜ձռձ Քջզոպճոզ ՠս ՠձդ՜ջ-
ժՠ՜է ՜ա՞՜ռ զձտՠ՜ձ հ՜խդ՜ձ՜ժճխզ ապՠո՜ժձ պՠ-
ո՜ձբ կ՜ջ՞՜ջբձ... ՜հոզձտձ՚ եճխճչճսջ՟ձ տճ զ դղձ՜-
կՠ՜ռ ըճղպ՜ձժՠ՜է ՠս ՜ձլժ՜ռՠ՜է — [Բ՜ձ.] Ոչ բ 

՜հո, ճջ ՞՜հ հԵ՟ճկ՜հփ [Մՠժձճսդ.] Խձ՟ջզ՚ Ոչ ՜ոպ ըր-

ոզ ՠս ի՜ջռ՜ձբ... 

ժ՟. 564՜—9՜ Գէճսը չ՜դոճսձՠսմճջրճջ՟փ Շ՜ջ. 

՞էըճռ. Հջբ՜հտձ չ՜ջժՠձ, դբ ՜հո ՞էճսը բ ՝՜ձ ՠս 
ճսըպ պ՜ոձ ռՠխզռ... Քջզոպճո դճխձՠռՠ՜է Եջճսո՜-
խեկզ ՠս դճխձՠռՠ՜է իջբզռ ճխճջկզռզ ՠս կզ զ հ՜ս՟ձ 

աձճո՜ զ ՝՜ռ լ՞զռբ, ոճհձյբո ոճսջ՝ձ Հՠջճձզկճո, 
Ֆճշՠջզճո, Ա՟՜կճո ՠս ՜հէտ ՝՜աճսկտ — [Բ՜ձ.] Եջ՜ձզ 

դբ յ՜պ՜շզռբզջ աՠջժզձո...փ [Մՠժձճսդ.] Ահոզձտձ, դբ՚ 

ժ՜կ յ՜պ՜շզռՠո ավ՜խ՜ժո ՠջժձզռ... 

ժՠ. 596՜—79՜ Գէճսը չ՜դոճսձՠսիզձ՞ՠջճջ՟փ 

Շ՜ջ. ՞էճսը. Պ՜պ՜ոը՜ձբ ՜ոպ Աոպճս՜թ Եո՜հՠ՜հ 
պջպձնՠ՜ձ՜ռձ ա՟՜պ՜յ՜ջպճսդՠձբ իջբզռ ՠս ՜ոբ, 
դբ. Պ՜պծ՜շձ ձճջզձ ճմ բ Աոպճս՜թ... ձճռ՜ էոբ 
ձ՜ըտ՜ձ ՜խ՜խ՜ժզռՠձ ՠս ՜շձբ, ազ ՞՜հէտ ՠս ՞՜շզձ-
տձ զ կզ՜ոզձ ծ՜ջ՜ժՠոռզձ — [Բ՜ձ.] Խձ՟ջզռՠձ 

ազո...փ [Մՠժձճսդ.] Է լ՜հձ Աոպճսթճհ յ՜պ՜ոը՜ձճխզ 

պջպձն՜ձ՜ռձ Եո՜հՠ՜հ... 

ժա. 579՜—89՜ Գէճսը չ՜դոճսձՠսչՠռՠջրճջ՟փ 

Շ՜ջ. ՞էճսը. Ահո ՞էճսը ձկ՜ձ ձ՜ը՜՜ձռՠէճհ ՠս գձ՟ 

ձկ՜ ձճհձճչ ՜շ՜ջժճսդՠ՜կ՝... ճջտ պՠո՜ձՠէճռ ՠձ 
ա՟զ՜ժճսձո ՜կ՝՜ջղպ՜ռ, ճջճռ ճջ՟ձ ճմ կՠշ՜ձզ ՠս 
իճսջձ ճմ ղզն՜ձզ — [Բ՜ձ.] Եջժզձտ ՜դճշ զկ ՠձ...փ 

[Մՠժձճսդ.] Աոպճսոպ ՜ձհ՜ջկ՜ջ՜յբո... ձՠխ ՟ճսշձ ՠս 

՜ձլճսժ ծ՜ձ՜յ՜ջիձ, ճջ պ՜ձզ զ ժՠ՜ձո ՠս ո՜ժ՜ստ 

ՠձ, ճջտ կպ՜ձՠձ զ ձ՜փ Վ՜ըծ՜ձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

2՜ Ահո զձձՠ՜ժ պՠպջո Եո՜հՠ՜հ ՝՜ձզռ, ճջ հԱէ՜-

վզ՜հբ բ կՠժձ՜՝՜ձՠ՜է գոպ զկ ըձ՟ջճհո ՠժձ զ Կՠո՜-

ջ՜ռզ Պՠպջճո ՜ջտՠյզոժճյճոբձ, ճջ հԵջճսո՜խբկձ 

՝ձ՜ժզ ՜ջ՟ կզ՜՝՜ձճսդՠ՜կ՝, ճջճսկ Տբջ պ՜ռբ ա՝՜-

ջզո. ՜կբձփ 

Յՠպ ՜հձճջզժ ձճհձ ՞ջմ՜ս ՟՜ջլՠ՜է ՠժձ 6 պՠպջ 

կզնձճջ՟ճսդՠ՜կ՝ Եջճսո՜խբկ՜ռզ Կզջ՜ժճո իՠա՜ի՜կ-

՝ճհջ չ՜ջ՟՜յՠպզձ, ճսջ ժ՜հ ՜շՠ՜է ժՠձ՜ռ ՜շ Տբջ 

ի՜ձ՞ճսռՠ՜է բջ ոջ՝՜ժջօձ Պՠպջճո ՜ջիզձփ Տբջ գձ՟ 

ոճսջ՝ո զսջ ՟՜ոՠոռբ. ՜կբձփ Սպ՜ռ՜հ 1816, կ՜հզոզ 16փ 

53՜ Յ՜հեկՠ՜ձո զ ոճսջ՝ տ՜խ՜տզո Եջճսո՜խբկզ, 

զ ՞ՠջ՜յ՜հթ՜շ Ադճշո Սջ՝ճռ Յ՜ժճ՝ՠ՜ձռ ՜ի՜ ՞՜-

խ՜վ՜ջզ ՜հո Մՠժձճսդզսձո Եո՜հՠ՜հ կ՜ջ՞՜ջբզ զ 

Կճսշձբէզճոբ կՠժձՠռՠ՜է, լՠշ՜կ՝ կՠթզ Պրէոճհ ի՜ձ՞ճս-

ռՠ՜է պՠ՜շձ Զ՜տ՜ջզ՜հզ յ՜պջզ՜ջ՞զ հՠպզձ ՜ղ՜-

ժՠջպ՚ Կՠո՜ջ՜ռզ, զ Վ՜ձտ ՞զսխբձ, Պՠպջճո էճժ ՠյզո-

ժճյճոզո զ դզս ՌՄԿԱ (1812), հճսձվ՜ջ ԼԱ ոժոՠ՜է ՠս 

ի՜ոզ ՜հորջ ՜ոպ, զ կ՜ջպզ ԺԸփ 

3՜ Ահձ ՜հո յ՜ձթ՜էզ ՠս ի՜աճս՜՞զսպ ՞զջտ բ զ 

չ՜հՠէո կՠխո՜պճ՞ճջ ՜ձլզձ զկճհ պՠխ՜յ՜իՠ՜ձ Սպՠ-

վ՜ձճո յզպ՜ժ ՠյզոժճյճոզո Զկզսշձ՜հզ լ՜հձՠէճհ՚ 

ո՜ժո տո՜ձ ՜կ՜ս էզձՠէճհ զկ ՜ձ՟ գձ՟ իճ՞ՠսճջ թձճխզձ 

զկճհ՚ Կՠո՜ջ՜ռզ Մ՜ջպզջճո ՜ջտՠյզոժճյճոզձ, ճջ ՠ-

կտ ՝ձզժ կզ՜՝՜ձ էճսո՜իՠխճհո Մ՜հջ Ադճշճհձ Ակՠ-

ձ՜հձ Հ՜հճռ Սջ՝ճհձ Էնկզ՜թձզփ Աջ՟, ըձ՟ջՠկ հՠպ զկ զ 

չ՜հՠէճխ՜ռ՟ ձ՜աՠէՠ՜ռ, ոՠշձ ոզջճչ զ ռ՜ս՜ժռ՜՝՜ջ Ո-

խճջկզո պ՜է զձլ՚ ըխծճհո, ՠս նՠջկ՜՞ճհձ ՜խրդզստ լՠջ 

աձՠջճսկձ ՠս ավջժճսդզսձ ի՜հռՠէհ՜կՠձ՜՞դ՜թ կ՜ջ՟՜-

ոբջ Տՠ՜շձբձ չ՜ոձ զկ ՟՜պ՜յ՜ջպՠ՜է ՠխժՠէճհո: 

Ք՜ձազ ՝՜աճսկ ն՜ձզս ՠս ՟ջ՜կճչտ ի՜ազս ժ՜ջճխ՜ռ՜հ 

զ լՠշո ՝ՠջՠէ զ իՠշ՜սճջ չ՜հջբ՚ Սջ՝ճհ ՜ոպճս՜թ՜-

ժճըձ հԵջճսո՜խբկբ, ՠս հ՜սՠէզ զ ՞՜ձլձ յզպ՜ձ՜սճջ 

՞ջճռ Սջ՝ճհ Ադճշճհձ Լճսո՜սճջմզձ կՠջճհ, ճջ ճմ ՞ճհջ 

՝ձ՜ս ոճհձ ՜հո Մՠժձճսդզսձ ՠս կզձմՠս զ ոճջ՜հո էջճսկձ 

՞՜խ՜վ՜ջճսդՠ՜ձ, աճջ ոպբյ—ոպբյ ՞ջճսդՠ՜կ՝ ըձ՟-

ջբտ զ ՝՜ջՠժ՜կ՜ռ ըճոպկ՜կ՝ ՜ջե՜ձՠ՜ռ ՜ղը՜պ՜-

սճջՠ՜ռ զ ոճհձփ Եջժճս ՜ձլզձտ ՞՜խ՜վ՜ջօտ զ պ՜յ՜-

ձզ ձձնՠռզձ ի՜ձ՞ճսռՠ՜էտ զ Քջզոպճո, ճջճռ Տբջ ճխճջ-

կՠոռզ ՜հռ ՜ջ՜ջՠ՜է իճ՞սճռ ձճռ՜ ՠս զ լՠշձ ՠջջճջ՟զձ 

յո՜ժՠռ՜ս ՜ս՜ջպկ՜կ՝ ՠս ՠի՜ո զ լՠշո զկ հ՜կզ Տՠ-

՜շձ 1816, զ կ՜պՠձզ 16, զ թճչ՜ի՜հՠ՜ռ կ՜հջ՜տ՜խ՜-

տձ Զկզսշձզ՜փ 
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 ՌՄԻԱ — 1772 

ԳՐԻՉ՚ Յճչի՜ձձբո Վ՜ձՠռզփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Ա՝ջ՜ի՜կ Աոպ՜-
յ՜պՠռզփ 

ԹԵՐԹ՚ 162փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԺԴ×12 (Ա, Ե 11, ԺԴ 8)փ ՆԻՒԹ՚ 
դճսխդ, էճսո՜՞թՠջճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 31×19,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ 
ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 35փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզ-
նճսժգ՚ ոպճս՜ջ՜դճսխդ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 2՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջ, 
ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ Գճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ձ՜մ, ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպ, ՟ՠխզձփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջ, ՞ջ՜՟՜ղպգ ըճձ՜սճս-
դզսձզռ ՞ճսձ՜վճըճս՜թփ Կ՜ակզ ՠաջՠջգ՚ կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 2՜—162՝ Ի ըձ՟ջճհ ոջ՝՜ա՜ձ չՠջ՜՟զպճխզ 

՞ՠջ՜իշմ՜ժ պ՜ձձ Սզսձՠ՜ռ պբջ Սպՠվ՜ձձճոզ ՜-
ջ՜ջՠ՜է Հ՜ս՜տճսկձ կՠժձճսդՠ՜ձ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ 
կ՜ջ՞՜ջբճսդՠ՜ձձ Եաՠժզբէզ ձճս՜ոպ Եո՜հՠ՜հ չ՜ջ-
ե՜յՠպզ Հ՜հժ՜աՠ՜ձո պճիկզ 

Տՠո լՠշ. 1240, 81՜—210՝. Ըձթ՜հ՜ժ՜ձ/2՜՝փ 

Յշն՝./2՝—4՜փ ՜—է/4՜—161՝փ Վջն՝./161՝—2՜փ Թճսխդ գձ-

թ՜հ՜ժ՜ձ /162՜փ Պ՜պ՜ոը՜ձզ/162՜՝փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

161՝ (Գջզմ) Թճսզո Հ՜հժ՜աՠ՜ձո պճիկզ ՌՄՁԻԱ 

(1772) կ՜հզո ՜կոճհ չՠջն, լՠշ՜կ՝ Վ՜ձՠռզ կՠխ՜-

յ՜ջպ Յճչի՜ձձՠոզոփ 

1՝ (Սպ՜ռճխզ) Եո՚ Աոպ՜յ՜պՠռզ Ա՝ջ՜ի՜կ 

չ՜խ՟՜յՠպո ա՞զջտո, աճջ ՞ջՠռճսռՠ՜է բզ զկճչ ՜ջ՟ՠ-

՜կ՝, ղձճջիՠռզ իճ՞ՠսճջ ճջ՟սճհ ՠս ՜ղ՜ժՠջպզ զկճհ 

Յճչոՠվ՜հ չ՜ջ՟՜յՠպզձ Հ՜խ՝՜պ՜ռսճհ, ազ գձդՠջ-

ռՠ՜է ՠս չ՜հՠէՠ՜է՚ հզղՠոռբ ապ՜շ՜յՠ՜է իճ՞զո զկ ՜-

շ՜նզ ՜ձկ՜ի Գ՜շզձձ Քջզոպճոզփ Ահո ՠխՠս զ ՌՄԻԳ 

(1774) դճսզձ ՠս իճժպՠկ՝ՠջզ Ժ, զ Սճսջ՝ Էնկզ՜թզձփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 1՝ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Ա՝ջ՜ի՜կ 

չ՜ջ՟՜յՠպփ 
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Նճջ Ջճսխ՜՛հ ՌՂԷ — 1648 

ԳՐԻՉ՚ Ս՜ի՜ժ չջ՟. Ջճսխ՜հՠռզփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Աս՟էբ Ղ՜ջ՜պ՜-
ձբձռփ 

ԹԵՐԹ՚ 315. մ՞ջճս՜թ՚ 1՝—2՜, 314՝—5՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԻԷ×12 
(Ա 11+2, ԻԳ 8, ԻԷ 6)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, 2, 3—գ՚ կ՜՞՜խ՜դփ ՄԵԾՈՒ-
ԹԻՒՆ՚ 27,5×20փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՜՞զջփ ՏՈՂ՚ 25փ 
ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, 
՜ոպ՜շգ՚ ժ՜յճհպ ժպ՜սփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Մ՜պդբճո՚ 2՝փ Կ զ ո ՜ ը ճ -
ջ ՜ ձ ՚ 3՜փ Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 12՝, 206՝փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ -
ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜-
յճհպ, ժ՜ջկզջ, ՟ՠխզձփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճսփ Թ—Ժ 
՟՟.փ 2 (Ա—Բ) + 2 (Գ—Դ), ոպ՜ռճս՜թ 2 ՜կ՝ճխն՜ժ՜ձ դՠջդՠջզ 
գձ՟է՜հձ՜ժզ ՠջժպ՜ժճսկզռ ՠս ՠաջ՜ի՜պճսկզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժ-
ոզսձ, ՝ճէճջ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ Ա՝—Գ՜ «/// ժզո՜կ՜ի 
ՠս ՞ձ՜ռզձփ Դբյ ՠխՠս տ՜ի՜ձ՜հզ... հճջե՜կ ՜ժձ ՜շ՜պ բ, ՜կՠ-
ձ՜հձ կ՜ջկզձձ էճսո՜սճջ ՠխզռզ ///» (Ժ 30—ԺԱ 34)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ժ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ կ՜ղճս՜թ, ՠաջՠջգ՚ տՠջ-
թճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 3՜—12՜ [Մՠժձճսդզսձ Խճջ՜ձ՜ռ Ասՠպ՜ջ՜-

ձզձ] — Մ՜պՠ՜ձտ ՜ոպճս՜թ՜՞զթտ... 

Բ. 12՜—324՜ Նՠջոբոզ ՠյզոժճյճոզ ՠխ՝օջ 

Գջզ՞ճջզ ժ՜դճխզժճոզ Ս՜ժո Ասՠպ՜ջ՜ձզձ Մ՜պդբ-
ճոզ 

Տՠո լՠշ. 1253, 15՜—353՜. Ըձթ՜հ՜ժ՜ձ/12՝—8՜փ 

Ա/18՜—126՝փ Բ/120՝—206՜փ Գ/206՜—264՜փ Դ/264՝—

314՜փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

314՜ Յզղ՜պ՜ժ բ Մՠժձզմո Մ՜[պ]դբճոՠ՜ձ Ասՠ-

պ՜ջ՜ձզձ զ ՟ճսշձ Սջ՝ճհ Էնկզ՜թձզձ Ղ՜ջ՜պ՜ձբձռ 

Աս՟էբ ՠս ի՜սջձ՚ ըրծ՜հ Վ՜էճսձ ՠս կրջձ՚ Ղ՜պ՜հզձ ՠս 

ՠխ՝՜ջռձ ի՜ձ՞ճսռՠէճռ՚ Մզջա՜ը՜ձզձ ՠս ըօծ՜հ Բ՜-

խզջզձ ՠս տՠշձ՚ Զզսցէզը՜ձզձ ՠս ժՠձ՜ժռզձ՚ ըօծ՜հ Ա-

ս՟էբ Հ՜կ՜վ՜ջզձ ՠս կՠթ յ՜յճսձ՚ Ղ՜ջ՜պ՜ձզձ ՠս 

ձճջ՜ ճջ՟ճսձ՚ Յ՜ժճ՝զձ ՠս ոճջ՜ ճջ՟ճհձ ը՜սծ՜հ Աշ՜-

տՠէզձ, ճչ ճտ ճջ գձդՠշձճստ աո՜, էզ ոջպզս. Աոպճս՜թ 

ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ ոճռ՜ ՠս լՠա հզղճխ՜ռ՟ ճխճջկՠոռզ 

Քջզոպճո Աոպճս՜թ կՠջ. ՜կբձփ Ես զձլ՚ Ս՜ի՜ժ չ՜ջ-

՟՜յՠպզո Ջճսխ՜հՠռսճհ կՠժ Ոխճջկՠ՜ ՜ո՜ոնզտ, ճջ ՠկ 

՜ա՞՜ս Ղ՜ջ՜պ՜ձՠռզ, դչզձ ՌՂ ՠս Է (1684)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

Պ՜պ՜շզժ յ՜իյ՜ձ՜ժ Դ՝ Թճսզձ ՌՃԿԷ (1718)—

զձ էճսոզձ ը՜՜ս՜ջՠռ՜սփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 314՜ (Ոսդ՜ձժզսձ, ՠշ՜պճխ) Գզջտո 

Սճսջ՝ Էնկզ՜թձ՜հ բփ 
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 ԺԷ — XVII 

ԳՐԻՉ՚ Սզկճձփ 

ԹԵՐԹ՚ 250. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—4՝, 245՝—9՜փ ՊՐԱԿ՚ 5×1+Ա—
ԻԱ×12 (Ա 11, ԻԱ 3) +4×1փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՞թՠջճչ ՠս էճսո՜՟-
ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 29,8×19փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ-
՞զջփ ՏՈՂ՚ 37փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ը-
պ՜ժ, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 
 
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜-

ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջ, դշմձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ոՠսփ 
ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճսձ՜ռ՜թ, ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջփ Կ՜ակզ 

ժ՜ղզձ՚ կ՜ղճս՜թ, ՠաջՠջգ՚ տՠջթճս՜թ: 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 5՜—245՜ Գջզ՞ճջզ ՜ղ՜ժՠջպզ Եշ՜կՠթզ ՠս 

պզՠաՠջ՜էճհո չ՜ջ՟՜յՠպզ Յճչի՜ձձճս Ոջճպձՠռսճհ, 
ի՜ս՜տՠ՜է Ք՜խճս՜թճհ կՠժձճսդզսձ ոջ՝ճհ Ասՠպ՜ջ-
ձզձ Մ՜դբճոզ (8՝) 

Տՠո լՠշ. 1198, 270՜—456՝. Ց՜ձժձ բ ՞էը՜սճջ/5՜—

6՜փ Ց՜ձժ/6՜—8՜փ 1/8՝—42՝փ Ց՜ձժ/42՝—5՜փ 2/45՜—91՝փ 

Ց՜ձժ/91՝—2՝փ 3/93՜—117՜փ Ց՜ձժ/117՝—8՝փ 4/119՜—46՝փ 

Ց՜ձժ/147՜—8՝փ 5/149՜—89՝փ Ց՜ձժ/190՜—2՝փ 6/193՜—

245՜փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

117՜ Զ՞թրխ ոճջ՜ աՌՌԺԺՃՃՅՅՄՄ («Սզկճձ») ՜-

խ՜մՠկ հզղՠէփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. Բ ժ՜ակ՜ոպ՜շ Թզս ՌՄԽԵ (1796) ր՞ճոպճոզ 

21 իզս՜ձ՟՜ռ՜ս Բ՜խտ՜պռզ ոջ՝՜ա՜ձ ի՜հջձ կՠջ 

28—զձ կՠպ՜ո՜ձ ե՜կզձ վճըՠռ՜ս ՜ր Աոպճս՜թ, ճջճհ 

Տբջ էճսո՜սճջՠոռբ աիճ՞զձ ժՠձ՟՜ձզ ՜խօդտձ կՠջ չՠ-

ջ՜հ էզռզ. ՜կբձփ 

2. 249՝ Աոպճսթճչ դըչզձ ՌՄԽԶ (1797)—զձ իճժ-

պՠկ՝ՠջզ ԺԸ (18)—զձ ոջըձ ժզջբժզ ՞զղՠջ ոըիբդը Ը 

(8)—զձ էճսո ՠջժճսշէփպբ կՠջ Աժճ՝ պըխ՜ձ ՜ղը՜ջտ է-

ժ՜չփ Աոպճս՜թ պ՜ջզ իզղ՜պ՜ժ յ՜իՠոռբփ 

3. Բ ժ՜ակ՜ոպ՜շ Թըչզձ ՌՄԽԶ (1797)—զձ իճժ-

պՠկ՝ՠջզ ԽԵ (25)—զձ ժզջէժզ ՞զղՠջըձ ոըիէդըձ Ը (8) 

ժբոզձ կՠջ ՜շ՜նձճջ՟ Սբփ՜ոպ՜ռզ Ոի՜ձբո չ՜ջթ՜-

յբպըձ չ՜ըծ՜ձՠռ՜չփ Տբջ էճսո՜սճջբ ըոիճքզ ձճջզձփ 

4. Բ ժ՜ակ՜ոպ՜շ Ի չ՜հՠէճսկձ Իակզջռզ Գբճջ՞ 

չ՜ջ՟՜յՠպզձփ 

5. 1՜ (ԺԸ — ԺԹ ՟՟.) Ի չ՜հՠէճսկձ Գբճջ՞ չ՜ջ՟՜-

յՠպզձփ  

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 5՜ Եաՠժզբէ, (՜հ՝ճս՝բձ)փ 
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 ՉՀԴ — 1325 

ԳՐԻՉ՚ իՠխզձ՜ժգփ 
ԹԵՐԹ՚ 308+2—1 (ժջժ. 57, 58, դզմտ 65—67)փ ՊՐԱԿ՚ 

1×1+Ա—ԻԶ×12 (ԻԶ 8)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 26,5×18փ 
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 31փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜-
ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ 
ժ՜ջկզջ ժպ՜սփ Պ՜իյ՜ձ՜ժ՚ 2 (Գ—Դ), դճսխդ, չՠջնզռ, ոպ՜ռճ-
ս՜թ 1 դՠջդզ գձ՟է՜հձ՜ժզ թ՜էճսկզռփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜պդբճոզփ Ժ—
ԺԱ ՟՟.փ 2 (Ա—Բ) ոժա՝զռ, ոպ՜ռճս՜թ կբժ դՠջդզ գձ՟է՜հձ՜ժզ 
ՠջժպ՜ժճսկզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ՝ճէճջ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ 
Կ՜ջ՟՜է՚ Բ՜, Ա՝, Բ՝, Ա՜. «///ազ ՞ջՠ՜է բ, դբ իջՠղպ՜ժ՜ռ զսջճռ... 
ՠպՠո ՜հխ ՠջժճսո ՠխ՝՜ջո///» (Դ, 6—21)փ  

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդզսձ պՠո՜թ, ձճջճ՞ճս՜թ ԺԸ—
ԺԹ ՟՟.փ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ կ՜ղճս՜թ, դզժճսձտգ՚ ծ՜տծտճս՜թփ 

ԾՆԹ. Ձՠշ՜՞ջզ ձժ՜ջ՜՞ջճսդզսձգ պՠո ձ՜ՠս «Շճխ՜ժ՜դ», 
՞զջտ Ա, Վ՜խ՜ջղ՜յ՜պ, 1913, բն 211փ 

 

  

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 1՝ Ց՜ձժ ՞ջտզո կՠժձճսդզսձ Ասՠպ՜ջ՜ձմզձ 

Մ՜ջժճոզ — Աշ՜նզձ. Հ՜ջռզձ ռձ՜հ ՠս ՜ոՠձ... ԽԳ. Ես 

ՠջդՠ՜է յ՜պկՠ՜ռ ՜հձճռզժփ 

— 2՜—308՜ Եջժջճջ՟ ի՜պճջ Մՠժձճսդՠ՜ձ ոջ-

՝ճհ Ասՠպ՜ջ՜ձզո, ճջ գոպ Մ՜ջժճոզ. ՜ջ՜ջՠ՜է 
Բ՜ջոխզ չ՜ջ՟՜յՠպզ (՜հէ լՠշտ, ըճջ՜՞ջզձ ժզռ՚ «՞է 

9 իկջ. 10»)փ 

՜. 2՜—4՜ Ա — [Բ՜ձ.] Հ՜ջռզձ ռձ՜ ՠս ՜ոՠձ. 

Զզ՛ձմ բ ՜հձ...փ [Մՠժձճսդ.] Ոջյբո ՠս ՞ջՠ՜է բ չ՜ոձ ձճ-

ջ՜... 

Ի էճսո՜ձռո, ՜հէ լՠշտ, ՜ջ՜՝՜ժ՜ձ դճս՜ձղ՜ձձՠջճչ ՜-

սՠէ՜ռճս՜թ Ասՠպ՜ջ՜ձզ ՞էը՜կ՜ջձՠջձ ճս պձ՜ի՜կ՜ջձՠջգփ 



՝. 4՜—12՝ Բ — [Բ՜ձ.] Ես ՠժՠ՜է ՜շ ՜ղ՜-

ժՠջպոձ...փ [Մՠժձճսդ.] Տՠո, դբ ճջյբո գոպ ՜ջե՜ձՠ-

՜ռ... 

՞. 12՝—7՜ Գ — [Բ՜ձ.] Ես ՜ձպզ ՠէՠ՜է ՜ձռ՜ձբ-

զձ...փ [Մՠժձճսդ.] Ըոպ ՠջՠսՠէզ պՠոճսդՠ՜ձձ ոճոժ՜էզ... 

՟. 17՜—22՜ Դ — [Բ՜ձ.] Ես զ՝ջՠս ՠկճսպ զ 

պճսձ...փ [Մՠժձճսդ.] Ս՜ժ՜ս ՠս ՟ճսաձ՜տՠ՜ բ ե՜կ՜ձ՜ժ 

ժՠձ՜ռ... 

ՠ. 22՜—6՜ Ե — [Բ՜ձ.] Պ՜պ՜ոը՜ձզ ՠպ ձկ՜ 

Յճի՜ձբո...փ [Մՠժձճսդ.] Ես ազ ՜ո՜ռ, դբ... 

ա. 25՜—9՜ Զ — [Բ՜ձ.] Ես ճջ ճտ ՞՜հդ՜գխՠռճսո-

ռբ ակզ զ վճտջժե՜ձռո...փ [Մՠժձճսդ.] Ըոպ ոճչճջճս-

դՠ՜ձ ՞՜ս՜շզձ ռճսռ՜ձբ ՠս ակՠթճսդզսձ պճսեզձ... 

բ. 29՝—34՝ Է — [Բ՜ձ.] Ես ՠդբ ՞՜հդ՜գխՠռճսոռբ 

ատՠա լՠշձ տճ...փ [Մՠժձճսդ.] Բ՜աճսկտ ՠձ զ կ՜ջ՟ժ՜-

ձբ... 

գ. 34՝—8՝ Ը — [Բ՜ձ.] Զզ ՜կՠձ՜հձ զձմ իջճհ հ՜-

խՠոռզ...փ [Մՠժձճսդ.] Ես ազ հճհե տ՜խռջ... 

դ. 38՝—42՝ Թ — [Բ՜ձ.] Ես ՜ձպզ հ՜ջճսռՠ՜է 

՞՜հ...փ [Մՠժձճսդ.] Ոմ ՞ճհ զձմ իաճջ տ՜ձ ածղկ՜ջպճս-

դզսձձ... 

ե. 42՝—5՝ Ժ — [Բ՜ձ.] Ես կ՜պճսռ՜ձբզձ ՜շ ձ՜ 

կ՜ձժպզ...փ [Մՠժձճսդ.] Սճչճջճսդզսձ բ ՜ոպճս՜թ՜-

յ՜ղպ ՠս ՠջժՠխ՜թ թձճխ՜ռ... 

ե՜. 45՝—51՜ ԺԱ — [Բ՜ձ.] Ես գձ՟ ՠէ՜ձՠէձ ձճջ՜ 

՜ձպզ...փ [Մՠժձճսդ.] Թբյբպ հ՜կՠձ՜հձ ե՜կ... 

ե՝. 51՜—6՝ ԺԲ — [Բ՜ձ.] Եդբ ժ՜կզո ժ՜պ՜ջՠ՜է 

էզձՠէ...փ [Մՠժձճսդ.] Շ՜պ ՠս ՝՜ս՜ժ՜ձ ՠձ կ՜ջ՟ժ՜ձ... 

ե՞. 56՝—61՜ ԺԳ — [Բ՜ձ.] Սժո՜ս ՜ոՠէ ռձ՜ Պՠ-

պջճո...փ [Մՠժձճսդ.] Կ՜ջզ զկձ պժ՜ջ ՠս ժ՜ջծ՜կզպ բ 

՜ա՞ կ՜ջ՟ժ՜ձ... 

ե՟. 61՜—8՝ ԺԴ — [Բ՜ձ.] Ես բզձ զ ծ՜ձ՜յ՜ջ-

իզ...փ [Մՠժձճսդ.] Զ՜կՠձ՜հձ մ՜ջճսդզսձո ՝՜ջզձ ՠս ՝՜-

ջՠջ՜ջձ... 

եՠ. 68՝—76՜ ԺԵ — [Բ՜ձ.] Գ՜ձ հԵջզտճչ...փ 

[Մՠժձճսդ.] Զ՜ձ՜ա՜ձ ՠս ՜ա՞զ—՜ա՞զ չզջ՜ստ... 

եա. 76՜—86՜ ԺԶ — [Բ՜ձ.] Ես հճջե՜կ կՠջլ ՠ-

խՠձ...փ [Մՠժձճսդ.] Բ՜աճսկ ՜ձ՞՜կ յ՜պկՠձ ՜սՠպ՜-

ջ՜ձզմտձ... 

եբ. 86՝—92՜ ԺԷ — [Բ՜ձ.] Ես ճջ ՜շ՜նզձ ՠս աժձզ 

ՠջդ՜հզձ...փ [Մՠժձճսդ.] Մՠթ ՞դճսդզսձձ ՠս ՜ձ՜ծ՜շ 

ոբջձ... 

եգ. 92՜—101՝ ԺԸ — [Բ՜ձ.] Ես զ չ՜խզս ՜ձ՟ջ...փ 

[Մՠժձճսդ.] Ք՜խռձճսէո ՜հո գոպ ժ՜ջթՠ՜ռ ՜ղ՜ժՠջ-

պ՜ռձ բջ... 

եդ. 101՝—8՜ ԺԹ — [Բ՜ձ.] Վ՜ոձ ՜հոճջզժ ՜ոՠկ 

լՠա...փ [Մՠժձճսդ.] Բ՜աճսկ ՜ձ՞՜կ ՞ջՠձ ՜սՠպ՜ջ՜-

ձզմտձ... 

զ. 108՜—17՜ Ի — [Բ՜ձ.] Ես ոժո՜ս ը՜սոՠէ գձ՟ 

ձճո՜...փ [Մՠժձճսդ.] Կ՜ջզ զկձ իյ՜ջպ ՠս վ՜շ՜ոբջ բ 

՜ա՞ կ՜ջ՟ժ՜ձ... 

զ՜. 117՜—23՜ ԻԱ — [Բ՜ձ.] Ես ՜շ՜տՠձ ՜շ ձ՜ 

աճկ՜ձո...փ [Մՠժձճսդ.] Ես ազ ճսձՠէ աձ՜ մժ՜ջբզձ... 

121՜ Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո «Աոպ՜ձօջ՚ ճկձ ա՝՜շձ «ՠս 

հՈջ՟սճհ» կջճպՠ՜է բ, ո՜ժ՜հձ զաճսջ, ազ հ՜հէ րջզձ՜ժզ ՜հո-

յբո բջ. ՝խըճսկձ զ Հրջբ ՠս հՈջ՟սճհ ՠջՠսճսկձ ՜ձի՜պ՜՝՜ջփ 

Մճսձջ (՛) ՟յզջ»փ 

զ՝. 123՜—8՜ ԻԲ — [Բ՜ձ.] Ես կ՜պճսռՠ՜է կզ ճկձ 

զ ՟յջ՜ռձ...փ [Մՠժձճսդ.] Մպ՜սճջ ՠս ՝՜ձ՜ժ՜ձ ժՠձ-

՟՜ձՠ՜ռ... 

զ՞. 128՜—31՜ ԻԳ — [Բ՜ձ.] Ես ՜ոբջ ճսոճսռ՜ձՠ-

էճչ զ չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ՜ձ զսջճսկ...փ [Մՠժձճսդ.] Աոպ 

աժ՜կոձ ՠս ա՞ճջթոձ հ՜ձ՟զկ՜ձբ.. 

զ՟. 131՜—5՝ ԻԴ — [Բ՜ձ.] Ես հՠէ՜ձՠէձ ձճջ՜ զ 

պ՜ծ՜ջբ...փ [Մՠժձճսդ.] Մՠթ ՠս ոտ՜ձմՠէզ բջ պ՜-

ծ՜ջձ... 

զՠ. 136՜—41՜ ԻԵ — [Բ՜ձ.] Ես ալՠա զոժ կ՜պ-

ձՠոռՠձ հ՜պՠ՜ձո...փ [Մՠժձճսդ.] Պ՜հթ՜շ ՠս ՞ՠխՠռզժ բ 

՝՜ջբյ՜ղպ՜ռձ յ՜պՠջ՜ակձ... 

զա. 141՜—5՝ ԻԶ — [Բ՜ձ.] Ես հճջե՜կ պՠո՜ձզ-

ռբջ այխթճսդզսձ ՜սՠջ՜թզձ...փ [Մՠժձճսդ.] Նղ՜ձ ՜սՠ-

ջ՜թճհ, ՜ոբ աձՠշձ... 

զբ. 145՜—53՜ ԻԷ — [Բ՜ձ.] Յ՜հձե՜կ ՠդբ ճտ ՜-

ոզռբ լՠա...փ [Մՠժձճսդ.] Գջբ ՜ոպճս՜թգձժ՜էձ Պ՜ս-

խճո... 

զգ. 153՜—61՝ ԻԸ — [Բ՜ձ.] Բ՜հռ ՟ճստ զ դաՠձսճհ 

՜ձպզ ճսոնզտ ա՜շ՜ժձ...փ [Մՠժձճսդ.] Նկ՜ձճսդզսձ 

դաՠձսճհ կ՜ջ՞՜ջբճսդզսձ բ... 

զդ. 161՝—70՝ ԻԹ — [Բ՜ձ.] Ես բջ Զ՜պզժձ ՝՜-

խ՜ջն՜ժՠջտ...փ [Մՠժձճսդ.] Զ՜պզժ բջ ՜ո՜ռՠ՜է կզ՜հձ 

՜սջձ ՜հձ... 

է. 170՝—81՜ Լ — [Բ՜ձ.] Ես հ՜շ՜նձճսկ ՜սճսջ ՝՜-

խ՜ջն՜ժՠջ՜ռձ...փ [Մՠժձճսդ.] Աշ՜նզձ ՜սջ ա՜հձ ՜ոբ... 

է՜. 181՜—8՜ ԼԱ ՞էճսը — [Բ՜ձ.] Ես կզձմ՟ՠշ ՜-

պեզձ...փ [Մՠժձճսդ.] Մ՜պդՠճո զ դճխճսդզսձ կՠխ՜ռ... 

է՝. 188՜—91՝ ԼԲ — [Բ՜ձ.] Ես ՜ոբ աձճո՜ Յզ-

ոճսո...փ [Մՠժձճսդ.] Սժզա՝ձ ՜շձբ ՜հեկ ծ՜շՠէ 

ապջպկ՜ժ՜ձ՜ռձ... 

է՞. 195՝—203՝ ԼԳ — [Բ՜ձ.] Ես կ՜պճսռՠ՜է ո՜-

ժ՜սզժ կզ...փ [Մՠժձճսդ.] Ոսոպզ ճսո՜ձզկտ, ազ զ ե՜կ 

վճջլճսդՠ՜ձռձ մբ յ՜ջպ դճսէ՜ձ՜է... 

է՟. 203՝—13՜ ԼԴ — [Բ՜ձ.] Պ՜պ՜ոը՜ձզ ՠպ Յզ-

ոճսո ՠս ՜ոբ...փ [Մՠժձճսդ.] Ոջյբոազ ՜ոզռբ, դբ... 

էՠ. 213՜—22՝ ԼԵ — [Բ՜ձ.] Ես չ՜խչ՜խ՜ժզ գձ՟ 

՜շ՜ս՜սպձ ըճջիճսջ՟ ՜ջ՜ջՠ՜է...փ [Մՠժձճսդ.] Զճջ ՜ս-

ջզձ՜ժ ՜հձճջզժ, ճջ իՠխ՞... 

էա. 222՝—30՜ ԼԶ — [Բ՜ձ.] Ես ազձճսճջտձ պ՜ջ՜ձ 

աձ՜...փ [Մՠժձճսդ.] Յճջե՜կ դ՜՞՜սճջ դ՜՞՜սճջբձ զ 

չՠջ՜հ Հշճկ՜հՠռսճռձ... 



 

էբ. 230՝—8՜ ԼԷ — [Բ՜ձ.] Էջ ե՜կ ՠջջճջ՟ ՠս ի՜-

ձզձ աձ՜ զ ը՜մ...փ [Մՠժձճսդ.] Յճչի՜ձձբո չՠռՠջճջ՟ 

՜ոբ աե՜կո ՞զղՠջճհձ... 

էգ. 238՜—49՝ ԼԸ — [Բ՜ձ.] Ես հզձձՠջճջ՟ ե՜կճսձ 

՜խ՜խ՜ժՠ՜ռ...փ [Մՠժձճսդ.] Ահձյբո ճջյբո կ՜ջ՟ ը՜ս-

ոզ ՠս է՜հ... 

էդ. 249՝—58՝ ԼԹ — [Բ՜ձ.] Ես զ՝ջՠս ՠջՠժճհ ՠ-

խՠս...փ [Մՠժձճսդ.] Ոսջ՝՜դձ՚ ժ՜ակճսդզսձ ժ՜կ յ՜պջ-

՜ոպճսդզսձ դ՜ջ՞կ՜ձզ... 

ը. 258՝—74՝ Խ — [Բ՜ձ.] Ես գձ՟ ՜շ՜ս՜սպո կզ-

՜ղ՜՝՜դճսձ ՞՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ...փ [Մՠժձճսդ.] Աոՠձ ճ-

կ՜ձտ, ՠդՠ. Ոջճհ... 

ը՜. 274՝—84՝ ԽԱ — [Բ՜ձ.] Իոժ կՠպ՜ո՜ձ ՜-

ղ՜ժՠջպտձ ՞ձ՜ռզձ զ Գ՜էզէՠ՜...փ [Մՠժձճսդ.] Գջՠո-

ռճստ ՜հեկ գոպ ըճոպկ՜ձձ... 

ը՝. 284՝—90՝ ԽԲ — [Բ՜ձ.] Յ՜ջճսռՠ՜է Յզոճսո 

՜շ՜ս՜սպճսձ...փ [Մՠժձճսդ.] Թբ ճջյբո ժ՜կ հճջճսկ 

պՠխսճն... 

ը՞. 290՝—308՜ ԽԳ — [Բ՜ձ.] Ես ձ՜ ՠջդՠ՜է 

յ՜պկՠ՜ռ ՜հձճռզժ...փ [Մՠժձճսդ.] Հ՜ս՜պձ ՜ղը՜պզ 

՜ոպ ճսձզէ աժՠ՜ձո... ՠս ի՜ձ՟ՠջլՠէճռ ՝՜ջՠ՜ռձ ի՜ո-

ռճստ ղձճջի՜ստձ Տՠ՜շձ կՠջճհ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ, գձ՟ 

ճջճսկ Հ՜սջ ՠս Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ չ՜հՠէբ վ՜շտ, յ՜պզս ՠս 

զղը՜ձճսդզսձ ՜հեկ ՠս կզղպ ՠս հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. 

՜կբձփ 

Տՠո պյ. «Մՠժձճսդզսձ ոջ՝ճհ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ, ճջ գոպ 

Մ՜ջժճոզ. ՜ջ՜ջՠ՜է ՠջ՜ձՠէսճհձ Բ՜ջոխզ ղձճջի՜էզ չ՜ջ՟՜-

յՠպզ Ճճձ ժճմՠռՠէճհ...», Կճոպ՜ձ՟ձճսյրէզո, 1826փ Ի պ՜ջ՝ՠ-

ջճսդզսձ լՠշ՜՞ջզ, իջ՜պ՜ջ՜ժճսդՠսՠ՜ձ կբն ոպճջ՜՝՜ե՜-

ձճսկձ գոպ Մ՜ջժճոզ Ասՠպ՜ջ՜ձզ ՞էճսըձՠջզփ 

308՜ (Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ իՠխզձ՜ժզ) Շձճջ-

ի՜ստձ... զ ՞էճսը ի՜ձՠ՜է ժ՜պ՜ջՠռզ ՠո՚ էճժ ՜ձճսձ 

չ՜ջ՟՜յՠպո Բ՜ջոՠխ, աՄՠժձճսդզսձ ոջ՝ճհ Ասՠպ՜ջ՜-

ձզո ճջ գոպ Մ՜ջժճոզ ճջմ՜վ ՜նճխՠ՜ռ ՠս ա՜սջ՜ռճհռ 

պ՜էճչ կՠա կզպո ՠս ՝՜ձո Հճ՞զձ Սճսջ՝ Աոպճս՜թձ ծղ-

կ՜ջզպ: Վ՜ոձ ճջճհ, ՜խ՜մՠկ ա՞իջ՜սխո՟ ՝՜ձզ ՠս ագձ-

դՠջռ՜սխո՟ ոճջզձ պ՜շզ հզղՠէ ակՠա զ ՝՜ջզ թձ՜սխ՜ստ, 

ա՜ջկզստ ՠս ՠջ՜ըպ՜սճջ՜ստձ կՠջճչտ, ազ կՠթ պ՜ե՜ձ-

կ՜կ՝ ՠս հճէճչ ՜ղը՜պճսդՠ՜կ՝ ՠխՠս աջ՜ս ոճջ՜փ Ես 

ճջտ ՞ջբտ աո՜ժ՜ս ՝՜ձո ՠս հզղՠռբտ ակՠա զ ՝՜ջզձ, 

՞ջՠոնզտ ՠս ՟ճստ զ ՞զջձ ժՠ՜ձռ ՠս հզղՠ՜է էզնզտ զ կզղպ 

՝՜ջսճհձ Աոպճսթճհ, ճջ բ ՜սջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ  

Աջ՟, ՠխՠս չծ՜ջ ՜հոջ Մՠժձճսդՠ՜ձ զ դ՜՞՜սճջճս-

դՠ՜ձձ Լՠսճձզ՚ ճջ՟սճհ Ասղձզ, ձճջգձթ՜հ ՠս ՟ՠշ՜՝ճհո 

կ՜ձժ՜ձձ հճհե ՠջժՠխ՜թզ ՠս ՜ոպճս՜թ՜ոզջզ, աճջճհ 

ադ՜՞՜սճջճսդզսձձ հ՜խ՜՞ո պխ՜հճսդՠ՜ձձ զսջճհ ըձ՜-

կՠձ ՠս իճ՞՜ձ ՠջՠտ կՠթ՜՞ճհձ ՠս վ՜շ՜սճջ զղը՜ձտձ. 

ՠջժճս ՠխ՝՜ջտձ ի՜ջ՜ա՜պ՚ յ՜ջճձ Ասղզձ ՠս յ՜ջճձ 

Կճոպ՜ձ՟զձ, ճջտ ՜ոպզծ՜ձ՜ս Աս՜՞ յ՜ջճձ ՠս Գճսձ-

՟ճսոպ՜յէ ժճմզձ: Ես ՠջջճջ՟ձ յ՜ջճձ՚ Հՠդճսկ Նխջռզ, 

ճջ ը՜շձՠ՜է ՠս կզ՜ռՠ՜է բ գձ՟ ձճո՜, ճջյբո կզպտ 

գձ՟ իճ՞զ ՠս գձ՟ կ՜ջկզձ. ճսխխՠէճչ ա՝ճէճջ պճսձձ ՜ջ-

տճսձզ զ ՝՜ջզձ ճջյբո ՝՜ջզ կզպտձ՚ աիճ՞զձ ՠս ակ՜ջ-

կզձձ: Զճջո պ՜ռբ Քջզոպճո Աոպճս՜թ ադ՜՞՜սճջձ ՠս 

աոճտ՜ պճիկ՜ստ ՠս ա՜ջկզստ զսջՠ՜ձռ ՜հոկ ՜ղը՜ջիզ 

ՠս ՠժ// (308՝)ՠխՠռսճհ զսջճհ ոջ՝ճհ կզղպ ՠս ի՜ձ՜յ՜ա 

ՠս գձ՟ՠջժ՜ջՠոռբ ըապբջճսդզսձ ոճռ՜ ՜ձռ՜ձՠէճչ ի՜ս-

ջբ հճջ՟զ կզձմՠս զ ՞՜էճսոպձ զսջ կզսո՜ձ՞՜կփ Ես ՞ջՠ-

ռ՜ս ո՜ զ չ՜ձո, ճջ ժճմզ Մ՜ղժճսճջ, զ ի՜հջ՜յՠպճս-

դՠ՜ձձ պՠ՜շձ Կճոպ՜ձ՟ՠ՜ ժ՜դճխզժճոզ Դջ՜աջժՠռ-

սճհ: Ոջ ՝՜աճսկ ՜ղը՜պճսդՠ՜կ՝ ն՜ձ՜հ ՠս իձ՜ջզ աը՜-

խ՜խճսդզսձ ՜հոկ ՜ղը՜ջիզ, ճջ ՠս կզձմՠս զ Մոջ ՜շ 

ոճսէտ՜ձձ ՜ձլ՜կ՝ ՜ձլզձ ՞ձ՜ռՠ՜է՚ ճմզձմ ի՜կ՜ջՠէճչ 

ա՜ղը՜պճսդզսձ, դբյբպ թՠջ ՠս պժ՜ջ բջ կ՜ջկձճչ ՠս 

աըճջճսդզսձ ՠս ա՟՜շձճսդզսձ ձճջ՜ զ ժ՜ժխճսդզսձ ՠս զ 

տ՜խռջճսդզսձ հՠխ՜ղջնՠ՜է վճըՠ՜ռ, աճջո պ՜ռբ աո՜ 

Քջզոպճո գձ՟ ՠջժ՜հձ ՜սճսջո ՠժՠխՠռսճհ զսջճսկ ոջ՝ճհփ 

Ես բջ զ ե՜կ՜ձ՜ժզո հ՜հոկզժ չՠջ՜ժ՜ռճս ՠս ՜շ՜նձճջ՟ 

ոճսջ՝ ճսըպզո պբջ Հ՜հջ՜յՠպ ՠյզոժճյճո՚ ՜հջ իՠա 

ՠս ՝՜ջբ՝՜ջսճհ, ճջ ՝՜աճսկ ըձ՜կ՜ստ ըձ՜կբջ ակՠա ՜-

կՠձ՜հձ կ՜ջկձ՜սճջ յզպճհզստ ՠս զ՝ջՠս աի՜հջ իճ՞ՠսճ-

ջ՜յբո զ չզղպո ՠս զ պջպկճսդզսձո ովճվբջ ՠս կըզ-

դ՜ջբջ: Վ՜ոձ ճջճհ ՜խ՜մՠկ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ ճջտ ի՜ձ՟զ-

յզտ ՜հոկ ՞ջճհ, հզղՠռբտ աո՜ զ ՝՜ջզձ ՠս ըձ՟ջՠռբտ 

հԱոպճսթճհ, ազ գոպ պջճռձ ՠս ՝՜ջզ ժ՜կ՜ռձ զսջճռ, աճջ 

՜շ կՠա ռճսռՠ՜է բ, պ՜ռբ ոկ՜ ՜ոպ ի՜ջզսջ՜յ՜պզժ ՠս 

՜ձ՟ զսջ ՠս թձճխ՜ռձ զսջճռ ժՠ՜ձոձ հ՜սզպՠձզռ յ՜ջ-

՞ՠսՠոռբփ Ես բջ դզս Հ՜հճռ ՉՀԴ (1325)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. (Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ) Ա՜ (ԺԷ ՟., ձրպջ-

՞զջ) Է, Մ՜ջզ՜կ ժճհո ոջ՝ճսիզ, 

Բ՜ջՠըրո էՠջ Տՠ՜շձ Յզոճսոզ, 

Ես ազո վջժՠ՜ հ՜հո չպ՜ձ՞զ, 

Ոջ հճհե ձՠխզկ կպ՜ռ ՜ըպզփ  

2. 1՜ (ԺԷ ՟., ՝ճէճջ՞զջ) Տբջ Դ՜սզդփ 

3. 1՜ Աջ՜՝՜պ՜շ հզղ՜պ՜ժ՜՞ջճսդզսձփ 

4. 1՜ (1685—զռ ՜շ՜ն, ձրպջ՞զջ) Նճս՜ոպ Աձ՟-

ջՠ՜ո չ՜ջ՟՜յՠպ չՠջնզձ յ՜պ՜իրխ ոճջզձ ՞ջճհոփ 

5. 1՜ (1685 դ., ձրպջ՞զջ) Աձ՟ջՠ՜ո չ՜ջ՟՜-

յՠպձ, ճջ վճըՠռ՜ս ՜ոպզ ժՠձ՜ռո, բջ դճսզձ ՌՃԼԴ 

(1685) ոՠյպՠկ՝ՠջզ ՜կոճհ ԺԸփ 

6. 1՜ (ԺԷ—ԺԸ ՟՟., ձրպջ՞զջ) Ես ՠո՚ Ճճձ Կ՜ջ՜-

յՠպո, ճջ ՜ձյզպ՜ձ թ՜շ՜հձ ՠկ Աոպճսթճհ, զ Կճո-

պ՜ձ՟ձճսյօէզո, օջզձ՜ժՠռզ ա՞զջտո ա՜հոփ 

7. 198՝ (ԺԷ ՟., ձրպջ՞զջ) Յզղՠռբտ աՄ՜տջ՜ժ, հզ-

ղՠռբտ աՄ՜տջ՜ձփ 

8. 308՝ (ԺԸ ՟., ձրպջ՞զջ) Եո՚ կջՠռզ Կ՜խՠռզ 

կ՜ի՟ՠոզփ 



ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜ Նճս՜ոպ թ՜շ՜հփ Յզոճսոզ Քջզոպճ-

ոզ թ՜շ՜հփ Սրջ՜ձ, ծ՜շ էճոճհձփ 308՝ Ահորջ, Տբջ, ճչ 

կՠջ ճչ հզո ՜հո ՠ ՟ճսոպ ՜ոզ կՠջճհ վջժզձ ժ՜ջ՟՜ռփ 

1315 
Ժ Ո Ղ Ո Վ Ա Ծ Ո Յ  

 ԺԴ — XIV 

ԳՐԻՉ՚ Յճչի՜ձձբո ՜ջտ՜հՠխ՝՜հջ, Յ՜ժճ՝փ ՍՏԱՑՈՂ՚ Յճչ-
ի՜ձձբո ՜ջտ՜ՠխ՝՜հջփ 

 

ԹԵՐԹ՚ 451. մ՞ջճս՜թ՚ 20՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԼԹ×12 (Ա, ԺԸ, ԻԹ՚ 8, 
Զ, ԺԲ, ԻԹ 10, ԺԱ, ԺԵ, ԼԲ, ԼԳ, ԼԹ 11, Դ, Ե, ԺԷ 14)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ 
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 34,5×25փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 
35փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ո-
պ՜շգ՚ ոՠս ժպ՜ս, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 1՜: 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. դՠջդՠջգ դճսէ՜ռ՜թ, ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջփ 
Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ կ՜ղճս՜թ, ՠաջՠջգ՚ տՠջթճս՜թ, դզժճսձտզ ոպճջզձ ՠս 
չՠջզձ կ՜ոՠջգ՚ ի՜ս՜ձ՜՝՜ջ՚ ԺԸ ՟. ձճջճ՞ճս՜թ (ձճջճ՞ճս՜թ կ՜-
ոՠջգ տՠջթճս՜թ)փ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 1՜՝ Մՠժձճսդզսձ Գճջթճռձ ծ՜շզռ հճջ՟ճջ՜-

ժ՜ռձ ա՜սջճսդՠ՜ձ ի՜կ՜շ՜սպ ՜հո բ — Ա. Յ՜խ՜՞ո 

ճմ հ՜յ՜խՠէճհ զ կժջպճսդՠձբ... ԾԵ. Վ՜ոձ Պ՜սխճոզ ՜-

շ՜տՠէճհփ 

Ա. 2՜—5՝ Պ՜պկճսդզսձ հ՜խ՜՞ո կ՜պզձ ոջ՝ճհ 

՜շ՜տՠէճհձ Պՠպջճոզ ՠս ՝ՠջկ՜ձձ զ Հշճկբ զ Հ՜հտ — 

Յ՜կզ Նզժզ՜ց՜սշ՜հ ժ՜հոՠջ Յճսձ՜ռ... հ՜սզպՠ՜ձո 

հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ 

Բ. 5՝—9՜ [Յ՜խ՜՞ո Վ՜ջ՜՞՜ Սճսջ՝ Խ՜մզձ] 

1. 5՝—8՜ Եջ՜ձՠէճհ ոճսջ՝ ի՜սջձ Մճչոբոզ Խճ-

ջՠձ՜ռճ Քՠջդճխզ զ Սճսջ՝ Հշզվոզկՠ՜ձռձ ՞՜էձ զ 
Հ՜հո ՠս հ՜խ՜՞ո Սճսջ՝ ը՜մզձ, ճջ զ Վ՜ջ՜՞ ռճսռ՜ս 
— Ի ծ՜ի յ՜պկճսդՠ՜ձռ ՝՜ակ՜ռ կ՜պՠձ՜՞ջ՜ռձ... 

2. 8՜—9՜ Պ՜պծ՜շ Վ՜ջ՜՞՜հ ոճսջ՝ ը՜մզձ — 

Ոս յ՜ջթզկտ գձթի՜ձճսջ ի՜ս՜պ՜ռՠ՜էտ... 

Գ. 9՝—20՜ Նՠջ՝ճխՠ՜ձ յ՜պկ՜՞ջ՜՝՜ջ ՜ո՜-

ռՠ՜է ոջ՝՜ա՜ձ ՠյզոժճյճոզ ՠս չ՜ջ՟՜յՠպզ պբջ 
Կ՜ջ՜յՠպզ Ս՜ոձառսճհ, զ ըձ՟ջճհ իճկ՜աձՠ՜ ՠխ-

՝՜սջ ծ՞ձ՜սճջզ Յ՜խ՜՞ո չ՜ջճսռ ՠս կ՜իճս՜ձ ոճսջ՝ 
ՠս ՠջն՜ձզժ չ՜ջ՟՜յՠպզձ Մՠոջճ՝՜ դ՜ջքկ՜ձմզ ՠս 

էճսո՜սճջմզ — Աձլճսժ ՝՜խլ՜ձ՜ռ ծղկ՜ջզպ ոզջճհ տճ 

ծկէբ աոզջպ զկ... 

Դ. 21՜—59՝ Խ՜սոտ Բ՜ջոխզ ՠյզոժճյճոզ Կՠ-

ո՜ջճս Կ՜յ՜՟ճչժՠռսճհ գձ՟՟բկ ՜հձճռժ, ճջտ դՠջ՜-
ռճսռ՜ձՠձ ավ՜շո Ոջ՟սճհ Աոպճսթճհ տ՜ձ աՀ՜սջձ ՠս 
զնճսռ՜ձՠձ աՀճ՞զձ Սճսջ՝ զ իձ՜ա՜ձ՟ճսդզսձ ՠս ի՜-
ս՜ո՜ջՠձ գձ՟ ի՜ս՜ո՜ջճսդզսձ ՜ջ՜ջ՜թճռ — Գճչՠռզ 

ՠո ավճհդ հ՜սե՜ջճսդՠ՜ձ ճսոճսկձ՜ոզջճսդՠ՜ձ տճ...ՠս 

ճմ ՝ղըբ ՜ջպ՜ոճստ պջպկճսդՠ՜ձ հ՜ձլ՜ձռ ճկ՜ձռ զ 

պՠոէՠ՜ձ ՜ձ՟ պժ՜ջ՜ի՜ս՜պզռձ, ՜հէ ռ՜կ՜տՠռ՜ս 

///(չջն. դՠջզ. պՠո լՠշ. 1798, 338՜—406՝)փ 

Ե. 60՜—452՜ [Մՠժձճսդզսձ Գճջթճռ ՜շ՜տՠէճռ] 

— (ոժ. դՠջզ) /// Ղճսժ՜ո կզ՜հձ բ գձ՟ զոփ Իոժ ՜շ Կճջձ-

դ՜ռզոձ ՞ջՠէճչ չ՜ոձ ոճջ՜ ՜ոբ... ՠս հ՜ձժճի՜ժ ձ՜ս՜-

ի՜ձ՞զոպձ ի՜ո՜ձՠէ ՠս ըճոպ՜ռՠէճռ ՝՜ջճսդՠ՜ձռձ 

ոզջՠէՠ՜ռձ Աոպճսթճհ ի՜ձ՟զյՠէփ 

— 452՜՝ Ախՠջո ձճջճ՞ճխզ — Յ՜կզ չՠռ ի՜ա՜ջՠ-

ջճջ՟ իզձ՞ի՜ջզսջՠջճջ՟զ ՜շ՜նձճջ՟զ... հ՜ղը՜ջիձ 

ժՠձ՟՜ձՠ՜ռ, ճջ բ ՠս ՠխզռզ ՜սջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձո հ՜-

սզպՠձզռ (իկկպ. լՠշ. 1316 ՠս պյ. «Մՠժձճսդզսձ Գճջ-

թճռ ՜շ՜տՠէճռ ըկ՝՜՞զջ ՜ջ՜ջՠ՜է ձ՜ըձՠ՜ռ հՈոժբ՝ՠ-

ջ՜ձբ ՠս հԵվջՠկբ», Վՠձՠպզժ, 1839)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

452՝ (Գջմզ) Զ՜ոպճս՜թյՠպ՜ժ՜ձձ, դե ազձմ ՠջ-

՝ետ զռբ... կ՜տճսջ կպ՜ստ ՠս ՝՜աժ՜պ՜ջ՜թ յ՜խ՜պ՜-

ձ՜ստ ի՜հՠէճչ աԱոպճս՜թ, հզղՠռբտ ատջզոպճո՜ա՞ՠ՜ռ 

աՠջժջճջ՟ Լճսո՜սճջզմձ կՠջ՚ աԳջզ՞ճջզո աիՠպՠսճխ ոջ-

՝ճհձ Գջզ՞ճջզ, ա՜ձ՞զսպ ի՜հժ՜ա՜ձռո աէճսո՜սճջ կ՜ջ-

՞՜ջպզո այ՜պծ՜շձփ Թՠջՠսո ՠս ազո ա՝՜ակ՜կՠխո՚ 

աԿզսջ՜ժճո, ճջ ՝՜աճսկ ՜ղը՜պՠռ՜հ զ հ՜յո, ո՜ժո ՜ձ-

հ՜ջկ՜ջ ՠս ըիջդձ զ դ՜ջ՞կ՜ձճսդզսձո իշՠպճջզձ հճս-

ձ՜ժ՜ձզ, ճջ ՠս ն՜ձ՜ռզ հՠջզսջՠէ կզ՜հձ ճմ հ՜սՠէճսէ ՠս 

ճմ յ՜ժ՜ոՠռճսռ՜ձՠէ հ՜ոպճս՜թ՜ղճսձմ ՝՜ձզռձ, զոժ ՠ-

դբ չՠջ զ չՠջ ՞ճէճչ ոճջ՜ ՜հո կ՜ժ՜ռճսդզսձ տ՜ձ ակՠջ 

պՠոճսդզսձ, ՠս յ՜ժ՜ո զձմ ժ՜կ ՜հէ՜պ՜ջ՜ա ՠխՠս, ՜-

խ՜մՠկ մէզձՠէ կՠխ՜՟զջ...: Ըձ՟ ճջո ՠս աոճսջ՝ չ՜ջ՟՜-

յՠպձ կՠջ՚ աԳեճջ՞ ա՟զպ՜յՠպձ Հ՜հճռ, աիճչզսձ ՝՜ջզ 

ՠս ա՞՜ոպ ՠս ակ՜ջ՟՜ոբջ իճ՞զձ ՠս ա՜ձ՟ջ՜ձզժ կՠջճհ 

ժջդ՜չ՜ջե ՠս իջ՜ի՜ձՠխռ ՜ղ՜ժՠջպճսդՠ՜ձփ Զը՜մ՜-

ժզջձ՚ Գՠճջ՞ կ՜ժ՜ձճսձ Մՠխջ ժճմՠռՠ՜էձ, չ՜ոձ ազ հճջ-

՟ճջզմ ՠխՠս կՠա զ ոժա՝՜ձձ ՠս դՠէ՜՟զջ զ ժ՜պ՜ջկ՜ձո 

ոճջ՜փ 

352՜ Զոջ՝՜ոձՠ՜է ՜ջիզՠյզոժճյճոզ պբջ Յճչ-

ի՜ձձեո ՠխ՝՜հջ ՜ջտ՜հզձ Հՠդկճհ ՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ Տբջ, 

ճչ ոճսջ՝ ՠխ՝՜ջտփ Ես աէռՠ՜էո կՠխ՜ստ՚ Յ՜ժճ՝ ՞ջզմո ՠս 

աՠխ՝՜հջձ զկ՚ Կճոպ՜ձ՟, ճջ հ՜հոկ ՜կզ ոյ՜ձ՜ս հ՜-

ձ՜սջզձ՜ռ, ՜խ՜մՠկ ոջպզ կպ՜ստ հզղՠէ զ ոճսջ՝ հ՜-

խ՜սդտդ լՠջ, ՠս Աոպճս՜թ ալՠա հզղՠոռբփ 

454՝ Զհՠպզձ ՞ջճխ ոճջ՜` աՅ՜ժճ՝ ՠս աթձ՜սխոձ 

զկ ՠս աՠխ՝՜հջձ զկ՚ Կճոպ՜ձ՟, ճջ հ՜հոկ ՜կզ ոյ՜ձ՜ս 

հ՜ձ՜սջզձ՜ռ, հզղՠէ ՜խ՜մՠկ զ Տբջ, ճչ ՜ոպճս՜թ՜ոբջ 

ոճսջ՝ ի՜ջտ ՠս ՠխ՝՜ջտփ 

1՝ (Սպ՜ռճխզ) Զո՜ժ՜սճսո ՞ջճխ ՠս ապ՜շզո 

ոպ՜ռճխ՚ աՅճչի՜ձձբո ՠյզոժճյճո ՠս աթձ՜սխոձ զկ 



 

թձ՜սխ՜ստ ձճռ՜ հզղՠոնզտ զ Քջզոպճո, ճչ ոճսջ՝տ Աո-

պճսթճհփ 

5՝ Ոջտ գձդՠշձճհտ հզղՠռբտ` ապ՜շ՜յՠ՜է Պ՜ձ-

պ՜էՠճձ, ազ ՝՜աճսկ ՜ղը՜պճսդՠ՜կ՝ ի՜ձզ ա՟՜ հ՜ջ-

ժՠխ՜ռ Սջ՝ճհձ Սճվզ՜ ՠս դ՜ջ՞կ՜ձՠռզ զ հճսձ՜ժ՜ձբձ 

զ ի՜հ էՠաճս լՠշ՜կ՝՚ ՜սջիձՠէճհձ Յճչոեվ՜հփ Ըձ՟ ձկզձ 

ՠս ահՠպզձ ՞թճխո՚ պբջ Յճչի՜ձձբո ՜ջիզՠյզոժճյճո, 

աոպ՜ռ՜սխ ՞ջճռո ՜ջտ՜հՠխ՝՜ջ, հզղՠոնզտ զ Քջզոպճոփ 

9՜ Զ՜ոպճս՜թ՜ոբջ ՠս ատջզոպճո՜ա՞ՠ՜ռ ի՜ջո՟ 

ՠս աՠխ՝՜ջո՟ զկ զ Քջզոպճո ՜խ՜մՠկ հճքձ՜կՠխ ՟՜պ՜-

յ՜ջպՠ՜էո ճ՞զ՚ Յճչի՜ձձբո ՠյզոժճյճո ՜ջտ՜ՠխ՝՜հջ 

Հ՜հճռ ճջ ՠս ջ՜՝ճսձ, հզղՠէ ի՜ձ՜յ՜ա աթձ՜սխոձ զկ ՠս 

աՠխ՝՜հջոձ ՠս ատՠջոձ ՜կՠձ՜հձ դ՜՞՜աձՠ՜ պճիկ՜հ-

ձ՜ստձ կՠջ... ազ հճհե վ՜վ՜քկ՜կ՝ ՞ջՠռզ զձմ—զձմ կՠխ-

ո՜ժ՜ջժ՜կ լՠշ՜կ՝ո զկճչ ՠս բ, աճջ ՜հէճռ ՠպճս ՞ջՠէ 

պ՜ե՜ձՠէզ ժջզստ հզղ՜պ՜ժ զձլ ՠս զկճռձ ՠս զ չ՜հՠ-

էճսկձ ՜սքպզ ՜յ՜՞՜հզռ՟փ 

20՜ Յճչի՜ձձբո ՜ջտ՜ՠխ՝՜հջ Հ՜հճռ հճհե վ՜-

վ՜տկ՜կ՝ ՠպճս ՝ՠջՠէ աո՜ զ Հճշճկժէ՜բձ, ազ մժ՜հջ 

հՠջժզջո ՠս ՠո լՠշ՜կ՝ զկճչ ՞ջՠռզ հճհե ՠս չղպ՜՝ՠջ ՜-

սճսջոփ 

360՝ Զ՜ջտ՜ՠխ՝՜հջձ Հ՜հճռ՚ ապբջ Յճչի՜ձձբո, 

ոպ՜ռճխ ոճջ՜ ՠս ազսջոձ հզղՠռբտ (ձկ՜ձ՚ 378՝)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 1՝ Թվզձ ՌՂԲ (1643) չՠջ՜՟զջ՚ ԻԵ, ՜կո՜ձ՜-

ի՜ձն՚ Դ, ՠ՜սդձՠջՠ՜ժձ՚ Գփ 

2. 1՜ Ի դճս՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ ՌՃԹ (1660) ՠս զ Ն՜-

ս՜ո՜ջ՟զ զ Ժ, ՠո՚ Խ՜մ՜պճսջ չ՜ջ՟՜յՠպո ոպ՜ռ՜հ 

՞զջտո ա՜հո հզղ՜պ՜ժ զձլ ՠս թձ՜սխ՜ռ զկճռ ՠս գձպ՜-

ձՠ՜ռփ 

3. 5՝ Զչՠջնզձ ոպ՜ռճխ ոճջ՜՚ Ջէ՜սը՜ձ ՠս 

թձճխոձ զսջփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 1՜ Խ՜մ՜պճսջ չ՜ջ՟՜յՠպփ 1՝ 

Թչզձ ՌՂԲ (1643) Կ՜ջ՜յՠպ չ՜ջ՟՜յՠպփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 454՝ռ (՜հ՝ճս՝բձ)փ 
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Մ Ե Կ Ն Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  Գ Ո Ր Ծ Ո Ց  Ա Ռ Ա Ք Ե Լ Ո Ց  
Յճչի՜ձ՜չ՜ձտ ՉԼԷ — 1288 

ԳՐԻՉ՚ Կ՜ջ՜յՠպփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Հ՜կ՜ա՜ոյ ՠյո.փԿԱԶՄՈՂ՚ 
Յճի՜ձփ  

ԹԵՐԹ՚ 406. մ՞ջճս՜թ՚ 22՝, 406՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԼԵ×12 (ԼԱ 8, 
ԼԳ 9, Ա, Գ, ԼԴ, ԼԷ 10, ԻԸ 11)+2×1փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 
33,5×24,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 26փ ԿԱԶՄ՚ 
՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ 
դճսխդ, էճսո՜ձ՜ռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 1՜փ 
Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. 396—405, Բ ՜ոպ՜շ ռՠռ՜ժՠջ, ա՜ձ՜-
ա՜ձ ՝թՠջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ տՠջթճս՜թ, դզժճսձտզ ոպճջզձ ՠաջգ՚ 
յ՜պշճս՜թփ 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

՜. 1՜—7՜ Յճի՜ձձճս Ոոժզ՝ՠջ՜ձզ ՜ո՜ռՠ՜է Ի 
Գճջթճռ կՠժձճսդՠձբ. [Ճ՜շ Ա — Բ՜ձ.] Զ՝՜ձձ ՜շ՜-
նզձ, աճջ ՜ջ՜ջզփ [Մՠժձճսդ.] Տՠո աՠջ՜ձՠէզ Ասՠպ՜-
ջ՜ձմզձ աըճձ՜ջիճսդզսձ... 

՝. 7՜—21՜ [Ճ՜շ Բ — Բ՜ձ.] Իոժ ձճտ՜ ի՜ջռ՜-
ձՠզձ աձ՜...փ [Մՠժձճսդ.] Զզ ՜ղ՜ժՠջպտձ հճջե՜կ ի՜ձ-
՟ՠջլՠ՜է էզձբզձ ի՜ջռ՜ձՠէ... 

՞. 21՜—2՜ [Ճ՜շ Գ — Բ՜ձ.] Այ՜ ՟՜ջլ՜ձ հԵ-
ջճսո՜խբկ...փ [Մՠժձճսդ.] Զպՠխզձ հ՜հպ ՜շձբ կ՜սպ՜-
սճջ տ՜խ՜տզձ... ազ մզտ ոժզա՝ձ տ՜ձ աՔջզոպճո զ չՠջ, 
գոպ ՜հձկ. Ի ոժա՝՜ձբ բջ Բ՜ձձ/// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ, 
կզձմՠս Ա 14—զ կՠժձճսդզսձգ)փ 

Ճ՜շ Դ՚ մզտփ Ա, Բ, Գ ծ՜շՠջզ էճսո՜ձռձՠջճսկ ՝՜ռզ «Ո-

ոժ» (=Ոոժբ՝ՠջ՜ձ) ձղճսկզռ, ձ՜ՠս՚ «Եվջ» (=Եվջՠկ), «Զ՜տ» 

(=Զ՜տ՜ջզ՜), «Սպ» (=Սպՠվ՜ձճո)փ 

՟. 22՜ [Ճ՜շ Ե — (ոժ. դ՜վճս՜թ) /// ժ՜կ ՜ջ՞ՠէ-
ռբ աձճո՜ կզձմՠս Կճհոձ Մ՜ջզ՜կ թձռզ աՔջզոպճո... ՜-
ղ՜ժՠջպՠռ՜ձ ձճտ՜ զ չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠձբ ձճջ՜ ՠս ՠխՠձ 
ձճտ՜ ըճջիջ՟՜ժզռ Քջզոպճոզ... ՜կբձ: 

ՠ. 22՜—9՝ [Ճ՜շ Զ — Բ՜ձ.] Աջտ զոջ՜եղ՜ռզտ 

էճս՜ջճստ ա՝՜ձո...փ [Մՠժձճսդ.] Ոմ բ ոճսպ՜ժ՜ոյ՜ոճս-

դզսձ ՠս ճմ կ՜ջ՟՜ի՜ծճսդզսձ... հճջե՜կ կ՜ջ՞՜ջբզձ 

էոՠէճչ ս՞՜ոպ՜ռ՜ձ, ազ ՠդբ չՠջ՜՞ճհձ/// (պՠխգ ՝՜ռ) 

ՠս // (23՜) Տՠո ազձմ ՜ոբ. Անճչձ Աոպճսթճհ ՝՜ջլջ՜ռՠ-

՜է ա՜սՠպզո Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ... 

22՜ Գջմզռ. «Ահո, ճջ ՜ձ՞զջ բ, հ՜սջզձ՜ժզձ յ՜ժ՜ո 

բջ, դբ ՜հէ ՜սջզձ՜ժ ՞պ՜ձՠո, ճսջզղ զկձ ժՠձ՜ այ՜ժ՜ո՟, 

՞ջՠ՜հ ՠս ակՠա հզղՠ՜ հ՜խ՜սդո»փ 

ա. 30՜—9՝ [Ճ՜շ Է — Բ՜ձ.] Ես էճսՠ՜է ա՜հո 

ախն՜ռ՜ձ զ ոզջպո զսջՠ՜ձռ... [Մՠժձճսդ.] Տՠո՜ձՠո 

ճջմ՜վ ոտ՜ձմՠէզ ՠս ա՜սջ՜սճջ բ իՠաճսդզսձ... 

բ. 39՝—46՝ [Ճ՜շ Ը — Բ՜ձ.] Պՠպջճո ՠս Յճի՜ձ-

ձբո ՠէ՜ձբզձ զ պ՜ծ՜ջ...փ [Մՠժձճսդ.] Յ՜կՠձ՜հձզ ՠ-

ջՠսՠ՜է էզձզձ ոճտ՜... 



գ. 47՜—59՝ [Ճ՜շ Թ — Բ՜ձ.] Ի՝ջՠս ՠպՠո Պՠպ-

ջճո...փ [Մՠժձճսդ.] Ի՝ջՠս դբ ՜ձլզձ զձմ ա՜սջճս-

դՠ՜կ՝... 

դ. 59՝—69՝ [Ճ՜շ Ժ — Բ՜ձ.] Ես կզձմ՟ՠշ ը՜սոբ-

զձ ձճտ՜...փ [Մՠժձճսդ.] Ոմ ՠսո հ՜շ՜ն՜՞ճհձ վճջլճս-

դՠ՜ձռձ... 

ե. 69՝—78՜ [Ճ՜շ ԺԱ — Բ՜ձ.] Ես ՜ձպզ ՜ջլ՜-

ժՠ՜է ՠժզձ... [Մՠժձճսդ.] Ոմ դբ հ՜խ՜՞ո յ՜պճս՜ոզջճս-

դՠ՜ձ յ՜պկՠ՜է էզձբզձ... 

ե՜. 78՜—85՝ [Ճ՜շ ԺԲ — Բ՜ձ.] Յճչոբվ ճջ ժճ-

մՠռ՜սձ Բ՜շձ՜՝՜ո...փ [Մՠժձճսդ.] Հ՜ձ՟ՠջլՠ՜է ՜հոճս-

իՠպՠս յ՜պկՠ՜է ազջոձ... 

ե՝. 85՝—95՜ [Ճ՜շ ԺԳ — Բ՜ձ.] Յ՜ջճսռՠ՜է տ՜-

ի՜ձ՜հ՜յՠպձ...փ [Մՠժձճսդ.] Յ՜ջճսռՠ՜է, ՜հոզձտձ բ՚ 

ղ՜ջեՠ՜է չ՜ոձ ՠխՠէճռձ... 

ե՞. 95՝—105՜ [Ճ՜շ ԺԴ — Բ՜ձ.] Յ՜ջճսռՠ՜է ճ-

կձ զ կբն ՜պՠձզձ...փ [Մՠժձճսդ.] Ս՜ Գ՜կ՜խզբէ Պ՜սխճ-

ոզ չ՜ջ՟՜յՠպձ բ... 

ե՟. 105՜—13՜ [Ճ՜շ ԺԵ — Բ՜ձ.] Սպՠվ՜ձձճո 

՜հջ էզ ղձճջի՜ստ...փ [Մՠժձճսդ.] Տՠո՜ձՠո, դբ ճջյբո 

՜շ ՠսդ՜ձ՜ձ ձ՜ բջ ձ՜ը՜յ՜պճսՠ՜է... 

եՠ. 113՜—21՜ [Ճ՜շ ԺԶ — Բ՜ձ.] Ես կզձմ ճմ ՞ճհջ 

ձճջ՜ ճջ՟զ...փ [Մՠժձճսդ.] Տՠ´ո, դբ հ՜շ՜ն տ՜ձզ ՜կ՜ռ 

բ ըճոպճսկձ... 

եա. 121՜—9՜ Ճ՜շ ԺԷ — [Բ՜ձ.] Զ՜հձ Մճչոբոձ 

աճջյբո ճսջ՜ռ՜ձձ...փ [Մՠժձճսդ.] Յճհե զոժ ՜հո իՠ-

պՠսՠ՜է էզձզ... 

եբ. 129՜—37՜ Ճ՜շ ԺԸ — [Բ՜ձ.] Ես էճսՠ՜է ա՜հո 

ա՜հջ՜ձ՜հզձ...փ [Մՠժձճսդ.] Տՠ´ո, դբ ճջյբո յ՜պծ՜շո 

՜շՠ՜է էզձբզձ... 

եգ. 137՜—45՝ [Ճ՜շ] ԺԹ — [Բ՜ձ.] Հջՠղպ՜ժ Տՠ-

՜շձ ը՜սոՠռ՜ս ՜շ Փզէզյյճո...փ [Մՠժձճսդ.] Իձլ 

դճսզ, դբ հ՜շ՜տՠէճռձ բ ճմ հՠսդ՜ձռձ բջ ո՜... 

եդ. 145՝—51՝ [Ճ՜շ Ի — Բ՜ձ.] Ես բջ ճկձ ՜ղ՜-

ժՠջպ զ Դ՜կ՜ոժճո... [Մՠժձճսդ.] Ըձ՟բ՛ջ ՜ջ՟ՠ՜ստ ճմ 

աճտ ՠջ՝բտ զ ի՜ս՜պ՜ջկ՜՞ճսձզռձ... 

զ. 152՜—60՜ [Ճ՜շ ԻԱ — Բ՜ձ.] Ի՝ջՠս ՠժձ Ս՜ս-

խճկճձ... [Մՠժձճսդ.] Աջե՜ձզ բ ՜ոպ՜ձ՜սջ պ՜ջ՜ժճս-

ոՠէ... 

զ՜. 160՝—6՜ [Ճ՜շ.] ԻԲ — [Բ՜ձ.] Ահջ կզ բջ զ 

Կՠո՜ջզ՜...փ [Մՠժձճսդ.] Ահջ ՜հո, ճմ բջ իջՠ՜... 

զ՝. 166՜—73՝ [Ճ՜շ ԻԳ — Բ՜ձ.] Ես զ չ՜խզս 

՜ձ՟ջ հ՜ջճսռՠ՜է Պՠպջճո...փ [Մՠժձճսդ.] Բ՜ջզճտ հ՜-

շ՜ն՜՞ճհձ յ՜պճս՜ոզջբ ա՜ջոձ... 

զ՞. 173՝—81՝ [Ճ՜շ] ԻԴ — [Բ՜ձ.] Ես կզձմ՟ՠշ 

ը՜սոբջ Պՠպջճո...փ [Մՠժձճսդ.] Տՠ´ո, աԱոպճսթճհ 

պձ՜սջբձճսդզսձ... 

զ՟. 181՝—8՜ [Ճ՜շ ԻԵ — Բ՜ձ.] Ես ռջճսՠ՜էտձ զ 

ձՠխճսդՠձբձ...փ [Մՠժձճսդ.] Իոժ հ՜ձ՟՞ձՠ՜էտձ ճմ ՜հէ 

զձմ ՜ջ՟ՠ՜ստ ժ՜ջբզձ ՜շձՠէ... 

զՠ. 188՜—95՝ [Ճ՜շ ԻԶ — Բ՜ձ.] Ըձ՟ ե՜կ՜ձ՜-

ժոձ գձ՟ ՜հձճոզժ...փ [Մՠժձճսդ.] Ըձ՟ ՜հձ ե՜կ՜ձ՜ժո 

՜ոբ աժ՜ջ՞ ՜ո՜ռՠէճհձ... 

զա. 195՝—201՝ [Ճ՜շ ԻԷ — Բ՜ձ.] Ի՝ջՠս ՜հ՞ ՠ-

խՠս...փ [Մՠժձճսդ.] Թՠջՠսո պ՜ջ՜ժճսոՠ՜է էզձզձ ճ-

կ՜ձտ... 

զբ. 201՝—6՜ [Ճ՜շ ԻԸ — Բ՜ձ.] Ես ձճտ՜ ՜շ՜-

տՠ՜էտ զ Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ...: [Մՠժձճսդ.] Հ՜կ՜ձ՞՜կ՜հձ 

լՠշձ՜՟ջՠ՜էտ զ ՝՜ռ ՠէզձ... 

զգ. 206՜—14՜ [Ճ՜շ ԻԹ — Բ՜ձ.] Յճպձ ՠժ՜ռ 

Պ՜սխճո...փ [Մՠժձճսդ.] Տՠ´ո, ՜հեկ աԲ՜շձ՜՝՜ո պՠխզ 

պ՜էճչ Պ՜սխճոզ... 

զդ. 214՜—21՝ [Ճ՜շ Լ — Բ՜ձ.] Ի՝ջՠս ՠէզձ ՜ձդզ 

՜խ՜մՠռզձ...փ [Մՠժձճսդ.] Տՠոՠջ աի՜ձծ՜ջ ՝՜ձզռձ 

Պ՜սխճոզ... 

է. 222՜—9՝ [Ճ՜շ ԼԱ — Բ՜ձ.] Ես էճսՠ՜է ՜շ՜տՠ-

էճռձ Բ՜շձ՜՝՜...փ [Մՠժձճսդ.] Տՠ´ո, ա՜կՠձ՜հձ զձմ ճսե-

՞ձճսդՠ՜կ՝ ՜շձՠէճչ ՜շ՜տՠէճռձ... 

է՜. 219՝—34՝ [Ճ՜շ ԼԲ — Բ՜ձ.] Շջնբզձ, ՜ոբ, 

ե՜կ՜ձ՜ժո ճմ ո՜ժ՜սո...փ [Մՠժձճսդ.] Տՠ´ո, ի՜կՠձ՜հձզ 

ի՜ջժ՜սճջ՜յբո իՠդ՜ձճո՜ռ... 

է՝. 234՝—42՜ [Ճ՜շ ԼԳ — Բ՜ձ.] Ես հՠպ էշՠէ ձճ-

ռ՜...փ [Մՠժձճսդ.] Ս՜, [ճջյբո] ՜ոզ, ՜շ՜նզձ ՠյզոժճ-

յճո... 

է՞. 242՜—51՝ [Ճ՜շ] ԼԴ — [Բ՜ձ.] Բ՜հռ Պ՜սխճո 

ՠս Բ՜շձ՜՝՜ո...փ [Մՠժձճսդ.] Տՠո, ՟՜ջլՠ՜է աձճռզձ 

ըճձ՜ջիճսդզսձ... 

է՟. 251՝—8՜ [Ճ՜շ ԼԵ — Բ՜ձ.] Ես հ՜սճսջ Ն՜՝՜-

դճս ՠէ՜տ ՜ջպ՜տճհ տ՜խ՜տզձ...փ [Մՠժձճսդ.] Տՠ´ո, 

՟՜ջլՠ՜է աՊ՜սխճո գոպ իջբզռձ ՜ջ՜ջՠ՜է... 

էՠ. 258՜—64՜ [Ճ՜շ ԼԶ — Բ՜ձ.] Ես զ կբն 

՞զղՠջբձ Պ՜սխճո ՠս Շզխ՜ ...: [Մՠժձճսդ.] Զզ՛ձմ 

՜ձլ՜ձռ ՜հոճռզժ ի՜ս՜ո՜ջ էզձզռզ:  

էա. 264՜—70՝ [Ճ՜շ ԼԷ — Բ՜ձ.] Ես ղջնՠ՜է գձ՟ 

Ակվզ՜յ՜սխզո...փ [Մՠժձճսդ.] Դ՜ջլՠ՜է ավճտջ՜՞ճհձ 

զոժ ատ՜խ՜տ՜ստձ ա՜ձռ ՜շձՠձ... 

էբ. 270՝—80՜ [Ճ՜շ ԼԸ — Բ՜ձ.] Ես հԱդՠձո զ 

կձ՜է ձճռ՜...փ [Մՠժձճսդ.] Տՠ´ո, ազ ձ՜ը կՠթ՜՞ճհձ 

վճջլճսդզսձո ճսձէճչ... 

էգ. 280՜—7՜ [Ճ՜շ ԼԹ — Բ՜ձ.] Ի՝ջՠս էճս՜ձ ահ՜-

ջճսդզսձ կՠշՠէճռ...փ [Մՠժձճսդ.] Ըձ՟բջ ՜ջ՟ՠ՜ստ կզձմ 

ճմ ՠջ՝բտ ի՜ս՜ձՠռճսռ՜ձՠէ... 

էդ. 287՜—93՜ [Ճ՜շ Խ — Բ՜ձ.] Բ՜հռ Պ՜սխճո 

պ՜ժ՜սզձ կձ՜հջ ՜սճսջո ՝՜աճսկո...փ [Մՠժձճսդ.] Տՠ´ո, 

հճջե՜կ ՜սջբձտձ տ՜ժՠ՜է ՠխՠձ... 

ը. 293՝—302՝ [Ճ՜շ ԽԱ — Բ՜ձ.] Ես կպՠ՜է զ եճ-

խճչճսջ՟ոձ ի՜կ՜ջլ՜ժՠջ...փ [Մՠժձճսդ.] Տՠո՜ձՠո, ազ 

հ՜կՠձ՜հձզ ՞՜ձլձ զսջ ձ՜ը զ ձՠջտճհ եճխճչճռձ... 

ը՜. 302՝—10՜ [Ճ՜շ] ԽԲ — [Բ՜ձ.] Ես զ՝ջՠս 

ժ՜պ՜ջՠռ՜ս ՜հո...փ [Մՠժձճսդ.] Աջլ՜ժբ ա՜ղ՜ժՠջպոձ 

զ Մ՜ժՠ՟ճձզ՜... 



 

ը՝. 310՜—5՜ [Ճ՜շ] ԽԳ — [Բ՜ձ.] Ես հՠպ ՟՜-

՟՜ջՠէճհ ՜կ՝ճըզձ...փ [Մՠժձճսդ.] Դ՜ջլՠ՜է ի՜է՜թՠ՜է 

էզձզ զ իջբզռձ... 

ը՞. 315՜—21՜ [Ճ՜շ] ԽԴ — [Բ՜ձ.] Ես Մՠէզպզ 

հխՠ՜է հԵվՠոճո...փ [Մՠժձճսդ.] Տՠո՜ձՠ՛ո ակՠթճսդզսձ 

՞դճհ ձճջ՜... 

ը՟. 321՝—9՜ [Ճ՜շ] ԽԵ — [Բ՜ձ.] Ես ՜ջ՟, 

հ՜ձլձ ՜շձՠկ ալՠա Աոպճսթճհ...փ [Մՠժձճսդ.] Զճջ զձմ զ 

դճսխդոձ ՞ջՠէճչ ՜շձբջ Պ՜սխճո... 

ըՠ. 323՜—35՜ [Ճ՜շ] ԽԶ — [Բ՜ձ.] Ի չ՜խզս 

՜ձ՟ջ ՠկճսպ Պ՜սխճո...փ [Մՠժձճսդ.] Ս՜ ՜շ՜նզձ ՠյզո-

ժճյճո բջ հԵջճսո՜խբկ... 

ըա. 335՜—41՝ [Ճ՜շ] ԽԷ — [Բ՜ձ.] Աոբ Պ՜ս-

խճո... Եո ՠկ ՜հջ իջՠ՜հ...փ [Մՠժձճսդ.] Տՠո՜ձՠո, ազ 

հճջե՜կ գձ՟ ՜ջպ՜տզձոձ ը՜սոզ... 

ըբ. 341՝—7՝ [Ճ՜շ] ԽԸ — [Բ՜ձ.] Ես ՠխՠս զձլ զ 

՟՜շձ՜էձ հԵջճսո՜խբկ...փ [Մՠժձճսդ.] Տՠ´ո, դբ ճջյբո զ 

ձՠջտո զ ի՜ձ՟բոձ... 

ըգ. 348՜—54՜ [Ճ՜շ ԽԹ — Բ՜ձ.] Ի՝ջՠս ՞զպ՜ռ 

Պ՜սխճո, դբ կզ ժճխկ Ս՜՟ճժՠռսճռ բ...փ [Մՠժձճսդ.] 

Դ՜ջլՠ՜է կ՜ջ՟ժ՜յբո ՝՜ջ՝՜շզ... 

ըդ. 354՜—62՝ [Ճ՜շ Ծ — Բ՜ձ.] Ես ա՜սջ՜ժ՜-

ձ՜ռձ գոպ իջ՜կ՜ձզձ ՜շՠ՜է...փ [Մՠժձճսդ.] Ոջյբո 

դ՜՞՜սճջզ կՠթզ ա՜սջտ ՜շ՜նզ ՞ձ՜էճչ... 

թ. 362՝—71՜ [Ճ՜շ] ԾԱ — [Բ՜ձ.] Ես հ՜յ՜խՠ՜ռ 

աձճո՜ Փՠէզտո...փ [Մՠժձճսդ.] Տՠո՜ձՠո, դբ ճջմ՜վ էզձզ 

տձձճսդզսձ... 

թ՜. 371՝—81՜ [Ճ՜շ] ԾԲ — [Բ՜ձ.] Ես զ չ՜խզսձ 

՜ձ՟ջ Ա՞ջզյյ՜ո ՠս Բՠջզձզժբ...փ [Մՠժձճսդ.] Տՠո, դբ 

ճջյզոզ ի՜ձ՟զո՜սճջ էո՜ջ՜ձ... 

թ՝. 381՝—9՜ [Ճ՜շ ԾԳ — Բ՜ձ.] Յճպձ ՠժ՜ռ ՜ջ-

տ՜հձ ՠս ՟՜պ՜սճջձ... [Մՠժձճսդ.] Տՠ´ո, դբ ճջյբո ՝՜-

աճսկ ՜ձ՞՜կ հ՜խ՜՞ո ձճջ՜ ՟՜պ ՜ջ՜ջՠ՜է էզձզ... 

թ՞. 389՜—96՜ [Ճ՜շ ԾԴ — Բ՜ձ.] Բ՜հռ ՝՜ջ՝՜-

ջճւտձ ղձճջիՠռզձ ճմ ո՜ժ՜ս կ՜ջ՟՜ոզջճսդզսձ...փ [Մՠժ-

ձճսդ.] Շձճջիՠռզձ, ՜ոբ, ՝՜ջ՝՜ջճոտձ կ՜ջ՟՜ոզջճս-

դզսձ... 

թ՟. 396՝—403՜ [Ճ՜շ ԾԵ — Բ՜ձ.] Ես ՠխՠս հՠպ ՠ-

ջզռ ՜սճսջռ ժճմՠէ ձկ՜ աիջբզռ ՞էը՜սճջոձ... [Մՠժ-

ձճսդ.] Կ՜կՠռՠ՜է ՜հձճսիՠպՠս ա՜ձլձ զսջ ՜ա՜պՠէ զ 

յ՜պծ՜շբ... իՠպՠսՠէճչ ձկ՜ ՞ձ՜է ժ՜ջ՜ոռճստ գձ՟ ղ՜-

սզխո ժՠձռ՜խ՜ս՜ջճսդՠ՜ձ ձճջ՜, ազ ժ՜ջճխ էզռճստ գձ՟ 

ի՜ոՠ՜է թճչ ժՠձռ՜խճհո ձ՜սՠէ ՠս հ՜ձժճի՜ժ ձ՜ս՜ի՜ձ-

՞զոպձ ի՜ո՜ձՠէ ՠս ըճոպ՜ռՠէճռ ՝՜ջճսդՠ՜ձռձ ոզջՠ-

էՠ՜ռձ Աոպճսթճհ ի՜ձ՟զյՠէփ 

Վՠջնգ ձկ՜ձ լՠշ. 1315, 60՜—452՜ ձ՜ՠս իկկպ. պյ. 

«Մՠժձճսդզսձ Գճջթճռ Աշ՜տՠէճռ ըկ՝՜՞զջ ՜ջ՜ջՠ՜է ձ՜ը-

ձՠ՜ռ հՈոժՠ՝ՠջ՜ձբ ՠս հԵվջՠկբ», Վՠձՠպզժ, 1839փ 

— 405՜՝ Մՠժձճսդզսձ Գճջթճռձ Ք՜շզռ հճջ՟ճջ՜-

ժ՜ռձ ա՜սջճսդՠ՜ձ ի՜կ՜շ՜սպ ՜հո բ (ռ՜ձժ) — Ա. 

Յ՜խ՜՞ո ճմ հ՜յ՜խՠէճռ զ կժջպճսդՠձբ... ԻԶ. Յ՜խ՜՞ո, 

դբ ճմ բ յ՜ջպ ռ՜ս՜՞ձզէ չ՜ոձ ՞ճէճհձ իՠջլճս՜թճխ՜ռփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

39՝ Աոպճս՜թ՜ոբջ գձդՠջռ՜սխ ՠս էո՜սխտ ոճսջ՝ 

յ՜պճսզջ՜ձռո, ա՜ոպճս՜թ՜յ՜պզս ՠս ա՜շ՜տՠէ՜ղ-

ձճջի` պբջ Հ՜կա՜ոյ ՠս ա՜ձ՟ջ՜ձզժ ճջ՟զձ ՜ձ՟ջ՚ 

կ՜սջձ Սզճձզ հզղՠռբտ ՜շ ՜սջիձՠէձ Աոպճս՜թ ՠս ձկ[՜] 

յ՜պզս հ՜սզպՠ՜ձո (ձկ՜ձ՚ 46՝, 59՝)փ 

46՝ Քջզոպճո Աոպճս՜թ պճսջ աոբջ ՠս աը՜խ՜խճս-

դզսձ զ ոզջպո էոճխ՜ռո, ՠս ոճռ՜ ՜խ՜սդզստ ՠս ՝՜ջՠ-

ը՜սոճսդՠ՜կ՝ ՜կՠձ՜հձ ոջ՝ճռ ճխճջկՠ՜ ՞ջճխզ ՞ջճռո՚ 

պբջ Հ՜կ՜ա[՜ոյ] ՠս զսջ թձճխ՜ռձ. ՜կբձ (ձկ՜ձ՚ 49՝, 

321՜)փ 

128՜ ԶԿ՜ջ՜յՠպ ՞թճխո հզղՠռբտ ՠս Աոպճս՜թ 

ալՠա հզղբփ 

151՝ Տբջ Աոպճս՜թ ճխճջկՠ՜ ոպ՜ռճխզ ՞ջճռո` 

պբջ Հ՜կ՜ա՜ոյ ՠս ճխճջկՠէզ ՞ջմզոփ 

186՜ Զիճ՞ՠսճջ ՠխ՝՜հջձ կՠջ՚ Գջզ՞ճջ, ճջ զ ձՠխՠէ 

ե՜կո էջՠժ ՠս աչ՜խ՜ի՜ո թզջ՜ձձ է՝ՠջ, հ՜խ՜սդո հզղՠ-

ռբտ զ Քջզոպճո ՠս Աոպճս՜թ ալՠա հզղբ. ՜կբձ: 

214՜ Աջ՟, ՜խՠջո՜ձ՜ստ ՜խ՜մՠկ ալՠա, ճչ ոճսջ՝ 

տ՜ի՜ձ՜հտ՟ կզճչ Ոխճջկ՜հզս ավճըՠռՠ՜էձ ՜շ 

Քջզոպճո, աՠխ՝՜սջ ա՜ս՜ժձ զկ՚ աՇ՜սճջ պզժզձձ, ազ 

պ՜ջ՜ե՜կ ՠէ հ՜ղը՜ջիբո ՠս ՠդճխ ոճս՞ կՠթ թձճխ՜ռ 

զսջճռ ՠս ազո ա՞թճխո ճխճջկՠէզո ՠս աՠխժՠէզո, հզղՠռբտ 

զ Քջզոպճո, ՠս Աոպճս՜թ լՠա հզղբ (ձկ՜ձ՚ 251՝)փ 

403՜ Փ՜ՙշտ...փ Ոջ ՠս պբջ Հ՜կ՜ա[՜ոյ] կՠթ՜-

յ՜պզս ՠս ՜շ՜տՠէ՜ղձճջի ՜ջիզՠյզոժճյճոզո չՠջ՜-

՟զպճխ պ՜ձո Ահջ՜ջ՜պճս ՠս կՠթ կՠձ՜ոպ՜ձզո չ՜ձզռ 

Յճի՜ձճս ռ՜ձժ՜ռճխ ՠխՠ՜է ՜հոկ ՜ոպճս՜թ՜հզձ կ՜պբ-

ձ՜՞ջզո ՠս ՠպ ՞ջՠէ աո՜ զ ի՜է՜է ՜ջ՟ՠ՜ձռ զ չ՜հՠ-

էճսկձ հՠջժ՜ջ ժՠձ՟՜ձճսդՠ՜ձ զսջ ՠս ՝՜ջզ ՞ձ՜ռՠէճռ 

՜շ Քջզոպճո...: Յզղկ՜ձ ՝՜ջճհ ՜ջե՜ձզ ՜ջ՜ջբտ այ՜-

պճսՠ՜էձ հԱոպճսթճհ ՠս կ՜ջ՟ժ՜ձբ` ապբջ Հ՜-

կ՜ա[՜ոյ] ՠս ա՜կՠձ՜հձ գձպ՜ձզոձ զսջ ա՜ա՞՜հզձոձ՚ 

Մ՜կզժճձՠ՜ձփ Ես ՠո զոժ, պջճսյ ՠս վթճսձ ՞ջզմո՚ Կ՜-

ջ՜յՠպո, ըձ՟ջՠէ զ լբձն, ըձ՟ջՠէ զ Տՠ՜շձբ դճխճս-

դզսձ հ՜ձռ՜ձ՜ռ զձլ ՠս զկճռ ՜կբձՠռճսձփ Աջ՟, ՜խ՜մՠկ` 

աՍ՜ջ՞զո տ՜ի՜ձ՜հ ՠս աՠխ՝՜սջձ զսջ աոզջՠռՠ՜է՚ 

աԽ՜վէ՜ձ ՠս լՠշձ՜ոճսձ ՜ղ՜ժՠջպձ՚ աԳ՜ս՞զ հզղկ՜ձ 

՜ջե՜ձզ ՜ջ՜ջբտ..., աճջ ՠս չ՜ոձ կՠջ ըզոպ բջ ռ՜ս՜-

ժզռ զ ՞ջճռո ՞ջՠէո, զոժ կՠտ իճ՞սճչ ՠս կ՜ջկձճչ ի՜ձ-

՞՜տ գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս ոկ՜հփ Ըձ՟ ձկզձ ՠս աՎ՜ջ՟՜ձ 

չ՜ջ՟՜յՠպձ, ճջ ՠս ՝՜աճսկ էճսո՜սճջճսդՠ՜ձ ՝՜ձզս 

ըջ՜պբջ ի՜ձ՜յ՜ա ՠս աիճ՞ՠսճջ ՠխ՝՜հջձ կՠջ՚ աՅճչ՜-

ձբո հզղկ՜ձ ՜ջե՜ձզ ՜ջ՜ջբտփ Աջ՟, ՞թ՜՞ջՠռ՜ս ո՜ զ 

ձճհձ չ՜ձո Յճի՜ձճս Սջ՝ճհ Կ՜ջ՜յՠպզո, իջ՜կ՜ձ՜ս 

ՠս ՜ջ՟ՠ՜կ՝ պբջ Հ՜կ՜ա[՜ոյ], զ դվ՜՝ՠջճսդՠ՜ձո 

Հ՜հճռ ՉԼԷ (1288)փ Մզ ճտ զղըՠոռբ իՠշ՜ռճսռ՜ձՠէ աո՜ 



զ ՟ջ՜ձբ Սճսջ՝ Կ՜ջ՜յՠպզո, ազ կզ զձտձ էզռզ իՠշ՜-

ռՠ՜է զ ժՠձ՜ռձ Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ կՠջճհ, ճջ պ՜հ 

ա՜սջճսդզսձ պժ՜ջ՜ռ...փ ԶԽ՜մ՜պճսջ՚ ա՜ղ՜ժՠջպո 

կՠջ, հզղՠռբտ զ Տբջփ 

404՝ (Կ՜ակճխզ) Քջզոպճո Աոպճս՜թ ճխճջկՠ՜ 

Յճի՜ձճս ժ՜ակճխզ ՠս Մըզդ՜ջ՜հ չ՜ջ՟՜յՠպզ. ՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 404՝ Ոջ ՠս ՠո՚ Աոպ՜յ՜պՠռզ Կզջ՜ժճո չ՜ջ-

՟՜յՠպո գձմզստ զկճչ ոպ՜ռ՜հ ա՜հո Գճջթճռ Մՠժձզմո 

հզղ՜պ՜ժ ազո ՠս զկ իճ՞ՠսճջ ՠս կ՜ջկձ՜սճջ թձճխ՜ռո, 

դվզձ ՌՃԾԱ (1702)փ 

2. 405՝ Ի դճսզձ ՌՃԿԵ (1710)—զձփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 396՝, 404՝ Կզջ՜ժճո չ՜ջ՟՜յՠպփ 

1՜ (նձնճս՜թ)փ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 404՝ (ա՜ձ՜ա՜ձ պ՜շՠջ, ՝՜շՠջ)փ 

1317 
Ս Ա Ր Գ Ի Ս  Շ Ն Ո Ր Հ Ա Լ Ի  

Մ Ե Կ Ն Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  Կ Ա Թ Ո Ղ Ի Կ Ե Ա Յ Ց  Թ Ղ Թ Ո Ց  
Եժՠխՠ՜ռ, Ս՜խզ Ս. Սպՠվ՜ձճո ՊԿԲ — 1413 

ԳՐԻՉ՚ Ս՜կճսբէ ՜՝խհ.փ ՍՏԱՑՈՂ՚ Օձճվջզճոփ 
ԹԵՐԹ՚ 537փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԽԵ×12 (Ա 11, ԽԵ 10)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ 

ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 33×22փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 
33փ ԿԱԶՄԸ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ո-
պ՜շգ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժպ՜ս, էճսո՜ձ՜ռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

  

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 1՜, 
321՜, 482՝, 494՝, 504՝փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ 
Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջ, դշմձ՜՞զջ, ժՠձ՟՜ձ՜՞զջփ 
Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպփ  

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ճ՜շգձպզջփ Ժ—ԺԱ ՟՟.փ 1 (Ա) 
ոժա՝զռ, ոպ՜ռճս՜թ 1 դՠջդզ գձ՟ՠջժ՜հձ՜ժզ ի՜պճսկզռ: Մ՜՞՜-
խ՜դ, կզ՜ոզսձ (ձ՜ը՜յՠո ՠջժոզսձ), ճսխխ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ 
Կ՜ջ՟՜է՚ Ա՝—Ա՜ «///ՠս ժջժզձ ի՜ձ՟զո՜ձ՜հ ծ՜շՠէ. Ք՜ձազ ճջ-
յբո զ լՠշձ ՜ձիձ՜ա՜ձ՟ճսդՠ՜ձ կզճհ կ՜ջ՟ճհձ կՠխտ ՝՜աճսկ ՠ-
խՠձ... ճջ տ՜ձ ա՜կՠձ՜հձ ՝ձճսդզսձո ՞ՠջ՜ա՜ձռՠ՜է ՞պ՜ձզ ՠս 
հ՜հո ռ՜ձբկ զկ զսջ՜տ՜ձ[մզսջ]///»փ 

 

  

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. դՠջդՠջգ դճսէ՜ռ՜թ, պՠխ—պՠխ ռՠռ՜-
ժՠջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ կ՜ղճս՜թ, ՠաջՠջգ՚ տՠջթճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 1՜—535՜ [Ս՜ջ՞ոզ Շձճջի՜էսճհ Մՠժձճսդզսձ 

Կ՜դճխզժՠ՜հռ դխդճռ] 

Տՠո լՠշ. 1318, 1՜—138՜. Յշն՝./1՜—4՝փ ՜/5՜—

139՝փ ՝/139՝—320՝փ ՞/321՜—92՜փ ՟/392՝—482՜փ ՠ/482՝—

94՝փ ա/494՝—504՝փ բ/504՝—35՜փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

4՝ Տբջ Աոպճս՜թ ա՞ճջթո լՠշ՜ռ կՠջճռ ճսխխՠ՜ ՠս 

աիճ՞զո կՠջ զկ՜ոպձ՜ռճհ ՜խ՜սդզստ ոճսջ՝ չ՜ջ՟՜յՠ-

պզո` Ս՜ջ՞ոզ ՠս աոպ՜ռ՜սխզ ՞ջճռո՚ աՈձճվջզճոզձ ՠս 

աՠխ՝՜սջ ձճջզձ՚ աՏզջ՜պճսջ ՜՝ՠխզձ ՠս թձ՜սխ՜ռձ ձճ-

ռ՜ ՠս ազկ ա՞ջզմո. ՜կբձփ 

139՝ Քջզոպճո Աոպճս՜թ... գձ՟ ձճոզձ ՜ջե՜ձ՜-

սճջՠ՜ ՠս ՟՜ո՜սճջՠ՜հ աոպ՜ռ՜սխ ՞ջճռո՚ աՈձճվջզճո՚ 

ա՜ս՜ք ո՜ջժ՜ս՜՞ձ, աի՜հջ չ՜ձ՜ռձ, ճջ ոպ՜ռ՜ս աո՜ 

զ ի՜է՜է գձմզռ զսջճռ ՠս ՠ՟ հզղ՜պ՜ժ զ ՟ճսշձ Սճսջ՝ 

Կ՜ջ՜յՠպզձ հզղ՜պ՜ժ զսջ ՠս ՠխ՝՜սջձ զսջճհ՚ Տզջ՜-

պճսջ ժճսո՜յժջ՜սձ ՜՝ՠխզձ ի՜ձ՞ճսռՠէճհձ ՠս ի՜սջձ զս-

ջճհ՚ Դ՜սդզձ ՠս կ՜սջձ զսջճհ՚ Սզջկ՜հզձ, ճջ ոյ՜ո՜սճ-

ջբ ՜հո ոճսջ՝ ՜ձ՜յ՜պզո ՠս ՠխ՝՜ջռձ զսջճռ ՠս կզսո 

ՠխ՝՜սջձ՚ Սզկբճձզձփ Ես ճջ հզղբ կզճչ Տբջ ճխճջկՠ՜հզս 

ՠս զձտձ հզղՠոռզ ՜շ՜նզ Քջզոպճոզփ Բ՜ջՠը՜սոճս-

դՠ՜կ՝ ոճսջ՝ ՜շ՜տՠէճհո Յ՜ժճ՝ճոզ ՠս Ս՜ջ՞ոզ չ՜ջ-

՟՜յՠպզ ՠս ՜կՠձ՜հձ ոջ՝ճռ ՠս ոզջճխ՜ռ ՜ձճս՜ձ ձճ-

ջ՜փ Ըձ՟ ձկզձ հզղՠոնզտ ՠս ազո ա՜ձ՜ջե՜ձ ՞ջզմո՚ աՍ՜-

կճսբէո ՠս աՠխ՝՜հջո՚ աՊՠպջճո աժճսո՜ժջ՜սձ ՜՝ՠխ՜ ՠս 

աթձ՜սխոձ զկ ՠս աՠխ՝՜ջոձ ՠս Աոպճս՜թ ալՠա հզղբ. ՜-

կբձփ 

214՝ Քջզոպճո Աոպճս՜թ ՝՜ջՠը՜սոճսդՠ՜կ՝ 

ոճսջ՝ ՜շ՜տՠէճհո Պՠպջճոզ ճխճջկՠ՜ ոպ՜ռճխ՜ռ 

՞ջճռո՚ Պՠպջճոզ ժճսո՜ժջ՜սձ ՠս ՜՝ՠխզձ ՠս իճ՞ՠսճջ 

ՠխ՝՜սջձ զսջճհ՚ Յ՜ժճ՝ ՜՝ՠխզձ ՠս տճսՠջձ զսջճհ ՠս ա՜-

ս՜ժզ ձճջ՜ վճըՠռՠէճհձ ՠս թձ՜սխ՜ռձ ձճռ՜ ՠս զձլ՚ 

՜ձ՜ջե՜ձզո Ս՜կճսբէզ ՠս ՜ջե՜ձզ ՜ջ՜ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ 

հ՜ջճսդՠ՜ձ ՜ջ՟՜ջճռձ. ՜կբձփ 

371՝ Քջզոպճո Աոպճս՜թ ՝՜ջՠը՜սոճսդՠ՜կ՝ տճ 

ոճսջ՝ ճսխխ՜վ՜շճս՜ռձ ճխճջկզ՜ ոպ՜ռճխզ ոճջ՜՚ 

Ոձճվջզճո ի՜հջ՜յՠպզձ ՠս թձ՜սխ՜ռ ձճջ՜ ՠս դճխ 

ահ՜ձռ՜ձո ձճռ՜ ՠս ազկ ազկ՚ ա՜ձ՜ե՜ձզո աՍ՜կճսբէզո. 

՜կՠձ: 

482՜ Քջզոպճո ՜ոպճս՜թ ՝՜ջՠը՜սոճսդՠ՜կ՝ 

ոճսջ՝ ՜շ՜տՠէճհո Յճի՜ձձճս ՠս Ս՜ջ՞ոզ չ՜ջ՟՜յՠպզ 

ճխճջկՠ՜ Ոձճվջզճո չ՜ձ՜ռո ի՜սջձ ՠս ՠխ՝՜սջձ զսջճհ՚ 

Տզջ՜պճսջ ՜՝ՠխզձ ՠս ի՜սջձ զսջճհ՚ Դ՜սդզձ ՠս կ՜սջձ 

զսջճհ՚ Սզջկ՜հզձ ՠս ի՜ո՜ջ՜ժ ՠխ՝՜հջճսդՠ՜ձո Սճսջ՝ 

Սպՠվ՜ձճոու Ն՜ը՜չժ՜հզո՚ Մ՜դբճո ՟՜ո՜ժ՜էզո ՠս 

ի՜հջ՚ Մ՜ջ՞՜ջբզո, ՠս Աշ՜տՠէզո, ՠս Պ՜սխճո վ՜ժ՜-

ժ՜էզո, ՠս ՠխ՝՜սջո կՠջճհ՚ Պՠպջճոզո ՠս թձ՜սխ՜ռ ՠս 

ՠխ՝՜ջռ կՠջճռ ՠս իճ՞ՠսճջ ի՜սջձ կՠջճհ՚ Յճչ՜ձձբո 

ժջ՜սձ՜սճջզձ, ճջ ՝՜աճսկ ՜ղը՜պճսդՠ՜կ՝ ոձճհռ ՠս ճս-

ոճհռ ազո, ՠս աթձ՜սխո ձճջ՜փ Ես ճջ էզ ՠս ՜շ՜պ ոջպզս 

հզղբ, ՠս զձտձ հզղՠոռզ ՜շ՜նզ ՜իՠխ ՜պՠձզձ Քջզոպճոզ 

ՠս ազո ակՠխ՜յ՜ջպ ՞ջզմո իղՠռբտ զ ոճսջ՝ հ՜խ՜սդո 

լՠջ ՠս ճջ ա՜կբձձ ժռճջ՟զձփ 

494՝ Քջզոպճո Աոպճս՜թ կՠջ, վջժՠ՜ զ հ՜սզպՠ-

ձզռ պ՜ձն՜ձ՜ռձ աիճ՞զ ոպ՜ռճխզ ոճջ՜՚ Պՠպջճո ՜՝ՠ-



 

խզձ ՠս տճսՠջձ զսջճհ՚ ՅԷէը՜դճսձզձ ՠս ա՜ս՜ժզ ոճջ՜՚ 

Սպՠվ՜ձձճո ո՜ջժ՜ս՜՞զձ ՠս դճխ ահ՜ձռ՜ձո ձճռ՜ ՠս 

ա՜ձ՜ջե՜ձ ՞ջմզո՚ աՍ՜կճսբէզո ՠս աթձ՜սխ՜ռձ զկճռ ՠս 

աԱկբձձ ՜ո՜սխզձ բ ձկ՜. ՜կբձփ 

535՜ Փ՜ՙշտ...փ Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս ՜ոպճս՜թ՜ը՜սո 

տձ՜ջո ՜հո լՠշ՜կ՝ Ս՜կճսբէզ ՜ձզկ՜ոպ վռճսձ ՠս ՜ձ-

՜ջե՜ձ ՞ջմզ, զ ՞՜ս՜շզո Եժՠխՠ՜ռ զ Սճսջ՝ ճսըպո, ճջ 

ժճմզ Ս՜խզ Սճսջ՝ Սպՠվ՜ձձճո, իջ՜կ՜ձ՜ս Մ՜ջ՞՜-

ջբզ՚ ՜ոպճս՜թ՜ոզջզ ՜շ՜նձճջ՟զ ՜ձ՜յ՜պզո: Ծ՜-

ըզստ ՠս ՜ջ՟ՠ՜կ՝տ Ոձճվջզճոզ ՜ս՜ք ո՜ջժ՜ս՜՞զ ՠս 

Պՠպջճոզ ժճսո՜ժջ՜սձ ՜՝ՠխզ ՠս Յ՜ժճ՝ ժջ՜սձ՜սճ-

ջզ...փ Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս ո՜ զ դճս՜՝ՠջճսդՠ՜ձո Հ՜հճռ զ 

ՊԿԲ (1413), զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ պՠ՜շձ պբջ Գջզ՞ճ-

ջզ ՜ջտՠյզոժճյճոզ, աճջ Տբջ Աոպճս՜թ ը՜խ՜խճսդՠ-

՜կ՝ յ՜իՠոռբ... աոպ՜ռճխ պ՜շզո՚ աՈձճվըջզճո ՜ս՜ք 

ո՜ջժ՜ս՜՞ աի՜հջ չ՜ձ՜ռո, ճջ ոպ՜ռ՜ս աո՜ զ ի՜է՜է 

՜ջ՟ՠ՜ձռ զսջճհ ՠս ՠ՟ զ ՟ճսշձ Սճսջ՝ Կ՜ջ՜յՠպզո հզ-

ղ՜պ՜ժ ՜ձնզձնփ Աջ՟, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ոկ՜ ժ՜ջ՟՜էճչ 

ժ՜կ պՠո՜ձՠէճչ ժ՜կ ՞՜խ՜վ՜ջ ՜շձՠէճչ, հզղՠռբտ հ՜-

խ՜սդո լՠջ աի՜հջ՚ Ոձճվջճոձ ՠս աՠխ՝՜հջձ զսջ՚ աՏզ-

ջ՜պճսջ ՜՝ՠխ՜ձ ՠս աի՜հջձ զսջ՚ աԴ՜սզդ աի՜ձ՞ճսռՠ-

՜էոձ զ Քջզոպճո ՠս ակ՜հջձ զսջ՚ աՍզջկ՜հձ ՠս աՠխ-

՝՜հջոձ զսջ՚ աԱոպճս՜թ՜պճսջձ ՠս աՍզկբճձձ ՠս ա՜-

ս՜ժոձ զսջՠ՜ձռ՚ ապբջ Աս՜՞ ՠս աՅ՜ժճ՝փ Յզղՠռբտ ՠս 

աՊՠպջճո ՜՝ՠխ՜ձ, ճջ ՜ս՞ձ՜ժ՜ձ ՠխՠս զ ՞ջճռո ՞ջՠ-

էբձ ԳՃ (300) ՟ջ՜կ ՠս ատճսջձ զսջ՚ աԷէզը՜դճսձձ ՠս 

աա՜ս՜ժձ ոճջ՜՚ աՍպՠվ՜ձձճո ո՜ջժ՜ս՜՞ձ աբճըՠռՠ-

՜էձ զ Քջզոպճո, ճջ ՠդճխ ոճս՞ կՠթ...փ Յզղՠռբտ ՠս աՅ՜-

ժճ՝ ՜՝ՠխ՜ձ՚ ավ՜ժ՜ժ՜էձ, ՠս աթձ՜սխոձ ՠս աՠխ՝՜ջո 

ձճջ՜, ՠս աՏ՜սձ՜ժ՜ձ ՠջբռձ, ՠս աԲ՜ջոՠխձ, աԾՠջճս-

ձզձ ՠս աՠջժճս ՟ՠշ՜՝ճհո ժջ՜սձ՜սճջտձ... գձ՟ ձկզձ հզ-

ղՠոնզտ ա՜շ՜նձճջ՟ ոճսջ՝ ՜ձ՜յ՜պզո աՍճսջ՝ Սպՠ-

վ՜ձճոճս Ն՜ը՜չժ՜հզո՚ աի՜հջ Մ՜ջ՞՜ջբ, ճջ ՝՜աճսկ 

ՠջ՜ըպզտ ճսձզ ՜շ կՠա ՠս հճջ՟ճջՠ՜ռ զ ՝՜ձո հ՜հո-

կզժ...փ Ես ա՜կՠձ՜հձ ՠխ՝՜հջճսդզսձո ՜շի՜ո՜ջ՜ժ՚ 

աՅճչի՜ձձբո ժջ՜սձ՜սճջձ՚ աիճ՞ՠսճջ ի՜հջձ կՠջ, ճջ 

՝՜աճսկ ՜ղը՜պճսդՠ՜կ՝ ոձճհռ ՠս ճսոճհռ ազո ՠս ձ՜ ՠ-

խՠս յ՜պծ՜շ ՜հոկզժ ՠս ա՜սջզձ՜ժձ ղձճջիՠ՜ռ աթ-

ձ՜սխձ ՠս աՠխ՝՜հջոձ ձճջ՜՚ աի՜ձ՞ճսռՠ՜էոձ զ Քջզո-

պճո. ՠս ատճսՠջճջ՟զոձ՚ աՇ՜իջզ՜ջձ, ճջ ա՞զջտո ՞էը՜-

՞ջՠ՜ռ: Ես աԿ՜ջ՜յՠպձ ՠս աՄ՜դբճո աժճսո՜ժջ՜սձ ՜-

՝ՠխ՜ձ ա՟՜ո՜ժ՜էո, ճջ ա՞զջտո աճջ՟ՠ՜ռ ՠս ՜ս՞ձ՜-

ժ՜ձ ՠխՠս կՠա ՝՜աճսկ ՜ձ՞՜կ, ՠս ատճսՠջճջ՟զձ զսջ՚ 

աՄժջպզմ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ ՠս աթձ՜սխոձ ձճջ՜: Ես աԱշ՜տՠէ 

՜՝ՠխ՜ձ աիճ՞ՠսճջ ՠխ՝՜ջո կՠջ, ճջ ՜ս՞ձ՜ժ՜ձ ՠխՠս զ 

ը՜աՠէձ ՠս աթձ՜սխոձ ձճջ՜ ՠս աՊ՜սխճո ՜՝ՠխ՜ձ ած՞-

ձ՜սճջ ՠս ավ՜ժ՜ժ՜է, ճջ ՜ս՞ձ՜ժ՜ձ ՠխՠս զ յբպո կ՜ջ-

կձ՜ժ՜ձո ՠս աթձ՜սխո ՠս աՠխ՝՜ջո ձճջ՜, ՠս աոյ՜ո՜-

սճջտո ՠս ա՞ճջթ՜սճջտո ՠս ա՜ղը՜պ՜սճջտ ոճսջ՝ ՜ձ՜-

յ՜պզո: Ըձ՟ ձկզձ ՠս ակՠխ՜յ՜ջպ ՠս ա՜ձ՜ջե՜ձ ՞ջզ-

մո՚ աՍ՜կճսբէ ՜՝ՠխ՜ո ՠս աՠխ՝՜հջո զկ՚ աՊՠպջճո ա՝՜-

ջՠոբջ ՠս աիՠա՜իճ՞զ ժճսո՜ժջ՜սձ ՜՝ՠխ՜ո, ճջ ՜ս՞ձ՜-

ժ՜ձ ՠխՠս զ ժճժՠէձ ՠս զ յբպո ի՜ձ՟ՠջլզռ ՠս աՠխ-

՝՜ջոձ զկ՚ աԿ՜ջ՜յՠպ ՠս աՊ՜սխճո ՠս ա՜ս՜ժոձ զսջՠ-

՜ձռ ՠս ատճհջձ կՠջ՚ աՄՠթը՜դճսձձ ՠս աթձ՜սխոձ կՠջ՚ 

աՍ՜ջ՞զո ՠս աՃ՜ղ ավճըՠռՠ՜էոձ զ Քջզոպճո...փ Ես ճչ 

ճտ ճջ ի՜ձ՟զյզտ ՜հոկ պ՜շզո ժ՜ջ՟՜էճչ ժ՜կ պՠո՜-

ձՠէճչ ժ՜կ ՞՜խ՜վ՜ջՠէճչ, ձ՜ը՜ըձ՜կՠէճչ յ՜իՠոռբ 

ա՞զջտո ՠս է՜դճչ ՝շձՠոռբ ՠս կզ զղըՠոռբ զ ՞ջճռբո 

յ՜ջ՜յ դճսխդ ժպջՠէ ժ՜կ զ հզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձբո տՠջՠէ 

ՠս ՜հէ ՜ձճսձ ՞ջՠէ ՠս ճմ ճտ հ՜ա՞՜ժ՜ձ՜ռ Ոձճվջզճոզձ 

ժ՜կ Պՠպջճոզձ կզ զղըՠոռբ թ՜ըՠէ ժ՜կ ՞ջ՜ս ՟ձՠէ 

ա՞զջտո...: 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 537՜ Աջ՟, զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ պՠ՜շձ (Յ՜-

ժճ՝՜հ Ջճսխ՜հՠռսճհ), զ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձ Պ՜ջոզռ Շ՜ի 

Այ՜ոս՜ձզ, ճջ բ հ՜ա՞բ դ՜սջտկ՜ձզ ՠս զ դճս՜՝ՠջճս-

դՠ՜ձ Աջ՜կբՠ՜ձո ա՜ջկզ զ ի՜ա՜ջ ի՜ջզսջ ՠս ճսդ ՜կզ 

(1659) ՜կոճհձ կ՜հզոզ, ՠո՚ Յճի՜ձ տ՜ի՜ձ՜հ, ՠջժջ՜ս 

Շ՜կ՝ՠռզ չՠջոպզձ ձճջճ՞ՠէ ՠպճս ա՜հո ժպ՜ժ յ՜ձթ՜-

էզ չ՜ոձ հզղ՜պ՜ժզ իրջՠխ՝րջ ճջ՟սճհ զկճհ՚ Աշ՜տբէզ: 

Ս՜ժո ՜հո զձմ կՠթ զկձ յ՜պծ՜շզ, տ՜ձազ ՜հո Աշ՜տբէ 

ՠժՠ՜է զ Տ՜ձբձ Յճսձ՜ռ, հՠջժզջո Աջ՜ջ՜պՠ՜ձ, ճջ 

ո՜ժո ղ՜ի՜չ՜ծ՜շճսդՠ՜ձ ղջնբջ ՠս ՟զյՠ՜է ՜ոպբձ, 

հ՜կՠռՠ՜է ՠխՠս ՜կզոո զձմ ճջճհ յ՜պ՜իՠ՜է ՜ջտ ոզջզ-

ժ՜հտ, ՜ջզսձ՜ը՜ձլտ, ո՜ժո ՜՞՜իճսդՠ՜ձ յզխթ ռ՜ձ-

ժճսդՠ՜ձ զսջՠ՜ձռ զ կբն ՞զղՠջզ ըՠխ՟՜կ՜ի ոյ՜ձզձ 

աՠջզպ՜ո՜ջ՟ձ ա՜հձ ռ՜ձժ՜էզ ՠս դճխզձ զ չՠջ՜հ կՠջ 

ոճս՞ ՜ձյ՜պկՠէզ: Զճջ ՝՜ջլՠ՜է ակ՜ջկզձձ ՠո ժոժթ՜-

ի՜ջո դ՜խՠռզ զ տ՜խ՜տձ Էջՠս՜ձ ՠս չ՜ոձ ձճջճսձ իճ՞-

սճհ վջժճսդՠ՜ձ ա՜հո Ս՜ջ՞զո ժճմՠռՠ՜է ՞զջտո ձճջճ-

՞ՠ՜է ժ՜ակՠէ ՠպճս ձճջզձ ՟ջ՜կճչ տ՜ի՜ձ՜հզձ Թճսկ՜-

հզ, ճջյբոազ կձ՜ոռբ հզղ՜պ՜ժ հ՜սզպՠձ՜ժ՜ձ զ կբն Ա-

դճշճհո Մՠթզ, Սջ՝ճհ Ինկ՜ձո պՠխզ...փ 

2. 537՝ Գզջո հճջե՜կ ՞ջՠռ՜ս դզսձ ՌՃԺԳ (1664) 

բջփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 1՜ Գզջտո Սճսջ՝ Էնկզ՜թձ՜ բփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜ (Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո) Յ՜կՠձ՜հձ զ 

րջիձՠ՜է Տբջ, րջիձՠկտ ատՠափ 
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ԳՐԻՉ՚ Սպՠվ՜ձձճո Սՠս՜՞էըճձռփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Պ՜ջրձ Յճչ՜ձ-
ձբոփ 

ԹԵՐԹ՚ 528. մ՞ջճս՜թ՚ 4՝, 498՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԽԵ×12 (Գ 7, Խ 
11, ԽԳ 6)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 34,5×23,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠ-
ջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 33փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜-
ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ իձ՜պզյ Մ՜ղպճ-
ռզ դՠջդՠջ (պՠո Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ), էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ 
ժ՜ջկզջփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 5՜, 139՜փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 1՜, 439՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜-
ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջ, դշմձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ 
ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպփ 

Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ — Մ՜ղպճռ (իձ՜պզյ)փ 2 (Ա—
Բ) + 2(Գ—Դ), ոպ՜ռճս՜թ 8 (4—՜ժ՜ձ ժզռ) դՠջդՠջզռ, ճջճձռզռ 
Ա, Դ ոճոձլճս՜թ ՜ոպ՜շձՠջզձփ Կ՜ջ՟՜է՚ Գ՝—Բ՜ (իձ՜պզյզ բ-
նՠջ՚ 33—34, 36—37, 39—40, 73—74, 76—77, 79—80) «Կ՜-
ձճձ ձ՜ս՜ժ՜պՠ՜ռ ՠժՠխՠռզ րջիձՠէճհ... Կ՜ձճձ ոժզի ՠս կ՜խա-
կ՜ձ րջիձՠէճհ, ՜ջ՜ջՠ՜է պՠ՜շձ Յրի՜ձձճս Մ՜ձ՟՜ժճսձսճհ»փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՜ձ՝՜ս՜ջ՜ջ. դՠջդՠջգ պՠխ—պՠխ տ՜հտ՜հճս՜թ, 
ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ կ՜ղճս՜թ, չձ՜ոճս՜թ, ԺԸ—ԺԹ 
՟՟. ձճջճ՞ճս՜թփ 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

 
Ա. 1՜—527՝ [Ս՜ջ՞ոզ Շձճջի՜էսճհ Մՠժձճսդզսձ 

Կ՜դճխզժՠ՜հռ դխդճռ] 
— 1՜—4՜ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձճսդզսձ ՜ո՜ռՠ՜է Յ՜-

խ՜՞ո ոճսջ՝ ՠջ՜ձՠէզ չ՜ջ՟՜յՠպզձ Ս՜ջ՞ոզ — Ակՠ-

ձ՜հձ ճտ ճջ ա՞զջո ՜ոպճս՜թ՜հզձո զ լՠշձ ՜շձճս-

ռճսձ... 

՜. 5՜—138՜ Եջ՜ձՠէճհձ Ս՜ջ՞ոզ չ՜ջ՟՜յՠպզ 

՜ջ՜ջՠ՜է Մՠժձճսդզսձ Կ՜դճխզժՠ՜հ դխդճհձ Յ՜ժճ-
՝՜հ (Յ՜շ՜ն՜՝՜ձճսդզսձ իՠխզձ՜ժզձ) — Աոպճս՜թ՜-

հզձ պՠոճսդՠ՜ձռ ՠս զջճխճսդՠ՜ձռ յ՜ջ՜յՠէ կպ՜ռ ՜հ-

ձճռզժ բ... 

— 6՝—138՜ [Բ՜ձ.] Յ՜ժճչ՝ճո Աոպճսթճհ ՠս Տՠ-
՜շձ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ...փ [Մՠժձճսդ.] Ի-
կ՜ոպտ Հճ՞սճհձ ղձճջի՜ռ կզ՜յբո ճսձզձ ա՟զպ՜սճջճս-
դզսձ... 

՝. 139՜—318՜ Եջ՜ձՠէսճհձ Ս՜ջ՞ոզ չջ՜՟՜յՠ-

պզ ՜ջ՜ջՠ՜է Մՠժձճսդզսձ Կ՜դճխզժՠ՜հռ Աշ՜նզձ 
դխդճհձ Պՠպջճոզ — Բ՜ձտ ՜ոպճս՜թ՜հզձտ ՜կՠձ՜հձտ 

՜ջ՟զսձ՜՞ճջթտ ՠձ... 

229՝  Գջմզռ (զ ոպճջզձ էճսո՜ձռո) «Ահո պճխո ժ՜ջ՟՜հ 
ՠս պՠո ըզոպ ա՜ջկ՜ձ՜էզ ՝՜ձՠջ ժ՜հ զ չՠջ՜հ ՜հջ ճս ժձճն, 
ՠս ա՞ջճխո ոճջ՜ հզղՠ՜»փ 

՞. 318՝—88՝ Եջ՜ձՠէճհձ Ս՜ջ՞ոզ չ՜ջ՟՜յՠպզ 

՜ջ՜ջՠ՜է Մՠժձճսդզսձ Կ՜դճխզժՠ՜հռ Եջժջճջ՟ դխ-
դճհձ Պՠպջճոզ — Բ՜ակՠ՜ռ հ՜շ՜ն՜՞ճհձ զ ի՜ջռձ կՠ-

ջճռ... 

՟. 389՜—477՜ Եջ՜ձՠէսճհձ Ս՜ջ՞ոզ չ՜ջ՟՜յՠ-

պզ ՜ջ՜ջՠ՜է Մՠժձճսդզսձ Կ՜դճխզժՠ՜հռ Աշ՜նզձ 
դխդճհձ Յճչի՜ձձճս — Ի վճտճսձո կՠթ՜կՠթ՜ռձ հ՜ձ՟՞-

ձՠէճռ մՠձ ՜շ՜ձռ ժ՜ջթՠ՜ռ ՟՜պ՜յ՜ջպճսդզսձտ... 

ՠ. 477՜—88՝ Եջ՜ձՠէսճհձ Ս՜ջ՞ոզ չ՜ջ՟՜յՠպզ 

՜ջ՜ջՠ՜է Մՠժձճսդզսձ Եջժջճջ՟ դխդճհձ Յճչի՜ձձճս — 

Եձ<ՠձ> ՝՜աճսկտ զ ոջ՝ճռձ ՠս կ՜ձ՜ս՜ձ՟ հ՜շ՜տՠ-

էճռձ... 

ա. 489՜—98՜ [Եջ՜ձՠէսճհձ Ս՜ջ՞ոզ չ՜ջ՟՜յՠ-

պզ ՜ջ՜ջՠ՜է Մՠժձճսդզսձ Եջջճջ՟ դխդճհձ Յճչի՜ձձճս 
— Աշ ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՜ջոձ ՠս ՜շ՜տզձճսդՠ՜կ՝ ա՜ջ-

՟՜ջՠ՜էոձ] (ոժ. դ՜վճս՜թ) /// ՝՜հռ աիճ՞ՠսճջ՜ռձ, ծղ-

դզս ըձ՟ջեզձ զ ձճռ՜ձբ աի՜ձ՞զոպձ... փ 

բ. 499՜—527՝ Եջ՜ձՠէճհձ Ս՜ջ՞ոզ չ՜ջ՟՜յՠպզ 

՜ջ՜ջՠ՜է Մՠժձճսդզսձ Կ՜դճսխզժբզռ դխդճհձ Յճս՟՜հզ 
— Շձճջի՜ստ զկ՜ոպզռ իճ՞սճհձ, ճջ զ լՠշձ ՜շ՜տՠէճռձ 

պճս՜ս ՠժՠխՠռսճհ... վ՜շտ, յ՜պզս, զղը՜ձճսդզսձ, ՠջ-

ժջյ՜՞ճսդզսձ, ՞ճիճսդզսձ ՠս կՠթ չ՜հՠէմճսդզսձ ՜հեկ ՠս 

հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ 

Տՠո պյ. «Մՠժձճսդզսձ Երդՠ՜ձռ դխդճռ ժ՜դճխզժՠ՜հռ 

՜ջ՜ջՠ՜է ՠջ՜ձՠէսճհձ Ս՜ջ՞ոզ Շձճջի՜էզռ չ՜ջ՟՜յՠպզ», 

Կճոպ՜ձ՟զձճսյրէզո, 1828, բն 5—668փ 

Բ. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձ ԺԸ ՟.] 

— 528՝ [Պ՜պկճսդզսձ Եխզ՜հ տ՜ի՜ձ՜հզ (ի՜հ՜-

պ՜շ դճսջտՠջբձ)], տ՜հտ՜հճս՜թ ՠս ՜ձգձդՠշձՠէզփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

138՜ Զոպ՜ռ՜սխ ՜ոպճս՜թ՜հզձ կ՜պՠձզո այ՜-

պճսբէզ պ՜ձճսպբջձ ՠս ա՝՜ակ՜ռ յզպ՜ձզձ` այ՜ջճձ 

Յճչ՜ձբոձ ՠս ազկ՜ոպճսձ ՠս աի՜կՠոպ ժՠձ՜ժզռձ զսջ՚ 

աՄ՜ջը՜դճսձձ ՠս հՠջժճռճսձռ ժճխկ՜ձռ աթձ՜սխո ձճ-

ռ՜՚ աԱսՠպղ՜իձ ՠս աՄ՜ջզ՜ձբձ ՠս աՍպՠվ՜ձճոձ ՠս 

աՇձճցճջձ ՠս աԱոպճս՜թ՜պճսջ ա՜ս՜ժո ձճռզձ՚ աԿզ-

ջ՜ժճոձ ՠս աՍ՜ջ՞զոձ, ՠս աՍպՠվ՜ձճոձ, ՠս աԵխզո՜-

՝ՠդձ, աԽ՜ջզյը՜դճսձձ ՠս աՆզժ՜ջձ, աԽՠջը՜դճսձձ 

ՠս ակզսո Ասՠպղ՜իձ ՠս աՆՠջոբոձփ Ես աՠխ՝՜ջո ձճռ՜՚ 

աՄժջպզմձ, ՠս աՍ՜ջ՞զոձ, ՠս աՇձճցճջ պզժզձձ, 

աՄ՜հջը՜դճսձձ ՠս աՀՠխզձզձփ Ն՜ՠս աոջ՝՜կ՜տճսջ 

տ՜ի՜ձ՜հոձ՚ աՄըզդ՜ջձ ՠս աՍ՜ի՜ժձ, ճջտ կզնձճջ՟տ 

ՠխՠձ պ՜շզո ՠս հճջ՟ճջՠռզձ աոպ՜ռ՜սխձ ՠս ակՠափ Ըձ՟ 

ձկզձ ՠս աՠխժՠէզ ՞ջզմո՚ աՍպՠվ՜ձճո, ՠս ազկոձ ՜կՠ-

ձ՜հձ հզղՠոնզտ ՜շ՜նզ Քջզոպճոզ, ճջ բ ՜սջիձՠ՜է հ՜սզ-

պՠ՜ձո. ՜կբձփ 

229՜ Զոպ՜ռճխ իճ՞զ՜ձճջճ՞ ոճսջ՝ ժպ՜ժզո՚ 

այ՜ջճձ Յճչ՜ձձբոձ ՠս ազկ՜ոպճսձ ժՠձ՜ժզռձ զսջ՚ 

աՄ՜ջը՜դճսձձ ՠս աա՜ս՜ժ՜ոձ ձճռզձ, հզղՠոնզտ ՜շ՜-

նզ ՜պՠձզձ Քջզոպճոզ, ճջ բ ՜սջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձոփ 

318՜ Ես աՠխժՠէզ ՞ջզմո` աՍպՠվ՜ձճո կ՜ժ՜ձճսձ 

Սՠս՜՞էըճձռ ՠս աթձ՜սխո զկ հզղՠոնզտ ՜ձ՟ ճսջ ՝՜ձտ 

ոյ՜շզձ ՠս ՞ճջթտ դ՜՞՜սճջՠձ ՜շ՜նզ ՜իՠխ ՠս ոճոժ՜-

էզ ՜պՠձզձ Քջզոպճոզ, ճջ բ ՜սջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձո. ՜-

կբձփ Աջ՟, ՜խ՜մՠկ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ, ճջտ գձդՠշձճհտ ժ՜կ 

՜սջզձ՜ժբտ, հզղՠռբտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ ՜խ՜սդո լՠջ՚ այ՜-

ջճձ Ասբպղ՜ձ ՠս ա՜կճսոզձ զսջ՚ Մ՜ջզ՜ձբձ ՠս ա՟ՠշ՜-



 

՝ճհո ա՜ս՜ժձ զսջ՚ աՅճչ՜ձձբո, ճջ բ հզղ՜պ՜ժ ՜կՠձ՜հձ 

ձձնՠռՠէճռփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 138՝ Թվզձ ՌՁԻ (1638), ճջ կ՜ջպզ ԻԵ Զ՜պզժ 

բջ, ճջ զ կՠթ՜յիջ՜ղզձ ժզջ՜ժզձ ըզոպ ՟՜շձ ճս ՟ե՜ջ 

՜ձռճսռ՜տ, ճջ Չ՜ջոճս՝՜ա՜ջձ վ՜ժՠռ՜ս ՠս ըոպ՜ժձ 

՜սՠջՠռ՜ս, կզձմ ճջ ի՜ռ ՜է մզ ՞պվ՜ս (ձկ՜ձ, ՜հէ լՠշտ՚ 

138՝): 

2. 138՜ Յզղ՜պ՜ժ բ կՠխ՜սճջ ՠս ՜ձ՜ջե՜ձ, իճխ 

ճս ի՜ս՜ո՜ջ` Գջզ՞ճջ զջզռճսո ՜հո ոճսջ՝ ՞զջտո զ կՠջ 

ձ՜ըձՠ՜ռձ բ կձ՜ռՠ՜է, ՠպճհ զ կՠշ՜ձՠէճհ զկճհ ճմ ճտ 

մճսձզ զղը՜ձճսդզսձ ա՜հո Սճսջ՝ Ս՜ջ՞զո ՞զջտո թ՜ըՠ-

էճհ. ՠս հզղ՜պ՜ժ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռճհ, ազ է՜ս բ ՠժՠխՠռզձ 

ՠջդ՜է, տ՜ձ դբ ՜ձ՞բպ կ՜ջ՟ճռ կբն կձ՜է, ազ ըզոպ րջ-

իձ՜թ ՞զջտ բփ Ակբձ ՞զջտ կ՜պ՜ձզ բ, ՜յ՜յ ա՜հո ոճսջ՝ 

՞զջտո ՜ժձ բ զ չՠջ՜հ կ՜պ՜ձճսձփ Գջՠռզ դվզձ ՌՂԱ 

(1642)—զձ ՠո՚ ՠխժՠէզ, ՜ձ՜ջե՜ձ Գջզ՞ճջ էջբռո զ 

կ՜ջպզ Թ (9), զ ոջ՝ճռ Ք՜շ՜ոձզռ, րջձ մճջՠտղ՜՝դզփ 

Ահձ պ՜ջզձ բջ, ճջ Աէչզ՜ա՜ըզձ չՠջ՜հ ՃՌ (100000) 

՜ոտբջ ՞ձ՜ռ, ՟ՠշ չՠջչտձ մզ ՞զպՠկտ, դբ զձմ ժճս էզձզփ 

3. 527՝ Աջ՟, ՞ջՠ՜է ՠս չՠջոպզձ ձճջճ՞ՠռ՜ս 

՞զջտո, ճջ բ զ Ս՜ջ՞զո չ՜ջ՟՜յՠպբ ՝՜ռ՜հ՜հպՠ՜է զ 

տ՜խ՜տո Կ՜ց՜հ, դվ՜ժ՜ձզո կՠջճհ ՌՃԺ ՠս Թ (1670)—

զձ կզնձճջ՟ճսդՠ՜կ՝` կ՜իպՠոզ Եօէմճհձ... ՠպ զ հ՜ջ՟՜ջ 

չ՜ոպ՜ժճռձ ՠս ձճջճ՞ՠ՜ռ ա՞զջտո ա՜հո, տ՜ձազ հճհե 

ը՜ըպՠ՜է ՠս ռջճսՠ՜է բջ, հ՜խ՜՞ո ՜ձա՞՜հ իճվս՜ռձ, 

աճջ ճմ պ՜ձբզձ ըձ՜կո զ չՠջ՜հ ոճջզձ: Բ՜հռ ՠո, ՜ձ-

՜ջե՜ձ ՞ճէճչ ՜խրդզստ ՠխ՝՜ջռ՟, գոպ պժ՜ջ կպ՜ռ զ-

կճռ, հ՜ձ՞ ի՜ձՠ՜է ձճջճ՞ՠէ պւ՜տ. դճխճսդզսձ ղձճջիՠ-

ռբտ ող՜է՜ձ՜ռ զկճռ, լՠշ՜կ՝` հճ՞ձ՜կՠխ Յճչ՜ժզկ զ-

ջզռճսփ 

4. 138՝ (ԺԸ ՟.) Ահո ՞զջտո դվ՜ժ՜ձձ բ ԷՃՁԴ 

(1335)—զձ ՞ջվՠէ բ, ՜հէ ճսջզղ պՠխ ՞ջ՜թ բջ, ՜հոպՠխբո 

ձղ՜ձՠռզ, ճչ ի՜ջռ՜ձբ, ՜հո բ դզվձփ 

5. 138՝ Թվզձ Հ՜հճռ ՌԲՃԶ (1757) ՠխՠս ռ՜ձժճս-

դզսձ տ՜խ՜ժըձ Կ՜ց՜հ ր՞ճոպճոբձ կզձմՠս վՠպջչ՜ջզձ 

ԻԱ (21) Յճի՜ձՠոժճստփ Աէճսջզձ էզպջ՚ ՃԾԸ (158) ժբձ... 

Աոպճս՜թ յՠպՠջբձ յ՜իբ, չ՜ոձ կՠջ թրչ՜ռՠ՜է կՠխ՜-

ռբձ ՠխ՜ս ՜հո ոխճսդզսձոփ 

6. 138՝ (ԺԸ ՟.) Թճսձ՜ձ (՛) յ՜յ՜ոզժոզ կ՜սջձ բ 

ո՜հ, Աոչ՜յպճսջ, Մզտ՜հեէ, Գ՜՝ջզբէ, 0չ՜ձՠո՜հ, Ո-

չ՜ձՠո, Մզձ՜ո, Յ՜ժճ՝, Մ՜ջպզջճո, Ըռգոպ՜ժբո, 

Թճսկ՜ո տզո պ՜շո պճսջ Ղճսժ՜ող՜իզձ էճսոՠխբձ Խ՜-

մ՜պճսջզձ, Խ՜մՠջՠո, Խ՜մզժ, Զ՜տ՜ջզ՜հ, Պՠպջճո, 
Պ՜սխճո, Կ՜ջ՜յՠպփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 138՝ Գճի՜՝՜ձՠկ ատՠա ՜խդ՜ժ՜ձ 

ՠջտճչ, դ՜՞՜սճջ վ՜շ՜ռփ Գճի՜՝՜ձՠջ ատՠա (ա՜ձ՜-

ա՜ձ՚ ՞ճի՜՝՜ձճսդզսձձՠջ): 287՝—9՜ (Ի ոպճջզձ էճս-

ո՜ձռո ՜ձչ՜ջե լՠշտճչ ա՜ձ՜ա՜ձ ՞ջճսդզսձձՠջ)փ 
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 ԺԶ — XVI 

ԳՐԻՉ՚ Մ՜դբճոփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Եո՜հզ ՜՝խհ.փ 
ԹԵՐԹ՚ 492փ ՊՐԱԿ՚ 7×1+Ե—ԽԴ×12 (ԻԲ 8, ԻԶ, ԽԳ 11, ԼԴ՚ 

ժջժ.)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 32×20,7փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ 
ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 33փ ԿԱԶՄ՚ ոՠս ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ ոպճս՜ջ՜-
դճսխդ, ՜ոպ՜շգ՚ 1 (1՜՝), դճսխդ ՠս 1 (Բ) կ՜՞՜խ՜դ (պՠո Պ՜-
պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ), էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

  

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 99՜, 
271՜, 398՜, 436՝, 444՜, 459՝փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜-
ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջ, դշմձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ 
ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպ, ՟ՠխզձփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — (չջ՜ռՠջբձ). Դ Թ՜՞՜սճ-
ջճսդՠ՜ձռ: ԺԴ–ԺԵ ՟՟.փ Խճղճջ ձճսոըճսջզ: Եջժոզսձ: Վՠջ-
նզռ: Սպ՜ռճս՜թ 1 դՠջդզռ. da h(r)q(u)a ioram oqozias: 

zakuva ars, r(aTa)Á me oqozia damoirTx, xolo 

iudasca...  
(չՠջթ՜ձՠռ Պ. Մճսջ՟ՠ՜ձ): 
ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդզսձ պՠո՜թ, ՞ճսձ՜վճըճս՜թ, 

ոժա՝զռ 3 յջ՜ժ, 263—264, 469—470, դՠջդՠջզ կզնզռ կՠժ՜ժ՜ձ 
դՠջդ գձժ՜թ փ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ տՠջթճս՜թ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 1՜—492՝ [Ս՜ջ՞ոզ Շձճջի՜էսճհ, Մՠժձճսդզսձ 

Կ՜դճխզժՠ՜հռ դխդճռ] 

Տՠո լՠշ. 1318, 1՜—527՝. Յշն՝./մզտփ ՜/1՜—99՜ 
(ոժ. դ՜վճս՜թ «///՜յ՜ ը՜սոՠ՜, գձպջՠ՜, ՜ոբ, ՠս պՠխզձ, 
ՠս աէո՜սխձ, ՠս այ՜պղ՜ծ ե՜կ՜ձ՜ժձ...»)փ ՝/99՜—270՝փ 
՞/271՜—367՝փ ՟/348՜—436՝փ ՠ/436՝—43՝փ ա/444՜—59՝փ 
բ/459՝—92՝փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

6՝ Տբջ Աոպճս՜թ ճխճջկՠ՜ ոպ՜ռճխզ ոճսջ՝ ՞ջճ-

ռո` հԵո՜հզ ՜՝ՠխզձ ՠս թձճխ ձճջզձ ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ 

կՠջլ՜սճջ՜ռ ՠս զձլ կՠխ՜սճջ ՞թճխզո՚ Մ՜դբճոզ ՠս 

թձճխ՜ռ զկճռփ 

185՜ Քջզոպճո Աոպճս՜թ տճ ոճսջ՝ ՜շ՜տՠէճռո 

՝՜ջՠը՜սոճսդՠ՜կ՝ ՠս ՜կՠձ՜հձ ոջ՝ճռ ճխճջկՠ՜ ոպ՜-

ռճխզ ՞ջճռո` հԵո՜հզ ժջ՜սձ՜սճջզ ՠս իճ՞ՠսճջ ՠս կ՜ջկ-

ձ՜սճջ թձ՜սխ՜ռ ձճջզձ ՠս ՠխ՝՜ջռձ՚ Բճսէ՜ջծժ՜ձ ՠս 

Ա՝ջ՜ի՜կզձ ՠս Տբջպբջ տ՜ի՜ձզձ, ճջ ժզո՜սջՠ՜հ զ 

Քջզոպճո վճըՠռ՜ս ՠս ՠդճխ ՟՜շձ ոճս՞ թձ՜սխ՜ռ զս-



ջճռ ՠս զձլ՚ կՠխ՜յ՜ջպ ՞թճխզ Մ՜դբճոզ ՠս թձճխ՜ռ զ-

կճռփ 

276՝ Տբջ Աոպճս՜թ տճ ոճսջ՝ ՠս գձպջՠ՜է ՜շ՜տՠ-

էճհձ Պՠպջճոզ ՝՜ջՠը՜սոճսդՠ՜կ՝ ճխճջկՠ՜ ՜կՠձ՜հձ 

ի՜ս՜պ՜ռՠէճռ, կ՜ձ՜ս՜ձ՟ ոպ՜ռճխզ ՞ջճռո՚ ՠջն՜ձզժ 

ժջ՜սձ՜սճջզձ հԵո՜հՠ՜հ ՠս իճ՞ՠսճջ ՠս կ՜ջկձ՜սճջ 

թձ՜սխ՜ռ ձճջզձ ի՜սջձ զսջ՚ Մ՜ջպՠջ տ՜ի՜ձ՜հզ ՠս 

կ՜սջձ՚ հԷկզձը՜դճսձզ ՠս ՠխ՝՜ջռ ձճջզձ՚ Բճսէ՜ջծժ՜ձ 

ՠս Ա՝ջ՜ի՜կզձ ՠս ճջ՟ճռ ձճջզձ ՠս Տբջպբջ տ՜ի՜ձ՜-

հզձ, ճջ ժզո՜սջՠ՜ վճըՠռ՜ս զ Քջզոպճո ՠս կՠթ ժոժզթ 

ՠդճխ թձճխ՜ռփ Ն՜ՠս ա՝՜ակ՜կՠխ ՠս ապ՜ջ՜ժճսոՠ՜է 

՞ջզմո` Մ՜դբճո ՠս աթձ՜սխոձ զկ հզղՠէ զ Տբջփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 99՜ Սճսջ՝ Հճ՞զ ՜ս՞ձՠ՜հ ապժ՜ջ իճ՞ճհո, դվզձ 

ՌՃԽԵ (1696) ժ՜ջ՟՜ռզ ՠո՚ պբջ Սզկճձո, ճջ ՠկ ոձձ՟՜-

ժ՜ձ Սճսջ՝ Գՠխՠ՜ձ չ՜ձո, ՜շ ճպո տ՜ն ջ՜՝ճսձզձ` 

աԴ՜սզդ չ՜ջ՟՜յՠպձ, ՜հէ թձձ՟՜ժ՜ձ ՞զսխձ, ճջ ժճմզ 

Պխլի՜՞փ Ոջտ ժ՜ջ՟՜տ ազո Ոխճջկզ ՜ոբտ, Քջզոպճոզ 

ճխճջկճսդզսձձ ՠխզռզ գձ՟ լՠափ 

2. 443՝ Շձճջիզս ՜կՠձ՜կ՜ջ՟՜ոբջ Փջժմզձ, ճջ 

ՠսո ՠպ ժ՜ջճխճսդզսձ ՜ձճսձ Դ՜սզդ չ՜ջ՟՜յՠպ ճկձ 

՜ի՜ ՜հո ՠժՠխՠռզժո ղզձՠ՜ռ Սճսջ՝ Գՠխ՜ջ՟սճհ գձթ՜-

հզսձ, աճջ ՝ՠջբզձ դբ Քջզոպճո պճձ Աոպճսթճհձ, դբ ՜հէ 

՜ա՞ Քջզոպճոզ ոզջճհձ ի՜հտձ պ՜հզձ. ՟՜ջլՠ՜է չ՜ոձ 

ռ՜սճռ ՝եղժճսդՠ՜ձ ի՜կջ ՜հէ՜ա՞զտ պ՜հզձ, ճջ բ 

դճսջտփ Թվզձ ՌՃԽԵ (1696)փ 

3. 459՝—60՜ (Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո) Յզղբ Ս՜ջ՞զո 

՞զջտո, Սճսջ՝ Գՠխ՜ջ՟՜հ: Ոչ Սճսջ՝ Գՠխ՜ջ՟ ՟շձզռո 

չ՜ոձ զսջ մ՜ջ ժ՜կզձ ի՜կ՜ջ ոճսջ՝ ճսըպզռո ՜կՠձ՜հձ 

ոճսջ՝տ ի՜ձզռՠձ աչջբեըձ՟ջճսդզսձփ ՌՃԽԵ (1696) դճ-

սզձփ 

4. 98՝—9՜ (Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո) Տբջ /// (1 ՝՜շ 

՜ձգձդՠշձՠէզ) ճխճջկՠ՜, ՟ճս ՠո Քջզոպճո Ոջ՟զ Աո-

պճսթճհ ժՠ՜ձտ ՠս հ՜ջճսդզսձ ՜ա՞զ կ՜ջ՟ժ՜ձ, ճխճջկՠ՜ 

ՠս Սզկճձ ՜՝ՠխբո /// (1 ՝՜շ ՜ձգձդՠշձՠէզ): 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 101՜ Ահ՝ճս՝բձփ 492՜ Եո ՠկ ժճջճսոՠ-

՜է ճմը՜ջ կճէճջՠ՜էփ 491՝ (Ի ոպ. էճսո՜ձռո) Ես ՜հո տջ-

մՠո բփ Ոխճջկՠ՜ զձլ ճջ՟զ՟ Դ՜սզդ, ճխճջկՠ՜ զձլ, ազ 

՜շ տՠա ՜խ՜խ՜ժՠռզփ 
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 ՈԿ — 1211՛ 

ԳՐԻՉ՚ Բ՜ջոՠխփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Պՠպջճո չջ՟.փ ԿԱԶՄՈՂ՚ Պՠպջճո 
ժջ՜սձ՜սճջփ 

 

ԹԵՐԹ՚ 397փ ՊՐԱԿ՚ Ա—Ի×12 (Ա, Բ 8, Ո 11, Ց 16, Է 6)փ 
ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, կ՜՞՜խ՜դ՚ 1—16, 392—7փ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ 34×25փ 
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 31փ ԿԱԶՄ՚ ղ՜՞՜ձ՜-
ժ՜՞ճհձ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ՟ջճղ-
կ՜ա՜ջ՟ ժպ՜սփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Հզձ Կպ՜ժ՜ջ՜ձ (՛): 
(Վջ՜ռՠջբձ). ԺԳ–ԺԴ ՟՟.: Մ՜ոձ դզս 1319 լՠշ՜՞ջզ ի՜-
կ՜ջ յ՜պ՜շզժ–յ՜իյ՜ձ՜ժ թ՜շ՜հ՜թ լՠշ՜՞ջզ (պՠՙո): 
2(Ա–Բ)+2(Գ–Դ): Գ՝–Դ՜. «da iqmnes talavarebi 

y(ovelma)n erm(a)n krebulisaman, romelni moqceul 

iyvnes tyuobisagan maTisa da dasxdes talavarTa maT 

Sina» 
(չՠջթ՜ձՠռ` Պ. Մճսջ՜՟ՠ՜ձ) 
 
ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջփ Տՠխ—պՠխ ճջճղ 

պճխՠջ հՠպ՜՞՜հճսկ ոՠս դ՜ձ՜տճչ կ՞՜ռճս՜թփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ 
տՠջթճս՜թփ  

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

1. ՜. 1՜—2՜ Պ՜պծ՜շտ դխդճհձ Հշճչկ՜հՠռսճռ 

— Բ՜աճսկտ ի՜ս՜պ՜ռզձ զ Քջզոպճո... 

Բ՜ձ՝ՠջ Մ՜պՠձ՜՟՜ջ՜ձզ, N 16, բն 171—73, F: 

՝. 2՜—5՝ Յ՜խ՜՞ո դխդճռ ՜շ՜տՠէճհձ ՜հոյբո 

զկ՜ձ՜էզ բ — Զզ ճմ ՜շզձ իջ՜կ՜ձ... 

՞. 5՝—10՜ Ահէ յ՜պծ՜շտ ՜շ՜տՠէ՜ժ՜ձ դխդճռփ 

Վ՜ոձ դխդճռ ՜շ՜տՠէճհ, դբ ճջյբո ժ՜ջ՞ՠռ՜ձ աժձզ 
կզկՠ՜ձռ. ձ՜ը դբ ճջ հ՜շ՜ն՜՞ճհձ ՞ջՠռ՜ս ժ՜կ 
ճս՛ոպզ — ԶՀշճչկ՜հՠռսճռ դճսխդձ հ՜շ՜ն՜՞ճհձ ՠխՠ՜է 

ՠձ... 

՟. 10՜—1՝ Յճչի՜ձձճս Ոոժՠ՝ՠջ՜ձզ Պ՜պծ՜շ 

դխդճհձ Հշճչկ՜հՠռսճռ — Ց՜ձժ ՠս ի՜ձ՜յ՜ա գձդՠշձ-

էճչ ա՞զջո... 

Բ՜ձ՝ՠջ Մ՜պՠձ՜՟՜ջ՜ձզ, N 16, բն 166—171, H: 

ՠ. 11՝—62՝ Սջ՝ճհձ Եվջՠկզ — Գզպՠկ, ազ Նճջ 

ժպ՜ժ՜ջ՜ձտո... 

2. ՜. 62՝—3՜ Պ՜պծ՜շ ժճջձդ՜ռսճռ Աշ՜նզձ 

դխդճհձ ոջ՝ճհձ Եվջՠկզ — Աշ Կճջձդ՜ռզո զ՝ջՠս բի՜ո 

՜շ ձճո՜... 

՝. 63՜—123՝ Յճչի՜ձձճս Ոոժե՝ՠջ՜ձզ Պ՜պ-

ծ՜շ Աշ՜նզձ դխդճհձ Կճջձդ՜ռսճռ — Կճջձդճո տ՜խ՜տ 

բ Եէէ՜՟՜ռսճռ... 

3. ՜. 123՝—4՜ Սջ՝ճհձ Եվջբկզ Պ՜պծ՜շո Եջժ-

ջճջ՟ դխդճհձ Կճջձդ՜ռսճռ — Հ՜է՜թճսկձ կՠթ ՠս ՜ձի-

ձ՜ջզձ հ՜ջՠ՜ս... 

՝. 124՜ Եսդ՜խՠ՜ ՠջ՜ձՠէճհ — Ակՠձ՜հձ ՝՜ձտ 

դխդճհո ՜հոճջզժ... 

՞. 124՜—63՜ Յճչի՜ձձճս Ոոժե՝ՠջ՜ձզ Պ՜պ-

ծ՜շո Եջժջճջ՟ դխդճհձ Կճջձդ՜ռսճհ — Պ՜ջպ ՠս յ՜պ-

ղ՜ծ բ զ տձզձ կպ՜ձՠէ... 



 

4. ԺԱ 163՝—7՝ Պ՜պծ՜շտ Եջջճջ՟ դխդճհձ Կճջձ-

դ՜ռսճռ. ոջ՝ճհձ Եվջբկզ — Կճջձդ՜ռզտձ հՠպ կզ՜՝՜-

ձՠէճհձ զսջՠ՜ձռ... 

5. ՜. 167՝ Սջ՝ճհձ Եվջբկզ Պ՜պծ՜շտ Գ՜խ՜-

պ՜ռսճռ դխդճհձ — Գ՜խ՜պ՜ռզտ ՜ղ՜ժՠջպՠռ՜ձ զ 

Պ՜սխճոբ... 

՝. 167՝—93՜ Սջ՝ճհձ Յճչի՜ձձճս Ոոժբ՝ՠջ՜ձզ 

Պ՜պծ՜շ դխդճհձ Գ՜խ՜պ՜ռսճռ — Բ՜աճսկ ռ՜ոկ՜կ՝ 

էզ բ ոժզա՝ձ ՝՜ձզո... 

6. ՜. 193՜՝ Պ՜պծ՜շտ դխդճհձ Եվՠո՜ռսճռ. ոջ-

՝ճհձ Եվջՠկզ — Եվՠո՜ռզտ ՜ղ՜ժՠջպՠ՜է բզձ հ՜սՠպ՜-

ջ՜ձմբ... 

՝. 193՝—220՜ Յճչի՜ձձճս Ոոժբ՝ՠջ՜ձզ Պ՜պ-

ծ՜շ դխդճհձ Եվէո՜ռսճռ — Եվՠոճո կ՜հջ՜տ՜խ՜տ բ 

Աոզ՜ռսճռ... 

7. ՜. 220՜՝ Սջ՝ճհձ Եվջբկզ Պ՜պծ՜շ դխդճհձ 

Փզէզյՠռսճռ — Հ՜է՜թճսկձ կՠթ հ՜ջՠ՜ձ զ չՠջ՜հ Պ՜ս-

խճոզ... 

՝. 220՝—42՜ Սջ՝ճհձ Յճչի՜ձձճս Ոոժբ՝ՠջ՜ձզ 

Պ՜պծ՜շտ Փզէզյՠռսճռ դխդճհձ — Փզէզյՠռզտձ զ տ՜-

խ՜տբ Մ՜ժՠ՟ճձ՜ռսճռ ՠձ... 

8. ՜. 242՝ Սջ՝ճհձ Եվջՠկզ Պ՜պծ՜շտ դխդճհձ 

Կճխճո՜ռսճռ — Կճխճո՜ռզտ ՜ղ՜ժՠջպՠ՜է բզձ... 

՝. 242՝—60՝ Սջ՝ճհձ Յճչի՜ձձճս Պ՜պծ՜շտ դխ-

դճհձ Կճխճո՜ռսճռ — Ակՠձ՜հձ ոճսջ՝ դճսխդտձ Պ՜սխճ-

ոզ... 

9. ՜. 260՝—1՜ Սջ՝ճհձ Եվջբկզ Պ՜պծ՜շ Աշ՜-

նզձ դխդճհձ Թՠո՜խճձզժՠռսճռ — Պ՜սխճո զ՝ջՠս ի՜է՜-

թՠռ՜ս զ տ՜խ՜տբ ՜ձպզ... 

՝. 261՜—77՜ Յճչի՜ձձճս Ոոժբ՝ՠջ՜ձզ Պ՜պ-

ծ՜շո Աշ՜նզձ դխդճհձ Թՠո՜խճձզժՠռսճռ — Ըձ՟բջ 

հճջե՜կ ՜շ Փզէզյՠռզոձ ՞ջբ... 

10. ՜. 277՜՝ Սջ՝ճհձ Եվջբկզ Պ՜պծ՜շո Եջժ-

ջճջ՟ դխդճհձ Թՠո՜խճձզժՠռսճռ — Թՠո՜խճձզժՠռզտձ 

աժձզ ՜հոջ... 

՝. 277՝—88՝ Յճչի՜ձձճս Ոոժբ՝ՠջ՜ձզ Պ՜պ-

ծ՜շտ Եջժջճջ՟ դխդճհձ Թՠո՜խճձզժՠռսճռ — Աո՜ռ հԱ-

շ՜նձճսկ դխդզձ... 

11. ՜. 289՜ Սջ՝ճհձ Եսդ՜խՠ՜ Պ՜պծ՜շ Ե՝ջ՜-

հՠռսճռ դխդճհձ — Ե՝ջ՜հՠռսճռ դճսխդո դճսզ, դբ մզռբ 

Պ՜սխճոզ... 

՝. 289՜—91՜ Սջ՝ճհձ Եվջՠկզ Պ՜պծ՜շտ Ե՝ջ՜-

հՠռսճռ դխդճհձ — Ի ոժա՝՜ձ զոժ դխդզո ՜հո թճսվ ՠս 

ըձ՟զջ... 

՞. 291՜—3՜ Սջ՝ճհձ Կզսջխզ Պ՜պծ՜շ դխդճհձ 

Ե՝ջ՜հՠռսճռ — Ես զ չՠջ՜հ էՠջզձձ ՝՜ջլճս... 

՟. 293՜՝ Ոջճ՞զձզ հԵժՠխՠռ՜ժ՜ձ յ՜պկճսդՠձբ 

՜հէ Պ՜պծ՜շ դխդճհձ — Բ՜հռ ՜ո՜ռ ձ՜ ՟՜ջլՠ՜է... 

ՠ. 293՝—42՜ Յճչի՜ձձճս Ոոժբ՝ՠջ՜ձզ Պ՜պ-

ծ՜շտ Ե՝ջ՜հՠռսճռ դխդճհձ — Հշճչկ՜հՠռճռձ ՞ջբ ՠջ՜-

ձՠէզձ Պ՜սխճո... 

12. ՜. 352՜՝ Սջ՝ճհձ Եվջՠկզ Պ՜պծ՜շտ Աշ՜-

նզձ դխդճհձ Տզկճդբճոզ — Աշ՜տՠ՜է հխՠ՜ռ աՏզկճդբճո 

՜շ Եվՠո՜ռզոձ... 

՝. 352՝—70՜ Յճի՜ձձճս Ոոժբ՝ՠջ՜ձզ Պ՜պծ՜շտ 

Աշ՜նզձ դխդճհձ Տզկճդբ՜ — Յՠսդ՜ձ՜ոձզռ ՜շ՜տՠ-

էճռձ բջ Տզկճդբճո... 

13. ՜. 370՜՝ Սջ՝ճհձ Եվջէկզ Պ՜պծ՜շտ ՠջժ-

ջճջ՟ դխդճհձ Տզկճդՠ՜հ — Պ՜սխճո թ՜ձՠ՜ս իճ՞սճչձ... 

՝. 370՝—84՜ Ոոժբ՝ՠջ՜ձզ Պ՜պծ՜շ Եջժջճջ՟ 

դխդճհձ Տզկճդՠ՜հ — Զզ՜՛ջ՟ զռբ, ազ Եջժջճջ՟ դճսխդ 

՞ջբ ՜շ Տզկճդբճո... 

14. ՜. 384՜ Սջ՝ճհձ Եվջՠկզ յ՜պծ՜շտ Տզպճ-

ոզ — Պ՜սխճո ՠդճխ աՏզպճո զ Կջՠպբ... 

՝. 384՜—92՜ Սջ՝ճհձ Յճի՜ձճս Պ՜պծ՜շտ դխ-

դճհձ Տզպճոզ — Ք՜ձ ա՜կՠձՠոզձ, ճջ գձ՟ Պ՜սխճոզ բ-

զձ... 

15. 392՜—6՝ Յճի՜ձճս Ոոժբ՝ՠջ՜ձզ Պ՜պծ՜շտ 

դխդճհձ Փզէզկճձզ — Ն՜ը յ՜պծ՜շո դխդճհո ժ՜ջՠ-

սճջ ի՜կ՜ջզկ... ճջ ՠս կՠտ ՜խ՜սդզստ ոջ՝ճռ վջժՠոռճստ 

հ՜սզպՠձզռ կ՜իճս՜ձզձ, ղձճջի՜ստ ՠս կ՜ջ՟՜ոզջճսդՠ-

՜կ՝ Քջզոպճոզ Փջժմզձ կՠջճհ, ճջ բ ՜սջիձՠ՜է հ՜սզպՠ-

՜ձոփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

10՜ (Գջմզ) Ոչ Աոպճս՜թ՜ոբջ գձդՠջռճխ ՠս զկ-

՜ոպճսձ, կզ ի՜հզջ զ ըճղճջճսդզսձ ՞ջճռո, ՜հէ զ ղ՜իձ 

ՠս գոպ ՜հձկ մ՜վճհ հզղՠ՜հ ա՜ղը՜պճխ ոճջ՜փ 

167՝ Զ[ո]պ՜ռճխ ոճջզձ՚ աՊՠպջճո չ՜ջ՟՜յՠպ 

հզղՠ՜, ճչ գձդՠջռճխփ 

392՜ Ոխճջկՠ՜ Աոպճս՜թ Բ՜ջոխզձ՚ ՞ջճխզ ոճջ՜ 

ՠս ոպ՜ռճխզ ոճջզձփ 

397՜ (Կ՜ակճխզ) ///զձ Զ՜տ՜ջզ՜հզ ՠս Իս՜ձՠզ, ճ-

ջճչ վճըՠռ՜ս զ Քջզոպճո Զ՜տ՜ջզ՜հ ՠս ոճս՞ կՠթ ՠ-

դճխ Հ՜հ՜ոպ՜ձ ՠժՠխՠռՠ՜ռոփ Աջ՟, ՠո՚ հճքձ՜կՠխո 

Պՠպջճո ՜ջպ՜ոճս՜ստ ՠս ճ՞ՠիՠթ յ՜խ՜պ՜ձ՜ստ ՜ձ-

ժ՜ձզկ ՜շ ճպո լՠջ հզղՠ՜է ակՠա զ ոճսջ՝ հ՜խ՜սդո լՠջ 

ՠս ըձ՟ջՠէ զ Քջզոպճոբ ադճխճսդզսձ կՠխ՜ռ կՠջճռ ՠս 

ճսջ ՠս չզծ՜ժՠոռզ ժ՜պ՜ջՠէ ահզղ՜պ՜ժո կՠջ յ՜պ՜-

ջ՜՞՜ստ ՜ձ՜ջ՜պ Գ՜շզձձ Աոպճսթճհ, ճջ ՝՜շձ՜հ ակՠ-

խո ՜ղը՜ջիզ ՠս ՜շի՜ո՜ջ՜ժ հզղճխ՜ռ՟ ՠս հզղՠռՠէճռո 

զ ՞զջո ճխճջկՠոռզ կ՜ջ՟՜ոՠջձ Քջզոպճո, ճջ բ ՜սջիձՠ-

՜է հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ 

Կ՜ակՠռ՜ս լՠ[շ՜կ՝] զկճչ` Պՠպջ[ճոզ ՜ձ]՜ջ-

ե՜ձ ժջ՜սձ[՜սճջզ] տ՜ի՜ձ՜հ /// (ղ՜ջ. դՠջզ)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

397՝ (ԺԸ—ԺԹ ՟՟.) ԵՌ (5000) ՟ՠժ՜ձ, կՠժ ԵՌ 

(5000) ՟ՠժ՜ձ կՠժ ԳՌ (3000) ՟ՠժ՜ձփ ԴՌ (4000) ՟ՠ-



ժ՜ձ, ճջ ՠէձ՜հ ՟զձ՜հ կՠժո դճսկ՜ձ զսջկ՜հզռձբ ՜-

շՠէ՜հփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 397՝ Ահո՜սջ ՜խ՝ՠջ ՞զպճսդՠ՜ձ 

՝ըՠ՜է զ ոճսջ՝ չՠջձ՜հպճսձ ճջկ էռ՜ձ պզՠաՠջտփ 

1321 
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 ԺԳ — XIII 

ԹԵՐԹ՚ 185փ ՊՐԱԿ՚ Ա—Ժ+Ի—Լ×12 (Ա 6, Գ 10, Ե 8, Ձ 5)փ 
ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 26,7×23,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ 
՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 21փ ԿԱԶՄ՚ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ, ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ղզ, 
կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդփ  

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՜ձ՝՜ս՜ջ՜ջ. չձ՜ոճս՜թ, պՠխ—պՠխ ռՠռ՜ժՠջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

1՜—185՝ Մՠժձճսդզսձ Պոխճոզ դխդճհձ Թՠո՜խճ-

ձզժՠռսճռ (՜հէ լՠշտ) — /// ժճմՠոռբ ակՠա զ յ՜պջ՜ո-

պՠ՜է ՝՜ջճսդզսձոձ ՠս ՠդե զ տճսձ ժ՜հռՠկտ... ՠս ՜-

խ՜սդտձ բզձ ճմ չ՜հջ՜յ՜ջ ոզջճհ ձղ՜ձ՜ժ, ՜ձպզ ոժզա-

՝ձ ՜շձբջ ՠս զ ձճհձ ժ՜պ՜ջբջ/// (ոժ. ՠս չՠջն. դՠջզ. 

պՠո պյ. «Յճչի՜ձձճս Ոոժՠ՝ՠջ՜ձզ... Մՠժձճսդզսձ դխ-

դճհձ Պ՜սխճոզ», ի. Բ, Վՠձՠպզժ, 1862, բն 433—434)փ 
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 ԺԸ — XVIII 

ԹԵՐԹ՚ 157. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜, 2, 156—157փ ՊՐԱԿ՚ 2×1+Ա—
ԺԳ×12 (Գ, Ե 14, ԺԳ 7)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 24,5×23,5փ 
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 50փ ԿԱԶՄ՚ ոպճսջ՜-
դճսխդ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդփ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. պՠխ—պՠխ ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 3՜—155՝ Մՠժձճսդզսձ հ՜հոկ գձդՠջռճս՜թո 

ոջ՝ճհձ Պօխճոզ 

— 3՜—15՝ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձճսդզսձ — Ո՛չ, ճջյզոզ՛, 

ճջտ՜՛ձ ոճսջ՝ձ Պօխճո... 

— 15՝—21՝ Կ՜ձճձտ զջ՜ռ գձդՠջռճս՜թճռձ ոջ-

՝ճհձ Պրխճոզ — Ոսջՠկձ էզռզ ձ՜ըժզձ ժ՜ձօձ... 

— 21՝—3՝ Թ՜ջ՞կ՜ձզմտձ գձդՠջռճս՜թճռ ոջ՝ճհձ 

Պօխճոզ — Ի հճսձ՜ռ ձ՜ը Ոջճ՞զձբո ՞ջՠ՜ռ... 

— 24՜—155՝ Մՠժձճսդզսձ գձդՠջռճս՜թճռձ ՜շ 

Հշօկ՜հՠռզո — Պօխճո ա՜հոկ՜ձբ ՜ձճս՜ձբ ՝՜աճսկտ 

՜ոպ ա՝՜աճսկո ՜շ՝ՠջՠձ... ատՠա ՜կՠձ՜հձ իջՠղպ՜ժ՜ռ 

ՠս ոջ՝ճռ իշմ՜ժՠէ Ոջ՟զ, Աոպճս՜թ զկփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 1՝ ՌՄԻԲ (1773) Թւզձ ձճհՠկ՝ՠջզ Լ (30) կՠջ 

ի՜հջ չ՜ջ՟՜յՠպձ ՠխՠս յ՜պջզ՜ջտ Մՠթզ Պօէոճհ, Աո-

պճս՜թ ՝՜ջզ չ՜հՠէճսկձ պ՜ռբփ 

2. 1՝ Թւզձ ՌՄԻԳ (1774), հճսձվ՜ջզ Ժ (10) ոճսէ-

դ՜ձ Հբկզդձ դ՜հպձ ձոպ՜սփ 
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Կ. Պրէզո ՌՄՀԱ — 1822 

ԳՐԻՉ՚ Ա՝ջ՜ի՜կ ՟յզջփ 

ԹԵՐԹ՚ 74. մ՞ջճս՜թ՚ 1—4, 71—74փ ՊՐԱԿ՚ 1×2+Ա—Է×10 
(Ա 9) + 1×3փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, էճսո՜՞թՠջճչ ՠս «AMMASSO» էճս-
ո՜՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 27,8×19,3փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ 
ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 34փ ԿԱԶՄ՚ ոՠս ժ՜ղզ, ճոժՠ՞ճհձ ծձղ՜՟ջճղկճչ, կզ-
նճսժգ՚ ոպճս՜ջ՜դճսխդ, ՜ոպ՜շգ՚ ձ՜ջձն՜՞ճհձ դճսխդ, էճսո՜ձռ՜-
ժճխՠջգ՚ ՟ՠխզձփ 

  

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ժ՜ակզ ժ՜ղզձ՚  կ՜ղճս՜թ, ՠաջՠջգ՚ տՠջ-
թճս՜թ, Բ վՠխժգ՚ ռՠռ՜ժՠջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 5՜ Գզջտ Մՠժձճսդՠ՜ձ Յ՜հպձճսդՠ՜ձ Յճչ-

ի՜ձձճս հօջզձՠ՜է զ հԱդ՜ձ՜ոբ յ՜պջզ՜ջգբ Ախբտ-

ո՜ձ՟ջ՜ռսճհ (՜հոյբո) ի՜կ՜շօպ ՠս չ՜հՠէճսմ կպօտ, 

հՠխՠ՜է զ իՠէէաձ՜ռզ ՝՜ջ՝՜շճհ զ ի՜հ ՝՜ջ՝՜շ կՠպ-

ջ՜յօէպզձ Յՠջ՜յօէոճհ Կճոպ՜ձ՟ՠ՜հ զձտձ՜հօե՜ջ 

ըձ՟ջ՜ձրտ Նՠջոզոզ Լ՜կ՝ջօձՠ՜ձ ՜ջտՠյզոժճյճոզ 

Մՠթզ. 

Տՠո լՠշ. 1161, 79՝—168՝. Յզղ. դջ՞կ. («Ն՜ը՜՟-

ջճսդզսձ Սջ՝ճհձ Յճչի՜ձձճս Յ՜հպձճսդՠ՜ձ») /70՜՝ (պՠո 

լՠշ. 2520, 343՜)փ Նը./ 6՜—7՜փ Գէճսըտ/7՜—8՜փ Նՠջ՜թճս-

դզսձ/8՜—10՜փ §  ՜—ի՝/10՜—70՜փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

5՜ Ի տջզոպճո՜յո՜ժ ժ՜դճխզժճոճսդՠ՜ձ պՠ՜շձ 

Եվջՠկ՜հ ՠջն՜ձզժ ի՜հջ՜յՠպզ օջզձ՜ժՠ՜է հգձպզջ 

՞՜խ՜վ՜ջբ լՠշ՜կ՝ Ա՝ջ՜ի՜կ ՜յ՜ջ՟զսձ ՟յջզ զ 



 

չ՜հՠէո կ՜ձժ՜ձռ ՠժՠխՠռսճհ, զ Կճոպ՜ձ՟ձճսյրէզո 

տ՜խ՜տզ, զ Խ՜ո՞զսխ գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սճսջ՝ Սպՠվ՜ձ-

ձճո ՠժՠխՠռսճհ, 1822, ՌՄՀԱ, հճսձվ՜ջզ 12փ 
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ԳՐԻՉ՚ Յճի՜ձ, Բ՜ջոՠխ, Ա՝ջ՜ի՜կփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Բ՜ջոՠխ չջ՟.փ 

ԹԵՐԹ՚ 475. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—7՝, 155՜—6՝, 392՜—3՜, 
473—5՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—Ջ×8 (Ա 7) + Ա—Ղ×8 (Ծ 6) + 3×1+Ա—

Գ×8+խ×1+Գ—ԺԱ×8+3×1փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 25×16,5փ 
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջ (ը՜շձ՚ 8՜—358՜, 

358՝—9՜, 359՝—60՜, 361՜—400՝, 491՜—71՝, 472՜՝, 
ձկճսղ` 24՜, 358՝, 359՝, 360՜, 361՜, 401՜, 472՜)փ ՏՈՂ՚ 32փ 

ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜-
շգ՚ դճսխդ (կ՜ոձ 1 ՠս 475 դՠջդՠջզ), էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. չձ՜ոճս՜թ, ոժա՝զռ ՠս չՠջնզռ դՠջդՠջ 
գձժ՜թ, ռՠռ՜ժՠջփ Նճջճ՞ճս՜թ ԺԴ ՟.փ Կ՜ակզ ՠաջՠջգ՚ տՠջթճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 8՜ (Վՠջնձ՜կ՜ոձ ՝ձ՜՞ջզ զձմ) /// զսջճչ ՞-

դճսդՠ՜կ՝ձ Հ՜սջ ՠս յ՜ջ՞ՠս՜ստ Հճ՞ճհձ Սջ՝ճհ գձ՟ զսջ 

՜թՠէճչ ա՝զսջ՜սճջ ՝՜ձ՜ժո իջՠղպ՜ժ՜ռ ՠս ա՜կՠձ՜հձ 

ՠջ՜կո ՜ջ՟՜ջճռ ՠս ՠջ՜ձ՜սՠպ ըձ՟ճսդՠ՜կ՝ ՜ջ՜ոռբ 

գձ՟ կՠա ձ՜ս՜ժ՜պզո... տ՜ձազ ո՜ ոջ՝՜ա՜ձզ հԻ՞ձ՜-

պՠ՜հ ՜հէ՜պ՜ջ՜ա ՜շ՜տզձճսդզսձտ կ՜ջ՟՜ձկ՜ձտ 

ՠձ... ոջ՝՜ա՜ձ եճխճչջ՟ճռ զղը՜ձ՜ռ ՠս զղըՠռՠէճռ զ 

ժ՜ջ՞զ ժճմկ՜ձ՟ լՠջճչ ի՜ս՜պ՜ջզկ ՞պ՜ձզէ զ ի՜ոՠէ 

ձկ՜հ... ՠժՠխՠռ՜ձ՜է զ վ՜շո Հ՜սջ///փ 

Բ. 8՜—307՝ [Ի Մՠժձճսդՠձբ Սճսջ՝ Գջճռ, Ճ՜շտ] 

1. 8՜—18՜ [Վ՜ջ՟՜ձ՜ չ՜ջ՟՜յՠպզ] Թՠէ՜՟-

ջճսդզսձ զ Յճչի՜ձձբ ՜սՠպ՜ջ՜ձմբ — [Բ՜ձ.] Ես ճմ ճտ 

ՠէ հՠջժզձո...փ [Մՠժձճսդ.] Բձճսդՠ՜կ՝ բ էճսոճհ ըձ՟՜-

էձ...  

Տՠ´ո պյ. Վ՜ջ՟՜ձ Աջՠսՠէռզ, Ճ՜շտ, Նՠջ՝ճխՠ՜ոձտ, Ե. 

2000, բն 189—202, A: 

2. 18՜—29՝ [Վ՜ջ՟՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզ ՜ո՜ռՠ-

՜է». լՠշ. 5933, 94՝] Ի ՃԱ Ս՜խկճոձ, ճջ ՜ոբ. Ասճսջտ 
զկ ճջյբո իճչ՜ձզ — Աոպճս՜թ՜հզձ ղձճջի՜ռձ ՜ջե՜-

ձ՜ռՠ՜է ՜ջտ ՜ջ՟՜ջտ... 

Օջ. պյ. Ճ՜շտ, Նՠջ՝ճխՠ՜ոձտ, բն 96—112: 

3. 30՜—9՝ [ՅԱշ՜նզձ դխդճհձ Թՠո՜խճձզժՠռսճռ 

զ ՝՜ձձ.] Ոմ ժ՜կզկ դբ պ՞ՠպտ զռբտ ՠխ՝՜ջտ, չ՜ոձ 
ձձնՠռՠէճռձ — Գէճսը տջզոպճձբճսդՠ՜ձ ՠս իզկձ ՜ոպճ-

ս՜թ՜յ՜ղպճսդՠ՜ձ... 

4. 39՝—49՝ [Ի ՝՜ձձ.] Ես պՠոՠ՜է Յզոճսոզ աեճ-

խճչճսջ՟ոձ, ՠէ զ էՠ՜շձ ՠս զ՝ջՠս ձոպ՜ս ՜ձ՟ — Տՠո 

՜ոպ աըճձ՜ջիճսդզսձ Տՠ՜շձ... 

5. 49՝—70՝ [Նճջզձ (Վ՜ջ՟՜ձ՜հ) չ՜ջ՟՜յՠպզ 

՜ջ՜ջՠ՜է զ Կճջձդ՜ռսճհ Ա դխդճհձ, լՠշ. 4139, 387] Ի 
՝՜ձձ, ճջ ՜ոբ. Կ՜կզկ ՝՜ձո իզձ՞ կպ՜ստ ը՜սոՠէ — 

Աջ՜ջմ՜՞ճջթձ Աոպճս՜թ Հճ՞զձ ծղկ՜ջպճսդՠ՜ձ... 

Տյ. Ճ՜շտ, Նՠջ՝ճխՠ՜ձտ, բն 203—218, A: 

6. 70՝—7՝ [Գՠջկ՜տճսջ ՠս ոճսջ՝ չ՜ջ՟՜յՠպզձ 

Վ՜ջ՟՜ձ՜հ, պՠոճսդզսձ զ ՝՜ձձ կ՜ջ՞՜ջբզձ Մճչոզ-
ոզ, ճջ ՜ոբ, լՠշ. 2195, 381՜] Զզ իճսջ ՝ճջ՝ճտՠռ՜ս զ 
՝՜ջժճսդՠձբ զկկբ... — Գջՠ՜է բ ճսջՠտ զ ՞զջո Աոպճս՜-

թ՜ղճսձմո... 

Օջ. պյ. Ճ՜շտ, Նՠջ՝ճխՠ՜ձտ, բն 86—95: 

7. 77՝—83՝ [Մՠժձճսդզսձ Աշ՜ժ՜ռձ, ճջ չ՜ոձ 

պաջժզձ, լՠշ. 2039, 314՝] — Տաջժզ ՠջՠտ ՟ոպՠջտ բ-

զձ... 

8. 83՝—85՝ Ն՜ս՜ժ՜պՠ՜ռ ՠժՠխՠռճհ, ճջ աժձզ 

Պՠձպՠժճոպբզձ զ տո՜ձձ Տջՠ՜հ ՜կոճհ, աճջ Հ՜հ՜ո-
պ՜ձՠ՜ռո պ՜սձՠձ ՠժՠխՠռզտ զ Դ՜սդ՜ ղ՜ջ՜՞ջՠ՜է 
աԱս՜ձ՟ո զկ՜ոպձճռ — Ի ՝՜ակ՜ռ ա՜ձ՜ա՜ձզռ ժ՜ջ-

թՠ՜ռ... 85՝—96՝ Զ՜հոճոզժ գձժ՜էՠ՜է կՠջ ա՜ս՜ձ՟ 

ի՜ս՜ձՠէզո չ՜ջժ՜տ տ՜ձ ա՜հէ զձմ զկ՜ռճս՜թո... 

9. ՜. 97՜—107՝ Վ՜ոձ ժ՜շ՜ռձ (կՠժձճսդզսձ 

պՠոէՠ՜ձ) Եաՠժզբէզ. ՜ո՜ռՠ՜է չ՜ջ՟՜յՠպզձ Վ՜ջ-
՟՜ձ՜հ — [Բ՜ձ.] Ես զ կբն ձճջ՜ զ՝ջՠս ապՠոզէ ՝՜ակ՜-

՞ճսձզ ՜ժ՜ձռ...փ [Մՠժձճսդ.] Ահ՞զ ժզո՜ժգճսդ ՠս ճծ 

՜ջպճհ հ՜՞՜ջ՜ժզ կձ՜ռՠ՜է... 

Տյ. Ճ՜շտ, Նՠջ՝ճխՠ՜ձտ, բն 136—160, A: 

՝. 107՝—22՜ Ի ձճհձ ՞ջճռ ձճջզձ չ՜ջ՟՜յՠպզ 

՜ջ՜ջՠ՜է — [Բ՜ձ.] Ես պՠոզ ՠս ՜ի՜ս՜ոզժ ՜ձզս կզ 

հՠջժզջ... // (108՜) [Մՠժձճսդ.] Աոպճս՜թ՜՞ճջթ ՜ղ-

ը՜ջիզո ՜հոկզժ պ՜ջՠջտ ՠս կ՜ոճսձտ թձ՜սխ՜ժ՜ձտ ՠձփ 

« ՜, ՝—ձ Վ՜ջ՟՜ձ Աջՠսՠէռճս Եաՠժզբէզ կՠժձճսդՠ՜ձ 

ի՜պճս՜թձՠջգ մՠձփ 

10. 122՜—7՝ Սժզա՝ձ ՠս յ՜պծ՜շ Եո՜հՠ՜հ 

կ՜ջ՞՜ջբզ — Ակՠձ՜հձ ՝՜ձտ կ՜ջ՞՜ջբզռձ էզ ՠձ ՞զ-

պճսդՠ՜կ՝.. 

11. 127՝—30՝ Սժզա՝ձ ՠս յ՜պծ՜շ Եջՠկզ՜հզ 

կ՜ջ՞՜ջբզ — Ստ՜ձմՠէզ կ՜ջ՞՜ջբտձ Հճ՞սճչձ Աոպճս-

թճհ...  

Մզ՜սճջզո «Իոժ ՜հո կ՜ջ՞՜ջբ հՠպճհ տ՜ձ ահճէճչո զ 

կ՜ջ՞՜ջբզռձ կ՜ջ՞՜ջբ՜ռ՜ս... ՜ջ՜ջ աճխ՝ո կ՜ջ՟ժ՜ձ»: 

128՜—30՝ ի՜պճս՜թգ ՜ձձղ՜ձ պ՜ջ՝ՠջճսդզսձձՠջճչ ձճհձ՜-

ձճսկ բ Մըզդ՜ջ Գճղզ Եջՠկզ՜հզ Մՠժձճսդՠ՜ձ ձ՜ը՜՟ջճսդՠ-

՜ձ «Մ՜ջ՞՜ջՠ՜ռ՜ս Եջՠկզ՜հ հ՜սճսջո դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձ Ոչ-

ոզ՜հ...» ՝՜շՠջզռ կզձմՠս Ա ՞էըզ ոժզա՝գ գձժ՜թ ի՜պճս՜թզ 

իՠպ, իկկպ. լՠշ. 1216, 218՝—9՜փ 



12. 130՝—46՝ Սճսջ՝ չ՜ջ՟՜յՠպզձ Ս՜ջ՞ոզ 

Մՠժձճսդզսձ Կ՜դճխզժբզռձ Յ՜ժճչ՝՜հ — Աոպճս՜թ՜-

հզձ պՠոճսդՠ՜ձռ ՠս զջճխճսդՠ՜ձռ յ՜ջ՜յՠէ կպ՜ռ... 

13. 146՝—61՜ Ի Ժճխճչճխբձ Հ՜կ՜շ՜սպ կՠժ-

ձճսդՠ՜ձռ — [Բ՜ձ.] Ակՠձՠռճսձ ե՜կ՜ձ՜ժ բ ՠս ե՜կ ՜-

կՠձ՜հձ զջզ...փ [Մՠժձճսդ.] Եդբ ճտ զ ըճջճսդզսձ կպ՜ռձ 

ժ՜ջժ՜շՠ՜է ի՜հՠռզ... ՠս կՠտ էզռճստ ՜ջե՜ձզ ղձճջ-

ի՜ստ Տՠ՜շձ. ՜կբձփ 

14. 161՜—77՝ Ի Յ՜հպձճսդՠ՜ձռձ Յճչի՜ձձճս 

Մՠժձճսդզսձ Աձ՟ջբզ ՠս Աջՠդճսոդ՜հ ՠյզոժճյճոզ 
Կՠո՜ջճս Կ՜յ[՜՟ճչժզճհ] չ՜ոձ ըշճչճսդՠձբ ՠժՠխՠ-
ռճհ, ճջ զ ոժա՝՜ձբ ՠս ճջ զ լՠշձ ձՠշզձձ [աճջ հ՜սՠէՠ-
՜է ոճսջ՝ չ՜ջ՟՜յՠպձ Վ՜ջ՟՜ձ, լՠշ. 4139, 378՝ — 

Բ՜ձ] Ես ՝՜ռ՜ս պ՜ծ՜ջձ Աոպճսթճհ...փ [Մՠժձճսդ.] 

Վ՜ոձ ՜հոջ հ՜հպձճսդՠ՜ձ, ճջ բ ոտ՜ձմՠէզ ռճսռ՜ժճս-

դզսձ... ճջ բ ՜ջ՟՜ջճսդզսձ զ Քջզոպճո Յզոճսո. ՜կբձփ 

Օջ. պյ. Ճ՜շտ, Նՠջ՝ճխՠ՜ձտ, բն 250-9: 

15. 177՝—80՜ [Ի կՠժձճսդՠձբ Հշճչկ՜հՠռսճռ 

դխդբձ] — Հշճչկ՜հՠռսճռո կ՜պՠ՜ձ ճմ ՠդբ ՜շ՜նզձ բ 

ո՜ հ՜շ՜տՠէճհ ՞ջՠ՜է... 

— 180՜—5՝ — [Բ՜ձ.] Պ՜սխճո թ՜շ՜հ Քջզոպճոզ 

Յզոճսոզփ [Մՠժձճսդ.] Մճչոեո իզձ՞ ՞զջո ՞ջՠ՜ռ... 

16. 185՝—202՝ [Յճչի՜ձձճս Ոոժբ՝ՠջ՜ձզ] 

Պ՜պծ՜շ Աշ՜նզձ դխդճհձ Կճջձդ՜ռսճռ — Կճջձդճո բ 

տ՜խ՜տ Եէէ՜՟՜հ ՜շ՜նզձ... (պյ. Բ՜ձ՝ՠջ 

Մ՜պՠձ՜՟՜ջ՜ձզ, N 16, բն 174—79, C): 

17. 202՝—10՜ [Ի կՠժձճսդՠձբ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ 

Մ՜պդբզ — Բ՜ձ.] Ես ՠէՠ՜է Յզոճսո զ ժճխկ՜ձո Փզէզյ-

յՠ՜հ...փ [Մՠժձճսդ.] Պ՜ջպ բ զկ՜ձ՜է դբ ճսոպզ ՞՜հջ 

Տբջձ... կպ՜ձՠէ զ ի՜ձ՞զոպձ հ՜սզպՠձ՜ժ՜ձ զ Քջզո-

պճո. ՜կբձփ 

18. 210՝—5՝ Բ՜ձտ Ժճխճչճխզ ճջ՟ճհ Դ՜սդզ դ՜-

՞՜սճջզ հԵջճսո՜խբկ — Զճջ ՜սջզձ՜ժ զ չ՜ջեո ժջդճս-

դՠ՜ձ կ՜ձժ՜ձց... 

19. 216՜—22՜ Սջ՝ճհձ Նՠջոեոզ Վ՜ոձ ՜ձ՜շ՜-

ժզձ — [Բ՜ձ.] Ես ՜շձ կզճն բզձ Բ ճջ՟զտ...փ [Մՠժձճսդ.] 

Զ՜ձ՜ա՜ձ ՜շ՜ժտ զ Քջզոպճոբ ը՜սոՠռՠ՜էտ... 

20. ՜. 222՝—9՜ Թՠէ՜՟ջճսդզսձ զ ՝՜ձձ ճջ ՜ոբ. 

Եո ՠկ իճչզս տ՜ն... — Բ՜ձ զ ՝ձճսդզսձ ՝ձ՜սճջ՜յբո ճս-

ձզ աձՠջ՞ճջթճսդզսձ... 

՝. 229՜—34՜ [Թՠէ՜՟ջճսդզսձ զ ՝՜ձձ.] Սզջպ զկ 

ըշճչՠռ՜ս... — Եջժձ՜տ՜խ՜տ՜ռզ ՜հջձ ՜ոպճս՜թգձ-

դզջ վճխձ Տ՜ջոճձ՜ռզ... 

՞. 234՜—9՝ [Թՠէ՜՟ջճսդզսձ] Ի Ս՜խկճոձ ճջ ՜-

ոբ. Եժ՜հտ ճջ՟ՠ՜ժտ, էճս՜ջճստ ՠս աՠջժՠխ Տՠ՜շձ... — 

Աոպճս՜թ՜ժ՜ձ ՠս ՜ջ՜ջմ՜ժ՜ձ... 

՟. 239՝—45՝ Թՠէ՜՟ջճսդզսձ զ ՝՜ձ ՜շ՜տՠէճհձ, 

ճջ ՜ոբ. Հ՜ս՜պ, հճհո, ոեջ — Յ՜կՠձ՜՝՜ջզ ՠս զ ՝՜ջՠ-

՝ճսը Բ՜ձեձ Աոպճսթճհ... 

ՠ. 245՝—9՝ [Թՠէ՜՟ջճսդզսձ զ ՝՜ձձ] Ս՜խկճո զ 

Դ՜սզդ. Վ՜ոձ Յ՜ջճսդՠ՜ձ, ԿԶ. Եժ՜հտ էճս՜ջճստ... — 

Ես ազ, դբյՠպ տձձՠէ ՜ջե՜ձ բ ձ՜ը ՜ոպ՜ձ՜սջ... 

21. 250՜—6՝ [Վ՜ջ՟՜ձ՜ Աջՠսՠէռսճհ] Ն՜ըՠջ-

՞՜ձ ՠս կՠժձճսդզսձ Աջ՜ջ՜թճռ (տ՜խճս՜թ) — Հ՜ս՜-

պ՜ջզկ ՞՜ձլճսռձ Աոպճսթճհ ՠս կՠթ ի՜ա՜ջ՜յՠպձ... 

յ՜պճսՠէ ա՜կՠձ՜հձ ՜ջ՟՜ջո ՠս ոճսջ՝ո Աոպճսթճհ... ՜-

կբձփ 

Ի էճսո՜ձռո «Բխո», «Բխ» (=Բ՜ջոՠխ), «Եխզղ» (=Եխզ-

ղբ),  «Սպ» (=Սպՠվ՜ձճո), «Եվ» (=Եվջՠկ),  «ԳՐ. ԱԾ» 

(=Գջզ՞ճջ Աոպճս՜թ՜՝՜ձ)փ 

22. 256՝—60՝ [Ի կՠժձճսդՠձբ Հշճչկՠ՜ռսճհ դխ-

դճհձ] — Բ՜ջզ բ Աոպճս՜թ ՠս ՜կՠձ՜հձ ՝՜ջՠ՜ռ յ՜պ-

ծ՜շ... ճմ ճջյբո հ՜պՠխո իջ՜ե՜ջՠռճսռ՜ձբ, ՜հէ ա՜ձ-

եճսեժ՜էճսդզսձ զ ՝՜ռ կՠջեբ/// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ): 

23. 261՜—7՜ Ի ՝՜ձձ [Գջզ՞ճջզ Աոպճս՜թ՜՝՜-

ձզ] ճջ ՜ոբ. Յճէճչ՜՞ճհձ ՠձ ե՜կ՜ձ՜ժո ՜հոճջզժ 
ոտ՜ձմՠէզտ. Աոպճս՜թ ը՜մՠ՜է ՜ջՠ՞՜ժձ ը՜ս՜ջՠ՜է 
ՠս ՟՜ջլՠ՜է էճսո՜սճջՠ՜է... — Ի ՞ՠջ՜՞ճհ Գճՠձ ՠս զ 

ժՠձՠխճսպ աճջճսդՠձՠձ... 

24. 267՜—76՜ [Եշ՜կՠթզ զ ոճսջ՝ չ՜ջ՟՜յՠ-

պզձ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ. լՠշ. 5443, 230՝] Ի ՝՜ձձ, ճջ ՜ոբ. 
Հ՜հՠ՜ռ զ տՠա, ա՞ճհղ էՠջ ՜ձլզձ տճսկ... — Գճսդ ՜ջ՜ջ-

մ՜ժ՜ձ ըձ՜կճռձ Աոպճսթճհ... 

Տյ. Ճ՜շտ, Նՠջ՝ճխՠ՜ձտ, բն 6—85, B: 

25. 276՜—82՜ Ի Ժ (10) ՝՜ձբ՜ձ Ասջբձոձ, աճջ 

ՠպ Աոպճս՜թ Մճչոբոզ [՜ջ՜ջՠ՜է բ ոճսջ՝ չ՜ջ՟՜-
յՠպձ Վ՜ջ՟՜ձ, լՠշ. 1270, 31՝] — Հճ՞զ ՠջՠո՜ռ կՠ-

ջճռ Տբջձ Քջզոպճո Աոպճս՜թ կՠջ... 

26. 282՜—4՝ Յ՜խ՜՞ո Է ՜սճսջձ ՜ջ՜ջմճսդՠ՜ձ 

աճջ ՜ջ՜ջՠ՜է բ ոճսջ՝ չ՜ջ՟՜յՠպզձ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ — 

Աձ՟ջ՜ձզժ րջո կզ՜ղ՜՝՜դճսո... 

Տյ. Ճ՜շտ, Նՠջ՝ճխՠ՜ձտ, բն 39—61, A: 

27. 284՝—9՝ ՅԱշ՜ժ՜ռձ Սճխճկճձզ — Աոպճս՜-

թ՜հզձ զկ՜ոպճսդՠ՜կ՝ձ էռՠ՜է ՜շ՜ժ՜ը՜սոձ Ս՜խ՜-

կճձ պՠո՜ձՠէճչ ՟ՠկհ՜ձ՟զկ՜ձ ավ՜շո Եջջճջ՟ճսդՠ՜-

ձձ... 

28. 289՝—94՜ Մՠժձճսդզսձ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ ըճ-

ջ՜ձ՜ռձ — Մ՜պՠ՜ձտ ՜ոպճս՜թ՜՞զթտ... 

29. 294՝—8՝ Գ. Ս՜խկճոձ ճջ ՜ոբ. Աո՜ռ Տբջ 

ռպբջ զկ. Նզոպ գձ՟ ՜նկբ — Կ՜ձճսը ՠս ՜կՠձ՜՞եպ 

զկ՜ոպճսդՠ՜կ՝ձ զսջճչ Աոպճս՜թ... 

30. 298՝—304՜ Ի Ս՜խկճոբձ հԸ ՠս զ Ժ — Զ՜ո-

պճս՜թՠխբձ ՜սջզձ՜ռձ Գ (3)— զո լՠսո ՠս ՠջզո զջո ՠս 

Գ (3) զո ճջճղկճսձո չ՜ջ՟՜յՠպՠէ ճսո՜ձզկտ... 

31. 304՜—6՝ Ի ՝՜ձձ, ճջ ՜ոբ, դբ. Աո՜ռ Աո-

պճս՜թ. Աջ՜ոռճստ կ՜ջ՟ [գոպ] յ՜պժՠջզ — Բձճս-

դզսձ բ ՜հո պձժՠէ հճ՞ճն, ճջ հճհե ՝՜խլ՜ձ՜ստ ռ՜ձժ՜ 

ճսո՜ձՠէ... 



 

Ի էճսո՜ձռո «Բ՜» (Բ՜ջոՠխ), «Գջ» (Գջզ՞ճջ), «Եվջ» 

(Եվջՠկ), «ՅՀ» (Յճչի՜ձձբո), «ՆԻՒ» (Նզսո՜ռզ), «Գջզ. ԱԾ» 

(Գջզ՞ճջ Աոպճս՜թ՜՝՜ձ)փ 

32. 307՜՝ [Ի ՝՜ձձ] Ես ՞ՠպ ՠէ՜ձբջ հԵ՟ՠկ՜հ ճ-

շճ՞՜ձՠէ ա՟ջ՜ըպձ ՠս ՜ձ՟զ ՝՜ջե՜ձզ զ մճջո ՜շ՜-
նո. ՜ձճսձ կզճսկձ՚ Փզոճձ... ՠս ՞ՠպձ Դ (4)՚ Եվջ՜պՠ-
՜ — Փզոճձ ՞ՠպ ՠէ՜ձբ հ՜ջՠսՠէզռ իզսոոճհ զ հԵկ՜կճձ 

էՠշձբ... ազ Յճս՟՜՚ ըճոպճչ՜ձճսդզսձ բ զ հԱոպճս՜թ 

՜ձկ՜ջկզձ, զոժ Իո՜տ՜ջ՚ ՞ճջթտ ո՞՜է՜յբո ժ՜պ՜ջՠ-

՜էտ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ 

Գ. 308՜—23՝ [Բ՜ձտ ՟՜ս՜ձ՜՝՜ձ՜ժ՜ձ՜տ] 

1. ՜. 308՜ Վժ՜հճսդզսձտ գձ՟՟բկ ձճռ՜, ճջտ ՜-

ոՠձ, դբ. Տբջ ճմ ՠժՠջ ա՞՜շձ իզձկղ՜՝՜դճն ՠջՠժճզձ 

— Յճչի՜ձձճս Ոոժե՝ՠջ՜ձզձ հԱսՠպ՜ջ՜ձզձ Մՠժձճսդՠ-

ձբ. Վ՜ոձ ճջճհ զ իզձ Զ՜պժզձ ոժո՜ձզ... 

՝. 308՜—10՝ Վժ՜հճսդզսձտ, դբ յ՜ջպ բ աոճսջ՝ 

յ՜պ՜ջ՜՞ձ ՜ձըկճջ ՠս ՜ձնճսջ, ՜ձ՜խ ՠս ՜ձլՠդ 
կ՜պճսռ՜ձՠէ — Թ՜՟բճոզ ՜շ՜տՠէճհ. Աջե՜ձ բ աի՜ռ 

յ՜պ՜ջ՜՞զձ նՠջկ ի՜ձՠէ զ ոՠխ՜ձձ... 

՞. 310՝—4՝ Վժ՜հճսդզսձտ, ազ յ՜ջպ բ աԽ՜մՠ-

ռ՜ջձ ՜ոՠէ ՜կՠձ՜հձ ՜սճսջ զ ՟բկո Ոջ՟ճհ — Նՠտպ՜-

շՠ՜ Հշճկ՜հ ի՜հջ՜յՠպզձ. Աջ՟ ճմ ՠխՠս իձ՜ջ... 

Բՠջճս՜թ ՠձ չժ՜հճսդզսձձՠջ Մ՜ջճսդ՜հ Նվջժՠջպռճսռ, 

Նՠջոբո Շձճջի՜էճսռ, Գջզ՞ճջ Աոպճս՜թ՜՝՜ձզռ, Յճչի՜ձ Ոո-

ժբ՝ՠջ՜ձզռ, Բ՜ջոՠխ Կՠո՜ջ՜ռճսռ, Կճկզպ՜ո ժ՜դճխզժճոզռ, 

Մ՜ձճսբէ ՠյզոժճյճոզռ, Տզջ՜ձզռ, Խճոջճչժզռ ՠս ճսջզղձՠ-

ջզռփ 

§ ՜—՞ կզ՜սճջձՠջգ չժ՜հճսդզսձձՠջճչ ՠս չժ՜հճսդՠ-

՜ձռ իՠջդ՜՞՜հճսդՠ՜կ՝ ձկ՜ձ Վ՜ջ՟՜ձ Ահ՞ՠժռճհ «Աջկ՜պ 

ի՜ս՜պճհ»—զ ԺԲ—ԺԴ ՞էճսըձՠջզձ. Տՠ´ո պյ. Եջ. 1998, բն 

249—278: 

2. 314՝—23՝ Պ՜սխճոզ զկ՜ոպ՜ոզջզ Տ՜ջ՜ս-

ձ՜ռճ չ՜ջ՟՜յՠպզ Խ՜սոտ գձ՟՟բկ մ՜ջ՜՝՜ջ ՠջժ՜՝-
ձ՜ժ՜ռձ Հճշճկճռ դխդզձ յ՜պ՜ոը՜ձզ — Աոպճս՜-

թ՜հզձոձ ՠս կՠթ ՜շ՜տՠէճռձ Պ՜սխճո ՞ջբ ՜շ Կճջձդ՜-

ռզոձ... 

Դ. 323՝—5՝ Պ՜պկճսդզսձ ձղ՜ձ՜ռձ, ճջ ՠխՠձ զ 

՞ճսղ՜ժո ՜շ՜նզժ՜ ՜սճսջռձ, ճջ ժ՜պ՜ջՠռ՜ս ՜ո՜-
ռՠ՜է ոճսջ՝ չ՜ջ՟՜յՠպզձ Յճի՜ձձզոզ Կճաշ՜ձ Հ՜-
հճռ չ՜ջ՟՜յՠպզ — Ի դճս՜ժ՜ձձ Հ՜հճռ ՆՀ (821) ՠէ՜-

ձՠէ դ՜՞ձ Յճձ՜ռ Վ՜ոզէձ... 

Ե. 326՜—459՜ [Մ՜ոձ Տ՜սձ՜յ՜պծ՜շզ] 

1. 326՜—32՝ Ի պ՜սձձ Դ՜սդզ ՠս Յ՜ժճ՝՜ ՜-

ո՜ռՠ՜է ոճսջ՝ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ — Սժզա՝ձ պ՜սձզռ ՠս 

իճ՞ՠսճջ ճսջ՜ըճսդՠ՜ձռ ՜կՠձ՜հձ ի՜ս՜պ՜ռՠէճռ բ 

պ՜սձ Ծձգձ՟ՠ՜ձ ՠս Յ՜հպձճսդՠ՜ձ Տՠ՜շձ... 

2. 332՝—9՜ Պ՜պծ՜շ պ՜սձզ Ն՜ը՜չժ՜հզձ 

Սպՠվ՜ձձճոզ — Աոպճս՜թ՜ա՜ջ՟ ղճստ պ՜սձզո էճսո՜-

ժ՜ակ ՠջՠսկ՜կ՝ձ... 

3. ՜. 339՜՝ Ն՜ըՠջ՞՜ձտ (էճսո՜ձռտզռ). [Յճչ-

ի՜ձձճս Ոոժբ՝ՠջ՜ձզ... Նՠջ՝ճխՠ՜ձ ՜ո՜ռՠ՜է զ 

չ՜ջո ՠս զ ձ՜ի՜պ՜ժճսդզսձ Գջզ՞ճջզ Լճսո՜սճջմզ...] 
— Հջ՜ղ՜էզ բ կՠա պ՜սձո ՜հո՜սջ... ՠս պՠոմճսդզսձ բ՜-

ժ՜ձ էճսոճհձ ձժ՜ջ՜՞զջ հճսոճհձ հ՜սզպՠձզռփ 

՝. 340՜—3՝ Մՠժձճսդզսձ (էճսո՜ձռտզռ) — [Բ՜ձ.] 

Ո ա՜ձ՜յ՜պ ՠս աչ՜հջՠձզ իճ՞զձ ի՜ձ՟՜ջպ ՠս ա՞՜սձփ 

[Մՠժձճսդ.] Տՠո, ազ ճսխեխ ՜հոյբո ժ՜ջ՞ ՜ո՜ռՠէճռո 

իՠպՠսզ... 

4. 344՜—9՝ Յճի՜ձձճս ՠս Յ՜ժճ՝՜ [պ՜սձզռ] 

յ՜պծ՜շ — Աոպճս՜թ՜իջ՜կ՜ձ յ՜պճսՠջ ճսձբջ Իո-

ջ՜բէ... 

5. 350՜—6՝ Պ՜պծ՜շ Ճջ՜՞՜էճսռզձ Յ՜հպձճս-

դՠ՜ձձ — Ըոպ ՜ոպճս՜թ՜՞ճջթ ձճջճ ՜ջ՜ջմճսդՠ՜ձո... 

6. 357՝ [Հ՜ս՜պ՜կտ] — Խճոպճչ՜ձզկտ ա՞ՠջ՜-

՞ճհ Եջջճջ՟ճսդզսձ ՠս ա՞ՠջ՜՞ճհ ՞ճհճսդզսձ... 

7. 358՜—60՝ Վժ՜հճսդզսձտ կ՜ջ՞՜ջբզռ Վ՜ոձ 

պձրջբձճսդՠ՜ձ Բ՜ձզձ Աոպճսթճհ — Եդբ հ՜շ՜ն տ՜ձ 

ահ՜սզպՠ՜ձո թձ՜ս զ Հ՜սջբ... 

8. 361՜—77՝ [Գջզ՞ճջզ Սժՠսշ՜ռսճհռ] Բ՜ձ ի՜-

կ՜շ՜սպ Վ՜ոձ ճսխզխ ի՜ս՜պճհ — Տբջճսձՠ՜ձձ ի՜ս՜-

ձՠէ ըջ՜պճս... 

9. 377՝—96՝ Բ՜ձ ՟ջճս՜պՠ՜ռ հՠջն՜ձզժ ՠս 

վ՜շ՜սճջՠ՜է ՟՜ոո ՜շ՜տՠէճռձ — Յզղ՜պ՜ժ հ՜սզպՠ-

ձզռ ՠխզռզ ՜ջ՟՜ջձ իճ՞բձճս՜՞ձ... 

10. 397՜—400՝ [Գջզ՞ճջզ Սժՠսշ՜ռսճհ] Պ՜պ-

կճսդզսձ թձձ՟ՠ՜ձ ՠս ոձձ՟ՠ՜ձ Կճսոզձ Մ՜ջզ՜կճս — 

Ըոպ ՝՜ջճսռձ ՝ճսոճհ ՝ձ՜սճջՠ՜է բ... ակ՜ի՜ռճս ՠս 

ա՜աջ՜էզ ղ՜ջ՜ս՜իճպճսդզսձ /// (չջն. դՠջզ, պՠո լՠշ. 

2178, 143՝)փ 

11. 401՜—5՜ (Աձըճջ՜՞զջ) — /// ձ՜ը՜յ՜-

պճսբ ՠս հ՜ջ՞բջ ճջյբո զ դ՜վ՜սջ... ՠս ՜հո բ ՜ոՠէձ. 

Խ՜խ՜խճսդզսձ հՠջժզձո ՠս վ՜շտ զ ՝՜ջլճսձոփ 

12. 405՝—11՝ Յ՜խ՜՞ո Հ՜կ՝՜ջլկ՜ձ Տՠ՜շձ 

[Ի Ղճսժ՜ոճս Ասՠպ՜ջ՜ձզձ կՠժձճսդՠձբձ...] — Ակՠ-

ձ՜հձ պ՜սձտ պձ՜սջզձ՜ժ՜ձտ... ՠս ակՠջոձ ճխճջկճսդՠ-

՜կ՝ ՠս ՞դճսդՠ՜կ՝ ՠս զձտձ ՜սջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձո. ՜-

կբձփ 

13. 411՝—4՜ Յ՜խ՜՞ո ՠջժջճջ՟ ՞՜էոպՠ՜ձ ՠս 

՜կ՝՜մճսճսդՠ՜ձձ — [Բ՜ձ.] Եխզռզձ ՞՜սպզտձ լՠջ յձ-

՟ՠ՜է գձ՟ կբն...փ [Մՠժձճսդ.] Շ՜պ զձմ ճսձզ ՠժՠխՠռզ 

հ՜ս՜ձտճսդՠձբ ՜ձ՞զջ... 

14. 414՜—9՝ Յ՜խ՜՞ո Ինկ՜ձ Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ զ 

՟՜ոո ՜շ՜տՠէճռձ [Ի Յճչի՜ձձբո չ՜ջ՟՜յՠպբ] — 

Բ՜ջզ բ Աոպճս՜թ ՠս ՝՜ջճ ՜կՠձ՜հձզ Աջ՜ջզմ... 

15. 419՝—25՜ Յ՜խ՜՞ո պ՜յ՜ձ՜ժզձ [զ ՝՜-

ձձ] Ես ՜ջ՜ջ Բՠդոՠէզբէ — Աոպճսթճչ էճսո՜վ՜հէՠ՜է 

՜ձլզձտ... 

16. 425՜—34՝ Յ՜խ՜՞ո Վ՜ջ՟՜չ՜շզձ — Եջՠսՠ-

էզ ՜ջՠ՞՜ժձ զ թ՜՞ՠէձ զսջճչ... 



17. 434՝—42՝ Յ՜խ՜՞ո Նձնկ՜ձ կ՜սջ Տՠ՜շձ ՠս 

Կճսոզձ — Ի ՞ՠջ՜ա՜ձռ էճսոճհձ յ՜հթ՜շ՜ռ՜ձ ՜կՠ-

ձ՜հձ ՜ջ՜ջ՜թտ... 

18. 443՜—50՜ Յ՜խ՜՞ո պ՜սձզ Սճսջ՝ ը՜մզձ 

՜ո՜ռՠ՜է ոճսջ՝ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռձ — Ասջիձՠ՜է ՠո ՜ո-

պճս՜թ՜ա՜ջ՟ տջզոպճո՜յո՜ժՠ՜է վ՜հպ ոճսջ՝... 

19. 450՜—1՝ Ի կՠթզ պ՜սձզ Ս[ճսջ՝] ը՜մզձ աճջ 

Խ՜մչՠջ՜ռտ ՜ոՠկտ — Ի ե՜կ՜ձ՜ժո Մՠթզձ Կճոպ՜ձ-

՟զ՜ձճոզ, ճջ ժճմզ ՜կ ը՜խ՜խճսդՠ՜ձ կՠջճհ... 

20. 452՝—9՜ Վ՜[ձ՜]ժ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզ Վ՜ոձ 

Տ՜ջբկպզձ, ճջ բ Ն՜ս՜ո՜ջ՟ — Յճջե՜կ Աոպճս՜թ 

աՄճչոբո զ էՠշձբ ՠի՜ձ... 

Զ. 459՜—71՝ Ի ըձ՟ջճհ Վ՜ի՜ձ՜հ Վ՜ոձ զղճհձ 

զ Մ՜ջպ[զջճո] ժ՜դճխզժբ ՝՜ձ յզպ՜ձզ — Շձճջտ 

՝՜ջՠջ՜ջճսդՠ՜ձ ՜ջ՜ջմզձ ՠս ըձ՜կճխ՜ժ՜ձ ոբջ ՞դճս-

դՠ՜ձռ ձճջ՜... 

Է. 472՜՝ [Մ՜խդ՜ձտ] — Աջ՟, ձճհձ զձտձ՚ Բ՜ձձ 

Աոպճս՜թ, ճջ ՝՜ձզս ի՜ոպ՜պՠ՜ռ աՠժՠխՠռզ զսջ... չՠկ 

՜ձժՠ՜ձ. Նճջ Սզճձզ /// յ՜պ՜ջ՜՞զ /// (2—3 պճխ, ՜ձ-

գձդՠշձՠէզ): 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

96՝ Աոպ՜ձ՜սջ հզղՠոռզ զ ՝՜ջզ ՜կՠձ՜՞ճչ ՠխ-

՝՜հջո՚ Բ՜ջոՠխ, ճջ ՠպ ՞ջՠէ ի՜է՜է ՜ջ՟ՠ՜կտ զսջճչփ 

Ըձ՟ ձկզձ հզղՠոնզտ ՠս ակՠխ՜յ՜ջպ ՞ջզմո ՠս կզ կՠխ՜-

՟զջ էզձզտ, ազ թՠջ ՠս պժ՜ջ ՠս յ՜ժ՜ոՠէ զ էճսոճհփ 

177՝ Զոպ՜ռճխ ՜հոկ զկ՜ոպզռո ա՜կՠձ՜՝՜ջզ ո-

յ՜ո՜սճջ ՝՜ձզո՚ աԲ՜ջոՠխձ հզղՠոնզտ զ ՝՜ջզ: Ոջտ գձ-

դՠշձճհտ՟ ՠս ՜ս՞պզտ զ ա՜ձյզպ՜ձ ՠս ա՜ձ՜ջե՜ձո հ՜-

կՠձ՜հձզ աՅճչի՜ձձ թջճխո ՠս Աոպճս՜թ ալՠա հզղբ. ՜-

կբձփ 

202՝ Ոխճճջկՠոռզ Քջզոպճո Աոպճս՜թ ոյ՜ո՜-

սճջտ ՝՜ձզո՚ Բ՜ջոխզ ՠս կՠխ՜սճջ ՠս հՠպզձ ՞ջմզո՚ Յճ-

ի՜ձզոզ, ազ ՠս հճհե իՠխզկ հ՜սջզձ՜ժբո ՠս ՜հձ ազ յ՜-

ժ՜ոՠէ զ էճսոճհ ՠս պժ՜ջ կ՜ջկձճչ ՠս ՜ձռՠ՜է ա՜-

սճսջ՝տփ 

325՝ Ոջտ ի՜ձ՟զյզտ ՜հոկ ՜ոպճս՜թ՜ղճսձմ ՠջ-

՞՜ջ՜ձզո ա՜ձյզպ՜ձո Բ՜ջոՠխ ոյ՜ո՜սճջ ՝՜ձզ ՠս 

աՠխ՝՜հջձ զկ՚ Գշազժ ՠս ա՜կՠձ՜հձ ՜ա՞՜հզձոձ հզղՠո-

նզտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խ՜սդո լՠջփ 

356՝ ԶԲ՜ջոՠխ ոյ՜ո՜սճջ ՝՜ձզ, ճջ ՠս ա՞զջտո 

՞ջՠռզ ըճղճջ ՠս ՜ձհ՜ջկ՜ջ հզղՠռբտ հ՜խ՜սդո լՠջ...փ Ես 

բ, ճջ ՞ջՠռ՜ս զկճչ լՠշ՜կ՝ ըճղճջ ՠս ՜ձհ՜ջկ՜ջ ՠս բ 

ճջ զ լՠշո ՜հէճռ զ ի՜է՜է ՜ջ՟ՠ՜ձռ զկճռ զ ՞ՠջ՜իշմ՜ժ 

ճսըպո Հ՜խ՝՜պ՜հ, հճջճսկ ՠխբ ՜ջե՜ձզ ժճմզէ ոյ՜-

ո՜սճջ ՝՜ձզ, հ՜խ՜՞ո ճջճհ թ՜խժ՜տ՜խ ՜ջ՜ջզ ո՜ժո զ-

կճ յզպճհզռ ձ՜ՠս ա՜ս՜ժ իճ՞ՠսճջ աժձզ ՠէզռ կՠջ զ ժՠ-

ձ՜ռ ՜ոպզփ Ես ՠխՠս ՜ս՜ջպ ոճջզձ զ կՠջճսկո դճս՜ժ՜-

ձզ ՠսդձի՜ջզսջՠջճջ՟զ ՠջՠոձՠջջճջ՟զ (1281)փ 

357՜ (Ահէ լՠշտճչ) Զզ գձ՟ ՜կՠձ՜հձ ՝՜ջճհ ճմ ՞ճհ 

ձկ՜հ ՜ջե՜ձ՜սճջ յ՜պ՜ջ՜՞ տ՜ձ աոՠջձ ճջյբո Մճչ-

ոբո ՜սջզձ՜՟ջՠ՜ռ... ՠս Տբջ ՠջժջճջ՟ՠ՜ռ...փ Սճսջ՝ 

Բ՜ջոՠխզ ի՜հջ՜յՠպզձ պճսձտձ Ա (1) ՜սջ յ՜պ՜ջ՜՞. 

Բ՜ջ[ո]ՠխ չ՜ջ՟՜յՠպզ ՜շձՠձ ՜ձը՜՝՜ձ ՠս հզղՠձ 

ա՜կՠձ՜հձ ՜ա՞ ձճջ՜հփ Յզղՠոնզտ ՠս ակՠխճսռՠ՜է Դ՜սզ-

դոփ 

378՜ Տբջ Աոպճս՜թ, ճխճջկՠ՜ Բ՜ջոՠխ չ՜ջ՟՜-

յՠպզձ ՠս ՠխ՝՜սջ ձճջ՜՚ Գշաժ՜ձ ՠս Ս՜ի՜ժ՜հ ՠս 

Մ՜ջժճոզ ՠս Ա՝ջ՜ի՜կ՜հ ՠս Ս՜ջ՞ոզ ՠս Դ՜սդ՜հ, 

դչ[զձ] ՉԼԲ (1283)փ 

436՝ Քջզոպճո Աոպճս՜թ ճխճջկՠ՜ Բ՜ջոՠխ չ՜ջ-

՟՜յՠպզո՚ ոպ՜ռճխզ ՠս թջճխզ ՞ջճռոփ 

442՝ Սճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թզձ ՝՜ջՠը՜սոՠ՜ ՜շ տճ 

Ոջ՟զձ ՜ս՞ձՠէ Բ՜ջոՠխ չ՜ջ՟՜յՠպզձ, ճջ ոպ՜ռ՜ս ա-

՞զջտո ա՜հո ՠս վթճսձ թջճխզ՚ Ա՝ջ՜ի՜կ՜ ՠս Վ՜ջ՟՜ձ 

իճ՞ՠխ՝՜սջ, ճջ ղ՜պ ոյ՜ո՜սճջճսդզսձ ՜ջ՜ջ կՠափ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

215՝ ԶԲ՜՞՜ջ՜պ կՠշՠէճ՞զ 

Զձկ՜ձճխո Աձ՜շ՜ժզ 

Ես ազձմո իօջձ չ՜պձճխզ 

Կճմզկ ոյ՜ո՜սճջ ՝՜ձզփ 

Զ՞զջո գձդՠշձճսձ գոպ զկ ժ՜ջզ, 

Գճջթճչ կզ ճմ ժ՜պ՜ջՠռզ, 

Հ՜ձ՟զյՠոռ՜հ ՜հոկ պ՜շզ, 

Վ՜ջ՟՜վդոյդ ՝ճսջ՜ոպ՜ձզ: 

Ի ՟՜շձ ՠս ձՠխ ե՜կ՜ձ՜ժզ, 

Ոջ ՠջջճջ՟ ՞՜էձ Լ՜ձժ Թՠկճսջզ, 

Եժՠխՠռզտ ՝՜աճսկտ տ՜ձ՟զձ 

Վզջտ ճս Հճշճկտ ձ՜ՠս Շ՜կջզձ, 

Ի հճսդ ի՜ջզսջ Հ՜հճռ դչզձ 

Ք՜շ՜ոճսձ ՠս զձձ հ՜սՠէճս՜թզձ (1400)փ 

Ոչ գձդՠջռճխտ ոզջճխտ ՝՜ձզձ 

ԶԳջզ՞ճջո ջ՜՝ճսձզ, 

Ոջ բ կՠա հճհո ՜յ՜ոպ՜ձզ 

Ես աԲ՜՞՜ջ՜պո ՠխժՠէզ 

Յզղկ՜ձ ՜շձՠկտ ակՠա ՜ջե՜ձզփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 188՝ Գզջտո Սճսջ՝ Էնկզ՜թձ՜ բփ 

1325 
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ԳՐԻՉ՚ Ք՜ո՝՜ջ, Մժջպզմ, Յճչոբվ, Ղճսժ՜ո ՟յզջփ ՍՏԱՑՈՂ՚ 
Թճսկ՜հ ՠյո.փ 

ԹԵՐԹ՚ 282. մ՞ջճս՜թ՚ 279՝—80՜, 281՜փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԻԴ×12 
(ԻԱ 2) + 4×1փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 27×20,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ 

ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջ (ձկճսղ` 155՝, 156՜)փ ՏՈՂ՚ 27փ ԿԱԶՄ՚ 
՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ՟ջճղ-
կ՜ա՜ջ՟ ժպ՜ս, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ձ՜մփ 



 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 55՜ 
հճսղժ՜յ՜ջզժփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջ, ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ 
Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ոՠսփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Վժ՜հճսդզսձ Աձ՟ջբզ ՜շ՜տՠ-
էճհփ ԺԱ—ԺԲ ՟՟.: 2 (Ա—Բ) ոժա՝զռ, ոպ՜ռճս՜թ 1 ՜կ՝ճխն՜ժ՜ձ 
դՠջդզ գձ՟է՜հձ՜ժզ ի՜պճսկզռ, ՠս գձ՟ՠջժ՜հձ՜ժզ ՠջժպ՜ժճսկզռփ 
Մ՜՞՜խ՜դ, ՠշ՜ոզսձ, ճսխխ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջ (ձկճսղ` Բ՝)փ Կ՜ջ-
՟՜է՚ Ա՜—Բ՝ «///պզ ՠս աոճխճսձո ճսպբզձ ձճտ՜ ՠս ակ՜ջ՟զժ ՜ղ-
ը՜ջիՠո ՠս աթՠջո ագկՠշՠ՜էո զսջՠ՜ձռ... ՠս չ՜ոձ զսջ էոբջ Մ՜պ-
դբճո զ ՟՜իծ՜ռձ, ազ ՜ոբզձ զ՝ջ///» (պՠո պյ. «Աձժ՜ձճձ ՞զջտ 
՜շ՜տՠէ՜ժ՜ձտ», Վՠձՠպզժ, 1904, բն 125—127)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. 240—241 դՠջդՠջզ կզնՠս պ՜ոձ դՠջդ 
գձժ՜թ, դՠջդՠջզ ՠաջՠջգ՚ դճսէ՜ռ՜թփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ կ՜ղճս՜թ, ՠա-
ջՠջգ՚ տՠջթճս՜թփ 

ԾՆԹ. լՠշ. 1325—1327 լՠշ՜՞ջՠջգ կզ՜սճջձՠջզ ՠս կզ՜-
սճջձՠջզ իՠջդ՜՞՜հճսդՠ՜կ՝ ձկ՜ձ ՠձփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 1՝ Ահո զձմ ժ՜ զ ՞զջո (Ց՜ձժ (Ա—Թ)) — Մՠժ-

ձճսդզսձ ՜խրդզռձ... Թճսխդ Դ՜ղձ՜ռ ոզջճհ ՠս կզ՜՝՜-

ձճսդՠ՜ձ փ 

Ա. 2՜—204՝ [Մճչոզոզ չ՜ջ՟՜յՠպզ Եջաձժ՜ռ-

սճհ Հ՜ս՜տճսկձ կՠժձճսդՠ՜ձռ Ժ՜կ՜՞ջճռ, աճջ հ՜շ՜-
ն՜՞ճհձ ՜ջ՜ջՠ՜է ոջ՝ճռ էճսո՜սճջ ի՜ջռ] — Զմ՜վ ծ՜-

ձ՜մՠէ ՜ձլզձ ճսոճսռ՜ձՠձ կՠա ՜ոպճս՜թ՜հզձ յ՜պճսզ-

ջ՜ձտ... 

— 204՝ (Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ իՠխզձ՜ժզ) Եո՚ Մճչ-

ոբո կՠխ՜ստ կՠշՠ՜էո ճ՞զ, թձճսձ՟ չՠջնզձ ե՜կ՜ձ՜ժզ 

ՠս ոյ՜ո՜սճջ յզպ՜ժ ՝՜ձզ ժ՜կՠռ՜հ Հ՜ս՜տճսկձ ՜շ-

ձՠէ ոջ՝ճռձ ՝՜ձզռ, ճջ չ՜ոձ ՜խ՜սդզռ ՠս ե՜կ՜ձ՜ժ՜-

՞ջճսդՠ՜ձ ՜ջ՜ջՠ՜է բզձ հ՜շ՜ն՜՞ճհձ: Ես ազսջ՜տ՜ձ-

մզսջ ՜շ՜ձլձ՜ժզ ճջճղՠ՜էոձ հ՜ձռձ զսջ պՠխճն ժ՜ջ-

՞ՠ՜է ՜հէՠս ՝շձ՜՟՜պՠ՜է ՠխՠս զ ոզջՠէզ ՠխ՝՜սջբ` ճս-

կՠկձ Թբճ՟ճջ՜հ. ադճխՠ՜էոձ զ կՠթբձ Խճոջճչճս ա՝՜ձո 

՜խ՜սդզռ հ՜ձռձ զսջ պՠխճն Վՠջէճսթճսդՠ՜կ՝ ՟ձՠէ: Ես 

զկ դՠյբպ ՠս ի՜հՠռՠ՜է պՠո՜ձբզձ հճհե ՜ձ՜ջե՜ձ ազո 

՜հոյզոզ ՞ճջթ՜շձճսդՠ՜ձ ՠս էջ՝ճսդզսձ կՠթ ա՜հոյզոզ 

զջճխճսդՠ՜ձռ ՝ճսշձ ի՜ջժ՜ձՠէ, ճջ զ չՠջ բ տ՜ձ աժ՜ջ 

ՠս ա՜ջե՜ձձ զկ: Ս՜ժ՜հձ ակպ՜ս ՜թզ դբՠս լ՜՞ ՜՞շ՜-

սճհ, դբ գձ՟ ՜ջթճսճհ ՠս գձ՟ ՝՜աբզ ՜ս՟՜յ՜ջզժ էզձզռզ 

ճմզձմ ղվճդճսկձ ՠխզռզ, ազ ՜կՠձՠռճսձռ հ՜հպձզ ՠջՠսզ, 

դբ ՜՞շ՜սձ ՜՞շ՜ս բ ոՠս՜դճջ կզ, ա՜աջ՜էզ ժՠձ՟՜ձզ 

ՠս ՜կՠձՠռճսձռ ՜պՠէզ, ՠս ձճհձյբո ՜՞շ՜ս կձ՜ոռբ ՠս 

թ՜ձզռզփ Ես տ՜ձ իՠխ՞ճսդՠ՜կ՝ զ ի՜ձ՞զոպ հրե՜ջՠէ. 

՜ղը՜պճսդզսձձ հ՜սբպ բ ՝՜ջզ ՠս զսջ՜տ՜ձմզսջ ճտ ազսջ 

չ՜ջլ ՜շռբփ Թՠյբպ ՠս ժ՜կՠռ՜հ ի՜ոժ՜տ՜խ էզձՠէ զ 

իճսձլո ոջ՝ճռձ ՠս ծշ՜տ՜խ զ ժճսդո, ո՜ժ՜հձ վ՜ըՠ՜ 

հ՜ղը՜պճսդՠձբ ա՜կՠձ՜հձոձ ճմ ժ՜ջ՜ռՠ՜է 

տ//(205՜)ձձՠէ, ՜հէՠս ըձ՜հՠէճչ զ էոՠէզ ճսձժձ՟ջ՜ռ ՠս 

ազ կձ՜ռՠ՜էտձ աձճհձ ա՜սջճսդզսձ ճսձզձ ՠս զկ ակՠխ՜՟-

ջճսդզսձ յ՜ի՜ձնՠէ հ՜կՠձՠռճսձռ ձՠջճսկձ ըձ՟ջՠկփ 

Բ. 205՜—40՝ Յճչի՜ձձզոզ Աջծզղՠռսճհ Տՠոճս-

դզսձ, դբ ՜շ զ՛ձմ ըճջիճսջ՟ հ՜կՠձ՜հձ ՜սջ յ՜պ՜-
ջ՜՞ՠկտ աՔջզոպճո ՠս ազ ճմ կզ՜հձ ժՠձ՟՜ձՠ՜ռ ՜հէՠս 
կՠշՠէճռ բ վջժճսդզսձ: Ես ՟՜ջլՠ՜է դբ ճջճ՛ռ կՠշՠէճռ 
զռբ յ՜պ՜ջ՜՞ձ վջժճսդզսձ ՠս ճջճռ ճմ. ՜հէՠս ագձթ-
՜հո յ՜պ՜ջ՜՞զձ հճջճ՛ռ ՠս ժ՜կ ճջյզոզ՛ ՜սջզձ՜-
ժ՜ս ՜շձճս տ՜ի՜ձ՜հձ. ՠս պճսզմտ գձթ՜հզռձ ճջյզոզ՛ 
ժ՜կ՜ստ պ՜հռՠձ զ տ՜ի՜ձ՜ձփ Ն՜ՠս, դբ ազ՛ձմ ըճջ-
իճսջ՟ բ Խ—ՠջրճջ՟ո ժ՜պ՜ջՠէ ձձնՠռՠէճռձ 

Տՠո լՠշ. 45, 62՝—106՜. ՜/205՜—6՜փ ՝/206՜—

40՝ («... ՠս ՜կՠձՠսզձ իՠշ՜ռՠ՜է ՜սպ՜ջ՜ձ՜հ զ ոճսջ՝ ՠս զ 

Աոպճս՜թ///» ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ 

Գ. 241՜—6՝ [Նՠջ՝ճխՠ՜ձ ժՠձո՜պճս Սճսջ՝ 

ը՜մզձ ՜շ զ ոջ՝ճհ ի՜սջբձ կՠջկբ Դ՜սդբ ՜ո՜ռՠ՜է, 
պՠ՜շձ Նՠջոզոզ ժ՜դճսխզժճոզձ կՠջճհ վճը՜՟ջՠ՜է 
հճպ՜ձ՜սճջ մ՜վո... — Բ՜ջլջ՜ռճսռբտ աՏբջ Աոպճս՜թ 

կՠջ կզ՜՝՜ձ.../ /// ձ՜հզկտ զ ոճոժ վ՜հպ ՠխՠ՞՜ձ/ Ահէ զ 

ո՜ բ Բ՜ձձ ՜ձՠխ կՠա հ՜ձ՟զկ՜ձ... ԶՅզոճսո զ ո՜ վ՜-

շ՜սճջբ ՜հեկ ՠս ՜յ՜հձ, ճջ ՞՜էճռ բփ Տճսձտ ՄԺԲփ 

Դ. 246՝—65՝ Գճչՠոպ ՝՜ձզ ձՠջ՝ճխ՜ժ՜ձ ՝՜-

ռ՜ո՜ռճսդՠ՜կ՝ Նՠջոզոզ ժ՜դճսխզժճոզ Հ՜հճռ Յ՜-
խ՜՞ո ՞ՠջ՜՞ճհձզռձ բճսդՠ՜ձռ իջՠղպ՜ժ՜յՠպ՜ռ 
ոջ՝ճռ Մզտ՜հբէզ ՠս Գ՜՝ջզբէզ ՠս ՜կՠձ՜հձ ՠջժձ՜հձճռ 
ա՜սջճսդՠ՜ձռ, աճջ պօձՠձ ՠժՠխՠռզտ Քջզոպճոզ գձ՟ 

պզՠաՠջո ի՜կ՜ըկ՝ՠ՜էտ ճսջ՜ըճսդՠ՜կ՝ զ ձճհՠկ՝ՠ-
ջզ — Ահո՜սջ ՠջժջ՜սճջզ ՠժՠխՠռսճհ ի՜ձ՟զո՜սճջՠ՜է... 

Ե. 266՜—9՜ Յ՜խ՜՞ո պրձզ Սջ՝ճհ ը՜մզձ — Ա-

կՠձ՜հձ ՝՜ջՠժ՜կզ ՞՜էճսոպ ՠս ոզջՠէսճհ ճսջ՜ը՜ջ՜ջտ 

ՠձ... 

Զ. 269՜—70՜ [Ի Հ՜ջ՜ձռ չ՜ջճսռ] 

1. 269՜՝ — Պ՜պկՠ՜ռ ճկձ կզ հ՜ձ՜յ՜պ՜ժ՜-

ձ՜ռձ չ՜ոձ ՜շ կՠթ՜պ՜ձ, դբ. Հզս՜ձ՟՜ռ՜ս թ՜ձջ... 

2. 269՝ — Մզ ճկձ զ թՠջճռձ ՞ձ՜ռ զ տ՜խ՜տձ ՠս 

կպՠ՜է ՠժՠխՠռզձ ժ՜հջ հ՜խրդո... 

3. 269՝—70՜ — Քճսջկ կզ ժշճռձ ՞ձ՜ռ հ՜ձ՜յ՜-

պզ ՜շ կզ՜հձ՜ժՠ՜ռոձ... 

Է. 270՜ Կզսջխզ Եջճսո՜խՠկ՜ռսճհ Վ՜ոձ յ՜-

պ՜ջ՜՞՜ռ — Ք՜ձազ հճջե՜կ յ՜պ՜ջ՜՞ձ կ՜պճսռ՜-

ձՠկտ... 

Ը. 270՜—8՝ Թճսխդ ոզջճհ ՠս կզ՜՝՜ձճսդՠ՜ձ 

Մՠթզ ժ՜հոՠջձ Կճոպ՜ձ՟զ՜ձճոզ ՠս ոճսջ՝ յ՜յճսձ 
Սՠխ՝ՠոպջճոզ ՠս Տջ՟՜պ՜հ Հ՜հճռ ՜ջտ՜հզ ՠս ոջ՝ճհձ 
Գջզ՞ճջզ Հ՜հճռ Լճսո՜սճջմզ — Կ՜կ՜ստ ՠս ժ՜ջճխճս-

դՠ՜կ՝ ի՜կ՜՞ճհո Սճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձձ... զոժ ա՜հո 

՞զջո ՜ս՜ձ՟ՠռ՜տ զ լՠշո ՜պՠձ՜՟յջզձ Հ՜հճռ ՜ջտ՜-

հզձ՚ կՠթզկ՜ոպզձ Ա՞՜դ՜ձկՠլճոզ, զ վ՜շո Աոպճսթճհփ 

Թ. 280՝ [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձ ԺԸ ՟. ձրպջ՞զջ] — 

Խճձ ազ ՜հո զձմ պըւ՜տ պգխ՜հճռ ՠս Յ՜ժճ՝զձ, ճջ ըճ-

ջ՜ձ զ Ս՜խկճո՜չ՜ձտ՚ Զ (6) դ՜ձծ՜ջ՜, ՞՜ս՜ա՜ձձ 

Գջզ՞ճջզ, ՠրջխ՜ձձ, Ժ (10) կճկ, Ա (1) ժ՜ջյՠպփ 



ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

18՝ Ոչ ոճսջ՝ գձդՠջռ՜սխ, ա՝՜ակ՜կՠխ ՞թ՜սխո` 

Ք՜ո՝՜ջ ոճսպ՜ձճսձ ՠջեռո հզղՠ՜, ՜խ՜մՠկփ 

23՜ Զհճ՞ձ՜դղճս՜շ ՠս ապ՜շ՜յՠ՜է ՞թճխո՚ 

Ք՜ոյ՜ջո հզղՠ՜ ՜խ՜մՠկ (ձկ՜ձ՚ 68՜, 78՜)փ 

28՝ Յզղՠռբտ զ Տբջ աոպ՜ռճխ ոճսջ՝ ՞ջճհո՚ աԹճս-

կ՜հ ՜ձ՜յ՜պ՜ժ՜ձ ՠյզոժճյճոձ ՠս գձ՟ ձկզձ ՞թ՜ս-

խոփ 

34՝ Ոչ ոճսջ՝ գձդՠջռ՜սխտ, հզղՠոնզտ աոպ՜ռ՜սխ 

ոճջ՜՚ աԹճսկ՜հ ՜ձ՜յ՜պ՜ժ՜ձ ՠյզոժճյճոձ ՠս ապբջ 

Կզջ՜ժճոձփ 

107՜ Յՠջՠո ՜ձժՠ՜է ՜խ՜մՠկ ՞թ՜սխո ՠխժՠէզ, 

Զի՜ձ՟զյ՜սխո՟ ՜հոկ իճ՞ՠղ՜ի պ՜շզ, 

Յզղկ՜ձ ՜շձՠէ ակՠա ՜ջե՜ձզ, 

Աոՠէ. Տբջ, դճխ ահ՜ձռ՜ձո ՞թճխզ, 

Ես ազսջճռձ ՜կՠձ՜հձզ, 

Զզ ՠս լՠա ճխճջկՠոռզ, Տբջ ՜կՠձ՜հձզփ 

205՜ Ոչ յ՜պճսՠէզ ՠխ՝՜ջտ ՠս գձդՠջռ՜ոբջտ 

՜խ՜մՠկ հզղկ՜ձ ՜շձՠէ ա՞թ՜սխո՚ աՄժջպզմ ՠս իճ՞ՠսճջ 

ՠխ՝՜հջո կՠջ՚ աՅճչ՜ձձբո, ճջ դճսխդո ՝՜աճսկ ՜ղը՜-

պճսդՠ՜կ՝ ժճժՠ՜ռփ Ես ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ զ Քջզոպճոբ 

Աոպճսթճհ կՠջճհ. ՜կբձփ 

279՜ Լկձՠռ՜ս դՠջճսդզսձ ՞ջճհո` լՠշ՜կ՝ ՜ձ՜ջ-

իՠոպ Ղճսժ՜ո ոճսպ՜ձճսձ ՟յջզ, ՌԿԹ (1620) դվզ, զ 

ըձ՟ջճհ Թճսկ՜հ ՜ջտՠյզոժճյճոզ: Ոչ հզղ՜պ՜ժո գձ-

դՠջռբ, Ո՞ճհո զկ վջժճսդզսձ ի՜հռբփ 

 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 281՝ Թվզձ Հ՜հճռ ՌՁԶ (1637)փ 

2. 281՝ Թվզձ ՌՃԷ (1658)փ 

3. Նՠջոբո թ՜շ՜հ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ, Թճսկ՜հ 

չ՜ջ՟՜յՠպփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 1՜ Քջզոպճոզ թ՜շ՜ Ս՜ջ՞զոփ 1՜ 

(՜ձգձդՠշձՠէզ): 1՝ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ /// (՜ձճսձգ ՜ձ-

գձդՠշձՠէզ) չ՜ջ՟՜յՠպփ 2՜, 166՝, 278՝ Գզջտո Սճսջ՝ 

Էնկզ՜թձ՜ բփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜ Ա. Խ՜մ՜պճսջ, ը՜խ՜խճսդՠ՜կ՝ 

տճչփ Բ՜ջլջՠ՜է ՜ձտձձզձ ՝ձ՜սզռ էջճսդզսձ, ՝՜ս՜ժ՜-

ձճսդզսձ, ՜ջ՜ջմ՜՞ճջթՠ՜է... ծ՜ջպ՜ջ՜յՠպՠ՜է...փ Տբջ 

Աոպճս՜թ վջժճսդՠ՜ձ զկճհ զ պճսբ ՠս զ ՞զղՠջզփ 278՜ 

Աձտ՜ժ կզ՜սճջճսդՠ՜կ՝ յ՜ջա ՠս ՜ձաձ՜ձ ՠս դզս ժ՜-

պ՜ջՠ՜է զ կզճհ յ՜պծ՜շբ ղ՜ջեՠ՜է ՠս ժձտՠ՜է հՠջզոփ 

Պ՜պ՜շզժ յ՜իյ՜ձ՜ժ Ա՝ Ծ՜խժՠռ՜ս լՠշ՜կ՝ձ ՜ձփ 

281՜ (Զ՜ձ՜ա՜ձ ՝՜շՠջ). 281՝ Յ՜ժճ՝, Ծ՜պճսջփ 

1326 
Ժ Ո Ղ Ո Վ Ա Ծ Ո Յ  

 ՌԺԱ — 1562 

ԳՐԻՉ՚ Յճչոբվփ  
ԹԵՐԹ՚ 310. մ՞ջճս՜թ՚ 307՜—10՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԻԶ×12 (ԻԶ 

10)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 26,8×20փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ 
ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 30փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզ-
նճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ժ՜յճհպ ժպ՜ս, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ 
ժ՜ջկզջփ 

  

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 2՜փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 2՜, 204՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜-
ժ՜ձ, ժՠձ՟՜ձ՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ կ՜ջ՟՜՞զջ, ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ 
Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպ, ոՠսփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Պ՜սխճոզ ՜շ՜տՠէճհ ՜շ 
Կճջձդ՜ռզո Ափ Թ—Ժ ՟՟.փ 2 (Ա—Բ) + 2 (Գ—Դ), ոպ՜ռճս՜թ 2 
՜կ՝ճխն՜ժ՜ձ դՠջդՠջզ գձ՟է՜հձ՜ժզ ՠջժպ՜ժճսկզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, 
ՠջժոզսձ, ՝ճէճջ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ Բ՜, Ա՝, Բ՝, Ա՜, Գ՝, 
Դ՜, Գ՜, Դ՝ «///[Ա]կՠձՠտՠ՜ձ կ՜ջ՞՜ջՠ՜ձ՜հռՠձ զ կպ՜ձզռբ ճտ 
՜ձ՟ջ... ժ՜կ իճ՞ՠսճջ ՞զպ՜ոռբ աճջ ՞ջՠ[ռզ՟]///» (ԺԴ 24—37)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ժ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 2՜—203՝ [Մճչոզոզ չ՜ջ՟՜յՠպզ Եջաձժ՜ռ-

սճհ Հ՜ս՜տճսկձ կՠժձճսդՠ՜ձռ Ժ՜կ՜՞ջճռ, աճջ հ՜շ՜-
ն՜՞ճհձ ՜ջ՜ջՠ՜է ոջ՝ճռ էճսո՜սճջ ի՜ջռ] 

Տՠո լՠշ. 1325, 2՜—204՝. Ա/2՜—203՜փ Յզղ. 

իՠխ./213՜՝փ 

Բ. 204՜—48՜ [Յճչի՜ձձզոզ Աջծզղՠռսճհ] Տՠոճս-

դզսձ, դբ ՜շ զ՛ձմ ըճջիճսջ՟ հ՜կՠձ՜հձ ՜սջ յ՜պ՜-
ջ՜՞ՠկտ աՔջզոպճո ՠս ազ ճմ կզ՜հձ ժՠձ՟՜ձՠ՜ռ ՜հէՠս 
կՠշՠէճռ բ վջժճսդզսձփ Ես ՟՜ջլՠ՜է, դբ ճ՛ջճռ կՠշՠէճռ 
զռբ յ՜պ՜ջ՜՞ձ վջժճսդզսձ ՠս ճջճռ ճմ, ՜հէՠս ագձթ-
՜հո յ՜պ՜ջ՜՞զձ հճջճ՛ռ ՠս ժ՜կ ճջյզոզ՛ րջզձ՜ժ՜ս 
՜շձճս տ՜ի՜ձ՜հձփ Ես պճսզմտ գձթ՜հզռձ ճջյզոզ՛ ժ՜-
կրտ պ՜հռՠձ զ տ՜ի՜ձ՜հձփ Ն՜ՠս դբ ազ՛ձմ ըճջիճսջ՟ բ 
Խ—ՠջճջ՟ո ժ՜պ՜ջՠէ ձձնՠռՠէճռձ (205՜) 

Տՠո լՠշ. 45, 62՝—106՜. ՜/204՜—5՜փ ՝/205՜—

48՜փ 

Գ. 248՜—50՜ Յճչի՜ձձբո չ՜ջ՟՜յՠպզձ Գ՜շ-

ձՠռսճհ — Աոպ՜ձ՜սջ յզպճհ բ կՠա ճխ՝ ի՜շ՜մ՜ձ՜ռ... 

Դ. 250՜—6՜ Կ՜ջք ՠս ժ՜ձճձ ՜խ՜սդզռ, աճջ ըձ-

՟ջՠ՜է բ զ իճ՞բժզջ ՜ջ՜ձռ հճսկՠկձբ կզ՜հձ՜ռՠէճհ, 
՜ջդճսձ ՠս աճս՜ջդճսձ իճ՞սճհ Գջզ՞ճջզ Ն՜ջՠժ՜ռսճհ, 
ճջ ՠս ռճսռ՜ձբ Ն՜ը՜՟ջճսդզսձ ՝՜ձզո, դբ ճմ ի՜կ՜ջզ 
ա՜ձլձ ՜ջե՜ձզ ՜հոյզոզ զջզ չ՜ոձ ՜հձ ա՜շ՜տՠ-
էճհձ զ կբն ՜շՠ՜է ՟ձբ ոժզա՝ձ ժ՜ձճձնզո յ՜պկճսդՠ-

՜ձ ՠս ճ՞ՠղ՜ի ըջ՜պճս — Աշ՜տՠ՜էձ Պ՜սխճո ՜ձ՜սդձ 

գձպջճսդՠ՜ձ... 

Ե. 256՜—8՝ Թճսխդ չ՜ոձ ժ՜ջ՞՜ռ ՠժՠխՠռսճհ ՠս 

ե՜կճսռ, աճջ ՜ո՜ռՠ՜է բ Եո՜հզ չ՜ջ՟՜յՠպզ զ ըձ՟-



 

ջճհ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ Սզսձՠ՜ռ ՠս ՜շ՜նձճջ՟՜ռ չ՜ձո-

ջբզռձ ՜ոպճս՜թ՜ոբջ ժջ՜սձ՜սճջ՜ռձ — Զզկ՜ոպ՜-

հՠխլ ՠս ՞ճչՠէզ ձ՜կ՜ժո ըձ՟ջճհ գձժ՜է՜հ ՠո՚ դ՜ջկ՜-

պ՜ջ ՠս պժ՜ջ ճ՞զ Եո՜հզ... 

Զ. 258՝—89՝ [Բ՜ձտ մ՜վ՜ս] 

1. 258՝—9՜ Գջզ՞ճջզոզ ժ՜դճխզժճոզ — Գճհ հզո 

՞զպճսդզսձ, ՝՜հռ ը՜կջ՜ռՠ՜է բ... 

Տՠո պյ. Գջզ՞ճջ Տխ՜, Բ՜ձ՜ոպՠխթճսդզսձձՠջ, 

Եջՠս՜ձ, 1972, բն 179, Hփ 

2. 259՜—66՝ Նՠջ՝ճխՠ՜ձ ժՠձո՜պճս Սճսջ՝ Խ՜-

մզձ ՜շ զ ոջ՝ճհ ի՜սջբձ կՠջկբ Դ՜սդբ ՜ո՜ռՠ՜է, պՠ-
՜շձ Նՠջոզոզ ժ՜դճսխզժճոզձ կՠջճհ վճը՜՟ջՠ՜է հճ-
պ՜ձ՜սճջ մ՜վո ՠս ՜ոպ՜ձ՜սջ ՠ՟՜ս — Բ՜ջլջ՜ռճս-

ռբտ աՏբջ Աոպճս՜թ կՠջ... 

3. 266՝—89՝ Գճչՠոպ ՝՜ձզ ձՠջ՝ճխ՜ժ՜ձ ՝՜-

ռ՜ոճսռճսդՠ՜կ՝ Նՠջոզոզ ժ՜դճխզժճոզ Հ՜հճռ Յ՜-
խ՜՞ո ՞ՠջ՜՞ճսձզռձ բճսդՠ՜ձռ իջՠղպ՜ժ՜յՠպ՜ռձ 
ոջ՝ճռ Մզտ՜հբէզ ՠս Գ՜՝ջզբէզ ՠս ՜կՠձ՜հձ ՠջժձ՜հձճռ 
ա՜սջճսդՠ՜ձռ, աճջ պ՜սձՠձ ՠժՠխՠռզտ Քջզոպճոզ գձ՟ 
պզՠաՠջո ի՜կ՜ըկ՝ՠ՜էտ ճսջ՜ըճսդՠ՜կ՝, զ ձճհՠկ-
՝ՠջզ 8 — Ահո՜սջ ՠջժջ՜սճջո ՠժՠխՠռսճհ ի՜ձ՟զո՜սճջՠ-

՜է... ՜ո՜ռ՜ս ՠս ՞ջՠռ՜ս զ Նՠջոբոբ ժ՜դճխզժճոբ Հ՜-

հճռ, զ Կէ՜հո Հճշճկ՜ժ՜ձփ 

Է. 290՜—4՝ Յ՜խ՜՞ո պ՜սձզ Սջ՝ճհ ը՜մզձ — Ա-

կՠձ՜հձ ՝՜ջՠժ՜կզ ՞՜էճսոպ ՠս ոզջՠէսճհ ճսջ՜ը՜ջ՜ջտ 

ՠձ... 

Ը. 294՝—5՝ [Ի Հ՜ջ՜ձռ չ՜ջճսռ: Տՠո լՠշ. 1325, 

269՜—70՜.] — Պ՜պկՠ՜ռ ճկձ կզ 

հ՜ձ՜յ՜պ՜ժ՜ձ՜ռձ չ՜ոձ ՜շձ կզ կՠթ՜պ՜ձ, դբ 

իզս՜ձ՟՜ռ՜ս... Ահոյզոզ ՜սջզձ՜ժ՜ս ՠս կՠձտ 

կ՜պճսռ՜ձՠկտ ՜խ՜մ՜ձո չ՜ոձ ձձնՠռՠէճռձ, դբյբպ ՠս 

կՠխ՜սճջտ ՞ձ՜ռզձ ՜ոպզ, ՠս ճմ ՠդբ յո՜ժ ՝ճէճջՠ՜է 

կ՜պճսռ՜ձՠկտ, ՜հէ աՔջզոպճո աՠձՠ՜է կ՜պճսռ՜-

ձՠկտ...: 

Թ. 295՝ Կզսջխզ Եջճսո՜խբկ՜ռսճհ Վ՜ոձ յ՜պ՜-

ջ՜՞՜ռ — Ք՜ձազ հճջե՜կ յ՜պ՜ջ՜՞ձ կ՜պճսռ՜-

ձՠկտ... 

Ժ. 295՝—306՝ Թճսխդ Սզջճհ ՠս կզ՜՝՜ձճսդՠ՜ձ 

կՠթզ ժ՜հոՠջձ Կճոպ՜ձ՟զ՜ձճոզ ՠս ոճսջ՝ յ՜յճսձ 
Սՠխ՝ՠոպջճոզ ՠս Տջ՟՜պ՜հ Հ՜հճռ ՜ջտ՜հզ ՠս ոջ՝ճհձ 
Գջզ՞ճջզ Հ՜հճռ Լճսո՜սճջմզ — Կ՜կ՜ստ ՠս ժ՜ջճխճսդՠ-

՜կ՝ ի՜կ՜՞ճհ Սճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձձ... զոժ ա՜հո ՞զջո 

՜ս՜ձ՟ՠռ՜տ զ լՠշո ՜պՠձ՜՟յջզձ Հ՜հճռ ՜ջտ՜հզձ՚ Ա-

՞՜դ՜ձկՠլճոզ, զ վ՜շո Աոպճսթճհփ 

ԺԱ. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձ ԺԷ ՟., ձրպջ՞զջ] 
— 306՝ — Աջ՟, ճսձզ Մ՜դբճոՠ՜ձ Ասՠպ՜ջ՜ձձ 

ղՠղպո ՅԺԴ... ՜հո զ իճ՞ՠսճջ ի՜ջռձ հԱկճձբ ՠս հԵսոՠ՝բ 

ՠս զ Կ՜ջյզ՜ձճոբ ժ՜ջ՞ՠ՜է բփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

289՝ Ի դվզձ ՌԺԱ (1562)փ 

Ես աՅճչոբվ հճհե ՠխժՠէզո՚ 

Ըա՞թ՜սխ ՜հոկ ծ՜շզո, 

Վ՜պդ՜ջ՜՞ճհձ կՠխո՜ոզջզո, 

Ծ՜ձջ՜՝ՠշձՠ՜է ՟եճը՜ժջզո, 

Ոջ ը՜՝ՠռ՜հ զ ժՠձռ՜խզո 

Ես ՞ճջթՠռզ ՝՜աճսկ մ՜ջզո: 

Աձաՠխն ժ՜կ՜ստ զ հ՜ղը՜ջիզո 

Յՠջՠո ՜ձժՠ՜է ՜ջպ՜ոճս՜էզո 

Ըձդՠջռճխ՜ռ ՜հո ժպ՜ժզո, 

Յզղկ՜ձ ՜շձՠէ ակՠա ՜ջե՜ձզոփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 306՝ Գզջտո Սճսջ՝ Էնկզ՜թձ՜հ բփ 
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Հ՜էզլճջ ՌՃԲ — 1653 

ԳՐԻՉ՚ Հշզվոզկբ կ՜հջ՜յՠպփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Յճչի՜ձձբո ՜՝խհ.փ 
ԹԵՐԹ՚ 328. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜՝, 328՜՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԻԷ×12 (ԻԴ 

16)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 25,8×19փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ 
ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 27փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզ-
նճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ թ՜խժ՜ա՜ջ՟ կՠպ՜տո, ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ 
ժպ՜ս, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփփ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ կ՜՞՜խ՜դ 1 (Ա) 
+ 2 (Բ—Գ):  

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ՚ Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 3՜, 219՜փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 219՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձ, 
պ՜ծ՜ջ՚ 228՜փ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜-
ձ՜մ, ժ՜ջկզջ, ոՠսփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. 1—4 ռՠռ՜ժՠջ. ժ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ կ՜-
ղճս՜թ, ՠաջՠջգ՚ տՠջթճս՜թփ 

 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 2՜ Ահոզձմ ժ՜հ զ ՞զջտո (ռ՜ձժ Ա—Թ) — Մՠժ-

ձճսդզսձ ՜խրդզռձ... Թճսխդ ՟՜ղձ՜ռ ոզջճհ ՠս կզ՜՝՜-

ձճսդՠ՜ձփ 

Ա. 3՜—219՜ [Մճչոզոզ չ՜ջ՟՜յՠպզ Եջաձժ՜ռ-

սճհ Հ՜ս՜տճսկձ կՠժձճսդՠ՜ձռ Ժ՜կ՜՞ջճռ, աճջ հ՜շ՜-
ն՜՞ճհձ ՜ջ՜ջՠ՜է ոջ՝ճռ էճսո՜սճջ ի՜ջռ] 

Տՠո լՠշ. 1325, 2՜—204՝. Ա/3՜—219՝փ Յզղ. 

իՠխ./218՝—9՜փ 

Բ. 219՜—67՝ [Յճչի՜ձձճս Աջծզղՠռսճհ Պ՜պ՜-

ջ՜՞զ կՠժձճսդզսձ] 

Տՠո լՠշ. 45, 62՝—106՜. ՜/219՜—20՜փ ՝/220՜—

67՝փ 

Գ. 268՜—9՝ Յճչի՜ձձբո չ՜ջ՟՜յՠպզձ Գ՜շ-

ձՠռսճհ — Աոպ՜ձ՜սջ յզպճհ բ կՠա ճխ՝ ի՜շ՜մ՜ձ՜ռ... 



Դ. 269՝—76՜ Կ՜ջ՞ ՠս ժ՜ձճձ ՜խօդզռ, աճջ ըձ-

՟ջՠ՜է բ զ իճ՞ՠժզջ ՜ջ՜ձռ հճսկՠկձբ կզ՜հձ՜ռՠէճհ 
՜ջդճսձ ՠս աճս՜ջդճսձ իճ՞ճհ Գջզ՞ճջզ Ն՜ջՠժ՜ռսճհ, 
ճջ ՠս ռճսռ՜ձզ Ն՜ը՜՟ջճսդզսձ ՝՜ձզո, դբ ճմ ի՜կ՜-
ջզ ա՜ձլձ ՜ջե՜ձզ ՜հոյզոզ զջզ, չ՜ոձ ՜հձճջզժ 
ա՜շ՜տՠէճհձ զ կբն ՜շՠ՜է ՟ձբ ոժզա՝ձ ժ՜ձճձզո 
յ՜պկճսդզսձ ՠս ճ՞ՠղ՜ի — Աշ՜տՠ՜էձ Պ՜սխճո 

՜ձ՜սդձ գձպջճսդՠ՜ձ... 

Ե. 276՜—8՝ Թճսխդ չ՜ոձ ժ՜ջ՞՜ռ ՠժՠխՠռսճհ ՠս 

ե՜կճսռ, աճջ ՜ո՜ռՠ՜է բ Եո՜հզ չ՜ջ՟՜յՠպզ զ ըձ՟-
ջճհ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ Սզսձՠ՜ռ ՠս ՜շ՜նձճջ՟՜ռ չ՜ձո-

ջբզռձ ՠս ՜ոպճս՜թ՜ոբջ ժջօձ՜սճջ՜ցէ — Զզկ՜ոպ՜-

հՠխլ ՠս ՞ճչՠէզ ձ՜կ՜ժո ըձ՟ջճհ... 

Զ. 278՝—310՜ [Բ՜ձտ մ՜վ՜ս] 

1. 278՝—9՜ Գջզ՞ճջզոզ ժ՜դճխզժճոզ... ՜ո՜-

ռՠ՜է ՝՜ձ յզպ՜ձզ ՠս ա՜ջկ՜ձ՜էզ — Գճհ հզո ՞զպճս-

դզսձ, ՝՜հռ ը՜կջ՜ռՠ՜է բ... 

Տՠո պյ. Գջզ՞ճջ Տխ՜, Բ՜ձ՜ոպՠխթճսդզսձձՠջ, Եջՠ-

ս՜ձ, 1972, բն. 179, jփ 

2. 279՜—87՜ Նՠջ՝ճխՠ՜ձ ժՠձո՜պճս Սճսջ՝ձ 

ը՜մզձ ՜շ զ ոջ՝ճհ ի՜սբձ կՠջկբ Դ՜սդբ ՜ո՜ռՠ՜էփ 
Տՠ՜շձ Նՠջոբոզ ժ՜դճխզժճոզձ կՠջճհ վճը՜՟ջՠ՜է 
հճպ՜ձ՜սճջ մ՜վո ՠս ՜ոպ՜ձ՜սջ ՠ՟՜ս — Բ՜ջլջ՜-

ռճսռբտ աՏբջ Աոպճս՜թ կՠջ.. 

3. 287՝ —310՜ Գճչբոպ ձՠջ՝ճխ՜ժ՜ձ Նՠջոզոզ 

ժ՜դճխզժճոզ Յ՜խ՜՞ո իջՠղպ՜ժ՜յՠպ՜ռձ — Ահո՜սջ 

ՠջժջ՜սճջո ՠժՠխՠռսճհ... ՞ջՠռ՜ս զ Նՠջոզոբ ժ՜դճխզժճ-

ոբ Հ՜հճռ զ Կէ՜հո Հճշճկ՜ժ՜ձփ 

Է. 310՜—5՜ Յ՜խ՜՞ո պ՜սձզ Սջ՝ճհ ը՜մզձ — Ա-

կՠձ՜հձ ՝՜ջՠժ՜կզ ՞՜էճսոպ ՠս ոզջՠէսճհ ճսջ՜ը՜ջ՜ջտ 

ՠձ... 

Ը. 315՜՝ [Ի Հ՜ջ՜ձռ չ՜ջճսռ: Տՠո լՠշ. 1325, 

269՜—70՜]: 

Թ. 315՝—6՜ Կզսջխզ Եջճսո՜խՠկ՜ռսճհ Վ՜ոձ 

յ՜պ՜ջ՜՞՜ռ — Ք՜ձազ հճջե՜կ այ՜պ՜ջ՜՞ կ՜պճս-

ռ՜ձՠկ... 

Ժ. 316՜—26՝ Թճսխդ ոզջճհ ՠս կզ՜՝՜ձճսդՠ՜ձ 

ժ՜հոՠջձ Կճոպ՜ձ՟զ՜ձճոզ ՠս ոճսջ՝ յ՜յճսձ Սՠխ-
՝ՠոպջճոզ ՠս Տջ՟՜պ՜հ Հ՜հճռ ՜ջտ՜հզ ՠս ոջ՝ճհձ Գ-
ջզ՞ճջզ Հ՜հճռ Լճսո՜սճջմզ — Կ՜կ՜ստ ՠս ժ՜ջճխճսդՠ-

՜կ՝... ՜ս՜ձ՟ՠռ՜տ զ լՠշո ՜պՠձ՜՟յջզձ Հ՜հճռ ՜ջ-

տ՜հզձ՚ Ա՞՜դ՜ձկՠխճոզ զ վ՜շո Աոպճսթճհփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

2՝ Պ՜պ՜ջ՜՞զձ կՠժձզմ դչզձ ՌՃԲ (1653)—զձփ 

326՝ Փ՜ՙշտ...փ Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս ոճսջ՝ պ՜շո, ճջ ժճ-

մզ Մՠժձզմ, ճջ ճսձզ ո՜ ՜շզձտձ՚ աՄՠժձճսդզսձ Գզղՠջ՜-

հզձ ՜խրդզռձ ՠս Աշ՜ս՜սպճս ե՜կճսձ ՠս Աջՠս՜՞՜էզձ ՠս 

Եջջճջ՟ ե՜կճսձ ՠս Վՠռՠջճջ՟զձ ՠս աԻձձՠջճջ՟զձ, աԵջՠ-

ժճհզձ ե՜կճսձ, ՠս աՊ՜պ՜ջ՜՞զ ըճջիջ՟ճհձ ՠս ՜կՠձ՜հձ 

՜ոպճս՜թ՜ղճսձմ ՜խրդզռ ՠս ՝՜ձզռ կՠժձճսդզսձ զ ոկ՜ 

՜կ՝՜ջՠ՜է ժ՜հ զ ՞զպճսդզսձ գձդՠջռճխ՜ռփ Գջՠռ՜ս ո՜ 

զ հՠջժզջո Էծ՜ձ՜ձ, զ ՞ՠ՜սխո Հ՜էզլճջ, զ ՟ճսշձ Սճսջ՝ 

Աձ՜յ՜պզո, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թձզո ՠս 

Սճսջ՝ Սպՠվ՜ձճոզո, զ դվ՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ ՌՃԲ (1653), 

չ՜ոձ վջժճսդՠ՜ձ իճ՞սճհ` պբջ Յճչ՜ձբո ՜՝ՠխ՜հզձ... 

հզղՠռբտ պբջ Մՠէզտոբդո ՠս աչՠջ՜ժ՜ռճս Աձ՜յ՜պզո` 

կ՜ի՟՜ոզ Մզտ՜հբէո, ճջ ՞ջՠէ ՠպճսձ աոճսջ՝ ՞զջտո 

չ՜ոձ վջժճսդՠ՜ձ իճ՞ճհ` պբջ Յճչ՜ձզոզձ ՠս թձօխ՜ռձ 

ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ա՞՜ժ՜ձ՜ռձ զսջճռ... գձ՟ ձկզձ ՠս աՠխժՠ-

էզ ՞թճխո ՠս ա՜ձ՜յ՜պզո կ՜հջ՜յՠպ՚ աՀշզվոզկբձ ՠս 

կաջ՜ձ՜յՠպ՚ Ոսոպզ՜ձբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

329՜ (Ի ՟. ղխ՜՞զջ) Ս. Խ՜մ՜պճսջ Բ՜՝՜հ՜ձփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 1՜ (՜ջ՜՝՜պ՜շ, ՜ձգձդՠշձՠէզ)փ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՝ Գջմ՜վճ: 2՝ Զմ՜վ ծ՜ձփ 
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Կ՜ջվզ ՉԻԷ — 1278 

ԳՐԻՉ՚ Մժջպզմ տիհ.փ ՍՏԱՑՈՂ՚ Տզջ՜պճսջ չ՜ձ՜ի՜հջ Ս՜խ-
կճո՜չ՜ձզռփ 

ԹԵՐԹ՚ 338. մ՞ջճս՜թ՚ 177՝փ ՊՐԱԿ՚ Դ—ԽԶ×8 (Դ 5, ԻԶ 7, ԽԶ 
6)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 25,2×16,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ 
ԳԻՐ՚ ըճղճջ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 24փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜-
ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժպ՜ս, էճսո՜ձ-
ռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ  

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 178՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜-
յճհպ, ՟ՠխզձփ 

 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. 1—4 ռՠռ՜ժՠջ, դՠջդՠջգ դճսէ՜ռ՜թ, 
պՠխ—պՠխ ՠաջՠջգ յ՜պշճս՜թ ՠս ԺԹ ՟. ձճջճ՞ճս՜թփ Կ՜ակզ ժ՜-
ղզձ՚ տՠջթճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1՜—176՜ [Մ՜պՠձ՜՞ջճսդզսձտ Խճոջճչճս 

Աձլՠս՜ռսճհ] 
1. 1՜—126՜ [Խճոջճչճս Աձլՠս՜ռսճհ Բ՜ռ՜հ՜հ-

պճսդզսձ ժ՜ջ՞՜ռ ՠժՠխՠռսճհ, տ՜ջճամճսդՠ՜ձ ՠս ՜խր-
դզռ — Ես ճ՛ ՜հձճսիՠպՠս, ՜հէ լՠշտ, Ս՜ի՜ժ Ակ՜պճսձզ՛ 

/// (ոժ. դՠջզ) ճխճջկՠոռզ կՠա ՜ձլ՜ձռ ձՠձ՞՜սճջ՜ռ... 

՜հէ ճխճջկՠէճչ՟ տճ էզռճստ ՜ջե՜ձզ ՠս ի՜ոռճստ ժՠձ՜ռձ 

հ՜սզպՠձզռ: 

Չզտ պյ. «Մՠժձճսդզսձ ե՜կ՜ժ՜՞ջճսդՠ՜ձ ՜ջ՜ջՠ՜է 

Խճոջճչճս Աձլՠս՜ռՠ՜ռ ՠյզոժճյճոզ, Յրջդ՜՞զսխ», 1840, բն 

1—18 : 

2. 126՜—76՜ Խճոջճչ՜ Աձլՠս՜ռՠ՜ռ ՠյզոժճ-

յճոզ Մՠժձճսդզսձ Պ՜պ՜ջ՜՞՜կ՜պճհռզ — Տբջ Աո-



 

պճս՜թ ա՜սջճսդՠ՜ձռ ՠս Աջ՜ջզմ ՜կՠձ՜հձ էզձՠէճսդՠ-

՜ձռ... կՠժձճսդզսձ ՞ջճռո ՜հոճջզժ ՠխՠս զ լՠշձ Խճո-

ջճչ՜ Աձլ՜ս՜ռՠռ ՠյզոժճյճոզ զ դճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձձ 

Հ՜հճռ ՅՂԹ (950)փ Ես ՜շ՜նզձ ՞թ՜՞ջճսդզսձ ՞ջճռո ՠ-

խՠս լՠշ՜կ՝ Ս՜ի՜ժ՜հ, ճջ՟ճհ ձճջզձ՚ պՠ՜շձ Խճոջճ-

չճսփ 
Բ. 178՜—241՝ [Մՠոջճյ՜հ Վ՜հճռլճջՠռսճհ] Յ՜-

խ՜՞ո ա՜ջկզռ ոջ՝ճհձ Գջզ՞ճջզ ՠս ՝ճչ՜ձ՟՜ժ յ՜պ-
կճսդզսձ Մՠթզձ Նՠջոզոզ Հ՜հճռ ի՜հջ՜յՠպզ — Յճսդ 

ՠս զ պ՜ոձ ՜կզձ Մՠթզձ Տջ՟՜պ՜հ ձոպ՜ս հ՜դճշ 

ոճսջ՝ ՜շ՜տՠէճհձ Թ՜՟բճոզ Լճսո՜սճջզմձ Հ՜հճռ Գջզ-

՞ճջ... ճջ ՠխՠս զ Հ՜կ՜ա՜ոյ՜հ ոճսջ՝ձ Վ՜ջ՟՜ձ ՠս 

ոտ՜ձմՠէզձ Հկ՜հ՜ժ ՠս ՠջ՜ձՠէզձ Հ՜կ՜ա՜ոյՠ՜ձփ 

Գ. 242՜—333՝ Պ՜պկճսդզսձ Տ՜ջ՜սձճհ, աճջ 

դ՜ջտկ՜ձՠ՜է բ Զՠձճ՝՜հ Աոճջճռ ՠյզոժճյճոզ 
՜. 242՜—4՜ Պ՜պծՠձ ՜շ՜նզձ ոջ՝ճռձ Գջզ՞ճ-

ջզ, աճջ ՞ջՠ՜ռ ՠս հխՠ՜ռ զ Կՠո՜ջզ՜ — Զ՜շ զ հ՜ո-

պճս՜թճսոպ յ՜պճսՠ՜է... 

՝. 240՜—54՝ Պ՜պծՠձ ՠջժջճջ՟ յ՜պ՜ոը՜ձզ 

յ՜հկ՜ձ՜սճջ ՞ջճհ ոջ՝ճհձ Գջզ՞ճջզ աճջ հխՠ՜ռ զ Կՠ-
ո՜ջզ՜հ ի՜հջ՜յՠպձ զ ե՜կ չ՜ղծ՜ձզձ — Եջն՜ձզժ 

ՠս ՜ոպճս՜թ՜ջՠ՜է Տՠ՜շձ ՠխ՝՜սջ՟... 

՞. 254՝—74՝ Զՠձճ՝՜հ Աոճջճհ Պ՜պ՜ոը՜ձզ 

դխդճհձ Աոճջճռ ՠս յ՜պկճսդՠ՜ձ չ՜ոձ Իձձ՜ժձՠ՜ձ 
պՠխՠ՜ռ ՠս յ՜պՠջ՜ակզձ, ճջ հԱջլ՜ձձ ՠխՠս — Ըձ՟ 

ե՜կ՜ձ՜ժո դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձ Խճոջճչճս... 

264՜ Գջմզռ զ ոպճջզձ էճսո՜ձռո  «Կթՠէզո ազձմ ղճսձ, 

ճչ Աջլ՜ձ յզխթ»փ 

՟. 274՝—85՜ Պ՜պծՠձ ՠջժջճջ՟ Վ՜ոձ յ՜պՠ-

ջ՜ակզձ հԱջլ՜ձձ — Աջ՟, կզձմ՟ՠշ Տջ՟՜պ ՠս ոճսջ՝ձ 

Գջզ՞ճջ ժ՜կբզձ ՞ձ՜է... 

ՠ. 285՜—92՜ Ես ՠդբ ճհտ հ՜նճջ՟ՠռզձ հ՜շ՜նձճջ-

՟ճսդզսձ Սճսջ՝ Կ՜ջ՜յՠպզձ, ճջ Գէ՜ժ՜հ ժճմզ չ՜ձո 
— Զՠձճ՝ ՠժ՜ռ ի՜հջ չ՜ձ՜ռձ Գէ՜ժ՜հ... 

ա. 292՝ —308՜ Գէճսը Պ՜ջոզռ յ՜պկճսդՠ՜ձ ՠս 

՞՜էձ Մզիջ՜ձ՜հ զ Տ՜ջ՜սձ ՠջՠոճսձ ի՜ա՜ջճչ ՠս ժճ-
պճջՠ՜է Գ՜հէճսձ Վ՜ի՜ձ՜հ աձճո՜ հԱսլ տ՜խ՜տզ — 

Յ՜շ՜նզձ ՜կզ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձ Փճչժ՜ոճս... 

302՜ Գջմզռ զ ոպճջզձ էճսո՜ձռո «Եխճսժ կ՜իճս յ՜պզս 

բ Մզիջ՜ձ՜հ. ՜ջե՜ձ բ՚ յ՜պչճհձ»փ 303՜ «Աձճղ տձբ, Մզի-

ջ՜ձ, տճ տճսձ՟ ձկ՜, ճջ մ՜ջ ըճջիզ տջզոպճձբզռ. ՜կբձ»փ 

304՜ «Ախբժ յ՜պզս բ ղզձՠէ Վ՜ի՜ձ Մզիջ՜ձ՜ ՠս զսջ ա՜ս-

ջ՜ռձ ձկ՜ ՜հոյզոզ յ՜պզս, ճջ իՠջլճս՜թճխ բ»փ 

բ. 308՝—23՝ Եջժջճջ՟ ՞՜էձ Վ՜խդ՜ձկ՜հ զ Տ՜-

ջ՜սձ ՠջՠոճսձ ի՜ա՜ջճչ ճջ ՠս ղզձՠ՜ռ աՊճջյ տ՜խ՜տ 
ՠս ա՝ՠջ՟ձ Գ՜ի՜ջ — Ի՝ջՠս ը՜խ՜ռ դ՜՞՜սճջձ յ՜ջ-

ոզռ զ չՠջ՜հ Յճսձ՜ռ... 

գ. 323՝—9՝ Գէճսը ՠջժջճջ՟ Վ՜ոձ ՞՜էոպՠ՜ձձ 

Տզ՞ջ՜ձ՜հ ՠս ժճպճջ՜թզձ, ճջ զ Հճձըձժ՜ռձ — Դ՜ջ-

լՠ՜է, ՜հէ ա՜սջ ՜շ՜տՠ՜ռձ Խճոջճչ զ չՠջ՜հ Սկ՝՜-

պ՜հ... 
դ. 329՝ Չճջջճջ՟ ՞՜էձ Վ՜ջ՟ճսջիՠջ, ՠս կՠշ՜ձՠէ 

զ Փ՜՟զժ հզոճսձ ի՜ա՜ջ ՜ջ՜կ՝ — Ես ՠխՠս հՠպ ճսդճս-

պ՜ոձ ՜կզ ՟՜ջլՠ՜է ՟եջճսդզսձ զ Պ՜ջոզժո... ՠս հ՜-

իբձ, ճջ ի՜ձ՟զյՠռ՜ս զ ժջ՜սձ՜սճջ՜ռ ՞ձ՟բձ ձճռ՜, ՠս 

Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ կՠջճհ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձոփ 

Տՠո պյ. «Յճչի՜ձ Մ՜կզժճձՠ՜ձ, Պ՜պկճսդզսձ 

Տ՜ջրձճհ», Եջՠս՜ձ, 1941, 0փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

176՜ Ես ՜ջ՟, ՞ջՠռ՜ս ՞զջտո իջ՜կ՜ձ՜ս ՠս ՜ջ՟ՠ-

՜կ՝ ոճսջ՝ ՠս գձպջՠ՜է ՠջն՜ձժզ, իՠազ ՠս ոզջՠռՠէճհ 

Աոպճսթճհ` Տզջ՜պջճհ չՠջ՜ժ՜ռճսզ զղըճխզ ՠս զղըՠռՠ-

էճհ չ՜ձ՜ռ, ճջ ՠս Ս՜խկճոզ ժճմզփ Վ՜ոձ ազ ոճսջ՝ ոզջՠ-

էճհձ, ճջ ՜շ Աոպճս՜թ վ՜վ՜՞ՠ՜է ոկ՜ գխլ՜էզ ոջպզս 

ՠս ՞ճջճչ՜էզ ՞դճչ ՠպ ՞ջՠէ զկճսկ ՜ձ՜ջիՠոպ ՠս ՜ձ-

՜ջե՜ձ ՞ջմզ տ՜ի՜ձ՜հ ՠս ճմ գոպ ՜ջե՜ձճհձ՚ Մժջպզմ 

ժճմՠ՜է զ դվ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձո Հ՜հճռ ՉԻԷ (1278) զ ՞ՠխ՜-

տ՜խ՜տո Կ՜ջվզ, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սճսջ՝ Աոպճս՜թ՜-

թզձո ՠս Սճսջ՝ չժ՜հ՜ջ՜ձզո Կզսջ՜ժճոզ ՠս Յճսխզպՠ-

՜փ Աջ՟, ՜խ՜մՠկ... հզղՠոնզտ աոպ՜ռճխ ոճջ՜՚ աՏզջ՜-

պճսջ ՠս աիճ՞ՠսճջ ի՜հջձ զկ՚ աԳջզ՞ճջ վ՜ժ՜ժ՜է, ձ՜ՠս 

աչ՜ջ՟՜յՠպտձ զկ՚ աՓզէզյյճո ՠս աԽ՜մ՜պճսջ, գձ՟ 

ձկզձ ՠս աթձճխոձ զկ գոպ կ՜ջկձճհ՚ աԹ՜՟բճո ՠս աՏզ-

ջ՜կ՜հջձ ՠս աճջ՟զ՜ռՠ՜էձ զկ պխ՜ ՞ճէճչ՚ Սզճձ ժճմՠ-

ռՠ՜էփ Յզղՠոնզտ զ ոճսջ՝ ՠս զ կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խ՜սդո լՠջ 

էզ ՝ՠջ՜ձճչ ճխճջկճսդզսձ ի՜հռՠէճչ հ՜կՠձ՜շ՜պ ՠս հ՜-

կՠձ՜յ՜ջ՞ՠս Աջ՜ջմբձ Քջզոպճոբ Աոպճսթճհ կՠջճհփ 

Աջ՟, ՠո՚ հՠպզձո ՠս ՜ձ՜ջե՜ձո, դ՜վճսջ զ ՞ճջթճռ ՝՜-

ջՠ՜ռ, ՞թճխ ՞ջճռո, հՠջՠոո ՜ձժՠ՜է ՜խ՜մՠկ ագձդՠջ-

ռճխո՟ ՠս աէոճխո՟, հզղ՜պ՜ժզ ՜ջե՜ձզ ՜շձՠէ ազո ՠս 

աժճխ՜թզձձ զկ ճխճջկ՜էզ ՠս ՞ճջճչ՜էզ ՞դճչ ՜ոՠէճչ. 

Քջզոպճո Աոպճս՜թ, Ոջ՟զ Աոպճսթճհ, հզղՠ՜ ա՜ղը՜-

պճխտ ոճջ՜ զ տճ կՠթզ ՠջՠսկ՜ձձ, ՠս չ՜ջլ՜պջՠ՜ ձճ-

ռ՜ զ չ՜ջլճսռ ոճսջ՝ կղ՜ժ՜ռձ տճռ ի՜կ՜սջբձ ոպ՜ռճ-

խ՜ռ ՠս ՞թճխ՜ռ ժՠձ՟՜ձՠ՜ռ ՠս ձձնՠռՠէճռ. ՜կբձփ Ես 

՟ճստ հզղՠռճխտ՟ ՠս կՠտ հզղՠ՜էտո հզղՠ՜է էզռճստ ՠս 

Քջզոպճոզ հ՜ձկ՜ի ժՠ՜ձոձ. ՜կբձ, ՜կբձփ Զ՜շ՜պ՜-

՝ճսխը ՜խ՝զսջձ ՠս ա՜կՠձ՜հձ ՜շ՜տզձճսդՠ՜կ՝ ա՜ջ-

՟՜ջՠ՜էձ աչ՜ջ՟՜յՠպձ Մըզդ՜ջ, հզղՠոնզտ զ Քջզո-

պճո Յզոճսո զ Տբջ կՠջ, ճջ ՠխՠս հ՜սե՜ջճսդզսձ ՜ո-

պճս՜թ՜ը՜սոճսդՠ՜ձ ՞ջճռոփ Քջզոպճո Աոպճս՜թ, հզ-

ղՠ՜ աթձճխոձ կՠջ՚ աՅճչ՜ձբո ՠս աԵխ՝՜հջզժ զ տճ ՜ձՠ-

ջՠս՜ժ թ՜՞կ՜ձձ ՠս ի՜ձ կ՜ոձ ՠս ՝՜եզձ ձճռ՜ գձ՟ 

ոճսջ՝ոձ տճ. ՜կբձփ Ոչ գձդՠջռճխ, կզ ա՜ձռ ՜շձբջ զ 

՞ջՠէճռո, ազ ՠս ՟ճս հզղ՜պ՜ժզո զ ՞զջձ ժՠձ՜ռ. ՜կբձփ 

308՜ Աոպ՜ձ՜սջ հզղՠոնզտ աՠջն՜ձզժ ՠս աիճ՞ՠ-

սճջ ոպ՜ռճխ ՞ջճռո՚ աՏզջ՜պճսջ, ճչ չՠջթ՜ձ՜սխտ ՜-

ոՠէճչ. Յզղՠ՜ Քջզոպճո Աոպճս՜թ զ տճ ՜ձՠջՠժ թ՜՞-



կ՜ձ՟, ՠս ի՜ձ ձկ՜ կ՜ոձ ՠս ՝՜եզձ գձ՟ ոճսջ՝ ժջ՜սձ՜-

սճջ՜ռձ ճջտ ձ՜ի՜պ՜ժՠռ՜ձ. ՜կբձփ Ըձ՟ ձկզձ ՠս զձլ՚ 

՞թճխզ ՞ջճռո (ձկ՜ձ՚ 323՜)փ 

333՝ Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս Պ՜պկճսդզսձո Տ՜ջ՜սձճհ իջ՜-

կ՜ձ՜ս ՠս ՜ջ՟ՠ՜կ՝ ՠջն՜ձզժ ՠս յ՜պճս՜ժ՜ձ զղըճխզ 

ՠս չՠջ՜՟զպճխզ չ՜ձզռ Ս՜խկճոզ, լՠշ՜կ՝ ՜ձ՜ջե՜ձ 

տ՜ի՜ձ՜հզ զ չ՜հՠէճսկձ ՠս հզղ՜պ՜ժ հ՜սզպՠ՜ձ, ոպ՜-

ռճխզ ՞ջճռո՚ Տզջ՜պջճհ ՠս զսջ՜հճռձ 

՜կՠձ//(334՜)՜հձ, ազ ճջտ ժ՜ջ՟՜հտ ՠս ՞՜խ՜վ՜ջզտ, 

հզղՠռբտ ՜շ՜նզ Աոպճսթճհ ՜ձկ՜իզձ ՠս ՠջժձ՜սճջզձփ 

Տբջ Յզոճսո ճխճջկՠոռզ Տզջ՜պճսջ ժջ՜սձ՜սճջզ, ՠս 

պճսջ ձկ՜յ ՠս զսջ ՜կՠձ՜հձ ՜ա՞՜հձճռձ զ տճ էճսոՠխբձ 

հ՜ջժ՜ռձ ՠս հ՜ձդ՜շ՜կ յո՜ժ՜ռձ գձ՟ ոջ՝ու ժջ՜սձ՜-

սճջ՜ռձ ՠս կզ՜ձլ՜ձռձ, ազ ճջտ ի՜ս՜պճչ ըձ՟ջՠձ էոճխ 

բ ի՜ս՜պ՜ռՠէճռ զսջճռ Աոպճս՜թ, չ՜ոձ ազ ըճոպ՜ռ՜ս 

ի՜ս՜պ՜ռՠէճռ զսջճռ ՠս ՜ո՜ռ. Խձ՟ջՠռբտ ՠս պ՜ռզ 

լՠափ Աջ՟, ճջտ ի՜ս՜պճչ ՠս նՠջկձ ոզջճչ ըձ՟ջբ ճխճջ-

կճսդզսձ հԱոպճսթճհ ոպ՜ռճխզ ոճջ՜, զձտձ, ճջ ՜շ՜պձ բ 

ՠս լջզ ղձճջիբ ՜կՠձՠռճսձ հզղճխ՜ռտ ՠս հզղՠռՠէճռո ՜շ-

ի՜ո՜ջ՜ժ ճխճջկՠոռզ. ՜կբձ ՠս Ռ (1000) ՜կբձփ Աջ՟, 

ՠո՚ հՠպզձո ՠս ՜ձ՜ջե՜ձ վռճսձ ՠս ՜ղկ՜ջ ՞ջզմո հճպո 

՜ձգես՜է լՠջ ՜կՠձՠռճսձ, ճչ ոճսջ՝ ՠս ՠջն՜ձզժ ՟՜ոտ 

յ՜ղպ՜սձբզռ՟ ՠս զձլ ըձ՟ջՠէ հԱոպճսթճհ աՠջթ՜ձզէ 

հ՜ձձՠջՠէ զ պ՜ձն՜ձ՜ռձ/// (ղ՜ջ. դՠջզ)փ 

334՜—զձ վճտջզժ դխդզ չջ՜հ վ՜ժռճս՜թ Ս՜ի՜ժ չջ՟. 

Ակ՜պճսձճս կ՜պզպճչ ՜ջ՜թ իՠպՠսՠ՜է թ՜ձճսռճսկգ. «Մզսո 

ՠջՠոզ չՠջ՜հ ճմզձմ մժ՜ջ, ՠս ՠո հզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձզո յ՜պծ՜-

շ՜ս դճսխդ ժյռջ. Ս՜ի՜ժ չջ՟. Ակ՜պճսձզ»փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

334՝ Թվզձ ՌՃՀ (1721) ըզոպ բջ ձՠխճսդզսձ ՝՜-

աճսկ ՜ղը՜ջիզո չՠջ՜հ, ճջ բ հԵջչ՜ձ, ազ է՜հջ ի՜հջ 

աճջ՟զձ, աՠխ՝՜հջ գձ՟ ՠխ՝՜հջ ոզջՠէզ, ՠս բջ ՜խբպ կՠթփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 242՜ Յճչոՠվ (՛) չ՜ջ՟՜յՠպփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 334՝ Գզպՠո պ՜ջզձ տ՜ձ(զ) րջ. ՜հճհ 

՞զպՠկփ Եո կՠխ՜հճջ...փ Կ՜ջ՜յՠպփ 

1329 
Ժ Ո Ղ Ո Վ Ա Ծ Ո Յ   

Նՠխճո չ՜ձտ ՉԻԱ — 1272 

ԳՐԻՉ՚ Ս՜ջ՞զոփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Գջզ՞ճջ Բնձՠռզփ 
ԹԵՐԹ՚ 193. մ՞ջճս՜թ՚ 192՜՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԻԵ×8 (Ա 7, ԻԱ, ԻԵ 

6) + 2×1փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 25×15,8փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜-
ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 24փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, 
կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ղՠջպ՜ա՜ջ՟ ժպ՜սփ 

  

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜ջժճոզփ Ժ—ԺԱ 
՟՟.: 1 (Ա) + 1 (Բ), ոպ՜ռճս՜թ 1 ՜կ՝ճխն՜ժ՜ձ դՠջդզ գձ՟է՜հձ՜-
ժզ ի՜պճսկզռ ՠս գձ՟ՠջժ՜հձ՜ժզ ՠաջ՜ի՜պճսկզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, 
ՠջժոզսձ, ՝ճէճջ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ Մ՜ձջ՜ձժ՜ջմճսդզսձ — Լ ճ ս -
ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚  ՝ճսո՜ժ՜ձփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ՟ՠխզձ, ժ՜-
յճհպփ Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո՚ ի՜կ՜՝՜ջ՝՜շփ Կ՜ջ՟՜է՚ Բ՝—Ա՜ 
«///Աջ՟, ՜ջդճսձ ժ՜ռբտ, ազ ճմ ՞զպբտ... ՠս աճջ ՜ջ՜ջ ՟՜ ը՜սոՠո-
ռզ չ՜ոձ հզղ՜պ՜ժզ///» (ԺԳ 35—ԺԴ 9)փ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ դՠդՠ-
ս՜ժզ կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1՜—191՝ [Մ՜պՠձ՜՞ջճսդզսձտ Խճոջճչ՜ Աձ-

լՠս՜ռսճհ] 
1. 1՜—143՝ Բ՜ռ՜հ՜հպճսդզսձ ժ՜ջ՞՜ռ ՠժՠխՠ-

ռճհ, տ՜ջճամճսդՠ՜ձռ ՠս ՜խ՜սդզռ գոպ զսջ՜տ՜ձմզսջ 
ե՜կճսռ, Խճոջճչճս Աձլս՜ռսճռ ՠյզոժճյճոզ — Ըձ՟ 

Աոպճսթճհ ՠս չ՜ոձ Աոպճսթճհ ը՜սոՠէճչ... 

— 6՜—7՝ «Գջբ, ազ կզ ՜ո՜ռզռ, դբ ձճհձ զձտձ ՜ղը՜-

պզէձ բ չ՜ջլ... ամ՜ջմ՜ջ՜ձո Խ՜մզձ յձ՟ՠ՜է աձ՜ ՝ՠսՠշ՜ստ 

ՠս ո՜ոպզժ կ՜ջկ՜մկ՜կ՝տ» ի՜պճս՜թգ էջ՜ռճս՜թ Ս՜ի՜ժ 

չջ՟. Ակ՜պճսձճս լՠշտճչփ 

2. 143՝—91՝ Պ՜պ՜ջ՜՞՜կ՜պճհռ. Մՠժձճսդզսձ 

ձճջզձ — [Բ՜ձ.] Տբջ Աոպճս՜թ ա՜սջճսդՠ՜ձռ...փ [Մՠժ-

ձճսդ.] Բ՜աճսկ ՜ձ՞՜կ ՜ո՜ռ՜տ հ՜հէ հ՜խ՜սդոձ... 

Բ. 2՝—34՜ Աձ՜ձզ՜ Հ՜հճռ չ՜ջ՟՜յՠպզ ՜ո՜-

ռՠ՜է Խջ՜պ տ՜ի՜ձ՜հզռ (զ էճսո՜ձռո) — Աջ՟, տ՜ի՜-

ձ՜հ՜ժ՜ձ ՜ոպզծ՜ձ զձտձ հ՜հպձզ բ ՜ջե՜ձ՜սճջճս-

դՠ՜կ՝... 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

75՝ Զպբջ Գջզ՞ճջ հզղՠ՜փ 

191՝ Մՠժձճսդզսձ ՞ջճռո ՜հոճջզժ ՠխՠս զ լՠշձ 

Խճոտջճչ՜ Աձլ՜ս՜ռՠ՜ռ ՠյզոժճյճոզ հճհե իՠպՠսճ-

խզ յ՜պճսզջ՜ձ՜ռձ Աոպճսթճհ, զ դճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձձ 

Հ՜հճռ ՅՂԹ (950) ՠս ՜շ՜նզձ ՞թ՜՞ջճսդզսձ ոճսջ՝ 

՞ջճռո ՠխՠս` լՠշ՜կ՝ Ս՜ի՜ժ՜ ճջ՟ճհ ձճջզձ՚ պՠ՜շձ 

Խճոջճչճս, աճջո հզղՠոռբ Տբջձ ՞դճսդՠ՜կ՝ ՠս ճխճջկճս-

դՠ՜կ՝, ՠս ՜խ՜սդզստ ձճռ՜ ՜հռ ՜ջ՜ոռբ կՠա զ ՝՜ջճս-

դզսձ. ՜կբձփ Ես ՜ջ՟, ՞ջՠռ՜ս ՞զջտո իջ՜կ՜ձ՜ս ՠս ՜ջ-

՟ՠ՜կ՝տ ոճսջ՝ ՠս ՜շ՜տՠէ՜ղձճջի ՠյզոժճյճոզձ Բնձճհ՚ 

պբջ Գջզ՞ճջզ, զ դզսո Հ՜հճռ ՉԻԱ (1272), լՠշ՜կ՝` կՠ-

խ՜յ՜ջպ Ս՜ջ՞ոզ, զ չ՜ձո, ճջ ժճմզ Նՠխճո, գձ՟ իճչ՜-

ձՠ՜ս Սճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թձզո ՠս ՜հէ ոջ՝ճռոփ Աջ՟, ՜-

խ՜մՠկ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ ճջտ ՜ս՞պզտ ՠս էճսո՜սճջզտ զ ոկ՜-

ձբ ա՝՜ջբի՜կձ ՠս ա՜ձճսղ՜իճպձ` ապբջ Եո՜զ (զկ՜ 

Ս՜ջ՞զո) ոջպզ կպ՜ստ հզղՠռբտ ՜շ Աոպճս՜թ ՝ճէճջ ՜ա-

՞՜հձ՜ստձ: 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 33՝ Ես հզղճխ՜ռձ ճխճջկՠոռզ Քջզոպճո. ՜կբձ: Ի 

դվզձ Հ՜հճռ ՊԿԸ (1419) ՞ջՠռ՜ս ժ՜ձճձո ՠս ա՞զջտո 

՞ձՠռզ զ ՊՀԷ (1428), հճսէզոզ Գ (3) րջ, ճջ բջ Վ՜ջ՟զձ 

ժզջ՜ժբձփ 



 

2. 34՜ (ԺԵ ՟. զ ոպճջզձ էճսո՜ձռո, կ՜ձջ՜պ՜շ) 

Զ՜հո ո՜ժ՜ս ժ՜ձճձտո ՞ջՠռզ հղպ՜յ կզ կՠխ՜՟ջբտ զձլ 

ճչ ոճսջ՝ ի՜յջտ, ՜հէ հզղկ՜ձ ՜ջե՜ձզ ՜ջ՜ջբտ ազո ՠս 

աի՜հջձ զկ՚ այ՜ջճձ Մժջպզմձ, ՠս ակ՜հջձ զկ՚ աՄէտբը՜-

դճսձձ, ՠս աՠխ՝՜հջձ զկ՚ աԱ՝ջ՜ի՜կ ՠս ատճհջձ զկ՚ 

Ս՜իպ՜դկզէզտձ ՠս ա՜կՠձ՜հձ կՠջլ՜սճջո զկ հզղՠռբտ զ 

Քջզոպճո Ոխճջկՠ՜հզսփ 

3. 191՝ Զչՠջնզ ոպ՜ռճխ ոճջ՜` ապբջ Եո՜զ Յ՜կ-

դՠռզ ոպ՜ռ՜ս աո՜ զ ի՜է՜է ՜ղը՜պ՜ձ՜ռ զսջճռ զ հզ-

ղ՜պ՜ժ իճ՞ճհ զսջճհ ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռփ 

4. 1՜, Զչՠջնզձ ոպ՜ռճխ ոճջ՜` Սպՠվ՜ձճո չ՜ջ-

՟՜յՠպձ Վ՜ջ՜՞ՠռզ հզղՠ՜հ հ՜խ՜սդո տճ (ձկ՜ձ` 2՜): 

190՝—1՜ (Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո) Զչՠջնզձ ոպ՜ռճխ 

՜խ՜սդզռ Մբժձզմո՚ Սպՠվ՜ձճո չ՜ջ՟՜յՠպձ աՎ՜ջ՜-

՞ռզձ, ՠս աիճ՞ՠսճջ ի՜հջձ զջ՚ Զ՜տ՜ջզՠ՜հ ժջօձ՜սճջձ, 

հզղՠռբտփ 

5. 1՜ Զոպ՜ռճխ ոճսջ՝ ՞ջճռո՚ աԱ՝՞՜ջ, հզղՠռբտ զ 

Քջզոպճո (ձկ՜ձ` 80՝): 

33՜ (Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո) Զոպ՜ռճխ ոճսջ՝ ՞ջճռո 

աԱ՝՞՜ջձ ՠս աՠխ՝՜յջտձ զսջ՚ աԿճոպ՜ձ՟ձ ՠս աԱըզձ 

ՠս աթձճխտձ զսջՠ՜ձռ՚ աԱա՝բժձ ՠս աԱջճսոը՜դճսձձ հզ-

ղՠռբտ զ Քջզոպճո ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ. ՜կբձփ 

137՜ Զչՠջնզձ ոպ՜ռճխ ՞ջճռո՚ աԱ՝՞՜ջ, ՠս աՠխ-

՝՜յջտձ զսջ՚ աԿճոպ՜ձ՟ձ ՠս աԱըզձ, ՠս աթձճխոձ զսջՠ-

՜ձռ՚ աԱա՝բժձ ՠս աԱջճսոձ, հզղՠռբտ զ Քջզոպճոփ 

6. 34՝ ԶՈչ՜ձՠո չ՜ջ՟՜յՠպ ՠս աՍճստզ՜ո ՠխ՝ՠջ 

զկ հզղՠռբտ զ Քջզոպճոփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 1՝, 189՝ Գզջտո Սճսջ՝ Էնկզ՜թձ՜ բփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ Պ՜պ՜շզժ յ՜իյ՜ձ՜ժ Ա՜ Ժ՜կ՜-

ձ՜թփ 1՜ Աա՜ջզ՜հ, Աձ՜ձզ՜հ, ա՜կ՜ի՜պճսա՜ձ, 

չ՜ջժյ՜ջ՜ազփ Պ՜պ՜շզժ յ՜իյ՜ձ՜ժ Բ՜ Աջ՜ջզջ 

թ՜փ 
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ԳՐԻՉ՚ Ս՜ջ՞զոփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Պՠպջճո Աոպ՜յ՜պռզփ 
ԹԵՐԹ՚ 240+1 (ժջժ. 1). մ՞ջճս՜թ՚ 147՝, 155՝, 239՜՝փ ՊՐԱԿ՚ 

Ա—Ի×12 (Ա 10, ԺԲ 18, Ի 8)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 
28,5×22փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 29փ ԿԱԶՄ՚ 
՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, դզժճսձտգ՚ ժ՜յճհպ ժպ՜ս, կզնճսժգ՚ 
պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդ, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ  

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 1՞, 142՜, 
156՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձ, ժՠձ՟՜ձ՜ժ՜ձփ 
Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպ, ՟ՠ-
խզձ, ժ՜ձ՜մ, ոՠսփ 

 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջփ 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1՞—134՜ [Մճչոզոզ չ՜ջ՟՜յՠպզ Եջաձժ՜ռ-

սճհ Հ՜ս՜տճսկձ կՠժձճսդՠ՜ձռ Ժ՜կ՜՞ջճռ, աճջ հ՜շ՜-
ն՜՞ճհձ ՜ջ՜ջՠ՜է ոջ՝ճռ էճսո՜սճջ ի՜ջռ] 

Տՠո լՠշ. 1325, 2՜—204՝. Ա/1՞—133՜: Յզղ. իՠխ. 

133՝—4՜փ 

Բ. 135՜—6՜ Յճչի՜ձձճս չ՜ջ՟՜յՠպզձ Գ՜շ-

ձՠռսճհ — Աոպ՜ձրջ յզպճհ բ կՠա ճխ՝ ի՜շ՜մ՜ձ՜ռ... 

Գ. 136՜—40՜ Կ՜ջ՞ ՠս ժ՜ձճչձ ՜խրդզռ, աճջ 

ըձ՟ջՠ՜է բ զ իճ՞բժզջ ՜ջ՜ձռ հճսկՠկձբ կզ՜հձ՜ռՠէճհ 
՜ջդճսձ ՠս աճս՜ջդճսձ իճ՞սճհ Գջզ՞ճջզ Ն՜ջՠժ՜ռճհ, 
ճջ ՠս ռճսռ՜ձբ Ն՜ը՜՟ջճսդզսձ ՝՜ձզո, դբ ճմ ի՜կ՜ջզ 
ա՜ձլձ ՜ջե՜ձզ ՜հոյզոզ զջզ չ՜ոձ ՜հձ ՜շ՜տՠէճհձ 
զ կբն ՜շՠ՜է ՟ձբ ոժզա՝ձ ժ՜ձճձզո յ՜պկճսդՠ՜ձ ՠս 
ճ՞բղ՜ի ըջ՜պճս — Աշ՜տՠ՜էձ Պօխճո՚ ՜ձրդձ գձպջճս-

դՠ՜ձ ՠս ՝ձ՜ժ՜ջ՜ձձ... 

Դ. 140՜—1՝ Թճսխդ չ՜ոձ ժ՜ջ՞՜ռ ՠժՠխՠռսճհ ՠս 

ե՜կճսռ, աճջ ՜ո՜ռՠ՜է բ Եո՜հզ չ՜ջ՟՜յՠպզ զ ըձ՟-
ջճհ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ Սզսձՠ՜ռ ՠս ՜շ՜նձճջ՟՜ռ չ՜ձր-
ջբզռձ ՜ոպճս՜թ՜ոբջ ժջրձ՜սճջ՜ռձ — Զզկ՜ոպ՜հՠխթ 

ՠս ՞ճչՠէզ ձ՜կ՜ժո ըձ՟ջճհ գձժ՜է՜հ ՠո` դ՜ջկ՜պ՜ջ ՠս 

պժ՜ջ ճ՞զ Եո՜հզ... 

Ե. 142՜—229՝ [Հ՜ջռճխ՜ռ ՞զջտ Բ՜ջոխզ Կՠո՜-

ջ՜ռսճհ] 
Տՠո լՠշ. 436, 212՜—71՜. 1՜/142՜—4՜փ ՝/144՜—

7՜փ Ց՜ձժ/148՜—55՜փ 2/156՜—229՜ (Ա34՝)փ 3/229՜՝փ 

4/229՝փ 

Զ. 229՝—30՜ Սջ՝ճհձ Բ՜ջոխզ Թճսխտ ՜շ ի՜-

ս՜պ՜սճջո — Քճհջտ ոճսջ՝տ ՠս ՜շ՜տզձզտ ծ՞ձ՜սճջտ... 

Է. 1. 230՜—4՝ Եջ՜ձՠէճհձ Բ՜ջոխզ ՜ջիՠյզոժճ-

յճոզ Կ՜յ՜՟ճչժ՜ռճռ ՜ո՜ռՠ՜է Յ՜խ՜՞ո յ՜իճռ 
— Փճխՠռբտ, ՜ոբ, զ ձճջ ՜կոՠ՜ձ... 

2. 234՝—7՝ Նճջզձ ոջ՝ճհձ Բ՜ջոխզ ՠյզոժճյճ-

ոզ զ յ՜իոձ Ք՜շ՜ոձճջ՟՜ռ ՜ո՜ռՠ՜է — Մըզդ՜ջՠ-

ռբտ տ՜ի՜ձ՜հտ աեճխճչճսջ՟ձ ՠս ըօոՠռ՜ջճստ... ՜ձ-

լ՜ձռ կՠջճռ ՜ս՜ձ՟զռձ զ Քջզոպճո Յզոճսո, ճջ բ օջիձՠ-

՜է հ՜սզպՠ՜ձոփ 

Ը. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձտ ԺԸ ՟.] 
1 1՜՝  [Ք՜ջճա չ՜ոձ ախնկ՜ձ ՠս ՜ջպ՜ոճս՜ռ. 

(Նրպճ՞ջ՜ձկ՜ձ ղխ՜՞զջ)] — Ոջյբո ՜ոբ Դ՜սզդ կ՜ջ-

՞՜ջբձ, դբ. Աջպ՜ոճսրտ զկճչտ ա՜ձժճխզձո զկ դ՜ռզփ 

Իոժ ՜ջ՟, կզպտ ՜հոճջզժ... ճսձզ ձղ՜ձ՜ժ պձժճռ ՠս 

յպխճռ ՠս դ՜ջղ՜կճսձփ 

2. 238՜ Աշ՜թ. 

Ոջ ՞ճս՝ վճջՠէ ՜հէճռ ն՜ձ՜հ, 

Իձտձ ո՜իՠ՜է զ ձճհձ կձ՜հփ Մժջպզմ: 



ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

21՝ Ոչ ոճսջ՝ գձդՠջռրխտ, հզղՠոնզտ աըոպ՜ռրխ 

պ՜շզո՚ Պՠպջճո չ՜ջ՟՜յՠպձփ 

86՝ Յզղՠռբտ զ Քջզոպճո աիճ՞ՠսճջ թձօխձ զկ՚ 

աԽ՜մ՜պճսջ ջ՜՝ճսձզձ ՠս աՊՠպջճո չ՜ջ՟՜յՠպո ՜-

շզդ ոճջզձփ 

134՜ Յզղՠռբտ զ Քջզոպճո աոպ՜ռրխ ոճսջ՝ պ՜-

շզո Աոպ՜յ՜պռզ Պՠպջճո ՠյզոժճյճոո ՜ձ՜ջե՜ձ, 

աճջ ՠպճս ՞ջՠէ չ՜ոձ զկ զ չ՜հՠէո ՠս հզղ՜պ՜ժ ՠխՠշձ՜-

՞ճջթ ՜ձլզձո, զ ՟ճսշձ Աոպ՜յ՜պճս չ՜ձզռ Սճսջ՝ 

Սպՠվ՜ձձճոզձ ՠս Սջ՝ճռ Հջՠղպ՜ժ՜յՠպ՜ռձ, չ՜ոձ 

գձդՠջռ՜ոբջ կզ՜՝՜ձ ՠխ՝՜ջռ: Զճջ ՠս ՜խ՜մՠկ կզղպ 

հզղՠէ ՜շ Տբջ աիճ՞ՠսճջ թձօխձ զկ՚ աԽ՜մ՜պճսջ ջ՜՝ճս-

ձզձ ՜շ՜նձճջ՟ Սճսջ՝ Ադճշզո, ճջ հ՜հոկ ՜կո լՠշձ՜ջ-

ժՠ՜ռ զ ղզձճսդզսձ ի՜ջ՜ս՜ժճխկձ ՝ճէճջ յ՜ջոյզձ կզձ-

մՠս զ ՟ճսշձ կՠթ յ՜ջոյզո ժճվճս՜թճս տ՜ջ՜կ՝տ, ի՜ձ-

՟ՠջլ ձՠջտձ՜պձրտ ՠս չՠջձ՜հ՜ջժրտ, ճջ ՠս Տբջ Յզոճսո 

՝՜ջզ ՜ս՜ջպ ՠս չ՜հՠէճսկձ պ՜ռբ: Ըձ՟ ձճոզձ ՜խ՜մՠկ 

հզղՠէ ՠս ակ՜ջկձճհ թձօխտձ զկ՚ Յճչի՜ձձբոձ ՠս աԳզսէ-

ձ՜յ՜դձ, գձ՟ ՠխ՝՜ջ՝ կՠջօչտ՚ Սպՠվ՜ձճոզսձ ՠս Ա-

կզջ՞ճսէզսձ ՠս ՜հէ ՜կՠձ՜հձ ՠջ՜ըպ՜սճջօտ կՠջօչտ. 

ի՜ձ՟ՠջլ Հ՜հջ կՠխ՜հզստ հզղՠէ աոպ՜ռրխ` Պՠպջճո ՠս 

ՠպ ՝՜ձզ ոյ՜ո՜սճջփ Յ՜կՠէ ՠսո հզղՠռբտ զ Տբջ Յզոճսո 

աժՠձ՜ռո ժռճջ՟ ՠս ի՜կղզջ՜ժտո իճ՞ՠսճջ աոզջՠէզ ՠխ-

՝՜հջձ զկ՚ աՅրի՜ձձբո չ՜ջ՟՜յՠպձ, ՜հջձ ըճիՠկ՜-

՞ճհձփ Գջՠռ՜ս Ախրդզռ Մՠժձզմո ի՜ա՜ջ ի՜ջզսջ ՠս Կ 

(1711) դճս՜ժ՜ձզո, զ հ՜կոՠ՜ձձ կ՜ջպզ Է ՜ս՜ջպճսկձ 

ՠխՠսփ Ն՜ՠս ազկ ՜խժ՜խժ հճ՞զո ձճս՜ոպ՚ Ս՜ջ՞զո ՞ջզմո 

կՠխո՜կ՜թ կ՜պ՜կ՝ զկճչ ձջՠռզ ա՞զջտո զ ՞զսխ՜տ՜-

խ՜տձ Շրշրդփ Աջ՟, ըձ՟ջՠկ զ ոճսջ՝ ի՜ջռ՟, ճջտ ի՜ձ-

՟զյզտ ոկ՜ ժ՜ջ՟՜էճչ ժ՜կ րջզձ՜ժՠէճչ, հզղՠռբտ զ 

հ՜ձյզպ՜ձո ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզձզտ...փ 

156՜ Յզղՠռբտ զ Քջզոպճո աոպ՜ռրխ պ՜շզո՚ 

աՊՠպջճո չ՜ջ՟՜յՠպձ Նճսժբձռփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

134՝ (ԺԹ ՟., ղխ՜՞զջ) Յզղՠռբտ գձդՠջռճխտ ձ՜ՠս 

եճխճչո ՜ա՞՜հզձ էձճսզռ (՛) ՠս հզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ՜ռ ՠսո 

ՠս ՝ՠսՠշ՜լՠս ՜ջլ՜ձ՜՞ջճսդՠ՜ձռ ակզ՜՝՜ձո Մ՜հջ Ա-

դճշճհ Հ՜հ՜ոպ՜ձՠ՜հռ Սճսջ՝ Էնկզ՜թձզ աՆ՜ըզնՠ-

ս՜ձռզ Մՠոջճչ՝ ՠյո. Սկ՝՜պՠ՜ձռ, ճջ զ 1850 ՜կբ 

՞ճէճչ զ Ս. Էնկզ՜թզձ ա՜ձ՜ա՜ձ յ՜ղպ՜կ՜կ՝ ոյ՜ո՜-

սճջՠոռզ ՠջզռ ՠջն՜ձժ՜հզղ՜պ՜ժ ժ՜դճխզժճո՜ռձ՚ Նՠջ-

ոզոզ Ե Աղպ՜ջ՜ժՠռսճհ, Մ՜պդբճոզ Ա Կ. Պրէոՠռսճհ ՠս 

Գբճջ՞՜հ Դ Կ. Պրէոՠռսճհ, հճջկբ ՠս լՠշձ՜՟ջՠռ՜հ հՠ-

յզոժճյճոճսդզսձ հ՜կզձ 1872փ Իոժ հ9 կ՜հզոզ ՜հոջ 

1884 ՜կզ ձՠջժ՜հ ՞պ՜հ զ ի՜կ՜ա՞՜հզձ գձպջճսդՠ՜ձ 

Նՠջոբո Զ ժ՜դճխզժճոզ յ՜ղպ՜կ՜կ՝ ՜ձ՟՜կճսդՠ՜ձ 

Սզձր՟զ Սջ՝ճհ Էնկզ՜թձզ զ դզսո 32 գձպջճխ ՃԼԳ (133) 

իճ՞ՠսճջ՜ժ՜ձ ՠս ՜ղը՜ջի՜ժ՜ձ յ՜պ՞՜կ՜սճջ՜ռձփ 

134՝ (Ի էճսո՜ձռո, կ՜պզպ՜՞զջ) Ախ՝բջ. ՜հո 

՞զջտգ իր ՟ճս մՠո ՞ջՠէ, ճջ տՠա հզղՠձտփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 1՞, 156՜ (Շջն՜ձ՜լՠս) Քջզոպճոզ 

թ՜շ՜հ Պՠպջճո չ՜ջ՟՜յՠպ ՌՃԾԵ (1706)փ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 238՝ Ք՜ձազ կձ՜ռՠջ հզձբձ ը՜խճխճռ 

ՠս ՠո գձ՟ ՜հձջ ղ՜շ՜չխՠռզփ Յճջե՜կ ՠխՠձ զ կզպո զկ 

ռգձլ՜ռՠ՜է զկ է՜շ՜յբոձ ՠխ՜հ. (ա՜ձ՜ա՜ձ ՝՜շՠջ)փ 

ՆԿԱՐՉԱՓՈՐՁ` դշմճսձ (238՝): 
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 ԺԴ — XIV 

ԳՐԻՉ՚ Յճչոբվփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Յճչի՜ձձբո տիհ.փ 
ԹԵՐԹ՚ 442փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԼԷ×12 (Ա 9) + 1×1փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ 

ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 30×22,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 
23փ ԿԱԶՄ՚ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ,կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ 
դճսխդ, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜յճհպփ 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 1՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձ, ժՠձ՟՜ձ՜ժ՜ձ, հճսղժ՜յ՜-
ջզժփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ` ժ՜ջկզջ: 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճսփ Ժ—
ԺԱ ՟՟.փ 1 (Ա) + 1 (Բ), ոպ՜ռճս՜թ 2 ՜կ՝ճխն՜ժ՜ձ դՠջդՠջզ ՠա-
ջ՜ի՜պճսկզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ՝ճէճջ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ 
Կ՜ջ՟՜է՚ Բ՜՝—Ա՜՝ «///Աջզսձ ՜կՠձ՜հձ կ՜ջ՞՜ջբզռ իՠխՠ՜է զ 
ոժա՝՜ձբ ՜ղը՜ջիզ... ՜ջլ՜ժՠէ զ ժ՜յ՜ձ՜ռ ՜ձպզ զ ղ՜՝՜-
դճս///» (ԺԱ 50 — ԺԳ 16)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ, ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջփ Կ՜ակզ ՠաջՠջգ՚ տՠջ-
թճս՜թ, ռՠռ՜ժՠջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1՜—42՜ [Ա]. Յ՜ոպճս՜թ՜ըճսկ՝ ՠս զ պզՠ-

աՠջ՜ժ՜ձ եճխճչձ Տ՜ջոճձզ, ճջ ՠխՠս զ ղջն՜ձ գձդ՜-
ռզռ ե՜կ՜ձ՜ժզ ՈԻԶ (1177) դճս՜ժ՜ձզ Հ՜հճռ, իջ՜-
կ՜ձ՜ս ի՜կ՜իջՠղպ՜ժ ժ՜դճսխզժճոզ Հ՜հճռ Գջզ՞ճ-
ջզոզ, ՠխ՝՜սջճջ՟սճհ ոջ՝ճհձ Նՠջոզոզ, հ՜նճջ՟զ Աշ՜-
տՠէ՜ժ՜ձ ՜դճշճհձ ոջ՝ճհձ Գջզ՞ճջզ, ՠս տջզոպճո՜յ-
ո՜ժ ՜ջտ՜հզձ Հ՜հճռ Լՠսճձզ: Ս՜ժո կզճսդՠ՜ձ ՠժՠ-
խՠռսճհ, ՜պՠձ՜ժ՜ձ ՝՜ձտ կՠթզձ ՠս ոջ՝ճհձ Նՠջոզոզ, 
՜հձկ տ՜խ՜տզ ՜դճշ՜ժ՜էզ ՠս ՜ոպճս՜թ՜ը՜սո չ՜ջ-
՟՜յՠպզ — Ոչ ի՜ջտ ոճսջ՝տ ՠս յբպտ ծղկ՜ջպճսդՠ-

՜ձձ... 

Տՠո պյ. Սջ՝ճհձ Նՠջոբոզ Լ՜կ՝ջճձ՜ռսճհ Ապՠձ՜՝՜-

ձճսդզսձ չ՜ոձ կզճսդՠ՜ձ ՠժՠխՠռսճհ...», Կ՜էժ՜դ՜, 1851, բն 

1—72փ 

Բ. 42՝—9՝ Բ. Գէը՜՞ջճսդզսձտ Հճշճկճռ, աճջո 

յ՜ի՜ձնՠձ ՜շ զ կբձն զ յբպո ը՜խ՜խճսդՠ՜ձ. գձ՟ 
ճջո ՠս Լճսթկճսձտ ՜շգձդՠջ ՠ՟ՠ՜է ՠս ըձ՟զջտ Հ՜հճռ զ 



 

Հճշճկճռ — Նաճչՠռբտ ա՜ոճխձ. կզ ՝ձճսդզսձ զ Քջզո-

պճո... 

Գ. 49՝ Գ. Խձ՟զջտ Հ՜հճռ զ Հճշճկճռ — Ակՠձ՜հձ 

կՠխճսռՠ՜էտ... 

Դ. 50՜—199՝ Դ. Նՠջոզոզ ՠյզոժճյճոզ Կզսէզ-

ժՠռսճռ Տ՜ջոճձզ Խճջիջ՟՜թճսդզսձ Վ՜ոձ ճսխխ՜վ՜շ 
ի՜ս՜պճհ ՠժՠխՠռսճհ, ճջ զ Սճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդզսձձ ՠս զ 
պձ՜սջբձճսդզսձձ Քջզոպճոզ Հ՜ս՜պ՜կտ 
զկ՜ռ՜ժ՜ձզո ՞զպճսդՠ՜կ՝... 

Տՠո լՠշ. 441, 1՜—45՜փ 

Ե. 205՜—411՜ [Մՠժձճսդզսձ Պ՜պ՜ջ՜՞՜կ՜-

պճհռ ՜խրդզռ, ՜ջ՜ջՠ՜է Նՠջոբոզ Լ՜կ՝ջճձ՜ռսճհ] 
Եժՠխՠռզո պ՜ծ՜ջ ՠս պճսձ Աոպճսթճհ բ.... 

Տՠո լՠշ. 441, 45՜—117՝. Ց՜ձժ ՞ջճռո/մզտփ 

Զ. 411՜—24՜ ՃԻԷ. Հ՜ջռ՜տձձճսդզսձ ՜շ րջբձո 

Քջզոպճոզ ՠս ի՜ոպ՜պճսդզսձ, դբ ճմ բ յ՜ջպ աչզ-
ծ՜ժ ՠժՠխՠռ՜ժ՜ձ ՜ոպզծ՜ձ՜ռ լ՞ՠ՜է գձ՟ կ՜ջկ-
ձ՜ժ՜ձ պճիկճսդՠ՜կ՝ — Շձճջիօտձ Աոպճսթճհ ճջճսկ զ 

չՠջ... 

Է. 424՜—33՝ ՃԻԸ. Վՠջոպզձ ի՜ոպ՜պճսդզսձ ճմ 

ե՜շ՜ձ՞ՠռճսռ՜ձՠէ ՜ա՞՜պճիկզ ա՜շ՜նձճջ՟՜ժ՜ձ 
յ՜պզս զ յ՜պկճսդՠձբ ի՜ջռ կՠջճռ — Ք՜ձազ զ 

Քջզոպճոբ ՠս հզսջճռձ... 

Ը. 433՝—42՜ ՃԻԹ. Վ՜ոձ զ ձճհձ ըճջիճսջ՟ 

՟՜ջլՠ՜է հճջճսկ դբ ակՠջ ՜ա՞ ճսձզկտ զղը՜ձճսդզսձ 
՟՜պՠէ ՠս ճմ ա՜հէո — Աոբջ ՠջ՝ՠկձ ՠջ՜ձՠէզձ Յճ՝... հՠ-

ժՠխՠռզձ ՜ձ՟ջ՜ձժ՜ռ հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ 

Տՠոճխ Նՠջոբոփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

42՜ ԶՅճչի՜ձձբո տ՜ի՜ձ՜՚ ոպ՜ռճխ ոճսջ՝ պ՜-

շզո ՠս աթձճխոձ զսջ հզղՠոնզտ զ Քջզոպճո ՠս ակՠխճս-

ռՠ՜է թջճխո՚ Յճչոբվ հզղՠէ ՜խ՜մՠկփ 

50՜ Զոպ՜ռճխզո ժՠ՜ձտ աոպ՜ռճխոձ զսջ հճ՞զ, 

աոպ՜ռճխո Նՠջոբո, հճհե չՠջն՜ռՠ՜է հ՜ղ՜ժՠջպճսդզսձ 

ՠս ճջ՟զճսդզսձ ի՜կ՜ձկ՜ձ ոճսջ՝ ի՜սջ, ճջճհ վ՜վ՜՞-

կ՜կ՝ պ՜շզռո պջվ՜ձ՜կտ ի՜ջՠ՜է հճ՞զ ոզջճչ, հ՜սՠէզ 

աո՜ զ կդՠջո ՜ոպճս՜թ՜հզձ ղպՠկ՜ջ՜ձ՜ռփ 

66՝ Զոպ՜ռճխ ոճսջ՝ ՞ջճռո՚ աՅճչի՜ձձբո տ՜ի՜-

ձ՜հ ՠս աթձճխոձ զսջ ՠս աՠխ՝՜յջոձ հ՜խ՜սդո հզղՠռբտ զ 

ակՠխճսռՠ՜է թջճխո՚ Յճչոբվ ՠս աթձճխոձ զկ (ձկ՜ձ՚ 

82՜, 110՝)փ 
442՜ Փ՜ՙշտ...փ Ոջ ՠպ արջճսդզսձ չի՜պՠ՜է 

ոջպզո, ՠս կՠխժ՜ռՠ՜է ՜ձլզձո ի՜ո՜ձՠէ հ՜ս՜ջպ 
ա՞թզո ՜ոպճս՜թ՜ըճսկ՝ կ՜պՠձզոփ Ոջտ զղը՜ձ՜ժ՜-
ձզձ պՠոճսդՠ՜կ՝ ա՜ոպճս՜թ՜հզձոձ ձժ՜պՠձ ՠս պՠձմ-
կ՜կ՝ ոզջճհ զջզտ զձմ գխլ՜ձ, իճ՞ՠսճջ ՜ձվ՜ձզձ ՜ոՠկ 
ՠս կձ՜ռ՜ժ՜ձտձ ի՜հՠէճչ հ՜ձժ՜հճսձ ՠս ՟զսջ՜ի՜սՠէզ 
զջո ժՠձռ՜խճհո, ազ ժճսջ՜ռճսռզմ բ իճ՞սճռ ՠս ղ՜կ՝ճսղ 
՞ճջթբ // (442՝) կպ՜ռփ Ն՜ ՠսո ՜շ՜սՠէ պ՜ջվկ՜կ՝ ոզ-
ջճհ ՠս կՠթ՜ս ծՠյճչ վճսդ՜ձ ի՜ո՜ձՠէ զ ոբջ կձ՜ռ՜-
ժ՜ձ ՠս հ՜ջ՜պՠսճխ ՞՜ձլճսձ... գոպ ՜հոկ ՞՜խ՜վ՜ջզ 
ՠս յ՜պճս՜ժ՜ձ տ՜ի՜ձ՜հո՚ Յճչ՜ձձբո ՜ոպճս՜թ՜ի՜-
ծճհ չ՜ջճստ ժՠռՠ՜է գոպ իճ՞ՠսճջ՜ժ՜ձզձ ՠս կ՜ջկձ՜-
ժ՜ձզձ ՜ջ՞՜ոզստ ՝՜ջ՞՜ս՜ծՠ՜էփ Ս՜ գոպ ճսխզխ գձպ-
ջճսդՠ՜ձ կպ՜ռ զսջճռ զկ՜ռՠ՜է ագձ՟ճսձ՜հձճսդզսձ 
ժՠձռ՜խճհո, ՠս էճսՠ՜է զ Տՠ՜շձբ, դբ. Գ՜ձլՠռբտ լՠա 
՞՜ձլո հՠջժզձո: Ես դբ. Իձմտ ճմ ՜ս՞ձՠձ հ՜սճսջ ՝՜ջժճս-
դՠ՜ձ: Ես ա՜հձ ՠսո. դբ. Եջ՜ձզ ճջ ճսձռձ ա՜ս՜ժ զ Սզճձփ 
Խճջիճսջ՟ զկձ զ կբն ՝ՠջՠ՜է պ՜է ՞ջՠէ այ՜պկճսդզսձո 
կ՜ջպզջճո՜ռփ Զճջ զկ՜ռՠ՜է ՜կբձՠջն՜ձզժ տ՜սմ՜-
յՠպձ ՠս կՠթ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 442՜. Կջժզձ ՜ձ՞՜կ հզղՠռբտ ա՜ոպճս՜թ՜ոբջ 

ՠս իՠա՜իճ՞զ ժզձձ՚ Խ՜կ՝բժզձ ՠս ա՜հջձ զսջ՚ Մ՜էզձ ՠս 

աճջ՟զձ՚ Մզջզձ, Զՠ՜էձ, Ախ՜ն՜ձձ, Ախ՜չբէզձ ՠս ՜կՠ-

ձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռձ. ՜կբձ: Թվզձ ՌԽ (1591) 

ձճջճ՞[ՠռ՜]սփ 

2. 108՜ Ես ՠո՚ Կ՜ջ՜յՠպ կՠխ՜յ՜ջպ չ՜ջ՟՜-

յՠպո, ա՜հո ՜ձձկ՜ձ ՞զջտո Նՠջոբո ՜կՠձ՜կ՜տճսջ 

ՠյզոժճյճոզ գձդՠջռ՜հ, աճս՜ջդ՜ռ՜ս ոզջպ զկ, ՠս 

էռ՜ս իճ՞զ զկ հճսջ՜ըճսդՠ՜կ՝, ՌՄՀԸ (1828)դւոնո, վՠ-

պջվ՜ջզ ԻԳ (23)—զձփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 442՜. Ակՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռ. 

՜կբձ, ժջժզձ ՜կբձփ 
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Եջձն՜ժ, Նճջ՜ղբձ ՞զսխ ՌՃԽԵ — 1696 

ԳՐԻՉ՚ Բ՜խ՟՜ո՜ջ ՟յզջփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Մճչոբո տիհ.փ 
ԹԵՐԹ՚ 406. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—2՜, 403՝—4՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—

ԼԴ×12 (Ե 11, ԻԶ 10, ԼԴ 13)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 25,3×19փ 
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 29փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜-
ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ՚ ՟շձ՜ժճչ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ 
՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժպ՜սփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 3՜փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 258՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ 

Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպ, ՟ՠ-
խզձփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճսփ Ժ—
ԺԱ ՟՟.փ 1 (Ա) + 1 (Բ), ոպ՜ռճս՜թ 2 դՠջդՠջզ գձ՟է՜հձ՜ժզ ի՜-
պճսկզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ՝ճէճջ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ 
Ա՝—Ա՜ «///Ես ձճտ՜/// ՠս ճմ չ՜խչ՜խ՜[ժզ/// ժճ]մզռբ ճտ/// ՠս ա-
ձ՜ ժճմ[ՠ՜ռ/// ՜]ոզռբ տՠա/// ա՜[ձլձ/// ձճտ՜] վճը՜ջբձ/// էզձզ-
ռզո///» (ԺԴ, 4—14)փ Բ՝—Բ՜ «///[՜յ՜ղը՜]ջճսդզսձ/// ա՟ջ՜ձ 



զկ [աճջ... կՠխ՜սճջ] ճջ ՜յ՜ղը՜ջզռբ/// իՠշզ ՠս [՜ձ՟/// ոճչ] 
ո՜ոպզժ/// պ՜հջ ձկ՜փ [Ես ՠժՠ՜է/// հ՜]ջճսռՠ՜է/// հ՜ջՠ՜ս գձ[-
դ՜ռ՜ս///]» (ԺԵ, 7—20)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. պՠխ—պՠխ ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջ ՠս 
ռՠռ՜ժՠջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ տՠջթճս՜թ, ՠաջՠջգ՚ կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 3՜—35՝ Յ՜ոպճս՜թ՜ըճսկ՝ ՠս զ պզՠաՠջ՜-

ժ՜ձ եճխճչձ Տ՜ջոճձզ, ճջ ՠխՠս զ ղջն՜ձ գձդ՜ռզռ 
ե՜կ՜ձ՜ժզ ՈԻԶ (1177) դճս՜ժ՜ձզ, իջ՜կ՜ձ՜ս ի՜-
կ՜իջՠղպ՜ժ ժ՜դճխզժճոզ Հ՜հճռ Գջզ՞ճջզոզ, ՠխ՝օ-

ջճջ՟սճհ ոջ՝ճհձ Նՠջոբոզ հ՜նճջ՟զ Աշ՜տՠէ՜ժ՜ձ ՜դճ-
շճհ ոջ՝ճհձ Գջզ՞ճջզ ՠս տջզոպճո՜յո՜ժ ՜ջտ՜հձ Հ՜-
հճռ Լՠսճձզ: Ս՜ժո կզճսդՠ՜ձ ՠժՠխՠռսճհ ՜պՠձ՜ժ՜ձ 
ըրոտ կՠթզձ ՠս ոջ՝ճհձ Նՠջոբոզ ՜հձկ տ՜խ՜տզ ՜դճ-
շ՜ժ՜էզ ՠս ՜ոպճս՜թ՜ըրո չ՜ջ՟՜յՠպզ — Ոչ ի՜ջտ 

ոճսջ՝տ ՠս յբպտ ծղկ՜ջպճսդՠ՜ձձ... 

Բ. 35՝—41՝ Գէը՜՞ջճսդզսձտ Հճշճկճռ, աճջո 

յ՜ի՜ձնՠձ ՜շ զ կբձն զ յբպո ը՜խ՜խճսդՠ՜ձ գձ՟ 
ճջո ՠս Լճսթկճսձտ ՜շգձդՠջ ՠ՟ՠ՜է ՠս ըձ՟զջտ Հ՜հճռ զ 
Հճշճկճռ — Նաճչՠռբտ ա՜ոճխձ. կզ ՝ձճսդզսձ աՔջզո-

պճո... 

Գ. 42՜ Խձ՟զջտ Հ՜հճռ զ Հճշճկճռ — Ակՠձ՜հձ կՠ-

խճսռՠ՜էտ... 

Դ. 42՝—183՝ Նՠջոզոզ ՠյզոժճյճոզ Կզսէզժՠռճհ 

Տ՜ջոճձզ Խճջիջ՟՜թճսդզսձ չ՜ոձ ճսխխ՜վ՜շ ի՜ս՜-
պճհ ՠժՠխՠռսճհ, ճջ զ Սճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդզսձձ ՠս զ պձր-
ջբձճսդզսձձ Քջզոպճոզ 

Տՠո լՠշ. 441, 1՜—45՜. 

Ե. 184՜—376՝ [Մՠժձճսդզսձ Պ՜պ՜ջ՜՞՜կ՜-

պճհռ ՜խրդզռ, ՜ջ՜ջՠ՜է Նՠջոբոզ Լ՜կ՝ջճձ՜ռսճհ] 

Տՠո լՠշ. 441, 45՜—117՝. Ց՜ձժ/մզտփ 

Զ. 376՝—87՜ Հ՜ջռ՜տձձճսդզսձ ՜շ րջբձո Քջզո-

պճոզ... — Շձճջիրտձ Աոպճսթճհ... 

Է. 387՜—95՜ Վՠջոպզձ ի՜ոպ՜պճսդզսձ ճմ ե՜-

շ՜ձ՞ՠռճսռ՜ձՠէ... — Ք՜ձազ զ Քջզոպճոբ... 

Ը. 395՜—401՝ Վ՜ոձ զ ձճհձ ըճջիճսջ՟ ՟՜ջլՠ՜է 

— Աոբջ ՠջ՝ՠկձ ՠջ՜ձՠէզձ Յճ՝... 

Զ—Ը կզ՜սճջձՠջգ պՠո ձ՜ՠս լՠշ. 1331, 411՜—42՜փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

2՝ Աջ՟, հզղՠռբտ ՜շ Քջզոպճո աոպ՜ռօխ ոճսջ՝ 

՞ջճհո՚ աՄճչոբո ՜ձ՜ջե՜ձոփ 

35՝ Քջզոպճո Աոպճս՜թ ճխճջկՠ՜հ ոպ՜ռճխզ 

ոճսջ՝ ՞ջճռո՚ Մճչոբո տ՜ի՜ձ՜հզձ ՠս թձօխ՜ռ ձճջզձ. 

՜կբձփ 

402՜ Փ՜ՙշտ...փ Աջ՟, ՠո հՠպձՠ՜էո ՜կՠձ՜հձզ ՠս 

դղճս՜շ՜ռՠ՜էո կՠխրտ, ՜ձ՜ջե՜ձո հ՜ջե՜ձ՜սճջ՜ռ... 

Մճչոբո... յխլկ՜կ՝ ոջպզ ՞ջՠէ ՠպճս ՠս ոպ՜ռ՜ աոճսջ՝ 

՞զջտո ա՜հո, ճջ ժճմզ Մՠժձզմ ոճսջ՝ ըճջիջ՟զ, ճջ ՠս 

յ՜ջվ՜ժՠ՜է ճսձզ հզձտՠ՜ձ ՠրդձ ըճջիճսջ՟ ոջ՝ճհ ՠժՠ-

խՠռսճհ ՠս հզձձ ՜ոպզծ՜ձ ժ՜ջ՞՜սճջ՜ռ ՠս ՜կՠձ՜հձ 

ժ՜ջ՞ տջզոպճձբզռ ՠժՠխՠռ՜ժ՜ձ՜ռ ՜հէՠս աըճջիճսջ՟ 

Սջ՝ճհ յ՜պ՜ջ՜՞զձփ Ես ՠ՟զ աո՜ զ ՟ճսշձ Սճսջ՝ Աո-

պճս՜թ՜թձզ, Սճսջ՝ Կ՜ջ՜յՠպզ, Սճսջ՝ Ն՜ը՜չժ՜-
հզ, ձճջ՜ժձճսձտ ոճսջ՝ պ՜ծ՜ջզո, ճջ զ ՞ՠրխձ // (40՝) 

Նճջ՜ղբձ հՠջժզջո Եջզձծ՜ժճս, ՠս ՜ջժզ աո՜ զ ՞՜ձլ՜-

ձ՜ժ Տՠ՜շձ զ՝ջՠս աժզձձ ՜հջզ աՠջժճս էճսկ՜հոձ զսջփ Ես 

հզղ՜պ՜ժ զձլ դճխզ ՜ոպզ ՠս յ՜ծ՜ր ի՜ձ՟ՠջլՠէճհ ծ՜-

ձ՜յ՜ջիզձփ Ես ճջտ ր՞պզտ զ իճ՞ՠսճջ ՜խ՝ՠջբո հ՜հոկ՜-

ձբ, ՜ձ՜ջե՜ձ Մճչոբո ՠջբռո կզճչ Հ՜հջ կՠջզս հզղ՜-

պ՜ժՠէ կզ ըձ՜հբտ: Ն՜ՠս աթձրխոձ զկ Աէբտո՜ձձ ՠս աՇ-

ձճջի՜սճջձ ՠս ՠխ՝՜յջտձ զկ՚ աՅճի՜ձբոձ ՠս աՀբդճսկձ 

ՠս աճջ՟զսձ զկ՚ Աէբտո՜ձ ՟յզջձ ՠս ՜հէտձ, ձ՜ՠս ՜կՠ-

ձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ՜շճս կՠջլ՜սճջտձ զկ...փ Գջՠռ՜ս ո՜ զ 

դճս՜՝ՠջճսդՠ՜ձո Հ՜հճռ ՌՃԽԵ (1696) ՜կզձ, ի՜հջ՜-

յՠպճսդՠ՜ձ պՠ՜շձ Ն՜ի՜յՠպզ ՠս զ կՠջճհո ՜շ՜ն-

ձճջ՟ճսդՠ՜ձ պՠ՜շձ Մ՜պդբճոզ ՜ջիզՠյզոժճյճոզ. 

Ձՠշ՜կ՝ Բ՜խ՟՜ո՜ջ ՟յզջ, 

Աս՜ջպճսկձ ոճջ՜ զ ՜յջզբէ ՜կոզ, 

Ի վ՜շո ՜կՠձ՜արջ Փջժմզ, 

Տՠ՜շձ Յզոճսոզ Քջզոպճոզփ 
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 ՌՄԿԹ — 1820 

ԳՐԻՉ՚ Գջզ՞ճջ Վ՜ջ՟՜ա՜ջՠ՜ձռ Աղպ՜ջ՜ժՠռզփ 
ԹԵՐԹ՚ 49. մ՞ջճս՜թ՚ 48՜—9՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—Դ ը՜շգ (Ա 12, Բ 

13, Գ 10, Դ 14)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 30,7×21փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ 
կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 35փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ 
ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ ոպճս՜ջ՜դճսխդ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդփ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ժ՜ակգ դՠդՠս՜ժզ կ՜ղճս՜թ, ՠաջՠջգ՚ 
տՠջթճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 1՜—47՜ [Մճչոզոզ Եջաձժ՜ռսճհ] Հ՜ս՜տճսկձ 

ի՜կ՜շօպ կՠժձճսդՠ՜ձ Սջ՝ճհ յ՜պ՜ջ՜՞զձ, աճջ 

հ՜շ՜ն՜՞ճհձ ՜ջ՜ջՠ՜է բ ոջ՝ճռ էճսո՜սճջ ի՜ջռ չ՜ջ-
՟՜յՠպ՜ռ ՠժՠխՠռսճհ 

՜. 1՜—2՜ [Աշ՜ն՜՞ջճսդզսձ Մճչոզոզ Եջաձ-

ժ՜ռսճհ] — Աոպճս՜թ, ճջ կՠթձ բ ճխճջկճսդՠ՜կ՝... 

՝. 2՜—11՝ Եջ՜ձՠէսճհձ Նՠջոզոզ Տ՜ջոճձզ ՠ-

յզոժճյճոզ Բ՜ռ՜հ՜հպճսդզսձ — Եժՠխՠռզո պ՜ծ՜ջ 

ՠս պճսձ բ Աոպճսթճհ... 



 

՞. 11՝—6՝ Մՠթզձ Խճոջճչճս Մՠժձճսդզսձ չ՜ոձ 

տ՜ջճազո, ճջ աժձզ Հ՜ս՜պ՜կտզձ — Ես ՠսո ի՜ս՜պճչ 

՜խ՜մՠոռճստ ՠս ըձ՟ջՠոռճստ... 

՟. 16՝—47՜ Պ՜պ՜ջ՜՞՜կ՜պճհռ ո՜ջո՜վՠէզ 

— [Ախրդտ]. Տբջ Աոպճս՜թ արջճսդՠ՜ձռ ՠս Աջ՜ջզմ ՜-

կՠձ՜հձ էզձՠէճսդՠ՜ձռփ Խճո[ջճչճս] Բ՜աճսկ ՜ձ՞՜կ ՜-

ո՜ռ՜տ հ՜հէ ՜խրդո... հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

47՜ Սճհձ ՞զջտ օջզձ՜ժՠ՜է ժ՜կ ի՜ս՜տՠէ հԱղպ՜-

ջ՜ժՠռզ Գջզ՞ճջ չ՜ջ՟՜յՠպբ Վ՜ջ՟՜ա՜ջՠ՜ձռ զ 

դճսզձ 1820փ 

 

 

1334 
Յ Ա Կ Ո Բ  Ն Ա Լ Ե Ա Ն   

Կ Ր Թ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  Ա Ս Տ Ո Ւ Ա Ծ Ա Բ Ա Ն Ա Կ Ա Ն  Խ Ո Ր Հ Ր Դ Ո Ց Ն  Ե Կ Ե Ղ Ե Ց Ւ Ո Յ  
Կճոպ՜ձ՟ձճսյրէզո ՌՄԺԶ — 1767 

ԹԵՐԹ՚ 290+2 (ժջժ. 1, 97). մ՞ջճս՜թ՚ 1՜՝, 69՜՝, 88՜—
95՝, 177՝, 258՜՝, 289՝—90՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—Ժ×10 (Ա 9, Ե, Ը, Թ 8) 
+Ա—ԻԳ×10 (Ա, Դ, Ե, Է, Թ, Ժ, ԺԳ, Ի 8, ԺԱ 11, ԺԴ, ԺԵ 9, ԺԹ 2, 
ԻԳ 4)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, էճսո՜՞թՠջճչ ՠս «GBB» էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵ-
ԾՈՒԹԻՒՆ՚ 29,3×21փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 
31փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, Ա ՠս Բ վՠխժՠջզ ժՠձպջճ-
ձճսկ վ՜ժռճս՜թ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժպ՜ս, կզնճսժգ՚ ոպճս՜ջ՜դճսխդ, 
՜ոպ՜շգ՚ դճսխդ, կ՜ոձ ՜շ՜նզձ ՠս չՠջնզձ յջ՜ժձՠջզփ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ՞ջ՜՟՜ղպգ պՠխ—պՠխ ՞ճսձ՜վճ-
ըճս՜թ, ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջփ Կ՜ակզ ՠաջՠջգ՚ տՠջթճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 1՜—288՝ [Յ՜ժճ՝՜հ չ՜ջ՟՜յՠպզ Ն՜էՠ՜ձ 

Կջդճսդզսձ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ՜ժ՜ձ աըճջիջ՟ճռձ ՠժՠ-
խՠռսճհ] 

Տՠո լՠշ. 400, 4՜—497՝. ձը./մզտփ 1—4/մզտփ 5/1՜—

69՝ (կզ՜հձ՚ ՞էճսը իզձ՞ՠջճջ՟զռ՚ «Յ՜խ՜՞ո վ՜ժ՜ձ՜ռ ՠ-

ժՠխՠռսճհ»)փ 6/70՜—87՝փ 7/96՜—149՜փ 8/149՝—288՝փ Յզղ. 

հՠխ. /288՝ (ոժ. «Աս՜ջպՠռ՜ս ՞զջտո...»)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

289՜ Գճիճսդզսձ, վ՜շտ... ՜ջե՜ձ՜ռճհռ ակՠա պՠ-

ո՜ձՠէ ա՜ս՜ջպճսկձ ոջ՝ճհ կ՜պՠձզո ռ՜ձժ՜ւճհ, ամտձ՜խ 

Գզջո ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ՜ժ՜ձ ՠրդ՜ձռ ըճջիջ՟ճռձ ՠժՠ-

խՠռսճհ, աճջ ՞ՠխՠռժ՜իզսո ՠս չ՜հՠէմ՜յբո հօջզձՠ՜ռ ՠջ-

ն՜ձժ՜վ՜շ ՠջ՜ձՠէզ ոջ՝՜ա՜ձ յ՜պջզ՜ջգձ Կճո-

պ՜ձ՟ձճսյրէոճհ Յ՜ժճ՝ կՠթ չ՜ջ՟՜յՠպձ ՜ոպճս՜-

թ՜՝՜ձ: Գջՠռՠ՜է ՠխՠս հճկ՜ձռ վճտջզժ կ՜ձժ՜ձռ գձ՟ 

իճչ՜ձՠ՜ս Սջ՝ճհ ՠժՠխՠռսճհձ Հջՠղպ՜ժ՜յՠպ՜ռ, զ 

իճչճս՜յՠպճսդՠ՜ձ պՠ՜շձ Սզկբօձզ ՜շ՜նձճհ պզՠաՠ-

ջ՜ժ՜ձ տ՜ի՜ձ՜հ՜յՠպզ ՜կՠձ՜հձ Հ՜հճռ ՠս զ յ՜պջզ-

՜ջտճսդՠ՜ձ Սջ՝ճհ Եջճսո՜խբկզ պՠ՜շձ Կ՜ջ՜յՠպզ 

՞ՠջ՜կՠթ՜ջ ՠյզոժճյճոզ, զոժ զ յ՜պջզ՜ջտճսդՠ՜ձ 

Մՠթզ Պրէոճհո պՠ՜շձ Գջզ՞ճջզ ՞ՠջա՞օձ ՠս ՜շ՜պ՜-

ի՜ձծ՜ջ չ՜ջ՟՜յՠպզ ՠս հ՜նճջ՟զ հօջզձճխզ ՞ջտճհո, զ 

կ՜ձժ՜պ՜ձ Սջ՝ճհձ Յ՜ժճ՝՜հ Մթ՝ձ՜հ ի՜հջ՜յՠպզ 
կՠջճհո յ՜ղպյ՜ձզ, հ՜կզ Տՠ՜շձ 1767 ՠս Հ՜հճռ ՌՄԺԶ, 

հ՜կոՠ՜ձձ հճսձզոզփ 
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ԳՐԻՉ, ՍՏԱՑՈՂ՚ Պՠպջճո չջ՟.փ 
ԹԵՐԹ՚ 276+1 (ժջժ. 1). մ՞ջճս՜թ՚ 1՜՞, 133՜—4՝, 144՜՝, 

165՝—8՝, 270՝—4՜, 276՜՝փ ՊՐԱԿ՚ 2×1+Ա—ԻԳ×12 (ԺԲ, ԺԴ, 
ԺԶ, ԺԸ, Ի 10, ԺԳ, ԺԷ, ԺԹ 14, ԺԵ 13)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, էճսո՜՞թՠջճչ 
ՠս «AS» էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 27,5×19,7փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠ-
ջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 52փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜-
ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ թ՜խժ՜դճսխդփ 

  

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Տզջ՜կ՜հջգ ը՜մգ լՠշտզձ՚ 34՜: 
Պՠպջճո չջ՟.՚ 52՝: Խ՜մՠէճսդզսձ՚ 135՜փ Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 2՜, 
52՝, 135՜, 169՜փ Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 6՜, 34՜, 41՜, 65՝, 
75՝, 145՜, 153՜, 205՜ ՠս ՜հէձփ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜-
ժ՜ձ, պ՜ծ՜ջ՚ ոժզիճչ (65՝)փ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջ, ի՜ձ-
՞ճսռ՜՞զջփ Գճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպ, ժ՜ձ՜մ, ՟ՠխզձ, ոՠս, 
՟՜ջմձ՜՞ճհձփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ճ՜ղճռ (՛) (չջ՜ռՠջբձ)փ 
Ժ–ԺԱ ՟՟.: Մջ՞էճչ՜ձզ: 2(Ա–Բ)+2(Գ–Դ), ոպ՜ռճս՜թ 2 
՜կ՝ճխն՜ժ՜ձ դՠջդՠջզ ՠջժպ՜ժճսկզռ: Կ՜ջ՟՜է` Ա–Բ  
«meequsesa oTxSabaTsa: samJam(i)s... :a: 

s(a)k(i)Tx(a)vi eremia w(i)n(as)w(armet)y(uelisa): Գ–Դ 

:b: s(a)k(i)Tx(a)vi: pavlÀ: ebraelTa mimarT sakiTxavi: 

ezekiel winaswarmetyuelisa: 

(չՠջթ՜ձՠռ` Պ. Մճսջ՜՟ՠ՜ձ) 
  ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. պՠխ—պՠխ ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպ-

տՠջփ Կ՜յզմձՠջձ գձժ՜թ, յջ՜ժձՠջգ դճսէ՜ռ՜թփ Կ՜ակզ 
ժ՜ղզձ պՠխ—պՠխ յ՜պշճս՜թփ 



Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 2՜—132՝ [Պՠպջճոզ Աջ՜՞ճձ՜ռսճհ Գզջտ ՜-

շ՜տզձճսդՠ՜ձռ] 

Տՠո լՠշ. 46, 2՝—335՜. Յշն՝. /2՜փ 1/2՜—6՜փ 

2/6՜—52՜փ 3/52՝—100՝փ 4/101՜—17՝փ 5/117՝—32՝փ Յզղ. 

դջ՞կ. /մզտփ 

Բ. 135՜—43՝ Հ՜կ՜շրպ ի՜ս՜տճսկձ հ՜խ՜՞ո 

իճ՞ՠ՜ռ ՠս արջճսդՠ՜ձռ ձճջզձ 

Տՠո լՠշ. 868, 193՜—244՜. Նը. /135՜փ § ՜—

թ/135՜—43՝փ 

Գ. 145՜—52՝ Յ՜խ՜՞ո ՜շ՜տզձճսդՠ՜ձռ իճ՞-

սճհձ (իզձ դջ՞կ.) 

Տՠո լՠշ. 930, 256՝—76՜. Նը. /145՜փ § ՜—

զ՞/145՜—152՝փ 

Դ. 153՜—65՜ Յ՜խ՜՞ո ՝ձճսդՠ՜ձ իջՠղպ՜ժ՜ռ 

(իզձ դջ՞կ.) 

Տՠո լՠշ. 930, 226՜—56՝. Նը./մզտփ § ՜—

զՠ/159՜—165՜փ 

Ե. 169՜—257՜ Գզջտ հ՜խ՜՞ո կճէճսդՠ՜ձռ [ղ՜-

ջ՜՟ջՠ՜է զ Պՠպջճոբ ՜՝ՠխ՜հբ Աջ՜՞ճձ՜ռսճհ, ճջ զ 
ժ՜ջ՞բ տ՜ջճաճխ՜ռ ոջ՝ճհձ Դճկզձզժճոզ] 

Տՠո լՠշ. 66, 122՜—273՜. Յշն՝./169՜փ 1/169՜—

254՜փ 2/254՜—6՜փ 3/256՜—7՜փ 

Զ. 257՝—65՝ [Պՠպջճոզ Աջ՜՞ճձ՜ռսճհ] Հ՜ս՜-

տճսկձ հ՜խ՜՞ո պ՜ոձ յ՜պճսզջ՜ձ՜ռձ 

Տՠո լՠշ. 66, 273՜—87՜. Յշն՝./257՝—60՜փ 

՜/260՜—61՜փ ՝/261՜—62՜փ ՞/262՜՝փ ՟/262՝—3՜փ 

ՠ/263՜՝փ ա/263՝—4՜փ բ/264՜՝փ գ/264՜՝: դ/264՝փ ե/264՝—

5՜փ ե՜/265՜՝փ ե՝/265՝փ 

Է. 1. 266՜—7՝ [Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհ] Ք՜ջճա 

չ՜ոձ ՞՜էոպՠ՜ձձ Քջզոպճոզ (Ակ՜շ՜ձ՚ ՃԿԷ) — 

Վ՜ջ՟՜յՠպտ ՜ոՠձ, դբ. Գ՜էձ Քջզոպճոզ... 

2. 267՝—8՝ [Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհ] Մՠթզ մճջՠտ-

ղ՜՝՜դզձ (Ձկՠշ՜ձ՚ ՃԺԳ) — Քջզոպճո ՜ձճսձ՚ Օթՠ՜է 

դ՜ջ՞կ՜ձզ... 

3. 268՝—70՜ [Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհ] Ք՜ջճա 

Հ՜կ՝՜ջլկ՜ձձ Քջզոպճոզ (Ձկՠշ՜ձ ՃԽԹ) — Ոջյբո 

՜ոՠձ չ՜ջ՟՜յՠպտ... 

Ը. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձտ ԺԸ ՟.] 
1. 274՝—5՝ [Գջ՜շ՜նտ ՠս րջիձճսդզսձտ հՠպ տ՜-

ջճազռ] 

՜. 274՝ Ահէՠս ծ՜ձ՜յ՜ջիճջ՟՜ռ լՠջճռ ծ՜ձ՜-

յ՜ջիճջ՟՜ժզռ էզռզ... 

՝. 274՝—5՜ (Ա—Ք) Ախ՝զսջձ ՜կՠձ՜հձ ղձճջի՜ռ 

՜խ՝ՠջ՜ռճսոռբ... 

՞. 275՝ Փճխձ ՝՜ջլջ՜՝՜ջ՝՜շ ՠս ի՜կ՜պ՜ջ՜թ... 

ըօոզ գձ՟ կՠա գոպ ՜հոկ օջզձ՜ժզփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

52՝ Աոպճսթճհ ղձճջիզս հԱկդ՜հ ՠս Աջխձճս Սճսջ՝ 

չ՜ձտզձ ՜շ՜նձճջ՟ Պՠպջճո չ՜ջ՟՜յՠպ լՠշ՜կ՝ ձճ-

ջզձ ՞ջՠռ՜ս ՞զջտո ՜հո ՌՃԿԱ (1712) դվզձ, ազ պ՜ժ՜-

չզձ Պ՜պկ՜՞զջտձ ոճջզձ մբջ ՠէՠ՜է չ՜ոձ ճջճհ պՠոօխտ 

ՠս չ՜հՠլօխտ ոճջ՜ պճստ աՈխճջկզ ձկ՜ ՠս թձճխ՜ռձ ձճ-

ջ՜փ 

165՜ Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս ո՜ զ դճս՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ ՌՃԿԱ 

(1712) ր՞ձ՜ժ՜ձճսդՠ՜կ՝ ոճսջ՝ Կճսոզձ ՠս ՜կՠձրջի-

ձՠ՜է Աոպճս՜թ՜թձզձ, ճջ ՠպ զձլ պջճսյ թ՜շ՜հզո 

ժ՜ջճխճսդզսձ ի՜ոճսռ՜ձՠէ հ՜ս՜ջպ ա՜հո ՞զջո զ վ՜շո 

Սճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձձ ՠս զ ա՝րո՜ձո գձդՠջռ՜ոզջ՜ռ: 

Ոջ ճտ ի՜ձ՟զյզ, հզղՠոռբ ա՜ղը՜պօխ ոճջզձ կզճչ Հ՜հջ 

կՠջզս ՠս զձտձ ի՜ա՜ջ՜յ՜պզժո գձժ՜էռզ զ Քջզոպճոբ 

՜ոպ ՠս զ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜էձ. ՜կբձփ Ի վՠպջճս՜ջզ ԺԳ (13) 

՜սճսջ Կջ՜ժչ՜շզ աջ՜սփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 1՟ Շձճջիզս Սջ՝ճհ Հճ՞սճհձ Աոպճսթճհ, ՠո՚ կՠխ՜-

յ՜ջպո Պՠպջճո չ՜ջ՟՜յՠպո, զ՝ջՠս պՠոճսմ ՞ճէճչ 

հԱկդ՜հ ՠս Աջխձճս Սճսջ՝ չ՜ձտզո զ ՌՃՁԶ (1737) դվզձ 

՞ձ՜ռզ զ Սճսջ՝ Եջճսո՜խբկ ՠս կձ՜ռզ ՜ձ՟ Գ (3) ՜կզո 

ՠս կՠժ ղ՜՝՜դ ՠս ժ՜պ՜ջՠ՜է աճսըպձ զկ ՠս ՜շՠ՜է 

ավ՜վ՜՞ ոջպզ զկճհ ՠս ՟՜ջլ՜հ ՜ձպզ ՠս ՠժզ զ Սճսջ՝ 

չ՜ձտո Աջխըձճհ. վ՜շտ Աոպճսթճհփ 

2. 270՜ Գզջտ ՜շ՜տզձճսդՠ՜ձռ, ճջ հզղ՜պ՜ժ զ 

հԱկ՜ոզ՜ Սճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թձ՜հ ՟յջ՜պ՜ձձփ 

3. Պ՜պ՜շզժ յ՜իյ՜ձ՜ժ Գ՜ Պճսջո՜հռզ պզջ՜-

ռճս կ՜իպՠոզ Մզո՜հբէ ՞ջՠռզփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 52՝ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Պՠպջճո 

չ՜ջ՟՜յՠպփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ Պ՜պ՜շզժ յ՜իյ՜ձ՜ժ Գ՝ Սջ՝ճսիզ 

Մ՜ջզ՜կ Մ՜ժդ՜խՠձ՜ռզփ Աոպճս՜թ զկ Յզոճսոփ Ես հճջ-

ե՜կ ղ՜ջեզձփ Գջմ՜վճջլ Բփ Եո լ՜հձ ՝՜ջ՝՜շճհ, ա՜ձ՜-

ա՜ձ ՝՜շՠջ, պ՜շՠջփ Պ՜պ՜շզժ յ՜իյ՜ձ՜ժ Դ՝ Գջմ՜-

վճջլ բ ՜հո, ՠխ՝՜հջ ոզջՠռՠ՜է, աճջ դ՜ձ՜տձ վճջլՠռզ 

՜յջզէ ՜կոճհ ԺԵ (15)փ 

1336 
Ժ Ո Ղ Ո Վ Ա Ծ Ո Յ  

Թճչջ՜ոժ՜ձ ՞զսխ ՌՃԳ — 1654 

ԳՐԻՉ՚ Յ՜ժճ՝, ՜ձ՜ձճսձտփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Պ՜ջճձ Թճջճո, Ա՝ջ՜-
ի՜կ, Կճոպ՜ձ՟զձփ 

ԹԵՐԹ՚ 435փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԼԷ×12 (Ա, Գ, Ե, Է, Թ, ԺԱ, ԺԴ, ԺԶ, 
ԺԸ, ԻԱ, ԻԶ 10, ԼԷ 9, Բ, Դ, Զ, Ժ, ԺԳ, ԺԵ, ԺԷ, ԺԹ 14, Ը 13, ԺԲ 18)փ 

ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 24,6×19,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ 
՝ճէճջ՞զջ՚ 1՜—378՝, ձրպջ՞զջ՚ 379՜—435՝փ ՏՈՂ՚ 50փ ԿԱԶՄ՚ 
՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ժ՜-
յճհպ ժպ՜սփ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 2+1 դճսխդ: Լճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 



 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 1՜, 239՜փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 10՝, 115՜, 149՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 
՝ճսո՜ժ՜ձ, հճսղժ՜յ՜ջզժփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջփ 
Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ճսջճս՜՞թ՜հզձփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճսձ՜ռ՜թ, ժ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1՜—148՜ [Գզջտ հ՜խ՜՞ո կճէճսդՠ՜ձռ ղ՜ջ՜-

՟ջՠ՜է զ Պՠպջճոբ ՜՝ՠխ՜հբ Աջ՜՞ճձ՜ռսճհ, ճջ զ ժ՜ջ-
՞բ տ՜ջճաճխ՜ռ ոջ՝ճհձ Դճկձզձժճոզ] 

Տՠո լՠշ. 66, 122՜—273՜. Յշն՝./1՜՝փ 1/1՝—144՜փ 

2/144՜—7՜փ 3/147՜—8՜փ 

Բ. 149՜—238՜ [Աէ՝ՠջպզ Մՠթզ] Հ՜կ՜շրպ ի՜-

ս՜տճսկձ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ՜ժ՜ձ ծղկ՜ջպճսդՠ՜ձձ. 

Տՠո լՠշ. 104, 2՜—397՝. Յշն՝./149՜փ 1/149՜—60՝փ 

2/160՝—77՜փ 3/177՜—88՝փ 4/188՝—99՝փ 5/199՝—216՝փ 

6/216՝—29՜փ 7/229՝—38՜փ Յզղ. դջ՞կ./մզտփ 

Գ. 239՜—435՜ [Պՠպջճոզ Աջ՞ճձ՜ռսճհ Գզջտ ՜-

շ՜տզձճսդՠ՜ձռ] 

Տՠո լՠշ. 46, 2՝—335՜. Յշն՝./239՜՝փ 1/239՝—45՝փ 

2/245՝—321՜փ 3/321՜—95՝փ 4/395՝—417՜փ 5/417՜—35՝փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

55՝ Ոչ գձդՠդջռճխտ, հճջե՜կ գձդՠշձճստ հզղՠռբտ 

զ կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խօդո լՠջ աոպ՜ռճխ ոճսջ՝ կ՜պՠձզո 

ա0ձճվջզճո չ՜ջ՟՜յՠպձ, ճջ ՠպ ՞ջՠէ աո՜ հզղ՜պ՜ժ 

զսջձ ՠս թձօխ՜ռձ՚ կ՜ի՟՜ոզ Խ՜մճսկզձփ Գջՠռ՜ս ո՜ լՠ-

շ՜կ՝ ՜ձ՜ջե՜ձ ՠս պըկ՜ջ ՞ջմզ՚ Յ՜ժճ՝զ. ՜խ՜մՠկ 

ալՠա, հճջե՜կ գձդՠշձճստ ահ՜սՠէճջ՟ձ ՝՜շձ՜հտ ՠս ադՠ-

ջզձ էռբտ ՠս ՟ճստ չ՜ջլձ զ Քջզոպճոբ ՜շձճստփ 

83՜ Ոչ գձդՠջռճխտ հճջե՜կ գձդՠշձճստ աոճսջ՝ 

կ՜պՠ՜ձո, հզղՠոնզտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խրդո լՠջ՚ այ՜-

ջճձ Թճջճոձ ՠս ճջ՟զտձ զսջ՚ աՅճի՜ձձ ՠս աՅ՜ջճս-

դզսձձ, ճջ Աոպճս՜թ գձ՟ ՠջժ՜ջ ՜կո յ՜իՠոռբփ 

Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ զ Քջզոպճո կզսո ՠխ՝՜հջձ զսջ՚ 

աըրն՜հ Մ՜ձճսժձ ՠս աձճո՜ ճջ՟զձ՚ աԳճջ՞ձ, ճջ Աո-

պճս՜թ ՜ձվճջլ ՠս ՜ձո՜ո՜ձ յ՜իՠոռբ ճջմ՜վ զ կ՜ջկ-

ձզ ժ՜ձ: Ես հՠպ ՜ոպՠ՜ռո ՠէ՜ձՠէճհ գձ՟ ոճսջ՝ոձ զսջ 

՟՜ո՜ժզռ ՠս յո՜ժ՜ժզռ ՜ջ՜ոռբ ի՜ձ՟ՠջլ ձձնՠռՠէօտ 

զսջՠ՜ձռ: Ոջ ՠպճսձ ՞ջՠէ աո՜ ի՜է՜է գձմզռ զսջՠ՜ձռ հզ-

ղ՜պ՜ժ իճ՞ճռ զսջՠ՜ձռ, զ չ՜հՠէճսկձ՚ 0ձճվջզճո ժջօ-

ձ՜սճջզձ, ճջ Աոպճս՜թ չ՜հՠէՠէ պ՜ռբ. ՜կբձփ 

Աջ՟, ՜խ՜մՠկ ալՠա, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ոկ՜ ժ՜ջ՟՜-

էճչ ժ՜կ օջզձ՜ժՠէճչ հզղՠռբտ զ Քջզոպճո՚ ակՠխ՜յ՜ջպ 

Յ՜ժճ՝ ՞ջզմոփ 

148՝ Փ՜ՙշտ...փ Աջ՟, ՠխՠս աջ՜ս ՠս ՜ս՜ջպ ոճսջ՝ 

՞ջտզո, ճջ ժճմզ Մճէճսդՠ՜ձռ, զ դճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձո Հ՜-

հճռ Մՠթ՜ռ ՌՃԳ (1654), զ հՠջժզջո Պ՜ջոզռ, տ՜խ՜տո 

Շրղ, ճջ բ Աոյ՜ի՜ձ զ ՞ՠօխո Թճչջ՜ոժ՜ձ, գձ՟ իճ-

չ՜ձՠ՜ս Սջ՝ճհձ Գջզ՞ճջզ կՠջճհ Լճսո՜սճջմզձ, զ ՝շձ՜-

ժ՜էճսդՠ՜ձ Փճտջզժ Շ՜ի Այ՜ոզձ ՠս զ ի՜հջ՜յՠպճս-

դՠ՜ձձ Հ՜հճռ ՜ձղ՜ջե չզկզձ ի՜ս՜պճհ, ի՜ձ՟՜ջպ՜-

ը՜խ՜ռ թճչճսձ, ի՜ոպ՜իՠխճհո ՠս ՜ձ՜շզժ յ՜ջոյզձ՚ 

պՠ՜շձ Փզէզյյճոզ, ազ զ կ՜ջկձզ աչ՜ջո ՜ձկ՜ջկձ՜-

ռճռ ճսձբջ ոպ՜ռՠ՜էփ Հջՠղպ՜ժ՜ռ ռ՜ձժ՜էզ, կ՜ջ՟ժ՜ձ 

՞ճչՠէզ ՠս ՟զս՜ռ ո՜ջոՠէզ, չ՜ոձ ազ ժ՜հջ իզ՜ձ՜էզ տ՜-

խ՜տ՜չ՜ջճսդՠ՜կ՝, ՞ճջթճչտ չ՜ջ՟՜յՠպ բջ ՠս տ՜խռ-

ջճսդՠ՜կ՝ ըջ՜պբջ, ձոպՠ՜է զ հ՜դճշձ Թ՜՟բճոզ Սճսջ՝ 

՜շ՜տՠէճռձ, գձպջճսդՠ՜կ՝ Հճ՞ճհձ Սջ՝ճհ հ՜նճջ՟ ՠս 

վճը՜ձճջ՟ ոջ՝ճհձ Գջզ՞ճջզ Լճսո՜սճմզձ, աճջ Տբջ Աո-

պճս՜թ ՜ձվճջլ ՠս ՜ձո՜ո՜ձ յ՜իՠոռբ. ՜կբձփ Ես զ 

՜ջիՠյզոժճյճոճսդՠ՜ձո կՠջճհ չպ՜ջՠ՜է ՜ա՞զո Հ՜-

հճռ, ճջ ժՠ՜կտ զ հՠջժզջո Պ՜ջոզռ, պբջ Դ՜սդզ ՠս 

տ՜խռջ՜՝՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզ, աճջ Տբջ Աոպճս՜թ ՜ձվճջլ 

ՠս ՜ձո՜ո՜ձ յ՜իՠոռբ. ՜կբձփ 

Աջ՟, ճչ տջզոպճո՜ոբջ տ՜ի՜ձ՜հտ ՠս չ՜ջ՟՜-

յՠպտ զ էճսջ հզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձզո ճսխզխ ոջպզս հզղՠռբտ 

աոպ՜ռրխ ոճսջ՝ պ՜շզո՚ աիՠա՜իճ՞զ ՠս ՝՜ջՠկզպ աըօ-

ն՜հ Թճջճոձ ՠս ՠխ՝՜հջձ զսջ՚ աըօն՜հ Մ՜ձճսժձ, ճջ 

ոպ՜ռ՜ձ աո՜ հզղ՜պ՜ժ զսջՠ՜ձռ ՠս թձօխ՜ռձ՚ Ասՠպզ-

ոզձ ՠս աԱձդ՜շ՜կզձ ՠս ՠխ՝՜ջռձ զսջՠ՜ձռ՚ Մ՜պդբճ-

ոզձ ՠս Թ՜՟բճոզձ ՠս այ՜յձ զսջՠ՜ձռ՚ աՔճո՜ժ Մբէզ-

տզձ ՠս ի՜ձզժձ՚ Աազա վ՜ղզձ ՠս ակ՜հջՠձզ յ՜յձ՚ Յճ-

ի՜ձզձ ՠս ի՜ձզժձ՚ աԽ՜ձ՝բժզձ...փ 

Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ զ Քջզոպճո՚ աըճն՜հ Թճջճոձ ՠս 

աժՠձ՜ժզռձ զսջ՚ աՄ՜ջ՞՜ջզպձ ՠս ակզսո ժՠձ՜ժզռձ՚ 

աՄ՜ջզ՜կձ ՠս աճջ՟զտձ՚ Յճի՜ձձ, Յ՜ջճսդզսձձ, Վ՜ջ-

՟՜ձբոձ ՠս ՠջժճս Ասՠպզտձ ՠս ա՟ոպՠջտձ զսջ՚ Խ՜ձ՝բ-

ժզձ, աԳ՜հ՜ձբձ, աՎ՜ջթը՜դճսձձ, Հշզվոզկբձ, աԱձ-

դ՜շ՜կձ...փ 
Ահէՠս հզղՠռբտ զ Քջզոպճո՚ աըօն՜հ Մ՜ձճսժձ ՠս 

աժՠձ՜ժզռձ՚ աՍ՜է՜կձ ՠս ակզսո ժՠձ՜ժզռձ՚ Եխզո՜՝բ-

դձ ՠս աճջ՟զձ զսջ՚ աԳճջ՞ձ ՠս աՍզկբճձձ ՠս ա՟ոպՠջտձ՚ 

աԳ՜հզ՜ձբձ, Զ՜ջզյձ, Խ՜դբզձ, Հՠխզձ՜ջձ...փ Եսո ՜-

շ՜սՠէ հզղՠռբտ զ Քջզոպճո՚ այ՜ջճձ Թճջճոձ ՠս աճջ՟զձ 

զսջ՚ աՅճի՜ձձ ՠս աժՠձ՜ժզռձ զսջ՚ աԳճսէա՜պբձ...փ 

Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ զ Քջզոպճո՚ այ՜ջճձ Մ՜ձճսժձ 

աճջ՟զձ զսջ՚ Գբճջքձ ՠս աժՠձ՜ժզռձ զսջ՚ Ս՜է՜կձ ՠս 

աձճջ՜՝ճխ՝ճն ի՜ձ՞ճսռՠ՜է ճջ՟զձ՚ աՄբէզտձ, ճջ ՜հոկ ՜-

կզ ի՜ձ՞ՠ՜ս զ Քջզոպճո...փ Ահէՠս հզղՠռբտ զ Քջզոպճո՚ 

աՄ՜դբճոձ ՠս աժՠձ՜ժզռձ զսջ՚ աԽճձթ՜՝բժզձ ՠս ճջ-

՟զտձ՚ Մժջպզմձ, ՠջժճս Աժճ՝ծ՜ձտձ ՠս աՈոժ՜ձձ ՠս 

ա՟ոպՠջտձ զսջ՚ Վ՜շչ՜շձ, Աազաձ ՠս աՀշզվոզկբձ հզ-

ղՠռբտ...փ Եսո ՜շ՜սՠէ հզղՠռբտ զ Քջզոպճո՚ աԹ՜դբճոձ 

ՠս աժճխ՜ժզռձ զսջ՚ աՇ՜իճսկ՜խբձ ՠս աճջ՟զտձ զսջ՚ 

աԽ՜մ՜պճսջձ, աՆզժճխ՜հճոձ ՠս ահԷկզձձ ՠս աՠջժճս 

Գջզ՞ճջձ ի՜ձ՞ճսռՠ՜է ՠս ՟ոպՠջտձ՚ Վ՜շչ՜շձ, Աձդ՜-

շ՜կձ ՠս աՀշզվոզկբձ հզղՠռբտ...փ Ահէՠսո հզղՠռբտ զ 

Քջզոպճո՚ աըրն՜հ Թճջճոձ ՠս աըրն՜ Մ՜ձճսժձ ՠս ատՠ-

շզձ զսջՠ՜ձռ՚ աԿ՜ջ՜յՠպձ ՠս աոճջզձ ժՠձ՜ժզռձ՚ Գ՜-



հ՜ձբձ ՠս ճջ՟զտձ՚ աՊօխճոձ ՠս Զ՜տ՜ջբձ ՠս կզսո ՜հէ 

տՠշզտձ՚ Ակզջոբդձ ՠս աՆ՜ի՜յՠպձ հզղՠռբտ...փ Աջ՟, 

ՠո՚ Թճջճոո ՠս Մ՜ձճսժո ՞ջՠէ պճս՜տ աոճսջ՝ ՞զջտո, ճջ 

ժճմզ Մճէճսդՠ՜ձռ ՠս պճս՜տ աո՜ հզղ՜պ՜ժ իճ՞ճռ կՠ-

ջճռ զ լՠշձ 0ձճվջզճո չ՜ջ՟՜յՠպզձ չ՜ըկ  կզ ճտ զղ-

ըՠոռբ թ՜ըՠէ ժ՜կ ՞ջ՜սՠէփ Ոչ ճտ հ՜ձ՟՞ձբ թ՜ըբ ժ՜կ 

՞ջ՜սբ, յ՜պզեձ Յճս՟՜հզ ժջՠոռբփ  

Ահէՠսո, ՜շ՜սՠէ ՜խ՜մՠկ ալՠա ի՜ջտ ՠս ՠխ՝՜ջտ ՠս 

կ՜ձժճսձտ Սզճչձզ, հճջե՜կ ի՜ձ՟զյզտ ոճսջ՝ ՞ջտզո 

ժ՜ջ՟՜էճչ ժ՜կ րջզձ՜ժՠէճչ ՠս ժ՜կ ի՜ջՠս՜ձռզ պՠո՜-

ձՠէճչ, հզղՠռբտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խօդո ա՜ձ՜ջե՜ձ ՠս 

ապ՜պ՜ձՠ՜էո կՠխօտ՚ Յ՜ժճ՝ ՞թճխո, ճջ ՜ձճսձո ճսձզկ 

ՠս ՞ճջթո՚ ճմ ՜հէ ՜ձ՜ջե՜ձ ՞՜էճչ ՜հոկ ՜ջիՠոպզ, ՝՜հռ 

ղձճջիրտ Հճ՞ճհձ Սջ՝ճհ ժ՜պ՜ջՠռ՜ս ՞զջտոփ 

238՜ Փ՜շտ...փ Կ՜պ՜ջՠռ՜տ աոճսջ՝ ՞զջտո, ճջ 

ժճմզ [Մճէճսդՠ՜ձռ] զ է՜ս ՠս հգձպզջ րջզձ՜ժբ զ կ՜հջ՜-

տ՜խ՜տո Շրղ, ՜հոզձտձ բ՚ Աոյ՜ի՜ձ, զ դճս՜ժ՜ձզո 

Հ՜հճռ ՌՃԳ (1654) ՜կզձ ՠս զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ ո՜ի-

կզո (դՠջՠսո՚ պճիկզո) Հ՜հժ՜հզձ պՠ՜շձ Փզէզյյճոզ 

ը՜ջ՜աձ՜ա՞ՠ՜ռ ժ՜դճխզժճոզ ՠս զ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձ 

Պ՜ջոզռ Փճտջ Շ՜ի Ա՝՜ոզձ ՠս զ իճվւ՜յՠպճսդՠ՜ձձ 

իօպզո պՠ՜շձ Դ՜սզդ ՜ջիՠյզոժճյճոզ ՠս տ՜ն ջ՜՝ճս-

ձ՜յՠպզ իՠա՜իճ՞զ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզփ 

Գջՠռ՜ս ոճսջ՝ ՞զջտո լՠշ՜կ՝ ՜ձ՜ջե՜ձ ՠս կՠխ՜-

յ՜ջպ ՞թճխզ /// (պՠխգ ՝՜ռ), ճջ ՜ձճս՜կ՝ո կզ՜հձ ՠկ 

ՠս ՞ճջթճչո դ՜վճսջ ՠս ճսձ՜հձ զ ՞ՠսխո /// զ ՟ճսշձ 

Սճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թձզփ Աջ՟, ճչ ի՜յջտ ՠս ՠխ՝՜յջտ, հճջ-

ե՜կ գձդՠշձճստ աոճսջ՝ ՞զջտո ՠս ժ՜կ պՠո՜ձբտ հզղՠ-

ռբտ զ Քջզոպճո աոպ՜ռճխ ոճջ՜՚ աԱ՝ջ՜ի՜կձ ՠս 

աի՜հջձ զսջ՚ Կճոպ՜ձ՟զձձփ 

Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ՚ աՀբջ՜յՠպձ ՠս աի՜հջձ զսջ՚ 

Մճսջ՜պձ, ՟՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ՚ զ Քջզոպճո աԴ՜սզդձ ՠս 

աի՜հջձ զսջ՚ Թճջճոձ, ՟՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ՚ աԱ՝՞՜ջձ ՠս ա-

ի՜հջձ զսջ՚ Յճչի՜ձբոձ, ՟՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ զ Քջզոպճո՚ 

աԹ՜դճոձ ՠս աի՜հջձ զսջ՚ Կզջ՜ժճոձ, ՟՜ջլՠ՜է հզղՠ-

ռբտ՚ աԱժճ՝ն՜ձձ ՠս աի՜հջձ զսջ՚ Ղ՜ա՜ջձ, ՟՜ջլՠ՜է հզ-

ղՠռբտ զ Քջզոպճո՚ աԳջզ՞ճջձ ՠս աի՜հջձ զսջ՚ Ս՜ջ՞զոձ, 

՟՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ՚ Ակզջն՜ձձ ՠս աի՜հջձ զսջ՚ Յճի՜-

ձբոձ, ՟՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ զ Քջզոպճո՚ աՆզժճխճոձ ՠս 

աի՜հջձ զսջ՚ Ս՜ջ՞զոձ, ՟՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ՚ Պՠպջճոձ ՠս 

աի՜հջձ զսջ՚ Աո՜յճչձ, ՟՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ զ Քջզոպճո՚ 

Ղ՜ա՜ջձ ՠս աի՜հջձ զսջ՚ 0չ՜ձբոձ, ՟՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ՚ 

աՄճսջ՜պը՜ձ ՠս աի՜հջձ զսջ՚ Ոսոբյձփ Ոջ ՠս ոճտ՜ կզ-

՜՝՜ձՠռ՜ձ ՞ջՠէ պճսզձ աոճսջ՝ ՞զջտո ՠս ՠպճսձ 

հՈձճվջզճո չ՜ջ՟՜յՠպզձ զ չ՜հՠէճսկձ ՜ձլզձ զսջՠ-

՜ձռ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 237՜, 278՜ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ թ՜-

շ՜հ 0ձրվջզճո. դվզձ ՌՂԵ (1646)փ 148՜ Քջզոպճոզ 

թ՜շ՜հ Պՠպջճո չ՜ջ՟՜յՠպ. դվզձ ՌՃԻ (1671)փ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ Պ՜իյ՜ձ՜ժ Ա՝. Խխնկպ՜ձ՜ռձ դճսջ-

տՠջբձ դ՜ջ՜ճսկձ ՜ոՠձփ 

1337 
Ժ Ո Ղ Ո Վ Ա Ծ Ո Յ  

Շրշրդ ՌՃԾԵ — 1706 

ԳՐԻՉ՚ Ս՜ջ՞զոփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Յճչոբվ չջ՟.փ 
ԹԵՐԹ՚ 344. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—4՝, 7՝—8՜, 340՝, 342՜—4՝փ 

ՊՐԱԿ՚ 2×1 Ա—ԻԹ×12 (ԻԹ 6)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 
28,3×21,2փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 26փ ԿԱԶՄ՚ 
՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ չ՜ձ-
՟՜ժ՜ա՜ջ՟ ժպ՜ս, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Գջզ՞ճջ Լճսո՜սճջզմ՚ 8՝փ 
Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 9՜փ Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 153՝, 250՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջփ 
Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպ, կ՜ձճսղ՜ժ՜՞ճհձ, ՟ՠխզձ, ոՠս, ճո-
ժՠ՞ճհձ, ժ՜ձ՜մփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ժ՜ակզ ժ՜ղզձ տՠջթճս՜թ, ՟շձ՜ժզձգ՚ 
ոպճջզձ կ՜ոզռ յ՜պշճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 5՜—7՜ Ց՜ձժ ՠս ռճսռ՜ք ՞ջտզո ՜հոճջզժ (Ա—

ԻԳ) 
— 5՜՝ Աշ՜նզձ Յ՜խ՜՞ո ոջ՝ճհձ Գջզ՞ճջզ Հ՜հճռ 

Լճսո՜սճջմզ ՜ո՜ռՠ՜է ծ՜շո Յ՜ծ՜ը՜յ՜պճսկո ՠս 
էճսո՜սճջ չ՜ջ՟՜յՠպճսդզսձո հ՜խ՜՞ո ր՞պզ էոճխ՜ռ 
— Յ՜խ՜՞ո ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ... ՠս ՜ոպ 

չծ՜ջՠռ՜ս ռ՜ձժձ ԻԳ ՞էըճչ Յ՜ծ՜ը՜յ՜պճսկ ՞ջճհո 

ոջ՝ճհձ Գջզ՞ճջզ կՠջճհ Լճսո՜սճջմզձփ 

— 5՝—7՜ Դ՜ջլՠ՜է ռ՜ձժ — Աշ՜նզձ. Յ՜խ՜՞ո 

՟՜ս՜ձճսդՠ՜ձ... ՠս ՜հէ ըջ՜պտձ զ ժ՜ջ՞զձ կզձմՠս զ 

չՠջն Վ՜ջ՟՜ձ ՞ջգզո ՜հոճջզժ (Ա—Լ)փ 

Ա. 9՜—126՝ [Վ՜ջ՟՜յՠպճսդզսձ ոջ՝ճհձ Գջզ՞ճ-

ջզ Հ՜հճռ Լճսո՜սճջմզ. Ճ՜շ Յ՜ծ՜ը՜յ՜պճսկ հ՜-
խ՜՞ո կզճսդՠ՜ձձ ՠս Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձձ Աոպճսթճհ ՠս 
՝՜ջզ ՝ձճսդՠ՜ձ ձճջզձ ՠս ըձ՜կճռձ ՠս ոզջճհ ՜շ ՜-
ջ՜ջ՜թո զսջ] 

՜. 9՜—10՝ [Ա] — Մզ բ ՝ձճսդզսձ ՠս ՞ճհճսդզսձ... 

՝. 10՝—20՝ Բ. Նճջզձ ոջ՝ճհձ Գջզ՞ճջզ Հ՜հճռ 

Լճսո՜սճջմզ ծ՜շՠ՜է ծ՜շո Յ՜ծ՜ը՜յ՜պճսկո զ 
Սճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձձ ՜շ ՜ձլձ՜սճջճսդզսձոձ — Կ՜-

պ՜ջՠ՜է բ Հ՜հջ ՜ձլ՜կ՝... 

՞. 20՝—3՝ Գ. Մզպտ ի՜ս՜պճռ ոջ՝ճհձ Գջզ՞ճջզ 

Հ՜հճռ Լճսո՜սճջմզձ — Ճղկ՜ջպճսդզսձ ի՜ս՜պճհ էճհո 

բ... 

՟. 23՝—9՝ Դ. Յ՜ձ՟զկ՜ձճսդզսձ կճէճջ կպ՜ռ ՠս 

գձթ՜հճսդզսձ ՜ոպճս՜թյ՜ղպճսդՠ՜ձ ՠջ՜ձՠէզ ոջ-
՝ճհձ Գջզ՞ճջզ Հ՜հճռ Լճսո՜սճջմզձ — Զզ ՜ձի՜կՠկ՜պ, 

՜կՠձ՜ժ՜է... 



 

ՠ. 29՝—37՜ Ե. Հ՜ոպ՜պճսդզսձ ծղկ՜ջպճսդՠ՜ձ 

ՠս ՜շ՜նձճջ՟ճսդզսձ ժՠձ՜ջ՜ջ ըջ՜պճսո ոջ՝ճհձ 
Գջզ՞ճջզ Հ՜հճռ Լճսո՜սճջմզ — Յ՜հպձզ բ զկ՜ոպձճռ 

ոջ՝ճռ... 

ա. 37՜—43՜ Զ. Յ՜ձ՟զկ՜ձճսդզսձտ թ՜թժճհզռ զ-

ջ՜ռ, ճջ ա՜ձՠջՠսճհդոձ հՠջՠսՠէզո ՜թբ. ոջ՝ճհձ Գջզ՞ճ-
ջզ Հ՜հճռ Լճսո՜սճջմզձ — Զզ ճմ բ Հ՜հջ թձՠ՜է ճսո-

պզտ... 

բ. 43՜—8՝ Է. Եջ՜ձՠէզ ոջ՝ճհձ Գջզ՞ճջզ Հ՜հճռ 

Լճսո՜սճջմզ Վ՜ոձ հօջզձճս՜թճռ ՜ջ՜ջ՜թճռ — Յճջ-

ե՜կ ՝՜ակ՜ռ՜ս զկ՜ոպճսդզսձ... 

գ. 48՝—54՜ Ը. Եջ՜ձՠէզ ոջ՝ճհձ Գջզ՞ճջզ Հ՜հճռ 

Լճսո՜սճջմզ Յ՜ձ՟զկ՜ձճսդզսձ ՟եձ՟՜ժ չ՜ջճսռ ՠս գձ-
թ՜հճսդՠ՜ձ ՜շ՜տզձճսդՠ՜ձ հ՜ձ՟զոզ — Զ՜ջկ՜ձտ 

կ՜ջ՞՜ջբզռ ՠս ՜շ՜տՠէճռ... 

դ. 54՜—9՝ Թ. Վ՜ջ՟՜յՠպճսդզսձ ժ՜պ՜ջՠ՜է զ 

Տբջ ՜կբձ՜ջճսՠոպ յ՜իճռ. ՠջ՜ձՠէճհձ ոջ՝ճհձ Գջզ-
՞ճջզ Հ՜հճռ Լճսո՜սճջմզ ՜ո՜ռՠ՜է — Ես տ՜ձազ ՜կՠ-

ձ՜հձ ժ՜ջ՞՜ռ մ՜վ ՠ՟ՠ՜է... 

ե. 59՝—67՜ Ժ. Նճջզձ ոջ՝ճհձ Գջզ՞ճջզ Հ՜հճռ 

Լճսո՜սճջմզձ ՠջ՜ըպ՜՞զպճսդզսձ ՜ձաՠխն ՝՜ջՠջ՜ջ 
ժ՜կ՜ռձ ՠս հճջ՟ճջճսկձ զ է՜սձ ՠս ՜շ՜սՠէձ գոպ ծղ-
կ՜ջզպ ՜շ՜տզձճսդՠ՜ձձ զ վ՜շո ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջ-
ջճջ՟ճսդՠ՜ձձ ծ՜շՠ՜է — Շձճջի ճսձզկ ՠջ՜ըպՠ՜ռ... 

ե՜. 67՜—79՝ ԺԱ. Նճջզձ ոջ՝ճհձ Գջզ՞ճջզ Հ՜-

հճռ Լճսո՜սճջմզձ Վ՜ոձ չ՜ջճսռ ՜շ՜տզձճսդՠ՜ձ, ճջ 
ի՜ձ՟զոզստ է՜սճսդՠ՜ձ յո՜ժՠ՜է ՠջ՜ձզձ — Ակՠձ՜հձ 

՜ջճսՠոպ զ է՜սճսդՠ՜ձ... 

ե՝. 79՝—84՜ ԺԲ. Եջ՜ձՠէճհձ ոջ՝ճհձ Գջզ՞ճջզ 

չ՜ջ՟՜յՠպճսդզսձ ՝՜ջՠջ՜ջ Աջ՜ջմզձ ըձ՜կճռ ՠս 
ժղպ՜կ՝՜ջտձ ՜ձիձ՜ա՜ձ՟ճսդՠ՜ձ ՠս ըոպ՜ի՜ժճս-

դՠ՜ձ ՠս ՜շ՜նձճջ՟ճսդՠ՜ձ ՝՜ջճսդՠ՜ձ ՝՜ջՠ՜ռձ 
է՜սճսդՠ՜ձ — Բ՜ակ՜՟զկզ ՠձ ՠջ՜ըպզտ ղձճջի՜ռ... 

ե՞. 84՜—9՜ ԺԳ. Հ՜ձ՟բո չ՜ոձ է՜սճսդՠ՜ձ հզ-

ղ՜պ՜ժ՜ռ զ յբպո ր՞պզռ ա՜ձՠջՠսճհդո հՠջՠսՠէզո 
ռճսռ՜ձՠէճչ զ ՞ճջթ ՜շ՜տզձճսդՠ՜ձ վճըՠէ զ հճհո 
ժՠձ՟՜ձզ զ ՝՜ձ՜ժո աճս՜ջդձճռձ ժ՜պ՜ջՠռզձ աի՜-
ծճհոձ Աոպճսթճհ. ՠջ՜ձՠէզ ոջ՝ճհձ Գջզ՞ճջզ — Ոչ 

ըճջտ կՠթճսդՠ՜ձ ՠս ՞զպճսդՠ՜ձ ՠս զկ՜ոպճսդՠ՜ձձ... 

ե՟. 89՜—91՜ ԺԴ. Եջ՜ձՠէզ ոջ՝ճհձ Գջզ՞ճջզ 

Հ՜հճռ Լճսո՜սճջմզ Յ՜խ՜՞ո կ՜ջ՟ժճսդՠ՜ձ, ճջ հԱո-
պճսթճհ ըձ՜կտ պՠոմճսդՠ՜ձ — Մՠթ բ ըճջիճսջ՟ ՜ո-

պճս՜թյ՜ղպճսդՠ՜ձձ... 

եՠ. 91՝—4՝ ԺԵ. Եջ՜ձՠէզ ոջ՝ճհձ Գջզ՞ճջզ Հ՜-

հճռ Լճսո՜սճջմզ, Վ՜ոձ իճ՞սճռ կ՜ջ՟ժճսդՠ՜ձ ՝՜ռ՜-
հ՜հպճսդզսձ — Աոպճս՜թ գոպ կՠթզ կ՜ջ՟՜ոզջճս-

դՠ՜ձձ... 

եա. 94՝—6՝ ԺԶ. Եջ՜ձՠէճհձ Գջզ՞ճջզ Հ՜հճռ Լճս-

ո՜սճջմզ Վ՜ոձ կ՜ջպզջճո՜ռ, չ՜ջ՟՜յՠպճսդզսձ 
ճսոկ՜ձռ — Սժո՜ձզկտ ՜հոճսիՠպՠս չ՜ոձ կ՜ջպզջճ-

ո՜ռ... 

եբ. 96՝—9՜ ԺԷ. Եջ՜ձՠէճհձ ոջ՝ճհձ Գջզ՞ճջզ 

Զ՞ճսղճսդզսձ ա՞՜ոպճսդՠ՜ձ ղ՜ի՜սճջ յ՜պջ՜ոպճս-
դՠ՜ձ գձ՟ կպՠջզկոձ ՠս գձ՟ ՟եձ՟՜ժ՜ժ՜ձոձ յ՜-
պզս ՠս յ՜պզեո — Գջՠէ լՠա ՠս ճսոճսռ՜ձՠէ ժ՜կզկ ՠխ-

՝՜ջտ զկ ՠս ճջ՟զտ... 

եգ. 99՜—102՝ ԺԸ. Նճջզձ ՠջ՜ձՠէճհձ ոջ՝ճհձ 

Գջզ՞ճջզ Գճչճսդզսձտ Աոպճսթճհ ՠջ՜ըպՠ՜ռ ի՜ձ՟զ-
ոզստ կ՜ջպզջճո՜ռձ տ՜ն՜ռ ՜շ՜տզձՠ՜ռ — Աձ՝՜ս բ 

ըձ՜կտ ՝՜ջՠջ՜ջզձ... 

եդ. 102՝—7՝ ԺԹ. Եջ՜ձՠէճհձ ոջ՝ճհձ Գջզ՞ճջզ 

Հ՜հճռ Լճսո՜սճջմզ Յճջ՟ճջճսկձ հ՜յ՜ղը՜ջճսդՠ՜ձ 
ըճոպճչ՜ձՠ՜է — Մՠթ ՠձ յ՜ջ՞՜ձտ իջ՜կ՜ձ՜ռ 

Տՠ՜շձ... 

զ. 107՝—16՝ Ի. Եջ՜ձՠէճհձ ոջ՝ճհձ Գջզ՞ճջզ Ա-

շ՜նձճջ՟ճսդզսձ ՜կՠձ՜ջճսՠոպ ըջ՜պճս ի՜ձ՞՜-
կ՜ձտ ՞զպճսդՠ՜ձ ՠս զկ՜ոպճսդՠ՜ձ — Ոջյզոզ ՞ճ-

իճսդզսձ ՠս րջիձճսդզսձ... 

զ՜. 116՝—7՝ ԻԱ. Եջ՜ձՠէճհձ Գջզ՞ճջզ Հ՜հճռ 

Լճսո՜սճջմզ Վ՜ոձ ճջճռ զկ՜ոպճսդՠ՜ձ, ճջ զ Հճ՞սճհձ 
Սջ՝ճհ յ՜ջ՞ՠսՠռ՜ս ոճսխ զձմ ՝՜ձո — Աձ՝՜ս ՠձ 

ըձ՜կտ պՠոմճսդՠ՜ձ... 

զ՝. 117՝—9՝ ԻԲ. Եջ՜ձՠէճհձ ոջ՝ճհձ Գջզ՞ճջզ 

չ՜ոձ ՜ձվճվճը զձտձճսդՠ՜ձ Էճսդՠ՜ձձ Աոպճսթճհ 
— Ոջ պժ՜ջճսդզսձ ՟ձբ ՜ոպճս՜թճսդՠ՜ձձ... 

զ՞. 119՝—26՝ ԻԳ. Եջ՜ձՠէճհձ ոջ՝ճհձ Գջզ՞ճջզ 

Խջ՜պտ ծ՞ձ՜սճջ՜ռ ՠս ռճհռտ ի՜ձ՟զոզռ, ճջ ՜շ՜տզ-
ձճսդզսձ հճջ՟ճջՠձ — Ակՠձ՜հձ ճջտ իջ՜ե՜ջՠռ՜ձ հ՜ղ-

ը՜ջիտո... ղձճջիբ ա՜ձոյ՜շ ՝՜ջզոձ զսջ զ Հ՜հջ ՠս 

Ոջ՟զ ՠս Հճ՞զձ Սճսջ՝փ 

Տՠո պյ. Վ՜խ՜ջղ՜յ՜պ, 1894, Գ: 

Բ. 127՜—80՝ [Բ՜ձտ ՟՜ս՜ձ՜՝՜ձ՜ժ՜ձտ] 

1. 127՜—30՜ Ա. Դ՜ս՜ձճսդզսձ յ՜պճս՜ժ՜ձ ՠս 

ռ՜ձժ՜էզ հճհե ի՜ս՜տՠ՜էտ զ կզ զ ՝՜ակ՜ռ ՜ոՠէճռ 
չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ — Խճոպճչ՜ձզկ, ի՜ս՜պ՜կ աաճս՞՜-

վ՜շ կզճսդզսձ... 

2. 130՜—2՝ Բ. Յ՜խ՜՞ո կ՜ջ՟՜ռՠէճհ Բ՜ձզձ 

Աոպճսթճհ ՟՜ս՜ձճսկձ — Դ՜ջլՠ՜է ՟՜ս՜ձՠկ ՠս 

ի՜ս՜պ՜կ ակ՜ջ՟ՠխճսդզսձ Տՠ՜շձ... 

3. 133՜—40՝ Գ. Ահո բ ոժզա՝ձ ՟՜ս՜ձճսդՠ՜ձ 

Սճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձձ, աճջ ըճոպճչ՜ձզ ՠս վ՜շ՜-
սճջբ գձ՟ի՜ձճսջ ժ՜դճխզժոոբ ՠժՠխՠռզտ ճջյբո 

՜ս՜ձ[՟]ՠռզձ կՠա ՜ժ՜ձ՜պՠոտձ Բ՜ձզձ ծղկ՜ջպճս-
դՠ՜ձ` ՜շ՜տՠ՜էտ ՠս կ՜ջ՞՜ջբտ ՠս ճսխխ՜վ՜շ չ՜ջ-
՟՜յՠպտ ՠժՠխՠռճհ — Հ՜ս՜պ՜կտ ՠս ըճոպճչ՜ձզկտ 

ատՠա Հ՜հջ Սճսջ՝ Աոպճս՜թ ծղկ՜ջզպ... 

4. 140՝—5՝ Դ. Դ՜ս՜ձճսդզսձ ՠս ըճոպճչ՜ձճս-

դզսձ զ Սճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդզսձձ ՜ո՜ռՠ՜է Եո՜հզ չ՜ջ-
՟՜յՠպզ զ հՠաջ Վզջ՜յզձ — Աոպճս՜թ՜հզձ ՝ձճսդզսձ 

Սճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդզսձ ՜ձո՜իկ՜ձՠէզ... 



5. 145՝—51՝ Ե. Հ՜ջռճսկձ Յճ՝ձ՜խզ ՠս յ՜-

պ՜ոը՜ձզ Մճչոբոզ Հ՜հճռ Քՠջդճխզ ՠս Դ՜սդզ Աձ-
հ՜խդ վզէզոճվ՜հզ — Հ՜ջռճսկձ. Է՜ժտ ՠձ ՠջժճս ՝ձճս-

դՠ՜ձռձ Քջզոպճոզ... 

6. 151՝—3՝ Զ. Հ՜ջռճսկձ գձ՟՟զկ՜՟՜ջլճսդՠ՜ձ 

— Աոպճս՜թ՜հզձ Կճհոձ կ՜հջ Աջ՜ջմզձ ՜ձի՜հջ 

Ոջ՟սճհձ... 

7. 153՝—80՝ Է. [Վ՜ջ՟՜ձ՜հ Ահ՞ՠժռսճհ] Գզջտ 

ի՜ոպ՜պճսդՠ՜ձ ՠս ՜ջկ՜պ ի՜ս՜պճհ ՠս յ՜պ՜ո-
ը՜ձզտ գձ՟՟բկ ձՠոպճջ՜ժ՜ձ՜ռձ, ազ ՜ոՠձ իՠջՠպզ-
ժճոտձ, ՠդբ. Ոմ կզ՜ռ՜ս ՜ոպճս՜թճսդզսձ գձ՟ կ՜ջկ-
ձճհձ: Աէ ճսջզղ—ճսջզղ ըճոպճչ՜ձզձ ա՜ոպճս՜թճս-
դզսձ զ կ՜ջկձճհձ, աճջ տ՜ս էզռզ ճսխխ՜վ՜շ՜ռ 
ակպ՜ս ՜թՠէ ՜հոյզոզ զձմ, ՜հէ ՜ջզ՜՝՜ջ չժ՜հճս-
դզսձ ՝ՠջՠէ յ՜ջպբ ակ՜ջ՞՜ջբ՜ժ՜ձտձ, ա՜սՠպ՜ջ՜-
ձ՜ժ՜ձձ ՠս ա՜շ՜տՠէ՜ժ՜ձձ ՠս ի՜կ՜ջլ՜ժճսդՠ՜կ՝ 
պ՜է յ՜պ՜ոը՜ձզ գձ՟՟բկ ՠջժճս ՝՜ձզռձ չժ՜հճս-
դզսձտ հ՜խ՜՞ո Տՠ՜շձ կՠջճհ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ ՠս 
Եշ՜ձլձՠ՜հ ՜ոպճս՜թճսդՠ՜ձձ ՠս կզ ՝ձճսդՠ՜ձձ — 

Ոջճձ ճսջճհձ ՜ոպճս՜թճսդզսձձ ՠս կ՜ջկզձ... պ՜էճհ 

աՠջժճոՠ՜ձձ զ ո՜իկ՜ձո հճսխխ՜վ՜շճսդՠ՜ձփ 

Հ՜կ՜շրպ ըկ՝՜՞ջճսդզսձ իկկպ. լՠշ. 2080, 23՜—50՝ 

(պյ. Եջ., 1998, բն 316—413): 

Գ. 180՝—211՝ [Բ՜ձտ ա՜ձ՜ա՜ձտ] 

1. 180՝—92՝ Ը. Յ՜խ՜՞ո պ՜ձն՜ձ՜ռ ՟եճըճռձ 

— Աշ՜նզձ՚ իճսջձ, ճջ ՜հձյբո չ՜շՠ՜է բ... 

2. 192՝—3՝ Թ. Յ՜խ՜՞ո իձ՞ՠպ՜ո՜ձ ձղ՜ձ՜ռձ, 

ճջ էզձՠէճռ ՠձ աժձզ ո՜պ՜ժկ՜ձ ձՠշզձձ ձ՜ըտ՜ձ 
ա՞՜էճսոպձ Քջզոպճոզ, ճջ ՞պ՜ս զ ե՜կ՜ձ՜ժ՜՞զջո 
ՠ՝ջ՜հՠռսճռձ — Զժձզ ո՜պ՜ժկ՜ձ ձՠշզձձ... 

3. 193՝—206՝ Ժ. Զզ բ ոժզա՝ձ ՞ՠխՠռժ՜՝՜ջ 

ըճջիՠէճհ ՞զպՠէ չ՜ոձ ճ՛հջ բ կպ՜թճսդզսձձ ՜յ՜ դբ 
ճմ ի՜ջժ բ հ՜կՠձ՜հձզ չջզյՠէ — Հ՜ջռ. Ոջյբ՛ո յ՜-

ջճսձ՜ժՠ՜է ՠձ պ՜ջՠջտո զ կզկՠ՜ձռ... 

4. 206՝—9՝ ԺԱ. Ես ՞զպՠէզ բ, ազ ՠջժճպ՜ո՜ձ ՠ-

խ՜ձ՜ժ՜ս ՜կՠձ՜հձ տջզոպճձՠ՜հտ կզ ՠձ — Աշ՜նզձ՚ 

Աոպճս՜թ կզ բ ՜կՠձՠռճսձ... 

5. 209՝—11՝ ԺԲ. Թզստ կզ՜ի՜կճսշտ ՠս ժղշճջ՟տ 

՜կՠձ՜հձ — Յճ՝ՠէՠ՜ձ Ծ (50) ՜կ բ, ճջճչ իջբ՜հտձ չ՜-

ջզձ... 

Դ. 211՝—25՝ ԺԴ. Մըզդ՜ջ տ՜ի՜ձ՜հզ Սժՠսշ՜ռճհ 

Պ՜պ՜ոը՜ձզտ հ՜խ՜՞ո ի՜կ՜յ՜պճսդՠ՜ձ ԲԺ—՜ձ ՜-

շ՜տՠէճռձ գձ՟՟բկ ՜հձճռզժ ճջտ ձճս՜ա ՜ոՠձ ակՠպ՜ո-

՜ձճսձ զղը՜ձճսդՠ՜կ՝, տ՜ձ աՊՠպջճո — Աձի՜ո՜ձՠէզ 

ՠս ՜ձթ՜ձրդ թճռճհ թձճսձ՟... 

Ե. 225՝—50՜ [Բ՜ձտ ՟՜ս՜ձ՜՝՜ձ՜ժ՜ձտ] 

1. 225՝—7՜ [ԺԴ] Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձտ հ՜խ՜՞ո 

՜ձա՜ձ՜ա՜ձճսդՠ՜ձ ՜շ կզկզ՜ձո ԲԺ—՜ձ ՜շ՜տՠ-
էճռձ ՠս ի՜ո՜ջ՜ժ գձ՟ճսձՠէճռ զ Քջզոպճոբ ազղը՜-
ձճսդզսձ ՠս զձտձ՜՞էճսը ՞ճէճհ զսջ՜տ՜ձմզսջճռձ. գձ՟-
՟բկ Հշճչկ՜հՠռսճռձ չժ՜հճսդՠ՜ձռ, աճջ ՜շ՜ձլզձձ 

՜շձճսձ զ Պՠպջճո — Ն՜ը ի՜ո՜ջ՜ժ՜ռ ՜ո՜ռ Քջզո-

պճո. Դճստ բտ ՜խ հՠջժջզ... 

2. 227՜—8՝ ԺԵ. Վ՜ոձ Հ՜հճռ ՠժՠխՠռսճհձ, ազ 

ի՜ս՜ո՜ջ բ Հշճչկ՜հ ՠժՠխՠռսճհձփ Ես Եվՠոճո, ճջ 
՜հեկ ՜ձյ՜պճսբ Յճսձ՜ռ չ՜ոձ ի՜կ՜յ՜պճսդՠ՜ձ 
՜շ՜տՠէճռձ կՠջ — Ես ՜ջ՟, ՠդբ ՜ոՠձ հճհձտ ՠս իշճչկ՜-

հՠռզտ... 

3. 228՝—31՝ ԺԶ. Խջ՜պ ՜շ ճսխխ՜վ՜շ ի՜ս՜-

պ՜ռՠ՜էոձ — Ըձժ՜է՜հ ձճս՜ոպո Կզջ՜ժճո ՠս Յճչ-

ի՜ձձբո չ՜ջ՟՜յՠպ աձ՜կ՜ժ իջ՜կ՜ձզ... 

4. 231՝—2՜ ԺԷ. Ահէ չ՜ոձ ճջճհ ՞ջՠռբտձ ՜շ կՠա, 

դբ ՜ոՠձ ձճտ՜. Յճջե՜կ կժջպՠձ աճտ ճմ բ յ՜ջպ կՠ-
շճձՠէ ժ՜կ ի՜խճջ՟ՠէ ՠս յ՜ջպ բ ՜ոՠէ. Եո կժջպՠկ 
ատՠա — Աշ՜նզձ ՜շ՜ջժճսդզսձ ՟ճռ՜, ճջ ՜ոՠձ, դբ. Ոմ բ 

յ՜ջպ կՠշճձՠէ ակժջպՠ՜էձ... 

5. 232՜—3՜ ԺԸ. Ահէ չ՜ոձ ՜հձ ՝՜ձզձ, ճջ ՜ոՠձ 

ձճտ՜, դբ յ՜ջպ բ ՜ոՠէ. Եո կժջպՠկ ատՠա, ՠս ճմ բ 
յ՜ջպ ՜ոՠէ, դբ Մժջպզ ՜ձճսձ Հրջ ՠս Ոջ՟ճհ ՠս Հճ՞-
սճհձ Սջ՝ճհ — Աշ ՜հ՟ յ՜պ՜ոը՜ձՠկտ ՜հոյբո, ՠդբ 

Տբջձ կՠջ իջ՜կ՜հՠ՜ռ... 

6. 233՜—4՜ ԺԹ. Աշ ՜հձ, ճջ ՜ոՠձ, դբ. Տբջձ զ 

չՠջձ՜պճսձձ աի՜ռձ ճջզղ ՠպ ՠս ա՝՜ե՜ժձ ճջզղ ՜-

շ՜ձռ կժջպՠէճհ ՠս աՅճս՟՜հզձ կզ՜հձ ՠդ՜ռ զ ՞զձզձ 
— Աշ ՜հ՟ յ՜պ՜ոը՜ձՠկտ ՜հոյբո. Ն՜ը ՠս ՜շ՜նզձ 

ա՜հո... 

7. 234՜—5՝ Ի. Իոժ ՠջջճջ՟ ՜շ՜ջժճսդզսձ ՟ճռ՜, 

ճջ ՜ոՠձ. Պ՜ջպ բ նճսջ ՜ջժ՜ձՠէ զ ոճսջ՝ ըճջիճսջ՟ձ 
— Աշ ՜հ՟ յ՜պ՜ոը՜ձՠկտ ՠս ՜ոՠկտ ՜հոյբո. Եդբ յ՜-

պ՜ջ՜՞ձ... 

8. 235՝—7՜ ԻԱ. Ահոճսիՠպՠս ՠժՠոռճստ զ մճջ-

ջճջ՟ ՝՜ձձ, ճջ ՞ջՠ՜է բզտ չ՜ոձ ՝զջժ՜դճսջզձ — Ես 

յ՜պ՜ոը՜ձ՜պջՠռճստ ՜հոյբո, ՠդբ. Զ՝զջժ՜դճսջձ ճմ 

Տբջձ... 

9. 237՜—8՜ ԻԲ. Աշ իզձ՞ՠջճջ՟ ՝՜ձձ, ճջ ՜ոՠձ, 

դբ. Հ՜հտ աՠրդձ ըճջիճսջ՟ձ հՠժՠխՠռսճհ ճմ ՞զպՠձ ՠս 
աՠրդձ կ՜իամ՜վ կՠխտձ — Աշ ՜հ՟ յ՜պ՜ոը՜ձՠկտ 

ձճռ՜ ՠս ՜ոՠկտ, դբ. Ոմ բ յ՜ջպ... 

10. 238՜—9՝ ԻԳ. Իոժ չ՜ոձ Զ՜պժզձ ՠս Ծձձ՟ՠ-

՜ձձ, ճջ ՠջզժճսձձ էճսթ՜ձՠկտ — Ահոյբո ՞զպ՜ոնզտ 

հ՜շ՜ն՜՞ճհձ ՜շ՜տՠ՜էտձ ՠս ոճսջ՝ ի՜հջ՜յՠպտձ... 

11. 239՝—41՝ ԻԴ. Ես ՜շ ՝՜ձձ, ճջ ՜ոՠձ դբ. 

Ք՜ի՜ձ՜հտ աըճոպճչ՜ձճսդզսձձ ՜շձճսէձ ճմ ՞զպՠձ 
ՠս ճմ ա՟ՠխձ ՟ձՠէ կՠխճսռՠէճհձ — Աշ ՜հ՟ յ՜պ՜ոը՜-

ձՠկտ, դբ. Խճոպճչ՜ձճսդզսձ... 

12. 241՝—4՜ ԻԵ. Իոժ չ՜ոձ ՜հձ ՝՜ձզձ, ճջ ՞ջՠ-

՜է բզտ, դբ ՜ոՠձ. էճժ կ՜ջ՟ բջ զ ը՜մզձ ՠս ՜ջպ՜տո ՠ-
է՜ձբջ զ՝ջՠս ՜կՠձ՜հձ կ՜ջ՟ — Աշ ՜հ՟ յ՜պ՜ոը՜-

ձՠկտ, դբ. Աձ՞ճոձՠէզ ժզջտ... 

13. 244՜՝ ԻԶ. Իոժ չ՜ոձ Ծձձ՟ՠ՜ձձ, աճջ ձճտ՜ 

զ ՟ՠժպՠկ՝ՠջզ ԻԵ (25) պօձՠձ, զոժ կՠտ զ հճսձվ՜ջզ 



 

Զ—ձ — Վ՜ոձ ՜հձճջզժ Ղճսժ՜ո հ՜հձ՜յբո ժճս՞ջբ հզս-

ջճսկ հԱսՠպ՜ջ՜ձզձ... 

14. 244՝—6՝ ԻԷ. Խջ՜պ Ս՜ջժ՜ս՜՞ չ՜ջ՟՜յՠ-

պզ — Ոջտ կճէճջՠ՜էտ ՠձ զ դճսճհձ ՝՜աճսկ ՜ձ՞՜կ ն՜-

ձ՜ձ... 

15. 246՝—9՝ ԻԸ. Սժզա՝ձ ՠս յ՜պծ՜շ գձդՠջռճ-

ս՜թզձ զ Յ՜ժճ՝՜հ ՜ո՜ռՠ՜է — Յՠպ ի՜կ՝՜շձ՜էճհձ 

Տՠ՜շձ կՠջճհ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ... 

16. 249՝—50՜ ԻԹ. Հ՜ջռճսկձ. Է՛ջ ճկ՜ձտ ՜սճսջո 

Ախճսի՜ռզռձ ճսպՠձ զ ի՜հճռ ՠս ճկ՜ձտ՚ ճմ — Պ՜պ՜ո-

ը՜ձՠկտ ՜հոյբո. Զզ հճջե՜կ դ՜՞՜սճջձ Յհճսձ՜ռ Հՠ-

ջ՜ժէ... 
Զ. 250՜—91՝ [Բ՜ձտ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ Ահ՞ՠժռսճհ] 

1. 250՜—1՜ Լ. Սճսջ՝ չ՜ջ՟՜յՠպզձ Վ՜ջ՟՜-

ձ՜հ Խջ՜պ — Ես ՜ջ՟, ՝՜աճսկ ՜ձ՞՜կ ըճջիՠռ՜հ ճխճջ-

կՠէզո Վ՜ջ՜՟ձ, ճջ Մ՜ջճսդ՜հճհ... 

՜. 251՜—5՝ Վ՜ոձ Ժ չ՜ծ՜շ՜ժ՜ձ՜ռձ, ճջ ՠձ 

կ՜ջ՟զժտ ՜ղը՜ջիզո ՜հոճջզժ — Ես ՜ջ՟, ՜ի՜ Ժ չ՜-

ծ՜շ՜ժ՜ձ ՠժՠ՜է... 

՝. 255՝—8՜ Նճջզձ. Վ՜ոձ իյ՜ջպճսդՠ՜ձ — 

Մՠթ ՠս ՜ձՠաջ՜ժ՜ձ... 

՞. 258՝—60՝ Նճջզձ. Վ՜ոձ ճը՜ժ՜էճսդՠ՜ձ — 

Աի՜ ՞՜ա՜ձ ՟՜շձ՜՟բկ... 

՟. 260՝—3՜ Նճջզձ. Վ՜ոձ էՠաճս՜ձճսդՠ՜ձ ՜-

ո՜ռ — Աի՜ ճջ՟ՠ՜ժտ ի՜ո՜տ... 

ՠ. 263՜—5՝ Նճջզձ ծ՜շ Վ՜ոձ հճջճչ՜հձ՜կճէզ 

— Ոի դբ տ՜ձզ կՠթ ժճջճսոպ բ... 

ա. 265՝—70՜ Նճջզձ ՜ո՜ռՠ՜է Վ՜ոձ աջժ՜ձ՜ռ 

— Ոչ եճխճչճսջ՟տ Աոպճսթճհ... 

բ. 270՜—2՝ Նճջզձ. Վ՜ոձ ղձճսդՠ՜ձ ՜ո՜ռՠ՜է 

— Վ՜հ ՜կՠձ՜հձ կ՜ջ՟ճհ ճջտ ՠժզձ... 

գ. 272՝—5՝ Նճջզձ. Վ՜ոձ ժ՜ը՜ջ՟ճսդՠ՜ձ ՜-

ո՜ռՠ՜է — Աի՜ ըճջըճջ՜պ ժճջոպ՜ժ՜ձ... 

դ. 275՝—80՜ Նճջզձ. Վ՜ոձ ՜ձախնճսդՠ՜ձ ՜-

ո՜ռՠ՜է — Ակՠձ՜հձ ՝ՠջ՜ձճչ չ՜հ բ կՠա... 

ե. 280՜—5՜ Վ՜ոձ ՟՜ջլզ ՠս ՜յ՜ղը՜ջճսդՠ-

՜ձ. ձճջզձ ՜ո՜ռՠ՜է ըջ՜պ ոճսջ՝ չ՜ջ՟՜յՠպզ 
Վ՜ջ՟՜ձ՜հ — Եժ՜հտ ճջ՟զտ կ՜ջ՟ժ՜ձ... 

2. 285՜—91՝ Վ՜ջ՟՜յՠպզձ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ Վ՜ոձ 

՜ձտճսձ ճջ՟՜ձռձ — Եժ՜հտ ՜ոպ՜ձօջ զ կզ՜ոզձ... 

Է. 292՜—319՜ Գջզ՞ճջզ ՜ղ՜ժՠջպզ Յճի՜ձձճս 

Ոջճպձՠռճհ տ՜ն իշՠպճջզ, ՜ղը՜պ՜ոզջՠ՜է զ Լճսթճս-
կձ Պ՜ջ՜յկ՜ձռ ոջ՝ճհձ Կզսջխզ զ ըձ՟ջճհ ճսկՠկձ 
՝՜ձ՜ոզջզ Գբճջ՞ՠ՜հ ձճջ[զձ] ի՜ջ՜ա՜պզ — Հ՜ջռ. 

Զզ՛ձմ բ, ճջ ՜ոբ. Պ՜պծբձփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Պ՜պկճսդզսձ 

ժ՜կ րջզձ՜ժ... 

Ը. 319՜—30՜ Մՠթ ջ՜՝ճսձ՜յՠպզ Յճի՜ձճս Ո-

ջճպձՠռճհ ՜ո՜ռՠ՜է զ ՝՜ձ ՜շ՜տՠէճհձ Պրխճոզ, ճջ 

՜ոբ. Մ՜ջ՟ճչ ՠխՠս կ՜ի ՠս կ՜ջ՟ճչ հ՜ջճսդզսձ — Աոբ 

ճկձ զ ոջ՝՜ա՜ձզռձ ՟՜ոճսռ... 

Թ. 330՜—2՜ Գջբ ոճսջ՝ձ Կզսջՠխ Վ՜ոձ Տՠ՜շձ 

կՠջճհ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ, դբ ՠժ՜ռ կձ՜ռ ճջ զձմ բջձ 
ՠս ՠխՠս ճջ զձմձ բջփ Ահոկ ՝՜ձզ ՠս ՜կՠձ՜հձ իճ՞բէզռ 
ի՜ջտ չժ՜հՠռզձ — Պ՜ջպ բ կՠա, ճջտ ծղկ՜ջպճսդՠ՜ձ 

ՠկտ ՜ղ՜ժՠջպտ... 

Ժ. 332՜—40՜ Յ՜խ՜՞ո կ՜ձժ՜ձռ ՜շ զ ժջդճս-

դզսձ ՠս չ՜ջեճսկձ զ ժջօձո տջզոպճձՠճսդՠ՜ձ — 

(Ա—Ժ) — Հ՜ջռ. Դճս տջզոպճձՠ՜հ ՠոփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. 

Նղ՜ձ՜ժ բ ա՜հձճոզժ... Իոժ ՜ձ՝՜ձտ ռ՜ձժճսդզսձ, ՝՜ջ-

ժճսդզսձո: 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

34՜ Փ՜ՙշտ...փ Ես ՜ջ՟, զ դճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձո կՠ-

ջճսկ Հ՜հժ՜աՠ՜ձ ոՠշզ ՌՃԾԵ (1706) ՜կզձ, ՠո՚ ձճ-

ս՜ոպ ՠս դ՜ջկ՜պ՜ջո Յճչոբվ ՜ձճս՜կ՝ ՠսՠդ չ՜ջ՟՜-

յՠպո, ճջ ՠկ ՜ղ՜ժՠջպ ջ՜՝ճսձզ ՠս ոջ՝՜ա՜ձ Յ՜ժճ՝ 

չ՜ջ՟՜յՠպզձ չՠջ՜վճըՠռՠէճհձ ՜շ Քջզոպճո՚ զ հճհոձ 

՜կՠձՠռճսձփ Իոժ ձ՜ջ՟ՠձզո Աոպճսթճհ, ՠո՚ չՠջճհ՞ջՠ՜է 

պժ՜ջո իճ՞ճչ, ճջ ՠխՠս ղձճջիրտձ Քջզոպճոզ ժ՜ջ՞ՠ՜է 

չՠջ՜պՠոճսմ ոճսջ՝ ՜դճշճհո Սճսջ՝ Սպՠվ՜ձձճոզ չ՜-

ձզռ, ճջ զ կ՜հջ՜տ՜խ՜տձ Աոպ՜յ՜պճս, ազ ժ՜ջզ գխլ-

կ՜կ՝ ՠս վ՜վ՜ժ՜ձրտ զ ի՜է՜է ՜ջ՟ՠ՜ձռ զկճռ ոպ՜-

ռ՜հ ա՜հո Յ՜ծ՜ը՜յ՜պճսկ ոջ՝ճհձ Գջզ՞ճջզ կՠջճհ 

Լճսո՜սճջմզ ՞զջտո ՠս ՜հէ Ժճխճչ՜թճս ՜ոպճս՜թ՜՝՜-

ձճսդՠ՜ձ ՞զջտո, ճջ ՠձ զ կզ ժ՜ջզ ՠս պվզ ՠս ճջյբո, ճջ 

ժ՜ զ ժ՜ջ՞ ռ՜ձժզձ ՞ջՠ՜էփ Յ՜խ՜՞ո ճջճհ, ըձ՟ջՠկ 

ի՜ջռ՟ ոջ՝՜ա՜ձզռ ՠս ՜խՠջոՠկ հՠխ՝՜ջռ՟ կ՜տջ՜՞ճս-

ձզռ, ազ հճջճսկ ՜սճսջ ՠս ե՜կ՜ձ՜ժզ, ճջ յ՜պ՜իզտ՟ 

ա՜հո Յ՜ծ՜ը՜յ՜պճսկ ոջ՝ճհձ Գջզ՞ճջզ կՠջճհ Լճսո՜-

սճջմզ ՞զջտո ՜շ զ պՠոճսդՠ՜կ՝ ժ՜կ գձդՠշձՠէճչ ՠս 

ժ՜կ ՞՜խ՜վ՜ջՠէճչ, հզղՠոնզտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խրդո 

լՠջ ազո՚ չՠջճհ՞ջՠ՜է թՠջճսձզ Յճչոբվ վ՜խՠջ՜հո, ՠս 

ակ՜ջկձ՜սճջ թձօխոձ զկ՚ Ասՠպզոձ ՠս Մ՜ջզ՜կձ ՠս 

հՠխ՝՜ջռձ զկ՚ Հ՜հջ՜յՠպզձ, Ոի՜ձզոզձ, Վ՜ջ՟՜ձզձ 

ՠս ՠջժ՜կ՝տ ոձճսռՠ՜է աճսոճսռզմոձ զկ, ճջ ՜շ Աոպճս՜թ 

ՠձ վճըՠռՠ՜է կզճչ Հ՜հջ կՠխ՜հզս հզղՠոնզտփ Ես ճջ ՜-

շ՜պձ բ զ պճսջո ՝՜ջՠ՜ռ Քջզոպճո Աոպճս՜թձ կՠջ, 

լՠա հզղճխ՜ռ՟ ՠս կՠխ՜ռ դճխճսդզսձ ի՜հռճխ՜ռ՟ ՠս կՠա 

հզղՠռՠէճռո, ճխճջկՠոռզ զ կզսո ՜ձ՞՜կ ՞՜էոպՠ՜ձձ զս-

ջճհ ՜ջե՜ձզո ՜ջ՜ոռբ, էոՠէ ազսջ ՠջ՜ձ՜սՠպ ՠս տ՜խռ-

ջ՜է//(341՝)ճսջ ՝՜ջ՝՜շճհձ, ճջ ՜ոբ հ՜ն՜ժճխկՠ՜ձ ՟՜-

ոճսձ...փ Գջՠռ՜ս Յ՜ծ՜ը՜յ՜պճսկ ՞զջտո զ ՞զսխ՜տ՜-

խ՜տձ Շրշրդ, լՠշ՜կ՝ վձճսձ Ս՜ջ՞զո ՞ջմզ՚ ճջ՟զ ՞ճ-

էճչ պբջ Բ՜՞՜ջ՜պզփ Ոչ գձդՠջռճխտ ՜ո՜ռբտ. Ոխճջկզ 

՞ջճխզձ ՠս ոպ՜ռճխզձ ՜կՠձ՜հձզփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 8՝, 126՝, 211՝, 228՝, 339՝ Յզոճսոզ 

Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Յճչոբվ չ՜ջ՟՜յՠպ. դվզձ ՌՃԽԶ 

(1697)փ 
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Մճըջ՜դ՜խ ՞զսխ (Բ) ԺԶ — XVI (Ա) 

 ԺԷ — XVII (Բ) 

ԳՐԻՉ՚ Ս՜ջ՞զո (Ա)փ ՍՏԱՑՈՂ՚ Գջզ՞ճջ (Ա), Մճըջ՜դ՜խ՜հ 
եճխճչճսջ՟ (Բ)փ 

ԹԵՐԹ՚ 542փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԻԱ(= Ի)×8 (Ա, Բ, Ե—Զ, ԺԴ 7, Թ 9, 
ԺԵ 8) + ԻԲ(=ԻԱ)—ԾԴ(=ԾԳ) (Ա—ԻԳ)×12 (ԽԳ(=ԺԳ), ԾԳ(= ԻԳ 
10)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, ՜ջՠսՠէհ՜ձփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 31,5×22,5փ ԳՐՈՒ-
ԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 34 (1—152), 38(153—542)փ 
ԿԱԶՄ՚ ոՠս ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ղՠջպ՜ա՜ջ՟ 
ժպ՜ս, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

                       

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 153՜, 
212՝փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմ-
ձ՜՞զջ. ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճսձ՜ռ՜թ դ՜ձ՜տզ ծ՜յ՜խճսկ 222՜, 
ռՠռ՜ժՠջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ չձ՜ոճս՜թ, Ա վՠխժգ՚ կժձժՠջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 1՜—542՝ [Յ՜հոկ՜սճսջտ] 

Տՠո լՠշ. 1511, 1՜—607՜. 1/մզտփ 2/2՜՝ (ոժ. դ՜վճ-

ս՜թ.«/// ՠս պՠոՠ՜է աձ՜ ՜շզսթճսձ ՜ն դ՜դ՜զսձ ճջյբո 

ոյճսձժ՜ս ոջ՝բջ ատջպճսձո...» մզտ՚ «չժհ՝. ո՝. Լ՜սջՠձպզճ-

ոզ»)փ 3/2՝ (մզտ՚ «չժհ՝. Պՠխզ՞՜հ ՠս Փզխ՞՜հզ՟՜հ», «չժհ՝. 

ո՝. Մ՜ջդզձ», «Ոձճջ՜պճս» ՝՜ռզ չՠջնզձզռո կձ՜ռՠ՜էգ 

պՠո § 4): 4/2՝—3՝ (մզտ՚ «Լճսո՜սճջզմձ կՠջ ոճսջ՝ձ Գջզ-

՞ճջ...»)փ 5/3՝—6՜փ 6/6՜՝, 1՝՜ (դՠջդ բ գձժ՜թ. 6՝ «...հճջ-

ե՜կ ՟՜ջլՠ՜է ի՜հՠռ՜ս զ ձճո՜ ՠպՠո աձ՜ թՠջճսձզ ՞ՠ-

խՠռ///»փ Ն՜ՠս՚ «չժհ՝. Դզճկզ՟ՠ՜, չջն. «///կ՜ձ՜ժ՜պ՜ջ ՜-

շ՜տՠ՜ռ ա՜սջ՜ժ՜ձո ազ պ՜ջռՠձ աոճսջ՝ձ զ Նզժզ՜...»)փ 

7/7՜—8՜փ 8/8՜—9՝փ 9/9՝—11՜փ 10/11՜՝ (մզտ՚ «չժհ՝. Ա՞՜-

դճձզժճոզ». պՠո § 12փ «Յ՜հոկ՜սճսջ պ՜սձ բ Ս՜կճսեէզ կ՜ջ-

՞՜ջեզձ ճջ՟սճհձ Եխժ՜ձ՜ ՠս Աձձ՜զ ՞ջՠ՜է բ զ ՞զջո Ա Թ՜-

՞՜սճջճսդՠ՜ձձ», ՜հոտ՜ձ)փ 11/11՝—3՜փ 12/13՜—4՝փ 

13/14՜ (մզտ՚ «հղպժ. Լՠսջպճոզ» «պրձ ո՝. Սպՠվ՜ձճոզ Ոսէ-

ձՠռսճհ»)փ 14/14՝—5՜ (մզտ՚ «Դ՜ձզբէ կ՜ջ՞՜ջբձ բջ զ ռՠխբձ 

Յճս՟՜հ...»)փ 15/15՜՝ (մզտ՚ «Սճսջ՝ձ Ա՝ճս՟զկճո բջ տջզոպճ-

ձՠ՜...». պՠո 18՝ հ՜սՠէՠ՜է՚ 15՝—6՝ «Յ՜հոկ՜սճսջ չժ՜հճս-

դզսձ Ադ՜ձ՜ոզ...», 16՝. «Յ՜հոկ՜սճսջ ՠս աՠջժճսո թ՜շ՜հո 

ՠջ՜ձՠէսճհձ Խ՜ձդճսղզ...»)փ 16/16՝—8՝փ 17/18՝—20՝ (հ՜սՠ-

էՠ՜է՚ 79՝ «Յ՜հոկ՜սճսջ Ապջձՠջոՠիզ...», 20՜՝ «Աձպզճտ՜հ 

՝եղժզ»)փ 18/20՝—1՝ (մզտ՚ «Ապջձՠջոՠիզ», «Աձպզճտ՜հ ՝եղ-

ժզ», պՠո § 17. «հ՜սՠէՠ՜է՚ 21՜՝ «Յ՜հոկ. Վ՜ջտ ՠջ՜ձՠէսճհձ 

Ոձՠոզկ՜՚ ճմ ՜ղ՜ժՠջպզձ Պ՜սխճոզ...»)փ 19/21՝—2՜փ 

20/22՜—3՜ (մզտ՚ «Յ՜հոկ. Ապջձՠջոՠիզ». պՠո § 17)փ 

21/23՜՝ (մզտ՚ «Գճչՠոպ Աոպճս՜թ՜թձզ»)փ 22/24՜—5՝ (ՠ-

պՠս՜շ՜նճսդհճսձ)փ 23/25՝—6՝փ 24/26՝—7՝ (մզտ՚ «Ի ոկզձ ՜-

սճսջ հղպժ. ի՜ս՜պճհ զ Պ՜ձվզսէ», «չժհ՝. Ադ՜ձ՜ոզ ՠս Խ՜ձ-

դճսղզ». «Ի ոկզձ ՜սճսջ աԲ թ՜շ՜հոձ Խ՜ձդճսղզ...» չՠջնզձ 

ՠջժճսոգ պՠո § 15)փ 25/27՝—9՜ (մզտ՚ «Ես ՜ջ՟ էճս՜ջճստ, իճ-

չզստ...»)փ 26/28՜—9՜ (մզտ՚ «հղպժ. ժ՜պ՜ջկ՜ձ Զ՜տ՜ջզ՜՚ 

ի՜սջձ Յճչ՜ձձճս...»)փ 27/29՜—30՜ (մզտ՚ «հղպժ. ժ՜պ՜ջկ՜ձ 

ԵՌ ժճսո՜ձ՜ռձ...» հ՜սՠէՠ՜է՚ 29՝—30՜ «Յ՜հոկ. ԺԳ Մ՜ջպզ-

ջճո՜ռձ, Փ՜շոպՠճոզ տիձ. ՠս Բզ՝՜ ո՜ջժ՜ս՜՞զ...»)փ 28/-

մզտ (վը. 30՜՝ «Վժ՜հճսդզսձ ոջ՝ճհ չժ՜հզձ Քջզոպճոզ Սճաճ-

ձզ», 30՝ «Յ՜հոկ. Եվոզտճոզ»)փ 29/30՝—1՝փ 30/40՝—2՜ 31՝ 

«Վժհ՝. ոջ՝. Սզսշճչզ չժ՜հզձ»փ 31/32՜՝ (մզտ՚ «չժհ՝. Դզճ՟ճ-

ջ՜հ ՠս Դզկ՜հ» պՠո § 32)փ 32/մզտ, վը. պՠո § 31. 32՝—3՜, 

33՜—5՝փ 33/35՝ («...՟՜ջլճսռ՜ձբջ ակճէճջՠ՜էոձ ՠս ի՜ոպ՜-

պբջ աի՜ս՜պ՜ռՠ՜էոձ ՠս ճսոճսռ՜ձբջ///» ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ 

34/36՜—8՝ (ոժ. դ՜վճս՜թ.»///աչՠռ ՜սջ ղ՜՝՜դճսձ յ՜իբջ 

ՠս ժզսջ՜ժեբ զ ժզսջ՜ժբ...», մզտ՚ «Աոպ՜ձ՜սջ ի՜ծճհ դճսՠռ՜ս 

կՠա...»)փ 35/մզտփ 36/39՜՝ (մզտ՚ «չժհ՝. Եսվզկզ՜ ժճսոզձ» 

պՠո 39՝—40՜ «Յհոկ. ժ՜պ՜ջՠռ՜ս Կճսշձՠէզճո ՜հջ թՠջճս-

ձզ» պՠո 40՜՝ «հղպժ. ո՝. կ՜ջպզջճո՜ռձ ճջ ՠխՠձ զ Մ՜իկՠ-

պ՜հ...»)փ 37/մզտփ 38/40՝—2՜ (մզտ՚ վը. պՠո § 30)փ 

39/42՜՝ (հ՜սՠէՠ՜է՚ 42՝ «հղպժ. Աջզ՜՟ճձՠ՜ աճջ Մ՜ջզ՜կ 

՜ձճս՜ձՠձ»)փ 40/43՜—4՝ (էջզս, հ՜սՠէՠ՜է՚ 44՜՝ «չժհ՝. ոջ՝. 

Տջճվզկ՟ճջզ, Մզձ՟ճ՟զ, Ս՜՝՜դզ՜ձ՜» Ա՝ «չժհ՝. Պ՜յ՜-

ձճսձ»)փ 41/44՝—6՜ («... ՠս պՠո՜ձբ զ իՠշճսոպ ՠխնՠջճս կզ 

/// ձ՜ը՜ըձ՜կճսդՠ՜կ՝ձ ժ՜ձ՞ձՠ՜ռ աըճջ՜ձ զսջ...» դՠջդ 

գձժ՜թփ Յ՜սՠէՠ՜է՚ 45՝—6՜ «Յ՜հոկ պ՜սձ բ Մ՜տոզկճոզ ՠս 

Թբճ՟ճպՠ՜»փ 42/46՜ (մզտ՚ «Վժհ՝. Աջզ՜՟ճձ՜հ» պՠո §39, 

(42՝), «չժհ՝. Պ՜յ՜ձճսձ» պՠո §39 (44՝), «Յ՜հոկ ՜սճսջ 

հղպժ. ՜սՠջկ՜ձձ Ակդ՜հ»)փ 43/46՜—7՝փ 44/47՝—8՝ (մզտ՚ 

«հղպժ. ժճպճջՠէճռձ զ պ՜ծժ՜ռ Յճսձ՜ռ տջզոպճձբզռ» հ՜սՠէՠ-

՜է՚ 48՜՝ «չ՜ջտ ՠջ. Պ՜սխճոզ ՠյզոժճյճոզ»)փ 45/48՝—51փ 

46/մզտ (վը. 51՜՝ «չժհ՝. ո՝. ՠյո. Դճո՜») կզ՜հձ 51՝ 

«չժհ՝. ո՝. Ա՞՜դճժխ՜հ»փ 47/51՝—2՜փ 48/52՜—3՝ (մզտ՚ «Ի 

ոկզձ ՜սճսջ ի՜ձ՞ՠ՜ս զ Քջզոպճո... ժ՜հոջձ Յճսձ՜ռ Մ՜ձ-

ւՠէձ»)փ 49/53՝—4՜ (ՠպՠս՜շ՜ն, մզտ՚ «Յ՜հոկ. պ՜սձ բ ոջ՝. Ե-

խզղբզ» պՠո §50)փ 50/54՜—5՜փ («Յ՜հոկ՜սճսջ պ՜սձ բ ոջ-

՝ճհձ Եվոզտզճոզ զ վ՜շո Քջզոպճոզ, ճջ բ ՜սջիձՠ՜է հ՜սզպՠ-

՜ձ». ՜հոտ՜ձփ Չզտ՚ «Յ՜հոկ. պ՜սձ բ ո՝. Գբճջ՞ՠ՜հ ա՜սջ՜չ՜-

ջզձ»)փ 51/մզտ (վը 55՝—6՜ «Գզսպ ձղը՜ջ՜ռ ոջ՝ճհ 

Զ՜տ՜ջՠ՜ ի՜ւջձ Հճչ՜ձձճս  Մժըջպմզձ ոջ՝ճհձ Պ՜ձպ՜էՠսճ-

ձզ»փ 52/մզտ (վը. 56՜՝ «Վժհ՝. ո՝. Աձ՜ձզ՜հզ Դ՜կ՜ոժճոզ 

ՠյո.», 56՝ «Յ՜հոկ. պ՜սձ բ ո՝. Թբճ՟ճջճոզ»)փ 53/մզտ (պՠո 

§52)փ 54/56՝—8՜ (հ՜սՠէՠ՜է՚ 58՜ «Յ՜հոկ. պ՜սձ բ ոջ՝ճհձ 

Պ՜վձճպզճոզ»)փ 55/58՜—60՜ (մզտ՚ «չժհ՝. Դզճձզոճո Ա-

ջզոյ՜՞՜ռճհձ», «Յ՜հոկ. հղպժ. ո՝. Կզջ՜ժճոզ» հ՜սՠէՠ՜է՚ 

60՜ «Յ՜հոկ. հղպժ. ՠջ. Ռճկ՜ձճոզ ՠջ՞ՠռճխզ»)փ 56/60՜—1՝ 

(հ՜սՠէՠ՜է՚ 61՝ «Յ՜հոկ. չժ. ո՝. Մ՜կՠէպՠ՜ ՠս ի՜սջ չ՜ձզռձ՚ 

Զճ՝ՠ՜», «Յ՜հոկ. պ՜սձ բ Մզտ՜հբէզ ի՜սջ չ՜ձ՜ռձ Զճ՝զ՜ ՠս 

ԼԶ (36) ժջ՜սձ՜սճջ՜ռձ»)փ 57/62՜՝ (մզտ՚ «Ես ՜ջ՟, ազ՛՜ջ՟ 

՞ճչՠոռճստ ա՜հձ...», հ՜սՠէՠ՜է՚ 62՜ «Վժհ՝. ո՝. ՜շ՜տ. Թճս-

կ՜հզ»)փ 58/62՝—4՜փ 59/64՜՝ (մզտ՚ «չժհ՝. Յճ՝ՠձպզճոզ ՠս 

Մ՜տոզկճոզ...», պՠո §60 «Յ՜հոկ ՠջ. ժ՜ձ՜հտձ Զզձպճէզ՜ 

ՠս Փզէճձզպ՜...»)փ 61/65՝—7՜ (ոժ. «Սգջ՝ճսիզձ Եխզո՜՝ՠդ՚ 

ժզձ Զ՜տ՜ջզ՜հզ...». հ՜սՠէՠ՜է՚ 66՜ «Յ՜հոկ. չժհ՝. ո՝. Ես-

խ՜կ՝զճոզ ՠս տՠշձ զսջճհ՚ Եսխ՜կ՝ՠ՜...», 66՝—7՜ «Յ՜հոկ. 

ժ՜պ՜ջ. ո՝. չժ. Մ՜ջժճո ՠս Սպՠվ՜ձճո): 62/67՜ (մզտ՚ 

«Յ՜հոկ. չժհ՝. ո՝. Տ՜ջ՜՞ջճոՠ՜ձռ» պՠո § 63, հ՜սՠէՠ՜է՚ 

67՜ «Յ՜հոկ. ո՝. Թբճ՟ճջճոզ Ախՠտո՜ձ՟ջ՜ռսճհձ...»)փ 63/մզտ 

(վը. 67՜—8՜ «Վժհ՝. ո՝. չժ. Պջճյճոզ, Տ՜ջ՜՞ճոզ ՠս Աձ-

՟ջճձզժճոզ»)փ 64/մզտ (վը. 68՜—71՜ «Վժհ՝. ոջ՝. Գջզ՞ճջզ 

Հ՜հճռ Լճսո՜սճջմզձ ՠս Եէձ զ Վզջ՜յբձ ՠս հզղպժ. Կ՜ջյճոզ 

ՠս ՜հէ ոջ՝ճռ», 70՝—1՜ «Յ՜հոկ. չժհ՝. ո՝. Կ՜ջյճոզ...», 

71՜ «Յ՜հոկ. ժ՜պ՜ջ. ո՝. չժ՜հտձ Ախ՝զճձ. Ախՠտո՜ձ՟-

ջճո...»)փ 65/մզտ (վը. 71՜՝ «Վժհ՝. ո՝. Դճսկձզձՠ՜, ՠս պ՜սձ 

բ Ս՜՟զձճոզ ՠյո. ՠս Կ՜էզոպճպզ», 71՝ «Վժհ՝. Ս՜՟զձճո ՠ-

յո.»)փ 66/71՝—2՝փ 67/72՝—3՝փ 68/73՝—5՝ (հ՜սՠէՠ՜է՚ 73՝ 

«Ոչոբ կ՜ջ՞՜ջբզձ պ՜սձ»)փ 69/75՝—6՝ (մզտ՚ «Յ՜հոկ հղպժ. 



 

ո՝. Աձ՟ջճձզժճոզ», «Ի ոկզձ ՜սճսջ Վ՜ջճո... ժ՜պ՜ջՠ-

ռ՜ս»)փ 70/76՝—7՝ (մզտ՚ «Յ՜հոկ. չժհ՝. Աջպՠկ՜հ» պՠո 

71...«Ի ոկզձ ՜սճսջ ժ՜պ՜ջՠռ՜ս... Աձ՜ոպ՜ոզ՜ ոջ՝ճսիզ», 

հ՜սՠէՠ՜է՚ 76՝—7՝ «Յ՜հոկ հղպժ. ՠջ. Աձվզէճտ՜ ՠյո. հԻժճձզ-

ճձճհ»)փ 71/7՝—80՜ (հ՜սՠէՠ՜է՚ 78՜—80՜ «Յ՜հոկ չժհ՝. Աջ-

պՠկՠ՜»)փ 72/80՜—1՝ (հ՜սՠէՠ՜է՚ 81՝ «Յ՜հոկ. ո՝. չժ՜հձ 

Քջզոպճոզ Մ՜ջժճո ՠս Սճժՠջզժճո...»)փ 73/81՝—4՜ (հ՜սՠէՠ-

՜է՚ 84՜ «Յ՜հոկ. ո՝. չժ՜հձ Վ՜ջճո», «Ի ոկզձ ՜սճսջ հղպժ. բ 

Աձ՟ջՠ՜ոզ ժջ՜սձ՜սճջզ»)փ 74/84՜—5՜փ 75/85՜—7՜ (հ՜սՠ-

էՠ՜է՚ 87՜ «Յ՜հոկ. ո՝. կ՜ջպզջճոզձ Քջզոպճոզ Դճկձզ-

ձճո...»)փ 76/87՜՝փ 77/88՜—9՝ (մզտ՚ «Վ՜ջտ ՠս հղպժ. Աձվզ-

էզտճոզ», հ՜սՠէՠ՜է՚ 89՜՝ «Յ՜հոկ. չժհ՝. Հզյՠջզտՠ՜ձռձ ՠս 

Բ՜ջ՟զոճհզ ՠյո.»)փ 78/89՝—90՜ (մզտ՚ «Յ՜հոկ. չժհ՝. ՠջզռ 

ՠխ՝՜ջռձ՚ Կխր՟զճոզ, Աոպՠջզճոզ ՠս Նՠջճոզ...», պՠո § 

81(93՜—4՜) հ՜սՠէՠ՜է՚ 90՜ «Յ՜հոկ. հղպժ. բ ոջ՝. Սճստզ՜ոՠ-

՜ձռձ զ Սճսժ՜սՠպ էՠջզձձ զ Հ՜հո. ՞ջՠ՜է բ չժ՜հճսդզսձ ոճ-

ռ՜ զ Ն՜ս՜ո՜ջ՟զ ԺԷ...» ՜հոտ՜ձ)փ 79/90՜—1՝ (հ՜սՠէՠ՜է՚ 

91՝ «Յ՜հոկ. ի՜ձ՞ՠ՜ս ՠջ՜ձՠէզձ Յճչ՜ձձբո Հճո՜ս՜ռզձ կՠ-

թ՜ս ծը՞ձճսդՠ՜կ՝ ՠս ՜շ՜տզձզ չ՜ջճստ զ էՠջզձձ Հճո՜ս՜ զ 

ժ՜կո Աոպճսթճհ, ճջ բ ՜սջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձ» ՜հոտ՜ձ)փ 

80/91՝—3՜ (ոժ. «Ի ե՜կ՜ձ՜ժզձ հ՜հձկզժ, հճջճսկ ՞՜հզձ ո՝. 

պզժձ՜հտձ...», հ՜սՠէՠ՜է՚ 92՝—3՜ «Յ՜հոկ. չժհ՝. Զՠձճձզ 

ՠյո. ՠս տՠշ. ձճջ՜ Զՠձճ՝զ՜», պՠո § 81, 93՜ «Յ՜հոկ. ժ՜-

պ՜ջՠռ՜ս ոջճչ... ո՝. Աձ՜ոպ՜ոզ՜ զ Հշճչկ...»)փ 81/մզտ 

(վը. 93՜—4՜ «Յ՜հոկ. ՠջզռ ՠխ՝՜ջռձ՚ Կխր՟զճոզ, Աոպՠջզ-

ճոզ ՠս Նՠջճձզձճոզ»: 82/94՜—5՜ (մզտ՚ «Յ՜հոկ. չժհ՝. Մՠ-

ջճոզյճոզ...», «Յ՜հոկ ժ՜պ՜ջՠռ՜ձ Աձպճձզձճո տիհ. ՠս Նզ-

ժզվճշճո...», հ՜սՠէՠ՜է՚ 95՜ «Յ՜հոկ. ոջ՝ճսիզձ Լճսժզ՜...»)փ 

83/95՜—6՜ (մզտ՚ «Աո՜ռՠ՜է ո՝. չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռձ ձՠջ՝ճ-

խՠ՜ձ...»)փ 84/96՝—7՝ (մզտ՚ «Ի ոկզձ ՜սճսջ ՠյզոժճյճոձ 

ցջ՜ձժ՜ռ ոճսջ՝ձ Մ՜ջզձճո» պՠո § 87. 101՜, հ՜սՠէՠ՜է՚ 

97՝ «Յ՜հոկ. ժ՜պ՜ջՠռ՜ձ իջճչ զ տ՜խ՜տզձ Սՠ՝՜ոպզ՜ զ 

Լզժզ՜ձճոբ ՜ջտ՜հբձ ո՝. կ՜ջպզջճոտձ՚ Աժ՜ժզճո, Ես՟ճտոզ-

ճո, Ա՞՜յզճո...»)փ 85/մզտ (վը. 97՝—8՝ «Վժհ՝. Աժՠվոզկ՜ 

ՠյո. ՠս Յճչոՠվ՜ տիհ. ՠս Ահզդ՜է՜ ոջժ.», հ՜սՠէՠ՜է՚ 98՝ 

«Յ՜հոկ ժ՜պ՜ջՠռ՜ս... զ չՠջ՜ ը՜մզձ... Բՠժզձ՟զճո ոջժ.»)փ 

86/մզտ (պՠո § 85, 97՝—8՝, վը. 98՝—100՜ «Յ՜հոկ. չժհ՝. 

ո՝. Կզսջՠձ՜ ՠս չջտ. ՜խ՜ըձճհձ Աոպճսթճհ (Մ՜պջճձ՜»)փ 

87/մզտ (պՠո «86. 98՝—100՜ վը. 100՜—1՜ «Վժհ՝. Պճջ-

վզսջճոզ ՞ճսո՜ձզ», հ՜սՠէՠ՜է՚ 101՜ «Յ՜հոկ. ՠջ՜ձՠէզ ՠյո. 

ցշ՜ձ՞՜ռ Մ՜ջպզձճո...»)փ 88/101՜—2՝ (հ՜սՠէՠ՜է՚ 102՝ 

«հ՜հոկ. ՜ձժ՜ս վճղզ հՠջժձզռ զ Կճոպ՜ձ՟զձճսյ՜սէզո...» 

պՠո § 89)փ 89/մզտ (պՠո § 87, 100՜—1՜ § 88, 102՝ վը. 

102՝—3՜ «Վժհ՝. ո՝. Մՠէ՜ոզյճոզ... Կ՜ոզ՜ձՠ՜ ՠս ա՜ս՜-

ժզձ զսջՠ՜ձռ՚ Աձպճձզ...», հ՜սՠէՠ՜է՚ 103՜ «Յ՜հոկ. ժ՜պ՜-

ջՠռ՜ձ ո՝. չժ՜հտձ Քջզոպճոզ զ Կՠո՜ջզ՜ զ Մ՜տոզկզ՜ձճոբ 

Աձպճձզճո տ՜ի՜ձ՜հ... զ Սժզսդճյ՜սէզո ՠս Քջզոպճոզ 

վ՜շտ...» ՜հոտ՜ձ)փ 90/103՜—4՜ (մզտ՚ «Պ՜պծ՜շտ...», «Տձ. 

Նՠջոբոզ... Մ՜խդ՜ձտ»)փ 91/104՝—6՜ (մզտ՚ «Յ՜հոկ. չժհ՝. 

Բՠժպճջճոզ», «Յ՜հոկ. չժհ՝. ո՝. Սպՠվ՜ձՠ՜հ», պՠո § 92, 

106՜՝փ 92/մզտ (վը. պՠո 106՜՝)փ 93/մզտ (վը. 106՝—7՜ 

«Վժհ՝. ո՝. Մձ՜ո՜ ՠս Յճչի՜ձձճս Ախբտո՜ձ՟ջճս իհջյ. Ո-

խճջկ՜թզ»)փ 94/107՜—8՜ (հ՜սՠէՠ՜է՚ 108՜ «Յ՜հոկ. կ՜ջ-

պզջո՜ռ՜ս ո՝. Բՠդխ՜՝՜դ...»)փ 95/108՝—10՝փ 96/մզտ (վը. 

110՝—2՝ «չժհ՝. ո՝. ՜շ՜տՠէճհձ Փզէզյյճոզ...»)փ 97/112՝—

3՝ (դՠջդ գձժ՜թ. «...Իոժ ո՝. Ա՝զ՝՜ո բջ ո՜ջ/// ՝ճսջ՟ 

ոջ՝ՠ՜հ ավջվճսջձ ՠս յ՜իՠ՜ռ ա՞՜խպ ՜շ՜ձլզձձ...»)փ 

98/113՝—5՝փ 99/մզտ (պՠո § 96, 110՝—2՝ վը. 115՝—8՝ 

«Վ՜ջտ ՠջ. Գջզ՞ճջզ Ստ՜ձմՠէ՜՞ճջթզ, աճջ ՞ջՠ՜ռ ո՝. Գջզ-

՞ճջ Նզսո՜ռզ»)փ 100/118՝—20՜ (ոժ. «Ս՝. Գջզ՞ճջ հճջե՜կ Եէ 

զ Վզջ՜յբձ, էճսո՜սճջՠ՜ռ...», հ՜սՠէՠ՜է՚ 119՝—20՜ «Յ՜հոկ 

չժհ՝. ո՝. Պխ՜պճձ՜», 120՜ «Յ՜հոկ. ժ՜պ՜ջՠռ՜ս... Դՠ-

կՠպջզճո Ա՝ճս՞զձ՜ռզձ...»փ 101/120՜—2՝ (հ՜սՠէՠ՜է՚ 

121՝—2՝ «Յ՜հոկ ո՝. Ռճկ՜ձճոզ», 122՝ «Յ՜հոկ. կ՜ի Ա՝-

՟զճս կ՜ջ՞՜ջբզ»)փ 102/122՝—3՝ (հ՜սՠէՠ՜է՚ 123՝ «հ՜հոկ... 

Բ՜ջխ՜կ թՠջճսձզձ իջճչ ժ՜պ՜ջՠռ՜ս...»)փ 103/123՝—4՜փ 

104/124՜՝ (մզտ՚ «հ՜հոկ. չժհ՝. ո՝. Դ՜ոզճոզ», «հղպժ. բ Ա-

խզյճոզ Սզսձ՜ժՠռճհձ» ձ՜ՠս՚ «Յ՜հոկ. աթՠջճսձզձ Բ՜ջ՜-

խ՜կ հԱձպզճտ Աոճջճռ» պՠո § 102, 123՝)փ 105/124՝—32՝ 

(հ՜սՠէՠ՜է՚ 124՝—5՜ Վժհ՝. Դ՜ոզճոզ կ՜ջպզսջճոզ»)փ 106/-

մզտ (պՠո § 99, 115՝—8՝, վը. 132՝—3՝ «Վժհ՝. ո՝. Կխՠկ՜ 

իհջյ. Հշճկ՜»)փ 107/133՝—5՜ (մզտ՚ «Ոխ՝՜ձտ...» հ՜սՠէՠ՜է՚ 

134՜—5՜ «չժհ՝. ո՝. Պՠպջճոզ Ախՠտո՜ձ՟ջճս իհջյ.», 135՜ 

«Յ՜հոկ. ոջճչ ժ՜պ՜ջՠռ՜ս ո՝. ՠս ժճհո չժ՜հձ Քջզոպճոզ... 

Կ՜պՠջզձեբ՚ ՟ճսոպջ Կճոպ՜ո դ՜՞՜սճջզձ»...» ՜հոտ՜ձ)փ 

108/մզտ (պՠո § 106, 132՝—3՝. վը. 135՜—6՜ «չժհ՝. ո՝. 

վ՜շ՜սճջ. Մզսշժզսշզճոզ ՠս ո՝. Ախզյճոզ Սզսձ՜ժՠռ-

սճհձ»)փ 109/մզտ (պՠո § 108, 135՜—6՜)փ 110/136՜—8՝փ 

111/մզտ (պՠո § 112, 139՝—40՝, վը. 138՝—9՝ «չժհ՝. ո՝. 

Իջզձ՜ջտճոզ ՠս ո՝. Փզէզկճձճոզ»)փ 112/մզտ (պՠո § 113, 

142՝—4՝ վը. 139՝—42՝ «Յղպժ. ո՝. դ՜՞. Տջ՟՜պ՜հ, Խճո-

ջճչ՟ըպճհ, Աղըՠձ պզժձճն, հ՜սՠէՠ՜է՚ 140՝—2՝ «Վժհ՝. ո՝. 

Սպՠվ՜ձձճոզ ձճջ չժ՜հզ», 142՝ «Յհկո. ժ՜պ՜ջՠռ՜ձ կՠթ 

պ՜ձն՜ձ՜ստ չ՜ոձ Քջզոպճոզ յ՜պժՠջզձ զ ձճհձ իՠջ-

ծճս՜թճխ ՜ջտ՜հբձ ո՝. Պՠպջճո ՠս Ադ՜ձ՜ոզճո...» ՜հո-

տ՜ձ)փ 113 (մզտ պՠո § 114, 144՝—5՜ վը. 142՝—4՝ «չժհ՝. 

ո՝. Աձ՟ջբզ ՜շ՜տՠէճհձ»)փ 114/մզտ (վը. 144՝—5՜ «Վ՜ջտ ՠ-

ջ՜ձ. Պ՜սխճոզ Աձ՜յ՜պ՜ժ՜ձզ, չժհ՝. Աձ՜ձզ՜ Պ՜ջո-

ժզ»)փ 115/մզտ (վը. 145՜—8՜ ժջժ. 15՜—61՜ «Վ՜ջտ ՠջ՜ձ. 

Ակ՝ջճոզճոզ ՠյո. Մզ՟զճսխ՜ տ՜խ՜տզ հ՜ջՠսկճսպո»)փ 116/-

մզտ (վը. 148՜՝ «չժհ՝. Ա՝ջ՜ի՜կճս Խճոպճչ՜ձճխզ, ՠս Խճ-

ջՠձ՜... չ՜ջտ ՠջ՜ձՠէ. Պ՜պ՜յզճոզ ժջ՜սձ՜սճջզ», հ՜սՠէՠ-

՜է՚ 148՝, «Յ՜հո. ո՝. չժ՜հձ Քջզոպճոզ Մ՜ջզձճո ծ՞ձՠ-

ռ՜ս...»)փ 117—120/մզտ (դ՜վճս՜թ)փ 121/149՜—51՜ (ոժ. 

«Ս՝. Աոպճս՜թ՜թձզձ հըխճսդՠ՜ձձ ՜սՠպՠ՜ռ աճջ ՠպ իջՠղ-

պ՜ժ Տՠ՜շձ... էջզս պՠո 30՝—1՝», հ՜սՠէՠ՜է՚ 149՜—51՜ 

«Յ՜հոկ. Բ՜ջոզկճս ՠյո. Ե՟ՠոՠ՜ զ Մզն՜՞ՠպո ՠս Ս՜՝զսէճ-

ոզ տջկզ ՠս տՠշձ զսջճսկ Բ՜սՠ՜ո՜»)փ 122/151՜—2՝, ժջժ. 

153՜—4՜ (մզտ՚ «Ստ՜ձմՠէզտ...», պՠո 154՜—5՝, հ՜սՠէՠ՜է՚ 

152՜՝ «Յղպ.» ձ՜ՠս՚ 156՜—7՜ «Պ՜պկՠռզռ կզսո ՜հէ 

ոտ՜ձմՠէզտ էՠ՜է ոջ՝ճհձ Մզձ՜ո՜հ — Ահջ ճկձ իջՠ՜ բջ Ախՠտ-

ո՜ձ՟ջՠ՜... ոջ՝. Պ՜սխՠ՜ Աձ՜յ՜պ՜ժ՜ձզ»)փ 123՜/մզտ 

(պՠո 157՜—9՜ վը. 152՝ «չժհ՝. ոջ՝. Ահզդ՜է՜ ՠս Ավճշ-

ձզ ՠս Դ՜ձզբէզ Սզսձ՜ժՠռսճհ» չջն. դ՜վճս՜թ, «...ազ՜՛ջ՟ ՠ-

խՠջ տջզոպճձՠ՜. ՠս յ՜պկՠ՜ռ զղը՜ձզձ մՠխՠ՜է ոտ՜ձմՠէզոձ 

՜շձո ///» պՠո 167՜—71՜)փ ՝/157՜—9՜փ 124/159՜—61՜, 

ժջժ. 145՜—8՜փ 125/161՜—3՜փ 126/163՜—5՝փ 127/165՝—

8՜փ 128/168՜—71՜ (պՠո դՠջզ 152՝), մզտ՚ («Ի ոկզձ ՜սճսջ 

չժ՜հձ Մ՜ջզձճո...)փ 129/171՜—3՝ (հ՜սՠէՠ՜է՚ 172՜—3՜ 

«Վժհ՝. ոջ՝. Փզէզկճձզ ՠս Այճխ՜ձճոզ ՠս Աջզ՜ձճոզ»)փ 

130/173՝—5՜ (մզտ՚ «չժհ՝. ո՝. Բ՜՞ճոզ», պՠո 176՜՝, 

«չժհ՝. Ես՞զձճոզ», «հ՜հոկ ժ՜պ՜ջՠռ՜ս ոջճչ... Տզկճտբճո, 

ՠս ո՝. Պ՜սխզտպճո», պՠո 184՝ ( «... ՠպ ժ՜յՠէ ճպզստ ՠս 

լՠշ՜ստ///») լկՠշձ՜կճսպ բ...» չջն. դ՜վճս՜թ փ 131/մզտ 

(վը. 175՜—6՝ «Տՠոզէ ո՝. Գջզ՞ճջզ աճջ ՠպՠո զ Վ՜խ՜ջղ՜-

յ՜պ... ՠս ՜հձ ՞ջՠ՜է ժ՜հ զ Ն՜ս՜ո՜ջ՟զ ԻԴ, ՝՜հռ ՜ոպ ՠ-

՟՜տ աի՜ջռճսկձ Լճսո՜սճջմզձ կՠջճհ գձ՟ իջՠղպ՜ժձ...», հ՜սՠ-

էՠ՜է՚ 176՜՝ «չժհ՝. ո՝. Բ՜՞ճոզ ՜՝ՠխ՜հզձ...»)փ 132/176՝—

8՜փ 133/178՜—9՜փ 134/179՜—80՜փ 135/180՜—1՝փ 

136/181՝—3՜ (մզտ «հղպժ. չ՜ջճսռ Քջզոպճոզ ՠս Մ՜ջզ՜-

կճս...», պՠո 184՜՝, հ՜սՠէՠ՜է՚ 183՜ «Յ՜հոկ. ժ՜պ՜ջՠռ՜ս 

ոջճչ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ Դզկճդբճո... ՠս ո՝. Պօխզժպճո իջճչ ժ՜-



պ՜ջՠռ՜ս զ տ՜խ՜տձ Կՠո՜ջզ՜...» ՜հոտ՜ձ)փ 137/183՜՝, 

185՜—7՜փ 138/187՜—91՜փ 139/191՜—3՜փ 140/193՜—5՜փ 

141/195՝—7՝ (մզտ՚ «Ի ոկզձ ՜սճսջ ժ՜պ՜ջՠռ՜ս ՠյո. Ըձժճս-

ա՜ռ...», հ՜սՠէՠ՜է՚ 196՜—7՝ «Յ՜հոկ. հղպժ. բ ո՝. ի՜սջձ կՠ-

ջճհ Յճչ՜ձձՠո Գ՜շձՠռսճհձ...»)փ 142/197՝ ( «...Լճսջ ոճսջ՝ 

՜շ՜տՠէճհձ Պ՜սխճոզ զ ըջ՜պՠէ ա՜ղ՜ժՠջպոձ զսջ ՜ոՠջ ճջ 

՜կՠձՠ///» չջն. դ՜վճս՜թ.)փ 143/198՜՝ (ոժ. դ՜վճս՜թ, «/// 

ՠս վ՜ջ՜պՠ՜ռ զ ձկ՜ձբ առ՜սձ ՞ճ՟զ ՜ձճս՜կ՝ձ Յզոճս-

ոզ...»)փ 144/198՝—203՝ (հ՜սՠէՠ՜է՚ 199՝—200՜ «Վ՜ոձ ո՜-

պ՜ժկ՜ձ Յճսէզ՜ձճոզ», 200՜ «Վ՜ոձ ո՜ջժ՜ս՜՞զձ ճջ ատղճ-

ռձ ճսձՠջ». 200՜—1՜ «Վ՜ոձ կճէճջՠ՜է ՠջզպ՜ո՜ջ՟զձ», 

201՜—2՜ «Վ՜ոձ Եվջՠկզ Խճջզձ Աոճջսճհ, 202՜ «Վ՜ոձ ՠ-

ժՠխՠռսճհձ Նզժսճհ», 202՜՝ «Վ՜ոձ ժձճնձ կՠխ՜սճջզ», 202՝—

3՜ «Վ՜ոձ Աձ՜ոպ՜ո տ՜ի՜ձ՜հզձ», 203՜՝ «Վ՜ոձ իջՠ՜հ 

՝եղժզձ»)փ 145/203՝—6՝ (հ՜սՠէՠ՜է՚ 204՝—6՝ «Հ՜ս՜պ՜էձ 

Կճոպ՜ձ՟զ՜ձճոզ»)փ 146/206՝—9՜ (մզտ՚ «չժհ՝. ո՝. Յճսէզ-

՜ձճոզ ՠս Սզսխզ՜ձճոզ... Ղճսժ՜ոճս ո՜ջժ՜ս՜՞զ ՠս Մճժզ-

կճոզ գձդՠջռճխզ» հ՜սՠէՠ՜է՚ 207՜—9՜ «Յ՜հոկ. հղպժ. չ՜-

ջճսռ ոջ՝. Սպՠվ՜ձճոզ... պբջ Յճսոժ՜հ Ոջ՟սճհձ...»)փ 

147/209՜—10՜ (մզտ՚ «Յ՜հոկ. հղպժ... Գջզ՞ճջզ Խէ՜դՠռ-

սճհ...» հ՜սՠէՠ՜է՚ 209՝—10՜ «Յ՜հոկ. հզղպժ բ... իօջձ ի՜ս՜-

պճհ Ա՝ջ՜ի՜կճս»)փ 148/210՝—2՜փ 149/212՝—8՜ (մզտ՚ «Մ՜-

ձ՜ս՜ձ՟ աչ՜ջ՟՜յՠպձ Կ՜ըզժ...» հ՜սՠէՠ՜է 216՜՝ «Ի ոկզձ 

՜սճսջ հղպժ ոտ՜ձմՠէՠ՜ռձ ճջ ՠխՠս զ Գՠտ՜ջ՞ՠէ Ս՝. Նղ՜-

ձբձ...»)փ 150/218՜—20՜ (մզտ՚ «Յ՜հոկ. հղպժ ՠս չժհ՝. Յ՜-

ժճչ՝ Աէվՠձզ», «չժհ՝. ո՝. Կճսջպՠջզճոզ» պՠո § 153, 

224՝—5՜)փ 151/220՜—2՝փ 152/223՜—4՝ (հ՜սՠէՠ՜է՚ 223՝ 

«Յ՜հոկ. ՜հո՜սջ հզղպժ. բ Ասՠպՠ՜ռ ո՝. Աոպճս՜թ՜թձզձ զ 

Գ՜՝ջզբէբ» ՜հոտ՜ձ)փ 153/224՝—6՝ (հ՜սՠէՠ՜է՚ 224՝—5՜ 

ժջժ. § 166, 247՜ «չժհ՝. Յ՜ժճչ՝ Աէվՠձզ», «չժհ՝. ո՝. 

Կճսջպՠջզճոզ»)փ 154/226՝—8՜ (հ՜սՠէՠ՜է՚ 227՜՝ «չժհ՝. ո՝. 

՜՝ՠխ՜հզռձ Սզձբ՜ժ՜ձ ՠս Ըշճսդ՜հ էՠջզձձ...»)փ 155/228՜—

9՝փ 156/229՝—30՝փ 157/ (մզտ՚ «չժհ՝. ո՝. ՜՝ՠխ՜հզռձ Սզձբ-

՜ժ՜ձ ՠս Ըշճսդ՜հ էՠջզձձ», պՠո § 154, 227՜՝ «Յ՜հոկ. ժ՜-

պ՜ջՠռ՜ս հ՜շզսթբ ո՝. Բ՜ոզէճո...»)փ 158/232՝—4՜ (մզտ՚ 

«Պ՜պկճսդզսձ Ծզթըշձճս ը՜մզձ...»)փ 159/234՜—5՜փ 

160/235՜—7՜փ 161/237՜—40՜փ 162/240՝—2՜ (հ՜սՠէՠ՜է՚ 

242՜ «Իոժ վճտջ Կզսջՠխձ Ախբտո՜ձ՟ջ՜ռզձ...»)փ 

163/242՜—3՜ (հ՜սՠէՠ՜է՚ 243՜ «հղպժ. բ կՠթ ծ՞ձ՜սճջզձ 

Եսդՠկզճոզ տ՜ի՜ձ՜հզձ...»)փ 164/243՜—4՝ (մզտ՚ «հղպժ բ 

կՠթ ծ՞ձ՜սճջզձ Եսդՠկզճոզ տ՜ի՜ձ՜հզձ...» պՠո § 163, 

243՜)փ 165/245՜՝փ 166/245՝—7՜ (հ՜սՠէՠ՜է՚ 247՜ «չժհ՝. 

Յ՜ժճ՝՜հ Աէվՠ՜ձ». «չժհ՝. ո՝. Կճսջպՠջզճոզ տիհձ.» պՠո 

ձ՜ՠս՚ § 153, 224՝—5՜)փ 167/247՝—8՝փ 168/248՝—50՝փ 

169/250՝—1՝փ 170/251՝—3՜փ 171/253՜—5՜փ 172/255՜—

6՜փ 173/256՜—7՜ (հ՜սՠէՠ՜է՚ 256՝—7՜ «Յ՜հոկ. ի՜ձ՞ՠ՜ս զ 

Քջզոպճո կՠթ ՠս ՜շ՜տզձզ ծ՞ձ՜սճջձ 0տոՠձպզճո...»)փ 

174/257՜—8՝փ 175/258՝—60՜փ 176/260՜—2՜ (հ՜սՠէՠ՜է՚ 

261՜—2՜ «հղպժ. բ ո՝. իօջձ Ես՜՞ջզճոզ...»)փ 177/262՜—3՝ 

(հ՜սՠէՠ՜է՚ 263՜ «պրձ բ Աո՜վ՜հ կ՜ջ՞՜ջբզձ...» 263՜՝ 

«պրձ բ Ն՜դ՜ձ կ՜ջ՞՜ջբզձ...»)փ 178/263՝—4՝ (ոժ. «Սճտ՜հ 

բզձ հ՜կո Դՠժճոզ ՜ձ՜սջբձ ՜ջտ՜հզձ...», հ՜սՠէՠ՜է՚ 264՝ 

«պրձ ՠս Մ՜պ՜դՠ՜հ ՜շ՜տՠէճհձ...»)փ 179/264՝—6՜փ 

180/266՜—7՜ հ՜սՠէՠ՜է՚ 267՜ «Յ՜հոկ. ի՜ձ՞ՠ՜ս զ Քջզո-

պճո... Նՠջոեո զ չ՜ձոձ Գէ՜լճջճհ»փ 181/267՜—8՝ (մզտ՚ 

«Յ՜հոկ ի՜ձ՞ՠ՜ս զ Քջզոպճո... Նՠջոեո զ չ՜ձոձ Գէ՜լճջճհ» 

պՠո § 180, 267՜)փ 182/268՝—9՜ (մզտ՚ «պ՜սձ բ Ն՜դ՜ձ 

կ՜ջ՞՜ջբզձ» պՠո § 177. 263՜՝, «հղպժ. չ՜ջ. ՠջ՜ձ. Պ՜ջ-

դՠձզճոզ...», «Յ՜հոկ. ժ՜պ՜ջ. Տջզվճձճս...»)փ 183/269՝—

70՜ (հ՜սՠէՠ՜է՚ 270՜ «Տ՜ձձ բ Փզէզյճոզ ՜շ՜տՠէճհձ...», 

270՜ «Յ՜հոկ. աԲՠձՠս՜ձ՟ ՠյո—զձ...»)փ 184/մզտ (վը. 

270՜—1՜ «չժհ՝. Վէ՜ո՜ ՠյզոժճյճոզձ», 271՜ «Յ՜հոկ. 

չժհ՝. ո՝. Ոձՠոզկՠ՜հ...»)փ 185/271՜—4՜ (մզտ՚ «հղպժ. բ ՜ո-

պճս՜թ՜՝՜ձ չջ՟. Աոպճս՜թ՜պջճհ Մՠթճվ՜հ չ՜ձզռ...»)փ 

186/274՜—5՝փ 187/275՝—7՝փ 188/277՝—9՝փ 189/մզտ (պՠո 

§ 184, 271՜, § 177, 263՜, § 178, 264՝, § 173, 256՝—7՜ 

վը. 279՝—80՝ «չժհ՝. ԽԲ կ՜ջպզջճո՜ռձ...» պՠո § 189, 

279՝)փ 191/281՝—՝փ 192/283՝—4՝փ 193/284՝—5՝փ 

194/285՝—6՝ (հ՜սՠէՠ՜է՚ 286՜ «Յ՜հոկ. ո՝. Ա՝՞՜ս զ Նՠջտճսէ 

տ՜խ՜տձ...»)փ 195/286՝—9՜փ 196/289՜—90՜փ 197/290՜—

2՜փ 198/292՜—3՜փ 199/293՜—4՝փ 200/294՝—6՝փ 

201/296՝—8՜փ 202. ՜/298՜—9՝փ ՝/299՝—306՜փ 

203/306՜—7՝փ 204/307՝—9՝փ 205/309՝—11՜փ 206/311՜—

3՝փ 207/313՝—4՝փ 208/314՝—5՝ (մզտ՚ «հղպժ. չ՜ջճսռ ոճսջ՝ 

ի՜սջձ Թ՜դէճհ...»)փ 209/316՜—7՜ (մզտ՚ «չժհ՝. ո՝. Յզկ՜-

ջ՜հ», պՠո § 189, 279՝)փ 210/317՜—8՝փ 211/318—9՝փ 

212/319՝—22՜ (մզտ՚ «հղպժ. բ ո՝. ի՜սջձ Սզսխսզ՜ձճոզ...» 

պՠո § 213, 322՝, հ՜սՠէՠ՜է՚ 321՜—2՜ «Յ՜հոկ հզղ՜պ՜ժ բ 

՜ձ՟՜կ՜էճսթզձ աճջ ՝եղժՠ՜ռ Քջզոպճո...»)փ 213/322՜—3՝ 

(հ՜սՠէՠ՜է՚ 322՝ «հղպժ. բ ո՝. ի՜սջձ Սզսխսզ՜ձճոզ...»)փ 

214/323՝—5՜փ 215/325՜—6՝ (հ՜սՠէՠ՜է՚ 326՜՝ «Յ՜հոկ 

չժհ՝....Կճակ՜հզ ՠս Դ՜կզ՜ձճոզ» պՠո § 215, 326՜՝, վը. 

326՝—30՝ «Վ՜ջտ ՠս հղպժ. ... Գջզ՞ճջզ Հշճկ՜հ յ՜յզձ...)»փ 

217/330՝—2՝փ 218/332՝—4՝փ 219/334՝—7՝փ 220/337՝—9՝փ 

221/239՝—41՝փ 222/341՝—4՜փ 223/344՜—7՜փ 224/347՜—

51՜փ 225/35՜—4՜փ 226/354՜—7՜ (հ՜սՠէՠ՜է՚ 354՝—5՜ 

«չժհ՝. ո՝. Եջկզձ՟ճհ»)փ 227/357՜—60՜ (՞ջմզռ 358՝՚ «Կ՜հջ 

դ՜՞՜սճջ կզ ՜խտ՜պզժ / Էջ տ՜ի՜ձ՜հ ըզոպ ոյջժզժ/Լՠ՜շձ 

ժՠձ՜հջ կՠջժ ՠս ՝ճ՝զժ/Ծձրխ մճսձբջ ճմ կՠժ ճտզժ»)փ 

228/360՜—2՝փ 229/362՝—4՜փ 230/364՜—6՜փ 231/366՜—

7՝փ 232/367՝—9՜: 233/369՜—72՜փ 234/372՜—4՜փ 

235/374՜—7՜փ 236/377՜—9՝փ 237/380՜—1՜փ 238/381՜—

2՝ (մզտ՚ «չժհ՝. ո՝. Պ՜սոզէզյճոզ...», հ՜սՠէՠ՜է՚ 382՜ 

«Յ՜հոկ հղպժ. բ ա՜ջկ՜ձ՜էզ զջ՜ռ...»)փ 239/382՝—4՜ (մզտ՚ 

«Պ՜ջպ բ ՞զպՠէ...») վը. 382՝ «չժհ՝. ո՝. Ս՜՝՜ ոպջ՜պՠ-

է՜պզձ»փ 240/ 384՜—6՜ (մզտ՚ «Վժհ՝. Ս՜՝՜հ 

ոպջ՜պՠէ՜պզձ), պՠո § 239, 382՝)փ 241/386՜—7՝փ 

242/387՝—90՜փ 243/390՜—2՜ (հ՜սՠէՠ՜է՚ 390՝—2՜ 

«Յ՜հոկ. յ՜պկճսդ. Աձճխճջկ Պՠպջճոզձ...»)փ 244/392՜—

3՜ (հ՜սՠէՠ՜է՚ 392՜—3՜ (հ՜սՠէՠ՜է՚ 393՜ «Յ՜հոկ. չժհ՝. ո՝. 

Աժ՜ժզճոզ...»)փ 245/393՜—4՝ (394՝ «Ես Ռ ՠս Ճ կ՜ջպզջճ-

ո՜ռձ, աճջ Նՠջ՝ճխզս յ՜պճսՠ՜ռ ոճսջ՝ձ Եվջՠկ Խճջզձ Աոճ-

ջզձ...»)փ 246/394՝—5՝փ 247/մզտ («Ի ոկզձ ՜սճսջ հղպժ. բ ո՝. 

Գջզ՞ճջզ յ՜յճսձ Հշճկ՜հ...» պՠո  § 216, 326՝—30՝) վը. 

395՝—6՝ «չժհ՝. ո՝. Ս՜՝զձճոզ ՠս Ա՝՟զճս ՠյո...»)փ 

248/396՝—8՝ (հ՜սՠէՠ՜է՚ 396՝—7՜ «հղպժ. չ՜ջճսռ ո՝. Ա՞՜-

յզճոզ իհջյ.»)փ 249/398՝—9՝փ 250/399՝—401՜փ 

251/401՜—2՝ (մզտ՚ «հղպժ. չ՜ջճսռ ո՝. Ա՞՜յզճոզ իհջյ.» 

պՠո §2 48, 396՝—7՜ «Յ՜հոկ. Աձճհղ զ Թՠո՜խճձզժբ... ժ՜-

պ՜ջՠռ՜ս...» հ՜սՠէՠ՜է՚ 401՝ «չժհ՝. ձճջ չժ՜հզձ Իո՜ի՜ժ՜հ 

յ՜ջոզժ չջ՟...»)փ 252/402՝—3՜փ 253/403՜՝փ 254/403՝—

4՝փ 255/404՝—6՜փ 256/406՜—9՜փ 257/409՜—10՝փ 258/մզտ 

(վը. 410՝—1՝ «հղպժ. ո՝. իրջձ Եջ՜ոզկճոզ», 411՝ «Պ՜պ-

կՠ՜ռ ճկձ զ ի՜ջ՜ձռձ, դբ բջ զ Թՠո՜խճձզժբ...»)փ 

259/411՝—3՜փ 260/413՜՝ (մզտ՚ «չժհ՝. Թբճ՟ճջճոզ ՠս Ո՝զ-

՜ձօոզ ո՜ջժ՜ս՜՞զձ»), «չժհ՝. Ժ կ՜ջպզջճո՜ռձ՚ Մ՜ջժզ՜-

ձճոզ»)փ 261/413՝ («...զ ՝՜աճսկ ե՜կ՜ձ՜ժո կ՜ջպՠ՜ս գձ՟ 

ձկ՜հ ո՜պ՜ձ՜հ ՠս ճմ ժ՜ջ՜ռ ՞՜հդ՜՞խՠռճս///» ղ՜ջ. դ՜վճ-

ս՜թ)փ 262/414՜—5՜ (ոժ. դ՜վճս՜թ. «/// տջզոպճձՠզռ ՠս ոժ-

ո՜ձ տձձՠէ աչ՜ձճջ՜հո զ էՠջզձոձփ Ես ի՜հջ չ՜ձ՜ռձ էգսՠ՜է 

ա՜հձ, ճջճսկ ՝ձ՜ժբջ Բ՜պ...» հ՜սՠէՠ՜է՚ 414՜—5՜ «Յղպժ. 

ժճպճջՠէճռձ զ Պ՜ջոզռ հԱոճջզո», մզտ՚ «չ՜ջտ ՠջ՜ձՠէճհձ Պՠ-

խզ՞ՠ՜հ ժճսոզձ», պՠո § 263)փ 263/մզտ (պՠո § 262, 414՜—

5՜, վը. 415՜՝ «Վ՜ջտ ՠջ՜ձՠէճհձ Պՠխզ՞ՠ՜հ ժճսոզձ», հ՜սՠ-



 

էՠ՜է՚ 415՝—6՜ «հղպժ. չ՜ջճսռ ՃԿ (160) ժճսո՜ձ՜ռձ հԱձ-

պզճտ...»)փ 264/416՜—8՜փ 265/418՜—9՜ (հ՜սՠէՠ՜է՚ 419՜՝ 

«Յ՜հոկ. ժ՜պ՜ջՠռ՜ձ ո՝. Գբճջ՞ ՠս ո՝. Խճոջճչ...», 419՝—

22՜ «Մՠթզձ Եսոՠ՝ՠ՜հ Պ՜պկ՜՞զջ ՜ո՜ռՠ՜է զ Հ՜կ՝՜ջ-

լճսկձ Քջզոպճոզ — Վ՜հՠէճսմ բ կՠա...»)փ 266/422՜—3՝ (մզտ՚ 

«Ըոպ ժ՜ջ՞զ ՜սճսջռ Զ՜պժզձ... ՜հորջ Հ՜կ՝՜ջլճսկձ բ», 

իկկպ. 419՝—22՜, հ՜սՠէՠ՜է՚ «հղպժ. ոտ՜ձմՠէՠ՜ռձ ի՜ջլ՜ժ-

կ՜ձ տ՜ի՜ձ՜հզձ...»)փ 267/423՝—4՝փ 268/424՝—6՝փ 

269/426՝—8՜փ 270/428՜—9՜փ 271/429՜—30՝փ 272/430՝—

1՜ (մզտ՚ «չժհ՝. Տզկճձզ ՜շ՜տՠէճհձ»)փ 273/431՜—2՜ (մզտ՚ 

«հղպժ ո՝. կ՜ձժ՜ձռձ Բՠ՟խ՜իՠկզ...», պՠո § 274, հ՜սՠէՠ՜է՚ 

431՝—2՜ «չժհ՝. ո՝. Աձպճձզձՠ՜», 432՜ «հղպժ. ո՝. Մ՜ջ-

ժզ՜ձճոզ»)փ 274/մզտ, (վը. 432՜—3՜ «Յղպժ. ո՝. կ՜ձժ՜ձռձ 

Բՠ՟խ՜իՠկզ...»)փ 275/433՜—4՜ (մզտ՚ «Յ՜հոկ պ՜սձ բ Եո՜յՠ-

ս՜հ կ՜ջ՞՜ջբզձ...» պՠո § 282, հ՜սՠէՠ՜է՚ 433՝—4՜ «չժհ՝. 

ո՝. Մճչժզ՜հ տիհ....»)փ 276/434՜—6՜փ 277/436՜—7՜ (մզտ՚ 

«Ի ոկզձ ՜սճսջ ո՝. չժ՜հձ Քջզոպճոզ Եյզկ՜տճո ՠս Գճջ՞զ՜-

ձճո... ՞էը՜պՠռ՜ձ...»)փ 278/437՜—8՜ (մզտ՚ «չժհ՝. ո՝. Պր-

էզձՠ՜հ»)փ 279/438՝—9՝ (մզտ՚ «չժհ՝. Բ՜ջ՟զղօզ, Իո՜ի՜ժ՜հ 

ՠս Շկ՜սօձզ...»)փ 280/439՝—40՝փ 281/440՝—2՜փ 

282/442՜—3՜ (հ՜սՠէՠ՜է՚ 442՝—3՜ «Յ՜հոկ. պօձ բ Եո՜հՠ՜հ 

կ՜ջ՞՜ջբզձ»)փ 283/443՜—4՝ (հ՜սՠէՠ՜է՚ 444՜՝ «Ի հՠջժՠ-

ջզսջ դվ՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ ղզձՠ՜ռ Ջ՜ց՜ջ ՜կզջ՜հձ...»)փ 

284/444՝—5՝փ 285/445՝—6՝ (հ՜սՠէՠ՜է՚ 446՝ «Ի կ՜ջ՟՜ձ՜-

էճհձ Քջզոպճոզ Շ ՠս Ի (520) ՠջՠսՠռ՜ս ժզձ կզ...»)փ 

286/446՝—9՝փ 287/449՝—51՜փ 288/451՜—2՜փ 289/452՜—

3՝փ 290/453՝—4՜ (մզտ՚ «չժհ՝. ո՝. եճխճչճհձ ԳՃԺԸ (318) 

ի՜հջ՜յՠպ՜ռձ...»)փ 291/454՜—5՜փ 292/455՜—6՜ (հ՜սՠէՠ-

՜է՚ 456՜ «չժհ՝. ո՝. Յճսոպզձճոզ»)փ 293/456՜—7՝ (մզտ՚ 

«չժհ՝. ո՝. Յճսոպզձճոզ», պՠո § 292: 456՜)փ 294/457՝—8՝փ 

295/458՝—9՝փ 296/459՝—60՜փ 297/460՜—1՜փ 298/461՜—

2՜ (մզտ՚ «հղպժ. ո՝. ի՜հջ՜յՠպ՜ռձ Նզժզճհ ո՝. եճխճչճհձ», 

պՠո § 290, 454՜)փ 299/462՜—3՜փ 300/463՜—4՝փ 

301/464՝—5՜փ 302/465՜—7՜փ 303/467՜—8՜փ 304/468՜՝փ 

305/468՝—9՝փ 306/469՝—70՝փ 307/470՝—1՜փ 308/471՜—

2՜փ 309/472՜՝փ 310/472՝—3՝փ 311/473՝—6՜փ 312/476՜—

7՜փ 313/477՜՝փ 314/477՝—8՝ (հ՜սՠէՠ՜է՚ 478՝ «Յ՜հոկ. ո՝. 

չժ՜հտձ Քջզոպճոզ Մ՜ջժճո ՠս Մճժզ՜ձճո Յ՜խ՜արձ...»)փ 

315/478՝—80՜փ 316/480՜—1՜փ 317/481՜—2՝փ 318/482՝—

3՝փ 319/483՝—4՝փ 320/484՝—5՝փ 321/485՝—6՝փ 322/486՝—

7՜փ 323/487՜—9՜փ 342/489՜—90՝փ 325/490՝—1՝փ 

326/491՝—2՝փ 327/492՝—3՝ (հ՜սՠէՠ՜է՚ 493՜՝ «Յ՜հոկ. 

չժհ՝. ո՝. Գ՜ձլ՜ժՠռսճհձ... — Սճսջ՝ չժ՜հձ Քջզոպճոզ Խճո-

ջճչ...»)փ 328/493՝—4՝ (հ՜սՠէՠ՜է՚ 494՜ «Յ՜հոկ. ոջ՝. Պ՜-

յզէՠ՜հ ՠս Պրխճոզ...»)փ 329/մզտ (պՠո § 330, 496՜՝ վը. 

494՝—6՜ «Ծձձ՟ՠ՜ձ Յճչ՜ձձճս Կ՜ջ՜յՠպզձ...»)փ 330/մզտ 

(պՠո § 331, 497՜—8՜, վը. 496՜՝ «չժհ՝. ո՝. Յ՜ժզձդճ-

ոզ», 496՝ «Ի ոկզձ ՜սճսջ ո՝. չժ՜հտ Քջզոպճոզ Մ՜ջժճո ՠս 

Մ՜ջժզ՜ձճո...»)փ 331/մզտ (վը. 497՜—8՜ «չժհ՝. ո՝. Պջճ-

ժճյճոզ»)փ 332/498՜—500՜փ 333/500՜—1՜ (մզտ՚ «չժհ՝. 

ձճջ չժ՜հզռձ Մՠէտզոՠդզ ՠս Կ՜ջ՜յՠպզ...»)փ 334/501՜՝փ 

335/501՝—2՝ (մզտ՚ «հղպժ. բ Մ՜ջզ՜կճս Մ՜՞՟՜խՠձ՜ռսճհ» 

պՠո § 340, 510՜, հ՜սՠէՠ՜է՚ 501՜—2՜ «չժհ՝. ո՝. Պջճժխզ 

ՠս Իէ՜ջզճձզ», 502՜՝ «չժհ՝. ո՝. Պՠջզ՞ջբձճհ ՠս Ղճսձժզ՜-

ձճս, Պջճկյզճհ...»)փ 336/502՝—3՝ (հ՜սՠէՠ՜է՚ 503՜՝ «չժհ՝. 

ԽԵ(45) չժ՜հզռձ...», 503՝ «Ի ոկզձ ՜սճսջ պրձ բ կ՜ջ՞՜ջբզ-

ռձ Եաՠժզՠէզ ՠս Եաջզ. ՞ջՠ՜է բ հԱջՠ՞զ Դ(4), ՜հոտ՜ձ)փ 

337/504՝—5՜փ 338/505՜—8՜փ 339/508՝—9՜փ 340/509՜—

10՜ (հ՜սՠէՠ՜է 510՜ «հղպժ. բ Մ՜ջզ՜կճս Մ՜՞՟՜խՠձ՜ռ-

սճհձ»փ 341/510՜—11՝ (հ՜սՠէՠ՜է՚ 511՜՝ «հղպժ. բ ո՝. Նՠջոե-

ոզ Լ՜կ՝ջճձ՜ռսճհձ»)փ 342/511՝—2՝փ 343/512՝—3՝ (հ՜սՠէՠ-

՜է՚ 513՜՝ «հղպժ. բ ո՝. Մ՜ջդ՜հզ՚ կ՜սջձ Սզկբճձզ Սզսձ՜ժՠ-

ռզ...», 513՝» Ի ոկզձ ՜սճսջ ՜ջՠ՞՜ժձ հԱշզսթձ կպ՜ձբ. 

վ՜շտ Աջ՜ջմզձ» ՜հոտ՜ձ)փ 344/513՝—4՝ (հ՜սՠէՠ՜է՚ 514՜՝ 

«հղպժ. ՜խ՜ըձճհձ Աոպճսթճհ Պջ՜ժոՠ՜հ...»)փ 345/514՝—6՝փ 

346/516՝—7՝փ 347/517՝—8՝փ 348/մզտ (վը. 518՝—9՜ «չժհ՝. 

ո՝. ժճսոզձ Քջզոպզձՠ՜հ», 519՜՝ «Ծբջ ճկձ ժ՜ջզ ծ՞ձ՜սճջ 

հ՜խ՜սդբջ հ՜ձ՜յ՜պձ...»)փ 349/519՝—20՜ (մզտ՚ «Վժհ՝. ո՝. 

ժճսոզձ Լճսժզձՠ՜հ», պՠո § 354, 524՜՝, վը. 520՜ «Խ՜սոՠ-

ռ՜ս Աոպճս՜թ գձ՟ Մճչոբոզ ՠս ՜ո՜ռ. Եդբ ի՜ձ՟զյզո ՠ-

ազձ...»)փ 350/520՜—1՜փ 351/421՜—2՜փ 352/522՜—3՜փ 

353/523՜—4՜փ 354/մզտ (վը. 524՜՝ «չժհ՝. ո՝. ժճսոզձ Լճս-

ժզ՜հ», 524՝ «չժհ՝. ո՝. Կզձ՟զճոզ տիհ...»)փ 355/524՝—6՜ 

(«...ՠս ձճտ՜հ ՠժՠ՜է յ՜պկՠռզձ Դՠձղ՜յճսիճհ, ՠս ձ՜ ՜ո՜ռ 

դճխճսէ աձճո՜ հ՜ձ՜յ՜պզձ ՠս ///» // (525՝) ղ՜ջ. 1 դՠջդ ղՠ-

խ՜ժզ յ՜պշճս՜թ)փ 356/526՜—7՜ (ոժ. կՠժ դՠջդ ղՠխ՜ժզ 

յ՜պշճս՜թ. «/// ՠս տ՜նճսդՠ՜կ՝ հ՜//(527՜)շ՜ն կ՜պճսռՠ՜է 

՜ոբջ. Չ՞զպՠկ ՝ձ՜ս դբ ճջյբո ՟ճստ զ հ՜ջ՞՜ձ՟զո զկ ՠջՠսՠ-

ռ՜ջ...»)փ 357/527՜—8՜փ 358/528՜—9՝փ 359/529՝—30՝փ 

360/530՝—32՜ (հ՜սՠէՠ՜է՚ 531՝—2՜ «հղպժ. ղձճջի՜ռ պբջ 

Նէջոեոզձ Կէ՜ՠռճհձ...»)փ 361/532՜—3՝փ 362/533՝—5՝, 

541՝, 536՝փ 363/536՝—7՝ (հ՜սՠէՠ՜է՚ 537՜՝ «չժհ՝. ո՝. Մ՜-

ջզձճոզ»)փ 364/537՝—8՝ (մզտ՚ «չժհ՝. ո՝. Մ՜ջզձճոզ», պՠո 

§ 363, 537՜՝, հ՜սՠէՠ՜է՚ 537՝—8՝ «հղպժ. չ՜ջճսռ ո՝. ՠյո. 

Մՠշճձՠ՜հ»)փ 365/մզտ (պՠո § 364, 537՝—8՝ վը. 538՝—

41՜, 536՜, 542՜՝ «Պ՜պկճսդզսձ Յճչ՜ո՜վ՜հ ՠս Բ՜ջխ՜-

կճս, ճջ զ Հձ՟զժո»փ 366/մզտ (պՠո § 365, 538՝—41՜, 536՜, 

542՜՝)փ Յզղ. դջ՞կ./մզտփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

1. (ԺԶ ՟.) 6՜ Տբջ Աոպճս՜թ, ՝՜ջՠը՜սոճսդՠ՜կ՝ 

կ՜սջ տճ ՠս Կճսոզ, ճխճջկՠ՜ ոպ՜ռճխզ ՞ջճռո՚ Գջզ՞ճ-

ջ՜հ ՠս թձճխ՜ռ ձճջզձ ՠս տՠա վ՜շտ (ձկ՜ձ՚ 16՝, 97՝, 

108՜)փ 

31՝ Քջզոպճո Աոպճս՜թ, ծ՞ձճսդՠ՜կ՝ ՠս կ՜խդ՜-

ձ՜ստ ՜կՠձ՜հձ ոջ՝ճռ տճռ, ճխճջկՠ՜ ոպ՜ռճխզ ՞ջճռո՚ 

Գջզ՞ճջճհ ՠս զձլ՚ Ս՜ջ՞զո ՞ջմզփ 

38՝ Խ՜մզս՟ տճ Քջզոպճո ՠս ծ՞ձճսդՠ՜կ՝ ոճսջ՝ 

չ՜ջ՟՜յՠպզո ճխճջկՠ՜ ոպ՜ռճխզ ՞ջճռո՚ Գջզ՞ճջճհ ՠս 

աճս՞՜ժռզ զսջճհ՚ Ջ՜ձը՜դճսձզձ ՠս թձճխ՜ռ ձճռզձ ՠս 

՜ղը՜պճխ՜ռձ ՠս տՠա վ՜շտ (ձկ՜ձ՚ 104՜)փ 

2. (ԺԷ ՟.) 158՝ Ոջճհ ՜խ՜սդզստձ ճխճջկզ Քջզո-

պճո ոպ՜ռրխզ ՞ջճռո՚ Մճըջ՜դ՜խ՜ ՜շի՜ո՜ջ՜ժ ՜-

կՠձ՜հձ եճխճչջ՟ՠ՜ձձ կՠթզ ՠս վճտճյ տ՜ի՜ձ՜հզռ ՠս 

պ՜ձճսպեջ՜ռ, ժ՜ջ՟՜ռճխ՜ռ ՠս զկճռձ. ՜կբձ (ձկ՜ձ՚ 

161՜, 165՝, 183՜, 193՜, 243՜, 503՝ ՠս ՜հէճսջ)փ 

212՜ Ոջ ճխճջկզ ոպ՜ռ՜սխզ ՞ջճռո՚ Մճըջ՜դ՜-

խ՜հ ՜շի՜ո՜ջ՜ժ ՜կՠձ՜հձ եճխճչջ՟ՠ՜ձձ կՠթզ ՠս վճ-

տճյ տ՜ի՜ձ՜հզռ ՠս պ՜ձճսպեջ՜ռփ Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ՚ 

աԽճծզժ յ՜յձ աՄՠթղզձ՜ռզ ղ՜ի՟զձ ՜ջ՜ձռ Ս՜ջ՞զո 

ՠջբռձ, ճջ ըզոպ վ՜վ՜կզձ ՞իջտզո ՝՜աճսկ ՜ձ՞՜կ 

՞՜հզձ ՠս ՠջդ՜հզձ ոզջճչ ՠս յ՜պ[ճս]ճչփ Աոպճս՜թ զս-

ջճռ ՜ջտ՜հճսդզսձ պ՜ռբ ժ՜ջ՟՜ռճխ՜ռ ՠս էոճխ՜ռ, դխ-

դզո ժճժճխ՜ռ, յ՜պզս ՜ձճխ՜ռփ 

(Մ՜ձջ՜պ՜շ. նձնճս՜թ, ՟եճս՜ջգձդՠշձՠէզ) Դ՜ջ-

լՠ՜է, ՜խ՜մՠկ ալՠա հզղՠէ զ Տբջ, Հ՜ո՜ձ պ՜ձճսպբջ 



տճըբձ, ճջ ղ՜պ ՜ղը՜պՠռ՜հ [Յ]՜հոկ՜սճսջտզո ի՜կ՜ջ, 

ճջ ՞զձձ եճխճչՠ՜ռ զսջ լՠշ՜ստձ հզղՠէճչ ա՜հձ, ճջ ՜ոբ 

ոճսջ՝ Ասՠպ՜ջ՜ձձ. Ո՛չ ՜ջ՜ոռբ, ճսոճսոռբ, ձ՜հ կՠթ 

ժճմՠոռբ ՜ջտ՜հճսդՠ՜ձ Աոպճսթճհ: Ըձ՟ ձկզձ զսջ ՠխ-

՝՜հջ՚ Մ՜էզտ, Մՠոջու՝ձ, Խճնզժ յ՜յձ, Մզջա՜հը՜ձձ 

ՠս թձ՜սխտձ զսջճռ՚ Մՠէզտ՜ս՜՞ձ, Գ՜սի՜ջձ ՠս ճջ՟սճռձ 

ՠս ՟ոպՠջ՜ռձ. ՜կբձփ Դ՜ջլՠ՜է, հզղՠռբտ՚ Իո՜կձ ՠս 

ակ՜հջձ զսջ՚ Խզ՜էձ, ճջ ՝՜աճսկ ՜ղը՜պ՜ձտ ճսձզձ զ 

չՠջ՜հ ՞ջտզո Աոպճս՜թ ՜ջտ՜հճսդզսձ պ՜հ ձճռ՜փ Դ՜ջ-

լՠ՜է հզղՠռբտ՚ պբջ Ղ՜ա՜ջձ ՠս զսջ պխ՜հ՚ պբջ Յճի՜ձձ 

ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ա՞՜պճիկ զսջճհ հզղՠռբտ ՠս Աոպճս՜թ ճ-

խճջկզ ՜ո՜ռբտփ Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ՚ Ապզձ ՠս ՠխ՝՜հջձ 

զսջ՚ պբջ Պՠպջճոձ ՠս թձ՜սխ՜ռձ զսջճռ՚ Իո՜կձ/// 

(չջն. կզ տ՜ձզ ՝՜շ ՜ձգձդՠշձՠէզ)փ 

228՜ Տբջ Աոպճս՜թ ճխճջկՠ՜ ոպ՜ռճխզ ՞ջճռո՚ 

Հ՜ո՜ձզձ, Մճըջ՜դ՜խ՜հ ՜շի՜ո՜ջ՜ժ եճխճչջ՟ՠ-

՜ձձփ 

244՝ Ոջճռ ՜խ՜սդզստ ՠս ՝՜ջբըրոճսդՠ՜կ՝ Քջզո-

պճո Աոպճս՜թ ճխճջկզ՚ Դ՜սզդ ո՜ջժ՜ս՜՞զձ, կՠա յ՜-

պզս ՜ձբջփ 

251՝ Ոջճսկ ՜ջե՜ձզ ՜ջ՜ոռբ Քջզոպճո աոպ՜ռօխ 

՞ջճռո /// (2 պճխ ՝՜ռ) ՠս աժճժօխձ դխտճհո՚ Աըզծ՜ձձփ 

266՜ Ոջճռ ՜խ՜սդզստձ ճխճջկզ Քջզոպճո՚ Խզ՜-

էզձ ՠս զսջ ճջ՟սճռձ ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ա՞՜ժ՜ձ՜ռձփ 

268՝ Ոջճռ ՜խրդզստ ՠս ՝՜ջՠըօոճսդՠ՜կ՝ Տբջ 

Աոպճս՜թ ճխճջկզ՚ Ս՜էդճսըզձփ 

387՝ Քջզոպճո Աոպճս՜թ ճխճջկՠ՜՚ Մՠէտճսկզձ, 

թձ՜սխ՜ռձ՚ Խճծզժզձ, Խ՜ձճսկզձփ 

536՝ Ոջ ճխճջկզ ոպ՜ռօխզ ՞ջճռո՚ Մճըջ՜դ՜խ՜հ 

՜շի՜ո՜ջ՜ժ եճխճչջ՟ՠ՜ձձ կՠթզ ՠս վճտճս, տ՜ի՜ձ՜-

հզռ ՠս պ՜ձճսպեջ՜ռ, Իո՜կզձ, Ապզձ, Խրծզժ յ՜յզձ 

ՠս զձլ կՠխ՜յ՜ջպզո (ձկ՜ձ՚ 193՜, 195՜)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. (ԺԷ ՟. ՝ճէճջ՞զջ) 240՜ Աոպճս՜թ ճխճջկզ ոպ՜-

ռճխզ ՞ջճռո՚ Մ՜ջպզջճոզձ, թձրխ՜ռ՚ Պ՜յ՜ը՜ձզձ, 

Մ՜ջ՞՜ջպզձ, պ՜պզձ՚ Մ՜ջզ՜ձզձ, ժ՜ջ՟՜ռճխ՜ռ ՠս 

էորխ՜ռփ 

292՜ Մզջա՜յը՜ձզձ թձօխ՜ռձ՚ Է՟ժ՜ջզձ (՛) 

Սօէտ՜ձզձփ 

268՝ Տբջ Ղ՜ա՜ջզձ, զսջ ժՠձ՜ժռզձ՚ Հ՜յզյզձփ 

392՜ Մշ՜սխճսէզձ, թձօխ՜ռձ՚ Ս՜ջ՞զոզձ, Խ՜ձ՜-

խզձփ 
393՜ Խ՜մ՜ձՠոզձ, թձօխ՜ռձ՚ Հջ՜յՠպզձ, Ն՜-

ազձ, ժ՜ջ՟՜ռճխ՜ռփ 

398՝ Կզջ՜ժճոզձ ՠս թձօխ՜ռձ՚ Յճչ՜ձՠոզձ, Փՠ-

ջզձ (՛)փ 

2. (ԺԸ ՟. ձճպջ՞զջ, զ էճսո՜ձռո) 187՜ Եո՚ ՜ձ՜ջ-

ե՜ձ կՠխ՜սճջ պբջ [Եո՜հզ] ՞իջՠռզ դվզձ ՌՃԾԱ 

(1702)փ 

186՝ (Նճհձ լՠշտ) Եո՚ ՜ձ՜ջե՜ձ պբջ Եո՜հզո ՞ե-

ջՠռզ (ձկ՜ձ՚ 212՜)փ 

424՝ (Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո) Եո՚ պբջ Նՠջոբո ՞իջՠ-

ռզ դվզձ ՌՃԾԷ (1708), բջ կ՜հզոզ Է (7) բ ՞ջՠռ՜ս 

(ձկ՜ձ՚ 193՜)փ 

356՜ (Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո) Եո՚ ՜ձ՜ջե՜ձ պբջ 

՞իջՠռզ դվզձ ՌՃԿ (1711) բջ ՞ջՠռ՜սփ 

277՝ Ախզձ ժճխ՜ժռզձ՚ Խ՜ձճսկ ՜խզձ ճջ՟ճռձ՚ 

Պ՜է՜ո՜ձզձ, Աշ՜տՠէզձ, Բ՜ձ՟զձ, Խ՜մ՜յպճսջզձ ՠս 

ի՜ձ՞ճսռՠ՜է ճջ՟ճռձ՚ Թ՜դճոզձ, Ս՜ջ՞ոզձ, Եո՜ը՜-

ձզձ ՠս ՜կՠձ՜հձփ 

314՝ Խ՜մ՜պճսջզձ, Աա՜ջ՜հզձ ՠս ՜կՠձ՜հձ հ՜-

ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռ ձճռզձփ 

195՜ Աա՜ջզձ, Խ՜ձճսկզձ, 0էտ՜կզձփ 

248՝ Խ՜մ՜պճսջզձ, Մ՜ջբ՜ձզձ, զսջ թձօխ[՜ռձ]փ 

394՝ Ղ՜ոճսկզձ, ժճխ՜ժռզձ՚ Մ՜ջՠ՜ձզձ ճջ՟ճռ՚ 

Մՠեէճսկզձ (ձկ՜ձ՚ 395՝, 396՝, 399՝, 401՜, 402՝, 

403՜)փ 

226՝ Ոսէճսը՜ձզձ, իօջձ՚ Թ՜՞ճսէզձ, կօջձ՚ 

Հձ՜ա՜ձ՟զձ, ճջ՟ճռձ՚ Սզկճձզձ ՠս ՜կՠձ՜հձ 

՜ա՞՜ժ՜ձ՜ռձ: 

265՝ (Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո) Եո՚ կՠխ՜յճջ ՠս 

՜ձ[՜ջ]ե՜ձ Մՠէզտ՜է՜իչբջ՟զ պխ՜յ Շ՜իխճսէզո, ՞ջՠ-

ռզ դզսձ ՌՃԿԳ(1714) վՠպջայվ՜ջզ Ը (8) ՞ջՠռսփ 

3. (ԺԹ ՟. ղխ՜՞զջ) Ըոպ՜ռճխզ ՞ջճռո՚ Ս՜ջ՞ոզ 

ճջ՟զ Քօմ՜ջզձ ՠս զսջ ժճխ՜ժզռ՚ Ս՜շ՜հզձ ՠս ՜կՠձ՜հձ 

[՜ա՞՜ժ՜ձ՜ռ] (ձկ՜ձ՚ 280՝, 281՝, 283՝, 284՝, 285՝ 

ՠս ՜հէճսջ)փ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 255՜ (Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո) ՜ջժզձ 

ո՜փ 380՜ ՜ոպ՜ձ՜սջփ 400՝ ՞ջզմ, ՜ո՜ռ, ՜ձա՜՞փ 

542՝ (Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո) ՜ձկպճսդՠ՜ձփ 389՜ (Ի 

ոպճջզձ էճսո՜ձռո) ՞զջզմ՜վճջլ, մբ է՜ս, ՠխ՝՜հջփ 

1339 
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(ըկ՝. Կզջ՜ժճո Աջՠսՠէռզ) 

 ԺԶ — XVI 

ԳՐԻՉ՚ Թ՜՟բճո ոջժ.փ ՍՏԱՑՈՂ՚ Աոպճս՜թ՜պճսջ տիհ.փ 
ԹԵՐԹ՚ 311փ ՊՐԱԿ՚ Ա—Ծ (ը՜շձ)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, ՜ջՠսՠ-

էՠ՜ձփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 33×23փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջ 
(ձկճսղ՚ 102՜)փ ՏՈՂ՚ 31փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ 
ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժպ՜ս, էճս-
ո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ դճսխդ 1+1 (Ի ՟.)փ 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 29՝, 34՝, 
52՝, 124՜, 130՜, 131՝, 255՜, 284՜, 304՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձ, ժՠձ՟՜ձ՜ժ՜ձ, հճսղժ՜յ՜-
ջզժփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջ, կ՜ջ՟՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ 
ժ՜ջկզջփ 



 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. դՠջդՠջզ ՠաջՠջգ դճսէ՜ռ՜թ, ա՜ձ՜ա՜ձ 
՝թՠջ, ռՠռ՜ժՠջ (303—312)փ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ տՠջթճս՜թ, ՟շձ՜ժգ՚ Ի 
՟.փ Նճջճ՞ճս՜թ Ի ՟՜ջճսկփ 

Ծձդ. Խկ՝՜՞ջճսդզսձո չՠջ՜՞ջսճսկ բ Կզջ՜ժճո Աջՠսՠէռճսձ. 

Մ. Աչ՟՜է՝ՠ՞ՠ՜ձ, «Յ՜հոկ՜սճսջտ» եճխճչ՜թճսձ, Եջՠս՜ձ, 1982, 
բն 69, ձ՜ՠս՚ ՜ոպ 162՜՚ հՠպ՜՞՜ ՞ջմզ թ՜ձճսռճսկգփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

1. 1՜ [Ն՜ս՜ո՜ջ՟զ Ա, հ՜ս՞ճոպճո ԺԱ. Տօձ բ 

Յճչի՜ձձճս Մժջպմզձ, ՠս Ադ՜ձ՜՞զձեոզ ի՜հջ՜յՠ-

պզձ՚ ժ՜ջ՞ՠ՜է զ ոջ՝ճհձ Գջզ՞ճջբ կՠջ Լճսո՜սճջմբձ... 
Յ՜հոկ՜սճսջ չժ՜հճսդզսձ ոջ՝ճհձ Քջՠոպճոզ Հշճկ՜հ 
ի՜հջ՜յՠպզձ ՠս Լ՜սջՠձպզճոզ ձ՜ը՜ո՜ջժ՜ս՜՞զձ 
ՠս Պ՜սխզտպճոզ ՝՜ձպ՜յՠպզձ (իկկպ. պյ. Յ՜հոկ՜-

սճսջտ,1834, Ա, բն 72)փ] —  (ոժ. դ՜վճս՜թ)/// [Լ՜սջ]բձ-

պզճո ՜շ՜նզ ՜ոբ Դՠժճո. Բՠջ ա՞՜ձլո ՠս ազձմո ՠժՠ-

խՠռսճհձ ՠս աի՜ա՜ջ՜յՠպզձ...  

2. 1՝—2՜ Ն՜ս՜ո՜ջ՟զ Բ, հ՜ս՞ճոպճո ԺԲ. Վժ՜-

հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Աձզժպճոզ ՠս Փճպզձճոզ [չժ՜-
հզռձ] — Ահոկ ոջ՝ճռ չժ՜[հ]ճսդզսձո ՠխՠս ՜հոյբո. Դզ-

ճժխՠպզ՜ձճո ՜ձ՜սջբձ ՜ջտ՜... 

3. 2՜՝ Ն՜ս՜ո՜ջ՟զ Գ, հ՜ս՞ճոպճո ԺԳ. Վժ՜հ՜-

՝՜ձճսդզսձ Մ՜ջժՠխզճոզ ՠյզոժճյճոզ ՜յ՜յ ՠս կզ-

ճհ Աոճջճհ — Եջ՜ձՠէզձ Մ՜ջժՠխզճո բջ զ Կզյջճոբ... 

4. 2՝—3՜ Ն՜ս՜ո՜ջ՟զ Դ, ՠս հ՜ս՞ճոպճո ԺԴ. 

Ն՜ս՜ժ՜պզժ Սճսջ՝ Կ՜դճսխզժբզձ ճջ զ Վ՜խ՜ջղ՜-
յ՜պ ՠս չժ՜հզռ Հզկզձ՜, Փզէ՟՜սզ՟՜, Եխՠս՞՜ — Սճ-

տ՜ բզձ ՜ա՞՜ժ՜ձտ մճջզռ ազձճսճջ՜ռձ...: Յ՜հոկ ՜սճսջ 

ժ՜պ՜ջՠռ՜ս ո՝. Մ՜ջդզձ...: Դ՜ջլՠ՜է զ ոկզձ ՜սճսջ 

չժ՜՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Յճսոզժզձճոզ... 

5. 3՜—4՝ Ն՜ս՜ո՜ջ՟զ Ե, հ՜ս՞ճոպճոզ ԺԵ. Մՠթ 

ՠս վ՜շ՜սճջՠ՜է Աոպճս՜թ՜թձզձ Նձնկ՜ձ. ՜կՠ-
ձ՜սջիձՠ՜է կզղպ Կճսոզձ Մ՜ջզ՜կճս — Պ՜ջպ ՠս ՜ջ-

ե՜ձ բ ՞զպՠէ ա՞ջՠ՜է աոտ՜ձմՠէզոձ... 

6. 4՝—5՝ Ն՜ս՜ո՜ջ՟զ Զ, հ՜ս՞ճոպճո ԺԶ. Վՠջո-

պզձ պ՜սձ բ Փճըկ՜ձ Աոպճս՜թ՜թձզձփ Ես գձ՟ ձկզձ 
պ՜սձ բ ոճսջ՝ ՠս յ՜պճս՜ժ՜ձ ՠջՠո՜ռ ՟՜ոպ՜շ՜-
ժզձ Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ կՠջճհ, հճջճսկ ձժ՜ջբջ ՜ձ-
լՠշ՜՞ճջթ յ՜պժՠջ ձճջ՜, ճջ ՜շ՜տՠռ՜ս հՈսշի՜հ — 

Դ՜ջլՠ՜է ՜ոբ Տբջձ ռՊՠպջճո. Եջդզնզտ զ լ՜ը՜ժճխկձ 

տ՜խ՜տզո... 

7. 6՜—8՜ Ն՜ս՜ո՜ջ՟զ Է, հ՜ս՞ճոպճո ԺԷ. Վՠջո-

պզձ պ՜սձ բ Փճըկ՜ձ Աոպճս՜թ՜թձզձփ Ես գձ՟ ձկզձ 
պ՜սձ բ ոճսջ՝ ՠս յ՜պճս՜ժ՜ձ ՠջՠո՜ռ ՟՜ոպ՜շ՜-
ժզձ Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ կՠջճհ, հճջճսկ ձժ՜ջբջ ՜ձ-
լՠշ՜՞ճջթ յ՜պժՠջ ձճջ՜, ճջ ՜շ՜տՠռ՜ս հՈսշի՜հ — 

Ա՝՞՜ջ, ՜ջտ՜ Հ՜հճռ ՠս Աոճջճռ էճս՜ս չ՜ոձ Քջզոպճ-

ոզ...: 7՝ Յ՜հոկ՜սճսջ չժ՜[հ]՜՝՜ձճսդզսձ Դզճկզ՟զճ-

ոզ ՝եղժզձ... 
8. 8՜՝ Ն՜ս՜ո՜ջ՟զ Ը, հ՜ս՞ճոպճոզ ԺԸ. Վՠջո-

պզձ պ՜սձ բ ոջ՝ճսիճհ Աոպճս՜թ՜թձզձ ՠս չժ՜[հ]՜-
՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Մզսշճձ՜ տ՜ի՜ձ՜զ — Յ՜սճսջո 

Դՠժճոզ ՜կ՝՜ջզղպ ՜ջտ՜հզձ բջ ոճսջ՝ձ Մզսշճձ տ՜-

ի՜ձ՜...: 8՝ Յ՜հոկ ՜սճսջ պ՜սձ բ յ՜պժՠջզ Աո-

պճս՜թ՜կ՜սջձ... 
9. 8՝—9՝ Ն՜ս՜ո՜ջ՟զ Թ, հ՜ս՞ճոպճո ԺԹ. Սջ-

՝ճռ չժ՜զռձ Լ՜սջճոզ ՠս Փխճջճոզ — Փ՜շ՜սճջՠ՜է 

չժ՜հտձ Քջզոպճոզ՚ ոճսջ՝ Լ՜սջճո ՠս Փխճջճո ՠխ՝՜հջտ 

բզձ...: 9՝ Յ՜հկո ՜սճսջ հզղ՜պ՜ժ բ Սպՠվ՜ձձճոզ Ոսէ-

ձՠռսճձ... 
10. 9՝—10՝ Ն՜ս՜ո՜ջ՟զ Ժ, հ՜ս՞ճոպճո Ի. Սջ-

՝ճհձ Ապճկ՜ ՠս ճջ՟ճհձ ձճջզձ ՠս Վ՜ջո՜, ՠս Նՠջոՠիզ 
ՠս չ՜ջլ՜սճջզձ ՠս գձգՠջ՜ռձ — Թ՜՞՜սճջձ Յ՜աժՠջպ 

ըճջիջ՟՜ժռճսդՠ՜կ՝ կճ՞ճսռձ...: 10՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ 

չժ՜[հ]՜՝՜ձճսդզսձ Աձ՟ջբզ ոպջ՜պՠէ՜պզձ... 

11. 10՝—1՝ Ն՜ս՜ո՜ջ՟զ ԺԱ, հ՜ս՞ճոպճո Ի. 

Վժ՜[հ]՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Բ՜ոո՜ ՠս Գ ճջ՟ճռ զս-
ջճռ՚ Թբճ՞ձզճոզ, Ա՞՜յզճոզ, Եսյզոպճոզ — Սջ՝ճս-

իզձ Բ՜ոո՜ բջ հ՜սճջո Մ՜տոզկզ՜ձճոզ...: 11՝ Յ՜հոկ 

՜սճսջ պ՜սձ բ Ս՜կճսՠէզ կ՜ջ՞՜ջբզ՚ ճջ՟ճհձ Եխժ՜ձ՜ 
ՠս Աձձ՜զ ՞ջՠ՜է բ զ ՞զջո Աշ՜նզձ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձ 
(՜հոտ՜ձ)փ 

12. 11՝—2՝ Ն՜ս՜ո՜ջ՟զ ԺԲ, հ՜ս՞ճոպճո ԻԲ. 

Վժ՜[հ]՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Ոսոպզճոզ — Քջզոպճոզ 

չժ՜հձ Իճսոպզճո ձ՜ը ա՜սջ՜ժ՜ձ բջ զ Հշճչկ... 

13. 12՝—4՜ Ն՜ս՜ո՜ջ՟զ ԺԳ, հ՜ս՞ճոպճո ԻԳ. 
Տ՜սձ բ Թճչկ՜հզ ՜շ՜տՠէճհձ — Յՠպ ի՜կ՝՜շձ՜էճհձ 

Յզոճսոզ Քջզոպճոզ հՠջժզձո...: 13՝ Յ՜հոկ ՜սճսջ 

չժ՜[հ]՜՝՜ձճսդզսձ ոճսջ՝ Ա՞՜դճձզժճոզ, ճջ դ՜ջ՞կ՜-

ձզ՚ Բ՜ջբհ՜խդ... 

14. 14՜՝ Ն՜ս՜ո՜ջ՟զ ԺԴ, հ՜ս՞ճոպճո ԻԴ. 

Վժ՜[հ]՜՝՜ձճսդզսձ Իջզձճոզ ՠյզոժճյճոզ Սՠջկճզո 
՞՜ս՜շզ ՠս Սՠջկճզ ո՜ջժ՜ս՜՞զ — Սճսջ՝ձ Իջզձճո ՠ-

յզոժճյճո բջ Սՠջկզճ ՞՜ս՜շզ...: 14՝ Յ՜հոկ ՜սճսջ 

չժ՜[հ]՜՝՜ձճսդզսձ Ապջձՠջոՠիզ... 
15. 14՝—5՝ Ն՜ս՜ո՜ջ՟զ ԺԵ, հ՜ս՞ճոպճո ԻԵ. 

ոջ՝ճռ չժ՜զռձ ոջ՝ճհ Տզկճդբզ, Ա՞՜յզճոզ ՠս 
Թՠսժխզ — Քջզոպճոզ ոզջՠէզ ՠս ոտ՜ձմՠէզ ՜հջձ՚ Տզկճդ-

բ՜...: 15՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ ոճսջ՝ձ Ա՞՜յզճո ՠս ոջ՝ճս-

իզձ Թՠժխզ՜...: Ես հ՜հոկ ՜սճսջ չժ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ-

՝ճհձ Աձպզճտ՜ ՝եղժզձ... 
16. 15՝—6՝ Ն՜ս՜ո՜ջ՟զ ԺԶ, հ՜ս՞ճոպճո ԻԶ. 

Տ՜սձ բ ոջ՝ճսիճ Աոպճս՜թ՜թձզձ — Սճսջ՝ Լճսո՜սճջզմձ 

Հ՜հճռ Գջզ՞ճջզճո, հճջե՜կ ժճջթ՜ձՠ՜ռ այ՜պժՠջ Ա-

ձ՜իզպ ժշճռձ...: 15՝ Ահոկ ՜սճսջ չժ՜՝՜ձճսդզսձ 

Ադ՜ձ՜ոզ ՠյզոժճյճոզ ճջ կժջպՠ՜ռ ոճսջ՝ձ 
Խ՜ձդճսղ ...: 16՝ Յ՜հոկ ՜սճսջ աՠջժճս թ՜շ՜հձ Խ՜ձ-

դճսղ՜՚ աԽ՜ջկզճո ՠս աՆբճվզպճո... 

17. 17՜—8՜ Ն՜ս՜ո՜ջ՟զ ԺԷ, հ՜ս՞ճոպճո ԻԷ. 

Վժ՜[հ]՜՝՜ձճսդզսձ Աձ՟ջզ՜ձճոզ ՠս ժձճն ձճջ՜. Ա-
ձ՜պ՜սէզ ՠս ՜հէ ԻԳ կ՜ջպզջճո՜ռձ — Վժ՜հձ Քջզոպճ-

ոզ Աձ՟ջզ՜ձճո ՠս Աձ՜պ՜սէ՜՚ ՜կճսոզձ զսջ...: 18՜ 

Յ՜հոկ ՜սճսջ չժ՜[հ]՜՝՜ձճսդզսձ Ա՝ճս՟զկճոզ... 



18. 18՜—9՜ Ն՜ս՜ո՜ջ՟զ ԺԸ, հ՜ս՞ճոպճո ԻԸ. 

Սջ՝ճռ Սճստզ՜ոՠ՜ձռ, ճջ չժ՜ՠռզձ զ Սճսժ՜սբպ էՠջզ-
ձձ զ Հ՜հո — Աշ՜տՠ՜էձ Քջզոպճոզ Թ՜՟բճո, հճջե՜կ 

ՠժձ զ Հ՜հո... 

Ի էճսո՜ձռո ղխ՜՞զջ (ԺԹ ՟.) թ՜ձճդ՜՞ջճսդզսձտփ 

19. 19՜՝ Ն՜ս՜ո՜ջ՟զ ԺԹ, հ՜ս՞ճոպճո ԻԹ. 

Վժ՜[հ]՜՝՜ձճսդզսձ Սպջ՜պճձզժճոզ Փզէզյճոզ ՠս 
Տզտզ՜ձճոզ ՠս չ՜ջտ ՠջ՜ձՠէճհձ Ոձՠոզկՠ՜՚ ճմ ՜ղ՜-
ժՠջպզ Պ՜սխՠ՜ — Փ՜շ՜սճջՠ՜է կ՜ջպզջճոտո ՜հո բզձ 

զ տ՜խ՜տբձ Նզժճկզ՟ՠ՜...: 19՝ Յ՜հոկ ՜սճսջ չ՜ջտ ՠ-

ջ՜ձՠէճհձ Ոձՠոզկ՜ ճմ ՜ղ՜ժՠջպզձ Պ՜սխճոզ... 
20. 19՝—20՜ Ն՜ս՜ո՜ջ՟զ Ի, հ՜ս՞ճոպճո Լ. 

Տ՜սձ բ ՞էը՜պկ՜ձ Յճչի՜ձձճս Մժջպմզձ — Յճչի՜ձ-

ձբո՚ կժջպզմձ Քջզոպճոզ ոձՠ՜է հ՜ձ՜յ՜պզ... 

21. 20՜—1՜ Ն՜ս՜ո՜ջ՟զ ԻԱ, հ՜ս՞ճոպճո ԼԱ. 

Վզէճձզ՟ճոզ ՠյզոժճյճոզ ոջ՝ճհձ Տ՜պզ՜ձճոզ ՠս ճ-
ջճռ գձ՟ ոճսջ՝ ՠյզոժճյճոձ Վզէճձզ՟ճոզ ՠյզոժճ-
յճոզ, ոջ՝ճհձ Տ՜պզ՜ձճոզ ՠս ճջճռ գձ՟ — Սճսջ՝ ՠ-

յզոժճյճոձ Վզէճձզ՟ճո բջ զ ՝՜ձդ...: 20՝ Յ՜հոկ ՜-

սճսջ չժ՜[հ]՜՝՜ձճսդ[զսձ] Տ՜պզ՜ձճոզ, աճջ ճկ՜ձտ 
Տզպզճձ ՜ոՠձ... 

22. 21՜՝ Ն՜ս՜ո՜ջ՟զ ԻԱ, հ՜ս՞ճոպճո ԼԱ. Գզսպ 

յ՜պճս՜ժ՜ձ ՞՜սպճհձ ՜կՠձ՜ոջ՝ճսիճ Աոպճս՜-
թ՜թձզձ, ճջ բ զ Կճոպ՜ձ՟ձճսյ՜սէզո հՠժՠխՠռճնձ հԱո-
պճս՜թ՜թզձձ, ճջ ժճմզ Խ՜էժճյճ Աոպզ՜հ — Ակՠձ՜-

ոջ՝ճսիճհ Աոպճս՜թ՜թձզձ Մ՜ջզ՜կճս ա՞՜սպզձ...: 21՜ 

Յ՜հոկ ՜սճսջ չժ՜[հ]՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Փճպզձՠ՜ 
ճջ ՜ոզ՚ Լճսոՠխբձ... 

23. 21՝—3՜ Սՠյպՠկ՝ՠջզ ՜կզո ՜սճսջո ճսձզէ 

պզսձ ե՜կո ԺԱ, Տ՜ջՠկճսպ Հճշճկ՜ռճռփ Ես ոժզա՝ձ 
դվ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ զ ոկզձ ՜սճսջ, ճջ բ զ Ն՜ս՜ո՜ջ՟ ԻԲ. 

Վ՜ջտ ՠջ՜ձՠէճհձ Սզկՠճձզ Սզսձ՜ժՠռճհ, ճջ բ կ՜-
պջ՜ձձ զ Հ՜էյ — Եջ՜ձՠէզձ Սզկբճձ, բջ զ տ՜խ՜տբձ 

Աձ՟զճտ՜ Աոճջճռ... 

24. 23՜—4՜ Ն՜ս՜ո՜ջ՟զ ԻԳ, ոՠյպՠկ՝ՠջ Բ. 

Վժ՜[հ]՜՝՜ձճսդզսձ Մ՜կ՜ո՜, աճջ հզղ՜պ՜ժ բ Գջզ-
՞ճջ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձձ զ Նճջ ժզջ՜ժբզ ծ՜շզձ — Յ՜կո 

Ասջՠխզ՜ձճոզ ՜կ՝՜ջզղպ ՜ջտ՜զձ...: 23՝ Յ՜հոկ՜սճսջ 

հզղ՜պ՜ժ բ ՠջ՜ձՠէճհձ Յճչի՜ձձճս Կճոպ՜ձ՟զձճս-

յ՜սէոզ ի՜հջ՜յՠպզձ Պ՜ի՜ռ՜սխզձ... 

25. 24՜ Ն՜ս՜ո՜ջ՟զ ԻԴ, ոՠյպՠկ՝ՠջ Գ. Աձդզ-

կճոզ ՠյզոժճյճոզ Նզժճկզ՟՜ռճռ — Ի ե՜կ՜ձ՜ժո 

՜կ՝՜ջզղպ ՜ջտ՜զձ Մ՜տոզկզ՜ձճոզ բջ ոճսջ՝ ՠյզո-

ժճյճոձ զ էՠջզձձ... 

26. 24՜՝ Ն՜ս՜ո՜ջ՟զ ԻԵ, ոՠյպՠկ՝ՠջզ Գ. 

Վժ՜[հ]՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Բ՜՝ՠէ՜ ՠյզոժճյճոզձ 
Աձ՟զճտ՜ — Ի ե՜կ՜ձ՜ժոձ Ոսկՠջզ՜ձճոզ ՜կյ՜ջզղպ 

՜ջտ՜զձ բջ, ոճսջ՝ ի՜հջ՜յՠպձ Աձ՟զճտճս Բ՜՝զէ՜ո...: 

24՝ Յ՜հոկ ՜սճսջ պ՜սձ բ ոջ՝ճռ չժ՜զռձ Ոոժբ՜ձճոզ, 

Թբճ՟ճջճոզ... 

27. 24՝—5՝ Ն՜ս՜ո՜ջ՟զ ԻԶ, ոՠյպՠկ՝ՠջ Ե. 

Խ՜ջ՜ա՜ձ՜ա՞ՠ՜ռ Խ (40) ժ՜ձ՜ձռձ ՠս Ակճձզ ո՜ջ-
ժ՜ս՜՞զձ — Սճսջ՝ ժ՜ձ՜հտո ՜հո, բզձ հ՜սճսջո Լզժզ՜-

ձճոզ...: 25՝ Յ՜հոկ ՜սճսջ պ՜սձ բ Զ՜տ՜ջզ՜հզ՚ ի՜սջձ 

Յճչի՜ձձճս Մժջպմզձ (՜հոտ՜ձ)փ 

28. 25՝—6՜ Ն՜ս՜ո՜ջ՟զ ԻԷ, ոՠյպՠկ՝ՠջ Զ. 

Վժ՜[հ]՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճսիճ չժ՜զձ Եջկճձՠ՜ ժճսոզձ 
— Սճսջ՝ ՜շ՜տՠ՜էձ Քջզոպճոզ ՟ոպՠջո ճսձՠջ Դ(4) 

Փզէզյյճո...: 26՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ պ՜սձ բ ԲԺ(12) կ՜ջ-

պզջճո՜ռձ Քջզոպճոզ, Փճոպճոզ տ՜ի՜ձ՜զ... 

29. 26՜՝ Ն՜ս՜ո՜ջ՟զ ԻԸ, ոՠյպՠկ՝ՠջ Է. 

Վժ՜[հ]՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Սճազձզ — Սճսջ՝ չժ՜հձ 

Քջզոպճոզ Սճաճձ բջ տջզոպճձէ՜...: 26՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ 

չժ՜հճսդզսձ ոջ՝ճհձ Եվոզտճոզ...: Յ՜հոկ ՜սճսջ ձ՜-

ը՜պ՜սձ՜ժ բ թձձ՟ՠ՜ձ ՜կՠձ՜ոջ՝ճսիճս Աոպճս՜-
թ՜թձզձ (՜հոտ՜ձ)փ 

30. 26՝—8՝ Ն՜ս՜ո՜ջ՟զ ԻԹ ՠս ոՠյպՠկ՝ՠջ Ը ՠս 

զէճսէ ԻԱ. Տ՜սձ Ծձըձ՟ՠ՜ձ Աոպճս՜թ՜թձզձ — Ի դճսճհ 

ՠս զ պճիկբ ՠջժճպ՜ո՜՜ձ ՜ա՞՜ռ Իոջ՜եխզ բջ Յճչ՜-

ժզկ...: 28՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ հզղ՜պ՜ժ բ ՠջ՜ձՠէճհձ Պ՜ս-

խճոզ ՠյզոժճյճոզ... 
31. 28՝—9՜ Ն՜ս՜ո՜ջ՟զ Լ ՠս ոՠյպՠկ՝ՠջ հԹ ՠս 

զէճսէ ԻԲ. Տ՜սձ ոջ՝ճհձ Ս՜ի՜ժ՜ Պ՜ջդՠսզ Հ՜հճռ 
չ՜ջ՟՜յՠպզ ՠս Սզսշզ՜ձճոզ չժ՜հզ — Մՠթ ի՜հջ՜-

յՠպձ Հ՜հճռ ոճսջ՝ձ Ս՜ի՜ժ ճջ՟զ բջ ոջ՝ճհձ Նՠջոե-

ոզ...: 29՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ չժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ 

Սզսշզ՜ձճոզ... 
32. 29՝—30՜ Հճշզ Ա ՠս ոՠյպՠկ՝ՠջ Ժ ՠս զէճսէ 

ԻԳ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճռ ժճսո՜ձ՜ռձ՚ Մՠձզ՟ճ-
ջ՜, Մՠպջ՜՟ճջ՜, Նզկվճ՟ճջ՜ ՠս Բ՜ոզէզոժՠ՜հ ոջ-
՝ճռ — Ահո ՠջՠտ ոջ՝ճսիզ ժճսո՜ձտո տճհջտ բզձ ի՜ջ՜-

ա՜պտ...: 29՝ Յ՜հոկ ՜սճսջ չժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճս-

իճհձ Բ՜ոզէզոժ՜հ... 
33. 30՜—3՝ Հճշզ Բ ՠս ոՠյպՠկ՝ՠջ ԺԱ ՠս զէճսէ 

ԻԴ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճյիճհձ Մ՜ձճսղ՜ժ՜հ, աճջ զ 

իճշճկ էՠաճս Նզ՜հ ժճմՠձ — Շ՜յճսի իջ՜յ՜ղպ ՜ջ-

տ՜հձ Պ՜ջոզռ յ՜ղ՜ջՠ՜ռ ատ՜խ՜տձ Բզսա՜ձ՟զ...: 30՝ 

Յ՜հոկ ՜սճսջ հզղ՜պ՜ժ ՜խ՜ըձճհձ Քջզոպճոզ Թբճ-
՟ճջՠ՜հ... 

34. 33՝—4՜ Հճշզ Գ ՠս ոՠյպՠկ՝ՠջ ԺԲ ՠս զէճսէ 

ԻԵ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհ ՠյզոժճյճոզձ ՠս չժ՜-
հզձ Այպճկճձճոզ — Ահո ՠջ՜ձՠէզ տ՜ի՜ձ՜հ՜յՠպո 

Քջզոպճոզ...: 34՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ ժ՜պ՜ջՠռ՜ս ոճսջ՝ 

կ՜ջպզջճոձ Քջզոպճոզ՚ Ռճկզէճո... 
35. 34՜՝ Հճշզ Դ ՠս ոՠյպՠկ՝ՠջ ԺԳ ՠս զէճսէ ԻԶ. 

Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճռձ Դզճ՟ճջ՜հ ՠս Դզ՟զկ՜հ — 

Սճտ՜հ բզձ տջզոպճձբ՜հտ զ տ՜խ՜տզձ Լ՜սճ՟զժՠ՜...: 

34՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ ձ՜ս՜ժ՜պզո բ Սճսջ՝ Յ՜ջճսդՠ՜ձ 

Եջճսո՜խբկզ կՠթզ ՠժՠխՠռճհձ... 
36. 34՝—7՝ Հճշզ ՜կոճհ Ե ՠս ոՠյպՠկ՝ՠջ ԺԴ ՠս 

զէճսէ ԻԷ. Տ՜սձ բ ՜կՠձ՜հ՜խդ ՠս իշմ՜ժ՜սճջ Սճսջ՝ 
ը՜մզձ Քջզոպճոզ, ՠս Յճչի՜ձձճս Ոոժբ՝ՠջ՜ձզ ՜ո՜-



 

ռՠ՜է Գճչՠոպ զ Սճսջ՝ ը՜մձ պբջճսձ՜ժ՜ձ — Մզ ճտ 

՜հոճսիՠպՠս ՜կ՜սդ ի՜կ՜ջՠոռզ այ՜ջժՠղպ ձղ՜ձ 

վջժճսդՠ՜ձ կՠջճհ...: 36՝ Յ՜հոկ ՜սճսջ հզղ՜պ՜ժ բ. ՠս 

պ՜սձ ոճսջ՝ ՠս պզբաՠջ՜էճհո ի՜հջ՜յՠպզձ Յճի՜ձ-
ձճս Ոոժբ՝ՠջ՜ձզ... 

37. 37՝—8՜ Հճշզ Զ ՠս ոՠյպՠկ՝ՠջզ ԺԵ ՠս զէճսէ 

ԻԸ. Վՠջոպզձ պ՜սձ բ ոճսջ՝ ՠս յ՜պճս՜ժ՜ձ Խ՜մզձ 
ՠս հզղ՜պ՜ժ ՝՜ջՠյ՜ղպ դ՜՞՜սճջզձ Կճոպ՜ձ՟զ՜-
ձճոզ ՠս կ՜սջ ձճջ՜՚ Հՠխզձբ, ՠս հ՜հոկ ՜սճսջ չժ՜հ՜-
՝՜ձճսդզսձ ոճսջ՝ չժ՜հզձ Քջզոպճոզ Նզժզպ՜ո՜հ — 

Սճսջ՝ չժ՜հձ Քջզոպճոզ Նզժզտ՜ո բջ զ ըճսե՜՟ճսե 

ՠջժջբձ Գ՜սդ՜ռ... 

38. 38՜—9՜ Հճշզ Է. ՠս ոՠյպՠկ՝ՠջ ԺԶ ՠս զէճսէ 

ԻԹ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Եվզկզ՜հ Պՠջզձՠ՜հ ՠս 
Յ՜ա՟՜, ճջ բջ հ՜ա՞բձ Սզսձՠ՜ռ — Յ՜կո Դզճժխՠպզ-

՜ձճոզ ՜կյ՜ջզղպ ՜ջտ՜հզ բջ վ՜շ՜սճջՠ՜է ՜խ՜-

ըզձձ Քջզոպճոզ Եվզկՠ՜հ...: 38՝ Յ՜հոկ ՜սճսջ չժ՜-

հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճռձ Պՠպզձՠ՜հ ՠս Յ՜ա՟ՠ՜հ Քջզո-
պճոզ չժ՜հզ...: 38՝ Յ՜հոկ ՜սճսջ ժ՜պ՜ջՠռ՜ս Ես-

ժճսշձզպզճո թՠջճսձզ... 
39. 39՜—40՝ Հճշզ Ը ՠս ոՠյպՠկ՝ՠջզ ԺԷ ՠս զ 

զէճսէ Լ — Կ՜պ՜ջՠռ՜ս ոճսջ՝ չժ՜հձ Քջզոպճոզ Վ՜ջզ-

յ՜ո՝՜հ...: 39՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ հզղ՜պ՜ժ բ ՠջ՜ձՠէճհձ 

Ս՜ի՜ժ՜հ Հ՜հճռ Մՠթ՜ռ ՠյզոժճյճո՜յՠպզ...: 40՜ 

Իոժ ոճսջ՝ չ՜ջ՟՜յՠպձ Մՠոջճչ՝ ՜ղ՜ժՠջպ բջ կՠ-
թզձ Նՠջոեոզ ի՜հջ՜յՠպզ... 

40. 40՝—2՜ Հճշզ Թ. ՠս ոՠյպՠկ՝ՠջ ԺԸ. ՠս դղ-

ջզձ Ա. Տ՜սձ Մճչոեոզ կՠթ կ՜ջ՞՜ջբզձ ՠս Աի՜ջճձզ 

ՠխ՝՜սջ ձճջ՜ ՠս Աջզ՜՟ճս — Մՠթ կ՜ջ՞՜ջբձ Մճչոբո 

՜ոպճս՜թ՜ը՜սոձ, բջ հ՜ա՞բձ Ղՠս՜հ...: 41՝ Յ՜հոկ ՜-

սճսջ չժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճյիճհձ Աջզ՜՟ճձ՜հ... 

41. 42՜՝ Հճշզ Ժ ՠս ոՠյպՠկ՝ՠջ ԺԹ ՠս դղջզձ Բ. 

Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոճսջ՝ Ոոժՠ՜ձռո — Սճտ՜ ՜ղ՜-

ժՠջպտ բզձ Թ՜՟բճոզ ՜շ՜տՠէճհձ...: 42՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ 

չժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ Տջճվզկճոզ, Դճջզկզձ՟ճոզ Ս՜՝՜-
պզ՜ձզ ՠս Պ՜յ՜ձճսձզ...: 42՝ Յ՜հոկ ՜սճսջ ժ՜պ՜-

ջՠռ՜ս ոճսջ՝ չժ՜հձ Քջզոպճոզ Պ՜յ՜ձճսձ զ տ՜խ՜-
տզձ Լ՜ջբձ՞բճձ... 

42. 43՜—4՜ Հճշզ ԺԱ ՠս ոՠյպՠկ՝ՠջզ Ի ՠս դղ-

ջզձ Գ. Յզղ՜պ՜ժ ՠս չժ՜հճսդզսձ ոջ՝ճհձ Եսոպ՜դբճոզ 
ՠս ՜կճսոձճհձ զսջճհ՚ Թբճյՠոպՠ՜ ՠս ՠջժճսռ ճջ՟ճռ զս-

ջՠ՜ձռ՚ Ա՞՜յզճոզ ՠս Թբճյզոպճոզ — Ահջո ՜հո իՠ-

դ՜ձճո բջ, ժշ՜յ՜ղպ ՠս ՜ձճսձ ձճջ՜ բջ Այ՜խ՜ժզ-

պ՜...: 44՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ չժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճռձ 

Մ՜տոզկճոզ... 
43. 44՜՝ Հճշզ ԺԲ ՠս ոՠյպՠկ՝ՠջ ԻԱ ՠս դղջզձ 

Դ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ՃԾ կ՜ջպզջճո՜ռձ Քջզոպճոզ 
Սյՠջզ՜ձճոզ ՠս գձժՠջ՜ռ ձճջզձ — Փ՜շ՜սճջՠ՜է ՠս 

ոճսջ՝ չժ՜հտձ Քջզոպճոզ ի՜ջզսջտձ բզձ... 

44. 44՝—5՜ Հճշզ ԺԳ ՠս ոՠյպՠկ՝ՠջ ԻԲ ՠս դղ-

ջզձ Ե. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոճսջ՝ ՠյզոժճյճոզձ ՠս 

Քջզոպճոզ չժ՜հզձ Փճժ՜ոճհ — Էջ ճկձ տջզոպճձէ՜հ 

յճձպ՜ռզ ՠս կՠթ՜պճսձ զ տ՜խ՜տզձ Սզձճյզ... 

45. 45՜՝ Հճշզ ԺԴ ՠս ոՠյպՠկ՝ՠջզ ԻԳ ՠս դղջզձ 

Զ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ՠս պ՜սձ բ ոջ՝ճսիճհձ Իջ՜զպ՜հ 
— Կճժզ՜ձճո ՜կյ՜ջզղպ ՟՜պ՜սճջձ ՞ձ՜ռ հԵ՞զյ-

պճո... 
46. 45՝—7՜ Հճշզ ԺԵ ՠս ոՠյպՠկ՝ՠջզ ԻԴ ՠս դղ-

ջզձ Է. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ձ՜ը՜չժ՜հ ժճսոզձ ոջ՝ճս-
իճհձ Թՠժխզ — Սջ՝ճսիզ ՠս ժճհո ձ՜ը՜չժ՜հձ Քջզոպճոզ 

Թՠժխ, բջ զ տ՜խ՜տբձ հԻժճձզճհ...: 47՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ 

պ՜սձ բ ոջ՝ճռ ՜շ՜տՠէճռձ Այ՜սխճոզ ՠս Կՠվ՜հզ ՠս 
Պ՜ջկՠձ՜հ (՜հոտ՜ձ)փ 

47. 47՜՝ Հճշզ ԺԶ ՠս ոՠյպՠկ՝ՠջզ ԻԵ ՠս դղջզձ 

Ը. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ ՠյզոժճյճոզձ Դճո՜-
ձ՜հ ճջ զ յ՜ջոզժո չժ՜հՠ՜ռ — Յճջե՜կ Ս՜՝ճսշզճո 

իջ՜յ՜ղպ ՜ջտ՜հձ Պ՜ջոզռ յ՜պՠջ՜ակՠ՜է յ՜ղ՜ջՠ-

՜ռ...: 47՝ Յ՜հոկ ՜սճսջ պ՜սձ բ ոջ՝ճսիճհձ Ա՞՜դճժ-

խՠ՜հ... 
48. 47՝—8՜ Հճշզ ԺԷ ՠս ոՠյպՠկ՝էջ ԻԶ ՠս դղջզձ 

Թ. Տ՜սձ բ Նձնկ՜ձ Յճի՜ձձճս ՜շ՜տՠէճհ ՠս ՜սՠպ՜-
ջ՜ձմզ — Յՠպ ձձնկ՜ձ ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Կճսոզձ Մ՜ջզ՜կ՜հ՚ 

կ՜սջ Տՠ՜շձ... 

49. 48՜—9՜ Հճշզ ԺԸ ՠս ոՠյպՠկ՝ՠջ ԻԷ ՠս դղ-

ջզձ Ժ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ Կ՜էզոպջ՜պզճոզ ՠս գձժՠ-
ջ՜ռ զսջճռ. Յ՜հոկ ՜սճսջ յ՜յ՜ձլճսկձ Զ՜տ՜ջզ՜հզ 
— Եջ՜ձՠէզ չժ՜հձ Քջզոպճոզ Կ՜էզոպջ՜պզճո բջ զ 

ե՜կ՜ձ՜ժո Դզճժխզպզ՜ձճոզ...: 49՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ 

կ՜ջպզւջճո՜ռ՜ս ՠս ոճսջ՝ չժ՜հձ Քջզոպճոզ Մ՜շզ-

ձճո՚ ՜հջ զկ՜ոպճսձ ՠս ի՜ձծ՜ջՠխ էռՠ՜է ոզջճչ ՠս 
յ՜հթ՜շ՜ռՠ՜է ի՜ս՜պճչ զ Քջզոպճո (՜հոտ՜ձ)փ 

50. 49՜ Հճշզ ԺԹ ՠս ոՠյպՠկ՝ՠջ ԻԸ ՠս դղջզձ 

ԺԱ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճյհճհձ Եյզտճսջ՜հ — Յ՜կո 

ժշ՜յ՜ղպ ՜ջտ՜հզձ Դզճժխզպզ՜ձճոզ, ՜խ՜ըզձձ 

Քջզոպճոզ՚ Եյզտճսջ՜հ...: 49՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ պ՜սձ բ 

ոջ՝ճհձ Շկ՜սճձզ՚ ՜ա՞՜ժ՜ձզձ Քջզոպճոզ... 
51. 49՜—50՝ Հճշզ Ի ՠս ոՠյպՠկ՝ՠջ ԻԹ ՠս դղ-

ջզձ ԺԲ. Ն՜ի՜պ՜ժճսդզսձ բ ՠս պ՜սձ ոջ՝ճհձ Եխզղբզ 
՜շ՜տՠէճհձ՚ ՜ղ՜ժՠջպզձ Թ՜՟բճոզ — Սճսջ՝ձ Եխզղբ ՜-

ղ՜ժՠջպ բջ կՠթզձ Թ՜՟բճոզ ՜շ՜տՠէճհձ...: 49՝ Յ՜հոկ 

՜սճսջ չ՜ջտ ոջ՝ճհձ Ք՜ջզպճձզ... 

Գջմզռ (զ ոպճջզձ էճսո՜ձռո) 50՜ «Հ՜ա՜ջ ՜ս՜խ ճջ 

ա՜հո ՞ՠխՠռզժ դճսըպո» /// (1 ՝՜շ նձնճս՜թ)փ 

52. 50՝—2՜ Հճշզ ԻԱ ՠս ոՠյպՠկ՝ՠջ Լ ՠս դղջզձ 

ԺԳ. Տ՜սձ բ Նձնկ՜ձ ոջ՝ճհձ Գջզ՞ճջզ Հ՜հճռ Լճսո՜-
սճջմզ ՠս հզղ՜պ՜ժ Աձպճձզ ՠս Կջ՜սձզ՟ՠ՜հ ՠս Է Խճ-
պ՜ծ՜ջ՜ժ՜ռ — Եջ՜ձՠէզ ոճսջ՝ ի՜հջձ կՠջ ՠս Լճսո՜-

սճջզմ Հ՜հ՜ոպ՜ձՠ՜ռո Գջզ՞ճջզճո...: 52՜ Յ՜հոկ ՜-

սճսջ ժ՜պ՜ջզ պ՜սձ ոջ՝ճսիզ ժջ՜սձ՜սճջ՜ռձ... 
Հշզվոզկՠ՜հ ՠս Գ՜հզ՜ձՠ՜հ... 

53. 52՝—3՜ Հճշզ ԻԲ ՠս իճժպՠկ՝ՠջ, ճջ ՜սճսջո 

ճսձզ ԼԱ. Տզսձ բ ե՜կո ԺԱ. ՠս ՞զղՠջձ՚ ԺԳ, ԻԱ ՠս դղջզձ 



ԺԴ. Տ՜սձ բ Աձ՜ձզ՜հզ ՜շ՜տՠէճհձ Դ՜կ՜ոժ՜ռսճհ ՠս 
Թբճ՟ճջճոզ ճջ զ Պՠջ՞՜կ՜հ — Սճսջ՝ ՜շ՜տՠ՜էձ Աձ՜-

ձզ՜հ բջ զ տ՜խ՜տբձ Դ՜կ՜ոժճոզ...: 53՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ 

պ՜սձ բ ոջ՝ճհ չժ՜հզձ Թբճ՟ճջճոզ, ճջ զ Պՠջ՞զ՜հ 
մ՜ջմ՜ջՠռ՜ս... 

54. 53՜ Հճշզ ԻԳ ՠս իճժպՠկ՝ՠջ Բ ՠս դղջզձ ԺԵ. 

Կզյջզ՜ձճոզ ՠյզոժճյճոզ ՠս Յճսոպզձՠ՜ ժճսոզ 
չժ՜հ՜՝՜ձճսդհճսձ ՠս Պ՜նվձճպզճոզ ծ՞ձ՜սճջզ — 

Կզյջզ՜ձճո բջ ՜հջ կՠթ՜ա՞զ, ՜աձճս՜ժ՜ձ...: 54՜ 

Յ՜հոկ ՜սճսջ պ՜սձ բ ոջ՝ճհձ Պ՜վձճստզճոզ ծ՞ձ՜սճ-

ջզ... 
55. 54՜՝ Հճշզ ԻԴ ՠս իճժպՠկ՝ՠջ Գ ՠս դղջզձ 

ԺԶ. Դզճձՠոզճոզ Ադՠձ՜ռսճռ, ոջ՝ճհձ Կզսջ՜ժճոզ հզ-
ղ՜պ՜ժ — Սճսջ՝ձ Դզճձՠոզճո կզ բ հ՜դաձ՜ռսճռ ձ՜-

ը՜ջ՜ջ՜ռձ ՠս բջ յ՜պճս՜ժ՜ձ...: 54՝ Յ՜հոկ ՜սճսջ 

հզղ՜պ՜ժ բ ՠջ՜ձՠէճհձ Կզսջ՜ժճոզ... 
56. 54՝—5՜ Հճշզ ԻԵ ՠս իճժպՠկ՝ՠջ Դ ՠս դղջզձ 

ԺԷ. Աս՟ճտպճոզ ՠս Կ՜էզոդզձ՜հ ՠս Ռճկ՜ձճոզ Եջ՞ՠ-
ռճխզ — Սճսջ՝ չժ՜հձ Քջզոպճոզ Աս՟ճտպճո բջ Յՠվՠո-

պճո տ՜խ՜տբձ...: 55՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ հզղ՜պ՜ժ բ ՠջ՜-

ձՠէճհձ Ռճկ՜ձճոզ Եջ՞ՠռճխզ... 

57. 55՜—8՜ Հճշզ ԻԶ ՠս իճժպՠկ՝ՠջ Ե ՠս դղջզձ 

ԺԸ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճռ Հշզվոզկՠ՜ձռ ճջտ զ 
Հ՜հո ժ՜պ՜ջՠռ՜ձ — Սջ՝ճսիզ պզժձ՜<ձ՜>հտձ Գ՜-

հզ՜ձբ ՠս Հշզվոզկբ բզձ զ Մՠթ տ՜խ՜տբձ Հշճկ՜հ...: 

56՝ Յ՜հոկ ՜սճսջ չժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճսիճհձ Մ՜-

կՠէտպ՜հ...: 58՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ Մզտ՜հՠէզ՚ ի՜սջ չ՜-

ձ՜ռձ Զճ՝՜հ... 
58. 58՜—9՜ Հճշզ ԻԷ ՠս իճժպՠկ՝ՠջ Զ ՠս դղջզձ 

ԺԹ. Գզսպ ձղը՜ջ՜ռձ Թճկ՜հզ ՜շ՜տՠէճհձ ՠս Գ՜հզ-
ձՠ՜հ — Աշ՜տՠ՜էձ Քջզոպճոզ Թճկ՜ո ժ՜պ՜ջՠռ՜ս զ 

Հձ՟զժո...: 58՝ Յ՜հոկ ՜սճսջ չժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ-

՝ճհձ Գ՜հզձՠ՜հ ՠս գձժՠջ՜ռ ձճջ՜... 
59. 59՜—60՜ Հճշզ ԻԸ ՠս իճժպՠկ՝ՠջ Է ՠս դղջզձ 

Ի. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ Ս՜ջ՞ոզ ՠս Բ՜՞ճոզ ՠս Ն՜ա՜ջզ 
— Սճսջ՝ ՠս վ՜շ՜սճջՠ՜է չժ՜հտձ Քջզոպճոզ բզձ զ ե՜-

կ՜ձ՜ժո Մ՜տոզկզ՜ձճոզ...: 60 Յ՜հոկ ՜սճսջ ժ՜պ՜-

ջՠռ՜ձ ոճսջ՝ չժ՜հտձ Քջզոպճոզ՚ Ն՜ա՜ջզճո, Գՠջ՝՜-
ոզճո... 

60. 60՜՝ Հճշզ ԻԹ ՠս իճժպՠկ՝ՠջ Ը ՠս դղջզձ ԻԱ. 

Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ Պզխզ՞զ՜ ժճսոզձ ՠս Կճյխզ՜ 
ո՜ջժ՜ս՜՞ճսիճհ — Եջ՜ձՠէզձ Պզխզ՞զ՜հ բջ զ տ՜խ՜-

տբձ Տ՜ոճձ՜...: 60՝ Յ՜հոկ ՜սճսջ հզղ՜պ՜ժ բ ՜խ՜ը-

ձճհձ Քջզոպճոզ՚ Կճսյխզ՜ ո՜ջժ՜ս՜՞ճսիճհ... 
61. 60՝—1՜ Հճշզ Լ ՠս իճժպՠկ՝ՠջ Թ ՠս դղջզձ 

ԻԲ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ Յճս՝ՠձպզճոզ ՠս Մ՜տոզկճոզ 
ՠս ոջ՝ճսիճհձ Զզձ՜ըպ՜ ՠս Փզէճձզէ՜ ՠս հխճսդզսձ Ե-
խզո՜՝ՠդզ — Եջ՜ձՠէզտո ՜հոճտզժ բզձ զ ե՜կ՜ձ՜ժո 

մ՜ջ ՠս ճսջ՜ռճխ ՜ջտ՜հզձ Յճսէզ՜ձճոզ...: 61՜ Յ՜հոկ 

՜սճսջ ՠջ՜ձՠէզ ժ՜ձ՜հտ, տճջտ ՠջժճստ ժճսո՜ձտ... 
62. 61՝—2՜ Ս՜իկզ Ա ՠս իճժպՠկ՝ՠջ Ժ ՠս դղջզձ 

ԻԳ. Տ՜սձ բ հխճսդզսձ Եխզո՜՝ՠդզձ ՠս չժ՜հ՜՝՜ձճս-

դզսձ Ղ՜կյզճոզ ՠս Ղ՜կ՝զ՜հ, ՠս հզղ՜պ՜ժ Մ՜ջժճոզ 
ՠս Սպՠվ՜ձձճոզ հԱձպ՜տ — Յ՜սճսջո Մ՜տոզկզ՜ձճ-

ոզ ՜կ՝՜ջզղպ ՜ջտ՜հզձ բզձ ոճսջ՝տձ...: 62՜ Յ՜հոկ ՜-

սճսջ ժ՜պ՜ջՠռ՜ձ ոջճչ ոճսջ՝ չժ՜հտձ Քջզոպճոզ՚ 
Մ՜ջժճո ՠս Սպՠվ՜ձճո... 

63. 62՜ Ս՜իկզ Բ ՠս իճժպՠկ՝ՠջ ԺԱ ՠս դղջզձ 

ԻԴ. Տ՜սձ բ ՠս՜դձՠջրճջ՟ եճխճչճհձ ոճսջ՝ ՠյզոժճ-

յճո՜ռ կզսո՜ձ՞՜կ զ Նզժզ՜հ — Յ՜կո ՝՜ջՠյ՜ղպ 

դ՜՞՜սճջզձ Կճոպ՜ձ՟զ՜ձճոզ, ՠս կ՜սջ զսջճհ՚ Երզ-

ձՠ՜...: 62՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ պ՜սձ բ ՠս ձ՜ի՜պ՜ժճս-

դզսձ Քջզոպճոզ՚ չժ՜հզձ Թբճ՟ճջճոզ Ախՠտո՜ձ՟ջ՜ռ-
սճհ... 

64. 62՜—3՜ Ս՜իկզ Գ ՠս իճժպՠկ՝ՠջ ԺԲ ՠս դղ-

ջզձ ԻԵ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոճսջ՝ չժ՜հզռձ Տ՜ջ՜՞ջճ-
ոզ, Պշճ՝ճոզ, Աձ՟ջճձզժճոզ — Սճսջ՝ կ՜ջպզսջճոտո 

՜հոճտզժ ՠջՠտՠ՜ո բզձ զ ե՜կ՜ձ՜ժո ժշ՜յ՜ղպ ՜ջտ՜-

հզձ Դզճժխզպզ՜ձճոզ...  

Գջմզռ 63՜ «Յ՜հոկ ՜սճսջ պ՜սձ ՜հէճռ ոջ՝ճռ ճմ ՞ճհ»: 

65. 63՜—6՝ Ս՜իկզ Դ ՠս իճժպՠկ՝ՠջ ԺԳ ՠս դղ-

ջզձ ԻԶ. Սջ՝ճհձ Գջզ՞ճջզ Եէձ զ Վզջ՜յբձ ՠս Կ՜ջյճ-
ոզ ՠս Պ՜յզէճոզ ՠս ձճռզձ գձժՠջ՜ռձ — Յՠպ կ՜-

իճս՜ձձ Ախՠտո՜ձ՟ջզ Մ՜ժբ՟ճձ՜ռսճհ Աջղ՜ժ տ՜ն հ՜ա-

՞բձ Պ՜ջդՠս՜ռ...: 65՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ չժ՜հ՜՝՜ձճս-

դզսձ ոջ՝ճհձ Կ՜ջյճոզ ՠս Պ՜յզէճոզ...: 65՝ Յ՜հոկ 

՜սճսջ ժ՜պ՜ջՠռ՜ձ որջճչ ՠս ոճսջ՝ չժ՜հձ Քջզոպճ-

ոզ՚ Աէվզճձ, Ախՠտո՜ձ՟ջճո...: 65՝ Յ՜հոկ ՜սճսջ 

պ՜սձ բ ոջ՝ճհձ Գջզ՞ճջզ Եէձ զ Վզջ՜յբձ... 
66. 66՝—7՜ Ս՜իկզ Ե ՠս իճժպՠկ՝ՠջ ԺԴ ՠս դղ-

ջզձ ԻԷ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ Դճկձճսձբ — Ս՜ բջ զ տ՜-

խ՜տբձ Աձ՜ա՝բճձ զ ե՜կ՜ձ՜ժո Դզճժխՠպզ՜ձճոզ...: 

67՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ ժ՜պ՜ջՠռ՜ս ոջճչ զ Պ՜ջոզժո 

ոճսջ՝ չժ՜հձ Քջզոպճոզ՚ Ս՜՟ճժ ՠյզոժճյճոձ... 
67. 67՜՝ Ս՜իկզ Զ ՠս իճժպՠկ՝ՠջ ԺԵ ՠս դղջզձ 

ԻԸ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ Ղճսժզ՜ձճոզ տ՜ի՜ձ՜հզ Աձ-
պզճտ՜հ — Սճսջ՝ չժ՜հո բջ զ տ՜խ՜տբձ Մՠթբ Աձպզճ-

տ՜ հ՜սճսջո Դզճժխզպզ՜ձճոզ...: 67՝ Յ՜հոկ ՜սճսջ 

ոճսջ՝ չժ՜հտձ Դ՜ոզճո, Գ՜հզճո... 
68. 67՝—8՝ Ս՜իկզ Է ՠս իճժպՠկ՝ՠջ ԺԶ ՠս դղջզձ 

ԻԹ. Տ՜սձ Յճչի՜ձձճս Կ՜ջ՜յՠպզ ՠս Ադ՜ձ՜՞զձբ ՠ-
յզոժճյճոզձ — Աջտՠյզոժճյճոձ Կՠո՜ջճս Ղՠսճձ՟բ-

ճո, հճջե՜կ լՠշձ՜՟ջՠ՜յ աոճսջ՝ձ Գջզ՞ճջ...: 68՜ 

Յ՜հոկ ՜սճսջ չժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Ղճձ՞զ՜ձճոզ 
ի՜ջզսջ՜յՠպզ...: 68՞ Յ՜հոկ ՜սճսջ Սճժջ՜պճո տ՜-

ի՜ձ՜հձ... 
69. 68՝—70՜ Ս՜իկզ Ը ՠս իճժպՠկ՝ՠջ ԺԷ ՠս դղ-

ջզձ ՠջՠոճսձ. Մ՜ի Յճչոբզ կ՜ջ՞՜ջբզ — Յոչոբբ բջ զ 

Բՠխ՜կճչդ՜ զ ռՠխբ Իո՜տ՜ջ՜... 

70. 70՜՝ Ս՜իկզ Թ ՠս իճժպՠկ՝ՠջ ԺԸ ՠս 

[կՠ]իջղճս՜ձ Ա. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Ղճսժ՜ոճս 
՜շ՜տՠէճհ ՠս ՜սՠպ՜ջ՜ձմզ — Քջզոպճոզ ՜շ՜տՠ՜էձ 

Ղճսժ՜ո ՜ձպզճտ՜ռզ բջ ՠս ՜ջճսՠոպզս ՝եզղժ... 



 

71. 70՝—1՜ Ս՜իկզ Ժ ՠս իճժպՠկ՝ՠջ ԺԹ ՠս կՠ-

իջղճս՜ձ Բ. Մ՜ի Յճչՠէՠ՜ կ՜ջ՞՜ջբզձ — Յճչՠէ բջ 

՜ա՞բ Ռճս՝ՠձզ, հ՜՞՜ջ՜ժբձ Բՠդտ՜՝ճչջ՜հ... 

72. 71՜—3՜ Ս՜իկզ ԺԱ ՠս իճժպՠկ՝ՠջ Ի ՠս կՠ-

իջղճս՜ձ Գ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Աջպՠկզոզ 
չժ՜հզձ — Յ՜սճսջո Յճսէզ՜ձճոզ ժշ՜յ՜ղպ ՜ջտ՜հզ 

ոճսջ՝ Աջպՠկզո բջ յ՜պճսՠ՜է...: 71՝ Յ՜հոկ ՜սճսջ 

չժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Խ՜ջՠդՠ՜ ՠս ճջճռ գձ՟ 
ձկ՜... 

73. 73՜—4՜ Ս՜իկզ ԺԲ ՠս իճժպՠկ՝ՠջ ԻԱ ՠս 

կՠիջղճս՜ձ Դ. Վ՜ջտ Իէ՜ջզճձզ — Եջն՜ձզժ ի՜հջձ կՠջ 

Իէ՜ջզճձ բջ հ՜սճսջո ոջ՝ճհձ Կճոպ՜ձ՟զ՜ձճոզ...: 74՜ 

Յ՜հոկ ՜սճսջ ոճսջ՝ չժ՜հտձ Քջզոպճոզ Մ՜ջժճո ՠս 
Ոոպՠջզժճո... 

74. 74՜—5՝ Ս՜իկզ ԺԵ ՠս իճժպՠկ՝ՠջ ԻԲ ՠս կՠ-

իջղճս՜ձ Ե. Վ՜ջտ Ա՝ՠջժզճոզ ՠս Յՠջ՜յ՜սէոզ ՠյզո-
ժճյճոզ — Յՠջ՜յ՜սէզո կ՜տճսջ տ՜խ՜տ ՜ձճս՜ձզ...: 

75 Յ՜հոկ ՜սճսջ ոճսջ՝ չժ՜հձ Քջզոպճոզ՚ Վ՜ջճոզ...: 

75՝ Ի ոկզձ ՜սճսջ հզղ՜պ՜ժ բ Աձ՟ջբ՜ոզ ժջ՜սձ՜սճ-

ջզ... 
75. 75՝—6՝ Ս՜իկզ ԺԴ ՠս իճժպՠկ՝ՠջ ԻԳ ՠս կՠ-

իջղճս՜ձ Զ. Տ՜սձ բ ձ՜ի՜պ՜ժճսդՠ՜ձ Յ՜ժճ՝՜հ ՜-
շ՜տՠէճհ՚ ՠխ՝՜սջ Տՠ՜շձ — Յ՜ժճչ՝ճո ճջ՟զ բջ Յճչոե-

վ՜հ, ճջ ՜ձճս՜ձՠռ՜ս ՜հջ Մ՜ջզ՜կ՜հ... 

76. 76՝—7՝ Ս՜իկզ ԺԵ ՠս իճժպՠկ՝ՠջ ԻԴ ՠս կՠ-

իջղճս՜ձ Է. Տ՜սձ բ իձմկ՜ձ ՠս հ՜ջճսդՠ՜ձ ոճսջ՝ կ՜ձ-
ժ՜ռձ Եվՠոճոզ, ճջ հ՜ջՠ՜ձ հ՜սճսջո Թբճ՟ճոզ դ՜՞՜-
սճջզ Մՠթզ, ճջճռ ՜ձճս՜ձտձ ՠձ ՜հոճտզժ՚ Մ՜տոզկզ՜-
ձճո, Դզճձՠոզճո, Յճի՜ձձբո, Կճոպ՜ձ՟զձճո — Սճտ՜հ 

բզձ զ ե՜կ՜ձ՜ժո Դզժճոզ ՜կպ՜ջզղպ ՜ջտ՜հզձ...: 77՝ 

Յ՜հոկ ՜սճսջ ոճսջ՝ կ՜ջպզսջճոձ Քջզոպճոզ Դճկձզ-
ձճո... 

77. 77՝—8՜ Ս՜իկզ ԺԶ ՠս իճժպՠկ՝ՠջ ԻԵ ՠս կՠ-

իջղճս՜ձ Ը. Յզղ՜պ՜ժ բ ՠս պ՜սձ ոջ՝ճռ ՟յջ՜ռձ 
Մ՜ջժզ՜ձճոզ ՠս Մ՜ջպզսջճձզ — Յՠպ չ՜ըծ՜ձՠէճհ ՠ-

ջ՜ձՠէճհձ Ախՠտո՜ձ՟ջզ Կճոպ՜ձ՟զձճսյ՜սէոզ ի՜հջ՜-

յՠպզձ... 

78. 78՜—9՝ Ս՜իկզ ԺԷ ՠս իճժպՠկ՝ՠջ ԻԶ ՠս կՠ-

իջղճս՜ձ Թ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ կՠթ ՠս ոտ՜ձմՠէ՜՞ճջթ 
չժ՜հզձ Քջզոպճոզ՚ Դՠկՠպջզճոզ — Սճսջ՝ ՠս վ՜շ՜-

սճջՠ՜է կ՜ջպզջճոձ Դզկզպջզճո բջ զ տ՜խ՜տբձ Թՠո՜-

խճձզժՠ՜հ...: 79՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ ՠխՠս ղ՜ջե կՠթ զ Կճո-

պ՜ձ՟ձճսյ՜սէզո հ՜սճսջո Լՠսճձզ ՜ջտ՜հզ Իո՜սշճ-
ոզ...: Յ՜հոկ ՜սճսջ ոջ՝ճռ Հզյՠջզտՠ՜ձռձ... 

79. 79՝—80՜ Ս՜իկզ ԺԸ ՠս իճժպՠկ՝ՠջ ԻԷ ՠս 

կՠիջղճս՜ձ Ժ. Վժ՜հճսդզսձ ոջ՝ճսիճհձ Կ՜յՠպճէզձՠ-
՜հ ՠս ՜խ՜ըձճհ զսջճհ Եջճպզբ — Յ՜սճսջո Դզճժխզպզ-

՜ձճոզ ժշ՜յ՜ղպ ՜ջտ՜հզ ՠս Զզէզժճձդՠ՜հ զղը՜-

ձզձ...: 80՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ ժ՜պ՜ջՠռ՜ձ զ Հ՜հտ ոճսջ՝ 

չժ՜հտձ Քջզոպճոզ Սճստզ՜ոՠ՜ձտ զ Սճսժ՜սբպ էՠ՜շձ 
(՜հոտ՜ձ)փ 

80. 80՜—1՜ Ս՜իկզ ԺԹ ՠս իճժպՠկ՝ՠջ ԻԸ ՠս 

կՠիջղճս՜ձ ԺԱ. Ա՝ջ՜ի՜կճս ՜ջ՟՜ջճհ — Ահջո ՜հո ճս-

ձբջ թձ՜սխո տջզոպճձբ՜հո...: 81՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ ի՜ձ-

՞ՠ՜ս ՠջ՜ձՠէզձ Յճի՜ձձբո Հճո՜սՠռզձ կՠթ՜ս ծ՞ձճս-
դՠ՜կ՝ ՠս ՜շ՜տզձզ չ՜ջճստ զ էՠջզձձ Հճո՜ս՜հ (՜հո-

տ՜ձ)փ 

81. 81՜—2՜ Ս՜իկզ զ ՠս իճժպՠկ՝ՠջ ԻԹ ՠս կՠ-

իջղճս՜ձ ԺԲ. Յզղ՜պ՜ժ ոջ՝ճսիՠ՜ռձ Նճսձՠ՜ ՠս Մ՜-
ձՠ՜ — Սջ՝ճսիզ ժ՜ձ՜հտ Նճսձզ ՠս Մ՜ձզ բզձ հգձժՠ-

ջ՜ռձ ոջ՝ճռձ Հշզվոզկՠ՜ձռ...: 81՝ Յ՜հոկ ՜սճսջ 

չժ՜հճսդզսձ Զՠձճ՝զճոզ ՠյզոժճյճոզ ՠս տճսՠջձ զսջ 
Զՠձճ՝՜ ՠս Աձ՜ոպ՜ոզ...: 82՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ ժ՜պ՜-

ջՠռ՜ս ոջճչ ժճհո ՠս ժջ՜սձ՜սճջ չժ՜յձ Քջզոպճոզ ոջ-

՝ճսիզձ Աձ՜ոպ՜ոզ՜... 
82. 82՜—3՝ Ս՜իկզ ԻԱ ՠս իճժպՠկ՝ՠջ Լ ՠս կՠ-

իջղճս՜ձ ԺԳ. Վժ՜հճսդզսձ ՠջզռ ՠխ՝՜ջռձ ոճսջ՝ կ՜ջ-
պզջճո՜ռձ Կխ՜ս՟զճոզ, Աոպՠջզճոզ, Նբճձճոզ — Ահո 

ՠջՠտ ՠխ՝՜ջտո բզձ զ ե՜կ՜ձ՜ժզ Դզճժխՠպզ՜ձճոզ 

՜կյ՜ջզղպ ՜ջտ՜հզձ զ տ՜խ՜տբձ Լ՜ջ՜ձ՟ճձ...: 83՜ 

Յՠպ ժ՜պ՜ջկ՜ձ ոջ՝ճռձ պ՜ջ՜ձ ՜շ՜նզ ՟՜պ՜սճջզձ 

աոջ՝ճսիզձ Թբճձզէ՜... 

83. 83՝—4՜ Ս՜իկզ ԻԲ ՠս իճժպՠկ՝ՠջ ԼԱ ՠս կզ-

իջղճս՜ձ ԺԴ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ Եյզկճտճոզ — Ս՜հ բջ 

՜հջ ըճսե՜՟ճսե ՠս չ՜հջՠձ՜՝ձ՜ժ հՠջժջբձ...: 84՜ 

Յ՜հոկ ՜սճսջ ոջ՝ճսիզձ Լճսժզ՜ ՝՜աճսկ մ՜ջմ՜ջ՜ձո 
ժջՠ՜է... ձճհձյբո ՠս ոճսջ՝ձ Գՠկզ՜ձճո ոջճչ ժ՜պ՜-

ջՠռ՜ս չ՜ոձ ի՜ս՜պճցձ Քջզոպճոզ... 

84. 84՜—5՜ Ս՜իկզ ԻԳ ՠս ձճհՠկ՝ՠջ ճջ ՜սճսջո 

ճսձզ Լ. Տզսձ բ ե՜կո Ժ ՠս ՞զղՠջձ ԺԳ, ԻԱ ՠս կՠ-
իջղճս՜ձ ԺԷ. Վ՜ջտ ՜ձ՜ջթ՜դ ՝եղժ՜ռձ Կճակ՜հզ ՠս 
Դ՜կզ՜ձճոզ — Կզձ կզ բջ ՜հջզ ՜ձճսձ Թբճ՟ճպզ ՝՜-

ջՠյ՜ղպ ՠս ՠջժզսխ՜թ... 

85. 85՜—6՜ Ս՜իկզ ԻԴ ՠս ձճհՠկ՝ՠջ Բ ՠս կՠիջ-

ղճս՜ձ ԺԶ. Վժ՜հճսդզսձ Ե ոճսջ՝ կ՜ջպզջճո՜ռձ Ա-
ժզսձ՟զ, Ավպճձճոզ, Եէվզպզվճջ՜, Աձՠկ՝ճպճոպճ-
ոզ, Պզ՞՜պճոզ — Սճսջ՝ չժ՜հտձ Քջզոպճոզ ՠջՠտՠ՜ձձ՚ 

Աժզսձ՟ճո, Պզ՞՜պճո ՠս Աձՠկ՝ճպճոպճո բզձ զ Պ՜ջ-

ոզժո...: 86՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ ժ՜պ՜ջՠռ՜ս իջճչ զ տ՜-

խ՜տզձ Սՠ՝՜ոպզ՜հ զ Լզժզ՜ձճոբ ՜ջտ՜հբ ոճսջ՝ կ՜ջ-
պզսջճոտ Ապզժճո, Ես՟ճտոզճո... 

86. 86՜՝ Ս՜իկզ ԻԵ ՠս ձճհՠկ՝ՠջ Գ ՠս կՠիջղճս-

՜ձ ԺԷ. Սջ՝ճռձ Աժզվոզկ՜ ՠյզոժճյճոզ, Յճչո՜վ՜ 
տ՜ի՜ձ՜հզ ՠս Ահզդ՜է՜ ո՜ջժ՜ս՜՞զ — Սճտ՜հ բզձ 

յ՜ջոզժտ հՠջժջբձ Պ՜ջոզռ...: 86՝ Յ՜հոկ ՜սճսջ ժ՜-

պ՜ջՠռ՜ս հՠպ ՝՜աճսկ մ՜ջմ՜ջ՜ձ՜ռ զ չՠջ՜հ ը՜մզ 
ոճսջ՝ կ՜ջպզսջճոձ Բզժՠձ՟զճո... 

87. 86՝—8՜ Ս՜իկզ ԻԶ ՠս ձճհՠկ՝ՠջ Դ ՠս կՠիջ-

ղճս՜ձ ԺԸ. Վժ՜հճսդզսձ ոջ՝ճսիճհձ Կզսջՠձ՜հ — Ի ե՜-

կ՜ձ՜ժո Մ՜տոզկզ՜ձճոզ ՜կպ՜ջզղպ ՜ջտ՜հզ բջ զ 

Տ՜ջոճձ տ՜խ՜տբձ...: 87՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ չ՜ջտ ՜խ՜ը-

ձճհձ Քջզոպճոզ Մ՜պջճձ՜հ... 



88. 88՜՝ Ս՜իկզ ԻԷ ՠս ձուՠկ՝ՠջ Ե ՠս կՠիջղճս՜ձ 

ԺԹ. Վժ՜հճսդզսձ Պճջվզսջճոզ ՞ճսո՜ձզ — Սճսջ՝ձ 

Պճջվզսջճո բջ հ՜ա՞բ Աոզ՜ձճհ...: 88՝ Յ՜հոկ ՜սճսջ 

ՠջ՜ձՠէզձ Մ՜ջպզձճո ՠյզոժճյճո վշ՜ձ՞՜ռ... 

89. 88՝—9՝ Ս՜իկզ ԻԸ ՠս ձճհՠկ՝ՠջ Զ ՠս կՠիջ-

ղօ՜ձ Ի. Յզղ՜պ՜ժ ոջ՝ճհձ Պ՜սխճոզ Խճոպճչ՜ձճխզ 

Կճոպ՜ձ՟զձճյ՜սէոզ ի՜հջ՜յՠպզձ ՠս ձ՜ի՜պ՜ժճս-
դՠ՜կ՝ չ՜ըծ՜ձ ձճջ՜ — Սճսջ՝ձ Մՠպջճվ՜ձճո 

յ՜պջզ՜ջտձ Կճոպ՜ձ՟զձճսյ՜սէոզ...: 89՝ Յ՜հոկ ՜-

սճսջ ՜ձժ՜ս վճղզ հՠջժձզռ զ Կճոպ՜ձ՟ձճսյ՜սէզո... 

90. 89՝—90՜ Ս՜իկզ ԻԹ ՠս ձճհՠկ՝ՠջ Է ՠս կՠիջ-

ղճս՜ձ ԻԱ. Վժ՜հճսդզսձ ոջ՝ճհձ Մՠէ՜ոզյճոզ ՠս ՜կճս-
ոձճհձ զսջճհ Կ՜ոզ՜ձՠ՜հ ՠս ա՜ս՜ժզձ զսջՠ՜ձռ Աձ-
պճձզ ճջ բջ ՜կ՜ռ Ժ ՠս ՠջզռ — Սճտ՜հ բզձ զ տ՜խ՜տբձ 

Աձժզսջզ՜հ...: 90՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ ժ՜պ՜ջՠռ՜ձ ոճսջ՝ 

չժ՜հտձ Քջզոպճոզ զ Կՠո՜ջզ՜հ զ Մ՜տոզկզ՜ձճոբ 

Աձպճձզձճո տ՜ի՜ձ՜հձ... 
91. 90՜—1՝ Ս՜իկզ Լ ՠս ձճհՠկ՝ՠջ Ը ՠս կՠ-

իջղճս՜ձ ԻԲ. Տ՜սձ բ ոջ՝ճռ իջՠղպ՜ժ՜յՠպ՜ռձ Մզ-
տ՜հՠէզ ՠս Գ՜՝ջզՠէզ ՠս ՜կՠձ՜հձ ՠջժձ՜հզձ ա՜սջ՜ռ, 
զձձ ՟՜ոճսռ ճջ զ հՠջժզձո ՠձ (Ա—Դ) — Յ՜սճսջո ՜ձ-

՜ոպճս՜թճսդՠ՜ձ, հճջե՜կ աժճսշո ՠս ալՠշ՜՞ճջթ ՜ո-

պճս՜թ յ՜ղպբզձ... 

92. 91՝—2՜ Տջբ ՜կոճհ զ Ա ՠս ձճհՠկ՝ՠջ Թ ՠս կՠ-

իջղճս՜ձ ԻԳ. Վժ՜հճսդզսձ ոջ՝ճհձ Աձպճձզձճոզ — 

Սճսջ՝ձ Աձպճձզձճո բջ հՠջժջբձ Սճսջճձ՜հ, զ ՞ՠխնբձ 

Պջզչ՜է՜հ...: 92՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ ոճսջ՝ձ Իսյ՜պզճո ՠ-

յզոժճյճոձ Գ՜ձ՞ջ՜հ... 
93. 92՜ Տջբ Բ ՠս ձճհՠկ՝ՠջ Ժ ՠս կՠիջղօ ԻԴ. 

Վժ՜հճսդզսձ ոջ՝ճհձ Բզտպճջճոզ — Յ՜սճսջո Աձպճձ՜հ 

ժշ՜յ՜ղպ ՜ջտ՜հզ ՠս Սՠ՝՜ոպզ՜ձՠ՜հ ՟՜պ՜սճջզ...: 

92՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ ոջ՝ճսիզձ Սպՠվ՜ձՠ՜հ, ՜հջզ ՜-

կ՜ռ պ՜ո՜ձռ... 
94. 92՝—3՝ Տջբ Գ ՠս ձճհՠկ՝ՠջ ԺԱ ՠս կՠիջղճս՜ձ 

ԻԵ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Մզձ՜ո՜հ — Սճսջ՝ձ 

Մզձ՜ո ՠ՞զյպ՜ռզ բջ, ա՜սջ՜ժ՜ձ ՜ջտ՜հզձ Մ՜տոզ-

կզ՜ձճոզ...: 92՝ Յ՜հոկ ՜սճսջ հզղ՜պ՜ժ բ ՠջ՜ձՠէճհձ 

Յճի՜ձձճս Ախՠտո՜ձ՟ջճս ի՜հջ՜յՠպզձ Ոխճջկ՜-
թզձ... 

95. 93՝—4՜ Տջբ Դ ՠս ձճհՠկ՝ՠջ ԺԲ, կՠիջղճս՜ձ 

ԻԶ. Վ՜ջտ ՠս չժ՜հճսդզսձ ոջ՝ճհձ Մՠէզ ՠյզոժճյճոզձ 
ՠս Բ(2) ՜ղ՜ժՠջպ՜ռ զսջճռփ Ես Բճջՠ՜ տ՜ի՜ձ՜հզ ՠս 
Շզձճհզ ո՜ժ՜ս՜՞զձ — Սճսջ՝ չժ՜հձ Մՠէզ յ՜ջոզժ 

բջ...: 94՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ կ՜ջպզսջճո՜ռ՜ս ոճսջ՝ձ 

Բՠդձ՝՜դ՞ՠպճհ ՠյզոժճյճո՜յՠպձ, ճջ լՠշձ՜՟ջՠ-
՜ռ աոճսջ՝ձ Մՠէբո (՜հոտ՜ձ)փ 

96. 94՜—5՝ Տջբ Ե ՠս ձճհՠկ՝ՠջ ԺԳ ՠս կՠիջղճս՜ձ 

ԻԷ. Յզղ՜պ՜ժ բ ՠս պ՜սձ ոջ՝ճհձ Յճի՜ձձճս Ոոժբ՝ՠ-
ջ՜ձզ Կճոպ՜ձ՟զձճսյ՜սէոզ ՠյզոժճյճոզ — Սճսջ՝ձ 

Յճի՜ձձբո Ոոժբ՝ՠջ՜ձձ բջ հԱձպզճտ տ՜խ՜տբ /// աճ՛ջ 

Յճի՜ձձբո ըձ՟ջբո. աՄժջպզմձ, ՠս ձ՜ ՜ոբ. Ոոժբ՝ՠջ՜-

ձձ աԿճոպ՜ձ՟ձճսյ՜սէոզ ի՜հջ՜յՠպձ///(ղ՜ջ. դ՜վճ-

ս՜թ պՠո ՠս իկկպ. լՠշ. 1511, 154՜—6՝)փ 

97. 96՜ [Տջբ Զ ՠս ձճհՠկ՝ՠջ ԺԴ ՠս կՠիջղճս՜ձ 

ԻԸ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ՜շ՜տՠէճհձ Փզէզյյճոզ — /// 

(ոժ. դ՜վճս՜թ) պ՜կտ աճջ պՠո՜տ կՠթ ոտ՜ձմՠէզո ճջ 

ՠի՜ձ ակՠա հ՜ձ՟ձ՟ճռ... (իկկպ. լՠշ. 1511, 162՜—3՝)փ 

98. 96՜—7՝ Տջբ Է. ՠս ձճհՠկ՝ՠջ ԴԵ ՠս կՠիջղճս՜ձ 

ԻԹ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճռձ Գճսջզ՜ո՜հ, Ս՜կճձ՜-
ո՜հ ՠս Ա՝զ՝՜հ — Ահո Գ(3) ոճսջ՝ չժ՜հտո բզձ զ ե՜կ՜-

ձ՜ժո Դզճժխզպզ՜ձճոզ ՜կպ՜ջզղպ ՜ջտ՜հզձ հԵ՟ՠ-

ոզ՜ տ՜խ՜տբձ...: 97՜ Ստ՜ձմՠէ՜՞ճջթճսդզսձտ ճջ ՠխՠձ 

զ լՠշձ ըճոպճչ՜ձճխ՜ռձ Գճսջզ՜ո՜հ, Ս՜կճձ՜ո՜ 
ՠս Ա՝զ՝՜հ հ՜սճսջո ՝՜ջՠյ՜ղպճսդՠ՜ձ կՠջճհ — Յճջ-

ե՜կ ՜շ՜տՠռ՜ձ ա՜սջտ հՠջժջբ Հշճկ՜...: 97՝ Յ՜հոկ 

՜սճսջ ձ՜ս՜ժ՜պզո բ Հշճկ՜ կՠթ ՠժՠխՠռսճհձ (՜հո-

տ՜ձ)փ 

99. 97՝—9՝ Տջբ Է ՠս ձճհՠկ՝ՠջզ ԺԶ ՠս կՠիջղճ-

ս՜ձ Լ. Մ՜պդբճոզ ՜սՠպ՜ջ՜ձմզ — Մզձմ՟ՠշ ՜շ՜-

տՠ՜էձ Մ՜պդբճո ՜սՠպ՜ջ՜ձզմձ զ էՠջզձձ բջ ՝ճժ... 

97՝ (Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո ՜հէ լՠշտ, ղխ՜՞ջճչ, ԺԹ ՟.) 

«Ահո կ՜ջ՟՜ժՠջ՜ռ տ՜խ՜տձ հ՜հէճսկ պՠխսճն Սզձճյձ ՠ՟ՠ՜է 

բ. պՠո Վժհ՝ձ. Աձ՟ջբ ՜շ՜տՠէճհձ. Տջբ ԻԲ ՠս ձճհՠկ՝ՠջ Լ»փ 

100. 99՝—101՜ Տջբ ՠս ձճհՠկ՝ՠջ ԺԷ ՠս տ՜ոխՠս 

Ա. Վ՜ջտ ՠջ՜ձՠէճհձ Գջզ՞ճջզ Ստ՜ձմՠէ՜՞ճջթզ Նՠճհ-
ժՠո՜ջճս ՠյզոժճյճոզ ՞ջՠ՜է Պ՜պկճսդզսձո ոջ՝ճհձ 
Գջզ՞ճջզ Նզսո՜ռսճհ — Սճսջ՝ձ Գջզ՞ճջզճո Ստ՜ձմՠէ՜-

՞ճջթձ բջ զ տ՜խ՜տբձ Նՠճժՠո՜ջճհ... 

101. 101՜՝ Տջբ Ժ ՠս ձճհՠկ՝ՠջ ԺԸ ՠս տ՜ոխՠս Բ. 

Յզղ՜պ՜ժ բ ոջ՝ճհձ Գջզ՞ճջզ Լճսո՜սճջմզփ Մ՜ջպզ ԼԱ 
՞ջ՜թ բ Պ՜պկճսդզսձ, ՞զպ ՠս ժ՜ջ՟՜հ, ՠս չժ՜հ՜՝՜-
ձճսդզսձ ոճսջ՝ կ՜ջպզջճո՜ռձ Պխ՜պճձզ ՠս Դՠկՠպ-
ջզ — Մ՜ջպզսջճոձ Քջզոպճոզ ոճսջ՝ձ Պխ՜պճձ բջ զ 

տ՜խ՜տբձ Աձժզսջզ՜հ...: 101՝ Յ՜հոկ ՜սճսջ ժ՜պ՜ջՠ-

ռ՜ս ոջճչ ոճսջ՝ չժ՜հձ Քջզոպճոզ՚ Դՠկՠպջզճո... 

102. 101՝—2՝ Տջբ ԺԱ ՠս ձճհՠկ՝ՠջ ԺԹ ՠս տ՜ո-

խՠս Գ. Վ՜ջտ ՠս ժ՜պ՜ջճսկձ ոջ՝ճհձ Նՠջոեոզ Հ՜հճռ 

ի՜հջ՜յՠպզ ՠս Խ՜՟տ՜ ՠյզոժճյճոզձ — Ստ՜ձմՠէ՜-

՞ճջթ ՠս Մՠթ ի՜հջ՜յՠպձ Նՠջոբո բջ հ՜ա՞բ ոջ՝ճհձ 

Գջզ՞ճջզ...: 102՝ Յ՜հոկ ՜սճսջ չժ՜հճսդզսձ ոջ՝ճհձ 

Ռճկ՜ձճոզ... 
103. 102՝—3՝ Տջբ ԺԲ ՠս ձճհՠկ՝ՠջ Ի ՠս տ՜ոխՠս 

Դ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Աազճոզ, Մ՜ջպզջճոզ — 

Սճսջ՝ձ Աազճո ա՜սջ՜ժ՜ձ Դզճժխՠպզ՜ձճոզ ժշ՜յ՜-

ջզղպ ՜ջտ՜հզձ... 

104. 103՝—4՜ Տջբ ԺԳ ՠս ձճհՠկ՝ՠջ ԻԱ ՠս տ՜ո-

խՠս Ե. Տ՜սձ բ ՜կՠձ՜ոջ՝ճյիճհ Աոպճս՜թ՜թձզձ, հճ-

ջճկ ՠջզռ ՜կ՜ռ բջ ՠս պ՜ջ՜ձ աձ՜ թձ՜սխտձ զսջ զ 
պ՜ծ՜ջձ Աոպճսթճհ ՠս հ՜ձլձ ՜ջ՜ջզձ ոջ՝ճհձ Զ՜տ՜-
ջզ՜հզ. Ես ՜ձճս՜ձզ պ՜սձո ՜հո Սջ՝ճսդզսձ ոջ՝ճս-
դՠ՜ձռ, տ՜ձազ ՝ձ՜ժՠռ՜ս ՜կՠձ՜ոճսջ՝ ժճհոձ Մ՜ջզ-



 

՜կ — Յՠպ ոտ՜ձմՠէզ թձձ՟ՠ՜ձձ զ Յճչ՜ժզկ՜ ՠս հԱձ-

ձ՜հբ... 
105. 104՜ Տջբ ԺԴ ՠս ձճհՠկ՝ՠջ ԻԲ ՠս տ՜ոխՠս Զ. 

Ն՜ի՜պ՜ժճսդզսձ ՠս պ՜սձ ոջ՝ճհձ Աջտզյ՜հ ՠս Փզէզ-
կճձզ հ՜ղ՜ժՠջպ՜ռ ոճսջ՝ ՜շ՜տՠէճհձ Պ՜սխճոզ, ճջտ 
բզձ պՠ՜ջտ Ոձՠոզկՠ՜հ թ՜շ՜հզ — Սճսջ՝տո ՜հոճտզժ 

բզձ զ տ՜խ՜տբձ Կճխճո՜ռսճռ...: 104՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ 

ժ՜պ՜ջՠռ՜ձ զ Պ՜ջոզժո զ Ս՜՝ճսշզճոբ ՜ջտ՜հբ 
Նՠջո՜ձ ՠյզոժճյճոձ... 

106. 104՜—8՜ Տջբ ԺԵ ՠս ձճհՠկ՝ՠջ ԻԳ ՠս տ՜ո-

խՠս Է. Վժ՜հճսդզսձ Դ՜ոզճոզ կ՜ջպզջճոզ — Սճսջ՝ձ 

Դ՜ոզճո բջ տջզոպճձբ՜ զ տ՜խ՜տբձ Ռճ՟ճոպճէՠ՜հ...: 

104՝ Յ՜հոկ ՜սճսջ հզղ՜պ՜ժ բ ՠջ՜ձՠէճհձ Գջզ՞ճջզ 

Աժշ՜ժ՜ձ՟՜ռճհ... 
107. 108՜՝ Տջբ ԺԶ ՠս ձճհՠկ՝ՠջ ԻԴ ՠս տ՜ոխՠս Ը. 

Ն՜ի՜պ՜ժճսդզսձ ՠս պ՜սձ ոջ՝ճհձ Կխՠկ՜ Հշճկ՜հ 
ի՜հջ՜յՠպզձ — Սճսջ՝ ՠս կՠթձ Կխՠկբո իշճկ՜հՠռզ բջ 

՜ա՞՜ս... 

108. 108՝—10՜ Տջբ ԺԷ ՠս ձճհՠկ՝ՠջ ԻԵ ՠս տ՜ո-

խՠս Թ. Յզղ՜պ՜ժ ոջ՝ճյ դ՜ջ՞կ՜ձմ՜ռձ Հ՜հճռ Ս՜-

ի՜ժ՜ ՠս Մՠոջճչ՝՜հ — Մՠթ ՠս ՜շ՜տզձզ ի՜հջ՜յՠպձ 

Ս՜ի՜ժ...: 109՝ Յ՜հոկ ՜սճսջ չժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ Պՠ-

պջճոզ Ախՠտո՜ձ՟ջճս ի՜հջ՜յՠպզձ...: 110՜ Յ՜հոկ 

՜սճսջ ժ՜պ՜ջՠռ՜ս ոջճչ ոջ՝ճսիզ ՠս ժճհո չժ՜հձ Քջզո-

պճոզ զկ՜ոպ՜ոբջձ ՠս վզէզոճվ՜հձ Կ՜պՠջՠ՜հ՚ ՟ճսո-

պջ դ՜՞՜սճջզ (՜հոտ՜ձ)փ 

109. 110՜՝ Տջբ ԺԸ ՠս ձճհՠկ՝ՠջ ԻԶ ՠս տ՜ոխՠս Ժ. 

Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոճսջ՝ ՠս վ՜շ՜սճջՠ՜է չժ՜հզձ 
Քջզոպճոզ Մՠջժՠշզճոզ — Ս՜յ բջ հԱջՠսՠէզռ ժճխկ՜-

ձբձ հ՜ա՞բ Սժզսդ՜ռսճռ...: 110՝ Յ՜հոկ ՜սճսջ հզղ՜-

պ՜ժ բ ՠջ՜ձՠէճհձ Աէզյճոզ Սզսձ՜ժՠռզ... 
110. 110՝—2՝ Տջբ ԺԹ ՠս ձճհՠկ՝ՠջ ԻԷ ՠս տ՜ոխՠս 

ԺԱ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհ Յ՜ժճչժ՜ յ՜ջոժզ — 

Յ՜սճսջո ՝՜ջՠյ՜ղպ դ՜՞՜սճջ՜ռձ Ոձճջզճոզ ՠս Աջ-

ժ՜՟զճոզ...: 111՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ չժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ 

ոջ՝ճհձ Տզ՝ճսջպզճոզ ՠս ոջ՝ուճհձ Կզժզէզ՜հզ ՠս Վ՜-

խՠջզ՜ձճոզ... 
111. 112՝ Տջբ Ի ՠս ձճհՠկ՝ՠջ ԻԸ ՠս տ՜ոխՠս ԺԲ. 

Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Իջզձ՜ջտճոզ — Յ՜կո Դզճժ-

խզպզ՜ձճոզ ՜ձ՜սջբձ ՜ջտ՜հզ ՠս Մ՜տոզկՠ՜ ՟՜պ՜-

սճջզ Իջզձ՜ջտճո ՟՜իզծ բջ... ժ՜պ՜ջՠ՜է ՠձ ըձ՟-

ջճս՜թտ տճ, ՠժՠոնզջ զ ի՜ձ՞զոպձ տճ/// (ղ՜ջ. դ՜վճս-

՜թ. պՠո լՠշ. 1511, 195՝)փ 

Չզտ՚ Տջբ ԻԱ, ԻԲ(§ 112—113). պՠո Յ՜հոկ՜սճսջտ, պյ. 

1834, Ա, բն 261—266)փ 

114. 113՜—5՜ Տջբ ԻԳ ՠս ՟ՠժպՠկ՝ՠջ ճջ ՜սճսջո 

ճսձզ ԼԱ, պզսձ ՠս ե՜կձ Թ ՠս ՞զղբջձ ԺԷ. Ա ՠս տ՜ոխՠս 
ԺԵ. Յզղ՜պ՜ժ բ ՠս պ՜սձ ոճսջ՝ ի՜հջ՜յՠպ՜ռ Ռըո-

պ՜ժզոզ, Վըջդ՜ձզոզ, Յճսոժ՜ձձ, Գջզ՞ճջզոզ ՠս Դ՜-

ձզեէզ տ՜ի՜ձ՜հզ — Առզոպ՜ժբո ՠս Վջդ՜ձՠո ճջ՟զտ բ-

զձ ոջ՝ճհձ Գջզ՞ճջզ Հ՜հճռ Լճսո՜սճջմզ...: 113՝ Յ՜հոկ 

՜սճսջ չ՜ջտ Պ՜սխճոզ Թՠ՝՜հՠռսճհձ...: 115՜ Յ՜հոկ ՜-

սճսջ ոճսջ՝ չժ՜հձ Քջզոպճոզ Աձ՜ձզ՜ յ՜ջոզժձ... 

115. 115՜՝ Տջբ ԻԴ ՠս ՟ՠժպՠկ՝ՠջ Բ ՠս տ՜ոխՠս 

ԺԶ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Թբճ՟ճջճոզ ՠյզոժճ-
յճոզձ — Սճսջ՝ ՠյզոժճյճոձ ՠս չժ՜հձ Քջզոպճոզ Թբ-

ճ՟ճջճո զ տ՜խ՜տզձ Ախՠժո՜ձ՟ջզ՜հ...: 115՜՝ Յ՜հոկ 

՜սճսջ կ՜ի կ՜ջ՞՜ջբզձ Սճվճձզ՜հ... 

116. 115՝—6՜ Տջբ ԻԵ ՠս ՟ՠժպՠկ՝ՠջ Գ ՠս տ՜ո-

խՠս ԺԷ. Մ՜ի Ակ՝՜ժճսկ՜հ կ՜ջ՞՜ջբզձ — Ակ՝՜ժճսկ 

բջզռ ՠխբ Շկ՜սճձզ հ՜՞՜ջ՜ժբձ Բՠ՟ոճստ՜ջ՜...: 115՝ 

Յ՜հոկ ՜սճսջ չ՜ջտ Թբճդճսէճոզ Կզյջ՜ռսճհ... 
117. 116՜՝ Տջբ ԻԶ ՠս ՟ՠժպՠկ՝ՠջ Դ ՠս տ՜ոխՠս 

ԺԸ. Սջ՝ճիճհ ժճսոզձ Վ՜շչ՜շզ՜հ — Սճսջ՝ ՜խ՜ըզձ 

Քջզոպճոզ Վ՜շչ՜շզ՜ ՟ճսոպջ բջ ՜կ՝՜ջղպզ...: 

116՜՝ Ի ձկզձ ՜սճսջ ՞էը՜պՠռ՜ս զ ՟՜պ՜սճջբ ՜ձպզ 

ժզձ կզ Յճսէզ՜ձբ ՜ձճսձ... 

118. 116՝—7՝ Տջբ ԻԷ ՠս ՟ՠժպՠկ՝ՠջ Ե ՠս տ՜ոխՠս 

ԺԹ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ւճհձ Ադՠձ՜՟ճջճոզ ժջ՜ս-

ձ՜սճջզ — Ըձ՟ ՜սճսջո ե՜կ՜ձ՜ժ՜ռ ժշ՜յ՜ջզղպ ՜ջ-

տ՜հզձ Դզճժխՠպզ՜ձճոզ...: 117՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ չ՜ջտ 

ոջ՝ճհձ Ս՜՝՜հզ, ճջ հՠպ եճխճչճհձ Ք՜խժՠ՟ճձզ... 
119. 117՝—8՝ Տջբ ԻԸ ՠս ՟ՠժպՠկ՝ՠջ Զ ՠս տ՜ո-

խՠս Ի. Վ՜ջտ ՠջ՜ձՠէճհձ Նզժ՜սէ՜հճոզ, Մզսշճձ՜ Լզ-
ժՠ՜ռսճռ ՠյզոժճյճոզ — Մՠթ ՠս Ստ՜ձմՠէ՜՞ճջթ ի՜հ-

ջ՜յՠպո ՜հո Նզժ՜սէ՜հճո... 

120. 118՝—20՜ Տջբ ԻԹ ՠս ՟ՠժպՠկ՝ՠջ Է ՠս տ՜ո-

խՠս ԻԱ. Վ՜ջտ Ակ՝ջճոզճոզ ՠյզոժճյճոզ Մՠ՟զճխ՜ 
տ՜խ՜տզ հ՜ջՠսկճսպո — Ակ՝ջճոզճո, ՜հջ զկ՜ոպճսձ ՠս 

ի՜ձծ՜ջՠխ... 

121. 120՜՝ Տջբ Լ ՠս ՟ՠժպՠկ՝ՠջ Ը ՠս տ՜ոխՠս ԻԲ. 

Տ՜սձ Ա՝ջ՜ի՜կճս ՠս Խճջՠձ՜հ — Սճտ՜հ ՜ղ՜ժՠջպտ 

բզձ ոճսջ՝ Յճչոՠվՠ՜ձռձ՚ ՜շ՜նձճջ՟՜ռձ Հ՜հճռ...: 

120՜՝ Յ՜հոկ ՜սճսջ չ՜ջտ Պ՜պ՜յզճկզ...: 120՜՝ 

Յ՜հոկ ՜սճսջ ոճսջ՝ չժ՜հձ Քջզոպճոզ՚ Մ՜ջզձճո... 
122. 121՜—2՜ Ք՜խճռ ՜կոճհ Ա ՠս ՟ՠժպՠկ՝ՠջ 

Թ ՠս տ՜ոխՠս ԻԳ. Ասՠպզտ Աձձ՜հզ՚ կ՜սջձ Աոպճս՜-
թ՜թձզձ, աճջ ՠպ իջՠղպ՜ժձ Տՠ՜շձ ՠս հխ՜ռ՜ս զ Յճ-
չ՜ժզկ՜ աԱոպճս՜թ՜թզձձ — Տ՜սձ ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Կճս-

ոզձ Մ՜ջզ՜կճս Աոպճս՜թ՜թձզձ Յխճսդՠ՜ձ...: 121՜ 

Յ՜հոկ ՜սճսջ չժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Բ՜ջոզկ՜ ՠ-
յզոժճյճոզ Ե՟ՠոզ՜ տ՜խ՜տզ... 

123. 122՜—3՜ Ք՜խճռ Բ ՠս ՟ՠժպՠկ՝ՠջ Ժ ՠս 

տ՜ոխՠս ԻԴ. Տ՜սձ ոջ՝ճհձ Մզձ՜ո՜, Եջկճ՞զձՠ՜ ՠս 
Գջ՜վճոզ, ճջ չժ՜հՠռզձ հԱխՠտո՜ձ՟ջզ՜հ — Յ՜սճսջո 

՜կ՝՜ջզղպ ՜ջտ՜հզձ Մ՜տոզկզ՜ձճոզ ՠխՠս ըշճչճս-

դզսձ... 

124. 123՜ Ք՜խճռ ԻԲ ՠս ՟ՠժպՠկ՝ՠջ Լ ՠս պ՝բդ 

ԺԴ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Թՠկզոպճժէճոզ չժ՜-
հզձ ծղկ՜ջպճսդՠ՜ձ — Ահո Թՠկզոպճժէբո իճչզս բջ 



ի՜սպզռ Մզսշզո տ՜խ՜տզձ...: 123՜ Յՠպ ՜սճսջռ զձմ 

կ՜ջպզջճո՜ռ՜ս ՠս ոճսջ՝ Դբճոժճջզ՟ճո... 

125. 123՜—4՜ Ք՜խճռ ԻԳ ՠս ՟ՠժպՠկ՝ՠջ ԼԱ ՠս 

պ՝բդ ԺԵ. Յզղ՜պ՜ժ Ա՝՞՜ջճս դ՜՞՜սճջզ Հ՜հճռ ՠս 
Աոճջճռ, ճջ հ՜շ՜ն ի՜ս՜պ՜ռ զ Քջզոպճո — Աձ՟ջ՜-

ձզժձ դ՜՞՜սճջ՜ռ ի՜ս՜պ՜ռՠէճռ ՝՜ջբյ՜ղպձ Ա՝՞՜-

ջզճո... 
126. 124՜—7՝ Ք՜խճռ ԻԴ ՠս իճսձճս՜ջզ ճջ ՜-

սճսջոձ զ ԼԱ ՠս պ՝բդ ԺԶ. Տզսձ բ ե՜կտ Ժ, ՠս ՞զղՠջձ Ժ 
ՠս Դ ԼԱ. Յզղ՜պ՜ժ Մՠթզձ Բ՜ջոխզ ՜ջտՠյզոժճյճ-
ո՜յՠպզձ Կՠո՜ջճս Կ՜յ՜՟ճչժՠռսճռ ՠս չ՜ջտ ձճջ՜, 
աճջ ՞ջՠ՜ռ ՠջ՜ձՠէզձ Ակվզէճտճո Յզժճձճհ ՠյզոժճ-
յճոձ աՊ՜պկճսդզսձ ՠս ատ՜ձմՠէզոձ ՠս աի՜ձ՞զոպ 
ոջ՝ճռձ — Ահջո ՜հո կՠթ ՠս ոտ՜ձմՠէզ Բ՜ոզէզճո զ 

պխ՜հճսդՠձբ ոձ՜ս...: 214՝ Վ՜ոձ Յճսէզ՜ձճոզ ո՜-

պ՜ժկ՜ձձ...: 125՜ Վ՜ոձ ո՜ջժ՜ս՜՞զձ ճջ ատղճռձ 

ճսձբջ...: 125՝ Վ՜ոձ ՠջզպ՜ո՜ջ՟զձ, ճջ ճսջ՜ռ՜ս 

աՔջզոպճո...: 126՜ Վ՜ոձ Եվջՠկզ Աոճջճհ...: 126՝ 

Վ՜ոձ ՠժՠխՠռճհձ ճջ զ Նզժզ՜ զձտձզձ ՝՜ռ՜ձ...: 126՝ 

Վ՜ոձ կՠխ՜սճջ ժձճնձ...: 127՜ Վ՜ոձ Աձ՜ոպ՜ո տ՜-

ի՜ձ՜հզձ...: 127՜ Վ՜ոձ իջբ՜հ ՝եղժզձ... 

124՜ Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո, ՜հէ լՠշտ, ղխ՜՞զջ, ԺԹ ՟., 

«Ահոզձտձ՚ ՜շ՜նզձ ՠյզոժճյճո ՠժ՜ռ Ղՠսճձ՟զճո, ՠջժջճջ՟՚ 

Կխզսժզ՜ձճո, ՠջջճջ՟՚ Տզ՜ձբրո, մճջջճջ՟՚ Դզճձբոզճո, իզձ-

՞ՠջճջ՟՚ Եսոՠ՝զճո, չՠռՠջճջ՟՚ Բ՜ոզէզճո, ճջ հ՜նճջ՟ ոճջզձ՚ 

Եխ՜՟զճո ՞ջՠ՜ռ Վ՜ջո ոջ՝ճռ, ՝՜հռ ո՜ Ակվզէճտճո Յզժճ-

ձզճհ ՠյզոժճյճոբձ ՜շձճս, ճջ պՠո՜ձզ զ ծ՜ժ՜պ Վ՜ջճսռ 

ոջ՝ճռ»փ 

127. 127՝—9՜ Ք՜խճռ ԻԵ ՠս հճսձճս՜ջ Բ ՠս պ՝բդ 

ԺԷ. Ն՜ը՜պ՜սձ՜ժ բ Ծձձ՟ՠ՜ձձ Քջզոպճոզ ՠս հզղ՜-
պ՜ժ բ ՠս պ՜սձ Սՠխ՝ՠոպջճոզ Հշճկ՜ ի՜հջ՜յՠպզձ, 
ճջ ՞էճսըձ բջ Նզժզ՜հ ՜շ՜նզձ եճխճչճհձ ՅԺԸ(318) ՠ-
յզոժճյճո՜ռձ — Սճսջ՝ձ Սՠխ՝ՠոպջճո բջ զ տ՜խ՜տբձ 

Հշճկ՜հ...: 128՜ Վ՜ոձ ոջ՝ճհձ Կճոպ՜ձ՟զ՜ձճոզ Մՠ-

թզ դ՜՞՜սճջզձ, դբ ազ՜՛ջ՟ ի՜ս՜պ՜ռ զ Քջզոպճո զ 
լՠշձ ոջ՝ճհձ Սՠխ՝ՠոպջճոզ... 

128. 129՜ Ք՜խճռ ԻԶ ՠս հճսձճս՜ջ Գ ՠս պ՝բդ 

ԺԸ. Ն՜ը՜պ՜սձ՜ժ բ Ծձձ՟ՠ՜ձ Տՠ՜շձ ՠս չժ՜հ՜՝՜-
ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Գճջ՟զճոզ — Ս՜ բջ զ Կՠո՜ջզ՜հ Կ՜-

յ՜՟ճչժՠռսճռ հ՜կո Լզժզ՜ձճոզ... 

129. 129՜՝ Ք՜խճռ ԻԷ ՠս հճսձճս՜ջ Դ ՠս պ՝բդ 

ԺԹ. Ն՜ը՜պ՜սձ՜ժ բ Ծձձ՟ՠ՜ձ Տՠ՜շձ կՠջճհ Յզոճս-
ոզ Քջզոպճոզ ՠս չժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Զճոզկճոզ 
ժջ՜սձ՜սճջզ ՠս Ադ՜ձ՜ոզ ա՜սջ՜ժ՜ձզ — Սճսջ՝ձ Զճ-

ոզկճո բջ ժջ՜սձ՜սճջ էՠ՜շձ՜ժՠ՜ռ... 

130. 130՜՝ Ք՜խճռ ԻԸ ՠս հճսձճս՜ջ Ե ՠս պ՝բդ Ի. 

Ճջ՜՞՜էճհռ Ծձձ՟ՠ՜ձձ ՠս Յ՜հպձճսդՠ՜ձ Տՠ՜շձ կՠ-
ջճհ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ — Կ՜ձը՜ծ՜շճսդզսձտ կ՜ջ-

՞՜ջբզռձ, ճջ հ՜շ՜ն՜՞ճհձ ՜սՠպ՜ջ՜ձբզձ ա՞՜էճսոպձ 

Քջզոպճոզ... 

131. 130՝—1՜ Ք՜խճռ ԻԹ ՠս հճսձճս՜ջ Զ ՠս պ՝բդ 

ԻԱ. Տ՜սձ Ծձձ՟ՠ՜ձ ՠս Յ՜հպձճսդՠ՜ձ Տՠ՜շձ կՠջճհ 

Յզոճսոզ Քջզոպճոզ — Յՠպ ՠէՠձՠէճհձ Ա՟՜կ՜ զ ՟ջ՜ը-

պբձ աժձզ իզձ՞ ի՜ա՜ջ ՠս ՃՂԸ... 

132. 131՜՝ Ք՜խճռ Լ ՠս հճսձճս՜ջ Է ՠս պ՝բդ ԻԲ. 

Վՠջոպզձ պ՜սձ բ Ծձըձ՟ՠ՜ձ Քջզոպճոզ ՠս հզղ՜պ՜ժ 

Յճչ՜ձձճս Մժջպմզձ ՠս Սպՠվ՜ձձճոզ Ն՜ը՜յչժ՜հզ 

— Յՠջժջճջ՟ճսկ ՜սճսջ Ծձձ՟ՠ՜ձձ ՠս Յ՜հպձճսդՠ՜ձ 

Տՠ՜շձ հզղ՜պ՜ժ բ Յճչի՜ձձճս Կ՜ջ՜յՠպզձ... 

133. 131՝—2՝ Աջ՜ռ Ա ՠս հճսձճս՜ջ Ը ՠս պ՝բդ 

ԻԳ. Վՠջոպզձ պ՜սձ բ Ծձձ՟ՠ՜ձ ՠս Յ՜հպձճսդՠ՜ձ ՠս 
չժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Թբճվզէճոզ — Ս՜ բջ զ Լզ՝-

սճհ ՠս պ՜ջ՜ձ ՜շ՜նզ ՝՟ՠղըզձ... 

134. 132՝—3՜ Աջ՜ռ Բ ՠս հճսձճս՜ջ Թ ՠս պ՝բդ 

ԻԴ. Վՠջոպզձ պ՜սձ բ Ծձձ՟ՠ՜ձ ՠս Յ՜հպձճսդՠ՜ձ 
Քջզոպճոզ, ՠս չժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Պ՜սխզտպ՜ս-
ոզ, Մ՜ջպզջճոզ — Յՠպ Քջզոպճոզ Հ՜կ՝՜ջլկ՜ձձ 

վ՜շ՜ստ հՠջժզձո, կ՜ջպզսջճո՜ռ՜ս ձ՜ը Սպՠվ՜ձ-

ձճո... 

132՝ Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո, ՜հէ լՠշտ, ղխ՜՞զջ. ԺԹ ՟. 

«Ես ՠդբ ՜շ՜նզձ ժ՜կ ՞ճձբ ՠջժջճջ՟ դճսՠոռճստ աԱ՟՟բ ոճսջ՝ 

ի՜հջ՜յՠպձ Ոսշի՜հճհ ճմզձմ բ ՜ձպՠխզ, ազ ձ՜ի՜պ՜ժՠռ՜ս 

ձ՜ հ՜կզձ ԼԵ ժ՜կ գոպ ճկ՜ձռ ԼԶ»փ 

135. 133՜ Աջ՜ռ ԻԳ ՠս հճսձճս՜ջ Ժ ՠս պ՝բդ ԻԵ. 

Ծձըձ՟ՠ՜ձ ՠս Յ՜հպձճսդՠ՜ձ ՠս հզղ՜պ՜ժ ՠջ՜ձՠէճհձ 

Գջզ՞ճջզ Նզսո՜ռճռ ՠյզոժճյճոզ — Ճղկ՜ջզպ չ՜ջ-

՟՜յՠպձ ՠս Քջզոպճոզ տ՜ի՜ձ՜հ՜յՠպձ՚ Գջզ՞ճջզճո... 

136. 133՜—4՜ Աջ՜ռ Դ ՠս հճսձճս՜ջ ԺԱ ՠս պ՝բդ 

ԻԶ. Տ՜սձ բ Ծձըձ՟ՠ՜ձ ՠս Յ՜հպձճսդՠ՜ձ Տՠ՜շձ ՠս 

չժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճռձ Պՠպջճոզ Ախՠտո՜ձ՟ջճս 
ի՜հջ՜յՠպզձ ՠս Ա՝զո՜խճչկ՜ ձճջզձ ո՜ջգ՜ս՜՞զ 

ՠս կզուո Պՠպջճոզ, ճջ Ա՝ո՜էՠկճո ժճմզ — Պՠպջճո 

ի՜հջ՜յՠպ բջ Ախՠտ՜ձ՟ջ՜ռսճռ...: 133՝ Յ՜հոկ ՜սճսջ 

չժ՜հճսդզսձ կզսո Պՠպջճոզ, ճջ Ասո՜էՠկճո ժճմզ...: 

134՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ հզղ՜պ՜ժ բ ոջ՝ճհձ Թբճ՟ճջճոզ ՜-

ձ՜յ՜պ՜ժ՜ձզ... 

137. 134՜ Աջ՜ռ Ե ՠս հճսձճս՜ջ ԺԲ ՠս պ՝բդ ԻԷ. 

Տ՜սձ բ Աոպճս՜թ՜հ՜հպձճսդՠ՜ձ ՠս չժ՜հ՜՝՜ձճս-
դզսձ ոջ՝ճհձ Մՠս՜ջ՟զճոզ — Ճղկ՜ջզպ չժ՜հձ Քջզոպճ-

ոզ՚ Մՠս՜ջ՟զճո բջ զ ե՜կ՜ձժո Դզճժխզպզ՜ձճո... 

138. 134՜՝ Աջ՜ռ Զ ՠս հճսձճս՜ջ ԺԳ ՠս պ՝բդ ԻԸ. 

Տ՜սձ բ Ոսդ՜սջՠ՜ ՠս Թէվ՜պճսդՠ՜ձ Տՠ՜շձ կՠջճհ 
Յզոճսոզ Քջզոպճոզ ՠս չժ՜հճսդզսձ ոջ՝ճռձ Էջկճսխճոզ 
ՠս Սպջ՜պճձզժճոզ — Ահո ՝՜ջբյ՜խպ չժ՜հտո Քջզո-

պճոզ բզձ հ՜կո ՜ձ՜սջբձ դ՜՞՜սճջզձ Լզժզ՜ձճոզ... 

139. 134՝—5՜ Աջ՜ռ Է ՠս հճսձճս՜ջ ԺԴ ՠս պ՝բդ 

ԻԹ. Ն՜ի՜պ՜ժճսդՠ՜ձ հզղ՜պ՜ժ բ ոջ՝ճռ ՜՝ՠխ՜-
հզռձ ոզձբ՜ժ՜ձ Եսշ՜հճսդ՜ էՠջզձձ — Մ՜ջ՟՜ժՠջ ՠս 

յխթ՜աճի ՝՜ջ՝՜ջճոտձ, ճջտ ՝ձ՜ժՠ՜է ՠձ հԱջ՜՝զ՜հ...: 

135՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ ժ՜պ՜ջՠռ՜ս հԱշՠսթբ ոճսջ՝ չ-

ժ՜հձ Քջզոպճոզ Բ՜ոզէզճո հճսջ՜ռճխ ՜ջտ՜հբձ Յճսէզ-
՜ձճոբ զ Կՠո՜ջզ՜հ Կ՜յ՜՟ճչժՠռսճռ տ՜խ՜տզձ (՜հո-

տ՜ձ)փ 



 

140. 135՜—6՜ Աջ՜ռ Ը ՠս հճսձճս՜ջ ԺԵ ՠս պ՝բդ 

Լ. Վ՜ջտ ՠջ՜ձՠէճհձ Յճչի՜ձձճս ճջ չ՜ոձ Քջզոպճոզ 
՜խտ՜պ՜ռ՜ս — Ահո Յճի՜ձձբո ճջ՟զ բջ կՠթ՜պ՜ձ զղ-

ը՜ձզ զ Կճոպ՜ձ՟զձճսյ՜սէզո...: 136՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ 

ժ՜պ՜ջՠռ՜ձ զ թճչճս ոճսջ՝ չժ՜հտձ Քջզոպճոզ Թբճ-
՞բձբո ՠյզոժճոյճո... 

141. 136՜—7՜ Աջ՜ռ Թ ՠս հճսձճս՜ջ ԺԶ ՠս ղ՝՜դ 

Ա. Վժ՜հ՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճսիճհ ժճսոզձ Ես՞զձՠ՜հ, ճջ 
դ՜ջ՞կ՜ձզ Աաձճս՜ժ՜ձ — Ի ե՜կ՜ձ՜ժո ՜կյ՜ջզղպ 

՜ջտ՜հզձ Կճկզ՟զ...: 137՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ պ՜սձ բ ՠս ՠջ-

ժջյ՜՞ճսդզսձ յ՜պճս՜ժ՜ձ ղխդ՜հզռ Պՠպջճոզ ՜-
շ՜տՠէճհձ (՜հոտ՜ձ)փ 

142. 137՜—9՝ Աջ՜ռ Ժ ՠս հճսձճս՜ջ ԺԷ ՠս ղ՝՜դ 

Բ. Յզղ՜պ՜ժ բ ՠս պ՜սձ ոջ՝ճհձ Աձպճձզ Մՠթ ծ՞ձ՜սճ-
ջզ ՠս Աձ՜յ՜պ՜ժ՜ձզ, աճջ ՞ջՠ՜ռ աչ՜ջո ձճջ՜, 
ոճսջ՝ձ Ադ՜ձ՜ոզճո Ախՠտո՜ձ՟[ջ]ճս ի՜հջ՜յՠպձ — 

Մՠթձ Աձպճձզճո ՠ՞զյպ՜ռզ բջ, կՠթ՜պճսձ... 

143. 139՝—40՜ Աջ՜ռ ԺԱ ՠս հճսձճս՜ջ ԺԸ ՠս 

ղ՝՜դ Գ. Յզղ՜պ՜ժ բ ՠս պ՜սձ Մՠթզձ Թբճ՟ճջճոզ դ՜-
՞՜սճջզձ — Բ՜ջՠյ՜ղպ ՠս կՠթ դ՜՞՜սճջձ Թբճ՟ճո, 

ա՜սջ՜չ՜ջ բջ Վ՜խբոզ ՜կյ՜ջզղպ դ՜՞՜սճջզձ Յճս-

ձ՜ռ...: 140՝ Յ՜հոկ ՜սճսջ չժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոճսջ՝ 

ժճսոզձ Ե՝ջճոզ՜հ...: 140՝ Յ՜հոկ ՜սճսջ ոճսջ՝ ՠյզո-

ժճյճոձ Թբճյճկյճո... 
145. 141՜՝ Աջ՜ռ ԺԳ ՠս հճսձճս՜ջ Ի ՠս ղ՝՜դ Ե. 

Չճջզռ ազձճսճջ՜ռձ. Բ՜ոճոզ, Եսոՠ՝զ, Եսպզտզ ՠս Բ՜-
ոզէզ՟բզ — Ահո ոճսջ՝ կ՜ջպզւջճոտո կՠթ՜կՠթ զղը՜ձտ 

բզձ Դզճժխիպզ՜ձճոզ... 

146. 141՝ Աջ՜ռ ԺԴ ՠս հճսձճս՜ջ ԻԱ ՠս ղ՝՜դ Զ. 

Ն՜ի՜պ՜ժճսդզսձ ոճսջ՝ ՜շ՜տՠէճհձ Տզկճդբճոզ — Ս՜ 

բջ զ տ՜խ՜տբձ Լզոպջճձզ...: 141՝ Յ՜հոկ ՜սճսջ չժ՜-

հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճսիճհձ Տ՜պզ՜ձ՜ ՠս Նբճվզպճոզ... 
147. 141՝—3՜ Աջ՜ռ ԺԵ ՠս հճսձճս՜ջ ԻԲ ՠս ղ՝՜դ 

Է. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճռձ Ս՜ի՜ժ՜հ ՠս Յճչոբվ՜հ 
ճջ զ Կ՜ջձճհ տ՜խ՜տ ժ՜պ՜ջՠռ՜ձ — Սճտ՜հ բզձ զ 

Կ՜ջձճհ տ՜խ՜տբձ...: 143՜ Յ՜հոկ ոճսջ՝ձ Պ՜ձոճ-

վճո... 
148. 143՜—6՝ Աջ՜ռ ԺԶ ՠս հճսձճս՜ջ ԻԳ. Վժ՜-

հ՜՝՜ձճսդզսձ Կխՠկ՜ ՠյզոժճյճոզձ Աձժզսջզ՜հ — 

Յ՜կո Դզճժխՠպզ՜ձճոզ ՜ջտ՜հզձ, հՠպ Հ՜կ՝՜ջլկ՜ձ 

Տՠ՜շձ կՠջճհ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ ՠժջՠջզսջ ԾԶ ՜կ՜ռ 

ոճսջ՝ Կխՠկբո...: 145՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ հզղ՜պ՜ժ բ ՠջ՜-

ձՠէճհձ Աձ՟ջճձզժճոզ... 
149. 146՝—7՜ Աջ՜ռ ԺԷ ՠս հճսձճս՜ջ ԻԴ ՠս ղ՝՜դ 

Թ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ՠջզռ ՠխ՝՜ջռ ոջ՝ճհձ Պ՜սխճոզ 
ՠս Պ՜սոՠջ՜հ, Թբճ՟զպճձզ — Յ՜կո Դզճժխիպզ՜ձճոզ 

ՠս Մ՜տոզկզ՜ձճոզ ժշ՜յ՜ղպ ՜ջտ՜հզռձ...: 147՜ 

Յ՜հոկ ՜սճսջ ոճսջ՝ չժ՜հձ Քջզոպճոզ Դ՜ձ՜տպճո... 
150. 147՜—8՝ Աջ՜ռ ԺԸ ՠս հճսձճս՜ջ ԻԵ ՠս ղ՝՜դ 

Ժ. Վ՜ջտ ոջ՝ճհձ Գջզ՞ճջզ Աոպճս՜թ՜՝՜ձզ — Աո-

պճս՜թ՜ի՜ծճհ ՠս կՠթ չ՜ջ՟՜յՠպձ ՠժՠխՠռսճհ Գջզ՞ճ-

ջզճո... 
151. 148՝—9՝ Աջ՜ռ ԺԹ ՠս հճսձճս՜ջ ԻԶ ՠս ղ՝՜դ 

ԺԱ. Վ՜ջտ ՠջ՜ձՠէճհձ Քոՠձճվճձզ ՠս աճս՞՜ժռզձ զս-
ջճհ՚ Մ՜ջզ՜կճս ՠս ՠջժճսռ ճջ՟ճռ զսջՠ՜ձռ՚ Աջժ՜՟բճ-
ոզ ՠս Յճի՜ձձճս — Եջ՜ձՠէզձ Քոՠձզվճձ բջ զ Կճո-

պ՜ձ՟զձճսյ՜սէզո...: 149՝ Յ՜հոկ ՜սճսջ ժ՜պ՜ջՠ-

ռ՜ձ ՠջՠտ ՠխ՝՜ջտ ՠջժճսճջՠ՜ժտ զ կզճսկ ե՜կճս... 
Սյՠոզյճո, Եէո՜զյճո... 

152. 149՝—51՜ Աջ՜ռ Ի ՠս հճսձճս՜ջ ԻԷ ՠս ղ՝՜դ 

ԺԲ. Վ՜ջտ ոջ՝ճհձ Յճչի՜ձձճս Ոոժբ՝ՠջ՜ձզ. չՠջ՜-
՟՜ջլճսկձ զ Կճոպ՜ձ՟զձճսյ՜սէզո — Յճջե՜կ ՜տոճ-

ջՠռզձ աՅճչի՜ձձբո, պ՜ձբզձ աձ՜ ՜ձըձ՜հ՜՝՜ջ... 

153. 151՜—2՝ Աջ՜ռ ԻԱ ՠս հճսձճս՜ջ ԻԸ ՠս ղ՝՜դ 

ԺԳ. Վ՜ջտ ոջ՝ճհձ Եվջՠկզ Խճջզձ Աոճջճհ — Սճսջ՝ձ 

Եվջՠկ ոտ՜ձմՠէզ ՜ջ՟զսձ՜՝՜ձ ՠս պզՠաՠջ՜էճհո...: 

152՜ Վ՜ջտ ՠջ՜ձՠէճհձ Եվջՠկզ Խճջզձ Աոճջճհ... 152՝ 

Յ՜հոկ ՜սճսջ ժ՜պ՜ջՠռ՜ձ ՞՜ձզստ... Վ՜խՠջզ՜ձճո, 

Կ՜ձ՟զպճո... 
154. 153՜՝ Աջ՜ռ ԻԲ ՠս հճսձճս՜ջ ԻԹ ՠս ղ՝՜դ 

ԺԴ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Նզճհվզսպճոզ, ճջ 
դ՜ջ՞կ՜ձզ զ ի՜հ՚ Նճջ՜պճսձժ — Յ՜կո ՜կ՝՜ջզղպ 

՜ջտ՜հզձ զ տ՜խ՜տզձ Նզժզ՜հ Բզսդ՜ձ՜ռսճռ բզձ ՜-

կճսոզձտ... 153՝ Յ՜հոկ ՜սճսջ չՠջ՜՟՜ջլճսկձ բ յ՜-

պճս՜ժ՜ձ ձղը՜ջ՜ռ ոջ՝ճհձ Ի՞ձ՜պզճոզ Աոպճս՜-
թ՜ա՞ՠ՜ռ ի՜հջ՜յՠպզձ... 

155. 153՝—4՜ Աջ՜ռ ԻԳ ՠս հճսձճս՜ջ Լ ՠս ղ՝՜դ 

ԺԵ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Թբճվզէճոզ ա՜սջ՜չ՜-
ջզ ձճջ կ՜ջպզսջճոզ — Յ՜կո Կճոպ՜ձ՟զ՜ձճոզ ՝՜-

ջՠյ՜ղպ դ՜՞՜սճջզձ ՠս կ՜սջձ զսջ՚ Եռՠձՠ՜... 

156. 154՜—6՜ Աջ՜ռ ԻԴ ՠս հճսձճս՜ջ ԼԱ ՠս 

ղ՝՜դ ԺԶ. Վժ՜հճսդզսձ ոջ՝ճհձ Ս՜ջ՞ոզ ա՜սջ՜չ՜ջզ 
ՠս ճջ՟ճհ ձճջ՜ Մ՜ջպզջճոզ — Սճսջ՝ձ Ս՜ջ՞զո ա՜սջ՜-

չ՜ջ բջ Մՠթ դ՜՞՜սճջզձ Կճոպ՜ձ՟զ՜ձճոզ...: 154՝ 

Յ՜հոկ ՜սճսջ չժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոճսջ՝ ՝եղժ՜ռձ Կզս-
ջ՜ժճոզ ՠս Յճչի՜ձձճս... 155՝ Յ՜հոկ ՜սճսջ ժ՜պ՜-

ջՠռ՜ս զ թճչճս Աձ՜ձզ՜հ տ՜ի՜ձ՜հձ ՠս ՜հէ ճսդ 
չժ՜հտ... 

157. 156՜՝ Աջ՜ռ ԻԵ ՠս վՠպջճս՜ջ Ա ՠս ղ՝՜դ 

ԺԷ. Սջ՝ճհձ Նՠջոզոզ ի՜հջ՜յՠպզ ՠս չ՜ջտ Բ՜ջո՜-
կ՜հզ ոտ՜ձմՠէ՜՞ճջթ ծ՞ձ՜սճջզ — Ճը՞ձ՜սճջձ Քջզո-

պճոզ Բ՜ջո՜կ՜ ՜ոճջզ բջ ՜ա՞՜ս... 

158. 156՝—7՜ Աջ՜ռ ԻԶ ՠս զ վՠպջճս՜ջ Բ ՠս 

ղ՝՜դ ԺԸ. Տ՜սձ ոջ՝ճհ չժ՜հզձ Տջզվճձզփ Գզսպ ձղը՜-
ջ՜ռ ոջ՝ճհձ Նՠջոզոզ ի՜հջ՜յՠպզձ — Քջզոպճոզ 

կ՜ջպզջճոձ Տջզվճձ բջ զ ՞՜ս՜շբձ Փշզ՞զճհ... 

159. 157՜՝ Աջ՜ռ ԻԷ ՠս վՠպջճս՜ջ Գ ՠս ղ՝՜դ 

ԺԹ. Վ՜ջտ ոջ՝ճհձ Շ՜խզպ՜հզ ՠս Էյզվ՜ձճս ՜ղ՜ժՠջ-
պ՜ռ կՠթզձ Դ՜ձզբէզ — Սճտ՜ ՜ղ՜ժՠջպտ բզձ կՠթզձ 

Դ՜ձզՠէզ տճջՠյզոժճյճոզձ... 



160. 157՝ Աջ՜ռ ԻԸ ՠս վՠպջճս՜ջ Դ ՠս ղ՝՜դ Ի. 

Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճռ չժ՜հզռձ Դզճ՟ճջ՜, Կխ՜ս-
՟զ՜ յ՜յզ — Սճտ՜ բզձ հ՜սճսջո Դՠժճոզ ՜կյ՜ջզղպ 

՜ջտ՜հզձ զ տ՜խ՜տզձ Ապ՜էզճհ... 

161. 158՜՝ Աջ՜ռ ԻԹ ՠս վՠպջճս՜ջ Ե ՠս ղ՝՜դ 

ԻԱ. Վժ՜հ՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճսիճհձ Ա՞՜դզ ժճհո չժ՜զ — 

Կզձո ՜հո բջ զ ժխաճհձ Սզժզէճհ...: 158՝ Յ՜հոկ ՜սճսջ 

չժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոճսջ՝ չժ՜հզռձ Քջզոպճոզ Եձզ-
ձ՜հ, Ռզկ՜հ, Կզկ՜հ... 

162. 158՝—9՜ Աջ՜ռ Լ ՠս վՠպջճս՜ջ Զ ՠս ղ՝՜դ 

ԻԲ. Տ՜սձ ոճսջ՝ եճխճչճհձ Եվՠոճոզ — Ի ե՜կ՜ձ՜ժո 

Թբճ՟ճոզ Փճտճս ՜ոպճս՜թ՜յո՜ժ ՜ջտ՜հզձ Հճշճկճռ 

Նՠոպճջ...: 159՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ չժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ-

՝ճռձ Ա՝ջ՜ի՜կճս Աջպ՜սզէ՜ ՠյզոժճյճոզձ... 

163. 159՜՝ Մՠիՠժզ Ա ՠս վՠպջճս՜ջ Է ՠս ղ՝՜դ 

ԻԳ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ Ռ ՠս Գ կ՜ջպզւջճո՜ռձ Քջզո-

պճոզ ճջտ զ Նզժճկզ՟ՠ՜ ժ՜պ՜ջՠ՜ռ — Յճջե՜կ իջ՜-

կ՜ձ՜ս ՜կյ՜ջզղպ դ՜՞՜սճջզձ Մ՜տոզկզ՜ձճոզ 

աոջ՝ճհձ Պՠպջճոզ Ախՠտո՜ձ՟ջճս ի՜հջ՜յՠպզձ...: 

159՝ Յ՜հոկ ՜սճսջ ՠջ՜ձՠէզձ Վՠձ՟բկզ՜ձճո... 

164. 159՝—60՜ Մՠիՠժզ Բ ՠս վՠպջճս՜ջ Ը ՠս 

ղ՝՜դ ԻԴ. Վ՜ջտ ՠջ՜ձՠէճհձ Պ՜շդՠձզճոզ, Լ՜կվճոզ 
կճյՠյզոժճյճոզձ — Սճսջ՝ տ՜ի՜ձ՜հ՜յՠպձ Պ՜շդՠ-

ձզճո բջ զ ե՜կ՜ձ՜ժո Կճոպ՜ձ՟զ՜ձճոզ...: 160՜ 

Յ՜հոկ ՜սճսջ չժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճսիճհ չժ՜հզձ 
Քջզոպճոզ Տջզվ՜ձ՜հ... 

165. 160՜—1՜ Մՠիՠժզ Գ ՠս վՠպջճս՜ջ Թ ՠս 

ղ՝՜դ ԻԵ. Յզղ՜պ՜ժ ոջ՝ճհ չժ՜հզձ Նզժզվճշ՜հ — Ի 

ե՜կ՜ձ՜ժո Վ՜խՠջզ՜ձճոզ ՠս Գ՜խզճոզ ՜ձ՜սջբձ ՜ջ-

տ՜հզռձ բջ Նզժզվ՜սշճո...: 160՝ Յ՜հոկ ՜սճսջ ոճսջ՝ 

չժ՜հտձ Քջզոպճոզ Բզտպճջզձճո... 
166. 161՜—2՝ Մՠիՠժզ Դ ՠս վՠպջճս՜ջ Ժ ՠս 

ղ՝՜դ ԻԶ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ՠջժճսռ տՠջռձ Մ՜ջզկ՜հ 
ՠս Մ՜ջդ՜հզ ՠս Լզժ՜ջզճձզ ժջ՜սձ՜սճջզ — Մ՜ջզ՜կ 

ՠս Մ՜ջդ՜հ տճհջտ բզձ կզկՠ՜ձռ...: 161՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ 

պ՜սձ բ ՜շ՜տՠէճհձ Թ՜՟բճոզ, ճջ ժ՜պ՜ջՠռ՜ս զ 
Հ՜հտ...: 162՜ Գզսպ ձղը՜ջ՜ռ ոճսջ՝ ՜շ՜տՠէճհձ Թ՜-

՟բճոզ — Եո՚ ՜ձ՜ջե՜ձ Կզսջ՜ժճո, կզձմ՟ՠշ բզ հ՜-

շ՜ձլձ՜ժ՜ձ ժՠ՜ձո... 

162՜ Ի էճսո՜ձռո, ՜հէ լՠշտ «Ս՜ բ իՠխզձ՜ժձ ՠս ժ՜կ 

հրջզձճխձ կ՜պՠձզո ճջ ժճմզ Կզջ՜ժճո Աջՠսՠէռզ ժ՜կ Եաձժ՜-

ռզ, ճջ ՠս՚ Յ՜հոկ՜սճսջո ՜հո բ ՞ճջթ Կզջ՜ժճոզ չ՜ջ՟՜յՠպզ 

ՠս ճմ պբջ Իոջ՜հբէզ, ՜հէ աժձզ բ ոճջզձ ՞ջճխզձ զ՝ջ ՜կ՜ս 

տո՜ձզս, ճջ ձ՜ ՞ջՠ՜ռ հ՜շ՜ն տ՜ձ ազսջձ Հ՜հճռ Չ (1251)փ Ես 

՜հո Պ՜պկճսդզսձո, աճջ ՞ջբ Կզջ՜ժճո, մզտ զ կզնզ պբջ Իո-

ջ՜հբէզ ՠս Գջզ՞ճջզ Ծՠջՠձռ ժճմՠռՠէճհ, ճջ ՞ջՠ՜ռ հ՜սՠէճս՜-

թճչ իձ՞ՠպ՜ո՜ձՠջրճջ՟ ՟՜ջճս, ձ՜ՠս ՞ճհ վճվճըճսդզսձ 

չ՜ոձ ՜կոճռ պրձՠէ զ ոջ՝ճռփ Յ՜խ՜՞ո ՜հոճջզժ զ պՠխՠ՜է 

Յ՜հոկ՜սճսջոձ, ճջ զ վՠպջճս՜ջզ Ժ—ձ մզտ ա՜հո Պ՜պկճսդզս-

ձո Մ՜ջդ՜հզ ՠս Թ՜՟բճոզ ՜շ՜տՠէճհձ ՠս ՜հէձ, ՜հէ ա՜հէճսկ 

պՠխսճն ՠ՟ՠ՜է բ, ՞ճսռբ զ իձճսկձ ՜հոյբո էՠ՜է ՠս հՠպճհ վճ-

վճըՠ՜է զռՠձ»փ 

167. 162՝—3՝ Մբիՠժզ Ե ՠս վՠպջճս՜ջ պ՜ոձ Ա 

ՠս ղ՝՜դ ԻԷ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Վէ՜ո՜ Սՠ-
՝՜ոպզճհ ՠյզոժճյճոզ — Յ՜սճսջո ժշ՜յ՜ղպ ՜ջտ՜-

հզձ Լզժզ՜ձճոզ ոճսջ՝ձ Վէ՜ոզճո...: 163՝ Յ՜հոկ ՜-

սճսջ հզղ՜պ՜ժ ՠջ՜ձՠէճհձ ոջ՝ճհձ Զճոզկ՜հ... 
168. 163՝—4՝ Մՠիՠժզ Զ ՠս վՠպջճս՜ջ ԺԲ ՠս 

ղ՝՜դ ԻԸ. Վ՜ջտ ՠջ՜ձՠէճհձ Մ՜ջզ՜կճս, ճջ Մ՜ջզձճոձ 
՜ձճս՜ձՠռ՜ս — Ահջ կզ բջ ՜ղը՜ջի՜ժ՜ձ կՠթ՜պճսձ ՠս 

՝՜ջբի՜ծճհ չ՜ջճստ, ճջճհ ՜ձճսձ բջ Նՠջ՞զձ՜հ...: 163՝ 

Յ՜հոկ ՜սճսջ պ՜սձ բ Աէվՠ՜ձ Տՠ՜շձ ՠխ՝՜սջձ Յ՜-
ժճ՝՜հ, ճջ՟սճհձ Յճչոՠվ՜հ, ճջ ՠս Աոպճս՜թ՜ի՜հջ ՜-
ձճս՜ձՠռ՜ս (՜հոտ՜ձ)փ 

169. 164՝—7՝ Մՠիՠժզ Է ՠս վՠպջճս՜ջ ԺԳ ՠս 

ղ՜՝՜դ ԻԹ. Վ՜ջտ ՠջ՜ձՠէճհձ Մ՜ջպզրոձճոզ ժջ՜ս-

ձ՜սճջզ ՠս ձ՜ը՜պ՜սձ՜ժ Ք՜շ՜ոձ՜սջՠ՜ ՞՜էո-
պՠ՜ձձ — Ծ՜շ՜հձ Աոպճսթճհ Մ՜ջպզձզ՜ձճո բջ զ Կՠ-

ո՜ջզ՜հ...: 167՝ Յ՜հոկ ՜սճսջ պ՜սձ բ ՜շ՜տՠէճհձ 

Մ՜պ՜դզ՜հ, ճջ վճը՜ձ՜ժ Յճս՟՜հզ Սժ՜ջզճչպ՜-
ռզճհձ ի՜կ՜ջՠռ՜ս (՜հոտ՜ձ)փ 

170. 167՝—9՜ Մՠիՠժզ Ը ՠս վՠպջճս՜ջ ԺԴ ՠս 

ղ՝՜դ Լ. Գ՜էճսոպձ Քջզոպճոզ Ք՜շ՜ոձ՜սջՠ՜հ զ 
պ՜ծ՜ջձ պ՜սձբ — Յճջե՜կ թձ՜ս գոպ կ՜ջկձճհ Յզոճսո 

Քջզոպճո զ Բՠդխբբկ...: 168՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ չժ՜հ՜՝՜-

ձճսդզսձ ոջ՝ճսիճհձ Փ՜սոպՠ՜ ժճսոզձ...: 169՜ Յ՜հոկ 

՜սճսջ ի՜ձ՞ՠ՜ս կՠթ ծ՞ձ՜սճջձ ՠս ոտ՜ձմՠէ՜՞ճջթձ 
Աս՞ոՠձպզճո... 

171. 169՜՝ Մՠիՠժզ Թ ՠս վՠպջճս՜ջ ԺԵ ՠս 

՜՟՜ջ Ա. ՆՆնճսկձ Սզկբճձզ Ծՠջճսձճհձ ՠս ի՜ձ՞զոպ 
Աձձ՜հզ կ՜ջ՞՜ջբճսիճհ ՠս պ՜սձ Աո՜վ՜հ կ՜ջ՞՜ջբզ 
— Աո՜վ ՠս զ Դզդճկ ՠս ճջ՟զտձ Կճջը՜հ... 

172. 169՝—70՜ Մՠիՠժզ Ժ ՠս վՠպջճս՜ջ ԺԶ ՠս 

՜՟՜ջ Բ. Տ՜սձ Յճս՟՜հզ ՜շ՜տՠէճհձ — Աշ՜տՠ՜էձ 

Քջզոպճոզ Յճս՟՜հ Յ՜ժճ՝ՠ՜ձ ճջ՟զ Յճչոՠվ՜հ...: 169՝ 

Յ՜հոկ ՜սճսջ չժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ՠջժճպ՜ո՜ձ կ՜ջ-
պզւրճո՜ռ՜ձ Պ՜կվզսէՠ՜հ ՠս Վ՜խՠձպզճոզ... 

173. 170՜—1՝ Մՠիՠժզ ԺԱ ՠս վՠպջճս՜ջ ԺԷ ՠս 

՜՟՜ջ Գ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Թբճ՟ճջճոզ կՠթ 
չժ՜հզձ Քջզոպճոզ, ճջ դ՜ջ՞կ՜ձզ Աոպճս՜թ՜յ՜ջ-
՞ՠս ՠս պ՜սձո ժ՜պ՜ջզ Ախճսի՜ռզռձ ՜շ՜նզձ ղ՜՝՜-
դճհձ — Քջզոպճոզ ոճսջ՝ տ՜ն ձ՜ի՜պ՜ժձ Թբճ՟ճջճո բջ 

զ ե՜կ՜ձ՜ժո ՜կյ՜ջզղպ դ՜՞՜սճջ՜ռձ...: 171՜ 

Ստ՜ձմՠէզ պՠոզէձ, աճջ ՠռճհռ ոճսջ՝ձ Թբճ՟ճջճոզ 

Կճոպ՜ձ՟զձճսյ՜սէզո, չ՜ոձ ճջճհ ՠս զ Ք՜շ՜ոձՠջճ՟ 

՜սճսջո յ՜իճռձ: Աշ՜նզ ղ՜՝՜դ ՜սջձ ժ՜պ՜ջզ պ՜սձ 

ոջ՝ճհձ Թբճ՟ճջ՟ճջճոզ ... 

174. 171՝—2՝ Մՠիՠժզ ԺԱ ՠս վՠպջճս՜ջ ԺԸ ՠս 

՜՟՜ջ Դ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Ս՜՟ճտ՜հ ՠյզո-
ժճյճոզձ — Ի ե՜կ՜ձ՜ժո Ս՝ճսշզճոզ իջ՜յ՜ղպ ՜ջ-

տ՜հզձ Պ՜ջոզռ...: 172՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ չժ՜հճսդզսձ ոջ-

՝ճհձ Ախՠտո՜ձ՟ջճս Թՠո՜խճձզժՠռսճհ... 
175. 172՝—3՝ Մՠիՠժզ ԺԳ ՠս վՠպջճս՜ջ ԺԹ ՠս 

՜՟՜ջ Ե. Տ՜սձ բ ոջ՝ճհձ Նՠջոզոզ Հ՜հճռ ի՜հջ՜յՠպզ 



 

ՠս Մՠոջճյ՜հ չ՜ջ՟՜յՠպզ — Յՠջջճջ՟զ ՜կզ դ՜՞՜-

սճջճսդՠ՜ձ Աջղ՜ժ՜հ ՠժ՜ռ ՠյզոժճյճո՜յՠպ Հ՜-

հճռ...: 173՝ Յ՜հոկ ՜սճսջ չժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճռձ 

Ախՠտո՜ձ՟ջզճոզ զ Պճձ՟զճխճձճհ... 
176. 173՝—4՜ Մՠիՠժզ ԺԴ ՠս վՠպջճս՜ջ Ի ՠս 

՜՟՜ջ Զ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Նՠոպճջզճոզ ՠ-
յզոժճյճոզ — Յ՜սճսջո Դզժզճոզ ժշ՜յ՜ղպ ՜ջտ՜հզձ 

բջ ոճսջ՝ ՠյզոժճյճոձ Նՠոպճջզճո...: 174՜ Յ՜հոկ ՜-

սճսջ ոճսջ՝ կ՜ջպզջճոձ Ա՝՟զճո... 
177. 174՜՝ Մՠիՠժզ ԺԵ ՠս վՠպջճս՜ջ ԻԱ ՠս 

՜՟՜ջ Է. Տ՜սձ բ ՞էը՜պկ՜ձ Յ՜ժճ՝ճս ՜շ՜տՠէճհձ ճջ-
՟ճհձ Զՠ՝ՠ՟ՠ՜հ — Յ՜ժճչփճո ՜շ՜տՠ՜էձ Քջզոպճոզ 

ճջ՟զ բջ Զՠ՝ՠ՟ՠ՜հ...: 174՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ չժ՜հ՜՝՜-

ձճսդզսձ Թբճ՟ճջճոզ Կզսջՠձ՜հ ՠյզոժճյճոզ... 
178. 174՝—5՜ Մՠիՠժզ ԺԶ ՠս վՠպջճս՜ջ ԻԲ ՠս 

՜՟՜ջ Ը. Սջ՝ճհձ Կճսշձՠէզճոզ ի՜ջզսջ՜յՠպզ — Ս՜ 

բջ զ Կՠո՜ջճհ Պ՜խՠոպզձ՜ռսճռ զ ՞ձ՟բձ Իպ՜է՜ռ-

սճռ...: 175՜ Յ՜հոկ ՜սսճջ ժ՜պ՜ջՠռ՜ս ոջճչ ոճսջ՝ 

չժ՜հձ Իոպ՝ճսազպ (՜հոտ՜ձ)փ 

179. 175՜—6՜ Մՠիՠժզ ԺԷ ՠս վՠպջճս՜ջ ԻԳ ՠս 

՜՟՜ջ Թ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Պ՜սխզժ՜ջյճոզ 
ՠյզոժճյճոզձ Զկշձզճհ, Պ՜սխզժ՜ջյճո` զ ի՜հ էՠաճս 
Բ՜ակ՜յպճսխ ՜ձճս՜ձզ — Յ՜սճսջո ոջ՝ճռ ՜շ՜տՠ-

էճռձ ի՜ս՜պ՜ռզձ ՠս ՜ղ՜ժՠջպՠռ՜ձ Քջզոպճոզ ոճսջ՝ 

Պ՜սխզժ՜ջյճո...: 175՝ Յ՜հոկ ՜սճսջ ոջ՝ճսիզձ Մՠէզ-

պզձզ ՝՜աճսկ մ՜ջմ՜ջ՜ձո ժջՠ՜ռ...: 176՜ Յ՜հոկ 

՜սճսջ ոճսջ՝ չժ՜հձ Քջզոպճոզ Փզէզժպզկճձ... 
180. 176՜—8՝ Մՠիՠժզ ԺԸ ՠս վՠպջճս՜ջ ԻԴ ՠս 

՜՟՜ջ Ժ. Պ՜պկճսդզսձ Յճչ՜ձձճս Մժջպմզձ ՠս Կ՜ջ՜-
յՠպզձ Քջզոպճոզ ՠս ՞էըճհձ ՞զսպ զ Հՠջճչ՟զ տ՜խ՜-
տզձ զ լՠշձ կզ՜հձ՜ժՠռ՜ռձ ՠս ճջյբո ՝ՠջ՜ս հԱկ՜-
ոզ՜հձ տ՜խ՜տձ, գոպ պՠոմճսդՠ՜ձ Աոպճսթճհ — Եջ-

ժճստ ճկ՜ձտ կզ՜հձ՜ժՠ՜ռտ հԱջՠսՠէզռ ժճխկ՜ձբ... 

181. 178՝ Մՠիՠժզ ԺԹ ՠս վՠպջճս՜ջ ԻԵ ՠս ՜-

՟՜ջ ԺԱ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճսիճհձ Պՠջյ՜պճս՜հ 
ՠս ՟ոպՠջձ Փՠէՠժպ՜պ՜հ — Պ՜պճս՜ժ՜ձ ժզձո ՜հո բջ 

զ տ՜խ՜տբձ Թճս՝ջզպ՜ձճհ...: Յ՜հոկ ՜սճսջ հզղ՜պ՜ժ բ 

Յ՜ժճ՝՜հ Մթ՝ձ՜ ՠյզոժճյճոզձ ոճսջ՝ ՠս վ՜շ՜սճ-
ջՠ՜է ՜շձ Աոպճսթճհ (՜հոտ՜ձ)փ 

182. 178՝—80՝ Մՠիՠժզ Ի ՠս վՠպջճս՜ջ ԻԶ ՠս 

՜՟՜ջ ԺԲ. Տ՜սձ Վ՜ջ՜՞՜ Սճսջ՝ Խ՜մզձ — Ըձ՟ ե՜-

կ՜ձ՜ժո ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ Նՠջոզոզ ՠս Վ՜ջ՟՜ Ռուղ-

պճսձճհ...: 180՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ չժ՜հճսդզսձ Շճսղ՜ձժ՜ 

ժջ՜սձ՜սճջզ...: 180՝ Յ՜հոկ ՜սճսջ աոջ՝ճհձ Յճսձճս՜-

ջզ աԲՠձՠ՜ձ՟՜հ ՠյզոժճյճոզ... 
183. 180՝—1՜ Մՠիՠժզ ԻԱ ՠս վՠպջճս՜ջ ԻԷ ՠս 

՜՟՜ջ ԺԳ. Յզղ՜պ՜ժ բ Եխզղ՜հզ չ՜ջ՟՜յՠպզ — Ե-

ջ՜ձՠէզձ Եխզղբ բջ ազձճսճջՠ՜է Վ՜ջ՟՜ձ՜ Հ՜հճռ ա՜ս-

ջ՜չ՜ջզձ...: 180՝ Յ՜հոկ ՜սճսջ չժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ 

Փզէզյճոզ ՜շ՜տՠէճհ... 

184. 181՜՝ Մՠիՠժզ ԻԲ ՠս վՠպջճս՜ջ ԻԸ ՠս 

՜՟՜ջ ԺԴ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճսիճհձ Ք՜ջզպճձզ 
— Կզձո ՜հո ՜խ՜ըզձ բջ ՜շձ տ՜խ՜տ՜ռճսճհ զ Կզսզժզ-

պճհ տ՜խ՜տբձ... 

185. 182՜՝ Մՠիՠժզ ԻԳ ՠս կ՜ջպզ, ճջ ՜սճսջո 

ճսձզ ԼԱ, Տզսձ ե՜կո ԺԲ, ՠս ՞զղՠջձ ԺԲ. Ա ՠս ՜՟՜ջ 
ԺԵ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճսիճհձ Ես՟ճժզ՜ — Եջ՜ձՠ-

էզձ Ես՟ճժզ՜հ բջ զ տ՜խ՜տբձ Իէզճսյ՜սէՠ՜հ... 

186. 182՝—3՜ Մՠիՠժզ ԻԴ ՠս կ՜ջպզ Բ ՠս ՜՟՜ջ 

ԺԶ. Տ՜սձ Ակճչո՜ կ՜ջ՞՜ջբզձ — Ակճչո բջ զ Թՠ-

ժճս՜հ ՠս Ակ՜ոզ՜ ՝՜աճսկ ՜ձ՞՜կ ժճղժճծբջ աձ՜...: 

183՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ չժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ Կճձճձճոզ 

յ՜ջպզայ՜ձզ... 
187. 183՜—4՜ Մՠիՠժզ ԻԵ ՠս կ՜ջպ Գ ՠս ՜՟՜ջ 

ԺԷ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճռձ Եսպջճյզճոզ Կ՜էզձզ-
ժճոզ ՠս Բ՜ոզէզոժճոզ — Ահո ՠջՠտ չժ՜հտո Քջզոպճոզ 

բզձ զ ե՜կ՜ձ՜ժո Մ՜տոզկզ՜ձճոզ... 

188. 184՜—5՜ Մՠիՠժզ ԻԶ ՠս կ՜ջպ Դ ՠս ՜՟՜ջ 

ԺԸ. Վ՜ջտ ոճսջ՝ ժջ՜սձ՜սճջզձ Մ՜ջժճոզ — Ահո կՠթ 

՝՜ջՠոբջ ՠս ՜խտ՜պ՜ոբջ ՜հջո ՜հո...: 184՝ Յ՜հոկ ՜-

սճսջ հզղ՜պ՜ժ բ ՠջ՜ձՠէճհձ Մ՜ժ՜ջ՜ ՜ձ՜յ՜պ՜-
ժ՜ձզձ...: 184՝ Յ՜հոկ ՜սճսջ չժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ կՠթ 

կ՜ջպզւրճո՜ռձ Հ՜հճռձ, ճջտ ժ՜պ՜ջՠռ՜ձ զ Բճսէ՜հբ 

՜կյ՜ջըղպբ զոկ՜հՠէ՜ռսճռ (՜հոտ՜ձ)փ 

185՜ Ի էճսո՜ձռո, ՜հէ լՠշտ «Թՠջՠսո հ՜շ՜ն պ՜սձբզձ 

ՠջ՜ձՠէսճհձ Սկ՝՜պ՜հ աձ՜ի՜պ՜ժճսդզսձ ճջյբո ՠջՠսզ զ 

ոճհձ չժ՜հ՜՝՜ձճսդՠձբո, ՝՜հռ ՜հեկ ՟՜՟՜ջՠ՜է բ ապրձ ձճ-

ջզձփ Իռբ դբ հզղ՜պ՜ժՠոռզ հ՜կՠձ՜հձ ՠժՠխՠռզո տջզոպճձբզռ 

կ՜ձ՜ս՜ձ՟ Հ՜հ՜ոպ՜ձՠ՜հռ, ճջ յ՜ջպ՜սճջզժո ՠձ»փ 

189. 185՜—6՝ Մՠիՠժզ ԻԷ ՠս կ՜ջպ Ե ՠս ՜՟՜ջ 

ԺԹ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Կճձճձճոզ Իոջ՜սջ՜ռ-
սճհձ — Յ՜սճսջո ոջ՝ճռ ՜շ՜տՠէճռձ բջ Կճձճձճո զ ՞ՠխ-

նբձ Ե՟՜ձզո...: 186՝ Յ՜հոկ ՜սճսջ ժշ՜յ՜ղպ ՟՜պ՜-

սճջձ Մ՜՞ձճո աՔջզոպճոզ չժ՜հձ աՆՠջոզճչձ... 
190. 186՝—7՜ 185՜—6՝ Մՠիՠժզ ԻԸ ՠս կ՜ջպ Զ 

ՠս ՜՟՜ջ Ի. Վ՜ջտ ՠջ՜ձՠէճհձ Պճջվզսջճոզ Գ՜ա՜հ ՠ-
յզոժճյճոզ — Եջ՜ձՠէզձ Պճջվզսջճո բջ զ Թՠո՜խճ-

ձզժՠռսճռ տ՜խ՜տբձ...: 187՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ ժ՜պ՜ջՠ-

ռ՜ձ տ՜շ՜ոճսձ ՠս ՠջժճս չժ՜հտձ զ Տ՜ծժ՜ոպ՜ձ...:  
Յ՜հոկ ՜սճսջ ՞զսպ ձղը՜ջ՜ռ Գզ՞ճջզճոզ Ախճս՜ձզռ 
ՠյզոժճյճո՜յՠպզ ՠս չ՜ջտ Վ՜ջճոզ ՠս Թ՜դէճհ 
(՜հոտ՜ձ)փ 

191. 187՜՝ Մՠիՠժզ ԻԹ ՠս կ՜ջպ Է ՠս ՜՟՜ջ ԻԱ. 

Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհ ՠյզոժճյճոզձ Վ՜ոզէզճոզ, 
ճջ զ ի՜հ էՠաճս դ՜ջ՞կ՜ձզ` Թ՜՞՜սճջ, ճջ զ Քՠջոճձ 
տ՜խ՜տզձ կ՜ջպզւջճո՜ռ՜ս — Ի չՠղպ՜ո՜ձՠջճջ՟զ ՜-

կզ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձ Դզճժխզպզ՜ձճոզ ժշ՜յ՜ղպ ՜ջ-

տ՜հզ... 

192. 187՝—9՝ Մՠիՠժզ Լ ՠս կ՜ջպ Ը ՠս ՜՟՜ջ ԻԲ. 

Վ՜ջտ ոջ՝ճհձ Եվջճոզձՠ՜հ — Յ՜սճսջո Փճտջ Թբճ՟ճոզ 



՝՜ջբյ՜ղպ ՜ջտ՜հզձ...: 189՝ Յ՜հոկ ՜սճսջ ՠջ՜ձՠէզձ 

Թբճվզէ՜տպճո... 
193. 189՝—90՝ Աջՠ՞ ՜կոճհ Ա ՠս կ՜ջպզ Թ ՠս 

՜՟՜ջ ԻԳ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճռ Ք՜շ՜ոձզռձ ճջտ 
զ Սՠ՝՜ոպզ՜հ տ՜նճսդՠ՜կ՝ ձ՜ի՜պ՜ժՠ՜է ժ՜պ՜-
ջՠռ՜ձ — Սճսջ՝ ՠս վ՜շ՜սճջՠ՜է Ք՜շ՜ոճսձ չժ՜հզռձ 

՜ձճս՜ձտձ ՠձ ՜հոճտզժ՚ Դճկՠպզ՜ձճո, Կզսջխճո... 

194. 190՝ Աջՠ՞ Բ ՠս կ՜ջպ Ժ ՠս ՜՟՜ջ ԻԴ. 

Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Թբճ՟ճոզ՜հ — Եջ՜ձՠէզ ՜-

խ՜ըզձձ Քջզոպճոզ Թբճ՟ճոզ՜հ բջ զ տ՜խ՜տբձ Տզսջճ-

ոզ... 
195. 190՝—1՜ Աջՠ՞ Գ ՠս կ՜ջպ ԺԱ ՠս ՜՟՜ջ 

ԻԵ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճռ կ՜ջպզւջճո՜ռձ Կճ՟-

ջ՜պզճոզ, Պբձ՞զձճոզ, Կզյջզ՜ձճոզ Ախբտո՜ձ՟ջզ ՠս 
Կջզոժզձ — Ահո իզձ՞ չժ՜հտո Քջզոպճոզ բզձ զ Կճջձ-

դ՜ռզճռ...: 191՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ Ս՜՝՜ո ոպջ՜պՠէ՜-

պձ ՠջզպ՜ո՜ջ՟ ԼԸ (38) ՜կ՜ռ... 

196. 191՜՝ Աջՠ՞ Դ ՠս կ՜ջպ ԺԲ ՠս ՜՟՜ջ ԻԶ. 

Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Պզճձզ տ՜ի՜ձ՜հզ Զկզսշ-
ձճհ ՠժՠխՠռճհձ — Աոպճս՜թ՜ոբջ տ՜ի՜ձ՜հձ Պզճձզճո 

բջ... 

197. 191՝—2՝ Աջՠ՞ Ե ՠս կ՜ջպ ԺԳ ՠս ՜՟՜ջ ԻԷ. 

Տ՜սձ ոճսջ՝ կ՜ջ՞՜ջբզռձ Եաՠժզեէզ ՠս Եաջզ — Մ՜ջ-

՞՜ջբձ Եաՠժզբէ ՞ձ՜ռ գձ՟ եճխճչըջ՟ՠ՜ձձ...: 191՝ 

Յ՜հոկ ՜սճսջ չ՜ջտ ՠջ՜ձՠէճհձ Գջզ՞ճջզ Հշճկ՜ ի՜հ-
ջ՜յՠպզ... 

198. 192՝—3՝ Աջՠ՞ Զ ՠս կ՜ջպ ԺԴ ՠս ՜՟՜ջ ԻԸ. 

Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Ս՜՝զձճոզ — Ի ե՜կ՜ձ՜ժո 

ժշ՜յ՜ղպ ՜ջտ՜հզձ Դզճժխՠպզ՜ձճոզ բջ ոճսջ՝ձ Ս՜-

՝զձճո...: 193՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ պ՜սձ բ ոճսջ՝ ՠս ՜ձ՜ջ-

թ՜դ ՝եղժ՜ռձ՚ Կճակ՜հզ ՠս Դ՜կզ՜ձճոզ... 
199. 193՝ Աջՠ՞ Է ՠս կ՜ջպ ԺԵ ՠս ՜՟՜ջ ԻԹ. 

Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ճսդ կ՜ջպզւջճո՜ռձ Ա՞՜յզճոզ, 

Ախՠտո՜ձ՟ջճոզ, Դզճձՠոզճոզ, Տզկճխ՜հզ, Ռճկՠէզճ-
ոզ, Պխզոզճձՠ՜հ ՠս կզսո Դզճձՠոզճոզ — Ահո ճսդ 

չժ՜հտո Քջզոպճոզ բզձ հ՜սճսջո Դզճժխիպզ՜ձճոզ... 

200. 193՝—4՜ Աջՠ՞ Ը ՠս կ՜ջպ ԺԶ ՠս ՜՟՜ջ Լ. 

Ն՜ի՜պ՜ժճսդզսձ ոճսջ՝ չժ՜հզռձ, ճջտ ժ՜պ՜ջՠռ՜ձ 
իջճչ զ Գ՜սդ՜ռսճռ ՠջժջզձ — Բզձտճսջզժճո ժշ՜-

յ՜ղպ ՜ջտ՜հզձ Գ՜սդ՜ռսճռ ՞ձ՜ռ ազձճսճջ՜ստ...: 

194՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ չժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճռ կ՜ջպզս-

ջճո՜ռձ Եջկճոզ... 
201. 194՜—5՜ Աջՠ՞ Թ ՠս կ՜ջպ ԺԷ ՠս ՜սՠէՠ-

՜ռձ Ա. Վ՜ջտ ՠջ՜ձՠէճհձ Աէՠտոզճոզ Կ՜կ՜սճջ ՜խտ՜-
պզձ կ՜ջ՟ճհձ, Աոպճսթճհ — Աէՠտոզճո, Աոպճսթճհ 

կ՜ջ՟ձ, ճջ՟զ բջ կզ՜կ՜սջ... 

202. 195՜—7՜ Աջՠ՞ Ժ ՠս կ՜ջպ ԺԸ ՠս ՜սՠէՠ՜-

ռձ Բ. Վ՜ջտ Կզսջխզ Եջճսո՜խբկզ ի՜հջ՜յՠպզձ — Յ՜-

սճսջո Վ՜խեոզ իՠջլճս՜թճխ ՜ջտ՜հզձ բջ Կզսջՠխ...: 

196՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ չժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Ոջՠձ՟զ 

ՠս չՠռ ՠխ՝՜ջռ զսջճռ...: 196՝ Յ՜հոկ ՜սճսջ հզղ՜պ՜ժ 

Վ՜ձ՜ժ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզձ Հ՜հճռ... 

203. 197՜՝ Աջՠ՞ ԺԱ ՠս կ՜ջպ ԺԹ ՠս ՜սՠէՠ՜ռձ 

Գ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճսիճհձ Կճյջզէ՜հ — Յ՜սճսջո 

Դզճժխիպզ՜ձճոզ ՠս Մ՜տոզկզ՜ձճոզ ՜ձ՜ոպճս՜թ 

դ՜՞՜սճջ՜ռձ...: 197՝ Յ՜հոկ ՜սճսջ հզղ՜պ՜ժ ոջ՝ճհձ 

Յճի՜ձձճս Եջճսո՜խեկզ ի՜հջ՜յՠպզձ... 

204. 197՝—8՜ Աջՠ՞ ԺԲ ՠս կ՜ջպ Դ ՠս ՜սՠէՠ-

՜ռձ Դ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճռ կ՜ջպզսջճո՜ռձ 
Յճսձ՜ձճս ՠս Բ՜ջզտզոզ ՠս զձձ կ՜ջպզսջճո՜ռձ Ք՜ձ-
դզ՜հ, Ղ՜ա՜ջճոզ, Մ՜ջճսդ՜հզ, Նՠջոզոզ, Եխզ՜հզ, 
Մ՜ջզոզ, Ա՝զ՝ճոզ, Սզկ՝բջդՠոզ, Ս՜՝՜ոզ — Սճսջ՝ 

կ՜ջպզսջճոտձ Յճսձ՜ձ ՠս Բ՜ջզտզճո բզձ զ Պ՜ջոզ-

ժո...: 198՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ չժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Ե-

կզէզ՜ձճոզ... 
205. 198՝—9՜ Աջՠ՞ ԺԳ ՠս կ՜ջպ ԻԱ ՠս ՜սՠ-

էՠ՜ռձ Ե. Վ՜ջտ ոճսջ՝ ի՜սջձ Բՠձՠ՟զժպճոզ — Սճսջ՝ 

ի՜հջձ Բՠձՠ՟զսպճձ բջ զ Կ՜կ՝՜ձճհ ՠջժջբձ...: 198՝ 

Յ՜հոկ ՜սճսջ չժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճսիճհձ Մ՜պջճ-
ձՠ՜ Թՠո՜խճձզժՠռսճհձ... 

206. 199՜՝ Աջՠ՞ ԺԴ ՠս կ՜ջպ ԻԲ ՠս ձզո՜ձ Ա. 

Վ՜ջտ Խճոպճչ՜ձճխ ՠյզոժճյճոզձ ոջ՝ճհձ Աժ՜ժզճ-
ոզ — Յ՜սճսջո Դզժզճոզ ժշ՜յ՜ղպ ՜ջտ՜հզձ Խճոպճ-

չ՜ձճխձ Քջզոպճոզ ոճսջ՝ձ Աժ՜ժզճո... 

207. 199՝—200՝ Աջՠ՞ ԺԵ ՠս կ՜ջպ ԻԳ ՠս ձզ-

ո՜ձ Բ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոճսջ՝ ՠյզոժճյճոզձ Մ՜ջ-
ժճոզ, Աջՠդճսո՜հ ՠս Կզսջխզ ո՜ջժ՜ս՜՞զձ ՠս ՜հէճռ 
կ՜ջպզւջճո՜ռձ, ճջտ հ՜սճսջո Ոսջ՜ռճխ ՜ջտ՜հզձ Յճս-

էզ՜ձճոզ ժ՜պ՜ջՠռ՜ձ — Յճջե՜կ Աոպճս՜թ ձՠջճխճս-

դՠ՜կ՝ զսջճչ դճհէ պճսՠ՜է ՠս դ՜՞՜սճջՠ՜ռ ՞՜ա՜ձ՜-

՝՜ձճսդզսձձ Յճսէզ՜ձճո... 

208. 200՝—1՝ Աջՠ՞ ԺԶ ՠս կ՜ջպ ԻԴ ՠս ձզո՜ձ 

Գ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ Ա՝՟՜հզ ՠյզոժճյճոզձ ՠս Ոջ-
կզա՟՜ձ՜հ ՠս Ս՜հՠձզ ՠս Բՠձզ՜կՠձզ ո՜ջժ՜ս՜՞զ, ճջ 
զ Պ՜ջոզժո ժ՜պ՜ջՠռ՜ձ — Ի ե՜կ՜ձ՜ժո ՝՜ջՠյ՜ղպ 

դ՜՞՜սճջզձ Թբճ՟ճոզ Փճտ՜ Էո՟բժՠջպ իջ՜յ՜ղպ ՜ջ-

տ՜հձ Պ՜ջոզռ... 

209. 201՝—2՜ Աջՠ՞ ԺԷ ՠս կ՜ջպ ԻԵ ՠս ձձզո՜ձ 

Դ. Յզղ՜պ՜ժ ձ՜ըձճհձ Մՠէտՠոՠ՟ՠժզ ՜շ՜նզձ տ՜ի՜-
ձ՜հզձ — Թ՜՞՜սճջ Ս՜խզկ ղզձբ տ՜խ՜տ ՠս ժճմբ գոպ 

՜ձճս՜ձ զսջճսկ... 

210. 202՜՝ Աջՠ՞ ԺԸ ՠս կ՜ջպ ԻԶ ՠս ձզո՜ձ Է. 

Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճռ կ՜ջպզջճո՜ռձ Պ՜սխճոզ ՠս 
տՠշձ զսջճհ Յճսէզ՜ձՠ՜հ — Քջզոպճոզ կ՜ջպզսջճոտո 

Պ՜սխճո ՠս Յճսէզ՜ձՠո տջզոպճձբ՜հտ բզձ... 

211. 202՝—4՜ Աջՠ՞ ԺԹ ՠս կ՜ջպ ԻԷ ՠս ձզո՜ձ 

Զ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճսիճհ ժճսոզձ Կ՜պՠռզձՠ՜հ 

— Ահո զկ՜ոպճսձ ՠս ի՜ձծ՜ջՠխ ժզձո բջ զ տ՜խ՜տբձ Ա-

խՠտո՜ձ՟ջճս... 

212. 204՜՝ Աջՠ՞ Ի ՠս կ՜ջպ ԻԸ ՠս ձզո՜ձ Է. 

Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճսիՠ՜ձռձ Փՠջվճսդ՜հ ՠս տՠշձ 



 

զսջճհ ՠս ՜խ՜ըձճհձ ՠս Վ՜ի՜ձ՜հ Գճխդձ՜ռսճհձ — 

Վժ՜հձ Քջզոպճոզ՚ Վ՜ի՜ձ, ճջ՟զ բջ Խճոջճչճս զղը՜-

ձզձ...: 204՝ Յ՜հոկ ՜սճսջ չժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճսիճհ 

ժճսոզձ Փՠջվճսդ՜հ... 
213. 205՜ Աջՠ՞ ԻԱ ՠս կ՜ջպ ԻԹ ՠս ձզո՜ձ Ը. 

Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ԼԶ ոճսջ՝ չժ՜հզռձ հճջճռ բզձ ոճսջ-
՝ձ Մ՜ժ՜ջզճո, Զՠձճձ, Ախբտո՜ձ՟ջճո, Թբճ՟ճջճո ՠս 
՜հէ ԼԲ ոճսջ՝տձ — Յ՜կո Դՠժճոզ ՜ձ՜սջբձ ՜ջտ՜հզձ 

ժ՜ռճսռզձ աոճսջ՝ոձ ՜շ՜նզ ՟՜պ՜սճջզձ... 

214. 205՜՝ Աջՠ՞ ԻԲ ՠս կ՜ջպ Լ ՠս ձզո՜ձ Թ. 

Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Գճսղ՟՜ա՜հ Պ՜ջոժզ ձՠջ-
տզձճհ — Յ՜սճսջո Ս՜՝զսշզճոզ իջ՜յ՜ղպ ՜ջտ՜հզձ 

Պ՜ջոզռ...: 205՝ Յ՜սճսջո ՜ղ՜ժՠջպ՜ռձ Մ՜ղդճռզ հզ-

ղ՜պ՜ժ բ, ճջտ հԱոպխ՜՝էճսջձ ժ՜պ՜ջՠռ՜ձ... Ես զ՝-

ջՠս ՠջՠժճհ ՠխՠս էճհո ո՜ոպզժ/// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ, պՠո 

պյ. բն 141): 

Չզտ՚ Աջՠ՞. ԻԳ(§ 215) պՠո պյ. 1834, Ա, բն 142—143փ 

215. 206՜—7՜ [Աջՠ՞ ԻԴ ՠս ՜յջզէ Ա ձզո՜ձ 

ԺԱ. Վ՜ջտ Մ՜ջզ՜կճս ՠ՞զյպ՜ռճհ (ոժ. դ՜վճս՜թ, 
պՠո պյ. բն 143փ)] — ///ա՜ձլձ զկ զ մ՜ջ՜՞ճջթո յճշձ-

ժճսդՠ՜ձ, ՠս զ ՝՜աճսկ ե՜կո ՠէ՜ռ իՠթՠթ՜ձ՜ստ... ,  

216. 207՜՝ Աջՠ՞ ԻԵ ՠսո ՜յջզէ Բ ձզո՜ձ ԺԲ. 

Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Ակվզ՜ձճոզ ՠս Ե՟ՠոզճհ 
ՠխ՝՜սջձ զսջճհ — Ահո ՠջ՜ձՠէզ չժ՜հտո Քջզոպճոզ ի՜-

ջ՜ա՜պ ՠխ՝՜ջտո բզձ հ՜սճսջո Մ՜տոզկզ՜ձճոզ... 

217. 207՝—8՝ Աջՠ՞ ԻԶ ՠս ՜յջզէ Գ ՠս ձզո՜ձ 

ԺԳ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճսիճհ ՠս ժճհո չժ՜հզռձ ՠ-
ջզռ տՠջռձ Ա՞՜յզ, Եջզձզտզճձզ, ճջ դ՜ջ՞կ՜ձզ զ ի՜հ 
էՠաճս Սեջ. Խ՜խ՜ճսդզսձ լզսձ՜ոռզ — Սճտ՜հ ՠջՠ-

տՠ՜ձո տճհջտ բզձ ի՜ջ՜ա՜պտ զ տ՜խ՜տբձ Թՠո՜խճձզ-

ժՠռսճռ...: 207՝ Յ՜հոկ ՜սճսջ չժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճ-

ռձ Սզչզջզ՜ձճոզ ՠս Մՠկձճոզ... 
218. 208՝ Աջՠ՞ ԻԷ ՠս ՜յջզէ Դ ՠս ձզո՜ձ ԺԴ. 

Վժ՜հճսդզսձ ոջ՝ճհձ Ա՞՜դճյճոզ ո՜ջժ՜ս՜՞զ ՠս Թբ-
ճ՟ճսէճոզ գձդՠջռճխզ — Սճտ՜հ բզձ ՠխ՝՜ջտ ի՜ջ՜-

ա՜պտ ՠս տջզոպճձբ՜հտ զ տ՜խ՜տբձ Թՠո՜խճձզժճհ... 

219. 208՝—9՜ Աջՠ՞ ԻԸ ՠս ձզո՜ձ ԺԷ ՠս ՜յջզէ 

Ե. Ն՜ը՜պ՜սձ՜ժ Ասՠպՠ՜ռ Աոպճս՜թ՜թձզձ ՠս 
չժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Կ՜էզճհյզճոզ — Եջ՜ձՠէզ 

չժ՜հձ Կ՜էզյզճո ճջ՟զ բջ տջզոպճձՠ՜հ ՠս ՝՜ջՠյ՜ղպ 

ժձճն... 

220. 209՜—10՝ Աջՠ՞ ԻԹ ՠս ՜յջզէ Զ ՠս ձզո՜ձ 

ԺԶ. Տ՜սձ ՜կՠձ՜ոջ՝ճսիճհ Աոպճս՜թ՜թձզձ Մ՜ջզ՜-
կ՜հ, աճջ ՠպ ձկ՜հ Գ՜՝ջզբէ իջՠղպ՜ժ՜յՠպձ ՠս հխ՜-
ռ՜ս աԲ՜ձձ Աոպճս՜թ — Ակՠձ՜ոջ՝ճսիզձ Մ՜ջզ՜կ 

կ՜հջ Տՠ՜շձ ՟ճսոպջ բջ Յճչ՜ժզկ՜հ ՜ջ՟՜ջճհ...: 210՜ 

Յ՜հոկ ՜սճսջ չժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Պ՜սոզէճյ՜ս-
ոզ... 

221. 210՝ Աջՠ՞ Լ ՠս ՜յջզէ Է ՠս ձզո՜ձ ԺԷ. 

Տ՜սձ բ Գ՜՝ջզբէզ իջՠղպ՜ժ՜յՠպզձ, ճջ ՠպ ՜սՠպզո 

՜կՠձ՜ոճսջ՝ Կճսոզձ Մ՜ջզ՜կ՜հ ՠս ՜կՠձ՜հձ ՠջժ-
ձ՜հզձ ա՜սջ՜ռձ, ճջտ ՠձ յ՜ի՜յ՜ձ ՜ա՞զ կ՜ջ՟ժ՜ձ 
ՠս ոյ՜ո՜սճջտ պձ՜սջբձճսդՠ՜ձ Ոջ՟ճհձ Աոպճսթճհ ՠս 
՝՜ջբը՜սոտ ՠս կզնձճջ՟տ պ՜սձճխ՜ռո ՜շ Աոպճս՜թ: 
Ես հ՜հոկ ՜սճսջ չժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Բ՜ոզկճոզ 
— Ահո ՠջ՜ձՠէզ չժ՜հո Քջզոպճոզ Բ՜ոզկճո ժջ՜սձ՜սճջ 

բջ ՠս ի՜հջ չ՜ձ՜ռ հՠջժջզձ Պ՜ջոզռ... 

222. 210՝—1՜ Աիժզ Ա ՠս ՜յջզէ Ը ՠս ձզո՜ձ 

ԺԸ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Ս՜ի՜ժ՜հ ՠս Հ՜կ՜-
ա՜ոյ՜հ, ձ՜ը՜ջ՜ջ՜ռ Տ՜ձձ Աջթջճսձՠ՜ռ — Ահո կՠ-

թ՜պճիկ ՠս վ՜շ՜սճջ զղը՜ձտո Հ՜կ՜ա՜ոյ ՠս Ս՜-

ի՜ժ... 

223. 211՜—2՜ Աիժզ Դ ՠս ՜յջզէ ԺԱ ՠս ձզո՜ձ 

ԻԱ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Աջպՠկճձ՜հ տ՜ի՜ձ՜զ 
ՠս կ՜ջպզւջճոզ — Ի ե՜կ՜ձ՜ժո ժշ՜յ՜ղպ ՜ջտ՜հզձ 

Դզճժխիպզ՜ձճոզ բջ տ՜ի՜ձ՜հ Լ՜սճ՟զժՠ՜... 

224. 212՜՝ Աիժզ Ե ՠս ՜յջզէ ԺԲ ՠս ձզո՜ձ ԻԲ. 

Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Կջզոժՠձ՟ճոզ — Քջզոպճոզ 

չժ՜հձ Կջզոժՠձ՟ճո բջ զ տ՜խ՜տբձ Մզսշճձ՜հ Լզսժՠ-

՜ռսճռ...: 212՝ Յ՜հոկ ՜սճսջ չժ՜հձ Քջզոպճոզ Դզճո-

ժճջզ՟ճո... 
225. 212՝—3՜ Աիժզ Զ ՠս ՜յջզէ ԺԳ ՠս ձզո՜ձ 

ԻԳ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհ ՠյզոժճյճոզձ Շկ՜սճ-
ձզ, ճջ զ Պ՜ջո ժ՜պ՜ջՠռ՜ս ՠս Փսոզժ ժզսջ՜յ՜խպզ 
ՠս ՟ոպՠջձ զսջճհ, ՠս Ա՝՟՜հզ տ՜ի՜ձ՜հզ — Փ՜շ՜սճ-

ջՠ՜է թՠջճսձզձ Շկ՜սճձ բջ ՜կ՜ռ ՃԺ... 

226. 213՜՝ Աիժզ Է ՠս ՜յջզէ ԺԴ ՠս ձզո՜ձ ԻԴ. 

Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճռ Ռ(1000) չժ՜հզռձ ճջտ զ 
Պ՜ջոզժո ժ՜պ՜ջՠռ՜ձ — Ակյ՜ջզղպձ ՠս ՜ձ՜սջբձձ 

Ս՜՝ճսշզճո ՜ջտ՜հձ Պ՜ջոզռ...: 213՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ 

չժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Գիճջ՞՜հ ՜ձ՜յ՜պ՜ժ՜-

ձզձ... 
227. 213՝—4՜ Աիժզ Ը ՠս ՜յջզէ ԺԵ ՠս ձզո՜ձ 

ԻԷ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Ս՜՝՜հ կ՜ջպզւջճոզ — 

Սճսջ՝ չժ՜հձ Քջզոպճոզ Ս՜՝՜հ զ Գ՜սդ՜ռճռ ՠջժջբձ 

բջ... 

228. 214՜ Աիժզ Թ ՠս ՜յջզէ ԺԶ ՠս ձզո՜ձ ԻԶ. 

Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ Լՠսճձ՟զճոզ ՠս Է(7) ոջ՝ճսիզ ժ՜-
ձ՜ձռձ Ք՜ջՠոզ, Նճսձՠտ՜հ, Բ՜ոզէզոՠ՜հ, Նզժզոզ, 
Գ՜խզձզ, Կ՜էզ՟ճո՜հ ՠս Թբճ՟ճջ՜հ, ճջտ ժ՜պ՜ջՠռ՜ձ 
զ Կճջգձդ՜ռզճռ տ՜խ՜տ — Ահո ՝՜ջբհ՜խդ չժ՜հտո 

Քջզոպճոզ բզձ Յՠէ՜՟՜հ ՞՜ս՜շբձ... 

229. 214՜—5՜ Աիժզ Ժ ՠս ՜յջզէ ԺԷ ՠս ձզո՜ձ 

ԻԷ. Յզղ՜պ՜ժ բ ՠս պ՜սձ Սզկճձզ ՜շ՜տՠէճհձ ճջ՟ճհձ 
Կխբճյ՜հ — Սճսջ՝ ՜շ՜տՠ՜էձ Քջզոպճոզ Սզկճձ ճջ՟զ 

բջ Կխբճյ՜հ...: 214՝ Յ՜հոկ ՜սճսջ չժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ 

ոջ՝ճհձ Աջ՟՜էզճձզ ժ՜պ՜ժճխզ... 
230. 215՜՝ Աիժզ ԺԱ ՠս ՜յջզէ ԺԸ ՠս ձզո՜ձ 

ԻԸ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Յճսէզ՜ձճոզ — Մ՜ջ-

պզւջճոձ Քջզոպճոզ Յճսէզ՜ձճո բջ զ տ՜խ՜տբձ Աձ՜ջ-

ա՜՝՜հ... 



231. 215՝—6՜ Աիժզ ԺԲ ՠս ՜յջզէ ԺԹ ՠս ձզո՜ձ 

ԻԹ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Ս՜ի՜ժ՜հ ՠյզոժճյճ-
ոզձ Հ՜հճռ ՠս ՄԵ (205) չժ՜հզռձ Բզսջ՜ժ՜ձճս — Ա-

ձ՜սջբձձ զղը՜ձձ զոկ՜հՠէ՜ռճռ Ա՝՟է՜հ ՜շ՜տՠ՜ռ ճո-

պզժ՜ձ կզ հՠջժզջձ Հ՜հճռ...: 215՝ Յ՜հոկ ՜սճսջ չ՜ջտ 

Ա՞՜յզճոզ Հշճչկ՜հ ի՜հջ՜յՠպզձ... 
232. 216՜—7՜ Աիժզ ԺԳ ՠս ՜յջզէ Ի ՠս ձզո՜ձ 

Լ. Վ՜ջտ ՠջ՜ձՠէզ ՠյզոժճյճո՜ռձ Քբոճձ՜հ տ՜խ՜տզ, 
Աձդՠջզպճոզ ՠս Կ՜յզպճձզ — Մՠթ ի՜հջ՜յՠպձ Ե-

ջճսո՜խբկզ Եջկճձ էճս՜ս ատ՜խ՜տբձ Քՠոճձ՜հ...: 216՝ 

Յ՜հոկ ՜սճսջ ոջ՝ճսիզձ Աձճհղ զ Թՠո՜խճձզժբ տ՜-
խ՜տձ... 

233. 217՜ Աիժզ ԺԴ ՠս ՜յջզէ ԻԱ [ՠս զ՜ջ Ա]. 

Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճռ ՜շ՜տՠէճռձ Սզկճձզ Ն՜-
ը՜ձլ՜հճսհազ — Աոպճս՜թ՜պՠոձ Սզկճձ, ՜ղ՜ժՠջպձ 

Քջզոպճոզ, գձ՟ ՜կՠձ՜հձ Աջՠսկճսպո ղջնՠ՜է...: 217՜ 

Յ՜հոկ ՜սճսջ ոճսջ՝ չժ՜հտձ Քջզոպճոզ Աէվզճո, Փզ-
է՜պՠէվզճո... 

234. 217՜—8՝ Աիժզ ԺԵ ՠս ՜յջզէ ԻԲ ՠս զ՜ջ Բ. 
Վ՜ջտ ՠջ՜ձՠէճհձ Թբճ՟ճջճոզ Սզժբ՜ռսճռձ — Ահո ՠջ-
ն՜ձզժ ՠս ոտ՜ձմՠէ՜՞ճջթ ի՜հջո կՠջ՚ Թբճ՟ճջճո բջ զ 
Գ՜խ՜պ՜ռսճռ ՠջժջբձ... 

235. 218՝—20՜ Աիժզ ԺԶ ՠս ՜յջզէ ԻԳ ՠս զ՜ջ 
Գ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ վ՜շ՜սճջՠ՜է ՠս կՠթ չժ՜հզձ 
Քջզոպճոզ ոջ՝ճհձ Գբճջ՞ՠ՜հ — Ք՜ն՜կ՜ջպզժ կ՜ջ-
պզւջճոձ Քջզոպճոզ ՠս ա՜սջՠխ ա՜սջ՜ժ՜ձձ ոճսջ՝ձ Գբ-
ճջ՞զճո... 

236. 220՜՝ Աիժզ ԺԷ ՠս ՜յջզէ ԻԳ ՠս զ՜ջ Դ. 

Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճռձ Պ՜ոզժջ՜պճոզ ՠս Վ՜խբ-
ձզպճձՠ՜հ — Սճտ՜հ բզձ ա՜սջ՜ժ՜ձտ զ ՞ձ՟բձ Մզսոզ-

՜հ զ տ՜խ՜տբձ Ռ՜՟ճո՟ճէՠ՜հ...: 220՝ Յ՜հոկ ՜սճսջ Բ 

(2) ՝՜ջՠհ՜խդ չժ՜հտո Քջզոպճոզ հԱհջ՜ջ՜պ ՞՜ս՜-
շբ... 

237. 220՝—1՝ Աիժզ ԺԸ ՠս ՜յջզէ ԻԵ ՠս զ՜ջ Ե. 

Պ՜պկճսդզսձ ՠս ժ՜պ՜ջճսկձ ոճսջ՝ ՜շ՜տՠէճհձ ՠս ՜-
սՠպ՜ջ՜ձմզձ Մ՜ջժճոզ — Աշ՜տՠ՜էձ Քջզոպճոզ Մ՜ջ-

ժճո ՜սՠպ՜ջ՜ձզմձ ՞ձ՜ռ հԵ՞զյպ՜ռսճռ ՞՜ս՜շո զ Լզ-

՝զ՜հ... 

238. 221՝—2՜ Աիժզ ԺԹ ՠս ՜յջզէ ԻԶ ՠս զ՜ջ Զ. 

Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Վ՜ոզէզճոզ Ակ՜ոզճհ ՠ-
յզոժճյճոզձ. Վ՜ոզէզճոձ զ ի՜հ էՠաճսո` Աջտ՜ դ՜ջ՞-
կ՜ձզ — Բշձ՜սճջ ՠս ՜կյ՜ջզղպ ՜ջտ՜հձ Մ՜տոզկճո 

՝՜աճսկ մ՜ջզո ՞ճջթՠ՜ռ հԱջՠսՠաէո... 

239. 222՜—3՜ Աիժզ Ի ՠս ՜յջզէ ԻԷ ՠս զ՜ջ Է. 

Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Մ՜տոզկճոզ, Գ՜՟՜ ՠս 
Կզձ՟զսէզ՜ձճոզ — Յ՜սճսջո ժշ՜յ՜ղպ ՜ջտ՜հզռձ 

Մ՜տոզկճոզ ՠս Մ՜տոզկզ՜ձճոզ... 

240. 225՜՝ Աիժզ ԻԱ ՠս ՜յջզէ ԻԸ ՠս զ՜ջ Ը. 

Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճռձ Դզճ՟ճջճոզ, Եսշճ՟ճյզ՜-
ձճս ո՜ջժ՜ս՜՞զ — Ահո ՝՜ջբհ՜խդ չժ՜հտո Քջզոպճոզ 

բզձ զ տ՜խ՜տբձ Ա՝շզ՟զոճձ...: 225՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ հզ-

ղ՜պ՜ժ բ ՠջ՜ձՠէճհձ Պ՜տճսկզճոզ ՜ձ՜յ՜պ՜ժ՜-
ձզձ... 

241. 224՜—5՜ Աիժզ ԻԲ ՠս ՜յջզէ ԻԹ ՠս զ՜ջ Թ. 

Վ՜ջտ ՠս չժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ծ՞ձ՜սճջ ժջ՜սձ՜սճջզ ՠս 
կ՜ջպզւջճոզ Բ՜պ՜հ — Աոպճս՜թ՜ի՜ծճհ ժջ՜սձ՜սճջձ 

Բ՜պ՜ բջ հՠջժջբձ Պ՜ջոզռ...: 224՝ Յ՜հոկ ՜սճսջ 

չ՜ջտ ՠջ՜ձՠէճհձ Պՠխզ՞ՠ՜յ... 

242. 225՜ Աիժզ ԻԳ ՠս ՜յջզէ Լ ՠս զ՜ջ Ժ. Վժ՜-

հ՜՝՜ձճսդզսձ պ՜ոձ կ՜ջպզւջճո՜ռձ Մ՜ջժզ՜ձճոզ, 

Նզժ՜ձ՟ջճոզ, Այճխճձզ, Ղՠսճձ՟զճոզ, Աջճոզ, Գճջ-
՞զճձզ, Պՠպզճտ՜հ, Սզէզձ՜՟՜՟՜, Եջզձՠ՜, Պ՜յ՜կ-
՝ճձզ — Սճսջ՝ Ժ(10) չժ՜հտո բզձ հԵ՞զյպճոբ ՠս չ՜ոձ 

ազ ճմ ճսջ՜ռ՜ձ աՔջզոպճո...: 225՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ ոճսջ-

՝ձ Ախՠտո՜ձ՟ջճո Հշճկ՜հՠռզ ա՜սջ՜ժ՜ձձ... 
243. 225՝—6՝ Աիժզ ԻԴ կ՜հզո ճջ ՜սճսջո ճսձզ 

ԼԱ, պզսձ բ, ե՜կտ ԺԴ ՠս ՞զղՠջձ Ժ ՠս զ՜ջ ԺԱ. Տ՜սձ 
Եջզկզ՜հզ կ՜ջ՞՜ջբզ հԱձ՜դճչ՝՜հ Բՠձզ՜կՠձզ զ 
տ՜ի՜ձ՜հ՜ժ՜ձ հ՜ա՞բձ ...: 225՝ Յ՜հոկ ՜սճսջ չժ՜-

հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Կճ՟ջ՜պճոզ ՠս ճջտ գձ՟ ձկ՜... 
244. 226՝—7՜ Աիժզ ԻԵ ՠս կ՜հզո Բ ՠս զ՜ջ ԺԲ. 

Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Եոյՠջճս ՠս ՜կճսոձճհձ զս-
ջճհ Զճհՠ՜հ ՠս ՠջժճս ճջ՟ճռ զսջՠ՜ձռ Կզսջ՜ժճոզ ՠս 
Թբճ՟ճսէճոզ — Ահո ոճսջ՝ չժ՜հտո Քջզոպճոզ Եոյՠջզճո 

ՠս Զճհզ թ՜շ՜հտ բզձ ՜շձ ՠս ժձճն ժշ՜յ՜ղպզռ... 

245. 227՜—8՜ Աիժզ ԻԶ ՠս կ՜հզո Գ ՠս զ՜ջ ԺԳ. 

Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Տզկճդբզ ՠս աճս՞՜ժռզձ զս-
ջճհ Մ՜սշ՜ո՜հ — Մ՜ջպզւջճոձ Քջզոպճոզ՚ Տզկճդբճո 

գձդՠջռճխ բջ ՠժՠխՠռճհձ զ ՞ՠխնբձ Պՠջոյ՜... 

246. 228՜ Աիժզ ԻԷ ՠս կ՜հզո Դ ՠս զ՜ջ ԺԴ. 
Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհ ՠյզոժճյճոզձ Սՠխ՝զ՜ձճ-
ոզ — Եջ՜ձՠէզ ՠյզոժճյճոձ Սՠխ՝զ՜ձճո բջ զ ՞՜ս՜-
շբձ Գ՜ա՜...: 228՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ չժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ 
ոջ՝ճհձ Յճսոպզ՜ձճոզ... 

247. 228՜—33՜ Աիժզ ԻԸ ՠս կ՜հզո Ե ՠս զ՜ջ 
ԺԵ. Տ՜սձ ձ՜ի՜պ՜ժճսդՠ՜ձ ոջ՝ճհձ Տզկճձզ ՜շ՜տՠ-
էճհձ — Սճսջ՝ ՜շ՜տՠ՜էձ Տզկճձ կզ բջ ՀԲ(72) ՜ղ՜ժՠջ-
պ՜ռձ Քջզոպճոզ...: 228՝ Յ՜հոկ ՜սճսջ ոճսջ՝ ՠս կՠթ 
ժճսոզձ Եջզձՠ՜հ ոտ՜ձմՠէ՜՞ճջթզ...: 230՜ Յ՜հոկ ՜-
սճսջ հզղ՜պ՜ժ բ ՜խ՜ըձճհձ Քջզոպճոզ Վ՜ջ՟զձՠ-
՜հ...: 230՝ Պ՜պկճսդզսձ ոճսջ՝ ՠս վ՜շ՜սճջՠ՜է 
չժ՜հզռձ Քջզոպճոզ Ռճկ՜ձճոզ ՠս Դ՜սդզ, ճջտ զ 
Յշճսատ...: 232՜ Վժ՜հճսդզսձ ոճսջ՝ ՠյզոժճյճոզձ 
գձժէճսա՜ռ Թճսկ՜ոճս... 

248. 233՜—4՝ Աիժզ ԻԹ ՠս կ՜հզո Զ ՠս զ՜ջ ԺԶ. 

Յզղ՜պ՜ժ Յճ՝՜ Աջ՟՜ջճհ — Հ՜հջ ի՜կ՝ՠջճսդՠ՜ձ 

Յճչ՝ բջ զ դճշ՜ձռ Եո՜ս՜հ...: 234՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ 

չժ՜հճսդզսձ ոջ՝ճհձ Աժ՜ժզճոզ... 
249. 234՝ Աիժզ Լ ՠս կ՜հզո Է ՠս զ՜ջ ԺԷ. պ՜սձ 

Եջՠսկ՜ձ Խ՜մզձ Քջզոպճոզ — Ի ե՜կ՜ձ՜ժո ՜ջտ՜հզձ 

Կճոպ՜ձ՟ՠ՜, ճջ՟սճհ ոջ՝ճհձ Կճոպ՜ձ՟զ՜ձճոզ... 

250. 234՝—6՜ Մ՜ջՠջզ Ա ՠս կ՜հզո Ը ՠս զ՜ջ 

ԺԸ. Յզղ՜պ՜ժ բ ոջ՝ճհձ Յճի՜ձձճս ՜շ՜տՠէճհձ Աո-
պճս՜թ՜՝՜ձ ՜սՠպ՜ջ՜ձմզձ, հճջճսկ ՜սճսջ ՝խըբ 
պ՜յ՜ձձ ակ՜ձ՜ձ՜հձ — Յճի՜ձձբո, ՜ղ՜ժՠջպձ 

Քջզոպճոզ ճջ՟զ բջ Զՠ՝ՠ՟ՠ՜հ...: 235՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ 



 

հզղ՜պ՜ժ Աջոՠձզ կՠթ ծ՞ձ՜սճջզձ...: 235՝ Յ՜հոկ ՜-

սճսջ Սկ՝՜պ՜հ Հ՜հճռ դ՜՞՜սճջզ... 
251. 236՜—7՝ Մ՜ջՠջզ Բ ՠս կ՜հզո Թ ՠս զ՜ջ 

ԺԹ. Տ՜սձ բ Եո՜հՠ՜հ կ՜ջ՞՜ջբզձ — Մՠթ՜՝՜ջ՝՜շձ 

Եո՜հզ կ՜ջ՞՜ջբ բջ հԵջճսո՜խբկ...: 236՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ 

հզղ՜պ՜ժ բ կ՜ձժ՜ձռձ Բՠ՟խեկզ...: 236՝ Յ՜հոկ ՜-

սճսջ չժ՜հճսդզսձ ոջ՝ճհձ Քջզոպ՜վճջզ ՠս Բ ժ՜ձ՜-
ռձ... 

252. 237՝—8՜ Մ՜ջՠջզ Գ ՠս կ՜հզո Ժ ՠս զ՜ջ Ի. 

Վ՜ջտ ՠջ՜ձՠէճհձ Գՠջկ՜ձճոզ Կճոպ՜ձ՟զձճսյ՜սէոզ 
ի՜հջ՜յՠպզ — Ահո ռ՜ձժ՜էզ ՠս ՠջՠՠսէզ ՜հջո Գՠջկ՜-

ձճո ձՠջտզձզ բջ...: 238՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ ոճսջ՝ չժ՜հձ 

Քջզոպճոզ Եյզկ՜տճո... 
253. 238՜՝ Մ՜ջՠջզ Դ ՠս կ՜հզո ԺԱ ՠս զ՜ջ ԻԱ. 

Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Մճժզկճոզ տ՜ի՜ձ՜հզ — 

Սճսջ՝ձ Մճժզկճո Աձվզէզճհ Պ՜սէզպ՜ տ՜ի՜ձ՜հ բջ... 

254. 238՝—40՜ Մ՜ջՠջզ Ե ՠս կ՜հզո ԺԲ ՠս զ՜ջ 

ԻԲ. Վ՜ջտ ՠջ՜ձՠէճհձ Եյզվ՜ձճս ՠյզոժճյճոզձ 
Կզյջճոզ ժխաճհձ — Ահո ոտ՜ձմՠէ՜՞ճջթ ՠս ա՜ջկ՜ձ՜էզ 

՜հջո Եյզվ՜ձ բջ զ ո՜իկ՜ձ՜ռ Եէՠսդՠջճհ...: 240՜ 

Յ՜հոկ ՜սճսջ պ՜սձ բ ոջ՝ճսիճհձ Վ՜ջ՟ՠձժ՜հ (՜հո-

տ՜ձ)փ 

255. 240՜՝ Մ՜ջՠջզ Զ ՠս կ՜հզո ԺԳ ՠս զ՜ջ ԻԳ. 

Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճսիճհ ՠս ժճհո չժ՜հզձ Քջզոպճ-
ոզ Գխզժՠջ՜հ — Սջ՝ճսիզ ՠս ժճհո չժ՜հձ Քջզոպճոզ 

Գխզժՠջզ՜հ... 

256. 240՝—1՜ Մ՜ջՠջզ Է ՠս կ՜հզո ԺԴ ՠս զ՜ջ 

ԻԴ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Իոզ՟ճջճոզ ՠս ոջ՝ճս-
իճհձ Մՠշճյզ — Սճսջ՝ կ՜ջպզջճոձ Իոզ՟ճջճո ա՜սջ՜-

ժ՜ձ բջ հԱխբտո՜ձ՟ջզ տ՜խ՜տբձ... 

257. 241՜—2՜ Մ՜ջՠջզ Է ՠս կ՜հզո ԺԵ ՠս զ՜ջ 

ԻԵ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճռձ Իջ՜ժէզճոզ, Պ՜սխզ-
ձ՜հ, Բՠձՠ՟զկճհ, ճջտ ժ՜պ՜ջՠռ՜ձ հԱդՠձձ — Սճտ՜ 

տջզոպճձՠ՜հտ բզձ ՠս աՔջզոպճո ճսխզխ ի՜ս՜պճչ ըճո-

պճչ՜ձբզձ...: 241՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ ծղկ՜ջզպ չժ՜հձ 

Քջզոպճոզ ՠս չ՜ջ՟՜յՠպձ ծղկ՜ջպճսդՠ՜ձ ոճսջ՝ձ 
Մ՜տոզկճո...: 241՝ Յ՜հոկ ՜սճսջ չ՜ջտ ՠջ՜ձՠէճհձ Յճ-

ի՜ձձճս Կճխճձզճհ ՠյզոժճյճոզձ... 
258. 242՜՝ Մ՜ջՠջզ Թ ՠս կ՜հզո ԺԶ ՠս զ՜ջ ԻԶ. 

Յզղ՜պ՜ժ Զ՜տ՜ջզ՜հզ կ՜ջ՞՜ջբզձ հՠջժճպ՜ո՜ձզռձ 
— Մ՜ջ՞՜ջբձ Զ՜տ՜ջզ՜հ ճջ՟զ բջ Բ՜ջ՜տՠ՜հ...: 242՜ 

Յ՜հոկ ՜սճսջ չժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճռ ՠյզոժճյճ-
ո՜ռձ Ա՝՟՜հ ՠս Ա՝՟զղճհզ ՠս ԺԶ տ՜ի՜ձ՜հզռ... 

259. 242՝—3՝ Մ՜ջՠջզ Ժ ՠս կ՜հզո ԺԷ ՠս զ՜ջ 

ԻԷ. Գզսպ Սճսջ՝ ը՜մզձ Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ կՠջճհ — 

Ի ե՜կ՜ձ՜ժո տ՜ջճաճսդՠ՜ձ ՜շ՜տՠէճռձ հճջե՜կ բջ 

Պՠպջճո զ Հշճկ տ՜խ՜տզ...: 24՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ չժ՜հ՜-

՝՜ձճսդզսձ Ա՝՟զղճհզ Ս՜ի՜ժ՜հ ՠս Սզկբճձզ ճջ զ 
Պ՜ջոզժո ժ՜պ՜ջՠռ՜ձ... 

260. 243՝—5՜ Մ՜ջՠջզ ԺԱ ՠս կ՜հզո ԺԸ ՠս զ՜ջ 

ԻԸ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճռձ Սճխճըճձզ, Պ՜կվ՜-

կՠջզ, Պ՜կվ՜խճձզ — Աձ՜սջբձ ՜ջտ՜հձ Մ՜տոզկզ՜-

ձճո ՜շ՜տՠ՜ռ ա՜սջ՜՞էճսը կզ Կ՜կ՝՜ձճո ՜ձճսձ...: 

244՝ Յ՜հոկ ՜սճսջ աչժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ հԱժզձ-

՟ճոզ... 
261. 245՜՝ Մ՜ջՠջզ ԺԲ ՠս կ՜հզո ԺԹ ՠս զ՜ջ 

ԻԹ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Պ՜պջզժճոզ ՠյզոժճ-
յճոզ Պշճսո՜հ տ՜խ՜տզձ ՠս Աժ՜ժզճոզ ՠս Մՠձ՜՟ջճ-
ոզ ՠս Պ՜սէզձսճհ — Զոճսջ՝ձ Պ՜պջզժճո աՠյզոժճյճոձ 

Պշճսո՜հ ժ՜ռճսռզձ... 

262. 245՝ Մ՜ջՠջզ ԺԳ ՠս կ՜հզո Ի ՠս զ՜ջ Լ. 

Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Աոժէ՜հզ — Մ՜ջպզւջճոձ 

Քջզոպճոզ ոճսջ՝ձ Աոժէ՜ո բջ զ Թբ՝՜հզ՟՜հ... 

263. 245՝—6՝ Մ՜ջՠջզ ԺԴ ՠս կ՜հզո ԻԱ ՠս ոզ-

ս՜ձ Ա. Տ՜սձ բ ոջ՝ճհձ Կճոպ՜ձ՟զ՜ձճոզ Մՠթզ դ՜-
՞՜սճջզ ՠս կ՜սջձ զսջճհ՚ Հՠխզձՠ՜հ. Աշ՜նզձտ էՠ՜էտ 
տջզոպճձբզռ դ՜՞՜սճջտ — Կճոպ՜ձ՟զ՜ձճո դ՜՞՜-

սճջձ Հշճկ՜հ հ՜շ՜ն իՠդ՜ձճո բջ... 

264. 247՜՝ Մ՜ջՠջզ ԺԷ ՠս կ՜հզո ԻԲ ՠս ոզս՜ձ 

Բ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Թբճպճպճձզ ՞զձբչ՜-
ծ՜շզձ ՠս ՠսդձ ժճսո՜ձ՜ձռձ, ճջտ հԱձժզսշզ՜հ ժ՜-
պ՜ջՠռ՜ձ, ճջճռ ՜ձճս՜ձտձ ՠձ ՜հոճտզժ՚ Տՠժճսո՜հ, 
Եվջ՜ոզ՜հ, Ախՠտո՜ձ՟զ՜հ, Կխ՜ս՟զ՜հ, Փ՜հզձբ, Մ՜-
պջճձ՜հ, Յճսէզ՜հ — Սճտ՜հ բզձ հԱձժզսշզ՜հ տ՜խ՜տբձ 

տջզոպճձբ՜հ ի՜ս՜պճչ... 

265. 247՝—8՜ Մ՜ջՠջզ ԺԶ ՠս Մ՜հզո ԻԳ ՠս Սզ-

ս՜ձ Գ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Կճխճսդ՜հ — Սճսջ՝ 

չժ՜հձ Քջզոպճոզ  Կճխ՜դճո տջզոպճձբ՜հ բջ զ Թբ՝՜-

հզ՟՜հ... 
266. 248՜՝ Մ՜ջՠջզ ԺԷ ՠս կ՜հզո ԻԴ ՠս ոզս՜ձ 

Դ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Թ՜էզէ՜հ ՝եղժզ — Սճսջ՝ 

չժ՜հձ Քջզոպճոզ Թ՜էզէճո տջզոպճձբ՜հ բջ ՠս բջ ծ՜ջ-

պ՜ջ... 

267. 248՝—9՜ Մ՜ջՠջզ ԺԸ ՠս կ՜հզո ԻԵ ՠս ոզ-

ս՜ձ Ե. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Բ՜ոզէզոժճոզ — 

Մ՜ջպզւջճոձ Քջզոպճոզ Բ՜ոզէզոժճո բջ զ ե՜կ՜ձ՜ժո 

Մ՜տոզկզ՜ձճոզ... 

268. 249՜—50՝ Մ՜ջՠջզ ԺԹ ՠս կ՜հզո ԻԶ ՠս ոզ-

ս՜ձ Զ. Վ՜ջտ ՠջ՜ձՠէճհձ Սզկբճձզ Սզսձ՜ժՠռզձ զ 
ոտ՜ձմՠէզ էՠ՜շձ Աձպզճտ՜հ — Մՠթձ Սզկբճձ բջ զ տ՜-

խ՜տբձ Աձպզճտ՜հ Աոճջճռ... 

269. 250՝—1՜ Մ՜ջՠջզ Ի ՠս կ՜հզո ԻԷ ՠս ոզս՜ձ 

Է. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ ՠյզոժճյճոզձ Թՠջ՜-
յզճձզ — Սճսջ՝ ՠս վ՜շ՜սճջՠ՜է չժ՜հձ Քջզոպճոզ՚ 

Թՠջ՜յզճձ ՜էՠսճջ բջ...: 251՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ չժ՜հ՜-

՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Դ՜սդզ ՠս Գճսջ՞ՠձ՜հ, ճջտ բզձ 
հ՜ա՞բձ Գձճսձՠ՜ռ... 

270. 251՜—3՜ Մ՜ջՠջզ ԻԱ ՠս կ՜հզո ԻԸ ՠս ոզ-

ս՜ձ Ը. Պ՜պկճսդզսձ ՠս չ՜ջտ ոճսջ՝ չ՜ջ՟՜յՠպզձ 
Մճչոզոզ — Յզղ՜պ՜ժ հ՜սզպՠձզռ ՠխզռզ ՜ջ՟՜ջձ. չՠ-

ջ՜լ՜հձբ կ՜ջ՞՜ջբձ Դ՜սզդ...: 253՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ 

չժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ Դզ՟զկճհ ՠս ոջ՝ճսիճհձ Թբճ՟ճջ՜հ... 



271. 253՜—4՜ Մ՜ջՠջզ ԻԲ ՠս կ՜հզո ԻԹ ՠս ոզ-

ս՜ձ Թ. Եխՠս եճխճչձ ՜շ՜նզձ զ Նզժզ՜հ տ՜խ՜տձ Բզս-
դ՜ձ՜ռսճռ ՅԺԸ(318) ՠյզոժճյճո՜ռձ իջ՜կ՜ձ՜ս 
ոջ՝ճհձ Կճոպ՜ձ՟զ՜ձճոզ Մՠթզ ՜ջտ՜հզձփ Ես պ՜սձձ 
ժ՜պ՜ջզ ՜ձվճվճըՠէզ ժզսջ՜ժբ, ՜սջ հբպ Հ՜կ՝՜ջլ-
կ՜ձձ Քջզոպճոզ, ճջ բ հ՜շ՜ն տ՜ձ աոճսջ՝ Պՠձպ՜-
ժճոպբձ, տ՜ձազ ՠս հ՜հձ ժզսջ՜ժբձ եճխճչՠռ՜ձ ՠս բջ 
Մ՜ջՠջզ ՜կոճհ Բ ՠս կ՜հզո ԻԹ. Ես զ Քջզոպճոզ Հ՜կ-
՝՜ջլկ՜ձբձ կզձմՠս զ եճխճչձ Նզժզ՜հ ՜կտ ՄՁԸ(288). 
Ես հ՜հոկ ՜սճսջ չժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճսիճհ ՠս ժճհո 
չժ՜հզձ Քջզոպճոզ Եէզժճձզ՟՜հ — Ախ՜ըզձձ Քջզոպճ-

ոզ Եէզժճձզ՟՜հ բջ զ տ՜խ՜տբձ Թՠո՜խ՜ձզժՠ՜հ հ՜-

սճսջո Գճջ՞զ՜ձճոզ... 

272. 254՜՝ Մ՜ջՠջզ ԻԳ ՠս կ՜հզո Լ ՠս ոզս՜ձ Ժ. 

Վ՜ջտ ՠջ՜ձՠէճհձ Ս՜ի՜ժ՜հ ժջ՜սձ՜սճջ տ՜ի՜ձ՜հզ — 

Եջն՜ձզժ ի՜հջձ կՠջ Ս՜ի՜ժ զ Հշճկճռ ՜ղը՜ջիբձ բջ... 

273. 254՝—5՜ Մ՜ջՠջզ ԻԴ ՠս կ՜հզո ԼԱ ՠս ոզ-

ս՜ձ ԺԱ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Եջկզ՜ո՜հ — 

Քջզոպճոզ չժ՜հձ Եջկզ՜ո՜հ ա՜սջ՜ժ՜ձ բջ ՠս թՠջ՜-

ռՠ՜է ՜սճսջ՝տ...: 255՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ հզղ՜պ՜ժ ոջ՝ճհձ 

Մ՜ջժզ՜ձճոզ... 

274. 255՜՝ Մ՜ջՠջզ ԻԵ ՠս հճսձզո, ճջ ՜սճսջո ճս-

ձզ Լ պզսձ բ, ե՜կտ ԺԷ. ՠս ՞զղՠջձ Թ, զ Ի ՠս ոզս՜ձ ԺԲ. 
Վ՜ջտ Մ՜ջճսդ՜հզ ոտ՜ձմՠէ՜՞ճջթ ՠյզոժճյճոզձ — 

Ստ՜ձմՠէզ ՠյզոժճյճոձ Մ՜ջճսդ՜ բջ հ՜սճսջո ՝՜ջՠ-

յ՜ղպ ՜ջտ՜հզձ Թբճ՟ճոզ...: 255՝ Յ՜հոկ ՜սճսջ չժ՜-

հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Իճոպճոզ ՠս Զ գձժՠջ՜ռ ձճջ՜... 
275. 255՝—6՝ Մ՜ջՠջզ ԻԶ ՠս հճսձզո Բ ՠս ոզս՜ձ 

ԺԳ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճռձ Պՠպջճոզ, Դզճձՠոզճ-
ոզ, Աձ՟ջբ՜ոզ, Պ՜սխճոզ ՠս ոջ՝ճսիճհ ժճսոզձ Քջզո-
պզձբ՜հ — Պՠպջճո Քջզոպճոզ չժ՜հձ բջ զ տ՜խ՜տբձ 

Լ՜կո՜ժ՜հ...: 256՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ չ՜ջտ Մճչժզոզ 

ը՜վղզժ ՜ս՜ա՜ժզձ... 
276. 256՝—7՝ Մ՜ջՠջզ ԻԷ ՠս հճսձզո Գ ՠս ոզս՜ձ 

ԺԴ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Լճսժզէզ՜ձճոզ ՠս մճջտ 
կ՜ձժ՜ձռձ՚ Կխ՜ս՟զճոզ ՠս Պ՜ոզճոզ, Պ՜սխճոզ, Դզճ-
ձՠոզճոզ ՠս ոջ՝ճսիզ ժճսոզձ Պ՜սխՠ՜հ — Սճսջ՝ չժ՜հձ 

Քջզոպճոզ Լճսժզէզ՜ձճո տճսջկ բջ ժշճռ... 

277. 257՝—9՜ Մ՜ջՠջզ ԻԸ ՠս հճսձզո Դ ՠս ոզս՜ձ 

ԺԷ. Վ՜ջտ ՠջ՜ձՠէճհձ Մՠպջ՜վ՜ձՠոզ Բզա՜ձպզճհ ՠ-
յզոժճյճո՜յՠպզ — Պջճչ՝ճոզ Հշճկ՜հ դ՜՞՜սճջզձ 

ՠխ՝՜հջձ Դճկՠպզ՜ձճո... 

278. 259՜ Մ՜ջՠջզ ԻԹ ՠս հճսձզո Է ՠս ոզս՜ձ ԺԶ. 

Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Դճջճ՟բճոզ ՠյզոժճյճոզձ 
Տզսջճոզ — Աձ՜՟ճջճդՠճո, ճջ զ ի՜հ էՠաճս` Պ՜ջ՞ՠս 

Աոպճսթճհ դ՜ջ՞կ՜ձզ...: 259՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ պ՜սձ բ 

Փզէզյյճոզ ՜շ՜տՠէճհձ... 
279. 259՜—60՜ Մ՜ջՠջզ Լ ՠս հճսձզո Զ ՠս ոզս՜ձ 

ԺԷ. Յզղ՜պ՜ժ բ ՠս պ՜սձ Կզսջխզ Եջճսո՜խբկզ ի՜հջ՜-
յՠպզ ՠս չ՜ջտ ՠջ՜ձՠէսճհձ Իոզստճոզ ՜ձ՜յ՜պ՜ժ՜-
ձզ — Ահո ՠջ՜ձՠէզ ՠս ՠջն՜ձզժ ի՜հջո կՠջ Իոզստզ՜ձճո 

բջ զ տ՜խ՜տբձ Աձ՟ջ՜յզձճհ...: 260՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ 

ոջ՝ճսիզ ժ՜ձ՜ձռձ Շճսղ՜ձ՜հ ՠս Սճսո՜ձ՜հ... 
280. 260՜—1՜ Մ՜ջ՞՜ռ Ա ՠս հճսձզո Է ՠս ոզս՜ձ 

ԺԸ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհ ՠյզոժճյճոզձ Ոխ՝զ՜-
ձճոզ ՠս ՜ղ՜ժՠջպ՜ռ զսջճռ — Եջ՜ձՠէզ ՠս ոճսջ՝ ՠ-

յզոժճյճոձ Ոխ՝զ՜ձճո բջ հ՜սճսջո ՜կյ՜ջզղպ ՜ջտ՜-

հզձ Մ՜տոզկզ՜ձճոզ...: 260՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ չժ՜հ՜՝՜-

ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Թբճ՟ճջճոզ տ՜ի՜ձ՜հզ ճջ՟ճհ Գճի՜-
ջզձՠ՜հ... 

281. 261՜—3՜ Մ՜ջ՞՜ռ Բ ՠս հճսձզո Ը ՠս ոզս՜ձ 

ԺԹ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոճսջ՝ ՠս վ՜շ՜սճջՠ՜է կՠթ 
չժ՜հզձ Քջզոպճոզ Թբճ՟ճջճոզ ոպջ՜պՠէ՜պզձ հԱ-
շ՜ժէզճհ ճմ ճջճհ պ՜սձձ հԱխճսի՜ռզռձփ Աշ՜նզ ղ՜՝՜-
դձ ժ՜պ՜ջզ, ՜հէ ՜ա՞՜ժ՜ձզ ձճջզձ — Մՠթձ ՠս վ՜-

շ՜սճջՠ՜է չժ՜հձ Քջզոպճոզ՚ Թբճ՟ճջճո թձՠ՜է բջ Յՠս-

տ՜հ... 

282. 263՜՝ Մ՜ջ՞՜ռ Գ ՠս հճսձզո Թ ՠս ոզս՜ձ Ի. 

Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Ախբտո՜ձ՟ջճոզ ՠս ոջ՝ճս-
իճհձ Աձպճձզ՜ — Ախ՜ըզձձ Քջզոպճոզ Աձպճձզ՜հ բջ 

զ ՞ՠխնբձ Կճջճ՟՜կ՜... 

283. 263՝—4՝ Մ՜ջ՞՜ռ Դ ՠս հճսձզո Ժ ՠս ոզս՜ձ 

ԻԱ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Բ՜ջ՝՜ղկՠձ՜ ՠյզո-
ժճյճոզձ Պ՜ջոզռ — Սճսջ՝ ՠյզոժճյճոձ Բ՜ջ՝՜ղկբձ 

տՠշճջ՟զ բջ Շկ՜սճձզ...: 264՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ չ՜ջտ ՜-

խ՜ըձճհձ Աոպճսթճհ Պՠխզ՞ՠ՜հ յճշձժզձ... 
284. 264՝—5՝ Մ՜ջ՞՜ռ Ե ՠս հճսձզո ԺԱ ՠս ոզ-

ս՜ձ ԻԲ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոճսջ՝ ՜շ՜տՠէճհձ Բ՜շձ՜-
՝՜հ — Սճսջ՝ ՜շ՜տՠ՜էձ Քջզոպճոզ՚ Բ՜շձ՜՝՜ո Ոջ՟զ 
կըզդ՜ջճսդՠ՜ձ բջ...: 265՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ չժ՜հ՜՝՜-
ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Աժ՜ժզճոզ... 

285. 265՝—6՜ Մ՜ջ՞՜ռ Զ ՠս հճսձզո ԺԲ ՠս ոզ-
ս՜ձ ԻԳ. Վ՜ջտ ՠջ՜ձՠէսճհձ Ոձճբջզճոզ ՜ձ՜յ՜պ՜-
ժ՜ձզ — Ահո ՠջ՜ձՠէզ ՠս ռ՜ձժ՜էզ ՜հջո Աոպճսթճհ 
Ոձճվջզճո... 

286. 266՜՝ Մ՜ջ՞՜ռ Է ՠս հճսձզո ԺԳ ՠս ոզս՜ձ 

ԻԴ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Տզկճդբզ ճջ զ Պշճսո՜հ 
— Քջզոպճոզ կ՜ջպզսջճոձ Տզկճդբճո բջ հ՜սճսջո ճսջ՜-

ռճխզձ Քջզոպճոզ... 

287. 266՝—7՝ Մ՜ջ՞՜ռ Ը ՠս հճսձզո ԺԴ ՠս ոզ-

ս՜ձ ԺԵ. Վ՜ջտ ՠջ՜ձՠէճհձ Թբճվ՜ձճոզ ՠս ՜խ՜ըձճհձ 
Աոպճսթճհ Պ՜ձոբկձզ — Եջ՜ձՠէզձ Թբճվ՜ձճո բջ զ 

տ՜խ՜տբձ Աձպզճտ՜, ՜ձի՜ս՜պ թձճխ՜ռ... 

288. 267՝—8՜ Մ՜ջ՞՜ռ Թ ՠս հճսձզո ԺԵ ՠս ոզ-

ս՜ձ ԻԶ. Վ՜ջտ ՠս չժ՜հճսդզսձ Սպ՜տզսոզ ՜շ՜տՠէսճհձ 
— Սճսջ՝ ՜շ՜տՠ՜էձ Քջզոպճոզ Աձ՟ջբ՜ո հճջե՜կ իջ՜-

կ՜ձ՜ս Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ...: 267՝ Յ՜հոկ ՜սճսջ չժ՜հճս-

դզսձ ոջ՝ճհձ Աձպճձզձՠ՜հ... 
289. 268՜—9՝ Մ՜ջ՞՜ռ Ժ ՠս հճսձզո ԺԶ ՠս ոզ-

ս՜ձ ԻԷ. Վժ՜հճսդզսձ ոջ՝ճսիճհ ժճսոզձ Աժզէզձՠ՜հ—

Յ՜սճսջո ժշ՜յ՜ղպ ՜ջտ՜հզձ Դզճժխզպզ՜ձճոզ բջ ՜հջ 

կզ զ տ՜խ՜տբձ Վզչէճյ՜սէզո...: 268՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ 

հզղ՜պ՜ժ Կզսջ՜ժբզ ՠս Պ՜ջ՜ոժՠսզ... 



 

290. 269՝—70՝ Մ՜ջ՞՜ռ ԺԱ ՠս հճսձզո ԺԷ ՠս ոզ-

ս՜ձ ԻԸ. Տ՜սձ բ Եխզոբզ կ՜ջ՞՜ջբզ — Եխզոբբ կ՜ջ՞՜-

ջբ բջ Յ՜՝ՠխ կ՜սճսէ՜հ, հ՜ա՞բ Ռճս՝ՠձզ...: 269՝ Յ՜հոկ 

՜սճսջ չժ՜հճսդզսձ ոջ՝ճհձ Կզսջՠձճոզ Խճջպզձճհ 
ՠյզոժճյճոզձ զ Կջզպզո ժխաճնձ... 

291. 270՝—1՜ Մ՜ջ՞՜ռ ԺԲ ՠս հճսձզո ԺԸ ՠս ոզ-

ս՜ձ ԻԹ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոճսջ՝ Դճսէ՜հզձ — Քջզո-

պճոզ չժ՜հձ Դճսէ՜հ բջ զ ՞՜ս՜շբձ Զՠվզսշզ, յշՠպճ-

ջզ Ա՟՜ զ Կզէզժՠռսճռ ՠջժջբձ...: 270՝ Յ՜հոկ՜սճսջ 

չժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ Յճչոՠվ՜հ ձճջ չժ՜հզձ Քջզոպճ-
ոզ... 

292. 271՜—2՜ Մ՜ջ՞՜ռ ԺԳ ՠս հճսձզո ԺԹ ՠս ոզ-

ս՜ձ Լ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Վճձզվ՜պճոզ. Ահ-
ո՜սջ ՜կ՜շձ՜կճսպ բ — Վճձզվ՜պճո Հշճկ տ՜խ՜-

տզձ թ՜շ՜հ բջ ժձճն կզ ՜հջճհ... 

293. 272՜՝ Մ՜ջ՞՜ռ ԺԴ ՠս հճսձզո Ի ՠս դ՜կճսա 

Ա. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ՠջզռ ՠխ՝՜ջռձ՚ Մ՜ձճսբէզ, Ս՜-
՝եէզ ՠս Սզկ՜հեէզ — Ահո Գ ՠխ՝՜ջտո Քջզոպճոզ ՝՜ջՠ-

ժ՜կտո բզձ զ Պ՜ջոզժո զ կզճնբ ի՜սջբ... 

294. 273՜—4՜ Մ՜ջ՞՜ռ ԺԵ ՠս հճսձզո ԻԱ ՠս 

դ՜կճսա Բ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Յճսէզ՜ձճոզ Ե-
՞զյպ՜ռսճհձ — Քջզոպճոզ չժ՜հձ Յճսէզ՜ձճո բջ զ տ՜-

խ՜տբձ Աձ՟զձճս... 

295. 274՜՝ Մ՜ջ՞՜ռ ԺԶ ՠս հճսձզո ԻԲ ՠս դ՜-

կճսա Գ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Զճոզկճոզ չժ՜հզ 
— Սճսջ՝ չժ՜հձ Զճոզկճո ա՜սջ՜ժ՜ձ բջ Տջ՜հզ՜ձճոզ 

ժշ՜յ՜ղպ ՜ջտ՜հզձ... 

296. 274՝—5՜ Մ՜ջ՞՜ռ ԺԷ ՠս հճսձզո ԻԳ ՠս դ՜-

կճսա Դ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Ղՠսճձպՠ՜հ ՠս Բ 
գձժՠջ՜ռձ՚ Հզյ՜պճոզ ՠս Թբճ՟ճսէճոզ — Սճսջ՝ձ 

Ղՠսճձ՟զճո տ՜ն ա՜սջՠխ ՠս իա՜սջ ա՜սջ՜ժ՜ձ բջ... 

297. 275՜—6՜ Մ՜ջ՞՜ռ ԺԸ ՠս հճսձզո ԻԴ ՠս 

դ՜կճսա Ե. Վ՜ջտ ՜խ՜ըձճհձ Քջզոպճոզ Տ՜հզո՜հ — 
Ահո ՠջ՜ձՠէզ ժզձո հճհե ՞ՠխՠռզժ բջ պՠոէՠ՜կ՝... 

298. 276՜—7՜ Մ՜ջ՞՜ռ ԺԹ ՠս հճսձզո ԻԵ ՠս 

դ՜կճսա Զ. Վ՜ջտ ՠս չժ՜հճսդզսձ ոջ՝ճսիճհձ Փՠսջճձՠ-

՜հ — Եջ՜ձՠէզ ՠս ՝՜ջՠհ՜խդճխ ՜խ՜ըզձձ Քջզոպճոզ 

Փՠվջճձզ՜հ... 

299. 277՜՝ Մ՜ջ՞՜ռ Ի ՠս հճսձզո ԻԶ ՠս դ՜կճսա 

Է. Վժ՜հճսդզսձ ոջ՝ճռ չժ՜հզռձ Զզձճձզ ՠս Զզձՠ՜հ — 

Զզձճձ ա՜սջ՜ժ՜ձ բջ Մ՜տոզկզ՜ձճոզ ժշ՜յ՜ղպ ՜ջ-

տ՜հզձ...: 277՝ Յ՜հոկ ՜սճսջ ՠխՠս ՠջջճջ՟ եճխճչձ հԵ-

վՠոճո ՜շ՜նզ ոզսձիճ՟ճոձ գձ՟՟բկ ՜կյ՜ջզղպ ՠս 
կ՜ջ՟՜յ՟՜ս՜ձձ Նՠոպճջզ իՠջլճս՜թճխզ (՜հոտ՜ձ)փ 

300. 277՝—8՜ Մ՜ջ՞՜ռ Ի(= ԻԱ) ՠս հճսձզո ԻԷ ՠս 

դ՜կճսա Ը. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճռձ Աջզոպճժխճոզ 
տ՜ի՜ձ՜հզ ՠս Դզկզ՟ջզ՜ձճոզ ո՜ջժ՜ս՜՞զձ ՠս Ադ՜-
ձ՜ոզ ժզո՜ո՜ջժ՜ս՜՞զ — Ճղկ՜ջզպ չժ՜հձ Քջզոպճոզ 

Աջզոպճժխբճո տ՜ի՜ձ՜հձ Կզյջ՜ռզ բջ... 

301. 278՜—79՜ Մ՜ջ՞՜ռ ԻԲ ՠս հճսձզո ԻԸ ՠս 

դ՜կճսա Թ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Եսոպբճտճոզ ՠս 

ճջ՟ճհձ զսջճհ՚ Ոսջ՝՜ձճոզ ՠս Բ ՟ոպՠջ՜ռձ՚ Պջճ՝զ ՠս 
Լճսէճս, ՠս ՠխ՝՜սջճջ՟ճհձ զսջճհ՚ Գ՜հզ՜ձճոզ — Սճսջ՝ 

չժ՜հձ Քջզոպճոզ Եսոպճտբճո տճսջկձ բջ ժշճռ տ՜խ՜-

տզձ Ոսո՜՟ճձ՜հ... 

302. 279՜՝ Մ՜ջ՞՜ռ ԻԳ ՠս հճսձզո ԻԹ ՠս դ՜-

կճսա Ժ. Վժ՜հճսդՠ՜ձ պ՜սձ կՠթ՜վ՜շ ՠս ոճսջ՝ ՜-
շ՜տՠէճռձ Քջզոպճոզ Պՠպջճոզ ՠս Պ՜սխճոզ — Սճսջ՝ձ 

՜շ՜տՠ՜էձ Պՠտջճո ՠէՠ՜է հԵջճսո՜խեկբ զ տ՜ջճաՠէ 

աԲ՜ձձ Աոպճսթճհ... ՠս ՜ոբ դճհէ պճսջ թ՜շ՜հզռձ Աո-

պճսթճհ ՠս կզ ի՜է՜թՠջփ Էջ ոճսջ՝ձ Պՠպջճո ժ՜ջծ՜ի՜-

ո՜ժ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ. պՠո պյ. 1834, Ա, բն 275)փ 

Չզտ Մ՜ջ՞՜ռ ԻԴ (§ 304, պՠո պյ. 1834, Ա, բն 276—

285) ՠս Մ՜ջ՞՜ռ ԻԵ ((§ 305)—զ կզ՜հձ չՠջնգփ 

303. 280՜ [Մ՜ջ՞՜ռ ԻԵ ՠս հճսէզոզ Ա ՠս դ՜կճսա 

ԺԲ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոճսջ՝ ՠս ոտ՜ձմՠէ՜՞ճջթ ՜-
ձ՜ջթ՜դ ՝եղժ՜ռձ ՠս վ՜շ՜սճջՠ՜է չժ՜հզռձ Քջզո-
պճոզ Կճակ՜հզ ՠս Դ՜կզ՜ձճոզ... (ոժ. դ՜վճս՜թ, 

պՠո պյ. 1834, Բ, բն 1—2)] — /// ՜ջ՜ջզձ աոճսջ՝ոձ ՠս 

ոյ՜ձզձ ՠս դ՜՞ճհռ ակ՜ջկզձ ձճռ՜ զ տ՜ջ՜հջո էՠջձձ... 

ժճջճհո ռ՜սո ՠս ճխճջկՠ՜հ, ազ տճհ ՠձ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո 

հ՜սզպՠձզռփ 

304. 280՜—1՜ Մ՜ջ՞՜ռ ԻԶ ՠս հճսէզո Բ ՠս դ՜-

կճսա ԺԳ. Տ՜սձ բ պ՜յ՜ձ՜ժզձ Տՠ՜շձ աճջ ՜ջ՜ջ 
Մճչոբո — Ես ը՜սոՠռ՜ս Տբջ գձ՟ Մճչոբոզ ՠս ՜ոբ. Ա-

ջ՜ ՟ճս զձլ պ՜յ՜ձ՜ժ հ՜ձվճսպ վ՜հպզռ...: 280՝ 

Յ՜հոկ ՜սճսջ պ՜սձ բ ոճսջ՝ պվզձ հճջճսկ ժ՜հջ ՞էը՜-
՟զջձ Մ՜ջզ՜կճս Աոպճս՜թ՜թձզձ... 

305. 281՜՝ Մ՜ջ՞՜ռ ԻԷ ՠս հճսէզո Գ ՠս դ՜կճսա 

ԺԴ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Կճհզձ՟ճոզ — Սճսջ՝ 

չժ՜հձ Քջզոպճոզ Կճհզձ՟ճո թձՠ՜է ՠս ոձՠ՜է բջ զ 

Փշզս՞զ՜հ...: 281՝ Յ՜հոկ ՜սճսջ չժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ 

Խճոջճչճս ձճջ չժ՜հզձ, ճջ ժ՜պ՜ջՠռ՜ս զ Գ՜ձլ՜-
ժզ... 

306. 281՝—2՜ Մ՜ջ՞՜ռ ԻԸ ՠս հճսէզո Դ ՠս դ՜-

կճսա ԺԵ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճյռձ Բզ՜ձ՜ջզճոզ ՠս 

Սզխճս՜ձճոզ — Սճսջ՝ձ Բզ՜ձ՜ջճո բջ զ ՞՜ս՜շբձ Պզ-

ոզ՟ճձ՜...: 282՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ Բ չժ՜հտձ Քջզոպճոզ 

Մ՜ջժճո ՠս Մճժզ՜ձճո... 

307. 282՜՝ Մ՜ջ՞՜ռ ԻԹ. Ես հճսէզո Ե ՠս դ՜կճսա 

ԺԶ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Յ՜ժզձդճոզ ճջ բ զ ի՜հ 
էՠաճս` Յ՜ժճսձ՟ — Սճսջ՝ կ՜ջպզւջճոձ Յ՜ժզսձդճո բջ զ 

տ՜խ՜տբձ Կՠո՜ջճս... 

308. 282՝—4՜ Մ՜ջ՞՜ռ Լ ՠս հճսէզո Զ ՠս դ՜կճսա 

ԺԷ. Տ՜սձ բ Եո՜հՠ՜հ կ՜ջ՞՜ջբզ — Եո՜հզ կ՜ջ՞՜ջբ բջ 

ճջ՟զ Ակճչո՜հ զ Թՠժճս՜...: 282՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ չժ՜-

հճսդզսձ ոջ՝սճհձ Թբճ՟ճջճոզ Կզսջՠձ՜հ ՠյզոժճյճոզ 
ճջ զ Լզ՝զ՜հ... 

309. 284՜՝ Հջճպզռ Ա ՠս հճսէզո Է ՠս դ՜կճսա ԺԸ. 

Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Աոպզճոզ ՠյզոժճյճոզձ 



Դճջ՜տսճհ — Յ՜սճսջո Տջ՜հզ՜ձճոզ ՜կյ՜ջզղպ ՜ջտ՜-

հզձ բջ ոճսջ՝ձ Աոպզճո... 

310. 284՝—5՝ Հջճպզռ Բ ՠս հճսէզո Ը ՠս դ՜կճսա 

ԺԹ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Պշճժճյզճոզ, ճջ բ զ 
ի՜հ էՠաճս` Յ՜շ՜ն՜՟բկ — Յ՜սճսջո Դզճժխզպզ՜ձճոզ 

ժշ՜յյ՜ղպ ՜ջտ՜հզձ ոճսջ՝ձ Պշճւժճսյզճո բջ զ տ՜-

խ՜տբձ Եջճսո՜խբկզ... 

311. 285՝—6՜ Հջճպզռ Գ ՠս հճսէզո Թ ՠս դ՜կճսա 

Ի. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճսիճհձ Ա՞՜ձ՜ոզ՜հ — Ախ՜-

ըզձձ Քջզոպճոզ Ա՞՜ձ՜ոզ՜ ժճհո ՠս ոճսջ՝ չժ՜հձ բջ զ 

Հշճկ տ՜խ՜տբձ... 

312. 286՜՝ Հջճպզռ Դ ՠս հճսէզո Ժ ՠս դ՜կճսա 

ԻԱ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ԽԷ չժ՜հզռձ կ՜ջպզջճո՜ռձ, 
ճջտ զ Նզժճյ՜սէզո Հ՜հճռ ժ՜պ՜ջՠռ՜ձ — Սճսջ՝ 

չժ՜հձ Քջզոպճոզ ԽԵ կ՜ջպզւջճոտձ ճջճռ բզձ ՞էը՜-

սճջտ Ղՠսճձ՟զճո, Սզոզձզճո... 

313. 286՝—7՜ Հջճպզռ Ե ՠս հճսէզո ԺԱ ՠս դ՜-

կճսա ԻԲ. Տ՜սձ թձձ՟ՠ՜ձձ Յճչ՜ձձճս — Մՠթ տ՜ի՜-

ձ՜հձ Զ՜տ՜ջզ՜հ զ պ՜սձզ տ՜սճսդՠ՜ձ...: 287՜ Յ՜հոկ 

՜սճսջ ոջ՝ճհձ Եսվզկՠ՜հ. Սճջ՜հ ՠս կզսո պ՜սձ ժ՜-
պ՜ջզ հ՜կոՠ՜ձձ ոՠյպՠկ՝ՠջզ ԺԶ. ՜ձ՟ ՞ջՠ՜է բ 
չժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ձճջ՜ (՜հոտ՜ձ)փ  Ես Յ՜հոկ ՜սճսջ 

չժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Ս՜ջ՜յզ՜ձճոզ... 
314. 287՜՝ Հջճպզռ Զ ՠս հճսէզո ԺԲ, դ՜կճսա ԻԳ. 

Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճռ չժ՜հզռձ Պջճժխզ ՠս Իէ՜-
ջզճձզ — Յ՜սճսջո ՜ձ՜սջբձ ՜ջտ՜հզձ Տջ՜հզ՜ձճոզ ՠս 

Մ՜տոզկզ ՟՜պ՜սճջզ բզձ ոճսջ՝ չժ՜հտձ Քջզոպճոզ 

Պջճժխճո... 
315. 287՝—8՝ Հջճպզռ Է ՠս հճսէզո ԺԳ ՠս դ՜կճսա 

ԻԴ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճռձ Պՠջզ՞ջՠձճհ ՠս Ոսխ-
ժզ՜ձճս, Պճկվզկճհ զ Սզստզճհ, Պ՜յզճս, Ս՜պճջձզէճհ 
ՠս Գՠջկ՜ձճոզ — Ահո ոճսջ՝ չժ՜հտո Քջզոպճոզ բզձ 

Կ՜պ՜էզճհ Պ՜ձդբճհ...: 288՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ չժ՜հ՜-

՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Աշզպզճոզ ՝եղժզ... 
316. 288՝—94՝ Հջճպզռ Ը ՠս հճսէզո ԺԴ ՠս դ՜-

կճսա ԻԵ. Ք՜ջճաճսդզսձ չ՜ջտ ՠս չժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ 
ոճսջ՝ ի՜հջ՜յՠպզձ Բ՜՞ջ՜պ՜հ Տճջճկՠձսճհ ՠյզո-
ժճյճոզ ՠս էճսո՜սճջմզ — Սճսջ՝ձ Բ՜՞՜ջ՜պ ՜ղ՜-

ժՠջպ բջ ոըջ՝ճռ ՜շ՜տՠէճռձ ՠս լՠշձ՜՟ջՠռ՜ս ՠյզոժճ-

յճո զ Պՠպջճոբ...: 293՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ չժ՜հ՜՝՜ձճս-

դզսձ ոջ՝ճհձ Կզսջխզ ՠյզոժճյճոզձ Գճջպզձճհ զ Կջզ-
պզո ժխաճն...: 293՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ պ՜սձ բ ոջ՝ճհձ Նՠջ-

ոզոզ Տ՜ջոճձզ ՠյզոժճյճոզ... 294՝ Յ՜հոկ ՜սճսջ 

չժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Ա՝՟էկոՠիզ... 
317. 294՝ Հջճպզռ Թ ՠս հճսէզո ԺԵ. Ես դ՜կճսա 

ԻԶ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Կզջ՜ժճոզ ՠս կ՜սջ ձճ-
ջ՜՚ Յճսխզպ՜ — Ահո ՠջ՜ձՠէզ ճջ՟բոբջ ժզձո Յճսխզպ՜հ 

բջ զ տ՜խ՜տբձ հԻժճձզճհ... 

318. 294՝—5՝ Հջճպզռ Ժ ՠս հճսէզո ԺԶ ՠս դ՜կճսա 

ԻԷ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ծ՞ձ՜սճջ ՠս ոճսջ՝ ժջ՜սձ՜սճ-
ջ՜ռձ Պ՜պՠջկճսդբճոզ ՠս Կճյջզ ՠս ա՜սջ՜ժ՜ձզձ Ա-
խՠտո՜ձ՟ջճոզ — Յ՜սճսջո Ոսջ՜ռճխզձ Յճսէզ՜ձճոզ 

յզխթ ՜ջտ՜հզձ զ Ռճսկ՜հ ՠ՞զյպ՜ռսճռ բզձ ծ՞ձ՜սճջ 

ժջ՜սձ՜սճջտ... 

319. 295՝—6՜ Հջճպզռ ԺԱ ՠս հճսէզո ԺԷ ՠս դ՜-

կճսա ԻԸ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Ադ՜ձ՜՞զձբ ՠ-
յզոժճյճոզձ Պզ՟՜տպճհզ ՠս Ժ ՜ղ՜ժՠջպ՜ռձ զսջճռ. 
Զոճջ՜ ձըղը՜ջոձ պ՜ջ՜ս ոճսջ՝ձ Գջզ՞ճջ զ Հ՜հտ — 

Յ՜սճսջո ՜կյ՜ջզղպ ՜ջտ՜հզձ Դզճժխՠպզ՜ձճոզ 

ոճսջ՝ձ Ադ՜ձ՜՞զձՠո տջզոպճձՠ՜հ բջ զ Սՠ՝՜ոպզճհ 

տ՜խ՜տբձ... 

320. 296՜ Հջճպզռ ԺԲ ՠս հճսէզո ԺԸ ՠս դ՜կճսա 

ԻԹ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Մ՜ջզ՜ձՠ՜ — Կճհո 

չժ՜հձ Քջզոպճոզ Մ՜ջզ՜ձՠ՜հ բջ զ տ՜խ՜տբձ Աձպզճ-

տ՜հ...: 296՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ հզղ՜պ՜ժ բ ՠջ՜ձՠէզ ՜-

խ՜ըձճհձ Քջզոպճոզ Մ՜ժշզձՠ՜հ... 
321. 296՜՝ Հջճպզռ ԺԳ ՠս հճսէզո ԺԹ ՠս դ՜կճսա 

Լ. Վ՜ջտ ՠջ՜ձՠէճհձ Դզճոզ — Եջ՜ձՠէզձ ի՜հջձ կՠջ Դզ-

ճո բջ զ տ՜խ՜տբձ Աձպզճտ՜հ Աոճջճռ... 

322. 296՝—7՜ Հջճպզռ ԺԴ ՠս հճսէզո Ի, ՠս՜ս Ա. 

Վՠջ՜ռճսկձ բ Եխզ՜հ կ՜ջ՞՜ջբզ իջՠխբձ ժ՜շ՜ստ — Ես 

՜ոբ Եխզ՜հ ռեճխճչճսջ՟ձ. Մ՜պՠջճստ ՜շ զո... 

323. 297՜—8՝ Հջճպզռ ԺԵ ՠս հճսէզո ԻԱ, ՠս՜ս Բ. 

Վ՜ջտ ՠջ՜ձՠէճհձ Սզկբճձզ, ճջ չ՜ոձ Քջզոպճոզ ՜-
խճս՜ղ՜ձ՜հջ ՠս ՠջ՜ձՠէճհձ Յճի՜ձձճս ՜ձ՜յ՜պ՜-
ժ՜ձզ — Սզկբճձ ՠս Յճի՜ձձեո բզձ ՠսո հԱոճջճռ հԵ՟ՠ-

ոզ՜ տ՜խ՜տբձ... 

324. 298՝—9՜ Հջճպզռ ԺԶ ՠս հճսէզո ԻԲ, ՠս՜ս Գ. 

Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճսիճհձ Գՠջ՜ձ՟զսպճհ յ՜ջոժզ 
— Կզձո ՜հո ժզձ բջ կճ՞յՠպզ զ Պ՜ջոզժո... 

325. 299՜—300՜ Հջճպզռ ԺԷ ՠս հճսէզո ԻԳ, ՠս՜ս 

Դ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոճսջ՝ ՠյզոժճյճոզձ Փճժ՜ոճս 
ՠս հզղ՜պ՜ժ Սպՠվ՜ձձճոզ Սզսձՠ՜ռ ՠյզոժճյճոզ — 

Կ՜ռճսռզձ աոճսջ՝ձ Փճժ՜ո ՜շ՜նզ Ավջզժ՜ձ՜ ՠյ՜ջ-

տճոզձ...: 299՝ Յ՜հոկ ՜սճսջ ոջ՝ճհձ Սպՠվ՜ձձճոզ 

Սզսձՠ՜ռ ՠյզոժճյճոզ...: 300՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ պ՜սձ բ 

Մ՜ջզ՜կ Մ՜՞՟՜խՠձ՜ռճհձ... 
326. 300՜՝ Հջճպզռ ԺԸ ՠս հճսէզո ԻԴ, ՠս՜ս Ե. 

Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճսիճհձ Քջզոպզձՠ՜հ — Կճհո 

չժ՜հձ Քջզոպճոզ Քջզոպզձՠ՜հ բջ զ Տզսջճձ տ՜խ՜-

տբձ...: 300՜՝ Յ՜հոկ ՜սճսջ հզղ՜պ՜ժ բ ՠջ՜ձՠէզ ՜-

խ՜ըձճհձ Քջզոպճոզ Ոխ՜կ՝զ՜հ... 
327. 300՝—1՜ Հջճպզռ ԺԹ ՠս հճսէզո ԻԵ, ՠս՜ս Զ. 

Հ՜ձ՞զոպ ձձնկ՜ձ ոջ՝ճսիճհձ Աձձ՜հզ կ՜սջձ ՜կՠձ՜-
ոջ՝ճսիճհձ Աոպճս՜թ՜թձզձ Մ՜ջզ՜կճս — Սճսջ՝ Աձ-

ձ՜ բջ հ՜ա՞բձ Ղՠսՠ՜...: 300՝ Յ՜հոկ ՜սճսջ հզղ՜պ՜ժ 

՜խ՜ըձճհձ Աոպճսթճհ Եյջ՜տոզ՜հ ժճսոզձ... 
328. 301՜ Հջճպզռ Ի ՠս հճսէզո ԻԶ, ՠս՜ս Է. Վժ՜-

հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Եջկճխ՜ տ՜ի՜ձ՜հզձ ՠս ՜հէ գձ-
ժՠջ՜ռձ զսջճռ — Սճսջ՝ տ՜ի՜ձ՜հձ Եջկճխ՜հճո բջ զ 

Նզժճկզ՟՜ տ՜խ՜տբձ... 

329. 301՜՝ Հջճպզռ ԻԱ ՠս հճսէզո ԻԷ, ՠս՜ս Ը. 

Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոճսջ՝ ՠս վ՜շ՜սճջՠ՜է ՜ձչջբյ 



 

՝եղժզձ Քջզոպճոզ չժ՜հզձ Պ՜ձպ՜էՠսճձզ, աճջ 
կժջպՠ՜ռ Եջկճխ՜հճո. Ի ի՜հ էՠաճս Պ՜ձպ՜էՠսճձձ` Ա-
կբձ՜շզսթ դ՜ջ՞կ՜ձզ — Քջզոպճոզ ոզջՠէզձ Պ՜ձպ՜-

էՠսճձ բջ զ Նզժճկզ՟՜ռճռ տ՜խ՜տբձ... 

330. 302՜ Հջճպզռ ԻԲ ՠս հճսէզո ԻԸ, ՠս՜ս Թ. 

Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Կ՜էզձզժճոզ — Քջզոպճոզ 

չժ՜հձ ոճսջ՝ձ Կ՜էզձզժճո բջ զ տջզոպճձՠ՜հ ՠս ՠջժզս-

խ՜թ հԱոպճսթճհ...: 302՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ հզղ՜պ՜ժ բ ոջ-

՝ճհձ Այճխճձճոզ... 
331. 302՜՝ Հջճպզռ ԻԳ ՠս հճսէզո ԻԹ, ՠս՜ս Ժ. 

Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճսիճհձ Թբճ՟ճպՠ՜հ ՠս ՠջզռ ճջ-
՟ճռ զսջճռ — Բ՜ջՠյ՜ղպ ժզձձ Թբճ՟ճպՠ՜հ ՜հջզ բջ զ 

տ՜խ՜տբձ հԻժճձզճհ... 

332. 302՝—3՝ Հջճպզռ ԻԴ ՠս հճսէզո Լ, ՠս՜ս ԺԱ. 

Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Եսոպ՜դբճոզ Աձժզսշՠռճհձ 
— Սճսջ՝ձ Եոպ՜դբճո ա՜սջ՜ժ՜ձ բջ Քջզոպճոզ ի՜ս՜-

պճչ...: 302՝—3՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ հզղ՜պ՜ժ բ ՠջ՜ձՠէճհձ 

Մ՜ջդ՜հզ՚ կ՜սջձ ոջ՝ճհձ Սզկբճձզ Սզսձ՜ժՠռզձ...: 
303՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ ոջ՝ճռ Գճի՜ջզձՠ՜ձռձ ձճջ չժ՜-

հզռձ... 
333. 303՝—4՜ Հջճպզռ ԻԵ ՠս հճսէզո ԼԱ, ՠս՜ս 

ԺԲ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճսիճհ ՠս ժճհո չժ՜հզձ 
Քջզոպճոզ Լճսժզ՜հ ՠս ոջ՝ճհձ Ռզժոճձզ ՠս ՜հէ գձժՠ-
ջ՜ռձփ Ես բ ՜հէ Լճսժզ՜հ ՠս պ՜սձ ձճջ՜ զ իճժպՠկ՝ՠջ 
ԼԱ — Քջզոպճոզ ՜խ՜ըզձձ Լճսժզ՜հ բջ զ Կ՜կ՝՜ձճհ 

՞՜ս՜շբձ... 

334. 304՜—5՜ Հջճպզռ ԻԶ ՠս ՜ս՞ճոպճո, ճջ ՜-

սճսջո ճսձզ ԼԱ, պզսձ ե՜կտ ՠձ ԺԳ ՠս ՞զղՠջձ ԺԱ, Ի, Ա, 
ՠս՜ս ԺԳ. Վ՜ջտ ոջ՝ճհձ Տզպճոզ ՜շ՜տՠէճհձ ՠյզոժճ-
յճո Գճջպզձՠ՜հ տ՜խ՜տզձ զ Կջզպզո ժխաճնձ — Զզ-

ձ՜ո, աճջ հզղբ Պ՜սխճո զ Թճսխդո զսջ...: 304՝ Յ՜հոկ ՜-

սճսջ հզղ՜պ՜ժ ոջ՝ճռ Մ՜ժ՜՝՜հՠռսճռձ, Եխ՜ա՜ջ տ՜-
ի՜ձ՜հզձ ՠս ոջ՝ճսիճհձ Շ՜կճսձբ ՠս Է ճջ՟ճռ զսջ... 

335. 305՜—7՜ Հջճպզռ ԻԷ. Ես ՜ս՞ճոպճո Բ, ՠ-

ս՜ս ԺԴ. Վՠջ՜՟՜ջլճսկձ ձղը՜ջ՜ռ ոջ՝ճհձ Սպՠվ՜ձ-
ձճոզ Ն՜ը՜չժ՜հզ — Ն՜ը՜չժ՜հձ Քջզոպճոզ ոճսջ՝ձ 

Սպՠվ՜ձձճո տ՜ջժճթՠ՜է զ իջբզռձ...: 305՝ Յ՜հոկ ՜-

սճսջ չժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճռ Ղՠսճձ՟ՠ՜ձռձ ՜շ՜ն-
ձճջ՟՜ռձ Հ՜հճռ...փ 307՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ չժ՜հ՜՝՜ձճս-

դզսձ Կՠձ՟զճոզ տ՜ի՜ձ՜հզ... 
336. 307՜՝ Հջճպզռ ԻԸ ՠս ՜ս՞ճոպճո Գ, ՠս՜ս 

ԺԵ. Վ՜ջտ ՠջ՜ձՠէճհձ Դ՜խկ՜պզճոզ — Եջ՜ձՠէզ 

ի՜հջձ կՠջ Դ՜խկ՜պզճո ա՜սջ՜ժ՜ձ բջ հՠջժջճջ՟ 

՞ճսձ՟ձ Խճխ՜ջ՜ռ... 

337. 308՜՝ Հջճպզռ ԻԹ ՠս ՜ս՞ճոպճո Դ, ՠս՜ս 

ԺԶ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ՠջ՜ձՠէճհձ Սճվՠ՜հ ՠս ՠջզռ 
՟ոպՠջ՜ռձ զսջճռփ Ոջճռ ՜ձճս՜ձտձ՚ Պզոպզո, Եէյզո, 
Ա՞՜յզո, ճջ դ՜ջտկ՜ձզ ի՜հ էՠաճս Պզոպզո՚ ի՜ս՜պ, 
Եէյզո՚ Յճհո, Ա՞՜յզո՚ Սբջ ՠս Սճվՠ՜հ՚ Իկ՜ոպճսդզսձ 
— Ախ՜ըզձձ Քջզոպճոզ Սճվզ՜հ զ կՠթ՜պ՜ձռ ՠս զ 

վ՜շ՜սճջ ՜ա՞բ բջ... 

338. 308՝—10՝ Հջճպզռ Լ ՠս ՜ս՞ճոպճո Ե, ՠս՜ս 

ԺԷ. Ն՜ը՜պ՜սձ՜ժ բ Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ կՠջճհ Ահ-
է՜ժՠջյճսդՠ՜ձ զ Թ՜փճվջ էՠջզձձ, ՠս ձ՜ի՜պ՜ժճս-

դՠ՜ձ պ՜սձ ոճսջ՝ Վ՜ջ՟՜ձ՜ձռ ա՜սջ՜ռձ Հ՜հճռ — Ի 

՝՜շձ՜է դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձ Հ՜հճռ հ՜ա՞բձ Աջղ՜ժճսձՠ-

՜ռ...: 310՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ չժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ Եսզ՞ձճ-

ոզ թՠջճսձճհ...: 310՝ Յ՜հոկ ՜սճսջ չժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ 

ոջ՝ճռ կ՜ջպզսջճո՜ռձ՚ Պ՜յզէ՜ ՠս Պ՜սխճոզ ՠս ոջ-
՝ճսիզ ժ՜ձ՜ձռձ Բ՚ տՠջռձ Վ՜խբձպզձՠ՜ ՠս Թբզոզ... 

339. 310՝—1՜ Ասՠէՠ՜ռձ Ա ՠս ՜ս՞ճոպճո Զ, 

ՠս՜ս ԺԸ. Տ՜սձ Ահէ՜ժՠջյճսդՠ՜ձձ զ Թ՜փ՜սջ էՠջզձձ 

— Աս՜ձ՟՜յ՜իտ ըճջիջ՟ճռձ Քջզոպճոզ, ճջտ ի՜ոպ՜-

պՠռզձ աժ՜ջք ՠս աժջ՜սձո ՠժՠխՠռսճհ... 

340. 311՜՝ Ասՠէՠ՜ռձ Բ ՠս ՜ս՞ճոպճո Է, ՠս՜ս 

ԺԹ. Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Դՠկՠպջզճոզ — Յ՜-

սճսջո Մՠթզձ Կճոպ՜ձ՟զ՜ձճոզ ճջ՟սճհ ոջ՝ճսիճհձ Հՠ-

խզձՠ՜հ... 
341. 311՝—2՜ Ասՠէՠ՜ռձ Գ ՠս ՜ս՞ճոպճո Ը, ՠ-

ս՜սձ Ի. Վՠջոպզձ պ՜սձ բ Ահէ՜ժՠջյճսդՠ՜ձ Քջզոպճ-
ոզ ՠս հ՜հոկ ՜սճսջ չժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ Մ՜ջզձճոզ թՠ-
ջճհ — Սճսջ՝ չժ՜հձ Քջզոպճոզ Մ՜ջզձճո բջ զ տ՜խ՜-

տբձ Աձ՜ջա՜՝ճհ...: 312՜ Յ՜հոկ ՜սճսջ Նՠջոզոզ ՠս 

Գջզ՞ճջզ Կէ՜հՠռսճհձ (՜հոտ՜ձ)փ 

342. 312՜՝ Ասՠէՠ՜ռձ Դ ՠս ՜ս՞ճոպճո Թ, ՠս՜ս 

ԻԱ. Վՠջոպզձ պ՜սձ Ահէ՜ժՠջյճսդՠ՜ձփ Ես չ՜ջտ ՠջ՜-
ձՠէճհձ Մզսշճձ՜հ ոտ՜ձմՠէ՜՞ճջթ ՠյզոժճյճոզձ Կջզձ 
ժխաճհձ — Եջ՜ձՠէզձ Մզսշճձ էՠ՜է բջ զ Կջզպբ ժխաճհձ... 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

29՜ Բ՜ջՠը՜սոճսդՠ՜կ՝ ոճսջ՝ կ՜ջպզջճո՜ռձ տճ 

Քջզոպճո Աոպճս՜թ կՠջ, յ՜ջ՞ՠսՠ՜ ոպ՜ռճխ՜ռ ոճսջ՝ 

ժպ՜ժզո Աոպճս՜թ՜պճսջ տ՜ի՜ձ՜հզ ՠս ի՜սջՠխ՝՜սջձ 

զսջճ՚ Խ՜մ՜պջզձ ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ա՞՜ժ՜ձ՜ռ զսջճռ ՠսո 

կՠխ՜ռ դճխճսդզսձ ՠս աՠջժձզռ ՜ջտ՜հճսդզսձ, աճջ ըճո-

պ՜ռ՜ջ ոզջՠէՠ՜ռ տճռ, ճջյբոազ ՠխզռզձ վ՜շ՜՝՜ձզմտ 

՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ՟ ՜ոպ ՠս զ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜էձ. 

՜կբձփ Ըձ՟ ձկզձ ՠս իճ՞բժզջ ՠս ոջ՝՜ոձՠ՜է ՜շ՜նձճջ՟զ 

չ՜ձ՜ռո՚ Կզսջ՜ժճո ժճմՠռՠ՜է ՠս զձլ, ՜ձ՜ջիՠոպ ՠս 

վռճսձ ՞ջմզ՚ Թ՜՟բճո ՟յջզ ա՜ձ՜ձռ ՝՜ջզոձ յ՜ջ՞ՠսՠ-

՜, ՠս տՠա Հ՜ջ՝ ՠս Հճ՞ճչ Սջ՝ճչ ՠջժջյ՜՞ճսդզսձ ՠս 

վ՜շտ ՠս ՜սջիձճսդզսձ հ՜սզպՠ՜ձ (ձկ՜ձ՚ 52՜, 84՜, 

148՝)փ 

45՝ Տբջ Աոպճս՜թ ճխճջկՠ՜ ոպ՜ռճխ՜ռ ՜ղը՜-

պճխ՜ռ ՠս ՠջ՜ըպ՜սճջ՜ռ պ՜շզո (ձկ՜ձ՚ 50՝, 91՝)փ 

50՜ (Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո) Հ՜ա՜ջ ՜ս՜խ, ճջ ա՜հո 

՞ՠխՠռզժ դճսխպո /// (1 ՝՜շ տՠջճս՜թ) ՠկփ 

53՜ Սճռզձ ՝՜ջբը՜սոճսդՠ՜կ՝ ՠս ակՠա վջժՠ՜յ, 

Քջզոպճո, հ՜սզպՠձ՜ժ՜ձ իջճհձ ՠս աոպ՜ռճխ ՞ջճռո, ՠս 

ակՠխ՜յ՜ջպ ՞ջճխո, ՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ Տբջ ոջպզ կպ՜ստ, 

ՠս աթձճխոձ զկ, ՠս աճսոճսռզմո զկ՚ աի՜հջ Կզսջ՜ժճոձ, ՠս 

Քջզոպճոզ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ 



67՝ Զկՠխ՜յ՜ջպ ՞ջճխո ՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ Տբջ Աո-

պճս՜թփ 

71՜ Զոպ՜ռճխ ՞ջճռո ՠս աթձ՜սխո զսջ ՠս ակՠխ՜-

յ՜ջպ ՞ջճխո ՠս աթձճխո զկ վջժՠ՜յ Քջզոպճո Աո-

պճս՜թ զ իջճհձ հ՜սզպՠձզռ ՠս հԱձտճսձ ճջ՟՜ձռ ՠս հ՜ձ-

ձՠջՠէզ պ՜ձն՜ձ՜ռ ՠս տՠա վ՜շտ (ձկ՜ձ՚ 131՝)փ 

76՝ Բ՜ջՠը՜սոճսդՠ՜կ՝ ոճջ՜, Քջզոպճո Աոպճս-

՜թ, վջժՠ՜յ աոպ՜ռճխ ՞ջճռո ՠս աթձճխոձ զսջ, ՠս ա՜կՠ-

ձ՜հձ ի՜ս՜պ՜ռՠ՜էոձ, ՠս ակՠխ՜յ՜ջպ ՞ջճխո աԹ՜՟բ-

ճո ո՜ջժ՜ս՜՞ վջժՠ՜յ Տբջ Աոպճս՜թ զ իջճհձ հ՜սզպՠ-

ձզռ ՠս տՠա վ՜շտ (ձկ՜ձ՚ 234՝: Ահէ լՠշտ, զ էճսո՜ձռո, 

ղխ՜՞զջ «Գթճխ կ՜պՠձզձ բ»)փ 

89՝ Ոչ ՠխ՝՜յջտ ոճչճջ բ Աոպճս՜թ զ լՠշո ՜հէճռ 

՜հէճսկ ճխճջկՠէ, ՜խ՜մՠկ ՠս ՜խՠջոՠկ ՜ո՜ռբտ Ոխճջկզ 

Աոպճս՜թ ՞թճխզձ ՠս թձճխ՜ռ զսջճռ ՠս ոպ՜ռճխզ 

՞ջճռո. ՜կբձփ 

96՝ Զ՞թճխզժո հզղՠ՜հ ՜խ՜մՠկ, ՜խ՜մՠկփ 

120՜ Քջզոպճո Աոպճս՜թ, ճջ ՟՜ջլճսռՠջ ակճէճ-

ջՠ՜է դ՜՞՜սճջձ զ յ՜պճսզջ՜ձո տճ, զ լՠշձ ոճսջ՝ տ՜-

ի՜ձ՜հ՜յՠպզձ տճ ՠս ռճսռՠջ ձկ՜ ած՜ձ՜յ՜ջիձ 

ծղկ՜ջպճսդՠ՜ձ, ՟՜ջլճհ ՠս ակՠխ՜ստ էռՠ՜էո` աԹ՜՟բճ-

ոո զ մ՜ջ ոճչճջճսդՠ՜ձռ կՠխ՜ռ զկճռ: Ոսխխՠէճչ ակճէճ-

ջ՜ժ՜ձ գձդ՜ռո կպ՜ռ զկճռ ՠս ի՜ոճհ ազո ՜յ՜ղը՜-

ջճսդՠ՜կ՝ զ ձ՜ս՜ի՜ձ՞զոպ ժ՜կ՜ռ տճռ, ՠս տՠա վ՜շտ 

հ՜սզպՠ՜ձ (զ էճսո՜ձռո, ՜հէ լՠշտ «Ես ազո՚ ա՜ձ՜ջե՜ձ 

՜ձճս՜ձ՜ժզռո ոճջզձ»)փ 

124՜ Քջզոպճո Աոպճս՜թ զ տճ զ կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜-

էոպՠ՜ձձ հճջե՜կ [՞՜ո] ՟՜պՠէ աժՠձ՟՜ձզո ՠս ակՠ-

շՠ՜էո, դճխճսդզսձ ղձճջիՠ՜ ոպ՜ռճխ՜ռ էճսոՠջ՜կ 

ժպ՜ժզո, ժճսո՜ժջ՜սձ տ՜ի՜ձ՜հզձ` Աոպճս՜թ՜պջզձ 

ՠս ի՜սջՠխ՝՜սջ զսջճհ՚ Խ՜մ՜պջզձ, ՠս թձճխ՜ռ զսջՠ՜ձռ 

ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռ ձճռ՜, ՠս հ՜ն՜ժճխկՠ-

՜ձձ տճսկ ՟՜ոՠ՜ ՝՜ջՠը՜սոճսդՠ՜կ՝, ոճսջ՝ ՠս վ՜շ՜-

սճջՠ՜է չժ՜հզռ տճռ, ճջտ ժ՜կ՜ժ՜ջ կպ՜ստ ա՜ձլզձո 

զսջՠ՜ձռ կ՜պճսռզձ Փջժմզ՟ կՠջճ, ճջճսկ չ՜հՠէ բ վ՜շտ 

(ձկ՜ձ՚ 145՜, 310՝)փ 

129՝ Քջզոպճո Աոպճս՜թ զ տճ կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էո-

պՠ՜ձձ, հճջե՜կ ՞՜ո վ՜շ՜ստ ՠս իջՠղպ՜ժ՜ստ ոջ՝ճչտ, 

ճխճջկՠ՜ ոպ՜ռճխ՜ռ էճսոՠջ՜կ ոճսջ՝ ժպ՜ժզո՚ Աո-

պճս՜թ՜պճսջ ՜՝ՠխզձ ՠս ի՜սջՠխ՝՜սջ զսջճ՚ Խ՜մ՜պ-

ջզձ ՠս թձճխ՜ռ զսջՠ՜ձռ ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ա՞՜ժ՜ձ՜ռ ՝՜-

ջՠը՜սոճսդՠ՜կ՝ ոճսջ՝ չժ՜հզռձ. 

Ոջտ չժ՜հզռ բտ ոզջՠռճխ 

Տ՜սձզռ ձճռզձ բտ ժ՜պ՜ջճխ, 

Աոպճս՜թ՜պճսջ ՜՝ՠխզձ էՠջճստ 

Թբ Տբջ Յզոճսո ազսջ կՠխտձ դճխփ 

Ես ա՜ձյզպ՜ձ ոճջզձ ՞ջճխ, 

Մզ կճշ՜ձ՜ջ, ճՙչ գձդՠջռճխ, 

Զզ ղ՜պ կՠխ՜ռ ՠխբ ՞ճջթճխ, 

Ես ճջ կՠա էզձզ հզղճխ, 

Ես կՠջ ըձ՟ջճհո բ ժ՜պ՜ջճխ, 

Յճջե՜կ էզձզ ՝՜ջ՝՜շ ՠս վճխ. 

«Եժ՜հտ» լ՜հձզձ էզձզ էոճխ. ՜կբձփ 

151՜ Քջզոպճոզ վճը՜ձ ոճսջ՝ ի՜հջ՜յՠպ, ՜ձ-

կճշ՜ռ հզղՠ՜հ ապ՜սձճխտո ՠս աոպ՜ռճխ պ՜շզո ՠս ակՠ-

խ՜յ՜ջպ ՞ջճխո` աԹ՜՟բճո ո՜ջժ՜ս՜՞ զ Քջզոպճո, ճջ 

ժ՜ո՟ կզղպ ՜շ՜նզ ՜դճշճհձ Աոպճսթճհ, ճջ բ ՜սջիձՠ՜է 

հ՜սզպՠ՜ձ:   

230՜ Կ՜կ՜սճջ յ՜պ՜ջ՜՞՜սո տճ ի՜ղպՠ՜ Քջզո-

պճո Աոպճս՜թ զ իճ՞զ ոպ՜ռճխզ ՞ջճռո ՠս ՞ջճխզ ոճջ՜` 

Թ՜՟բճո ո՜ջժ՜ս՜՞զ ՠս թձճխ՜ռ զկճռ ՠս հզղճխ՜ռ՟, ՠս 

Քջզոպճոզ վ՜շտփ 

263՜ Պ՜հթ՜շ՜ա՜ջ՟ ՠս կՠթ՜վ՜շ ոճսջ՝ կ՜ջ-

պզսջճո Քջզոպճոզ` Թբճ՟ճջճո ՝՜ջբը՜սոՠ՜ ՜շ Տբջ 

չ՜ոձ պ՜սձճխ՜ռո ա՜սջ հզղ՜պ՜ժզ տճ, ՠս ոպ՜ռճխզ 

՞ջճռո ՠս կՠխ՜յ՜ջպ ՞ջճխզո ՠս իճ՞ՠսճջ թձճխ՜ռ զկճռ 

տ՜սՠէ ակՠխո ՠս ժՠռճսռ՜ձՠէ ա՜ձլզձո կՠջ ՠս տՠա 

վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձփ (Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռ, ՞ջմզռ «Յ՜հո 

պՠխզո իզս՜ձ՟՜ռ՜ Բ (2) ղ՜՝՜դ զ էկ՜ձ»)փ 

311՜ Այ՜ չ՜ՙհ թուէզո ՠս ՠխճսժ ՜ձիձ՜ա՜ձ՟զոփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 71՜ (Ի ոպճջզձ էճսոճսձռո) Ղ՜ա՜ջ, ժ՜ջ՟՜փ 

2. 151՜ (Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո ՜հէ լՠշտ. ղխ՜՞զջ, 

ԺԷ ՟՜ջ): Գջզմ ոճջզձ բ Թ՜՟բճո ո՜ջժ՜ս՜՞ձ Եջաձժ՜-

ռզ, ճջ թ՜խժՠռ՜ս զ ոժզա՝ձ իձ՞ՠպ՜ո՜ձնՠջճջ՟ ՟՜-

ջճսձփ 

3. 157՜ (ԺԷ ՟՜ջ) Գթճխձ բ պ՜շզո, ճջ թ՜խժՠռ՜ս 

զ ոժզա՝ձ իձ՞եպ՜ո՜ձձՠջճջ՟ ՟՜ջճսձ հ՜շ՜ն տ՜ձ 

աՏ՜դՠս՜ռզձ ոճսջ՝ Գջզ՞ճջ պ՜հջ կՠջ, ճջ ոպճս՞ՠ՜է 

ՠկտ հ՜հէճսկ ՞ջմճսդՠ՜ձ ոճջզձ, ճջ Եջաձժ՜հզ ժճմբ ազձ-

տձփ Ես ՜ոպ կ՜պՠձզո մզտ Պ՜պկճսդզսձ Ոջճպձՠռճհձ 

ՠս Տ՜դՠս՜ռսճհձ, ճջճհ ՜յ՜ռճսռ՜ձզ հ՜հպձ՜յբո, դբ 

հ՜շ՜ն տ՜ձ աՏ՜դՠս՜ռզձ ոճսջ՝ չ՜ջ՟՜յՠպձ ՞ջՠ՜է զ-

ռբ ա՜հո Յ՜հոկ՜սճսջոփ  

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 56՜, 96՜ (զ էճսո՜ձռո՚ ՜հ՝ճս՝բձ)փ 
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 ԺԶ— XVI 

ԳՐԻՉ՚ Յ՜ժճ՝ (Ա), Մՠէտՠոբդ (Բ)փ Պջձ. Ակզջ (Ա)փ 
ԹԵՐԹ՚ 612. ՊՐԱԿ՚ 1×1+Ա—ԾԱ×12 (Ա, Ծ 8, ԼԶ, ԼԷ 14, Խ 

15)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, ՜ջՠսՠէՠ՜ձ, 1՚ էճսո՞թՠջճչ: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՚ 
32,5×21,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձ (կզ՜ոզսձ՚ 1՜)փ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ 
ՏՈՂ՚ 37փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ոՠս ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ո-

պ՜շգ՚ (Ա) չ՜ձ՟՜ժ՜ա՜ջ՟ ժ՜յճհպ, (Բ) ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ  
ժպ՜ս, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 



 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚  2՜ ժՠձպջճ-
ձճսկ՚ Յզոճսո Քջզոպճոփ Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 113՜, 162՜, 
391՜, 485՜, 522՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ 
Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպ, 
ժ՜ձ՜մ, ՟ՠխզձփ 

  

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձփ ԺԱ—ԺԲ ՟՟.փ 
1(Ա) + 2(Բ—Գ), ոպ՜ռճս՜թ 2 դՠջդՠջզռ ՠս գձ՟ՠջժ՜հձ՜ժզ ի՜-
պճս՜թ ժՠո (Գ) դՠջդզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ճսխխ՜՞զթ ՠջժ՜-
դ՜՞զջփ Ոսձզ ի՜կ՜՝՜ջ՝՜շփ Կ՜ջ՟՜է Բ՜՝ «/// ձճջ՜ ա՜կՠձ՜հձ 
ա՞ճսձ՟ոձ.. զ Գ՜խզխՠբ յ՜ղպՠէ աձ՜հ///» (Մ՜պդ. ԻԷ 28—56): 
Գ՜՝ «///տգձ ժճջձմզձ ՜հխ ՞զձզ... ՞ճհ զ ՟կ՜ զղը՜ձ՜ս///» 
(Մ՜ջժ. Բ 22—Գ 22): Ա՜՝ «///իզս՜ձ՟ո ի՜ձբզձ ՠս ՜սթ՜ձբզձ... 
ազ ՠջդՠ՜է ղճսջն հ՜՞՜ջ///» (Մ՜ջժ. Զ 13—36)փ  

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 2՜—612՝ [Յ՜հոկ՜սճսջտ] 

 
Տՠո լՠշ. 1511, 1՜—607՜. 1/2՜—5՜փ 2/5՜—6՝փ 

3/6՝—10՜ (հ՜սՠէՠ՜է՚ 7՜—9՝ «հղպժ. ոճսջ՝ ի՜հջ՜յՠպ՜ռձ 

կՠջճռ Գջզ՞ճջզոզ ՠս Նՠջոզոզ»)փ 4/10՜—1՜փ 5/11՜—4՝փ 

6/14՝—7՜փ 7/17՜—8՝ (մզտ՚ «Տ՜սձ բ ո՝. յ՜պժՠջզ Աոպճս՜-

թ՜կ՜սջձ» պՠո (§10, 23՜, հ՜սՠէՠ՜է՚ 17՝—8՝ «չժհ՝. ո՝. 

Խճջճոզ ՠս Փէճջճոզ», 18՝ «Վժհ՝. ո՝. Դճկՠպՠ՜հ»)փ 8/մզտ 

(վը. 19՜—21՜ «Վՠջոպզձ պ՜սձ բ վճըկ՜ձ Աոպճս՜թ՜թ-

ձզձ ՠս չժհ՝. ո՝. Սպՠվ՜ձճոզ Ոսէձՠռսճհձ — Ահջ կզ բջ զ Կճ-

ժզոճձ...»)փ 9/21՜—2՝փ 10/22՝—4՝ (մզտ՚ «Վժհ՝. Ա՞՜դճձզժճ-

ոզ», պՠո (§11, 24՝ «հղպժ. բ Ս՜կճսբէ կ՜ջ՞՜ջբզձ» պՠո 

(§11, 26՜)փ 11/24՝—7՝ (հ՜սՠէՠ՜է՚ 24՝ «Վժհ՝. Ա՞՜դճձզժճ-

ոզ», 26՜ «հղպժ. բ Ս՜կճսբէ կ՜ջ՞՜ջբզձ»)փ 12/27՝—9՜փ 

13/29՜—30՝ (մզտ՚ «Տ՜սձ բ ո՝. Սպՠվ՜ձձճոզ հՈսէձՠռսճհձ», 

հ՜սՠէՠ՜է՚ 30՜ «Վժհ՝. ո՝. Փճպզձՠ՜հ»)փ 14/30՝—2՜ (մզտ՚ 

«չժհ՝. ո՝. Տզկճդբճոզ» պՠո (§20, 43՜ «Ի ոճհձ ՜սճսջ ո՝. 

Ա՞՜յզճոզ, ո՝. Թՠժխզ»)փ 15/32՜—4՜փ 16/34՜—5՝փ 

17/35՝—8՜փ 18/38՜—9՝փ 19/39՝—42՜փ 20/42՜—3՝ (հ՜սՠէՠ-

՜է՚ 43՜՝ «Վժհ՝. ո՝. Տզկճդբճոզ»)փ 21/43՝—6՜ (մզտ՚ «Վժհ՝. 

ո՝. Փճպզձՠ՜հ» պՠո (§13, 30՜)փ 22/46՜—8՜փ 23/48՜—

9՜փ 24/49՜—51՜փ 25/51՜—2՝փ 26/52՝—3՝փ 27/53՝—5՜փ 

28/55՜—7՝փ 29/57՝—60՝փ 30/60՝—2՜փ 31/62՜—3՝ (մզտ՚ 

«Վժհ՝. ո՝. Բ՜ոզէզ՟ՠ՜հ», «Վժհ՝. ո՝. Մ՜ձճսղ՜ժզ» պՠո (§ 

32, 63՝ «զ ոկզձ ՜կզձ ժ՜պ՜ջՠռ՜ս ո՝. Ռճկզէճո», «ձճհձյբո 

Ես՟ճտոզ՜», «Վժհ՝. ո՝. Դզճ՟ճջ՜հ ՠս Դզ՟զկ՜», հ՜սՠէՠ՜է՚ 

62՝—3՝ «հղպժ. չ՜ջճսռ ո՝. Պրխճոզ»)փ 32/63՝—4՝ (մզտ՚ 

«հղպժ. չ՜ջճսռ ո՝. Պրխճոզ» պՠո (§ 31, 62՝ հ՜սՠէՠ՜է՚ 63՝—

4՜ «Վժհ՝. ո՝. Մ՜ձճսղ՜ժ՜հ»)փ 33/64՝—6՜ (մզտ՚ «Ի ոկզձ 

՜սճսջ ՜խ՜սդբջ... Աձպճձ», «հղպժ. ոտ՜ձմՠէՠ՜ռձ... հՠժՠխՠ-

ռզձ Զՠձճձզ», «Ք՜ի՜ձ՜հ ճկձ ոջ՝՜ո՜ձՠ՜է չ՜ջճստ Սպՠ-

վ՜ձձճո ՜ձճսձ...»): 34/66՜—8՝ (մզտ՚ «Աոպ՜ձ՜սջ ի՜ծճհ 

դճսՠռ՜ս... ՟ջճս՜պՠէ աղձճջիո ժ՜դճսխզժբ ՠժՠխՠռճհ»)փ 

35/68՝—70՜փ 36/70՝—2՜փ 37/72՜—4՝փ 38/74՝—5՝ (մզտ՚ «Ի 

ոկզձ ՜սճսջ...Վ՜ջզյ՜ո», «Վժհ՝. ո՝. Տջզվզկ՜հ...» պՠո (§ 

40, 79՜)փ 39/75՝—8՝փ 40/մզտ (վը. 78՝ «Վժհ՝. ո՝. Աջզ՜՟-

ձ՜հ», 78՝—9՜ «Ի ոկզձ ՜սճսջ ժ՜պ՜ջՠռ՜ս ո՝.... Պ՜յ», 

79՜ «Վժհ՝. ո՝. Տջճվզկ՜հ», 79՜՝ «Վժհ՝. Ճ ՠս Ծ կ՜ջպզջճ-

ո՜ռձ», 79՝ «Ի ոկզձ ՜սճսջ ո՝. Մ՜ժջճ՝՜, Գճջ՞զ՜ձճս...», 

79՝ «Յ՜հոկ՜սճսջ ժ՜պ՜ջճսկձ ոջ՝ճռ Ոոժՠ՜ձռձփ Թբ ժ՜կզո 

՞զպ զ Ն՜ս՜ո՜ջ՟զ զ ԺԷ (17) ՠս ժ՜ջ՟՜հ» (՜հոտ՜ձ)փ 

41/79՝—82՜փ 42/82՜—3՜ (մզտ՚ «Վժհ՝. Ճ ՠս Ծ կ՜ջպզջճո՜-

ռձ», «Ի ոկզձ ՜սճսջ ո՝. Մ՜ժջճ՝՜, Գճջ՞զ՜ձճս...», պՠո (§ 

40, 79՜՝, «Վժհ՝. ո՝. Աջզ՜՟ճձ՜հ», «Ի ոկզձ ՜սճսջ ժ՜պ՜-

ջՠռ՜ս ո՝. Պ՜յ» պՠո (§ 40, 78՝—9՜, հ՜սՠէՠ՜է՚ 82՜՝ «Կ՜-

պ՜ջճսկձ ո՝. Եխզղ՜հզ ՜շ՜տՠէճհձ»)փ 43/83՜—4՝փ 44/84՝—

6՜փ 45/86՜—7՝փ 46/87՝—9՜ (հ՜սՠէՠ՜է՚ 88՝—9՜ «հղպժ. ՝՜-

ջՠյ՜ղպ ՜ջտ՜հզձ Յճսձ՜ռ Մ՜ձճսեէզ»)փ 47/89՜—91՜փ  

48/91՜—2՝ (մզտ՚ «Մ՜ջպզջճո՜ռ՜ս ո՝. Մ՜շզձճո», «Ի ոկզձ 
՜սճսջ ի՜ձ՞ՠ՜ս զ Քջզոպճո... ժ՜հոջձ Յճսձ՜ռ Մ՜ձւՠէձ» 

իկկպ. (§ 46, 88՝—9՜)փ 49/92՝—4՜ (մզտ՚ «Տ՜սձ բ ո՝. Եխզղՠ-

զ» իկկպ. («42, 82՜՝, հ՜սՠէՠ՜է՚ 93՝ «Վժհ՝. ոջ՝ճռ Աէվզճոզ 

ՠս Փզէ՜պՠէվզ՜», 94՜ «հղպժ. ոտ՜ձմ. ճջ ՠխՠձ հՠժՠխՠռզ ոջ-
՝ճհձ Զՠձճձճոզ»)փ 50/94՜—5՝ (մզտ՚ «Տ՜սձ բ ո՝. Գբճջ՞ՠ՜հ 

ա՜սջ՜չ՜ջզձ»)փ 51/95՝—7՜փ 52/97՝—9՝փ 53/99՝—101՜ 

(մզտ՚ «Տ՜սձ բ ո՝. Թբճ՟ճջճոզ»)փ 54/101՜—2՜փ 55/102՜—4՝ 

(հ՜սՠէՠ՜է՚ 103՝—4՝ «հղպժ. բ ՜ջլ՜ժկ՜ձձ ո՜պ՜ձ՜հզ 
Ռ(1000)՜կ ժ՜յ՜ձ՜ռ...»)փ 56/104՝—7՜փ 57/107՜—9՜փ 

58/109—10՜ (109՜ զ ոպ. էճսո. «Յ՜հոկ ՜սճսջ չժհ՝. Թճսկ՜հզ 

՜շ՜տՠէճհձ ՞ջ՜թ բ հր՞ճոպճոզ ԻԲ(22). ՞զպ ՠս ժ՜ջ՟՜հ»)փ 

59/110՜—1՝փ 60/111՝—3՜փ 61/113՜—4՜փ 62/114՝—5՝փ 
63/115՝—7՜փ 64/117՜—8՜փ 65/118՜—9՜փ 66/119՜—20՜ 

(հ՜սՠէՠ՜է՚ 120՜ «Ի ոկզձ ՜սճսջ ՜խրդբջ ո՝. ի՜հջձ Աձպճձ», 

120՜ «Ք՜ի՜ձ՜հ կզ Ախբժո՜ձ՟ջՠռզ ՞ձ՜ռ հ՜ձ՜յ՜պձ...»)փ 

67/120՜—1՜փ 68/121՜—2՝փ 69/122՝—3՝ (հ՜սՠէՠ՜է՚ 123՝ 
«Տ՜սձ բ Ոչոՠ՜հ կ՜ջ՞՜ջբզձ»)փ 70/123՝—5՝փ 71/125՜—6՝փ 

72/126՝—8՜ (հ՜սՠէՠ՜է՚ 127՝—8՜ «հղպժ. բ չ՜ջճսռ ո՝.... 

Մ՜խ՜տզ՜հ...»)փ 73/128՜—30՜փ 74/130՜—1՝փ 75/131՝—3՝փ 

76/133՝—4՝փ 77/134՝—5՝փ 78/135՝—6՝փ 79/136՝—8՜փ 
80/138՜—9՝ (մզտ՚ «Ես ազ՜ջ՟ ՞ճչՠոռճստ...» պՠո (§ 57, հ՜-

սՠէՠ՜է 138՝—9՝ «Իոժ աոճսջ՝ ժճհոձ Մ՜ձզ...»)փ 81/139՝—

41՜փ 82/141՜—2՜փ 83/142՜—6՝փ 84/146՝—7՝փ 85/147՝—

50՜փ 86/150՜—1՜փ 87/151՜—2՜փ 88/152՜—3՝փ 89/153՝—
5՜փ 90/155—62՜փ 91/162՜—3՜փ 92/163՜—6՝փ 93/166՝—

8՜փ 94/168՜—9՜փ 95/169՜—71՝փ 96/171՝—2՝ (հ՜սՠէՠ՜է՚ 

172՜ «Ի ոկզձ ՜սճսջ ժ՜պ՜ջՠռ՜ս ոջճչ ո՝. չժ՜հձ Քջզոպճոզ 

Դճկՠպզ՜ձճո Ա՝ճս՞զձ՜ռզձ զ Պճյէզճոբ ՟՜պ՜սճջբ հ՜կո 
Մ՜տոզկզ՜ձճոզ», ՜հոտ՜ձ)փ 97/172՝—5՜ (հ՜սՠէՠ՜է՚ 173՝—

4՝ «Ես ՠխՠս ազ ՜շ՜տՠռ՜ձ զ դ՜՞՜սճջբձ ա՜սջ՜ժ՜ձտ...», 

174՝—5՜ «հղպժ. ոտ՜ձմՠէՠ՜ռձ Աոպճսթճհ ճջ ՠխՠձ — Վ՜խՠ-

ջզ՜ձճո զղը՜ձ...): 98/175՜—7՜փ 99/177՜—8՝փ 100/178՝ 

83՜ (183՜ «Յ՜հոկ ՜սճսջ հզոձ՜ժ՜կճսպ բ, յ՜պժՠջո բ ձճհձ 

ՠս յ՜իո Յ՜հպձճսդՠ՜ձ ՠս ՞ջ՜իբձ էզձզփ Ես դբ յ՜պժՠջ 

՜ճսջ հզոձ՜ժ՜կպզձ զ մճջՠտղ՜՝դզ ի՜ձ՟զյզ, հՠպ ՝ՠջ զ ժզ-

ջ՜ժզ պճսջփ Ես դբ զ Ե ղ՜՝դզ ժ՜կ հճսջ՝՜դզ ՠս զ ղ՜՝՜դ 

ի՜ձ՟զյզ հ՜շ՜ն պճսջ զ ժզջ՜ժզփ Ի ոկզձ ՜սճսջ ՜ջՠ՞՜ժձ 

հԱխՠխձ՜սճջձ կպ՜ձբ»)փ 101/183՜—5՜փ 102/185՜—6՜փ 

103/186՝—7՝փ 104/187՝—8՝փ 105/ 188՝—94՜ (194՜ «Յ՜հոկ 

՜սճսջ գկ՝շձ՜խ բ ճջ ազձմ ՜հորջ էզձզ լկՠշձ ձճհձյբո, դբ ՜-

կյ»)փ 106/194՜—6՜փ 107/196՜—7՜ (հ՜սՠէՠ՜է՚ 197՜ 

«Յ՜հոկ ՜սճսջ չժհ՝. Պՠպջճոզ ի՜հջ՜յՠպզձ ՠս Ա՝զոճխճկ 

Աոպճսթճհ ո՜ջժ՜ս՜՞զձ», ՜հոտ՜ձ): 197՜—9՜ («Ոխ՝՜ձտ 

չ՜ոձ ՝՜շձ՜էճհ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձո Հ՜հճռ հ՜ա՞բձ Աջղ՜ժճս-

ձՠ՜ռ ՠս տ՜ի՜ձ՜հճսդՠ՜ձ զ ռՠխբձ ոջ՝ճհձ Գջզ՞ճջզփ Աո՜ռՠ-

՜է կՠթ Մճչոբոզ Քՠջդճխզ — Ոխ՝՜կ ատՠա Հ՜հճռ ՜ղ-

ը՜ջի...»)փ 108/199՜—201՜փ 109/201՜—2՝փ 110/202՝—4՜փ 

111/204՜—6՜փ 112/206՜—8՜փ 113/208՜—10՜փ 114/210՝—

1՜փ 115/211՜—3՝փ 116/213՝—5՜փ 117/215՜—6՝ (հ՜սՠէՠ՜է՚ 

216՝ «Ի ոկզձ ՜սճսջ ոյ՜ձզձ գձ՟ ոջ՝ճհ ծ՞ձ՜սճջզձ ՜հէ ՠսո 

Բ(2) ՜՝ՠխ՜հ աՊՠպջճո ՠս աԱդ՜ձ՜ո...», ՜հոտ՜ձ)փ 

118/216՝—8՝փ 119/218՝—20՝փ 120/220՝—2՝փ 121/223՜փ 

122/223՜—6՝փ 123/226՝—8՝փ 124/228՝—30՝փ 125/230՝—

2՝փ 126/232՝—4՝փ 127/235՜—7՝փ 128/237՝—40՜ (ՠպՠս՜-

շ՜նճսդզսձ)փ 129/240՝—2՝ (հ՜սՠէՠ՜է՚ 241՜—2՜ «Վժհ՝. ո՝. 



Փզէզկճձզ»)փ 130/242՝—4՜ («Յ՜հոկ ՜սճսջ լկՠշձ՜կճսպ բ 

ՠս ՜ջՠ՞՜ժձ հԱհթՠխնՠսջձ կպ՜ձբ ՠս ՞զղՠջձ ե՜կ կզ յ՜ժ՜-

ոբ», ՜հոտ՜ձփ Չզտ՚ «Վժհ՝. ո՝. Բ՜՞ճոզ» պՠո («131, 244՜ 

«Վժհ՝. ո՝. Ես՞զձճոզ», «ժ՜պ՜ջՠռ՜ս ոջճչ ո՜ջժ. Տզ-

կճդբճո»)փ 131/244՜—5՝ (հ՜սՠէՠ՜է՚ 245՜՝ «Վժհ՝. ո՝. Բ՜-

՞ճոզ»)փ 132/245՝—6՝փ 133/246՝—8՜փ 134/248՜—9՜ (մզտ՚ 

«հղպժ. բ ո՝. Շճսղ՜ձ՜հ...» պՠո (§ 137, 255՜, հ՜սՠէՠ՜է՚ 

248՜՝ «Վժհ՝. Յճսէզ՜ձճո ՝եղժզձ ՠս Սզսխզ՜ձճոզ...», 248՝ 

«Ի ոկզձ ՜սճսջ ո՝. չժ՜հձ Մ՜ջզձճո...»)փ 135/249՜—51՜փ 

136/251՜—2՝ (հ՜սՠէՠ՜է՚ 252՜՝ «Վժհ՝. ո՝. Ես՞զձճոզ»)փ 

137/252՝—5՝ (հ՜սՠէՠ՜է՚ 255՜՝ «Վժհ՝. ո՝. Շճսղ՜ձ՜հ»)փ 

138/255՝—9՜փ 139/259՜—61՜փ 140/261՜—3՜ (262՜ ՞ջ-

մզռ, զ ոպճջզձ էճսո՜ձռո «Սճռ՜ է՜ս ծ՜շՠջ ՞զպ զ ոՠյպՠկ-

՝ՠջզ ԻԶ(26), զ վՠպջս՜ջզ ԻԱ(21) ՠս կ՜հզո Ը(8)»)փ 

141/263՜—5՜ (մզտ՚ «Ի ոկզձ ՜սճսջ ժ՜պ՜ջՠռ՜ս ՠյո. Ըձ-

ժճսա՜ռ...», հ՜սՠէՠ՜է՚ 264՜—5՜ «Ի ոկզձ ՜սճսջ հղպժ. ո՝. 

...Յճչի՜ձձբո Գ՜շձՠռսճհ...»)փ 142/265՜—7՝փ 143/267՝—

8՝փ 144/268՝—73՝փ 145/273՝—6՜փ 146/276՜—8՝ (մզտ՚ 

«չժհ՝. Յճսէզ՜ձճո ՝եղժզձ ՠս Սզսխզ՜ձճոզ...» պՠո (§ 134, 

238՜՝, հ՜սՠէՠ՜է՚ 276՝—8՝ «հղպժ. ո՝. Սպՠվ՜ձճոզ... պբջ 

Յճսոժ՜հ Ոջ՟սճհձ»)փ 147/278՝—80՜ (մզտ՚ «հղպժ. բ... Գջզ՞ճ-

ջզ Խէ՜դՠռսճհ» հ՜սՠէՠ՜է՚ 278՝—80՜ «հղպժ. բ ձ՜ի՜յՠ-

պզձ... Ա՝ջ՜ի՜կճս»)փ 148/280՜—1՜փ 149/281՜—4՜փ 

150/284՜—6՜ (մզտ՚ «հղպժ. ՠս չժհ՝. ո՝. ՜շ՜տՠէճհձ Յ՜ժճչ՝ 

Աէվՠձզ» «Վժհ՝. ո՝. Կճսջպՠջզճոզ» պՠո (§ 166, 315՜՝)փ 

151/286՜—8՝փ 152/288՝—90՝փ 153/290՝—2՜փ 154/292՜—

3՝ (հ՜սՠէՠ՜է՚ 292՝—3՜ «Յ՜հոկ ՜սճսջ ժ՜պ՜ջճսկձ ո՝. ՜՝ՠ-

խ՜հզռձ Սզձբ՜ժ՜ձ ՠս Ռճսդ՜հ էՠջզձձ...»)փ 155/293՝—5՝փ 

156/295՝—7՜փ 157/297՜—9՜ (մզտ՚ «Յ՜հոկ ՜սճսջ ժ՜պ՜ջճս-

կձ ո՝. ՜՝ՠխ՜հզռձ Սզձբ՜ժ՜ձ...», պՠո (§ 154, 292՝—3՜)փ 

158/299՜—300՝ (մզտ՚ «Պ՜պկճսդզսձ Ծզթըշձճս ը՜մզձ...»)փ 

159/300՝—2՜փ 160/302՜—4՜փ 161/304՜—7՝փ 162/307՝—9՝ 

(հ՜սՠէՠ՜է՚ 309՜՝ «Իոժ վճտջ Կզսջՠխ Ախՠտո՜ձ՟ջ՜ռզ...»)փ 

163/309՝—10՝փ 164/310՝—2՝ (մզտ՚ «հղպժ. բ կՠթ ծ՞ձ՜սճջզձ 

Եսդզկճոզ տ՜ի՜ձ՜հզձ...»)փ 165/312՝—3՝փ 166/313՝—5՝ 

(հ՜սՠէՠ՜է՚ 315՜՝ «Վժհ՝. Կճսջպՠջզճոզ տիհ.»)փ 167/315՝—

7՜փ 168/317՜—9՜փ 169/319՜—20՜փ 170/320՜—1՝փ 

171/321՝—3՝փ 172/323՝—4՝փ 173/324՝—5՝ (հ՜սՠէՠ՜է՚ 325՝ 

«Յ՜հոկ ՜սճսջ հղպժ. Յուձ՜ձճս կ՜ջ՞՜ջբզձ ՠս տ՜ջճաճսդՠ՜ձ 

ձճջզձ ՠս ՜յ՜ղը՜ջճսդՠ՜ձ Նզձւբ տ՜խ՜տզձ», ՜հոտ՜ձ, 325՝ 

«Վժհ՝. ո՝. Դջ՜ձ՜տպճոզ»)փ 174/325՝—7՝փ 175/327՝—9՝փ 

176/329՝—30՝փ 177/330՝—1՝ (մզտ՚ «Վժհ՝. ո՝. Դ՜ձ՜տպզճ-

ոզ...» պՠո (§ 173, 325՝)փ 178/331՝—2՝փ 179/332՝—3՝փ 

180/333՝—4՝փ 181/325՜—6՝փ 182/336՝—7՝ (հ՜սՠէՠ՜է, 

337՜՝ «Վժհ՝. Բ(2) տըսՠջռձ Մ՜ջզ՜կճս ՠս Մ՜ջդ՜հզ...»)փ 

183/337՝—8՝ (հ՜սՠէՠ՜է՚ 338՝ «Տ՜սձ բ Փզէզյճոզ ՜շ՜տՠ-

էճհձ», 338՝ «Յ՜հոկ ՜սճսջ աԲՠձՠս՜ձ՟ ՠյո. ՠս ազսջ չՠռ ՜-

ղ՜ժՠջպ՜ռձ» ժջժ. 366՜)փ 184/մզտ (պՠո (§ 182, 337՜՝ վը. 

338՝—9՝ «Վժհ՝. ո՝. Վէ՜ո՜հ ՠյո. ՠս Ոձՠոզկ՜հ»)փ 

185/339՝—43՜փ 186/343՜—4՜փ 187/344՝—6՝փ 188/346՝—

50՝փ 189/350՝—1՝փ 190/351՝—2՝ (մզտ՚ «Վժհ՝. ԽԲ(42) կ՜ջ-

պզջճո՜ռձ», հ՜սՠէՠ՜է՚ 352՜՝ «Գզսպ ձղը՜ջ՜ռձ ո՝. ՜շ՜տՠ-

էճհձ Բ՜ջ՟ճխզկբճոզ...»)փ 191/353՜—4՝փ 192/354՝—6՜փ 

193/356՜—7՜փ 194/357՜—8՜ (հ՜սՠէՠ՜է՚ 357՝ «Ի ոկզձ ՜-

սճսջ ո՝. Ա՝՟զճս...»)փ 195/358՜—60՝փ 196/360՝—2՜փ 
197/մզտ. (պՠո § 198, 365՜՝, վը՚ 362՜—4՝ «Վժհ՝. ո՝. Ա-
ոպթճսձ ձճջ չժ՜հզձ Քջզոպճոզ»)փ 198/364՝—5՝ (մզտ՚ «Վ՜ջտ 
ՠս չժհ՝. ո՝. Շճսղ՜ձ՜հ», պՠո (§ 199, 365՝—6՜ վը. 365՜՝ 
«Վժհ՝. ո՝. Պՠջյ՜պսՠ՜հ»): 199/365՝—7՜ (մզտ՚ «Գզսպ ձղ-
ը՜ջ՜ռձ ո՝. ՜շ՜տՠէճհձ Բ՜ջ՟ճխզկբճոզ» պՠո (§ 190, 
352՜՝. վը. 365՜՝ «Վժհ՝. ո՝. Շճսղ՜ձ՜հ», 366՜ «Ի ոկզձ 
՜սճսջ աԲՠձՠս՜ձ՟ ՠյո...», ժջժ. 338՝)փ 200/367՜—9՜փ 

201/369՝—70՝փ 202/369՝—78՝ (372՝—3՝ զ ոպճջզձ  
էճսո՜ձռո Հ՜ձՠէճսժտ Հզսջ՜ոբջ թբջ ձ՜աՠէզ/ Զՠձճհջ ը՜սոճսձ 
՞՜շձ զ ոՠշզ / Ոսձբջ ՜կճսէ ժզձ կզ ՝՜ջզ, / Էջ թզթ՜խժճպ ՜-
շ՜տզձզփ // (373՜) Ոջյբո թ՜շձ բջ ՜ձկՠխճսժ/ Կ՜հջ ոյ՜ձ-
ձճխզձ ՜շնՠս իՠաճսժ / Ոջ՟զո ճսձբջ Բ(2) կ՜ձճսժ/ Մզձձ բջ հզ-
կ՜ջ, կեսոըձ՚ ը՜՝ճսժ» // 374՜ Կ՜ջ՟՜հ ՠս ՞զպ ա՜շ՜տզձզձ 
/ Ոջ ժզձ ՜շ՜ս ազսջ տՠշճջ՟զձ / Գ՜սպբկ՜ջպՠ՜ս գձ՟կզղպ Է-
զձ, / Բ՜հռ ժ՜ջծՠռ՜ս նզէձ զ պՠխզձ // 375՜ Գճպբկ՜ջպ գձ՟ 
ծ՜ժ՜պճսձ, / Յ՜խդ՜ի՜ջՠ՜է ՠխՠս ձժճսձ / Եէՠ՜ս ՠջդ՜հջ 
ժ՜խժ՜խ զ պճսձ / Յ՜ջն՜շ հճմը՜ջ զսջ ը՜հպյպճսձ // 376՝ 
«Աջՠ՞՜ժ՜ձ ձկ՜ձ զղը՜ձ» Եխ՝՜ջո ճսձբջ զսջ կՠպ՜ո՜՜ձ/ 
Թբյբպ ՠժ՜ռ ղ՜պ կզ աձ՟՜ձ/ Շ՜պճռ զ ոճչձ բ՜թ ոՠխ՜ձ»)փ 
203/379՜—80՝փ 204/380՝—2՝ (մզտ՚ «Վժհ՝. ո՝. Յճի՜ձձճս 
ՠյո. ՠս Յ՜ժճ՝՜հ տիհ.», «Տ՜սձ բ Ակճչո՜հ կ՜ջ՞՜ջբզձ»)փ 
205/382՝—4՜փ 206/384՜—6՜փ 207/386՜—7՝փ 208/387՝—
8՝փ 209/388՝—9՝ (մզտ «Վժհ՝. ո՝. Յզկ՜ջ՜հ»)փ 210/389՝—
91՜փ 211/391՜—2՝փ 212/392՝—4՝ (մզտ՚ «հղպժ. բ ո՝. ի՜սջձ 

Սզսխսզ՜ձճոզ» պՠո (§ 213, 395՜, վը. 393՜—4՝ «հղպժ. 

՜ձ՟՜կ՜էճսթզձ աճջ ՝եղժՠ՜ռ Քջզոպճո»)փ 213/394՝—6՜ 

(հ՜սՠէՠ՜է՚ 395՜ «հղպժ. ՠս ո՝. ի՜սջձ Սզսխսզ՜ձճոզ»)փ 

214/396՜—7՝փ 215/397՝—9՜ (հ՜սՠէՠ՜է՚ 397՝—9՜ «Վժհ՝. 

Բ(2) ՠխ՝՜ջռձ Կճակ՜հ ՠս Դ՜կզ՜ձճոզ»)փ 216/մզտ (պՠո (§ 

215, 397՝—9՜, վը. 399՜—404՜ հղպժ. չ՜ջճսռ ոտ՜ձմՠէզ 

՜շձ Աոպճսթճհ ո՝. Գջզ՞ճջզ Հշճկ՜հ յ՜յճսձ»)փ 

217/404՜—6՝փ 218/406՝—8՝փ 219/408՝—11՜փ 220/411՜—

3՜փ 221/413՜—4՝փ 222/414՝—7՜փ 223/417՜—9՝փ 

224/419՝—23՜փ 225/423՜—4՝ (մզտ՚ «հղպժ. իջ՜ղզռ ճջ ՠխՠձ 

հԵջճսո՜խբկ»)փ 226/425՜—7՝ (մզտ՚ «Վժհ՝. ո՝. ՜սՠպ՜ջ՜ձմզձ 

Մ՜ջժճոզ», վը. 425՜՝ «Վժհ՝. ո՝. ՠյո.զձ Ա՝՟րզ ՠս Ոջկա-

՟՜ձան՜հ...»)փ 227/427՝—9՜ (մզտ՚ «Ըոպ ժ՜ջ՞զ ՜սճսջ Յ՜-

ջճսդՠ՜ձ Տՠ՜շձ կՠջճհ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ, ՜հո՜սջ կՠշՠէճռ 

բ»)փ 228/429՜—31՜փ 229/431՜—2՜փ 230/432՜—4՜փ 

231/434՜—5՝փ 232/մզտ («Վժհ՝. ո՝. Ղճսժզ՜հ» պՠո (§ 233, 

436՝—7՜ վը. 435՝—6՝ «Վժհ՝. ո՝. Դ՜սդզ Դըսձՠռսճհձ»)փ 

233/436՝—8՝ (մզտ՚ «Վժհ՝. ո՝. Դ՜սդզ Դըսձՠռսճհձ» պՠո (§ 

232, 435՝—6՝, վը. 436՝—7՜ «Վժհ՝. ո՝. Լճսժզ՜հ»)փ 

234/438՝—40՝փ 235/440՝—3՝փ 236/մզտ (պՠո (§ 247, 456՝—

8՜), վը. 443՝ «Վժհ՝. Ա՝ջզժճոզ... Եխզոբզ», 443՝—4՜ 

«Վժհ՝. ո՝. ժ՜ձ՜ձռձ ՠջզռ տճսՠջռձ...», 444՜ «Կ՜պ՜ջՠռ՜ս 

ո՝. Սՠսՠշզ՜ձճոզ»փ 237/մզտ (պՠո (§ 236 վը. 444՜՝ 

«Վժհ՝. Ա՞՜դ՜յճոզ ՠս Թբճ՟ճսխճոզ»)փ 238/մզտ (պՠո § 

237, 444՜՝. «հղպժ. բ ո՝. ի՜սջձ Մ՜ջժճոզ» պՠո § 239, 

446՝—7՜), վը. 444՝—5՝ «Վ՜ջտ ՠս հղպժ. ո՝. ի՜սջձ Եջ՜-

ոզկճոզ»փ 239/մզտ, (վը.՚ 445՝—6՝ «Վ՜ջտ ՠս ոտ՜ձմՠէզտ ո՝. 

Ըշճսոզձճոզ», 446՝—7՜ «հղպժ. բ ո՝. ի՜սջձ Մ՜ջժճոզ»փ 

240/447՜—9՜ (մզտ՚ «Վժհ՝. Ս՜՝՜հ ոպջ՜պՠէ՜պզձ»)փ 

241/449՜—50՜փ 242/450—2՜փ 243/452՜—4՜փ 244/454՜—

5՜փ 245/455՜ (մզտ՚ «Վժհ՝. ո՝. Շկ՜սճձզ Պ՜ջոզռ ՠյո.զձ» 

պՠո (§ 251, 461՝—2՜, «Վժհ՝. Ռ(1000) չժ՜հզռձ ճջ զ 

Պ՜ջոո ժ՜պ՜ջՠռ՜ձ...», պՠո (§ 246, 455՝—6՝): 246/ 

455՝—6՝ (մզտ՚ «Վժհ՝. Ղՠսճձ՟զճոզ», «հղպժ. ո՝. ի՜սջձ Պր-

խճոզ»)փ 247/մզտ (պՠո (§ 239, 445՝—6՝), վը. 456՝—8՜ 

«Պ՜պկճսդ. Մ՜ջժճոզ Հշճկ՜հՠռսճհ»)փ 248/458՜—9՜փ 

249/459՜՝ (մզտ՚ «Վժհ՝. Սկ՝՜պ՜հ դ՜՞՜սճջզձ Հ՜հճռ» վը. 

459՝ «Յ՜հոկ՜սճսջ ՠջ՜ձՠէզձ Աձճհղ...»)փ 250/459՝—61՜փ 

251/մզտ («Յ՜հոկ՜սճսջ ՠջ՜ձՠէզձ Աձճհղ» պՠո (§ 249, 459՝ 

վը. 461՜—2՜ «Վժհ՝. Ս՜՝զձճոզ ՠս Շկ՜սճձզ ՠյո.զձ»փ 

252/462՜՝փ 253/463՜փ 254/463՝—4՜ (մզտ՚ «Ի ոկզձ ՜սճսջ 

հղպժ. ՠջժճսռ ՠխ՝՜ջռձ...»)փ 255/464՜—5՜փ 256/465՜—7՝փ 

257/467՝—9՜փ 258/մզտ (վը. 469՜—70՜ «Վժհ՝. Վ՜ոզէճոզ 

ՠյո. Ակ՜ո՜ռճհձ», 469՝—70՜ «Պ՜պկՠ՜ռ ճկձ զ ի՜ջ՜ձռձ, 

դբ. Էջ զ Թբո՜խճձզժբ չ՜ձտ կզ...»փ 259/470՜՝ (մզտ՚ «Ակ՝՜-



 

ջզղպ ՜ջտ՜հձ Մ՜տոզկզ՜ձճո...»)փ 260/470՝—1՜փ 

261/471՜—2՜ (մզտ՚ «Յ՜հոկ ՜սճսջ ՠխՠս եճխճչձ զ Մ՜ձթ-

ժՠջպ...», հ՜սՠէՠ՜է՚ 471՝—2՜ «հղպժ. ի՜սջձ Ակճձզ...»)փ 

262/472՜—3՜ (մզտ՚ «Վ՜ջտ ՠջ՜ձՠէսճհձ Պՠխզդՠ՜հ», պՠո (§ 

263, 473՜՝, հ՜սՠէՠ՜է 472՜—3՜ «հղպժ. ժճպճջՠէճռձ զ յ՜ջ-

ոզռ հԱոճջզո»)փ 263/մզտ վը. «Վ՜ջտ ՠս չժհ՝. Պՠխզ՞ՠ՜հ»փ 

264/473՝—5՜փ 265/475՝—6՝ (հ՜սՠ՜էՠ՜է՚ 476՝—9՜ 

«Ահո՜սջ Հ՜կ՝՜ջլճսկձ բ Քջզոպճոզ...»)փ 266/479՜՝ (մզտ՚ 

«Ահո՜սջ Հ՜կ՝՜ջլճսկձ բ Քջզոպճոզ...», պՠո (§ 265, 476՝—

9՜ հ՜սՠ՜էՠ՜է՚ 479՝ «հղպժ. ոտ՜ձմՠէՠ՜ռձ ՜ջլ՜ժկ՜ձ տ՜ի՜-

ձ՜հզձ»)փ 267/480՜—1՜փ 268/481՜—2՜փ 269/482՜—3՝փ 

270/483՝—4՝փ 271/485՜—6՜փ 272/486՜՝ (մզտ՚ «Վժհ՝. Տզ-

կճձզ ՜շ՜տՠէճհձ»)փ 273/487՜՝ (մզտ՚ «հղպժ. ո՝. կ՜ձժ՜ձռձ 

Բՠ՟խաիՠկզ...», պՠո (§ 274, 487՝—8՝, հ՜սՠէՠ՜է 487՝ 

«Վժհ՝. ո՝. Աձպճձզձՠ՜», 487՝ «հղպժ. բ ո՝. Մ՜ջժզ՜ձճ-

ոզ»)փ 274/մզտ (վը. 487՝—8՝ «Յղպժ. ո՝. կ՜ձժ՜ձռձ Բՠ՟խա-

իՠկզ...»)փ 275/488՝—9՝ (մզտ՚ «Տ՜սձ բ Եո՜հՠ՜հ կ՜ջ՞՜ջբ-

զձ», պՠո (§ 282, 498՜՝, հ՜սՠէՠ՜է՚ 498՜՝ «Վժհ՝. ո՝. Մճչ-

ժզկ՜հ տիձ.»)փ 276/489՝—91՝փ 277/491՝—2՝փ 278/492՝—4՜ 

(մզտ՚ «Վժհ՝. ո՝. Պրէզձՠ՜հ», պՠո (§ 279, 494՜—5՜»)փ 

279/494՜—5՜ (հ՜սՠէՠ՜է՚ 495՜ «Վժհ՝. ո՝. Պրէզձՠ՜հ»)փ 

280/495՜—6՝փ 281/496՝—7՝ (հ՜սՠէՠ՜է՚ 497՜՝ «հղպժ. 

ոտ՜ձմՠէՠ՜ռձ, ճջ ՠխՠս հՠջժջզ — Ի Ճ ՠս զ ԿԴ դըւ՜ժ՜ձզձ Հ՜-

հճռ...»)փ 282/497՝—8՝ (հ՜սՠ՜էՠ՜է՚ 498՜՝ «Տ՜սձ բ Եո՜հՠ՜հ 

կ՜ջ՞՜ջբզձ»)փ 283/498՝—9՝ (հ՜սՠ՜էՠ՜է՚ 499՝—500՜ «Ի 

հՠջժՠջզսջ դըւ՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ (751) ղզձՠ՜ռ ՜կզջ՜հձ Ջ՜-

ց՜ջ աԲ՜խպ՜պ...»)փ 284/500՜—1՜փ 285/501՝—2՜ (հ՜սՠ-

էՠ՜է՚ 502՜ «Ի կ՜ջ՟՜ձ՜էճհձ Քջզոպճոզ ՇԻ(520)՜կզձ...»)փ 

286/502՜—5՜փ 287/505՜—6՝փ 288/506՝—7՝փ 289/507՝—

9՜փ 290/509՜—11՜ (հ՜սՠէՠ՜է՚ 510՜՝ «Ի ԺԶ (16) ՜կզձ Ա-

՝՜ո՜հ դ՜՞՜սճջզձ ՠ՟՜ս ժ՜դճսխզժճո պբջ Աձ՜ձբ Մճժ՜-

ռզձ...», 510՝—1՜ «Յճի՜ձձբո Չըկղժզժձ զ Չըկղժ՜թ՜ժճսռ, 

ի՜հ բջ ՜ա՞՜ս...»)փ 291/511՜՝փ 292/512՜՝ (մզտ՚ «հղպժ. բ 

ո՝. Մ՜ջժզ՜ձճոզ»)փ 293/512՝—4՝փ 294/514՝—5՝փ 

295/515՝—6՝փ 296/517՜՝ (մզտ՚ «Վժհ՝. ՜շ՜տՠէճռձ Յ՜ոճձզ 

ՠս Սճոզյ՜պջճոզ», հ՜սՠէՠ՜է՚ 517՝ «Վժհ՝. ո՝. Դճջճդբճ-

ոզ»)փ 297/517՝—8՝ (հ՜սՠէՠ՜է՚ 518՝ «Վժհ՝. Աոպզճոզ», 

518՝ «Ի ոկզձ ՜սճսջ ո՝. չժ՜հտձ Քջզոպճոզ Մ՜ջժճո ՠս Մճ-

ժզ՜ձճո»)փ 298/518՝—20՜ (մզտ՚ «հղպժ. ո՝. ի՜հջ՜յՠպ՜ռձ 

Նզժզճհ ո՝. եճխճչճհձ»)փ 299/520՜՝փ 300/520՝—2՜փ 

301/522՜՝փ 302/522՝—5՜փ 303/525՜—6՜փ 304/526՜—7՜փ 

305/527՜—8՜ (մզտ՚ «Վժհ՝. Աժ՜ժզճոզ», հ՜սՠէՠ՜է՚ 527՝—

8՜ «Վժհ՝. Եսոպ՜տբճոզ»)փ 306/528՜—9՜փ 307/529—30՜ 

(մզտ՚ «Վժհ՝. ո՝. Աձպճձզձՠ՜հ», հ՜սՠէՠ՜է՚ 529՝—30՜ «Վժհ՝. 

ո՝. ժճսոզձ Աժզսէզձՠ՜հ»)փ 308/մզտ (վը. 530՜—1՜ «Վժհ՝. 
Քջզոպ՜վճջզ Շ՜ձ՜՞էըճհձ...»)փ 309/531՜—2՜փ 
310/532՜—3՜փ 311/533՝—5՝փ 312/535՝—7՜փ 313/537՜՝փ 
314/538՜՝փ 315/538՝—50՜փ 316/540՝—1՜փ 317/541՜—3՜փ 
318/543՜—4՜փ 319/544՜—5՜փ 320/545—6՜փ 321/546՜—
7՜փ 322/547՜—8՜փ 323/548՜—9՜փ 324/549՝—51՜փ 
325/551՜—2՜փ 326/552՜—3՜փ 327/553՜—4՜փ 328/554՜—
5՜փ 329/555՜՝ (մզտ՚ «Վժհ՝. Աոպզճոզ», «Ի ոկզձ ՜սճսջ ո՝. 
չժ՜հտձ Քջզոպճոզ Մ՜ջժճո ՠս Մճժզ՜ձճո», պՠո (§ 297, 
518՝, հ՜սՠէՠ՜է՚ 555՝ «հղպժ. բ ՜խ՜ըձճհձ Քջզոպճոզ ո՝. 
Մ՜ժջզձՠ՜հ»)փ 330/մզտ (պՠո (§ 331, 556՝—7՝ վը. 555՝ 
«Վժհ՝. ո՝. Սջ՜յզճձզ», 555՝—6՜ «Վժհ՝. ո՝. Պջճժխզ», 
556՜՝ «Վժհ՝. ո՝. Պՠջզ՞ջզձճհ»փ 331/մզտ (պՠո (§ 336, 
564՜՝) վը. 556՝—7՝ «Վժհ՝. ո՝. Պջճժճյճոզ»փ 332/557՝—
9՝փ 333/559՝—60՝ (մզտ՚ «Վժհ՝. ձճջ չժ՜հզռձ Մՠէտզոՠդզ ՠս 
Կ՜ջ՜յՠպզ»)փ 334/560՝—2՜փ 335/մզտ (վը. 562՜—4՜ 
«Տ՜սձ բ թձձ՟ՠ՜ձձ Յճչի՜ձձճս Կ՜ջ՜յՠպզձ»)փ 336/564՜—
5՜ (մզտ՚ «Վժհ՝. ԽԵ չժ՜հզռձ, ճջճռ բզձ ՞էը՜սճջտ Ղՠսճձ՟զ-

ճո, Սզոզ՜ձճո...»)փ 337/565՜—6՝փ 338/566՝—70՜փ 
339/570՜—1՜փ 340/571՜՝ (հ՜սՠէՠ՜է՚ 571՝ «հղպժ. բ ճջ ՜սթ 
աճպոձ Յզոճսոզ»)փ 341/571՝—3՜ (հ՜սՠէՠ՜է՚ 572՝—3՜ 
«հղպժ. բ ո՝. Նՠջոեոզ Լ՜կ՝ջօձ՜ռսճհձ»)փ 342/573՜՝փ 
343/573՝—4՝ (հ՜սՠէՠ՜է՚ 574՝ «հղպժ. բ ՜խ՜ըձճհձ Աոպճսթճհ 
Ոէճկյզ՜հ», 574՝ «հղպժ. բ ո՝. Մ՜ջդ՜հզ կօջձ՚ Սզկբճձզ»)փ 
344/574՝—5՝փ 345/575՝—7՜փ 346/577՜—8՜փ 347/578՜—
9՜ (մզտ՚ «հղպժ. ո՝. Սպՠվ՜ձձճոզ», պՠո (§ 348, 579՜՝)փ 
348/579՜—80՜ (հ՜սՠէՠ՜է՚ 579 ՜՝ «հղպժ. ո՝. Սպՠվ՜ձձճ-
ոզ»)փ 349/580՜՝ (մզտ՚ «Վժհ՝. ո՝. ժճսոզձ Լճսժզձ՜հ», հ՜սՠ-
էՠ՜է՚ 580՝ «հղպժ. ՜խ՜ըձճհձ Քջզոպճոզ Եյջ՜ժոՠ՜հ»)փ 
350/581՜—2՝փ 351/582՝—3՜փ 352/583՜—4՝փ 353/584՝—
5՝փ 354/585՝—7՝փ 355/587՝—8՝փ 356/589՜—90՜փ 
357/590՜՝փ 358/591՜—2՜փ 359/592՜—3՜փ 360/593՜—4՜փ 
361/594՜—5՜փ 362/595՜—7՝փ 363/598՜՝փ 364/մզտ (վը. 
598՝—600՝ «հղպժ. ո՝. ի՜հջ՜յՠպ՜ռձ կՠջճռ Գջզ՞ճջզոՠ-
՜ձռձ ՠս Նՠջոզոՠ՜ձռձ»)փ 365/մզտփ 366/601՜—12՝ («...Ես 
՜շՠ՜է Յճչ՜ո՜վ յ՜պՠ՜ռ աոճսջ՝ կ՜ջկզձ թՠջճհձ ՠս դ՜խՠ-
՜ռ կՠջլ զ հ՜հջձ զսջ ո՜խկճոզստ ՠս ՜սջիձճսդՠ՜կ՝ ՠս ՜խր-
դո///» չջն. դ՜վճս՜թ)փ 
Նՠջ՟զջ՚ Եջժճսպ՜ո՜ձ ՜շ՜տՠ՜էտձ — Պՠպջճո 

Յ՜ժճ՝ճո... Մ՜պ՜դզ՜ոփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

334՝ Քջզոպճո Աոպճս՜թ, ճխճջկՠ՜ ոպ՜ռճխզ 

՞ջճռո՚ յ՜ջճձ Ակզջզձ ՠս զսջ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռձ. 

՜կբձ, ՠխզռզ, (՜հէ լՠշտ) ՠս Յ՜ժճ՝ ՞թճխզ ՠս թձրխ՜ռձփ 

343՜...Նճսջկՠէզտզձփ 

511՝ Ոջճհ ՜խ՜սդզստձ ճխճջկզ` յ՜ջճձ Ակզջզձ ՠս 

ժՠձ՜ժռզձ զսջ՚ Աոէզկՠէՠտզձ, Ղ՜ա՜ձց՜ջզձ ՠս իօջձ՚ 

Մՠէզտ Սզկբճձզձ ՠս Ակձջ՜աազձփ 

570 Ոջճռ ՜խ՜սդզստձ ճխճջկզ Քջզոպճո ոպ՜ռճխզ 

՞ջճռո՚ (՜հէ լՠշտ) յ՜ջճձ Ակզջզձ ՠս ժՠձ՜ժռզձ զսջ՚ 

Աոէզկՠէզտզձ ՠս ա՜ս՜ժ՜ռձ՚ Ղ՜ա՜ձտ՜ջզձ ՠս Աիէզկՠ-

էՠտզձ. ՜կբձփ 

582՜ Ոջ ճխճջկզ ոպ՜ռճխզ ՞ջճռո //(582՝) ՠս ՜ձ-

զկ՜ոպ ՞ջմզո` Մՠէտՠոբդզո ՠս թձօխ՜ռձ զկճռ՚ Յճչի՜ձ-

ձբո տ՜ի՜ձ՜հզձ, ճջ ՜ղը՜պՠռ՜ս հճսոճսռ՜ձՠէ ակՠափ 

600՝ Ես ակՠխ՜սճջ ՞թճխո հզղՠէճհ ՜ջբտ ՜ջե՜ձ ՠս 

աթձրխձ զկ՚ աՅճչ՜ձբո տ՜ի՜ձ՜ձ ՠս ակ՜հջձ զկփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 1՜ Յզղ՜պ՜ժ բ Ահոկ՜սճսջո ՝՜ջբկզպ ՠս ՜ո-

պճս՜թ՜ոբջ տջզոպճձբզռո` Յճչ՜ձբոզձ, ժճխ՜ժռզձ՚ 

Թզձ՜դզձ, Վ՜ջ՟՜ձզձ, ժճխ՜ժռզձ՚ Խ՜ձճսկզձ, Յ՜ձ-

պճսձզձ, ժճխ՜ժռզձ՚ Մ՜ջ՞՜ջպզձ, Մ՜ջ՞՜ջզձ, ժճխ՜-

ժռզձ՚ Յՠխո՜է՜կզձ, Աշ՜տՠէզձ, ժճխ՜ժռզձ՚ Հրշճկզձ 

ՠս զսջՠ՜ձռ, իօջձ՚ Կզջ՜ժճոզձ, կօջձ՚ Շ՜խ՜պզձ, յ՜-

յզձ՚ Դօէչ՜պզձ, Պՠպջճոզձ, Յ՜ջճսդՠձզձ, Ահչ՜ազձ, 

Վ՜ջ՟ՠջզձ, Զ՜տ՜ջզձ, Զ՜ջզցզձ, Ահջխճսղզձ, Փզէզյճ-
ոզձ, Մ՜ջպզջճոզձ, Վ՜ջ՟ՠս՜ձզձ, Աազազձ, Մժիջպզ-

մզձ, Գճսէչ՜ջ՟ձզձ, ՠս ճջ՟ճռձ՚ Զ՜տ՜ջզձ, Պՠպջճոզձփ 

Թվզձ ՌՃԾԷ (1708) Մզ՜ո՜ջձ պխ՜հ ՠխՠսփ Աջ՟, ըոպ՜-

ռ՜ձ ա՜հո ոճսջ՝ ՞զջտո զ ի՜է՜է գձմզռձ ՠս ը՟զձ հզղ՜-

պ՜ժ զսջՠ՜ձռ իզձ ՠս ձճջ ձձնՠռՠէճռ իճ՞ճհձփ Թվզձ 



ՌՃԾԷ (1708)—զձ ՜շ՜ս Վ՜ջ՟՜ձ ա՜հո ՞զջտո. ճչ ժ՜ջ-

՟՜հ, Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ոբփ Գջՠռ՜ս լՠշ՜կ՝ Մ՜ժ՜-

ջզո...: 

 Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձզո ՜հո ժ՜կ ՜հձ ի՜պճս՜թգ ժջժձսճսկ 

բ հճսջ՜տ՜ձմզսջ կզ՜սճջզռ հՠպճհփ 

2. 11՜ (ԺԸ ՟., զ ոպճջզձ էճսո՜ձռո) Պ՜ջո՜կ տ՜-

ի՜ձ՜հզո, իրջձ՚ Պ՜էբ, կրջձ՚ Խ՜դճսղզձ, ժձճնձ՚ Եխոզ-

ժզձ (ձկ՜ձ՚ 14՝, 19՜, 21՜, 22՝, 24՝ ՠս ՜հէճսջ)փ 

3. 1՝ Յ՜ջճսդՠ՜ձ ջ՜շձ կ՜ջպզ ԻԴ(24)—զձ, ՞զպ 

ՠս ժ՜ջ՟՜հ ՠս ազո հզղՠ՜հփ 

4. 1՜ Այջզէզ Բ(2)—զձ Այ՜՝՜հ Մ՜ջժճոզփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜ Ահո բ ե՜կՠջձ Ե(5): 131՝ Ես ի՜կ-

րջփ 
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ԳՐԻՉ՚ Հՠխզձբ (1՝—150՜), Պՠպջճո (156՜—223՜), ՜ձ-
՜ձճսձ (224՜—312՜)փ 

ԹԵՐԹ՚ 320 + 1 (ժջժ. 1). մ՞ջճս՜թ՚ 1՜, 150՝—5՝, 312՝—
7՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԺԳ × 12 (Ա 11) + Ա—Զ × 12 (Ե 11) + Ա—Ը × 12 
(Գ 10)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 25 × 20փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ 
ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 34փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզ-
նճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժպ՜սփ  

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚  1՞փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 156՜, 224՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚  ՝ճս-
ո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջ, դշմձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ 
ժ՜ձ՜մ, ժ՜ջկզջփ 

  

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձփ Ժ—ԺԱ ՟՟.փ 
4(Ա—Դ) + 2(Ե—Զ), ոպ՜ռճս՜թ 3 ՜կ՝ճխն՜ժ՜ձ դՠջդՠջզ գձ՟-
ՠջժ՜հձ՜ժզ ՠջժպ՜ժճսկզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ՝ճէճջ՜՞զթ ՠջ-
ժ՜դ՜՞զջփ Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո ի՜կ՜՝՜ջ՝՜շփ ՄԱՆՐԱՆԿԱՐ-
ՉՈՒԹԻՒՆ — Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ `  ՝ճսո՜ժ՜ձփԿ՜ջ՟՜է Ա՜—
Դ՝—Ա՝—Դ՜—Գ՝—Բ՝—Գ՜. «///Ես ՜ոբ ռձճո՜, զոժ ազ՜՛ջ՟ 
ճմ զկ՜ձ՜հտ... ՠս հճհե էէժՠ՜ռ աձ՜ ՠս ՠէ ՠս///» (Մ՜ջժ. Ը 21—Թ 
25), Ե՜—Զ՝—Ե՝—Զ՜ «/// զոժ Պզխ՜պճո զ՝ջՠս էճս՜ս աԳ՜էզէբ-
բ... Զզ ի՜ջժ բջ կզ կզ ///» (Ղճսժ. ԻԳ 6—17)փ  

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճսձ՜ռ՜թ, դՠջդՠջզ ՠաջՠջգ դճսէ՜ռ՜թփ 
Կ՜ակզ ժ՜ղզձ դՠդՠս՜ժզ կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1՞—150՜ Մՠժձճսդզսձ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ, ճջ գոպ 

Ղճսժ՜հ ՜ո՜ռՠ՜է Ի՞ձ՜պզճոզ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձզ ՠս 
ոջ՝ճհ չ՜ջ՟՜յՠպզ զ ըձ՟ջճհ պՠ՜շձ Գջզ՞ճջզոզ 
Հ՜հճռ ժ՜դճխզժճոզ 

Տՠո լՠշ. 1246, 163՜—306՝. Ց՜ձժ/մզտփ Նը./1՞—2՜փ 

§ ՜—զ՟/2՜—149՝փ Ըձթ՜հ՜ժ՜ձ/149՝—50՜փ 

Բ. 156՜—223՝ Ք՜խչ՜թճս բ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ Ղճս-

ժ՜ոճս, ՜ջ՜ջՠ՜է զ Մ՜դբճոբ չ՜՟՜յՠպբ, ՜ղ՜ժՠջ-
պզ պՠ՜շձ Յճի՜ձճս Ոջճպձՠռճհձ 

Տՠո լՠշ. 2519, 4՜—74՜. Ց՜ձժ/մզտ: ԻԲ, ԻԳ/մզտ: Հզղ. 

իՠխ./222՝—3՝: 

Գ. 224՜—311՝ [Սՠ՝ՠջզ՜ձճոզ Եկՠոճս 

ՠյզոժճյճոզ. Ճ՜շտ] 

Տՠո լՠշ. 496, 227՜—320՜. ՜/224՜—6՝փ ՝/226՝—

35՝փ ՞/235՝—52՝փ ՟/252՝—63՝փ ՠ/263՝—71՝փ ա/271՝—9՝փ 

ՠ/278՝—89՜փ գ/289՜—94՝փ դ/294՝—305՝փ ե/305՝—11՝փ 

Դ. 311՝—2՜ Նճջզձ զոժ ՠջ՜ձՠէճհձ ՜ո՜ռՠ՜է 

աՃղկ՜ջզպձ ՞զպՠէճչ — Յ՜ծ՜ըե ՠջ՜ձՠէ 

չ՜ջ՟՜յՠպձ ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՞զպճսդՠ՜կ՝ձ... աԳբճջ՞ 

կՠխ՜յ՜ջպ հզղՠոնզտ կՠխ՜ռ դճխճսդՠ՜կ՝ զ Քջզոպճո, 

ճջ ա՜հո ի՜ձ՟զո՜սճջ Ճ՜շո դ՜ջ՞կ՜ձՠռզ զ տ՜խ՜տո 

Քՠոճսձ չ՜ոձ ոզջճհ ՠս ը՜խ՜խճսդՠ՜ձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

1՝ Աս՞ձՠ՜, Հճ՞զ Սճսջ՝, պժ՜ջ ճ՞սճհո ՠս ո՞՜սճ-

ջզո/, Ես ժոժաթկ՜կ՝ ոջպզ ՠս պճսջ արջճսդզսձ ՜ձժ՜ջ 

կ՜ջկձճհո / Լՠջ ովճվզմ կպ՜ռ ոջպզո / Ես րե՜ձ՟՜ժ 

ող՜է ՞ջմզո. ա՞ճջթո լՠշ՜ռ կՠջճռ ճսխզխ ՜ջ՜ջ զ կՠափ 

150՜ Ըձ՟ չ՜ոպ՜ժ՜սճջո ՠս ոպ՜ռճխ՜ռձ ՠս ՞թճ-

խ՜ռձ աչՠջնզձ ոպ՜ռճխո ՠս ՞թօխո ՜էզստ Հՠխզձբ, 

պջճսյ ոյ՜ո՜սճջ ՝՜ձզ հզղՠռբտ զ Բ՜ձձ կ՜ջ՟՜ռՠ՜է, 

ճՙչ ոճսջ՝ ՝՜ձ՜ոբջտ, ՠս Բ՜ձձ Աոպճս՜թ ալՠա հզղբ. 

՜կբձփ 

223՜ Ըձ՟ ձկզձ ՠս ազո՚ աՊՠպջճո վթճսձ ՞ջմ՜սճջ 

հզղՠոնզտ զ ոջ՝՜կ՜պճհռ հ՜խ՜սդո լՠջ, ՠս Աոպճս՜թ 

ալՠա հզղբ. ՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

150՜ Ախՠջո. Յզղՠէ ՜խ՜մՠկ ՠս ազո հ՜ձձՠձ՞ 

կպ՜ռ հ՜խրդո ճ ՜խ՜սձ՜կզպ ի՜ձ՟զյրխտ, ճջ ՠկ թ՜-

շ՜հ Աոպճսթճհ՚ ՜ս՜՞ ո՜ջժ՜ս՜՞ Յ՜ժճ՝ Սզսձՠռզ, կզ-

՜՝՜ձ Սջ՝ճհ Էնկզ՜թձզ. 1861փ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 1՞, 156՜, 311՝ Գզջտո Սճսջ՝ Էնկզ-

՜թձ՜հ բփ 
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 152՝ Աոբ ռձ՜հ. Մ՜ջ՟ Աոպճսթճհ Տբջ, 

ՠդբ ՜ոպ բջզջ ՟զյՠ՜է ճմ բջ կՠշՠ՜է ՠխ՝՜ջձ զկ... հ՜-

ջզռբ զ հ՜ջճսդզսձ հ՜սճսջձ հՠպձճսկ (իկկպ. Յճչի. ԺԱ 

32—33)փ 

1342 
Ի Գ Ն Ա Տ Ի Ո Ս   



 

Մ Ե Կ Ն Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  Ղ Ո Ւ Կ Ա Ս Ո Ւ  Ա Ւ Ե Տ Ա Ր Ա Ն Ի  
Եջաձժ՜, Աձզ ՉԽԱ — 1292 

ԳՐԻՉ՚ Աձ՜ձճսձ (Ա՚ 4՜—246՜), Աի՜ջճձ չջ՟. Գջզ՞ճջ 
կ՜ժ՜ձճսձՠ՜է (Բ՚ 246՝—59՝)փ 

ԹԵՐԹ՚ 262. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—3՝, 262՜՝փ ՊՐԱԿ՚ 3 × 1 + Ա—
ԻԲ × 12 (Ա 10, ԻԲ 8) + 1 × 1փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 
24,5×16փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 27փ ԿԱԶՄ՚ 
՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ 
դճսխդ, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ձ՜մփ 

 ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ՚ Ղճսժ՜ո 5՝ (ՠխթճս՜թ)փ 
Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 6՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ 
Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջ, ժՠձ՟՜ձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ձ՜մ, 
ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպ, ՟ՠխզձփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ճջճղ դՠջդՠջ տ՜հտ՜հճս՜թ, ըճձ՜սճսդզսձ 
պՠո՜թ, ՝ձ՜՞զջգ պՠխ—պՠխ ՠխթճս՜թ, ձճջճ՞կ՜ձ ե՜կ՜ձ՜ժ 
ճջճղ ի՜պճս՜թձՠջ կձ՜ռՠէ ՠձ դխդզ պ՜ժփ 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 4՜—259՝ Մՠժձճսդզսձ Ղճսժ՜ոճս Ասՠպ՜ջ՜-

ձզձ, աճջ ՜ջ՜ջՠ՜է բ Ի՞ձ՜պզճոզ ոջ՝ճհ զ ըձ՟ջճհ 
պՠ՜շձ Գջզ՞ճջզոզ Հ՜հճռ ժ՜դճխզժճոզ 

Տՠո լՠշ. 1246, 163՜—306՝. Ց՜ձժ/4՜՝փ Նը./6՜—8՜փ 

§ ՜—զ՟/8՜—258՝փ Ըձթ՜հ՜ժ՜ձ/258՝—9՝փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

259՝ (Բ ՞ջմզ) Ակՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ... 

ոժզս՝ձ ՠխՠս ՞ջճհո ՜հոկզժ զ հԵժՠխՠ՜ռ ՞՜ս՜շձ ՠս զ 

Դ՜ջ՜ձ՜խՠ՜ռ էՠշձ զ հՠջժձ՜ի՜ձ՞ճհձ ՜ձ՜յ՜պձ, ճջ 

հ՜ձճսձ Սճսջ՝ Լճսո՜սճջմզձ Սճսջ՝ Գջզ՞ճջ ժճմզ, ճջ բ 

պՠխզ ծ՞ձճսդՠ՜ձ ՜խ՜սդզռ ՠս վ՜շ՜՝՜ձճսդՠ՜ձ ՠս 

իջՠղպ՜ժ՜ժջ՜սձ չ՜ջճսռ ձճջ՜ հՠջժ՜ջ ե՜կ՜ձ՜ժո, 

՜հէՠս ի՜ձ՞զոպ ձճջզձ ՠս ոճսջ՝ կ՜ջկձճհձ ՞ՠջՠակ՜ձ ՠս 

՝եղժ՜ժ՜ձ ձղը՜ջ՜ռ ձճջ՜ պՠխզձ ՜ձ՟ջ բ: Ես ՜հէ ՞ջՠ-

ռ՜ս զ կ՜հջ՜տ՜խ՜տձ Եաձժ՜, ՝՜հռ զ ժ՜պ՜ջճսկձ ճմ 

ՠէ, ազ ՜հէ՜ա՞զտ կ՜իկՠտ՜ժ՜ձտ ՜ոյ՜պ՜ժՠռզձ զ ՞՜-

ս՜շձ զ Ք՜շ՜ոձՠջճջ՟՜ռ յ՜իճռձ հՠջժջճջ՟ ղ՜՝՜դճսձ 

ՠս ՝՜աճսկ տջզոպճձՠ՜հո, ՠժՠխՠռ՜ժ՜ձո ՠս ՜ղը՜ջի՜-

ժ՜ձո ձ՜ի՜պ՜ժՠռզձ ՠս հ՜ձըձ՜ ՠս ՜ձճխճխջկ ոջ՜ժճ-

պճջ ՜ջ՜ջզձ ՠս ա//(260՜)՜հէոձ ՞ՠջզ չ՜ջՠռզձ ՠս 

ո՜ոպզժ ՠս ՜ձիձ՜ջզձ ՜ի ՠս ՠջժՠխ ՠս պ՜՞ձ՜յձ ՠս 

ըշճչճսդզսձ ՠխՠս ՝ձ՜ժմ՜ռ տ՜խ՜տզձ: Ես ճջյբո հճէճչտ 

ռջճսՠռ՜ձ զ տ՜խ՜տ՜ռՠ՜ռձ գձ՟ ՜կՠձ՜հձ ժճխկ՜ձո, 

ձճհձյբո ՠս կՠտ կ՜ա՜յճսջթ ՠխՠ՜է ՝՜աճսկ պ՜շ՜յ՜-

ձ՜ստ ՠս ՜ղը՜պճսդՠ՜կ՝ ՟զկՠ՜է հԱջՠսՠէզռ ժճխկձ ՠս 

ըձ՜կտ—ճխճջկճսդՠ՜ձձ Աոպճսթճհ ՜շ՜նձճջ՟ՠէ ի՜ոճհռ 

ակՠա հԱձզ տ՜խ՜տո: Ես ՜ոպ ՠխՠս ժ՜պ՜ջճսկձ ՞ջճռո 

ղձճջի՜տ ՠս ՜ս՞ձ՜ժ՜ձճսդՠ՜կ՝ձ Աոպճսթճհ զ դճս՜ժ՜-

ձզո Հ՜հճռ ՉԽԱ (1292), զ Մ՜ջՠջզ Ժ(10). ՠս զ իճժպՠկ-

՝ՠջ ԺԳ(13): Ձՠշ՜կ՝ կՠխ՜յ՜ջպ ՠս ՜ձ՜ջե՜ձ չ՜ջ-

՟՜յՠպզ` Աի՜ջճձզ կ՜ժ՜ձճսձ Գջզ՞ճջ ժճմՠռՠ՜է. ճմ 

՝ճչ՜ձ՟՜ժ ՞զջտո, ՜հէ ո՜ժ՜ս դխդՠջձ զ չՠջնտձ, ճջ 

՜հ՝ձ կզ՜՞զթ բ ՠս ՜հէ ձղ՜ձ՜՞ջՠջ ժ՜, չ՜ոձ ճջճհ, ՜-

խ՜մՠկ ագձդՠջռճխոտ ՜ձկՠխ՜՟զջ էզձՠէ, ազ մի՜ձ՟զյՠ-

ռ՜ս է՜ս ՞ջզմ, ճջ պՠխեժ բջ ՜ջճսՠոպզձ ճջյբո ա՜հէճ-

ռձ: Ես ՠո ճմ պՠխզ ճսձբզ յ՜պղ՜ծ՜սճջ ՞ջՠէճհ ՠս ճմ 

՞ճջթզտ, ՜հէ ՠս չ՜ոձ ՜սջզձ՜ժզձ վճսդ՜հզ զ ՞ջՠէձ, դբ 

՞ճսռբ ՞ձ՜ձտ ՜ոպզ ՠս զ հ՜հէ պՠխ ՜սջզձ՜ժ մի՜ձ՟զյզփ 

Ես բ ո՜ Ասՠպ՜ջ՜ձ ՞էճսը ոջ՝ճհձ Ղճսժ՜ոճս, ճջ աՔջզո-

պճոզ Աոպթճհձ կՠջճհ ապձ՜սջբձճսդՠ՜ձձ ըճջիճսջ՟ձ 

յ՜պկբ, կՠժձՠէ ՠս ՝՜ռ՜հ՜հպՠէ` ոճսջ՝ ՠս իճ-

՞ՠ//(260՝)էզռ չ՜ջ՟՜յՠպզձ Ի՞ձ՜պզճոզ, զ ըձ՟ջճհ 

պՠ՜շձ Գջզ՞ճջզոզ Հ՜հճռ ՜ա՞զո չՠջ՜՟զպճխզ, ճջ 

Վժ՜հ՜ոբջ ժճմզփ Իոժ ՠո, պջճսյո ՠս հՠպզձ զ ոյ՜ո՜-

սճջ՜ռ ՝՜ձզ՚ Աի՜ջճձ, ճջ ՠս Գջզ՞ճջ, իճ՞տ ՠս վճհդ 

հ՜ձլզձ ժ՜էՠ[՜]է հճսոճչ ՝՜ջՠ[՜]ռ ՠս ի՜ս՜պճչ ՠպճս 

՞ջՠէ աո՜ ըճղճջ՜՞զթ չ՜ոձ թՠջճսդՠ՜ձ ի՜ո՜ժզո ՠս 

էճսոճհո ձճս՜աՠէճհ, ազ ՟զսջ՜ս գձդՠջռՠէ կըզդ՜ջՠռ՜հ՚ 

ռ՜ս՞պՠէ զ ոկ՜ձբ: Ես ձճջզձ ոճսջ՝ Ասՠպ՜ջ՜ձմզձ Ղճս-

ժ՜ոճս ՝՜ջՠը՜սոճսդՠ՜կ՝ ՠս ի՜ձծ՜ջՠխ ՠս զկ՜ոպճսձ 

՞զպձ՜ժ՜ձզձ՚ Ի՞ձ՜պզճոզ ՠս ՜կՠձ ոջ՝ճռ ՜խ՜մ՜ձ՜-

սր ճխճջկճսդզսձ ՞պ՜հռ զ Քջզոպճոբ Աոպթճհձ կՠջճհ ՜-

կՠձ՜շ՜պ ՝՜ջՠջ՜ջճսդՠ՜կ՝ձ զսջճչ դճխճսդզսձ ղձճջ-

իՠէ ՝՜աճսկ ՠս ՜ձդզս հ՜ձռ՜ձ՜ռ կՠջճռ: Յճջկբ ՟ճխ՜կ 

ՠս ո՜ջոզկ զ հ՜ի՜՞զձ ՠս զ ոճոժ՜էզ ՟՜պ՜ոպ՜ձզձ 

Աոպճսթճհ զ պզՠաՠջ՜ժ՜ձ իջ՜յ՜ջ՜ժձ, հճջկբ վջժճս-

դՠ՜ձ ՠս ՜ա՜պճսդՠ՜ձ հճհո ՠս ՜ժձժ՜էճսդզսձ աԱո-

պճս՜թ ճսձզկտ ՠս ալՠա ՞դ՜թ ՠս ոճսջ՝ ի՜ջտ ՠս ՠխ-

՝՜ջտ կՠջ, ճջտ հՠպ կՠջ ի՜ձ՟զյզտ ՜հոկ ժպ՜ժզ գձ-

դՠջռկ՜կ՝ ժ՜կ ՞՜խ՜վ՜ջ ՜շձՠէճչ, կպՠջկ՜՝՜ջ ՠս 

ռ՜ս՜ժռճսդՠ՜կ՝ հզղՠէ ակՠա զ ՝՜ջզ: Ես ՜խ՜սդզստ հԱո-

պճսթճհ ճխճջկճսդզսձձ ըձ՟ջՠէ կՠա ՠս թձճխ՜ռ կՠջճռ ՠս 

չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ ՠխ՝՜ջռ ՠս տՠ//(261՜)ջռ ՠս ՜կՠձ՜հձ 

ՠջ՜ըպ՜սճջ՜ռ կՠջճռ ՠս ՜ա՞՜պճիկզռ ժՠձ՟՜ձՠ[՜]ռ 

ՠս ձձնՠռՠէճռ: Ես ճջտ ճխճջկճսդզսձ ՠձ ՜ջ՜ջՠէ կՠա ՠս 

՜ս՞ձՠէ զ թ՜խտ ՠս զ յբպտ ՞ջճռո ՠսո Ս՜ջժ՜ս՜՞ տ՜-

ի՜ձ՜հզձ, ճջ ա՜սջզձ՜ժձ ղձճջիՠռ ՠս Գջզ՞ճջ Ծՠջ տ՜-

ի՜ձ՜հզձ, ճջ ակՠա եճխճչՠռ հզսջ ՝ձ՜ժճսդզսձձ ՠս հՠժՠ-

խՠռզձ, ՠս Սզկբճձ կզ՜ժՠռզձ Մ՜ջըձ՟ճսձռճհձ, ճջ ՜շ 

կՠա ի՜հջ՜՝՜ջ ՝՜աճսկ ըձ՜կտ ՠս ոբջ ՠս ՞ճսդ ՠռճհռ ՠս 

ճխճջկճսդզսձ. Աոպճս՜թ ձկ՜ ՝՜ջՠ[՜]ռձ ՠս ոզջճհձ 

՝զսջ՜յ՜պզժ ի՜պճսռճսկձ ՜շձբ ՜ոպ ՠս զ ի՜ձ՟ՠջլՠ-

՜էձ ՠս Աոպճս՜թ, ճջ ՜շ՜պձ բ զ պճսջո յ՜ջ՞ՠս՜ռ լՠա 

հզղճխ՜ռտ ՠս կՠա հզղՠռՠէճռո ՠս ՜կՠձ՜հձ ի՜ս՜պ՜ռՠ-

էճռ, ՜շի՜ո՜ջ՜ժ, ճխճջկՠոռզ. զ ՟եճըճռձ ՠս զ ՞ՠիՠձբ 

իջճհձ վջժՠոռբ ՠս ՜ձծ՜շՠէզ ՝՜ջՠ[՜]ռձ ՠս ՠջժձզռ 

՜ջտ՜հճսդՠ՜ձձ ի՜ձ՞ոպՠ՜ձձ ՠս ճսջ՜ըճսդՠ՜ձձ ՜ջ-

ե՜ձզ ՜ջ՜ոռբ գձ՟ ՜կՠձ՜հձ ոճսջ՝ո զսջ, ՠս ձկ՜ վ՜շտ 

հ՜սզպՠ՜ձոփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 4՝. 1. Յզոճսոզ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ 

Ս՜ջ՞զո ՠջՠռփ 2. Աոպճսթճհ թ՜շ՜հ Մոգջխ՜հփ 3. Յզ-



ոճսոզ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ պբջ Գջզ՞ճջ, դվզձ ՌՀԴ 

(1625)փ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 5՜ Մՠժձճսդզսձ Ղճսժ՜ոճս Ասՠպ՜ջ՜-

ձզձ... ճջտ ճմ ո՜ժ՜սո պ՜ձ ՜կ՝ճըճսկձ ըճջիջ՟ճռձ, ճջ 

զ կՠա զռբ ղ՜ջեկ՜ձփ 261՝ (ը՜ա՜՞ջճս՜թ). 

Ահո զկ թճչ՜ռՠ՜է, 

Գՠպտ հզձբձ ըճոՠ՜է, 

Աիՠխ ի՜կ՝՜սՠձ ՟գեճըճռ, 

Ոջ ՠո ՠկ էգսՠ՜էփ 
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Մ Ե Կ Ն Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  Ղ Ո Ւ Կ Ա Ս Ո Ւ  Ա Ւ Ե Տ Ա Ր Ա Ն Ի  
 ԺԶ — XVI 

ԹԵՐԹ՚ 157 + 2 (ժջժ. 114, 131). մ՞ջճս՜թ՚ 1՜՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—Ժ 
× 16 (Ժ 13)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՚ 24,8 × 16փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ 
կզ՜ոզսձ, ՠջժոզսձ՚ 156՝—7՝փ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 33փ ԿԱԶՄ՚ 
՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ժ՜ջ-
կզջ կՠպ՜տո, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ  3՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚  ՝ճսո՜ժ՜ձ, ժՠձ՟՜ձ՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ -
՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ձ՜մ, ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպ, ՟ՠ-
խզձփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջ, ըճսձ՜ռ՜թ, պՠխ—
պՠխ ռՠռ՜ժՠջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ կ՜ղճս՜թ, ՠաջՠջգ՚ տՠջթճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 2՜—155՝ Մՠժձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Ղճսժ՜ոճս Ասՠ-

պ՜ջ՜ձզձ, աճջ ՜ջ՜ջՠ՜է բ ոճսջ՝ չ՜ջ՟՜յՠպզձ Ի՞-
ձ՜պզճոզ զ ըձ՟ջճհ պՠ՜շձ Գջզ՞ճջզ Հ՜հճռ ժ՜դճ-
խզժճոզ 

Տՠո լՠշ. 1246, 163՜—366՝. Ց՜ձժ/մզտփ Նը./3՜—

4՜փ § ՜—զ՟/ 4՝—155՝փ Ըձթ՜հ՜ժ՜ձ/155՝—6՜ («չոպ՜ի՜-

ռՠ՜է հ՜հձ ճջ ՜ո՜ռ ըձ՟ջճխ՜ռձ... ՜հեկ ՠս կզղպ ՠս հ՜սզպՠ-

՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձ» ՜հէ լՠշտ, ԺԸ ՟.)փ Ոսձզ՚  

2՜՝ [Աա՞՜՝՜ձճսդզսձ Յզոճսոզ գոպ Ղճսժ՜ոճս] 
— Իոժ Ղճսժ՜ո ՜ոբ. Ոջ Մ՜պ՜դ՜հձ, ճջ Յճչջ՜-
կ՜հձ. ո՜ բ՜շ զսջ ժզձ աԳճ՟ճխզ՜... Ոջ Կճչո՜կ՜հձ, 
աճջկբ ՜ոՠձ էզձՠէ ի՜հջ Շ՜կ՝՜պ՜հ Բ՜՞ջ՜պճսձճհ, 
հճջկբ բջ ՜ա՞ձ Բ՜՞ջ՜պճսձճհ... 

Բ. 156՜—7՝ [Ճ՜ղճռ.] Մՠթզ ՠս իջ՜ղ՜վ՜շ 

Յ՜հպձճսդՠ՜ձ Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ կՠջճհ — Ճջ՜՞՜-

էճսռզ Թ(9)ՠջճջ՟ ե՜կճսձ եճխճչզձ զ ՞՜սզդ ՠժՠխՠռ-

սճհձ...: (156՝) Յՠպ ՜հորջզժ ՠէ՜ձՠձ զ իճչ՜ձճռզձ զ 

Սճսջ՝ Բՠդխաիՠկ զ եճխճչզձ զ ձՠջտո զ հ՜հջձ ՜շ 

կոջճչձ... կզ ՠջժձմզջ ՜շձճսէ ՜շ տՠա// (157՜. ղ՜ջ. զ 

Ծձձ՟. Բ 12) ՜ձ՟ բ ՜ժձ ոճսպ՜ժ ՠս ՟՜ի՜ձ՜ժ... ժՠ՛-

ջ՜ջ ՜ջ՟ՠ՜ստ զ ձկ՜ձբփ Ես ՜ոբ Ա՟՜կ /// (ղ՜ջ. դ՜-

վճս՜թ)փ 

Հկկպ. պյ. Ճ՜ղճռ, Վ՜խ՜ջղ՜յ՜պ, 1872, բն 7, 11փ Մզ-

՜սճջո Ցճսռ՜ժճսկ (իպ. Ա, բն 531) ՟զպճս՜թ զ՝ջՠս յ՜պ՜-

շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜ Ահո՜սջ ոջ՝ճռ ի՜հ[ջ՜յՠպ՜ռ], 

Ահ՝ճս՝ՠձ: 1՝ կՠպ՜տո, ՜՝ջզղճսկ, չ՜ջղ՜կ՜ժ, կ՜իջ՜-

կ՜հփ 

1344 
Ժ Ո Ղ Ո Վ Ա Ծ Ո Յ  

Աջխձզ ՌՃԽԲ — 1693 

ԳՐԻՉ՚ Պրխճո Ակդՠռզփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Իո՜ի՜ժ չջ՟.փ 
ԹԵՐԹ՚ 329. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—4՝, 6՝, 172՝—4՝, 254՝—7՝, 

327՜—9՝փ ՊՐԱԿ՚ 4 × 1 + Ա — ԻԷ × 12 (Ա 11, ԺԴ 4)փ ՆԻՒԹ՚ 
դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 23×16,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ-
՞զջփ ՏՈՂ՚ 29փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ը-
պ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ժ՜ջկզջ կՠպ՜տո, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 7՜, 
175՜, 261՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚  ՝ճսո՜ժ՜ձփ 
Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջ, դշմձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Մ՜ձջճսոկճսձտփ ԺԳ—ԺԴ՟՟.փ 
2(Ա—Բ) + 2(Գ—Դ), ոպ՜ռճս՜թ 4 ՜կ՝ճխն՜ժ՜ձ դՠջդՠջզռփ Մ՜-
՞՜խ՜դ, կզ՜ոզսձ, ՝ճէճջ՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ Ա՜—Բ՝՚ «/// Վ՜ոձ ճջճհ 
ակ՜հջ՟ ՜ձը՜ըպՠէզ... պՠո՜ձՠձ պխ՜հ՜ռՠ՜է զ Կճսո[բձ]///» 
(Բ՝ էճսո՜ձռտճսկ՚ «Ջջ՜սջիձՠ՜ռ»): Գ՜—Դ՝ «/// ձճհձ զձտձ զ ՞ՠ-
ջՠագկ՜ձզ ՠ՟՜ս... ա՜սջ ի՜ձ՜յ՜ա ի՜ծճսդՠ՜կ՝ հզսջճչփ Վ՜ոձ 
ճջճհ ՠս կՠտ գձ՟///»փ 

 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 5՜—172՜ Մՠժձճսդզսձ Ղճսժ՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ, 

աճջ ՜ջ՜ջՠ՜է բ Ի՞ձ՜պզճոզ ՠյզոժճյճոզձ զ ըձ՟-
ջճհ պՠ՜շձ Գջզ՞ճջզ Հ՜հճռ ժ՜դճխզժճոզ 

Տՠո լՠշ. 1246, 163՜—306՝. Ց՜ձժ/մզտփ Նը./5՜—

6՜փ §  ՜—զ՟/7՜—172՜փ Ըձթհ՜ժ՜ձ/172՜փ 

Բ. 175՜—250՝ Ի ՞էըճհձ Ղճսժ՜հ Հ՜ս՜տճսկձ ՝՜-

ձզռ զ Մՠժձճսդՠձբ Ի՞ձ՜պզճոզ ոճսջ՝ չ՜ջ՟՜յՠպզձ 
Հ՜հճռ, [՜ջ՜ջՠ՜է Մ՜պդբճոզ չ՜ջ՟՜յՠպզ Ջճսխ՜-
հՠռսճհ] — Ակՠձ՜հձ ճտ ճջ թճհէ ՠս հ՜ոպճս՜թ՜հզձ հճս-

ոճսկձ... 

Տՠո լՠշ. 2519, 4՜—74՜. Ց՜ձժ, ՠս § զ՞ ՠս Յզղ. 

իՠխ./մզտփ  



 

Գ. 250՝—4՜ [Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհ Ք՜ջճա 
չ՜ոձ ՠժՠխՠռսճհ (Ակ՜շ՜ձ՚ ՃԲ) — Ակՠձ՜ժ՜ջրխձ 
Աոպճս՜թ, ճջճհ զկ՜ոպճսդՠ՜ձձ ճմ ՞ճհ ՝՜ս... 

Դ. 258՜—326՝ Նճջզձ Գջզ՞ճջզ ՜ձհ՜խդ վզէզ-

ոճվ՜հզ ՠս տ՜ն իշՠպճջզ ՜ղ՜ժՠջպզ Եշ՜կՠթզ Յճ-
ի՜ձձճս Ոջճպձՠռսճհ, Լճսթկճսձտ ի՜կ՜շրպ ՟եճս՜ջզ-
կ՜ռ ՝՜ձզռ զ կՠժձճսդզսձ ՞ջճռձ Յճ՝՜հ ՠս ՝՜ձո 
կՠժձմ՜ռ (261՜) 

Տՠո լՠշ. 1167, 128՜—86՜. Ց՜ձժ /258՜—60՝փ 

1/261՜—75՜փ ՜/265՜—9՝փ ՝/269՝—75՜փ 2/275՜—6՝փ 

3/276՝—90՝փ 4/279՝—81՝փ 5/281՝—4՜փ 6/284՜—6՝փ 

7/286՝—8՝փ 8/288՝—91՜փ 9/291՜—2՝փ 10/292՝—6՜փ 

11/296՜—313՝փ 12/313՝—21՜փ 13/321՜—6՜փ Յզղ. 

իՠխ./326՜—՝փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

6՜ [Կ]՜ջօխճսդՠ՜կ՝ Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ ոժոՠ՜է ՠխՠս 

զ դճսզձ ՌՃԽԱ (1692), հ՜կոՠ՜ձձ ր՞ճոպճոզ ԻԹ (29)—

զձ, հ՜սճսջ ՠջժճսղ՜՝դզձփ 

250՝ Գջ՜՞ջՠռ՜ս ՞զջտո, ճջ բ Մՠժձճսդզսձ ՠս Ք՜-

խճս՜թճս ոջ՝ճհ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ Ղճսժ՜ոճս լՠշ՜կ՝ հճ՞ձ՜-

կՠխզ ճսկՠկձ ՠս ՜կՠձ՜ող՜էզ ՜ձճս՜կ՝ ՠսՠդ տ՜ի՜ձ՜-

հզ՚ Պրխճոզ հԱկդՠռսճհ: Ի չ՜հՠէճսկձ պՠ՜շձ Իո՜ի՜-

ժ՜հ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզ, ճջ բ չՠջ՜՟զպօխ ՠս 

պՠոճսմ ՝՜ջլջ՜չ՜հՠէճսմ չ՜ձզռձ Սջ՝ճսիճհ Աոպճս՜-

թ՜թձզձ, զ հ՜կճսջձ Աջխձսճհփ Եխՠս աջ՜ս ՞ջճռո զ դճսզձ 

ՌՃԽԲ (1693), կ՜հզոզ ԻԶ (26) հ՜սճսջ ճսջ՝՜դճսփ 

326՝ (չՠջնձ՜պ՜շՠջգ թ՜հջ՜ժ՜յ. «Պճխճո բջզ-

ռբո»)փ 

Ձՠշտգո վըպզ ՠս իճխ՜ձ՜հ ՞ճէ ՜ձչջբպ, 

Գզջո հ՜սզպՠ՜ձ ժ՜հ ՠս կըձ՜հ ըձ՟ջճխ՜ռ ՟բպփ 

Գըթօխ ոճջ՜ դբյՠպ զ թձճսձ՟ո ՠժՠխՠռո, 

Բ՜հռ դ՜ջկ՜պ՜ջ ՠս ժՠխթ չ՜ջճստ բ ՜ջպ՜տո, 

Ք՜ձազ մըձմզձ ՞ճջթճչ պ՜ջպ՜կո ժ՜կ կզղպ զ ը՜ղ 

Խ՜կջՠ՜է կըպրտ դ՜վճսջո ՝՜ջռ ՜ղը՜ջի՜ա՝՜ղփ 

Պըխՠջ՞ ՞պ՜ձզկ զ կբն ՠխ՝՜ջռո հ՜խ՜՞ո տըձո, 

Ես ՟՜ձ՟՜խժճպ հ՜հե հճհէ ՠս թճհէ ՜խրդՠէոփ 

Աջ՟, ՠխժՠէզո ոզջճչ վ՜ջզկ զ լՠջ ձՠջ՝՜ձս, 

Ոջտ գձդՠշձճհտ ՠս աճս՜ջծ՜ձ՜հտ հ՜հո   

    ՝ճսջ՜ոպ՜ձս, 

Գըջօխ ՞ըջճռո ՜ջպ՜ու՜դճջ ՜մօտ ըըձ՟ջէ, 

Ես ՟ՠ՞ՠջՠ՜է հ՜խօդճխ՜ռ ՟ջճսձո հ՜շ՜մէփ 

Պ՜խ՜պ՜ձօտ ի՜հռբ զ լբձն ըճձ՜ջի՜՝՜ր, 

Յզղ՜պ՜ժՠէ հ՜խօդո ոճսջ՝ո ՠս ի՜ղպ՜ջ՜ջփ 

Ես ՜ձ՜ջե՜ձո պըըՠխթ կ՜պ՜կ՝ հճջե՜կ ՞ջ՜ռի 

Թզսձ զ լՠշզիձ ժ՜էՠ՜է ՝՜աբ կՠթզձ Հ՜հժիփ 

Խըձ՟ջօխ ՠխՠս կՠթ ջ՜՝ճսձզձ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ց 

Տբջ Իո՜ի՜ժ ՟զպրխ ճսըպզձ Բ՜ջլջ՜ի՜հՠ՜ցփ 

Գըթ՜՞ջՠռ՜ս ոճսջ՝ ՞զջտըո ՜հո զ ի՜կ՝՜ժէ 

Սճսպ ՠս վճսպ էճժ ՜ձճս՜կ՝ ՠսՠդ տ՜ի՜ձ՜հէփ 

Ոջտ ի՜ձ՟զյզտ ՠս չՠջթ՜ձօխ էզձզտ ՞ջճհս. 

Մզ Հ՜հջ կՠջզս ՞ըդ՜է զձլ հճհե ճխճջկՠէճհս. 

Ակբձ  

1345 
Ժ Ո Ղ Ո Վ Ա Ծ Ո Յ  

Աձ՟ջզ՜ձճսյրէզո ՌՃԽԶ — 1697 

ԳՐԻՉ՚ Մզձ՜ո ՠջբռփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Եվջՠկ յ՜պջզ՜ջտփ 
ԹԵՐԹ՚ 355. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—5՜փ ՊՐԱԿ՚ 4 × 1 + Ա—Լ × 12 

(Ա 13, Դ, ԻԷ, ԻԹ 10, Ժ 11, Լ 8)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 21,7 
× 15,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 30փ ԿԱԶՄ՚ 
՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ՟ՠ-
խզձ կՠպ՜տո, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ Պ՜իյ՜ձ՜ժ՚ 2 + 2, 
կ՜՞՜խ՜դ: 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ՚ Մ՜պդբճո Ջճսխ՜հՠռզ՚ 5՝, Գջզ՞ճջ 
Տ՜դՠս՜ռզ՚ 94՝փ Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 6՜, 95՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ -
ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ 
ժ՜ջկզջ, ժ՜ձ՜մ, ժ՜յճհպ, ՟ՠխզձփ 

 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջ, ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպ-
տՠջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ կ՜ղճս՜թ, ՠաջՠջգ՚ տՠջթճս՜թ, դզժճսձտզձ՚ վճտ-
ջզժ յ՜պշճս՜թտձՠջփ 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 6՜—78՜ Ի ՞էըճհձ Ղճսժ՜ոճս Ասՠպ՜ջ՜ձմզձ 

զ Մՠժձճսդՠձբ Ի՞ձ՜պզճոզ ոճսջ՝ չ՜ջ՟՜յՠպզձ Հ՜-
հճռ, աճջ հՠպճհ ՠո՚ Մ՜պդբճո չ՜ջ՟՜յՠպո, ՜ղ՜-
ժՠջպ պՠ՜շձ Յճի՜ձձճս Ոջճպձՠռճհձ, եճխճչՠ՜է ի՜-

ս՜տՠռզ ՠս ՜ջ՜ջզ ա՜հո Ք՜խճս՜թճհ ՞զջտո ՜շ զ հր-
՞ճսպ ճսոճսկձ՜ոզջ՜ռ ՜ձլ՜ձռ 

Տՠո լՠշ. 2519, 4՜—74՜. Ց՜ձժ, § զ՞, Յզղ. իՠխ./մզտփ 

Բ. 78՝—81՝ [Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհ տ՜ջճա]ձ՜-

ըՠջ՞՜ձ ՠժՠխՠռսճհ (Ակ՜շ՜ձ ՃԲ) — Ակՠձ՜ժ՜ջօխ 

Աոպճս՜թ, ճջճհ զկ՜ոպճսդՠ՜ձ ճմ ՞ճհ ՝՜ս... 

Գ. 81՝—8՝ Ի Պՠջզ՜ջկբձզ՜ո ՞ջճռձ հ՜ջկ՜ջՠ՜է 

հ՜խ՜՞ո ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձճսդՠ՜ձփ 0՞ձՠ՜ Հճ՞զ՟ 
Սճսջ՝ — Զզ զ ՝՜խ՜՟ջՠ՜է կզ՜սճջճսդզսձ, ճջ զ ձզս-

դճհ... ՠս ժ՜պ՜ջՠռ՜ս զ ժճհոձ Մ՜ջզ՜կ Աոպճս՜թ՜թզ-

ձձ Հրջ ժ՜կ՜ս ՠս ի՜ծճսդՠ՜կ՝փ 

Դ. 95՜—291՜ Յճչի՜ձձճս (Կճէճպժզ) յզպ՜ժ 

՜ղ՜ժՠջպզ Գջզ՞ճջզ Եշ՜կՠթզ, ի՜ս՜տՠ՜է զ էճսո՜-
սճջ ՝՜ձզռ ոճսջ՝ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ զ յ՜պծ՜շո զ-
կ՜ոպզռ ո՜ժ՜ս ո՜պ՜ջ վ՜ձ՜տզ կպ՜ռ զ ՝՜ձզռ 
՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ կ՜ջ՞՜ջբզձ Եո՜հՠ՜հ 

Տՠո լՠշ. 1128, 2՜—199՝. Ց՜ձժ/89՜—94՜փ § ՜—

ը՞/95՜—291՜փ 



Ե. 291՜՝ Ըձ՟՟բկ ՠջժ՜՝ձ՜ժ՜ռձ, ճջտ ՜ոՠձ. 

՜ձլ՜կ՝ կզ՜սճջճսդզսձ ՠս ՝ձճսդՠ՜կ՝ ՝՜ե՜ձճսկձփ 
Պ՜պ՜ոը՜ձզկտ ձճռ՜ ՜հոյբո — Ն՜ը, ՜հոյբո գձ՟-

՟զկ՜ձ՜կտ ձճռ՜... ՠս մ՜ջմ՜ջՠէզ ՜ի՜ ՠխՠջ Աջզճոփ 

Վՠռՠջճջ՟, ազ դբ /// (ղ՜ջ. դՠջզ)փ 

Զ. 292՜—320՜ Պ՜պկճսդզսձ ՠս ժպ՜ժ մ՜ջմ՜-

ջ՜ձ՜ռձ Քջզոպճոզ, ճջ ՠխՠս ՜շ՜նզ Պճձ՟՜ռսճհ Պզ-
խ՜պճոզ ՠս զղը՜ձճսդզսձ Հջբ՜ոպ՜ձզ ՠս տ՜ի՜ձ՜-
հ՜յՠպճսդՠ՜ձ Աձձ՜հզ ՠս Կ՜հ՜վ՜հզ ՜ջ՜ջՠ՜է ՠ-
ջ՜ձՠէճհձ Յ՜ժճ՝՜հ Տՠ՜շձՠխ՝րջձ՚ ճջ՟սճհձ Յճչոՠ-
վ՜հ — Ի հՠջջճջ՟զ զղը՜ձճսդՠ՜ձ Տզ՝ՠջՠ՜ ժ՜հոՠջձ... 

Է. 320՜—53՜ Ոչ ձ՜աՠէզ ի՜ջտ ՠս ՠխ՝՜ջտ կՠջ 

ա՜հո ժ՜ջկզջ ըճջ՜՞զջո բ չ՜ոձ հ՜շ՜ն՜ժ՜հ ճպ՜-
ձ՜սճջզո, աճջ Ըոպ՜կյրէռզ Քՠրկճսջծզ րխէզ Եջՠ-
կզ՜հ Չբէբյզձ, ճջ Յ՜խ՜՞ո իզկձ՜ջժճսդՠ՜ձձ ՠս 
չ՜ոձ ղզձճսդՠ՜ձձ Բճսա՜ձ՟զճհ ՠս Կճոպ՜ձ՟ձճսյրէ-
ոճհ պ՜խ՜մ՜վՠ՜է բ ա՜կՠձ՜հձ ՟զջո ՠս ո՜իկ՜ձո 
տ՜խ՜տզձ ՠս զ ՝ճէճջ թճչՠաՠջ՜հո ձճջզձ հ՜պճսժ—
հ՜պճսժ ՝՜ձզստ, աճջ զ պՠխզո—պՠխզո ՞ճչՠ՜է բ իզ-
՜ռ՜ժ՜ձ ՝՜ձզստ ՠս զ պՠխզո—պՠխզո յ՜ջո՜սՠ՜է բ 
թ՜խջ՜ժ՜ձ ՝՜ձզստ: Զճջ ՠս ՠո՚ ձ՜ջ՟ՠձզո Կճոպ՜ձ՟-
ձճսյրէոճհ յ՜պջզ՜ջգ ՠջ՜եզղպ Եվջՠկ չ՜ջ՟՜-

յՠպո զ ՌՃԽԶ (1697) դվ՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ ՞ջՠէ ՠպճս 

ՠս ՠ՟զ զ կբն ա՜հո Ք՜խվ՜թճս ՞ջճռո չՠջնձ ՜շ հզղ՜-

պ՜ժ իճ՞ճհո ՠս զ չ՜հՠէճսկձ զկճսկո ՜ձլզձփ Մՠթ՜ջ-
՞ճհ ՠս տ՜ն ռ՜՝ճսձ՜յՠպզ պՠ՜շձ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ չ՜ջ-

՟՜յՠպզ գձթ՜հՠ՜է հԵջՠկզ՜հբ Կճոպ՜ձ՟ձճսյրէոՠռ-
սճհ — Յճսդձՠ՜ժ ՞էըճչտ պջ՜կ՜պՠ՜է / Ն՜ըճջ՟ձ 

՞թ՜թ ժէ՜հբ հ՜ջՠսկպզռ ոժոՠ՜է... 

Ը. 353՝—5՝ Դ՜ս՜ձճսդզսձ ի՜ս՜պճհ Հ՜հժ՜-

աՠ՜ձ ՜ա՞զո զ Հ՜հջձ՚ ՜ձթզձ ՠս զ հՈջ՟զձ՚ թձՠ՜է ՠս զ 
Հճ՞զձ Սճսջ՝՚ ՝խըճսկձ — Զզ ճջյբո զ կ՜ոճսձո կ՜ջկ-

ձճհ... 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՆԱԽԱԳԱՂԱՓԱՐ 0ՐԻՆԱԿԻ 

291՜ Գջՠռ՜ս պըՠխթ կ՜պ՜կ՝` Յճչի՜ձձբո յզ-

պ՜ժ հՠպզ, զ դվզո ՊԿԴ (1415) զ չ՜ձտո Հՠջկճձզ ՜շ 

՟ջ՜ձ Լճսո՜սճջմզո ՠս ոճսջ՝ ՟՜կ՝՜ջ՜ձ՜ռ ոճսջ՝ չ՜ջ-

՟՜յՠպ՜ռ՚ Տզջ՜պջճհ, Գջզ՞ճջզ ՠս ՜հէճռ, զ ո՜ժ՜ս 

ժջդճսդզսձ զ չ՜ջե կ՜ձժ՜ձռ Սզճձզ ՠս զ վ՜շո ՠս զ 

՞ճչՠոպ ՜սջիձՠէճհձ ՜կՠձ՜հձ ՜ջ՜ջ՜թճռ Քջզոպճոզ 

Աոպճսթճհ. ՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

291՜ Ն՜ՠս աչՠջնզձ ոպ՜ռճխ ա՜հո` Եո՜հզ տ՜խ-

չ՜թճս ոճսջ՝ ՞ջճհո ահՠպզձո զ ՝՜ձ՜ոզջ՜ռ Կճոպ՜ձ՟-

ձճսյօէոճհ յ՜պջզ՜ջտ Եվջՠկ ՠջ՜եզղպ չ՜ջ՟՜յՠպո, 

ճջ հճհե գխլկ՜կ՝ ՠս վ՜վ՜՞՜ձօտ ՞ջՠէ ՠպճս հզղ՜պ՜ժ 

զձլ ՠս ՜կՠձ՜հձ ձձնՠռՠէճռ զկճռ, զ դճս՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ 

ՌՃԽԶ (1697), զ հ՜ջտ՜հ՜ձզոպ տ՜խ՜տո Աձ՟ջզ՜ձճս-

յրէզո, ճջ բ Էպջբձբ, զ ՟ջ՜ձ Սջ՝ճհձ Թբճ՟ճջճոզ Զզ-

ձ՜սճջզ ՠժՠխՠռսճհձ, լՠշ՜կ՝ Մզձ՜ո՜ ՠջզռսճհձփ Ես 

ճջտ հզղՠձ կզճչ Հ՜հջ կՠխ՜հզս հզղՠ՜էտ էզնզձ զ Քջզոպճ-

ոբ Աոպճսթճհձ կՠջճհ, ճջ բ րջիձՠ՜է. ՜կբձփ 

353՜ Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ ՞ջտզո ՜հոճջզժ. Փ՜ՙշտ...փ 

Աջ՟, զ ի՜ա՜ջ ի՜ջզսջ ՠս զ ԽԶ (1697) դճս՜ժ՜ձզո Հ՜-

հճռ, ՠո՚ պջճսյո ՠս յզպ՜ժո Կճոպ՜ձ՟ձճսյրէոճհ 

յ՜պջզ՜ջտ ՠջ՜եզղպ Եվջՠկ չ՜ջ՟՜յՠպո, ճջ ՠկ ՜-

ղ՜ժՠջպ կՠթզ Սջ՝ճհ Ադճշճհձ Էնկզ՜թձզ պՠ՜շձ Յ՜-

ժճ՝՜հ ոջ՝՜ա՜ձ ժ՜դճխզժճոզ գձ՟ի՜ձճսջ Հ՜հ՜ոպ՜-

ձՠ՜ռո ի՜հջ՜յՠպզ չՠջ՜վճըՠէճհձ ՜շ Քջզոպճո՚ զ 

հճհոձ ՜կՠձ՜հձզփ Վ՜ոձ ճջճհ, ազ ժ՜ջզ ռ՜ձժ՜ռճխ ՠս 

վ՜վ՜՞ճխ ՠխբ ա՜հո ՠջժճտզձ ՞ջՠ՜ձո ոջ՝ճհ Ասՠպ՜-

ջ՜ձմզձ Ղճսժ՜ոճս Ք՜խճս՜թճսզո ՠս Եո՜հՠ՜հ կ՜ջ՞՜-

ջբզ Ք՜խճս՜թճսզո ՠս ՜հէձ զ ժ՜ջ՞զձ, աճջ ՝՜աճսկ ն՜-

ձզստ ՠս ՜ղը՜պճսդՠ՜կ՝ ՞ջՠէ ՠպճս ա՜հոճոզժ զ ի՜է՜է 

՜ջ՟ՠ՜ձռ զկճռ ՠս ՠպճս ժ՜յՠէ զ կզ՜ոզձ, ՜շ զ չ՜հՠ-

էճսկձ զձլ դ՜ջկ՜պ՜ջզո ՠս հզղ՜պ՜ժ զկճհ իճ՞սճհոփ 

Յ՜խ՜՞ո ճջճհ ՝՜աճսկ դ՜ը՜ձլ՜ձօտ ՠս ՜խՠջո՜ձօտ 

ի՜հռՠկ ՠս ըձ՟ջՠկ ի՜ջռ՟ ոջ՝՜ա՜ձզռ ՠս ՠխ՝՜ջռ՟ 

կ՜տջ՜՞ճսձզռ, ազ հճջճսկ ՜սճսջ ՠս ե՜կճս, ճջտ յ՜պ՜-

իՠոնզտ հ՜հո ՠջժճտզձ կ՜պՠձզո պՠոճսդՠ՜կ՝, ՞՜խ՜-

վ՜ջճսդՠ՜կ՝ ՠս ժ՜կ գձդՠշձՠէճչ, հզղՠոնզտ կզճչ Հ՜հջ 

կՠխ՜հզս, ազո վպՠ՜է թՠջճսձզո, աճջ ժ՜կ զ չՠջճհ՞ջՠ-

ռՠ՜է Կճոպ՜ձ՟ձճսյրէոճհ յ՜պջզ՜ջտ ՠջ՜եզղպ Եվ-

ջՠկ չ՜ջ՟՜յՠպո ի՜ձ՟ՠջլ թձօխզստ զկճչտ ՠս ի՜կօջբձ 

՜ղ՜ժՠջպՠ՜է կզ՜՝՜ձզստո ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ա՞՜պճի-

կզստո աձձնՠռՠ՜էոձ ՠս աժՠձ՟՜ձզտո զկ. զոժ ճջ ՜շ՜պձ 

բ զ պճսջո ՝՜ջՠ՜ռ Քջզոպճո Աոպճս՜թձ կՠջ, լՠա հզղՠ-

ռճխ՜ռ՟ ՠս ակՠա՚ հզղՠռՠէճռ՟, ճխճջկՠոռզ զսջ կզսո՜ձ-

՞՜կ ոճսջ՝ ՞՜էոպՠ՜ձձ զսջճհ ՠս ՜ջե՜ձ՜սճջո ՜ջ՜ոռբ 

ազսջ ՠջ՜ձ՜սՠպ տ՜խռջ ՝՜ջ՝՜շճհձ, ճջ ՜ոբ. Ըձ՟ հ՜-

ն՜ժճխկՠ՜ձ ՟՜ոճսձ, ՠդբ. Եժ՜հտ րջիձՠ՜էտ Հրջ զկճհ 

ե՜շ՜ձ՞ՠռբտ ա՜ձոյ՜շ հ՜ջտ՜հճսդզսձձ ՠջժձզռ. ճջ բ 

րջիձՠ՜է ՜ձաջ՜ս հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

355՝ Ի ՌՄԼԳ (1784) դճսզո կՠջճհ ՠո՚ Հ՜ղպ՜ջ-

ը՜ձռզ պզջ՜ռճս Ա՝ջ՜ի՜կո, ՜շզ ա՜հո ՠջժճտզձ Ք՜-

խճս՜թտո, ՜հոզձտձ՚ Ղճսժ՜ոճս Ասՠպ՜ջ՜ձմզձ ՠս կզսոձ 

Եո՜հՠ՜հ կ՜ջ՞՜ջբզձձ չ՜ոձ ՜ձլզձ զկճհ, ճչ ճտ գձ-

դՠշձճս ա՜հո, հզղՠոռբ կզճչ հզղկ՜կ՝ ազո՚ պզջ՜ռճս Ա՝-

ջ՜ի՜կզո, ՠս թձրխ՜ռձ զկճռ. ՜կբձփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 355՝ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ պզջ՜ռճս 

Ա՝ջ՜ի՜կ. 1230 (1781)փ 
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Ս. Եջՠսձճս չ՜ձտ ՌՃԻ — 1671 

ԳՐԻՉ՚ Ս՜ի՜ժ ՜՝խհ. Ակ՜ոզ՜ռզ, Խ՜մ՜պճսջ, պբջ Ղ՜ա՜ջ 
Կ՜ջճսղէ՜ռզփ 

ԹԵՐԹ՚ 231. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜, 54՝—5՜, 230՝—1՝փ ՊՐԱԿ՚ 1×1 
+Ա—ԺԹ×12+1×2փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 
21,3×14,8փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձճպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 27փ ԿԱԶՄ՚ 
՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ղ՜-
՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժպ՜սփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜-
ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ոՠս, ժ՜ջկզջփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ կ՜-
ղճս՜թ, դզժճսձտգ՚ ծ՜տ՜թփ 

ԾՆԹ. Խկ՝՜՞ջճսդզսձո չՠջ՜՞ջսճսկ բ Կզջ՜ժճո Աջՠսՠէռճսձ. 
Մ. Աչ՟՜է՝ՠ՞ՠ՜ձ, «Յ՜հոկ՜սճսջտ» եճխճչ՜թճսձ, Եջՠս՜ձ, 1982, 
բն 69, ձ՜ՠս՚ ՜ոպ 162՜՚ հՠպ՜՞՜ ՞ջմզ թ՜ձճսռճսկգփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 2՜—229՝ Մՠժձճսդզսձ Ղճսժ՜ոճս Ասՠպ՜ջ՜-

ձզձ, աճջ ՜ջ՜ջՠ՜է բ Ինքձ՜պզճոզ ոջ՝ճհ չ՜ջ՟՜յՠ-

պզ զ ըձ՟ջճհ պՠ՜շձ Գջզ՞ճջզոզ Հ՜հճռ ժ՜դճխզժճ-
ոզ 

Տՠո լՠշ. 1246, 163՜—306՝. Ց՜ձժ/2՜՝փ Նը./ 4՜—

5՝փ § ՜—զ՟/5՝—299՝փ Ըձթ՜հ՜ժ՜ձ/մզտփ 

Նզսդձ ՜հոպՠխ ՞էը՜՝՜ե՜ձճս՜թ «ԾԸ» ՠձդ՜կզ՜սճջզփ 
Ոսձզ՚ 

— 3՜՝ Ի ինժբպ՜ո՜ձզձ կզնզձ զ ՜ա՞՜ի՜կ՜ջձ 

բ ՜ձ՟ ՞զպ, պՠխզձ ճս ժ՜ջ ժ՜ջկզջ ձղ՜ձ բ ՜ոպխ՜ձ-
կ՜ձ — Իոժ Ղճսժ՜ո ՜ոբ, ճջ. Մ՜պ՜դ՜հձ... Բ՜ձձ ՜ձ-

կ՜հջ հՠջժզձո ՠս ՜ձի՜հջ հՠջժջզ, ճջճսկ վ՜շտ հ՜սզ-

պՠ՜ձո. ՜կբձփ 

Բ. 230՜ [Բ՜շ՜ջ՜ձ(հրդ ՝՜շ)] — Կճձժ—դ՜ղպ 

ժ՜կ դ՜յ՜ը ժ՜կ էբժբձ: Խ՜ջճհժ — իճսջ չ՜շՠ՜է: 

Մղպզժ — վճսձծ ժ՜կ ՟՜ոպ՜: Զճյ՜ — ժճջդզձ ժ՜կ 

թ՜դջզձ: Չճյ՜ — ՝ճհո ՟՜է՜ջճհ: Աջղ՜էճհո — ՜ջՠս՜-

՞՜էձ բ ժ՜կ ՜ջՠսռ՜դ: Ոխնճհձ գձ՟ լՠա — ը՜խ՜խճս-

դզսձ գձ՟ լՠափ 

Գ. 230՜ [Աձ՜ձզ՜հ Շզջ՜ժ՜ռսճհ Յ՜խ՜՞ո ժղ-

շճհ, ժղշճռ ՠս ժղշճջ՟՜ռ] — Տ՜խ՜ձ՟՚ ժղշճռ ՜ձճսձ ժճ-

մզ... Դ՜ձժ, ճջ բ կոխ՜է կզփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

229՝ Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս ոճսջ՝ պ՜շո զ ՟ճսշձ Սճսջ՝ 

Եջՠսձճս չ՜ձզռձ է՜ս ՠս գձպզջ րջզձ՜ժբ լՠշ՜կ՝` ՜ձզ-

կ՜ոպ ՞ջմզ Ս՜ի՜ժ ՜՝ՠխ՜հզ, ճջ բ պՠխՠ՜ս Ակ՜ոզ՜-

ռզ. հզղ՜պ՜ժ զսջձ ՠս թձճխ՜ռձ իճ՞սճհձ ՠս ՜կՠձ՜հձ 

ա՜ջկզռձ. ՜կբձ: Թվզձ Հ՜հճռ ՌՃԻ (1671)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1՝ Եո՚ հԵջՠս՜ձռզ Գջզ՞ճջ չ՜ջ՟՜յՠպո, չ՜ծ՜-

շՠռզ ա՜հո Մՠժձզմո Ղճսժ՜ոճս Ասՠպ՜ջ՜ձզ Իո՜ի՜ժ 

չ՜ջ՟՜յՠպզձ՚ Ժ(10) խճսշճսղ, զ դվզձ Հ՜հճռ ՌՃԿ 

(1711)—զձփ Եդբ ճտ ի՜ժ՜շ՜ժՠոռզ ակ՜ոձ Յճս՟իձ ՜շ-

ռբ, զոժ ՝՜ջզտձ ՜սջիձՠ՜է ՠխզռզձ. ՜կբձփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 1՝ (Շջն՜ձ՜լՠս) Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ 

Գջզ՞ճջ չ՜ջ՟՜յՠպ, ՌՃԾԶ (1707)փ (Կէճջ ժձզտ՚ ղճսջ-

նգ կ՜ժ՜՞ջճս՜թ) Ք՜ձ՜տՠշռզ Գջզ՞ճջ չ՜ջ՟՜յՠպո 

Ծ՜ըՠռզփ 
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 230՜ Ոխնճհձփ 
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Աժ՜ձռ չ՜ձտ ՉՁԱ — 1332 

ԳՐԻՉ՚ Գջզ՞ճջփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Գջզ՞ճջփ ԾԱՂԿՈՂ՚ Յճչ՜ձբոփ ԿԱԶ-
ՄՈՂ՚ Մ՜ջպզջճոփ 

ԹԵՐԹ՚ 425+2 (ժջժ. 1)փ ՊՐԱԿ՚ 1×2 + Ա— ԼԵ×12 (Ա 11) + 4փ 
ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 25,4×17,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ 
՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 33փ ԿԱԶՄ՚ ոՠս ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜-
շգ՚ ժ՜յճհպ ժպ՜ս, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 3՜փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 211՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ 
Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜յճհպ, ժ՜ջկզջ, 
՟ՠխզձփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Մ՜ղպճռ ժ՜կ Ճ՜ղճռ (՛)փ 
ԺԱ—ԺԲ ՟՟.փ 1(Ա) + 1(Բ), ոպ՜ռճս՜թ 4 ՝՜ռճս՜թ դՠջդՠջզ գձ՟-
է՜հձ՜ժզ ի՜պճսկզռ ՠս ՠաջ՜ի՜պճսկզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, 
՝ճէճջ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջ (էճս՜ռճս՜թ, ի՜կ՜ջՠ՜հ ՜ձգձդՠշձՠէզ): 
Կ՜ջ՟՜է՚ Բ՝ (Բ ոզսձ՜ժ) «///ազ ՜ոպ հ՜ձ՜յ՜պզ պՠխսճն ՠկտփ Ա-
ոբ ռձճո՜. Դճստ պճստ ձճռ՜ ճսպՠէ... Ես ՜ջ՜ջզձ ՜հձյբո, ՠս ՝՜ա-
կՠռճսռզձ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ///» (Ղճսժ. Թ. 12—15)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. դՠջդՠջզ կՠթ կ՜ոզ չՠջզձ ՠս ոպճջզձ 
կ՜ոՠջգ` ռՠռ՜ժՠջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 1ՠ—422՝ Մՠժձճսդզսձ Յճչի՜ձձճս ոճսջ՝ Ասՠ-

պ՜ջ՜ձզձ ՜ո՜ռՠ՜է ՠջ՜ձՠէճհձ Յճչի՜ձձճս Ոոժբ՝ՠ-
ջ՜ձզ 

— 1ՠ—2՜ Ես ՜հո բ գոպ ժ՜ջ՞զ ի՜կ՜ջ ծ՜շզռձ 

հճջ՟ճջ՜ժոտձ ի՜ձ՟ՠջլ զ վ՜շո Աոպճսթճհ (Ց՜ձժ) — 

Ա. Ճ՜շ ՜շ՜նզձ... // ՁԸ. Ի՝ջՠս ծ՜ղՠռզձ ՜ոբ աՍզկճչձ 

Պՠպջճո Յզոճսոփ Փ՜շտ ՜սջիձՠէճհձ հ՜կՠձ՜հձ ՝ՠջ՜ձճհ. 

՜կբձ, ՜կբձ,  ՜կբձփ 

— 3՜—7՜ Ա. Եջ՜ձՠէսճհձ Յճչի՜ձձճս Ոոժե՝ՠ-

ջ՜ձզ Կճոպ՜ձ՟ձճսյ՜սէոզ ՠյզոժճյճո՜յՠպզ Մՠժ-
ձճսդզսձ ոջ՝ճհ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ ճջ գոպ Յճչի՜ձձճս 
(Ն՜ըՠջ՞՜ձտ ՠս Յճջ՟ճջկճսձտ) — Ի ի՜ձ՟զոզ ՜ոպ ՜ջ-



պ՜տզձ ՜ղը՜ջի՜ժ՜ձտ... կպ՜ձՠէ զ լՠշձ ղձճջի՜ռձ 

Տՠ՜շձ կՠջճհ Յզոճսոզ Քջզոպճոզփ 

1. 7՜—210՝ [Գզջտ ՜շ՜նզձ] 

՜. 7՜—14՝ Բ. Ի ոժա՝՜ձբ բջ Բ՜ձձ... — Իոժ ՜ջ՟, 

ՠդե զձտձ Յճչի՜ձձբո բջ... 

՝. 14՝—22՜ Գ. Ի ոժա՝՜ձբ բջ ՝՜ձձ — Վ՜ոձ 

կպ՜՟զսջ՟ ճսժձ՟ջճսդՠ՜ձ... 

՞. 22՜—8՝ Դ. Ի ոժա՝՜ձբ բջ Բ՜ձձ ՠս Բ՜ձձ բջ 

՜շ Աոպճս՜թ — Ասջբձտ ՠձ ՝՜ջճսռ ՜ղ՜ժՠջպ՜ոբջ 

չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ... 

՟. 28՝—34՝ Ե. Ակՠձ՜հձ զձմ ձճչ՜ս ՠխՠս — Մճչ-

ոբո զ ոժա՝՜ձ ծ՜շզռձ... 

ՠ. 34՝—6՝ Զ. Եխՠս ՜հջ կզ ՜շ՜տՠ՜է հԱոպճսթճհ 

՜ձճսձ ձճջ՜՚ Յճչի՜ձձբո — Խ՜սոՠռ՜ս չ՜ոձ Տՠ՜շձ 

՝՜ձո... 

ա. 36՝—9՝ Է. Էջ էճհոձ ծղկ՜ջզպ, ճջ էճսո՜սճջ 

՜շձբջ ա՜կՠձ՜հձ կ՜ջ՟, ճջ ՞՜էճռ բջ հ՜ղը՜ջի — 

Վ՜ոձ ՜հոճջզժ ՜շ վճտջ—վճտջ աաոջճսդզսձ... 

բ. 39՝—42՜ Ը. Էջ էճհոձ ծղկ՜ջզպ — Ոմզձմ բ ը՜-

վ՜ձ ՠս ՜հո՜սջ... 

գ. 42՜—5՜ Թ. Յզսջոձ ՠժձ ՠս զսջտձ աձ՜ ճմ 

գձժ՜է՜ձ — Իսջո աիջՠ՜հոձ ՜ձճս՜ձբ... 

դ. 45՜—9՜ Ժ. Յզսջոձ ՠժձ — Մ՜ջ՟՜ոբջ բ Աո-

պճս՜թ ՠս ՝՜ջՠջ՜ջ... 

ե. 49՜—52՜ ԺԱ. Ես Բ՜ձձ կ՜ջկզձ ՠխՠս ՠս ՝ձ՜-

ժՠ՜ռ զ կՠա — Մզկզ՜հձ զ լբձն ՜կՠձՠռճսձ... 

ե՜. 52՝—6՝ ԺԲ. Ես պՠո՜տ ավ՜շո ձճջ՜ — Թՠ-

ջՠսո ՜սՠէզ զձմ տ՜ձ ամ՜վձ... 

ե՝. 56՝—60՝ ԺԳ. Յճչի՜ձձբո չժ՜հՠ՜ռ չ՜ոձ 

ձճջ՜ — Վ՜հ զձլ, կզդե աճս՛ջ զձմ... 

ե՞. 60՝—5՜ ԺԴ. Զզ զ էջճսդՠձբ ՜ձպզ ձճջ՜ կՠտ 

՜կՠձՠտՠ՜ձ, ՜ոբ.  Ըձժ՜է՜տ ղձճջիո — Եջՠժ ՠս հՠ-

շ՜ձ՟ ե՜կ՜ձ՜ժզ... 

ե՟. 65՜—9՜ ԺԵ. ԶԱոպճս՜թ ճմ ճտ ՠպՠո ՠջ՝ետ 

— Զ՜ձճս՜ձո ՠս ա՝՜ձո, ճջ զ Սճսջ՝ ՞զջո ՠ՟ՠ՜է ՠձ... 

եՠ. 69՜—73՝ ԺԶ. Ահո բ չժ՜հճսդզսձձ Յճչի՜ձ-

ձճս — Յճհե մ՜ջ բ ձ՜ը՜ձլ... 

եա. 73՝—8՝ ԺԷ. Ահո զ Բՠդ՜՝ջ՜հ ՠխՠս — Բ՜ջզ 

ՠս կՠթ բ ի՜կ՜ջլ՜ժճսդզսձ... 

եբ. 78՝—84՝ ԺԸ. Ի չ՜խզս ՜ձ՟ջ ժ՜հջ Յճչի՜ձ-

ձբո — Բձճսդզսձ ճջ՟սճռ կ՜ջ՟ժ՜ձ... 

եգ. 84՝—7՝ ԺԹ. Գպ՜ձբ ո՜ ձ՜ը աՠխ՝՜հջ զսջ 

աՍզկճչձ — Աոպճս՜թ հ՜շ՜ն՜՞ճհձ... 

եդ. 87՝—91՜ Ի. Ի չ՜խզս ՜ձ՟ջ ժ՜կՠռ՜ս ՠէ՜ձՠէ 

զ Գ՜էզէզ՜հ — Քջզոպճո ՜ո՜ռ, ՠդե. Ոջ ըձ՟ջբ ՜շ-

ձճս... 

զ. 91՜—5՜ ԻԱ. Պ՜պ՜ոը՜ձզ ՠպ Ն՜դ՜ձ՜հբէ 

— Բ՜աճսկ իճ՞ո յզպճհ բ կՠա... 

զ՜. 95՜—9՝ ԻԲ. Աոբ ռձ՜ Յզոճսո. Զզ՛ ժ՜հ զկ ՠս 

տճհ ժզձ ՟ճս... — Ոսձզ զկձ ՝՜աճսկ զձմ... 

զ՝. 99՝—104՝ ԻԳ. Զ՜հո ՜ջ՜ջ ոժզա՝ձ ձղ՜ձ՜ռ 

Յզոճսո զ Կ՜ձ՜ — Բ՜աճսկ իձ՜ջզստ ՟՜ջ՜ձզ... 

զ՞. 104՝—8՝ ԻԴ. Ես զ՝ջՠս բջ հԵջճսո՜խբկ զ 

Զ՜պժզձ, զ պ՜սձզ — Աջտ, ճջտ հ՜հձկ ե՜կ՜ձ՜ժզ 

բզձ... 

զ՟. 109՜—113՜ ԻԵ. Ակբձ, ՜կբձ ՜ոՠկ տՠա, ՠդՠ 

ճմ ճտ թձռզ զ նջճհ — Մ՜ձժճսձտ վճտճսձտ ի՜ձ՜յ՜-

ա՜սջ... 

զՠ. 113՜—6՝ ԻԶ. Զզ թձՠ՜էձ զ կ՜ջկձճհ կ՜ջկզձ 

բ — Մՠթ՜կՠթ ըճջիջ՟ճռ ՜ջե՜ձզ ՜ջ՜ջ... 

զա. 116՝—20՝ ԻԷ. Իոժ ՜ջ՟, ՠդե աՠջժջ՜սճջո ՜-

ո՜ռզ — Զճջ ՝՜աճսկ ՜ձ՞՜կ ՜ո՜ռզ... 

զբ. 120՝—5՝ ԻԸ. Զզ ճմ ՜շ՜տՠ՜ռ Աոպճս՜թ — 

Բ՜աճսկտ զ ՟՜ձ՟՜խ՜՞ճսձզռ... 

զգ. 125՝—9՝ ԻԹ. Յՠպ ՜հոճջզժ ՠժձ Յզոճսո... — 

Ոմ ՞ճհ զձմ հ՜հպձ՜՞ճհձ... 

զդ. 130՜—3՜ Լ. Ոջ զ չՠջճսոպձ ՞՜հ զ չՠջճհ բ 

տ՜ձ ա՜կՠձ՜հձ — Չ՜ջ բ վ՜շ՜ռ ռ՜ձժճսդզսձ... 

է. 133՜—40՜ ԼԱ. Հ՜հջ ոզջբ աՈջ՟զ... — Բ՜աճսկ բ 

ղ՜ի ըճձ՜ջիճսդՠ՜ձ... 

է՜. 140՜—4՝ ԼԲ. Պ՜պ՜ոը՜ձզ ՠպ Յզոճսո... — 

Զղձճջիո Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ ՞զջտ, ՠջ՝ՠկձ՚ իճսջ ժճմՠձ... 

է՝. 144՝—8՝ ԼԳ. Աոբ ռձ՜ Յզոճսո. Կզձ ՟ճս... — 

Ակՠձ՜հձ ճսջՠտ ի՜ս՜պճռ... 

է՞. 148՝—53՝ ԼԴ. Եդճխ ժզձձ աո՜վճջձ զսջ... — 

Բ՜աճսկ նՠջկճսդզսձ յզպճհ բ կՠա... 

է՟. 153՝—7՝ ԼԵ. Իոժ զ՝ջՠս ՠժզձ ՜շ ձ՜ — Ոմ ՞ճհ 

զձմ չ՜պդ՜ջ՜՞ճհձ... 

էՠ. 157՝—61՜ ԼԶ. Զ՜հո ՟՜ջլՠ՜է ՠջժջճջ՟ ձղ՜ձ 

՜ջ՜ջ Յզոճսո... — Ոջյբո զ պՠխզ ճոժՠի՜ձ, ճջե՜կ 

ի՜ձՠձ ճոժզձ... 

էա. 161՜—4՜ ԼԷ. Աոբ ռձ՜ Յզոճսո. Կ՜կզ՛ո ճխն 

էզձՠէ — Մՠթ ՠձ ՜ս՞ճսպտ, ճջտ հ՜ոպս՜թ՜հզձ Գջճռ էզ-

ձզձ... 

էբ. 164՜—72՜ ԼԸ. Յՠպ ՜հոօջզժ ՞պ՜ձբ աձ՜ զ 

պ՜ծ՜ջզձ... — Չ՜ջ ՠձ կՠխտ ՠս ժ՜ջզ հճհե մ՜ջ... 

էգ. 172՜—80՜ ԼԹ. Հ՜հջ ճմ ՟՜պզ աճտ... — Բ՜-

աճսկ վճսդճհ յՠպտ ՠձ կՠա... 

էդ. 180՜—4՝ Խ. Եդե ՠո չժ՜հՠկ չ՜ոձ զկ... — 

Եդե ճտ զ պՠխ ճոժՠի՜ձ ոժո՜ձզռզ ՝ջՠէ... 

ը. 184՝—8՝ ԽԱ. Քձձՠռբտ ա՞զջո, ազ ՟ճստ... — 

Բ՜աճսկ իճ՞ո ՜ջ՜ոռճստ, ոզջՠէզտ... 

ը՜. 188՝—94՜ ԽԲ. Յՠպ ՜հոճջզժ ՞ձ՜ռ Յզ-

ոճսո... — Աջ՜ձռ ՟եձ՟՜ժ՜ռ կզ ՟՜պ՜ը՜աՠոռճստ... 

ը՝. 194՜—7՜ ԽԳ. Ես զ՝ջՠս ՠջՠժճհ ՠխՠս... — Ոմ 

ՠդե կզ՜հձ հճջե՜կ կՠջլ էզձբջ... 

ը՞. 194՜—9՝ ԽԴ. Պ՜պ՜ոը՜ձզ ՠպ Յզոճսո... 

— Ոմ ՜կՠձ՜հձ ճսջՠտ յ՜ջպ բ տ՜խռջ՜՞ճհձ էզձՠէ... 

ը՟. 199՝—205՜ ԽԵ. Աոՠձ ռձ՜. Զզ՛ձմ ՜շձզ-

ռՠկտ... — Ոմ ՞ճհ զձմ չ՜պդ՜ջ՜՞ճհձ... 



 

ըՠ. 205՜—10՝ ԽԶ. Տջպձնբզձ իջՠ՜հտձ չ՜ոձ 

ձճջ՜... — Ոջտ աճջճչ՜հձո Աոպճս՜թ ի՜կ՜ջզձ... 

2. 211՜—418՝ Գզջտ ՠջժջճջ՟ ձճջզձ Յճչի՜ձձճս 

Ոոժբ՝ՠջ՜ձզ Մՠժձճսդզսձ Յճչի՜ձձճս ոճսջ՝ Ասՠպ՜-
ջ՜ձզձ 

՜. 211՜—7՝ ԽԷ. Աոբ ռձճո՜ Յզոճսո. Ակեձ, ՜-

կեձ ՜ոՠկ լՠա, ՠդՠ ճմ ժՠջզչզտ — Յաջե՜կ հ՜խ՜՞ո իճ-

՞ՠսճջ՜ռձ... 

՝. 217՝—21՝ ԽԸ. Ես հՠպ ՜հոճջզժ ղջնբջ Յզոճսո... 

— Ոմ ՞ճհ զձմ մ՜ջ՜՞ճհձ տ՜ձ աձ՜ը՜ձլ... 

՞. 221՝—7՜ ԽԹ. Զ՜հո զ՝ջՠս ՜ո՜ռ զձտձ 

կձ՜ռ... — Զկ՜ջ՟ժ՜հզձ զջո զ Քջզոպճոբ պձ՜սջզձՠ-

՜է... 

՟. 227՜—32՜ Ծ. Աոբզձ ճկ՜ձտ հՠջճսո՜խբկ՜ռ-

սճռ... — Ոմզձմ ՝՜ձ յ՜ջա՜՝՜ջ ժ՜հ ՜կ՝՜ջՠ՜է հԱո-

պճս՜թ՜ղճսձմ ՞զջո... 

ՠ. 232՜—6՝ ԾԱ. Ի չՠջնձճսկ ՜սճսջ կՠթզ պ՜ս-

ձզձ...— Ոջտ կ՜պմզձ ՜շ... 

ա. 236՝—42՜ ԾԲ. Ես ՠժզձ ՜ձ՟ջբձ ոյ՜ո՜-

սճջտձ... — Ոմ ՞ճհ զձմ տ՜ձ ածղկ՜ջպճսդզսձձ ոպճս՞՜-

՞ճհձ... 

բ. 242՜—6՜ ԾԳ. Զ՜հո ՝՜ձ ը՜սոՠռ՜ս Յզոճսո... 

— Ոչ ՜ձկպճսդՠ՜ձձ իջբզռ... 

գ. 246՜—52՜ ԾԴ. Ես ՜ոբ Յզոճսո ՜շ իջբ՜հոձ... 

— Բ՜աճսկ ի՜կ՝ՠջճսդՠ՜ձ յբպո ճսձզտ... 

դ. 252՝—6՝ ԾԵ. Պ՜պ՜ոը՜ձզ ՠպճսձ իջՠ-

՜հտձ... — Աձկ՜պմՠէզ մ՜ջճսդզսձ ըզոպ ՠս էզջ՝... 

ե. 256՝—62՜ ԾԶ. Ես կզձմ՟ՠշ ՜ձռ՜ձբջ Յզ-

ոճսո... — Կ՜ջզ ՠս զ չՠջ, տ՜ձ ա՝՜ձ կ՜ջ՟՜ոբջ բջ... 

ե՜. 262՜—6՜ ԾԷ. Զ՜հո զ՝ջՠս ՜ո՜ռ, ՠդճստ զ 

՞ՠպզձ... — Ոջտ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜է ՠձ յպխ՜՝ՠջՠէ... 

ե՝. 266՜—73՜ ԾԸ. Աոՠձ ՟՜ջլՠ՜է ռժճհջձ... — 

Ոմ բ յ՜ջպ գձ՟ չ՜հջ ՠս չ՜ջժ՜յ՜ջ՜ազ գձդՠշձճսէ... 

ե՞. 273՝—9՝ ԾԹ. Ես ի՜ձզձ աձ՜ ՜ջպ՜տո... — 

Ոջտ հ՜խ՜՞ո ծղկ՜ջպճսդՠ՜ձձ... 

ե՟. 279՝—88՜ Կ. Եո ՠկ իճչզսձ տ՜ն... — Մՠթ բ 

ոզջՠէզտ, կՠթ բ ՜շ՜նձճջ՟ճսդզսձ ՠժՠխՠռՠ՜ռ... 

եՠ. 288՜—93՝ ԿԱ. Եխՠձ հ՜հձե՜կ ձ՜ս՜ժ՜-

պզտձ հԵջճսո՜խբկ... — Ակՠձ՜հձ ՞ՠխՠռժճսդզսձտ իճ՞սճհ 

՝՜ջսճտ ՠձ... 

եա. 293՝—9՝ ԿԲ. Էջ ճկձ իզս՜ձ՟ Ղ՜ա՜ջճո... —

Բ՜աճսկտ ՠձ զ կ՜ջ՟ժ՜ձբ... 

եբ. 299՝—304՝ ԿԳ. Չՠս ՠսո բջ ՠժՠ՜է... — Մՠթ 

՝՜ջզ բ ի՜կ՝ՠջճսդզսձ... 

եգ. 304՜—9՝ ԿԴ. Յզոճսո ՜կ՝՜ջլ ա՜մո զսջ... — 

Զճջ ՝՜աճսկ ՜ձ՞՜կ ՜ո՜ռզ... 

եդ. 309՝—13՝ ԿԵ. Մզ ճկձ զ ձճռ՜ձբ, ճջճսկ ՜-

ձճսձ... — Ըձժ՜է՜ձ իՠդ՜ձճոտ հ՜յ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ զս-

ջՠ՜ձռ... 

զ. 314՜—8՝ ԿԶ. Ի՝ջՠս ՞զպ՜ռ եճխճչճսջ՟ ՝՜-

աճսկ... — Զճջ՜սջզձ՜ժ վ՜ջդ՜կճսդզսձ ա՜հձճոզժ, ճջ 

ճմ ա՞ճսղ՜ձ՜ձ... 

զ՜. 318՝—23՜ ԿԷ. Ոջ ոզջբ ա՜ձլձ զսջ, ՜ջլ՜ժբ 

աձ՜... — Ց՜ձժ՜էզ բ ՜ղը՜ջիո ՜հո ՠս էզ ՝՜աճսկ իՠղ-

պճսդՠ՜կ՝... 

զ՝. 323՜—6՜ ԿԸ. Պ՜պ՜ոը՜ձզ ՠպ ձկ՜ եճխճ-

չճսջ՟ձ... — Տժ՜ջ կճէճջճսդզսձ ՟զսջ՜ս ժղպ՜կ՝զ... 

զ՞. 326՜—9՝ ԿԹ. Բ՜հռ ո՜ժ՜հձ ՠս հզղը՜ձ՜ռ 

՜ձպզ... — Յ՜կՠձ՜հձզռձ ժ՜ջՠսճջ բ կՠա վ՜ըմՠէ հ՜ը-

պզռ... 

զ՟. 329՝—32՝, Հ. Յ՜շ՜ն՜՞ճհձ տ՜ձ ապ՜սձ 

Զ՜պժզձ... — Նկ՜ձ՜սխտ զձլ ՠխՠջճստ, ՜ոբ Պրխճո... 

զՠ. 332՝—6՜ ՀԱ. Աշ աի՜ձ՟ՠջլո զսջ ՠս ՟՜ջ-

լՠ՜է... — Դեձ՟՜ժ բ, ՟եձ՟՜ժ բ ոզջՠէզտ ՜ձժ՜ձՠէ... 

զա. 336՝—41՜ ՀԲ. Ակբձ, ՜կեձ ՜ոՠկ լՠա, ճջ 

գձ՟ճսձզ աճջ ճտ ՠո... — Մՠթ ՠձ ի՜պճսռկճսձտ ոյ՜ո՜-

սճջճսդՠ՜ձ... 

զբ. 341՝—5՝ ՀԳ. Աոբ ռձ՜ Սզկճչձ Պՠպջճո... — 

Մՠթ բ ոբջ ՠս իա՜սջ բ... 

զգ. 345՝—8՝ ՀԴ. Աոբ ռձ՜ Փզէզյյճո... — Աջ՟, 

ճջյբո ձկ՜ձՠռ՜ս... 

զդ. 348՝—54՜ ՀԵ. Եդՠ ոզջբտ ազո այ՜պճսզ-

ջ՜ձո զկ յ՜իՠոնզտ... — Գճջթճռ յբպտ ՠձ կՠա ՜կՠ-

ձ՜հձ ճսջՠտ... 

է. 354՜—7՝ ՀԶ. Ասձ, ՜ջզտ ՞ձ՜ոռճստ ՜ոպզ... — 

Եջժմճպ ՠս ՜ձ՜ջզ՜ժ՜ձ ՜շձբ ա՜ձլձ ՜ձճսոճսկձճս-

դզսձ... 

է՜. 357՝—62՜ ՀԷ. Զ՜հո ը՜սոՠռ՜հ գձ՟ լՠա... — 

Ակՠձ՜հձ ՝՜ջզ հ՜հձե՜կ... 

է՝. 362՜—5՝. ՀԸ. Զ՜հո զ ոժա՝՜ձբ գձ՟ լՠա ճմ 

ը՜սոՠռ՜հ... — Մՠթ բ պջպկճսդՠ՜ձձ ՝շձճսդզսձ... 

է՞. 366՝—72՜ ՀԹ. Փճտջ կզ ՠս ճմ ՠսո պՠո՜ձբտ 

ազո... — Զռ՜ս՜՞ձՠ՜է ՠս ա՜շ զ ՝՜աճսկ... 

է՟. 372՜—6՜ Ձ. Զ՜հո զ՝ջՠս ը՜սոՠռ՜ս Յզ-

ոճսո... — Ոջ ՜ջ՜ոռբձ ՠս ճսոճսոռբձ... 

էՠ. 376՜—9՝ ՁԱ. Յ՜հպձՠռզ ա՜ձճսձ տճ կ՜ջ՟-

ժ՜ձ... — Մՠթ ըճջիջ՟ճհ իջՠղպ՜ժ... 

էա. 379՝—83՝ ՁԲ. Եո ՠպճս ձճռ՜... — Յճջե՜կ ՜-

շ՜տզձզ ՠխՠ՜էտ... 

էբ. 383՝—90՜ ՁԳ. Զ՜հո զ՝ջՠս ՜ո՜ռ Յզոճսո... — 

Ս՜ջոՠէզ բ կ՜ի ՠս էզ ՝՜աճսկ ՠջժզսխզս... 

էգ. 390՜—4՜ ՁԴ. Եո հ՜հ՟ զոժ թձՠ՜է ՠկ... — 

Ստ՜ձմՠէզ բ ՠջժ՜հձ՜կպճսդզսձ... 

էդ. 394՜—401՜ ՁԵ. Յ՜հձե՜կ ՠպ աձ՜ զ լՠշո 

ձճռ՜... — Բ՜ջՠ՞ճջթճսդզսձ ՜շ ՜հձճոզժ... 

ը. 401՜—5՝ ՁԶ. Չճ՞՜ձ ՟՜ջլՠ՜է ՜շ կզկՠ-

՜ձո... — Զզ՜՛ջ՟ չղպ՜՞ձՠէզ բ ՜ա՞ ժ՜ձ՜ռ՜ժ՜ձ... 

ը՜. 405՝—10՜ ՁԷ. Իոժ Թճչկ՜ո կզ հՠջժճպ՜-

ո՜ձզռձ... — Զճջ՜սջզձ՜ժ յ՜ջա՜՝՜ջ ՠս ճջյբո... 



ը՝. 410՜—3՝ ՁԸ. Ես զ՝ջՠս ծ՜ղՠռզձ, ՜ոբ ռՍզ-

կճձ Պՠպջճո... — Բ՜աճսկ զձմ ՠձ, ճջ ժ՜ջճխ ՠձ պ՜է 

կՠա ի՜կ՜ջլ՜ժճսդզսձ... վ՜շտ, զղը՜ձճսդզսձ ՠս յ՜-

պզս, ՜հեկ ՠս կզղպ հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ 

Տՠՙո պյ. Մՠժձճսդզսձ ոջ՝ճհ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ ճջ գոպ 

Յճի՜ձձճս` ՜ջ՜ջՠ՜է ոջ՝ճհձ Յճի՜ձձճս Ոոժՠ՝ՠջ՜ձզ...», Կ. 

Պճէզո, 1717: 

Բ. 419՜—22՝ Եջ՜ձՠէսճհձ Յճչի՜ձձճս Ոոժե՝ՠ-

ջ՜ձզ Կճոպ՜ձ՟ձճսյ՜սէոզ ՠյզոժճյճո՜յՠպզ Մՠժ-
ձճսդզսձ ոջ՝ճհ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ, ճջ գոպ Յճչի՜ձձճս — 

Ոջտ ՜ջպ՜տզձ գձդ՜ռզռձ ՠձ պՠո՜սխտ... չ՜ոձ ճջճհ ՠս 

Հ՜սջ վ՜շտ կզ՜ձ՞՜կ՜հձ ՠս Սճսջ՝ Հճ՞սճհձ հ՜սզ-

պՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ 

Գ. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձ ԺԶ—ԺԷ ՟՟. ՝ճէճջ՞զջ] 
1. 1՝՞ (Ոպ՜ձ՜սճջ ՜խՠջո) — Հ՜հճռ Մՠթզ դճս՜-

ժ՜ձզո, ՉՃՀԵ (1326) պ՜ջզո /Եխՠս իզկձ՜՟ջզէ ոճսջ՝ 

պ՜ծ՜ջզո/ Յ՜ոպճս՜թ՜յ՜ի ՠս հ՜ձ՜շզժ ՝՜ջզ տ՜ջ-

ժճս կբն Կէ՜հզո/ Աձճսձ ժճմզ ոճսջ՝ պ՜ծ՜ջզո Նզժճէ՜-

հճո ոճսջ՝ ի՜հջ՜յՠպ Զկգշձ՜ռզո... Պ՜իՠ՜հ ադ՜՞՜-

սճջձ կՠջ` աԼՠսճձ հ՜ձըշճչ ը՜խ՜խճսդզսձ ՠս վջժՠ՜յ 

ազձտ հ՜կՠձ՜հձ ժջզռ վճջլճխզձ: 

2. 1՟ [Դՠխ՜՞զջ] — Դ(4) կոը՜է ագձնճսվ, Գ(3) 

՝՜ե՜ձՠձ, Գ(3) ՜ձ՞՜կ ժջ՜ժզ չջ՜ լ՞ՠձ չջ՜ տջպ-

ձ՜ռձՠձ (՜հոտ՜ձ)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

104՝ Քջզոպճո Աոպճս՜թ ՝՜ջՠը՜սոճսդՠ՜կ՝ ՜-

կՠձ՜հձ ոջ՝ճռ ճխճջկՠոռզ Սպՠվ՜ձճոզձ ՠս Աշ՜տՠէզձ 

ՠս ՜հէ ՠխ՝՜ջռձ, ճջ ՜ս՞ձ՜ժ՜ձ ՠձ ՠխՠէ կՠա զ ՞զձ դխ-

դճռոփ 

180՜ Զեճսեժ՜է ՠս ավճհդձ հ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՝՜ձզռ 

գձդՠջռճսկձ ՠս աի՜կ՝ՠջճխձ զ ըոպ՜ժջ՜սձ յ՜իո ՠս 

հ՜խ՜սդո աՠջն՜ձզժ թՠջճսձզ ոճսջ՝ չ՜ջ՟՜յՠպձ ապբջ՚ 

Վ՜ջ՟՜ձ, ահճջ՟ճջճխձ կՠջ զ ՞ջՠէ ՞ջճռ, ՜խ՜մՠկ հզղՠէ 

զ Տբջ: Ես աՍպՠվ՜ձճո վ՜ժ՜ժ՜է Աժ՜ձռ չ՜ձ՜ռձ, ճջ 

ա՜սջզձ՜ժո ղձճջիՠ՜ռ ՠս աՄըզդ՜ջ ի՜հջձ ՠս ա՜հէ 

կզ՜՝՜ձ ՠխ՝՜հջճսդզսձձ, ճջ ժ՜կ՜ժզռ ՠխՠձ զ պ՜էձ, 

հզղՠոնզտ զ Տբջ տջզոպճո՜ոբջ գձդՠջռ՜սխտ ՠս էո՜սխտ. 

ՠս աՠխժՠէզ ՞ջ՜սխո, ՠս Աոպճս՜թ ալՠա հզղբփ 

210՝ Քջզոպճոզ ժ՜ջճխճսդՠ՜կ՝ձ ՠս ՜ս՞ձճս-

դՠ՜կ՝ ՜ս՜ջպՠռ՜ս Աշ՜նզձ ՞զջտո Մՠժձճսդՠ՜ձ ոջ՝ճհ 

Ասՠպ՜ջ՜ձզձ Յճչի՜ձձճս, աճջ ՝՜ջլջ տ՜ջճաձ պզՠաՠ-

ջ՜ռ Բՠջ՜ձձ ճոժզ ՜ջպ՜հ՜հպՠ՜ռ զ ակ՜հէճսկձ կ՜ն-

ժ՜ձռ ՠժՠխՠռսճհ ՠս զ ժ՜պ՜ջճսկձ իՠջլճս՜թճխ՜ռփ Ոջտ 

գձդՠշձճհտ աո՜ ՠս ժ՜կ էոբտ, ոջպզ կպ՜ստ դճխճսդզսձ 

կՠխ՜ռ ըձ՟ջՠռբտ ՜հձճռզժ, ճջ զ ՞զձ դխդճհո ՠս ի՜ռ-

ժ՜ձձ կՠջճհ ՠջ՜ըպզո ճսձզռզձ: Ես ճջտ ա՜սջզձ՜ժձ բզձ 

՞ջՠ՜է իճպտ ՠպճսձ կՠա զ ՞ջՠէձ ՠս Վ՜ոզէ ծ՞ձ՜սճջզձ 

ՠս թձճխ՜ռ ձճռզձ ՠս ՠխ՝՜ջռ ՠս կՠխո՜ձՠջժ ՞ջճխզո ՠս 

ոպ՜ռճխզ՚ Գջզ՞ճջզ ՠս ի՜սջ զկճհ՚ Վ՜իջ՜կ՜հ ՠս 

կ՜սջձ ՠս ՠխ՝՜ջռ զկճռ՚ Սպՠվ՜ձճոզ տ՜ի՜ձ՜հզ ՠս 

Աձ՟ջբ՜ոզ ՠս Ս՜ջ՞ոզ ՠս Թճջճոզ ՠս Սզկբճձ ՠջբռճս՚ 

տՠշճհձ զկճհ, ՠս ճջ՟սճհ զսջ՚ Կճոպ՜ձ՟զձ տ՜ի՜ձ՜հզ ՠս 

ա՜ս՜ժ՜ռ ձճջզձ ՠս ՜կՠձ՜հձ ա՜ջկզռ կՠջճռփ Յզղՠոնզտ 

զ Տբջ ՠս այ՜պճս՜ժ՜ձ տ՜ի՜ձ՜հոձ՚ Յճչ՜ձբոձ, ճջ ՜ղ-

ը՜պՠռ՜ս գձ՟ զո հճսխխՠէ ՞ջճռո ՜սջզձ՜ժ՜սձ ՠս 

ակզսո՚ Յճչ՜ձբոձ, ճջ աըճջ՜ձ ՞ջճռո թ՜խժՠ՜ռ, ՠս 

աՄ՜ջպզջճոձ, ճջ ա՞զջտո ժ՜ակՠ՜ռ հզղ՜պ՜ժ ՝՜ջզ 

զսջ ՠս թձճխ՜ռ զսջճռ ՠս ճջ՟սճռ ՠս ՜կՠձ՜հձ ա՜ջկզռփ 

418՝ Գջՠռ՜ս զ դճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձո Հ՜հճռ 

ՉՁԱ(1332), զ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ Լՠսճձզ ՜ոպճս՜թ՜-

ոզջզ, ճջ՟սճհ՚ Ասղզձզ, զ ժ՜դճխզժճոճսդՠ՜ձձ պՠ՜շձ 

Յ՜ժճչ՝՜, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թձզձ ՠս 

Սճսջ՝ Նղ՜ձզձ, կՠջլ հ՜ոպճս՜թ՜յ՜ի ՜կջճռձ, ճջ ժճ-

մզ Աձ՟ջճսձզձ ՝ՠջ՟փ Ոխճջկՠոռզ Քջզոպճո Աոպճս՜թ 

Յճչ՜ձբո տ՜ի՜ձ՜հզ, ճջ ՜ղը՜պՠռ՜ս գձ՟ կՠա հխճջ՟ՠէ 

՞ջճռո ՜սջզձ՜ժ՜սձ, ՠս ժջ՜սձ՜սճջ՜ռձ՚ Ճ՜սցջճսձզձ 

ՠս Պ՜սխճոզձ ՠս Թճջճոզձ ՜շ ճջճչտ ի՜ձ՞՜տ զ ՞ջՠէձ, 

ՠս ՜կՠձ՜հձ ի՜ս՜պ՜ռՠէճռ ժՠձ՟՜ձՠ՜ռ ՠս ձձնՠռՠէճռ 

ՠս ձկ՜ վ՜շտ. ՜կբձփ 

422՝ Ոխճջկՠոռզ Քջզոպճո Աոպճս՜թ յ՜պճս՜-

ժ՜ձ տ՜ի՜ձ՜հզձ՚ Մզձ՜ոզձ, ճջ ա՜հոկ Ն՜ըՠջ՞՜ձ ծ՜-

շզո դճսխդձ ղձճջիՠ՜ռ, ազ հ՜հէ ՜սջզձ՜ժ ՞պզ աո՜ ՠս 

՞ջՠռզփ Եսո ՜շ՜սՠէ ՜խ՜մՠկ, հզղՠէ զ Տբջ՚ աՄ՜ջպզջճո 

թ՜շ՜հո Աոպճսթճհ, աժ՜ակճխ ոճջ՜: Ոչ ՠխ՝՜ջտ ՠս ազո՚ 

ա՜ձ՜ջե՜ձ ՜՝ՠխ՜հո աՊ՜սխճո, ՝՜աճսկ կՠխ՜ստ էռՠ՜է, 

հզղՠռբտ ՠս Աոպճս՜թ հզղբ ալՠա. ՜կբձփ 

 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 1՜ Ի դվզձ ՌՃԻԳ(1674) հճսձվ՜ջզ ՜կոճհձ ԼԱ 

(31), օջձ ղ՜՝՜դ, ոժզա՝ձ հՠջՠժճհզ, Յճչոբվ չ՜ջ՟՜-

յՠպ ՜շ Աոպճս՜թ վճըՠռ՜սփ Նճհձ ՜կոճհ Լ(30) հճսձ-

վ՜ջզ Ասՠպզո իզսո՜ձ չ՜ըծ՜ձՠռ՜սփ 

1ՠ Ի դվզձ ՌՃԻԳ(1674) հճսձվ՜ջզ ՜կոճհձ ԼԱ (31) 

Յճչոբվ չ՜ջ՟՜յՠպձ չ՜ղծ՜ձՠռ՜ս, յ՜պժՠջ, րջձ 

ճսջպ՜դ ՞զղՠջձ ՠջժճս ոըի՜դճսկփ 

2. 1ՠ (ԺԷ—ԺԸ ՟՟. նձնճս՜թ, կզ՜հձ կՠժ ՜ձճսձ) /// 

Պաւղոս///փ 

Պ՜պ՜շզժ-յ՜իյ՜ձ՜ժ Բ՝ (թ՜թժ՜՞զջ) չջփ ատփ 

՝եփ ղչ: 

ծափ Հ՝ռղպ (Պ՜սխճ՛ո)փ էչ: 

՝չճձփ ՞ղռփ աՀղպծփ 

3. 2՝ Ըձդՠջռճխտ հզղՠռբտ ՠս ազո՚ կզ՜՝՜ձո Սջ՝ճհ 

Էնկզ՜թձզ աեճխճչո ՜ա՞՜հզձ իձճսդՠ՜ձռ ՠս հզղ՜պ՜-

ժ՜ջ՜ձ՜հ աՄՠոջճյ՜հ ՠյո. Սկ՝՜պՠ՜ձռ Ն՜ըզ-

նՠս՜ձռզ, ճջ զ 1850 ՜կբ թ՜շ՜հՠէճչ հՠժՠխՠռսճհձ ՠս 

՜ա՞զձ ա՜ձ՜ա՜ձ յ՜ղպ՜կ՜կ՝ հ՜սճսջո ՠջզռ ժ՜դճխզ-

ժճո՜ռձ՚ Նՠջոզոզ Ե, Մ՜պդբճոզ Ա ՠս Գբճջ՞՜հ Դփ Իոժ 

հ՜հոկ 1884 ՜կզ 19—գ կ՜հզոզ զ՝ջՠս ՜ձ՟՜կ Սզձճ՟զ ՠս 

յ՜պ՞՜կ՜սճջ գձ՟ ՜հէ 33 յ՜պ՞՜կ՜սճջո Հ՜հճռ, ձՠջ-



 

ժ՜հ ՞պ՜հ գձպջճսդՠ՜ձ Նՠջոբո Զ ժ՜դճխզժճոզ Կ. Պրէ-

ոՠռսճհ, ճջ ձճհձ զձտձ բ կՠթ՜ի՜կ՝՜ս յ՜պջզ՜ջտձ Հ՜-

հճռ Տ՜ծժ՜ոպ՜ձզփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 2՜ Գզջտո Սճսջ՝ Էնկզ՜թձ՜հ ՞ջտ՜-

պ՜ձձ բ, 1813փ 3՜ Գզջտո Սճսջ՝ Էնկզ՜թձ՜հ բփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜ Ահջզ ՠխՠ՜է ՜հո ՜ձճսձ (ա՜ձ՜ա՜ձ 

՝՜շՠջ), 1ՠ Սպՠվ՜ձճո ՜ո՜փ Մզ ՠժՠոռբ զ չՠջ՜ ճտփ 

Պ՜պ՜շզժ յ՜իյ՜ձ՜ժ Բ՜՚ Կ՜ձ՜փ Պ՜պ՜շզժ 

յ՜իյ՜ձ՜ժ Բ՝՚ Եջզտճչ բ (տ՜խ՜տզ ի՜պ՜ժ՜՞զթգ)փ 

1348 
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Մ Ե Կ Ն Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  Յ Ո Վ Հ Ա Ն Ն Ո Ւ  
Ս՜կ՜դզ՜ ՌՅՂԷ — 1848 

ԳՐԻՉ՚ Մժջպզմ ոջժ.փ ՍՏԱՑՈՂ՚ Գջզ՞ճջ չ՜ջե՜յՠպփ 

  

ԹԵՐԹ՚ 202. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—2՜, 201՝—2՝փ ՊՐԱԿ՚ 1×1 +1—
22×10 (Բ, Գ, Թ, Ժ, ԺԱ, ԺԵ, ԺԶ 8, ԻԲ 4) +1փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵ-
ԾՈՒԹԻՒՆ՚ 21,7×17,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ղխ՜՞զջփ ՏՈՂ՚ 
21փ ԿԱԶՄ՚ ոպճս՜ջ՜դճսխդփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. դՠջդՠջգ ըճսձ՜ռ՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  
— 2՝—201՜ Սջ՝ճհձ Ն՜ձ՜հզ Աոճջճհ չ՜ջ՟՜յՠ-

պզ, Մՠժձճսդզսձ Յրի՜ձձճս Ասՠպ՜ջ՜ձզձ 

Տՠո լՠշ. 1278, 279՜—435՜. 1/3՜—7՜փ2. ՜/7՝—

111՝փ ՝/111՝—201՜փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

201՜ Ի 1848 ՜կզ Կՠձ՜ջ՜ջզձ կՠջճհ չՠջոպզձ ր-

ջզձ՜ժՠռ՜ս Մՠժձճսդզսձո ոջ՝ճհ Ասՠպ՜ջ՜ձզ ոջ՝՜ա՜ձ 

Ասՠպ՜ջ՜ձմզձ Յօի՜ձձճս լՠշ՜կ՝` Մժջպզմ ՟յջզ ՠս հՠ-

պզձ ո՜ջժ՜ս՜՞զ ՠս ճջ՟ՠ՞ջզ պՠ՜շձ Յ՜ժր՝՜հ ղձճջ-

ի՜վ՜հէ թ՜հջ՜՞ճհձ չ՜ջ՟՜յՠպզ, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս 

ոճսջ՝ ՠժՠխՠռսճհ Սջ՝ճհձ Գՠսճջ՞՜հ Զրջ՜չ՜ջզ, ճջ զ 

Ս՜կ՜դզ՜հ, զ չ՜հՠէճսկձ զկ՜ոպձ՜յՠջծ չ՜ջե՜յՠ-

պզ` յ՜պճսՠէզ Գջզ՞ճջ ՜խ՜հզփ 
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 ԺԷ — XVII 

ԳՐԻՉ՚ Ոչի՜ձձբո պզջ՜ռճսփ Սպ՜ռճխ՚ Վ՜ջ՟՜ձ չջ՟.փ 
ԹԵՐԹ՚ 219. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—2՝, 218՝—9՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—

ԺԸ×12 (Բ 11, ԺԸ 16)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 21,8×16,4փ 
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ձճպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 28փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜-
ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդ, էճս-
ո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 3՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջփ 
Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜յճհպ, ժ՜ջկզջփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջ, ըճձ՜սճսդզսձզռ ՞ջ՜-
՟՜ղպգ պՠխ—պՠխ ՞ճսձ՜վճըճս՜թփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ կ՜ղճս՜թ, 
տՠջթճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 3՜—12՝ Հ՜կ՜շրպ պՠոճսդզսձ Յճչի՜ձձճս 

Ասՠպ՜ջ՜ձզձ պբջ Սպՠվ՜ձձճոզ Սզսձՠռսճհ — [Բ՜ձ.] 

Ի ոժա՝՜ձբ բ Բ՜ձձ ՠս Բ՜ձձ բջ ՜շ Աոպճս՜թ...փ [Մՠժ-

ձճսդ.] Բ՜ձ ՜ոզ Ոջ՟զձ Աոպճս՜թճհ Մզ՜թզձ... 

Բ. 12՝—218՜ Սջ՝ճհձ Ն՜ձ՜հզ Աոճջսճռ չ՜ջ՟՜-

յՠպզ Մՠժձճսդզսձ Յճչի՜ձձճս Ասՠպ՜ջ՜ձզձ 

Տՠո լՠշ. 1278, 279՜—435՜. 1/12՝—7՜փ 2/17՜—

218՜փ ՜/17՜—130՝փ ՝/130՝—218՜փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՆԱԽԱԳԱՂԱՓԱՐ 0ՐԻՆԱԿԻ 

130՜ Կ՜ջ՞զո ՠս ա՜ձլ զկ ՠխժՠէզ, 

Ես կՠխո՜ձՠջժ ՜ջիՠոպ ՞ջմզ, 

Զճջ ՠս կ՜պ՜կ՝ թջ՜՞ջՠռզ 

Եո՚ Յճչի՜ձձբո ՜խտ՜պ ճ՞զ, 

Տ՜շ՜յ՜ձօտ դ՜ձլջ՜՞ճսձզ, 

Կ՜ջրպճսդՠ՜կ՝ ՜ձյ՜պկՠէզ, 

Ահէ ՜խ՜մՠկ աջ՜՝ճսձտ՟ ՝՜ջզ, 

Յզղկ՜ձ ՜շձբտ ազո ՜ջե՜ձզ: 

Ս՜ժ՜հձ վ՜վ՜ք հճհե պՠձմ՜էզ, 

Ես ՜ըճջե՜ձտ ՜ձտձձՠէզ, 

Զզո հճջ՟ճջՠ՜ռ հ՜հո ՞ճջթ զջզ, 

Աշ զ ղ՜ջՠէ աո՜ զ տ՜ջպզ: 

Զզ հ՜հո պՠխզտո հճջճսկ բզ 

Էջ ՟յջճսդզսձ հճհե իջ՜ղ՜էզ 

Ես ՠո ժ՜ջրպ ՜հոկ պ՜շզ, 

Զզ հզսջ պՠխզձ ո՜ ի՜ո՜ձզփ 

Ըղպ՜յՠռ՜հ հ՜սբպ ժ՜ջզ, 

Բ՜հռ զսջ պՠխճնձ ճմ ի՜ոճսռզ, 

Զզ ՠժձ ՠի՜ո ո՜ զ ժ՜ջ՞զ 

Ըձդՠշձըէճհ զ ի՜ձ՟զոզփ 

Տ՜ժ՜ս ժզոճչ մ՜վ բ դՠջզ, 

Հ՜ձ՞եպ ՞ճէճչ ո՜ ՜ս՜ջպզ, 

Զճջ ՜խ՜մՠկ, աճջո ի՜ձ՟զյզտ 

Աոպճս՜թ՜ըօո ՜հո կ՜պՠձզ, 

Յզղկ՜ձ ՜շձՠէ ակՠա ՜ջե՜ձզ, 

Զՠձկ՜ձ Գ՜շզձձ ՜շ՜նզ: 



Ահէՠս կ՜խդ՜ձտ ՜խՠջո՜էզ, 

Խճղճջճսդՠ՜ձո ձՠջՠէզ, 

Ն՜ՠս հզղՠէ ակՠա զ ՝՜ջզ, 

Նճհձըձ լՠա գձլՠշՠոռզ. ՠխզռզ, ՠխզռզփ 

Գզպճսդզսձ էզռզ ՜ոպճս՜թ՜ջՠ՜է ՠս չոՠկ՜ա՜ջ՟ 

պՠ՜ջռ՟ ՞ՠխՠռժ՜ա՜ձ ՠս տ՜խռջ՜յպճսխ ոջ՝ճհ Ասՠ-

պ՜ջ՜ձզո Յճչի՜ձձճս Մՠժձճսդՠ՜ձո յ՜պ՜իճխ՜ռ, ազ 

ա՜հո ՞ջճռո աէճսո՜սճջ կՠժձմզո րջզձ՜ժձ, ճջ ՠ՟՜տ, բջ 

՞ջՠ՜է Յճչի՜ձձճս չ՜ջ՟՜յՠպզձ Եաձժ՜ռճհձ ՉԾԵ 

(1306) դվզձ, աճջ ՠ՟՜տ ՞՜խ՜վ՜ջ ՠս վճը՜ջժՠռ՜տ: 

Վ՜ոձ ճջճհ ո՜ժո հզղ՜պ՜ժՠէճհ ձճջզձ` Յճչի՜ձձճս 

չ՜ջ՟՜յՠպզձ ՠ՟՜տ ա՞ջՠ՜է Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձձ՚ ձճջզձ 

աօպ՜ձ՜սճջձ, ճջյՠոազ հզղՠոռզ ՠս ձ՜ ՠսո գձ՟ Մՠթզձ 

Ն՜ձ՜հզ ՝՜ակ՜ղը՜պ ծ՞ձ՜սճջզ ՠս ճսխխ՜վ՜շ չ՜ջ-

՟՜յՠպզ Աոճջճհ՚ ոճջզձ Մՠժձմզփ Ն՜ՠս գձ՟ ոճջզձ 

դ՜ջ՞կ՜ձճխզ կՠթզ իշՠպճջզ ՠս գձ՟ջՠ՜է վզէզոճվ՜հզ՚ 

Սզսձՠ՜ռ պբջ Սպՠվ՜ձձճոզ ՠյզոժճյճոզ ճսխխ՜՟՜-

ս՜ձզ ՠս ձ՜ի՜պ՜ժզ ՠս գձ՟ Սկ՝՜պ՜հ Բ՜՞ջ՜պճսձճհ 

ՠս գձ՟ Մ՜ջՠկ՜հ Սզսձՠ՜ռ պզժձճն, ճջ աոճսջ՝ Մՠժձզ-

մո դ՜ջքկ՜ձՠէ իճ՞՜ռ՜ձ ՠս իջ՜կ՜հՠռզձ ճջճռ ՜կՠձՠ-

ռճսձռ գոպ ՜ղը՜պ՜ձ՜ռ ՠս տջպ՜ձռ ՠս գոպ ժճսոճհ 

ի՜հռկ՜ձ ՝զսջ՜յ՜պզժ չ՜ջլ՜պջՠոռբ Տբջձ Քջզոպճո, 

գոպ ՜ձ՝՜սճսդՠ՜ձ ճխճջկճսդՠ՜ձ զսջճհ. ՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

194՜ ԶՎ՜ջ՟՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպձ ՠս ա՞թօխ՚ պզջ՜-

ռճս Ոչի՜ձձբո հզղՠռբտփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

120՝ Յզղ՜պ՜ժ բ ոճսջ՝ Մՠժձզմո Մ՜ջ՞՜ջբ չ՜ջ-

՟՜յՠպզձ ՠս թձճխ՜ռձ՚ պբջ Ոի՜ձզձ ՠս կրջձ՚ Հշօկոզ-

կզձ ՠս ՠխ՝օջձ՚ ԸՍպՠվ՜ձճոզձ ՠս տվՠջռձ՚ Ս՜ձ՟բէճս 

ՠս Հ՜կ՜ովճսշզձփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 190՝ Գջմ՜հվճջլ ՜ջ՜ջզփ 
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ԳՐԻՉ՚ Փզէզյյճոփ 
ԹԵՐԹ՚ 327 + 1 (ժջժ. 243). մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—2՝, 12՝, 324՜—

5՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԻԸ×12 (ԻԸ 3)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, էճսո՜՞թՠջճչ ՠս էճս-
ո՜՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 21,2×15փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ 
՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 28փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟, ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, 
կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժպ՜ս, էճսո՜ձռ՜ժճ-
խՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճսփ Ժ—
ԺԱ ՟՟.փ 2(Ա—Բ) + 2(Գ—Դ), ոպ՜ռճս՜թ 2 դՠջդՠջզ ՠջժպ՜ժճս-
կզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ճսխխ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ Ի ոպճջզձ էճս-
ո՜ձռո ի՜կ՜՝՜ջ՝՜շփ Կ՜ջ՟՜է՚ Ա՜, Բ՝, Ա՝, Բ՜ «/// կ՜ջդ կ՜ջ-
՞՜ջբզ ժճջձմՠէ ՜ջպ՜տճհ... ի՜պճսռճսկձ տՠափ Ահէ հճջե՜կ ՜շձզ-
ռՠո գձ՟ճսձՠէճսդզսձ///» (ԺԳ 33—ԺԴ 13): Գ՝, Դ՜, Գ՜, Դ՝ 
«///զձտձ բջ ո՜կ՜ջ՜ռզփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ ՠպ Յզոճսո... Յճ՛, Տբջփ Ես 
ձ՜ ՜ոբ ռձճո՜. Ոսջ///» (ԺԷ 17—37)փ  

  

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ժ՜ակզ ժ՜ղզձ կ՜ղճս՜թ, դզժճսձտգ՚ 
ծ՜տճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 3՜—17՜ Հ՜կ՜շ՜սպ պՠոճսդզսձ Յճչի՜ձձճս 

Ասՠպ՜ջ՜ձզձ պբջ Սպՠվ՜ձճոզ Սզսձՠ՜ռ ՠյզոժճ-
յճոզ — [Բ՜ձ.] Ի ոժա՝՜ձբ բջ Բ՜ձձ ՠս Բ՜ձձ բջ ՜շ 

Աոպճս՜թ...: [Մՠժձճսդ.] Բ՜ձ ՜ոզ Ոջ՟զձ Աոպճսթճհ 

Մզ՜թզձ... 

Բ. 17՜—239՜ Սջ՝ճհձ Ն՜ձ՜հզ Աոճջճռ չ՜ջ՟՜-

յՠպզ Մՠժձճսդզսձ Յճչի՜ձձճս Ասՠպ՜ջ՜ձզձ 

Տՠո լՠշ. 1278, 279՜—435. 1/13՜—7՜փ 2/17՜—

239՜փ ՜/17՜—134՜փ ՝/134՜—239՜փ 

Գ. 239՝—322՝ Ի Յ՜հպձճսդզսձձ Յճչի՜ձձճս 

ոճսջ՝ իրջձ կՠջճհ Աձ՟ջբզ ՠջ՜ձՠէզ ՠյզոժճյճոզձ 

Կՠո՜ջճս Կ՜յ՜՟ճչժՠռսճհ. Հ՜կ՜շ՜սպ պՠոճսդզսձ 
գձ՟ ձկզձ ՠս Աջՠդ՜ո ՠյզոժճյճո ձկզձ տ՜խ՜տզ 

Տՠո լՠշ. 1161, 79՝—168. Յզղ. դջ՞կ. /322՝—3՝ 

(«Յզղ՜պ՜ժ պ՜շզո ՞ջճխզ՚ պՠ՜շձ Նՠջոզոզ ՞ՠջ՜իշմ՜ժ 

չ՜ջ՟՜յՠպզ, աճջ ՞պՠ՜է զ Մՠթձ Աձպզճտ ՞ջՠ՜ռ ո՜» 

՜կ՝ճխն՜ժ՜ձ (պՠո լՠշ. 2520, 343՜)փ Նը./239՝—41՜փ 

Գէճսըտ/ 241՜—2՜փ Նՠջ՜թճսդզսձ/242՝—4՜փ § ՜—

ի՝/266՝—322՝փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՆԱԽԱԳԱՂԱՓԱՐ 0ՐԻՆԱԿԻ 

323՝ Դ՜ջլՠ՜է հզղՠոնզտ զ Քջզոպճո ՠս ազո՚ 

ապ՜ջե՜ձՠ՜է կՠխո՜ձՠջժ ճ՞զո աձճս՜ոպո` Յճչի՜ձ 

Եագձժ՜հՠռզ ոյ՜ո՜սճջ ՝՜ձզ, ճջ ի՜ջՠ՜է ռ՜ձժճսդՠ-

՜կ՝ ոզջճհ զ վ՜վ՜ք ոճջզձ, ՞ջՠռզ զկճչ զոժ պըՠխթ 

կ՜պ՜կ՝ո զ կըզդ՜ջճսդզսձ չղպ՜ռՠ՜է իճ՞սճհ զկճհ ՠս 

զ չ՜ջե ժջդճսդՠ՜ձ ՠջժ՜ոբջ ՜ձլզձ ՝՜ձ՜ոզջզ ՠս զ 

հզղ՜պ՜ժ ՜ջլ՜ձզ իճ՞սճհ զկճհ ՠս ՜կՠձ՜հձ ձ՜ըձՠ՜ռ 

վճըՠռՠէճռ զ Քջզոպճո, ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռ ՠս ի՜-

կ՜սջբձ ՜կՠձ՜հձ ՠջ՜ըպ՜սճջ՜ռ, իճ՞ՠսճջ՜ռ ՠս կ՜ջկ-

ձ՜սճջ՜ռ, ազ ՠս ՟ճստ հզղՠոնզտ զ Քջզոպճոբ Աոպճսթճհ 

հճսոճհձ կՠջճհ օջիձՠէճհձ հ՜սզպՠ՜ձոփ Գջՠռ՜ս զ 

դճս[զձ] ՉԾԵ(1305), զ տո՜ձ ՠս զձձ կ՜ջպզ ՜կոճհփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

Ոչ գձդՠջռճխտ պ՜շզո ՠս ՜ոպճս՜թ՜հզձ կ՜ջա՜-

ջ՜ձզո, հզղՠոնզտ աՠխժՠէզ ՞ջզմո՚ Փզէզյյճո, ձ՜ՠս աթ-

ձօխոձ կՠջ// (221՜) ՠս աՠխ՝՜ջոձ, աիճ՞ՠսճջոձ, ճջ Բ՜-

ձզձ ՠձ յ՜պծ՜շ թձձ՟ՠ՜ձ, ճջ թձ՜ձ ակՠա հՠջժձ իճ՞ՠ-

սճջ ՠս ակ՜ջկձճհձ գոպ ՜ջՠ՜ձ վճը՜ձճջ՟ճսդՠ՜ձ ՠս 

՜ա՞՜ժռճսդՠ՜ձ: Ես ա՜հո հզղճսկձ ՜շ՜նզ ոըջ՜էզ ՠս 

կՠթ ըճջիջ՟ճհձ, ՠս ՟ճստ հզղօխտ՟ ակՠա ոՠշձ ոջպզս ՠս 



 

ժ՜պ՜ջՠ՜է ժ՜կօտ հզղՠ՜է էզնզտ զ ձճհձ զ ձկ՜ձբ ՜շ ճջ 

ՠս ակՠա հզղ՜պ՜ժբտ ի՜ձ՟զոզ, ճջ ՠս զ լբձն ՠս զ կբձն 

՜ձ՟՜՟՜ջ վ՜շ՜՝՜ձզ րջիձՠ՜էձ զ ՝ձ՜սոփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 3՝, 323՝ (լճս՜լՠս, նձնճս՜թ)փ 
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ԹԵՐԹ՚ 309. մ՞ջճս՜թ՚ 250՜, 253՜՝, 302՜—3՜փ ՊՐԱԿ՚ 
Ա—ԻԲ 12(Ա 1, ԻԲ 11) — Ա—Ե 12(Դ 10, Ե 11)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, 
էճսո՜՞թՠջճչ ՠս էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 20,3 × 15փ ԳՐՈՒ-
ԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձ՚ 1՜—301՝, ՠջժոզսձ՚ 304՜—9՜փ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ 
ՏՈՂ՚ 27փ ԿԱԶՄ՚ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ո-
պ՜շգ՚ ոյզպ՜ժ ժպ՜ս, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Վ՜ջտ Ս՜չչ՜ 0թՠ՜էզ (ոէ՜չճ-
ձՠջբձ) ԺԲ ՟.փ 1(Ա) — 1(Բ), ոպ՜ռճս՜թ գձ՟է՜հձ՜ժզ ի՜պճս՜թ 1 
դՠջդզ գձ՟ՠջժ՜հձ՜ժզ ի՜պճսկզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձփ Վՠջթ՜-
ձճսկգ՚ Е. Э. Гранстрем, Отрывки славяно-русскин 
пергаменнын рукописей в собрании Матенадарана в 
Ереване – ―Труды отдела древнерусской литератыры‖, т. 
М-Л, 1358, с. 619-623, պՠՙո «Բ՜ձ՝ՠջ Մ՜պՠձ՜՟՜ջ՜ձզ», N 6, 
1962, բն 236: 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ՜շ՜նզձ յջ՜ժզռ կՠժ դՠջդ բ յ՜ի-
յ՜ձչ՜թ, պՠխ—պՠխ ռՠռ՜ժՠջ: Կ՜ակզ իզկտգ տ՜հտ՜հճս՜թ, ժ՜-
ղզձ` ռՠռ՜ժՠջ, կ՜ղճս՜թ, տՠջթճս՜թ, դզժճսձտգ՚ յ՜պշճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1. 1՜—5՜ [Գջզ՞ճջզ Եշ՜կՠթզ ՠս տ՜ն իշՠպճ-

ջզ ՠս զկ՜ոպ՜ոզջզ ՜ղ՜ժՠջպզ Յճչի՜ձձճս Ոջճպ-
ձՠռսճհ կ՜ժ՜ձճսձ Կ՜ըՠէճհձ զ ոբջձ Յզոճսոզ ՠս հզխլ 
՝՜խլ՜ձ՜յ ՝՜ձ՜ոբջ ՜ձլ՜ձռ ձճջզձ ՜ղ՜ժՠջպ՜ռ 

՜ջ՜ջՠ՜է Լճսթճսկձ ի՜կ՜շրպ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձ Ասՠպ՜-
ջ՜ձզձ Յճչի՜ձձճս 

Տՠո լՠշ. 1294, 215՜—386՝. 1.1՜—5՜ (ոժ. 

դ՜վճս՜թ. /// ՟եճս՜ջզձտ ՠձ, տ՜ձզ ՜շ՜սՠէ ՝՜ձտ 

՜ոպճս՜թ՜հզձտ...): 2. ՜/5՜—130՜: ՝/130՜—181՜: 

՞/181՜—249՝: 

Բ. 221՜—49՝ Յճի՜ձձճս Ոջճպձՠռճհձ բ — [Բ՜ձ.] 

Յ՜շ՜ն տ՜ձ ապօձ Զ՜պժզձ ոզջՠ՜ռ (Յճչի. ԺԳ 1)փ 

[Մՠժձճսդ.] Աոպզ ճսո՜ձզկտ, ազ ձ՜ը յ՜ջպ բ ըճոպճ-

չ՜ձճսդՠ՜կ՝ ոջ՝զէ... 

Գ. [Բ՜ձտ ՟՜չ՜ձ՜՝՜ձ՜ժ՜ձտ] 
1. 254՜—81՝ Թճսխդ պՠ՜շձ Գջզ՞ճջզոզ ժ՜դճ-

խզժճոզ Հ՜հճռ ՞ջՠ՜է ՠխ՝՜սջ ձճջզձ՚ Նՠջոզոզ ՠյզո-
ժճյճոզ իջ՜կ՜ձ՜ս ձճջճսձ զ Մզն՜՞ՠպո Աոճջսճռ 
Յ՜կ՜հտ ժճմՠռՠ՜է ձ՜ի՜ձ՞զձ, հ՜խ՜՞ո ճջ ՜ձ՟ կՠջճհ 
՜ա՞զո տ՜ի՜ձ՜հզռ ի՜ժ՜շ՜ժ՜՝՜ձՠէճհ ՜ձկպ՜-
՝՜ջ գձ՟ կզկՠ՜ձո ճկ՜ձռ ՜ոՠէ ա՜ոպճս՜թճսդՠ՜ձ 
՝ձճսդզսձ մ՜ջմ՜ջՠ՜է ՠս կՠշՠ՜է գձ՟ կ՜ջկձճհձ ՠս 
ճկ՜ձռ՚ ակ՜ջկզձձ կզ՜հձ ՠս հճկ՜ձռ ՟՜ջլՠ՜է գձ՟ճս-
ձՠէզ էզձՠէ ակ՜պ՜խ ՠս ճկ՜ձռ ՜ջի՜կ՜ջՠէզ ՠս ՜հէտ, 
դբ. ՟ջ՜ըպձ զկ՜ձ՜էզ բ ՠս կզ՜հձ ՜սջզձ՜ժ՜ս ՜ո՜-
ռՠ՜է, ՜հէ ճմ ծղկ՜ջզպ բճսդզսձ ՠս ՜հէՠսո հ՜հոյզոՠ-
՜ռ զ ըձ՟ջճհ ճսկՠկձ ՜ոպճս՜թ՜ոզջզ Աշզսթ ժճմՠռՠ-

էճհ զղը՜ձզ, Թէժճսջ՜ձձ ՜ս՜ձզ — Թՠյբպ ՠս պբջճս-

ձ՜ժ՜ձ իջ՜կ՜ձձ հճջ՟ճջբ ակ՜ջ՟զժ տձձՠէ ա՞զջո... 

2. 281՝—97՝ Թճսխդ Նՠջոբոզ ՜ջտՠյզոժճյճոզ 

Կզէզժՠռսճհ Տ՜ջոճձզ յ՜պ՜ոը՜ձզ Յճսո՜ժ՜ձձ ՜ջ-
՞ՠէ՜ժ՜ձ ծ՞ձ՜սճջզ ՠս Մՠթձ Աձպզճտ հճջճսկ էճսթ՜ձբ 
աՀ՜ջռճսկձ ժխՠջզժճո՜ռձ Աձպզճտճս ՠս չ՜ոձ ճջ զ 
Հ՜հտ ՜ոպճս՜թ՜հզձ ղձճջիզ ծղկ՜ջպճսդՠ՜ձ զ չՠջ՜հ 
տ՜ի՜ձ՜հ՜ժ՜ձ ժ՜ջ՞զ ՠս եճխճչջ՟՜ժ՜ձ՜ռ ճսխզխ 
ի՜ս՜պճչձ ճջ զ Քջզոպճո — Գզջ տճհճհ յ՜պճս՜ժ՜-

ձճսդՠ՜ձ՟ ՠջ՜ձՠէզ ՜հջ՟ Աոպճսթճհ... 

3. 297՝—8՜ Կ՜ջ՞՜սճջճսդզսձ ոճսջ՝ ՠս ճսխխ՜-

վ՜շ ի՜ս՜պճհ Հ՜հ՜ոպ՜ձ ՠժՠխՠռճհ ճջճչ հ՜կրդ 
՜շձբ աիՠջլճս՜թո — Յ՜շ՜ն տ՜ձ ա՜կՠձ՜հձ պճսջ ձճ-

ռ՜ յ՜պ՜ոը՜ձզ... 

4. 298՜—9՝ Տՠ՜շձ Նՠջոբոզ Կէ՜հՠռճհ Թճսխդ զ 

Կճոպ՜ձ՟ձճսյ՜սխզո ՜շ ճկձ Պ՜սխճո տ՜ի՜ձ՜հ 
Հ՜հժ՜աձզ զ Տ՜ջոճձբ Կզէզժՠռճռ, ճջ ՞ձ՜ռՠ՜է բջ 
՜ձ՟ Հճշճկ՜ռՠ՜է ՠս ՝՜կ՝՜ոբջ ա՜ա՞ո կՠջ զ ե՜-
կ՜ձ՜ժո Կզջ Մ՜ձճսզէզ դ՜՞՜սճջզձ, հճջե՜կ ի՜ձ-
՟ՠջլՠ՜է բզձ կզ՜՝՜ձՠէ Հ՜հտ ՠս Յճհձտ ՠս ձ՜ ՞ջՠ՜ռ 
՜շ Տբջ Նՠջոբո ՠս զ կՠխո ՠխՠս զսջճհ չձ՜ոճսձ — 

ԶՊ՜սխճոզ ի՜կ՜ձ՜սձ չՠիզձ ՠս տ՜խ՜տ՜ժռզ... 

5. 299՝—300՜ Սճժջ՜պ՜հ չ՜ոձ Ք՜խժՠ՟ճձզ 

եճխճչճհձ — Սճժջ՜պ յ՜պկ՜՞զջ ՞ջբ ՜հոյբո. Յՠպ 

չ՜ղծ՜ձՠէճհձ Պջճժխզ... Հ՜հտ ՠս Վզջտ զ կզ՜ոզձ եճխճ-

չՠ՜էտ ձաճչՠռզձ աեճխճչձ Ք՜խժՠ՟ճչձզ իջ՜կ՜ձ՜ս 

Զՠձճձզ ժ՜հոՠջ զ ԽԳ դճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձձ Հճշճկճռփ 

6. 300՜—1՝ Ս՜ժո կզ՜սճջճսդՠ՜ձ ՝ձճսդՠ՜ձռձ 

Քջզոպճոզ — Խճոպճչ՜ձզկտ հՠջժճսռ ՝ձճսդՠ՜ձռձ 

կզ՜ռՠ՜է ՠս վճտջ ՝ձճսդզսձ... ճջյբո ՜շ՜տՠ՜է ՜ոբ. 

ՠխզռզ ՜կՠձ՜հձ հ՜կՠձ՜հձզփ 

Դ. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձ ԺԸ ՟.] 
1. 250՝—2՝ [Գջ՜շ՜նտ] — Ասջիձՠ՜է բ Աոպճս՜թ, 

՜սջիձՠ՜է բ ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդզսձձ, պ՜հ ՜ղը՜ջ-

իզո ը՜խ՜խճսդզսձ...փ  

2. 303՝ [Ոպ՜ձ՜սճջ] — Ի ծղկ՜ջզպ ոզջճսձ ոզջՠ-

ռՠ՜է / Ես զ ոբջ ձճջզձ ի՜ոպ՜պՠ՜է... 

3. 304՜—9՜ [Ք՜ջճա] — (ոժ. դՠջզ) ///՜ձդզստ զ 

կ՜ջկձճհ, զոժ զ ՞ջճռ՚ չ՜ջ՟՜յՠպճսդզսձտ, ժՠ՜ձտ իճ-

՞ճռ...  

4. 309՝ Ք՜ջճա ըճոպճչ՜ձճսդՠ՜ձ — Պ՜պ-

ջ՜ոպ ՜ջ՜ջբտ ած՜ձ՜յ՜ջիո Տՠ՜շձ, ՜ոբ Ասՠպ՜ջ՜ձ: 

Ըոպ 0՞ճոպզձճոզ կՠխտձ, դբ կՠթ զռբ... ճջ բ դՠջզ, ազ 



ճմ ճտ ժ՜ջբ ժ՜պ՜ջՠէ՜յբո ՜յ՜ղը՜ջՠէ /// (ղ՜ջ. դՠ-

ջզ)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

5՝, 301՝ Տբջ Կ՜ջ՜յՠպզո բ. 1707փ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ Պ՜պ՜շզժ յ՜իյ՜ձ՜ժ Ա՝ դշմձ՜-

՞զջ: 302՜ Մՠխ՜ Տբջ, կՠխ՜հ/, Աձժՠ՜է ՠխժՠէճհո ՞ը՟՜հփ 
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 ՌՃԿԹ — 1720 

ԳՐԻՉ՚ Խ՜մ՜պճսջ ՠջբռ, ՜ձ՜ձճսձտփ 
ԹԵՐԹ՚ 280+1 (ժջժ. 1). մ՞ջճս՜թ՚ 1՜՟, 4՝—5՝, 275՜—9՝փ 

ՊՐԱԿ՚ 1×6+Ա—ԻԳ×12(ԺԹ, ԻԱ, ԻԳ 10, Ի, ԻԲ 14)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, 
էճսո՜՞թՠջճչ, էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 20,3 × 14,5փ ԳՐՈՒ-
ԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 29—30փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ 
ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ ոպճս՜ջ՜դճսխդ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդփ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. դՠջդՠջգ պՠխ—պՠխ ըճձ՜սճսդզսձ պՠ-
ո՜թ, ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջ, ռՠռ՜ժՠջփ Կ՜ակգ՚ տՠջթճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 2՜—4՜ [Յ՜խ՜՞ո ՜շ՜տզձճսդՠ՜ձ] 

՜. 3՜ Յ՜խ՜՞ո ՜շ՜նզ ՞էըճհձ, ճջ ՜ոբ — Եդբ 

ի՜ձռբո այ՜պճս՜ժ՜ձձ հ՜ձ՜ջ՞բձ... 

՝. 2՜՝ Յ՜խ՜՞ո ճսջ՜ըճսդՠ՜ձ ՜շ՜տզձճս-

դՠ՜ձ, ճջ զ չՠջ բ տ՜ձ ՜կՠձ՜հձ ճսջ՜ըճսդզսձ ՜ղ-
ը՜ջիզո — Սջպզ ՝ՠջժջՠռճ ՠջՠոտ աճս՜ջդ... 

՞. 2՝—4՜ Յ՜խ՜՞ո յ՜պծ՜շ՜ռ ճսջ՜ըճս-

դՠ՜ձռ ՜շ՜տզձճսդՠ՜ձ, ճջ ՜ոբ — Պ՜ջթՠոռզձ 

ոճսջ՝տձ վ՜շօտ ՠս ռձթ՜ոռՠձ... 

Բ.  6՜—19՜ Գջզ՞ճջզ հԵշ՜կՠթզ ՠս տ՜ն իշՠպճ-

ջզ ՠս զկ՜ոպճսձ ՜ղ՜ժՠջպզ Յճի՜ձձճս հՈջճպձՠռճհ 
կ՜ժ՜ձճսձ Կ՜ըՠէճհձ զ ոբջձ Յզոճսոզ, զ հզխլ ՝՜խ-

լ՜ձ՜ռ ձճջզձ հ՜ղ՜ժՠջպ՜ռ ՜ջ՜ջՠ՜է Լճսթճսկձ ի՜-
կ՜շ՜սպ. հԱշ՜ն՜՝՜ձ հԱսՠպ՜ջ՜ձզձ Յճի՜ձձճս  

Տՠո լՠշ. 1294, 215՜—386՝: 1/6՜—19՜: 2. 

՜/19՜—110՝: ՝/110՝—212՜: ՞/212՜—49՝: 

Գ. 249՝—274՝ Յօի՜ձձճս Ոջճպձՠռճհձ բ — 

[Բ՜ձ.] Յ՜շ՜ն տ՜ձ ապօձ Զ՜պժզձ ոճսջ՝ (Յճչի. ԺԳ 1): 

[Մՠժձճսդ.] Աոպզ ճսո՜ձզկտ, ազ ձ՜ը յ՜ջպ բ 

ըճոպճչ՜ձճսդՠ՜կ՝ ոջ՝զէ... հ՜պճսժ ՜ձճս՜կ՝ զսջճչ. 

ՠս Քջզոպճոզ Աոպճսթճհձ կՠջճհ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո հ՜-

սզպՠձզռ, ՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

274՝ Գջՠռՠ՜է ՠխՠս ա՜հո տ՜ձզ պՠպջո լՠշ՜կ՝ 

կՠխկ՜ո՜թ ՠս ՜ձյզպ՜ձ Խ՜մ՜պճսջ մձմզձ զջզռճսժբո 

դւզձ Հ՜հճռ բջ Ճ ՜սՠէզ ԹԱԳ, ՠս բ ՞զջձ ՜հձ ճջ ՝՜ձ՜էզ 

բջ (ՌՃԿԹ — 1720) ՠս Հճշճկճռ ՜կզոձ կ՜հզո բջ, ճջ 

թջՠռզ. ՜հէ ՝՜ս բփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 6՜ Պՠպջճո չ՜ջ՟՜յՠպ, ՌՃԿԶ 

(1717 դ.)փ 274՝ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Յճչոբվ չ՜ջ՟՜-

յՠպ (ԺԸ ՟.)փ 

ԳՐՉՆԱՓՈՐՁ՚ 4՜ Իոժ ճջ ճմ գկյբփ 

1353 
Գ Ր Ի Գ Ո Ր  Տ Ա Թ Ե Ւ Ա Ց Ի   

Լ Ո Ւ Ծ Մ Ո Ւ Ն Ք  Յ Ո Վ Հ Ա Ն Ն Ո Ւ  Ա Ւ Ե Տ Ա Ր Ա Ն Ի  
 ԺԷ — XVII 

ԹԵՐԹ՚ 264. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜, 264՜՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԻԳ×12(ԺԴ 10, 
ԺԵ 11, ԻԳ 3)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 19×13,8փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠ-
ջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 27—31փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջ-
կզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժպ՜սփ 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 2՜, 15՜, 
220՝փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմ-
ձ՜՞զջ, ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜յճհպ, ժ՜ջկզջ, ոՠսփ 

ՊԱՏԱՌԻԿ —ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճսփ Ժ—
ԺԱ ՟՟.փ 1(Ա) ոժա՝զռ. ոպ՜ռճս՜թ 1 դՠջդզ գձ՟է՜հձ՜ժզ ՠս գձ՟ՠջ-
ժ՜հձ՜ժզ ի՜պճսկզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ՝ճէճջ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜-
՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ Ա՜՝ «///[Դզսջզձ զռբ ՠջժձզռ ՠս ՠջժ]ջզ ՜ձռ՜ձՠէ... 
ճմ ի՜հջ Ա՝ջ՜ի՜կ///» (ԺԶ 17—30)փ  

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. պՠխ—պՠխ ռՠռ՜ժՠջ, ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջփ 
Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ տՠջթճս՜թփ 

 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 1՝—14՝ Գջզ՞ճջզ Եշ՜կՠթզ ՠս տ՜ն իշՠպճջզ 

ՠս զկ՜ոպ՜ոզջզ ՜ղ՜ժՠջպզ Յճի՜ձձճս Ոջճպձՠռճհ 
կ՜ժ՜ձճսձ Կ՜ըՠէսճհձ զ ոբջձ Յզոճսոզ, զ հզխլ ՝՜խ-
լ՜ձ՜ռ ՝՜ձ՜ոբջ ՜ձլ՜ձռ ձճջզձ ՜ղ՜ժՠջպ՜ռ ՜ջ՜-
ջՠ՜է. Լճսթճսկձ ի՜կ՜շ՜սպ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձ Ասՠպ՜ջ՜-
ձզձ . 

Տՠո լՠշ. 1294, 215՜—386՝: 1/1՝—14՝: 2.՜/14՝—

111՝: ՝/111՝—220՝: ՞/220՝—263՝: 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 2՜ (նձնճս՜թ), 263՝ (պ՜ջ՝ՠջ, 

նձնճս՜թ)փ 
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Լ Ո Ւ Ծ Մ Ո Ւ Ն Ք  Յ Ո Վ Հ Ա Ն Ն Ո Ւ  Ա Ւ Ե Տ Ա Ր Ա Ն Ի  
Տջ՜յզաճձ ՌԾԷ — 1608 

ԳՐԻՉ՚ Սջ՜յզճձ ոջժ. Բ՜՝ՠջդ՜ռզփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Մզձ՜ո ջ՜-
՝ճսձ՜յՠպփ 

 

ԹԵՐԹ՚ 204. մ՞ջճս՜թ՚ 2՜՝, 202՜՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԺԷ×12փ 
ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 19,3×14փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ 
՝ճէճջ՞զջ, ձրպջ՞զջ՚ 200՝—2՝փ ՏՈՂ՚ 27փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ 
ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ 
ժպ՜սփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ճ՜ղճռփ ԺԱ—ԺԲ ՟՟.փ 2(Ա—Բ) 
— 2(Գ—Դ), ոպ՜ռճս՜թ ՝՜ռճս՜թ դՠջդՠջզ գձ՟է՜հձ՜ժզ ի՜պճս-
կզռ ՠս գձ՟ՠջժ՜հձ՜ժզ ՠաջ՜ի՜պճսկզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ՝ճ-
էճջ՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ Կ՜ջ՟՜է Բ՝—Գ՜—Դ՜—Ա՜ «/// ժղշճջ-
՟՜ստփ Ո՛ ՞զպ՜ռ գակզպո Տՠ՜շձ, ՠս ճ՛չ ՠխՠս ձկ՜ ըճջիջ՟՜-
ժզռ... Աջ՟, ՜ս՜ոզժ իզձ՞ ՜հէ ՠսո տ՜ձտ՜ջ (զ կզնզձ էճսո՜ձռո՚ 
«պ՜խ՜ձ՟») զ չՠջ՜հ ղ՜իՠռ՜փ Աոբ ռձ՜ Տբջ///»փ (Եո՜հզ Խ 12—
17, Մպդ. ԻԴ 3—ԻԵ 21)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ժ՜ակգ՚ տՠջթճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1՜ [Բ՜ձտ պճկ՜ջ՜ժ՜ձտ զ ՝՜ձձ] Զզ՛ձմ բ ճջ 

՜ո՜ռ Քջզոպճո հԱսՠպ՜ջ՜ձզձ, դբ. Ահէ ՠսո մճջտ ՜-
կզոտ ՠձ ՠս իճսձլտ ՞՜ձ — Իոժ ՞զպՠէզ բ ազ զ պ՜ջսճնձ 

հ՜սՠէճս զ էճսոձճհձ հգձդ՜ռո...  

Բ. 13՜—198՜ Հ՜կ՜շրպ կՠժձճսդզսձ Ասՠպ՜-

ջ՜ձզձ Յճչի՜ձձճս ձճջզձ Գջզ՞ճջզ՚ Յճչի՜ձձճս Ո-
ջճպձՠռճհ ի՜ս՜տՠ՜է զ իզձ ՠս զ ձճջ դ՜ջ՞կ՜ձմ՜ռ զ 
ըձ՟ջճհ ի՜կ՜ղճսձմ ՜ղ՜ժՠջպ՜ռ 

Տՠո լՠշ. 1294, 215՜—386՝: 1/3՜—13՜: 2. ՜/13՝—

82՝: ՝/83՜—161՜: ՞/161՝—98՜: 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

198՝ Փ՜շտ...փ Ոջճհ իջ՜կ՜ձ՜սձ ղ՜ջեզձ բ՜ժտո 

՜կՠձ՜հձ գոպ ո՜իկ՜ձզձ զսջճռ ՠս գոպ ժ՜ջ՞զ, կ՜ձ՜-

ս՜ձ՟՚ ՝՜ձ՜ժ՜ձո ՜հո կ՜ջ՟ժ՜հզձո պՠո՜ժզ, ճջ բ յ՜-

պճսՠ՜է ի՜ձծ՜ջճչ ՠս զկ՜ոպճսդՠ՜կ՝, ճջճչ ա՝ձ՜սճ-

ջ՜ժ՜ձ ղ՜ջեճսկձ զկ՜ոպ՜ոզջ՜յբո ՞զպբ հօջզձՠէ ՜ո-

պճս՜թ՜հզձ ոզջճչձ գխՠջլՠ՜էփ Վ՜ոձազ, ճջճսկ ՠս ՝՜խ-

լ՜, ձկզձ ի՜ո՜ձՠէ ն՜ձ՜, ազ ՝ճսշձ բ տ՜ձ ակ՜ի ոբջ, 

կ՜ձ՜ս՜ձ՟, հճջեճսկ ՜թզռբ պ՜ջվճսկձ վ՜վ՜տ՜ձ՜ռձ, 

ՠս հճմզձմ ժ՜ոՠռճսռ՜ձբ հ՜ոպճս՜թ՜հձճհձ, ճջճհ հճհե 

ոզջճչ վ՜վ՜ք՜ձրտ ռ՜ձժ՜ռճխ ՠխՠս հ՜հոկ հճ՞ՠէզռ 

պ՜շզռ ՠս թ՜խժ՜սբպ ՝ճսջ՜ոպ՜ձզո` ՠջզռո ՠջ՜ձՠ՜է 

պզՠաՠջ՜էճհո Մզձ՜ո տ՜ն իշՠպճջձ: Ոջ ՠպ ՞ջՠէ աո՜ 

զսջ հզղ՜պ՜ժ հ՜սզպՠձ՜ժ՜ձ զ չ՜հՠէճսկձ ՜ձլզձ զսջճհ 

ՠս զ չ՜ջե ժջդճսդՠ՜ձ ՜ղ՜ժՠջպՠ՜է կ՜ձժ՜ձռ զսջճռ, 

աճջ Տբջ Աոպճս՜թ չ՜հՠէՠէ պ՜ռբ ՝՜ակՠջ՜կ ժՠ՜ձրտ ՠս 

հ՜կՠջ՜կ ե՜կ՜ձ՜ժրտ: Մզղպ ՜ջ՜թՠ՜է զ՝ջՠս աեջ՜-

ն՜ձ կՠխճս զ ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՝ճսջ՜ոպ՜ձո եճխճչՠէ 

աթ՜խզժո զկ՜ոպզռ ՠս տ՜խռջ՜ռճսռ՜ձՠէ ատզկո կպ՜ռ 

վ՜վ՜՞ճխ՜ռ Բ՜ձզձ ժՠձ՜ռ, ճջ եճխճչՠ՜է ժ՜ձ զսջճս-

կձ ի՜կ՜էո՜ջ՜ձզ, ՠս թ՜ջ՜սզ ՠձ Բ՜ձզձ ժՠձ՜ռ ՜շ՜-

պ՜՝ճսը Հճ՞զձ Աոպճս՜թ ՜ձոյ՜շ յ՜իՠոռբ 

ա՜խ՝զսջո ՜հո. ՜կբձփ  

Աջ՟, ՠխՠս աջ՜ս ՞ջմճսդՠ՜ձ ոճջ՜ զ դճս՜ժ՜ձճս-

դՠ՜ձո Հ՜հճռ Ռ ՠս ԾԷ (1608), լՠշ՜կ՝ վցճսձ ՠս 

՜ձ՜ջիՠոպ ՞ջմզ՚ Սջ՜յզճձ ո՜ջժ՜ս՜՞զ Բ՜՝ՠջդ՜ռճհ, 

զ տ՜խ՜տձ Պ՜ձպճո, ճջ բ Տջ՜յզաճձ, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս 

Սճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թձզձ, ճջ Չ՜ջը՜վ՜ձ ժճմզ, հ՜շ՜ն-

ձճջ՟ճսդՠ՜ձ ճսըպզո ՠս չՠջ՜՟զպճխզ ՜հոկ//(199՜)-

ձ՜ի՜ձ՞զ` պբջ Յ՜ժճ՝ ՜ջտՠյզոժճյճոզ ՠս ոճսջ՝ 

՞ջճռո ոպ՜ռճխզ՚ պբջ Մզձ՜ո տ՜ն ջ՜՝ճսձ՜յՠպզ, ճջ 

բ ՜հեկ ժջժզձ էճսո՜պճս Հ՜հժ՜աՠ՜ձ ոՠշզռ ՠս ձճջճ՞ 

Լճսո՜սճջզմ, ճջ վ՜հէբ ՠջժձ՜ձկ՜ձ զ կբն ՜ոպՠխ՜վ՜հէ 

՝՜ակճսդՠ՜ձ ժջօձ՜սճջ՜ռ...: Աջ՟, ՠս ՠո, ՜ձյզպ՜ձ 

իճխո ՠս կճըզջո թ՜շ՜հ թ՜շ՜հզռ Տՠ՜շձ կՠջճհ Յզոճս-

ոզ Քջզոպճոզ՚ Մզձ՜ո չ՜ջ՟՜յՠպո, ճջ չ՜խճսռ իՠպբ 

վ՜վ՜՞բզ ՜հո ոճսջ՝ թ՜խժ՜սբպ ՝ճսջ՜ոպ՜ձզո յ՜ջ-

՞ՠսՠռ աո՜ կՠա Աոպճս՜թ Սճսջ՝ Հճ՞զձ, ճջ ՟՜ո ՜ո՜-

ռ՜տ ՠս արջզձ՜ժո ՞ջՠէ պճս՜տ հզղ՜պ՜ժ կՠա ՠս ՜կՠ-

ձ՜հձ ՠջ՜ըպ՜սճջ՜ռ կՠջփ Ոչ ՟ճստ էճսոՠջ՜կզռ ՠս 

ըճսկ՝տ ոջ՝՜ա՜ձզռ, ճջտ յ՜պ՜իզտ ՜հոկ պ՜շզո գձ-

դՠշձՠէճչ ժ՜կ րջզձ՜ժՠէճչ, հզղՠոնզտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ ՜-

խօդո լՠջ ակՠխօտ յ՜ղ՜ջՠ՜է ճ՞զոփ Ես աթձօխոձ զկ, 

աի՜հջձ զկ՚ Նՠջոբոձ ՠս ակ՜հջձ զկ՚ աՍ՜էմճստձ ՠս ա՜կՠ-

ձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջոձ ՜հէՠս ՜ոպճս՜թ՜՞ճսդ թձրխձ 

զկ, ա՝՜ակՠջ՜ըպ աճսոճսռզմձ զկ՚ ապՠ՜շձ պբջ Յճչ-

ի՜ձձբո ժ՜դճխզժճոձ, ա՜ջ՟՜ջՠ՜է ՜կՠձ՜հձ ՜շ՜տզ-

ձճսդՠ՜կ՝ ՠս զկ՜ոպճսդՠ՜կ՝ զէզձ ՠս աղձճջիճխ օջզձ՜-

ժզո` աԱկ՜ոզ՜հզ Սպՠվ՜ձձճոձփ Ոջ ՠս լՠա հզղճխ՜ռ՟ 

ՠս կՠա հզղՠռՠէճռո ՜շի՜ո՜ջ՜ժ ճխճջկՠոռզ Քջզոպճո 

Աոպճս՜թ կՠջ զ պզՠաՠջ՜ժ՜ձ ՜իՠխ ՜պզձ.... ՜կբձփ 

Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ ՜խրդո լՠջ աթ՜խժՠ՜է 

թՠջճսձզձ ՠս ազկ՜ոպճսդՠ՜կ՝ ՜էՠսճջՠ՜էձ՚ աԵջաձժ՜-

ռզ//(199՝) կ՜իպՠոզ ըճծ՜հ Գջզ՞ճջձ ՠս ազսջ ՟ՠշ՜-

՝ճսոզժ ճջ՟զձ՚ աՆզժճխ՜հճոձ, աճջ Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ զ 

ըճջզձ թՠջճսդՠ՜ձ ի՜ոճսռ՜ձբ, ճջ ՝՜աճսկ ՜ղը՜պ՜-

ձօտ օ՞ձճսդզսձ պ՜ կՠա ոճսջ՝ ՞ջճռո, ՠդբ ժՠջ՜ժջօտ ՠս 

գկյՠէօտ ՠս զ չՠջնձ ակպ՜ս բ՜թ ա՝՜ձ կ՜ջ՞՜ջբզձ, ճջ 

՜ոբ, ՠդբ. Եջ՜ձզ ճջ ճսձզռզ ա՜ս՜ժ զ Սզճձ: Հ՜ձՠ՜է ՠպ 

ա՞զձ ՞ըջճռո ՠս ՠպ զ լՠշո կՠջ հզղ՜պ՜ժ զսջ իճ՞ճհձ ՠս 

՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռձ, աճջ Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ 

՞ջՠոռբ ա՜ձճսձձ զսջ զ ՟յջճսդզսձ ժՠձ՜ռձ. ՜կբձփ 

Փ՜շտ ՠս ՞ճիճսդզսձ ա՜ջե՜ձ՜՞ճջթզձ Աոպճսթճհ, 

ճջ հ՜հոկ ՜կզ ՜ջ՜ջ կՠթ ոտ՜ձմՠէ՜՞ճջթ արջճսդզսձ, ճջ 

գձժՠ՜ռ ա՜կ՝՜ջպ՜ս՜ձձ ՠս աըճձ՜ջիձ ՝՜ջլջ՜ռճհռ, 

գոպ ՜հձկ, դբ. Հաօջ՜ռ ՜խՠխճսձտ դճսէ՜ոռՠձ ՠս պժ՜ջտ 

չ՜շՠռ՜ձ աօջճսդՠ՜կ՝ (զ էճսո՜ձռո, ՜հէ լՠշտ. Չբ հ՜ջ-

կ՜ջ չժ՜հճսդզսձ՟ զ չՠջ՜ ՜ձի՜ս՜պճռ)փ Ոջ ՠս ՜ա՟կ՜-

ձբ մ՜ջզձ ՝ձ՜ժ՜ջ՜ձձ ՝՜ձո՜ջժճսզձ, կՠթ ՞՜ա՜ձձ ՠս 



մ՜ջ չզղ՜յձ, ղճսձձ ժ՜պ՜խզ ՠս ՠջժջճջ՟ գՌ՜՝ո՜ժձ՚ 

յզխթձ Աէզ վ՜ղ՜ձ Ճ՜ձվ՜սէ՜պզձ ճջ՟զձ, ճջ եճխճ-

չՠ՜ռ ՝՜աճսկ աօջո ԿՌ (60 ի՜ա՜ջ) իՠպՠս՜ժ ո՜ժկ՜ձ 

ՠս տ՜ձ ա՜հո ՜սՠէզ ՠս ճմ յ՜ժ՜ո ազձւճջո լզ՜սճջ ՠս 

պզջՠ՜ռ ՝շձճսդՠ՜կ՝ ՠջժջզձ Տզ՝ՠջ՜հ, ճջ Հ՜է՜յ ՜-

ոզ ՠս ՝՜աճսկ տ՜խ՜տ՜ռ ՠս ՞ՠխօջբզռ ՜սՠջ բ՜թ: Զճջ 

դբ ՞ջբ՜տ կզ գոպ կզճնբ մբ ՝՜ս՜ժ՜ձ պ՜ձՠէ դխդճհ, ճջ 

ՠս զ ոճհձ մ՜ջտձ ՜յոպ՜կ՝ՠ՜էձ մ՜ջձ ՠս ե՜ձ՟ձ պ՜ո-

ձ՜յ՜պզժ տ՜ձ աո՜ յզխթ Թ՜սճսէձ ՠս ՠժՠ՜է ԺՌ (10 

ի՜ա՜ջ) իՠթՠէրտ զ հՠջժզջձ Կզէզժՠռճռ ՠս ՜շՠ՜է աԱ-

պ՜ձ՜հ, աԹ՜ջոզո, աՍզո, աՂ՜ջո, ՠս ՝՜աճսկ ՜սՠջ 

բ՜թ ՠս ԵՃ (500) ՜ջճս կ՜պ՜խ պխ՜հտ ՞ՠջզ պ՜ջ՜ս զ 

Ապ՜ձ՜հ: Ես ՜ձպզ ՟զկՠաէ զ չՠջ՜հ ՠջժջզձ Մ՜ջ՜ղճհ 

՜սՠջՠէճչ ՠս ՠժՠ՜է ի՜ո՜ս զ Սՠփ՜ոպզ՜հ//(200՜) ՠս 

՜ձդզ ՠժՠ՜է զ Եժՠխՠ՜ռ ՞՜ս՜շձ ՠս ՝՜աճսկ ՜սՠջ բ՜թ 

ՠջժզջո ՠս ՠջզռո, ճջ ՠս ոճչճջՠ՜է բջ յզխթ, ՜ջՠ՜ձճսջ-

՝ճսձ, ճջ դճւհէ ՠպ Աոպճս՜թ չ՜ոձ թճչ՜ռՠ՜է կՠխ՜ռ 

կՠջճռ ՠս ՜հէ ՝՜աճսկ ՜սՠջ բ՜թ ՜ղը՜ջիզ կզձմՠս զ կՠթ 

թճչՠաՠջձ Եվՠոճո զ Զկշզձփ Ես ՜ձպզ ՟՜ջլՠ՜է ՠժձ 

Իժճձզճձ զ Գ՜խ՜պզ՜հ զ Կ՜ոպ՜կճձզ ՠս ՜ձպզ զ 

Մՠթձ Պճձպճո՚ Տջ՜յբաո, ՠս ՜հջՠ՜ռ ատ՜խ՜տո ա՜հո 

ՠս ՞ձՠ՜ռ ժջժզձ զ Եջաձժ՜ձ: Զճջ Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ ճմ 

ժ՜կՠռ՜ս աժճջճսոպ կ՜ջ՟ժ՜ձ ՜հէ ՠպճսջ արջճսդզսձ 

՜հէՠս, ճջ Մճսջ՜՟ վ՜ղ՜հզձ, ճջ ՠժՠ՜է ՝՜աճսկ աօջօտ 

բ՜թձ ակՠթ ՞ճշճաձ աՃ՜ձվ՜սէ՜պզ ճջ՟զձ ՠս ՜ձըձ՜ 

ժճպճջՠ՜ռ ՠս ազձտձ վ՜ըոպ՜ժ՜ձ ՜ջ՜ջ ՠս ՜կՠձ՜հձ 

պ՜ձձ ՝ձ՜նզձն ՜ջ՜ջ ՠս ՜հէ ՝՜աճսկ ժճպճջո ՜ջ՜ջ զ 

հՠջժզջձ Տզ՝ՠջՠ՜հ ՠս ՜ձպզ ՠժՠ՜է ՟զկՠ՜ռ զ չՠջ՜հ 

մ՜ջզձ, ճջ Թ՜սճսէ ՜ոբզձ: Ես ՠժՠ՜է ՠի՜ո զ կՠթ ՟՜ղպձ 

Տ՜ջրձճհ ՠս ժճպճջՠ՜ռ աձճո՜ ՜ձըձ՜հ՜՝՜ջ, վ՜ը՜ռ 

աո՜ժ՜սո կզձմՠս զ Ղաէ՝՜ղձ ՠս զձտձ տ՜ն թՠջձ, ճջ Աո-

պճս՜թ աօջ՜ռճսռ, ձոպ՜ս զ կՠթ ՟՜ղպձ Բ՜՝ՠջ՟ճս ՠս 

աօջո ՜ջլ՜ժՠ՜ռ ՜հոջ ՠս ՜ձ՟ջ ՠս ա՝՜աճսկո ՞պՠ՜է զ 

՜յոպ՜կ՝ յ՜ջճձ՜ռձ ՠս վ՜ղ՜ձՠջճսձ, ՝ՠջՠ՜է ոճսջ 

ՠ՟ զ չՠջ՜հ ՠոյ՜ձ: Ես աճջ ՞պ՜ձբզձ, ՝ՠջբզձ ՠս ոյ՜-

ձբզձ ՠս ՜ջ՜ջ կՠթ ը՜խ՜խճսդզսձ զ չՠջ՜հ ՠջժջզփ Ես 

՟՜ջլ՜ս ը՜խ՜խճսդՠ՜կ՝ զ Սպ՜կյօէ ՜շ դ՜՞՜սճջձ 

զսջ՚ ոճսէդ՜ձ Աիկ՜՟զձ ՠս զսջ կՠթ չ՜ազջզձ՚ Մճսջ՜պ 

վ՜ղ՜հզձ. ՜կբձ (զ էճսո՜ձռ, ՜հէ լՠշտ. Քջզոպճո զձմ 

՝՜ձ ճսձզ ոճսէդ՜ձ Աիկՠպզձ իՠպ, ի՜հ ո՜աբձժ)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

200՝ Եձդ՜՟՜պճսդզսձ ՞ջճռ կ՜ոձ բ ՝՜ձ՜ժ՜ձճս-

դՠ՜ձ, ազջ՜կտ կ՜ո՜ձռ իՠպՠսզձ ՝ճէճջզձ ճջյՠո ՜ոՠձ 

ՠձդ՜՞ջճխտ ՜ջիՠոպզո ո՜ժո աՄ՜ժ՜ռճսդՠ՜ձ ռճսռ՜-

ձՠէճչ աժ՜պ՜ջՠէճսդզսձոփ Իոժ ճջտ ճմձ ՠձ ձՠջիկպ՜-

ռՠ՜էտ ՠս ճմ զոժ իկճսպտ. ՜հոզձտձ՚ ծ՜ձ՜մզձ զ ձ՜կ՜-

ժ՜ռ, ճջյբո թ՜շտ զ յպխճռ զսջճռ: Յ՜հպ ՠս ՜հո ՞զպ-

ձճռ տ՜նտ ՠս գկ՝ղ՜կ՜ջպտ զ ի՜ձ՟զոզ հ՜ոյ՜ջզազ տձ-

ձզ ճջյբո ճոժզ զ ՝ճչո ՠս կ՜ջ՟ձ զ ՝՜ձզռ ՠս զ ՞ճջթճռփ 

Աջ՟, ՜ը ՟ճս, ճչ գձդՠջռճխ ա՞ջմզո ՜ձչ՜չբջ 

չոպ՜իճսդզսձ, ճջ գոպ ՜ըճջե՜ժզ ոպ՜ռճխզ ՞ջճռո 

պ՜հ ա՞ճչ՜ո՜ձճսդզսձ կ՜ջ՟ՠէճսաճսդՠ՜կ՝ ՠս զսջ 

ոը՜է՜ձ՜ռձ կձ՜հ ճջյբո ա՜ձզկ՜հո, գոպ ճջճսկ ՠս 

ոպ՜ռճխձ զ չՠջ՜ հ՜սՠէճս յ՜ջթ՜ձո, դբ. Դ՜ո ՜ո՜ռզփ 

Բ՜հռ ՞զպՠէզ բ, ազ ժՠջյզս զձմ ճջ կՠխ՜՟ջզ ՞ջզմո, ազ 

՜ձժզջդ բ ՜ջիՠոպզձ, ճջ ՜կՠձՠսզկ՝ հգձդՠջռճս՜թճհ 

զսջճռ զձտձ իՠշ՜ռՠ՜է ժ՜հ ըճջդ՜յբո ճջյբո ոը՜է՜ձ-

տձ հ՜հպ ՜շձբ ազձտձ հգձթ՜ձզսջ պՠխզոո ՞ջճռո, ՜հ-

ոզձտձ՚ հզ՜ըձ՟ջճսդզսձտձ ՠս ձ՜ը՜՟ջճսդզսձտձ ՠս ՜-

շճ՞՜ձճսդզսձտձ ՠս ՝՜հձ գձ՟ ՝՜հզ ՠս ՝՜ձտ գձ՟ ՝՜ձո 

ղվճդՠ՜էտ ՠս ճկ՜ձռ ոժզա՝ձ զ ժ՜պ՜ջ՜թձ ձճհձ ՠս ՜ձ-

՟ջ՜՟՜ջլձփ Ես ՜հէ՜հէՠ՜է դզսջ՜յբո ա՜կՠձ՜հձ 

տՠջդճս՜թոձ, ճջյբո ահճհեձ՚ հճսե ՟ճհաձ՚ ՟ճսաձ, հ՜ո-

պճս՜թ՜հզձ՚ զ ՜ոպճս՜թ՜հզձ, ՜հջ զ պխ՜հճսդՠ՜ձ՚ ՜հ-

ջզ պխ՜հճսդՠ՜ձ, Պՠպջճոզ ղձճջիՠ՜ռ՚ Պՠպջճո զ ղձճջ-

իՠ՜ռ, ՜ձժզջտ՚ ՜ձժզջդ, ՟ձՠէզ կձ՜հ՚ ՟ձՠէ ըձ՜հ, հ՜հոկ 

զոժ բ ՝՜ձձ՚ հ՜հոկզժ ոժբ՝՜ձձ, յ՜ջպ բ զ ձկզձ ՜սճսջ՚ 

յ՜ջպբզձ կզձ՜սճսջ, տջզոպճո՜ժ՜ձ բ՚ Քջզոպճո ՜ժձ 

բ, հ՜ս՜ձ՜ժձ՚ հ՜սզպՠ՜ձ, ՠս ոճսջ՝ձ՚ ՠսո ՝՜ձ, ՠս ՜հէ ՠսո 

ժ՜պ՜ժ՜ձ՜ռ թ՜խճս ՜ջե՜ձզ դզսջճսդզսձո ՜ձդզսո 

պՠոճխ՜ռ ՞զսպ զ ոկ՜//(201՜)փ Ես զոժ դբ ճտ ա՜ձզղ-

ը՜ձճսդզսձ ՜ա՞զո յ՜պծ՜շզռբ ժ՜ջզռբ ՜ջ՟՜ջ՜ձ՜է 

՝՜ձո, դբ ՠդբ ճջտ գձ՟ կՠա ՠձ ի՜կ՜դղճս՜շտ ՜ա՞ 

հճհձտ ՠս իջբ՜հտ յ՜իՠձ ա՜ջիՠոպո զսջճռ ՜ձըճպ՜սձ, 

ՠս կՠտ իՠշ՜ռՠ՜է զ ՝՜ջզ՜պՠռճսդՠ՜ձ յ՜պծ՜շբ, ճ-

ջճհ կՠթձ զ իշՠպճջո՚ Քՠջդճխձ Մճչոբո ճխ՝՜էճչ չժ՜հբ 

(ղ՜ջ. ՞ջզմձՠջզձ ճսխխճս՜թ ըջ՜պձՠջ. 201՜—2՜)փ Զճջ 

ճմ ժ՜ջ՜ռզ ոջ՝՜՞ջՠէ գոպ ժ՜ջՠ՜ռ աոճսջ՝ ՞զջտո, ճջ բ 

՝՜ձզձ ժՠձ՜ռ, չ՜ոձ ճջճհ ՠխՠս ա՜հո զ ձ՜ը՜պզձո կՠջ 

՞ջմ՜ռ ՠս զ ա՞ճսղճսդզսձ գձդՠջռճխ՜ռ ՞ճշճա՜ռՠէճռ 

՜կ՝՜ջլՠ՜է կպ՜ռփ Թբյբպ յ՜պ՜իկ՜կ՝ գոպ զսջ գխ-

լ՜ձ՜ռ ոպ՜ռ՜ս աո՜ զ ի՜է՜է ՜ջ՟ՠ՜ձռ՚ կղպ՜տ՜ջճա 

հ՜ղը՜պ՜ձ՜ռ՚ պբջ Գջզ՞ճջզճո ջ՜՝ճսձզ, ճջ զկո բ ի՜-

ջ՜ա՜պ ՠս ՜ձ՟ջ՜ձզժ ՜կՠձ՜ժ՜էՠձ յ՜ջ՞ՠս՜ռ: Եդբ 

ձճհձ զձտձ ժ՜կզռզ պ՜է կՠա ա՜սճսջո ՠս աժՠ՜ձո ՜ձ-

՟ճջջ՜ժ՜ձո զ ա՝՜խ՜ձ՜ռ ակ՜ջդՠէզոձ չՠջզչՠէճհ 

ոջ՝՜տՠջՠէ ժ՜ջզռճստ ո՜պ՜ջճսդՠ՜կ՝ ՜խրդզռ ՝՜ջՠ-

ժ՜կ՜ռփ Ի թճչ ՠս զ ռ՜կ՜տ ըշձՠռ՜ձ ՜ա՞տ հ՜ա՞զ չՠ-

ջ՜հ ՠս դ՜՞՜սճջճսդզսձտ զ չՠջ՜հ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձռ... 

ազ րոկ՜ձռզտ, ճջ աԱձ՜պրէզ ՠս աՌճսկՠէզ Պճձպճո թճ-

չճս, Բ՜ոջ՜հզս Սյ[զպ՜]ժ թճչճս կզձմ հԵ՞զյպճո պզ-

ջբզձ զղըՠ՜է զ չՠջ՜հ ՝՜ակ՜դզս ՜ա՞՜ռ ա՜կո զ՝ջՠս 

ԴՃ (400) կզղպ ՞ՠջՠէճչ ՠս ժճպճջՠէճչ ՠս պզջՠէճչ չզ-

ծ՜ժ՜ռփ Աջ՟, ա՜կո Գ(3)—բ ՜ոպ՜ձրջ, ազ զձտՠ՜ձտ 

ի՜է՜թՠռ՜ձ, ժճպճջՠռ՜ձ, ՞ՠջՠռ՜ձ ՠս ժճխճյպՠռ՜ձփ 

Ես աչբձբե՜ռզտ ՠս ձբկ//(202՝)ռբտ ա՝՜աճսկ հ՜խդճս-

դզսձ ՜ջ՜ջՠէ զ թճչ ՠս զ ռ՜կ՜տ ՜շզձ աչզծ՜ժո 0ո-

կ՜ձռճռ ՠջժջզ, ճջտ գձ՟ ո՜իկ՜ձրտ զսջՠ՜ձռ կՠթ՜ս 

հ՜նճխճսդՠ՜կ՝ գձ՟ ճջո ՜կՠձ՜հձ դ՜՞՜սճջճսդզսձտ 

՜ղը՜ջիզ ա՜ջկ՜ձ՜ձ, կ՜ձ՜ս՜ձ՟ դբՠս զձտՠ՜ձտ կզ-



 

ն՜՝ՠժՠ՜է ոտ՜ձմ՜ձ՜ձ ժ՜ջթՠէճչ, դբ. Օ՞ձճխձ զսջՠ՜ձռ 

Մբիկբպձ բ ժՠջյ ձՠշզձձ, ճջճռ ճմ կզ՜հձ արջտ ՠս ար-

ջ՜՞էճսըտ զ ոյ՜շ նձնՠռ՜ձ ՜հէՠս կՠթ՜կՠթ վ՜ղ՜հտ ՠս 

յբժէբջյբժզտ զ ոճսջ ՠս զ ոճչ ՞ՠջճսդՠ՜կ՝ կ՜ղՠռ՜ձփ 

Ես ժ՜ջթզ, դբ հՠպզձ դղճս՜շճսդՠ՜ձ ոճռ՜ ձղ՜ձտ ՠձ 

ա՜ջկ՜ձ՜էզ պժ՜ջճսդզսձ արջճսդՠ՜ձռ ոճռ՜, ՠս չ՜-

շզէձ հ՜նճխճսդՠ՜կ՝ տ՜նճսդՠ՜ձ տջզոպճձբզռ աճջճռ 

Պ՜պկճսդզսձո ՞ջՠ՜է զոժ ՠկտ ե՜կ՜ձ՜ժզո ՜ժ՜ձ՜պՠ-

ոճսդՠ՜կ՝, ՝՜հռ ՜ոպ հզղՠռճսռ՜ձՠկ աի՜ջժ՜պճս՜ռո 

ձՠխճսդզսձ, տ՜ձ հ՜շ՜նձ ՜շ՜սՠէ ճջյբո դբ ձկ՜ձ ղճսձ 

ժ՜պ՜խՠէճհ հ՜՞ՠռՠէճհ զ ծճըճսդզձո... ՞ջՠռ՜ս զ Կճո-

պ՜ձ՟ձճսյրէզո դվզձ ՌՃԼԳ (1684)փ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 202՝ Գզջտո Սճսջ՝ Էնկզ՜թձ՜ բփ 
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Նճջ Ջճսխ՜ ՌԿԳ — 1614 

ԳՐԻՉ, ՍՏԱՑՈՂ՚ Զ՜տ՜ջզ՜ տիհ.փ 
ԹԵՐԹ՚ 262. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜, 2՝, 17՝—24՝, 82՝, 126՜—7՝, 

251՜—2՝, 263՝—4՝, 265՜՝, 266՜փ ՊՐԱԿ՚ Ա—Բ×12(Ա 10) — 
Ա—Ի× 12(Ա, Ը 16, Բ, Թ 11, Ե 13, ԺԸ 10, ԺԹ 7)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ (1, 
2, 265, 266, կ՜՞՜խ՜դ)փ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 18,5 × 13,2փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ 
ՠջժոզսձ՚ 4՜—17՜, կզ՜ոզսձ՚ 25՜—263՜փ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջ՚ 4՜—
13՝, ձրպջ՞զջ՚ 14՜—263՜փ ՏՈՂ՚ 29փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջ-
կզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ղՠջպ՜ա՜ջ՟ կՠպ՜տոփ 
 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. պՠխ—պՠխ ըճձ՜սճսդզսձ պՠո՜թ, 
կ՜՞՜խ՜դ դՠջդՠջգ էճս՜ռճս՜թ, ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջ, ռՠռ՜ժՠջ: Կ՜ա-
կզ ժ՜ղզձ՚ տՠջթճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 4՜—17՜ Գջզ՞ճջզ ՜ղ՜ժՠջպզ Եշ՜կՠթզ ՠս 

պզՠաՠջ՜էճհո չ՜ջ՟՜յՠպզ Յճչի՜ձձճս Ոջճպձՠռճհ, 
ի՜ս՜տՠ՜է Ք՜խճս՜թճհ կՠժձճսդզսձ ոջ՝ճհ Ասՠպ՜ջ՜-
ձզձ Մ՜պդեճոզ. ձ՜ըՠջ՞՜՝՜ջ, ՝՜խ՟՜պճսդզսձ 

մճջո ՞ՠպճհձ ՠ՟ՠկ՜՝ճսը, մճջզռ Ասՠպ՜ջ՜ձ՜ռձ իճ-
՞ՠ՝ճսը — Աջ՟, մճջո ՞ՠպձ ձկ՜ձզ մճջզռ ՜սՠպ՜ջ՜ձ-

մ՜ռձ...  

Բ. 29՝—250՝ Գջզ՞ճջզ Եշ՜կՠթզ ՠս տ՜ն իշՠպճ-

ջզ ՠս զկ՜ոպ՜ոզջզ ՜ղ՜ժՠջպզ Յճչի՜ձձճս Ոջճպձՠ-
ռճհ կ՜ժ՜ձճսձ Կ՜ըՠէճհձ զ ոբջձ Յզոճսոզ, զ հզխթ 
՝՜խլ՜ձ՜ռ ՝՜ձ՜ոբջ ՜ձլ՜ձռ ձճջզձ ՜ղ՜ժՠջպ՜ռ, 
՜ջ՜ջՠ՜է Լճսթճսկձ ի՜կ՜շ՜սպ. Յ՜շ՜ն՜՝՜ձ Ասՠ-
պ՜ջ՜ձզձ Յճչի՜ձձճս 

Տՠո լՠշ. 1294, 215՜—386՝. 1/29՝—40՝ (ժջժ. 26՜—

28՝. «/// Բ՜ձձ բջ ՜շ Աոպճս՜թ: Ես ՝ձ՜՝՜ձո մճջո զջո 

ռճսռ՜ձբ... ՜ձժ՜պ՜ջ զկ՜ոպճսդՠ՜ձ ՜ոզ ///». պյ. բն 29—

34): 2. ՜/25՜՝, 41՜—116՜: ՝/116՜—211՝: ՞/212՜—50՝: 

Թՠջդՠջզ ՠպՠս՜շ՜նճսդզսձ: Օջ. մզ ր՞պ՜՞ճջթճս՜թ տձձ՜ժ. 

իջ՜պ. Ս. Էնկզ՜թզձ, 2005: 

Գ. 253՜—7՝ Հ՜ձ՟բո ՝՜ձ՜յոպՠխթ՜ռձ — 

Պ՜ջպ, յ՜պղ՜ծ, զ ՟բյ, զ ծ՜ի... 

Դ. 257՝—62՜ [Ք՜ջճա] Յ՜ջճսդՠ՜ձ Զ՜պժզձ — 

Ես զ կզ՜ղ՜՝՜դճնձ Մ՜ջզ՜կ Մ՜՞՟՜խՠձ՜ռզ... Ս՜ո-

պզժ զ՝ջՠս ի՜ժ՜շ՜ժ զձմ պժ՜ջ՜կպ՜ռձ... ՠս ճմ Բ(2) 

՜հէ կզ, ճջճչ ՜կՠձ՜հձ ՠս կՠտ ձճչ՜ս. ՠս Քջզոպճոզ 

վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձոփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

129՝ Տբջ Զ՜տ՜ջզ՜հ թ՜շ՜հ [Քջզոպճոզ] 

262՝ Փ՜շտ... Շձճջիզս Տՠ՜շձ ոժո՜հ ՠս ճխճջկճս-

դՠ՜կ՝ ձճջզձ ժ՜պ՜ջՠռզ ոճսջ՝ ՞զջտո, ճջ ժճմզ Մՠժձզմ 

է՜ս ՠս գձդզջ ՜սջզձ՜ժ ՜ջ՜ջՠ՜է Եշ՜կՠթ չ՜ջ՟՜յՠ-

պզձ Գջզ՞ճջզ, ճջ բ Տ՜դՠս՜ռզ, ՝՜հռ ՠո՚ Զ՜տ՜ջզ՜հո 

՞թ՜՞ջՠռզ ա՜հո ՞զջտո հզղ՜պ՜ժ զձլ ՠս թձճխ՜ռձ զ-

կճռ՚ Նզ՞՜ջ՟՜ջզձ, ՠս Յճսոպզ՜ձզձ ՠս ՠխ՝՜սջձ զկճհ՚ 

Հ՜հջ՜յՠպզձ ՠս տճսՠջ՜ռձ զկճռ՚ Էկզձվ՜ղզձ, Մբջճս-

կզձ, Խբջզժզձ, ՠս Աազավ՜ղզձ ՠս ճջ՟ճռձ զկճհ՚ Եվջՠ-

կզձ, Գջզ՞ճջզձ ՠս կզսո Եվջՠկզձ ՠս ՟ոպՠջ՜ռձ զկճհ՚ 

Շճսղ՜ձզձ, Սխկբջզձ, Հՠխզձբջզձ ՠս Ս՜ձ՟ճսըպզձ ՠս 

ժճխ՜ժռզձ զկճհ՚ Եխզո՜՝ՠդզձ. ՜կբձփ 

Աջ՟, ՠխՠս աջ՜ս ՠս ՜ս՜ջպ ա՜հո ոճսջ՝ ՞զջտո զ 

Մՠթ դճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձո Հ՜հճռ զ Ռ ՠս ԿԳ(1614), զ տ՜-

խ՜տզո, ճջ ժճմզ Նճջ Ջճսխ՜հ, զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ Հ՜հ-

ժ՜աՠ՜ձ ոՠշզ Էնկզ՜թձզձ պՠ՜շձ Մՠէտզոՠդզ, զ դ՜-

՞՜սճջճսդՠ՜ձ Պ՜ջոզռ Շ՜ի Ա՝՜ոզձ, ճջ ձոպբջ հ՜-

դճշ զ Շրղ տ՜խ՜տձ Աոյ՜ի՜ձ, զ ՟՜շձ, զ ձՠխ ՠս զ 

չղպ՜ղ՜պ ե՜կ՜ձ՜ժզոփ Յճջճսկ ձՠխՠկտ զ ի՜ջժ՜յ՜-

ի՜ձնճսդՠձբ ՜ձ՜սջզձ՜ռձ, աճջ Տբջ Աոպճս՜թձ ՜կՠ-

ձ՜հձզ վջժՠոռբ ՜կՠձ՜հձ ի՜ս՜պ՜ռՠ՜է Քջզոպճո զսջ 

//(263՜)փ  

Աջ՟, ճջտ ծ՜ղ՜ժբտ ՠս չ՜հՠէետ հ՜կբձ՜շ՜պ ոՠ-

խ՜ձճհո ՠս հ՜ձ՟զյզտ պՠոճսդՠ՜ձ ոճսջ՝ ՞ջզո ժ՜ջ՟՜-

էճչ ժ՜կ ՜սջզձ՜ժՠէճչ հզղՠռբտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ ՠս հՠջժ-

ձ՜յդշզմ հ՜խօդո լՠջ՚ Զ՜տ՜ջզ՜հ տ՜ի՜ձ՜հո, ճջ ՜-

ձճս՜[կ]՝ եո ՠս ճմ ՞ճջթճչո ՠս թձօխոձ զկ՚ Նզ՞՜ջ՟՜ջձ 

ՠս Յճսոպզ՜ձբձ ՠս ՠխ՝՜հջձ զկ՚ Հ՜հջ՜յՠպձ, ՠս ժճ-

խ՜ժզռձ զկ՚ Եխո՜՝ՠդձ, ՠս տճսՠջտձ զկ՚ Էկբձվ՜ղՠձ, 

Մՠջճսկձ, Խբջզժձ ՠս Աազավ՜ղՠձ, ՠս ճջ՟զտձ զկ՚ Եվ-

ջՠկձ, Գջզ՞ճջձ, ՠս ՟ոպՠջտձ զկ՚ Շճսղ՜ձձ, Սխկՠջձ, 

Հՠխզձՠջձ ՠս Ս՜ձ՟ճսըպձ. ՜կբձփ Ես ՜ջ՟, ՠո՚ հՠպզձո 

ՠս ՞ջ՜՞ջ՜ռ ՠս ՜ձ՜ջե՜ձո զ ՞ջմ՜ռ Զ՜տ՜ջզ՜հ տ՜ի՜-

ձ՜հո, ճջ ՞ջՠռզ աոճսջ՝ ՞զջտո հզղ՜պ՜ժ զձլ ՠս թձօ-

խ՜ռձ զկճռ ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռ զկճռ ժՠձ-

՟՜ձՠ՜ռ ՠս ի՜ձ՞ճսռՠէճռ ՠս ճջտ գձդՠշձճհ, էզ ոջպզս 

Ոխճջկզ ՜ոբ ակՠա հզղճխ՜ռ ՠս հզղՠռՠէճռձ ՜կՠձՠտՠ՜ձո 

՜ջտ՜հճսդՠ՜ձ ՜ջե՜ձզ ՜շձբ. ՜կբձ: Հ՜հջ կՠջ, ճջ հՠջ-

ժզձո՟ ՠոփ 



262՜ Դզյճսժ բ կՠժձ՜թփ Ես հզղՠ՜ ա՜ձ՜ջե՜ձ 

՞թճխո` Եվջՠկ զ ՝՜ջզձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 127՝ (ԺԷ ՟.) Աջ՟, ՠո՚ Մ՜պդբճոփ 

128՜ Յզղ՜պ՜ժ բ Մՠժձզմո Մ՜պդբճո չ՜ջ՟՜յՠ-

պզձ ՠս զսջ ՜ղ՜ժՠջպ՚ պբջ Խ՜մ՜պճսջզձփ 

2. Դ յ՜իյ՜ձ՜ժ Թվզձ ՌՃԾԹ (1710) հճսէզո ԻԴ 

ՠո ՠէ՜հ չ՜ձտզռձ օջձ մճջՠտղ՜՝՜դփ Ծ՜ձզջ, զկ իճ՞զ 

Ղճսժ՜ո, ՞զջձ յ՜ժ՜ո մ՜ձՠո, Աոպճս՜թ ատՠա տճ ըզ-

ա՜ձճչձ ՜ձվճջլ, ՜ձո՜ո՜ձ յ՜իՠոռբ կզձմՠս զ ըճջզձ 

թՠջճսդզսձփ Կ՜ռզջ ՝՜ջճչփ 0՞ճոպճո Ե, րջձ ճսջ՝՜դ, 

Վՠջ՜ռճսկձփ 

3. 266՝ (ԺԸ—ԺԹ ՟՟. ՞էը՜՞ջճչ)  Փ՜ձճո՚ թ՜շ՜հ 

Քջզոպճոզփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜, 3՜ Աոպճս՜թ զկ հճհո զկ, ՠս ոբջ 

զկ, վջժՠ՜ ազո զ կՠխ՜ռփ 3՜ Վբկ ի՜ոպ՜պճսդՠ՜ձ 

՞ջՠ՜է ՠխՠսփ Զ՞ճջթո լՠշ՜ռ կՠջճռ ճսխզխ ՜ջ՜...: 

1356 
Ժ Ո Ղ Ո Վ Ա Ծ Ո Յ  

 ՌՄԼԲ — 1783 

ԹԵՐԹ՚ 99+1 (ժջժ. 19). մ՞ջճս՜թ՚ 31՜—2՜, 76՜—8՜, 
86՜—7՝, 94՜—8՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԺԲ×8(Ժ 6, ԺԱ 10, ԺԲ 11)փ ՆԻՒԹ՚ 
դճսխդ էճսո՜՞թՠջճչ ՠս ՜շզսթզ «AHF» էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒ-
ԹԻՒՆ՚ 22,7×16փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձ՚ 1՜—32՝, 45՜—75՝, կզ՜-
ոզսձ՚ 34՜—44՝, 78՝—85՝, 88՜—93՝փ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 
24—31փ ԿԱԶՄ՚ թ՜խժ՜ա՜ջ՟ ոպճս՜ջ՜դճսխդ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդ, 
էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 3(Ա—Գ)+1(Դ), դճսխդփ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1՜—30՝ Մ՜պդբճո չ՜ջ՟՜յՠպզ ՠս պզՠաՠ-

ջ՜էճհո ջ՜՝ճսձ՜յՠպզ ՜ջ՜ջՠ՜է Բ՜ձ հ՜սՠպ՜ջ՜ձ-
մզձ Յճի՜ձձճս, ճջ ՜ոբ ՝՜ձ. Ի ոժա՝՜ձբ բջ Բ՜ձձ... — 

Գզպՠէ յ՜ջպ բ, ազ ՝՜աճսկ ՠձ ոժա՝ճսձտ... 

Բ. 32՝ (Մ՜պդբճոզ չ՜ջ՟՜յՠպզ) Եխ՝՜ջտ, 

ա՜հոտ՜ձ ՝՜ձո զ՝ջ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձճսդզսձ, հ՜հէ րջզ-
ձ՜ժո պՠոզ ՞ջՠ՜է հ՜շ՜ն տ՜ձ աԻ ոժա՝՜ձբ բջ Բ՜ձձ, 
զոժ զ ոճհձ րջզձ՜ժո զ չՠջնձ ճջյբո ՠս պՠո՜ձզ, 
՝՜հռ ՟ճստ աճսխզխձ գձժ՜է՜ջճստ զ հճսխզխ հրջզձ՜ժբ, 
ՠս ճխն էՠջճստ զ Տբջ — Կ՜ի՜սճջզկ, ճչ ժ՜ծ՜շտ էճհո ՠ-

ջ՜կզռ... ՠջժ՜դ զ իջճհ ձՠջժ՜ձ՜է ՠս ՜սջձ ՠխՠ՜է թզ-

ջ՜ձզ ՠս ՜հէ զձմ ձզսդ /// (ղ՜ջ. դՠջզ)փ 

Գ. 34՜—75՝ [Յ՜ժճ՝՜հ Ղջզկՠռսճհ] Մՠժձճսդզսձ 

պճկ՜ջզ, աճջ ըձ՟ջՠ՜ռ Թճսկ՜ չ՜ջ՟՜յՠպձ Մՠթճ-
բ՜չ՜ձզռ ՜ոպճս՜թ՜՝ձ՜ժ ճսըպզձ ՠս ոզջճչ աի՜ջ-

ռճս՜թճռ  

Տՠո լՠշ. 739, 58՝—171՝. ՜/34՜—73՜փ ՝/73՜—5՜փ 

Յզղ./75՝փ  

0ջզձ՜ժո մզ ր՞պ՜՞ճջթճս՜թ տձձ՜ժ՜ձ ՝ձ՜՞ջճսկ. Յ՜-

ժճ՝ Ղջզկՠռզ, Տճկ՜ջ՜՞զպ՜ժ՜ձ ՜ղը՜պճսդհճսձձՠջ, Եջՠ-

ս՜ձ, 1987փ 

Դ. 78՝—80՜ Եջ՜ձՠէսճհձ Աձ՜ձզ՜հզ չ՜ջ՟՜յՠ-

պզ Խջ՜պ իճ՞ՠսճջ ՜ո՜ռՠ՜է — Աջ՟, ՠդբ ժ՜կզո, ճջ 

հ՜խդՠո ՜ղը՜ջիզ... ՠս ղձճջիզսձ Քջզոպճոզ հ՜խդՠո 

՜ղը՜ջիզ///  (ղ՜ջ. դՠջզ): 

Ե. 80՜—93՝ [Բ՜ձտ ա՜ձ՜ա՜ձտ] 

1. 80՜—1՝ [Ք՜ջճա — Բ՜ձ.] Ոսջ՜ը՜ռ՜ս ՞ձ՜-

ռզստ ՞ՠպճռ տ՜խ՜տ զ տբձ ղզձՠ՜է, Յզոճսո...: [Մՠժ-

ձճսդ.] Թբյբպ ձ՜ըճջ՟ ՝՜ձզսձ զ չՠջ՜ ձ՜ը ՠս ղ՜իզ 

պ՜շզռձ ակզպո ՝՜ձզո ՝՜ռ՜հ՜հպբ էզճչզձ. տ՜խ՜տ՚ ՠ-

ժՠխՠռզ ՠս ՞ՠպտ՚ ա՜շ՜տՠ՜էոձ ՜ոբ... 

2. 82՜՝ [Պ՜պկճսդզսձ ՜նզձ Պ՜ջո՜կ՜հ] — Ես 

Աոճջճռ դվզձ բջ ՌՆԼԳ ՠս Հ՜հճռ ՇԿԲ (1113), աժձզ 

Հ(70) ՜կզ ՠէ՜ձՠէճհձ դճսջտ՜ռ... 

3. 82՝—3՜ [Պ՜պկճսդզսձ Գՠխ՜ջ՟ՠ՜ձ] — Ես 

հՠպ ՜հձճջզժ ըձ՟ջՠ՜է ՞պ՜ս Գՠխ՜ջ՟ձ... 

4. 83՜—4՝ Յ՜խ՜՞ո Դ՜սդՠ՜ձ Ս՜խկճոզձ, դբ 

չ՜ոձ ճջճհ զջ՜ռ ՟ՠխտ ՠձ — Ն՜ը. Եջ՜ձՠ՜էձ՚ Վ՜ոձ 

թ՜շզ պըձգՠէճհ. Բ. Ըձ՟բ՛ջ ըշճչՠռ՜ձ՚ Յճջե՜կ ՜շ՜նզ 

դ՜՞՜սճջ՜ռ... ՃԽԹ. 0ջիձՠռբտ, աՏբջ րջիձճսդզսձ զ ձճջ՚ 

Վ՜ոձ ծ՜ձ՜յ՜ջիզ, ճջ չ՜ոպ՜ժզ կ՜ջ՟, ՜ոբ բ եջ՜ձ՜հ 

ժ՜ջճխճսդՠ՜կ՝ձ Աոպճսթճհփ 

5. 85՜՝ Աջ՟, ժ՜ջ՞ ՠս ո՜իկ՜ձտ ա՞ՠոպճսռ ՜ո-

պզծ՜ձ՜սճջ՜ռ ՠս ՜ձրդտ ՠժՠխՠռսճհ, աճջ յ՜ջպզձ 
ճսձզէ զսջ՜տ՜ձմզսջ զ լՠշո զսջՠ՜ձռ գձ՟ ձ՜ը՜ո՜ի-
կ՜ձՠ՜է ռճսռ՜ժզձ — Աշ՜նզձձ ՠձ ո՜խկճո՜ո՜ռտձ ճ-

ջտ ա՞ՠռռզձ ոճտ՜ ի՜ձ՟ՠջլո...  

6. 88՜—93՝ Սջ՝ճհձ Յրի՜ձձճս Մ՜ձ՟՜ժճսձսճհ 

՜ո՜ռՠ՜է Վ՜ոձ ա՞ճսղճսդՠ՜կ՝ կՠջլՠձ՜էճհ զ կ՜ջ-
կզձ ՠս հ՜ջզսձ Ոջ՟սճհձ Աոպճսթճհ — Սճոժ՜ձ ճոժՠջտ 

զկ ՟ճխճսդՠ՜կ՝... կՠջլՠձ՜էճհ զ ոջ՝՜աձ՜՞ճսձՠխ Մ՜ջ-

կզձ ՠս հԱջզսձ Փջժմզ՚ Աոպճսթճհ կՠջճհփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

30՝ Փ՜շտ... ճջ ՠս ՠպ ժ՜ջճխճսդզսձ ձՠջ՜ձլզձո 

՜յզժ՜ջ ՠս վ՜ձ՜տ կպ՜ռ ՠս պ՜ջպ՜կ լՠշ՜ռո ՜շ զ 

՜ս՜ջպ ի՜ձՠէ աՅճչի՜ձձճս ոճսջ՝ ՜սՠպ՜ջ՜ձմզ ՞էըճհ 

Փճտջ տ՜խճս՜թճհո ՜ջ՜ջՠ՜է Մ՜պդբճոզ ջ՜՝ճսձճհ, ՜-

ղ՜ժՠջպզ Յճչի՜ձձճս Ոջճպձՠռսճհձ ՜շ զ յեպո կ՜ձ-

ժ՜ձռ ՠժՠխՠռճհ չ՜ոձ տ՜ջճաճսդՠ՜ձ ՠս ՟՜ո՜ոՠէճհ...փ 

Աջ՟, ՠխՠս աջ՜ս ՞ջճհո ՜շ՜նզձ զ դճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձո 

Հ՜հճռ ՌՃՀԲ (1723) հ՜կոՠ՜ձձ հճսձվ՜ջզ, զոժ զ ՠջժ-

ջճջ՟ճսկձ ՞ջվՠռ՜ս ՌՄԼԲ (1783), հճսէզոզ Ժ րջձ ՜ս՜ջ-

պՠռ՜սփ 
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ԹԵՐԹ՚ 270. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜՝, 168՜փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԻԲ×12(Ա 3, Բ 
14, Գ 13, Դ, Ե, Զ, Է, Ը, Թ 16, Ի 11, ԻԲ 1)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒ-
ԹԻՒՆ՚ 20,7×15փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 26—
29փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ո-
պ՜շգ՚ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ կՠպ՜տո, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջ, դՠջդՠջզ ՠաջՠջգ՚ դճս-
է՜ռ՜թփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ կ՜ղճս՜թ, ՠաջՠջգ՚ տՠջթճս՜թ, դզժճսձտգ՚ 
ծ՜տճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 2՜—34՜ [Վժ՜հճսդզսձտ զ Սճսջ՝ Գջճռ] — (ոժ. 

դ՜վճս՜թ) /// ՜հէ ՟ճս Տբջ ՜ս՞ձ՜ժ՜ձ զկ ՠո, վ՜շտ զկ 

ՠս ՝՜ջլջ՜ռճսռզմ ՞էըճհ զկճհ... ՠս զղը՜ձճսդզսձձ հ՜սզ-

պՠ՜ձ ՠս ՜հեկզժ ՠս հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ 

Վժ՜հճսդզսձձՠջգ յ՜պղ՜ծրջբձ տ՜խճս՜թ ճս աՠպՠ-

խճս՜թ իՠպՠսՠ՜է ՠձդ՜ըճջ՜՞ջՠջզ պ՜ժ. 2՜—3՜ «Աշ ըճջ-

իճսջ՟ո յճշձժճսդՠ՜ձ», 3՜—9՜ «Աշ ըճջիճսջ՟ո ՜ջթ՜դ՜-

ոզջճսդՠ՜ձ», 9՜—15՝ «Աշ ըճջիճսջ՟ոձ պջպկճսդՠ՜ձ», 

15՝—20՜ «Աշ ըճջիճսջ՟ոձ ոջպկճսդՠ՜ձ», 20՜—5՜ «Աշ 

ըճջիճսջ՟ոձ ոպկպճսդՠ՜ձ», 25՜—8՝ «Ի չՠջ՜ ըճջիջ՟ճռձ 

լ՜ձլջճսդՠ՜ձ», 28՝—34՜ «Աշ ըճջիճսջ՟ոձ ՜կ՝՜ջպ՜ս՜-

ձճսդՠ՜ձփ 

Բ. 34՜—83՝ [Մ՜պՠձ՜՞ջճսդզսձտ Ես՜՞ջզ Պճձ-

պ՜ռսճհ ՠս Լճսթկճսձտ ձճջզձ զ Գջզ՞ճջբ] 

Տՠո լՠշ. 45, 124՝—294՝. ՜—՝/մզտփ ՞/34՝—5՝փ 

՟/34՜՝փ ՠ/34՝փ ա/42՜—5՜փ բ/45՜—9՝փ գ/49՝—50՜փ դ/50՜—

1՜փ ե/51՜—8՝փ ե՜/76՜—8՜փ ե՝/մզտփ ե՞/78՜—82՜փ 

ե՟/35՝—8՜փ եՠ/82՜—3՝փ Ոսձզ. 

՜. 70՝—6՜ [Ես՜՞ջՠ՜հ] Վ՜ոձ գձ՟ճսձՠէճսդՠ՜ձ 

— Եդբ հօպ՜ջճսդզսձ ՞ձ՜ոռբո... 

՝. 38՜—42՜ Գզպձ՜սճջ ՠս ՜ջ՟զսձ՜սճջ [Գջզ-

՞ճջ չ՜ջ՟՜յՠպզ (լՠշ. 45. Ե—զ թ՜ձճդ՜՞ջճսդզսձգ)] 

— Գճջթձ՜ժ՜ձտ ծ՜շզռ ըՠէ՜կճսպ էզռզձ... ճջ ալՠ-

շ՜կ՝ձ ՠժՠ՜է զռբ, ճջ բ ՜սջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձո, ՜կբձփ 

Գ. 83՝—117՝ Վ՜ջ՟՜յՠպճսդզսձ ոճսջ՝ իրջձ 

Նՠխճոզ 
1. ՜. 83՝—92՜ Եջ՜ձՠէճհ ոճսջ՝ իրջձ Նՠխճոզ 

ծ՞ձ՜սճջզ Յ՜խ՜՞ո ՜խրդզռ. ՞էճսըո ՃԾ — Ոջ ճտ ժ՜-

կզռզ ՜ձճսղ՜իճպ ըճսձժո... 

՝. 92՜—7՜ Նճջզձ Նՠխճոզ ոճսջ՝ իրջ ՠս ծ՞ձ՜-

սճջզ Քջզոպճոզ Խջ՜պտ ճ՞ՠղ՜իտ կզ՜ձլձ՜ռ — Մզձմ 

ձոպբջ ՜շ՜ձլզձձ զ էՠջզձձ... 

՞. 97՜—100՜ Սջ՝ճհձ Նՠխճոզ Խջ՜պ ճ՞բղ՜ի — 

Ճ՜ձ՜յ՜ջիտ ՜շ՜տզձճսդզսձ... 

2. 100՜—17՝ [Խջ՜պտ իօջձ Նՠխճոզ] 

Սպճջՠս ՝ՠջճսճխ ըջ՜պձՠջգ պ՜ջ՝ՠջ լՠշ՜՞ջՠջճսկ 

ճսձՠձ պ՜ջ՝ՠջ տ՜ձ՜ժ, հ՜նճջ՟՜ժ՜ձճսդզսձ, ոժա՝ձ՜պճխՠջ, 

զձմյՠո ձ՜ՠս՚ ղ՜ջ՜՟ջ՜ձտզ կՠն ղՠխճսկձՠջ. Հկկպ. լՠշ. 342 

(§ ՜—ե)փ Ձՠշ. 694 (§ ՜, ՞, ՠ, դ—ե), լՠշ. 5120 (§ ՜—բ)փ 

՜. 100՜—1՜ Սջ՝ճհձ Նՠխճոզ ծ՞ձ՜սճջզ Քջզո-

պճոզ ՠս ոճսջ՝ իրջձ Յ՜խ՜՞ո ըճջիջ՟ճռ. ՜շ՜նզձ, 
Յ՜խ՜՞ո ճջճչ՜հձ՜կճէճսդՠ՜ձ. Ճ՜շ ՜շ՜նզձ — 

Սժզա՝ձ յպխ՜՝ՠջճսդՠ՜ձ... 

՝. 101՜—2՝ Նճջզձ Նՠխճոզ ոճսջ՝ իրջ Յ՜խ՜՞ո 

յճշձժճսդՠ՜ձ. Ճ՜շ ՠջժջճջ՟ — Զ՞՜ոպճսդզսձ թձ՜ձզ 

աեճսեժ՜էճսդզսձ... 

՞. 102՝—3՝ Նճջզձ Նՠխճոզ ոջ՝ճհ Յ՜խ՜՞ո ՜ջ-

թ՜դոզջճսդՠ՜ձ. Ճ՜շ ՠջջճջ՟ — Աջթ՜դոզջճսդզսձ բ 

՜ջկ՜պ ՜կՠձ՜հձ մ՜ջՠ՜ռ... 

՟. 103՝—4՝ Նճջզձ Նՠխճոզ ոճսջ՝ իրջ Յ՜խ՜՞ո 

պջպկճսդՠ՜ձ. Ճ՜շ մճջջճջ՟ — Տջպկճսդզսձ բ պըջճս-

դզսձ ՜ձլզձ... 

ՠ. 104՝—5՝ Նճջզձ Նՠխճոզ ոճսջ՝ իրջ Յ՜խ՜՞ո 

՝՜ջժճսդՠ՜ձ. Ճ՜շ իզձ՞ՠջրճջ՟ — Բ՜ջժճսդզսձ բ 

՜ըպ ա՜հջ՜ժ՜ձ... 

ա. 105՝—6՜ Նճջզձ Նՠխճոզ ոճսջ՝ իրջ Յ՜խ՜՞ո 

լ՜ձլջճսդՠ՜ձ. Ճ՜շ չՠռՠջճջ՟ — Ձ՜ձլջճսդզսձ բ 

էտճսկձ ՜ձլզձ... 

բ. 106՜—7՜ Նճջզձ Նՠխճոզ ոճսջ՝ ի՜սջ Յ՜խ՜-

՞ո ոձ՜վ՜շճսդՠ՜ձ. Ճ՜շ ՠսդՠջրճջ՟ — Սձ՜վ՜շճս-

դզսձ ՜ըպ բ ՜ձ՝՜ձ՜ժ՜ձ... 

գ. 107՜—8՝ Նճջզձ Նՠխճոզ Յ՜խ՜՞ո ՜կ՝՜ջ-

պ՜ս՜ձճսդՠ՜ձ. Ճ՜շ ճսդՠջճջ՟ — Ակ՝՜ջպ՜ս՜ձճս-

դզսձ ՜ըպ բ ա՜հջ՜ռՠ՜է... 

դ. 108՝—9՝ Նճջզձ Նՠխճոզ ծ՞ձ՜սճջզ Քջզոպճ-

ոզ — Սժզա՝ձ ՝՜ջՠ՜ռ, ՠջժզսխ Տՠ՜շձբ... 

ե. 109՝—11՜ Նճջզձ Նՠխճոզ Խջ՜պտ ճ՞բղ՜իտ ՠս 

չզծ՜նժ ՜ջ՟՜ջճսդՠ՜ձ — Եջժզսխձ Աոպճսթճհ ճսզձ-

նզտ... 

ե՜. 111՜—2՜ Նճջզձ Նՠխճոզ Խջ՜պ չՠջ՜ժ՜-

ռճս՜ռ — Ն՜ս՜չ՜ջ պ՞բպ յ՜պջ՜ոպ բ զ ժճջճսոպ... 

ե՝. 112՜—3՜ Նճջզձ Նՠխճոզ յ՜պճսբջ ՜շ կ՜-

ձժճսձո — Պ՜ջպ բ կ՜ձժ՜ձռ ծ՞ձՠէ ՠս ժջդՠէ ակ՜ջ-

կզձո... 

ե՞. 113՜—6՜ Նճջզձ Նՠխճոզ Խջ՜պ ճ՞բղ՜իտ — 

Ոջ ղզձՠէ ոժո՜ձզ, յ՜ջպզ ժ՜պ՜ջՠէ... 

ե՟. 116՜—7՝ Նՠխճոզ Խջ՜պ չ՜ջ՟՜յՠպճս-

դՠ՜ձ ՜շ ժճհո ՜ձ՟ջ — Սզջՠ՜ աՏբջ ՠս ոզջՠոռբ 

ատՠա... ի՜ս՜ձՠռճսոռբ ատՠափ Կ՜պ՜ջՠռ՜ս չ՜ջ՟՜յՠ-

պճսդզսձ ոճսջ՝ իրջձ Նՠխճոզփ 

Դ. 117՝—26՝ [Տՠոզէ ՠս ՜խրդտ Բՠձզժ չ՜ջ՟՜-

յՠպզ] 



՜. 117՝—20՝ Տՠոզէ Բՠձէտ չ՜ջ՟՜յՠպզձ Վ՜-

ձ՜ձ՟՜ռճ — Եո բզ ՠխ՝՜հջտ, ի՜ոՠ՜է հ՜պ՜ժո... 

՝. 120՝—6՝ Ախօդտ Բՠձզժ չ՜ջ՟՜յՠպզ — Տբջ 

Աոպճս՜թ ՜ի՜սճջ ՠս ոտ՜ձմՠէզ... 

Ե. 126՝—8՜ Սջ՝ճհձ Եվջՠկզ ՜ո՜ռՠ՜է Յ՜խ՜՞ո 

յ՜իճռ — Աա՟ճհ ՠս ՜ս՞պ՜ժ՜ջ ՠս ժ՜ջՠսճջ ՠձ... 

Զ. 128՜—86՜ Մ՜դբճոզ չ՜ջ՟՜յՠպզ ՠս պզՠ-

աՠջ՜էճհո ջ՜՝ճսձ՜յՠպզ ՜ջ՜ջՠ՜է Բ՜ձ հԱսՠպ՜ջ՜-
ձզձ Յճի՜ձձճս, ճջ ՜ոբ. Ի ոժա՝՜ձբ բջ Բ՜ձձ... — Կ՜-

ի՜սճջզկ ճչ ժ՜ծ՜շտ էճսոՠջ՜կզռ... 

Է. 188՜—90՜ Յ՜սճսջ պրձզ Սճսջ՝ ՜շ՜տՠէճռձ 

՞զղՠջձ զ Տբջ հՠջժձզռձ, ա՞ՠձճս ի՜հջ՜յՠպձ ժ՜կ զ 
՞էը՜սճջ տ՜ի՜ձ՜հզռձ ՠս կճկՠխբձ զ լՠշո ՠս զ վ՜շո 
պ՜էձ գձդՠշձճս աի՜ձ՞զոպ ոճսջ՝ ՜շ՜տՠէճռձփ Հ՜ձ-
՞զոպ ՠջ՜ձՠէճհձ Յճչի՜ձձճս ՜շ՜տՠէճհ ՠս ՜սՠպ՜-
ջ՜ձմզ — Էջ գձ՟ ՠխ՝՜ջոձ... 

Ը. 190՝—204՝ Գէճսըտ Թխդճռ ժ՜դճսխզժբզռ 

՜. 190՝—3՜ Թխդ. Յ՜ժճ՝՜հփ 

՝. 193՝—7՜ Թխդ. Պՠպջճոզ Ափ 

՞. 197՜—9՝ Թխդ. Պՠպջճոզ Բփ 

՟. 199՝—202՝ Թխդ. Յճչի՜ձձճս Ափ 

ՠ. 202՝—3՜ Թխդ. Յճչի՜ձձճս Բփ 

ա. 203՜՝ Թխդ. Յճչի՜ձձճս Գփ 

բ. 203՝—4՝ Թխդ. Յճս՟՜հզփ 

դ. 204՝—9՜ Նճջզձ Յճչի՜ձձճս ՜ո՜ռՠ՜է Ի ՞՜-

էճսոպձ Տՠ՜շձ — Մՠտ, ճջ ժՠձ՟՜ձզտո կձ՜ռՠ՜է 

զռՠկտ... 

Ժ. 1. 209՜—70՝ [Բ՜ձտ ա՜ձ՜ա՜ձտ] Տՠոզէ 

ոջ՝ճհձ Պ՜սխճոզ ՜շ՜տՠէճհձ, աճջ ՞ջՠ՜ռ — Տբջ Աո-

պճս՜թ ՜կՠձ՜ժ՜է, ճջ կՠա ՠպճսջ զղը՜ձճսդզսձ... 

2. 215՜—23՜ [Վ՜ջ՟՜ձ Ահ՞ՠժռսճհ] Վ՜ոձ ժ՜-

պ՜ջ՜թզ ՜ղը՜ջիզո ՠս ի՜պճսռկ՜ձ կՠխ՜սճջ՜ռձ 
գոպ ՞ճջթճռ ՠս ՝՜ակ՜իձ՜ջ պ՜ձն՜ձ՜ռ — Ոչ ՠխ-

՝՜ջտ ՠս ի՜ջտ... 

3. 223՜—35՝ Եջ՜ձՠէճհձ Եվջՠկզ Խճջզձ Աոճջ-

սճհ ՜ո՜ռՠ՜է Ի Յճսձ՜ձ կ՜ջ՞՜ջբձ ՠս զ Նզձւբ՜յզոձ 

— Աի՜ իջ՜կ՜ձ ի՜ոՠ՜է ՜շ կ՜ջ՞՜ջբձ... 

4. 235՝—56՜ Տՠոզէ Աոպճս՜թ՜թձզձ, աճջ հ՜հպ-

ձՠ՜ռ ձկ՜ իջՠղպ՜ժձ. Զպՠխզ պ՜ձն՜ձ՜ռձ, դբ ճջ-
յբո պ՜ձնզձ կՠխ՜սճջտձ — Ոչ յ՜պճս՜ժ՜ձ ՠս ՜ո-

պճս՜թ՜ոբջ եճխճչճսջ՟տ... 

5. 256՜—9՜ Պ՜պկճսդզսձ ՜խ՜սդ՜ոբջ կ՜ձ-

ժճսձձ — Ոջյբո ՞ջՠ՜է բ, դբ. Պ՜պ՜ձզ կզ Ի(20) պ՜-

ջճհ... 

6. 259՜—70՜ Եժՠոռճստ ՟՜ջլՠ՜է զկ՜ոպ՜ոզ-

ջզձ ճջ ՜ոբ. Ոջ ճխճջկզ ՜խտ՜պզձ վճը պ՜հ Աոպճս-
թճհ (Աշ՜ժտ) 

՜. 254՜ Ոջյբո ՞ջՠ՜է բ, դբ. Իկ՜ոպճսձ դ՜՞՜-

սճջձ Ախբժո՜ձ՟ջճո... ՝. 259՜—61՜ Ոջյբո ՜ոՠձ, դբ. 

Թ՜՞՜սճջ կզ մճսձբջ ճջ՟զ... ՞. 261՜—2՜ Ոջյբո ՞ջՠ՜է 

բ, դբ. Մբժ յ՜ջճձզ կզ ճջ՟զ ճսձբջ... ՟. 262՜՝ Ոջյբո 

՞ջՠ՜է բ, դբ. Թ՜՞՜սճջ կզ Բ(2) չ՜ազջ ճսձբջ... ՠ. 

262՝—3՜ Ոջյբո ՞ջՠ՜է բ, դբ. Պ՜ազջժ՜ձ կզ... ա. 

263՝—4՝ Ոջյբո ՞ջՠ՜է բ զ չ՜ջո ի՜ջ՜ձռ, դբ. Ճ՞ձ՜-

սճջ կզ ճսձբջ վճտջզժ ՜ղ՜ժՠջպ կզ... բ. 264՝ Ոջյբո ՠս 

՞ջՠ՜է բ, դբ. Մ՜ջ՟ կզ ղ՜պ գջխգդճչ յ՜պ ղ՜ջՠռ... գ. 

264՝—7՜ Ոջյբո ՞ջՠ՜է բ, դբ. Թ՜՞՜սճջ կզ ձոպՠ՜է 

ժ՜հջ... դ. 267՜—8՜ Ոջյբո ՞ջՠ՜է բ, դբ. Ահջ ՠս ժզձ 

կզ, ճսձբզձ կբժ ճջ՟զ... ե. 268՜—70՜ Ոջյբո ՞ջՠ՜է բ, 

դբ. Մՠթ՜պճսձ ըճծ՜հ կզ ճսձբջ մ՜վբ զ ՟ճսջո ճոժզ... 

ե՜. 270՜ Ոջյբո ՜հձ ՜խտ՜պ չ՜ջլժ՜ձձ, ճջ ըձ՟-

ջՠ՜ռ աչ՜ջլո... ե՝. 270՜՝ Ոջյբո ՜հձ, ճջ ՞ջՠ՜է բ, 

դբ. ՅԵ՞զյպճո ծ՞ձ՜սճջ՜ռ չ՜ձտ կզ բջ... ՠս ճխճջկճս-

դզսձ յ՜ջպ՜ժ՜ձ ՜շձբ աԱոպճս՜թփ 

7. 270՝ Տՠոզէ ոջ՝ճհ Յճի՜ձձճս ՜սՠպ՜ջ՜ձմզձ 

Աոպճս՜թ՜՝՜ձզ Յ՜խ՜՞ո ՞՜էոպՠ՜ձ Տՠ՜շձ կՠջճհ, 
դբ ճջյբո զն՜ձզռբ հՠջժձզռ զ հՠջժզջ — Յՠպ Յ՜ջճս-

դՠ՜ձ ՠս Հ՜կ՝՜շձ՜էճհ Տՠ՜շձ կՠջճհ Յզոճսոզ Քջզոպճ-

ոզ հՠջժզձո... ճջ ՜ջե՜ձզ ՜ջ՜ջՠջ ազո էզձՠէ թ՜շ՜հ տճ, 

՜խ՜մՠկ ատՠա Տբջ զկ/// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՝ Զ՜ձ՜ա՜ձ պ՜շՠջփ 
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ԹԵՐԹ՚ 120+1 (ժջժ. 1). մ՞ջճս՜թ՚ 1՜՝, 115՜—9՝փ ՊՐԱԿ՚ 
Ա—Ժ×12փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 20,5×14,3փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ 
ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 27փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ 
ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ղՠջպ՜ա՜ջ՟ ժ՜յճհպ 
ժպ՜սփ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1՞—113՝ Մ՜դբճոզ չ՜ջ՟՜յՠպզ ՠս պզՠաՠ-

ջ՜էճհո ջ՜՝ճսձ՜յՠպզ ՜ջ՜ջՠ՜է Բ՜ձ հԱսՠպ՜ջ՜ձձ 
Յճի՜ձձճս, ճջ ՜ոբ. Ի ոժա՝՜ձբ բջ Բ՜ձձ... — Կ՜ի՜սճ-

ջզկ, ճչ ժ՜ծ՜շտ էճսոՠջ՜կզռ... 

Բ. 113՝—4՝ [Ք՜ջճա] Ոջյբո ՜ոբ ՜շ՜տՠ՜էձ Պր-

խճո. Հՠշ՜ռզջ զ մ՜ջբ, ազ ՜ջ՟ ե՜կ բ տՠա զ տձճս ա՜ջդ-



 

ձճսէ... Աս՜ջպ ՝՜ձզո Տբջ ճխճջկՠ՜,/ Աշի՜ո՜ջ՜ժ կՠա ՠս ձճռ՜փ 
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ԹԵՐԹ՚ 65փ  
ՊՐԱԿ՚ Ա—Զ×12 (Ա 11, Զ 6)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ՚ էճսո՜՞թՠջճչփ 

ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 21×15,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ 
ՏՈՂ՚ 27փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, 
՜ոպ՜շգ՚ դճսխդփ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 1+1, դճսխդփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜-
ժ՜ձ: Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ՚ դշմձ՜՞զջփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. պՠխ—պՠխ ըճձ՜սճսդզսձ պՠո՜թ, ա՜-
ձ՜ա՜ձ ՝թՠջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1՜—61՜, 62՜—5՝ Մ՜դբճոզ չ՜ջ՟՜յՠպզ ՠս 

պզՠաՠջ՜էճսջ ջ՜՝ճսձ՜յՠպզ ՜ջ՜ջՠ՜է Բ՜ձ Ասՠ-
պ՜ջ՜ձձ Յճչի՜ձձճս Ք՜խճս՜թճս, ճջ ՜ոբ. Ի ոժա՝՜-
ձբ բջ Բ՜ձձ... — Կ՜ի՜սճջզկ, ճչ ժ՜ծ՜շտ էճսոՠջ՜-

կզռ... 

Բ. (Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձ ԺԷ—ԺԸ ՟՟.) 
— 61՜՝ (Յ՜խ՜՞ո ժղշճռ ՠս մ՜վճռ) — Տ՜խ՜ձ՟ձ 

ժղշճռ ՜ձճսձ ժճմզ... ՟՜իՠժ՜ձձ Զ(6)՟՜ձժ, ճջ բ կոխ՜է 

կզփ 
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 ՌՃՀԷ — 1728 

ԹԵՐԹ՚ 372. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—4՝փ ՊՐԱԿ՚ 1×4+1×12+1×6+ 
Ա—Լ×12(Լ 2)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 22 × 16,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ 
ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 26փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ 
ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ղՠջպ՜ա՜ջ՟ ժպ՜սփ 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Տզջ՜կ՜հջ 22՝: 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 8՝, 23՜, 66՝, 141՜, 178՝, 225՝, 292՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձ: Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջփ 
Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜յճհպ, ժ՜ջկզջ, ՟ՠխզձ, ոՠս, ՟՜ջմձ՜՞ճհձ, ժ՜ձ՜մ, 
ճոժզփ 

 

  

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդզսձ պՠո՜թ, ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջփ 
Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 5՜—372՝ Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհ Մՠժձճսդզսձ 

Ասՠպ՜ջ՜ձզձ Մ՜պդբճոզ 

Տՠո լՠշ. 1198, 270՜—456. Ց՜ձժ բ ՞էը՜սճջ/ 5՜—

6՝փ Ց՜ձժ/6՝—8՝ 1/8՝—66՝փ Ց՜ձժ/63՝—6՝փ 2/66՝—141՜փ 

Ց՜ձժ/139՜—41՜փ 3/141՜—76՝փ Ց՜ձժ/176՝—8՝փ 4/178՝—

225՝փ Ց՜ձժ/222՜—5՝փ 5/225՝—92՜փ Ց՜ձժ/287՝—92՜փ 

6/292՜—372՝փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

22՜ Գջճխզ ՞ջճհո 

Աձ՜ջիՠոպ ՞ջմճհո, 

Կզջ՜ժճո ՟յջճհո, 

Ց՜թ ՠս չ՜պդ՜ջճհո, 

Աոպճս՜թ զկ Յզոճսո, 

Մզ դճխճսջ ազո ՜ձհճհո: 

ՌՃՀԷ(1728) դվճհո 

Դՠժպՠկ՝ՠջ ՜կոճհոփ 
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ԹԵՐԹ՚ 342փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԻԹ×12 (Ա 10, ԺԳ 11, ԻԹ 9)փ ՆԻՒԹ՚ 
դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 20,7×14,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ-
՞զջփ ՏՈՂ՚ 29փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ը-
պ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժպ՜սփ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 3+2, դճսխդփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 4՝, 19՜, 
58՝, 119՝, 152՜, 189՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ 
Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջ, ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, 
ժ՜յճհպփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջ, ըճձ՜սճսդզսձ պՠո՜թ, 
ռՠռ՜ժՠջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ տՠջթճս՜թ, ռՠռ՜ժՠջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1՜—340՝ Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհ Մՠժձճսդզսձ 

Ասՠպ՜ջ՜ձզձ Մ՜պդբճոզ 

Տՠո լՠշ. 1198, 270՜—456՝. Ց՜ձժձ բ ՞էը՜սճջ/ 

1՜—2՝փ Ց՜ձժ/2՝—4՜: 1/2՝—55՜փ Ց՜ձժ/55՝—8՜փ 2/58՝—

117՝փ Ց՜ձժ/118՜—9՝փ 3/118՜—50՜փ Ց՜ձժ/150՜—1՝փ 

4/150՜—87՜փ Ց՜ձժ/187՜—9՜փ 5/187՜—249՜փ 

Ց՜ձժ/249՜—53՜փ 6/253՜—340՝փ 

Բ. 340՝—1՝ [Բ՜ձտ ա՜ձ՜ա՜ձտ] 

1. 340՝—1՜ Յճի՜ձ Քշձՠռզձ ՞ջբ գձ՟՟բկ Հ՜-

հճռո ՜հոյբո — Ա. Աշ՜նզձ աՔջզոպճո կզ ՝ձճսդզսձ 

՜ոՠձ... ԺԹ. Իձձՠսպ՜ոձՠջճջ՟ ակ՜ձժճսձո ի՜խճջ՟ՠձ: 



2. 341՜ Յճի՜ձ Քշձՠռզձ. Մՠթզձ Եո՜ՠ՜ ՜ղ՜-

ժՠջպտ բզձ, ՠս ՜հոմ՜վ չ՜ջ՟՜յՠպճչո ՟՜ջլՠջ ՠձ զ 
ցշ՜ձժ՜ռ ՟՜ս՜ձճսդզսձ — Մ՜ջ՞՜ջբ չ՜ջ՟՜յՠպ զ 

՞ՠխնբձ 0թճյ՜հ... Սզկբճձ չ՜ջ՟՜յՠպ զ Խ՜մբձ ՞՜ս՜-

շբ (10 ՜ձճսձ)փ 

3. 341՜ Յ՜խ՜՞ո ճսըպզ ժ՜ջ՞զձ — Ահոյզոզ բ 

ժՠջյ ճսըպՠէճհձ զ ժ՜ջ՞ձ... 

4. 341՝ Ախրդտ — Տբջ կՠջ Յզոճսո Քջզոպճո, ճջ 

ի՜ծՠռ՜ջ ա՞ՠձճսէ աթ՜թժճսհդ կ՜իժ՜ձ՜ռճսդՠ՜ձ... 

ռ՜ձզռՠձ զ չՠջ՜հ րջիձՠ՜է նջճհձ ՠս ա՞ՠռճսռ՜ձզռՠձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 341՜ (ԺԸ ՟., զ ոպճջզձ էճսո՜ձռո) Ծ՜շ՜հ պզ-

ջ՜ռճս Մ՜ջպզջճո Սճսջ՝ Վ՜ձզ թ՜շ՜հզռ թ՜շ՜հ: 

2. 341՝ (ԺԸ ՟.) Մջտճսա Խ՜մ՜պճսջ մձմզձ ՜՝ՠխ-

՜հո հզղՠէ ՜խ՜մՠկ զ Տբջփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 1՝ (նձնճս՜թ)փ 
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Մ Ե Կ Ն Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  Գ Ո Ր Ծ Ո Ց  Ա Ռ Ա Ք Ե Լ Ո Ց  
 ԺԸ — XVIII 

ԹԵՐԹ՚ 89. մ՞ջճս՜թ՚ 1, 2, 81՝—7՝փ ՊՐԱԿ՚ 1×2+Ա—Է×12+ 
1×3փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, էճսո՜՞թՠջճչ, դ՜՞՜ձղ՜ձ «PROPATRIA» -
էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 30,4 × 19փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ 
ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 51փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզ-
նճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդ, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ՟ՠխզձփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջ, ՞ջ՜՟՜ղպգ ըճձ՜սճս-
դզսձզռ ՞ճսձ՜վճըճս՜թփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ տՠջթճս՜թփ 

 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 3՜—81՜ [Գբճջ՞ՠ՜հ Սժՠսշ՜ռսճհ Մՠժձճսդզսձ 

Գճջթճռ ՜շ՜տՠէճռ] 
— 80՝—1՜ Դջճսդզսձտ ՝՜ջճհ՜ժ՜ձ՜ռ Հ՜կ՜-

շ՜սպ կՠժձճսդՠ՜ձո Գճջթճռ ՜շ՜տՠէճռձ — Ա. Թբ ճմ բ 

յ՜ջպ հ՜յ՜խՠէ զ կժջպճսդզսձ... ԾԵ. Վ՜ոձ Պ՜սխճոզ 

՜շ՜տՠէճհփ 

— 3՜ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձճսդզսձ իՠխզձ՜ժզձփ Աշ ըձ՟-

ջ՜սխձ Հ՜կ՜շ՜սպզո պբջ Յճչի՜ձձբո Աջտ՜հՠխ՝՜հջ 
ՠս ՠյզոժճյճո ձ՜ի՜ձ՞՜ռ ՜ոպճս՜թ՜յ՜ի ՟խՠժզձ 
Մ՜աձ՜սձզ ՠս կ՜ոզձ զձմ Բ՜ջլջ՝ՠջ՟ճհ ՠս ձճհձ պՠ-
ոճսմ իշմ՜ժՠէզ Սճսջ՝ ճսըպզձ Գշձՠջճհ ՠս ՜շ ի՜ձ՟զ-
յՠ՜էոձ կ՜պՠձզո — Աի՜, ճչ ՜ոպճս՜թ՜ոբջ ի՜հջ զկ 

ՠս պբջ... 

՜. 3՜՝ Վ՜ոձ չՠջձ՜՞ջճսդՠ՜ձ Գճջթճռ ՜շ՜տՠ-

էճռձ — Աջ՟, ձՠջՠէճչձ Աոպճսթճհ պՠոռճստ աչՠջձ՜-

՞զջո... 

՝. 3՝—4՜ Ի Գճջթճռ ՜շ՜տՠէճռձ ՝ճսձ ՠս Ըձ՟՜ջ-

լ՜ժ կՠժձճսդՠ՜ձռ ոջ՝ճռձ պՠ՜շձ Եվջՠկզ ՠս ՠջ՜-
ձՠէճհձ Յճի՜ձձճս Ոոժե՝ՠջ՜ձզփ Ահո Հ՜կ՜շ՜սպ ղ՜-

ջ՜իզսոՠռ՜ս ճջյբո ՠս պՠոռՠո ՜շգձդՠջ ՝՜ձզռձ 
հ՜ձռձ զսջ պՠխսճն ՟ջճղկՠ՜է ա՜ձճս՜ձո ոջ՝ճռձ իջ՜-
կ՜ձ՜ս պՠ՜շձ Յճչի՜ձձզոզ ՜ոպճս՜թ՜յ՜ի ճսը-
պզձ Գշձՠջճհ ՜շ՜նձճջ՟զ — Գճջթճռո ՜շ՜տՠէճռ կ՜-

պՠձ՜՞զջ բ Ղճսժ՜ո ՜սՠպ՜ջ՜ձզմ... 

՞. 4՝—6՜ Գէճսը Ա — [Բ՜ձ.] Զ՝՜ձձ ՜շ՜նզձ, 

աճջ ՜ջ՜ջզ ...: [Մՠժձճսդ.] Աշ՜նզձ ՝՜ձ աԱսՠպ՜ջ՜ձձ 

՜ոբ, աճջ ՞ջՠ՜ռ ... 

՟.  6՜—7՝ Գէճսը Բ  — [Բ՜ձ.] Իոժ ձճտ՜ 

կ՜պճսռՠ՜է ի՜ջռ՜ձբզձ աձ՜ ՠս ՜ոբզձ ...: [Մՠժձճսդ.] 

Թգսզ, դբ կզՠսձճհձ զռՠձ ... 

ՠ. 7՝—9՜ Գէճսը Գ — [Բ՜ձ.] Յ՜հձե՜կ ՟՜ջլ՜ձ 

հԵջճսո՜խբկ ՜ձճս՜ձՠ՜է էՠշձբձ Ձզդՠձՠ՜ռ: [Մՠժձճսդ.] 

Ե՛ջ՝. Յճջե՜կ էճս՜ձ, դբ ՞՜էճռ բ ... 

ա. 9՝—11՜ Գէճսը Դ — [Բ՜ձ.] Ես զ ժ՜պ՜ջՠէ 

՜սճսջռձ Պՠձ՟՜ժճոպՠզռ ...: [Մՠժձճսդ.] 

Պՠձտ՜ժճոպբձ գոպ Յճսձ՜ռ՚. հզոձՠջՠ՜ժ ՜ոզ ... 

բ. 11՜—2՝ Գէճսը Ե — [Բ՜ձ.] Աջտ 

Հջՠ՜ոպ՜ձՠ՜հտ ՠս ճջ ՝ձ՜ժՠ՜է բտ հԵջճսո՜խբկ ...: 

[Մՠժձճսդ.] Ոմ ՜շ ճջո, ձ՜ը ՜ջո ՠջժզսխ՜թո ՠս 

՜սպ՜ջո ՜ո՜ռ ... 

գ. 12՝—3՝ Գէճսը Զ — [Բ՜ձ.] Աջտ զոջ՜հբէ՜ռզտ 

էճս՜ջճստ ա՜հո: [Մՠժձճսդ.] Ոմ բ վ՜խ՜տղ՜ձ՜ռ 

ի՜ձ՟՜ջպ՜՞ճհձ ըօոՠէո ... 

դ. 13՝—4՝ Գէճսը Է — [Բ՜ձ.] Լճսՠ՜է ՜ոբ ա՜հո 

ախն՜ռ՜ձ զ ոզջպո զսջՠ՜ձռ ....: [Մՠժձճսդ.] Յճհե 

ա՜սջ՜սճջ բ իՠաճսդզսձ ... 

ե. 14՝—5՝ Գէճսը Ը — [Բ՜ձ.] Պՠպջճո ՠս 

Յճչի՜ձձբո ՠէ՜ձեզձ զ պ՜ծ՜ջձ ...: [Մՠժձճսդ.] 

Բ՜աճսկ հճհե բջ ՠս զ ոճռ՜ կզ՜՝՜ձճսդզսձ ... 

ե՜. 15՝—7՝ Գէճսը Թ — [Բ՜ձ.] Ի՝ջՠս ՠպՠո 

Պՠպջճո յ՜պ՜ոը՜ձզ ՠպ ...: [Մՠժձճսդ.] 

Հ՜կ՜ջլ՜ժ՜՞ճհձ տ՜ձ ա՜շ՜նզձձ բ ՜հեկճս ... 

ե՝. 17՝—8՝ Գէճսը Ժ — [Բ՜ձ.] Ես կզձմ՟ՠշ 

ը՜սոբզձ ձճտ՜ ...: [Մՠժձճսդ.] Տՠո, դՠ ազ՜՛ջ՟ գձ՟ ... 

ե՞. 18՞—9՝ Գէճսը ԺԱ — [Բ՜ձ.] Ես ՜ձպզ 

՜ջլ՜ժՠ՜էտ ՠժզձ ՜շ զսջՠ՜ձռոձ ...: [Մՠժձճսդ.] Տՠո 

առ՜թճսձ ՠս ազկ՜ոպ՜ոբջ ՝՜ջո ՜շ՜տՠէճռձ ... 

ե՟. 19՟—21՜ Գէճսը ԺԲ — [Բ՜ձ.] Յճչոբվ, ճջ 

ժճմՠ՜ռ՜ձ Բ՜շձ՜՝՜ո հ՜շ՜տՠէճռ ...: [Մՠժձճսդ.] Ն՜ը 

զ՝ջՠս այ՜պժՠջ աճկձ ... 



 

եՠ. 21՜—2՜ Գէճսը ԺԵ — [Բ՜ձ.] Յ՜ջճսռՠ՜է 

տ՜ի՜ձ՜հ՜յՠպձ ...: [Մՠժձճսդ.] Յ՜ջճսռՠ՜է, ՜հոզձտձ՚ 

ղ՜ջեՠ՜է ձ՜ը՜ձլճս ... 

եա. 22՜՟ Գէճսը ԺԴ — [Բ՜ձ.] Յ՜ջճսռՠ՜է ճկձ զ 

կբն ՜պՠձզձ ...: [Մՠժձճսդ.] Ս՜ չ՜ջ՟՜յՠպձ Պ՜սխճոզ 

բ ... 

եբ. 22՟—4՜ Գէճսը ԺԵ — [Բ՜ձ.] Սպՠվ՜ձճո ՜հջ 

էզ ղձճջի՜ստ ՠս ա՜սջճսդՠ՜կ՝: [Մՠժձճսդ.] Տՠո՜ձՠո, 

ազ ՜շ ՠսդ՜ձոձ ձ՜ բջ ձ՜ը՜յ՜պճսՠ՜է ... 

եգ. 24՜—5՝ Գէճսը ԺԶ — [Բ՜ձ.] Ես կզձմ ճմ ՞ճհջ 

ձճջ՜ ճջ՟զ ը՜սոՠռ՜ս Աոպճս՜թ ...: [Մՠժձճսդ.] 

Հ՜հՠ՜ռ, դՠ տ՜ձզ ՜կ՜ստ հ՜շ՜ն բ ըճոպճսկձ ... 

եդ. 25՝—7՜ Գէճսը ԺԷ — [Բ՜ձ.] Զ՜հձ Մճչոբո, 

աճջ ճսջ՜ռ՜ձձ ՠս ՜ոՠձ ...: [Մՠժձճսդ.] Յճհե կզ՜՝՜ձզ 

զջտձ Մճչոբոզ գձ՟ ըճջիճսջ՟ձ Քջզոպճոզ ... 

զ. 27՜—30՜ Գէճսը ԺԸ — [Բ՜ձ.] Ես էճսՠ՜է ա՜հո 

ա՜հջ՜ձ՜հզձ զ ոզջպո զսջՠ՜ձռ ...: [Մՠժձճսդ.] 

Աի՜ս՜ոզժ զ՝ջ յ՜պծ՜շո զկձ ՜շՠ՜է էզձեզձ ... 

զ՜. 30՜—1՜ Գէճսը ԺԹ — [Բ՜ձ.] Հջՠղպ՜ժ 

Տՠ՜շձ ը՜սոՠռ՜ս ՜շ Փզէզյյճո ՠս ՜ոբ ...: 

[Մՠժձճսդ.] Իձլ դճսզ հ՜շ՜տՠէճռձ ՠս ճմ ... 

զ՝. 31՜—3՜ Գէճսը Ի — [Բ՜ձ.] Ես բջ ՜ոբ 

՜ղ՜ժՠջպ ճկձ զ Դ՜կ՜ոժճո ...: [Մՠժձճսդ.] Բ՜աճսկ 

ձղ՜ձ՜ժո պ՜հ Աոպճս՜թ Աձ՜ձզ՜հզ ... 

զ՞. 33՜—4՝ Գէճսը ԻԱ — [Բ՜ձ.] Ի՝ջՠս ՠժձ 

Ս՜սխճո հԵջճսո՜խբկ ...: [Մՠժձճսդ.] Աջե՜ձ բ 

՜ոպ՜ձ՜սջ պ՜ջ՜ժճսոՠ՜է ... 

զ՟. 34՝—6՝ Գէճսը ԻԲ  — [Բ՜ձ.] Ահջ կզ բջ զ 

Կՠո՜ջզ՜հ ՜ձճսձ Կճսշձՠէզճո ...: [Մՠժձճսդ.] Ահջո ՜հո 

ճմ բջ իջՠ՜ ... 

զՠ. 36՝—7՝ Գէճսը ԻԳ — [Բ՜ձ.] Ես զ չ՜խզս 

՜ձ՟ջ հ՜ջճսռՠ՜է Պՠպջճո ՞ձ՜ռ ...: [Մՠժձճսդ.] Բ՜ջզ 

ճտ հ՜շ՜ն՜՞ճհձ յ՜պճս՜ոզջՠ՜է ա՜ջոձ ... 

զա. 38՜—9՜ Գէճսը ԻԴ — [Բ՜ձ.] Ես կզձմ՟ՠշ 

ը՜սոբջ Պՠպջճո ա՝՜ձո ա՜հո ...: [Մՠժձճսդ.] Տՠո 

աԱոպճսթճհ պձ՜սջբձճսդզսձձ ... 

զբ. 39՜—40՜ Գէճսը ԻԵ — [Բ՜ձ.] Ես ռջճսՠ՜էտձ զ 

ձՠխճսդՠձբձ, ճջ ՠխՠս ...: [Մՠժձճսդ.] Ոմ վճտջ զձմ 

ճսխխճսդզսձ ՠխՠս ի՜է՜թճսկձ ՜հձ ... 

զգ. 40՜—2՜ Գէճսը ԻԶ — [Բ՜ձ.] Ըձ՟ ե՜կ՜ձ՜ժո 

գձ՟ ՜հձճոզժ ՜ջժ Հՠջճչ՟բո ...: [Մՠժձճսդ.] Ըձ՟ 

ե՜կ՜ձ՜ժոձ գձ՟ ՜հձ, ՜ոբ ... 

զդ. 42՜՞ Գէճսը ԻԷ — [Բ՜ձ.] Ի՝ջՠս ՜հ՞ ՠխՠս բջ 

ըշճչճսդզսձ զ կբն ազձճսճջ՜ռձ ...: [Մՠժձճսդ.] Զզ ճջ 

զձմ ՠխՠսձ ՜շ ձ՜ ... 

է. 42՞—3՜ Գէճսը ԻԸ — [Բ՜ձ.] Ես ձճտ՜ 

՜շ՜տՠ՜էտ զ Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ ...: [Մՠժձճսդ.] Աջ՟, 

զնՠ՜էտ զ Սՠէՠսժզ՜ ճմ ՟ՠ՞ՠջզձ ... 

է՜. 43՜—4՝ Գէճսը ԻԹ — [Բ՜ձ.] Յճպձ ՠժ՜ռ 

Պ՜սխճո: [Մՠժձճսդ.] Աջ՟, հ՜շ՜ն՜՞ճհձ ... 

է՝. 44՝—5՝ Գէճսը Լ — [Բ՜ձ.] Ի՝ջ ՠէզձ ՜ձպզ 

՜խ՜մբզձ զ կզսոճսկ ...: [Մՠժձճսդ.] Տՠոՠ՛ջ աի՜ձծ՜ջ 

՝՜ձզռձ Պ՜սխճոզ ... 

է՞. 45՝—7՜ Գէճսը ԼԱ — [Բ՜ձ.] Ես էճսՠ՜է 

՜շ՜տՠէճռձ Բ՜շձ՜՝՜հ ՠս Պ՜սխճոզ ...: [Մՠժձճսդ.] 

Տՠո, ա՜կՠձ՜հձ զձմ ճսե՞ձճսդՠ՜կ՝ ՜շձՠէճչ ... 

է՟. 47՜—8՜ Գէճսը ԼԲ — [Բ՜ձ.] Շջնբզձ 

ե՜կ՜ձ՜ժո ճմ ո՜ժ՜սո գձ՟ ՜ղ՜ժՠջպձ ...: [Մՠժձճսդ.] 

Եզձ ոճտ՜ զ իջեզռ ՜ձպզ ... 

էՠ. 48՜—50՝ Գէճսը ԼԳ — [Բ՜ձ.] Ես հՠպ էշՠէճհ 

ձճռ՜ յ՜պ՜ոը՜ձզ ՠպ Յ՜ժճ՝ճո ...: [Մՠժձճսդ.] Է ո՜ 

ՠխ՝՜հջ Տՠ՜շձ կՠջճհ ... 

էա. 50՝—2՜ Գէճսը ԼԴ — [Բ՜ձ.] Բ՜հռ Պ՜սխճո ՠս 

Բ՜շձ՜՝՜ո ղջնեզձ հԱձպզճտ ...: [Մՠժձճսդ.] Ոմ 

չ՜հջ՜յ՜ջ ՟ՠ՞ՠջեզձ ՜ձ՟, ՜հէ ճսոճսռ՜ձեզձ ... 

էբ. 52՜—3՝ Գէճսը ԼԵ — [Բ՜ձ.] Ես հ՜սճսջ 

ղ՜՝՜դճս ՠէ՜տ ՜ջպ՜տճհ տ՜խ՜տզձ ...: [Մՠժձճսդ.] 

Տՠո, ՟՜ջլՠ՜է աՊ՜սխճո գոպ իջեզռձ ՜ջ՜ջՠ՜է ... 

էգ. 53՝—4՝ Գէճսը ԼԶ — [Բ՜ձ.] Ես զ կբն ՞զղՠջզձ 

Պ՜սխճո ՠս Շզխ՜ ժ՜հզձ ...: [Մՠժձճսդ.] Զզ՛ձմ ՠջ՝ետ 

ի՜ս՜ո՜ջ էզռզ ... 

էդ. 54՝—5՝ Գէճսը ԼԷ — [Բ՜ձ.] Ես ղջնՠ՜է գձ՟ 

Ակվզյ՜սէզո ՠս գձ՟ Այճխճձզ՜ ...: [Մՠժձճսդ.] 

Դ՜ջլ՜է ավճտջ՜՞ճհձ տ՜խ՜տ՜ստձ ա՜ձռ ՜շձբզձ ... 

ը. 55՝—7՝ Գէճսը ԼԸ — [Բ՜ձ.] Ես հԱդբձո զ կձ՜է 

ձճռ՜ ...: [Մՠժձճսդ.] Յզջ՜սզ ա՜հջ՜ձ՜հջ, ազ ձճտ՜ 

՜շ՜սՠէ ... 

ը՜. 57՝—9՜ Գէճսը ԼԹ — [Բ՜ձ.] Ի՝ջՠս էճս՜ձ 

ահ՜ջճսդզսձ կՠշՠէճռ ...: [Մՠժձճսդ.] Տՠո, ազ ձ՜ը 

կՠթ՜՞ճհձ ժջբջ վճջլճսդզսձո ... 

ը՝. 59՜—60՜ Գէճսը Խ — [Բ՜ձ.] Բ՜հռ Պ՜սխճո 

պ՜ժ՜սզձ կձ՜հջ ...: [Մՠժձճսդ.] Վ՜հՠէմ՜յբո հՠպ 

ըշճչճսդՠ՜ձձ ... 

ը՞. 60՜—1՝ Գէճսը ԽԱ — [Բ՜ձ.] Ես կպՠ՜է զ 

եճխճչճսջ՟ձ ...: [Մՠժձճսդ.] Տՠոձՠ՛ո հ՜կՠձ՜հձ զ 

ա՜ձլձ զսջ ձ՜ը զ ձՠջտճհ ... 

ը՟. 612՝—2՝ Գէճսը ԽԲ — [Բ՜ձ.] Ես զ՝ջՠս ՠխՠս 

՜հո ՠ՟ Պ՜սխճոզ ...: [Մՠժձճսդ.] Ոմ ՠսո կ՜ջ՟՜յՠո 

՜ոպ՜ձ՜սջ ... 

ըՠ. 62՝—3՝ Գէճսը ԽԳ — [Բ՜ձ.] Ես հՠպ 

՟՜՟՜ջՠէճհ ՜կ՝ճըզձ ժճմՠ՜ռ Պ՜սխճո ...: [Մՠժձճսդ.] 

Պ՜ջպզո կբջ էզձՠէ ՝՜աճսկ կըզդ՜ջճսդՠ՜ձ ... 

ըա. 63՝—5՜ Գէճսը ԽԴ — [Բ՜ձ.] Ի Մՠէզպՠ՜ 

հխՠ՜է հԵվՠոճո ...: [Մՠժձճսդ.] Հ՜հՠ՜ռ գձ՟ կՠթճսդզսձ 

՞դճռ ձճջ՜ ... 

ըբ. 65՜—6՝ Գէճսը ԽԵ — [Բ՜ձ.] Ես ՜ջ՟, հ՜ձլձ 

՜շձՠկ ալՠա ...: [Մՠժձճսդ.] Զճջ զձմ զ դճսխդոձ ՞ջՠէճչ 

՜շձբջ Պ՜սխճո ... 



ըգ. 66՝—7՝ Գէճսը ԽԶ — [Բ՜ձ.] Ի չ՜խզս ՜ձ՟ջ 

ՠկճսպ Պ՜սխճո ...: [Մՠժձճսդ.] Ահո Յ՜ժճ՝ճո ՜շ՜նզձ 

ՠյզոժճյճո բջ հԵջճսո՜խբկ ... 

ըդ. 67՝—9՜ Գէճսը ԽԷ — [Բ՜ձ.] Աոբ Պ՜սխճո. 

Եո ՠկ ՜հջ իջՠ՜հ ...: [Մՠժձճսդ.] Տՠո՜ձՠ՛ո, ազ հճջե՜կ 

գձ՟ ՜ջպ՜տզձոձ ը՜սոզ ... 

թ. 69՜—70՝ Գէճսը ԽԸ — [Բ՜ձ.] Ես ՠխՠս զձլ զ 

՟՜շձ՜էձ հԵջճսո՜խբկ ...: [Մՠժձճսդ.] Տՠՙո, դե ճջյբո 

՜ձ՟եձ զ ձՠջտո ... 

թ՜. 70՝—1՝ Գէճսը ԽԹ — [Բ՜ձ.] Ի՝ջՠս ՞զպ՜ռ 

՜ոբ Պ՜սխճո ...: [Մՠժձճսդ.] Դ՜ջլ՜է կ՜ջ՟՜յՠո 

՝՜ջ՝՜շզ ... 

թ՝. 71՝—3՜ Գէճսը Ծ — [Բ՜ձ.] Ես ա՜սջ՜ժ՜ձ՜ռձ 

գոպ իջ՜կ՜ձզձ ՜շՠ՜է Պ՜սխճո ...: [Մՠժձճսդ.] Ոջյբո 

դ՜՞՜սճջզ կՠթզ ա՜սջտ ... 

թ՞. 73՜—4՜ Գէճսը ԾԱ — [Բ՜ձ.] Ես հ՜յ՜խՠ՜ռ 

աձճո՜ Փՠէզտո ...: [Մՠժձճսդ.] Տՠոձ՜ՠ՛ո, դբ ճջմ՜՛վ 

էզձզ տձձճսդզսձ ... 

թ՟. 74՝—6՝ Գէճսը ԾԲ — [Բ՜ձ.] Ի՝ջՠս ՜ձռզձ 

՜սճսջտ զձմ ...: [Մՠժձճսդ.] Ա՞ջզյ՜ոո ՜հո, ճջ 

Հՠջճչ՟բո ՜հէ ճկձ բջ ... 

թՠ. 76՜—8՜ Գէճսը ԾԳ — [Բ՜ձ.] Յճպձ ՠժ՜ռ 

՜ջտ՜հձ ՠս ՟՜պ՜սճջձ ...: [Մՠժձճսդ.] Տՠո, դե ճջյբո 

՝՜աճսկ ՜ձ՞՜կ ... 

թա. 78՜—9՜ Գէճսը ԾԴ — [Բ՜ձ.] Բ՜հռ 

՝՜ջ՝՜ջճոտձ ղձճջիՠռզձ ճմ ո՜ժ՜ս ...: [Մՠժձճսդ.] Տՠո, 

՜ջ՟, իջՠ՜հտձ ՜հձմ՜վ ... 

թբ. 79՜—80՜ Գէճսը ԾԵ — [Բ՜ձ.] Ես հՠպ ՠջզռ 

՜սճսջռ ժճմՠ՜ռ աիջբզռձ ...: [Մՠժձճսդ.] Փճսդճչ հՠպ 

ՠջզռ ՜սճսջռ ... վ՜շտ, զղը՜ձճսդզսձ ՠս յ՜պզե, ՜հեկ 

ՠս կզղպ ՠս հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձ: 

— 80՜ Ախՠջո ձճջճ՞ ոպ՜ռճխզ ՠս 

՜ղը՜պ՜ոզջճսդՠ՜կ՝ ձճջճ՞ճխզ ՝ճսձ Մՠժձճսդՠ՜ձձ 
հճջկբ ՜հո ի՜կ՜շրպՠ՜ռ՜ս — Յ՜կզ չՠռ 

ի՜ա՜ջՠջրճջ՟զ իզձ՞ի՜ջզսջՠջճջ՟զ ՜շ՜նձՠջճջ՟զ 

՜ջ՜ջ՜թճռ ՜ղը՜ջիզ ՠս զ ի՜ա՜ջՠջճջ՟զ ՠս 

ՠրդ՜ձ՜ոճսձՠջճջ՟զ երդձՠջճջ՟զ Կՠձ՜ջ՜ջզձ կՠջճհ 

՞՜էոպՠ՜ձձ ՠս գոպ Խճոջճչ՜հզձ դճսճհ Հ՜հժ՜ա՜ձռո 

իզձ՞ի՜ջզսջՠջճջ՟զ տո՜ձՠջճջ՟զ իզձ՞ՠջրճջ՟զ (1206) 

զ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ Մզտ՜հբէզ, ճջ՟ճհ՚ Դճսժբզձ ՠս զ 

յ՜պջզ՜ջտճսդՠ՜ձձ Կճակ՜հզ ՠջժձ՜՝ձ՜ժզ, ՠո՚ 

Գջզ՞ճջզո, ճջ՟զ Գջզ՞ճջզ Պ՜լհ՜սճսձճհ 

յ՜պմճսդՠ՜կ՝ կՠթզձ Աոպճսթճհ ՜ջե՜ձ՜ռՠ՜է 

՜դճշ՜հ ի՜սճսձ զկճհ՚ ոջ՝ճհձ Գջզ՞ճջզ ՠս գոպ 

հ՜շ՜ն՜պՠոէՠ՜ձ ոջ՝ճհձ Իո՜ի՜ժ՜հ: Ի ո՜ոպժ՜ռՠ՜է 

ոջճհ ոժզսդ՜ռճսճռձ ի՜է՜թ՜ձրտ ի՜ոզ յ՜հթ՜շ՜ղբձ 

ժ՜հ՜ձո ոջ՝ճհձ Կճոպ՜ձ՟զ՜ձճոզ ՠս կՠթ՜ս գխլկ՜կ՝ 

ի՜հՠռՠ՜է ՞պզ ապՠձմ՜էզո հճ՞ճսձռ ա՞ՠջ՜իջ՜ղ 

Մՠժձճսդզսձ Գճջթճռ ՜շ՜տՠէճռ կՠթզձ Յճչի՜ձձճս 

Ոոժե՝ՠջ՜ձզ էճսո՜սճջ ՠս ճ՞ՠղ՜ի 

չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ՜կ՝: Ես ի՜ձ՟զյՠէճչ իկպ՜՞ճհձ 

իշՠպճջզձ Կզջ՜ժճոզ հճսձ՜ժ՜ձ ՠս ի՜հժ՜ժ՜ձ 

ճսոկ՜կ՝ձ յՠջծ՜ռՠ՜է ՠս ՜շ՜պ՜լՠշձ ՜ջ՞՜ոերտ 

դ՜ջ՞կ՜ձՠէ պՠձմ՜էզո իճ՞ճհ զկճհ: Ես գձժ՜էՠ՜է 

ոջպ՜էզջ ճսջ՜ըճսդՠ՜կ՝, զ՝ջՠս ապ՜ըպ՜ժոձ 

ձ՜ը՜կ՜ջ՞՜ջբզձ ՠս կՠթ՜ս պ՜ե՜ձկ՜կ՝ ի՜պՠ՜է 

աի՜կ՜պ՜ջ՜թձ Լզ՝զ՜հ ՠս Աոզ՜ժ՜ձ թճռճհձ, ըձ՜կօտ 

Հճ՞ճհձ ի՜ոզ զ ՝՜եզձո Սՠկ՜հ զ ոպճջճպո Տճջճոզ զ 

իջՠղպ՜ժ՜՝ձ՜ժ ժ՜հ՜ջ՜ձ ոջ՝ճհձ: Ես ՞պզ ՜ձ՟ 

աիճ՞ՠղձճջի ՞զպձ՜ժ՜ձձ Կզջ՜ժճո՚ ճջ՟զ զկ գոպ 

իճ՞ճհձ ՠս ՜ղ՜ժՠջպ կՠթ ՞զպձ՜ժ՜ձզձ Գբճջ՞ՠ՜հ, 

վճը՜ձճջ՟զձ կՠջ ՠս ոճջ՜ հրե՜ջ՜ժ՜ձ կպրտ 

՜ղը՜պճսդՠ՜ձ ա՜ձլ՜կ՝ ՜շՠ՜է գոպ ՜շ՜պ՜պճսջ 

Հճ՞ճհձ յ՜ջ՞ՠս՜ռձ, չՠջոպզձ ՜ջթ՜ջթՠ՜է 

աըճջդ՜ռՠ՜է ՝՜ձո իշՠպճջզձ, հՠխ՜ձ՜ժՠէճչ զ 

՟զսջ՜էճսջո ՠս հ՜ջկ՜պ՜ժ՜ձո կՠջճհզձո ՜ա՞զձ: Աջ՟, 

կ՜խդՠկ ա՜կՠձՠոՠ՜ձձ ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ՜հոկ 

իճ՞զ՜՝ճսղը յ՜պ՞՜կ՜ռո, հզղՠէ ազկո 

ժ՜խժ՜խճսդզսձո զ Տբջ ոջպզ կպօտ, գձ՟ ձկզձ ՠս 

ա՜ղը՜պօխոձ զ ոկ՜ ՠս ՞ջՠէ // (80՝) ավճտջ 

հզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձո գձ՟ ոկզձ ՞ջճռ հճջե՜կ ՞ջՠոնզտ ՠս կզ 

յ՜ժ՜ոՠռճսռ՜ձՠէ, ազ ՠս ալՠա ձճջճ՞ՠոռբ Տբջ զ ՞զջձ 

ժՠձ՜ռ հ՜ղը՜ջիզձ ժՠձ՟՜ձՠ՜ռ, ճջ բ ՠս ՠխզռզ 

օջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձ: 

Տՠո պյ. Վՠձՠպզժ, 1839: 
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 ՉԽԱ — 1292 

ԳՐԻՉ՚ Յճչ՜ո՜՝փ ՍՏԱՑՈՂ՚ Եո՜հզ ջ՜՝ճսձ՜յՠպ Նմՠռզփ 
ԹԵՐԹ՚ 222. մ՞ջճս՜թ՚ 159՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—Ի×12 (Ա 14, Բ 7, 

Ի 9)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 25×17փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ 
ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 39փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ 
ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚չ՜ձ՟՜ժ՜ա՜ջ՟ ժպ՜սփ 
Դշձ՜ժճչփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 2՜փ 
Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ոՠս, կ՜ձճսղ՜ժ՜՞ճհձ, ՟՜ջմձ՜՞ճհձփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. պՠխ—պՠխ ռՠռ՜ժՠջ, չՠջ՜ժ՜ա-
կճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 2՜—218՜ [Գբճջ՞ՠ՜հ Սժՠսշ՜ռսճհ, Մՠժձճս-

դզսձ Գճջթճռ ՜շ՜տՠէճռ] 

Տՠո լՠշ. 1362, 3՜—81՜. Դջճսդզսձտ/2՜՝փ 

Յշն՝./2՝—3՜փ ՜/3՜՝փ ՝/4՜—5՜փ ՞/5՜—8՝փ ՟/8՝—11՜փ 

ՠ/11՜—3՜փ ա/13՜—6՜փ բ/16՜—9՜փ գ/19՜—25՜փ 

դ/25՜—8՝փ ե/28՝—32՜փ ե՜/32՜—7՜փ ե՝/37՜—41՝փ 

ե՞/41՝—5՜փ ե՟/45՝—8՝փ եՠ/49՜—53՝փ եա/53՝—8՜փ 

եբ/58՜—62՜փ եգ/62՜—6՝փ եդ/66՝—70՝փ զ/70՝—6՜փ 



 

զ՜/76՜—81՜փ զ՝/81՜—4՜փ զ՞/84՜—9՜փ զ՟/89՜—92՝փ 

զՠ/92՝—6՝փ զա/96՝—101՝փ զբ/101՝—5՝փ զգ/105՝—9՜փ 

զդ/109՜—12՝փ է/112՝—5՜փ է՜/115՜—20՜փ է՝/120՜—4՝փ 

է՞/124՝—8՝փ է՟/128՝—31՝փ էՠ/131՝—5՝փ էա/135՝—9՝փ 

էբ/139՝—42՝փ էգ/143՜—6՜փ էդ/146՜—9՝փ ը/149՝—54՜փ 

ը՜/154՜—7՝փ ը՝/157՝—62՜փ ը՞/162՜—7՜փ 

ը՟/167՜—70՝փ ըՠ/170՝—3՜փ ըա/173՜—6՜փ ըբ/176՝—

80՝փ ըգ/180՝—3՜փ ըդ/183՜—6՝փ թ/186՝—90՜փ 

թ՜/190՜—3՜փ թ՝/193՜—7՜փ թ՞/197՝—202՜փ թ՟/202՜—

6՝փ թՠ/206՝—10՝փ թա/210՝—3՝փ թբ/213՝—8՜փ 

Մզ՜սճջո Ցճսռ՜ժճսկ (պՠո ի. Ա, 1965, բն 535) 

չՠջ՜՞ջճս՜թ բ Ոոժբ՝ՠջ՜ձզձ: 

Բ. 218՜՝ [Վ՜ջ՟՜ձ՜հ Աջՠսՠէռսճհ Մՠժձճսդզսձ 

Տ՜ոձ՝՜ձՠ՜ձ] — Աշ՜նզձ, ճջ ՜ոբ. Եո ՠկ տճ Աո-

պճս՜թ... ՠս ՜ջ՝ՠ՜էտ զ ՟ՠխ՜պճսճսդՠձբ մ՜ջբփ 

Գ. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձ ԺԷ—ԺԸ ՟՟.] 
219՜—21՝, 15՜՝, 1՜՝ [Գջզ՞ճջզ Կՠո՜՜-

ջ՜ռսճհ Թճսխդ ՜շ Մՠէզտոբդ ժ՜դճխզժճոձ] — Գէճսը 

ի՜ձջ՜ժ՜ձ ոՠշզո, Հ՜հժ՜աՠ՜ձ յՠպ՟ յՠջծ՜ժ՜ձ 

իճ՞ՠսճջ ի՜հջ... Ահո զձմ ՝՜ձ բ տճ ՜ջ՜թ ՝՜ձձ, ժ՜-

կզո ճջ ՠջժջճջ՟ Եաջ էզձզո Հ՜հճռ ՜ա՞զոփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

160՜ Գճջթտո ՜հո ՜շ՜տՠէճռ, աճջ կՠժձՠ՜է ՠս 

հ՜ջկ՜ջՠ՜է ՜շ՜նզձ ոջ՝ճռձ, զոժ հՠպզձ եճխճչճխձ 

ՠս ՜շ կզկՠ՜ձո ՟ջճղձ ճմ ՞ճէճչ տ՜ն իշՠպճջ, չ՜ոձ 

՜հոճջզժ ի՜պժճպճջ ՠս ՜հէ գձ՟ ՜հէճհ ՠս ը՜ս՜ջ բ 

կզպտ էճսո՜սճջ ՝՜ձզռո ՠս ի՜ջժ՜սճջ ՝՜ձզռձ Մՠժ-

ձճսդզսձ ճմ բ ՜ջ՜ջ՜թ ՠս ժ՜ջրպ բ իկպ՜՞ճհձ չ՜ջ-

ե՜յՠպզ, ճջ ա՝՜ձձ ՝՜ձ՜է ժ՜ջբ ՠս աըճջզձոձ ՠս 

աըջդձ՜թճսթժոձ էճսթ՜ձՠէփ Ահէ դբ Գբճջ՞ՠ՜ կՠժձմզձ 

ի՜ձ՟զյզո ՠս ձճջզձ էճսո՜սճջ ժ՜ջ՞՜՟ջճսդՠ՜ձձ 

հ՜հձե՜կ յ՜հթ՜շ՜ձ՜հ զկ՜ոպճսդՠ՜կ՝ իճ՞զ՟ ՠս 

էճսո՜սճջզ ղ՜ջեճսկձ ա՞՜հճսդզսձ՟, ազ հճհե բ ՞ՠխՠռ-

ժ՜՝՜ձ ՠս ճսձզ ժ՜ջ՞ ՠս ո՜իկ՜ձփ 

28՝ Տբջ Աոպճս՜թ Յզոճսո Քջզոպճո ՝՜ջՠը՜ս-

ոճսդՠ՜կ՝ ՜կՠձ՜հձ ոջ՝ճռ ճխճջկՠ՜ ՝՜ակ՜՝՜ջզ 

ջ՜՝ճսձճհձ՚ Յՠո՜ՠ՜ ոպ՜ռճխզ ոճջ՜ ՠս ՝՜ակ՜՝զթ 

թջճխզձ. ՜կեձ (ձկ՜ձ՚ 32՜, 37՜): 

66՝ Զէճսո՜ո՜խ՜ջդ ՠս ա՜ոպճս՜թ՜՞ճջթ 

պճսձժձ ա՜կՠձ՜՝՜ջզ ա՝՜ակՠջն՜ձզժ ոճսջ՝ չ՜ջ-

՟՜յՠպձ՚ Յՠո՜հզ ՠս ա՝՜ակ՜՝զթ թջճխձ ՠս աթձճխո 

ձճռ՜ հզղՠռբտ զ Քջզոպճո ՠս Աոպճս՜թ ալՠա հզղբփ 

217՜ Փ՜շտ...փ Ի դճսզո Հ՜ճռ ՉԽԱ(1292) թջՠ-

ռ՜ս Մՠժձճսդզսձո Գճջթճռ լՠշ՜կ՝ հճ՞ձ՜կՠխ Յճչ՜-

ո՜՝զ, իջ՜կ՜ձ՜ս ՠս ՜ջ՟ՠ՜կ՝տ ձ՜աՠէ ՠս ոջ՝՜աձ՜-

՞ՠջ՜վ՜շ ՠս իջ՜ղ՜՞ՠխ ճ՞ճ կՠթ ջ՜՝ճսձ՜յՠպզձ` 

Յՠոՠ՜ս, հ՜խ՜՞ո չ՜հՠէկ՜ձ ՜ձլզձ զսջ ՠս հզ-

ղ՜պ[՜ժ] թձճխ՜ռ զսջճռ ՠս իճ՞ՠսճջ թձճխզձ ՠս ՜ո-

պճս՜թ՜ա՜ջ՟ կՠթ չ՜ջ՟՜յՠպզձ` Նՠջոզոզ վճըՠ-

ռՠէճհձ ՜շ Քջզոպճոփ 

21՝ Աձկՠխ՜՟զջ էզձՠէ ՜խ՜մՠկ, ազ ժ՜յ՜թ 

՞զջտ ճմ բ զկ ՞ջՠ՜է ՠս ճմ ճսոՠ՜էփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 21՝ (ԺԵ ՟.) Եո՚ Մժջպզմ Գ՜ձլ՜ժՠռզո 

Եժզ զ ՟ճսշձ ոճսջ՝ ճսըպզո, 

Ծ՜շ՜հ ՠկ Սճսջ՝ Թճսկ՜հզո, 

Ոջ կեժ ՞զջտ ըէ՜դբ ազոփ 

2. (ԺԷ ՟.) 3՝ Գզջտո հզղ՜պ՜ժ բ Մ՜ջպզջճո 

չ՜ջ՟՜յՠպզձ ՜ձնզձն հզղ՜պ՜ժ զ ՟ճսշձ Վ՜ջ՜՞՜հփ 

Ոչ ճջ իՠշ՜ռճսռ՜ձբ յ՜պզե Վ՜ջ՜՞՜հ ժջբ ՠս 

կՠջ կՠխ՜ռ յ՜ջպ՜ժ՜ձ ա՜ձՠթտ Կ՜հՠձզձ ՠս կ՜ոձ 

Յճս՟՜հզձփ 
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 ԺԴ — XIV 

ՍՏԱՑՈՂ՚ Յճի՜ձձբո Ասջ՝ՠէզփ 
ԹԵՐԹ՚ 214. մ՞ջճս՜թ՚ 3՝, 214՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԺԹ× 12(Ա 11, 

ԺԸ 8, ԺԹ 3)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 23,5×16փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ 
ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 31փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ 
ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ չ՜ձ՟՜ժ՜ա՜ջ՟ ժպ՜սփ 
ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 1+1, դճսխդփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 2՜, 
4՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձ. Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ-
՞ճսռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. դՠջդՠջզ ՠաջՠջգ տ՜հտ՜հճս՜թ, ռՠռ՜-
ժՠջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 2՜—213՝ [Գբճջ՞ՠ՜հ Սժՠսշ՜ռսճհ Մՠժձճս-

դզսձ Գճջթճռ ՜շ՜տՠէճռ] 

Տՠո լՠշ. 1362, 3՜—81՜. Դջճսդզսձտ/2՜—3՜փ 

Յշն՝./4՜՝փ ՜/4՝—5՝փ ՝/5՝—7՜փ ՞/7՜—12՜փ ՟/12՜—5՝փ 

ՠ/15՝—20՜փ ա/20՜—3՝փ բ/23՝—6՝փ գ/26՝—30՜փ դ/30՜—

3՜փ ե/33՜—5՜փ ե՜/35՜—9՝փ ե՝/39՝—43՝փ ե՞/43՝—6՜փ 

ե՟/46՜—9՝փ եՠ/49՝—52՝փ եա/52՝—6՝փ եբ/56՝—60՜փ 

եգ/60՜—4՝փ եդ/64՝—8՜փ զ/68՜—74՝փ զ՜/74՝—9՜փ 

զ՝/78՜—83՝փ զ՞/83՝—7՝փ զ՟/87՝—91՝փ զՠ/96՝—5՜փ 

զա/95՜—8՜փ զբ/98՜—101՝փ զգ/191՝—6՜փ զդ/106՜—9՜փ 

է/109՜—11՜փ է՜/111՜—4՝փ է՝/115՜—8՝փ է՞/118՜—22՜փ 

է՟/122՜—5՜փ էՠ/125՜—31՜փ էա/131՜—6՜փ էբ/136՜—9՜փ 

էգ/139՝—42՜փ էդ/142՝—5՝փ ը/145՝—50՝փ ը՜/150՝—4՜փ 

ը՝/154՜—7՜փ ը՞/157՜—61՜փ ը՟/161՜—4՜: 

ըՠ/164՜—7՜: ըա/167՝—72՜: ըբ/172՜—5՝փ ըգ/175՝—

9՜փ ըդ/179՜—83՜փ թ/183՜—6՝փ թ՜/186՝—30՜փ 

թ՝/190՜—4՜փ թ՞/194՜—7՝փ թ՟/197՝—203՝փ թՠ/203՝—

7՝փ թա/208՜—10՝փ թբ/210՝—3՝փ Ախՠջո/213՝ (չջն. «իկ-



պ՜՞ճհձ իշՠպճջզձ Կզջ՜ժճոզ հճսձ՜ժ՜ձ ՠս ի՜հժ՜ժ՜ձ 

///», ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ 

 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

46՜ (Սպ՜ռճխզ) Զոպ՜ռճխ ՞ջճռո աՠջն՜ձզժձ զ 

չ՜ջ՟՜յՠպո աՠջզռո ՠջ՜ձՠ՜էձ` աՅճչի՜ձձբո կ՜-

ժ՜ձճս՜կ՝ Ասջ՝ՠէ հզղՠռբտ զ Քջզոպճո, ՜խ՜մՠկփ 

60՜ Բ՜ջՠը՜սոճսդՠ՜կ՝ ոջ՝ճհձ Սպՠվ՜ձձճոզ, 

Քջզոպճո Աոպճս՜թ ՜ս՞ձՠ՜ Յճչի՜ձձզոզ ՠս յ՜ի-

յ՜ձՠ՜ռ ՠս գձ՟ ՜նՠ՜հոձ ՟՜ոՠ՜ ակՠթ՜վ՜շ զղը՜-

ձձ՚ աԼզյ՜ջզպձ, ՠս աՆ՜ձ՜հձ, աթձճխոձ ոճջ՜. ՜-

կբձ, ՠխզռզփ 

142՜ Քջզոպճո հճհո ի՜ս՜պ՜ռՠէճռ, տճ ոճսջ՝ 

ՠս ՠջն՜ձզժ ՜շ՜տՠէճռ՟ ՝՜ջՠը՜սոճսդՠ՜կ՝ հՠջժ՜ջ 

ե՜կ՜ձ՜ժ՜ս ՠս յ՜ջ՜՞՜հ ե՜կ՜ստ, յ՜իյ՜ձՠ՜ 

աոճսջ՝ ջ՜՝ճսձզձ` //(142՝) աՅճչի՜ձձբո, ոպ՜ռճխ 

ոճջ՜ ՠս ճխճջկՠ՜հ ՠջժզսխ՜էզռ ՠս ՜ոպճս՜թ՜ի՜ծճհ 

թձճխ՜ռ ձճջ՜, կՠթ՜վ՜շ զղը՜ձ՜ռ զղը՜ձզձ՚ Լզ-

յ՜ջպզ, ի՜սջ ոճջ՜ ՠս ՜կՠձ՜՜սջիձՠ՜է ոճսջ՝ 

՟ղըճհզձ՚ Ն՜ձ՜հզձ, կ՜սջ ոճջ՜. ՜կբձ ՠս ՠխզռզփ 

 

 

 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. (ԺԸ ՟.) 1՝ Զչՠջնզձ ոպ՜ռճխ ոճսջ՝ ՞ջճհո` 

աՄճչոբո ՜ձ՜ջե՜ձ տ՜ի՜ձ՜հո հզղՠռբտ զ Քջզոպճո 

հճհոձ ՝ձ՜սզռփ 

2. 213՜ Յ՜սՠպ հոպ՜ժ՜հ ՠս հ՜սբջե ՞ճիճս-

դզսձ... ՠո, ձճս՜ոպ իճ՞զ ՠս թ՜շ՜հզռ թ՜շ՜հ Աոպճս-

թճհ՚ Մճչոբո ՜ձ՜ջե՜ձ ՠս ՜յզժ՜ջ տ՜ի՜ձ՜հ ոպ՜-

ռ՜հ ՞զջտո ՜հո, ճջ ժճմզ Գճջթտ ՜շ՜տՠէճռ Մՠժձճս-

դզսձ: Ի ի՜է՜ ՜ջ՟ՠ՜ձռ զկճռ ՞ձՠռզ ՠս ՠպճս հզղ՜-

պ՜ժ զ ՟ճսշձ կՠթզ ՠս ղձճջի՜ա՜ջ՟ հԱդճշձ կՠջ Սջ-

՝ճհ Կ՜ջ՜յՠպզձ... կզ՜՝՜ձ ձճհձճհ ոճսջ՝ ճսըպզ 

՜շ ճպո լՠջ ի՜կ՝ճսջՠկ ՠս ՜խ՜մՠկ կՠժ ՝ՠջ՜ձ Տբջ 

ճխճջկՠոռզո հզղ՜պ՜ժՠէ ա՜ձ՜ջե՜ձճսդզսձո զկ ՜շ 

Քջզոպճո...: Գջՠռ՜ս ՌՃԿԲ(1713) դճսզձփ Խձ՜կտճչ 

յ՜իճխձ ՠս ի՜ս՜պճչ գձդՠջռճխձ օջիձՠ՜է ՠս յ՜ի-

յ՜ձՠ՜է էզձզձ ՜կՠձ՜հձ ոջ՝ճռ. ՜կբձփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜ Ֆշ՜ձժ՜ռ ՜ա՞ձ բ է՜դզձ՜ժ՜ձ, 

գխլզռ ճհռ ՞ճմ կ՜ջդզփ Ց՜հպբ ոճչզկ՝ պ՜ջ՜թ՜ձզփ 

Պ՜իյ՜ձ՜ժ Ա՝ ա՜ձ՜ա՜ձ պ՜շՠջփ Նՠջ՟զջ՚ Ա՝ջ՜-

ի՜կ չջ՟.փ 
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Մ Ե Կ Ն Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  Գ Ո Ր Ծ Ո Ց  Ա Ռ Ա Ք Ե Լ Ո Ց  
Կ. Պրէզո ՌՂ — 1641 

ԳՐԻՉ՚ Խ՜մ՜պճսջ ՠջբռփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Աջզոպ՜ժբո չջ՟. 
Խ՜ջ՝ՠջ՟՜ռզփ 

ԹԵՐԹ՚ 281+1 (ժջժ. 1). մ՞ջճս՜թ՚ 1՜՝, 2՝, 280՜՝փ ՊՐԱԿ՚ 
Ա—ԻԴ×12(Ա 10, ԻԴ 7)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, կ՜՞՜խ՜դ 3—9, 72, 
79, 274փ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 21,8×16փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ձր-
պջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 27փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ 
պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ոՠս կՠպ՜տո, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջ-
կզջփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 3՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձ: Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜-
՞զջ, ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ժ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ դՠդՠս՜ժզ կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 1՞—278՜ [Գբճջ՞ՠ՜հ Սժՠսշ՜ռսճհ Մՠժձճս-

դզսձ Գճջթճռ ՜շ՜տՠէճռ] 

Տՠո լՠշ. 1362, 3՜—81՜. Դջճսդզսձտ/1՞—2՜փ 

Յշն՝./3՜—4՜փ ՜/4՝—5՝փ ՝/5՝—8՜փ ՞/8՜—14՝փ ՟/14՝—

9՜փ ՠ/19՜—25՝փ ա/25՝—30՝փ բ/30՝—4՝փ գ/45՝—9՜փ 

դ/39՜—42՜փ ե/42՜—5՜փ ե՜/45՜—51՜փ ե՝/51՜—5՝փ 

ե՞/53՝—9՜փ ե՟/59՜—63՝փ եՠ/63՝—7՝փ եա/67՝—73՜փ 

եբ/73՜—8՜փ եգ/78՜—83՝փ եդ/83՝—8՜փ զ/88՜—96՝փ զ-

՜/96՝—102՝փ զ՝/102՝—9՜փ զ՞/109՜—13՝փ զ՟/113՝—8՝փ 

զՠ/118՝—23՝փ զա/123՝—7՝փ զբ/127՝—32՜փ զգ/132՜—7՝փ 

զդ/137՝—41՜փ է/141՜—4՜փ է՜/144՜—9՜փ է՝/149՜—

53՝փ է՞/154՜—9՜փ է՟/159՜—63՜փ էՠ/163՜—71՝փ 

էա/171՝—8՜փ էբ/178՜—82՜փ էգ/182՜՝—6՜փ էդ/186՜—

90՜փ ը/190՜—6՝փ ը՜/196՝—201՜փ ը՝/201՝—5՜փ 

ը՞/205՝—10՜փ ը՟/210՜—5՜փ ըՠ/215՜—8՝փ ըա/218՝—

24՜փ ըբ/224՜—8՝փ ըգ/228՝—32՝փ ըդ/232՝—7՜փ 

թ/237՜—42՜փ թ՜/242՜—6՝փ թ՝/246՝—51՝փ թ՞/251՝—

6՜փ թ՟/256՜—64՜փ թՠ/264՝—70՜փ թա/270՜—3՝փ 

թբ/273՝—8՜փ Ախՠջո/278՜՝փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

201՜ Ոչ ՠխ՝՜ջտ, հճջե՜կ ի՜ձ՟զյզտ ոճսջ՝ 

՞ջճռո, ժ՜ջ՟՜էճչ ժ՜կ րջզձ՜ժՠէճչ, հզղՠռբտ զ կ՜տ-

ջ՜վ՜հէ հ՜խրդո լՠջ աոպ՜ռճխ ոճսջ՝ ՞ջճռո՚ ատ՜ն 

ջ՜՝ճսձ՜յՠպձ աԽ՜ջ՝ՠջ՟ռզ աԱջզոպ՜ժբո չ՜ջ՟՜-

յՠպձ, ՠս աթձրխոձ զսջ, գձ՟ ձկզձ ՠս ա՜ձ՜ջե՜ձ 

՞ջզմո՚ աԽ՜մ՜պճսջ ՠջբռո, ՠս Աոպճս՜թ ահզղճխ՟ հզղբ 

զ կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էոպՠ՜ձձ. ՜կբձփ 

279՜ Փ՜շտ...փ Աջ՟, ՠխՠս աջ՜ս ոճջզձ զ դվզձ 

Հ՜հժ՜աՠ՜ձ պճիկզո ՌՂ (1641) ՜կզձ զ կ՜հ՜տ՜-

խ՜տո Կճոպ՜ձ՟զձճսյրէոզ, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սջ՝ճհձ 

Ս՜ջ՞ոզ Զրջ՜չ՜ջզձ, լՠշ՜կ՝` կՠխ՜յ՜ջպ ՠս ՜ձ-

՜ջե՜ձ Խ՜մ՜պճսջ ՠջզռճսո, ճջ ՠս ի՜ձ՟զյՠ՜է 

հ՜հոկ ՜կզ զ Կճոպ՜ձ՟զձճսյրէզո Եշ՜կՠթձ ՠս տ՜ն 

իշՠպճջձ՚ Խ՜ջ՝ՠջ՟ռզ Աջզոպ՜ժբո չ՜ջ՟՜յՠպձ, 

ՠս ի՜ջժՠ՜է կՠթ իջ՜կ՜ձզ ձճջզձ հ՜ձլձ ՜շՠ՜է ՞ջՠ-

ռզ ա՞ՠջ՜իջ՜ղ Մՠժձճսդզսձո Գճջթճռ ՜շ՜տՠէճռ, հզ-

ղ՜պ՜ժ կ՜տճսջ իճ՞սճհ զսջճհ...: Աջ՟,... հզղՠոնզտ ՜-



 

խօդզստ զ Քջզոպճո աոճջզձ ոպ՜ռօխձ՚ աոջ՝՜ոձՠ՜է 

ի՜հջ՜յՠպձ ապբջ Աջզոպ՜ժբո չ՜ջ՟՜յՠպձ ՠս ա՜-

ղ՜ժՠջպձ զսջ՚ ապբջ Թ՜՟բճո չ՜ջ՟՜յՠպձ, ճջ ՝՜-

աճսկ ՜ղը՜պ՜ձտ ճսձզ զ չՠջ՜հ Մՠժձզմզո ՠս 

աթձօխոձ ձճռ՜ ՠս ազո, ա՜ձ՜ջե՜ձ իբտո ՠս ՜խժ՜խժ 

՞ջմ՜ժո՚ աԿՠո՜ջ՜ռզ Խ՜մ՜պճսջ ՠջբռո ՠս աթօխոձ 

զկ՚ ակ՜իպՠոզ Ս՜պ՜խ՜հձ, ՠս աԿճսէ՜խ՜հձ, ՠս 

աի՜ձ՞ճսռՠ՜է ճջ՟զտձ զկ՚ աԹճջճոձ ՠս աՍպՠվ՜-

ձճոձ, աԱձձ՜ձ, աՄ՜ջզ՜կձ ՠս աԵ՜խճսդձ, ճջ ՜շ 

Աոպճս՜թ վճըՠ՜է ՠձ ՠս ա՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜-

սճջոձ զկ... ՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

2՜ Աջ՜ջՠ՜է Մՠժձճսդզսձ Գճջթճռձ Աշ՜տՠէճռ, 

աճջ ըոպ՜ռ՜հ զձլ զ հզղ՜պ՜ժ ՠս ժջդճսդզսձ ը՜ժ կ-

պ՜ռ իզտճհձ, աճջ ՠս ըձ՟ջՠկ ՠս ի՜ձ՟զյճխ՜ռ՟ հզղՠէ 

ակՠխո՜էզո, ճջ ՠկ ՝ձզժ կզ՜՝՜ձ Սջ՝ճհ Ադճշճհո Էն-

կզ՜թձզ ՠս յ՜պջ՜ոպ՜ժ՜ձ թ՜շ՜հ լՠջճսկ՟ կՠթճս-

դՠ՜ձփ Ի ՌՄԽԵ (1796) դճսճն կՠջճսկ, Ռբդբճո ՜՝ՠ-

խ՜հփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 3՜, 279՝ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Ռբ-

դբճո չ՜ջ՟՜յՠպ 1244 (1795)փ 
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 ՌՁԶ — 1637 

ԳՐԻՉ՚ Եաՠժզբէփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Թճջճո ՠջ՜եզղպփ 
ԹԵՐԹ՚ 236. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜, 234՝—36՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—Ի 12×(Ա 

10, ԺԳ 13, Ի 9)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, էճսո՜՞թՠջճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 21,2 × 
15,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 30փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղ-
կ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ժ՜յճհպ 
ժպ՜ս, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 2 (Ա—Բ) + 2 
(Գ—Դ), կ՜՞՜խ՜դփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 2՜, 3՜, 
5՜, 7՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմ-
ձ՜՞զջ, ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. դՠջդՠջզ ՠաջՠջգ դճսէ՜ռ՜թփ Կ՜ակզ ժ՜-
ղզձ՚ կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 2՜—233՝ [Գբճջ՞ՠ՜հ Սժՠսշ՜ռսճհ Մՠժձճսդզսձ 

Գճջթճռ ՜շ՜տՠէճռ] 

Տՠո լՠշ. 1362, 3՜—81՜. Դջճսդզսձտ /2՜—3՜փ 

Յշն՝./3՜՝փ ՜/4՜՝փ ՝/4՝—6՝փ ՞/7՜—11՜փ ՟/11՜—4՜փ 

ՠ/14՜—9՜փ ա/19՝—23՝փ բ/23՝—6՝փ գ/27՜—30՝փ դ/30՝—3՜փ 

ե/33՜—5՝փ ե՜/35՝—40՝փ ե՝/40՝—4՝փ ե՞/44՝—7՝փ ե՟/47՝—

51՝փ եՠ/52՜—5՝փ եա/55՝—60՝փ եբ/60՝—4՝փ եգ/6՝—70՜փ 

եդ/70՜—4՜փ զ/74՜—82՜փ զ՜/82՜—7՜փ զ՝/87՜—92՝փ 

զ՞/92՝—7՜փ զ՟/97՜—101՜փ զՠ/101՜—5՝փ զա/105՝—8՝փ 

զբ/108՝—12՜փ զգ/112՝—7՝փ զդ/117՝—20՝փ է/120՝—3՜փ 

է՜/123՜—7՜փ է՝/127՜—30՝փ է՞/130՝—4՝փ է՟/134՝—8՜փ 

էՠ/138՜—45՝փ էա/145՝—51՜փ էբ/151՜—5՝փ էգ/155՝—9՜փ 

էդ/159՜—62՝փ ը/162՝—8՜փ ը՜/168՜—72՜փ ը՝/172՜—

5՜փ ը՞/175՜—9՜փ ը՟/179՜—83՝փ ըՠ/183՝—6՝փ 

ըա/186՝—91՜փ ըբ/191՜—4՝փ ըգ/194՝—8՜փ ըդ/198՜—

202՜փ թ/202՜—5՝փ թ՜/205՝—9՝փ թ՝/209՝—13՝փ թ՞/213՝—

7՜փ թ՟/217՝—23՜փ թՠ/223՜—7՝փ թա/227՝—30՝փ թբ/230՝—

3՜փ Ախՠջո/233՝—4՜փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

4՝ Աս՞ձՠ՜ Տբջ Յզոճսո ՠս ի՜ձ ՜ս՜ջպ ճխճջկ՜թ, 

՜ոպճս՜թճսդՠ՜կ՝ ոճսջ՝ ՜շ՜տՠէճռձ ճխճջկՠ՜հ դ՜ջ-

կ՜պ՜ջ ՞ջմզ՚ Եաՠժզբէզփ 

6՝ Ոի, ճի, ճի զձլ կՠխճսռՠ՜է ՞թճխզո. ճխճջկճսդՠ-

՜կ՝ձ Աոպճսթճհ ոժո՜ դչ[զձ] ՌՁԶ (1637) հճսէզո ԺԳ, 

րջձ մճջՠտղ՜՝դզ փ 

26՝ Ախ՜մՠկ ՜խՠջոզս ըճղճջճսդՠ՜ձո ՠս ող՜է՜-

ձ՜ռ ՞ջճհո ձՠջՠէ, ճջ ՠս ՠո, պջճսյո աթ՜ջՠ՜է ժճսջ՜-

կզպ ՠս պ՜ջպ՜կ իճ՞ճչ Ոջլ՜՝ջ՟ՠռզ աո՜ պՠ՜շձ զ-

կճսկ՚ պբջ Թճջճո տ՜ն իշՠպճջ ՠջ՜եզղպ վզէզոճվ՜հզ, 

՜ձկՠխ՜՟զջ էՠջճստ ոկ՜փ 

233՝—4՜ (Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո) Փ՜շտ տՠա հ՜խ՜-

՞ո ՜կՠձ՜հձզ, 

Զզ ի՜ոճսռբջ չՠջնտձ ՞ջզ, 

Զզ ՟՜ձ՟՜խժճպ, ՞դճպ բզ, 

Ես չծ՜ջՠէ ճմ ժ՜ջբզփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 234՜ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Խ՜մ՜պճսջ 

ՌՁԿԲ (1713)փ 234՜ Գզջտո Սճսջ՝ Էնկզ՜թձ՜ բ 1815փ 
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Գ Է Ո Ր Գ  Ս Կ Ե Ւ Ռ Ա Ց Ի  

Մ Ե Կ Ն Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  Գ Ո Ր Ծ Ո Ց  Ա Ռ Ա Ք Ե Լ Ո Ց  
 ԺԴ — XIV 

ԹԵՐԹ՚ 302. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜՝, 2՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԻԶ×12 (Ը, ԺԶ, ԻԵ 
10, ԻԶ 8)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 20 × 14,8փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ 
կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 23փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ 
ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ժ՜ջկզջ կՠպ՜տոփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 3՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜-
՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜յճհպ, ժ՜ջկզջ, ՟ՠխզձփ 



  

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜ջժճոզփ Ժ—ԺԱ 
՟՟. 2(Ա—Բ) — 2(Գ—Դ), ոպճս՜ռճս՜թ 2 դՠջդՠջզ գձ՟է՜հձ՜ժզ 
ՠջժպ՜ժճսկզռ ՠս գձ՟ՠջժ՜հձ՜ժզ ՠաջ՜ի՜պճսկզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, 
ՠջժոզսձ, ՝ճէճջ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — 
Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ Գճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպ, 
՟ՠխզձփ Կ՜ջ՟՜է՚ Գ՜—Դ՜ «///Ես յխձլՠ՜ռ ՠս կ՜իծ՜ռ... ՜ջպ՜-
տճսոպ զ ձՠջտո կպ՜ձբզ/// »(Է 4—18): Բ՝—Ա՝ «///Ահխ ՠո ՜ոՠկ 
լՠա ՠդբ Եխզ՜... հճհե էէժՠ՜ռ աձ՜ ՠս ՠէ///» (Թ 12—25)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճսձ՜ռ՜թփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ կ՜ղճս՜թ, 
ՠաջՠջգ՚ տՠջթճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 1՜—300՝ [Գբճջ՞ՠ՜հ Սժՠսշ՜ռսճհ Մՠժձճսդզսձ 

Գճջթճռ ՜շ՜տՠէճռ] 

Տՠո լՠշ. 1362, 3՜—81՜. Դջճսդզսձտ /1՜—2՜փ 

Յշն՝./3՜—4՜փ ՜/4՜—5՜փ ՝/5՜—7՝փ ՞/7՝—15՜փ ՟/15՜20՜փ 

ՠ/20՜—7՝փ ա/27՝—33՜փ բ/33՜—7՝փ գ/37՝—42՝փ դ/42՝—6՝փ 

ե/46՝—50՜փ ե՜/50՜—7՜փ ե՝/57՜—62՝փ ե՞/62՝—6՜փ 

ե՟/66՜—71՝փ եՠ/71՝—6՜փ եա/76՜—82՜փ եբ/82՜—7՝փ 

եգ/87՝—94՜փ եդ/94՜—9՜փ զ/99՜—109՜փ զ՜/109՜—15՝փ 

զ՝/115՝—22՜փ զ՞/122՜—7՝փ զ՟/127՝—33՜փ զՠ/133՜—8՜փ 

զա/138՜—42՝փ զբ/142՝—7՜փ զգ/147՜—54՜փ զդ/154՜—8՜փ 

է/158՜—60՝փ է՜/161՜—6՝փ է՝/166՝—71՜փ է՞/171՜—6՝փ 

է՟/176՝—81՜փ էՠ/181՜—90՝փ էա/190՝—8՜փ էբ/198՜—202՝փ 

էգ/202՝—6՝փ էդ/206՝—11՜փ ը/211՜—7՝փ ը՜/217՝—22՝փ 

ը՝/223՜—6՝փ ը՞/226՝—31՝փ ը՟/231՝—7՜փ ըՠ/237՜—

40՝փ ըա/240՝—6՜փ ըբ/246՜—51՜փ ըգ/251՜—5՝փ 

ըդ/255՝—9՝փ թ/259՝—64՝փ թ՜/264՝—9՝փ թ՝/269՝—74՝փ 

թ՞/274՝—9՝փ թ՟/279՝—87՝փ թՠ/287՝—93՝փ թա/293՝—7՜փ 

թբ/297՜—300՝ (չջն. «...՜յջՠռ՜հ զ ՝ՠջ՜ձճհ ՜շզսթճսձփ Իոժ 

ՠդբ ճտ պ՜ջ՜ժճսոՠոռզ, դբ բջ ///» ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ Ախՠջո/-

մզտփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

152՜ (Սջ՝՜՞ջճխզ) Կզջ՜ժճո ոջ՝՜՞ջրխ Մՠժձ-

մզձփ 

 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 300՝ Գզջտո Սճսջ՝ Էնկզ՜թձ՜հ բփ 
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Ս. Գջզ՞ճջ Աձ՜յ՜պ ՌՃՂԴ — 1745 

ԳՐԻՉ՚ Յճչի՜ձձբո ՠջբռփ  
ՍՏԱՑՈՂ՚ Աձպճձ չջ՟.փ 
ԹԵՐԹ՚ 208. մ՞ջճս՜թ՚ 3՜՝, 208՜՝փ ՊՐԱԿ՚ 2×1 — Ա — Ի-

Ա×8 (Ա, Զ 12, Բ, ԺԱ 9, Գ, Դ, Ե, Է, Ը, Թ, Ժ, ԺԱ, ԺԹ, Ի 10. ԺԱ 
ժջժ.)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 21,1 × 17,4փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժ-
ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 31փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜-
՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդփ 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 26՜փ 
Գճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜ձ՜մ, ոՠսփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջփ 
 

  

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 4՜—206՝ Մ՜դբճոզ ձճս՜ոպ ՠս հՠպզձ ՜ղ՜-

ժՠջպզ Եշ՜կՠթ՜ռձ՚ Յրի՜ձձճս, Գջզ՞ճջզ. ՜ղը՜պ՜-
ոզջՠ՜է զ Քձձճսդզսձ Գճջթճռ ՜շ՜տՠէճռձ զ Մՠժձճս-
դՠձբ ոճսջ՝ ի՜ջռձ Յօի՜ձձճս Ոոժե՝ՠջ՜ձզ ՠս Եվջՠ-

կզ, զ ըձ՟ջճհ ի՜ջ՜ա՜պ ՠխ՝օջ կՠջճհ՚ Յ՜ժճ՝ չ՜ջ-

՟՜յՠպզ, կ՜ժ՜ձճսձ Ոչո՜ձ՜ձռ ժճմՠռՠ՜է. ր՞ձՠ՜ 
Քջզոպճո 

Տՠո լՠշ. 2519, 4՜—206՝. Ց՜ձժ/4՜—10՝փ ՜—

է՜/11՜—206՝փ Յզղ. իՠխ./մզտփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՆԱԽԱԳԱՂԱՓԱՐ 0ՐԻՆԱԿԻ 

65՝ (Հՠխզձ՜ժ՜հզձ) ԶՄ՜պդբճո ՜ղը՜պրխ ՝՜-

ձզո ոճսպ՜ձճսձ կճձճաճձո, ՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ Տբջ ՠս ՜ձ-

կՠխ՜՟զջ էզձՠէ, ազ ՜հ՟մ՜վ ժ՜ջ՜ռզ, ՜ս՜խ...: 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

65՝ Ես ՜շ՜նձճջ՟ Սճսջ՝ Լճսո՜սճջմզ հԱձ՜յ՜-

պզո՚ Աձպճձ ըճիՠկ՜ա՜ջ՟ չ՜ջ՟՜յՠպզ, հզղՠէ ՜շ 

Քջզոպճո ՠս ՞թրխ ոճջզձ թձօխճչտ գձ՟ ձկզձ հզղՠէ ՠս 

՟ճստ հզղՠ՜է էզձզտ զ Քջզոպճոբփ 

25՝  Ոջճհ ՠս ազո՚ ա՝՜ակ՜կՠխ ՠս հճտձ՜ղ՜ջ՚ Յճչ-

ի՜ձձբո ՠջբռո հզղՠէ զ Քջզոպճո, ՜խ՜մՠկ ալՠա (ձկ՜ձ՚ 

179՜)փ 

185՜  Ոջճհ ՠս գձդՠշձճստ, ՟՜ոտ տ՜ի՜ձ՜հզռ, հզ-

ղՠռբտ ՜շ Քզոպճո ա՜կՠձ՜հձ ի՜ս՜պ՜ռՠ՜էտձ, կ՜ձ՜-

ս՜ձ՟... ՞թճխ ոճջ՜՚ Յճչի՜ձձբո ՠջբռո...(ձկ՜ձ՚ 200՜)փ 

206՝ Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս Մՠժձճսդզսձ ՞ջճռո ՌՃՂԴ 

(1745) դվզձ զ հԱձ՜յ՜պձ Սճսջ՝ էճսո՜սճջմզ, զ դ՜-

՞՜սճջճսդՠ՜ձձ Պ՜ջոզռ Ն՜պջզ ղ՜իզ. ՠսո ճկ՜ձտ ՜-

ոՠձ Թ՜իկ՜ա խճսէզփ Ես ո՜ հճհե կՠթ՜ռ՜ս արջրտ, ազ 

ՠժձ զ հ՜ղը՜ջիբձ Խճջ՜ո՜ձ՜հ ՠս բ՜շ Շ՜ի՜ոպ՜ձ ՠս 

ժճպճջՠ՜ռ ՜ա՞ ՠս գձպ՜ձզտձ ղ՜իզձ զոյ՜շփ Եսո հՠ-

պճհ Շ՜ի Թ՜իկ՜ազձ ժ՜է՜ս ՠս բոյ՜ձ աձ՜ ՠս ոժո՜ս 

ժճպճջՠ՜ռ րոկ՜ձէճսձ զ Հ՜կ՜պ՜ձ՜հ կզձմՠս Դ՜-

կճսջխ՜վճսձ: Զ՜կբձձ բ՜շ տ՜խ՜տ ՠս ՞՜ս՜շտ ՠս արջտ 

րոկ՜ձճռ, ազ ճջձ ժճպճջՠ՜ռ վ՜խ՜հզս ՠս ճջ վ՜ըոպ՜-

ժ՜ձ ՜ջ՜ջ ՞ձ՜ռզձ զ հՠջժզջձ զսջՠ՜ձռ: Ես ՜հո Շ՜ի 

Ն՜պզջո ՝՜աճսկ աօջօտ ՟՜ջլ՜ս ՠս ՞ձ՜ռ զ հՠջժզջձ 

Հձ՟ոպ՜ձ ՠս բ՜շ աձ՜ ՠս ի՜ջժ՜պճս ՜ջ՜ջ զսջձփ Ես 

րոկ՜ձռզտ ՝՜աճսկ աօջօտ ՠժզձ զ չՠջ՜հ ոճջ՜ դբջՠսո 

ժջժզձ ՜շռբ զ հՠջժզջո հԱջՠսՠէՠ՜ձփ Ես ՜հո Շ՜ի Ն՜-

պզջո ՝՜աճսկ աօջօտ ՠժձ զ Մճսջ՜պդ՜վբձ, ազ րոկ՜ձ-

ռզ չբազջձ ՠսո ՝՜աճսկ աօջօտ ՠժձ զ չՠջ՜հ ոճջ՜, ճջ 



 

Քօջցճջրխէզ ժճմբզձ, ՠս աոճջ՜ հ՜խդՠ՜ռ ՠս ժճպճջՠ՜ռ 

արջտձ ՠս ազձտձ գկ՝շձՠռզձ ՠս ոյ՜ձզձփ Ես ՜ձռՠ՜է ՜հո 

Ժ (10) ՜կ՜ռ, ազ ՠժձ ՠսո Ղ՜ջ՜հ չբազջձ, ճջ ՜ձճս՜կ՝ 

Եժ՜ձ ժճմբզձ ՠս աձճջ՜ ժճպճջՠ՜ռ աօջտձ ՠս ազձտձ ՠսո 

ոյ՜ձզձ ՠս ա՝՜աճսկո արջ՜ռ ձճջ՜ լՠշձ՜ժ՜է ՜ջ՜ջզձ 

ՠս Խճջ՜ո՜ձ ՞ՠջզ պ՜ջզձփ Ն՜ՠս հճհե ձճս՜աՠ՜ռ ՜ա՞ո 

Հ՜հճռ չ՜ոձ ի՜ջժ՜յ՜ի՜ձնճսդՠ՜ձ ոճջ՜, ՠս ՝ձ՜ս ճմ 

կձ՜ռ ՞զսխտ ՠս ՞՜ս՜շտ ՠս ճմ ՜յջ՜ձտ. ՠս ա՜կՠձՠոՠ-

՜ձ ռզջճսռ՜ձ ՠխՠ՜է ձ՜ՠս ճմ կձ՜ռ չ՜ձտ ՠս հ՜ձ՜յ՜պ 

չ՜ոձ ՠսո ի՜ջժ՜յ՜ի՜ձնճսդՠ՜ձձփ Ես ՜հո ժ՜կՠռ՜ս 

գձժՠձճսէ ոջ՝՜ա՜ձ ՞ՠջգձպզջ ժ՜դճխզժճոձ զ հԱդճշբձ 

զսջկբ, զոժ չ՜ոձ դբ ՠսո ժճխճյպբ Սճսջ՝ Էնկզ՜թձ՜հ, 

աճջ զձմ ժ՜ զ կզնզ ձճջ՜փ Ես ոջ՝՜ա՜ձ ՞ՠջգձպզջ պՠ-

՜շձ Ղ՜ա՜ջ ժ՜դճխզժճոզ ոճսջ՝ կ՜տջ՜վ՜հէ ՜խօդտձ 

ճմ ժ՜ջ՜ռ գձժՠձճսէ աո՜ զ հԱդճշբձ, ՜հէ ՜շՠ՜է ՟ջ՜կ, 

աճջ զձմ ժ՜կՠռ՜ս: Վ՜ոձ ճջճհ ՜հո ՟՜շձ՜ղճսձմ ե՜կ՜-

ձ՜ժզո հճհե ձճս՜աՠռ՜ս ա՜կՠձ՜հձ հՠջժզջո, ՞ջզ դբ ար-

խճսէճսղ՜խձ զսջՠ՜ձռ լՠշօտձ չ՜ծ՜շբզձ ՠս ՞ձօխ ճմ 

՞ճհջ, դբ ՞ձՠոռՠձ, ՜հէ ժզձ, աճջ՟զո ՠս ՟ճսոպջո դճխբ-

զձ՚ վ՜ըմբզձ ՜հէ ՠջժզջ...: Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ 

ա՞թօխ ոճջ՜՚ Յճչի՜ձձբոզ կՠխո՜կ՜թՠ՜է իջզռճսձ ՠս 

աթձօխոձ զկ՚ պբջ Յօի՜ձձ ՠս Մ՜ջզձճոձ ՠս ժճխ՜ժզռձ 

զկճհ՚ Գճսէա՜պբձ ՠս տՠջռձ զկ՚ Թ՜կ՜կձ, Հշզվոզկբձ, 

Գ՜հ՜ձբձ ՠս Եխզո՜՝ՠդձ ՠս աի՜ձ՞ճսռՠ՜է ՜շ Քջզո-

պճո ճջ՟զձ զկճհ՚ Ծՠջճսձզձ...փ Ահո չՠջճհ՞ջՠ՜է Շ՜ի 

Ն՜պզջո ՜ջ՜ջՠ՜է մ՜ջճսդզսձ զ չՠջ՜հ ՜ղը՜ջիզո, ազ 

ՠսո եճխճչՠ՜ռ Հ՜հճռ ՠս պ՜ծժ՜ռ ՝՜աճսկ պխ՜հտո ՠս 

՜ջ՜ջ զսջ խճսէ, ձճտ՜ջ ՠս դրվմզ. ՜հո ՠսո ժոժզթ բջ կզ-

՜կօջ՜ռ ՠս ՜խզպ՜ռփ Ես կզսո ՠսո եճխճչՠ՜ռ Հ՜հճռ կզ-

՜հձ պխ՜հտ ՠս ՜խն՜ժ՜ձ՜տ ԺԲ պ՜ջճհ ՜սՠէզ ժ՜կ յ՜-

ժ՜ո յո՜ժՠէ ՠպճսջ կբժ ակբժճս ՠս ա՜կՠձձ ճսխ՜ջժՠ՜ռ 

Խճջ՜ո՜ձփ Աշ ՜հո ՠսո հճհե ՟՜շձ ժոժզթ բջ զ չՠջ՜հ ՜-

ղը՜ջիզոփ Եսո կզսո ՠսո, Հ՜հճռ ՜ա՞բո հ՜կՠձ՜հձ պՠ-

խ՜ռ ՝՜աճսկ տջզոպճձՠ՜հտ պ՜ձճչ ՠս րխճսէճսղ՜խճչ 

՜ձի՜կ՜ջ եճխճչՠ՜ռ ՠս ճսխ՜ջժՠ՜ռ ՠսո Խճջ՜ո՜ձ ՠս 

՜ձ՟բ զ հՠջժզջձ Մ՜ղ՜պ, ճջ ժ՜ձ ՝ձ՜ժՠ՜էփ Ես ՜հո 

չՠջոպզձ ժոժզթ ՠխՠս կզձմՠս ՜ձ՟ ի՜ո՜ձՠէ ՠս ղ՜պտ 

ժճպճջճսՠռ՜ձ ծ՜ձ՜յ՜ջիզձ ՜ջտ, ժ՜ձ՜հտ, պխ՜հտ ՠս 

՜խնուժճսձտփ Այ՜ ա՜հո ՠսո ՜ոՠկտ է՜էճչ, ճջ մճսդ ժ՜-

յՠ՜ռ ա՜կբձ հՠջժջզ հճհե հճէճչ, ազ ճմ ժ՜ջբզձ պ՜է, ազ 

թ՜ձջ բջ ՝ՠշձ: Ց՜ձ՞ ճսձՠէճչ ճմ ժ՜ջբզձ պ՜էճչ ՜՞ՠ-

ռճսռ՜ձՠէ աձ՜. ազձմ ճջ ռ՜ձբզձ, ա՜կբձձ զոյ՜շ ժ՜էզձ 

պ՜ձբզձ ՠս պզջճնձ ճմ կձ՜հջ ի՜պ կզ, հՠպ ձճջ՜ ՜յ-

ջ՜ձտ ճմ ՝՜ս՜ժ՜ձ՜հջ պ՜էճչ, ՜հէ ճջ՟զո ՠս ՟ճսոպջո 

չ՜ծ՜շբզձ ՠս ՟ջ՜կ պ՜հզձ կձ՜ռՠէճհձ ՝ՠշզձփ Ես չ՜ոձ 

՜հո յ՜պծ՜շզ ռզջճսռ՜ձ ՠխՠ՜է վ՜ըՠ՜ձ հրպ՜ջ հՠջ-

ժզջփ Ահո ՠսո ըզոպ հճհե ժոժզթ ՠխՠս զ չՠջ՜հ ՠջժջզ, ազ 

՜ձդճսՠէզ մ՜ջմ՜ջ՜ձտ ՠխՠս տջզոպճձբզռ ՠս պ՜ծժ՜ռ...փ 

Ես ՞ջՠռ՜տ ոճսջ՝ պ՜շո ՜հոկ մ՜ջմ՜ջ՜պ՜ձն ե՜կ՜ձ՜-

ժզո, զ ըձ՟ջճհ ղձճջի՜ա՜ջ՟` ջ՜՝ճսձսճհ ՠս ծ՞ձ՜ա՞ՠ՜ռ 

Աձպրձ չ՜ջ՟՜յՠպզ զսջճհ չ՜հՠէճսկձ, ճջ բ ՜շ՜նձճջ՟ 

ՠս ի՜հջ զ Սճսջ՝ Լճսո՜սճջմզ ՜ոպճս՜թ՜՝ձ՜ժ Աձ՜-

յ՜պզո, աճջ Տբջ Աոպճս՜թ, աոճջ՜ ժՠ՜ձո գձ՟ ՠջժ՜հձ 

՜սճսջ ՜ջ՜ոռբ. ՜կբձփ 

1369 
Մ Ա Տ Թ Է Ո Ս  Ջ Ո Ւ Ղ Ա Յ Ե Ց Ի   

Մ Ե Կ Ն Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  Գ Ո Ր Ծ Ո Ց  Ա Ռ Ա Ք Ե Լ Ո Ց  
Կ՜ջզձ ՌՄԾԸ — 1809 

ԳՐԻՉ՚ Մճչոբո Կ՜ջձՠռզ ՠս ՜ղ՜ժՠջպտ ձճջզձ՚ Յրի՜ձձբո, 
Ղ՜ա՜ջփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Հ՜ո՜ձ Մ՜ձոճսջռզ Պրխճո ջ՜՝ճսձզփ 

ԹԵՐԹ՚ 140. մ՞ջճս՜թ՚ 140՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա — ԺԷ×8 (Գ, Ը 7, Թ, 
ԺԴ 6, ԺԶ 10, ԺԷ 12) — 1×4փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 23,4 × 
17փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 43փ ԿԱԶՄ՚ ոպճս՜-
ջ՜դճսխդ՚ ՟ջճղկ՜դխդճչ յ՜պ՜թ, դզժճսձտգ՚ ժ՜ղՠյ՜պ, ՜ոպ՜-
շգ՚ դճսխդ, կ՜ոձ՚ յջ՜ժզփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 15՜փ 
Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 1՜—135՝ Մ՜պդբճոզ ձճս՜ոպ ՠս հՠպզձ ՜-

ղ՜ժՠջպզ Եշ՜կՠթ՜ռձ՚ Յճչի՜ձձճս ՠս Գջզ՞ճջզ, ՜ղ-
ը՜պ՜ոզջՠ՜է զ Քձձճսդզսձ Գճջթճռ Աշ՜տՠէճռձ զ 
Մՠժձճսդՠձբ ոճսջ՝ ի՜ջռձ՚ Յճչի՜ձձճս Ոոժե՝ՠջ՜ձզ 

ՠս Եվջՠկզ, զ ըձ՟ջճհ ի՜ջ՜ա՜պ ՠխ՝օջ կՠջճհ՚ Յ՜-

ժճ՝ չ՜ջ՟՜յՠպզ. կ՜ժ՜ձճսձ Ոչո՜ձ՜ձռ ժճմՠռՠ՜է 

Տՠո լՠշ. 2519, 75՜—287՜. Ց՜ձժ/մզտփ ՜—է՜/1՜—

135՝փ Յզղ. իՠխ./135՝: Ոսձզ. 

— 136՜—40՜ [Ց՜ձժ ձզսդճռ (Ա—Ը)] — Ա՝ջ՜-

ի՜կ զսջձ ՟ճսշձ ըճջ՜ձզձ ի՜ձ՞ճսռՠ՜է... 0պ՜ջ՜ոբջձ 

Աոպճսթճհ ձկ՜ձզփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

44՝ (Գջմզ) Աջ՟, ոզջՠէզտ ՠս ոջ՝՜աձ՜ոճսջ՝ չ՜ջ-

՟՜յՠպտ ՠս ն՜իտ ՠժՠխՠռսճհ՚ կօջո կՠջճհ ոջ՝ճհփ Աի՜ 

հ՜նճխկ՜կ՝ ՠս իՠպ՜աօպճսդՠ՜կ՝ ՜շ՜պ՜յ՜ջ՞ՠսզ 

Սջ՝ճհ Հճ՞սճհձ ի՜ո՜տ հ՜ս՜ջպ աՅ՜շ՜ն՜՝՜ձճսդզսձձ 

Գճջթճռո կՠժձճսդՠ՜ձձ, ճջՠս ձճհձ ՝՜ակ՜՝՜ըղ Հճ՞զձ 

կզսո ՠսո ի՜ոճսոռբ հ՜ս՜ջպ, ճջ հ՜շ՜նզժ՜հո ՞ջզ, 

աՄՠժձճսդզսձձ Գճջթճռ ՠս կզ ՜ջժռբ զ ձՠջտճհ ՜կօդզ ՠս 

ձ՜ը՜պ՜ձ՜ռ: Ք՜ձազ ՜շ՜պ բ զ պճսջո ՝՜ջզո չ՜ոձ 

՜հձ ՜ձհ՜յ՜խ ըձ՟ջՠէճչ կ՜խդՠկ: Ոջ ՠս ՞ջՠ՜է ՠխՠս 

ա՜հո, ՠս էզձզ ՠս ՠէճռ բ հ՜շ՜նզժ՜հտձ, լՠշ՜կ՝` Կ՜ջձՠ-

ռզ կ՜ձժ՜չ՜ջե Մճչոբո ՞ջմզ, ՠս չ՜ջ[ե]մզձ զկճհ, լՠշ-



ձ՜ոճսձ ՜ղ՜ժՠջպզ՚ Ղ՜ա՜ջճո կ՜ձժ՜ձո, ճջ ՠկ թ՜շ՜հ 

լՠջ ՠս ճջ՟զ` կ՜իպՠոզ Ախ՜ոզժզ: Ոսջՠկձ եպՠկ ՜ձ-

կ՜ո ՜շձՠէ զ հզղՠէճհ դբ աչ՜ջեզմզ, դբ աթձճխձ իզտճհո՚ 

կ՜իպՠոզ Ախ՜ոզժձ ՠս դբ ազո ՜ձ՜ջե՜ձո, ճմ ՜հէճչ զ-

սզտ ՠդբ ճմ կզճչ Հ՜հջ կՠջզսփ Ի ե՜կ՜ձ՜ժզ հ՜կզձ Հ՜-

հճռ 1257 (1808) ՠս զ հ՜կոՠ՜ձձ իճժպՠկ՝ՠջզ ԺԱ 

(11)—զձ, զ Կ՜ջզձ տ՜խ՜տո, հՠժՠխՠռսճհ Խ՜ձզ ձՠջ 

չ՜ջե՜ջ՜ձզձ կՠջճսկփ 

136՜ Փ՜շտ...փ Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս կ՜ջ՞՜ջպ՜ղ՜ջ կ՜-

պՠ՜ձո ՝՜ջՠըօոճսդՠ՜կ՝ ոջ՝ճսիսճհ Աոպճս՜թ՜թձզձ 

ՠս ՜կՠձօջիձՠ՜է ոճսջ՝ Կճսոզձ, ճջ ՠպ ժ՜ջճխճսդզսձ 

կՠա ը՜ժ՜ժզջդ պըկ՜ջ՜ռո ճջտ ՜հոմ՜վ ժ՜ջ՜ռ՜տ 

՞ջՠէ ՠս հ՜շ՜ն՜ռճսռ՜ձՠէ ՝՜ձո ա՜ջ՟՜ջՠ՜է էճսո՜վ՜հէ 

՜ոպՠխօտ ՠս ձկ՜ձՠ՜է զոժ բ ո՜ ՠջժզձ ա՜ջ՟՜ջՠ՜է ՠս 

վ՜շ՜սճջՠ՜է, ճջ բ ՝՜ձ յզպ՜ձզփ Աջ՜ջ՜է բ կ՜պՠ՜ձո 

ա՜հո Մՠթզ Եշ՜կՠթզ Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհ ՜ղ՜ժՠջպ 

ՠջն՜ձժ՜վ՜հէ՚ Մ՜պդբճո կՠթ ջ՜՝ճսձսճհձ զ վ՜շո 

հԱոպճսթճհ ՠս յ՜պզս ՜կՠձ՜հձ ոջ՝ճռ կ՜ձ՜ս՜ձ՟ զ հր-

՞ճսպ ոջ՝՜ա՜ձ ՟՜ոճսռձ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռփ Ծջՠ՜է ՠխՠս 

լՠշ՜կ՝ ճսկՠկձ` Կ՜ջձՠռզ կՠխո՜ժզջ Մճչոբո վթճսձ 

՞ջզմո ՠս ՜ղ՜ժՠջպտձ զկճռ՚ Յօի՜ձձբոձ ՠս Ղ՜ա՜ջձ, 

ճջ զ Կ՜ջձսճհ տ՜խ՜տո հՠժՠխՠռսճհ Խ՜ձզ ՠս զ ձՠջ ՟յ-

ջ՜պճսձ ժ՜կտ ՝ձ՜ժՠ՜է, զ ՌՄԾԸ (1809) դճսճնո ՠս 

կ՜ջպզ ՜կոճհ ԺԱ(11)զձփ Աջ՟, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ հ՜հոկ 

՝՜ձզ կ՜պՠձզո, ՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ կ՜տճսջ հ՜խօդո լՠջ 

ապ՜շ՜յՠ՜էտո կՠխօտ աչՠջճհ՞ջՠ՜է ՞ջզմտո ի՜ձ՟ՠջլ 

թձճխզստձ կՠջճչտ, ճջ ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ զ Քջզոպճոբ 

Յզոճսոբ հճսոճհձ կՠջճհ. ՜կբձփ 

50՜ (Սպ՜ռճխզ) Զոպ՜ռրխ ոճսհձ կ՜ջ՞՜ջպ՜ղ՜ջ 

պ՜շզո` Հ՜ո՜ձ Մ՜ձոճսջռզ Պօխճո իՠա՜իճ՞զ ՠս զ-

կ՜ոպ՜ըճի ջ՜՝ճսձզձ, ճջ ՜հեկ զ դվ՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ 

ՌՄԾԸ (1809) ՠս կ՜ջպզ ՜կոճհ ԺԱ(11)զձ Լզկ՜հ Սճսջ՝ 

Աձ՜յ՜պզ ճսըպզձ կզ՜՝՜ձ բ, Տբջ Յզոճսո պ՜ռբ չ՜-

հՠէճսկձ ՠս ՠսո ոճջզձ ՞ջզմ` Կ՜ջձՠռզ Մճչոբո թ՜շ՜հո 

հզղՠռբտ գձ՟ ձճհձ ջ՜՝ճսձսճհձ զ կ՜տճսջ հ՜խրդո լՠջ ՠս 

՟ճստ ՠսո [հզղՠ՜է էզնզտ]փ 

122՜ Զոպ՜ռճխ ՜հոկ կ՜խ՞՜ջպ՜ղ՜ջ կ՜պՠձզո 

ակՠթ ջ՜՝ճսձզձ՚ Հ՜ո՜ձ Մ՜ձոճսջռզ ՠս կզ՜՝՜ձձ 

Սճսջ՝ հԱձ՜յ՜պզձ Լզկ՜հ Պօխճո չ՜ջ՟՜յՠպձփ 

131՜ Զ՜ջիզ՜ժ՜ձ ՞էճսըձ՚ աՊօխճո տ՜ն ջ՜՝ճս-

ձզձ աոպ՜ռրխ ոճսջ՝ պ՜շզո ՜խ՜մՠկ հզղՠէ գձ՟ ձկզձ ՠս 

կՠխճսռՠ՜է ձճս՜ոպ ՞ջզմո. ճչ չ՜ջ՟՜յՠպ ՠս Աոպճս՜թ 

լՠա ճխճջկՠոռզփ 

1370 
Ս Ա Ր Գ Ի Ս  Շ Ն Ո Ր Հ Ա Լ Ի  

Մ Ե Կ Ն Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  Կ Ա Թ Ո Ղ Ի Կ Ե Ա Յ Ց  Թ Ղ Թ Ո Ց  
Ես՟ճժզ՜ ՌՃԼԶ — 1687 

ԳՐԻՉ՚ Մժջպճսկ Ջճսխ՜հՠռզփ ԾԱՂԿՈՂ՚ Մզտ՜հբէ, ճջ՟զ Բ՜ջ-
խ՜կ ՞ջմզփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Մզձ՜ո չջ՟. Յ՜կդՠռզփ 

ԹԵՐԹ՚ 408. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—13՜, 113՜, 285՜, 358՜—9՜, 
392՝—406՜՝փ ՊՐԱԿ՚ 1×12+Ա—ԼԲ×12+1×12փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճս-
ո՜՞թՠջճչ ՠս «SS» էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 28,5 × 19,8փ 
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 32փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜-
ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ժ՜ջկզջ կՠ-
պ՜տո, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ  

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Յ՜ժճ՝ճո ՜շ՜տՠ՜է՚ 13՝: Պՠպ-
ջճո՚ 113՝: 237՝, Յճչի՜ձձբո՚ 285՝, 348՝, 359՝: Յճս՟՜ Յ՜ժճ՝ՠ-
՜ձ՚ 368՝փ Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 14՜, 114՜, 238՜, 349՜, 360՜, 
369՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ժՠձ-
՟՜ձ՜՞զջ, դշմձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜ձ՜մ, ժ՜յճհպ, ոՠս, 
ոյզպ՜ժ, ՟ՠխզձ, ճոժզփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜ջժճոզփ Ժ—ԺԱ 
՟՟.փ 1(Ա)+1(Բ), ոպ՜ռճս՜թ 2 ՜կ՝ճխն՜ժ՜ձ դՠջդՠջզ ժռճսկզռփ 
Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ՝ճէճջ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ Բ՜—Ա՝ 
«///չ՜խչ՜խ՜ժզ վ՜ջզո՜ռզտձ իՠջճչ՟զ՜ձճո՜ստձ... ՠս աՓզխզյ-
յճո ՠս աԲ՜ջդճխճկՠճո ՠս աՄ՜պդբճո///» (Գ 6—18): «///ոՠջկ՜-
ձզռզ հՠջժջզ, վճտջ՜՞ճհձ բ... ազ ՠս իճխկ ՠս թճչ իձ՜ա՜ձ՟զձ 
ոկ՜///» Դ(31—40)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 14՜—391՜ Ս՜ջ՞ոզ Շձճջի՜էսճհ Մՠժձճսդզսձ 

Կ՜դճխզժՠ՜հռ դխդճռ 

Տՠո լՠշ. 1318, 1՜—527՝. Յշն՝./14՜—6՝փ ՜/17՜—

112՝փ ՝/114՜—237՜փ ՞/238՜—84՝փ ՟/286՜—348՜փ 

ՠ/349՜—57՝փ ա/360՜—7՝փ բ/369՜—91՜փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

386՜ Զկՠխօտ չզջ՜սճջՠ՜է` Մժջպճսկ ՞ջզմո հզղՠ-

ռբտփ 

391՜ Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ բ ոճսջ՝ ՞ջճռո. Փ՜շտ...: 

Մՠթ ջ՜՝ճսձզ ՠս ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ` Մզձ՜ո չ՜ջ՟՜յՠպձ 

Յ՜կդՠռզ, չ՜ոձ ՜հձ ճջ ոպ՜ռ՜ս աոճսջ՝ ՞զջտո Կ՜դճ-

խզժՠ՜հռ ՠրդզռ դխդճռձ Մՠժձճսդՠ՜ձ, աճջ ոճսջ՝ չ՜ջ-

՟՜յՠպձ Հ՜հճռ Ս՜ջ՞զո կՠժձՠ՜է բ աո՜ տ՜խռջ ՠս ՜-

ըճջե ՝՜ձզստ. ճմ ձջ՝՜՞ճհձ ղ՜սխրտ ՠս ճմ գոպ ՞ՠխնճսժ 

՝՜շզս ժ՜կ ՝՜հզս, ՜հէ ՜ջտճսձ՜ժ՜ձ կզնձ՜ղ՜սզխ ՞ձ՜-

ռզստ տ՜խռջ՜՝՜ջ՝՜շ յ՜պկ՜՝՜ձճսդՠ՜կ՝: Զճջ ՠպ 

՞ջՠէ աոճսջ՝ ՞զջտո` Մզձ՜ո չ՜ջ՟՜յՠպձ Յ՜կդՠռզ հզ-

ղ՜պ՜ժ իճ՞սճհ զսջճսկ ՠս իճ՞ՠսճջ ճսոճսռմզ զսջձ՚ պբջ 

Մ՜ջժճոզ չ՜ջ՟՜յՠպզ Շբձ՞ճսղՠռսճհ, չ՜ըծ՜ձՠէսճհ 

հ՜շ՜ն տ՜ձ ա՜հո ՠրդձ ՜կ՜ս (զկ՜ 1682 դ.), ձ՜ՠս 

կ՜ջկձ՜սճջ թձճխ՜ռձ զսջճռ, իրջձ՚ կ՜իպՠոզ Աշ՜տՠէզ 

ՠս կօջձ՚ Հշզվոզկբզ ՠս կՠթ կօջձ՚ կ՜իպ՜ոզ Պ՜իջբ ՠս 

՜շի՜ո՜ջ՜ժ ՠջ՜ըպ՜սճջ՜ռձ զսջճռ ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜-

ջՠ՜ձ՜շճս ա՜ջկզռ ՠս ՜ա՞՜հձճռձ զսջփ  



 

Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս ոճսջ՝ ՞զջտո Երդզռ ՞էըճռ Մՠժձճս-

դՠ՜ձ Կ՜դճսխզժՠ՜հռ, զ դճս՜ի՜ղճսճսդՠ՜ձո Հ՜հժ՜-

աճսձ ոՠշզ ՌՃԼ ՠս Զ (1687) ՜կզձ, զ հճսձվ՜ջ ՜կոճհ Ժ, 

լՠշ՜կ՝` հՠպձՠ՜է Մժջպճսկզ կՠխրտ չզջ՜սճջզ ՠս ՜ձ-

՜ջե՜ձզ Ջճսխ՜հՠռսճհ: Ի տ՜խ՜տո հԵս՟ճժզ՜հ՚ Թճղ՜դ 

ժճմՠռՠէճհ, զ հՠժՠխՠռզո Սճսջ՝ Ս՜ջ՞ոզ՚ Թ՜ըդզխ՜էճհ, 

զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ չՠի՜վ՜շ ՠս էճսո՜ա՜ջ՟ Սճսջ՝ 

Ադճշճհձ Էնկզ՜թձզ՚ ի՜ձ՟՜ջպ՜ը՜խ՜ռ թճչճսձ ի՜ո-

պ՜իՠխճհո ՠս ՜ձ՜շզժ յ՜ջոյզձ, ՜ոպճս՜թ՜կՠթ՜ջ ՠս 

ՠջ՜ձ՜ղձճջի ոջ՝՜ա՜ձ ժ՜դճխզժճոզ պՠ՜շձ Եխզ՜ա՜-

ջճս Հշճկժէ՜հՠռսճհ իզձ՞ՠջճջ՟ ՜կզ ի՜հջ՜յՠպճս-

դՠ՜ձ, ՠս զ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ ի՜՞՜ջ՜ռսճռ Հճշճկ՜ռ 

Տ՜ձճհ Սճսէպ՜ձ Մ՜ի՜կ՜պզ: Ի ՟՜շձ ՠս չղպ՜ղ՜պ, 

պըջ՜էզ ՠս ՜ձ՝՜ջզ ե՜կ՜ձ՜ժզո, աճջ իզձ՞ ՜կ՜ս հ՜-

շ՜ն կզձմՠս ռ՜հո չ՜հջ ժ՜ձ զ կբն ՠս ՜ձիձ՜ջզձ յ՜պՠ-

ջ՜ակ՜ռ գձ՟ տջզոպճձբզռ ՜ա՞զձ ցշ՜ձ՞՜ռ, աճջ ՠս էզ-

ձզձ ՝՜աճսկ ժճպճջճսկձ արջ՜ռփ Աձժճսկձ կՠթ՜կՠթ՜ռ, 

՜շճսկձ տ՜խ՜տ՜ռ, ՜սՠջճսկձ ՜ս՜ձ՜ռ, ՜ս՜ջ՜շճսկձ 

պ՜ձռ ՠս գձմզռ, ՞ՠջՠչ՜ջճսկձ ժ՜ձ՜ձռ ՠս պխ՜հճռ, 

տ՜հտ՜հճսկձ ՜ա՞՜ռ, ՜սՠջճսկձ, տ՜ժպճսկձ ՠս ը՜ձ՞՜-

ջճսկձ ՠժՠխՠռՠ՜ռ ՠս ոճսջ՝ պՠխՠ՜ռ ՝՜ակ՜ռ ՠս ՜հէո 

ոճհձյզոզո հճէճչո, ճջ ժ՜ջզ զկձ ո՞ճհ ՠս ՜ջպ՜ոճս՜ռ 

ՠձ ՜ջե՜ձ՜սճջ: Զճջ ՠս ի՜հռՠկտ, ազ ՝՜ակ՜՞ճսդձ Աո-

պճս՜թ ի՜կճաՠ՜է չ՜ջՠոռբ զ ը՜խ՜խճսդզսձ, չ՜ոձ ազ 

տ՜խ՜տտ ՜կՠձ՜հձ, ՜ս՜ձտ, ՞՜ս՜շտ ՠս ՞ՠխճջ՜հտ, ճջտ 

գձ՟ զղը՜ձճսդՠ՜կ՝ ի՜՞՜ջ՜ռսճռ ՠձ ժ՜ձ զ կբն ՟՜շձ 

չղպ՜ռ զ եճխճչճսկձ արջ՜ռ յ՜պՠջ՜ակճխ՜ռ, ժճըճսկձ 

պ՜ձռ ՠս ՝շ՜կ՝ տ՜ջղճսկձ կՠթ՜կՠթ՜ռ ՠս պխ՜հճռ: 

Մ՜ձ՜ս՜ձ՟ տջզոպճձբզռո, ճջտ ժ՜ձ զ կբն մ՜ջ՜մ՜ջ 

յ՜ի՜ձնճխ՜ռ, ճջ ՜ձյ՜պկՠէզ բ ՠս ՜ձգձ՟՞ջճչ ՜ջժ՜-

ձՠէզ, աճջ ՠս իՠղպ՜էճսջձ Աոպճս՜թ ՞դ՜ռՠ՜է ՜ա՜պՠո-

ռբ զ լՠշ՜ռ ձճռ՜ ա՜ա՞ո տջզոպճձբզռ. ՜կբձփ Ես զ դ՜-

՞՜սճջճսդՠ՜ձձ Պ՜ջոզռ Շ՜ի Սճսէբհկ՜ձզ, ճջ զ Շրղ 

տ՜խ՜տզփ 

Ես ՜ջ՟, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ա՜հո ոճսջ՝ կ՜ջ՞՜ջպ՜-

ղ՜ջ կ՜պՠձզո, ժ՜ջ՟՜էճչ ժ՜կ րջզձ՜ժՠէճչ, ժ՜կ ի՜-

ջՠս՜ձռզ զկձ պՠո՜ձՠէճչ, հզղՠոնզտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ ՠս զ 

յ՜հթ՜շ՜ռ՜հպ հ՜խօդո լՠջ աոպ՜ռճխ ա՜հո ոճսջ՝ պ՜-

շզո` աՄզձ՜ո ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձձ չ՜ջ՟՜յՠպձ Յ՜կդՠ-

ռզ, չՠջ՜պՠոճսմ ՠս ՜շ՜նձճջ՟ ձ՜ի՜ձ՞զո Թճը՜դճս: 

Ոջ զ իզձ՞ ՜կզ ՜շ՜նձճջ՟ճսդՠ՜ձձ զսջճհ ՠպ ՞ջՠէ 

աոճսջ՝ ՞զջտո Երդզռ դխդճռ կՠժձճսդՠ՜ձ ՠս ոպ՜ռ՜ս 

աո՜ զ չ՜հՠէճսկձ ՜ձլզձ զսջճհ ճջտ՜ձ զ կ՜ջկձզ բ ՠս 

հՠպ ՠէ՜ձՠէճհձ զ կ՜ջկձճհ ՠ՟ զ Սճսջ՝ հԱդճշձ Էնկզ՜թ-

ձզ, հզղ՜պ՜ժ իճ՞սճհ զսջճհ ՠս ճսոճսռմզձ զսջձ ՠս թձր-

խ՜ռձ ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ա՞՜պճիկզձ զսջճհ, աճջ ՠս գձ՟ճսձՠ-

էզ էզռզ ՜շ՜նզ Տՠ՜շձ ի՜կ՜հձզռփ Ես ճջտ չ՜հՠէբտ աո՜ 

ոՠշձ ՠս ոՠջպ ոջպզս ՠս ի՜ս՜պճչ ՜ո՜ռբտ. Աոպճս՜թ 

ճխճջկզ ոպ՜ռճխզ ոճջզձ՚ Մզձ՜ո ՜ոպճս՜թճսոճհռ չ՜ջ-

՟՜յՠպզձ Յ՜կդՠռսճհ, ձ՜ՠս ՞թրխզ ոճջզձ իզտ՜ռՠէճհ` 

Մժջպճսկզ Ջճսխ՜հՠռսճհ: Զճջ ՠս Տբջձ ի՜կ՜հձզռ ՠս Աո-

պճս՜թձ ՝ճէճջզռ, ճջ ՜շ՜պձ բ զ ի՜պճսռ՜ձՠէ ապճսջո 

պջզռ, զսջ ՝՜ակ՜՞ճսդ կ՜ջ՟՜ոզջճսդՠ՜կ՝ձ ճխճջկՠո-

ռզ լՠա հզղճխ՜ռ՟ ՠս կՠա հզղՠռՠէճռո ՜ա՞՜հձճչտ ի՜ձ-

՟ՠջլ, ՜հեկ ՜ոպ ՠս զ կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էոպՠ՜ձձ զսջճհ, 

ճջ բ ՜սջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ 

28՝ Զոպ՜ռճխ ոճսջ՝ ՞ջճռո՚ աՄզձ՜ո չ՜ջ՟՜-

յՠպձ Յ՜կդՠռզ հզղՠռբտ զ Քջզոպճո ի՜ձ՟ՠջլ թձօ-

խզստձ զսջճչտ, ձ՜ՠս՚ ա՞թօխո (ձկ՜ձ՚ 202՜, 234՝, 245՝, 

284՝, 233՝, 246՝)փ 

13՝ (Ծ՜խժճխզ) Զտ՜խճս՜ռտճխ յ՜պժՠջ՜ռո՚ 

աՄզտ՜հզէ, ճջ՟զ Բ՜ջխ՜կ ՞ջմզ, հզղՠռբտփ 

14՜ (Սպ՜ռճխզ)Մ՜պճսռ՜ձՠկ ա՜խՠջո ՝՜ձզ 

Յՠպձՠ՜էո զ տճսկ ՠ՟ՠ՜է ըջ՜պզ, 

Զզ դճխճսդզսձ ՞պ՜հռ յ՜ջպզ, 

Պզպ՜ժ Մզձ՜ոըո Յ՜կդՠռզփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 14՜, 242՝, 390՝ Գզջտո Սջ՝ճհ Էնկզ-

՜թձ՜հ ՞ջտ՜պ՜ձ բ, 1813փ 14՜ Գզջտո Սճսջ՝ Էնկզ-

՜թձ՜հ բփ 
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Կՠո՜ջզ՜, Նզսոզ՜հ ՞զսխ ՌՃԿԶ—ՌՃԿԷ 1717—1718 

ԳՐԻՉ՚ Ս՜ջ՞զո տիհ. Կճսշզձռզ (37՜—530՝), պբջ Աջճսդզսձ 
Սՠ՝՜ոպ՜ռզ (1՜—36՝)փ ՍՏԱՑՈՂ՚ Յ՜ժճ՝ չջ՟.փ 

 

ԹԵՐԹ՚ 534. մ՞ջճս՜թ՚ 22՜, 274՜, 302՜, 361՝, 367՝—97՝, 
526՜—9՝, 531՜—3՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—Դ×12 (Գ 11, Դ 2)+Ա—ԽԱ×12 
(Բ 16, ԽԲ 13)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 22,2 × 16,5փ ԳՐՈՒ-
ԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 28 (1՜—36՝), 29(37՜—
530՝)փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ 
պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ՟ՠխզձ կՠպ՜տոփ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ դճսխդ, 7(Ա—
Է)+3(Ը—Ժ)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջփ 

Ծձդ. Կ՜ակճս՜թ բ 2 պ՜ջ՝ՠջ լՠշ՜՞ջՠջզ (1՜—36՝, 37՝—
534՝) ժռճսկզռփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 1՜—530՝ Ս՜ջ՞ոզ Շձճջի՜էսճհ Մՠժձճսդզսձ 

Կ՜դճխզժՠ՜հռ դխդճռ 

Տՠո լՠշ. 1318. 1՜—527՝փ Յշն՝./1՜—4՝փ ՜/4՝—

127՝փ ՝/158՜—345՝փ ՞/346՜—420՜փ ՟/420՜—516՜փ 

ՠ/516՜—30՝փ ա/530՝ (թձդ. գձ՟րջզձ՜ժճսդզսձգ դՠջզ)փ 

բ/128՜—58՜փ (Խ՜շձ ՟՜ո՜սճջճսդՠ՜կ՝)փ 



ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

36՝ Գջՠռ՜ս ՜հո Գ (3) պՠպջո լՠշ՜կ՝` Սՠ՝՜ո-

պ՜ռզ պբջ Մզձ՜ոզ ճջ՟զ պբջ Աջճսդզսձզձ, դվզձ 

ՌՃԿԷ (1718)—զձփ 

69՝ Ոջտ գձդՠշձՠէճչ ՠս էոՠէճչ օ՞պզտ զ ոկ՜ձբ 

ապ՜շ՜յՠ՜է ՞թօխ՚ աՍ՜ջ՞զո ՜ձ՜ջե՜ձ տ՜ի՜ձ՜հո ՠս 

աճսոճսռզմտձ զկ ՠս աիճ՞ՠսճջ ՠս ակ՜ջկձ՜վճջ թձօխտո 

զկ ՠս ա՜կՠձ՜հձ ՜ա՞՜հզձոձ կՠջ հզղՠոնզտ ՜շ Քջզո-

պճո ՠս Քջզոպճո ալՠա հզղբ ճխճջկճսդՠ՜կ՝ձ զսջճչ. ՜-

կբձփ 

87՝ Զոպ՜ռճխ ՞ջճռո՚ աԱժճ՝ չ՜ջ՟՜յՠպձ ՠս 

ա՜ղը՜պօխո ՠս ապ՜շ՜յՠ՜է ՞թճխո ՠս աթձճխոձ կՠջ ՠս 

ի՜կօջբձ ձձնՠռՠ՜էոձ կՠջ հզղՠոնզտ զ Տբջփ 

102՜ Զոպ՜ռճխ ՜հոկ իճ՞բյ՜պճսկ պ՜շզո՚ աՅ՜-

ժճ՝ չ՜ջ՟՜յՠպձ ՠս աթջօխ ՠս ա՜ղը՜պճխո` ապբջ 

Ս՜ջ՞զոձ ՠս աթձօխո կՠջ, ՠջՠո ՜ձժՠ՜է ՜խ՜խ՜ժՠկ ՠս 

՜խՠջոՠկ, հզղՠոնզտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ ՜խօդո լՠջ ՠս ՟ճստ 

հզղՠ՜էտ էզնզտ զ Քջզոպճոբփ 

112՜ Յզոճսո Քջզոպճո Սճսջ՝ Հրջ Ոջ՟զ ՜ջե՜ձզ 

՜ջ՜ջ` աՅ՜ժճ՝ չ՜ջ՟՜յՠպձ ՠս ապբջ Ս՜ջ՞զոձ ՠս 

ազսջՠ՜ձռ թձօխոձ ՠս ատՠա պՠոձՠէ ՠս ճջտ ակՠա հզղՠձ, 

Աոպճս՜թ ճխճջկզփ 

127՝ Տբջ Աոպճս՜թ, ՜ձճը՜ժ՜է ՠս ՝՜ջՠ՞ճսդ ՜կ-

ՠձ՜հձզ, զ կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էոպՠ՜ձձ տճ, հճջե՜կ ձճջճ-

՞բո ապզՠաՠջո, ձճջ՜վՠպճսջ ա՜ջ՟՜ջՠ՜` աՅ՜ժճ՝ 

չ՜ջ՟՜յՠպձ ՠս աթձօխոձ՚ ՜ձ՜ջե՜ձ պբջ Ս՜ջ՞ոզձ, 

աթձճխոձ կ՜ջկձ՜սճջ՚ Իքձ՜պզճոձ ՠս աՀ՜աջզչ՜ջ՟ձ, 

ՠս աիճ՞ՠսճջ ի՜հջ զկ՚ աԱձ՟ջՠ՜ո չ՜ջ՟՜յՠպձ ՠս աՠ-

ջ՜ըպ՜սճջոձ ՠս ճջտ ոջպզ կպրտ՚ ակՠա հզղՠձ...փ Ոխճջ-

կՠ՜ Քջզոպճո ՞ջմզո՚ Ս՜ջ՞զո պջճսյ տ՜ի՜ձ՜հզձ ՠս 

ի՜կօջբձ, ձձնՠռՠէճռձ ոճջ՜հ. ՜կբձ...փ  

Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս լՠշ՜կ՝` Կճսշզձռզ ձճս՜ոպզ ոճսպ-

՜ձճսձ Ս՜ջ՞զո տ՜ի՜ձ՜հզո, չ՜հ զձլ, ՜ձճսձո ճսձզկ, 

՞ճջթո՚ ճմ, զ տ՜խ՜տձ Կՠո՜ջզ՜հճս, զ ՞զսխձ Նզսոզ՜հ, 

գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սճսջ՝ Չ՜ջը՜վ՜ձ Աոպճս՜թ՜թձ՜հ 

ՠս Գջզ՞ճջզ Նզսո՜ռճհձ, ՌՃԿԶ (1717), հճսէզոզ Բ (2), 

րջձ ՠջՠտղ՜՝դզփ 

140՜ Զոպ՜ռճխ ժպ՜ժզո` աՅ՜ժճ՝ չ՜ջ՟՜յՠպձ, 

ա՞ջզմո՚ ապբջ Ս՜ջ՞զոձ ՠս աթձօխոձ կՠջ ՠս ա՜կՠձ՜հձ 

՜ղը՜պ՜սճջո, ՜խ՜մՠկ հզղՠոնզտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խօդո 

լՠջփ Ոչ ճջ ակՠա հզղբ. Ոխճջկբ պ՜, ոճոժ՜էզ ՜պՠձզձ, 

ո՜ջո՜վՠէզ օջձ, Քջզոպճո ազձտձ ՠս ազսջ ձձնՠռՠ՜էո 

հզղբ ՠս ճխճջկզ ՠս գձ՟ ՜նկբ զսջ ՝՜ակՠռճսոռբփ 

158՜ Ախ՜մՠկ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ աի՜ջո՟ ՠս աՠխ-

՝՜ջո՟, ճջտ ժ՜ջ՟՜հտ ժ՜կ օջզձ՜ժբտ ՠս էճսո՜սճջզտ 

՜ոպճս՜թ՜հզձ պ՜շբո, հզղՠոնզտ զ ոճսջ՝ հ՜խօդո լՠջ 

ա՜հձճոզժ, ճջտ ոպ՜ռ՜սխ աոճջզձ՚ պբջ Յ՜ժճ՝ չ՜ջ՟՜-

յՠպձ ՠս աթձճխոձ զսջ, ա՜կՠձ՜հձ ձձնՠռՠ՜էոձփ Դ՜ջ-

լՠ՜է ՠջՠո ՜ձժՠ՜է ՜խ՜մՠկ, ՟՜ոտ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ ՠս 

տ՜ի՜ձ՜հզռ, հզղՠոնզտ ՜ջպ՜ոճս՜դճջ ՠս նՠջկՠշ՜ձ՟ 

՜խօդո լՠջ ա՞ջմզո՚ պբջ Ս՜ջ՞զոձ, ճջ ՝՜աճսկ ՜ղը՜-

պճսդզսձ տ՜ղՠռզ ա՞ջտզո ՞ջՠէձ, չ՜ոձ ազ օջզձ՜ժձ ՠխ-

թՠ՜է բջ: Ոչ ճջ ոջպզ կպօտ կՠա հզղբ, Քջզոպճո Աո-

պճս՜թ ՜ձ՜մ՜շ ՜պՠձզձ հզղՠոռբ ազսջՠ՜ձտձփ 

237՝ Քջզոպճո Աոպճս՜թ, ճխճջկՠ՜հ ոպ՜ռճխզ 

՞ջճռո՚ Յ՜ժճ՝ ջ՜՝ճսձ՜յՠպզձ, ՠս ակ՜պ՜ժ՜ջ՜ջ կ՜-

պՠձզո ՠս ճջտ ակՠա հզղՠձ. ՜կբձփ 

472՜ Սպ՜ռճխզ ՞ջճռո՚ Յ՜ժճ՝ չ՜ջ՟՜յՠպզձ, ՠս 

ձճջ՜ջ Ս՜ջ՞զո տ՜ի՜ձ՜հո, ճջ ՜ձճսձո զկ կզ՜հձ բ, 

՞ճջթո՚ ճմ. ՠս աթձճխո կՠջ ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ա՞՜հզձո հզղՠո-

նզտ. ճչ ճջ ակՠա հզղբ, Տբջձ ի՜կ՜հձզռ ճխճջկՠոռզ ՠս 

կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էոպՠ՜ձձ. ՜կբձփ 

1372 
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Եջճսո՜խբկ ՌՃԼ — 1681 

ԳՐԻՉ՚ Եջկր ՠջբռփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Եխզ՜ա՜ջ ժդխո. (զկ՜ յ՜պջզ-
՜ջտ) Եջճսո՜խբկ՜հփ 

ԹԵՐԹ՚ 265+1 (ժջժ. 1). մ՞ջճս՜թ՚ 1՜՞, 60՝—2՝, 130՝—3՝, 
231՝—5՝, 260՜—2՝փ ՊՐԱԿ՚ 2×1+Ա—ԻԲ×12 (Ի 8)+ 3×1փ ՆԻՒԹ՚ 
դճսխդ, էճսո՜՞թՠջճչ ՠս էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 21,1×14,5փ 
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 29փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜-
ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ,կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ժ՜յճհպ ժպ՜ս, 
էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 3՜, 47՝, 
66՝, 134՜, 204՜, 236՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձ. 
Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ժՠձ՟՜ձ՜՞զջ, դշմձ՜՞զջփ Գճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ կ՜-
ղճս՜թ, տՠջթճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1՟—2՜ Յ՜խ՜՞ո ոջ՝ճհձ Յճի՜ձձճս Ասՠպ՜-

ջ՜ձմզձ ՜հոյբո զկ՜ — Զզ ՝՜աճսկ չ՜ջ՟՜յՠպտ ճմ 

ի՜կ՜լ՜հձզձ... 

Բ. 3՜—231՜ Պ՜պծ՜շ ՠրդ՜ձՠռճսռ դխդճռձ 

Կ՜դճսխզժՠ՜ռ ՜շ՜տՠէճհձ. Ս՜ջ՞զո չ՜ջ՟՜յՠպզ 
ի՜կ՜շօպ ՜ջ՜ջՠ՜է (66՝) 

Տՠո լՠշ. 1318. 1՜. 527՝. Յշն՝./ 63՜—6՜: ՜/70՜—

130՜: ՝/134՜—204՜: ՞/204՜—31՜: ՟/3՜—38՜ (ոժ. 

«Եջ՜ձՠէզ Յճչի՜ձձբո ՜սՠպ՜ջ՜ձզմձ, ՜հձ, ճջ ո՜ժո 

՜շ՜տզձ՜ոբջ չ՜ջճսռձ ...»): ՠ/38՜—41՝: ա/42՝—7՝: բ/47՝—

59՝ (ը՜շգ ՟՜ո՜սճջճսդՠ՜կ՝): 

— 59՝ Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ իՠխզձ՜ժզ — Վ՜ոձ ճջճհ 

ՠս զկ ՜խ՜մ՜ձտ ՠձ ՜շ լՠա ՠխ՝՜ջտ, ոզջՠէզտ Աոպճսթճհ 

ՠս ոզջՠռՠ՜էտ զ Քջզոպճոբ, ՠս ՜ջպ՜ոճսրտ յ՜խ՜-

պ՜ձտ մ՜շձՠէ ՜ձպՠո աՠջժ՜հձ ե՜կ՜ձ՜ժ՜ռ ՜ղը՜-

պճսդզսձո զկ հՠջժո չ՜ոպ՜ժճհ ՝՜ձզս: Ահէ գձժ՜է՜ջճստ 

լՠա զ վղճռ չ՜ջ՟ ՠս զ պ՜պ՜ոժզ դճսա ՠս զ կճջՠձճհ 

ը՜խճխ ՠս զ ըճջճռձ ա՜ժձո յ՜պճս՜ժ՜ձո ՠս զ ՞՜խպ 

ժջ՜հբ՚ ակ՜ջ՞՜ջզպո ՞ՠխՠռզժո: Ես զձլ իզտճհո պճստ 



 

չ՜ջլո ՝՜ջՠ՜ռ ա՜ջպ՜ոճսո, աճխ՝ո ի՜շ՜մ՜ձ՜ռ, ա՜-

խօդո յ՜խ՜պ՜ձ՜ռ, ադճխճսդզսձ կՠխ՜ռ հ՜ձռ՜ձ՜ռ, 

ի՜հռՠէճչ զձլ ՠխժՠէճհո՚ Ս՜ջ՞ոզ հ՜յբձզ՜ա Տՠ՜շձբձ՚ 

հ՜կՠձՠռճսձ Աջ՜ջմբձ, ճջյբոազ զսջճչ ՜ձՠաջ՜ժ՜ձ 

կ՜ջ՟՜ոզջճսդՠ՜կ՝ձ ՜ջե՜ձզո ՜ջ՜ոռբ ակՠա ա՜կՠձՠ-

ոՠ՜ձ հ՜խրդո ՠս հ՜խ՜մ՜ձո ՜շ՜տՠէճռձ ոջ՝ճռ: Նճռզձ 

էճսոՠխբձ հ՜ջժ՜ռձ ի՜ո՜ձՠէ ՠս ՜ձդ՜շ՜կ յո՜ժ՜ռձ էզ 

ճսջ՜ըճսդՠ՜կ՝ պՠո՜ձՠէ ակզկՠ՜ձո հ՜ջտ՜հճսդզսձ 

Քջզոպճոզ Աոպճսթճհձ կՠջճհ, ՜ձպջպճսկ ՠս հ՜ջ՜-

աճս՜ջծ ՝ՠջժջ՜ձրտ վ՜շ՜սճջՠէ հ՜ձչ՜ղծ՜ձ հ՜սզպՠ՜-

ձո ա՜ձոժզա՝ձ աՀ՜հջձ՚ այ՜պծ՜շձ ՜կՠձ՜հձզ ՠս ա՜շ 

զ ձկ՜ձբ աԲ՜ձձ աի՜կ՜՞ճհ ՠս աբ՜ժզռ Ոջ՟զձ ՠս ա՜կՠ-

ձ՜ոճսջ՝ Հճ՞զձ՚ ա՝ըճսկձ զ Հրջբ, ակղպձնՠձ՜ժզռձ ՠս 

աբ՜ժզռձ Հրջ ՠս Ոջ՟ճհ: Վ՜ոձ ազ ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ-

՟ճսդՠ՜ձձ վ՜շտ, զղը՜ձճսդզսձ ՠս յ՜պզս ՠս ՠջժջյ՜-

՞ճսդզսձ ՠս ՞ճիճսդզսձ հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ 

Հ՜հ դճս՜ժ՜ձձ, հ՜հձկ ՜կբ հճջե՜կ ժ՜պ՜ջՠռզ 

աՀ՜կ՜շրպ հզղ՜պ՜ժ զձլ ՠս զկճռձ ՠս զ չ՜ջեճսկձ 

կ՜ձժ՜ձռ ձճջճհ ՜շ՜՞՜ոպզ կրջձ կՠջճհ Վՠջզձձ Եջճս-

ո՜խբկզ իզձկ ՠս պ՜ոձ բջ գձ՟ չՠռ ի՜ջզսջզ զ վ՜շո 

Քջզոպճոզ ՈԺԵ (1166)փ 

130՜ ԶՍ՜ջ՞զո չՠջն՜ռՠ՜է թՠջո, ա՜ձյզպ՜ձ ՠս 

ա՜ձ՜ջե՜ձ ՠս ա՜ըկ՜ջ ՞զպձ՜ժ՜ձո, աժջժզձ ՜ղը՜-

պճխո ՞ջճռո զ հՠջժո ՝՜ձզ Մՠժձճսդՠ՜ձ ձ՜ը՜՞ճսձզռձ 

ՠս ՜յ՜ զ Հ՜կ՜շօպՠէ այզպ՜ձ՜ռճսոձ գձդՠջռճխ էճս-

ո՜կզպ ի՜կ՝՜ժ՜ռ՟՚ ճսոճսկձ՜ոզջ՜ռ ՠս տջզոպճո՜ոզ-

ջ՜ռ, աճջո ՜խ՜մՠկ ոզջճչ իճ՞ճհձ ՠս կ՜խդՠկ դ՜ը՜ձ-

լՠէճչ կզ ՜ձպՠո ՜շձՠէ աՠջժ՜հձ ե՜կ՜ձ՜ժ՜ռ ՜ղը՜-

պճսդզսձո զկ, ՜հէ ոջ՝՜կ՜պճհռ ՜խօդզստ հզղՠէ կզղպ ՜-

շ՜նզ հճսոճհձ կՠջճհ Քջզոպճոզ, ազ դՠջՠսո զ լՠշձ լՠջ 

ճխճջկճսդզսձ ՞պ՜հռ զ ձկ՜ձբ հ՜սճսջձ կՠթզ ՠս ի՜կ՜-

շօպզ ՠս Աոպճս՜թ հզղճխ՜ռ՟ ՠս հզղՠռՠէճռո ճխճջկՠոռզ. 

՜կբձփ 

Դ. 236՜—7՜ Տՠոճսդզսձ յ՜պկճսդՠ՜ձ ՝՜ձզռ 

Նձնկ՜ձ ոջ՝ճհ ՜սՠպ՜ջ՜ձմզձ Յճի՜ձձճս Աոպճս՜թ՜-
՝՜ձզ, ՜ջ՜ջՠ՜է ոջ՝՜ա՜ձ ՜ջտՠյզոժճյճոզձ Տ՜ջ-
ոճձզ Նՠջոբոզ զ ըձ՟ջճհ ՠխ՝օջ ճսկՠկձ (Մՠժձճսդզսձ 

բջ գձ՟ ՠխ՝՜ջո—զ) 

Տՠո լՠշ. 1161, 169՜—207՝. Ն՜ըՠջ՞՜ձ/266՜—7՜փ 

1/237՜—59՜փ Յզղ. իՠխ./259՜՝փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

130՜ (Սպ՜ռճխզ) Զոպ՜ռրխ ՞ջճռո՚ ապբջ Եխզ՜-

ա՜ջ ոջ՝՜ա՜ձ ժ՜դճսխզժճո (զկ՜ յ՜պջզ՜ջտ) Սճսջ՝ 

Եջճսո՜խՠկ՜հ հՠջՠո ՜ձժՠ՜է ՜խ՜մՠկ դճխճսդՠ՜ձ ՜ջ-

ե՜ձզ ՜շձՠէ ՠս չ՜ոձ ոզջճհձ Աոպճսթճհ, ՜խ՜մՠկ, հզղՠէ 

ազո թձօխօտ զկճչտ ՠս Քջզոպճո հզղճխ՜ռ՟ ճխճջկՠոռզփ 

Եխՠս աջ՜ս ՞ջմզ, 

Ի Սճսջ՝ տ՜խ՜տձ Եջճսո՜խբկզ 

Թվզձ ՌՃ ՠջՠոձզ (1681), 

Ըձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սճսջ՝ Յ՜ժճ՝՜հ Գէը՜՟ջզ 

Ձՠշ՜կ՝ կՠխո՜կ՜թ զջզռզ, 

Եջրզ ՜ձ՜ջե՜ձզ 

Հճ՞ճչ, կ՜ջկձճչ, ճխճջկՠէզփ 
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ԹԵՐԹ՚ 274+3 (ժջժ. 1). մ՞ջճս՜թ՚ 1՜՟, 85՝, 240՝—72՝փ Պ-
ՐԱԿ՚ Ա — ԻԳ × (ԻԳ 10)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, էճսո՜՞թՠջճչփ ՄԵԾՈՒ-
ԹԻՒՆ՚ 21 × 15,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 21փ 
ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜-
շգ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժպ՜ս, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Յճչի՜ձձբո ՜սՠպ՜ջ՜ձզմ՚ 
111՜փ Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 1ափ Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 41՝, 86՜, 
110՜, 221՜, 230՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ 
Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջ, հճսղժ՜յ՜ջզժփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջփ 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — (հճսձ՜ջբձ) 2+2. Յ՜հոկ՜սճսջտ 

(հճսէզո 17 չժհ՝. ո. Պ՜ձպՠէՠհկճձզ, Մ՜ժ՜՝՜հՠռզձՠջզ): 

Շ՜ջ՜ժ՜ձ (Պ՜հթ՜շ՜ժՠջյճսդզսձ Քջզոպճոզ, ը՜մ՜ձզղ): 

Մ՜՞՜խ՜դ: ԺԲ ՟՜ջ (՛): Տճխ` 19—20. պՠՙո R. V. Chétanian, 

Catalogue des Fragments et Manuscrits Grecs du Matenadaran 

d’ Erevan, p. 68-69փ 
ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջփ 
 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1ՠ Մՠժձճսդզսձ Կ՜դճսխզժբզռ, ճջ Է դճսխդ ՜-

ձճս՜ձզ — Ես ՠջ՟, կՠժձՠռ՜ս Է դճսըդո Կ՜դճսխզժբզռ զ 

լՠշձ ԻԱ ոճսջ՝ հ՜ջ՜ձռ... զսջ՜տ՜ձմզսջ ՜ո՜ռճխզ հ՜-

ձճսձձ զ ՞էճսը ՝՜ձզձ զսջճհ ՞ջՠ՜է ժ՜հփ 

1. 1ա—236՜ Հ՜ս՜տճսկձ կՠժձճսդՠ՜ձ Երդ՜ձՠ-

ռճսձռ դխդճհձ Կ՜դճսխզժՠ՜ռ 

Տՠո լՠշ. 1407, 1՜—235՜. 1. ՜/1ա—2՜փ ՝/2՜—

41՜փ 2. ՜/41՝—2՜փ ՝/42՜—85՜փ 3. ՜/86՜՝փ ՝/86՝—109՝փ 

4. ՜/110՜—1՜փ ՝/111՜—21՜փ 5. ՜/221՜՝փ ՝/221՝—30՜փ 

6. ՜/230՜—1՜փ ՝/231՜—6՜փ 7/մզտփ 

Բ. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձտ ԺԷ—ԺԸ ՟՟.] 
1. 236՜—8՝ [Աշ՜տՠէ Բ՜խզղՠռսճհ պ՜խ չ՜ոձ ճ-

խճջկճսդՠ՜ձ] — Ք՜ձ ա՜կՠձ՜հձ ՞ճջթո ՝՜ջՠ՜ռ, [Ո-

խճջկճսդզսձ բ յ՜պճս՜ժ՜ձ... 

2. 238՝ Ահո ՠձ ՜սճսջտ ՜կոճհ մ՜ջճհ ՠս ՝՜ջճհ, ազ 

Աոպճս՜թ հ՜հպձՠ՜ռ տ՜ի՜ձ՜հզռ, ճջ յ՜ջպ բ յ՜-
իՠէ ՜կզոձ Բ րջ — Զզ ՜հո րջՠջո, ճջ իզս՜ձ՟՜ձ՜հ 

մ[հ]՜շձբ, ճջ թձ՜ձզ մ՜յջզ...: Ահո օժպ՜ժ՜ջ բ կ՜ջ՟-

ժ՜ձռփ 



3. 239՜—40՜ [Ոպ՜ձ՜սճջ Մՠոջճյ՜հ] — Աջ՜-

ջ՜մճսդՠ՜ձ ՜շ՜նզ րջձ ՠխՠձ ՞ճջթտ Է... ՠո կՠխ՜սճջ 

ճսձ՜հձ Մՠոջճյ չՠջ՜ձ՜հ ր՟ձ ճս իճսջձ ճս նճսջ ՠս կ՜ջ-

կզձո ՟՜շձ՜հ վճղզփ 

4. 240՜ (Աձըճջ՜՞զջ ճպ՜ձ՜սճջ) — Գրչ՜ո՜-

ձճսդզսձ դճսըտո ՞ջՠռզ տՠա ՞ճսղ՜ժ՜ձ, /Շձճջիրտ էռՠ-

՜է ՠս բզձ ՜ջվ՜հձ. /Կջժզձ ժճմզո ՟ճս Եփզվ՜ձ... իՠ-

շ՜սճջտ զ տճ ՠէձճսձ ՠս ՞՜ձփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 1՝ (նձնճս՜թ)փ 
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Զկզսշձզ՜ ՌՄԷ — 1758 

ԳՐԻՉ՚ Մՠոջճյ Գ՜ձլ՜ժՠռզփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Ա՝ջ՜ի՜կ չջ՟. Աո-
պ՜յ՜պՠռզփ 

ԹԵՐԹ՚ 159. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜, 4՝, 52՝—3՝, 86՜՝, 92՝—3՜, 
112՜՝, 137՜, 140՜, 143՝, 152՝, 159՜՝փ ՊՐԱԿ՚ 4×1+Ա—
ԺԳ×12 (Է 10)+1×1փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՞թՠջճչ ՠս էճսո՜՟ջճղկճչփ 
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 22 × 16,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ 
ՏՈՂ՚ 25փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ոՠս ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ ոպճս՜ջ՜դճսխդ, 
՜ոպ՜շգ՚ մզտփ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. դՠջդՠջզ ՠաջՠջգ դճսէ՜ռ՜թ, ՞ջ՜՟՜ղպգ 
՞ճսձ՜վճըճս՜թփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 1՝—158՝ Կ՜դճսխզժՠ՜ռ Մՠժձզմ եճխճչՠ՜է զ 

Մՠժձճսդՠձբձ Կ՜դճսխզժՠ՜ռ Ս՜ջ՞ոզ Շձճջի՜էսճհ ՜հ-
էՠս գձ՟ ոկ՜ կզ՜սճջՠ՜է զ ՞ջճռ կՠջճռձ չ՜ջ՟՜յՠ-
պ՜ռ Յրի՜ձձճս Ոջճպձՠռսճհ, Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհ 
ՠս Մ՜պդբճո չ՜ջ՟՜յՠպզ, լՠշ՜կ՝ պ՜շ՜յՠ՜է 
Մՠոջճյ՜հ Գ՜ձլ՜ժՠռսճհ 

— 2՜—4՜ Յ՜խ՜՞ո դբ բ՛ջ Կ՜դճսխզժՠ՜հտ ՜-

ձճս՜ձզձ — Ես ՜ջ՟, ժ՜դճսխզժՠ՜հտ ՜ձճս՜ձզձ, ՜հոզձ-

տձ՚ Ըձ՟ի՜ձջ՜ժ՜ձտ...  

՜. 5՜—52՜ [Յ՜ժճ՝՜հ դճսխդ — Բ՜ձ.] Յ՜ժճ՝ճս 

Աոպճսթճհ ՠս Տՠ՜շձ կՠջճհ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ... 

[Մՠժձճսդ.] Ես ՜ջ՟, ձ՜ըտ՜ձ ա՜կՠձ՜հձ յ՜ջպ բ ռճս-

ռ՜ձՠէ...  

՝. 54՜—92՜ [Պՠպջճոզ Աշ՜նզձ դճսխդ] — Պ՜պ-

ծ՜շձ Աշ՜նզձ դխդճհձ Պՠպջճոզ կՠժձզմ՟ ՝՜աճսկ ՟ձբ...  

՞. 93՝—111՝ [Պՠպջճոզ Եջժջճջ՟ դճսխդ] — Ի 

ի՜ջռձ ոջ՝ճռ ՜շ՜նձճռ ՠս զ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռձ ճսխխ՜-

վ՜շ՜ռ...  

՟. 113՜—36՝ [Յճչի՜ձձճս Աշ՜նզձ դճսխդ] — 

Զյ՜պծ՜շձ Աշ՜նզձ դխդճհձ Յրի՜ձձճս ՝՜աճսկո ՟ձբ 

կՠժձզմ՟փ 

ՠ. 137՝—43՝ [Յճչի՜ձձճս Եջժջճջ՟ դճսխդ] — Ես 

՜ջ՟, Կզսջզ՜հձ ՜շ ճջ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձձ Յրի՜ձձբո...  

ա. 144՜—51՝ [Յճս՟՜հզ դճսխդ] — Ք՜ձազ ՠս ա՜հո 

դճսխդո ՞ջՠ՜ռ կզ հ՜շ՜տՠէճռձ ՠջժճպ՜ո՜ձզռ Յճս-

՟՜... ՠս զ լՠշձ տճ Հօջ տճսկ ՠս ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Հճ՞սճհ՟, 

հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ 

բ. 153՜—8՝ Ց՜ձժ ՞ջճհո ՞էը՜սճջ ՝՜ձզռձ չ՜ոձ 

՟զսջ՜՞զսպ էզձՠէճհ ըձ՟ջճխ՜ռ ՞զջ զձմ — Ա՝ՠէզ ՝՜-

ջՠ՞ճջթճսդզսձձ Է ժՠջյզս բ ՠս ՜հձ... օջզձ՜ռ ժ՜պ՜-

ջճսկձ ՝՜աճսկ ր՞պճսդզսձ ճսձզփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

151՝ Ի դճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձո Հ՜հճռ ՌՄԷ (1758) ի՜-

ս՜տՠռ՜ս Հ՜կ՜շօպ կՠժձճսդզսձո Երդՠձռ դխդճռձ Կ՜-

դճխզժբզռ, զ ըձ՟ջճհ պՠ՜շձձ Ա՝ջ՜ի՜կճս ՜ոպճս՜-

թ՜՝՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզձ Աոպ՜յ՜պռըսճհ, ճջ ՠձ ՜ջ՟ՠ-

՜ձո ՜շ՜նձճջ՟ կՠթզ տ՜խ՜տզո Զկզսշձճհ, լՠշ՜կ՝` 

պ՜շ՜յՠ՜է Մՠոջճյ՜հ Գ՜ձլ՜ժՠռսճհ, ճջ ՜խ՜մբ 

աի՜ձ՟զյճխո՟ ՜հոկ պ՜շզ գձ՟ չ՜հջ մի՜կ՜ջՠէ ա՜ղ-

ը՜պճսդզսձո ա՜հո ո՜ժ՜սզժ, ՜հէ հզղՠէ աձ՜ Հ՜հջ կՠջճ-

հզս կզճչ, ՠս ՟ճստ հզղճխտ՟ հզղՠ՜է էզձզտ զ Քջզոպճոբ 

Փջժմբձ կՠջկբ, ճջ ՠս րջիձՠ՜է գձ՟ Հրջ ՠս Սճսջ՝ Հճ՞սճհձ 

հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ 
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 ՌՁ — 1631 

ԳՐԻՉ՚ Գջզ՞ճջ Վ՜ձՠռզփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Մ՜ջպզջճո չջ՟.փ 
ԹԵՐԹ՚ 332. մ՞ջճս՜թ՚ 1՝—2՝, 27՝, 331՜—2՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—

ԻԸ×12 (ԺԱ, ԺԷ 11, ԻԸ 10)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 26 × 19,8փ 

ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 31փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜-
ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ 
ժպ՜ս, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 



 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 28՜փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 3՜, 21՜, 42՝, 72՜, 74՝, 124՝, 156՜, 
180՜, 200՜, 214՝, 227՜, 235՜, 300՜, 312՜, 320՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձ, իճսղժ՜յ՜ջզժփ 
Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջ, դշմձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճսփ Ժ—
ԺԱ ՟՟.փ 1(Ա) չՠջնզռ, ոպ՜ռճս՜թ 1 ՜կ՝ճխն՜ժ՜ձ դՠջդզռփ Մ՜-
՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ճսխխ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո 
ի՜կ՜՝՜ջ՝՜շ: Կ՜ջ՟՜է՚ Ա՜՝«///՜ձռ չ՜ոձ Յճչի՜ձձճս, դբ ո՜ 
զռբ Քջզոպճոզ... ճջ Յճչո՜կ՜հձ, ճջ Եխկճչ՟՜՟՜հձ ///» (Գ 15—
28)փ  

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. պՠխ—պՠխ ռՠռ՜ժՠջ, ըճսձ՜ռ՜թփ Կ՜ա-
կգ՚ կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 3՜—329՝ Մՠժձճսդզսձ մճջՠտպ՜ո՜ձ դխդճռձ 

Պրխճոզ ՜շ՜տՠէճհձ զ Յճչի՜ձձճս Ոոժե՝ՠջ՜ձբ ՠս 

հԵվջՠկբ Խճջզձ Աոճջճհ 

Տՠո լՠշ. 1380, 1՜—342՝. 1. ՜—գ/3՜—72՜փ 2. 

՜—՟/72՜—123՝փ 3. ՜—՟/124՜—56՜փ 4/156՜—59՝ 

(156՜ զ ոպճջզձ  էճսո՜ձռո «Պ՜պծ՜շ Եջջճջ՟ դխդճհձ Կճջձ-

դ՜ռսճռփ Ահո մժ՜ զ հճսձ՜ռ դ՜ջտկ՜ձձ»)փ 5. ՜—՟/159՝—

79՝փ 6. ՜—՟/180՜—200՜փ 7. ՜—՟/200՜—14՝փ 8. ՜—

՟/214՝—26՝փ 9/մզտփ 10. ՜—՟/227՜—35՜փ 11. ՜—

՟/235՜—83՝փ 12. ՜—՟/283՝—99՝փ 13. ՜—՟/300՜—12՜փ 

14. ՜—՟/312՜—20՜փ 15. ՜—՟/320՜—4՝փ 16/324՝փ 

17/324՝—5՜փ 18/325՜—9՝փ 

 

 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

20՝ Զոճսպ ՞թ՜՞ջզժո՚ աԳջզ՞ճջ Վ՜ձՠռզ, հզղկ՜ձ 

՜ջե՜ձզ ՜ջ՜ջբտ, ՠս Աոպճս՜թ ալՠա ՜ջե՜ձ ՜շձբ զսջ 

՜ջտ՜հճսդՠ՜ձձ. ՜կբձ: Թվ՜ժ՜ձձ ՌՀԷ (1628)փ 

27՜ Եջժձ՜շ՜տ ՠս իջ՜իճո՜ձ, ՜ոպւ՜թ՜յ՜ջ՞ՠս 

զղը՜ձճսդՠ՜կ՝ զ ՞՜իճհո յՠպճսդՠ՜ձ ՝՜ակՠ՜է ՠս իճ-

՞զ՜ձՠջժ յ՜հթ՜շճսդՠ՜կ՝, իճչճս՜ժ՜ձ իձմկ՜կ՝ ի՜ձ-

՞ճսռզմ ՝՜ձ՜սճջ ի՜սպզ կՠթ իճչճս՜յՠպզձ Քջզոպճոզ 

ղձճջիգձժ՜է ՠս ՜ձճս՜ձ՜ժզջ Մՠթզձ Բ՜ջոխզ ՠս Յճչ-

ի՜ձձճս Ոոժզ՜՝՜ձզձ կՠթ ջ՜՝ճսձ՜յՠպ կՠջ` Մ՜ջ-

պզջճո չ՜ջ՟՜յՠպձ, զ ՝՜ակ՜չջ՟ճչ, թճչ՜ո՜ջ՜ո ժճ-

ի՜ժ՜ռ կՠխո՜յպճսպ ՜էՠ՜ռ ՜ղը՜ջիզո խՠժ՜չ՜ջե 

ի՜ս՜ոպզ ի՜ս՜պ՜ռՠէճռ զ Քջզոպճո ՞էճսը ՜ջիզ՜ժ՜ձ 

ՠս յՠպ յ՜ձթ՜էզ ժջժձ՜ժզ ՠս ՠշ՜ժզ դ(վ)՜ջվ՜կճս-

դՠ՜կ՝ ճսշծ՜ռՠ՜է ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՞՜ձ[լզստ]փ 

72՜ Աջ՟, հՠջՠոո ՜ձժՠ՜է յ՜խ՜պզկ Քջզոպճոզ 

կ՜ձժ՜ձռ՟ ՠս ՞ջճռ ՜ղ՜ժՠջպՠ՜է ՜ըպզս յ՜ջճսջՠ՜էո 

զ ժՠջյ՜ջ՜ձբ չՠիզձ, այզպ՜ժ՜ձճսձ չ՜ջ՟՜յՠպո՚ 

Մ՜ջպզջճո հ՜ոպճս՜թ՜՝ձ՜ժ ճսըպբ Սճսջ՝ Նղ՜ձբ, ճջ 

՜հեկ Վ՜ջ՜՞ չՠջ՜լ՜հձբ, կ՜խդՠկտ յ՜պ՜իճխ՜ռ՟ 

ոկզձ հզղՠէ ՝՜ջբկզպ ժ՜կ՜ստ ՠս կՠխ՜ռ դճխճսդզսձ ըձ-

՟ջՠէ զ Տՠ՜շձբփ Ես պ՜ջ՜՞զթ ՞ջմզո՚ Գջզ՞ճջզ ՠս ՠ-

ջ՜ըպ՜սճջ՜ռ կՠջճռ, ՠս ՟ճստ զ չՠջնզձ ՠժՠէճռձ աձճհձ 

գձժ՜էնզտ ադճխճսդզսձ կՠխ՜ռ. ՜կբձփ 

123՝ Զջ՜՝ճսձ՜յՠպձ կՠջ՚ աՄ՜ջպզջճո չ՜ջ՟՜-

յՠպ ՠս ակՠխ՜յ՜ջպ՚ Գջզ՞ճջ ՞ջմզժո ՠս աթձօխոձ կՠջ 

հզղՠռբտ զ Քջզոպճո ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ, ՠս 

Աոպճս՜թ լՠա ճխճջկՠոռզ. ՜կբձփ Թվ՜ժ՜ձձ ՌՀԸ 

(1629)փ 

156՜ ԶՄ՜ջպզջճո չ՜ջ՟՜յՠպձ աՎ՜ջ՜՞ՠռզձ 

հզղՠռբտ զ Քջզոպճո ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ, ՠս 

Աոպճս՜թ լՠա ճխճջկՠոռզ. ՜կբձփ Ախ՜մՠկ ա՟՜ոո ծղկ՜-

ջզպ տ՜ջճամ՜ռձ ՠս աՠջն՜ձզժ ՞ճսձ՟ ՜ղ՜ժՠջպՠէճռձ 

Բ՜ձզձ ժՠձ՜ռ հզղՠէ ակՠա ՠս Աոպճս՜թ ալՠա հզղբփ 

ԶԳջզ՞ճջ ՞թօխզժո հզղՠռբտ զ Քջզոպճո, ճջ տ՜ձ ակ՜ա-

կ՜ձզ ՜ղ՜ժՠջպ ՟բյ հՠպ ժճս ՞ձ՜կ, ՜ձկՠխ՜՟զջ էՠ-

ջճստփ Թվզձ ՌՀԸ (1629)փ 

179՝ Վզջ՜սճջՠ՜էո ձՠջտզձ կ՜ջ՟ճչձ /Ես Խջը՜հ-

դՠ՜էո կՠխ՜ռ ղ՜պ՜սճչձ /Ես ՜շճխն ՜ջպ՜տզձ կ՜ջ-

՟ճչձ /Ես ՜ջզ ՠս եզջ ՞ճջթ ոճջզձ, /Ծճհէ ՠս իՠխ՞ իճ՞ՠ-

սճջզձփ Ախօդզռ ոջ՝ճսդՠ//(180՜)՜ձ ոզջճհ /Ես ճխճջկճս-

դՠ՜ձ ՠս ՜հէ ՝՜ջզ ՞ճջթճռփ  Ախ՜մՠկ ագձդՠջռճխտ՟ 

ոճսջ՝ կ՜պՠձզո /Ես ա՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպ՟, ճջ 

ձոպզո /Ի ի՜ձ՟զո՜ժ՜ձ ՜պՠձզո: 

Յզղՠէ ակՠա զ ոճսջ՝ ՜խ՜սդտ՟ լՠջ աոճոժ՜ձճսձ 

չ՜ջ՟՜յՠպո` աՄ՜ջպզջճո ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ոՠէ 

կՠա, ճջ գոպ զկճսկ ժ՜ջզ ժ՜կ հ՜ղը՜պճսդզսձ ոճսջ՝ 

՞ջճռո, ազ հՠպ կՠջ ՠէ՜ձՠէճհ հ՜ղը՜ջիբո հզղ՜պ՜ժ 

կձ՜ոռբ զ լՠշձ կ՜ձժ՜ձռ ՠժՠխՠռսճհ: Զճջ ժճջճսոՠ՜է բջ 

՞զջո ՜հո ՠս զ ՟ճսջո ՜ձժՠ՜է ՟՜ո՜պ՜ձբ ոճսջ՝ չ՜ջ-

ե՜յՠպ՜ռձ կՠջճռ, ՠս ակՠա չՠջնձճռո պճսջտ ՠս ճխճջ-

կճսդզսձ յ՜ջ՞ՠսՠռ՜ս հ՜շ՜պ՜լզջ յ՜ջ՞ՠս՜ռձ Աո-

պճս՜թճհփ 

312՜ Գջՠռ՜ս Մՠժձզմո Պ՜սխճոզ զ դվզձ ՌՁ 

(1631) ՜կզ՛ձփ Վ՜ՙհ ժ՜պսզ մ՜ջբձ, ճջ աժ՜խ՜կ՜ջ դ՜-

վՠռ չՠջ՜հ ղճջՠջ՜ռ, ՜խ՝ՠռփ 

320՜ Յՠջՠոո ՜ձժՠ՜է ՜խ՜մՠկտ ակ՜ձժճսձո ՠժՠ-

խՠռսճհ, հզղՠոնզտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խօդո լՠջ ակՠխօտ կՠ-

շՠ՜է ՠս ա՜ձյզպ՜ձ, ոճսպ՜ձճսձ՚ Գջզ՞ճջ ՞թճխո ՠս 

ակ՜ջկձ՜սճջ թձրխո զկ՚ աՅճչոեվ, աՓ՜ղ՝բժզձ ՠս 

աՠխ՝՜ջոձ՚ աՄժջպզմձ, ՠս աԿ՜ջ՜յՠպձ ՠս ատճսՠջոձ 

զկ՚ աՀ՜ձ՝ՠժզձ ՠս աԳճսէզ՝՜խմբձ ՠս աիօջՠխ՝՜ջոձ զկ՚ 

ապբջ Ասՠպզոձ, աԱսբպձ ՠս աՅճչ՜ձձբո ո՜ջժ՜ս՜՞ձ ՠս 

աիճ՞ՠսճջ թձօխոձ զկ` ապբջ Զ՜տ՜ջբձ, ճջ ա՞զջո ճս-

ոճհռ: Ես կզսո չ՜ջյՠպձ զկ՚ ապբջ Բ՜ջոՠխձ, ապբջ Կ՜-

ջ՜յՠպձ Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ ՠս Աոպճս՜թ լՠա 

ճխճջկՠոռզ. ՜կբձ: Ի դվզձ ՌՁ (1631)փ 

325՜ աՄ՜ջպզջճո չ՜ջ՟՜յՠպո, աԳջզ՞ճջ 

՞թճխո ՠս ա՜ա՞՜ժ՜ձո կՠջ հզղՠռբտ հ՜խրդո լՠջ, ՠս Աո-

պճս՜թ ալՠա հզղբ հ՜սճսջձ հ՜ի՜՞զձ. ՜կբձփ 

330՜ Փ՜շտ...փ Աջ՟, ՠո՚ Մ՜ջպզջճո զ կ՜ձժճսձո 

ժ՜դճսխզժբ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռսճհ ՠս զ չՠջնզձ թձճսձ՟ո զ 



ժ՜ջ՞ո չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռձ ՜շ՜նձճհ, ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՝՜-

ձզձ ըձ՟ջրխ ՠս ծղկ՜ջզպ զկ՜ոպզռ Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ վ՜-

վ՜՞՜սխ զ ըձ՟զջ ՠէՠ՜է ՞ՠջ՜ա՜ձռ ՜ոպճս՜թ՜ղճսձմ 

ժպ՜ժզ՚ Մՠժձճսդՠ՜ձ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ ՜շ՜տՠէճհձ Պ՜ս-

խճոզ, ՠս զ յ՜ջ՞ՠս՜ռ Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ ՞պզ կՠժձՠ՜է ՠս 

դ՜ջ՞կ՜ձՠ՜է, ի՜կ՜շրպՠ՜է ՠս զ կզ՜ոզձ ի՜ս՜տՠ՜է 

ծղկ՜ջպ՜ոբջ ՠս ճսխխ՜՟՜ս՜ձ չ՜ջե՜յՠպ՜ռձ կՠջճռ զ 

ժջժզձ ՜ա՞՜ռ հճսձ՜ռ ՠս ՜ոճջճռ տջզոպճո՜թ՜ս՜է ՜խ-

՝ՠջձ ՠս ՜ձկճսպ ՜ջՠ՞՜ժ՜ձձ` Յճի՜ձձճս Ոոժզ՝ՠջ՜-

ձզձ ՠս ՠջն՜ձզժ ոճսջ՝ իրջձ կՠթզ ծ՞ձ՜սճջզ ՠս չ՜ջ-

՟՜յՠպզ՚ Եվջՠկզ Խճջզձ Աոճջճհ, ՝՜ռ՜հ՜հպ ՠս յ՜ջա 

պՠոճսդՠ՜կ՝ կպ՜ռ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ ՠս զ էճսո՜սճջճս-

դզսձ ՞ջճռ ՜ղ՜ժՠջպ՜ռ ՜ձլ՜ձռ: Ոջ բջ դ՜տճսռՠ՜է 

հ՜ձժՠ՜ձ ճսջբտ զ ը՜ս՜ջզ պ՞զպճսդՠ՜ձ ՜ձվճհդ ՠ-

խՠ՜է հճսոճսկձ՜ոզջ՜ռ ՜ձլ՜ձռ ՠս ՟՜շձճսդՠ՜ձ ե՜կ՜-

ձ՜ժ՜ռ յ՜պ՜իկ՜ձռ ՠս չ՜ոձ ՜սՠջկ՜ձ կՠջճռ ՜ղը՜ջ-

ի՜ռփ Ես հ՜սՠէՠ՜է ՠ՟զ զ ոկ՜ կՠժձ՜սխ՜սջբձ առ՜ձժ կՠ-

թզձ Եսդ՜խզ ՠս ա՜կՠձ՜հձ ճջճղկճսձո ՝՜ե՜ձկ՜ձռ ձճ-

ջ՜, ագձդՠջռճս՜թճռ, ա՞էճսը, աչժ՜հճսդզսձ, ապճսձձ, 

աձ՜ը՜՟ջճսդզսձ, աչ՜ոձՠջձ ՠս ՠպճս զ լՠշո կ՜ձժ՜ձռ 

ՠժՠխՠռՠ՜ռ՟ Հ՜հ՜ոպ՜ձՠ՜հռ ծղկ՜ջպ՜ըճի չ՜ջ՟՜-

յՠպ՜ռ ՠս տ՜ն՜կզպ ՜ղ՜ժՠջպ՜ռ: Զճջ ՠս լՠա իյ՜ջպ 

բ կզ ժ՜է ՠս կձ՜է զ թճսէճսդՠ՜ձ, ՜հէ ՜կՠձ՜հձ ժՠձռ՜-

խ՜ժ՜ձ իճ՞սճռ Բ՜ջՠ՜ս կձ՜է, ՜ոՠէ ՠս ՜ոպճս՜թ՜հզձ 

ՠջ՜ձճսդՠ՜ձ ՜ջե՜ձզ էզձՠէ: Վ՜ոձ ճջճհ ճսոճսռ՜ձբ ՜շ-

րխձ զկ՜ոպճսդՠ՜ձ. Եջ՜ձՠ՜է բ ՜հջ, ճջ ՠ՞զպ ազկ՜ո-

պճսդզսձ ՠս կ՜իժ՜ձ՜ռճս, ճջ ՠպՠո աի՜ձծ՜ջփ Ես ՟՜ջ-

լՠ՜է. Յ՜սջբձո Տՠ՜շձ ըճջիՠէ զ պճսբ ՠս զ ՞զղՠջզ 

//(330՝)փ Ես ճսոճսռ՜ձՠէ ածղկ՜ջզպ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձճս-

դզսձ ՠս աէճհո չՠջզձ ծ՜շ՜՞՜հդզձ ՠս Աոպճս՜թ՜պՠ-

ո՜ժ ՠս ՜ոպճս՜թ՜ձկ՜ձ ՜շ՜տզձճսդՠ՜ձ իՠպՠսՠէ: Ես 

գոպ ժ՜կ՜ռձ Քջզոպճոզ ՠս ՞ջՠէճհ ՜շ՜տՠէճհո գձդ՜-

ձ՜է, ՜շձՠէ ՠս ճսոճսռ՜ձՠէ հ՜հոկ ՜ղը՜ջիզ ՠս հՠպ ՜ո-

պՠ՜ռո ՠէ՜ձՠէճհ գձ՟ Քջզոպճոզ դ՜՞՜սճջՠէ հ՜ձծ՜շ զ 

վ՜շո ՠս հ՜ձյ՜պճսկ զ ժՠ՜ձո գոպ ըճոպկ՜ձ ՜շ՜տՠ-

էճհո Պճխճոզ:  

Վ՜ոձ ճջճհ հՠջՠոո ՜ձժՠ՜է յ՜խ՜պզկ զ՝ջ ՜ձտ-

դզդ ՜ժ՜կ՝, ճխճջկՠէզ ՟զկ՜ստ ՠս ժճխժճխ՜՞զձ յ՜խ՜-

պ՜ձ՜ստ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ չ՜ջե՜յՠպ՜ռ՟ ՠս ճսոճսկձ՜-

ոբջ տջզոպճո՜ժզջ ՞ջճռ ՜ղ՜ժՠջպՠ՜է ՜ձլ՜ձռ՟, ճջտ 

ի՜ս՜տՠ՜է եճխճչզտ ՜շ ոՠխ՜ձո իճ՞ՠսճջ ՠս ժՠջ՜ժջզտ 

զ ժՠձ՜ռ ի՜ռբո ՠս հ՜ձկ՜ի՜ջ՜ջ ՝՜ե՜ժբո գձդՠջռ-

կ՜կ՝ ՟՜ոզ, ՜սջզձ՜ժՠէճչ ՠս ո՜ժո կ՜ոզձ ոկզձ յ՜-

պ՜իՠէճչ հզղՠոնզտ ՠս ազո՚ աՄ՜ջպզջճո չ՜ջ՟՜յՠպո 

ՠս ա՞թճխո, ՜շ՜նզ ՜ձկ՜ի Գ՜շզձձ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ 

ՠս աիճ՞ՠսճջ ՠս ակ՜ջկձ՜սճջ թձօխտձ կՠջփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜ Ահո՜սջ ՜ձծ՜շ էճսոճհ թ՜՞ճսկձփ 
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 ԺԹ — XIX 

ԹԵՐԹ՚ 393. մ՞ջճս՜թ՚ 386՜—93՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա — ԼԳ×12 (Ա, 
Բ, ԺԵ 11, ԻԳ 3)+9×1փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 22 × 16,3փ 
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ղխ՜՞զջփ ՏՈՂ՚ 27փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ 
ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդ, էճսո՜ձռ՜-
ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 2 դճսխդ ոժա՝զռփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ՞ջ՜՟՜ղպգ՚ կ՜ո՜կ՝ ՞ճսձ՜վճըճս՜թ: 
Կ՜ակզ ՠաջՠջգ՚ տՠջթճս՜թփ 384՝՚ պյ՜՞զջ ձժ՜ջ՚ րջիձճսդՠ՜ձ 
պՠո՜ջ՜ձճչփ 

 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 1՜—337՝ [Մՠժձճսդզսձ Չճջՠտպ՜ո՜ձ դխդճռձ 

Պրխճոզ ՜շ՜տՠէճհձ զ Յճի՜ձձճս Ոոժե՝ՠջ՜ձզ ՠս 

հԵվջՠկբ Խճջզձ Աոճջճհ] 

Տՠո լՠշ. 1208, 192՜—474՝. 1.՜—՝/մզտփ ՞/1՜՝փ 

՟—ՠ/մզտփ ա/1՝—2՜փ բ/մզտփ գ/2՜—49՝փ 2.՜/49՝—50՜փ ՝/մզտփ 

՞/50՜—110՜փ 3.՜/110՜՝փ ՝—՞/մզտփ ՟/110՝—48՝փ 

4.՜/148՝փ ՝/մզտփ ՞/148՝—70՜փ 5.՜/մզտփ ՝—՞/170՜—89՝փ 

6.՜/190՜փ ՝/մզտփ ՞/190՜—210՝փ 7.՜/210՝փ ՝/մզտփ ՞/210՝—

28՝փ 8.՜/228՝փ ՝/մզտփ ՞/228՝—42՝փ 9.՜/243՜փ ՝/մզտփ 

՞/243՜—51՝փ 10.՜/337՝—8՜փ ՝—ՠ/մզտփ ա/338՜—84՜փ 

11.՜/251՝—2՜փ ՝/մզտփ ՞/252՜—79՝փ 12.՜/մզտփ ՝—՞/279՝—

325՝փ 13.՜/326՜—՝/մզտփ ՞/326՜—33՜փ 14. ՜—՝/333՝—

7՝փ Ոսձզ. 

— 385՜՝ Ց՜ձժո, ճջ բ Պրխճոզ մճջՠտպ՜ո՜ձ 

դխդճռ Մՠժձճսդՠ՜ձ, ճջ ռճսռ՜ձբ կզ՜հձ զսջ՜տ՜ձմզսջ 
՞էըճռ ոժզա՝ ՜շ զ ՟զսջիս ՞պ՜ձՠէ ՜կՠձ՜հձ ճտ աըձ-

՟ջՠ՜է ՞էճսըտձ ՠջՠոո ի՜կ՜ջզսձ — Գէճսը Ա. Պրխճո 

թ՜շ՜հ... Գէճսը ԺԳ. Եխ՝՜հջճսդզսձ ի՜ոպ՜պՠոռզփ  

Վՠջն ՞էըճռ ռ՜ձժզոփ 
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ԳՐԻՉ՚ Թճսկ՜հ ՜ջտՠյո. (Ա—ԺԶ), Սզճձ (ԺԷ—ԻԶ)փ ԾԱՂ-
ԿՈՂ, ԿԱԶՄՈՂ՚ Գջզ՞ճջ չջ՟.փ ՍՏԱՑՈՂ՚ Կ՜ջ՜յՠպ չջ՟.փ 

ԹԵՐԹ՚ 311. մ՞ջճս՜թ՚ 3՝, 9՝, 311՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԻԶ×12 (ԻԶ 
11)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 26,2×18,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ 
ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 31փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ 
ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժպ՜ս, էճս-
ո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

  

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 10՜փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 4՜, 98՜, 132՝, 152՝, 173՜, 190՝, 205՜, 
217՝, 226՝, 272՜, 286՝, 298՝, 305՝փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚  
՝ճսո՜ժ՜ձ, ժՠձ՟՜ձ՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջ, ի՜ձ՞ճս-
ռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպ, կ՜ձճսղ՜ժ՜՞ճհձփ 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜պդբճոզ: Ժ—
ԺԱ ՟՟.փ 1(Ա) — 2(Բ—Գ), ոպ՜ռճս՜թ 1 դՠջդզ (Ա) գձ՟է՜հձ՜ժզ 
ի՜պճսկզռ ՠս կՠժ ՜հէ դՠջդզ (Բ—Գ) գձ՟է՜հձ՜ժզ ՠջժպ՜ժճսկզռփ 
Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ՝ճէճջ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջ: Սպճջզձ էճսո՜ձռո 
ի՜կ՜ի՜կ՝՜ջ՝՜շ: Կ՜ջ՟՜է Ա՜՝, Բ՜—Գ՜ «///՜ձճս՜ձՠ՜էձ 
Յճս՟՜ Սժ՜ջզճչպ՜ռզ ՜շ... ՠս ՞ձ՜ռ ժ՜ռ հ՜խ՜սդո ՠջ///» (ԻԶ 
14—44)փ  

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջ, ըճսձ՜ռ՜թփ Կ՜ակզ 
ժ՜ղզձ՚ կ՜ղճս՜թ, ՠաջՠջգ՚ տՠջթճս՜թփ 

 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 4՜—309՝ Եջ՜ձՠէսճհձ Յճի՜ձձճս Ոոժբ՝ՠջ՜ձզ 

Կճոպ՜ձ՟ձճսյօէոզ ՠյզոժճյճոզ ՠս ոճսջ՝ իօջձ Եվ-

ջՠկզ Հ՜կ՜շրպ կՠժձճսդզսձ դխդճռձ [Պ՜սխճոզ] ՜-

շ՜տՠէճհ մճջՠտպ՜ո՜ձճսկձ ՞էըճռ 

Տՠո լՠշ. 1208, 192՜—474՝. 1.՜—՝/մզտփ Յշն՝. 

(«Աջ՟, ՜հոյբո զկ՜ձ՜էզ բ..») /4՜—7՜փ ՞/7՜՝փ ՟—ՠ/մզտփ 

ա—գ/7՝—51՜փ 2.՜—՞/51՜—98՜փ 3.՜—՟/98՜—129՜փ 

(«Սճսջ՝ իրջձ Եվջՠկզ Պ՜պծ՜շ Եջջճջ՟ դխդճհձ Կճջձդ՜ռսճռ 

— Կճջձդ՜ռզտձ հՠպ կզ՜՝՜ձՠէճհձ...») /129՝—32՜փ 4.՜—

՞/132՝—52՝փ 5.՜—՞/152՝—73՜փ 6.՜—՞/173՜—90՝փ 

7.՜—՞/190՝—204՝փ 8.՜—՞/205՜—17՝փ 9.՜—՞/217՝—

26՝փ 10.՜—ա/226՝—71՝փ 11.՜—՞/272՜—6՝փ 12.՜—

՞/286՝—98՜փ 13.՜—՞/298՝—305՜փ 14. ՜—՝/305՝—9՝փ 

Բ. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձ ԺԷ—ԺԸ ՟՟., ձրպջ՞զջ] 
— 1՜ (Հ՜հ՜ը՜շձ դճսջտՠջբձ ը՜ա՜՞ջճս՜թ 

պ՜խ) — Թճսջ՜ձ ձզա՜դբ, դճսջ՜ձ ձզա՜դբ, դՠա՜դբ 

աոգկգձ՟զէ տՠ՜ձ՜ ՝՜էճսո... ազձճս իճսջ իճ՞զո ՜շձՠկ 

տՠա հ՜ձլզմ (11 պճխ)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

310՜ Փ՜շտ...փ Աջ՟, ՠո` ՜ձ՜ջ՞ո ՠս ՜ձյզպ՜ձո 

հ՜կՠձ՜հձզ զ ՞զջո ՞ջմճսդՠ՜ձ Սզճձ ոճսպ՜ձճսձ ՜ս՜ջ-

պՠռզ աոճսջ՝ ՞զջտո ՠս աոպճս՜թ՜ըրո պ՜շո, ճջ Պրխճ-

ոզ Մՠժձզմ ժճմզ. ոժզա՝ձ Թճսկ՜հ ՜ջիՠյզոժճյճոձ ՜-

ջ՜ջՠ՜է բջ կզձմ զ ԺԶ պՠպջ ՞ջՠջ բ, ՠս ա՜հէձ ՠո՚ ՜ձ-

՜ջե՜ձո Սզճձ ՜ս՜ջպՠռզփ Սժզա՝ձ ՜ջ՜ջՠ՜է ՞էը՜սճ-

ջՠռզձտ աՄՠժձճսդզսձ ՜ոպճս՜թգձժ՜է ՜շ՜տՠէճհձ Պր-

խճոզ ՝՜ռ՜հ՜հպՠ՜է ՠշՠջ՜ձՠ՜է չ՜ջ՟՜յՠպզձ Յճ-

ի՜ձձճս Ոոժբ՝ՠջ՜ձզձ ՠս ոճսջ՝ իրջձ Եվջՠկզ...փ  

Աջ՟, ՜խ՜մՠկ այ՜պ՜իճխտ ոճսջ՝ պ՜շզո ըճղճ-

ջճսդՠ՜ձ ՞ջմ՜ռո մկՠխ՜՟ջՠէ, ՜հէ կ՜ձ՜ս՜ձ՟ ՠխ՝՜հջ՜-

ժ՜ձ ոզջճչ ճսխղՠէ ՠս հզղՠէ ատ՜ն ջ՜՝ճսձ՜յՠպձ` աԿ՜-

ջ՜յՠպ չ՜ջ՟՜յՠպձ ՠս աԹճսկ՜հ ՠյզոժճյճո՜յՠպձ 

ՠս ոճսպ՜ձճսձ` Սզճձ ՠս աթձօխտձ կՠջ ՠս ա՜կՠձ՜հձ ՜-

ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջոձ կՠջ. ՜կբձփ Դ՜ջլՠ՜է, չՠջոպզձ ՜-

խՠջոՠկ, կպՠջկ՜՝՜ջ ոզջճչ հզղՠէ ի՜ձ՟ՠջլ ՜խրդզստ 

աՠշՠջն՜ձզժ ՠս աՠշՠջ՜ձՠ՜ձ ջ՜՝ճսձզձ, աոպ՜ռճխ 

պ՜շզո՚ աԿ՜ջ՜յՠպ չ՜ջ՟՜յՠպձ ՠս աթձրխոձ 

զսջ//(310՝)փ  

Շձճջիզչ Տՠ՜շձ ոժո՜տ ՠս ճխճջկճսդՠ՜կ՝ ձճջզձ 

ժ՜պ՜ջՠռ՜տ ոճսջ՝ ՞զջտո զ դվ՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ Ռ ՠս 

ԾԲ(1603) զ հ՜ոպճս՜թ՜յ՜ի Խզա՜ձ, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս 

ոճսջ՝ ՠժՠխՠռՠ՜ռո Սճսջ՝ Յ՜ջճսդՠ՜ձ ՠս Սճսջ՝ Աո-

պճս՜թ՜թձզձ, Սճսջ՝ Յճչ՜ձզոզձ ՠս Սճսջ՝ Գջզ՞ճջզձ, 

Սճսջ՝ Ս՜ջ՞ոզձ, Մ՜ջպզջճոզձ ՠս Սճսջ՝ Սպՠվ՜ձճ-
ոզձ զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ պՠ՜շձ կՠջճհ Մՠէտզոՠդզ Էն-

կզ՜թձ՜հ /// (կզ տ՜ձզ ՝՜շ նձնճս՜թ), զ ՟՜շձ ՠս զ ձՠխ 

ե՜կ՜ձ՜ժզո հճջճսկ ձՠխզկտ զ ի՜ջժ՜յ՜ի՜ձնճսդՠձբփ 

Դ՜ջլՠ՜է, ՜խ՜մՠկ հզղՠէ ոջպզ կպօտ աձ՜աՠէզ ՠս 

այ՜պճս՜ժ՜ձ իճ՞ՠսճջ ի՜հջձ կՠջ՚ ապբջ Մ՜ջպզջճո 

տ՜ն տ՜ջպճսխ՜հջձ ՠս աճջ՟զձ զսջ՚ ապբջ Գջզ՞ճջզո 

չ՜ջյՠպձ, ճջ ՜ղը՜պՠռ՜ս զ թ՜խժՠէ ՠս զ ժ՜յՠէ 

՞ջտզո ՠս աՠխ՝՜հջձ զսջ՚ աԻ՞ձ՜պզճոձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. (ԺԷ—ԺԸ ՟՟. ձրպջ՞զջ) 309՝ Ահո ՞զջո Մՠժձճս-

դզսձ բ մճջՠտպ՜ո՜ձ դխդճցձ Պճխճոզ, բ ոՠպ՜ժ՜ձ Սջ-

՝ճհ Ադճշճհ Սջ՝ճհ Էնկզ՜թձզ, կզ ճտ ի՜կ՜ջլ՜ժՠոռզ 

աո՜ զսջ՜ռճսռ՜ձՠէ ժ՜կ թ՜ըՠէ, ժ՜կ հԱդճշճհո ի՜ձՠէ: 

Եդբ ճտ գձ՟՟բկ ՜ջ՜ոռբ ՜ձբթո հԱոպճսթճհ գձժ՜էռզ ՠս 

Յճս՟՜հզձ ՝՜եզձ ե՜շ՜ձ՞ՠռճսոռբ. ՜կբձփ 

2. 311՝ Յզղ՜պ՜ժ բ Սճսջ՝ Էնկզ՜թձ՜հփ 

3. 1՜ Եո՚ Յ՜ջճսդզսձո ՞ջՠռզփ 

4. 2՜ Գզջտ Պոխճոզ Մՠժձզմ զ Սճսջ՝ Էնկզ՜թձզ 

ծՠկ՜ջ՜ձզ, պՠ՜շձ Եխզ՜ա՜ջճս ՜կՠձ՜հձ Հ՜հճռ ժ՜-

դճխզժճոզ, Մՠժձճսդզսձ մճջՠտպ՜ո՜ձ դխդճռձ Պոխճոզ 

՜ջ՜ջՠ՜է հՈոժե՝ՠջ՜ձզ ՠս Եվջՠկզփ 

5. 2՝—3՜ Սբկձբոփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 10՜, 132՝, 305՝ Գզջտո Սճսջ՝ Էն-

կզ՜թձ՜հ բփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ Ա՜՚ Աջ՜ՠ՜ 

՜հորջ ՜ձծ՜շփ 1՜ Հջ՜կ՜ձ՜ս ըջ՜պճչ, րջզձ՜ժ՜ս ՠս 

չժ՜հճսդՠ՜կ՝փ Թ՜ջ՜ձ ձզա՜դբփ 2՜ Հճչ՜յբպ ՝՜ջզ 

պբջ Գջզ՞ճջզճոփ 311՝ ՜հ՝ճս՝ՠձ: 
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ԳՐԻՉ՚ Դզէ՜տ ոջժ., Տբջ Սզկբճչձփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Աա՜ջզ՜ ժդխժո. 
Ջճսխ՜հՠռզփ ԾԱՂԿՈՂ՚ Մ՜ջպզջճոփ 

ԹԵՐԹ՚ 245. մ՞ջճս՜թ՚ 157՝, 343՜—4՜փ ՊՐԱԿ՚ 1×1 Ա—ԻԹ 
12 (ԻԶ 14, ԻԹ 6)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 25,7×18,7փ ԳՐՈՒ-
ԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 29փ ԿԱԶՄ՚ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ 
՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ 
ժպ՜ս, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Մ՜պզջճո Ծ՜խժճխ՚ 2՝փ 
Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 3՜փ Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 56՜, 114՜, 158՜, 
176՝, 196՜, 213՝, 228՝, 242՜, 252՜, 300՝, 316՜, 328՜, 335՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚  ՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜-
՞զջ, դշմձ՜՞զջ, ժՠձ՟՜ձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜ձ՜մ, ժ՜-
յճհպ, ՟ՠխզձ, կ՜ձճսղ՜ժ՜՞ճհձ, էճսջդփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜պդբճոզ: Ժ—
ԺԱ ՟՟.փ 1(Ա)+2(Բ—Գ), ոպ՜ռճս՜թ 1 դՠջդզ (Ա) գձ՟է՜հձ՜ժզ 
ի՜պճսկզռ ՠս կՠժ ՜հէ դՠջդզ (ԲԳ) գձ՟է՜հձ՜ժզ ՠջժպ՜ժճսկզռփ 
Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ՝ճէճջ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջ: Կ՜ջ՟՜է Ա՜—
Բ՜—Գ՜ «///[տ՜ռ՜]ըճսէ ի՜ջՠ՜է հՠխՠ՞՜ձ... ՜ոՠձ. Տբջ հզղՠ-
ռ՜տ///» (ԻԷ 48—ԻԸ 12)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ժ՜ակզ իզկտգ՚ տ՜հտ՜հճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 3՜—339՝ Եջ՜ձՠէճհձ Յճի՜ձձճս Ոոժբ՝ՠջ՜ձզ 

չ՜ջ՟՜յՠպզ, Եյզվ՜ձճս Կզյջ՜ռճհձ ՠս Եվջՠկզ 
Հ՜կ՜շօպ կՠժձճսդզսձ Չճջՠտպ՜ո՜ձ դխդճռձ Պոխճ-

ոզ 

Տՠո լՠշ. 1208, 192՜—474՝. 1.՜—՝/մզտփ Յշն՝. — 

Աջ՟ ՜հոյբո զկ՜ձ՜էզ բ կՠա.../3՜—6՝փ ՞/6՝—7՜փ ՟—ՠ/մզտփ 

ա—գ/7՜—55՝փ 2.՜—՞/56՜—113՝փ 3.՜—՟/114՜—53՜փ 

Սճսջ՝ իրջձ Եվջՠկզ յ՜պծ՜շ Եջջճջ՟ դխդճհձ Կճջձդ՜ռ-

սճռ — Կճջձդ՜ռզտձ հՠպ կզ՜՝՜ձՠէճհձ.../153՜—7՜փ 4.՜—

՞/158՜—76՜փ 5.՜—՞/176՝—96՜փ 6.՜—՞/196՜—213՝փ 

7.՜—՟/213՝—28՝փ 8.՜—՞/228՝—42՜փ 9.՜—՞/242՜—

51՝փ 10.՜—ՠ/252՜—8՜փ 11.՜—՞/258՜—316՜փ 12.՜—

՞/316՜—27՝փ 13. ՜—՞/328՜—35՜փ 14. ՜—՝/335՜—9՝փ 

Բ. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձտ ԺԸ ՟.] 
1. 1՜ (ԺԷ—ԺԸ ՟՟. ձրպջ՞զջ) Հ՜ոձզ ՞զջո Կճս-

կզղը՜ձ՜ձ զ լՠշձ պբջ Կզջՠխզձ — Ի յ՜էբ ի՜ոռբ 

ղ՜պ ժ՜ջ՜սպզս... ճջ տզկզ՜հ ը՜մչ՜ը կզ ՠջՠպ ՞ջգզձ 

(ոճոձլճս՜թ Ա ՜ոպ՜շզձ)փ 

2. 1՝—2՜ (ԺԸ—ԺԹ ՟՟. ղխ՜՞զջ) [Մ՜ձճսձտ]փ — 

՜. 0դբրոըճջբո զ իշրկ էՠաճս, ՜հոզձտձ՚ Աոպճս՜թ րջի-

ձբ ՜ոզէ բ... Իոժ Սրխճո պ՜ժ՜սզձ էռՠ՜է ոյ՜շձ՜էՠրտ 

ՠս ոյ՜ձկ՜կ՝ ՜ղ՜ժՠջպ՜ռձփ ՝. 341՜—2՝, 344՝  — Ես 

ՠո տՠա ՜ոՠկ. Դճս ՠո չբկ... Գզպՠէզ բ, ՜հձ ա՜հոճոզժ 

ա՜կՠձ՜հձ զոժ ՜շ՜տՠէճռձ ՠպփ ՞. 344՝ Աոբ կ՜ջ՞՜ջբձ 

Ս՜կճսբէ. ազ է՜ս բ ճսձժձ՟ջճսդզսձ, տ՜ձ աաճի գձպզջ... 

ազ կ՜ջ՟ ի՜հզ հՠջՠոո ՠս Աոպճս՜թ ի՜հբ զ ոզջպոփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

340՜ (Գջմզ) Փ՜շտ... Աս՜ջպՠռզ աՄՠժձճսդզսձ 

Աոպճս՜թըձ՞՜ւ ՜շ՜տՠէճռձ Պրխճոզ, ՠո՚ ՜ձ՜ջե՜ձ 

Դզէ՜տ ո՜ջժ՜ս՜՞ո ՠս աՠխ՝՜հջձ զկ՚ ապբջ Սզկբճչձ, 

՝՜ռ՜հ՜հպՠ՜է ՠշՠջ՜ձՠ՜է չ՜ջ՟՜յՠպզձ` Յճի՜ձձճս 

Ոոժե՝ՠջ՜ձզ ՠս ոճսջ՝ իօջձ` Եվջՠկզ, ՜շ զ հզղ՜պ՜ժ 

՝՜ձզռ ՠս զ էճսո՜սճջճսդզսձ իճ՞սճհ զկ՜ոպձճհ ՠս ժզջդ 

ոյ՜ո՜սճջ՜ռ ՝՜ձզձ, ազ րջբզձտ Տՠ՜շձ րջզձ՜յ՜ի՜-

ռձ ՠձ ըձ՟ջՠէզտ ՠս ճմ՚ իՠղպ՜ոզջ՜ռ ՠս վ՜բժ՜ռՠէճռ 

՜ձլ՜ձռ, ճջճռ ժ՜պ՜ջ՜թձ ժճջճսոպ բփ Բձ՜ըրոտ հ՜-

ջ՜ձռ. Զզկ՜ոպճսդզսձ ըճժճսկձ կ՜իճս ՜ո՜ռզձ, ՠս դբ. 

Ոջ ժ՜կզռզ կ՜պ՜կ՝ թ՜հջզս ի՜խճջ՟ՠէ զկ՜ոպճսդՠ՜ձձ 

՜կՠձ՜հձ ժՠձռ՜խ՜ժ՜ձ զջ՜ռ ճխն կձ՜է ՜ո՜ոռբ ՠս ի՜-

ձ՜յ՜ա ՜ն ՜ձՠջժ՜կ՝տ ա՜ղը՜պճսդզսձ հ՜ձլձ ՜շռբ, 

ազ ՠս ՠջ՜ձճսդՠ՜ձձ ՜ջե՜ձ՜ոռզ, ճջյբո իջ՜կ՜հբ զկ-

՜ոպճսձձ. Եջ՜ձՠ՜է բ ՜հջ, ճջ ՠ՞զպ ազկ՜ոպճսդզսձ. ՠս 

՟՜ջլՠ՜է, Եջ՜ձՠ՜է բ ՜հջ, ճջ հրջբձո Տՠ՜շձ ըճջիզ զ 

պճսբ ՠս զ ՞զղՠջզփ  

Աջ՟, ՜խ՜մՠկ, այ՜պ՜իճխտ ոճսջ՝ պ՜շզո ըճղճ-

ջճսդՠ՜ձ ՞ջզո մկՠխ՜՟ջՠէ, ՜հէ կ՜ձ՜ս՜ձ՟ ՠխ՝՜հջ՜-

ժ՜ձ ոզջճչ ճսխխՠէ ՠս հզղՠէ աոպ՜ռճխ ՜ոպճս՜թ՜ա՜ջ՟ 

պ՜շզո ակՠթ ջ՜՝ճսձ՜յՠպձ ՠս աՠջն՜ձզժ ի՜հջ՜յՠ-

պձ՚ ապբջ Աա՜ջզ՜հ ժ՜դճխզժճոձ ՠս աթձ՜ս//(340՝)խոձ 

զսջփ Ես ՜ջ՟, կՠտ, ՜ձ՜ջե՜ձ ՠս ՜ձյզպ՜ձ՚ Դզէ՜տ ո՜ջ-

ժ՜ս՜՞ո ՠս գձգՠջ՜ժզռձ զկ՚ ապբջ Սզկբճչձ, ճջ ժ՜ջճ-

խճսդՠ՜կ՝ձ Աոպճսթճհ ՜ս՜ջպՠռ՜տ աՊրխճո՞զջտոփ Ա-

խ՜մՠկտ ալՠա ա՜կՠձՠոՠ՜ձ ագձդՠջռճխո՟, հզղՠէ ՠս Աո-

պճս՜թ ճխճջկզ ՜ոՠէ ՜ձ՜ջե՜ձ Դզէ՜տզո ՠս թձօխ՜ռ զ-

կճռ ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռ զկճռ. ՜կբձփ Ես 

կՠտ ՜ձ՜ջե՜ձտո ղձճջիզս Տՠ՜շձ ոժո՜տ ՠս ճխճջ-

կճսդՠ՜կ՝ ժ՜պ՜ջՠռ՜տ ա՜ոպճս՜թ՜ղճսձմ ՞զջտո, զ 

տ՜խ՜տզո, ճջ ժճմզ Խզա՜ձ գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս ոճսջ՝ ՠժՠ-

խՠռՠ՜ռո Սճսջ՝ Յ՜ջճսդՠ՜ձ ՠս Սճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թ-

ձզձ ՠս Սճսջ՝ Յճչ՜ձզոզձ, Սճսջ՝ Սպՠվ՜ձճոզձ ՠս 

Սճսջ՝ Գջզ՞ճջզձ, Սճսջ՝ Ս՜ջ՞ոզձ ՠս ճջ՟ճհ ձճջ՜` 

Մ՜ջպզջճոզձ, զ դըւ՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ ՌԽԹ (1600), զ 

ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ պբջ Գջզ՞ճջզո Աըդ՜կ՜ջռճհ ՠս զ 

կՠջճհո յ՜ջճձճսդՠ՜ձ Մզջ Հ՜ո՜ձզձ զ ՟՜շձ ՠս զ ձՠխ 

ե՜կ՜ձ՜ժզո, հճջճսկ ձՠխզկտ զ հ՜ջ՜ժ՜յ՜ի՜ձնճխ՜ռ 

ՠս զ ոխճսդՠձբ ՜կՠձ՜հձ զջ՜ռ...փ 

11՝ Զպբջ Աա՜ջզ՜հ ոջ՝՜ա՜ձ ժ՜դճխզժճոձ հզղՠ-

ռբտ զ Քջզոպճո (ձկ՜ձ՚ 111՝, 114՝)փ 

153՜ Սպ՜ռրխ ոճսջ՝ պ՜շզ աՠջ՜ձ՜ղձճջիձ, տ՜ն 

ջ՜՝ճսձ՜յՠպձ ՠս աի՜հջ՜յՠպձ՚ աԱա՜ջզ՜հձ, հզղՠռբտ 

զ Քջզոպճո, ՠս ազո ՜ձ՜ջե՜ձո՚ ոճսպ՜ձճսձ Դզէ՜տ 

ո՜ջժ՜ս՜՞ո, ՞թճխո, հզղՠռբտ զ Քջզոպճոփ 

2՝ (Ծ՜խժճխզ) 

Զՠխժՠէզ իճխո, 

Զ՜ձ՜ջե՜ձ ՞ջժճխո, 

Զկՠխ՜սճջ ՞ճխոձ` 

ԶՄ՜ջպզջճո թ՜խժճխո, 



 

Յզղՠռբտ զ Քջզոպճոփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 212՜ Թճսզձ ՌՃԼԸ (1689) Կՠմճսձ պխ՜ձ՚ ե՜կ-

ժճմ Աոպճսջ, չ՜ձտձ ՠժձ ուձչ՜ջ ԺԷփ 

2. 107՜ Թճսզձ ՌՃՂԵ (1746) Եաձժ՜ռզ պխ՜ կզ 

ՠժձ, Վ՜ջ՟՜ձ ՜ձճսձ, կՠխ՜ ՜ո՜ցմզտ ///(կՠժ ՜ձգձ-

դՠշձՠէզ ՝՜շ): 

3. 287՜ Թսզձ ՌՃՂԶ (1747) Կ՜ոՠձ ճկ՜ձռ, դբ. 

Կ՜դճխզժճո Եջաըջճսկ բ. Աոպճս՜թ ՝՜ջզձփ 

4. 36՜ Թճսզձ ՌՃՂԷ (1748) ր՞ճոպճոզ ՜կոճհ Ա. 

րջձ ՠջժճսղ՜՝դզ... 

5. 316՜ Թճսզձ ՌՃՂԸ (1749) ձճհՠկ՝ՠջզ ԻԲ կՠթ 

լզսձ ՠժձ, ե՜ձտ լկՠր ՠժձ չ՜ոձ զկ կՠխ՜ռձ զ Պօխճո 

մձմզձ ՜՝ՠխ՜բ ՞ջՠռ՜սփ 

6. ՌՄԺԱ (1762) հճսձվ՜ջզ ՜կոճհ Ղ՜ա՜ջ ժ՜դճ-

խզժճոձ չ՜ըջ՜ձՠռ՜ս, Աոպճս՜թ էճսո՜սճջբ իճ՞զձ, 

ձճհձ դւճն Աժձռզ Մզձ՜ո չ՜ջ՟՜յՠպձ ժ՜դճխզժճո ՜-

շզձփ 

7. Ի ՌՄԺԲ (1763) դվզձ ՠս զ կ՜ջպզ ԺԸ—զձ Յ՜-

ժճ՝ ժ՜դճխզժճոձ չ՜ըծ՜ձՠռ՜ս ՠս հ՜սճսջ Աս՜՞ ճսջ-

՝՜դճս ՠս Ախճս՜ձզռ ժ՜դճխզժճոձ ՠսոփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 3՜, 339՝ Գզջտո Սջ՝ճհ Էնկզ՜թձ՜հ 

՞ջտ՜պ՜ձ բ. 1813: 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ Պ՜պ՜շզժ յ՜իյ՜ձ՜ժ Բ՜ — Զզ ա՜-

շզսթ ա՜ջդճսռ՜ձբ զ տձճհ ճմ [ձ]ձնբ զ ը՜խփ 

1379 
Յ Ո Վ Հ Ա Ն  Ո Ս Կ Է Բ Ե Ր Ա Ն ,  Ե Փ Ր Ե Մ  Ա Ս Ո Ր Ի  

Մ Ե Կ Ն Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  Ժ Դ  Թ Ղ Թ Ո Ց  Պ 0 Ղ Ո Ս Ի  
Եջաձժ՜հ ՉՁԳ — 1334 

ԳՐԻՉ՚ Թճջճո ոջժ., Մ՜ձճսբէփ ԾԱՂԿՈՂ՚ Մ՜ձճսբէ (՞ջզ՛մ)փ 
ՍՏԱՑՈՂ՚ Կզջ՜ժճո չջ՟. Եջաձժ՜ռզփ 

ԹԵՐԹ՚ 357. մ՞ջճս՜թ՚ 160՜, 356՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—Լ×12(Ա 11, 
ԻԴ 10)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 24,5×16փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜-
ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 32փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, 
կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ժ՜յճհպ ժպ՜ս, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ 
ժ՜ջկզջփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կզջ՜ժճո չջ՟. գձ՟ ՜ղ՜ժՠջպրտ՚ 
160՝փ Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 2՜փ Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 194՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚  ՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ կ՜ջ՟՜՞զջ, 
դշմձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ձ՜մ, ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպ, ՟ՠխզձ, ոՠս, 
ոյզպ՜ժփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդզսձ պՠո՜թ, ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջփ 
Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ տՠջթճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1՜ [Ախրդտ] Աոպճս՜թ կ՜ջ՟՜ոբջ, ՝՜ակ՜՞ճսդ 

ՠս ՝՜աճսկճխճջկ...  

Բ. 1՝ [Ախզսո՜ժ ժ՜ջ՞՜սճջճսդՠ՜ձ ՝՜ձ՜ժ՜ռ 

աօջ՜ռձ Հ՜հճռ գոպ ՜ա՞զ ՠս պճիկզ զսջՠ՜ձռ] — Ա-

ջՠսՠ՜էՠ՜ձ ՟ճսշձ բ ՜հո. Ա Մզսձզ, Բ Ակ՜ոժճձզ... ՜-

ջՠսկպզ ՟ճսշձ բ ՜հո. ԻԱ Բճ՟ճսձզ, ԻԲ Մճսջ՜ռ՜ձ... 

իզսոզո՜հզձ ՟ճսշձ բ... ՠս գձ՟ ՜կՠձ՜հձ դզս ա՜սջ՜ռձ 

Հ՜հճռ ճջ բ ի՜ջզսջ ՠս տո՜ձ ի՜ա՜ջ՜ռփ 

Գ. 2՜—354՝ [Մՠժձճսդզսձ մճջՠտպ՜ո՜ձ դխդճռձ 

Պրխճոզ ՜շ՜տՠէճհձ զ Յճի՜ձձճս Ոոժե՝ՠջ՜ձբ ՠս հԵվ-

ջՠկբ Խճջզձ Աոճջճհ]. 

Տՠո լՠշ. 1208, 192՜—474՝. 1/մզտփ 2/մզտ (վը. « 

[Եվջՠկզ] Աշ ժճջձդ՜ռզո Եջժջճջ՟ դխդճռձ Մՠժձճսդզսձ — 

Մժջպճսդզսձձ, ճջ գձդ՜ռզտ հՠպ կզ՜՝՜ձՠէճհձ զսջՠ՜ձռ...», 

/351՜—4՝)փ 3/մզտփ 4.՜—՟/2՜—45՝փ 5.՜/մզտփ ՝—՞/46՜—

91՝փ 6.՜/մզտփ ՝—՞/91՝—129՜փ 7.՜—՞/մզտ (վը. «Աշ Կճխճ-

ո՜ռզո դխդճհձ Մՠժձճսդզսձ — Կճխճոզ՜ տ՜խ՜տ բ զ Փշզս՞զ-

՜ռսճռ ՜ղը՜ջիզձ...», /129՜—59՝)փ 8.՜—՞/161՜—82՝փ 

9.՜/մզտփ ՝—՞/183՜—93՝փ 10.՜/մզտփ ՝—ա/194՜—271՝փ 

11.՜/մզտփ ՝—՞/271՝—310՜ (ոժ. «Յգձպջՠէճռ ՜ղ՜ժՠջպ՜ռձ 

բջ Տզկճդբճո...»)փ 12.՜/մզտփ ՝—՞/310՜—33՜փ 13. ՜—

՞/333՜—46՜փ 14. ՜/մզտ (վը. «Աշ Փզէզկճձ դխդճհձ Մՠժձճս-

դզսձ — Ահջ կզ բջ Փզէզկճձ զ ի՜ս՜պ՜ռՠէճռ ՠս զ յՠպ՜ձՠ՜-

ռճս ՜ջ՜ձռ...»), /346՜—51՝)փ 

4. 355՝—6՜ Պ՜պծբձ ըճջ՜ձզձ բ [՝]՜ձ՜ժտ ճջ-

՟ճռձ Իոջ՜հբէզ, ճջ ժճմզձ Ե՝ջ՜հՠռզտ. ՠս ՜հո դզս ձճ-
ռ՜ գոպ ռՠխզռ—ռՠխզռ — Ակՠձ՜հձ ՜ջ՜ջզ Ի — ՜կՠ-

ձզռզ չՠջ ճջտ ՠէ՜ձբզձ զ յ՜պՠջ՜ակ... գձ՟ ՜կՠձ՜հձ 

՞ճսձ՟ ՝՜ձ՜ժզձ Եվջՠկզ Ժ ՠս ՓՄ, ճջտ հՠպ ըճջ՜ձզձ 

ՠջջճջ՟տ մճսբզձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

1՝ Յզղՠ՜ Քջզոպճո Աոպճս՜թ ակՠխճսռՠ՜է թ՜-

շ՜հտո` աԿզջ՜ժճո չ՜ջ՟՜յՠպ ՠս աՅճչ՜ձձբո չ՜ջ՟՜-

յՠպ ՠս աՆՠջոբո իճ՞ՠսճջ ճջ՟ՠ՜ժձ կՠջ զ տճսկ ՞՜էո-

պՠ՜ձ՟, ՠս տՠա վ՜շտփ 

45՝ Ոՙ ի՜ջտ ՠս ՠխ՝՜ջտ, չ՜ջե՜յՠպտ ՠս չ՜ջ-

եճխտ, չ՜ջ՟՜յՠպտ ՠս ՜ղ՜ժՠջպտ, ճսոճսռզմտ ՠս 

ճսոՠ՜էտ, ՟՜ո՜պճստ ՠս ՟՜ո՜շճստ, տձձ՜սխտ ՠս տձ-

ձզմտ, ըճիՠկ՜պճստ ՠս ըճիՠկ՜շճստ, իշՠպճջտ ՠս իշՠ-

պ՜սճջտ, հճջե՜կ ի՜ձ՟զյզտ ՝՜ձզ ոյ՜ո՜սճջտ վճխճհո 

պ՜ջոճձ՜ժ՜ձզ, ՜ձ՜սդճհո գձդջՠէզ, պզՠաՠջ՜էճսջ 

չ՜ջ՟՜յՠպզ, ՠջզո ՠջ՜ձՠ՜է Պ՜սխճոզ, ճջ ՞ջՠ՜ռ 

աԹճսխդո ՜շ Գ՜խ՜պ՜ռզո, ղձճջի՜ստ ՜ձճս՜կ՝ Յզոճս-

ոզ, հզղ՜պ՜ժՠռբտ աՄՠթյ՜ջճձձ զ ՝՜ջզ, ճջ ՠպ ՞ջՠէ 

աո՜ հ՜սե՜ջ՜ժ՜ձ ժ՜կ՜ստ զ էզ ոզջ՜ի՜ջճսոպ, չ՜ջ-

՟՜յՠպզ՚ Ա՞ջժռճհ Կզջ՜ժճոզ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ չ՜ջ՟՜-

յՠպզ, զսջ ՠս թձ՜սխ՜ռ ՜ձնձնՠէզ կզձմ զ ՞՜էճսոպձ 



Քջզոպճոզ...փ Զկՠխ՜ստ ՟՜պ՜յ՜ջպՠ՜էո ՠս ա՜ձ՜ջ-

իՠոպ ՞թճխ պ՜շզո ՜խ՜մՠկ, յ՜խ՜պզկ, ըձ՟ջՠկ, ՜-

խՠջոՠկ, ի՜շ՜մՠկ, ՞ճմՠկ, լ՜հձՠկ, կ՜խդՠկ կՠխ՜ռ դճ-

խճսդզսձ ըձ՟ջՠռբտ զ Հ՜սջ կՠջկբ ՠս զ Տՠ՜շձբ Յզոճսոբ 

Քջզոպճոբ. ՜կբձ: Ես աՠջժճոզձ ՜ղ՜ժՠջպտո զկ ՜հէ հզ-

ղՠռբտ զ Տբջ՚ աՅճչի՜ձձբո ՠս աԳջզ՞ճջբոզձձ ի՜ձ՟ՠջլ: 

91՝ Զկՠխ՜ստ ՟՜պ՜յ՜ջպՠ՜է ՠս ա՜ձ՜ջե՜ձ` Թճ-

ջճո հզղՠէ զ Տբջ ՠջժձ՜ի՜ձ՟բո ՜խ՜սդզստ լՠջճչտ ՠս 

գձ՟ ձկզձ ա՜ջե՜ձո հզղՠէճհ աձճջ Բ՜ա՜աձ՚ ի՜ձ՞ճսռՠ-

՜է զ Տբջ, ՠս ա՝՜ջբոբջ ճջ՟ՠ՜ժո ձճջ՜, աՄՠթյ՜ջճձ, 

ճջ ՠպ ՞ջՠէ աո՜ հզղ՜պ՜ժ զ վ՜շո ՜իՠխզձ հ՜սզպՠ՜-

ձո. ՜կբձփ 

129՜ Փ՜շտ... Աջ՟, ՜խ՜մՠկ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ, ճջտ 

յ՜պ՜իզտ ՜ոպճս՜թ՜՞ճսկ՜ջ պ՜շզո, կՠխ՜ռ դճխճս-

դզսձ ի՜հռՠէ զ պճս՜սխբձ, ճջ բ Տբջ ՞ճհզռ զ ՜ձ՞ճհզռ, 

Աոպճս՜թ ՞դ՜թ ՠս Տբջ ճխճջկ՜թ,  

Եջզո ՠջ՜ձՠ՜է` Մՠթ յ՜ջճձզ 

Ես թձճխզձ զսջճռ ձճջզձ 

Ես զձլ՚ իճխճհո հ՜ս՜ո՜ջ կճըջզ 

Թճջճո հՠպզձ ո՜ջժ՜ս՜՞զ, 

Ոջ ՠկ ՞թճխ ՜հո ժպ՜ժզ, 

Ես ՜ձ՜ջիՠոպ տՠջ՜ժ՜ձզ 

Ես ՜ձզկ՜ոպ ՝՜հճ ՝՜հզ 

Ոջ ռ՜ձգժ՜կ լՠջճհձ լ՜հձզ 

Ախ՜մՠկ ՜շ Տբջձ կՠջ՚ 

Թճխճսէ ա՜ձռ՜ձո ՜ձտձձՠէզ: 

159՝ Կ՜պ՜ջՠռ՜ս ՞էճսը Թխդճհո ոճսջ՝ Կճխճո՜ռ-

սճռ լՠշ՜կ՝ ձճս՜ոպ ՠս ՜ձ՞ՠխ ՞ջմզ՚ Թճջճո ո՜ջժ՜ս՜-

՞զ, զ պ՜սձզ Վ՜ջ՟՜չ՜շզփ 

160՝ Ախ՜մՠկ մկՠխ՜՟ջՠէ չ՜ոձ ՜հձ, ազ ճմ ժ՜ջ՜-

ռզ ալՠս ՠս աղտՠխճսդզսձ ժՠջյ՜ջ՜ձ՜ռ լՠջճհ լՠս՜ռճս-

ռ՜ձՠէ, ՜հէ կզ՜հձ ա՜սջզձ՜ժձ ձժ՜ջՠռզ, ճջմ՜վ ՠս ժ՜-

ջճխճսդզսձո զկ լՠշձ՜պճս ՠխՠսփ 

182՝ Զկՠխ՜ստ ՝՜ջ՞՜ս՜ծՠ՜էո զ հ՜շ՜տզձճսդՠձբ 

ձճս՜ոպ՜ռՠ՜էո` աԹճջճո ա՜ձիկճսպո ՜ջիՠոպզո, ՜խ՜-

մՠկ հզղՠէ զ Տբջ ՠս գձ՟ ոկզձ՚ աՄՠթյ՜ջճձ թձ՜սխ՜ստ 

հզղՠէ զ Տբջ, ճջ ակՠջճհ վճտջ կզ ՜ղը՜պ՜ձ՜ռո աչ՜ջլո 

ղձճջիՠ՜ռ, ՠս Տբջ յ՜իՠոռբ յ՜ջ՜՞՜հ ՜կ՜ստ կզձմ զ 

ըճջո թՠջճսդզսձփ Ես Տբջ պ՜ռբ աարջճսդզսձ ջ՜՝ճսձ՜-

յՠպզո կՠջճհ` Կզջ՜ժճոզ, ճջ իօդ՜ձ՜ոձՠժզձ զ ասդձ 

ղջն՜յ՜պՠոռբ ա՞զջտո ՟՜ո՜պճսճսդՠ՜կ՝ ՜շ ՝՜ձզ ՜-

ղ՜ժՠջպՠ՜է ոյ՜ո՜սճջոձ զսջփ 

Զիճխո հզղՠռբտ, կճըջզո ճխճջկՠռբտ 

Զիճ՞զո ՜շ Տբջ լ՜հձՠռբտ, 

Թբ հ՜ձճս՜ձբ ըձ՟ջզռբտ, 

Թճջճո թ՜ձզռբտփ 

193՝ Ոչ ՝՜ձզ՝ճսձ ջ՜՝ճսձզ, 

Զճջ հ՜ձճս՜ձբ մլ՜հձՠռզ 

Զ՜ձլձ զկ ՜ձ՜ջե՜ձ չ՜ջժ՜ձՠռզ 

Ես աիճ՞զո ՠս ակ՜ջկզձո ՜շ տՠա հ՜ձլձՠռզ 

Ես ՠսո ՜խ՜սդզստ տճհճչտ ՜շ Տբջ ՠջՠսՠոռզ 

Ես հ՜ձձ՜ձ՜ռ Մՠթյ՜ջճձզո դճխճսդզսձ ՠխզ-

ռզփ 

271՝ Զոպ՜ռ՜սխ ՞ջճռո աժ՜հթ՜ժձ՜կ՜տճսջ չ՜ջ-

՟՜յՠպ՜ռ չ՜ջ՟՜յՠպձ՚ աԿզջ՜ժճո ՠս աՠխ՝՜սջճջ՟զձ 

զսջ՚ աՅճչ՜ձձբո չ՜ջ՟՜յՠպ, հզղՠ՜, ճՙ գձդՠջռճխ զ 

Տբջ. ՜կբձփ Ն՜ՠս ազո, ակՠխ՜ստ կՠշՠ՜է ճ՞զո՚ աՄ՜-

ձճսբէո ՠս աթձ՜սխոձ զկփ 

333՜ Զ՞ջճխ ՞ջճհո կզ կճշ՜ոռզո ճՙ յ՜պճս՜ժ՜ձ 

ջ՜՝ճսձ՜յբպփ 

354՝ Զոպ՜ռ՜սխ ՞ջճռո աՠջն՜ձզժ ՠս ա՜ձիճսձ 

ջ՜՝ճսձ՜յՠպձ՚ աԿզջ՜ժճո ՠս աՠխ՝՜սջճջ՟զ զսջ՚ աՅճ-

չ՜ձձբո չ՜ջ՟՜յՠպ ՠս աթձ՜սխոձ ձճռ՜ հզղՠռբտ զ 

Քջզոպճո. ՜կբձփ Ոի, ՜խ՜մՠկ հզղՠէ ակՠխ՜ստ կՠշՠ՜է իճ-

՞զ ՞թճխ՜ժ գձ՟ աՄ՜ձճսբէ ի՜ձ՟ՠջլ ՜կՠձ՜հձ ա՜ջկզստ 

զ Տբջ Աոպճս՜թփ 

Փ՜շտ...փԱոտ՜ձ՜աՠ՜ձո ՞ջճիզ 

Թճս՜՝ՠջճսդՠ՜ձո ի՜կ՜ջզ, 

Եսդձ ի՜ջզսջ գձ՟ ճսդոճսձ ՠս ՠջջճջ՟զ 

(1334), 

Զջ՜ս ՠխՠս ՜հոկ պ՜շզ, 

Ի ՞՜ս՜շզո Եաձժ՜հզ: 

Ի ը՜ձճսդՠ՜ձ Բ՜սո՜զպզ, 

Հ՜հճռ Լՠսճձ դ՜՞՜սճջզ, 

Կզջ՜ժճո կՠխ՜ստ կՠշՠ՜էո ճ՞զ՚ 

Ոջ ոյ՜ո՜սճջ ՞ճէճչ ՝՜ձզ, 

Սպ՜ռ՜սխ ՠխբ ՜հո կ՜պՠձզ 

Ի հ՜ջ՞՜ոՠ՜ռ ՜հէճռ լջզփ 

Յՠջՠոո ՜ձժՠ՜է կզղպ ՜կՠձզ, 

Մ՜խդՠկ աՠժՠ՜էո՟ կՠջ աժձզ 

Յզղՠէ զ Տբջ հ՜հոկ չ՜հջզ, 

Զՠջ՜ըպ՜սճջ ՜հո կ՜պՠձզ: 

Ես ՟ճստ էզնզտ զ ձճհձ ՝՜ջզ, 

Յ՜իՠխ ՜սճսջձ ՜ձՠջՠժզ, 

Ես Տբջ ՜սջիձՠ՜է հ՜կՠձ՜հձզ. 

Ակբձ, ՜կբձ ՠս ՠխզռզփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

354՝ Ի ոպըսժ ∆
::
L

:∆ 

ՠ՟՜ս զ՝ջ ո՜ջժ՜ս՜՞բփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 159՝ Գզջտո Սճսջ՝ Էնկզ՜թձ՜հ բփ 

1380 
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Մ Ե Կ Ն Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  Ժ Դ  Թ Ղ Թ Ո Ց  Պ 0 Ղ Ո Ս Ի  
(ըկ՝. Թճչկ՜ Մՠթճվՠռզ) 



 

Մՠթճվ՜հ չ՜ձտ ՊՁԴ — 1435 

ԳՐԻՉ՚ Յճչի՜ձձբո, Կ՜ջ՜յՠպ տիհ. Սպՠվ՜ձձճո 
Հձ՜ա՜ձ՟փ ՍՏԱՑՈՂ՚ Թճչկ՜ չջ՟. Մՠթճվՠռզփ 

ԹԵՐԹ՚ 347. մ՞ջճս՜թ՚ 17՜՝, 345՝, 347՜փ ՊՐԱԿ՚ Ա—Լ×12 
(Բ 4, Է 13, ԺԸ, ԻԲ, Լ 10)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 22,5 × 16,5փ 
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 34փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜-
ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ժ՜-
ձ՜մ կՠպ՜տո, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Պրխճո ՜շ՜տՠ՜է ՠս Թճսկ՜հ ջ՜-
՝ճսձ՜յՠպ Մՠթճվՠռզ՚ 23՝փ Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 24՜փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ է ճս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟՚ հճսղժ՜յ՜ջզժ, ՝ճս-
ո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ժՠձ՟՜ձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜-
յճհպ, ժ՜ձ՜մ, ոՠս, ոյզժպ՜ժ, ճոժզփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — 1. Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜պդբճոզփ 
Թ—Ժ ՟՟.փ 4(Ա—Դ), ոժա՝զռ, ոպ՜ռճս՜թ 2 ՜կ՝ճխն՜ժ՜ձ դՠջդՠ-
ջզ գձ՟է՜հձ՜ժզ ՠջժպ՜ժճսկզռ ՠս գձ՟ՠջժ՜հձ՜ժզ ՠաջ՜ի՜պճս-
կզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ՝ճէճջ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ 
Գ՝—Բ՜—Գ՜—Բ՝—Դ՜—Ա՝—Դ՝ «/// Ես ՜ոբտ, ՠդբ բ՜տ... 
Յ՜հձե՜կ կ՜պձՠոռՠձ ալՠա զ ձՠխճսդզսձ ///» (ԻԳ 30—ԻԴ 9)փ 2. 
Յ՜հոկ՜սճսջտփ Ժ—ԺԱ ՟՟.փ 2(Ե—Զ), չՠջնզռ, ոպ՜ռճս՜թ 1 ՜կ-
՝ճխն՜ժ՜ձ դՠջդզ գձ՟է՜հձ՜ժզ ՠջժպ՜ժճսկզռփ Կ՜ջ՟՜է Գ՝ «/// 
Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոջ՝ճհձ Եսխ՜տխճչպզ՚ Մ՜ջզձճո ժճմՠռՠէճհ ՠս 
Սճկՠէզ ՠս Զզձՠձզ ՠս Մ՜ժ՜ջ՜հ — ///՝՜ջզ՜պՠ՜ռձ ո՜պ՜ձ՜հ 
՜ջժ զ ոզջպձ ըճջիճսջ՟ մ՜ջճսդՠ՜ձ հ՜ջճսռ՜ձՠէ ի՜է՜թ՜ձո զ 
չՠջ՜հ ՠժՠխՠռսճհձ Աոպճսթճհ, կ՜ձ՜ս՜ձ՟ ա՜հձճոզժ, ճջ զ Քջզո-
պճո բզձ ՝՜ջՠի՜ղպճսդՠ՜կ՝...»փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճսձ՜ռ՜թ, ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջփ Կ՜ակզ 
իզկտգ՚ չՠջ՜ձճջճ՞ճս՜թ, ռՠռ՜ժՠջ, տՠջթճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 1՜—342՝ [Մՠժձճսդզսձ մճջՠտպ՜ո՜ձ դխդճռձ 

Պրխճոզ ՜շ՜տէճհձ զ Յճի՜ձձճս Ոոժե՝ՠջ՜ձբ ՠս հԵվ-

ջՠկբ Խճջզձ Աոճջճհ] 

— Ըձ՟՜ջլ՜ժ պ՜ջ՝ՠջ՜ժձ բ լՠշ. 1208—զ, ճջզ իՠպ 

ձճսհձ՜ռճխ ՠձդ՜կզ՜սճջձՠջգ կ՜պձ՜ռճսռճսկ ՠձ = ձղ՜ձճչփ 

1. ՜. 1՜—5՜ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձ Պ՜սխճոզ ՜շ՜տՠէճհ 

ձ՜ը՜ժ՜ջ՞ՠ՜է զ ՞էճսը ՞ջճռո — Ըձ՟ ճսոճսկձ՜ոբջ ՠս 

գձ՟ վճհդ տճհճհ ոզջճհ՟... = 1՞փ 

՝. 5՜ Վժ՜հճսդզսձտ Պ՜սխճոզ ՜շ՜տՠէճհ — Աշ 

Նՠջճձզս ժ՜հոՠջ՝ Հշճկ՜հՠռսճռ... 

՞. 5՜—11՝ Բճչ՜ձ՟՜ժճսդզսձ գձդՠջռճս՜թճհ ՠս 

ճջճռ զ ձճո՜ ՞էճսըտ ՠս աչժ՜հճսդզսձ գոպ զսջ՜տ՜ձ-
մզսջ դխդճհձ ՜շ՜տՠէճհ ՠս ճջմ՜վ զսջ՜տ՜ձմզսջ զ ձճ-
ռ՜ձբ պճսձտ զռՠձ — Ի Հշճկ՜հՠռսճռ դխդզձ գձդՠջ-

ռճս՜թտ Ե, ՞էճսըտ ԺԹ, չժ՜հճսդզսձտ ԽԸ, պճսձտ ՋԻ... 

՟. 11՝—5՜ Հ՜կ՜շ՜սպ ՠս յ՜հթ՜շ պՠոճսդզսձ 

Եշ՜կՠթզձ Գջզ՞ճջզ — Ըձ՟ ճսոճսկձ՜ոբջ ՠս վճհդփ 

Լճսթ. Եսդ՜խ ՞ջբ ՜շ ծ՞ձ՜սճջ ճկձ... 

ՠ. 15՜—6՜ Ն՜ը՜՟ջճսդզսձ Աշ Հշճկ՜հՠռզո 

դխդճհձ — Զ՜հո ՜շ՜տՠ՜ռ զ Կճջձդճոբ... 

ա. 16՜՝ Հ՜կ ՜սջբձ ՞էըճհ ռ՜ձ՞ գոպ զսջ՜տ՜ձ-

մզսջ դխդճռձ ՜շ՜տՠէճհ ՠս ՠձ զ ձճռ՜ձբ, ճջ կ՜ոձ՜սճջ 
ձՠջտձ՜՝՜եզձո ճսձզձ ժ՜ջկջ՜՟ՠխճչփ Գէճսըտ Հշճ-

կ՜հՠռսճռ դխդճհձ — Ասՠպ՜ջ՜ձ՜ժ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպճս-

դզսձ չ՜ոձ ՜ջպ՜տզձոձ... 

բ. 18՜—23՜ Եջ՜ձՠէճհձ Յճչի՜ձձճս Ոոժե՝ՠջ՜-

ձզ Կճոպ՜ձ՟ձճսյ՜սէոզ ՠյզոժճյճոզ ՠս ոճսջ՝ ի՜-
սջձ Եվջՠկզ Խճջզձ Աոճջսճհ Հ՜կ՜շ՜սպ կՠժձճսդզսձ 
Թխդճռ ՜շ՜տՠէճհձ Պ՜սխճոզ մճջՠտպ՜ո՜ձՠջճջ՟զ 
ի՜ս՜տՠ՜է զ կզ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ կՠ-
ջճռփ Աս՞ձՠ՜ Հճ՞զ Սճսջ՝ Աոպճս՜թփ Պ՜պծ՜շ Հշճ-
կ՜հՠռճռ դխդճհձ — Աջ՟ ՜հոյբո զկ՜ձ՜էզ բ կՠա... 

գ. 24՜—68՜ [Թճսխդ Հշճկ՜հՠռսճռ — Բ՜ձ.] Պ՜ս-

խճո թ՜շ՜հ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ ժճմՠռՠ՜է ՜շ՜տՠ՜է...փ 

[Մՠժձճսդ.] Ոջ հ՜շ՜նձ ՜ոպճս՜թ՜ը՜սո, ՜ջ՜ջմ՜յ՜-

պճսկձ... 

2. ՜. 68՜—9՝ Պ՜պծ՜շտ Կճջըձդ՜ռսճռ Աշ՜նզձ 

դխդճհձ Եվջՠկզ ՠս Յճի՜ձձճս Ոոժե՝ՠջ՜ձզ ոճսջ՝ 

ի՜ջռձ — Աշ Կճջձդ՜ռզոձ զ՝ջՠս ՠի՜ո Ասՠպ՜ջ՜ձձ... 

= 2.՜ 

՝. 70՜ Ն՜ը՜՟ջճսդզսձ Աշ Կճջձդ՜ռզո Աշ՜նզձ 

դխդզձ — Զ՜հո ՜շ՜տՠ՜ռ հԵվՠոճոբ Աոզ՜ռսճռ... 

՞. 70՝ Գէճսըտ Աշ Կճջձդ՜ռզո Աշ՜նզձ դխդզձ — 

Զ՝՜աճսկ ՠս այբո—յբո հ՜ձռճս՜թճռ Կճջձդճո ճսձզ 

դճսխդո... 

՟. 71՜—118՜ Կճջձդ՜ռճռ Աշ՜նզձ — [Բ՜ձ.] 

Պ՜սխճո ժճմՠռՠ՜է ՜շ՜տՠ՜է Յզոճսոզ Քջզոպճոզ...: 

[Մՠժձճսդ.] Տՠո, ազ՜ջ՟, չ՜խչ՜խ՜ժզ ՜շ՜նզձ ՝՜-

ձզստձ... =2.՞ 

3. ՜. 118՜—9՝ Պ՜պծ՜շտ Եջժջճջ՟ դխդճհձ 

Կճջձդ՜ռսճռ ոճսջ՝ ի՜ջռձ Եվջՠկզ ՠս Ոոժե՝ՠջ՜ձզձ 

Յճի՜ձձճս — Հ՜է՜թճսկձ կՠթ ՠս ՜ձիձ՜ջզձ հ՜ջՠ՜ս... 

= 3.՜ 

՝. 119՝ Ն՜ը՜՟ջճսդզսձ Աշ Կճջձդ՜ռզո Եջժ-

ջճջ՟ դխդճհձ — Զ՜հո դճսխտ ՜շ՜տՠ՜ռ զ Մ՜ժՠ՟ճձզ-

՜հ... 
՞. 120՜ Գէճսըտ Եջժջճջ՟ դխդճհձ Կճջձդ՜ռճռ — 

Ակՠձ՜հձ ՝՜ձտ դխտճհո չ՜ոձ զսջ ՠձ... = 3.՝ 

՟. 120՜—53՜ Աշ Կճջձդ՜ռզո Եջժջճջ՟ — [Բ՜ձ.] 

Պ՜սխճո ՜շ՜տՠ՜է Յզոճսոզ Քջզոպճոզ...: [Մՠժձճսդ.] 

Ք՜ձազ հ՜շ՜նձճսկձ դխտզ ՜ձ՟... = 3.՟ 

4. 153՜—6՝ Սճսջ՝ ի՜սջձ Եվջՠկզ Պ՜պծ՜շ Եջ-

ջճջ՟ դխդճհձ Կճջըձդ՜ռսճռ — Կճջձդ՜ռզտձ հՠպ կզ՜-

՝՜ձՠէճհձ... 

153՜ Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո, ՞ջմզռ. «Պ՜պծ՜շ Եջջճջ՟ 

դխդճհձ Կճջձդ՜ռսճռ. ՜հո մժ՜ զ հճսձ՜ռ դ՜ջ՞կ՜ձձ»: 

5. ՜. 157՜—8՜ Սճսջ՝ ի՜ջռձ Եվջՠկզ ՠս Ոոժե-

՝ՠջ՜ձզ Պ՜պծ՜շտ դխդճհձ Գ՜խ՜պ՜ռսճռ — Գ՜խ՜-

պ՜ռզտձ ՜ղ՜ժՠջպՠռ՜ձ զ Պօխճոբ... = 4.՜ 

՝. 158՜ Ն՜ը՜՟ջճսդզսձտ Գ՜խ՜պ՜ռսճռ — Զ՜հո 

՜շ՜տբ զ Հշճկ՜հ ...  



՞. 158՜՝ Գէճսըտ Գ՜խ՜պ՜ռսճռ — Եպ ոժա՝՜ձձ 

յ՜պկճսդզսձձ զսջ... 

՟. 158՝—77՜ Աշ Գ՜խ՜պ՜ռզո — [Բ՜ձ.] Պ՜ս-

խճո ՜շ՜տՠ՜է ճմ զ կ՜ջ՟ժ՜ձբ...: [Մՠժձճսդ.] Ք՜ձազ 

ճջյբո ՜ո՜ռզ ժ՜ձը՜՞ճհձ... = 4.՞ 

6. ՜. 177՝—8՜ Սճսջ՝ իրջձ Եվջՠկզ Պ՜պծ՜շտ 

դխդճհձ Եվՠո՜ռսճռ — Եվՠո՜ռզտձ ՜ղ՜ժՠջպՠ՜էտ բզձ 

հ՜սՠպ՜ջ՜ձմբ... 

՝. 178՜՝ Ն՜ը՜՟ջճսդզսձ ՜շ Եվՠո՜ռսճռ դխ-

տճհձ — Զ՜հո ՜շ՜տՠ՜ռ զ Հշճկ՜հ... 

՞. 178՝ Գէճսըտ ՜շ Եվՠո՜ռզո դխդճհձ — Վ՜ոձ 

Քջզոպճոզս գձպջճսդՠ՜ձ կՠջճհ... 

՟. 178՝—97՝ Թճսխդ Եվՠո՜ռճռ — [Բ՜ձ.] Պ՜ս-

խճո ՜շ՜տՠ՜է Յզոճսոզ Քջզոպճոզ...փ [Մՠժձճսդ.] Աի՜-

ս՜ոզժ ՠս աժ՜կ՜ստձ իօջ ՠ՟... = 5.՞ 

7. ՜. 198՜—9՝ [Սճսջ՝ ի՜ջռձ Եվջՠկզ ՠս Ոոժե-

՝ՠջ՜ձզ Պ՜պծ՜շտ դխդճհձ Փզէզյ՜ռսճռ] — Հ՜է՜-

թ՜ձտ կՠթ հ՜ջՠ՜ձ զ չՠջ՜հ Պ՜սխճոզ... = 6.՜ 

՝. 199՜՝ Ն՜ը՜՟ջճսդզսձ ՜շ Փզէզյՠռզո դխ-

դճհձ — Զ՜հո ՜շ՜տՠ՜ռ զ Հշճչկբ... 

՞. 199՝ Գէճսըտ ՜շ Փզէզյՠռզո դխդճհձ — Գճիճս-

դզսձ չ՜ոձ Փզէզյՠռսճռձ ՜շ՜տզձճսդՠ՜ձ... 

՟. 200՜—15՜ Թճսխդ ՜շ Փզէզյՠռզո — [Բ՜ձ.] 

Պ՜սխճո ՠս Տզկճդբճո թ՜շ՜հտ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ...: 

[Մՠժձճսդ.] Զզ դՠյբպՠս զ դխդզձ... = 6.՞ 

8. ՜. 215՜—6՜ Սճսջ՝ ի՜ջռձ Եվջՠկզ ՠս Ոոժե-

՝ՠջ՜ձզ Պ՜պծ՜շտ դխդճհձ Կճխճո՜ռսճռ — Կճխճո՜-

ռզտ ՜ղ՜ժՠջպՠ՜է բզձ Եյ՜վջՠ՜հ... 

՝. 216՜ Ն՜ը՜՟ջճսդզսձ ՜շ Կճխճո՜ռզո — 

Զ՜հո ՜շ՜տբ զ Հշճկբ... 

՞. 216՜ Գէճսը Կճխճո՜ռսճռ դխդճհձ — Գճիճս-

դզսձ չ՜ոձ Կճխճո՜ռսճռձ... 

՟. 216՝—29՝ Թճսխդ Կճխճո՜ռսճռ — [Բ՜ձ.] Պ՜ս-

խճո ՜շ՜տՠ՜է Յզոճսոզ Քջզոպճոզ...: [Մՠժձճսդ.] 

Պ՜ջպ բ ձ՜ը այ՜պծ՜շ դխդճհո ՜ոՠէ... = 7.՞ 

9. ՜. 230՜ Սճսջ՝ ի՜ջռձ Եվջՠկզ ՠս Ոոժՠ՝ՠջ՜-

ձզ Պ՜պծ՜շտ Թՠո՜խճձզժՠռսճռ Աշ՜նզձ դխդզձ — 

Պ՜սխճո զ՝ջՠս ի՜է՜թՠռ՜ս զ տ՜խ՜տբ... = 8.՜ 

՝. 230՝ Ն՜ը՜՟ջճսդզսձ ՜շ Թՠո՜խճձզժՠռզո 

Աշ՜նզձ դխդճհձ — Զ՜հո ՜շ՜տբ հԱդՠձ՜հ... 

՞. 230՝ Գէճսըտ Թՠո՜խճձզժՠռսճռ Աշ՜նզձ դխ-

դճհձ — Գճչճսդզսձ չ՜ոձ Թՠո՜խճձզժՠռսճռ... 

՟. 231՜—43՝ Աշ Թՠո՜խճձզժՠռզո դճսխդ Աշ՜-

նզձ — [Բ՜ձ.] Պ՜սխճո ՠս Սզսխ՜ձճո...փ [Մՠժձճսդ.] Հ՜-

հՠ՜ռ ՟ճս ՠս պՠո... = 8.՞ 

10. ՜. 244՜—5՜ Սճսջ՝ ի՜ջռձ Եվջՠկզ ՠս Ոոժե-

՝ՠջ՜ձզ Պ՜պծ՜շտ Եջժջճջ՟ դխդճհձ Թՠո՜խճձզժՠռ-
սճռ — Ի՝ջՠս գձժ՜է՜ձ Թՠո՜խճձզժՠռզտձ... 

՝. 245՜՝ Ն՜ը՜՟ջճսդզսձ ՜շ Թՠո՜խճձզժՠռզո 

Եջժջճջ՟ դխդճհձ — Զ՜հո ՜շ՜տՠ՜ռ զ Հշճկբ... 

՞. 245՝ Գէճսըտ Աշ Թՠո՜խճձզժՠռզո Եջժջճջ՟ 

դխդճհձ — Գճիճսդզսձ չ՜ոձ Թՠո՜խճձզժՠռսճռձ... 

՟. 245՝—53՝ Թճսխդ Թՠո՜խճձզժՠռսճռ Եջժջճջ՟ 

— Պ՜սխճո ՠս Սզխճս՜ձճո... Ոջմ՜վ զձմ ՟ոջճչՠ՜է ՠս 

ըճպՠ՜է... = 9.՞ 

11. ՜. 254՜՝ Գէճսըտ դխդճհձ Ե՝ջ՜հՠռսճռձ — 

Ե՝ջ՜հՠռսճռ դճսխդո դճսզ դՠ մզռբ Պ՜սխճոզ... = 10.՜ 

՝. 255՜—60՜ [Սճսջ՝ ի՜ջռձ Եվջՠկզ, Կզսջխզ, 

Ոջճ՞զձՠ՜հ ՠս Ոոժե՝ՠջ՜ձզ Պ՜պծ՜շտ Ե՝ջ՜հՠռսճռ 

դխդճհձ] — Ի ոժա՝՜ձ զոժ դխդզո թճսվ ՠս ըձ՟զջ ՜ձ-

ժ՜ս... = 9.՝ 

՞. 260՜՝ Ն՜ը՜՟ջճսդզսձ Ե՝ջ՜հՠռսճռ դխդճհձ — 

Զ՜հո ՜շ՜տՠ՜ռ հԻպ՜էզճհ... 

՟. 260՝—300՜ Թճսխդ ՜շ հԵ՝ջ՜հՠռզո — Բ՜աճսկ 

կ՜ո՜կ՝տ ՠս ՝՜աճսկ ՜սջզձ՜ժ՜ստ... Ըձ՟բ՛ջ մՠ՟ ա՜ձլձ 

ի՜ձ՞ճհձ կ՜ջ՞՜ջբզռձ... = 10.ա 

12. ՜. 300՝—1՝ Սճսջ՝ ի՜ջռձ Եվջՠկզ ՠս Ոոժե-

՝ՠջ՜ձզ Պ՜պծ՜շտ Աշ՜նզձ դխդճհձ Տզկճդՠ՜հ — Ա-

շ՜տՠ՜է աՏզկճդբճո հխՠ՜ռ ՜շ Եվՠո՜ռզոձ... 

՝. 301՝ Ն՜ը՜՟ջճսդզսձ ՜շ Տզկճդբճո Աշ՜նզձ 

դխդճհձ — Զ՜հո ՜շ՜տՠ՜է զ Մ՜ժՠ՟ճձզճհ... 

՞. 301՝—2՜ Գէճսըտ ՜շ Տզկճդբճո Աշ՜նձճհ դխ-

դճհձ — Վ՜ոձ հԱոպճսթճհ ոբջձ ՜շ՜նձճջ՟ճսդՠ՜ձ... 

՟. 302՜—15՜ Թճսխդ Տզկճդՠ՜հ Աշ՜նզձ — 

[Բ՜ձ.] Պ՜սխճո ՜շ՜տՠ՜է Յզոճսոզ Քջզոպճոզ գոպ 

իջ՜կ՜ձզ... [Մՠժձճսդ.] Մՠթ բ յ՜պզս ՜շ՜տՠէճհ... = 

11.՞ 

13. ՜. 315՝—6՜ Սճսջ՝ ի՜ջռձ Եվջՠկզ ՠս Ոոժե-

՝ՠջ՜ձզ Պ՜պծ՜շտ Եջժջճջ՟ դխդճհձ Տզկճդՠ՜հ — 

Պ՜սխճո թ՜ձՠ՜ս Հճ՞սճչձ, ճջ բջ զ ձկ՜... = 12.՜ 

՝. 316՜ Ն՜ը՜՟ջճսդզսձ ՜շ Տզկճդբճո Եջժջճջ՟ 

դխդճհձ — Զ՜հո դճսխդո ՟՜ջլՠ՜է ՜շ՜տբ զ Հշճկ՜հ... 

՞. 316՜՝ Գէճսըտ Բ դխդճհձ Տզկճդՠ՜հ — Գճչճս-

դզսձ Տզկճդՠ՜հ ի՜ս՜պճռձ... 

՟. 316՝—27՜ Աշ Տզկճդբճո դճսխդ Եջժջճջ՟ — 

[Բ՜ձ.] Պ՜սխճո ՜շ՜տՠ՜է Յզոճսոզ Քջզոպճոզ... = 

12.՞ 

14. ՜. 327՜—8՜ Սճսջ՝ ի՜ջռձ Եվջՠկզ ՠս Ոոժե-

՝ՠջ՜ձզ Պ՜պծ՜շտ Տզպզճոզ դխդճհձ — Պ՜սխճո ՠդճխ 

աՏզպճո զ Կջՠպբ... — 13.՜ 

՝. 328՜ Ն՜ը՜՟ջճսդզսձ ՜շ Տզպճո դխդճհձ — 

Զ՜հո ՜շ՜տՠ՜ռ զ Նզժճյրէոբ... 

՞. 328՜ Գէճսըտ դխդճհձ ՜շ Տզպճո — Վ՜ոձ 

չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ յզպ՜ձՠ՜ռ... 

՟. 328՜—34՜ Թճսխդ ՜շ Տզպճոզ — [Բ՜ձ.] Պ՜ս-

խճո թ՜շ՜հ Աոպճսթճհ ՠս ՜շ՜տՠ՜է...փ [Մՠժձճսդ.] Տՠո, 

ազ՜՛ջ՟ ՜ձըպզջ ՟ձբ ա՜հո... = 13.՞ 

15. ՜. 334՜—5՝ Յճի՜ձձճս Ոոժե՝ՠջ՜ձզ Պ՜պ-

ծ՜շտ դխդճհձ Փզէզկճձզ — Ն՜ը ժ՜ջՠսճջ ի՜կ՜ջզկ 

այ՜պծ՜շո Թխդճհո ՜ոՠէ... = 14.՜ 



 

՝. 335՝ Ն՜ը՜՟ջճսդզսձ ՜շ Փզէզկճձ — Զ՜հո 

դճսխդ ՜շ՜տբ զ Հշճկբ... 

՞. 335՝ Գէճսըտ դխդճհձ Փզէզկճձզ — Գճչճսդզսձ 

Փզէզկճձզ ՠս ՞ճիճսդզսձ չ՜ոձ ձճջզձ... 

՟. 335՝—8՜ Թճսխդ ՜շ Փզէզկճձ — [Բ՜ձ.] Պ՜ս-

խճո ժ՜յՠ՜է Յզոճսոզ Քջզոպճոզ...: [Մՠժձճսդ.] Վ՜ոձ 

թ՜շ՜հզռ ՜շ Տբջ ՜ոբ... 

16. 338՜ Սջ՝ճհձ Եսդ՜խզ — Գջՠռզ ՠս ժ՜ջ՞ՠռզ 

գոպ ժ՜ջզ... 

17. 338՜՝ Թՠէ՜՟ջճսդզսձ — Գէը՜սճջ ՠկ ՜ո-

պճս՜թՠխբձ ժջ՜սձզռձ չ՜ջ՟՜յՠպ... 

18. 338՝ Ն՜ս՜ջժճսդզսձ Պ՜սխճոզ ՜շ՜տՠէճհ զ 

Հշճկ — Հ՜ջզսջ՜յՠպզձ, ճջ պ՜ձբջ աՊ՜սխճոզ զ 

Հշճչկ... 
19. 338՝—42՝ Յճջ՟ճջ՜ժ ոջ՝ճհձ Յճի՜ձձճս Ոո-

ժե՝ՠջ՜ձճհձ ՜ո՜ռՠ՜է — Ես ՜ջ՟, չ՜ոձ կՠջ ճչ ճտ ՜-

խ՜սդՠոռբ... չ՜հՠէՠձ վ՜շտ, զղը՜ձճսդզսձ ՠս յ՜պզս, 

՜հեկ ՠս կզղպ. ՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

16՝ Զոճսպ ՞թ՜՞ջզժո՚ աՅճչի՜ձձբո տ՜խ՜տ՜ռզո, 

հզղկ՜ձ ՜ջե՜ձզ ՜ջ՜ջբտ ճչ ոճսջ՝ ՞ջճռ ՜ղ՜ժՠջպՠ՜է 

՜ձլզձտ, ճջ հ՜հո պՠպջ՜ժո Ջ ՞զջ զ Ա ՜ձ՞՜կ դ՜դըՠ-

էճհձ ՞ջՠռզ ՠս ՜հէ, Ի, Լ ՜սՠէզ չ՜ջ՟՜յՠպտո չժ՜հփ 

23՜ Գզջտո ՜հո Մՠթճվ՜հ Սճսջ՝ ճսըպզձ բ ՠս 

Թճսկ՜ ջ՜՝ճսձ՜յՠպզձ բ հզղ՜պ՜ժփ 

68՜ Աջ՟, հՠջՠոո ՜ձժՠ՜է յ՜խ՜պզկ Քջզոպճոզ 

կ՜ձժ՜ձռ՟ ՠս ՞ջճռ ՜ղ՜ժՠջպՠ՜է ՜ձլ՜ձռ՟՚ ապ՞ՠխճս-

դՠ՜կ՝ ՜ըպզս յ՜ջճսջՠ՜էո զ ժՠջյ՜ջ՜ձբ չՠիզձ՚ 

այզպ՜ժ՜ձճսձ չ՜ջ՟՜յՠպո Թճչկ՜, հ՜ոպճս՜թ՜-

՝ձ՜ժ ճսըպբ, Աոպճս՜թ՜թձբ, ճջ ՜հեկ Մՠթճվ՜չ՜ձտ 

չՠջ՜լ՜հձզ, կ՜խդՠկ յ՜պ՜իճխ՜ռ՟ ՜կբձ, հզղՠէ ՝՜ջՠ-

կզպ ժ՜կ՜ստ ՠս կՠխ՜ռ դճխճսդզսձ ըձ՟ջՠէ զ Տՠ՜շձբ ՠս 

պ՜ջ՜՞զթ ՞ըջմզո, իճ՞ՠսճջ ճջ՟սճհ զկճհ՚ Սպՠվ՜ձճոզո 

ՠս ՜կՠձ՜հձ ՠջ՜ըպ՜սճջ՜ռձ կՠջճռ ՠս ՟ճստ զ չՠջնզձ 

ՠժՠէճռձ աձճհձ գձժ՜էնզտ ադճխճսդզսձ կՠխ՜ռ. ՜կբձփ 

118՜ Զձճս՜ոպ չ՜ջ՟՜յՠպո` Թճչկ՜ ՠս Մժջպզմ 

իճ՞ՠսճջ ի՜ջ՜ա՜պտ հզղՠռբտ զ Քջզոպճո ՠս աթձրխոձ 

կՠջ ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ, ՠս Աոպճս՜թ լՠա 

ճխճջկՠոռզ ՜ոպ ՠս զ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜էձ. ՜կբձփ 

153՜ Զպ՜ջպ՜կՠ՜էո իճ՞ճչ ՠս աժ՜յՠ՜էո զ պճ-

շճսձո կՠխ՜ռ ՠս ահՠպձՠ՜էո զ ղ՜ջո ՝՜ձ՜ոզջ՜ռ, 

աոճոժ ՜ձճս՜կ՝ո զ ժ՜ջ՞ո չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ, ՜խ՜մՠկ 

ա՟՜ոո ծղկ՜ջզպ տ՜ջճամ՜ռ ՠս աՠջն՜ձզժ ՞ճսձ՟ ՜ղ՜-

ժՠջպՠէճռ Բ՜ձզձ ժՠձ՜ռ, հզղՠէ ակՠա ՠս Աոպճս՜թ ալՠա 

հզղբփ Ահէՠս աՍպՠվ՜ձճո ՞թ՜սխզժո հզղՠռբտ զ Քջզո-

պճո, ճջ տ՜ձ ըակ՜ակ՜ձզ ՜ղ՜ժՠջպ ՟բյ հՠպ ժճս’ 

՞ձ՜կփ 

177՜... Ախ՜մՠկ ագձդՠջռօխտ՟ ոճսջ՝ կ՜պՠձզո ՠս 

ա՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպ՟, ճջ ձոպզո զ ի՜ձ՟զո՜-

ժ՜ձ ՜պՠձզո, հզղՠէ ակՠա զ ոճսջ՝ ՜խ՜սդտ՟ լՠջ աոճոժ-

՜ձճսձ չ՜ջ՟՜յՠպո՚ Թճչկ՜ ՠս աՄժջպզմ ՠս Աոպճս՜թ 

ճխճջկզ ՜ոՠէ կՠա: Ոջ գոպ զկճսկ ժ՜ջզ ժ՜կ հ՜ղը՜պճս-

դզսձ ոճսջ՝ ՞ջճռո, ազ հՠպ կՠջ ՠէ՜ձՠէճհ հ՜ղը՜ջիբո հզ-

ղ՜պ՜ժ կձ՜ոռբ զ լՠշձձ կ՜ձժ՜ձռ ՠժՠխՠռսճհ, ազ ժճ-

ջճսոՠ՜է բջ ՞զջո ՜հո ՠս զ ՟ճսջո ՜ձժՠ՜է զ ՟՜ո՜պ՜ձբ 

ոճսջ՝ չ՜ջե՜յՠպ՜ռձ կՠջճռ՚ Մՠթզձ Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠ-

ս՜ռսճհ ՠս ոջ՝ճռձ Ս՜ջ՞ոզ ՠս Վ՜ջ՟՜ձ՜հ՚ ձճջզձ ՜ղ՜-

ժՠջպզ, ՠս կՠա չՠջնձճռո պճսջտ ՠս ճխճջկճսդզսձ յ՜-

պզսՠռ՜ս հ՜շ՜պ՜թզջ յ՜ջ՞ՠս՜ռձ Աոպճսթճհփ 

197՝ Ախ՜մՠկտ աձ՜աՠէզ ՠխ՝՜ջտ՟ ՠս ա՜ոպճս՜-

թ՜՝՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպտ ՠժՠխՠռճհ՟ Հ՜հ՜ոպ՜ձՠ՜հռ, հզղՠ-

ռբտ զ Քջզոպճո ակՠխճսռՠ՜է չ՜ջ՟՜յՠպո՚ Թճչկ՜ ՠս 

աըիճ՞ՠսճջ ճջ՟զտո կՠջ ՠս աի՜հջ աՄժջպզմ չ՜ջ՟՜յՠպ 

ոճսջ՝ ճսըպզո Մՠթճվ՜հ չ՜ջ՟՜յՠպ իջ՜ղ՜էզ ճսը-

պզձ Տբջ Յճսոժ՜ձ: Զոզջՠէզ կՠջ, ՠս ա՜ղ՜ժՠջպՠ՜է ՠխ-

՝՜ջտո՚ աՍպՠվ՜ձճո չ՜ջ՟՜յՠպ, աԱպճկ չ՜ջ՟՜-

յՠպ, աԶ՜տ՜ջբ չ՜ջ՟՜յՠպ, աՆՠջոբո, աՍպՠվ՜ձճո, 

ճջ ժ՜ձ հ՜ղը՜պճսդզսձ ՜ոպճս՜թ՜ղճսձմ պ՜շզռ ՠս 

հճջ՟ճջՠձ ակՠա ՠէ՜ձՠէ զ թճսէճսդՠձբ իՠխ՞ճսդՠ՜ձ, 

՜հէՠս այ՜պճս՜ժ՜ձ ճջ՟զտձ կՠջ` աՄժջպզմ չ՜ջ՟՜յՠ-

պձ Հզսո՜ձ ՠս աՂ՜ա՜ջ ՠս աՄՠոջճյ ՠս աՅճչի՜ձձբո 

Բ՜խզղՠռզ, ճջ պ՜ջ՜ե՜կ կ՜իճս՜կ՝ վճըՠռ՜ձ ՠս ՠէզձ 

զ ՟ճսշձ ժՠձ՜ռո ՠս աՅճչի՜ձձբո տ՜ի՜ձ՜հ՚ ՠխ՝՜հջ 

կՠջ, ՠս ոճս՞ ՜ձկըզդ՜ջ դճխզձ կՠա, ազ զաճսջձ ՠխՠս 

՜ղը՜պճսդզսձ կՠջ... 

215՜ Զոճսպ՜ձճսձ չ՜ջ՟՜յՠպո ՠս` աԿ՜ջ՜յՠպ 

տ՜ի՜ձ՜հձ ՠս աճջ՟ՠ՜ժձ զսջ՚ աՀձ՜ա՜ձ՟ թ՜շ՜հձ 

Քջզոպճոզ, ճջ ա՞զջո ՞ջՠռզձ, հզղՠռբտ զ Քջզոպճո, ՠս 

Աոպճս՜թ ալՠա հզղբ. ՜կբձփ 

229՝ Ախ՜մՠկ ալՠա, էզ ՝ՠջ՜ձճչ Աոպճս՜թ ճխճջկզ 

՜ո՜ռբտ` Յճչ՜ձբո ո՜ջժ՜ս՜՞զձ ՠս զսջ թձճխ՜ռձ, ճջ 

՜ս՞ձ՜ժ՜ձճսդՠ՜կ՝ ՜ղը՜պՠռ՜ս զ հըխճջ՟ՠէ ՞ջճռոփ 

Աոպճս՜թ աո՜ ՜ձվճջլ յ՜իբփ Ես Քջզոպճո Աոպճս՜թ 

ճխճջկզ թձրխ՜ռ ոճջ՜ ՠս ՜ձվճջլ յ՜իբ զ վճջլ՜ձ՜ռձ 

ո՜պ՜ձ՜հզ, ճջ ՜հո Բ ՜կ բ, ճջ լջզ ՜ղը՜պզ ՠս յ՜ձ՟-

ըըպճսդՠ՜կ՝ զ ՟ճսշձ Սճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թձզո Մՠթճ-

վ՜հ չ՜ձ՜ռ ՠս ագձժՠջ՜ժզռ իճ՞ՠսճջ ՠխ՝՜հջ զսջ՚ 

աՍպՠվ՜ձճո ՟յզջձ, ճջ կզ՜՝՜ձճսդՠ՜կ՝ հ՜ձլձ ՜շզձ 

ա՞զջո ՠս հ՜ս՜ջպ ի՜ձզձ ՠս ա՜ի ՠս աՠջժզսխ մ՜խ՜դզձ 

ճմզձմ ի՜կ՜ջՠռզձ, ճջ ի՜ոզձ ՠս Թ՜սջբա, չ՜հ ՠս ՠխճսժ 

կՠափ 

ԶՍպՠվ՜ձճո ո՜ջժ՜ս՜՞ըգո հզղՠռբտ զ Քջզոպճո, 

ճջ պ՜ոձճսչՠռ պՠպջ ՞ջՠռզփ Բ՜հռ զ կզ դ՜դըՠէճհձ ԷՃ 

(700) ՞զջ ՞ջՠռզ, ՝՜հռ ժ՜դ՜ս դ՜ձ՜տձ, դբ մբ ՜հէ 

ժճս՞ջբզփ 

243՝ ԶԹճչկ՜ յզպ՜ժ՜ձճսձ չ՜ջ՟՜յՠպո, ճջ 

՜ձկ՜ի՜ժ՜ձ ՞՜ձլզո ՜շզդ ՠս յ՜պծ՜շ ՠխբ ՠս զ էճհո 

՜թզ, ազ ՜շ՜նձճջ՟ բ ո՜ ՠջժձ՜մճս ծ՜ձ՜յ՜ջիզձ ՜հ-

էՠս աիճ՞ՠսճջ ի՜ջ՜ա՜պձ կՠջ՚ աՂ՜ա՜ջ ժջ՜սձ՜սճջձ 



ՠս աՆՠջոբո ՠժՠխՠռյ՜ձձ ՠս աՅ՜ժճ՝, Հՠջյՠպձ, ճջ 

՜ղը՜պզձ զ ՟ճսշձ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռճհո: Քջզոպճո Աո-

պճս՜թ վ՜շ՜ռ դ՜՞՜սճջձ, ՜ձկ՜իճսդՠ՜ձռ յ՜ջ՞ՠս՜-

պճսձ պ՜ռբ ձճռ՜ ա՜ձպջպճսկ ճսջ՜ըճսդզսձձ ա՜ձթՠ-

ջ՜ձ՜էզ ի՜ո՜ժձ ՠս ակ՜ձժճսդզսձ ա՜ձ՜ձռ՜ժ՜ձ ՠս 

ա՜ձկ՜ի՜ժ՜ձ աժՠ՜ձոձ ՠս վճը՜ձ՜ժ ՜ձժՠխթ ոզջճհ 

ձճռ՜, ճջ ՜շ Աոպճս՜թ ՠս ՜շ կՠա ճսձզձ. Քջզոպճո Աո-

պճս՜թ գձ՟ ոզջՠէզո զսջ ՟՜ոՠոռբ աձճո՜ ի՜ձ՟ՠջլ թձ-

րխրտ ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ստ. ՜կբձփ Գջՠռ՜ս 

ՊՁԴ (1435) դվ՜ժ՜ձզոփ 

248՜ ԶԽ՜էզցբո հզղՠռբտ, ճջ աբնո զն՜հփ 

300՜ Աոպճս՜թ ճխճջկզ Թճչկ՜ չ՜ջ՟՜յՠպզձ ՠս 

զսջ իճ՞ՠսճջ ՠս կ՜ջկձ՜սճջ թձօխ՜ռձ ՠս ի՜ջ՜ա՜պ ՠխ-

՝՜ջռձ. ՜կբձփ 

302՜ Քջզոպճո Աոպճս՜թ ՜սջիձբ` աՅճչ՜ձբո ՜-

ս՜՞ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ, ճջ ՝՜աճսկ ն՜ձզս ՜ղը՜պՠռ՜ս զ 

՞ջճռ խճջ՟ՠէփ Քջզոպճո Աոպճս՜թ, ՜ՙիփ 

315՜ Զյզպ՜ժ՜ձճսձ չ՜ջ՟՜յՠպո ՠս աիճ՞ՠսճջ 

ՠխ՝՜ջտձ կՠջ` աԶ՜տ՜ջբ չ՜ջ՟՜յՠպձ, ճջ ՜ղը՜պզ զ 

ը՜աբէձ ՠս աի՜կղզջ՜ժ ճջ՟զո կՠջ ՠս աՠջ՜ըպ՜սճջ` 

աՀՠջ՜յՠպ գձպջՠ՜է ժջօձ՜սճջձ ՠս ՞ջճռ ՜ղ՜ժՠջպձ, 

ճջ ՝՜աճսկ ՜ղ՜ըպճսդՠ՜կ՝ աիզձ ՞ջՠ՜ձտո ձճջճ՞բ, 

Քջզոպճո Աոպճս՜թ ձճջճ՞բ զ ժՠ՜ձտձ ՜ձկ՜ի՜ժ՜ձ 

ի՜ձ՟ՠջլ թձ[ճխրտ] ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջրտ. 

՜կբձփ 

327՜ Աջ՟, ՜խ՜մՠկ ակ՜ձժճսձո ՠժՠխՠռճհ, ճջտ 

՜սժպզտ զ ոճսջ՝ ժպ՜ժբո Պ՜սխճոզ, էզ ՝ՠջ՜ձճչ ՠս վ՜-

վ՜՞ՠէզ ոջպզս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ` պբջ Մ՜դբ-

ճոզձ ղզձճխզ պ՜ձո, ճջ ա՞զջո ՜ս՜ջպՠռ՜տ, ՜հէՠս ՜-

ղ՜ժՠջպզ ոճջզձ՚ Կ՜ջ՜յՠպ իՠա՜իճ՞զ ժջ՜սձ՜սճջզ, 

ճջ ա՜ձ՜ջե՜ձտո ՜ջե՜ձ՜սճջ ի՜կ՜ջՠռ՜ս ՠս կզձմՠս 

ռ՜հո՜սջ ակՠա ճսջ՜ը ՠս տ՜խռջ յ՜իՠ՜ռ զսջ տ՜խռջճս-

դՠ՜կ՝ձփ Քջզոպճո Աոպճս՜թ աոճտ՜ զսջ տ՜խռջ պՠո՜ձ 

՜ջե՜ձ՜սճջ ՜շձբ. ՜կբձփ Ես ազո ա՜հո պ՜ջ՜ժճսոՠ՜է 

՞թճխ, ՜հէՠս այզպ՜ժ՜ձճսձ չ՜ջ՟՜յՠպո ՠս ա՜ղը՜-

պ՜սճջ ՠխ՝՜ջտո կՠջ՚ աԹճչկ՜ Սճսջ՝ Թճչկՠռզ ՠս 

աԾՠջճսձ վզէզոճվ՜հ ՠս աԱշզոպ՜ժբո ՠս աԾՠջճսձ 

տճսՠջճջ՟զձ կՠջ, ճջ ՜ղը՜պզ չ՜ոձ ոճսջ՝ ճսըպզո, ՠս 

աԽ՜մ՜պճսջ կզ՜հձ՜ժՠ՜ռձ հզղՠռբտ զ Քջզոպճո ՠս 

աա՜ջ՟՜ջզմ ՠս աթ՜խզժ ՜ձ՜յ՜պզո աիՠա՜իճ՞զ ՠխ-

՝՜ջտո կՠջ՚ աԴ՜սզդձ, աԳջզ՞ճջձ, աՎ՜ջ՟՜ձձ, աՅճչ-

ի՜ձձբոձ, աՅ՜ժճ՝ձ, աԵջՠկզ՜հձփ Ես Աոպճս՜թ ալՠա 

հզղբ զ վ՜շո ՠս զ յ՜պզս ՜ձճս՜ձ զսջճհ. ՜կբձփ 

334՜ Յՠջՠոո ՜ձժՠ՜է ՜խ՜մՠկտ ակ՜ձժճսձո ՠժՠ-

խՠռճհ հզղՠոնզտ զ ՝՜ջզձ Քջզոպճո, աիճ՞ՠսճջ ի՜հջձ զկ՚ 

աՄ՜դբճո ժջօձ՜սճջձ ՠս ակ՜ջկձ՜սճջ թձօխտձ՚ աՍպՠ-

վ՜ձճո ՠս աՇ՜կղ՜, ՠս աՄժջպզմ տ՜ի՜ձ՜հ իօջՠխ-

՝՜հջո ՠս աՄժջպզմ կզ՜հձ՜ժձ, ՠս աՠխ՝՜հջտձ կՠջ՚ 

աՅճչի՜ձձբո տ՜ի՜ձ՜հ, ՠս աՍօէդ՜ձղ՜՚ ի՜ձ՞ճսռՠ՜է զ 

Քջզոպճո, ՠս աժՠձ՟՜ձզտձ՚ աՅճչի՜ձձբո ՠս այ՜ջճձ 

Գօջ՞զկՠէզտձ, աԱռզոպ՜ժբոձ ՠս աԱկզջկՠէզտձ, ՠս 

Աջ՜ջզմձ Աոպճս՜թ ալՠա հզղբ. ՜կբձփ 

338՝ Զյզպ՜ժ՜ձճսձ չ՜ջ՟՜յՠպո Թճչկ՜ ՠս 

աՠխ՝րջճջ՟զտձ կՠջ՚ աՆՠջոբո, աԿ՜ջ՜յՠպ, աՎջ՟՜ձբո, 

այ՜ջճձ Գջզ՞ճջ ՠս ամճջՠոզձ ո՜ջժ՜ս՜՞ճսձտձ՚ 

աԵս՜պղ՜, աԱյ՟էկոՠի, աԾՠջճսձ, աԱտ՜ձ՟՜ջ ՜հէՠս 

ավճտճսձտձ՚ աՄՠէտզոբդ, աՄըզդ՜ջ, աՍպՠվ՜ձճո, 

աՅճչի՜ձձբո, ՠս աՅ՜ժճ՝, ՠս աի՜ձ՞ճսռՠ՜էտձ զ Քջզո-

պճո, ՠս Աոպճս՜թ ալՠա հզղբ ՜ոպ ՠս զ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜էձ. 

՜կբձփ 

Պ՜պ՜շզժ յ՜իյ՜ձ՜ժ Բ՜  Եո՚ Յճի՜ձբո կՠխ՜ստ 

զ էզփ 

343՜ Փ՜շտ...: Աջ՟, ՠո կՠխ՜յ՜ջպո զ կ՜ձժճսձո 

Կ՜դճսխզժբ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռսճհ ՠս չՠջնզձ թձճսձ՟ո զ 

ժ՜ջ՞ո չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռձ ՜շ՜նձճռ ոճոժ՜ձճսձ չ՜ջ՟՜-

յՠպ՚ Թճչկ՜ ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՝՜ձզձ ըձ՟ջ՜սխ ՠս ծղկ՜-

ջզպ զկ՜ոպզռ Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ վ՜վ՜՞՜սխ, զ ըձ՟զջ 

ՠէՠ՜է ՞ՠջ՜ա՜ձռ ՜ոպճս՜թ՜ղճսձմ ժպ՜ժզ՚ Մՠժձճսդՠ-

՜ձ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ ՜շ՜տՠէճհձ Պ՜սխճոզ ՠս զ յ՜ջ՞ՠ-

ս՜ռ Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ ՞պզ կՠժձՠ՜է ՠս դ՜ջ՞կ՜ձՠ՜է, ի՜-

կ՜շօպՠ՜է ՠս զ կզ՜ոզձ ի՜ս՜տՠ՜է ծղկ՜ջպ՜ոբջ ՠս 

ճսխխ՜՟՜ս՜ձ չ՜ջե՜յՠպ՜ռձ կՠջճռ ՠս ժջժզձ ՜ա՞՜ռ՚ 

հճսձ՜ռ ՠս ՜ոճջճռ: Քջզոպճո՜թ՜ս՜է ՜խ՝ՠջձ ՠս ՜ձ-

կճսպ ՜ջՠ՞՜ժ՜ձձ՚ Յճչի՜ձձճս Ոոժե՝ՠջ՜ձզ, ՠս ՠջն՜-

ձզժ ոճսջ՝ ի՜սջձ կՠթզ ծ՞ձ՜սճջզ ՠս չ՜ջ՟՜յՠպզ՚ Եվ-

ջՠկզ Խճջզձ Աոճջճհ, ՝՜ռ՜հ՜հպ ՠս յ՜ջա պՠոճսդՠ՜կ՝ 

կպ՜ռ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ ՠս զ էճսո՜սճջճսդզսձ ՞ջճռ ՜ղ՜-

ժՠջպ՜ռ ՜ձլ՜ձռ, ճջ բջ դ՜տճսռՠ՜է հ՜ձժՠ՜ձ ճսջբտ զ 

ը՜ս՜ջզ պ՞զպճսդՠ՜ձ ՜ձվճհդ ՠխՠ՜է հճսոճսկձ՜ոզ-

ջ՜ռ ՜ձլ՜ձռ, չ՜ոձ ՟՜շձճսդՠ՜ձ ե՜կ՜ձ՜ժ՜ռ յ՜-

պ՜իկ՜ձռ ՠս չ՜ոձ ՜սՠջկ՜ձ կՠջճռ ՜ղը՜ջի՜ռփ Ես հ՜-

սՠէՠ՜է ՠ՟զ զ ոկ՜ կՠժձճխ՜սջբձ առ՜ձգ կՠթզձ Եսդ՜խզ 

ՠս ա՜կՠձ՜հձ ճջճղկճսձո ՝՜ե՜ձկ՜ձռ ձճջ՜՚ աԸձդՠջռճ-

ս՜թ, աԳէճսը, աՎժ՜հճսդզսձ, աՏճսձ, աՆ՜ը՜՟ջճսդզսձ, 

աՎ՜ոձբջձ ՠս ՠպճս զ լՠշո կ՜ձժ՜ձռ ՠժՠխՠռ՜ձռ՟ Հ՜-

հ՜ոպ՜ձՠ՜հռ՚ ծղկ՜ջպ՜ըճի չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ ՠս տ՜ն՜-

կզպ ՜ղ՜ժՠջպ՜ռփ Զճջ ՠս լՠա յ՜ջպ բ կզ ժ՜է ՠս կըձ՜է 

զ թճսէճսդՠ՜ձ, ՜հէ ՜կՠձ՜հձ ժՠձռ՜խ՜ժ՜ձ իճ՞ճռ ՝՜-

ջՠ՜ս կըձ՜է ՜ոՠէ ՠս ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՠջ՜ձճսդՠ՜ձձ ՜ջ-

ե՜ձզ էզձՠէ, չ՜ոձ ճջճհ ճսոճսռ՜ձբ պճս՜սխձ զկ՜ոպճս-

դՠ՜ձ. Եջ՜ձՠ՜է բ ՜հջ, ճջ ՠ՞զպ ազկ՜ոպճսդզսձ ՠս 

կ՜իժ՜ձ՜ռճս, ճջ ՠպՠո աի՜ձծ՜ջփ Ես ՟՜ջլՠ՜է. Յ՜սջբ-

ձո Տՠ՜շձ ըճջիՠէ զ պճսբ ՠս զ ՞զղՠջզ ՠս ճսոճսռ՜ձՠէ 

ածղկ՜ջզպ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձճսդզսձձ ՠս աէճհո չՠջզձ ծ՜-

շ՜՞՜հդզձ ՠս ՜ոպճս՜թ՜պՠո՜ժ ՠս ՜ոպճս՜թ՜ձկ՜ձ 

՜շ՜տզձճսդՠ՜ձ իՠպՠսՠէ//(343՝) ՠս գոպ ժ՜կ՜ռձ 

Քջզոպճոզ ՠս ՞ջՠէճհ ՜շ՜տՠէճհո գձդ՜ձ՜է, ՜շձՠէ ՠս 

ճսոճսռ՜ձՠէ հ՜հոկ ՜ղը՜ջիզ ՠս հՠպ ՜ոպՠ՜ռո ՠէ՜ձՠէճհ 

գձ՟ Քջզոպճոզ դ՜՞՜սճջՠէ հ՜ձծ՜շ զ վ՜շո ՠս հ՜ձյ՜-

պճսկ զ ժՠ՜ձո գոպ ըճոպկ՜ձ ՜շ՜տՠէճհո Պրխճոզփ 

Վ՜ոձ ճջճհ հՠջՠոո ՜ձժՠ՜է յ՜խ՜պզկ զ՝ջ ՜ձտըդզդ ՜-



 

ժ՜կ՝, ճխճջկՠէզ ՟զկօտ ՠս ժճխժճխ՜՞զձ յ՜խ՜պ՜ձ՜ստ 

՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ չ՜ջե՜յՠպ՜ռ՟ ՠս ճսոճսկձ՜ոբջ տջզո-

պճո՜ժզջ ՞ջճռ ՜ղ՜ժՠջպՠ՜է ՜ձլ՜ձռ՟, ճջտ ի՜ս՜-

տՠ՜է եճխճչզտ ՜շ ոՠխ՜ձո իճ՞ՠսճջ ՠս ժՠջ՜ժջզտ զ ժՠ-

ձ՜ռ ի՜ռբո ՠս հ՜ձկ՜ի՜տ՜ր ՝՜ե՜ժբո, գձդտՠջռկ՜կ՝ 

՟՜ոզ, ՜սջձ՜ժՠէճչ ՠս ո՜ժո կ՜ոզձ ոկզձ յ՜պ՜իՠէճչ, 

հզղՠոնզտ ՠս ազկո ՜ձյզպ՜ձճսդզսձ ՜շ՜նզ ՜ձկ՜ի Գ՜-

շզձձ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ այզպ՜ժ՜ձճսձ չ՜ջ՟՜յՠպո՚ 

Թճչկ՜ ՠս աիճ՞ՠսճջ ՠս ակ՜ջկձ՜սճջ թձ՜սխտձ կՠջ՚ 

աՄ՜դբճո ժջրձ՜սճջձ ՠս աՍպՠվ՜ձճո ՠս ակ՜հջձ զկ /// 

(՜ձճս՜ձ պՠխգ ՝՜ռ) ՠս աճսոճսռզմտձ կՠջ ՠս աչ՜ջեզմտ 

ա՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպտձ՚ աԳջզ՞ճջ Տ՜դՠս՜ռզ, 

աՅճչի՜ձձբո ոճսջ՝ ճսըպզո, աՍ՜ջ՞զո ՠս աՎ՜ջ՟՜ձ, 

աԳջզ՞ճջ ձ՜ի՜պ՜ժձ Խէ՜դՠռզ, աՅ՜ժճ՝ ծ՞ձ՜սճջձ 

Ղըջզկՠռզ, աԳ՜էճսոպ Վ՜խ՜ձ՟ձՠռզ ՠս ա՜կՠձ՜հձ 

չ՜ջ՟՜յՠպտ ՜հեկՠ՜է ե՜կ՜ձ՜ժզո, ճջ ՝՜աճսկ ՠջ՜ը-

պզո ճսձզձ զ չՠջ՜հ կՠջ ՠս ՜կՠձ՜հձ Հ՜հ՜ոպ՜ձՠ՜հռ ՠ-

ժՠխՠռՠ՜ռոփ Ես կզ էզձզռզտ ՝՜ակզձ ՜շ՜սխ ՠս ո՜ժ՜սզձ 

ճմ պճսճխ, ՜հո բ. Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ոՠէ կՠա ՠս դճխճս-

դզսձ կՠխ՜ռ զ Տՠ՜շձբ Աոպճսթճհ ըձ՟ջՠէ կՠա ՠս կՠ-

ջճռո ՜կՠձՠռճսձփ Ես Քջզոպճո Աոպճս՜թ, ճջ ՜շ՜պ բ զ 

պճսջո ՝՜ջՠ՜ռ, լՠա պ՜ռբ դճխճսդզսձ կՠխ՜ռ ՠս ՜ջլ՜-

ժճսկձ զ ժ՜յ՜ձ՜ռ...փ Ահէՠս աի՜կղզջ՜ժ ՠս ա՜ղ՜ժՠջ-

պ՜ժզռ ՠխ՝՜ջո զկ, այ՜պծ՜շո ՝՜աճսկ ՝՜ջճսդՠ՜ձ 

ած՞ձ՜սճջ ա՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպո՚ Մժջպզմ ՠս 

աի՜հջձ զսջ՚ Ն՜ի՜յՠպ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջոձ, ճջ ըջ՜-

պբ իճ՞ՠսճջ կ՜ջկձ՜սճջ ըջ՜պճչ ակՠա ՠս ա՜կՠձ՜հձ 

ճսըպո կզ՜՝՜ձփ Յզղՠէ ՜խ՜մՠկ զ ոճսջ՝ ՠս զ կ՜տճսջ 

հ՜խ՜սդո լՠջ ձ՜ՠս ա՝՜խլ՜էզ ՠխ՝՜ջտո ՠս աիճ՞ՠսճջ 

ճջ՟զտո՚ աՍպՠվ՜ձձճո չ՜ջ՟՜յՠպ, աԱպճկ չ՜ջ՟՜-

յՠպ, աԶ՜տ՜ջբ չ՜ջ՟՜յՠպ ՠս ա՞ջճռ ՜ղ՜ժՠջպՠ՜է 

ճջ՟զտո՚ աՆՠջոեո, աՍպՠվ՜ձձճո, ՠս աՀՠջ՜յՠպ, ՠս 

աՅճչի՜ձձբո, ՠս աՂ՜ա՜ջ ժջօձ՜սճջձ ՠս աԱ՝ջ՜ի՜կ 

վզէզոճվ՜հ՚ աՆՠջոբո ՠժՠխՠռյ՜ձձ ՠս ա՜կՠձ՜հձ կզ՜-

՝՜ձ ոճսջ՝ պ՜ծ՜ջզո, ՠս Քջզոպճո Աոպճս՜թ ալՠա հզղբ 

՜ոպ ՠս զ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜էձ. ՜կբձ//(344՜)փ Ահէՠս աիճ՞ՠ-

սճջ ճջ՟ՠ՜ժձ կՠջ՚ աՅճչի՜ձձբո ՠյզոժճյճո ՜ոպճս՜-

թ՜՝ձ՜ժ ոճսջ՝ ճսըպզո, ՠս աՅ՜ժճ՝ ժջ՜սձ՜սճջձ ՠս 

աի՜ջ՜ա՜պ ՠխ՝՜ջտձ զկ՚ աՅճչի՜ձձբո ՠս այ՜ջճձ 

Գրջ՞զկՠէզտձ, ճջ ՝՜աճսկ ձՠխճսդզսձո ժջբ հ՜ձրջզձ՜ռ 

չ՜ոձ կՠջ ՠս ոճսջ՝ ճսըպզո: Ես աԱռզոպ՜ժբո ՠս աԱ-

կզջկՠէզտ ՠս աՅճչի՜ձձբո տ՜ի՜ձ՜հ ՠս աՍօէդ՜ձղ՜ ՠս 

աՄժջպզմ տ՜ի՜ձ՜հ ՠս աՄժջպզմ կզ՜հձ՜ժՠռ ՠս ա՜կՠ-

ձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջտձ կՠջ հզղՠէ ՜խ՜մՠկ զ ոճսջ՝ ՜-

խ՜սդո լՠջ ՠս դճխճսդզսձ կՠխ՜ռ ի՜հռՠէ զ Տՠ՜շձբ ՠս 

Քջզոպճո Աոպճս՜թ լՠա ՜շձբ դճխճսդզսձ ՜ոպ ՠս զ 

ի՜ձ՟ՠջլՠ՜էձ. ՜կբձփ Ահէՠս ա՜կՠձ՜սջիձՠ՜է կ՜ձ-

ժճսձտձ՚ աՍպՠվ՜ձճո ՠս աՅճչի՜ձձբո ՜ղ՜ժՠջպտ կՠջ, 

ճջ ա՞զջո ՝՜աճսկ ՜ղը՜պճսդՠ՜կ՝ ՠս ՜իզս ՞ջՠռզձ, ՠս 

աի՜հջձ զսջՠ՜ձռ՚ աԿ՜ջ՜յՠպ տ՜ի՜ձ՜հ, ՠս աՄ՜ձ՞՜-

ո՜ջ. Քջզոպճո Աոպճս՜թ ՜սջիձՠոռբ աոճո՜ ՠս ՝՜ակ՜-

ե՜կ՜ձ՜ժո ՜ջ՜ոռբ զ չՠջ՜հ ՠջժջզ ՠս հՠպ ՜ոպՠ՜ռո 

աՠջ՜ձ՜սբպ ՝՜ջ՝՜շձ էոՠէ պ՜ռբ ոճռ՜. ՜կբձփ Աջ՟, 

՞ջՠռ՜ս ՞զջո հՠջժզջո Ք՜ն՝ՠջճսձՠ՜ռ, հ՜ձ՜յ՜պզո 

Աոպճս՜թ՜թձզ, ՜շ ՟՜կ՝՜ջ՜ձզ տջզոպճոգձժ՜է չ՜ջ-

՟՜յՠպ՜ռձ ոջ՝ճռ Աոպճս՜թ՜պջճս ՠս Մըզդ՜ջ՜հ, 

Մճչոզոզ ՠս ՜հէճռ ծ՞ձ՜սճջ՜ռո, ճջճյ հզղ՜պ՜ժձ ՜սջի-

ձճսդՠ՜կ՝ձ ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՠխզռզ զ ՊՁԴ (1435) դվ՜-

ժ՜ձզո, զ վ՜շո Հ՜սջ ՠս Ոջ՟սճհ ՠս Սճսջ՝ Հճ՞սճհձ. 

՜կբձփ 

Աջ՟, ՞զպՠէզ բ, ազ կզձմ ճմ բջ ՜ս՜ջպՠ՜է ոճսջ՝ 

՞զջո, ՜ձ՜սջբձ դ՜՞՜սճջձ Շ՜իշճսի ՠժձ ՝՜աճսկ աօ-

ջօտ հ՜ղը՜ջիո կՠջ ՠս ձըոպ՜ս զ չՠջ՜հ ՝ՠջ՟զձ Եջըձ-

ն՜ժճս, ՠս դճսջտկ՜ձձ բն զ ձՠջտզձ ժճխկ հ՜ղը՜ջիզո 

Հ՜հճռ, ՠս դ՜՞՜սճջ ձճռ՜ Ստ՜ձ՟՜ջ ՜ձճսձ, ոյ՜ձ 

ադ՜՞՜սճջձ Ակդ՜ ՠս ՝ճէճջ Դզ՜ջ՝՜ժզձ՚ 0դկ՜ձ ՜-

ձճսձ հճհե տջզոպճձ՜ոբջ ՠս ոզջ՜սխ ՠժՠխՠռ՜ժ՜ձ՜ռփ 

Իոժ կՠտ վ՜ըոպ՜ժ՜ձ ՠխՠ՜է ի՜ո՜տ զ Խէ՜դ տ՜խ՜տ 

ՠս ՜ոպ պՠո՜տ աձկ՜ձճսդզսձ ձՠշզձձ ՟՜շձճսդՠ՜ձ, ազ 

՝՜ակճսդզսձ աօջ՜ռձ կ՜ջ՜ռ՚ զ էՠջ՜ձռ ՠս զ ՝էջճռ լ՜հձ 

ՠպճսձ կզկՠ՜ձռ, ի՜ս՜տՠռ՜ձ զ ՟զս՜՝ձ՜ժ տ՜խ՜տձ ՠս 

ժ՜կբզձ ոջճհ ծ՜ջ՜ժ ՜շձՠէ ապ՜շ՜յՠ՜է ՜ա՞ո կՠջփ Ես 

ճ՛չ ժ՜ջբ յ՜պկՠէ ա՜խբպ պ՜ջ՜ժճսո՜ձ՜ռ ՠս ալ՜հձ 

՞ճմկ՜ձ ՠս ՜խ՜խ՜ժ զ տջզոպճձբզռ ՠս ՜ձօջզձ՜ռձ, ազ 

ճմ ՜ձ՜ոձճհ, ճմ ի՜ձ՟ՠջլզ ՠս ճմ ի՜ռզ ՠպճսձ կձ՜էփ Իոժ 

կՠտ կ՜ա՜յճսջթ ՠխՠ՜է զ ձճռ՜ձբ զ ՞զղՠջզ, ի՜ո՜տ զ 

էՠջզձո Բ՜խզղճսփ Ես ի՜կ՝՜ս ի՜ոՠ՜է ՜շ ոըջ՝՜ա՜ձ 

՜ջիՠյզոժճյճոձ` պբջ Սպՠվ՜ձճո ՠս ՜շ ՜կՠձ՜հձ 

՝՜ակճսդզսձ տջզոպճոգձժ՜է տ՜ի՜ձ՜հզռձ ՠս ՜ոպճս՜-

թ՜ոբջ եճխճչջ՟ՠ՜ձձ// (344՝), կՠթ՜կՠթ՜ռ ՠս վճ-

տճսձռ ճխ՝ո զ ՝ՠջ՜ձ ՜շՠ՜է ճխ՝՜հզձ ակՠափ Ես ըճսկ՝ 

՜շՠ՜է ՠէզձ զ տ՜խ՜տբձ ՠս զ ՞ՠխոջբզռձ է՜էճչ ՠս ի՜-

շ՜մկ՜կ՝ ՠժՠ՜է ՞պզձ ակՠա զ էՠ՜շձ Ոսջպ՜՝ճս, ՠս ՜ձ-

ծ՜շՠէզ ճսջ՜ըճսդՠ՜կ՝ ճսջ՜ը ՠխՠձփ Իոժ ՜ոպճս՜թ՜-

յ՜պզս ՠս տջզոպճոգձժ՜է ՜հջձ Աոպճսթճհ՚ պբջ Սպՠ-

վ՜ձճո, իՠպզճպո ՠխՠ՜է ՞՜հջ ՜շ՜նզ կՠջ ՠս ՜շ՜նզ 

՜կՠձ՜հձ տ՜ի՜ձ՜հզռձ ՠս եճխճչջ՟ՠ՜ձձ. զ՝ջ աԴ՜սզդ 

՜շ՜նզ պ՜յ՜ձ՜ժզձ Աոպճսթճհ, ՜սջիձբջ աԱոպճս՜թ 

ՠս ՜սջիձՠէ պ՜հջ ՜կՠձ՜հձ եճխճչջ՟ՠ՜ձձ կՠթ՜ս ճսջ՜-

ըճսդՠ՜կ՝: Զզ ճխնճսձզս գձժ՜է՜ս ակՠա ա՜կՠձՠոՠ՜ձ ՠս 

հ՜մո ՜կՠձՠռճսձ ոզջՠէ ՠպ ակՠա՚ ա՜ձ՜ջե՜ձտո, զ՝ջ 

ածղկ՜ջզպ ՜շ՜տՠ՜է ՠս կ՜ջ՞՜ջբփ Ես ճմ կզ՜հձ ՜հո ՜հ-

էՠս ա՜ոպճս՜թ՜՝ձ՜ժ ՜ձ՜յ՜պո զսջ, կՠա ոՠյի՜ժ՜-

ձՠ՜ռ տ՜ի՜ձ՜հզստ, ի՜ռճչ, ՜ձ՜ոձճչ ՠս ՜կՠձ՜հձ 

կ՜ջկձ՜սճջ յզպճհզստ, ճջ ՠս Աջ՜ջզմձ Աոպճս՜թ ոըկ՜ 

ի՜պճսռճսկձ ՠս վճը՜ջբձ ՜ջ՜ոռբ ի՜ա՜ջ՜յ՜պզժ ՠս 

՝զսջ՜յ՜պզժ հ՜հոկ ՜ղը՜ջիզ ՠս հՠպ ՜ոպՠ՜ռո ՠէ՜-

ձՠէճհ ոջ՝ճհձ Սպՠվ՜ձճոզ Ն՜ը՜սժ՜հզձ ՠս ՜կՠձ՜հձ 

ի՜հջ՜յՠպ՜ռձ ոջ՝ճռ ի՜ձ՟ՠջլ թձ՜սխ՜ստ ՠս ՜կՠձ՜հձ 

՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջրտ, կ՜ձ՜ս՜ձ՟ աճջ՟ՠ՜ժո կՠջ՚ աԱ՝-



ջ՜ի՜կ վզէզոճվ՜հ, ՠս ավճտջ ՠջզռ՜ձզո՚ աՅ՜ժճ՝, 

աՍպՠվ՜ձճո, աՀՠջ՜յՠպ, աԿ՜ջ՜յՠպ տ՜ի՜ձ՜հ, 

աՅճչի՜ձձբո ժջօձ՜սճջձ ճջ՟ՠ՜ժ զսջ, աԿզջ՜ժճո, 

աԴ՜ձզբէ, ակզսո Յճչ՜ձբո թՠջճսձզձ ՠս աԱշ՜տՠէ 

պձպՠոձ ՠս աԱշ՜տՠէ ՠս աՅճչ՜ձձբո ո՜ջժ՜ս՜՞ձ ՠս 

աԿզջ՜ժճո կզ՜ժՠռձ, ճջ ժ՜ձ զ թ՜շ՜հճսդզսձ կՠա ՠս 

ոճսջ՝ ճսըպզո ՠս ահ՜ձ՞ճսռՠ՜էձ զ Քջզոպճո` աՅճչ՜ձ-

ձբո ժջօձ՜սճջձ, ճջ զ ոկզձ ՜կզ ՞ձ՜ռ ՜շ Քջզոպճոփ 

Քջզոպճո Ոջ՟զձ Աոպճսթճհ ի՜պճսռճսկձ ՠս վճը՜ջբձ 

՜ջ՜ոռբ ոճռ՜ ՠս ՜կՠձ՜հձ եճխճչջ՟ՠ՜ձո, ճջ հ՜հոկ 

՞՜ս՜շնզո ՠս զ էՠջզձո ՝ձ՜ժՠ՜է ժ՜ձ ՠս պ՜ռբ ոճռ՜ 

ա՜ձծ՜շՠէզ ավ՜շո ՠս ապՠոճսդզսձ ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՠ-

ջ՜ո՜ռձ հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ Ահէՠս՚ աըրն՜ 

Մճսջ՜պղբձ, ճջ զ ոըկզձ ՜սճսջ ձ՜ի՜պ՜ժՠռ՜ս, հԱջթժբ 

տ՜խ՜տզ հ՜ձրջզձ՜ռ ՠս աԾՠջճսձ՚ ճջ՟զ Դ՜կճսջզձ, զ 

՞բղ ՠս զ ա՜ազջ ՜ա՞՜ռ ՠս աԵս՜պղ՜ պ՜ձճսպբջձ ՜ջ-

ե՜ձզ ՜ջ՜ոռբ Քջզոպճո Աոպճս՜թ զսջ պՠոճսդՠ՜ձձ ՠս 

զսջ վ՜շ՜ռձփ Ես ՜հո զ հԱջ՜ջզմձ Աոպճս՜թ ճսձզկտ, ճջ 

չ՜խչ՜խ՜ժզ ՜շռբ աչըջբե ոճռ՜ զ հ՜ձրջզձ՜ռ. ՜կբձ 

ՠս ՠխզռզփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

354՜ Յզղ՜պ՜ժ բ ՜հո ՞զջտո Աջաջճսկձճս դ՜ջազ 

ո՜ձցձՠջճսձ, զ լՠշձ Պրխճո չ՜ջ՟՜յՠպզձ: Թվզձ 

ՌՃԻԴ (1645)փ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 193՝ Գզջտո Սճսջ՝ Էնկզ՜թձ՜հ բփ 
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 ԺԴ — XIV 

ԹԵՐԹ՚ 106. մ՞ջճս՜թ՚ 98՜—9՝փ ՊՐԱԿ՚ Ի—Ղ×12+1×10փ 
ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 24,5 × 16,2փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ 
ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 36փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ 
ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ղՠջպ՜ա՜ջ՟ կՠպ՜տո, էճս-
ո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜ջժճոզ: Թ—Ժ 
՟՟. 1(Ա)—1(Բ), ոպ՜ռճս՜թ 2 ՜կ՝ճխն՜ժ՜ձ դՠջդՠջզ ՠաջ՜ի՜-
պճսկզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ՝ճէճջ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ 
Բ՜—Ա՝ «/// ճջ կըՠ՜ծ գձ՟ զո զ ոժ՜ս՜շ՜ժ՟... զոժ Պզխ՜պճո 

զ՝ջՠս ակզպո ժ՜կՠռ՜ս ///» (ԺԴ 20—ԺԵ 15): Բ՝ «Ասՠպ՜ջ՜ձ 
Հոժկ՜ձ»փ 

 

ՎԻՃԱԿ՚  ՝՜ս՜ջ՜ջ, ըճսձ՜ռ՜թ դՠջդՠջզ ՠաջՠջգ դճսէ՜ռ՜թ, 
ռՠռ՜ժՠջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ կ՜ղճս՜թ, չՠջ՜ժ՜ակճս՜թ, դՠջդՠջգ՚ 
ձճջճ՞ճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 1՜—107՝ Մՠժձճսդզսձ ԺԴ դխդճռ Պ՜սխճոզ ՜-

շ՜տՠէճհ հԵվջՠկբ Աոճջսճհ 
՜. 1՜—17՝ Մՠժձճսդզսձ ՜շ՜տՠէճհ պՠ՜շձ Եվ-

ջՠկզ Թխդճհձ Հշճկ՜հՠռսճռ — [Գ]զպՠկտ, ազ Նճջ 

ժպ՜ժ՜ջ՜ձտո... 

՝. 17՝—31՝ Աշ Կճջձդ՜ռզո Աշ՜նզձ դճսխդձ 

Մՠժձզմ — Աշ Կճջձդ՜ռզոձ զ՝ջՠս ՠժձ ՠի՜ո ՜շ ձճո՜... 

՞. 31՝—44՜ Մՠժձճսդզսձ Եջժջճջ՟ դխդճհձ ՜շ 

Կճջձդ՜ռզո — Հ՜է՜թճսկձ կՠթ ՠս ՜ձիձ՜ջզձ... 

՟. 44՝—50՜ Մՠժձճսդզսձ Գ՜խ՜պ՜ռճռ դխդզձ — 

Գ՜խ՜պ՜ռզտ ՜ղ՜ժՠջպՠռ՜ձ զ Պ՜սխճոբ... 

ՠ. 50՝—7՜ Մՠժձճսդզսձ Թխդճհձ Եվՠո՜ռսճռ — 

Եվՠո՜ռզտ ՜ղ՜ժՠջպՠ՜է բզձ Յճի՜ձճս ՜սՠպ՜ջ՜ձմզ... 

ա. 57՝—61՝ Մՠժձճսդզսձ Թխդճհձ Փզէզյՠռսճռ — 

Հ՜է՜թ՜ձտ կՠթ հ՜ջՠ՜ձ զ չՠջ՜հ Պ՜սխճոզ... 

բ. 62՜—5՝ Մՠժձճսդզսձ Թխդճհձ Կճխճո՜ռսճռ — 

Կճխճո՜ռզտ ՜ղ՜ժՠջպՠ՜է բզձ... 

գ. 66՜—70՜ Մՠժձճսդզսձ Աշ՜նզձ դխդճհձ Թՠ-

ո՜խճձզժՠռսճռ — Պ՜սխճո զ՝ջՠս ի՜է՜թՠռ՜ ... 

դ. 70՝—5՜ Մՠժձճսդզսձ Եջժջճջ՟ դխդճհձ Թՠո՜-

խճձզժՠռսճռ — Թՠո՜խճձզժՠռզտ աժձզ ՜հոջ զ՝ջՠս գձ-

ժ՜է՜ձ ադճսխդձ... 

ե. 75՝—93՜ Մՠժձճսդզսձ Թխդճհձ Ե՝ջ՜հՠռսճռ — 

Սժա՝՜ձ զոժ դխդճհո... 

ե՜. 93՝—7՝ Մՠժձճսդզսձ Աշ՜նզձ դխդճհո Տզկճ-

դՠ՜հ — Աշ՜տՠ՜է հխՠ՜ռ աՏզկճդՠճո... չ՜խՠձ ՟ձՠձ 

լՠշո ///( ղ՜ջ. դՠջզ)փ 

ե՝. 100՜—4՜ [Մՠժձճսդզսձ Եջժջճջ՟ դխդճհձ Տզ-

կճդՠ՜հ] — (ոժ. դՠջզ) /// հ՜սջձ հ՜հձ ի՜ս՜պ՜ռզ ՠո... 

՜շ՜նզ ՠջժջ՜սճջ դ՜՞՜սճջ՜ռձ փ 

ե՞. 104՝—6՝ Մՠժձճսդզսձ Թխդճհձ Տզպճոզ — 

Պ՜սխճո ՠդճխ աՏզպճո զ Կջՠպբ... ՠս յ՜ջպ՜սճջբ 

ա՜ձլձ զսջ զ ՟՜պ՜յ՜ջպճսդզսձփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ Պ՜պ՜շզժ յ՜իյ՜ձ՜ժ Բ՜ Բջժՠ՜հ 

ազո զ դղձ՜կՠփ 
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ԳՐԻՉ, ՍՏԱՑՈՂ՚ Յճի՜ձձբոփ 
ԹԵՐԹ՚ 316փ ՊՐԱԿ՚ Բ—Ց×10(Ա, Թ, Ժ՚ մզտ, Բ, Պ 9, Ծ 11, Ռ, Ս 

12, Վ, Տ 14, Ց 6)+1×9փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 25,3×16փ 

ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 21փ ԿԱԶՄ՚ ոՠս ժ՜ղզ, 
կզնճսժգ՚ ոպճս՜ջ՜դճսխդ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդ, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ 
ժ՜ջկզջփ 



 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚  կ՜ջ-
՟՜՞էճսը ՜շզսթ, չզղ՜յձՠջ, ՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜-
՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜յճհպ, ժ՜ջկզջ, ժ՜ձ՜մ, ՟ՠխզձ, ոՠս, ղ՜՞՜-
ձ՜ժ՜՞ճհձփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. դՠջդՠջգ (302—զռ)՚ ըճձ՜սճսդզսձ պՠ-
ո՜թ, ռՠռ՜ժՠջ, ՝ձ՜՞զջձ ՠխթճս՜թփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ ռՠռ՜ժՠջ, տՠջ-
թճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1՜—304՜ [Յճչի՜ձձճս Ոոժե՝ՠջ՜ձզ Մՠժձճս-

դզսձ Եվՠո՜ռսճռ դխդճհձ Պ՜սխճոզ ՜շ՜տՠէճհձ (պՠո 
պյ. Վՠձՠպզժ, 1862, բն 673)փ] — /// (ոժ. դՠջզ) ջ՜պձ 

էզձՠէ ՠս ՜յ՜ ամ՜ջմ՜ջ՜ձոձ ճմ ձճս՜աՠռճսռ՜ձՠէճչ զձմ 

ՠս ճմ կՠթ՜կՠթ՜ռձ զ վճտճսձոձ զնճսռ՜ձՠէճչ...  

Բ. 307՜—16՝ Ա՞՜՟ջճձզ ՜ձհ՜խդ վզէզոճվ՜հզ 

Ադՠձ՜ռսճհ ՜ո՜ռՠ՜է Վ՜ոձ ՝՜ջզ ե՜կ՜ձ՜ժզձ ՠս 
ոճսջ՝ դ՜՞՜սճջ՜ռձ հ՜հպձՠէճհ, ՠս չ՜ոձ ՜ա՞զձ ձՠ-
պճխ՜ռ ժճջթ՜ձկ՜ձձ ՠս ՟՜ջլՠ՜է հ՜հպձՠէճհ՚ ՠս 
չ՜ոձ դ՜՞՜սճջ՜ռձ ճջտ հ՜ջլ՜ժՠէճռ ՠձ զ՝ջՠս ամ՜ջ 
ՠս ա՜ջզսձ՜ջ՝ճս ՞՜ա՜ձո, ճջ ՜յ՜ժ՜ձՠէճռ ՠձ աՠջ-
ժզջ, ճջտ Բ՜ծճսծտ ՠս Ք՜սղ՜ձտ ՠս Լՠժտ ժճմզձ, ՠս չ՜ոձ 
յզխթ ՠս ՜ձկ՜տճսջ ձՠշզձձ, ճջ հ՜հձՠէճռ բ ՠս ՟՜ջլՠ-
՜է ժճջթ՜ձՠէճռ արջճսդՠ՜կ՝ ոճսջ՝ ը՜մզձ, ՠս չ՜ոձ 
՜իՠխ ՠս ոճոժ՜էզ ՞՜էոպՠ՜ձձ Տՠ՜շձ կՠջճհ Յզոճսոզ 
Քջզոպճոզ Ոջ՟սճհձ Աոպճսթճհ ՠս չ՜ոձ ի՜պճսռկ՜ձձ 
՜ջ՟՜ջճռ ՠս կՠխ՜սճջ՜ռ  — Յ՜հձե՜կ դ՜՞՜սճջՠոռբ 

Մՠթձ Կճոպ՜ձ՟զ՜ձճո կՠթ ՠս իարջ աօջճսդՠ՜կ՝ զս-

ջճչ... ՜ոՠձ. Վ՜ոձ տճ ոճսջ՝ ՞՜էոպՠ՜ձ՟ ՠս ՜ոպճս՜-

թ՜հզձ ոճսջ՝ կ՜ջ՟ՠխճսդՠ՜ձ՟ ՠս չ՜ոձ ոճսջ՝ Մ՜սջ տճ 

՜ոպճս՜թ՜հզձ ՝՜ջբը՜սոճսդՠ՜կ՝ ՠս չՠջձ՜ժ՜ձ ՟՜-

ոճսռ, ՠս աի՜///(ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ. իկկպ. լՠշ. 527, 

121՜, լՠշ. 613, 80՜)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

45՜ Զպ՜շ՜յճխ ՞ջճռո` աՅճչի՜ձձբո ոպ՜ռզմ, 

հզղՠռբտ ՜խ՜մՠկ հ՜խ՜սդո՟ լՠջփ 

89՜ ԶՅճի՜ձբո ՞ջզմ հզղՠռբտ հ՜խ՜սդոփ 

138՝ Ոչ ՜ոպճս՜թ՜ջՠ՜է ի՜ջտ ՠս ՠխ՝՜ջտ ՜խ՜ս-

դզռ կ՜ոզձ ՜ջե՜ձզ ՜ջ՜ջբտ աոպ՜ռճխ ՠս ա՞թճխ 

՞ջճռո ա՜ձ՜ջե՜ձո ՠս աՠխժՠէզո` աՅճչի՜ձձբո ՠս 

աթձ՜սխոձ զկ, ՠս ճջտ հզղՠտ՟ հզղՠ՜է էզնզտ զ Քջզոպճոբ 

Աոպճսթճհ կՠջճհ. ՜կբձփ 

194՝ Ախ՜մՠկ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ, ճչ ոջ՝՜ոձՠ՜է կ՜ձ-

ժճսձտ ճսըպզ ՠժՠխՠռսճհ ապ՜շ՜յՠ՜է ՞թճխ ոճջզձ՚ 

աՅճչի՜ձձբո, հզղՠոնզտ զ Տբջփ 

224՝ Ախ՜մՠկ ագձդՠջռճխո՟ չ՜ոձ ոզջճհձ Քջզո-

պճոզ կզ կճշ՜ձ՜հտ ա՜ձյզպ՜ձ պ՜շ՜յճխ ոճջզձփ 

281՝ Աոպ՜ձ՜սջ հզղՠոնզտ այ՜ջպ՜յ՜ձո ՝զսջ 

տ՜ձտ՜ջճհ, ա՜ձյզպ՜ձ ՞ջզմո` Յճի՜ձբո զ կ՜տջ՜կ՜-

պճհռ հ՜խ՜սդո լՠջ, ՜խ՜մՠկ, ազ ՠս ՟ճստ հզղՠոնզտ զ Տՠ-

՜շձբ Աոպճսթճհփ 

304՝ Ակՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձձ վ՜շտ (գձ՟-

ի՜ձճսջ վ՜շ՜՝՜ձ՜ժ՜ձ պՠխզձՠջ...) // (305՝) Ահոկ 

՜ոպճս՜թ՜հզձ ՠս ժՠձոճսձ՜ժ ժպ՜ժզո, ճջ զ լՠշձ ոջ-

՝ճհձ Յճի՜ձձճս ՜ս՜ձ՟ՠռ՜ս ՠժՠխՠռսճհ ոջ՝ճհ՚ Յճի՜ձբո 

ռ՜ձժ՜ռ՜հ վ՜վ՜՞կ՜կ՝ ոջպզս ՠս ՞թ՜՞ջՠռզ աո՜ 

՟զսջգձդՠջռ ՞ջճչ ՠս ճսխզսխ ՝՜ձզստ՚ հզղ՜պ՜ժ զձլ ՠս 

թձ՜սխ՜ռ զկճռ, ՠխ՝՜ջռ ՠս տՠջռ զկճռփ Ես ՞ջՠռ՜ս զ 

ՈԿԸ (1219) դւզձ Հ՜հճռ զ իջՠղպ՜ժ՜՝ձ՜ժ ճսըպզո 

Հ՜շզծ՚ գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թձզ ՠս Սճսջ՝ 

Գջզ՞ճջճհ ՠս զ իջ՜ղ՜ժՠջպ ձճջ Կ՜դճխզժբզո, հ՜շ՜ն-

ձճջ՟ճսդՠ՜ձ ի՜սջ... ՠս Քջզոպ՜վճջզ ՠս Սճոդՠձզոզձ 

ՠս ՜հէ կզ՜՝՜ձ ոճսջ՝ ՠխ՝՜ջռ, ճջտ /// ՠխՠձ ՠս 

՜ս՞ձ՜ժ՜ձ ՜սխ՜սդզսձտ ՠս գձթ՜հՠռզ Սճսջ՝ ճսըպո 

Հ՜շզծ՜հ՚ հ՜շ՜նձճջ՟ճսդզսձ Գջզ՞ճջճհ չ՜ջ՟՜յՠպզո՚ 

ճջ՟սճհ Ա՝՜ո՜հ, ճջ ՠժձ զ Սճսջ՝ ճսըպբձ Ս՜ձ՜իձբձ 

՜շ՜նձճջ՟ կ՜սջո էճսոճհ ՠս ոյ՜ո՜սճջ, ճջ բ իՠա ՠս 

ը՜խ՜խ՜ջ՜ջ ՠս ՝՜ջՠոբջ // (306՜)... ա՜կՠձՠոՠ՜ձ 

ճջտ ժ՜ջ՟՜հտ ՠս էոբտ ՠս ՜սկպզտ զ ոճսջ՝ ՞ջճռո ժ՜կ 

՞՜խ՜բ՜ջ ՜շձճհտ, ազո ա՜ձ՜ջիՠոպ ՠս աճխճջկՠէզ ՞ջճ-

խո ՠս աոպ՜ռզմո՚ աՅճչ՜ձձբո ՠս աթձ՜սխոձ զկ ՠս ՠխ-

՝՜ջոձ ՠս ատՠշձո ՠս աՎ՜ջ՟ՠջՠոձ հզղՠոնզտ զ ոճսջ՝ 

հ՜խ՜սդո լՠջ ՠս աչՠջ՜հ՞ջՠ՜էոո՚ աի՜հջ Պՠպջճո ՠս 

աՔջզոպ՜վճջ ՠս աՍճոդՠձբո ՠս ՜շ՜սՠէ աձճջ ի՜հջո 

/// (9—10 պճխ ՜ձգձդՠշձՠէզ) ՠս ակՠթ զղը՜ձձ կՠջ /// 

(1 ՝՜շ ՜ձգձդՠշձՠէզ) Վ՜ջի՜կ, ճջ աե՜կ՜պճսձո ղզ-

ձՠ՜ռ զ ՟ջ՜ձ Կ՜դճխզժբզո ՠս աճջ՟զո զսջ՚ աԻղը՜ձձ 

ՠս աՍ՜ջ՞զո, յ՜իՠոռբ ը՜խ՜խճսդՠ՜կ՝ կզձմ զ ըճջզձ 

թՠջճսդզսձձ. Քջզոպճո ՠս հՠպ ՜ոպզ ՠէ՜ձՠէճհ ի՜ձ՞ճսո-

ռբ աիճ՞զո ձճռ՜ հ՜ջտ՜հճսդՠ՜ձձ գձ՟ ոզջՠէզոո զսջ. ՜-

կբձփ// (306՝) Ես աՂ՜ա՜ջ պ՜ձճսպբջ պ՜ջճհո, ճջ բ իճ-

՞՜՝՜ջլճս ՠխ՝՜ջռո, հզղՠոնզտ հ՜խ՜սդո, ՠս ճջտ հզղՠտ՟ 

ակՠա, յ՜ջ՞ՠս՜պճսձ ՜կՠձՠռճսձ Յզոճսո Քջզոպճո ի՜-

պճսոռբ յ՜ջ՞ՠսո ՝՜ջՠ՜ռ կՠա ՠս լՠա ՠս ՜կՠձ՜հձ ի՜-

ս՜պ՜ռՠէճռ ՜ոպ զ ի՜ձ՟ՠջլՠէճսկձ ՠս Քջզոպճոզ Աո-

պճսթճհ կՠջճհ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 306՝ ՊՀ (1421) ձոպ՜ս Ստ՜ձ՟՜ջձ /// ՊՀԱ 

(1422) ՜շ՜նզձ ՞՜էձ ղ՜իՠջճսձ /// ՊՀԸ (1429)՚ կզնզձ 

՞՜էձ ՠս Բճսո՜զպ /// ՠ՟զջ ՠս պ՜ձճսպբջ Ախՠխձ՜սճջձ, 

ՊՁԵ (1439)՚ հՠպզձ ՞՜էձ ՠս պ՜ձճսպբջձ Խՠռ՞ՠպզձ, 

ՊՁԹ (1440) Ջ՜ձի՜ձղբձ Շ՜կղճսէպ բ՜շ ՠս ժճպճջՠ՜ռ 

՜սՠէզ տ՜ձ մճջՠտ ի՜ա՜ջ ՠս պ՜ջ՜ս ՞ՠջզ ՜սՠէզ տ՜ձ 

ազձձ ի՜ա՜ջ ՠս կՠթ ոճսք ՠդճխ տջզոպճձբզռ, ազ ՝՜-

աճսկտ դճխզձ աՔջզոպճոփ Քջզոպճո Աոպճս՜թ ճխճջկՠ՜հ` 

Կզջ՜ժճո ՝՜ձ՜ոզջզձ ՠս դճխ ակՠխտ ձճջզձ ակ՜իճս 

մ՜վձ ՠս աձՠջՠէզձ ՝՜ջՠըօոճսդՠ՜կ՝ ոճսջ՝ Աոպճս՜-

թ՜թձզձ ՠս ՜կՠձ՜հձ ոջ՝ճռ ՞ձ՟զձ. ՜կբձ:  

314՝ (Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո) Քջզոպճո Աոպճս՜թ 

ճխճջկՠ՜` Կզջ՜ժճոզձ, ՠս դճխ ակՠխո ձճջ՜փ 



2. 313՝ (ԺԷ—ԺԸ ՟՟.) Եո՚ Մ՜ջ՞՜ջբո էՠաճսզո ՞զջ 

պճսզ, դբ ՠո բէ թճսշ զղճսնձ պ՜կ, ՠո ժ՜յ՜թ ՠկ իճ՞ճչ 

ճս կ՜ջկ[ձ]ճչփ 

313՝ Եո՚ Մ՜պդբճո ՠջբռո բո ՞զջ ՜շ՜տ՟ ճպձ զ 

ղբձ, ՟ճսպ հզղբո. էՠազ՟ ՞զջ պչզ... ՠո՚ վռճսձո դբ բէ 

Մ՜ջտ՜ջբ էՠաճս պ՜կ ձ՜հ ՠո Աոպճսթճհ(՛) բջ գձժզկ(՛)փ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 17՝, 165՝, 314՝ Գզջտո Սճսջ՝ Էն-

կզ՜թձ՜հ բփ 

1383 
Բ Ա Ր Ս Ե Ղ  Մ Ա Շ Կ Ե Ւ Ո Ր Դ Ի   

Մ Ե Կ Ն Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  Ա Ւ Ե Տ Ա Ր Ա Ն Ի Ն  Մ Ա Ր Կ Ո Ս Ի   
 ՌՃԿԹ — 1720 

ԳՐԻՉ՚ Եաՠժզբէ ՠջբռփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Թճջճո ջ՜՝ճսձ՜յՠպփ 
ԹԵՐԹ՚ 214. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—4՝, 208՜—14՝փ ՊՐԱԿ՚ 

1×2+Ա—ԺԷ×12 (Զ, Է, Ժ 11, ԺԴ, ԺԵ, ԺԶ, ԺԷ 14)+1×3փ ՆԻՒԹ՚ 
դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 21×15,4փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ-
՞զջփ ՏՈՂ՚ 26փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճս-
ժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդ, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 5՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջփ 
Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ 
տՠջթճս՜թփ 

 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 5՜—207՜ Աո՜ռՠ՜է Բ՜ջոխզ չ՜ջ՟՜յՠպզ զ 

ժ՜ջ՞ ի՜պճջ Մՠժձճսդՠ՜ձ ոճսջ՝ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ 
Մ՜ջժճոզ 

Տՠո լՠշ. 1314. 1՝—308՜. Ց՜ձժ/մզտփ ՜—ը/5՜—

207՜ (զդ՚ ոժ. դՠջզ, ը՚ չՠջն դՠջզ «...հ՜ջՠ՜ս Տբջ ՠս ՠջՠսՠ-

ռ՜ս Կՠվ՜հզ, ՠս Քջզոպճոզ վ՜շտ ՠս յ՜պզս հ՜սզպՠ՜ձ. ՜-

կբձ»)փ ը՜—ը՞/մզտփ Յզղ. իՠխ./մզտփ (՝, գ, ե՝, զդ, էբ՚ ՜շ՜ձռ 

՞էճսըձՠջզ ո՜իկ՜ձ՜ա՜պկ՜ձ ՠս ՞էը՜ժ՜ջ՞կ՜ձ)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

207՝ Փ՜շտ..., ճջ ՠպ զձմ ձըս՜ոպզո ի՜ոճսռ՜ձՠէ 

հ՜ս՜ջպ ՜հո ՞ՠխՠռժ՜ղ՜ջ Մՠժձճսդզսձո ոջ՝ճհ ՜սՠպ՜-

ջ՜ձմզձ Մ՜ջժճոզփ Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս ո՜ զ կՠջ՜աձՠ՜ դվ՜-

ժ՜ձզո ՌՃԿԹ—ձ (1720), կ՜հզոզ Դ ՜ս՜ջպՠռ՜սփ Ոջ ՠս 

ռ՜ձժ՜ռճխ ՠխՠ՜է ՠջն՜ձժ՜յ՜պզս չ՜ջ՟՜յՠպձ կՠջ` 

պբջ Թճջճո ջ՜՝ճսձ՜յՠպձ, զ չ՜հՠէճսկձ ՜ձլզձ զսջճհ, 

աճջ Տբջ Յզոճսո զսջձ գձ՟ ՠջժ՜ջ ՜կօտ չ՜հՠէճսկձ պ՜-

ռբփ 

Ես ՞թ՜՞ջՠռ՜ս լՠշ՜կ՝ կՠխո՜ձՠջժ ՠս ժջժձ՜կՠշ 

՜ձլզձ՚ Եաՠժզբէ ՠխՠշձ՜՞ճջթ զջզռճսո, ճջ ՠկ պջճսյ ՠս 

հՠպձճջ՟ ՜կՠձ՜հձ ՜ոպզծ՜ձ՜սճջ՜ռփ Աջ՟, ճջտ չ՜հՠ-

էբտ ոկ՜ ՠս ր՞պզտ, հզղՠոնզտ զ ոճսջ՝ հ՜խօդո լՠջ 

ա՞թճխ ոճջզձ ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ ՜շ՜նզ աՠձէճհձ 

Քջզոպճոզ. ՜կբձփ 

145՝ Աձ՜ջե՜ձ ա՞թճխո հզղՠէ զ Տբջ ՜խ՜մՠկփ 

173՝ Զկՠխ՜յ՜ջպ ՞թճխ ոճջ՜ հզղՠէ զ Տբջ կՠջփ 
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 ԺԷ —XVII, ՌՃՁԹ — 1740 

ԳՐԻՉ, ՍՏԱՑՈՂ՚ Կ՜ջ՜յՠպ ՜՝խհ., (Բ 1՜—13՝, 29՜—
30՝, 32՜—8՝, 49՜—61՝, 167՜—74՝փ 

ԹԵՐԹ՚ 177. մ՞ջճս՜թ՚ 175՜—7՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԺԶ×12 (Ա, Զ 
13, Բ, ԺԶ 11, Գ, Դ 7, Ե 10, Թ, ԺԲ 8, ԺԵ 17)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵ-
ԾՈՒԹԻՒՆ՚ 20,5×14,8փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 
27—32 (ը՜շձ)փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզ-
նճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդ, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜յճհպփ 
ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 1+1, դճսխդփ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. դՠջդՠջգ ձճջճ՞ճս՜թ. ըճձ՜սճսդՠ՜ձ 
իՠպտՠջ, ռՠռ՜ժՠջփ Թՠջդՠջգ (1—13, 29—30, 31—38, 49—61, 
167—177)չՠջ՜ժ՜ակճսդՠ՜ձ գձդ՜ռտճսկ վճը՜ջզձճս՜թ ՠձ ձճ-
ջՠջճչփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ դՠդՠս՜ժզ կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 1՜—174՝ Եջժջճջ՟ ի՜պճջ Մՠժձճսդՠ՜ձ ոջ՝ճհ 

Ասՠպ՜ջ՜ձզո Մ՜ջժճոզձ ՜ո՜ռՠ՜է Բ՜ջոխզ ՜ո-
պճս՜թ՜՝՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզ ՠս կ՜ժ՜ձճս՜կ՝ Ճճձ 
՜ձճս՜ձՠռՠէճհ 

Տՠո լՠշ. 1314. 1՝—308՜. Ց՜ձժ/մզտփ ՜—ը/1՜—

174՝ (չջն. դՠջզ «... ՠս զ յ՜պզսո թձձ՟րտձ զսջճչտ ի՜ս՜-

պ՜ռՠէճչտ... հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձ»): ը՜—ը՞/մզտփ 

Յզղ. իՠխ./մզտփ  

ԺԷ ՟. ՞ջճս՜թ կ՜ոճսկ ՞էճսըձՠջգ ո՜իկ՜ձ՜ա՜պճս՜թ 

ժ՜ջկզջ դ՜ձ՜տճչ, ՝՜հռ մ՞էը՜ժ՜ջ՞ճս՜թփ 1740 դ. ՞ջմ՜՞-

ջճս՜թ կ՜ոճսկ ՞էճսըձՠջգ մո՜իկ՜ձ՜ա՜պճս՜թ ՠս մ՞էը՜-

ժ՜ջ՞ճս՜թփ Գէճսըձՠջզ ՝ճչ՜ձ՟՜ժճսդզսձգ լՠշ՜՞ջզո կՠն 

կ՜ո՜կ՝ ի՜կ՜շճպճս՜թ ՠս չՠջնզռ ժջծ՜պճս՜թփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

15՜ (Ա ՞ջմզ, ՝ճէճջ՞զջ) Զկՠխճսռՠ՜է ՞ջզմո հզղՠ՜փ 

174՝ (Բ ՞ջմզ) Խձ՟ջՠկ ոզջճչձ ՜ոպճս՜թ՜հզձ գձ-

դՠջռ՜ոբջ հՠխ՝՜ջռ՟, ազ դբ ր՞պզռզտ զձմ զ ոճսջ՝ կ՜-

պՠձբո, ճջ ըղպՠկ՜ջ՜ձ բ ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՞՜ձլճսռձ գձ-

դՠջռկ՜կ՝ ժ՜կ րջզձ՜ժՠէճչ, կզճչ Հ՜հջ կՠջզս, ժ՜կ 

Տբջ ճխճջկՠ՜զս հզղՠոնզտ աիճ՞ՠսճջ թձրխձ զկ, աոջ՝՜ո-



 

ձՠ՜է ՜ջգՠյզոժճյճոձ՚ ապբջ Թճջճո կ՜տջ՜ժՠձռ՜խ 

չ՜ջ՟՜յՠպձ, գձ՟ ձկզձ ՠս ահՠպձՠ՜է թ՜շ՜հո ՠս լՠշ-

ձ՜ոճսձ ՜ղ՜ժՠջպո ձճջզձ՚ Կ՜ջ՜յՠպ զ՝ջ ՜՝ՠխ՜հո, 

ճջ զ ոզջճհ չ՜շՠ՜է, ՞ջՠռճսռզ աո՜ զ չ՜հՠէճսկձ ՜ձլզ-

ձո ՠս հզղ՜պ՜ժ իճ՞սճհո վջժճսդՠ՜ձփ Ի դճսզձ ՌՃՁԹ 

(1740), իճժպՠկ՝ՠջզ ՜կոճսկ ԻԶ(26)ձփ 
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Իէճչ ՌԿԴ — 1615 

ԳՐԻՉ՚ Զ՜պզտ Պճխպ՜ձզփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Գջզ՞ճջ ՜՝խհ.փ 
ԹԵՐԹ՚ 228. մ՞ջճս՜թ՚ 2՝—6՝, 8՝, 10՝, 224՝—8՝փ 

ՊՐԱԿ՚ 6×1+Ա—ԺԹ×12 (Ա՚ 11, Ժ, ԺԱ, ԺԲ, ԺԳ՚ 10)+ 1×3փ 
ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՞թՠջճչ ՠս դ՜՞՜ձղ՜ձ «WERGOT» էճս-
ո՜՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 19,3 × 15,4փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ 
ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 25փ ԿԱԶՄ՚ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ը-
պ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ժ՜յճհպ ժպ՜ս, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 202՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚  ՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜-
՞զջ, ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպ, ոՠսփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ՞ջ՜՟՜ղպգ՚ ՞ճսձ՜վճըճս՜թ. ժ՜ակզ 
ժ՜ղզձ՚ տ՜հտ՜հճս՜թ, ռՠռ՜ժՠջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 2՜, 9՜—10՜ Մՠժձճսդզսձ Ղճսժ՜ո Ասՠպ՜-

ջ՜ձզձ, աճջ ՜ջ՜ջՠ՜է բ Ի՞ձ՜պզճոզ ՠյզոժճյճոզ 
ըձ՟ջճհ պՠ՜շձ Գջզ՞ճջզոզ Հ՜հճռ ժ՜դճխզժճոզ 

Տՠո լՠշ. 1246, 163՜—306՝. Ց՜ձժ/7՜—8՜: 

Նը./9՜—10՜փ ՜—զ՟/11՜—200՝ (չջն. «...ՠս ժՠձ՜ջ՜-

ջզձ Աոպճսթճհ կՠջճհ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ գձ՟ Հրջ ՠս գձ՟ 

Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձ»)փ 

Ըձթ՜հ՜ժ՜ձ/ 201՜: 

Խճջ՜՞ջՠջզ կզ կ՜ոգ ՞էը՜ժ՜ջ՞ճս՜թ մՠձփ Տյ՜՞-

ջզռ ՝՜ս՜ժ՜ձ պ՜ջ՝ՠջփ 

Բ. 202՜—24՜ Գջզ՞ճջ Նզսո՜ռսճհ 

ՠյզոժճյճոզ ՜ո՜ռՠ՜է Յզձձ ՠջ՜ձճսդզսձձ 

Տՠո լՠշ. 436, 7՜—41՝. ՜/202՜—8՜: ՝/208՝—

13՜: ՞/213՜—8՝: ՟/218՝—24՜: ՠ—ե՟/մզտ: 

Գ. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդհսձ ԺԷ—ԺԸ ՟՟.] — 1՝ 

(ռճսռ՜ժ) — Աշ պբջ Յ՜ժճ՝ ՜հո զձմ ժ՜հ — Հզձ՞ 

՞զջտ. 

՜. Աջպ՜տզձ ՜՚ Տՠոէՠ՜ձ կՠժձզմ ... կբժ ղ՜է ՜՚ 

իճխ՜դ՜վ: 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

201՝ Շձճջիզս Տՠ՜շձ Յզոճսոզ ոժո՜ս ՠս ճխճջ-

կճսդՠ՜կ՝ ձճջզձ ժ՜պ՜ջՠռ՜ս Ասՠպ՜ջ՜ձո գոպ Ղճս-

ժ՜ո՚ կՠժձՠ՜է Ի՞ձ՜պզճոզ ի՜հջ՜յՠպզ: Ձՠշ՜կ՝ 

՞թ՜՞ջՠռ՜ս կՠխ՜յ՜ջպ ՞ջմզ՚ Զ՜պզտզ ՜ձ՜ջե՜ձ 

յ՜ջճձ Պճսխպ՜ձզ ճջ՟զ, զ չ՜հՠէո Գջզ՞ճջ ՜՝ՠխ՜-

հզ. Աոպճս՜թ պ՜հ ճջ ՝՜ջճչ չ՜հՠէբ. Զզ Տբջ պ՜ռբ զ-

կ՜ոպ ոջպզ / Սճռզձ ժ՜կօտ իՠպՠսճխզ / Իկ՜ձ՜է ազ-

կ՜ոպ ՝՜ձզ, // Աոպճս՜թ՜հզձ ՜հո ոճսջ՝ պ՜շզ: / 

Ոջտ գձդՠշձճստ՟ չ՜ոձ օ՞պզ հզղկ՜ձ ՜շձբտ ակՠա 

՜ջե՜ձզ, Ես հզղճխ՜ռ՟ կՠջ ՝՜ջզ / Նճհձ ՠս լՠա Տբջ ճ-

խճջկՠոռզ ՠս ձձնՠռՠէճռ լՠջճռ ՠս զկճռ ՠս ձկ՜հ 

վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ 

Ի դվ՜ժ՜ձզձ ՌԿԴ(1615) ՞ջՠռ՜ս հ՜կոՠ՜ձձ 

ձճհՠկ՝ՠջզ, օջձ ՠջժճսղ՜՝դզ, զ տ՜խ՜տզո Իէճչզ, զ 

՟ճսշձ Սճսջ՝ Խ՜մզձ Քջզոպճոզ, ժպ՜ժո Ղճսժ՜ոճս 

՜սՠպ՜ջ՜ձմզ, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ոկ՜ ժ՜ջ՟՜էճս ժ՜կ 

րջզձ՜ժՠէճս, զ ծ՜ղ՜ժ զկ՜ձ՜է ժՠջ՜ժջճհո, ըձ՟ջՠկ զ 

լբձն ճչ ՠխ՝՜յջտ հզղՠռբտ կՠխ՜սճջ ՜ձ՜ջե՜ձ` աԶ՜-

պզտ Պճխպ՜ձզ ա՞ջզմո զ կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խրդո լՠջ, 

ՠս ճջտ ազո ակՠխ՜սճջ հզղբ, հզղՠոռբ աձ՜ Տբջ Աո-

պճս՜թ Յզոճսո Քջզոպճո զսջ կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էճսոպձ, 

ազ ՠժՠ՜է ձճջճ՞ՠոռբ վ՜շրտ զ վ՜շոփ Ես Աոպճս՜թ 

հզղճխ՜ռ՟ ՠս հզղՠռՠէճռձ լՠջ իճ՞զձ ՠս լՠջ ձձնՠռՠէճռ 

ճխճջկՠոռզ ՠս ձկ՜ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ 

42՝ Եո՚ կՠխ՜սճջ ՜ձ՜ջե՜ձ, ՜ձյզպ՜ձ թ՜շ՜հ 

Աոպճսթճհ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ` Զ՜պզտ Պճխպ՜ձզ 

՞ջՠռ՜ս ա՜ձ՜ջե՜ձո զկ լՠշօտո, հզղՠռբտ զ կ՜տջ՜-

վ՜հէ հ՜խրդոփ 

85՝ Զ՜պզտ Պճխպ՜ձզձ ակՠխ՜սճջ ՞ջզմո հզ-

ղՠ՜ զ Քջզոպճոփ 

130՝ Եո՚ կՠխ՜սճջ ՠս ՜ձ՜ջե՜ձ ՜ձյզպ՜ձ թ՜-

շ՜հ Աոպճսթճհ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ` Զ՜պզտ յ՜ջճձ 

Պճխպ՜ձզ ճջ՟զ, ՞ջՠռ՜ս դվզձ ՌԿԴ(1615)փ Ոչ ՠխ-

՝՜յջտ, ըձ՟ջՠկտ զ լբձն ճչ ի՜ձ՟զյզ ոկ՜ ժ՜ջ-

՟՜յէճս ժ՜կ օջզձ՜ժՠէճս, հզղՠռբտ ակՠխ՜սճջ ՞ջզմո 

լՠջ` աԶ՜պզժ զ կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խրդո լՠջ ՠս ճջ ազո 

հզղբ, հզղՠոռբ աձ՜ Տբջ Աոպճս՜թ Յզոճսո Քջզոպճո 

զսջ [կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էոպՠ՜ձ]փ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 9՜, 190՝ Գզջտո Սճսջ՝ Էնկզ՜թ-

ձ՜հ բփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜ Ահո ՠխՠս ազ էռռզ ՝՜ձձ կ՜ջ՞՜-

ջբզձ, աճջ ՜ոբփ 
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ՍՏԱՑՈՂ՚ Մզտ՜հբէ, ՜ձ՜ձճսձփԹԵՐԹ՚ 198. մ՞ջճս՜թ՚ 189՜՝փ 
ՊՐԱԿ՚ 2×1+Ա—Ե×12 (Ա 11, Դ 10)+Ա—ԺԹ×12 (ԺԸ 18, ԺԹ՚ 
10)+ 9×1փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, էճսո՜՞թՠջճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 19×14փ 
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձ (3՜—59՝), կզ՜ոզսձ (1՜—2՝, 60՜—
198՝)փ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 20—30 (ը՜շձ)փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ 
ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ ոպճս՜ջ՜դճսխդ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդ, էճս-
ո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 
ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջ, ժ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ տՠջթճ-

ս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 3՜—59՝ Ի ՞էըճհձ Ղճսժ՜ոճս ՜սՠպ՜ջ՜ձմզձ 

զ Մՠժձճսդՠձբ Ի՞ձ՜պզճոզ ոճսջ՝ չ՜ջ՟՜յՠպզձ Հ՜-
հճռ, աճջ հՠպճհ ՠո՚ Մ՜պդբճո չ՜ջ՟՜յՠպո, ՜ղ՜-
ժՠջպ պՠ՜շձ Յճի՜ձձճս Ոջճպձՠռճհ, եճխճչՠ՜է ի՜-
ս՜տՠռզ ՠս ՜ջ՜ջզ ա՜հո Ք՜խճս՜թճս ՞զջտո, ՜շ զ հօ-

՞ճսպ ճսոճսկձ՜ոզջ՜ռ ՜ձլ՜ձռ 

Տՠո լՠշ. 2519, 4՜—79՜. Ց՜ձժ/մզտփ ՜—զ՜/3՜—

59՝ (Գջմզռ 59՝ «Մՠժ ՞էը՜սճջ ՝՜ձ յ՜ժ՜ո ժ՜ չ՜ոձ Հ՜կ-

՝՜ջլկ՜ձձ Տՠ՜շձփ Ես ի՜կ՝՜ջլՠ՜է ալՠշձ զսջ ՜սիձՠ՜ռ աձճ-

ո՜ ՠս ՠխՠս ՜սջիձՠ՜էձ ձճջ՜ կՠժձՠռ՜ս զ ձճռ՜ձբ ՠս չՠջ՜-

ռ՜ս հՠջժզձոփ Ոչ ՠխ՝՜հջ րջզձ՜ժձ ՜հոյբո յ՜ժ՜ո բջ. ՠդբ 

ժ՜կզո աԱկշ՜ձ ի՜պճջձ Ք՜ջճա՞զջտձ պՠո ՠս ժ՜ջ՟՜հ»): 

Յզղ.իՠխ../59՝փ 

Բ. 60՜—160՜ [Հ՜հՠէզ չ՜ջճսռ] 

Տՠո լՠշ. 789, 7՝—8՜, 56՝—411՝. Ց՜ձժ/մզտփ 

՜/60՜—2՜փ ՝/62՜—3՝փ ՞/63՝—5՜փ ՟/65՜՝փ ՠ/65՝—6՜փ 

ա—բ/մզտ: գ/69՜՝փ դ—ե՟/մզտ: եՠ/76՝—7՝փ եա—զՠ/մզտ: 

զա/86՜—7՝փ զբ—զդ/մզտ: է/90՜—1՜փ է՜/91՜—2՝փ է՝/մզտ: 

է՞/92՝—3՜փ է՟/97՝—9՜փ էՠ—էգ/մզտ: էդ/99՜—101՝փ 

ը/101՝—6՜փ ը՜—ը՝/մզտ: ը՞/107՜՝փ ը՟/մզտ: ըՠ/107՝—

8՝փ ըա, ըբ/մզտ: ըգ/108՝—23՜փ ըդ/123՜—5՜փ թ/125՜՝փ 

թ՜—թՠ/մզտ: թա/135՝—6՜փ թբ/136՜—8՜փ թգ/138՜—40՝փ 

թդ—ժ՜/մզտ: ժ՝/140՝—4՝փ ժ՞—ի/մզտ: ի՜/144՝—5՝փ Ոսձզ. 

1. 65՝—7՝ Ե. [Վ՜ոձ] ՜ձիձ՜ա՜ձ՟ճսդՠ՜ձ — 

Տ՜ձճսպբջ ճկձ ճսձբջ աթ՜շ՜հ ի՜ս՜պ՜ջզկ... 

2. 68՜—9՜ Է. Վ՜ոձ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ տձձճսդՠ՜ձ 

— Եջ՜ձՠէզձ 0՞ճոպզձճո ՞զջո ՞ջբջ... 

3. 69՝—70՜ Թ. Վ՜ոձ ՝՜ջժճսդՠ՜ձ — Ահջ ճկձ 

՜հձմ՜վ բջ ՝՜ջժ՜ոզջպ... 

4. 70՜—5՝ Ժ. Վ՜ոձ ՜յ՜ղը՜ջճսդՠ՜ձ — Էջ 

ճկձ տ՜ի՜ձ՜հ թՠջճսձզ... 

5. 75՝—6՝ ԺԱ. Վ՜ոձ ՜պՠէճսդՠ՜ձ — Կջօձ՜սճջ 

ճկձ ՜հձմ՜վ ո՜պ՜ձ՜հ՜ժ՜ձ ՜պՠէճսդՠ՜կ՝ չ՜շՠ՜է... 

6. 77՝—9՜ ԺԳ. Վ՜ոձ ՟՜պ՜ոպ՜ձզձ Աոպճսթճհ 

— Էջ ճկձ ՠյզոժճյճո, ճջ ն՜ձ՜հջ ՜շ՜սՠէ... 

7. 79՜՝ ԺԴ. Վ՜ոձ ՟՜պ՜սճջ՜ռ — Դ՜պ՜սճջ 

ճկձ զ ե՜կճս ոճչճհ... 

8. 79՝—84՜ ԺԵ. Վ՜ոձ ՟՜ջցզ կՠխ՜ռ — Ի չ՜ձո 

կզ՜՝՜ձ՜ժՠռ՜ռ բջ ճկձ ՜ղը՜ջիզժ ծ՞ձ՜սճջ... 

9. 84՜—6՜ ԺԶ. [Վ՜ոձ] ախնկ՜ձ — Էջ ճկձ ՠջզ-

պ՜ո՜ջ՟... 

10. 86՜—7՝ ԺԷ. Վ՜ոձ զկ՜ոպճսդՠ՜ձ — Զճջ զձմ 

՜ո՜ռ զկ՜ոպճսձ... 

11. 87՝—8՜ ԺԸ. Վ՜ոձ էշ՜ժՠռճսդՠ՜ձ — Իոժ 

ճսջբտ զ չ՜ձո ճկձ... 

12. 88՜—90՜ ԺԹ. Վ՜ոձ ճմ էշՠէճհ ա՝՜ձձ ժՠ-

ձ՜ռ — Գՠխնճսժ ճկձ ճմ ՠջ՝բտ ժ՜կբջ... 

13. 93՜—7՝ ԻԳ. Վ՜ոձ ըճոպճչ՜ձճսդՠ՜ձ — 

Յ՜սճսջ կզճսկ Խ(40)—ռ յ՜իճռ տ՜ի՜ձ՜հ ճկձ... 

14. 125՝—30՜ ԼԳ. [Վ՜ոձ] ղճս՜հպճսդՠ՜ձ ՠս 

՜ջ՝ՠռճսդՠ՜ձռ — Ի չ՜ձո ճսջՠտ ՠջՠտ ՜՝ՠխ՜հտ... 

15. 130՜—3՝ ԼԴ. Վ՜ոձ ճխճջկ՜թճսդՠ՜ձ — Ոկձ 

ՠյզոժճյճո հճհս թ՜ջ՜ս բջ... 

16. 133՝—4՜ ԼԵ. Վ՜ոձ ճխճջկ՜թճսդՠ՜ձ — 

Ոխճջկճսդզսձ Աոպճսթճհ ՝՜ջլջ՜՞ճհձ բ... 

17. 134՜—5՝ ԼԶ. Վ՜ոձ ճխնճհձ ՜ոՠէ ՜շ Մ՜-

ջզ՜կ — Զօջ՜ժ՜ձ ճկձ ՜կջճռ ճսձբջ... 

Գ. 145՝—160՜ [Զջճհռտ] 

1. 145՝—52՜ ՜. Յ՜կզ կ՜ջ՟ՠխճսդՠ՜ձ Քջզոպճ-

ոզ ՋՁԵ(1536) հՠջժջզձ Ս՜ոճձտ ՜ոբ... 

2. 152՜՝ ՝. Ոկձ ՠխ՝՜հջ յ՜պճսբջ ՜շՠ՜է... 

3. 152՜՝ ՞. Ահջ ճկձ ՜ձճսձ` Յճչ՜ձձբո... 

4. 153՜—4՜ ՟. Ոկձ չ՜ծ՜շ՜ժ՜ձ ՝՜ջզ ՜ձճսձ 

ոպ՜ռՠ՜է բջ... 

5. 154՜—5՜ ՠ. Ի Փ՜ջբա տ՜խ՜տզ բջ ճկձ զկ՜ո-

պճսդՠ՜կ՝... 

6. 155՜՝ ա. Եջժճս յ՜պ՜ձՠ՜ժտ ճսոճսկձ՜ժզռտ 

կպՠ՜է զ չ՜ձո... 

7. 155՝—6՜ բ. Գզձբչ՜ծ՜շ ճկձ ա՜կՠձ՜հձ ճտ զ 

պճսձ զսջ գձ՟ճսձբջ... 

8. 156՝ գ. Զ՟զս՜ի՜ջ ճկձ ՜թզձ... 

9. 156՝—7՜ դ. Ահջ ճկձ ՜հո՜ի՜ջ հճհե մ՜ջ՜մ՜ջ 

պ՜ձնՠ՜է... 

10. 157՜—9՝ ե. Վ՜ոձ չ՜ղը՜շճսդՠ՜ձ — Ոկձ 

չ՜ղը՜շճս ձձնբջ հ՜ձժճխձզ... 

11. 159՝—60՜ ե՜. Վ՜ոձ չ՜չ՜ղճպճսդՠ՜ձ, կՠ-

թ՜կպճսդՠ՜ձ — Եջ՝ՠկձ ՠջժճս ծ՞ձ՜սճջտ ոճսջ՝ ՠս ՜-

շ՜տզձզտ... 

— 160՝—1՝ [Ց՜ձժ] — Վ՜ոձ ՜՞՜իճսդՠ՜ձ ՜.... 

Վ՜ոձ չ՜չ՜ղճպճսդՠ՜ձ ՠս կՠթ՜կպճսդՠ՜ձ՚ ե՜փ 

Դ. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձտ ԺԸ ՟. Բ՜ձտ ա՜ձ՜ա՜ձտ]  
1. Ա ժ՜ակ՜ոպ՜շ Ի՝ Եէզռ — աԱոպճս՜թո տճ կզ 

՝՜կպ՜ոՠոռՠո, ազղը՜ձո, եճխճչճսջ՟ո կզ ի՜հիճհՠո-

ռՠո... Բ՜ձ՚ իճ՞զ, կ՜ջկզձ, կզպտ, կզղպ ճսջ՜ը. ՜ձձՠջ-

ի՜ժ, ՜ձկ՜ի... յպճսխ ՜ձթճջՠէզ, ճջճկձ ո՞՜էզփ 

2. 1՜—2՝ [Զջճհռ] — Աջ՟, ե՜կ՜ձ՜ժ՜ս չ՜ձտ կզ 

ժ՜հջ հՠջժզջձ հԵ՞զյպ՜ռճռ... 

3. 162՜—6՜ [Յ՜խ՜՞ո Է կ՜ի՜ռճս կՠխ՜ռ] — 

[Յ]՜խ՜՞ո ՜հոճռ մ՜ջճսդՠ՜ձ ՜ջ՜ջճստփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. 

Գջճռ ոջ՝ճռ ՜շ ՟ՠսո, ճջտ վճջլՠձ ակՠա... 



 

4. 166՝—74՜ [Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհ տ՜ջճա (Ա-

կ՜շ՜ձ Ձ)] Վ՜ոձ ըճոպճչ՜ձճսդՠ՜ձ — Վ՜ջ՟՜յՠպ 

ՠժՠխՠռսճհ ՜ոՠձ, դբ. Աոպճսթճհ ՟՜պ՜ոպ՜ձ տ՜խռջ բ... 

5. 174՜՝ Ըձ՟՟բկ ՠջժ՜՝ձ՜ժ՜ռձ, ճջտ ՜ոՠձ կզ 

՜ձլձ աՔջզոպճո ՠս Բ(2) ՝ձճսդզսձ — Ն՜ը ազ կզ ՜ձ-

ի՜պ բ Քջզոպճո... 

6. 175՜—8՜ [Լճսթճսկձ Ժ՜կ՜՞ջճռ — Բ՜ձ.] Մՠ-

խ՜հ ՜կՠձ՜յոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձձ... [Մՠժձճսդ.] Ահ-

ոզձտձ՚ ժ՜դճխզժճո՜ռ կզձմՠս ՟յզջ, ճջ բ գձդՠջռճխ... 

7. 178՝ [Բ՜ձ.] Եէ ոՠջկ՜ձ՜ի՜ձ ոՠջկ՜ձՠէ. [Մՠժ-

ձճսդ.] Ի ոՠջկ՜ձՠէձ ձ՜ըՠս՜շ՜ն վճսղձ ժջ՜ժճչ ՜հ-

ջՠէ... 

8. 179՝ [Զջճհռ] — Ք՜ձազ ճկձ չ՜ջ՟՜յՠպ տ՜ջճ-

աբջ ՠժՠխՠռզձ չ՜ոձ ըճոպճչ՜ձճսդՠ՜ձ... 

9. 180՜—2՜ [Հ՜ջռ ՠս յ՜պ՜ոը՜ձզ] — Հ՜ջռ. 

Ոջտ՜՛ձ ՟՜ոտ իջՠղպ՜ժ՜ռփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Թ (9) ՜ո՜-

ռզձ... 

10. 182՝—3՝ Պ՜պկճսդզսձ չ՜ոձ ոզջճհ ՜շ 

Քջզոպճո — Ժ՜կ՜ձ՜ժ՜ս ճկձ կՠթ՜պճսձ ճսձբջ ՟ճսո-

պջ վճտջզժ... 

11. 183՝—5՜ [Վ՜ոձ Ա՟՜կ՜հ] — Վ՜ոձ Ա՟՜կ՜հ 

ճմ տձճհ դկջճսդՠ՜ձ, ՜հէ ճջյբո ՜վղճսկձ... 

12. 185՝—7՜ [Վ՜ոձ կ՜ջ՟ՠխճսդՠ՜ձ] — Վ՜ոձ 

բ՛ջ Աոպճս՜թ կ՜ջ՟՜ռ՜ս... 

13. 187՝ [Յ՜խ՜՞ո ՟զպզ] — Մ՜ջ՞՜ջբձ՚ Ոջ՟զ 

կ՜ջ՟ճհ ՟բպ ժ՜ռճսռզփ Դՠպձ ՝՜ե՜ձզ Բ(2)ո...  

14. 188՜՝ [Յ՜խ՜՞ո շ՜կժզ] — Եջ՝ՠկձ ճկձ շ՜-

կզժ ղզձ՜ժ՜ձ. ճմ ՠջ՝բտ վճսհդ զ հ՜խօդո... 

15. 190՜—6՝ [Յ՜խ՜՞ո դ՜՞՜սճջզձ Բ՜՝ՠէ՜-

ռճռ] — Թ՜՞՜սճջ կզ բջ հ՜ղը՜ջիզձ Բ՜՝ՠէ՜ռճռ... ՜հո 

բ Պ՜պկճսդզսձ կՠթ դ՜՞՜սճջզձ Աձ՞զսպ՜ձճոզ, ՠս 

Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ կՠջճհ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձփ 

16. 197՜ [Աձըճջ՜՞զջ] — Բ(2)ղ՜՝դզ՚ Եո՜հզ. 

Լս՜ռ՜ջճստ, ոջ՝ՠռ՜ջճստ, Գ(3)ղ՜՝[՜]դձ՚ Եաՠժզբէ. Աջ-

՟՜ջճսդզսձ ՜ջ՟՜ջճռձ զ չՠջ՜ ձճջզձ... 

17. 197՜—8՜ [Աշ՜ժ] — Աոՠձ յ՜պկճսդՠ՜ձռ, 

դբ. Աշզսթձ ՠպՠո ժ՜պճսձ վճտջզժ... րջզձ՜ժ ՜կՠձ՜հձ 

ձ՜ը՜ձլճպ ՜կ՝՜ջպ՜ս՜ձզռ ո՜պ՜ձ՜հզ ՠս ժ՜կ՜ջ՜-

ջ՜ռ ձճջ՜փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

59՝ (Սպ՜ռճխզ) Զոպ՜ռճխ պ՜շզո ՝՜ձզ ոյ՜ո՜-

սճջ` Մզտ՜հբէ ՜ձ՜ջե՜ձո ՜խ՜մՠկ ա[գ]ձդՠջռրխտ՟ կզճչ 

Հ՜հջ կՠխ՜հզս հզղՠէ աթձօխո զկ ՠս ա՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ 

կՠջլ՜սճջո ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ զ կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էո-

պՠ՜ձձ. ՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 2՝ Գջՠռ՜ս զ տ՜խ՜տձ Բՠէզջխ՜դ, դվ՜ժ՜ձզո 

Հ՜հճռ ՌՃ՚ (1710) կ՜ջպզ ԻԷ(27)—ճսկձփ 

2. 198՝ Յ՜ջճսդզսձ պզջ՜ռճսՠո ոզջ՜յէջ՜ժ՜ձ ճխ-

նճհձ ոզջՠէՠ՜ռ կՠջճռ ՜ջ՟ րջ կ՜ձճսժ՜զ(՛) 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 198՜ Յ՜հձե՜կ կ՜պճսռ. թ՜շ՜հփ 

1387 
Ժ Ո Ղ Ո Վ Ա Ծ Ո Յ  

Պջճսո՜, Աձ՟ջզ՜ձճսյրէզո ՌՃՁԲ — ՌՃՁԴ 1733—1735 

ԳՐԻՉ՚ Ս՜ջ՞զոփ 
ԹԵՐԹ՚ 203. մ՞ջճս՜թ՚ 3՝, 4՝—5՝, 15՜՝, 131՝, 134՜՝, 

146՜՝, 163՜—4՝, 168՝—70՝, 184՝, 198՝, 201՜՝, 203՜փ 
ՊՐԱԿ՚ 7×1+Ա—ԻԳ×8 (ԺԶ 7, ԺԷ, ԺԸ, ԺԹ, ԻԹ 12, ԻԳ 5)փ ՆԻՒԹ՚ 
դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 16,4×10,8փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձր-
պջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 24փ ԿԱԶՄ՚ ժ՜ջկզջ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ 
պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդ, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 16՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚  ՝ճսո՜ժ՜ձփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜յճհպ, ժ՜-
ձ՜մ, ժ՜ջկզջ, ճոժՠ՞ճհձ, ոՠս, ոյզպ՜ժփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ոժա՝զ ՠս չՠջնզ դՠջդՠջգ ըճձ՜սճսդզսձ 
պՠո՜թփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ կ՜ղճս՜թ, ՠաջՠջգ՚ տՠջթճս՜թփ 

 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 6՜—10՝ [Մՠժձճսդզսձ զ Սճսջ՝ ՞ջճռ] — Գդ՜կ 

զ չՠջ՜հ եճխճչջ՟ՠ՜ձ՟ ազ՜՛ջ՟ ՠջՠտ ՜սճսջտ ՠձ, ազ 

ժ՜ձ ՜շ զո...  

Բ. 11՜—130՜ Նւ՜ոպ ՠս հՠպզձ ՜ղ՜ժՠջպզ 

Մ՜պդբճո ՠշ՜կՠթ՜ռձ Յրի՜ձձճս ՠս Գջզ՞ճջզ ՜ղ-
ը՜պ՜ոզջ՜ռ. Հ՜ս՜տճսկձ ՝՜ձզռ աԱսՠպ՜ջ՜ձզձ 

Ղճսժ՜ոճս ՠս Ք՜ջճատ հճէճչտ զ չ՜հՠէճսկձ կ՜ձժ՜ձռ 
Հ՜հ՜ոպ՜ձՠ՜հռ 

Տՠո լՠշ. 2519, 4՜—74՜. Ց՜ձժ/11՜—4՝փ ՜—

զ՝/16՜—130՜փ Յզղ. իՠխ./130՜՝փ 

Գ. 135՜—45՝ [Ք՜ջճատ] 

1. 135՜—42՜ Նճջզձ տ՜ջճա Վ՜ոձ Ծձձ՟ՠ՜ձձ զ 

՝՜ձձ, ճջ ՜ոբ. Աշ՜տՠ՜ռ ա՝՜ձ զսջ ՠս ՝եղժՠ՜ռ աձճ-
ո՜ — Մՠթ ՠձ ՞ճջթտ ՜ոպճս՜թ՜հզձտ... 

2. 142՝—5՝ Նճջզձ տ՜ջճա Վ՜ոձ ՠժՠխՠռսճհ — Ե-

ժՠխՠռզձ իճկ՜ձճսձ բ... 

Դ. 147՜—61՝ Ք՜ջճա Մՠթզձ Եո՜հՠ՜հ Նջՠռսճհ 

՜ջ՜ջՠ՜է Վ՜ոձ Փճըկ՜ձձ ոջ՝ճհ Կճսոզձ ՜իՠ՜ժ. 
Տբջ ձոպՠ՜է զ չՠջ՜հ դՠդՠս ՜կյճհ ՠժՠոռբ — Պ՜ջպ բ 

՞զպՠձ՜է, ազ Աոպճս՜թ՜թզձ ժճհոձ...  

Ե. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձտ ԺԸ ՟.] 
1. 2՜՝ Տ՜խ Ծձձ՟ՠ՜ձձ Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ 

կՠջճհ, ՜ո՜ռՠ՜է Ժ իձճռ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ կՠջճռ — Եջ-

ժզձտ ՠջժգձզռ զկ՜ռ ՜ջ՜ջբտ... 



2. 4՜ [Ախրդտ] Մՠտ կ՜ջ՟զժ կՠշՠ՜է բ՜տ զ կՠխո 

կՠջ...  

3. 132՜ 0ջզձ՜ժ օ՞պ՜սճջ չ՜ոձ ՜ձ՜յ՜իճսճս-

դՠ՜ձ, աճջ ճկ՜ձտ ոճոժ տջզոպճձՠ՜հտ ՜շձՠձ — Մզ 

ճկձ զ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ... 

4. 132՝—3՝ Ք՜ջճա զ Ս՜խկճո տ՜խճս՜թճսբ չՠ-

ջ՜տ՜խՠ՜է զ չՠջ՜ ՝՜ձզձ. Իոժ ազ՜՛ջ՟ ՠխՠսձ հ՜սՠջ 
հ՜ձժ՜ջթ՜ժզ ո՜պ՜ժՠռ՜ձ... — Եջ՜ա բ ժՠ՜ձտո ՜հո 

՝՜խ՟՜պՠէճչ ՜շ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜էձ... 

5. 162՜՝ [Աշ՜ժ] — Աոզ, դբ. Թ՜՞՜սճջ կզ ճսձբջ 

՟ճսոպջ կզ ՞ՠխՠռզժ...  

6. 165՜—8՜ Հ՜ս՜պճչ ըճոպճչ՜ձզկ. (դճսջտբ-

ջբձ) — Իկ՜ձզէբ զդջ՜ց զպբջզկ... 

7. 171՜—84՜, 185՜—7՝ [Դՠխ՜՞զջտ, ի՜հ՜պ՜շ 

դճստՠջբձ] — Պբէբպճսջ կ՜ծճսձճս դբջտզյզ... 

Ոսձզ. ՜. Հ՜յ ոզպզտ Երղճսձ՜ — Ե՜ձկը գոպ զ-

ջզպՠ՜ Գ՜յճսղճս...փ ՝. Հյզ ոզպզտ ՠրէճսձ դգղզձբ — 

Վբտճսկզձ բջզպզջ չբ յ՜էժճսկբձ ՜հջպէ՜ջ...փ ՞. Մ՜-

ծճսձ կ՜հ՜ոգէ՜ դբջծզյՠէզպզջ — Իէ՜ձՠ՜ ոպգխգ տր-

տզ ր յ՜ղ...փ ՟. Մ՜ծճսձ կճշ՜ռժճպզ — Աշ ա՜ձծ՜ցզէ 

ՠս ճծ գ ոճչպ...: ՠ. Մբիէզկ ժզծզխբ — Քզղկզղ, զոկճսջ-

դ՜ ՜տգ...փ ա. Մ՜ծճսձ ոգդկ՜ զխճսձ — Գ՜ձդ՜ջզճձ 

մզմծխզ վՠէզձ Գճսջճսոճս...փ բ. Ղ՜ջխ՜ջ՜հ չ՜ոձ էձպՠ-

ջ՜ռ ՜ջճսձՠէճսձ ՠս ՜պ՜կ՜ձռ — Եխՠէզո վ՜՞ճձ, ճջ բ 

՟զղրդճս յզյՠշզ...: գ. Յճսպճսջճսծճս զէ՜ծէ՜ջ — Քՠ-

ձ՜ձզ վ՜ձաբ իզջզձ...փ դ. Գճսոկ՜հջ տՠոզծզ էէ՜ծէ՜ջ... 

— 0ջրցզսէկզձճսձ՟ ճոժբձ չՠխձզ...փ ե. Շՠջ՝ՠդէՠջ — 

Մզիէզ ՞՜կբջ 5 յ՜խ՜պ՜հպ՜ձ... 

8. 188՜—91՝ [Դՠխ՜՞զջտ Հզվճժջ՜պ՜հ] — Աշ 

ո՜կը ՜ջ՜յզ ՠս ոյզպ՜ժ ը՜ղը՜ղ... ՝եղժզ Աոպճս-

թճչփ 

9. 192՜—7՝ Յզոճսոզ Քզոպճոզ թ՜շ՜հ պբջ Ա՝-

ջ՜ի՜կ ժ՜դճխզժճո Ակՠձ՜հձ Հ՜հճռ ՠս յ՜պջզ՜ջգ 

Վ՜խ՜ջղ՜յ՜պճս, էճսո՜ժզջ ՠս իջՠղպ՜ժ՜՝ձ՜ժ ոջօ-

՝բ՜յ՜ջ ՠս տջօ՝բ՜՞ճսկ՜ջ գձ՟ի՜ձջ՜թ՜ս՜է ՠս ՜՟զ-

ձ՜ո՜ջ՜ո, ՞ՠջ՜իշմ՜ժ ՠս ՞ՠջ՜յ՜հթ՜շ, հՠջժձ՜-
ի՜ձ՞բպ Մՠթզ ՠս ՜ձհ՜խդ Ադճշճհո Սճսջ՝ Էնկզ՜թձզ 
հճջկբ աոզջ՜էզջ՜ժ՜ձ ոբջձ ՠս ա՜ձռճսժ ժ՜ջօպձ, 

ազխլձ ՠս աիՠխլկխջճսժ վ՜վ՜՞ձ ժճսո՜թձճսձ՟ ճխ-

նճսձզս ՠս ՜ոպճս՜թՠ՜ձ Քջզոպճո՜բն ոճսջ՝ ՞՜իզո 
ղձճջիզս ՠս յ՜ջ՞ՠսօտ գձթ՜հՠ՜է ձւզջՠկ ոզջՠռՠ՜է՟ զ-

կճռ ՠս իճ՞ճհո ի՜պճջ՜ռ՟ կ՜իպՠոզ Յ՜ջճսդզսձզձ, 
կ՜իպՠոզ Սՠխ՝ճոզձ, կ՜իպՠոզ Աոպճս՜թ՜պճսջզձ 
ՠս կ՜իպՠոզ Պ՜խպ՜ո՜ջզձ ՠս գձ՟ լՠա ՠխՠէճռձ ՜-
կՠձՠռճսձ կզղպ ըձ՟՜է զ Տբսջ հ՜սբպ ՝ՠջժջ՜ձրտ զ 
վ՜շո Աոպճսթճհ ՠս ոճսջ՝ ՠժՠխՠռճհո — Աջ՟, աՠժ էզ-

ռզ... ազ կզ պ՜ջ՜ժճհո կձ՜ոռբ. ՝՜ս բ... Ն՜պզջզ պբչ-

ջ՜ձ ցճսդզբ (կՠժ բն ի՜հ՜պ՜շ դճսջտՠջբձ)փ 

10. 199՜—200՜ Աշ՜ժ յզպ՜ձզ — Աոՠձ զկ՜ո-

պճսձտձ, դբ. Ըոպ՜կյրէ տ՜ջՠ՜հ յ՜պժՠջ կզ բջ... 

11. 200՝—2՝ [Աձըճջ՜՞զջ ի՜պ՜ժճպճջտ] — ՜. 

200՝ Իոժ ի՜ս՜պճչ ըձ՟ջճխ՜ռձ... ՜շ զ արջ՜ռճսռ՜-

ձՠէ ըաէճհո կ՜ջ՟ժ՜ձփ ՝. 202՜ Աո՜ռ ճկձ զ ձճռ՜ձբ... 

վզէզոճվ՜հզ ՜ձճսձձ բջ` Մՠձ՜ձ՟ջզփ ՞. 202՝ Մ՜ջպզ 

կբժ, Ահոկ՜սճսջզձ, Վ՜ոձ ՜ջլ՜ժկ՜ձ... տ՜ի՜ձ՜հզձ հՠ-

յզոժճյճոբձփ 

12. 202՝ [Կՠջյ դ՜ձ՜տ յ՜պջ՜ոպՠէճհ] — 

Թճսջտզ դ՜ձ՜տզ. Աշ Բ(2)մ՜վ ա՜կը... ճջ Ա(1) ՠշ ՞՜հ 

ՠս յ՜ջաբ ՠս ՞ջբփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

130՝ Յ՜ձ՞ ՠի՜ո Ք՜խճս՜թճհ ՞ջտճսժո ոջ՝ճհ Ասՠ-

պ՜ջ՜ձզձ Ղճսժ՜ոճս (՜ջ՜ջՠ՜է կՠթզ ՠջ՜ձՠէճհձ Մ՜պ-

դբճոզ չ՜ջ՟՜յՠպզ) լՠշ՜կ՝ հճ՞ձ՜չջբյ Ս՜ջ՞զո Սՠ-

ս՜սճջզ՚ ՜ղ՜ժՠջպզ իՠխզձ՜ժզձ Յ՜ձ՟ջզ՜ձճսյօէոճհ 

թՠջճսձ՜ա՜ջ՟ ջ՜՝ճսձսճհ, ձՠջդվճսկ Հ՜հճռ պճսկ՜ջզ 

ՌՃՁԴ(1735)—զձ ՜կոՠ՜ձձ Հշրկ՜հՠռճռ ձճհՠկ՝ՠջզ 

Գ(3)—ճսկ, զոժ գոպ Հ՜հճռ Հճշզ ԺԶ(16), գձ՟ իճչ՜ձՠ-

՜ս Սջ՝ճհ Դբճդճջճոզ չժ՜հզ հՠժՠխՠռսճհ: Մզճչ ՞ջմ՜ս 

հ՜ս՜ջպ ՜թՠ՜է աոճհձ ՞ջտճսժո, ազ տ՜ձ ա՜հո ՞թՠէձ զկ 

ձճհձ ՞ջմ՜սձ ՞ջտճսժ կզ ՠսո զ Ժ(10) պՠպջբ ՞թՠ՜է բ զ 

Կՠո՜ջզ՜, ձճհձ ՞ջմ՜սձ աո՜ ՠսո հ՜ս՜ջպՠռզ: Ոսջՠկձ 

եպՠկ զ յ՜պ՜իՠ՜է ՠխ՝՜ջռ՟ ՜ձկՠխ՜՟ջՠէզ ՜շձՠէ 

աչպ՜ջՠ՜էո հ՜կՠձ՜հձ ՝՜ջՠ՜ռ ՠս ձՠջՠէ ոը՜է՜ձռո, ազ 

կճսոբչբպՠզ ժՠջյ ՞ջՠռզ աո՜ ղՠղպ՜ժզ, չ՜ոձ ճջճհ 

ըձ՟ջզ զ ձ՜աՠէՠ՜ռ՟ հզղՠէ` ակՠխո՜էզ Սջ՞ր ՜՝ՠխ՜հո զ 

ըձժ՜էզ հ՜խօդո լՠջ, ազ ՠս ՟ճստ գձժ՜էնզտ ապջզպճսջձ 

զձ Տՠ՜շձբ. ՜կբձփ 

142՜ Գջՠռ՜ս լՠշ՜կ՝` Սջ՞ր Պ՜ձ՟ճհջ Սՠս՜սճջզ 

ձՠջդսճսկ Հ՜հճռ ՌՃՁԲ(1733)—զ ՜կոՠ՜ձձ Հ՜հճռ Մՠթ 

պճսկ՜ջզ Ս՜իկզ ԻԵ(27) ՠս ՟ՠժպՠկ՝ՠջզ ԺԲ(12), գձ՟ 

իճչ՜ձՠ՜ս Սջ՝ճհ Կ՜ջ՜յՠպզ էճսո՜ռձռճսխ ղզջզկզ, ճջ 

զ Կՠո՜ջզ՜փ 

145՝ Գջՠռ՜ս Ք՜ջճաո ձՠջդւճսկ Հ՜հճռ 

ՌՃՁԴ(1735)—զ ՟ՠժպՠկ՝ՠջզ ԺԶ(16) ՠս Ս՜իկզ Լ(30) 

լՠշ՜կ՝ Ս՜ջ՞զո զ՝ջ ՠյզոժճյճոզ ՠս հ՜նճջ՟զ հԱձ՟-

ջզ՜ձճսյօէոճհփ 

161՝ Գջՠռ՜ս ՌՃՁԲ(1733) հճսձզոզ ԻԹ (29), զ 

տ՜խ՜տձ Պջճսո՜հ, լՠշ՜կ՝ Սջ՞ր Սՠս՜սճջզփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

Ա Կ՜ակ՜ոպ՜շ Ի 1254 (1805) ՟ՠժպՠկ՝ՠջզ 

ԻԱ(21)—զձ Եջՠսձ՜ ՠէ՜տ զ տ՜խ՜տո Կ՜ջո զ ՟ՠժպՠկ-

՝ՠջզ ԻԵ(25)—զձ, զ րջձ իզձ՞ղ՜՝դզ, զ պրձզ Սպՠվ՜ձ-

ձճոզփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 171՜ (նձնճս՜թ): 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ Ա ժ՜ակ՜ոպ՜շ Մ՜պՠձզ՜դ, ի՜հ՜չ՜-

ձզ՜դ, ձՠյ՜պ՜դ՚ կ՜ջկձ՜խփ 1՜ Թբրէսժզ՜, ճջ բ ՜ո-

պճս՜թ՜՝՜ձճսդզսձփ 14՝ Դջնոզ տ՜ջճազ. Զ՜հ՟տ՜ձ 

՝՜ձ ՠս ՜հէ ՝՜աճսկ ՝՜ձզստ իջ՜կ՜հՠ՜ռ ՠս հ՜հպձզ ՜-



 

ջ՜ջ ՠժձ հՠպ ղ՜ջ՜՟ջ՜ժ՜ձ ՝՜ձզո ա՜շ՜նզժ՜հ ՠսո ժ՜կզ ճսոճսռ՜ձՠէփ 
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ԹԵՐԹ՚ 131+1 (ժջժ. 41). մ՞ջճս՜թ՚ 1՝, 129՝, 130՝փ ՊՐԱԿ՚ 
1×1+Ա—ԺԷ×8 (ԸԹ 7, ԺԷ 2)+1×1փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 
16×10,7փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 25փ ԿԱԶՄ՚ 
ժ՜ջկզջ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ 
դճսխդ, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 2՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚  ՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջփ 
Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ոՠսփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճսձ՜ռ՜թփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ տՠջթճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 2՜—129՜ Նճս՜ոպ ՠս հՠպզձ ՜ղ՜ժՠջպ 

Մ՜պդբճո Եշ՜կՠթ՜ռձ Յճչի՜ձձճս ՠս Գջզ՞ճջզ ՜ղ-
ը՜պ՜ոզջ՜ռձ, ճջ ՜ջ՜ջՠ՜է Հ՜չ՜տճսկձ ՝՜ձզռ Ա-
սՠպ՜ջ՜ձզձ Ղճսժ՜ոճս ՠս Ք՜ջճատ հճէճչտ զ չ՜հՠէճսկձ 
կ՜ձժ՜ձռ Հ՜հ՜ոպ՜ձՠ՜ռ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռճհ 

Տՠո լՠշ. 2519, 4՜—74՜. Ց՜ձժ/126՝—9՜փ ՜—

զ՞/2՜—129՜փ Յզղ. իՠխ./124՝—5՜փ 

Բ. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձ ԺԸ ՟.] 
130՜ Ահո բ Աշ՜տՠէ չ՜ջ՟՜յՠպզ պ՜ջՠ՜է 

՞ջՠ՜ռ ի՜կ՜ջտ — Ա՚ Կպ՜ժ՜ջ՜ձ, Ա՚ Քջզոպճձՠ՜ժ՜ձ, 

Ա՚ Ծձձ՟ճռ տ՜խճս՜թճս, Ա՚ Մՠթ ՞ջմ՜՞զջտ ՠջ՞ճռ Յ՜ժճ-

՝՜հ Լճսթկճսձտ, Ա՚ Ղճսժ՜ոճս Ասՠպ՜ջ՜ձզ տ՜խճս՜թճս, 

Ա՚ Ժճխճչճխզ կՠժձզմ, Ա՚ Դ՜սդզ (զկ՜՚ Ս՜խկճո՜ռ) 

՞էճսը (՜հոտ՜ձ)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1՜ Ի չ՜հՠէճսկձ Յճչի՜ձձբո ձճջ՜յո՜ժ չ՜ջ՟՜-

յՠպզձ զ դվճն (1797) ր՞ճոպճոզ ՜կոճհ Գ(3)—զձ ՞թՠ-

ռ՜ս ո՜ ՟ջ՜ձ Մղճս Սջ՝ճհ Կ՜ջ՜յՠպզ, ճչ գձտՠ[ջ]ռզ, 

Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ոռբ. ՜կբձփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 130՜ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Ասՠպզտ 

՟յզջ 1226(1777)փ 
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ԹԵՐԹ՚ 366+3 (ժջժ. 61, 71, 167). մ՞ջճս՜թ՚ 1՝—4՝, 184՜—
5՝, 133՜՝, 338՜—42՝, 361՝—3՜փ ՊՐԱԿ՚ 1×3+Ա—ԺԶ×12 (ԺԶ 
5)+Ա—ԱԺ×12 (ԺԵ՚ 8)+1×2փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, էճսո՜՞թՠջճչփ ՄԵԾՈՒ-
ԹԻՒՆ՚ 15,1×10,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջ (5՜—
337՝), ձրպջ՞զջ (343՜—60՝)փ ՏՈՂ՚ 22(5՜—337՝), 23(343՜—
360՝)փ ԿԱԶՄ՚ ժ՜ջկզջ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, 
՜ոպ՜շգ՚ ղՠջպ՜ա՜ջ՟ կՠպ՜տո, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 
ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 1, դճսխդ, ոժա՝զռփ 

  

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜-
ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջ, կ՜ջ՟՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջ-
կզջ, ոՠսփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճսձ՜ռ՜թփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ դՠդՠս՜ժզ 
կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 1՜ [Ց՜ձժ ձզսդճռ Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձ՚ ԺԷ ՟.] 

Գզջտո ՜հո մճջտ ՠձ ՞էը՜սճջ՜յբո Աշ՜նզձձ բ Ղճսժ՜-
ոճս Ասՠպ՜ջ՜ձզձ Ք՜խճս՜թճսձ... Չճջջճջ՟ձ բ հԱհո-
կ՜սճսջ՜ռ ռ՜ձժձ ՜հ՝ճս՝ՠձզստփ 

Ա. 5՜—123՝ Նճս՜ոպ ՠս հՠպզձ ՜ղ՜ժՠջպզ Մ՜-

դՠսճո Եշ՜կՠթ՜ռձ Յճչի՜ձձճս ՠս Գջզ՞ճջզ ՜ղը՜-
պ՜ոզջ՜ռ Հ՜ս՜տճսկձ ՝՜ձզռ հԱսՠպ՜ջ՜ձզձ Ղճսժ՜-
ոճս ՠս Ք՜ջճա հճէճչտ ՠս չ՜հՠէճսկձ կ՜ձժ՜ձռ Հ՜հ՜ո-
պ՜ձՠ՜ռ 

Տՠո լՠշ. 2519, 4՜—74՜. Ց՜ձժ/5՜—7՝փ ՜—

զ՞/8՜—183՝փ Յզղ. իՠխ./181՝փ 

Բ. 186՜—276՝ Մՠժձճսդզսձ Եջ՞ճռզ ՠջ՞ճհձ իճ-

՞բը՜շձ զկ՜ոպ՜յ՜պճսկ ՜շձձ Սճխճչկ՜ձզ՚ ճջ՟ճհ 
Դ՜սդզ ՜ջտ՜հզ Իոջ՜հբխզ, աճջ ՜ջ՜ջՠ՜է բ պՠ՜շձ 
Գջզ՞ճջզ ձՠջ՜ձլձ՜սճջ տ՜ի՜ձ՜հզ ՠս իճ՞ՠսճջ չ՜ջ-
ե՜յՠպզ՚ ճջ՟սճհ պՠ՜շձ Խճոջճչճս, աճջ տջզոպճո՜-
ոբջ ՜ջտ՜հձ Հ՜հճռ Գճսջ՞ՠձ ո՜ժո զսջճհ ՜ոպճս՜թՠջ-
ժՠխճսդՠ՜ձ ՠս գձդՠջռ՜ոզջճսդՠ՜ձ ռ՜ձժ՜ռՠ՜է ՜հոջ 
պ՜շզ ՠս թ՜թճսժ ըճջիջ՟ճռ, ճջ զ ոկ՜ ՞զպճսդՠ՜ձ, 
կՠթ՜ս ՜խ՜մ՜ձրտ ըձ՟ջՠ՜ռ ՜շ զ կՠժձՠէ աԱշ՜ժոըձ 

վՠո՜հզ ՠս ի՜ջոզձ, ճջ ՝՜ռ՜հ՜հպզ ըճջիջ՟ՠ՜կ՝ զ 
Քջզոպճո ՠս հՠժՠխՠռզ: Ես բ ո՜ զ ՞ջճռ կՠժձճսդՠ՜ձ, 
՜հոզձտձ՚ Ղճսժ՜ոճս Ասՠպ՜ջ՜ձմզ Ք՜խվ՜թճս ՠս Սճ-

խճչկճձզ Եջքճռ ՠջքճհձ Ն՜ջՠժ՜ռճհձ ՜ջ՜ջՠ՜է ՠս Ո-

ի՜ձձճս ՜ո՜ռՠ՜է Նձնճսկձ, ՠսո Ահոկ՜սճջ՜ռ ի՜ս՜-
տՠ՜է, ազ ՟զսջՠ՜ս ՞պռՠո. 

Տՠո լՠշ. 1104, 48՜—116՜. Նըՠջ՞./186՜—91՝փ 

՜/191՝—3՝փ ՝/193՝—274՝ (՞ջմզռ՚ ձրպջ՞զջ 259՝ «Ոչ գձ-

դՠջռրխ, ՞զպ՜հ, ազ Մՠ[ժ]ձճսդզսձո գոպ կզճսկ րջզձ՜ժզո 

՜ձվճվճը ՜հոյբո բջ զ ոժա՝՜ձբ կզձմ զ չՠջն՜յբո ՞ջՠ՜է 

ՠկփ Բ՜հռ հ՜հէճսկ րջզձ՜ժզձ ձճհձո Ն՜ջՠժ՜ռճհձ կՠժձճսդՠ՜ձ 

Բ պՠխճնձ վճվճըճսկձ ՞պ՜ կՠժձճսդՠ՜ձ, աճջ ճսձզռզո հ՜-

շ՜նզժ՜հ՟ ՠս ՞պ՜ձՠո գոպ ՝ձ՜՝՜ձզձ զսջճսկ ապՠխզձփ Ի հր-



ջզձ՜ժՠէձ, աճջ ժ՜կզռզո աժ՜հձ ՟զռՠո զ պՠխզձ, տ՜ձազ ՠո 

պ՜ջ՜ժճսոՠ՜է չ՜ոձ ՜հէ՜հէճսդՠ՜ձո ճմ ՞զպՠէճչ, դբ ճ՛ջ բ 

ոՠվի՜ժ՜ձ կՠժձմզձ, չ՜ոձ ՜հոճջզժ զ չՠջնո ՞ջՠռզ, ՠս բ ժ՜-

ջզ ժոժզթ կպ՜ռո ՝՜ձո»)փ Յզղ. իՠխ./276՝—7՝փ 

Գ. 278՜—337՝ Մՠժձճսդզսձ տձձճսդՠ՜կ՝ ՜խր-

դզռո ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ ՜սՠպ՜ջ՜ձմզձ Յճչի՜ձձճս զ 
ը[ձ]՟ջճ ՠջն՜ձզժ չ՜ջ՟՜յՠպզ Սպՠվ՜ձձճոզ կ՜ժ-
՜ձճսձ ժճմՠռՠ՜է Յճժճ՝ռզ, զ պբջ Նբջոզոբ իճ՞ՠսճջ ճ-
ջ՟սճհ հՠխ՝րջբ յ՜ջճձ Հՠդկճհ — 

Տՠո լՠշ. 1161, 169՜—207՜. Նըՠջ՞./278՜—81՜փ 

1/281՜—337՜, Յզղ. իՠխ./337՜՝փ 

Դ. 343՜—60՝ Ց՜ձժձ Ահոկ՜սճջզո գոպ ՜հ՝ճս-

՝ՠձզռ չ՜ոձ ՟զսջ՜ս ՞պ՜ձՠէճհ այ՜պկճսդզսձ ՠս 
աժզ՜հզռձ ոջ՝ճռ կ՜ջպզջճո՜ռ, աճջ ՠս ժ՜կզռզ — Ա-

՝ճս՟զկճոզ չժ՜հզձ ր՞ճոպճոզ ԻԵ... Քջզոպզձՠ՜ ժճս-

ոզձ, հճսէզոզ ԻԳփ 

Ե. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձ ԺԸ ՟.] 
1՜ [Ց՜ձժ ձզսդճռ] — Գզջտո ՜հո մճջտ ՠձ ՞էը՜սճ-

ջ՜յբոփ Աշ՜նզձձ բ Ղճսժ՜ոճս Ասՠպ՜ջ՜ձզձ Ք՜խճս՜-

թճսձ... Չճջջճջ՟ձ բ Յ՜հոկ՜սճսջ՜ռ ռ՜ձժձ ՜հ՝ճս՝ՠ-

ձզստփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

361՜ Հճ[չ]վ՜ռ ՜ձվճվզէձ ոջ՝ճհձ Գջզ՞ճջզ Լճս-

ո՜սճջմզձ կզձմ զ հ՜հպզէձ զ ե՜կ՜ձ՜ժո ժ՜հոՠջձ Զՠձճ-

ձզ ՃՀ(170)՜կբփ 

361՜ Ի դվզձ ՌՃԳ(1654)—զձ ՜ջՠ՞՜ժձ ը՜ս՜ջՠ-

ռ՜ս ՜ս՞ճոպճոզ Բ(2)—տձ ժբո ե՜կ ը՜ս՜ջ ՠժ՜ռ կզձմ 

՜ոպՠխտ ՠջՠսՠռ՜ձ, րջձ Դ ղփդզփ 

 

 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 363՝ Մճսջ՜պբձ ՜շզձտ ԻԶ(26) էզպջճսժբո ՜-

էզսջփ /// (Աձճսձգ նձնճս՜թ) չ՜ջ՟՜յՠպո դչզձ 

ՌՃԽԳ(1694) Իոդ՜ձ՝բէ կպ՜հփ 

2.  Պ՜իյ՜ձ՜ժ Ա՜ Ի դվզձ ՌՃԾ(1701), զ ՟ՠժ-

պՠկ՝ՠջ ՜կոճհ ԺԵ(15)—զ /// (կՠժ ՝՜շ նձնճս՜թ) ՠժզ զ 

Սճսջ՝ Էնկզ՜թզձփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 186՜ Ահորջ, ՜ի՜, ի՜հջփ 

1390 
Ժ Ո Ղ Ո Վ Ա Ծ Ո Յ  

Նճջ Ջճսխ՜ ՌՃԺԵ — 1666 

ԳՐԻՉ՚ Յճի՜ձձբոփ 
ԹԵՐԹ՚ 382. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—4՝, 243՜, 377՜—82՝փ ՊՐԱԿ՚ 

4×1+Ա—ԼԳ×12 (Ա, Ա, Ի 11, Զ, Ը, ԺԲ, ԻԶ 10, ԺԹ, Լ 9, ԼԳ 
6)+2×1+4×1փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, էճսո՜՞թՠջճչ ՠս էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵ-
ԾՈՒԹԻՒՆ՚ 20,4×14փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձ՚ 5՜—346՝, կզ՜ոզսձ՚ 
347՜—76՝փ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 26(5՜—346՝), 31(347՜—
76՝)փ ԿԱԶՄ՚ ժ՜ջկզջ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, 
՜ոպ՜շգ՚ թ՜խժ՜դճսխդ, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 9՜, 
223՜, 276՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚  ՝ճսո՜ժ՜ձ, ժՠձ՟՜ձ՜ժ՜ձ, 
ը՜մՠէճսդզսձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ կ՜ջ՟՜՞զջ, ժՠձ՟՜ձ՜՞զջփ 
Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպ, ժ՜ձ՜մ, ՟ՠխզձ, ճոժզ, կ՜ձ՜ճսղ՜-
ժ՜՞ճհձ, ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. 347—370 դՠջդՠջզ ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճսձ՜-
վճըճս՜թ: Կ՜ակզ իզկտգ ձճջճ՞ճս՜թ, ՠաջՠջգ՚ կ՜ղճս՜թ, Բ ՜ո-
պ՜շգ՚ ռՠռ՜ժՠջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 5՜—220՝ Եջ՜ձՠէճհձ Ն՜ձ՜հզ Աոճջճռ չ՜ջ-

՟՜յՠպզ Մՠժձճսդզսձ Յճչ՜ձճս ոջ՝ճհ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ 

Տՠո լՠշ. 1278, 279՜—435՜. 1/5՜—9՜փ 2. ՜/9՜—

121՜փ ՝/121՜—220՝փ 

Բ. 222՜—76՜ [Մ՜ոձ Հզձ ժպ՜ժ՜ջ՜ձզ] 

1. Յճչ՝. — Նը՟ջ. 222՜—4՜փ Գջտ. 224՝—54՝: Ոս-

ձզ. ՜. 224՜՝ Յճսէզ՜ձՠ՜ ՠյզոժճյճոզ Ախզժ՜շ-

ձ՜ռսճհ — Նղ՜ձ՜ժբ ՞զջտ ՠջ՜ձՠէճհո Յճ՝՜հ, ՠդբ իզձ-

՞ՠջճջ՟ բջ... 

2. Սզջ՜տ — Գէ. 254՝—5՜փ Գջտ. 255՜—76՜ (չջն. 

«Զզ ղ՜պ ՠսո տ՜ձ ա՜հո ժ՜ձ թ՜թժՠ՜է ըճջիճսջ՟տ ոը-

տ՜ձմՠէզտ, ազ ո՜ժ՜ս զձմ պՠո՜տ կՠտ զ ՞ճջթճռ ձճջ՜, 

յ՜ղպրձբզռ զսջճռ պճսՠ՜է բ զկ՜ոպճսդզսձ. ՠս Քջզո-

պճոզ վ՜շտ ՜ձաջ՜ս հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձ»)փ 

Գ. 276՜—303՝ Ահջզձ Աոպճսթճհ յ՜պ՜ոը՜ձզ 

զկ՜ոպճսդՠ՜ձ ոճսջ՝ ժջրձ՜սճջզ ՠս կզ՜հձ՜ժզռզ, ճջ 
բ Մ՜ժ՜ջ ժճմՠռՠ՜է, աճջ ՞ջճռ՟ էոՠո ճջյբոճսդզսձձ 
— Թ՜՞՜սճջՠ՜ռ յ՜ջոզռ ՜հջ ՝՜ջբ՝՜ջճհ... 

Դ. 303՝—18՝ Վ՜ջտ ՠջ՜ձՠէճհձ Աձպզ՞ճձՠ՜ ՠս 

աճս՞՜ժզռ ձճջ՜՚ Եյջ՜տոՠ՜ ՠս ՟ոպՠջ ձճջ՜՚ Եյ-
ջ՜տոբ, ճջ բզձ ՠջժզսխ՜թ Աոպճսթճհ — Յ՜սճսջո ե՜կ՜-

ձ՜ժ՜ռ ՝՜ջՠյ՜ղպ դ՜՞՜սճջզձ Թբճ՟ոջճոզ... 

Ըձ՟՜ջլ՜ժ ըկ՝՜՞ջճսդզսձ իկկպ. լՠշ. 3787, 526՜—

36՝ (թձդ. Հ. Աձ՜ոՠ՜ձ, «Հ՜հժ՜ժ՜ձ կ՜պՠձ՜՞զպճսդզսձ», ի. 

Ա, բն 931)փ 

Ե. 318՝—29՜ Թճսխդ ոզջճհ ՠս կզ՜՝՜ձճսդՠ՜ձ 

Մՠթզձ Կճոպ՜ձ՟զ՜ձճոզ ՠս ոջ՝ճհձ Սՠխ՝ՠոպջճոզ ՠս 
Տջ՟՜պ՜հ Հ՜հճռ ՜ջտ՜հզ ՠս ոջ՝ճհձ Գջզ՞ճջզ կՠջ Լճս-
ո՜սճջմզ — Կ՜կրտ ՠս ժ՜ջճխճսդՠ՜կ՝ Հրջ՚ ՜ձի՜ո, բ՜-

ժ՜ձզձ... 

Զ. 329՝—46՝ Եո` Յճչ՜ձբո ձըս՜ոպ ճ՞զ, 

Ոջ կ՜ժ՜ձճսձ Թճսէ՞ճսջ՜ձռզ, 

Կ՜կ՜ս զկճչ զ իճ՞ կպզ, 

Բ՜ձո եճխճչՠէ զձլ հզղՠէզ, 

Աոպ ժ՜ջծ՜՝՜ձ ի՜ս՜տՠռզ 



 

ՅԱջ՜ջ՜թճռձ Մճչոբոզ 

Մՠժձՠ՜է Վ՜ջ՟՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզ 

Ք՜խՠ՜է զ ի՜ջռձ իճ՞ՠէզ — 

Սժըոօխձ բ ոժզա՝ձ ըոժա՝՜ձ 

Աջ՜ջզմ Աոպճս՜թձ հ՜սզպՠ՜ձ...  

աԹճսէ՞ճսջ՜ձռզո կզղպ հզղՠռբտ ի՜հջ յ՜պճս՜-

ժ՜ձփ 

Է. 347՜—62՝ Ք՜ջճա Մՠթզ ճսջ՝՜դճսձ ո՞ճհ զ 

՝՜ձձ ՜շ՜տՠէճհձ Պճխճոզ, ճջ ՜ոբ. Եդբ Տբջ Յզոճսո զ 
՞զղՠջզձ, հճսջճսկ կ՜պձզսջ, բ՜շ ի՜ռ, ՞ճի՜ռ՜ս, 
ՠ՝ՠժ ՠպ ձճռ՜հ, ՠս ՜ոբ. Աշբտ, ՜հո բ կ՜ջկզձ 
զկ...՜ջ՜ջՠ՜է պՠ՜շձ Ղ՜ա՜ջճս ոջ՝՜ա՜ձ ժ՜դճխզ-
ժճոզ. (զ չՠջզձ էճսո՜ձռո ղխ՜՞ջճչ)  — Կ՜ձը՜ծ՜շճս-

դզսձտ կ՜ջ՞՜ջբզռձ, ճջ չ՜ոձ ժ՜կ՜սճջ ՠս ո՜ջո՜վՠէզ 

մ՜ջմ՜ջ՜ձ՜ռձ... 

Ը. 362՝—74՜ Ք՜ջճա Մՠթզ ճսջ՝՜դզձ զ ՝՜ձձ 

կ՜ջ՞՜ջբզձ Ան՝՜ժճսկ՜հ. Տբջ աէճսջ տճ էճս՜հ ՠս ՠջ-

ժՠ՜... — Զա՜ջիճսջՠէզ ՠս աո՜ջո՜վՠէզ ըճջիճսջ՟ ժ՜-

կ՜սճջ մ՜ջմ՜ջ՜ձ՜ռձ... 

Թ. 374՜՝ Ն՜ըՠջ՞՜ձ տ՜ջճազ — Ոչ Աոպճս՜թ 

հԱոպճսթճհ ՠս ձճջճ՞զմ...  

Ժ. 374՝—6՝ Ասջիձճսդզսձ, ճջ աժձզ տ՜ջճազձ ՜-

ոզ — Ասջիձճսդզսձ Հրջ, յ՜իյ՜ձճսդզսձ Ոջ՟ճհ... ՠս հ՜-

կՠձ՜հձ ե՜կճս ՠխզռզ զ չՠջ՜հ լՠա. ՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

221՝ (թ՜հջ՜ժ՜յ «Յճչ՜ձբո ՞ջմզռ ՝՜ձո ՠս զ 

՞ջՠ՜է ՞զջտո») Յճհե յ՜պճս՜ժ՜ձ ՠս ՞ճչՠէզ 

Մՠժձզմ ՞ճէճչ ո՜ դ՜ջ՞կ՜ձզ 

Յճի՜ձ ՞էճսը Ասՠպ՜ջ՜ձզ 

Ճ՜շո ՝՜ձզձ Քջզոպճոզփ 

Ոչ գձդՠջռճխտ ՞ջճհո ՝՜ձզ, 

Ոջ բ զձտձ ի՜կՠկ՜էզ 

Մ՜ջ՟ո ՜շձբ ՜շ՜տզձզ, 

Յճհո ՠս ի՜ս՜պ տջզոպճձբզփ 

Վ՜ՙհ ՠս ՠխճսժ ՜հո ՠխժՠէզ 

Գջՠէճհ ոճջ՜ մբզ ՜ջե՜ձզ, 

Ահէՠս ղձճջիրտձ Յզոճսոզ 

Լզ՜ժ՜պ՜ջ ՜ս՜ջպ ի՜ոզփ 

Աձհզղ՜մ՜ջ Տբջ ՝՜ջՠջ՜ջ, 

Ձը՞իՠո ակՠխո զկ մ՜ջ՜մ՜ջ, 

Գճջթտո զկ ՜ջ՜ջ աիճ՞զո ը՜ս՜ջ, 

Ի կբն ՜ղը՜ջիզո ՠո ՠկ ՞ճսկ՜ջփ 

Նկ՜ձՠռ՜հ ՠո ձ՜սճջ՟զ. 

Իձտձ ի՜ձ՜յ՜ա ՠջՠջկ՜ձզ 

Ոջյբո ձ՜սձ զ կբն թճչզ 

Ես պ՜պ՜ձՠ՜է ՜էՠժճթզփ 

Է՜ժ՜ձ էճհոձ ՜ղը՜ջիզ, 

Ոջ զ Հրջբ ձ՜ ՜շ՜տզ, 

Ըազկ ՜ձռ՜ձտձ ՜հէ մըհզղզ 

Ես զ հ՜սճսջձ ՟՜պ՜ոպ՜ձզփ 

Սճսջ՝ Տզջ՜կ՜հջ ՟ճս ոջ՝ճսիզ 

Բ՜ջՠըրոՠ՜ տճ Մզ՜թձզ 

Աձպՠո մ՜շձբ ՜հո ՠխժՠէզ 

Ի հ՜սճսջձ ՟՜պ՜ոպ՜ձզփ 

Գՠջզ ՠխ՜հ կՠխրտ մ՜ջզձ 

Ահէ ՜ջՠռզ ՠո ա՝՜ջզձ, 

Կՠ՜ձտո զկ ի՜ո՜ս Ծ(50) պ՜ջզձ 

Ոմ հզղՠռզ աօջձ զկ հՠպզձփ 

Ր՜կՠօտո ՜շ լՠա ՜խճսՠջո՜էզ 

Զլՠա ՜խ՜մՠկ ՜ջպ՜ոճս՜էզ, 

Ըակՠա հզղբտ հ՜խրդո ՝՜ջզ 

Մզդբ Քջզոպճո կՠա ճխճջկզփ 

Չ՜ջ դղձ՜կբձ ՠո հ՜խդՠռ՜հ, 

Մզջճհ ՜ղը՜ջիզո, ճջ ռ՜ձժ՜ռ՜հ 

Գ՜խպձզ ձՠպզս ՠո ըճռՠռ՜հ, 

Տճշ՜կ՝ կՠխ՜ռ գկպշձՠռ՜հփ 

Ի տբձ ըձ՟ջՠկտ Տբջ՟ ՜կՠձզ 

Մզնձճջ՟ճսդՠ՜կ՝ Աոպճս՜թ՜թձզ, 

Թճխ ակՠխո զկ ՜ձհզղՠէզ, 

Քճ ՜ձ՜մ՜շ ՟՜պ՜ոպ՜ձզփ 

Էզռ էճսոճհձ ՠո աջժՠռ՜հ, 

Խ՜ս՜ջ կՠխ՜ռ գձժխկՠռ՜հ, 

Աձտճսձ ճջ՟՜ձռ ՝՜եզձ ՠխ՜հ, 

Յ՜սզպՠձզռ ժՠձ՜ռձ ՠէ՜հփ 

Բ՜ձզս կզդբ էզձզկ ՜ջե՜ձ, 

Խճոպճչ՜ձզէ ակՠջ ՜ձռ՜ձ, 

Մ՜տճսջ ժ՜ջ՞զ ՠս ոջ՝ճսդՠ՜ձ 

Քճ ոճսջ՝ կ՜ջկձճհ՟ յ՜խճջ՟ճսդՠ՜ձ//(222՜)փ 

Աջ՟, ՜խ՜մՠկ ՠո ճխ՝՜էզ, 

Հճ՞ճռ ի՜ձՠկ ՜ջպ՜ոճս՜էզ, 

Մզդբ Քջզոպճո կՠա ճխճջկզ, 

Իսջ կզսո՜ձ՞՜կ ՟՜պ՜ոպ՜ձզփ 

Ն՜ը՜ի՜հջձ կՠջ ՜շ՜նզձ, 

Մՠխրտ կՠշ՜ս Ա՟՜կձ իզձ, 

Քջզոպճո ժ՜կ՜սձ ՠրժձ զ ը՜մզձ, 

Կՠ՜ձո յ՜ջ՞ՠսՠ՜ռ կՠա չՠջոպզձփ 

Սճոժ՜էզ օջձ ՜ի՜՞զձ 

Փճխձ ՞ճմբ Գ՜՝ջզբէզձ, 

Յ՜ջզձ կՠշՠ՜էտձ ՞ՠջՠակ՜ձզձ, 

Գ՜ձ ՜շ՜նզ տճ ՜պՠձզձփ 

Ես զ ոջ՝ճռ ՟՜ոձ ՠջ՜կզձ, 

Սջ՜դշզմ ժճս’ ՠէ՜ձՠձ 

Ես չՠջ՜ձ՜ձ հՠջժզձո չՠջզձ, 

Լձճսէ զ պՠխ ՜ձժՠ՜է ՟՜ոզձ. 

ս’ զո՜կ զ լՠա ոճսջ՝տ ՜կՠձ՜հձ, 

Ոջ ժճս ՝՜ակզտ ՜ն՜ժճխկՠ՜ձ, 

Եո կՠխ՜սճջո ՜ձր՞ձ՜ժ՜ձ 

Ես լՠջ պՠոճսձ ՜շձբտ ՜ջե՜ձփ 

Գճջթ կզ մճսձզկ ըոժզ ՝՜ջզ, 

Մՠխտո զկ ՝՜աճսկ ՜ձթչՠէզ, 



Ոջյբո ա՜ս՜աձ զ կբն թճչզ, 

Բ՜ակ՜յ՜պզժ ՜հէ ՜սՠէզփ 

Ր՜կՠ՜էո ՜շ լՠա ՜խ՜մՠռզ, 

Հ՜ջտ ՠս ՠջ՝՜ջտ զկ ոզջՠէզ, 

Աձպՠո մ՜շձբտ ՜հո ՠխժՠէզ, 

Աջե՜ձ ՜շձբտ կբժ Հ՜հջ կՠջզփ 

Եո ՠկ կՠխօտ էռՠ՜է իճ՞զ 

Մզպտո ռձճջբ ՜ղը՜ջիզ, 

Ի լՠա՜ձբ ՠո ըձ՟ջՠռզ 

Լզ ՝ՠջ՜ձճչ կՠժ Ոխճջկզփ 

Աջ՜ջմ՜՞ճջթ Աոպճս՜թձ Բ՜ձ 

Զլՠա յ՜իբ ՠս ՜ձո՜ո՜ձ, 

Իձտձ էզձզռզ լՠա յ՜ի՜յ՜ձ, 

Գջբ զ ՞զջո հճջ՟բ՞ջճսդՠ՜ձփ 

Լՠջճստ ՞դ՜թ ճխճջկ՜էզ, 

Ահէՠս յ՜պծ՜շ ՝՜ջՠ՜ռ ՝՜ձզ, 

Աոպճս՜թ լՠջ ժՠ՜ձտձ հՠջժ՜ջզ, 

Կջժձ՜յ՜պզժ ՜հէ ՜սՠէզփ 

Գէճսը ՜հո կՠջ Հ՜հճռ Մՠթզ 

Սճսջ՝ ՜դճշճհո Էնկզ՜թձզ 

Սջ՝՜ա՜ձ պՠ՜շձ Յ՜ժճ՝զ 

Հ՜հ՜ոպ՜ձ՜ռ ի՜հջ՜յՠպզփ 

Ի կՠջճսկ ՜հո ե՜կ՜ձ՜ժզ, 

Ես զ Պ՜ջոզռ դ՜՞՜սճջզ, 

Շ՜ի Այ՜ո ՜ձճսձ կՠթ ՜ջտ՜հզ, 

Ի Սյ՜ի՜ձ` Շրղ տ՜խ՜տզփ 

Ր՜՝ճսձ՜յՠպ կզ ՜հէ ժճմզ 

Ես ՜շ՜նձճջ՟ կՠջ ՜դճշզ, 

Դ՜սզդ ՜ձճսձ իՠա՜իճ՞զ//(222՝), 

Սճսջ՝ ՠս յ՜ջժՠղպ ՜շ՜տզձզփ 

Ք՜ձազ Ջճսխ՜հ ՜հո կՠջ պՠխզ, 

Գՠօխ՜տ՜խ՜տ ժճս’ ՜ձճս՜ձզ 

Ես ՜շ՜նձճջ՟ կՠջճսկ ՜ա՞զ, 

Աոպճս՜թ՜պճսջ կՠթ ըօն՜հզփ 

Սխՠ՜է ՝՜ձՠջո ղ՜ջ՜՟ջՠռզ 

Չգ ժ՜ջթՠկ, դբ լՠա ի՜ծճհ էզձզ, 

Ի դվ՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ Մՠթզ 

Հ՜ա՜ջ ի՜ջզսջ պ՜ոձուիզձ՞զ (1666)փ 

346՝ Ես ազո՚ ակՠխ՜սճջ Յճչի՜ձբոո հզղՠռբտ ՠս 

Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ, ճջ ՞ջՠռզ ոճսջ՝ ՞զջտո ՜հոփ 

1391 
Ժ Ո Ղ Ո Վ Ա Ծ Ո Յ  

 ՊԿԳ — 1414 

ԳՐԻՉ՚ Կզջ՜ժճոփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Սզկբճձ չջ՟.փ 
ԹԵՐԹ՚ 302+1 (ժջժ. 1). մ՞ջճս՜թ՚ 1՝՞փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԻԵ×12(ԺԷ 

10, ԻԵ 16)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, ՜ջՠսՠէհ՜ձփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 18,3×13,8փ 
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 28փ ԿԱԶՄ՚ ղ՜՞՜ձ՜-
ժ՜՞ճհձ, ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ղՠջ-
պ՜ա՜ջ՟ կՠպ՜տոփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 2՜, 10՜, 
198՜, 272՝փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚  ՝ճսո՜ժ՜ձ, կ՜ջ՟՜ժՠջյփ 
Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջ, կ՜ջ՟՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ոՠսփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ճ՜ղճ՛ռ, Մ՜ղպճ՛ռփ Ժ—ԺԱ 
՟՟.փ 1(Ա)+1(Բ), ոպ՜ռճս՜թ 1 դՠջդզ գձ՟է՜հձ՜ժզ ի՜պճսկզռ ՠս 
գձ՟ՠջժ՜հձ՜ժզ ՠաջ՜ի՜պճսկզռ Ա—ձ ղՠխ՜ժզ յ՜պշճս՜թփ Մ՜-
՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ՝ճէճջ՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ Աձգձդՠշձՠէզփ Եջՠսճսկ բ 
կզ՜հձ. Բ՜՚ (գձդՠջռճս՜՛թ) Ա Կճջձդ[՜ռսճռ]փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ճսձզ ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջփ Կ՜ակզ իզկտգ՚ 
կ՜ղճս՜թ, ռՠռ՜ժՠջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1՟—114՝, 115՝—97՜ Մՠժձճսդզսձ ոջ՝ճհ Ասՠ-

պ՜ջ՜ձզձ Տՠ՜շձ կՠջճհ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ, ճջ գոպ 
Յճչի՜ձձճս, ՜ջ՜ջՠ՜է Ն՜ձ՜հ չ՜ջ՟՜յՠպզ Աոճջսճհ 

Տՠո լՠշ. 1278, 279՜—435՜. 1/մզտփ 2. ՜/1՟—114՝փ 

՝/115՝—97՜փ 

Բ. 198՜—271՜ Ի պզՠաՠջ՜ժ՜ձ եճխճչճհձ 

ժ՜կո, ճջ ՠխՠս հ՜ոպճս՜թ՜յ՜ի տ՜խ՜տձ Կճոպ՜ձ՟-
զձճսյրէզո Յ՜հպձճսդզսձո Յճչի՜ձձճս գձժ՜էՠ՜է ՠ-
խՠս, ՜հէՠս ոճջզձ տձձճսդզսձձ, ճջ ՠխՠս հՠյզոժճյճ-
ո՜ռձ Կՠո՜ջ՜ լՠշձ ՜ջժ՜ջ՜ջ գձ՟ճսձՠէճսդՠ՜ձ ո-

ժզա՝ձ ՞ջճռո ՜ոպճս՜թ՜յոբջ ՜ջտՠյզոժճյճոձ Կճո-

պ՜ձ՟ձճսյրէոզ Թՠպ՜էզճո, ժ՜կօտձ ի՜ձճսջ եճ-

խուճհձ ա՜հո ՝՜ձտ//(200՝): Աձ՟ջբզ ՠջ՜ձՠէզ ՠյզո-

ժճյճոզձ Կՠո՜ջճս Կ՜յ՜՟ճչժ՜ռսճհ Հ՜կ՜շրպ պՠ-
ոճսդզսձ... 

Տՠո լՠշ. 1161, 79՝—168՝. Նը՟ջ./198՜—9՜փ 

Գէճսըտ/199՜—200՝փ Նՠջ՜թճսդզսձ/200՝—3՜փ ՜—

ի՝/203՜—70՝փ Յզղ. դջ՞կ./270՝—1՜փ 

Գ. 272՝—300՝ Տՠոճսդզսձ տձձճսդՠ՜կ՝ ՜խրդզռ 

ոճսջ՝ ՜սՠպ՜ջ՜ձմզձ Յճչի՜ձձճս զ ըձ՟ջճհ Սպՠ-
վ՜ձձճո չ՜ջ՟՜յՠպզ Յ՜ժճ՝ՠռսճհ զ պբջ Նՠջոեոբ 

՜ղ՜ժՠջպբ զսջ ՠս իճ՞ՠսճջ ճջ՟ՠժբ 

Տՠո լՠշ. 1161, 169՜—207՝. Նըջ՞./272՝—4՜ 

1/274՜—300՝փ Յզղ. իՠխ./300՝փ 

[Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձտ ԺԷ ՟., ձրպջ՞զջ] 
1. 301՜ [Հկ՜հ՜ժ՜ձ] — Յճջե՜կ ՜շ իզս՜ձ՟ձ 

կպ՜ձՠո զ հ՜ն ՟զձ ձզոպ ՠս ՜ն լՠշձ... 

2. 301՝ [Խջ՜պ] — Էջբռձ ճսձզ աժ՜ջ՞ իջըղպ՜-

ժզձ... 

3. 301՝ Գզջ կՠխւզ ՜ծկ՜ձ — Գջբ ՠս վ՜ժճս, ճջ 

պձ՜ջճսձ՟ ՠո ժՠձ՟՜ձզ ծ՜ձծճչ... (՟եճս՜ջգձդՠշձՠէզ 

5 պճխ)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

114՝ Զզ ՠո հՠպզձ ճսոճսկձ՜ոզջ՜ռ, կ՜ձ՜ս՜ձ՟ 

դ՜ջքկ՜ձ՜ռ, զ լՠշձ ՜ոպճս՜թ՜հզձ ոզջճհձ ՜խ՜մՠկ 

աի՜հջ՜յՠպո ՠս ատ՜ի՜ձ՜հո, ած՞ձ՜սճջո ՠս աչ՜ջ՟՜-



 

յՠպո կզ՜ձ՞՜կ՜հձ ՠս ա՝ճէճջ ճսըպ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռսճհ 

ՠս չՠջթ՜ձՠէ ա՞ՠխՠռժ՜ա՜ձ ՜ոպճս՜թ՜-

՝՜ձ//(115՜)՜ժ՜ձ ծ՜շզռո ՝՜ռ՜պիջճսդզսձ, հզղՠոնզտ 

ազո՚ ակՠխ՜յ՜ջպո՚ աԿզջ՜ժճո զ ՟ջյջճսդզսձ ժՠձ՜ռ: 

Ահէՠս ճջ հրջզձ՜ժ ՞թ՜՞ջճսդՠ՜ձ ՜շձճսռճստ ա՜ոպճս՜-

թ՜ըօո ծ՜շզռո կՠժձճսդզսձ կ՜խդՠոնզտ հճխճջկ՜թբձ 

Աոպճսթճհ ՜յջՠռճսռ՜ձՠէ ազո զ իջ՜իճո՜ձ ՞ՠպճռձ ՜-

իՠխ ՜սճսջձ ՜ջ՟՜ջ ի՜պճսռկ՜ձձ, հճջճսկ ոյ՜շձ՜ 

իճսջձ ՜ձղբն ՞ճսձ՜ժ զձլ կՠխ՜սճջզո ՠս կՠշՠ՜է իճ՞ճհո 

զկճհփ Ահէ ՜շգձդՠջ ՞ջՠոռՠձ ահզղ՜պ՜ժ ՝՜ձզռո ՜հոճ-

ռզժ ՜շ զ հզղ՜պ՜ժ զկճհ հճ՞ձ՜կՠխ ՜ձլզձո` Կզջ՜ժճ-

ոզոփ Իոժ ՠդբ ճտ ՜ջի՜կ՜ջՠէճչ ՜ձվճհդ ՜ջ՜ոռբ գձ՟ 

՜կՠձՠռճսձ ձ՜ պ՜ռբ ի՜կ՜ջ զ ՟՜պ՜ոպ՜ձզձ, հճջճռ 

ղ՜ի՜սճջ հզղ՜պ՜ժ՜ռ աջժՠ՜ռ ապ՜ջ՜կՠջեՠ՜է ՜ձլձ 

զկ զ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜է ժՠձ՜ռձփ Ահէՠս՚ Սկ՝՜պ Բ՜՞ջ՜պճս-

ձզ ՠս Մ՜ջՠկ Սզսձՠ՜ռ պզժզձ, ճջ ա՞զջո ոճսջ՝ո 

դ՜ջքկ՜ձՠէ իջ՜կ՜հՠռզձ, աձճհձ ի՜հռՠձ հզղՠէ, ՠս Տբջ 

Յզոճսո հզղճխ՜ռ՟ ճխճջկՠոռզ. ՜կբձ, ՜կբձփ Սճռ՜ձռ 

՝՜խլ՜ձ՜ռ ՠս ՠո իՠպՠսՠէճչ հՠպզձո զ ՝՜ձզռ ոյ՜ո՜-

սճջ՜ռ, կ՜ձ՜ս՜ձ՟ դբՠս պ՜շ՜յՠռ՜հ ՠո՚ Կզջ՜ժճոո ՠս 

՜խտ՜պ՜ռ՜հ զ ՞ճջթճռ ՝՜ջՠ՜ռ ՜հէՠս զ լՠջ ոճսջ՝ ՠս 

կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խօդո ՜յ՜սզձՠէճչ, ազ հ՜կբձ՜շ՜պ 

լջ՜յ՜ջ՞ՠս ղձճջիբձ ՜ջե՜ձ՜ոռճստ ՠս կՠտ կզնձճջ՟ճս-

դՠ՜կ՝ լՠջ՜զձ ՝՜ջբկզպ ըճջ՜ի՜շ՜մ հզղկ՜կ՝՟ գձ-

՟՜շ՜ն՜ո՜ռՠ՜էոձ ՠս ձճհձ զձտձ հզղճխ՜ռ՟ վճը՜՟՜ջ-

լբփ 

182՝ Զպճշձ՜ժ՜յՠ՜էո ՠս զ ոպճջ ՠս տ՜ջղՠ՜էո 

կպօտ աԿզջ՜ժճո ոճսպ՜ձճսձ ժջօձ՜սճջ, ճջ ՜կ՜մՠկ հզ-

ղՠէ ազո ժջօձ՜սճջ, ոյ՜ո՜սճջ ՝՜ձզ ՠս ՞թճխ պ՜շզո, 

հզղՠոռՠո ՜ձկճշ՜ռ, ճչ յ՜պճս՜ժ՜ձ ՠխ՝՜հջ զ յ՜պ՜-

իՠէ ոճջզձ, ձ՜ՠս աթձօխոձ կՠջ ՠս աՠխ՝՜ջոձ, ճջ ՝՜ձզձ 

ՠձ յ՜պծ՜շ թձըձ՟ՠ՜ձ ՠջժ՜կ՝ իճ՞ՠսճջ ՠս գոպ ձՠջ-

կ՜ջկձճհ ՜շդճխ՜ռ չղպ՜ղ՜պ ժՠձռ՜խճհո ՠս հզղճխ՜ռ՟ 

ՠս հզղՠռՠէճռո ՜շի՜ո՜ջ՜ժ ճխճջկՠոռզ. ՜կբձփ 

200՝ Ոչ ոճսջ՝ ի՜հջ, հճջե՜կ յ՜պ՜իզո ՜հո ՜ո-

պճս՜թ՜հ՜հպձճսդՠ՜ձո ապՠձմօխ ոկզձ կ՜ձ՜ս՜ձ՟ դբ 

ՠս աթջճխ՚ Կզջ՜ժճո կՠխո՜յ՜ջպ, ըճջ՜ի՜շ՜մ հզղՠ՜ 

զ Տբջ, ՠս Աոպճս՜թ լՠա. ՜կբձփ 

207՝ ԶԿզջ՜ժճո հզղՠ՜փ 

271՜ Ն՜ՠս ապ՜շ՜պզյ ոճջզձ, ապ՜ջպ՜կո զ 

ոյ՜ո՜սճջ՜ռ ՝՜ձզ՚ աԿզջ՜ժճո կՠխո՜կ՜ժ՜ջ՟ ՜ձլձ, 

կ՜խդՠկ, հզղկ՜ձ ՜ջե՜ձզո ՞ճէճհ զ ՝՜ջբկզպ չՠջթ՜ձճ-

խ՜ռ՟ զ Քջզոպճո ՠս ըճղճջճսդՠ՜ձո ՠս ձջ՝՜ժ՜թ՜ձ 

՞թզո մկՠխ՜՟ջՠէ, ազ բ ճջ չ՜ոձ հճհե ղպ՜յ ՞ճէճհ ՠս բ, 

ազ զ կՠթճսդՠ՜ձ ե՜կ՜ձ՜ժզո ճսո՜հ, ազ ՠշ՜վ՜վ՜ք 

ոզջճչ ժ՜կբզ աժ՜պ՜ջճսկձ ՠս ա՜չ՜ջպճսկձ ոճսջ՝ 

պՠոէՠ՜ձո ՞ջՠէճչ պՠո՜ձՠէ, տ՜ձազ տճսձ կ՜իճսձ ՠս 

տձձճսդզսձ ՟՜պ՜սճջզձ պ՜ջ՜ժճսոՠռճհռ ազո, կզ կՠխ՜-

՟ջզտփ 

271՝ Փ՜շտ... Աջ՟, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ՜ոպճս՜թ՜հզձ 

՞՜ձլճսռո չ՜հՠէՠէճչ ժ՜կ ՝ՠխկձ՜սճջ՜՝՜ջ յպխ՜՝ՠ-

ջՠէճչ ա՜կՠձ՜հձ ՞ճչճսդՠ՜ձռձ ՜ջե՜ձ՜սճջձ ՠս այ՜հ-

թ՜շ ն՜իձ ի՜ս՜պճյ ՠս ա՜ձ՟ջ՟ճսՠէզ Սզսձՠժՠռճհ՚ աՍզ-

կբճձ չ՜ջ՟՜յՠպձ հ՜խօդո հզղՠոնզտ, ճջ ՠշ՜վ՜վ՜ք 

ոզջճչ ժ՜կՠծ՜ս հզղ՜պ՜ժ կ՜ձժ՜ձռ ՠժՠխՠռճհ դճխճսէ 

ՠս եջ՜ն՜ձ գձդՠջռճխ՜ռ ճսոճսկձ՜ոզջ՜ռ: Ես զձտձ հ՜ո-

պՠ՜ռո ՠէ՜ձՠէճհ ազսջ չ՜ոպ՜ժո զսջճհ ՝՜ջճսդՠ՜ձձ ՜-

խՠջո ՠս գձձ՜շ՜նզ ծղկ՜ջզպ չ՜ջ՟՜յՠպզձ ՠս ժճսո՜-

թզձ դ՜՞՜սճջզձ Քջզոպճոզ կ՜պճսռ՜ձզռբ ՠս ՜ձ՟ 

ի՜ձ՞զռբ, ճսջ Վՠջզձձ Եջճսո՜խեկ բ ՠս ՜ձծ՜շ ը՜խ՜-

խճսդզսձձ, ճսջ եճխճչտ ոջ՝ճռձ ՠձ ՠս ՜ջ՟՜ջճռձ ՝ձ՜-

ժճսդզսձտ: Վ՜ոձ ճջճհ ՜կՠձ՜հձ չ՜ջե՜յՠպտ ՠս ճջտ զ 

չ՜ջեզ յ՜ջ՜յզտ ՜կՠձՠտՠ՜ձ կզ՜՝՜ձ ՜ո՜ոռճստ. 

Աոպճս՜թ ճխճջկզ Սզկբճձ չ՜ջ՟՜յՠպզձ: Յճջե՜կ զ 

կբն ՞զղՠջզ ՝՜ջ՝՜շ էզձզ ՜ձկ՜ի Փՠո՜հզձ, զսխ է՜յ-

պՠջ՜ռ ձճջ՜ կզ յ՜ժ[՜ո]ՠոռզ ՠս լբդ ն՜իզ ձճջ՜ կզ 

ձճս՜աՠոռզ ՠս էճհո ծջ՜՞զ ձճջ՜ կզ ՜խ՜ս[պ]ՠոռզ, ՜հէ 

աճս՜ջդ՜ոռզ, յ՜հթ՜շ՜ոռզ, չ՜հՠէջ՜ոռզ, ծ՜շ՜՞՜հ-

դՠոռզ, գձ՟ Յզոճսոզ վ՜հէՠոռզ, հ՜ն՜ժճխկՠ՜ձձ ՟՜ոՠո-

ռզ, ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՝՜ջ՝՜շճչձ րջիձՠոռզ. Ծ՜շ՜ ՝՜ջզ 

ՠս ի՜ս՜պ՜ջզկ ժճմՠոռզ, զ ՞ՠջ՜ժ՜հզռձ ժ՜հ՜ձոձ ե՜-

կ՜ձՠոռզ, ՠ՜սդձ՜ոպՠխՠ՜ձ ըճջ՜ձ՜ռձ, ՜ձդ՜շ՜կ յ-

ո՜ժ՜ռձ ՠս էճսոՠխբձ հ՜ջժ՜ռձ ՜ջե՜ձ՜ոռզ, հ՜ձկ՜ի ՜-

շ՜՞՜ոպզձ ՝՜ակՠոռզ, ՜ձ՜յ՜ժ՜ձ ի՜ջո՜ձՠ՜ռձ 

յ՜պկճսծ՜ձ՜սձ ա՜ջ՟՜ջՠոռզ ՠս գձ՟ ոճսջ՝ չ՜ջ՟՜-

յՠպ՜ռձ յո՜ժՠոռզ //(272՜)փ 

Ի դվզձ Հ՜հճռ Պ ՠս ԿԳ(1414) ՞ջՠռ՜ս լՠշ՜կ՝ 

հճ՞ձ՜կՠխ ՠս ՜ըկ՜ջ ՠս ՜ձ՜ջիՠոպ ՞ջմզ՚ ոճսպ՜ձճսձ 

Կզջ՜ժճոզ, ճջ ՜կ՜մՠկ հզղՠէ ազո ժջօձ[՜ս]ճջ, տ՜ձազ 

՜խտ՜պ ՠկ զ ՝՜ջՠ՜ռ ՠս ՜շ՜սՠէ վ՜ջդ՜կ զ մ՜ջՠ՜ռ: 

Զ՝՜ջՠ՜ռ պճսճխձ ՠս ա՝՜ջՠջ՜ջձ Աոպճս՜թ ՠս ալՠա 

ոճսջ՝ ջ՜՝ճսձզտ ՠս չ՜ջե՜յՠպտ ՠս կ՜ձժճսձտ ՠժՠխՠ-

ռճհ ազո ապ՜ջ՜ժ՜ռՠ՜էո զ ՝՜ջՠ՜ռ ՠս ապճշձ՜ժ՜յՠ-

՜էո կՠխրտ, ՜խ՜մՠկ ալՠա հզղկ՜ձ ՜ջե՜ձզ ՜շձբտ ազո 

ՠս աթձօխոձ զկ ՠս աՠջ՜ըպ՜սճջ աիճ՞ՠսճջ ջ՜՝ճսձզձ 

զկ՚ աՆՠջոբո չ՜ջ՟՜յՠպձ ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ հզղՠ-

էճռ՟ ՠս հզղՠռճխ՜ռ՟ ի՜ո՜ջ՜ժ ճխճջկՠոռզ Քջզոպճո 

Աոպճս՜թ հզսջ կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էոպՠ՜ձ, ճսջ ՝՜ձտձ ո-

յ՜շզ ՠս ՞ճջթտձ դ՜՞՜սճջբ. ՜կբձփ Ահէ, ՟՜ջլՠ՜է, ժջ-

ժզձ ՜խ՜մՠկ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ աճսոճսկձ՜ոբջտ՟ ՠս աՠշ՜-

վ՜վ՜ք գձդՠջռճխտ՟, ճջ չ՜ոձ ճսխխ՜վ՜շճսդՠ՜ձ ի՜-

ս՜պճհ ՠս եճխճչջ՟ՠ՜ձ ի՜ս՜պ՜ռՠէճռ ժ՜հտ զն՜ձ ՠս 

հ՜ղը՜պ՜ձո իճ՞ՠսճջ կձ՜ռ՜ժ՜ձ ՞՜ձլճսռձ, ազո՚ 

աԿզջ՜ժճո ՜խտ՜պ՜ռՠ՜էո զ ՝՜ջՠ՜ռ ՠս 

ճսձ՜հձ՜ռՠ՜էո հ՜կՠձ՜հձ ՜շ՜տզձճսդՠ՜ձռ ՞ճջթճռ, 

հճջե՜կ գձդՠշձճստ, հզղկ՜ձ ՜ջե՜ձզո ՜շձբտ ազո հօջձ 

՜ի՜՞զձ զ լՠջ ոջ՝՜վ՜հէ ՠս կՠխո՜տ՜սզմ ՜խօդ՟ լՠջ 

հճսոճչ ՜յ՜սզձՠ՜է ժ՜կ հ՜հձե՜կ ՠս ՟ճստ զ ՞՜էոպՠ՜ձ 



՜ձկ՜ի Փՠո՜հզձ. Ծ՜շ՜ ՝՜ջզ ՠս ի՜ս՜պ[՜ջ]զկ ժճմՠո-

ռզտ, ճջ բ րջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ 

300՝ Զչՠջնզձո զ թձճսձ՟ո ՠժՠխՠռճհ, աչՠջն՜ռՠ-

՜էո հ՜կՠձ՜հձ ՝՜ջՠ՜ռ պՠո՜ժ՜ձ՜ռ ՠս ՞ճջթճռ, ա՞թրխ 

չՠջնզձ ՝՜ձզռ ՠս ՞ճջթճռ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ ՜սՠպ՜ջ՜ձ-

մզ զ դճսզո ՊԿԵ(1416), աՍզկբճձ չ՜ջ՟՜յՠպ յ՜ջպ՜-

ժ՜ձ ՝զսջ տ՜ձտ՜ջճհ հզղՠոնզտ ոջպզ հօե՜ջճսդՠ՜կ՝ զ 

կ՜տջ՜վ՜հէ ՜խօդո լՠջ ՝՜ջՠըօոճսդՠ՜կ՝ կ՜տջՠռՠէճհ 

ՠս ոզջՠէզ ՜ղ՜ժՠջպզձ` Յճի՜ձձճս, ՠս Աոպճս՜թ ալՠա 

հզղբ. ՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 1՜ Իձձ ի՜ջզսջ Հ՜հճռ դվ՜ժ՜ձձ ԿԶ դզսձ հ՜-

սՠէկ՜ձ՜հ (1517)փ 

2. 1՟ (ԺԸ ՟.) Մՠժձճսդզսձ ոջ՝ճհ Ասՠպ՜ջ՜ձզ պՠ-

՜շձ կՠջճհ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ, ճջ գոպ Յճչի՜ձձճս ՜-

ջ՜ջՠ՜է զ Ն՜ձ՜հ չ՜ջ՟՜յՠպբ Աոճջճռ ՠս Յ՜հպձճս-

դՠ՜ձձ ՠս բջ Ըձ՟ ՠխ՝՜յջոզձ ՠս Լ՜կ՝ջօձ՜ռսճհձ դ՜ջ՞-

կ՜ձՠ՜է ՠս բջ Ըձ՟ ՠխ՝՜հջոձ կՠժձՠ՜է ոպ՜ռ՜հ զձլ հզ-

ղ՜պ՜ժ ՠս զ չ՜ՠէո զկ ՠս զկճռձ, ըձ՟ջՠկ զ ի՜ձ՟զյճ-

խ՜ռ՟ հզղՠէ ազո, ճջ ՠկ թ՜շ՜հ իՠջ ՠս ՝ձզժ կզ՜՝՜ձ 

Սջ՝ճհ Էնկզ՜թձզ, Ռբդբճո չ՜ջ՟՜յՠպփ 

3. 296՝ (Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո ԺԸ ՟.) Վ՜հ պ՜շ՜-

յՠ՜է ՜ձլզձ զկճհ` ՜ըկ՜ջ Մըզդ՜ջզ, ճջ ըձ՟զջ ժ՜հ 

զձլ ՝զսջ տ՜ձտ՜ջճհ ՠս ՠո մճսձզկ ժղզսշ կզ ճսձժճհփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 10՝ Ռբդբճո չ՜ջ՟՜յՠպփ 301՝ (Աձ-

գձդՠշձՠէզ)փ 

1392 
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ԳՐԻՉ, ՍՏԱՑՈՂ՚ Յ՜ժճ՝ ՜՝խ. (203՜—5՝)փ 
ԹԵՐԹ՚ 208. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—2՝, 118՝, 185՝, 206՜—8՝փ 

ՊՐԱԿ՚ 2×1+Ա—Ի×12 (Ժ, ԺԳ 8, ԺԴ 11, ԺԷ, ԺԸ 6, ԺԹ 5, Ի 
4)+2×1փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, էճսո՜՞թՠջճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 14×10փ ԳՐՈՒ-
ԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջ՚ 3՜—202՝, ձրպջ՞զջ՚ 203՜—5՝փ 
ՏՈՂ՚ 20փ ԿԱԶՄ՚ ժ՜ջկզջ, ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, 
՜ոպ՜շգ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժպ՜ս, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ ՊԱՀ-
ՊԱՆԱԿ՚ 1, դճսխդփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 3՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚  ՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ՠջժջ՜մ՜-
վ՜ժ՜ձ, դշմձ՜՞զջ, ՝ճսո՜ժ՜ձ, լժձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, 
ժ՜ձ՜մ, ժ՜յճհպ, ոՠսփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ճսձզ ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ 
տՠջթճս՜թ, ռՠռ՜ժՠջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 3՜—48՝ Ա. Յճչի՜ձձճս Ոջճպձՠռսճհ, [«Մ՜պ-

դբճո չ՜ջ՟՜յՠպզձ», լՠշ. 1358, 1՞] պզՠաՠջ՜էճհո 
ջ՜՝ճսձ՜յՠպզձ ՜ջ՜ջՠ՜է աՏՠոճսդզսձ ՜սՠպ՜ջ՜-
ձ՜ժ՜ձ ՝՜ձզձ, աճջ ՜ոբ Յճչի՜ձձբո. Ի ոժա՝՜ձբ բջ 
Բ՜ձձ ՠս Բ՜ձձ — Կ՜ի՜սճջզկ, ճչ ժ՜ծ՜շտ էճսոՠջ՜-

կզռ... ՝՜հռ չ՜ոձ ՜սճսջո յ՜պղ՜ծզ ՜հոտ՜ձ ՝՜ս՜ժ՜ձ 

էզռզփ 

Բ. 48՝—135՝ Բ. [Աո՜ռճ՜սթտ ձճջզձ Յճչի՜ձձճս 

Ոջճպձՠռսճհ զ ՝՜ձձ.] Ի ոժա՝՜ձբ Տբջ աՠջժզջ ի՜ո-
պ՜պՠռՠջ ՠս ՞ճջթտ լՠշ՜ռ տճռ ՠջժզձտ ՠձ — Ահէ, ձ՜ը-

տ՜ձ զ կպ՜ձՠէ զ կՠժձճսդզսձ ՝՜ձզո... 

118՜ (Գջմզռ) «Չբ յ՜ժ՜ո ՜հո դճսխդո»: 

Գ. 136՜—85՜ [Ք՜ջճատ Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհ] 

1. 136՜—44՜ Գ. [Ք՜ջճա հ՜հէկբ] Վ՜ոձ յ՜իճռ 

զ ՝՜ձձ Ղճսժ՜հ, աճջ ՜ոբ. Պ՜իՠ՜է Յզոճսոզ ատ՜շ՜-
ոճսձ պզս (Ձկՠշ՜ձ ԻԲ) — Վ՜ջ՟՜յՠպտ ՜ոՠձ, դբ. 

Ակՠձ՜հձ կՠխտ... 

2. 145՜—9՝ Դ. Նճջզձ Գջզ՞ճջզ տ՜ջճա Վ՜ոձ 

յ՜իճռձ զ ՝՜ձ, ճջ ՜ոբ. Աղը՜ջի ՜ձռ՜ձբ ՠս ռ՜ձ-

ժճսդզսձ (Ձկՠշ՜ձ ՀԲ) — Վ՜ջ՟՜յՠպտ ՜ոՠձ, ՠդբ. 

Նզսդ՜ժ՜ձ ժՠ՜ձտ... 

3. 150՜—61՝ Ե. Ք՜ջճա Մՠթզ ճսջ՝՜դզձ ոճսք, զ 

՝՜ձ Պրխճոզ ՜շ՜տՠէճհձ Կպ՜ժ հՠպ կ՜իճս ի՜ոպ՜-
պճսձ բ (Ձկՠշ՜ձ ՃԻԹ) — Սճչճջճսդզսձ բ կ՜ջ՟ժ՜ձ 

հճջե՜կ կՠշ՜ձզ ճտ... 

4. 161՝—9՝ Զ. Ք՜ջճա, Տբջ կՠջ Յզոճսո Քջզոպճո 

՜ոբ. Ոմ ճտ ՠէ հՠջժզձո — Կ՜կզձ ի՜ջռ՜ձՠէ, դբ. Զզ՜՛ջ՟ 

՟ճս կ՜ջ՟ ՞ճէճչ... 

5. 169՝—79՝ Է. [Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհ] Ք՜ջճա, 

ճջ ՜ոբ. Եո ՠկ իճչզսձ տ՜ն — Բ՜ակ՜ա՜ձ ՠս հճ՞ձ՜՟զ-

կզ րջզձ՜ժ՜ս ՠռճհռ... 

6. 179՝—85՜ Ը. Ք՜ջճա չ՜ոձ ճխճջկճսդՠ՜ձ. Ե-

ջ՜ձզ ճխճջկ՜թ՜ռ, ազ ձճտ՜ ճխճջկճսդզսձ ՞պռՠձ — 

Չզտ զձմ ՜շ՜տզձճսդզսձտ... 

Դ. 186՝—8՜ Թ. Ախՠջո Եսդ՜խՠ՜հ, ճջ բ Բ՜ձ 

ըջ՜պ՜ժ՜ձ — Ակՠձ՜հձ զջզտ, ՜կՠձ՜հձ ճսջբտ... 

Ե. 188՝—93՝ Ժ. Սՠսՠջզ՜ձճոզ ՠյզոժճյճոզ ՜-

ո՜ռՠ՜է հԱսՠպ՜ջ՜ձզձ կՠժձճսդՠձբձ — [Բ՜ձ.] Ահջ կզ 

զն՜ձբջ հԵջճսո՜խՠկբ... [Մՠժձ] Աջ՟, հճջե՜կ ՜ջ՜ջ Աո-

պճս՜թ աՠջժզձ... 

Զ. 193՝—204՝ ԺԱ. Եջ՜ձՠէճհձ Ս՜ջ՞ոզ Շձճջի՜-

էզռ չ՜ջ՟՜յՠպզ ՜ո՜ռՠ՜է Խջ՜պ իճ՞ՠսճջ չ՜ոձ 
ի՜ս՜պճհ — Ես ՜ջ՟, տձձՠոռճստ ՠխ՝՜ջտ, ազձմ ՠձ ի՜-

ս՜պտձ... 

— 250՜՝ Ց՜ձժ ՞էըճռ ՜հոջ կ՜պՠձզո — Ն՜ը՚ 

Աո՜ռճս՜թտ Յճչի՜ձձճս Ոջճպձՠռսճհձ... ԺԱ Եջ՜ձՠ-

էճհձ Ս՜ջ՞ոզ Շձճջի՜էզռ չ՜ջ՟՜յՠպզ ՜ո՜ռՠ՜է Խ-

ջ՜պ իճ՞ՠսճջ չ՜ոձ ի՜ս՜պճհփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

204՝ Յզղՠ՜ Քջզոպճո Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜շ՜պզս 

՞դճսդՠ՜կ՝ տճչ հ՜սճսջձ ՜ձՠջՠժզ ա՝՜ակ՜կՠխ` Յ՜ժճ՝ 



 

՜՝ՠխ՜հո, ճջ ոպ՜ռ՜հ աո՜ ՠս ձճջճ՞ՠռզ զ դճս՜ժ՜ձճս-

դՠ՜ձո կՠջճսկ ՌՃՁԱ կզ՜ժզ (1732), ՠս զ ի՜հջ՜յՠ-

պճսդՠ՜ձ կՠջճհո ՜ա՞զ պՠ՜շձ Ա՝ջ՜ի՜կճս ՜շ՜տզ-

ձ՜ա՜ջ՟զ, ճջ զ Սճսջ՝ Էնկզ՜թզձ, հՠջժզջո Պ՜ջոզռ ՠս 

զ ՞ՠօխ՜տ՜խ՜տզո Նճջ Ջճսխ՜հճսկ, ՜շ ե՜կ՜ձ՜ժ՜ս 

պՠոմճհ ոկզձ՚ պՠ՜շձ Աոպճս՜թ՜պջճհ ՞զպձ՜ժ՜ձզ, 

գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սջ՝ճհ չ՜ձզռո Ակՠձ՜վջժմզփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 185՜ Աջտ՜հճսդզսձձփ 
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ԹԵՐԹ՚ 170. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—2՜փ ՊՐԱԿ՚ 12×1+Ա—ԺԳ×12 (Ա 
10, ԺԳ 11)+5×1փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, էճսո՜՞թՠջճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 
15×9,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 22փ ԿԱԶՄ՚ 
ժ՜ջկզջ, ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ 
՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժպ՜ս, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 3՜, 13՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջփ 
Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ոՠսփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճսփ Թ—Ժ 
՟՟.փ 1(Ա)+1(Բ), ոպ՜ռճս՜թ 1/2 դՠջդզ գձ՟է՜հձ՜ժզ ՠս գձ՟ՠջժ՜հ-
ձ՜ժզ ի՜պճսկզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ՝ճէճջ՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ Ի 
ոպճջզձ էճսո՜ձռո ի՜կ՜՝՜ջ՝՜շ: Կ՜ջ՟՜է՚ Ա՝—Բ՝—Բ՜—Ա՜ 
«///ռ՜կ՜տ դճխզձ ա՜կՠձ՜հձ... զնճսռզձ կ՜իծ՜ստձ ի՜ձ///» (Ե 
11—19)փ  

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. պՠխ—պՠխ ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճսձ՜վճըճ-
ս՜թ, ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջ, 165 ՠս 166—ջ՟ դՠջդՠջգ տ՜հտ՜հճս՜թ, ՜-
ջ՜ձտզռ դխդՠջ կժջ՜պճս՜թ: Կ՜ակզ ը՜մգ գձժ՜թ, ժ՜ղզձ դՠ-
դՠս՜ժզ կ՜ղճս՜թ, Բ վՠխժգ՚ տՠջթճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 13՜—145՜ Յճի՜ձձճս Ոջճպձՠռճհ [«Մ՜պդբ-

ճո չ՜ջ՟՜յՠպզո», լՠշ. 1358, 1՞] պզՠաՠջ՜էճհո 
ջ՜՝ճսձ՜յՠպզ, ՜ջ՜ջՠ՜է ՝՜ձ հԱսՠպ՜ջ՜ձզձ Յճ-
ի՜ձձճս, ճջ ՜ոբ. Ի ոժա՝՜ձբ բջ Բ՜ձձ ՠս Բ՜ձձ բջ ՜շ 
Աոպճս՜թ — Կ՜ի՜սճջզկ ճչ ժ՜ծ՜շտ էճսոՠջ՜կզռ... հ՜-

պճսժ ՜ձճս՜կ՝ զսջճչփ Ես Քջզոպճոզ Աոպճսթճհձ կՠջճհ 

վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձ (ժջժ. 3՜—12՝. 

«...ՠջժջճջ՟՚ ազ յ՜պ՜ջ՜՞ՠէզ բ ՞՜շձ ՠս Տբջ կՠջ 

չ՜ոձ կՠջ///» ղ՜ջ. մզտ)փ 

34 (Գջմզռ) «Ոչ, չ՜ոձ իՠջլճս՜թճհձ մ՜ջզձ Բ՜ոզէզ-

՟ՠ՜», 126՜ (զ ոպճջզձ էճսո՜ձռո) «Տՠո, ճչ ՠխ՝՜հջ, զձմյՠո 

չ՜հ ժճս պ՜հ ՜հձ ՜ա՞զձ, ճջ նճսջ ժճս ը՜շձբ գձ՟ ՝՜ե՜-

ժզձ»փ 

Գէը՜ժ՜ջ՞ճս՜թ Ա—ԻԳփ Վՠջնճսկ. 

— 144՝ [Ի էջճսկձ ՞ջճռո բ գոպ ճծ ժ՜ջ՞զ հզղ՜-

պ՜ժ՜ջ՜ձո (իՠխզձ՜ժզ) — Ոջ ՠս ՜հո պՠոմճսդՠ՜ձ 

՝՜ձ գձ՟ ձ՜ը՜ո՜ռՠ՜է Մՠժձճսդՠ՜ձձ ճջ գոպ Ղճսժ՜-

ոճս Ասՠպ՜ջ՜ձզձ ՠջզռզ ՠս զ՝ջՠս աժջժզձ էճկ՜հո ՜հ-

ջճհձ գձթ՜հՠոռզ լՠջ կՠթ՜ձլձճսդՠ՜ձռ՟փ Աջ՟, ո՜ բ 

կ՜ոձ զձմ ՜ղը՜պճսդՠձբ չ՜ջե՜յՠպզձ զկճհ Գջզ՞ճջզ 

Մՠթզ ՠս կ՜ոձ զձմ զ տջպ՜ձռ ի՜ջռձ ՠս ՝ճէճջձ զոժ ՜-

շ՜պ՜լզջձ Տՠ՜շձբ: Զճջ ՠս հճհե ՜ղը՜պճսդՠ՜կ՝ ի՜-

ս՜տՠռզ զ կզ չ՜հջ ՜շ զ ՟զսջ՜ի՜ոճսդզսձ//(145՜) 

կ՜ձժ՜ռ՟ ձճջ թձՠէճռ ՠժՠխՠռՠ՜ռ՟ Հ՜հ՜ոպ՜ձՠ՜ռ, 

աճջ ՠս ի՜հռՠկ ՠջժջ՜կ՜թ ՟զկօտ ճչ ՟՜ոտ էճսո՜վ՜հ-

էզռ, ճջտ յ՜պ՜իզտ հ՜հոկ ՜ոպճս՜թ՜ծՠկ ՜ձ՟՜ոպ՜-

ձզո հզղՠոնզտ ա՜ձյզպ՜ձո զ ՝ձ՜սո ահճ՞ձ՜կՠխ հ՜ձլ-

ձո՚ աՄ՜դբճոո, ոյ՜ո՜սճջ ՝՜ձզ. ՠս աչ՜ջե՜յՠպձ զկ՚ 

աՄՠթձ Գջզ՞ճջ ՠս ակզսո Գջզ՞ճջ ջ՜՝ճսձզ ա՜ա՞՜ժ՜ձձ 

զկ, աըձ՟ջճխ ՜հոկ ՜ղը՜պ՜ձ՜ռ ՠս աո՜ժ՜ս թջզժո 

ճսխխճսդՠ՜կ՝ գձդՠջնզտ ՠս այ՜ժ՜ոձ ճսխխՠռբտ ՠս ա՜-

սՠէճջ՟ձ ժղշՠէ յ՜ջպզտ ՠս յ՜ժ՜ոճսդՠ՜ձձ ձՠջՠռբտ: 

Զզ ճմ դբ էզ՜յբո ՞ջՠ՜է բ ՜ոպ ՜հէ ՜հո ՞էը՜սճջ ՝՜ձզռ 

ՠխՠս Լճսթճսկձ ՠս ճջտ յզպճհ ՠձ կՠթզ ՜ղը՜պճսդՠ՜ձձ, 

զոժ ա՜հէ կ՜ոձ՜սճջձ, ՠդբ ժ՜կզտ զ կՠթ ՜ձ՟ջ ՞պնզտ 

ճջյբո ՝ճէճջձ բ կ՜ժ՜՞ջՠ՜էփ Դ՜ջլՠ՜է, ՜խ՜մՠկ աո՜-

ժ՜ս հզղ՜պ՜ժզժո ՞թՠէ զ չՠջնտո ՞ջճռ ճջտ ՞՜խ՜վ՜-

ջբտ, ազ ՠս ՟ճստ ՞ջՠ՜է էզնզտ զ ՞զջձ ժՠձ՜ռ ՠս ճջտ 

՝՜շձ՜ձ դճխռզ ձկ՜ գոպ ՞ճջթճռ զսջճռ, ՝՜հռ ոը՜է՜-

ձ՜ռ դճխճսդզսձ ի՜հռՠկ, ազ ՜հձտ՜ձ ժ՜ջ՜ռզ ՠս Քջզո-

պճոզ կ՜ջ՟՜ոզջզ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ 

Բ. 145՝—51՝ Եո՜հզձ ի՜ղպՠ՜է ՠկ գձ՟ տՠա պ՜-

շ՜յՠ՜է՟ ՠս ը՜խ՟ՠ՜է՟ զ ՟բկո ՠժՠխՠռճհ ՠս չ՜ոձ 
կ՜ջպզջճո՜ռ ՠս ըձ՟ջՠէճհ աՏբջ Աոպճս՜թ, ի՜կ՜ջտձ 
բ Ք՜խճս՜թճհձ. ղ՜՝՜դզ օջզ պօձզձ Յճչի՜ձձճս տ՜-

ջճափ Յ՜հէկբ, Վ՜ոձ չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ՜ձ ՠս ճխճջկճս-
դՠ՜ձ զ ՝՜ձ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ. Աի՜ ՠէ ոՠջկձ՜ի՜ձ 
ոՠջկ՜ձՠէ (Ձկՠշ՜ձ ՁԳ) — Ն՜ը ըձ՟ջՠէզ բ, դբ չ՜ոձ 

ազձմ յ՜պծ՜շզ Քջզոպճո ՜շ՜ժօտ ըօոբջ... 

Գ. 151՝—9՜ Դ՜ջլՠ՜է տ՜ջճա զ ձճհձ ՝՜ձձ զ 

՟բկո էոճխ՜ռ ատ՜ջճաո. Ես ոՠջկձ՜ռ՜ձ ոՠջկ՜ձՠէ, բջ 
ճջ ՜ձժ՜ս զ ծ՜ձ՜յ՜ջի ՠս բջ ճջ հ՜յ՜շ՜եզ ՠս հՠջ-
ժզջ ՝՜ջզ (Ձկՠշ՜ձ ՁԴ) — Ոջյբո ՝եզղժ, ճջ ձՠջի՜-

ժ՜սձ ՜շճխն ՜շձբ... 

Դ. 159՝—65՝ Նճջզձ տ՜ջճա Վ՜ոձ ի՜ս՜պճհ ՠս 

ոզջճհձ Աոպճսթճհ զ ՝՜ձձ. Ոսջ Իոջ՜հբէ Տբջ Աոպճս՜թ 
տճհ Տբջ կզ բ... (Ձկՠշ՜ձ Ճ) — Վ՜ոձ Աոպճսթճհ ը՜ս-

ոՠէ... 

Ե. 166՜—9՝ [Ք՜ջճա] — //(166՝) /// (Սժ. դՠջզ, 

՜ձգձդՠշձՠէզ) Իոժ ՝ձճսդզսձձ կ՜տջՠէճչ հ՜յ՜ժ՜ձճս-

դՠձբձ ՜ձթ՜ըՠէզ կձ՜ռ, ազ ճջճհ ոժզա՝ձ ՜ձ՜յ՜ժ՜ձ... 

ճջյբո ՜ո՜ռ. Հ՜հջ զկ գձ՟ զո բփ 

Զ. 170՝ [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձ ԺԸ ՟.] (Հճսձ՜ջբձ— 

ի՜հՠջբձ ՝՜շ՜ջ՜ձ) — Մ՜ձ՜ — կ՜հջ, ՜ձպջր — կ՜ջ՟, 

տ՜էզ կՠջ՜՝՜ջզ — էճհո... ՟զ տ՜կզո — զձմյբ՛ո ՠո (7 

՜ջպ՜ի՜հպճսդզսձ)փ 



ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

114՝ Յզղՠ՜ ՠս ա՞թճխո Տբջ գձ՟ ոճսջ՝ ՜ս՜ա՜ժզոփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

170՜ Զչՠջնզ ոպ՜ռճխ ոճսջ՝ կ՜պՠձզո, ճջ ՜ոզ 

Ք՜խւ՜թճս ոճսջ՝ Ասՠպ՜ջ՜ձզո` կ՜իպՠոզ Նզժճ-

խ՜հճոձ, ճջ ոպ՜ռ՜ս աո՜հ զ ի՜է՜է չ՜ոպ՜ժճռ զսջճռ 

ՠս ՠպ զսջ ճջ՟ճհձ՚ Պոխճո ո՜ջժ՜ս՜՞զձ, դվզձ 

ՌՂ(1641). ՜կբձփ Աջ՟, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ոկ՜ ժ՜ջ՟՜էճչ 

ժ՜կ ՜սջզձ՜ժՠէճչ հզղՠոնզտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ ՜խ՜սդո 

լՠջ աչՠջճհ՞ջՠ՜էոձ ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ զ Քջզոպճոբ 

Աոպճսթճհ կՠջճհ. ՜կբձփ 
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ԳՐԻՉ, ԾԱՂԿՈՂ՚ Աս՞ոբձ՟ ՜՝խհ.փ ՍՏԱՑՈՂ՚ Ս՜ջ՞զո ջ՜՝ճս-
ձ՜յՠպփ 

ԹԵՐԹ՚ 367. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜՝, 364՜—6՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—
Լ×12+7×1փ ՆԻՒԹ՚ կ՜՞՜խ՜դփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 15×11փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ 
կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 23փ ԿԱԶՄ՚ ժ՜ջկզջ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ 
ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ժ՜ջկզջ ՠս ղՠջպ՜ա՜ջ՟ կՠ-
պ՜տոփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 2՜փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 22՝, 151՝, 299՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 
՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜-
յճհպ, ժ՜ձ՜մ, կ՜ձճսղ՜ժ՜՞ճհձ, ճոժզփ 

 

 
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ճ՜ղճռփ ԺԱ—ԺԲ ՟՟.փ 6(Ա—Զ) 

— 4(Է—Ժ), ոպ՜ռճս՜թ 5 ՜կ՝ճխն՜ժ՜ձ դՠջդՠջզ գձ՟է՜հձ՜ժզ 
ՠջժպ՜ժճսկզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ճսխխ՜՞զթ կ՜ձջ ՠջժ՜դ՜-
՞զջ (բ—Ժ, մ՞ջճս՜թ)փ ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ՚ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ Եջՠկզ՜ կ՜ջ՞՜ջբ(՛)փ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջ-
կզջ, ժ՜յճհպ, ճոժզփ Կ՜ջ՟՜է՚ Ե՜—Բ՝—Ե՝—Բ՜—Զ՜—Ա՝—
Զ՝—Ա՜, Գ՜—Դ՝—Գ՝—Դ՜. «///[չ՜ը]ծ՜ձ կՠպ՜ո՜ձՠջճջ՟զ 
՜կզ Սՠ՟ՠժզ՜հ ՜ջտ՜հզ Յճս՟՜հ... Տՠ՜շձ բ ոժզա՝ձ ՜ջկպՠ՜ռ ձճ-
ռ՜. ՜կբձ///» (պՠո պյ. Վ՜խ՜ջղ՜յ՜պ, 1872, բն 100—103)փ  

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ժ՜ակզ իզկտգ ՠս ՠաջՠջգ՚ կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1. 2՜—22՜ Գջզ՞ճջզ Եշ՜կՠթզ ՠս տ՜ն իշՠ-

պճջզ ՠս զկ՜ոպ՜ոզջզ ՜ղ՜ժՠջպզ Յճչի՜ձձճս Ո-
ջճպձՠռսճհ կ՜ժ՜ձճսձ Կ՜ըՠէսճհձ զ ոբջձ Յզոճսոզ, զ 
հզխլ ՝՜խլ՜ձ՜ռ ՝՜ձ՜ոբջ ՜ձլ՜ձռ ձճջզձ ՜ղ՜ժՠջ-
պ՜ռ ՜ջ՜ջՠ՜է Լճսթճսկձ ի՜կ՜շ՜սպ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձ 

Ասՠպ՜ջ՜ձզձ Յճչի՜ձձճս. — [Բ՜ձ.] Յ՜շ՜ն՜՝՜ձ. 

Լճսթճսկձ. Ն՜ըՠջ՞՜ձո ճմ բ Ն՜ձ՜հզ... 

2. 22՜—151՜ Ա. Հ՜կ՜շ՜սպ կՠժձճսդզսձ Ասՠ-

պ՜ջ՜ձզձ Յճչի՜ձձճս ձճջզձ Գջզ՞ճջզ ՜ղ՜ժՠջպզ 
Յճի՜ձձճս Ոջճպձՠռճհ ի՜ս՜տՠ՜է զ իզձ ՠս զ ձճջ 
դ՜ջքկ՜ձմ՜ռ զ ըձ՟ջճռ ի՜կ՜ղճսձմ ՜ղ՜ժՠջպ՜ռ. 

Աս՞ձՠ՜ զձլ Հճ՞զ Աոպճս՜թ 

Տՠո լՠշ. 1294, 215՜—376՝. ՜/22՜—151՜փ 

՝/151՝—98՝փ ՞/199՜—363՝փ 

Տՠՙո պյ. Ս. Էնկզ՜թզձ, 2005, A. 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

151՜ (Գջմզ) Զոպ՜ռ՜սխ ոճսջ՝ ՞ջճռո՚ ապբջ Ս՜ջ-

՞զո ջ՜՝ճսձ՜յՠպձ ՠս ավըռճսձ ՞ջզմո՚ աԱս՞ոբձ՟ ոճս-

պ՜ձճսձ ժջ՜սձ՜սճջո, հզղՠռբտ զ Քջզոպճո ՠս ՟ճստ հզղՠ-

՜է էզնզտ զ Քջզոպճոբ. ՜կբձփ Գջՠռ՜ս դվզձ ՊՁԶ(1437)փ 

289՝ Զվռճսձ ՞ջզմո՚ աԱս՞ոբձ՟ ոճսպ՜ձճսձ 

՜՝ՠխ՜հո, ՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ Տբջ ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ զ 

Քջզոպճոբ: 

363՝ (Ծ՜խժճխզ) Զվռճսձ ՞ջզմո՚ աԱս՞ոբձ՟ ոճսպ-

՜ձճսձ ՜՝ՠխ՜հո, ճջ ա՞զջտո թ՜խժՠռզ, ՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ 

Տբջփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 2՜, 151՝, 260՝, 363՝ Գզջտո Սջ՝ճհ 

Էնկզ՜թձ՜հ ՞ջտ՜պ՜ձ բ. 1813փ 363՝ Գզջտո Սճսջ՝ Էն-

կզ՜թձ՜ բփ 
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ԹԵՐԹ՚ 359. մ՞ջճս՜թ՚ 2՜՝, 4՜՝, 354՝—7՜, 359՜փ ՊՐԱԿ՚ 
Ա—ԽԴ×8 (Ա, Գ 10, ԽԴ 11)փ ՆԻՒԹ՚ կ՜՞՜խ՜դփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 
13,5×9,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 23փ ԿԱԶՄ՚ 
ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ 
ժպ՜ս, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 5՜փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 23՜, 145՜, 290՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚  ՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջփ 
Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ժ՜ակգ՚ տՠջթճս՜թ, իզկտգ՚ կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1. 5՜—22՝ Գջզ՞ճջզ Եշ՜կՠթզ ՠս տ՜ն իշՠպճ-

ջզ ՠս զկ՜ոպ՜ոզջզ ՜ղ՜ժՠջպզ Յճչի՜ձձճս Ոջճպ-
ձՠռսճհ, կ՜ժ՜ձճսձ Կ՜ըՠէսճհձ զ ոբջձ Յզոճսոզ զ հզխլ 
՝՜խլ՜ձ՜ռ ՝՜ձ՜ոբջ ՜ձլ՜ձռ ձճջզձ ՜ղ՜ժՠջպ՜ռփ 
Աջ՜ջՠ՜է Լճսթճսկձ ի՜կ՜շ՜սպ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձ Ասՠ-



 

պ՜ջ՜ձզձ Յճչի՜ձձճս — [Բ՜ձ.] Յ՜շ՜ն՜՝՜ձ. Լճսթ. 

Ն՜ըՠջ՞՜ձո ճմ բ Ն՜ձ՜հզ կՠժձմզ... 

2. 23՜—354՜ Հ՜կ՜շ՜սպ կՠժձճսդզսձ Ասՠպ՜-

ջ՜ձզձ Յճչի՜ձձճս ձճջզձ Գջզ՞ճջզ ՜ղ՜ժՠջպզ Յճչ-
ի՜ձձճս Ոջճպձՠռճհ ի՜ս՜տՠ՜է զ իզձ ՠս զ ձճջ դ՜ջք-

կ՜ձմ՜ռ զ ըձ՟ջճհ ի՜կ՜ղճսձմ ՜ղ՜ժՠջպ՜ռ. Աս՞ձՠ՜ 
զձլ Հճ՞զ Աոպճս՜թ 

Տՠո լՠշ. 1294, 215՜—376՝. ՜/23՜—144՝փ 

՝/145՜—289՝փ ՞/290՜—354՜փ 1՜՝, 358՝՜, 3՜, 5՜—7՝: 

Բ. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձ ԺԷ—ԺԸ ՟՟.] 
1. 357՝ Խջ՜պ կ՜՞՜խ՜դզ [Կՠջյ դ՜ձ՜տ 

յ՜պջ՜ոպՠէճհ] — Աշ ձճսժզ կզ ժ՜ձ՜մ ՞խդճջ ՠս ժբո 

ձճսժզ ձշ՜ձ ժՠխՠս... էզռ զ ժ՜խ՜կ՜ջձ՚ ՠս ՞ջբփ 

2. 359՝ Ոջ հՠջժջբ ՜ոպզ բ հՠջժջբ ՠս ՠջժձբ ըրոզ 

ոճջզձ կՠժձճսդզսձ ՜ոբ. Զճջ ՠս ի՜ձ՜յ՜ա ոճչճջ ՠձ 

չ՜ջ՟՜յՠպտ ՜շ ՜ղ՜ժՠջպո ՜շձՠէ... ՜հէ էոօխտձ ճմ 

ժ՜ջբզձ գձ՟ճսձՠէ ՟ՠշՠսոփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜ Ես ՜ձռճհռփ Ոջճպձՠռճհ կ՜ժ՜ձճսձ 

Կ՜ըՠէճհձ զ ոբջձ Յզոճսոզ...փ Կ՜ջ՞ՠռզձ ՜շ՜տՠ՜էտձփ 

Հ՜ջռ յ՜պ՜ոը՜ձզփ Սճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թզձ լ՜ձբջ. 

Ցձթ՜հփ 359՝ Տՠո աժ՜ջ՞ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձճսդՠ՜ձո 

Մժջպմզձփ Ն՜ը ՜ո՜ռ ա՝՜ջլջ՜՞ճհձ ի՜ձբ ա՝՜ձձ, ազ 

կզ ժ՜ջթզո վճտջճսդՠ՜ձ էզռզ ժ՜կ ՜ջ՜ջ՜թ ՜ոՠէփ 

Աոբ. Հ՜հջ բ Ոջ՟ճհ ՠս ՜ջ՜ջզմ, ՠս Ոջ՟զ բ Հ՜սջ ՠս ճմ ՜-

ջ՜ջ՜թ...փ 
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 ԺԵ — XV 

ԳՐԻՉ՚ Ղ՜ա՜ջճո (Բ)փ 
ԹԵՐԹ՚ 132. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜՝փ ՊՐԱԿ՚ 3×1+Ա—ԺԱ×12(Ա 11, Ը 

10)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 18,2 × 14,2փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ 
ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 33փ ԿԱԶՄ՚ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ 
ոպճս՜ջ՜դճսխդ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդ, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 
 
 
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 4՜, 13՜, 

75՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜-
՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդզսձ պՠո՜թ դՠջդՠջզ ՠաջՠջգ 
դճսէ՜ռ՜թ, կ՜ղճս՜թ, ոժա՝զռ ՠս չՠջնզռ դՠջդՠջ գձժ՜թփ Կ՜ակզ 
ժ՜ղզձ՚ կ՜ղճս՜թ, տՠջթճս՜թփ 

 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 3՜՝, 2՜՝ [Ի Հ՜ջ՜ձռ չ՜ջճսռ, ԽԳ—ՀԲ] 

ԽԳ. (ոժ. դ՜վճս՜թ)/// լ՞ՠ՜ռ աձ՜հ ՜ջպ՜տո զ 

վճխճռձ, ՠս ՠխՠս ՞ջզմզսձ ՜ի՜սճջ... ՠս ըճոպճչ՜ձ ՠխՠս 

ո՜ջժ՜ս՜՞ձ ամ՜ջզոձ զսջփ ԽԴ. Պ՜պկՠ՜ռ ՠջ՜ձՠէզձ 

Վ՜ոզէ ՜հոյբո, ՠդբ. Ի ՞զսխո...: ԽԵ. Ի ՞զսխ կզ ՜ձճսձ 

Ս՜էպճս...փ ԽԶ. Պՠպջճո յ՜պջզ՜ջգձ հ՜տոճջո 

ժ՜հջ...փ ԻԷ. Հ՜հջձ յ՜պճս՜ժ՜ձ (՛) ազ ՝՜աճսկ ՜՝ՠխ՜-

հզռ...: ԽԸ. Կզձ կզ ՠ՝ջ՜հՠռզ հԵջճսո՜խբկ...փ ԽԹ. Զՠձճձ 

՜ձ՜յ՜պ՜սճջ կ՜ջ՞՜ջբ՜ռ՜ս...փ Ծ. Կզձ կզ Աոժ՜էճ-

ձ՜ռզ Նզժբ ՜ձճսձ...փ ԾԱ. Եջժճս ՠխ՝՜ջտ զ Կզէզժզ՜հ 

յ՜պկՠռզձփ ԾԲ. Ի Պ՜ձվզսէզ՜հ ՝՜ակճսդզսձ ՜-

ջ՜ձռ...փ ԾԴ. Եջՠտ ՜կ՜ստ հ՜շ՜նտ աեճխճչձ Ք՜խժՠ-

՟ճչձզ...: ԾԴ. Ի ՟՜շձ՜էձ Յճւ՝ձ՜խ՜...փ ԾԵ. Թբ՜սոզ-

ճո ՜հջ ոճսջ՝ ՠս զկ՜ոպճսձ...փ ԾԶ. Ոկձ զ պՠոճխ՜ռձ 

ոջ՝ճռ...փ ԾԷ. Մ՜ջժզ՜ձբ ճկձ ՜ղը՜ջի՜ժ՜ձ...փ ԾԸ. 

Սճսջ՝ձ Տզկճդբճո յ՜պկՠ՜ռ ի՜սջձ Յճի՜ձձճս...փ ԾԹ. 

Աձ՜ոպ՜ո ՠխ՝՜հջ Ոսշի՜հՠռզ ի՜ռ՜ս զ ի՜սջձ...փ Կ. 

Թ՜կ՜ոզճձ էջբռձ յ՜պկՠ՜ռ կՠա...փ ԿԱ. Պ՜պկՠ՜ռ 

կՠա ի՜հջձ Պՠպջճո...փ ԿԲ. Եջժճս ճկ՜ձտ ՜ղը՜ջի՜-

ժ՜ձտ Աջՠսՠէՠ՜հտ...փ ԿԳ. (ոժ. նձնճս՜թ)///ժ՜պ՜ջՠէճս-

դզսձ հ՜հձ... հճջե՜կ ՠջդ՜հջ Կճխՠռզ ոջ՝ճհձ Սպՠվ՜-

ձճոզ...փ ԿԴ. Կզձ կզ ճսխխ՜վ՜շ Պ՜վզսէ՜ռզ ՝ձ՜ժբջ 

հԵջճսո՜խբկ...փ ԿԵ. Իոժ ժզձձ ՜հձ ՝՜ջՠյ՜ղպ ըձ՟ջՠ-

՜ռ ՜յ՜ղը՜ջճսդՠ՜ձ...փ ԿԶ. (ոժ. նձնճս՜թ)/// ՠս զ՝ջՠս 

ՠժձ Կէճ՟ճձզոձ հԻպ՜էզ՜հ կՠխ՜՟ջՠ՜ռ ձկ՜հ...: ԿԷ. Լՠ-

սճձ՟բճո ՜ձճսձ կզ՜ժ՜ձ...: ԿԸ. Յճջե՜կ ՠէ ի՜կ՝՜սձ 

Ք՜խժՠ՟ճչձզ...փ ԿԹ. Եյզտպզժճո ի՜հջ չ՜ձզռձ Պ՜ձ-

վզսէՠ՜հ...փ Հ. Կզձ կզ ա՞՜ոպ ՠս ոճսջ՝ Աժ///՜էզ՜հ ՜-

ձճսձ, աժձզ եճխճչճհձ Ք՜խժՠ՟ճչձզ...փ ՀԱ. Եջժճս ՠխ-

՝՜հջտ բզձ զ չ՜ձո Ռճկզ՜ձճոզ...փ ՀԲ ՅԱձպզճտ Աոճ-

ջճռ ՝ձ՜ժՠ՜է բջ կՠջլ հ՜ջտճսձզո, ՜հջ կզ ոտ՜ձմՠէզ...փ 

Ես Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ կՠջճհ Տՠ՜շձ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜-

ձո ՠս կՠա ճխճջկճսդզսձ զ ձկ՜ձբ, ՜խ՜սդզստ ոջ՝ճռձ, ճ-

ջտ կզ՜ռ՜ձ զ ոբջ ՜ոպճս՜թճսդՠ՜ձ ձճջ՜. ՜կբձփ 

Բ. 4՜—132՝ Գջզ՞ճջզ Եշ՜կՠթզ ՠս տ՜ն իշՠպճջզ 

ՠս զկ՜ոպ՜ոզջզ ՜ղ՜ժՠջպզ Յճչի՜ձձճս Ոջճպձՠռճհ, 
կ՜ժ՜ձճսձ Կ՜ըՠէճհձ զ ոբջձ Յզոճսոզ զ հՠխլ ՝՜խլ՜-
ձ՜ռ ՝՜ձ՜ոբջ ՜ձլ՜ձռ ձճջզձ ՜ղ՜ժՠջպ՜ռ ՜ջ՜ջՠ-
՜է Լճսթճսկձ ի՜կ՜շրպ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ 
Յճչի՜ձձճս. Աս՞ձՠ՜ Յզոճսո 

Տՠո լՠշ. 1294, 215՜—376՝. ՜/13՜—74՝փ ՝/75՜—

132՝ (չջն. դՠջզ «...իճ՞զտձ զ ՟եճըո ը՜ս՜ջՠ՜է՚ էճսո՜սճջՠ-

ռ՜ձ ///»)փ ՞/մզտփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

2՝ (Ա. Գջմզ) Մՠխ՜յ՜ջպ ՞ջմզո դճխճսդզսձ հ՜ձ-

ռ՜ձ՜ռ ՠս ճսխխճսդզսձ չ՜ջճսռ ՜խ՜սդզստ չՠջճհ՜ո՜-

ռՠ՜է ի՜ջռ ՠս ճսխխ՜՟՜ս՜ձ ի՜հջ՜յՠպ՜ռ ժՠ՜է կՠա 

գոպ ժ՜կ՜ռ Փջժճխզձ. ՜կբձփ 

2՝ Վ՜, չ՜հ, ազ հճհե չզղպ ՠկփ 



12՝ (Բ Գջմզ) Զպ՜շ՜յՠ՜է ՜ձլձ՚ աՂ՜ա՜ջճո 

՞թճխ՜ժո, հզղՠ՜ ՠխ՝՜հջ ՠս ըճղճջճսդՠ՜ձձ ՜ձկՠխ՜-

՟զջ էՠջ, ՠս Աոպճս՜թ ատՠա հզղբփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

4՜ (ԺԷ ՟.) Ե[խ]զ՜ա՜ջ, հճջե՜կ գձդՠշձճսո ՜հո 

0ի՜ձձճս Լճսթկճսձտ Ասՠպ՜ջ՜ձո, հզղՠ՜հ չ՜ջժ՜յ՜-

ջ՜ա /// (1 ՝՜շ նձնճս՜թ)փ 
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Ի ՟ջ՜ձ ՟բյ Քջզոպճոզ Սճսջ՝ թձձ՟ՠ՜ձ (Բՠդիՠբկ), 
Եջճսո՜խբկ 

ՌՃՁԴ—ՌՃՁԶ  1735—1737 

ԳՐԻՉ, ԾԱՂԿՈՂ՚ Յճչ՜ո՜վ Կ՜ջ՝ՠռզփ 
ԹԵՐԹ՚ 463. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜՝, 463՝փ ՊՐԱԿ՚ 2×1+Ա—

ԺԲ×8+ԺԳ—ԼԵ×16(Ե 6)+ 7×1փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 
16,4×10,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 20փ ԿԱԶՄ՚ 
՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ոՠս ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ժ՜ջկզջ 
կՠպ՜տո, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Յճչի՜ձձբո Ասՠպ՜ջ՜ձզմ 2՝փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 72՝փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՠժՠխՠռզ ՟զ-
կ՜յ՜պժՠջճչ՚ 293՝: Թրկ՜ո ՜շ՜տՠ՜է 381՝: Ոոժՠ՝ՠջ՜ձ չջ՟. 
443՜փ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ոՠս, ժ՜ջկզջփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ՞ջ՜՟՜ղպգ դՠդՠս՜ժզ ՞ճսձ՜վճըճս՜թփ 
Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ դՠդՠս՜ժզ կ՜ղճս՜թփ 

 
 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 2՜ Իոժ զ Սճսջ՝ Հճ՞սճհձ պվմճսդՠ՜կ՝ձ Հ՜-

կ՜շրպ՜՝՜ջ ՞թ՜՞ջՠռ՜ս վճտջզժ ՞ջտճւհժո հճջ ՠս բ 

(Ց՜ձժ ձզսդճռ) — Ն՜ը Յճչի՜ձձճս Ասՠպ՜ջ՜ձզ Լճսթ-

կճսձտբձ... Ախրդզռ կՠժձզմփ 

Ա. 3՜—72՝ Ի Յճչի՜ձձճս Ասՠպ՜ջ՜ձզ Լճսթ-

կճսձտբձ բ ՝՜ձո ՜հո — Բ՜ձ. Ոմզձմ բ գխլ՜էզ, տ՜ձազ 

՝՜աճսկ ՝՜ջզփ [Լճսթկճսձտ] Ահձ բ ՞ճչՠէզ, ճջ ազխլձ 

էձճսձ... // (4՜) Բ՜ձ. Ն՜ձ՜. Լճսթկճսձտ. Ս՜ջժ՜ս՜՞ բ 

Աոճջճռ, ճջյբո աոճսջ՝ձ Եբջՠկ...  

Բ. 72՝—293՜ Խճջիճսջ՟զ կՠժձզմբձ. Ն՜ջՠժ՜ռճհ 

Գջզ՞ճջզ ի՜հջձ բ. Բ՜ձ Աոպճսթճհ հ՜հպձճսդզսձ ժ՜ջ-
՞՜ռ ՠժՠխՠռսճհ տ՜ջճաճսդՠ՜ձռ ՠս ՜խօդզռ գոպ զս-

ջ՜տ՜ձմզսջ ե՜կճսռ ՠջ՜ձՠէճհձ պՠ՜շձ Խճոջճչճս Աձ-
լՠս՜ռճհ ՠյզոժճյճոզձ ՜ո՜ռՠ՜է — Ըձ՟ Աոպճսթճհ ՠս 

չ՜ոձ Աոպճսթճհ ըօոՠէճչ... 

Գ. 293՝—311՜ Պ՜պկճսդզսձ ոջ՝ճհձ Թճսկ՜հզ 

՜շ՜տՠէճհձ, ճջ չ՜ծ՜շՠռ՜ս (= չ՜ըծ՜ձՠռ՜ս) զ Հձ-
՟զժո ՠս դբ ճջյբո ժ՜պ՜ջՠռ՜սփ Ահո բ զ ոճսջ՝ Ճ՜շ-
գձպզջբձ — Յՠպ աժձզ Հ՜կ՜ջլկ՜ձձ Քջզոպճոզ ՠս զն-

կ՜ձ Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ... 

Դ. 311՜—8՝ Պ՜պկճսդզսձ հ՜խ՜՞ո վ՜ըոպՠ՜է 

Տՠ՜շձ զ հԵ՞զյպճո զ Հջբ՜ոպ՜ձբ զ Հՠջճչ՟բբ — Ես 

ՠջՠսՠռ՜ս իջՠղպ՜ժ Տՠ՜շձ Յճչոՠվ՜հ... 

Ե. 319՜—28՜ Եջ՜ձՠէճհձ Յճի՜ձձճս Ոոժզ՝ՠջ՜-

ձճհ ՜ո՜ռՠ՜է հԱհջզձ ՠս զ կզ՜յկրջճսձ — Բՠջ ՜հոճս-

իՠպՠս, ոզջՠէզ, ա՜հո ՜շ՜նզ ՟զռճստ... 

Զ. 328՜—33՝ Տՠոզէ ոճսջ՝ չ՜ջ՟՜յՠպզձ Յճչ-

ի՜ձձճս, ճջ կ՜ժ՜ձճսձ Կճաՠշձ ժճմՠռՠ՜է. ՜հջ ծ՞ձ-
՜ա՞ՠ՜ռ ՠս ՝՜ձզ՝ճսձ չ՜ջ՟՜յՠպ ՠս ոտ՜ձմՠէ՜՞ճջթ 

— Դ՜ջլՠ՜է զ դըս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձձ Հ՜հճռ զ Ն ՠս ՀԸ 

(1029)... 

Է. 333՝—9՜ Պ՜պծ՜շտ չ՜ոձ Աշ՜ն՜սճջ՜ռ 

յ՜իճռձ ՜ջ՜ջՠ՜է Վ՜ձ՜ժ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզ չ՜ոձ 
ի՜ժ՜շ՜ժ՜ռձ ՜հյ՜ձճխ՜ռ աոճսջ՝ յ՜իըո — Յճ-

էճչտ ՠձ ՝՜ձտ չ՜ոձ յ՜իճռձ... 

Ը. 339՝—46՝ Եջ՜ձՠէճհձ Եվջՠկզ Խճջզձ Աոճջճհ 

բ ՜ո՜ռՠ՜է Վ՜ոձ ճմ էճսթ՜ձՠէճհ այ՜իո — Աջ՟, ճջտ 

էճսթ՜ձՠձ մճջՠտղ՜՝՜դձ... 

Թ. 346՝—53՜ Պ՜պկճսդզսձ չ՜ջճսռ ոճսջ՝ ի՜հ-

ջ՜յՠպզձ Ս՜ի՜ժ՜հ Պ՜ջդՠսզ ճջ՟սճհձ Նՠջոեոզ — 

Յ՜սճսջո ոճսջ՝ ի՜հջ՜յՠպզձ Ս՜ի՜ժ՜հ... 

Ժ. 353՜—81՝ Եջ՜ձՠէճհձ Եբջՠկզ Խճջզձ Աոճջճհ 

՜ո՜ռՠ՜է Վ՜ոձ ճխճջկճսդՠ՜ձ — Ոոժզ ճջմ՜վ զ պ՜ձ 

զռբ... 

ԺԱ. 381՝—6՜ Խջ՜պ չ՜ոձ կժջպճսդՠ՜ձ ՠս ՜հէ 

զձմ — Աջ՟, տջզոպճձՠճսդՠ՜ձ ոժզա՝ձ... ՠս ՞էճսը կժջ-

պճսդզսձ բ... 

ԺԲ. 386՜—8՜ Վ՜ոձ ՝՜ջճսճտ ոձճսռ՜ձՠէճ ապ-

խ՜հձ — Սջ՝ճսդՠ՜կ՝ ՠս ՜ձ՜ջ՜պճսդՠ՜կ՝ յ՜ջպ բ 

ոձճսռ՜ձՠէ... 

ԺԳ. 386՜—443՜ [Կ՜ձճձտ] 

՜. 388՜—99՝ Յ՜խ՜՞ո յո՜ժզ ՠս ըջ՜պ ՜-

կճսոձճսդՠ՜ձ — Չճջջճջ՟. ՞ջՠկտ ժ՜ձճձ ՜հձճռզժ, ճջտ 

ոջ՝ճսդՠ՜կ՝ ոձ՜ձզձ... 

՝. 399՝—402՜ Վ՜ոձ ՠջ՟կ՜ձ ժ՜ձճձ — Ոմ բ 

յ՜ջպ տջզոպճձբզռձ ՠջ՟ձճսէ... 

՞. 402՜—4՝ Յ՜խ՜՞ո ոճսպ ՜ոՠէ ՠս ոճսպ չժ՜-

հՠէ — Ոսդՠջճջ՟ ժ՜ձճձ ՞ջՠկտ, չ՜ոձ ՜հձճռզժ, ճջտ ՜ձ-

՜ոպճս՜թ՜՝՜ջ պ՜ձ ոճսպ չժ՜հճսդզսձ... 

՟. 404՝—8՝ Կ՜ձճձ հ՜խ՜՞ո հզղճձռ՜ձռ ՠս ի՜հ-

իճհճսդՠ՜ձռ — Իձձՠջճջ՟ ժ՜ձճձ ՞ջՠկ չ՜ոձ ՜կՠձ՜հձ 

՜իՠխ ՠս կՠթ... 

ՠ. 408՝—11՝ Կ՜ձճձ չ՜ոձ ՜պՠէճսդՠ՜ձ — Տ՜ո-

ձՠջճջ՟ ժ՜ձճձ ՞ջՠկտ չ՜ոձ ՜պՠէճսդՠ՜ձ... 

ա. 411՝—5՝ Կ՜ձճձ ՠս ըջ՜պ չ՜ոձ ոզջճհ — Ես բ 

՜շ՜նզձ յ՜պճսզջ՜ձձ՚ ոբջձ... 

բ. 415՝—21՝ Կ՜ձճձ ՠս ըջ՜պ չ՜ոձ ՜խրդզռ 

կ՜ջ՟ժ՜ձ — Ես ՜ջ՟, յ՜ջպ բ տջզոպճձբզձ... 

գ. 421՝—5՝ Կ՜ձճձ չ՜ոձ ըճոպճչ՜ձճսդՠ՜ձ — 

Գջՠկտ չ՜ոձ ըճոպճչ՜ձճսդՠ՜ձ... 



 

դ. 425՝—8՝ Վ՜ոձ ի՜խճջ՟ճսդՠ՜ձ ժ՜ձճձ — 

Պ՜ջպ բ տջզոպճձբզձ ՜կՠձզս րջ իՠպ կզ ի՜խճջ՟ ՜շ-

ձճսէ... 

ե. 428՝—33՜ Վ՜ոձ ճխճջկճսդՠ՜ձ ժ՜ձճձ — Ո-

խճջկճսդզսձ ՜ջ՜ջբտ ՜խտ՜պ՜ռ... 

ե՜. 433՜—6՜ Կ՜ձճձ ՠս ըջ՜պ չ՜ոձ յ՜իճռ — 

Զյ՜իոձ ոճսջ՝ ՠս ՜ձ՜ջ՜պ ՜ջե՜ձ բ յ՜իՠէ... 

ե՝. 436՜—7՝ Վ՜ոձ ճմ պ՜ձզէ ՞րո՜ձ զ ժձճսձտձ 

ՠս զ յո՜ժձ — Ի ժձճսձտձ ՠս զ կժջպճսդզսձձ ճմ բ 

յ՜ջպ ՜ջ՝ՠձ՜է... 

ե՞. 437՝—8՜ Վ՜ոձ ՜ձ՟՜ջլ ՜շձՠէճհ արջբձտըձ 

— Ահէՠս ՜հո րջբձտ բ տջզոպճձբզռ... 

ե՟. 438՜—43՜ Վ՜ոձ ճմ ՜շձՠէճհ ոճսք կՠշՠէճռձ 

զ չՠջ՜հ ոզջՠէՠ՜ռ — Դ՜ջլՠ՜է զ չՠջ՜հ ՜կՠձ՜հձզ 

՞ջՠկտ... ՝եղժՠռ՜ս ՟ճսոպջ ձճջ՜ զ ձկզձ ե՜կճսփ 

եՠ. 443՜—55՝ Պ՜պկճսդզսձ չ՜ոձ ՜ձտճսձ ճջ-

՟՜ձռձ ՠս չ՜ոձ ըոպճսդՠ՜ձռ ձճռ՜ ՜ո՜ռՠ՜է Վ՜ջ-
՟՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզ — Աջ՟, ՠժ՜հտ եճխճչճսջ՟տ Աոպճս-

թճհ... 

եա. 458՝—62՜ Խջ՜պ ժ՜ձրձ՜ժ՜ձտ Ոոժզ՝ՠջ՜-

ձզ ՜ո՜ռՠ՜է — Ես աճջ իջ՜կ՜հՠռՠջ կՠա ո՜ժ՜ս զ 

ըջ՜պտ... ՠս զ լզճհ, ՞ճկճռ. Քջզոպճոզ վ՜շտ հ՜սզպՠ-

՜ձո. ՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

2՜ Իոժ Սճսջ՝ Հճ՞սճհձ պվմճսդՠ՜կ՝ձ Հ՜կ՜շրպ՜-

՝՜ջ ՞թ՜՞ջՠռ՜ս վճտջզժ ՞ջտճւհժո հճջ ՠս բ ձ՜ը՚ Յճչ-

ի՜ձձճս Ասՠպ՜ջ՜ձզ Լճսթկճսձտբձ, ՠջժջճջ՟՚ զ ոճսջ՝ 

ըճջիջ՟ճռ Մՠժձզմբձ, ՠջջճջ՟՚ զ ոճսջ՝ Ճ՜շգձ՟զջբձ, 

մճջջճջ՟՚ Կ՜ձրձտ ՠս ըջ՜պտ ՠս ՜հէ յզպ՜ձզտ ՝՜ձտ հճջ 

ՠս բ հ՜պճսժ ՜ձճսձ ոճջ՜հ Ախրդզռ կՠժձզմ: Զզ հճջ գձ-

դՠշձճստ՟, կբժ իճ՞ճռ ՜ջե՜ձզ ՜շձբտ ՞թճխզ ոճջ՜հ 

չ՜ոձ հԱոպճսթճհ ՠս ՟ճստ չ՜ջցձ զ Քջզոպճոբ գձ՟ճսձզ-

ռզտ. ՜կբձփ 

415՝ Զ՜ձյզպ՜ձո հ՜կՠձ՜հձզ` 

ԶՅճչ՜ո՜վ ՞թճխ ՜ձլ ՠխժՠէզ, 

Յզղկ՜ձ ՜ջբտ ազո ՜ջե՜ձզ, 

Ոջ ա՜հո ՝՜ձՠջո ՞ջՠռզ 

Վ՜ոձ ր՞պճսդՠ՜ձ հ՜կՠձ՜հձզփ 

455՝ Եո՚ Յճչ՜ո՜վո կՠխ՜ռ ՞ՠջզ, 

Ոջ ռըձճջՠ՜է ժ՜կ հ՜ղը՜ջիզ 

Դ՜շձ ժՠձօտ ՠջՠջ՜էզ, 

Հճ՞զո բ ոՠս զ կբն կ՜ջկձզ: 

Ըզա՜հո կ՜պՠ՜ձո, ճջ ՞թՠռզ, 

ԸաՍճսջ՝ Ծձըձ՟ՠ՜ձո ձըժ՜ջՠռզ 

Մ՜պ՜կ՝ զկճչ կՠխո՜կ՜թզ: 

Զճջ հզղ՜պ՜ժ ո՜ ՠջզռզ// (456՜), 

Տբջ Յճչ՜ո՜վզ հԱջՠսՠէռզ, 

Տջճսյ ՠյզոժճյճո Ք՜ո՜խՠռզ, 

Գՠխնճսժ ՜ձճսձ զ Կ՜ջ՝ՠռզ: 

Զ՜հո ՝ճսջ՜ոպ՜ձո թջՠռզ, 

Իփջՠս ըաչ՜ջ՟ թ՜խժՠ՜է դվզ, 

Ես ՝՜ջճսձ՜ժ ճխժճսա՜էզ, 

Պըպխճչ էըռՠ՜է հճհե ՞ճչՠէզ: 

Ես ՜շ՜սՠէ ա՜ջկ՜ձ՜էզ, 

Ոջ կզղպ պ՜ռբ այպճսխ զ ե՜կզ, 

Ըոպ ՝՜ձզ Դ՜սդզ կ՜ջ՞՜ջբզ, 

Ես ճջ ճտ ծ՜ղ՜ժՠէ ժ՜կզ, 

Աձճսղ՜ի՜կ ՠս ոըըջ՜էզ: 

Աջ՟, ՜խ՜մՠկ հ՜կՠձ՜հձզ 

Ըատ՜խռջ կ՜ձժճսձտ Սճսջ՝ Սզրձզ, 

Թբ չ՜ջ՟՜յՠպտ բտ ՜ձճս՜ձզ, 

Թբ ՠյզոժճյճո բտ ՜ձճս՜ձզ, 

Թբ ՠյզոժճյճո, պբջ ՞՜ս՜շզ, 

Թբ տ՜ի՜ձ՜հ, ժ՜կ կ՜իպՠոզ, 

Կ՜կ ո՜ջժ՜ս՜՞ հ՜ոպզծ՜ձզ, 

Ոջտ հգձդՠշձճստ զ հ՜պՠձզ, 

Յզղկ՜ձ ՜շձբտ ակՠա ՜ջե՜ձզ: // (456՝), 

Զզ ՜խրդզստ լՠջ ի՜ծՠէզ, 

Կ՜կտձ հԱոպճսթճհ կզղպ տ՜խռջ՜ոռզ, 

Աջե՜ձ ՜շձբ զսջ ոճսջ՝ լ՜հձզ, 

Թբ. Եժ՜հտ րջիձՠ՜էտ թ՜շ՜հտ ՝՜ջզ. 

Ես րջիձճսդզսձ Փջժմզձ պ՜ռզ, 

Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձձ կզ՜ժզ...: 

Ի դվզձ Հ՜հճռ Ռ ՜կզ, 

Ճ ճսդոճսձ ՠս մճջՠտզ 

Աս՜ջպՠռ՜ս ՠս ըաիըձկզ (1736) 

ԶՏբջձ ճխճջկզ հ՜կՠձ՜հձզփ 

Շձճջիզսձ Քջզոպճոզ հԱոպճսթճհձ կՠջճհ ՠս պըսմճս-

դՠ՜կ՝ ձճջզձ ՠս զսջ օջիձՠ՜է ՜ձ՜ջ՜պ թձօխզ ՠս Կճսոզ 

ՠս Յճչի՜ձձճս Կ՜ջ՜յՠպզ ՜խօդզստձ ՠս ՝՜ջՠըօոճսդՠ-

՜կ՝ձ, ՜ի՜ ՠո՚ ՜ձ՜ջե՜ձ ՠս բթճսձ Յճչ՜ո՜վո ըոժոՠ-

ռզ // (457՜) ա՜հո ՞ջՠէ զ դվ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձո կՠջճսկ 

ՌՃՁԴ (1735)—զձ ՠս զ հ՜կոՠ՜ձձ ր՞ճոպճոզ ԺԶ (16)—

զձ: 

Ի ՟ջ՜ձձ ՟բյ Քջզոպճոզ Սճսջ՝ Ծձըձ՟ՠ՜ձձփ Ես ՜-

ս՜ջպճսկձ ոճջ՜հ ՠխՠս Ձ ՠս Ե աձճհձճ ՜կոՠ՜ձձ ր՞ճո-

պճոզ Ի(20) հ՜սճսջձ Զ ղ՜՝՜դզփ Ես ՜ձճսձ ՞ջտճհո բ Հճ-

՞ՠէզ, հճջ ՠս թ՜խժ՜տ՜խ ՠս ի՜կ՜շրպ ՜ջ՜ջզ ՠս բ ՠջզռ 

՞ջտ՜ռ ՠս ՜ձճսձ ՜կէձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձձ, ՜հոզձ-

տձ՚ ձ՜ը, Յճչի՜ձձճս Ասՠպ՜ջ՜ձզ Լճսթկճսձտբձ, ՠջժ-

ջճջ՟՚ Ախրդզռ ՠս յ՜պ՜ջ՜՞զ Մՠժձճսդՠձբձ, ՠջջճջ՟՚ 

Ճ՜շգձ՟ջբձ, ՜հէՠս՚ Խջ՜պտ ՠս ժ՜ձրձտ: Յճջ ՠս լՠշ՜կ՝ո 

՜ղը՜պՠռզ զ չ՜հՠէճսկձ զձլ ՠս ՠխ՝՜ջռ ՠս զկճռ՚ Նզժճ-

խ՜հճո չ՜ջ՟՜յՠպզձ ՠս Կ՜ջ՜յՠպ չ՜ջ՟՜յՠպզձ, 

հճջ ՠս ՝՜ջզ ՠս ը՜խ՜խճսդՠ՜կ՝ չ՜հՠէճսկձ // (457՝) 

պ՜ռբ Քջզոպճո Աոպճս՜թձ կՠջ. ՜կբձփ Ես ճջ ի՜ձ՟զ-

յզտ ոճջ՜հ գձդՠշձՠէճչ ՠս ժ՜կ րջզձ՜ժՠէճչ ակՠջ 

պժ՜ջճսդՠ՜ձո ժ՜կ ա՞ջզո չ՜պդ՜ջճսդՠ՜ձ կզ ի՜հզտ 

ՠս կզ աձձբտ կՠխ՜ռ ՟ջ՜ձօտ, ՜խ՜մՠկ, ազ ժ՜ջ կՠջ ՜հո 



բջփ Ախ՜մՠէո ՜հո բ, դբ. Իձմ կՠժ Հճ՞ճռ ՜ջե՜ձզ ՜շձբտ, 

չ՜ոձ Քջզոպճոզ հԱոպճսթճհձ կՠջճհ ՠս ճջտ ակՠա հզղկ՜ձ 

՜ջե՜ձզ ՜շձբտ ՠս ՟ճստ հզղկ՜ձ ՜ջե՜ձզ ՞պ՜ձբտ ՠս 

՟յջճսդՠ՜ձ հ՜պՠձզձ ի՜ձ՟ՠջլ ոզջՠէՠրտ ՠս ՝՜ջՠյժ՜-

կօտ ժՠձ՟՜ձՠօտ ՠս հ՜կՠձ՜հձ իզձ ՠս ձճջ ձըձնՠռՠէճչտփ 

Ահէՠս ա՜հձ ՠջ՜ձ՜սբպ լ՜հձձ էոՠէ պ՜ռբ ալՠա Քջզո-

պճո, ճջ ՜ոբ, հ՜կՠձ՜հձ ոջ՝ճռ զ ոզջՠէՠ՜ռ զսջճռ, դբ. 

Եժ՜հտ րջիձՠ՜էտ Հրջ զկճհ ե՜շ՜ձկՠռբտ ալՠա 

յ՜պ//(458՜) ջ՜ոպՠ՜է զ ոժա՝՜ձբ հ՜ղը՜ջիզփ Ես Ք-

ջզոպճոզ հճսոճհձ կՠջճհ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ Վՠջն: 

Հ՜հջ կՠջ ճջ հՠջժզձո ՠոփ 

458՜ Գթՠռ՜ս զ Սճսջ՝ տ՜խ՜տձ հԵջճսո՜խբկ զ 

յ՜պջզ՜ջգճսդՠ՜ձ պՠ՜շձ Գջզ՞ճջզ ՠջն՜ձզժ ՠս ոջ-

՝՜ա՜ձ ծ՞ձ՜ա՞ՠ՜ռ չ՜ջ՟՜յՠպզ ՠս ձճջզձ լՠշձպճս 

ՠս ՜դճշ՜ժ՜է Գ՜՝ջզբէ ի՜ձծ՜ջՠխ չ՜ջ՟՜յՠպզձ, հճջ 

ՠս Աոպճս՜թ ազսջՠ՜ձտձ հՠջժ՜ջ՜ժՠ՜ռո յ՜իՠոռբ կզձ-

մՠս զ ըճջզձ թՠջճսդՠ՜ձ զ յ՜ջթ՜ձո կՠջ Հ՜հճռ ՜ա-

՞զո. ՜կբձփ Ի դվ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձո կՠջճսկ ՌՃՁ ՠս Զ—զձ 

(1737)փ 

462՜ Ի ՌՃՁԸ (1739) դվզձ ՜հո զձմ ՜ձռտ ՜ձռզձ 

ահՠպզ Բ՜ջՠյժՠձ՟՜ձզ մճջՠտղ՜՝՜դզ հ՜սճսջձ ակՠջ ՠխ-

՝՜հջ՚ Նզժճխ՜հճո չ՜ջ՟՜յՠպձ ՜շճխն ՞ձ՜ռ աՍճսջ՝ 

Աոպճս՜թ՜թձ՜հ արջիձՠ՜է աՍճսջ՝ ՞ՠջՠակ՜ձզձ չՠ-

ջ՜հ աՔզոպճո յ՜պ՜ջ՜՞ՠ՜ռ ճս ՠժ՜ս ՜շ ե՜կ՜ձռձ 

իզս՜ձ՟ ՜ձժ՜ս ՠս հՠպ ՠջզռ հ՜սճսջռ Ախճսի՜ռզռ իզձ՞-

ղ՜՝դզ հ՜սճսջձ աԹ (9) ե՜կճսձ չ՜ղջ՜ձՠռ՜ս: //(462՝) 

Գճիճսդզսձ Քջզոպճոզ վ՜շ՜սըճջՠէճչ ի՜ձ՟՜ջպ ՜-

ս՜ձ՟ՠ՜ռ աիճ՞զձ գոպ ղձճջի՜ռ պչՠռՠէճհձ հ՜շ՜ն՜-

՞ճհձ զձտձ ազձտձ չժ՜հՠէճչ, դբ. Աի՜, ՠո ժճս չ՜ղջ՜-

ձզկ, ՟ճստ ճխն կձ՜տ ճջյբո ճջ ա՜ո՟ճկձ (՛) ՜շՠ՜է բջ: 

Ահձյբո ՠխՠսփ Աի՜, ճսջ՝՜դզ հ՜սճսջձ իջ՜ղ՜վ՜շ՜յբո 

ե՜կ, յ՜ղպրձ, յ՜պ՜ջ՜՞ ժ՜պ՜ջՠռզձտ. ե՜կ՜ջ՜ջձ 

ՠյզոժճյճո բջ, ՝՜հռ ազո իջ՜կ՜հՠռզձ ակՠխ՜սճջո, ր-

թՠռզ ի՜ձ՟ՠջլ ՜ջպ՜որտ: Ոս հՠպ յ՜պ՜ջ՜՞զձ ի՜ձ-

՟ՠջլ կզ՜՝՜ձօտ ՜խօդՠէճչ ՜շզձտ, պ՜ջ՜ձտ աՍճսջ՝ 

Փջժմզ, հճջկբ պ՜ժզձ ՠյզոժճյճոոռ ժ՜ջ՞զձ դ՜խՠռզձտ 

ի՜ձ՟ՠջլ հ՜կՠձ՜հձ կզ՜՝՜ձօտ ճս զ չ՜խզսձ, ղ՜՝՜դզ 

հ՜սճսջձ//(463՜) ոջ՝ճհձ Թբճ՟ճջճոզ պրձզձ, ՠո՚ կՠխ՜-

սճջո ե՜կ ՜ջ՜ջզ ճս ՞ձ՜ռզձտ ի՜ձ՟ՠջլ կզ՜՝՜ձրտ 

ահԱհ՞ձ ժ՜պ՜ջՠռզձտ ճս հՠպ Զ՜պժզձ հ՜կՠձ՜հձ չ՜ձր-

ջբզռ տ՜շ՜ոձզռ ՠս յ՜ղպրձբզռ ՠս ՜խտ՜պ՜ռ ճխճջկճս-

դզսձ ճջմ՜վ ճջ ժ՜ջճխ բզձտ չ՜ոձ հԱոպճսթճհ ՝՜ղըՠ-

ռզձտ: Քջզոպճո ազսջ իճ՞զձ էճսո՜սճջբ ՠս ՟ճստ գձդՠջ-

ձճխտ՟ ՠս էոճխտ՟ կբժ Ոխճջկզո պ՜տ հճջ ՠս ի՜ձ՟ՠջլՠ-

էճսկձ ալՠա ճխճջկՠոռզ Քջզոպճո. ՠս ՟ճստ ճխն ՠս ՜շճխն 

կձ՜տ ի՜ձ՟ՠջլ զլՠջ՜հձօտձ ճսխզխ ի՜ս՜պճչ. ՜կբձփ 

Բ՜ս բ ըալՠջճսկ ՞զպճսդՠ՜ձ՟փ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՝ Ահ՝ճս՝ՠձփ 
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 ԺԴ — XIV 

ԹԵՐԹ՚ 473փ ՊՐԱԿ՚ Բ—Խ×12 (Ա մզտ, Դ, Ժ, ԺԲ, ԻԴ, ԼԵ 10, 
ԺԴ 11, ԺԹ, ԼԶ 13, ԼԷ, Խ 14)+10×1փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 
16,8×12,4փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 26փ ԿԱԶՄ՚ 
՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, էճսո՜ձռ՜ժճխՠ-
ջգ՚ ժ՜ձ՜մփ ՊԱՀՊԱՆԱԿ 4 + 4, դճսխդ, էճսո՜՞թՠջճչ ՠս էճսո՜՟ջճղ-
կճչփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. պՠխ—պՠջ ըճձ՜սճսդզսձ պՠո՜թ, ռՠ-
ռ՜ժՠջ, ճջճղ բնՠջզ ՞ջ՜՟՜ղպգ կձ՜ռՠէ բ ձճջճ՞կ՜ձ դխդզ պ՜ժփ Ա 
յջ՜ժգ մզտփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ կ՜ղճս՜թ, ՠաջՠջգ՚ տՠջթճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1՜—27՝ [Գ. Վ՜ոձ մճջզռ ՜սՠպ՜ջ՜ձմ՜ռձ] — 

(ոժ. դ՜վճս՜թ) /// ճչ ՜ջ՝ՠ՜է յ՜ջ՜ջպ՜ձ՜ ՠջժզջ 

՜հէճչտ ի՜ձ՟ՠջլփ Աջ՟, ՜հո ՜ոպճս՜թ՜՞ճջթ ոտ՜ձմՠ-

էՠ՜ռձ ՜ձոճսպ յ՜պկճսդզսձ ՠս ՜շ կՠջլ՜ժ՜ ըճջիճսջ-

՟ո ռճսռ՜ձբ...  

Բ. 27՝—64՜ [Նՠջոբո Շձճջի՜էզ Մՠժձճսդզսձ 

Մ՜պդբզ] 

Տՠո լՠշ. 1253, 15՜—353՜. Ըձթ՜հ՜ժ՜ձ/27՝—33՜փ 

՜/33՜—64՜ (չջն. «... ՠս ճջտ ճմ հ՜սզպՠ՜ձ ժ՜ձ զ պ՜ձ 

Տՠ՜շձ հՠժՠխՠռզ ՠս զ յ՜պճսզջ՜ձոձ, ճջ մՠձ ճջ՟զտ, ՜հէ կՠա 

ժ՜էձ հ՜նճխՠոռզ զ ո՜իկ՜ձո րջզձ՜ռձ Քջզոպճոզ... ՜կբձ)փ 

՝—՟/մզտփ 

Գ. 64՜—71՝ Վ՜ջ՟՜ձ՜ չ՜ջ՟՜յՠպզ ՜ջ՜ջՠ-

՜է. Հ՜հջ կՠջ, ճջ հՠջժզձո — Յբոո ՠխ՜ձ՜ժ՜ռո, աճջ ՜-

ջ՜ջ Աոպճս՜թ... 

Տյ. Վ՜ջ՟՜ձ Աջՠսՠէռզ, Ճ՜շտ, Նՠջ՝ճխՠ՜ձտ, Եջ. 2000, 

բն 163—174, B: 

Դ. 71՝—89՜ Պ՜պծ՜շ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ գոպ Յճ-

ի՜ձձճս — Ոջտ ՜ջպ՜տզձ ի՜ձ՟զոզռձ էզձզձ պՠոճխտ... 

Ե. 89՜—99՝ Յ՜սջձ Մՠթզ ճսջ՝՜դճսձ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ 

չ՜ջ՟՜յՠպզ զ ՝՜ձ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ. Ոմ ճտ ՠէ հՠջժզձո 
— Ոջյբոազ կՠթ ՠձ ՞ճջթտ տճ, Տբջ... 

Տյ. «Ճ՜շտ, ձՠջ՝ճխՠ՜ձտ», բն 189—202, B: 

Զ. 99՝—199՝ [Յճչի՜ձձճս Ոոժե՝ՠջ՜ձզ ՠս Եվ-

ջՠկզ Խճջզձ Աոճջըսճհ Մՠժձճսդզսձ ԺԴ դխդճռձ Պ՜ս-

խճոզ] 

Տՠո լՠշ. 1208, 192՜—474՝. 1. ՜—՝/մզտփ ՞/107՜—

9՝փ ա/99՝—100՝փ (Ահէ յ՜պծ՜շ ՜շ՜տՠէ՜ժ՜ձ դխդճռ — Յ՜-

խ՜՞ո դխդճռ ՜շ՜տՠէճռձ...)/100՝—7՜փ բ/109՝—14՜փ գ. 2. 

՜/մզտփ 2. ՝/114՜—23՝փ 2. ՞. 3. ՟/մզտփ 4. ՜/123՝ (ըճջ. 

(«Սջ՝ճռձ Եվջՠկզ ՠս Յճի՜ձձճս Ոոժՠ՝ՠջ՜ձզ Պ՜պծ՜շտ 

Գ՜խ՜պ՜ռսճռ...»փ Վ՜ոձ Մ՜ջժզճձզ կճէ՜ջ կՠժձմզ ՝՜ձ Պր-

խճոզ ճջ ՜ոբ. Քջզոպճո ՞ձՠ՜ռ ակՠա, զոժ կճէճջՠ՜էձ Մ՜ջժզ-

ճձ...) /125՜—9՜փ ՝/123՝—5՜փ 5. ՞/129՜—33՜փ 6/133՜—

8՝փ 7/138՝—44՜փ 8/144՜—7՜փփ 9. ՜/149՜՝փ ՝/147՜—9՜փ 



 

՞/149՝—53՝փ 10. ՜—ա վը. ՜. Պ՜պծ՜շ Ե՝ջ՜հՠռսճռ, դխ-

դճհձ... Եսդ՜խՠ՜հ — Բ՜հռ յ՜պծ՜շ մ՞ջՠէճհ.../153՝—4՜փ ՝. 

Սջ՝ճհձ Եվջՠկզ յ՜պծ՜շ ձճհձ դխդճհձ... — Աջ՟, չ՜ոձ դղ-

ձ՜կճսդՠ՜ձ իջբզռձ.../154՜՝փ ՞. («Սջ՝ճհձ Կզսջխզ յ՜պծ՜շ 

— Ք՜ձազ ՝՜աճսկտ Եջճսո՜խեկ՜ռսճհձ...»/154՝—5՜փ ՟. («Սջ-

՝ճհձ Կզսջխզ — Ես ՜ջ՟, ոժզա՝ձ ՜ջ՜ջզռ զ ՞էը՜սճջբ ՜շ՜տՠ-

էճռձ...» /155՜—6՝փ ՠ. Յՠժՠխՠռճհ յ՜պկճսդՠձբ — Զզ ՠձ ճջ 

՜ոՠձ, ՠդբ. Կխՠկՠձպՠո ՞ջՠ՜ռ.../156՝փ ա. Տՠ՜շձ Յճչի՜ձ-

ձճս յ՜պծ՜շտ Ե՝ջ՜հՠռսճռ դխդճհձ — Ք՜ձազ ժ՜ջթբզձ իջբ-

՜հտձ աՊօխճոբ.../157՜—76՜փ 11. ՜/176՝փ ՝/176՝—8՜փ ՞. 

/վը. (ըճջ. մզտ) ոժ. [Բ՜ձ.] Պօխճո ՜շ՜տՠ՜է Յզոճսոզ Քջզո-

պճոզ...փ [Մՠժձճսդ.] Ոմ ՠջՠսզ ճսջՠտ, ՠդբ Հ՜հջ իջ՜կ՜ձ ՠպ 

ձկ՜.../178՜—81՝փ 12. ՜/181՝—2՝փ ՝/182՝փ ՞/182՝—6՜փ 13. 

՜/187՜՝փ ՝/187՝—8՝փ ՞/188՝—91՝փ 14. ՜/181՝—3՝փ 

՝/193՝—5՝ (չջն. «... ճմ կզ՜հձ դճխճսդՠ՜ձ, ՜հէ յ՜պճսճհ ՜ջ-

ե՜ձզ բ չ՜ոձ ազ ճջ՟զ Պ՜սխճոզ ՜ջե՜ձզ ՠխՠս էզձՠէճհ»): Ոս-

ձզ. 

—195՝—9՝ Ի Փզէզյՠռճռ դխդճհձ [կՠժձճսդՠձբ] 

— [Բ՜ձ.] Զ՜հո ըճջիՠոռզ զսջ՜տ՜ձմզսջ ճտ զ լբձն... 

[Մՠժձճսդ.] Տբջ կՠջ Յզոճսո Քջզոպճո հ՜ջ՜ե՜կզ կՠ-

թ՜կՠթո զձմ հճջ՟ճջբջ... 

Է. 199՝—387՝ [Ի կՠժձճսդՠ՜ձռ Սճսջ՝ ՞ջճռ] 

1. 199՝—225՝ ԼԴ. Տՠ՜շձ Յճի՜ձճս Ոոժբ՝ՠջ՜ձզ 

Մՠժձճսդզսձ Գճջթճռ ՜շ՜տՠէճռձ 
—199՝—202՝ [Ն՜ը՜՟ջճսդզսձ] — Բ՜ակ՜ռ ՜ձ-

՞զպՠէզ ՠս կ՜պՠ՜ձո... 

Տՠո լՠշ. 1316, 1՜—403. § ՜—՝/202՝—25՝փ ՞—

թ՟/մզտփ 

2. 225՝—35՜ ԼԵ. Սժզա՝ձ զ կ՜ջ՞՜ջբճսդՠ՜ձ Ե-

աՠժզբէզ Մՠժձճսդՠ՜ձձ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ — Ես ՠխՠս հ՜կզձ 

ՠջՠոձՠջճջ՟զ... 

Տյ. «Ճ՜շտ, ձՠջ՝ճխՠ՜ձտ», բն 122—135, A: 

3. 235՜—9՝ ԼԶ. [Սժզա՝ձ զ կ՜ջ՞՜ջբճսդՠ՜ձձ Ե-

ջՠկզ՜հզ Մՠժձճսդՠ՜ձձ Մըզդ՜ջ՜հ Գճղզ] 

Տՠո լՠշ. 1216, 218՜—400՝. Նը./235՜՝ (ոժ. դՠջզ. 

«///կ՜ջ՞՜ջբ՜ռ՜ս Եջՠկզ՜ հ՜սճսջո դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձ Ոչոզ-

՜հ...»)փ ՜/235՝—9՝ (չջն. «... ձղ՜ձ՜ժբ աո՜պ՜ձ՜հ ՠս 

ազսջոձ ժճջճսո՜ձՠէ///»փ ՝—թ՝/մզտփ 

4. 239՝—44՝ ԼԷ. Հ՜կ՜շօպ Յճ՝՜ ի՜ս՜տՠ՜է 

Վ՜ձ՜ժ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզ լՠշ՜կ՝ — Նՠջ՞ճջթ՜ժ՜ձ 

զկձ արջճսդզսձ ժ՜պ՜ջճսձճսդՠ՜ձ.... 

Ի էճսո՜ձռո «ԵՓ» (=Եվջՠկ), «Եսոզտ» (=Իոզտզճո), 

«Սպ» (=Սպՠվ՜ձճո), «Վձ» (=Վ՜ձ՜ժ՜ձ)փ 

5. 245՜—56՝ ԼԸ. Պ՜պծ՜շտ ՜շ՜ժ՜ռձ Սճխճկճ-

ձզ — Յ՜խ՜՞ո զկ՜ոպճսդՠ՜ձձ Սճխճկճձզ... 

6. 256՝—68՝, 280՜ ԼԹ. Ի ոժզա՝ձ Աջ՜ջ՜թճռ 

կՠժձճսդՠ՜ձ — Ի ոժզա՝ձ զկ՜ձ՜էճհ կՠա... 

7. ՜. 280՜՝, 270՜—8՝ Խ. Մՠժձճսդզսձ Հ՜կ՜-

շրպ Եո՜հՠ՜ կ՜ջ՞՜ջբզ, աճջ զ ոջ՝ճռձ ղ՜ջ՜՞ջՠկտ 
իճ՞ՠժզջ կՠժձճխ՜ռձ լ՜հձզռ Եվջՠկզ ՠս Կզսջխզ, Յճ-

ի՜ձձճս [Ո]ոժե՝ՠջ՜ձզ զ ըձ՟ջճհ ճսոճսկձ՜ոզջ՜ռ — 

Աձՠջՠսճհդ բ կզղպ ոջ՝ճռ կ՜ջ՞՜ջբզռձ ՝՜ձտ... 

Ի էճսո՜ձռո «ԵՓ» (=Եվջՠկ), «Յճի.» (=Յճչի՜ձ Ոոժբ-

՝ՠջ՜ձ), «Կջ» (=Կզսջՠխ)փ 

՝. 278՝—9՝, 269՜՝, 281՜—5՝ ԽԱ. Բ՜ձձ, ճջ ՠ-

խՠս զ Տՠ՜շձբ ՜շ Եո՜հզ ճջ՟զ Ակճչո՜հ զ չՠջ՜հ Հբ-
ջ՜ոպ՜ձզ ՠս Եջճսո՜խբկզ — Զժձզ կ՜ջ՞՜ջբ՜ձ՜էճհ 

ձկ՜ չ՜ոձ ՞ՠջճսդՠ՜ձ... 

՞. 285՝—94՝ ԽԲ. [Ի կՠժձճսդՠձբ Եո՜հՠ՜հ] — 

Աջ՟, հՠպ՚ ՜ոՠէճհ ձճջ՜հ կզձմՠս ռ՜հո չ՜հջ չ՜ոձ ՞ՠջճս-

դՠ՜ձ... 

Ի էճսո՜ձռո «Յճ» (=Յճչի՜ձ), «Կ» (=Կզսջՠխ), «Փ» (=-

Փզէճձ)փ 

8. 295՜—300՜ ԽԳ. Յ՜խ՜՞ո ՝ձճսդՠ՜ձ, դբ ազձմ 

զռբ գոպզձտՠ՜ձ զկ՜ռՠ՜է զ վ՜շո Աոպճսթճհ Վ՜ջ-
՟՜յՠպզձ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ իճ՞՜ռՠ՜է — Եժզ ՠս ճմ զ կ՜ս-

պճհ զ իջ՜կ՜ձո տճ... 

Օջ. պյ. «Ճ՜շտ, ձՠջ՝ճխՠ՜ձտ», բն 271—77: 

9. 300՜—4՜ ԽԴ. Բ՜ձտ զկ՜ոպ՜ոզջ՜ռ, ճջ մՠձ 

իՠշզ հՠժՠխՠռսճհ — ԶԹբճվջ՜պբո ի՜ջռզձ, ՠդբ. Զզձմ 

զռբ ռ՜ձգճսդզսձ... 

10. 304՜—9՜ ԽԵ. Բ՜ձ հճջ՟ճջ՜ժ՜ձ — Ես ՜հեկ 

զ ձճհձ զձտձ հԱոպճսթճհ ՜ջ՜ոռճստ ոժզա՝ձ... 

11. 309՝—14՝ ԽԶ. Պ՜պծ՜շտ Ս՜խկճոզձ Եյզ-

վ՜ձճս ՠջ՜ձՠէճհ — Յ՜կՠձ՜շ՜պ յ՜ջ՞ՠս՜ռձ Աոպճս-

թճհ... 

12. 314՝—5՝ ԽԷ. Ըոպ ոջ՝ճհձ Ադ՜ձ՜ոզ — Ակՠ-

ձ՜հձ ՞զջտ ՜ոպճս՜թ՜հզձտ ճջ ղձճջիՠռ՜ձ... 

13. 315՜—23՜ ԽԸ. Դ՜սդզ վզէզոճվ՜հզ ՠս Աձ-

հ՜խդ ՞զպձ՜ժ՜ձզ — Աձյ՜ջ՜՞զթ ՜ոպճս՜թՠխբձ 

պ՜շզռ... 

14. 323՜—35՜ ԽԹ—Ծ. Պ՜պծ՜շտ Ս՜խկճո՜ռ, 

աճջ ՜ջ՜ջՠ՜է բ Բ՜ջոխզ ՠս Յճի՜ձձճս Ոոժե՝ՠջ՜ձզ — 

Ակՠձ՜հձ ՞զջտ ՜ոպճս՜թ՜ղճսձմ ՠս օ՞պ՜ժ՜ջտ... 

15. 335՜—78՝ ԾԱ—ԾԲ. Եջն՜ձզժ չ՜ջ՟՜յՠ-

պզձ Վ՜ձ՜ժ՜ձզ զ ՃԳ Ս՜խկճոձ. Ահո թճչ կՠթ — Ա-

ջճսՠոպ ՜կՠձ՜հձ, ճջ ՝՜ե՜ձզ հ՜ջ՜ջմ՜ժ՜ձ ՠս հ՜ջ՜-

ջ՜թ՜ժ՜ձձ... 

16. 378՝—80՝ ԾԳ. Տՠոճսդզսձ ոճսխ կպ՜սճջ 

չ՜ոձ Բ՜ջլջ՜ռճսռՠ՜ռձ, աճջ ՜ջ՜ջՠ՜է բ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ 
չ՜ջ՟՜յՠպզ — Զոժզա՝ձ ի՜ս՜պճհ կՠջճհ... 

Օջ. պյ. «Ճ՜շտ, ձՠջ՝ճխՠ՜ձտ», բն 285—95: 

17. 380՝—2՜ ԾԴ. Յ՜շ՜ն՜՝՜ձճսդզսձ ձ՜ը՜-

ժ՜ջ՞ՠ՜է Թ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձռձ — Վ՜ոձ զ հՠջժճսո 

՞զջո... 

18. 382՝—7՝ ԾԵ. Սջ՝ճհ Կզսջխզ Պ՜պծ՜շտ Ե՝-

ջ՜հՠռսճռ դխդճհձ — Եէ զ չՠջ՜հ էՠջզձ... 

Ը. 387՝—473՝ [Բ՜ձտ ա՜ձ՜ա՜ձտ] 



1. 387՝—8՝ Եջ՜ձՠէճհձ ոջ՝ճհձ Եխզղ՜հզ Հ՜հճռ 

չ՜ջ՟՜յՠպզ զ Յ՜ջճսդզսձձ Ղ՜ա՜ջճս — Զ՜կՠձ՜հձ 

՜ոպճս՜թ՜հզձ ձղ՜ձտ... զ իճխճհ ՝ձճսդզսձ ՟՜ջլՠ՜էփ 

Հ՜ջժՠռ՜ս ՜շ՜ժրտ ///(ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ 

2. 389՜—95՝ (Աձըճջ՜՞զջ, ոժ. դ՜վճս՜թ) — /// 

աճջ ճսձզկ ՜շ ձ՜հ, ժՠջ՜հ ՜շ ճջ ՜ո՜ռ Աոպճս՜թ. Փճ-

ը՜ձ՜ժ, ազ էճս՜ջ լ՜հձզ ժձճն տճ...  

3. 395՝—8՜ ԾԸ. Բ՜ձձ, ճջ ՠխՠս Ոչոբբ ճջ՟զ Յՠ-

ջ՜պ՜հ հ՜սճսջո Ոազ՜հ ՠս Յճչ՜դ՜կճս ՠս Ատ՜աճս ՠս 
Եաՠժզ՜հ դ՜՞՜սճջ՜ռ Յճս՟՜հ ՠս հ՜սճսջո Յճչջ՜կ՜հ 
ճջ՟ճհ Յճչ՜պ՜ դ՜՞՜սճջզ Իոջ՜հբխզ — Յ՜ջ ՠս կՠջ-

լ՜սճջ չժ՜հՠձ ՞ջճռ... 

4. 398՜—400՜ ԾԹ. Աձ՞ՠ՜ Զ՜տ՜ջՠ՜ս ի՜ձ-

՟ՠջլ հՠպ ՠէզռձ ՜կբձ ՠջժջճջ՟զ Դ՜ջՠիզ ՜ջտ՜հզ 
կ՜ջ՞՜ջՠ՜ռ՜ս — Յՠպ ՟՜ջլզձ ՞ՠջճսդՠձբ ՜ձպզ... 

5. 400՜—6՝ Կ. [Ք՜ջճա զ ՝՜ձձ.] Ես ՠսո ը՜խ՜-

խճսդՠ՜ձ — Ես ազ ոժզա՝ձ ՜կՠձ՜հձ տ՜ջճա՜ռ ՠս գոպ 

՜կՠձ՜հձ ՞ճ՝ճխ՜հզռ... 

6. 406՝—9՝ ԿԱ. [Յ՜խ՜՞ո դէյ՜պճսդՠ՜ձ] — Ես 

ա՞ՠռ՜ս կ՜ջկզձ զ կՠջկբ ա՜ձ[՞]ճս՜թճհ... 

7. 409՝—10՝ ԿԲ. Ի Մ՜ջճսդ՜հբ իզձ՞ղ՜՝՜դզձ 

՝՜ձտո ՜շ Աոպճս՜թ — Բ՜հռ չ՜ոձ ազ պրձ բ կՠա ՜հո-

րջ ոճսջ՝ Պ՜ոտ՜հզ... 

8. 410՝—20՝ ԿԳ. Վ՜ոձ կժջպճսդՠ՜ձ Մ՜ջճսդ՜-

հզ բ ՝՜ձտ — Աո՜ոռճստ աա՜ձ՜ա՜ձճսդզսձ ՜ձճս՜ձռ 

պօձզռ... 

9. 420՝—33՜ ԿԴ. Մ՜ջճսդ՜հզ [զ կ՜ձժձճսդՠձբ 

Մ՜պդբզ — Բ՜ձ.] Յ՜սճսջոձ հ՜հձճոզժ ՞՜հ Յճչի՜ձձբո 

Մժջպզմ...: [Մՠժձճսդ.] Ես ճջ ՜ջ՟ՠստ զռՠձ ՜սճսջտձ ՜հ-

ձճտզժ... 

421՜ Ի էճսո. «Նՠջո» (=Նՠջոՠո) 

10. 433՜—8՜ ԿԵ. Ի ՝՜ձ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ, ճջ ՜ոբ. 

Յ՜հձե՜կ ՞՜ Յզոճսո զ Գ՜էզէբ զ Յճջ[՟՜ձ՜ձ] — 

Աոպճս՜թ՜հզձտձ ճմ կ՜ջ՟ժ՜հձճռո ՝ՠջզձ... 

11. 438՜—9՝, 450՜՝ ԿԶ. Խճջիճսջ՟ ՠջժջճջ՟ 

՞՜էըոպՠ՜ձձ — Զպօձո ա՜հո պօձՠձ ճմ կզ՜հձ ճջ՟զտ 

կ՜ջ՟ժ՜ձ... 

12. 450՝—4՝ ԿԷ. Յ՜խ՜՞ո ճջ հՠպ Յ՜ջճսդՠ՜ձձ 

պրձՠկտ հզոճսձ րջ ՜շ՜ձռ յ՜իճռ ՠս թճսձջ ՟ձՠէճհ 
ժ՜պ՜ջՠկտ, ի՜ձ՟ՠջլ Դ ՜սՠպ՜ջ՜ձմօտձ. Հ՜ջռճսկձ 

ՠս յ՜պ՜ոը՜ձզ. — [Հ՜ջռ.] Զզ՛ձմ յ՜պծ՜շ հզոճսձ 

օջ յ՜հտ... Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Յճջե՜կ հԱոպճսթճհ կ՜ջ՟զժ 

կճէճջՠռ՜ձ... 

13. 454՝—60՝ ԿԸ. Ի ՝՜ձձ Տՠ՜շձ. Եդբ ոզջբտ 

ազո... — Ահո կՠթ ՠս ոզջՠէզ ՠս յ՜ջ՞ՠս՜ղ՜պ օջ... 

Լճսո՜ձռ՜հզձ «Սպ» (=Սպՠվ՜ձճո) ձղճսկճչ չՠջնգձ-

դՠջ ի՜պճս՜թ. «Ոջ ոզջՠ՜ռձ աձճո՜ զ ոյ՜շ ՠս ՠպ յ՜ջ՞ՠ-

սո... ՠս ճմ ոզջՠռզձ աժՠ՜ձո»փ 

14. 461՜՝, 462՜—3՝, 440՜—1՜ ԿԹ. Ի ՝՜ձձ 

Յճ՝՜հ, ճջ ՜ոբ. Եջժզջ ՠս զ ձկ՜ձբ ՠէռբ ի՜ռ — Վՠջ՜-

՞ճհձ ՜ո՜ռ, դբ. Նզսդտ յ՜պճս՜ժ՜ձտ իջբզռ ՠս իՠջՠ-

պզժճո՜ռ ի՜ոճս ՠխՠձ աՠձկ՜ձձփ Ոմ ՜ձռ/// (ղ՜ջ. 

դ՜վճս՜թ) // (462՜) զ ձ՜հ ՜շզսթփ Թՠյբպ ՠս իաօջ բջ 

՜շզսթ... հճջճսկ ձճսզջՠկտ տՠա աի՜ծՠէզձ յ՜պ՜ջ՜՞փ 

15. 441՜—9՜ [Մ՜ոձ Ճ՜ղճռզ] 

՜. 441՜—3՝ ՀԱ. Կ՜ձճձ ՜շ՜նձճհ ճսջ՝՜դզձ — 

Կՠջյ՜ջ՜ձ գձդՠջռճս՜թզո ռճսռ՜ձբ... 

՝. 443՝—5՜ ՀԲ. Յ՜խ՜՞ո ՠջժջճջ՟ ղ՜՝՜դճսձ 

՜հէ՜լՠս ժ՜ձճձզձ — Ահոջ ղ՜՝՜դճս ժ՜ձճձ զ ոճսջ՝ 

Յ՜ջճսդՠ՜ձձ... 

՞. 445՜—6՜ ՀԳ. Կ՜ձճձ ՠջՠտղ՜՝՜դզ ՜սճսջձ — 

Ես ձոպ՜ս ժզձձ ՠս ոձճհռ աճջ՟զձ զսջ... 

՟. 446՜՝ ՀԴ. Կ՜ձճձ մճջՠտղ՜՝՜դզ ՜սճսջձ — 

Ահո ժ՜ձճձ զ Սզճձ ժ՜պ՜ջզ... 

ՠ. 446՝—7՝ ՀԵ. Կ՜ձճձ իզձ՞ղ՜՝՜դզ ՜սճսջձ — 

Ես ՜հո ժ՜ձճձ զ Յ՜ջճսդՠ՜ձձ... 

ա. 447՝—9՜ ՀԶ. Կ՜ձճձ ճսջ՝՜դզ ՜սճսջձ — Ես 

ոճհձ ՠսո ՜սճսջ... ՜կ՝՜ջզձ ըղպՠկ՜ջ՜ձո ՠժՠխՠռճհփ 

բ. 449՜՝ ՀԷ. Կ՜ձճձ ՠջջճջ՟ ղ՜՝՜դճսձ մճջՠտղ՜-

՝՜դզձ — Ես ՜հո ժ՜ձճձ զ Սզճձ գձ՟... ՠս կՠխջ ժ՜պ՜-

ջՠէճռ/// (ղ՜ջ. դՠջզ)փ 

16. 464՜—73՝ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձ Դ՜սդզ կ՜ջ՞՜ջբզ 

Մՠժձճսդՠ՜ձ Ադ՜ձ՜ոզ ՠյզոժճյճոզ Ախՠժո՜ձ՟-
ջ՜ռսճհ — Զ՜կՠձ՜հձ ՠջ՞ճռ Ս՜խկճո՜ռ Դ՜սդզ... ՠս ՜-

խ՜սդտ ՠս ըճոպճչ՜ձճսդզսձտ աջճսռ՜պջճսդՠ՜ձփ Ասջի-

ձՠ՜է բ Աոպճս՜թփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

473՝ (ԺԷ ՟.) Յճչի՜ձձբո /// (ՠջժճս ՝՜շ նձնճս-

՜թ) ահՠպզ ոյ՜[ո՜]սճջ հ՜խ՜սդտ հզղՠռբտ ՠս ակՠջ ՠխ-

՝՜հջ` Սաճստզ՜ոո, ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտփ 

1399 
Գ Է Ո Ր Գ  Ս Կ Ե Ւ Ռ Ա Ց Ի  

Մ Ե Կ Ն Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  Գ Ո Ր Ծ Ո Ց  Ա Ռ Ա Ք Ե Լ Ո Ց  
Սՠ՝՜ոպզ՜ ՌԽԹ — 1600 

ԳՐԻՉ՚ Աէբտոզ՜ձճո Աձդ՜յռզ, Յ՜ժճ՝ ՟յզջփ ՍՏԱՑՈՂ՚ 
Յճչի՜ձձբո ջ՜՝ճսձ՜յՠպփ 

ԹԵՐԹ՚ 287. մ՞ջճս՜թ՚ 7՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԻԵ×12 (Ա, Զ, ԺԱ, ԺԷ 
10, ԻԵ 7)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 19×13,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜-
ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 25փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟, ժ՜ջկզջ ժ՜-

ղզփ Աոպ՜շգ՚ դճսխդ, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ձ՜ջձն՜՞ճսհձփ ՊԱՀՊԱ-
ՆԱԿ՚ 1+1, դճսխդ, էճսո՜՞թՠջճչփ 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Սպՠվ՜ձճո Ն՜ը՜չժ՜հ՚ 82՝փ 
Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 8՜փ Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 1՜, 2՝, 5՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձ, կ՜ջ՟փ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ կ՜ջ-



 

՟՜՞զջ, ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջ, դշմձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպ, 
ժ՜ձ՜մ, ճոժզփ 

 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ դՠդՠ-
ս՜ժզ կ՜ղճս՜թ, ՠաջՠջգ՚ տՠջթճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 1՜—288՝ Ի Գճջթճռ ՜շ՜տՠէճռձ ՝ճսձ ՠս Ըձ-

՟՜ջլ՜ժ կՠժձճսդՠ՜ձռ ոջ՝ճռձ՚ պՠ՜շձ Եվջՠկզ ՠս ՠ-
ջ՜ձՠէճհձ Յճի՜ձձճս Ոոժբ՝ՠջ՜ձզ ՜հո Հ՜կ՜շ՜սպ 
ղ՜ջ՜իզսոՠռ՜ս, ճջյբո ՠս պՠոռՠո ՜շգձդՠջ ՝՜ձզռձ 
հ՜ձռձ զսջ պՠխսճն ՟ջճղկՠ՜է ա՜ձճս՜ձո ոջ՝ճռձփ 
Հջ՜կ՜ձ՜ս պՠ՜շձ Յճի՜ձձզոբ ՜ոպճս՜թ՜յ՜ի 
ճսըպզձ Գշձՠջճհ ՜շ՜նձճջ՟զ (5՜) 

Տՠո լՠշ. 1362, 3՜—81՜. Դջճսդզսձտ/1՜—2՝փ Աշ 

ըձ՟ջ՜սխձ/2՝—5՜փ Նը./5՜—7՜փ ՜/8՜—15՜փ ՝/15՜—9՝փ 

՞/20՜—6՝փ ՟/27՜—32՝փ ՠ/32՝—8՜փ ա/37՝—42՝փ բ/42՝—6՜փ 

գ/46՝—9՝փ դ/50՜—6՜փ ե/56՝—61՝փ ե՜/62՜—5՝փ ե՝/65՝—

71՜փ ե՞/71՜—5՝փ ե՟/75՝—82՜փ եՠ/82՝—7՝փ եա/88՜—94՜փ 

եբ/94՝—9՜փ եգ/99՜—107՝փ եդ/108՜—11՜փ զ/111՜—21՜փ 

զ՜/121՜—6՝փ զ՝/126՝—31՝փ զ՞/131՝—6՝փ զ՟/136՝—40՝փ 

զՠ/140՝—4՝փ զա/145՜—51՜փ զբ/151՜—4՝փ զգ/155՜—7՝փ 

զդ/157՝—63՜փ է/163՜—7՜փ է՜/167՝—72՜փ է՝/172՜—6՜փ 

է՞/176՜—84՜փ է՟/184՝—92՜փ էՠ/192՜—5՝փ էա/196՜—9՝փ 

էբ/199՝—203՜փ էգ/203՜—9՝փ էդ/209՝—14՝փ ը/214՝—8՜փ 

ը՜/218՝—23՜փ ը՝/223՜—8՜փ ը՞/228՝—31՝փ ը՟/232՜—

7՜փ ըՠ/237՜—41՝փ ըա/241՝—6՜փ ըբ/246՝—5՝փ ըգ/251՜—

5՜փ ըդ/255՜—9՜փ թ/259՜—63՝փ թ՜/264՜—9՜փ թ՝/269՜—

76՜փ թ՞/276՜—81՜փ թ՟/281՝—4՝փ թՠ/284՝—8՝փ Ա-

խՠջո/289՜—90՜փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

5՜ Աս՞ձՠ՜հ, Յզոճսո կՠխ՜յ՜ջպ` Աէզտոզ՜ձճ-

ոզոփ 

37՜ Ախ՜մՠկ ՜խՠջոզս, ըճղճջճսդՠ՜ձո ՠս ող՜է՜-

ձ՜ռո ձՠջՠէ, ճջ ՠս ՠո դջճսյո աթճսջՠ՜է ժճսջ՜կզպ ՠս 

դ՜ջդ՜կ իճ՞սճչ ՞թ՜՞ջՠռզ աո՜ պՠ՜շձ զկճսկ՚ պբջ 

Յճչի՜ձձբո տ՜ն իշՠպճջզ ՠս չ՜ջե՜յՠպ վզէզոճվ՜-

հզ, ՜ձկՠխ՜՟զջ էՠջճստ ոկ՜հփ 

97՜ Ոՙի, հճհե ձՠխզկ ՜հոկ ՟եճս՜ջ՜՞ճհձ ՜ջիՠո-

պզո, հզղՠ՜ ազո ՠս ձՠջճսկձ ի՜հՠռՠռբտ ՜ձռ՜ձ՜ռոփ 

289՝ Աջ՟, ՠխՠս աջ՜ս ՞ջմճսդՠ՜ձ ոճջ՜ զ դվ՜ժ՜-

ձճսդՠ՜ձո ՌԽԹ (1600) լՠշ՜կ՝ վռճսձ ՠս ՜ձ՜ջիՠոպ 

՞ջմզ՚ Աէՠտոզ՜ձճոզ ՟յջզ Աձդըյռճհ, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս 

ոճսջ՝ ՠջժձ՜ի՜ձ՞ՠպ կՠթ՜ջ՞ճհ ՞ՠջ՜իշմ՜ժ ոճսջ՝ 

ճսըպզո Սճսջ՝ Հջՠղպ՜ժ՜յՠպզ չ՜ձտձ Սՠփ՜ոպզ՜, 

զ ՜շ՜նձճջ՟ճսդՠ՜ձ ոճսջ՝ ճսըպզո Յճչ՜ձբո տ՜ն ջ՜-

՝ճսձ՜յՠպզ, ոպ՜ռճխզ ՞ջճռո ՜հո ՠս Մՠէտզոեդ ՠյզո-

ժճյճոզ՚ ՜ղ՜ժՠջպզ ոճջզձ ՠս ապբջ Դ՜ձզբէ ի՜սջՠխ-

՝՜սջ ճջ՟զ չ՜ջ՟՜յՠպզձ ՠս ՜ղ՜ժՠջպ, հզղՠռբտ զ Տբջ: 

Ես ա՜կՠձ՜հձ ՜ղ՜ժՠջպՠ՜է կ՜ձժճսձոձ՚ ապբջ Յ՜ժճ՝ 

ծ՞ձ՜ոբջձ ՠս աՄՠէտզոբդ ՠյզոժճյճոձ, ՠս ապբջ Դ՜ձզ-

բէձ, ՠս աՊ՜սխճո ՠյզոժճյճոձ ՠս աԿ՜ց՜ռզ պբջ Մՠո-

ջճյ ղձճջի՜ստ ա՜ջ՟՜ջՠ՜էձ հզղՠռբտ ՠս Աոպճս՜թ ճ-

խճջկզ ՜ո՜ռբտփ 

Աջ՟, ՠս ՠո` ՜ձյզպ՜ձ իճխո ՠս վճղզո թ՜շ՜ թ՜-

շ՜հզռ // (290՜) պՠ՜շձ Աէզտոզ՜ձճո, ճջ ՠկ հՠջժջեձ 

Գՠջկ՜ձզժզճհ, ճջ բ Աձդ՜յ ՠս ՠժզ յ՜ձ՟ըպ՜՝՜ջ ՠս 

՝ձ՜ժՠռ՜ւ զ Սՠփ՜ոպզ՜ ՜շ ճպո ի՜սջՠխ՝՜սջ ճջ՟ճհ 

զկճհ՚ պբջ Յճչ՜ձբո չ՜ջ՟՜յՠպզ ՠս բզ խ՜ջզյ ՠս 

պջպկՠ՜է ճ՞ճչ, ՜ձկՠխ՜՟զջ էՠջճստ ող՜է՜ձ՜ռ ՠս ղխ՜-

՞ջճսդՠ՜ձ ոճջ՜, ազ ՠս ժ՜ջո կՠջ ՜հո բփ Վ՜ոձ ճջճհ ՜-

խ՜մՠկ հզղՠէ զ կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խ՜սդո լՠջ ազո՚ ա՜ձ՜ջ-

ե՜ձո աԱէզտոզ՜ձճո ՠս աի՜հջձ զկ՚ աՎ՜ջ՟՜ձըձ, ՠս 

ակ՜հջձ զկ՚ աՓ՜ղճսժձ, ՠս աՠխ՝՜յջտձ զկ՚ ապբջ Դ՜ձզբ-

էձ, ՠս ապբջ Ս՜ջ՞զո, աի՜սջՠխ՝՜հջ ճջ՟զձ զկ ՠխ՝՜հջ 

պՠ՜շձ զկճհ` չ՜ջ՟՜յՠպզ աըճն՜հ Աշ՜տՠէձ ՠս աճջ՟զ-

տձ ոճջ՜՚ ըճն՜հ Յ՜ժճ՝ձ ՠս աՍ՜ջ՞զոձ ՠս ա՟ՠշ՜՝ճս-

ոզժ` Ս՜ց՜ջձ ՠս տըսՠջռ զկճռ, աճջ ՠս վճըՠ՜է ՠձ ՜շ 

Աոպճս՜թ հզղՠռբտ ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտփ Ես 

՟՜ջլՠ՜է, ՜խ՜մՠկ, հզղՠէ զ Տբջ աճսոճսռզմո զկ՚ ապբջ 

Մ՜ջպզջճո Հզա՜ձռզ էճսո՜պճսձ Հ՜հժ՜ա՜ձ ՜ա՞զ ՠս 

յ՜ջթ՜ձտ ՠս յ՜ջզոյ ՜ա՞զո կՠջփ Յզղՠռբտ զ Քջզոպճո 

ՠս աՠխ՝՜հջճսդզսձո զկ՚ աՅ՜ժճ՝ ՟յզջձ, ճջ զ կզ ժջդ՜-

ջ՜ձբ ՠէՠ՜է հճսո՜տ հ՜ջիՠոպ ՞ջմճսդՠ՜ձըձ ՠս ՞ջՠռզ 

ա՜հո Մՠժձզմո ՠո՚ կՠխ՜սճջ Աէզտոզ՜ձճո ՠս, ի՜կղզջ՜ժ 

ՠխ՝՜հջձ զկ՚ Յ՜ժճ՝ ՟յզջձ, ՞ջՠ՜ռ աՔ՜խճս՜թճհո Գճջ-

թճռ ՜շ՜տՠէճռ հզղՠռբտ ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ, 

ճջ բ ՜սջիձՠ՜է ՜ձաջ՜ս հ՜սզպՠձզո. ՜կբձփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚՚ 5՜ Յրի՜ձբո չ՜ջ՟՜յՠպփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 290՝ Դ՜ձզբէ զկ՜ոպ՜ոբջձ ոզջՠկփ 

1400 
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Պ՜հ՜աՠպճս ՝ՠջ՟ ՌՃԽԵ — 1696 

ԳՐԻՉ՚ Մզձ՜ո ՠջբռփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Ս՜ջ՞զո չջ՟.փ 
ԹԵՐԹ՚ 218+6 (ժջժ.՚ 1). մ՞ջճս՜թ՚ 1՜՞, 191՜՝, 213՝—6՜փ 

ՊՐԱԿ՚ Ա—ԺԸ×12+1×1փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, էճսո՜՞թՠջճչփ ՄԵԾՈՒ-
ԹԻՒՆ՚ 20,3×14,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 33փ 
ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, ՜ոպ՜շգ՚ ժ՜ջկզջ կՠպ՜տոփ 
ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 1, դճսխդ (ոժա՝զռ)փ 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ՚ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձ, դշմ-
ձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜ձ՜մ, ոՠս, ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ կ՜ղճս-
՜թ, պՠխ—պՠխ տՠջթճս՜թփ 

 

 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  



Ա. 1. 1ՠ—185՝ Մ՜դբճոզ ձւ՜ոպ ՠս հՠպզձ ՜-

ղ՜ժՠջպզ Եշ՜կՠթ՜ռձ Յճի՜ձձճս ՠս Գջզ՞ճջզ ՜ղը՜-
պ՜ոզջՠ՜է զ Քձձճսդզսձ Գճջթճռ ՜շ՜տՠէճռձ զ Մՠժ-
ձճսդՠձբ ոճսջ՝ ի՜ջռձ Յճի՜ձձճս Ոոժե՝ՠջ՜ձզձ ՠս 

Եվջՠկզ, զ ըձ՟ջճհ ի՜ջ՜ա՜պ ՠխ՝օջ կՠջճհ՚ Յ՜ժճ՝ 

չ՜ջ՟՜յՠպզ կ՜ժ՜ձճսձ Ոչո՜ձ՜ձռ ժճմՠ՜է (9՜) 

Տՠո լՠշ. 2519, 75՜—287՜. Ց՜ձժ/1ՠ—8՜փ § ՜—

է՜/9՜—184՝փ Յզղ. իՠխ./184՝—5՝փ 

2. 185՝—90՝ ԼԲ. Նճջզձ Մ՜դբճոզ չ՜ջ՟՜յՠպզ 

Նՠջ՝ճխՠ՜ձ ճխ՝ՠջ՞՜՝՜ջ ճ՞ՠ՜է բ դ՜խճսկձ ՠջն՜ձզժ 
ջ՜՝ճսձ՜յՠպզձ Գջզ՞ճջզ, գձ՟ ձկզձ ՠս հզղ՜պ՜ժՠ՜է 
աճխ՝ո է՜էՠ՜ռ ժճպճջ՜թզձ, ճջ զ Վջ՜ռ Տճսձձ զ Փ՜հ-
պ՜ժՠջձ (= Փ՜հպ՜ժ՜ջ՜ձ) տ՜խ՜տզ, տ՜ձազ յ՜պ-
ժՠջ ՜սճսջռձ զ կզ ՟զյՠռ՜ս, կ՜ձ՜ս՜ձ՟ զ իջ՜ղ՜-
՞ՠխձ Կ՜ջ՜յՠպ ՠխ՝՜հջ զսջ — Ոչ պ՜հջ ակ՜ի զկ 

վճը՜ձ՜ժ կ՜իճս տճհ... 

Բ. 192՜—212՝ Մ՜պդբճոզ չ՜ջ՟՜յՠպզ ՜ղը՜-

պ՜ոզջՠ՜է Վ՜ոձ տ՜ջճաճսդՠ՜ձ ՝՜ձզ ՜շՠ՜է զ 
չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠձբ ոճսջ՝ իօջձ Ես՜՞ջՠ՜հ, ճջ Մզպտ 

՜ձ՜յ՜պզ ժճմզ ՠս զ ձճջզձ չ՜ջճսռձ իՠպՠսճխբ՚ 
ոջ՝ճհձ Նՠխճոբ, ճջ ռ՜ձ ՠս ռզջ ՞ճհջ զ ՝՜ձո ձճռզձ 
ի՜ս՜տՠ՜է զ կզ զ յբպո ՝՜ձ՜ոբջ ՜ձլ՜ձռ զ ՝՜ձձ 
Պրխճոզ, ճջ ՜ոբ. Մզ ճտ ը՜վՠոռբ ալՠա ճսպՠէճչ... 

Տՠո լՠշ. 1401, 323—58՜. ՜—գ/192՜—212՝: Հզղ. 

իՠխ. / մզտ: 

Գ. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձ ԺԸ ՟.] 
213՜ (Աշ՜թ ի՜հ՜պ՜շ դճսջտՠջբձ) — 

Ոսոպ՜կզագձ ՜պզ ըգպգջ 

Աէզկգապ՜ձ ժբէբձ յճսպճսջ 

Հ՜հ խրհ ՠջ՜հ ճս ի՜հ ՞ՠրդճսջ (՜հոտ՜ձ)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

8՜ Կ՜պ՜ջՠռ՜ս ռ՜ձգ ՞ջճռո զ դվզձ Հ՜հճռ ՌՃԽԵ 

(1696) զ վ՜շո Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ կՠջճհփ 

24՜ Գջՠռ՜ս ՞զջտո դվզձ ՌՃԽԵ (1696), լՠշ՜կ՝ 

ոճսպ՜ձճսձ` ՜ձ՜ջե՜ձ Մզձ՜ո իջզռճսո, ճջ կզ՜հձ ա՜-

ձճսձո ճսձզկ ՠս ՞ճջթճչտ մ՜ջՠրտ ճսձ՜հձ՜ռՠ՜է ՠս ՟՜-

պ՜ջժ՜ռՠ՜է. զ ՝՜ռՠ՜է ՠկ ՜ձճս՜ձբ, ազ հ՜խդՠ՜է զ 

ո՜պ՜ձ՜հբ հ՜կ՜շՠ՜է ՠկ զ մ՜ջզո, ի՜ա՜ջ չ՜ՙհ բ կՠ-

խ՜սճջզոփ Աջ՟, ՜խ՜մՠկ ալՠա ի՜յջտ ՠս ՠխ՝՜ջտ, ճջտ 

ի՜ձ՟զյզտ ՜հոկ պ՜շզո ժ՜ջ՟՜էճչ ժ՜կ օջզձ՜ժՠէճչ, 

դբ ի՜ջՠս՜ձռզ ՜ձռ՜ձՠէճչ, ոը՜է՜ձ՜ռ ՠս ՜ձյզպ՜-

ձճսդՠ՜ձ ՞ջզո, ՜ձկՠխ՜՟զջ էՠջճստ, ազ ժ՜ջ կՠջ ՜հո 

բջփ Ոչ յ՜պճս՜ժ՜ձ գձդՠջռճխտ աՈխճջկզձ կզ ՜ոբտ, 

աճխճջկզձ ՟ճստ ՞զպբտ: Գջՠռ՜ս Բ՜հՠ՜ազպփ 

213՜ Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս ՜հոկ ՜ոպճս՜թ՜ղճսձմ պ՜շո 

զ Պ՜հՠ՜ազպճս Բՠջ՟ձ գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սճսջ՝ Գջզ՞ճ-

ջզձ ՠս Սջ՝ճհձ Թ՜թբճոզ ՜շ՜տՠէճհձ, զ դչ՜ժ՜ձզո Հ՜-

հճռ ՌՃԽԶ (1697)—զձ ՜կզձ, զ ի՜հջ՜յՠպճսդզսձ Սճսջ՝ 

Ադճշճհձ Էնկզ՜թձ՜հ Ն՜ի՜յՠպ ժ՜դճխզժճոզձ ՠս զ 

դ՜՞՜սճջճսդզսձձ պ՜ծժ՜ռ ոճսէդ՜ձ /// (պՠխգ ՝՜ռ): 

Եո՚ վ՜ձ՜տզ ՠս ՜ձյզպ՜ձ Մզձ՜ո ՠջբռո, ճջ ա՜ձճսձո 

կզ՜հձ ճսձզկ ՠս ՞ճջթճչո իՠշ՜ռՠ՜է զ ՝՜ռՠ՜հ ՠկ հԱ-

ջ՜ջմբձ զկկբ. ՠս ՠո ՜ձ՜ջե՜ձ լՠշճվտո ՞ջՠռզ աոճսջ՝ 

պ՜շո զ չ՜հՠէճսկձ ՠշ՜կՠթզ ՠս տ՜ն ջ՜՝ճսձ՜յՠպզձ 

զկճհ՚ Ս՜ջ՞զո չ՜ջ՟՜յՠպզձ: Աոպճս՜թ ՝՜ջճչ չ՜հՠէՠէ 

պ՜ռբ ՠս յ՜իՠոռբ Տբջ Յզոճսո հՠջժ՜ջ ՜կօտ կզձմՠս զ 

ըճջզձ թՠջճսդՠ՜ձձ. ՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

213՜ (ԺԸ ՟.) Խ՜վ՜ձՠռ՜ս դ՜՞՜սճջճսդզսձ Հ՜-

հճռ դվզձ ՜կո ԸՃԼԶ (1387)փ Թ՜՞՜սճջճսդզսձ Սըո՜հ 

ՠժ՜ռ դվզձ ՜կո ՃՀԶ (727)փ 

1՟ (ԺԸ ՟.) Յզղ՜պ՜ժ բ ՞զջտո Մ՜՞՜՜էկզձ, կ՜-

էճսկ էզձզփ Գզձ ՞ջտճհո բ ՈԿ (660)վ՜ջ՜փ 

216՝ (ԺԸ ՟.) Շձճջի, Մժջպզմ ճջ՟զտձ՚ Մճսջ՜պ, 

Մ՜ձճսբէ, ՠս Գ՜խ՜ոզ ՜հոզձտձ՚ Քՠջր՝բ, կ՜իպՠոզ 

Մ՜ջպզջճո ՜կզջ՜հ, ճջ՟զձ՚ կ՜իպՠոզ Եխզ՜ա՜ջ, 

դճշձ՚ Սպբց՜ձբ Չբէբյզ, կ՜իպՠոզ Սզկճձ ՜կզջ՜հ, ճջ-

՟զտձ՚ Ս՜ջզկ ՜խ՜հ, Ջ՜ձզժ ՜խ՜հ, Կզսէ՜յՠ՜ձ Յր-

ի՜ձձբո ՜կզջ՜հ, չ՜ոձ ժձճնձ կըզդ՜ջճսդՠ՜ձ, Լզկճձ-

նզ ա՜պբ կ՜իպՠոզ Յրի՜ձձբո ՜կզջ՜հ, էճհո ՠխ՝՜հջ 

կ՜իպՠոզ Սՠխ՝ճո ի՜ջ՜ա՜պզձ տճ, ճխնճհձփ Մ՜իպՠոզ 

Յրի՜ձձբո, ճջ՟զձ՚ պզջ՜ռճս Կ՜ջ՜յՠպփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՟ Տբջ Աոպճս՜թ Յզոճսո Քջզոպճո 

՟ճս ՜նճխՠ՜ աոժոՠ՜էո ՠս ի՜ձ զ հ՜ս՜ջպ ՝՜ջզփ Վբձզ, 

չզպզ, չզմզփ 

1401 
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 ԺԶ — XVI 

ԹԵՐԹ՚ 359. մ՞ջճս՜թ՚ 2՜—4՜, 359՜՝փ ՊՐԱԿ՚ 2×1+Ա—
Լ×12 (ԺԵ 11, Լ 10)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 19,6×13փ ԳՐՈՒ-
ԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 31փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜-
՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, ՜ոպ՜շգ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժպ՜սփ 

 
 
 
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — «Սպ՜ռճխձ բ»` 4՝, 44՝փ 

Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 5՜, 45՜փ Լ ճ ս ո ՜ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜-

ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ձ՜մ, ժ՜ջկզջ, 
ժ՜յճհպ, ոՠս, ՟ՠխզձփ 

ՎԻՃԱԿ՚ դՠջդՠջգ պՠխ—պՠխ ռՠռ՜ժՠջ ՠս ՜հջճս՜թփ Կ՜ակգ՚ 
տՠջթճս՜թ, իզկտգ՚ տ՜հտ՜հճս՜թփ 

 

 

Նկճսղ 254՜ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  



 

Ա. 5՜—313՝ Մ՜դբճոզ ձճս՜ոպ ՠս հՠպզձ ՜ղ՜-

ժՠջպզ Եշ՜կՠթ՜ռձ Յճի՜ձձճս ՠս Գջզ՞ճջզ ՜ղը՜-
պ՜ոզջՠ՜է զ Քձձճսդզսձ Գճջթճռ ՜շ՜տՠէճռձ զ Մՠժ-
ձճսդՠձբ ոճսջ՝ ի՜ջռձ Յճի՜ձձճս Ոոժբ՝ՠջ՜ձզ ՠս Եվ-
ջՠկզ, զ ըձ՟ջճհ ի՜ջ՜ա՜պ ՠխ՝՜սջ կՠջճհ՚ Յ՜ժճ՝ 
չ՜ջ՟՜յՠպզ, կ՜ժ՜ձճսձ Ոչո՜ձ՜ձռ ժճմՠ՜է (17՜) 

Տՠո լՠշ. 2519, 75՜—287՜. Ց՜ձժ/5՜—17՜փ ՜—

է՝/17՜—312՝փ Յզղ. իՠխ./312՝—3՝փ 

2. 314՜—23՜ Նճջզձ Մ՜դբճոզ չ՜ջ՟՜յՠպզ 

Նՠջ՝ճխՠ՜ձ ճխ՝ՠջ՞՜՝՜ջ ճ՞ՠ՜է զ դ՜խճսկձ ՠջն՜-
ձզժ ջ՜՝ճսձ՜յՠպզձ Գջզ՞ճջզ, գձ՟ ոկզձ ՠս հզղ՜-
պ՜ժՠ՜է աճխ՝ո է՜էՠ՜ռ ժճպճջ՜թզձ, ճջ զ Վջ՜ռ Տճսձ 
զ Փ՜հպ՜ժ՜ջ՜ձ տ՜խ՜տզ, տ՜ձազ յ՜պժՠջ ՜սճսջձ զ 
կզ ՟զյՠռ՜ս, կ՜ձ՜ս՜ձ՟ զ իջ՜ղ՜՞ՠխձ Կ՜ջ՜յՠպ 
ՠխ՝՜հջ զսջ — Ոչ պ՜հջ ակ՜ի զկ վճը՜ձ՜ժ կ՜իճս 

տճ... 

Գ. 323՜—58՜ Մ՜պդբճո չ՜ջ՟՜յՠպզ ՜ղը՜-

պ՜ոզջՠ՜է Վ՜ոձ տ՜ջճաճսդՠ՜ձ ՝՜ձզ ՜շՠ՜է զ 
չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠձբ ոճսջ՝ իօջձ Ես՜՞ջՠ՜, ճջ Մզպտ 

՜ձ՜յ՜պզ ժճմզ ՠս զ ձճջզձ չ՜ջճսռձ իՠպՠսճխբ ոջ-
՝ճհձ Նՠխճոբ, ճջ ռ՜ձ ՠս ռզջ ՞ճհջ, զ ՝՜ձո ձճռ՜ ի՜-
ս՜տՠ՜է զ կզ զ յբպ ՝՜ձ՜ոբջ ՜ձլ՜ձռ զ ՝՜ձձ Պր-
խճոզ, ճջ ՜ոբ. Մզ ճտ ը՜՝ՠոռբ ալՠա ճսպՠէճչ ժ՜կ 
գկյՠէճչ... 

՜. 323՜—8՜ Յ՜խ՜՞ո ճջժջճկճէճսդՠ՜ձ — Աշ՜-

տզձճսդզսձձ ՝՜ե՜ձզ հՠջզո... 

՝. 328՜—32՝ Յ՜խ՜՞ո յճշձժճսդՠ՜ձ — Իոժ 

՜հեկ ՞զպ՜ռՠ՜է աճջժջ՜կճէճսդզսձ... 

՞. 332՝—6՝ Յ՜խ՜՞ո ՜ջթ՜դ՜ոզջճսդՠ՜ձ — Գզ-

պՠէզ բ, ազ ՜ջթ՜դ՜ոզջճսդզսձ ճմ կզ՜հձ ա՜հձ ՜ոբ... 

՟. 336՝—40՜ Յ՜խ՜՞ո պջպկճսդՠ՜ձ — Ես ՞զ-

պՠէզ բ, ազ պջպկճսդզսձ ՝՜ե՜ձզ հԲ(2)ո... 

ՠ. 345՜ Յ՜խ՜՞ո ՝՜ջժճսդՠ՜ձ — Գզպՠէզ բ, ազ 

պջպկճսդզսձձ ՠս ՝՜ջժճսդզսձ... 

ա. 345՜—8՝ [Յ՜խ՜՞ո լ՜ձլջճսդՠ՜ձ] — Իկ՜ռ, 

ճչ ՠխ՝՜հջ, ազ լ՜ձլջճսդՠ՜ձ ՟ՠսձ... 

բ. 348՝—53՝ Յ՜խ՜՞ո ձճջ՜վ՜շճսդՠ՜ձ — Ծ՜-

ձզջ, ՠխ՝՜հջ, ազ ձճջ՜յվ՜շձ ՠս ոձ՜վ՜շձ... 

գ. 353՝—8՜ Տբջ, ՜կ՝՜ջպ՜ս՜ձզռ ի՜ժ՜շ՜ժ 

ժ՜հ [Յ՜խ՜՞ո ՜կ՝՜ջպ՜ս՜ձճսդՠ՜ձ] — Բ՜հռ ձ՜ը 

՞զպՠէզ բ, դբ գձ՟բջ տ՜ձ ա՜կՠձ՜հձ հՠպճհ ՠ՟... ՜սջի-

ձՠ՜էձ հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ 

— 358՜ [Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ իՠխզձ՜ժզ] — Աջ՟, ճչ 

ոզջՠէզ ՠխ՝՜հջ, ՞զպ՜ոնզջ, ազ չ՜ոձ ժ՜ջճպճսդՠ՜ձ 

՞ջճռ, աճջ ճմ ճսձզկ կըզդ՜ջզմ զձլ ՠս ՜ս՞ձ՜ժ՜ձ, իը-

ձ՜ջՠռ՜հ, ՜շ ոճսջ՝ո ՜հո լՠշձ լ՞ՠէ ՠս զ ձկ՜ձբ ՜շՠ՜է 

կ՜ոձ զձմ ՝՜ձ օ՞պզ, ո՜ժո զձլ ՠս ՝՜ձզ տ՜ջճաճս-

դՠ՜ձ: Ես տ՜ձազ ՜հո թ՜թժՠ՜է ՞ճհջ կզ՜հձ կզ՜հձ՜-

ժՠռ՜ռձ յ՜իՠ՜է, ճջ ՜կՠձՠռճսձ չ՜հՠէ բ ճսո՜ձՠէփ Աջ՟, 

ՠխՠս աջ՜ս Հ՜կ՜շ՜սպճսդՠ՜ձ ոճջ՜ զ ձՠջտո՜՞ճհձ Ա-

ձ՜յ՜պզո Տ՜ձթվ՜ջ՜ըճհ, հճջճսկ ձոպՠ՜տ էշզժ զ 

պ՜ձփ Յ՜կզ ՊԽԲ—ՠջճջ՟զ (1393) դճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ Հ՜-

հճռփ Աջ՟, ՜խ՜մՠկ, ճջտ ՜ս՞պզտ զ ոկ՜ձբ, ՠս ժ՜կ ՜ս՞-

պեռճսռ՜ձբտ ա՜հէո, հզղՠոնզտ ոճսջ՝ ոըջպզ լՠջճսկ ա՜-

ձ՜ջե՜ձ ՜ղը՜պճխ ոկզձ՚ աՄ՜պդբճո չ՜ջ՟՜յՠպփ 

Դ. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձ ԺԸ ՟.] 
1. 1՜ [Ախՠջո ՜շ ոճսջ՝ Գբճջ՞] — Մճէճջՠռ՜հ ճջ-

յբո աճմը՜ջ, /Նՠ՜հ րտ մ՜ջգձ իր՞զո իճսջ... /Սճսջ՝՟ 

Գբճջ՞ տ՜ն ձ՜ի՜պ՜ժ (2 տ՜շՠ՜ժ)փ 

2. 1՝ (Հկ՜հ՜ժ՜ձ) — Ջ՜կգո ժ՜յկ՜ձ մ՜ջ ը՜-

վ՜ձզ... ի՜ղչզ վ՜ժ դչճչ նզչզ՟ էջ՜ժզ (4 պճխ)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

303՝ Կ՜ջ՟՜հ ՠս ակՠխ՜սճջ ՞թճխո հզղՠ՜հ զ Քջզո-

պճո ՝՜ջզձ, ճչ չ՜ջ՟՜յՠպփ 

358՝ Փ՜շտ ՠշ՜ժզ պեջճսդՠ՜ձ ՠս կզճհ ՜ոպճս՜-

թճսդՠ՜ձ ՜ձոժզա՝ձ ոժա՝՜ձ Հ՜սջ ՠս ՜ձծ՜շ՜յբո 

թձզռՠէճհ Ոջ՟սճհձ Մզ՜թձզ, ՠս ՜ձտձձզո՜՝՜ջ ՝ըկ՜ձ 

Սճսջ՝ Հճ՞սճհձ... (վ՜շ՜՝՜ձճսդզսձ կզ՜հձ)փ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 5՝ Յրի՜ձձբո չ՜ջ՟՜յՠպ (ԺԸ ՟.)փ 

17՜, 44՝, 45՜ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Ռբ՟բճո չ՜ջ՟՜յՠպ, 

ՌՃԿԴ (1715դ.): 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՝ Դ՜ջլՠ՜է զկ՜ռզջ ՠջժզջ ՠս էճս՜-

ջճստ ՜կՠձ՜հձ ժՠձ՟՜ձզտ, դշմճսձ ր՟՜զձ, լժճսձտ թճ-

չ՜հզձփ Ի չ՜հՠէճսկձ պբջ ՜հոճսիփ 359՝ Նՠջոբո, իջ՜-

հճսժփ 
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ԳՐԻՉ՚ Վ՜ջ՟՜ձփ 
ԹԵՐԹ՚ 322. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—2՝, 311՝, 312՝—22՝փ ՊՐԱԿ՚ 

Ա—ԻԶ×12+10×1փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, էճսո՜՞թՠջճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 
20×13,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 25փ ԿԱԶՄ՚ 
՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, ՜ոպ՜շգ՚ ՜ջթ՜դ՜դՠէ ա՜ջ՟՜իզսո 
կՠպ՜տո, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 2+2, դճսխդ:  

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ կ՜-
ղճս՜թ, ՠաջՠջգ՚ տՠջթճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 3՜—311՜ [Մ՜պՠձ՜՞ջճսդզսձտ Մ՜պդբճոզ 

Ջճսխ՜հՠռսճհ] 
1. 13՜—270՜ Մ՜պդբճոզ ձճս՜ոպ ՠս հՠպզձ ՜-

ղ՜ժՠջպզ Եշ՜կՠթ՜ռձ Յճի՜ձձճս ՠս Գջզ՞ճջզ, ՜ղ-
ը՜պ՜ոզջՠ՜է զ Քձձճսդզսձ Գճջթճռ ՜շ՜տՠէճռձ զ 
Մՠժձճսդզսձ ոճսջ՝ ի՜ջռձ Յճի՜ձձճս Ոոժզ՝ՠջ՜ձզ ՠս 



Եվջՠկզ, զ ըձ՟ջճհ ի՜ջ՜ա՜պ ՠխ՝րջ կՠջճհ՚ Յ՜ժճ՝ 
չ՜ջ՟՜յՠպզ, կ՜ժ՜ձճսձ Ոչո՜ձ՜ձռ ժճմՠռՠ՜է 

Տՠո լՠշ. 2519, 75՜—287՜. Ց՜ձժ/3՜—12՝փ ՜—

է՜/13՜—269՜փ Յզղ. իՠխ./269՜—70՜փ 

2. 271՝—8՜ ԼԲ. Նճջզձ Մ՜դբճոզ չ՜ջ՟՜յՠպզ 

Նՠջ՝ճխՠ՜ձ ճխ՝ՠջ՞՜՝՜ջ ճ՞ՠ՜է զ դ՜խճսկձ ՠջն՜-
ձզժ ջ՜՝ճսձ՜յՠպզձ Գջզ՞ճջզ, գձ՟ ձկզձ ՠս հզղ՜-
պ՜ժՠ՜է աճխ՝ո է՜էՠ՜ռ ժճպճջ՜թզձ, ճջ զ Վջ՜ռ 
Տ՜ձ, զ Փ՜հպ՜ժ՜ջ՜ձ տ՜խ՜տզ, տ՜ձազ յ՜պժՠջ ՜-
սճսջռ զ կզ ՟զյՠռ՜ս, կ՜ձ՜ս՜ձ՟ զ իջ՜ղ՜՞ՠխ Կ՜-
ջ՜յՠպ ՠխ՝՜հջ զսջ — Ոչ պ՜հջ ակ՜ի զկ վճը՜ձ՜ժ 

կ՜իճս տճ... 

3. 278՝—311՜ Մ՜պդբճո չ՜ջ՟՜յՠպզ ՜ղը՜-

պ՜ոզջՠ՜է Վ՜ոձ տ՜ջճաճսդՠ՜ձ ՝՜ձզ ՜շՠ՜է զ 
չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠձբձ ոճսջ՝ իօջձ Ես՜՞ջՠ՜, ճջ Մզպտ 

՜ձ՜յ՜պզ ժճմզ ՠս զ ձճջզձ չ՜ջճսռձ իՠպՠսճխբ՚ ոջ-
՝ճհձ Նՠխճոբ, ճջ ռ՜ձ ՠս ռզջ ՞ճհջ զ ՝՜ձո ձճռ՜ ի՜-

ս՜տՠ՜է զ կզ զ յՠպո ՝՜ձ՜ոբջ ՜ձլ՜ձռ, զ ՝՜ձձ Պր-
խճոզ, ճջ ՜ոբ. Մզ ճտ ալՠա ը՜՝ՠոռբ ճսպՠէճչ ժ՜կ 
գկյՠէճչ... 

Տՠո լՠշ. 1401, 323՜—58՜. ՜—գ/278՝—310՝փ Յզղ. 

իՠխ./310՝—1՜փ 

Բ. 312՜ (Բՠհդ, ի՜հ՜պ՜շ դճսջտՠջբձ) — 

Թբտբ յճսջմտ ըճսպ՜հզ ՠ՜ձգղջ ոբՠս ձՠոէզ ՜պբկ 

ոբձ 

Վծճսպգձ ՜ձխ՜հ բէ խ՜ցզէ տզ յզջ զղ՜պջ՜ կբձզ-

պՠձ ոբձ (՜հոտ՜ձ)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

261՜ Զՠխժՠէզ ՠս ա՜յզժ՜ջ աՎ՜ջ՟՜ձ ՝՜ձզ 

ոյ՜ո՜սճջո ՠս ա՞ջճխ ոճսջ՝ պ՜շ՜զո` աԲ՜էվՠռզո հզ-

ղՠէ ՜խ՜մՠկփ 
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ՍՏԱՑՈՂ՚ Ոձճվջզճո չջ՟.փ 
ԹԵՐԹ՚ 246. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—2՜, 238՝, 246՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—

ԻԲ×12 (Բ, Թ, ԺԱ, ԺԲ, ԺԹ 10, ԻԱ, ԻԲ 8)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒ-
ԹԻՒՆ՚ 18,8×12,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 33փ 
ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, ՜ոպ՜շգ՚ ժ՜ձ՜մ ժպ՜ս, էճս-
ո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 4 + 4, կ՜՞՜խ՜դփ  

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 28՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚  ՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջփ 
Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜ձ՜մ, ժ՜յճհպ, ոՠս, ՟ՠխզձփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճսձ՜ռ՜թ, ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջփ Կ՜ակզ 
ժ՜ղզձ՚ կ՜ղճս՜թ, ռՠռ՜ժՠջ, ՠաջՠջգ՚ տՠջթճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 3՜—238՜ [Մ՜պՠձ՜՞ջճսդզսձտ Մ՜պդբճոզ 

Ջճսխ՜հՠռսճհ] 
1. 11՜—211՜ Մ՜պդբճոզ ձճս՜ոպ ՠս հՠպզձ ՜-

ղ՜ժՠջպզ Եշ՜կՠթ՜ռձ Յճի՜ձձճս ՠս Գջզ՞ճջզ, ՜ղ-
ը՜պ՜ոզջՠ՜է զ Քձձճսդզսձ Գճջթճռ ՜շ՜տՠէճռձ զ 
Մՠժձճսդՠձբ ոճսջ՝ ի՜ջռձ Յճի՜ձձճս Ոոժե՝ՠջ՜ձզ ՠս 

Եվջՠկզ, զ ըձ՟ջճհ ի՜ջ՜ա՜պ ՠխ՝օջ կՠջճհ՚ Յ՜ժճ՝ 

չ՜ջ՟՜յՠպզ, կ՜ժ՜ձճսձ Ոչո՜ձ՜ձռ ժճմՠռՠ՜է 

Տՠո լՠշ. 2519, 75՜—287՜. Ց՜ձժ/3՜—10՝փ ՜—

է՝/11՜—210՝փ Յզղ. իՠխ./210՝—1՜փ 

2. 211՜—7՜ Նճջզձ Մ՜դբճոզ չ՜ջ՟՜յՠպզ 

Նՠջ՝ճխՠ՜ձ ճխ՝ՠջ՞՜՝՜ջ ճ՞ՠ՜է զ դ՜խճսկձ ՠջն՜-
ձզժ ջ՜՝ճսձ՜յՠպզձ Գջզ՞ճջզ, գձ՟ ձկզձ ՠս հզղ՜-
պ՜ժՠ՜է աճխ՝ո է՜էՠ՜ռ ժճպճջ՜թզձ, ճջ զ Վջ՜ռ 
Տ՜ձ, զ Փ՜հպ՜ժՠջձ (= Փ՜հպ՜ժ՜ջ՜ձ) տ՜խ՜տզ, 
տ՜ձազ յ՜պժՠջ ՜սճսջռձ զ կզ ՟զյՠռ՜ս, կ՜ձ՜ս՜ձ՟ 
զ իջ՜ղ՜՞ՠխձ Կ՜ջ՜յՠպ ՠխ՝րջ զսջ — Ոչ պ՜հջ ակ՜ի 

զկ վճը՜ձ՜ժ կ՜իճս տճ... 

3. 217՜—38՜ Մ՜պդբճո չ՜ջ՟՜յՠպզ ՜ղը՜-

պ՜ոզջՠ՜է Վ՜ոձ տ՜ջճաճսդՠ՜ձ ՝՜ձզ ՜շՠ՜է զ 
չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠձբձ ոճսջ՝ իրջձ Ես՜՞ջՠ՜, ճջ կզպտ 
՜ձ՜յ՜պզ ժճմզ, ՠս զ ձճջզձ չ՜ջճսռձ իՠպՠսճխբ՚ ոջ-
՝ճհձ Նՠխճոբ, ճջ ռ՜ձ ՠս ռզջ ՞ճհջ զ ՝՜ձո ձճռ՜ ի՜-
ս՜տՠ՜է զ կզ զ յբպ ՝՜ձ՜ոբջ ՜ձլ՜ձռ. զ ՝՜ձ Պրխճ-
ոզ, ճջ ՜ոբ. Մզ ճտ ալՠա ըճջիՠոռբ (=ը՜վՠոռբ) ճս-
պՠէճչ 

Տՠո լՠշ. 1401, 323՜—58՜. ՜—գ/217՜—38՜փ Յզղ. 

իՠխ./238՜փ 

Բ. 239՜—46՜ Պ՜պկճսդզսձ ՠս ըրոտ Խզժ՜ջ՜հ 

ՠս զկ՜ոպ՜ոզջզ, աճջ յ՜ջպ բ զ կզպ ՜շձճսէ ՠս զ-
կ՜ձ՜է ՜կՠձ՜հձ կ՜ջ՟ճհ չ՜ոձ ղ՜իզ ՠս ր՞պճսդՠ՜ձ 
իճ՞սճհ ՠս կ՜ջկձճհ 

Տՠո լՠշ. 464, 40՜—56՜. ՜—՞/239՜—46՜փ (չջն. 

«...զ՝ջՠս աՆ՜դ՜ձ յզպ ժճջգձմզ. ՜ոպ զ ///ղ՜ջ. 

կժջ՜պճս՜թ): ՟/մզտփ 

Տյ. Եմ., 1969, E4: 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

85՜ Ոչ ոճսջ՝ ի՜հջ ջ՜՝ճսձզտ հճջե՜կ ըճջիջ՟՜-

՝՜ջ գձդՠշձճստ, ակՠխճսռՠ՜է ձճս՜ոպ ՞ջզմո հզղՠռբտ զ 

ե՜կ ՝խըկ՜ձ ՜ջպ՜ոճս՜ռփ 

190՝ Զոպ՜ռրխ ՜հոկ կ՜ջ՞՜ջպ՜ղ՜ջ կ՜պՠձզո` 

կՠթ ջ՜՝ճսձզ ԶՈձճվջզճոձփ 

204՝ Զ՜ջիզ՜ժ՜ձ ՞էճսըձ` աՈձճվջզճո տ՜ն ջ՜-

՝ճսձզձ աոպ՜ռօխ ոճսջ՝ պ՜շզո, ՜խ՜մՠկ հզղՠէ ՠս գձ՟ 

ձկզձ ՠս ակՠխճսռՠ՜է ձճս՜ոպ ՞ջզմո, ճՙչ չ՜ջ՟՜յՠպ ՠս 

(՜հոտ՜ձ)փ 



 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

2՝ Վՠիզձ Ղճսժ՜ոճս ՞ՠջ՜՞՜ի կՠթզ ՠս Սջ՝ճհ 

Ադճշճհո Էնկզ՜թձզ, զ՝ջՠս էճսո՜ջ՜ջ` Գջզ՞ճջ չ՜ջ՟՜-

յՠպո ա՜հո ոճսջ՝ կ՜պՠ՜ձո ՠպճս զ ձղ՜ձ հ՜պճսժ ոզ-

ջճհ իճ՞ՠժզռ ՠխ՝րջձ զկճհ ՠս ղձճջի՜թզձ ա՜ս՜ժզձ 

պՠ՜շձ զկճհ ՞ՠջՠջն՜ձզժ ՠս հճ՞ձՠջ՜ըպ ոջ՝՜ա՜ձ` 

Յ՜ժճ՝՜հ ղձճջի՜պՠձմ չ՜ջ՟՜յՠպզձ, աճջ զ գձդՠշ-

ձճսէձ ՠս տ՜խռջ՜ձ՜էձ ՜հոճս հզղՠոռբ ակՠա զ պՠ՜շձ՜-

ի՜ծճհ ՜խրդո զսջփ Գջՠռզ ա՜հոտ՜ձո զկճչո լՠշ՜կ՝ ՠս 

ժձտՠռզ զ ՌՄԼԸ (1789) դճսզձ, զ էճսո՜ձժ՜ջ Ադճշո 

Սճսջ՝ Էնկզ՜թզձփ 
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 2՝ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Ռբդբճո չ՜ջ-

՟՜յՠպ. 1215 (1766)փ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 2՜ Աս՞ձՠ՜ Հճ՞զ Սճսջ՝ Աոպճս՜թ ծղ-

կ՜ջզպփ Ահէ ՜հոյբոփ 

1404 
Ժ Ո Ղ Ո Վ Ա Ծ Ո Յ  

Յճչի՜ձձ՜չ՜ձտ ՌՃԺԳ — 1664 

ԳՐԻՉ՚ Խ՜մ՜պճսջ չջ՟. (Ա), Զ՜տ՜ջզ՜ ո՜ջժ՜ս՜՞ 
Ք՜ձ՜տՠշռզ (Բ, Գ) ՍՏԱՑՈՂ՚ Զ՜տ՜ջզ՜հ Ս՜ջժ՜ս՜՞փ ԾԱՂԿՈՂ՚ 
Կ՜ջ՜յՠպ չջ՛՟.փ 

ԹԵՐԹ՚ 603—2 (դշզմտ 353, 457), մ՞ջճս՜թ՚ 11՝, 23՝—4՜, 
85՝—6՜, 470՝—1՜, 422՜՝, 607՜փ ՊՐԱԿ՚ 1×1+Ա—Է×12+Ա— 
ԽԳ×12+1×1փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 18×12փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ-
՜ոզսձ՚ 2՜—83՜, ՠջժոզսձ՚ 1՜՝, 83՝—606՝փ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ 
ՏՈՂ՚ 21—25 (ը՜շձ)փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, ՜ո-
պ՜շգ՚ ա՜ջ՟՜իզսո կՠպ՜տո, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 129՜, 473՜փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 12՜, 87՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜-
ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜ձ՜մ, 
ոՠս, կ՜ձճսղ՜ժ՜՞ճհձփ 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Եյզվ՜ձ՜հ Կզյջ՜ռսճհ       
(= Թբճ՟ճջՠպզ. պՠո REA, 1983, t. XVII, p. 243) Մՠժձճսդզսձ 
Ս՜խկճո՜ռփ Ժ—ԺԱ ՟՟.փ 2(Ա—Բ) + 2(Գ—Դ), ոպ՜ռճս՜թ 2 դՠջ-
դզ ՠջժ՜հձ՜ժզ ՠաջ՜ի՜պճսկզռ ՠս գձ՟է՜հձ՜ժզ ՠջժպ՜ժճսկզռփ 
Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ճսխխ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ Բ՝—Գ՜ 
«///[՜]շ՜նզ Աոպճսթճհ ՜մ՜ռձ///մո Աոպճսթճհ ՜ոպ աձ՜///՜էճս-
դզսձ ձճջ՜... ազ զ ձ՜ձզջ դ՜տճսռզձ զձլ հճջճ՞՜հդ ՜յ՜ժ՜ձճս-
դՠ՜ձ զսջՠ՜ձռ///»: 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճսձ՜ռ՜թ, ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջփ Կ՜ակզ 
ժ՜ղզձ կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1՝՜ [Ի կՠժձճսդՠձբ Գճջթճռ ՜շ՜տՠէճռ] — /// 

Զոբջ զսջ հ՜հպձՠ՜ռ, ազ չ՜ոձ դղձ՜կՠ՜ռ հ՜ձլձ բ՜շ 

մ՜ջմ՜ջզէ... չ՜ոձ ճջճհ ՠս կ՜ոձ ճխճջկ՜թճսդՠ՜ձ ՞պ-

ռբ... ՠս ՜հո բ ըճջիճսջ՟ ՜կճսոձ՜ռճխզ, դբ/// (ոժ. ՠս 

չջն. դ՜վճս՜թ)փ 

Բ. Գճջթտ Աշ՜տՠէճռ — Յշն՝. 2՜—6՜փ Գզջ 6՜փ Գէ. 

6՜—10՝փ Ըձդՠջռ. 10՝—11՜փ Գջտ. 12՜—83՜փ 

Գ. 83՝—5՜ Ն՜ը՜՟ջճսդզսձ ՠս ՞էճսըտ Հշճկ՜-

հՠռսճռ դխդճհձ Պ՜սխճոզ — Զ՜հո ՜շ՜տՠ՜ռ զ Կճջձդճ-

ոբ... 
Դ. 87՜—467՝ Մ՜պդբճոզ ձճս՜ոպ ՠս հՠպզձ ՜-

ղ՜ժՠջպզ Եշ՜կՠթ՜ռձ Յրի՜ձձճս ՠս Գջզ՞ճջզ, ՜ղ-
ը՜պ՜ոզջՠ՜է զ Քձձճսդզսձ Գճջթճռ Աշ՜տՠէճռ զ 
Մՠժձճսդՠձբ ոջ՝ճռ ի՜ջռձ Յօի՜ձձճս Ոոժե՝ՠջ՜ձզ ՠս 

Եվջՠկզ, զ ըձ՟ջճհ ի՜ջ՜ա՜պ ՠխ՝օջ կՠջճհ՚ Յ՜ժճ՝ 

չ՜ջ՟՜յՠպզ, կ՜ժ՜ձճսձ Ոչո՜ձ՜ձճհ ժճմՠռՠ՜էփ 0՞-
ձՠ՜ Յզոճսո (98՜) 

Տՠո լՠշ. 2519, 75՜—287՜. Ց՜ձժ/87՜—97՜փ  ՜—

է՝/98՜—466՜փ Յզղ. իՠխ./466՜—7՝փ 

Ե. 473՜—603՜ Պ՜պկճսդզսձ ոջ՝ճհձ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ 

տ՜նզ ՠս Հ՜հճռ ոյ՜ջ՜յՠպզ ՠս չժ՜հզ Քջզոպճոզ հԵ-
խզղ՜հբ ոջ՝ճհ, Դ՜սդ՜հ ՠջզռճս ի՜հռՠ՜է ՞ջՠ՜ռփ 0՞ձՠ-
՜ Աոպճս՜թ 

Տՠո լՠշ. 573, 388՝—469՝. Նը./473՜—4՝փ ՜/474՝—

9՜փ ՝/479՜—505՜փ ՞/505՜—28՜փ ՟/528՝—33՝փ ՠ/533՝—

49՜փ ա/549՝—61՜փ բ/561՜—89՝փ դ/596՜—603՜փ 

Տՠո պյ. Եջՠս՜ձ, 1957, Թփ 

Զ. 603՜—5՜ Ի յ՜պկճսդՠձբ Թճսկ՜հ չ՜ջ՟՜-

յՠպզձ — Բ՜հռ զ՝ջՠս ՠխՠս կՠթ յ՜պՠջ՜ակձ ոջ՝ճհձ 

Վ՜ջ՟՜ձ՜հ... զ ո՜՟ջՠէճհ Բ՜ջթճսկ՜հզ ՜կյ՜ջղպզփ 

Հկկպ. պյ. «Թճչկ՜հ Աջթջճսձսճհ Պ՜պկճսդզսձ...», 

Կ. Պրէզո, 1852, բն 87—9փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

271՝ Զկՠխրտ էռՠ՜է ՠս աչ՜պ՜էճսջ` Զ՜տ՜ջզ՜ 

՞թօխ ՠս աոպ՜ռրխ ոճջ՜, ի՜ձ՟ՠջլ ի՜ջ՝ձ զկճչ՚ Յր-

ի՜ձձբո ջ՜՝ճսձ՜ս, զ Տբջ հզղՠէ, ՜խ՜մՠկփ 

296՜ Ոՙի, է՜ս մբ ժճժ՜թփ 

298՜ Ըձ՟ ճջճ ՠս ապբջձ զկ՚ աԶ՜տ՜ջզ՜ ջ՜՝ճս-

ձ՜յՠպձ ՜ջե՜ձզ ՜ջ՜ոռբ գձ՟ ձճոզձ ՠս ձկ՜ վ՜շտ 

հ՜սզպՠ՜ձոփ 

303՜ Ըձ՟ ճջճսկ ՠս ի՜հջձ զկ՚ Յրի՜ձձբո չ՜ջ՟՜-

յՠպձ, այ՜շ՜նձճջ՟ չ՜ձ՜ռո Յրի՜ձձճս ՠս աճսոճսռզմձ 

զկ՚ աԽ՜մ՜պճսջ չ՜ջ՟՜յՠպձ, գձ՟ ձճոզձ ՜ջե՜ձ՜-

ռճսոռբ ՜ոպճս՜թ՜հզձ պՠոճսդՠ՜ձձ ՠս ազո` աչ՜խ՜կՠշ 

Զ՜տ՜ջզ՜հ թ՜շ՜հ ձճռզձ, ճջ ՞ջՠռզ ա՞զջտո ՠս ՠպճս զ 

՟ճսշձ ձճհձ չ՜ձ՜ռձ Յրի՜ձձճս Սճսջ՝ Կ՜ջ՜յՠպզձ, 

կ՜ո՜ձռ ձճռճսձռ էզռզ կ՜ոձփ 

311՜ Գթՠռ՜ս պ՜շո լՠշ՜կ՝` Զ՜տ՜ջզ՜հ կՠխ՜-

յ՜ջպ ՟յջզ ՠս ՠ՟՜ս զ ՟ճսշձ Սճսջ՝ Կ՜ջ՜յՠպզձփ 

327՝ Սճսջ՝ Ն՜ը՜չժ՜հ ՝՜ջՠըրոՠ՜ չ՜ոձ ՞թճխզ 

ոճջ՜՚ Զ՜տ՜ջզ՜ ՟յջզ, թ՜շ՜հզ ոճսջ՝ չ՜ձ՜ռո Յր-

ի՜ձձճս Սճսջ՝ Կ՜ջ՜յՠպզձ, հճջճսկ աո՜ ՠ՟՜տ ՜ձ՟ 

հզղ՜պ՜ժ հ՜սզպՠաձ՜ժ՜ձփ 



338՜ Դ(4) Տՠպջ ՞ջՠռզ Ա(1) ՞ջզմփ 

356՝ Ըձ՟ ճջճսկ ՠս թ՜շ՜հ Սճսջ՝ Կ՜ջ՜յՠպզձ՚ 

Զ՜տ՜ջզ՜, ճջ հզղ՜պ՜ժ ՠպ ա՞զջտո ՞ջՠ՜է լՠշ՜կ՝, 

ՠ՟զ ՜ձ՟, հզղՠէ զ Տբջ, ՜խ՜մՠկփ 

396՜ Ն՜ՠս ի՜հջձ զկ՚ Յրի՜ձձբո ջ՜՝ճսձ՜յՠպձ, 

ա՜շ՜նձճջ՟ Վ՜ձ՜ռո Յրի՜ձձճս, հճջճսկ ՠս ա՞զջտո բ 

հզղ՜պ՜ժ, ի՜ձ՟ՠջլ զձՠս հզղՠռբտ ՜շ Աոպճս՜թ, ազ ՠս 

՟ճստ էզձզնզտ հզղՠ՜էփ 

425՜ Ոջճհ ՠս պբջձ զկ՚ աԶ՜տ՜ջզ՜հ ջ՜՝ճսձ՜-

յՠպձ՚ ա՜շ՜նձճջ՟ Վ՜ձ՜ռո Յօի՜ձձճս, ճջճսկ ՠս ՞զջ-

տո բ, հզղՠռբտ ՜շ Հճ՞զձ Սճսջ՝փ 

438՝—9՜ Ը(8) Տՠպջ ՞ջՠռզ. Ա(1) Գջզմ. ՞ջզմո 

ըզոպ է՜ս բփ 

441՝ ՆՀ(470) մզկ՜ռ՜հ, ՠո ՆՂ(490) ՞ջՠռզ, դիՠ-

ջՠսո ՜հձ էզձզփ 

467՝ Աջ՟, ճջյբո ՟եճս՜ջզձ բ ձ՜ս՜չ՜ջզ զ ձ՜-

ս՜ի՜ձ՞զոպ ի՜ո՜ձՠէ, ձճհձյբո ՠս ՞ջմզձ՚ ՜ս՜ջպ ՞ջճռփ 

Ես ճջյբո ճսջ՜ըճսդզսձ ձկ՜ ձ՜սձ ՞ճպձ (՛) ի՜ո՜ձՠէ 

ձճհձյբո ՠս ձրպ՜ջզ ժ՜պ՜ջ ՞ջճռ ի՜ո՜ձՠէփ 

468՜ Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ — («Թչզձ ի՜ա՜ջ ի՜ջզսջ 

պ՜ոձ ՠս ՠջՠտ» =1664)փ 

Թճս՜ժ՜ձտ ՜կ՜ռ կՠջճռ ՜ձռզձ 

Ես ե՜կ՜ձ՜ժտձ ճմ ՠջՠսզձ, 

Վ՜ոձ ՜հձճջզժ ՠս ճմ ՞ջզձ 

Ես ճմ զ դզսո ՜ձժ՜ձզձփ 

Իոժ ըաձճռ՜հձ հճջճսկ ՞ջզձ, 

Զզ ՠձ ՜ջե՜ձ գձ՟ Տՠ՜շձ Բ՜ձզձ. 

Նճտ՜ աը՜մո զսջՠ՜ձռ ՝՜ջլզձ, 

Զժձզ Տՠ՜շձ ՞ըձ՜ռզձփ 

Հճսոտ կՠտ կ՜ջկձճչ ձճս՜ոպ՜ռՠ՜է, 

Հճ՞ճչ ժջժզձ ՠխ՜տ կՠշՠ՜է, 

Աջ՟բձ զոժ ՠկտ ՟՜պ՜յ՜ջպՠ՜է, 

Ոջճսկ Տՠ՜շձ բջ ՜ո՜ռՠ՜է: 

Զզ հզղ՜պ՜ժտձ կՠջ նձնՠ՜է, 

Ոջ ՠս իՠպտձ ճմ ՠջՠսՠ՜է, 

Աջտ՜հ՜ա՞՜ռո ՠխՠս ՝՜ջլՠ՜է 

Ես զղը՜ձ՜ռձ ոյ՜շՠ՜է, 

Ր՜կտ չՠջնզձ ՟՜ջճսձ կՠջլՠ՜է, 

Վ՜ոձ ՜հձճջզժ ՠկտ մ՜ջ՜ռՠ՜է, 

Հ՜հտ ՝ձ՜սզձ յ՜ժ՜ոՠռ՜ձ, 

Բ՜ջՠ՜ռ ՞ճջթճռ ճսձ՜հձ՜ռ՜ձ, 

Աջ՟, ճջտ կձ՜ռՠ՜է տ՜հտ՜հՠռ՜ձ 

Ես զ հգձմզռ դ՜վճսջ ՞պ՜ձփ 

Րճպՠ՜է ոջպզս պջճիՠռ՜ձ, 

Յՠջժջբ հՠջժզջ յ՜ձ՟ըպՠռ՜ձ, 

Իոժ դբ ճկ՜ձռ ՝՜ջզ ՞պ՜ձ, 

Նճտ՜ ՝՜ակ՜ռ ՝՜կ՝՜ոՠռ՜ձփ 

Իսթՠ՜է ոջպզս ճխճտ՜ժ՜ձ 

Գճմՠկտ ՜շ Տբջ ճխ՝ՠջ՞՜ժ՜ձ 

Ր՜ ա՝ձ՜ս հրե՜ջ՜ժ՜ձ 

Թՠջՠսո ՞պռճստ ՝՜ձ ովճվ՜ժ՜ձփ 

Տբջձ պՠջ՜ձռ ճխճջկՠոռզ 

Մՠա պ՜շ՜յՠ՜է Հ՜հճռ ՜ա՞զ, 

Աջ՟, ճջ կպրտ ըճձ՜ջիՠոռզ, 

Տ՜ո՜կ՝ պ՜շզս յ՜խ՜պՠոռզ 

Սջպ՜պջրվ պճմճջՠոռզ, 

Թՠջՠսո Աոպճս՜թ կՠա ՞ըդ՜ոռզփ 

Ն՜, ճջ պՠոճխձ հ՜կՠձ՜հձզ 

Իձտձ ՞զպբ ազձմ էզձզռզ. 

Ես ՜ջ՟, Տբջ՟ զկ ՝՜ջՠջ՜ջ, 

Զզ ՜շ տՠա ՟զսջ բ ՠս իձ՜ջփ 

Ի Խ (40) դզս կ՜ջկզձտ կՠջ ՝՜ակ՜մ՜ջմ՜ջ, 

Ոջ բ մ՜ջզձ հճհե ժ՜կ՜ջ՜ջ: 

Եո` Զ՜տ՜ջզ՜ կՠխօտ զ էզ, 

Ոջ ՠս ըապ՜շո թըջՠռզփ 

Ր՜կտ Ռ ՠս ի՜ջզսջզ, 

Եջՠտ պ՜ո՜ձ դզս ՜սՠէզ (1664), 

Ես ճջտ գձդՠշձճստ ոջպճչ զ էզ, 

Յզղՠէ ՜շձբտ ակՠա ՜ջե՜ձզ // (468՝), 

Ք՜ձազ ՠջ՞ՠկտ ավ՜շո Յզոճսոզ 

Աձռՠ՜է, ձՠջժ՜հո ՠս հ՜յ՜շձզ: 

468՝ Գզպճսդզսձ էզռզ ոջ՝՜ոբջ գձդՠջռճխ՜ռ՟, ազ 

ՠո` ՝՜ակ՜մ՜ջմ՜ջ ՠս ՜կՠձ՜դղճս՜շ Զ՜տ՜ջզ՜ ժճմՠ-

ռՠ՜է, ճջ ՠժՠ՜է ՝ձ՜ժՠռ՜հ զ ոճսջ՝ ՠս իջ՜ղ՜ա՜ջ՟, 

իշմ՜ժ՜սճջ Սճսջ՝ ճսըպո ՠս ՜ոպճս՜թ՜՝ձ՜ժ կՠձ՜ո-

պ՜ձո Յօի՜ձձճս չ՜ձզռ, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս կՠթզ Ակէճջ՟-

սճհձ ՠս յ՜հթ՜շ ՜ջճսոՠժզձ ՠս ՜ձղբն ծ՜շ՜՞՜հդզձ ՠս 

՜շ՜նգձդ՜ռ Կ՜ջ՜յՠպզձ Յճչ՜ձձճս, ՜շ ճպո կՠթզ 

ՠս տ՜ն ջ՜՝ճսձ՜յՠպզձ՚ Զ՜տ՜ջՠ՜հ ՠս ձճջճսձ լՠշձ՜-

ոճսձ ՜ղ՜ժՠջպզ ըճիՠկ ՠս իՠա Յօի՜ձձբո չ՜ջ՟՜յՠ-

պզ, ճջ աժձզ ձճջ՜ հ՜նճջ՟ՠ՜ռ ա՜դճշձ ՠս ՝՜աճսկ ՜-

ղ՜ժՠջպո եճխճչՠ՜է ճսոճսռ՜ձբջ ա՞զպճսդզսձ ՜ոպճս՜-

թ՜հզձ զկ՜ոպզռ: Ոջ ՠս ՠո, չ՜պ՜ի՜կ՝՜սո գձ՟ ձճոզձ 

էզձՠէճչ ա՜կո Լ(30) ո՜ժ՜հձ ճմ գոպ ի՜ծճհզռձ Աոպճս-

թճհ ՠս ճմ գոպ ժ՜կ՜ռ Տՠ՜շձ զկճհ ՠս ոձճսռ՜ձճխզ, ՜կՠ-

ձՠսզձ ճսձ՜հձ ՠս դ՜վճսջ ՞պ՜հ զ ՝՜ջզ ՞ճջթճռ ՠս դբ 

՞պ՜ձզսջ կ՜ոձ ՝՜ջզ ՠս ա՜հձ ՠսո ճմ գձ՟ճսձՠէզ, ճջյբո 

՜ոբ Դ՜սզդ. Ես ՝՜ջզտ զկ տՠա մՠձ զձմ յզպճհ: Վ՜ոձ ճ-

ջճհ ակպ՜ս ՜թզ ոպ՜ձ՜է ա՜ս՜ժ, ճջ հՠպ կ՜իճս՜ձ զկճհ 

հզղՠոռբ ազո, գձ՟ Եո՜հՠ՜հ. Եջ՜ձզ ճջ ճսձզռզ ա՜ս՜ժ զ 

Սզրձ ՠս հզղ՜պ՜ժ՚ հԵջճսո՜խբկփ Ս՜ժո ճջճհ զ չ՜խճս 

ռ՜ձժ՜ռՠ՜է ՠխբ Մՠժձճսդզսձ Գճջթճռ ՜շ՜տՠէճռձ, ՠս ճմ 

ճսջՠտ ՞պ՜ձզսջ րջզձ՜ժ, ՠս հՠպճհ ՞պզ րջզձ՜ժ կզ իզձ 

զ ՞ջ՜պճսձո Ս՜խկճո՜չ՜ձզռ ՠս ժ՜կՠռ՜հ ա՜հձ ՞՜-

խ՜վ՜ջՠէ: Ահէ ձ՜// (469՜) ճջ զ ոժա՝՜ձբ ի՜ժ՜շ՜ժ բ 

՝՜ջՠ՜ռ ՜ջ՜ջ ը՜վ՜ձճսկձ, տ՜ձազ հ՜ջճհռ աՠխ՝՜ջ 

չ՜ձ՜ռո զ չՠջ՜հ զկ ՠս ի՜է՜թՠռզձ ազո զ չ՜ձ՜ռո զ 

չՠջ՜հ զկ: Ես ա՜հո ճմ զ կՠխո ձճռ՜, ՜հէ ո՜ժո ՜կ՝՜ջ-

պ՜ս՜ձճսդՠ՜ձ զկճհ ՠի՜ո զձլ ա՜հո, գոպ ՜շ՜տՠէճհձ 

Պրխճոզ. Տճս՜ս զձլ ը՜հդ կ՜ջկձճհ: Հջՠղպ՜ժտ ո՜պ՜ձ 

ժճվՠէ ազո, ազ կզ իյ՜ջպ՜ռ՜հռ, չ՜ոձ ճջճհ ՠս ՠո հճս-

ո՜ի՜պՠ՜է ՞ձ՜ռզ զ տ՜խ՜տձ Կ՜ջձճհ, զ չ՜ձո Սճսջ՝ 



 

Լճսո՜սճջմզձ, ՠս ՜ձ՟ Աոպճս՜թ աըձ՟զջո զկ ժ՜պ՜ջՠ-

՜ռ: Զզ ՜ի՜ օջզձ՜ժ կզ ձճջ ՠս ոպճհ՞ ՞պզ ՜ձ՟ ՠս ՜-

շՠ՜է ա՜հձ ճսջ՜ըճսդՠ՜կ՝ զ լՠշո է ՞ջՠռզ: Զզ դբյբպ 

ՠս մՠկ իկճսպ ՜ջիՠոպզ ՞ջմճսդՠ՜ձ ՠս ճմ պՠխՠ՜ժ ՜ո-

պճս՜թ՜հզձ ՞ջճռ, ո՜ժ՜հձ զխլ ոջպզ զկճռ էռճսռզ թջՠ-

էճչ ա՜հո Գճջթճռ ի՜ջռկճսձո: Զզ կզձմ ժՠձ՟՜ձզ ՠկ 

կըզդ՜ջՠռ՜հռ ոճչ՜ս ՠս հՠպ կ՜իճս՜ձ զկճհ կձ՜ոռբ զ 

՟ճսշձ չ՜ձ՜ռո Յրի՜ձձճս, զ չ՜հՠէճսկձ իճ՞ՠսճջ իրջձ 

զկճհ՚ Յրի՜ձձբո չ՜ջ՟՜յՠպզձփ Աջ՟, ճջտ գձդՠշձճհտ 

աո՜ հզղՠռբտ հՠջժձ՜՞ձ՜ռ ՠս ՜ոպճս՜թ՜կՠջլ հ՜խրդո 

լՠջ աչՠջճյ՞ջՠ՜է պբջձ զկ՚ աԶ՜տ՜ջզ՜ ջ՜՝ճսձ՜-

յՠպձ, ՠս աիճ՞ՠսճջ ի՜հջձ զկ՚ աՅօի՜ձձբո չ՜ջ՟՜-

յՠպձ՚ ա՜շ՜նձճջ՟ Սճսջ՝ ճսըպզէո Յրի՜ձձճս չ՜ձզռ: 

Ես աճսոճսռզմձ զկ՚ աԽ՜մ՜պճսջ չ՜ջ՟՜յՠպձ ՠս ՜հէ կզ-

՜՝՜ձ ոճսջ՝ կՠձ՜ոպ՜ձզո՚ աՍ՜ջ՞զո ՠս աՄօոբո չ՜ջ-

՟՜յՠպտ, ապբջ Յճչ՜ձձբո, ապբջ Գջզ՞ճջ ՠս ակզսո 

պբջ Յճչ՜ձձբո ՠս աըճոպճչ՜ձ՜ի՜հջ պբջ Պՠպջճո ՠս 

ապբջ Թճսկ՜հձ ՠս կ՜ձժճսձտ ոճջ՜՚ ակճսխպՠոզ 

՝՜ակ//(469՝)՜ղը՜պ Ա՝ջ՜ի՜կ ծ՞ձ՜սճջձ ձ՜ՠս ՜-

շ՜նձճջ՟ Լճսո՜սճջմզ չ՜ձ՜ռո՚ աՍ՜ջ՞զո չ՜ջ՟՜յՠ-

պձ, ճջ բ ՜հեկ հՠջժզջձ Պ՜ջոզռ զ ՞ճջթ ձճսզջ՜ժճսդՠ-

՜ձ ո՜ժո ոճսջ՝ Եջճսո՜խբկզ ՠս ձճջզձ ՜ղ՜ժՠջպձ ՠս 

աՠխ՝՜հջ կՠջ՚ աՊՠպջճո չ՜ջ՟՜յՠպձ ՠս ՜հէ կզ՜՝՜ձ 

ոճջ՜փ Ահէՠս իճ՞ՠսճջ ա՜ս՜ժոձ զկ ՠս ՞ջժ՜ոճսձ կ՜ձ-

ժճսձո՚ աժճսո՜ժջօձ պբջ Խ՜մ՜պճսջձ ՠս ապբջ Վ՜ջ՟՜-

ձձ ՠս ավճտջզժ յ՜պ՜ձզձ Գջզ՞ճջզո, ՜հէՠս աիճ՞ՠսճջ 

ՠխ՝՜ջտձ զկ՚ աԿ՜ջ՜յՠպ չ՜ջ՟՜յՠպձ ՠս ապբջ Մժջ-

պզմձ Սճսջ՝ Ս՜ջ՞ոզ չ՜ձ՜ռձփ Ես ակ՜ջկձ՜սճջ թձօխոձ 

զկ՚ աՄժջպզմձ ՠս աԽ՜ձ՜խ՜հձ, ՠս աիճ՞ՠսճջ կ՜հջձ զկ՚ 

աՄ՜ջզ՜կձ ակ՜հջ ճսոճսռմզձ զկճհ` Խ՜մ՜պճսջ չ՜ջ՟՜-

յՠպզձփ Ըձ՟ ոճոզձ ՠս ազո ավ՜ձ՜տզ ՠս ա՜ըձդճջ, 

՝՜ակ՜կՠխ ՠս հճտձ՜մ՜ջ` Զ՜տ՜ջզ՜ ՠսՠդ ո՜ժ՜ս՜՞ 

աթջօխ ոճջ՜, գձ՟ զո ՠս աիճ՞ՠսճջ ՟ճսոպջձ՚ զկ՚ աժճսո՜-

ժջրձ ՠս ոջ՝՜ոձճսձ՟ աթՠջճսձզ Յճսոպզ՜ձբ ժճհոձ, ճջ 

ՠխՠս յ՜պծ՜շ ՞ջՠէճհ ոճջզձ ՠս ՝՜աճսկ ՠջ՜ըպզո ՜-

ջ՜ջ զ չՠջ՜հ զկ իճ՞ՠսճջ ՠս կ՜ջկձ՜սճջ, աճջ ՠս Տբջ 

Աոպճս՜թ ՜ձո՜հդ՜տՠէզ յ՜իՠոռբ աո՜ կզձմ կ՜ջկձզ բ, 

ՠս հՠպ ՜ոպՠ՜ռո աՠջժձզռ ՜ջտ՜հճսդզսձ պ՜ռբ ձկ՜ 

՟՜ո՜սճջՠէճչ գձ՟ ոջ՝ճռ Հշզվոզկՠ՜ձռձ ՠս իճկ՜-

ձճս՜ձձ զսջճհ՚ կՠթզձ Յճսոպզ՜ձբփ Աջ՟, հզղՠռբտ աչՠ-

ջ՜յ՞ջՠ՜էոձ զ ոկ՜, ազ ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ ՜շ՜ն ՜-

իՠխ ՜պՠձզձ Քջզոպճոզ, ճջ բ օջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձո. ՜-

կբձփ 

Գջՠռ՜ս լՠշ՜կ՝ մ՜ջ՜ի՜կ՝՜ս Զ՜տ՜ջզ՜ ո՜ջժ՜-

ս՜՞զ ՠս լրձՠռ՜ս զ ՟ճսշձ Յօի՜ձձճս չ՜ձզռ Սճսջ՝ 

Կ՜ջ՜յՠպզձ ՌՃԺԳ (1664) դվզձ //(470՜)փ 

Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս Մՠժձճսդզսձ Գճջթճռո զ դ՜՞՜սճջճս-

դՠ՜ձձ Տ՜ծժ՜ռ ոճսէդ՜ձ Մ՜իկ՜պզձ, ՠս զ դ՜՞՜սճ-

ջճսդՠ՜ձձ Պ՜ջոզռ Շ՜ի Ա՝՜ոզ Եջժջճջ՟զ՚ ճջ՟ճհ Շ՜ի 

Ս՜ցճսձ ՠս զղը՜ձճսդՠ՜ձ Տ՜ձո Ահջ՜ջ՜պՠ՜ձ Ա՝՜ո 

ը՜ձզձ՚ ճջ՟սճհ Ակզջ՞՜ձ՜ ը՜ձզձ, ՠս զ ժ՜դճխզժճոճս-

դՠ՜ձձ Հ՜հճռ ՠս զ յ՜պ՜ջ՜գճսդՠ՜ձ (= յ՜պջզ՜ջ-

տճսդՠ՜ձ) Սճսջ՝ Էնկզ՜թձզ ոջ՝՜ա՜ձ ՠս ՠջզռո ՠջ՜ձՠ-

՜է կՠթզ իՠխզձ՜ժզձ պՠ՜շձ Յ՜ժճ՝՜հ Ջճսխ՜հՠռսճհ ՠս 

վճը՜ձճջ՟զ ձճջճսձ ՠս ՜դճշ՜ժ՜է ՠս պՠխ՜յ՜ի՚ Ս՜-

ի՜ժ չ՜ջ՟՜յՠպզ, ճջ ՠս Քջզոպճո Աոպճս՜թ պ՜ռբ ոճ-

ռ՜ գձ՟ ՠջժ՜հձ ՜սճսջո ՠս հՠպ ՜ոպՠ՜ռո գձ՟ ոջ՝ճռ 

ի՜հջ՜յՠպ՜ռձ ՟՜ո՜սճջՠոռբփ Ես Սճսջ՝ Ադճշո ի՜ո-

պ՜պճսձ յ՜իՠոռբ ՠս զ յ՜ջթ՜ձո Ակՠձ՜հձ Հ՜հճռ կզձ-

մՠս զ ժ՜պ՜ջ՜թ ՜ղը՜ջիզփ Ըձ՟ ձկզձ ՠս Սճսջ՝ ճսըպո 

Յրի՜ձձճս չ՜ձզռ աՍճսջ՝ Կ՜ջ՜յՠպձ ՠս ա՜շ՜նձճջ՟ 

ձճջ՜՚ Յօի՜ձձբո չ՜ջ՟՜յՠպձ ՠս ա՜կՠձ՜հձ կզ՜՝՜ձո 

ոճջ՜. ՜կբձփ Աջ՟, ՜խ՜մՠկ ալՠա, ճչ տջզոպճո՜ոբջ գձ-

դՠջռճխտ, չ՜ոձ ոզջճհձ Քջզոպճոզ, հճջե՜կ պՠո՜ձբտ 

ա՞զջտո ՠէՠ՜է զ ՟ջ՜ձբ Սճսջ՝ Կ՜ջ՜յՠպզձ ՜ա՜պՠ-

ռբտ աո՜ ՠս ՟՜ջլՠ՜է ՟զտ զ ՟ճսշձ չ՜ձ՜ռո Յրի՜ձձճս: 

Ես ալՠջ հզղ՜պ՜ժզ ՠսո ՞ջՠոնզտ զ ձՠջճսկձ, ազ ՠս ո՜-

ժ՜ս հզղ՜պ՜ժձ զկ կզ ժճջզռբ ՜ոպզ, ՠս Քջզոպճո, ճջ 

՜շ՜պձ բ զ պճսջո ՝՜ջՠ՜ռ, պ՜ռբ լՠա գոպ վ՜վ՜՞՜ռ 

լՠջճռ ՠս ձկ՜ վ՜շտ ՠս ՞ճիճսդզսձ ՠս ՠջժջյ՜՞ճսդզսձ 

՜հեկ ՠս ՜ձաջ՜ս հ՜սզպՠձզս. հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ 

528՜ Զ՜տ՜ջզ՜ ՞թօխո հզղՠէ ՜խ՜մՠկփ 

605՜ Փ՜ՙշտ...փ Եխՠս աջ՜ս ՠս ՜ս՜ջպճսկձ ՞ջճռո, 

ճջ ժճմզ Եխզղբ յ՜պկ՜՞զջ, հՠջժզջո Աջ՜ջ՜պՠ՜ձ զ 

՞՜ս՜շո Կ՜ջ՝սճհ, հճպձ Աջ՜՞՜թճս՚ ի՜ձ՟բյ Աջ՜հճս, 

զ իշմ՜ժ՜սճջ ՠս ՞ՠջ՜վ՜շ, ՜ոպճս՜թ՜//(605՝) ՝ձ՜ժ 

տ՜ս՜ջ՜ձզո զ Սճսջ՝ կՠձ՜պ՜ձո զ Սզսխզ չ՜ձ՜ռ, ճջ 

ոպճս՞՜՝՜ձՠ՜է ժճմզ Յրի՜ձձճս չ՜ձտ, ճջ զ չՠջ՜հ 

Ք՜ո՜խ ՞ՠպճհ, ճջ բջ հ՜ջժ ժ՜հ՜ձզ զղը՜ձ՜ռձ Ակ՜-

պճսձՠ՜ռ ՠս ՜դճշ Մ՜կզժճձբզռ, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս կՠթզ 

Ակէճջ՟սճհձ ՠս հ՜շ՜նգձդ՜ռ Կ՜ջ՜յՠպզձ Յճչի՜ձձճս 

ՠս Մ՜պդբճոզ ՜սՠպ՜ջ՜ձմզ ՠս Սճսջ՝ Լճսո՜սճջմզձ ՠս 

ոճսջ՝ ծ՞ձ՜սճջ՜ռձ Պ՜ջո՜կ՜հ ՠս Եջՠկզ՜ ՠս ՟՜կ՝՜-

ջ՜ձ՜ռ կՠթ զղը՜ձզձ Վ՜մբզ զ Սճսջ՝ Կ՜դճխզժբզձ: Ի 

դճս՜՝ՠջճսդՠ՜ձ Հ՜հժ՜աՠ՜ձ պճիկզ Ռ—ՠջճջ՟զ Ճ—ՠ-

ջճջ՟զ Ի ՠջճջ՟զ ՠս Ե—ՠջճջ՟զ (1676) ոՠյպՠկ՝ՠջ ՜կ-

ոճհ զ կճսպձ, զ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ Պ՜ջոզռ Շ՜ի Սճսէբ-

կ՜ձզ ՠս հ՜կզջ՜հճսդՠ՜ձ Տ՜ձո Աջ՜ջ՜պՠ՜ձ Ս՜տզ 

խ՜ձզ Եջժջճջ՟զ ՠս զ ժ՜դճխզժճոճսդՠ՜ձ Սճսջ՝ Ադճ-

շճհձ Էնկզ՜թձզ պՠ՜շձ Յ՜ժճ՝՜հ ՠս ՜շ՜նձճջ՟ճսդՠ-

՜ձ ոճսջ՝ ՠս իջ՜ղ՜ժՠջպ կՠձ՜ոպ՜ձզո իՠա՜իճ՞զ ՠս 

ոջ՝՜ա՜ձ կՠթզ ջ՜՝ճսձ՜յՠպզձ՚ Յօի՜ձզոզ Կ՜ջ՝ՠռ-

սճհ: Յճջճսկ ե՜կ՜ձ՜ժզ ձՠխզկտ ՠս չղպ՜ի՜կ՝ հ՜հէ՜ոՠշ 

ՠս ՠխՠշձ՜՞ճջթ ՜ա՞՜ռձ յ՜ջոզռ, չ՜ոձ ազ ՜հո Լ ՠս Ը 

(38) ՜կ բ, ազ ի՜ղպճսդզսձ ՠս զ կբն ՠջժճսռ կՠթ՜կՠթ 

դ՜՞՜սճջ՜ռձ յ՜ջոզռ ՠս պ՜ծժ՜ռ չ՜ոձ ՜հձճջզժ 

՝՜ակ՜ռՠ՜է ՠս հճշ՜ռՠ՜է//(606՜)ՠձ ՜ա՞ձ Պ՜ջոզռ ճս-

պՠէճհ ՠս գկյՠէճհ յ՜ջ՜յՠ՜է, չ՜ոձ ճջճհ կզղպ ժՠխՠ-

տՠձ ՠս ժՠխՠսՠձ ճխճջկՠէզ ժՠ՜ձո տջզոպճձբզռ, ձ՜ՠս 

՟ձՠձ ազղը՜ձ զսջՠ՜ձռ, ազ գոպ ժ՜կ՜ռ ձճռ՜ ղ՜ջեզ, 



տ՜ձազ Աշ՜նզձ Ս՜ցզ խ՜ձձ, ճջ ձոպբջ զղը՜ձ հԵջՠ-

ս՜ձ, է՜ժազ ՜ա՞՜ս դղձ՜կ՜ռ՜ս գձ՟ կՠթ ի՜հջ՜յՠպզձ 

Յ՜ժճ՝՜հ, ճջ ժ՜կբջ ՞ձ՜է Աոյ՜ի՜ձ չ՜ոձ ՞ճջթճռ 

զսջճռ, զոժ զղը՜ձձ ՠջժՠ՜ս կզ՞ճսռբ ՞՜ձկ՜պՠոռբ հզձ-

տՠ՜ձ, ՜հէ ՟՜ջլճհռ աձ՜ հԱոպ՜յ՜պ ՞ՠխնբ ՠս ՜ջ՜ջ 

աձ՜ ՟զյ՜իճն ՠս ե՜կ ՞պՠ՜է ձճջ՜ վ՜ըՠ՜ս ՠս ՞ձ՜-

ռՠ՜է ՞՜ձկ՜պՠ՜ռ ղ՜իզձ: Ես՜հէ ՠսո ՝՜աճսկտ ՞՜ձկ՜-

պՠ՜է բզձ զ ձկ՜ձբ ա՜հո ՜կՠձ՜հձ էճսՠ՜է ղ՜իձ ՜շ՜տՠ-

՜ռ ՠս գկ՝շձՠ՜ռ աձ՜ ՠս ժճխճյպՠ՜ռ ազձմոձ ՠս ազձտձ 

ղխդ՜հզստ ժ՜է՜ձո ՜ջ՜ջ ՠս ՜հէ ճկձ վճը՜ձ՜ժ ձճջ՜ 

՜շ՜տՠ՜ռ զղըՠէ Եջՠս՜ձ՚ Ս՜ցզ խ՜ձ ՜ձճսձ ՜ա՞՜ս 

չզջ: Ս՜ պկ՜ջթճսդզսձ ռճսռՠ՜է ՠս ճմ ճտ ՠջժձմբջ զ 

ոկ՜ձբ, ՜հէ ՜կՠձՠտՠ՜ձ գոպ զսջՠ՜ձռ ժ՜կ՜ռձ ժ՜հզձ 

ՠս ՝՜ակ՜ռ՜ձ ՞ճխտ ՠս ՜ս՜ա՜ժտ ՠս ճմ ճտ ժ՜ջբջ ՞ձ՜է 

ծ՜ձ՜յ՜ջի, ազ ժճխճյպբզձ: Եդբ ճտ ՞՜ձկ՜պբջ ձկ՜ 

ՠս ձ՜ ճմ ՜շձբջ ՟՜պ՜ոպ՜ձ ՠս ՜հոյբո ժ՜ձ՜հտ ՜կՠ-

ձՠտՠ՜ձ հՠջժզսխզ ՠս զ ո՜ո՜ձկ՜ձ, ՝՜ակ՜ռճհռ ՠս ի՜ջ-

ժ՜յ՜ի՜ձնճսդզսձ զ չՠջ՜հ ՜կՠձ՜հձ ճսկՠտ: Ես կՠտ չ՜հ 

ՠս ՜խ՜խ՜ժ ժ՜ջ՟՜կտ ՜ժձ ճսձՠէճչ ճխճջկճսդՠ՜ձձ Աո-

պճսթճհ: Ես ՜հո ՟՜շգ ե՜կ՜ձ՜ժզո ՞ջՠռ՜ս ո՜ լՠշ՜կ՝ 

՜կՠձ՜դղճս՜շ ՠս չ՜պ՜ի՜կ՝՜ս Զ՜տ՜//(606՝)ջզ՜ 

Ս՜ջժ՜ս՜՞զ Ք՜ձ՜տՠշռսճհ, ճջ Լ ՠս Է(37) ՜կ ՝ձ՜ժՠ-

ռ՜հ զ ՟ջ՜ձ Սճսջ՝ Կ՜ջ՜յՠպզո ՠս ճմ կզ ե՜կ ի՜ծճհ 

ՠխՠ՜է Աոպճսթճհ, ՜հէ աժ՜կո զկ յ՜ղպՠէճչ ՠս աոզջպո 

ՠխ՝՜ջռձ ըճռճպՠէճչ, չ՜ՙհ ՠխժՠէճհո: Ս՜ժ՜հձ, ճչ ճտ 

ի՜ձ՟զյզտ ոկ՜ հզղՠռբտ հ՜խրդո լՠջ` ա՜շ՜նձճջ՟ չ՜-

ձ՜ռո աՅօի՜ձձբո ջ՜՝ճսձ՜յՠպձ ՠս ՜հէ կզ՜՝՜ձտ 

ճսըպզո` աՍ՜ջ՞զո ՠս աՄճչոբո, աԳջզ՞ճջ ՠս աՎ՜ջ՟՜ձ 

չ՜ջ՟՜յՠպտ, ապբջ Նՠջոբո, ապբջ Ս՜ջ՞զո ՠս ապբջ 

Բ՜ջոՠխ, ապբջ Յճչ՜ձձբոձ ՜շ Աոպճս՜թ վճըՠռՠ՜է, 

՜հէՠս աԳջզ՞ճջ, աՆՠջոբո, աՅճչոՠվ ո՜ջժ՜ս՜՞ճսձտ ՠս 

ակ՜ձժճսձտ ՠժՠխՠռ՜ժ՜ձ՚ աԹճսկ՜, աՍ՜ջ՞զո ՠս ակզսո 

Յճչ՜ձձբո ՠս ակզսո Զ՜տ՜ջզ՜, աԿ՜ջ՜յՠպ ՠս 

աԱշ՜տՠ՜է ՞ճջթ՜ժ՜էտ ՠս կզպ ՠխբձ կզ՜՝՜ձտ դճսճչ 

Խ (40): Ես ազո ավ՜ձ՜տզ ՠս ցձճպզ Զ՜տբճո ՞թօխո, ազ 

Ծ(50) ՜կ՜ռ բզ, ճջ ՞ջՠռզ աո՜: Գ. (3) ՞զջտ բ ո՜, 

ձ՜ը՚ Գճջթտ ՜շ՜տՠէճռ ՞ջՠ՜է զ Խ՜մ՜պճսջ չ՜ջ՟՜-

յՠպբ զկճսկ ճսոճսռմբ, Բ. (2) Ք՜խճս՜թճս Գճջթճռ ՠս Գ. 

(3) Եխզղբ յ՜պկ՜՞զջ հզձբձ ՞ջՠ՜է: Վ՜ոձ ճջճհ ՜խ՜-

մՠկ ՜ձկՠխ՜՟զջ էզձՠէ չ՜ոձ ՜ձչ՜ջե էզձՠէճհո, ազ ժ՜ջձ 

զկ ՜հո բ ՠս ՟ճստ կզ կճշ՜ձ՜հտ ազո ՠս ավճտջզժ աոյ՜-

ո՜սճջձ զկ՚ աԳջզ՞ճջ յ՜պ՜ձզ ՠս ա՞զջտ ՜հո կզ ի՜ձբտ 

զ ՟ջ՜ձբ Սճսջ՝ Կ՜ջ՜յՠպզո, ՜խ՜մՠկ, ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է 

էզնզ[տ] Քջզոպճոբ Աոպճսթճհ կՠջ. ՜կբձփ Փզձ՜պ Զ՜տբ-

ճոո հզղՠռբտփ 

86՝ (Ծ՜խժճխզ) Կ՜ջ՜յՠպ չ՜ջ՟՜յՠպփ 

 

 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

Պ՜պ՜շզժ յ՜իյ՜ձ՜ժ Գ Թճսզձ Հ՜հճռ Ա՝ՠդ՜-

ժ՜ձ /ՌՃ ՠս Ի ՜կո ՠջժ հ՜սՠէՠ՜է զ ձճհձ դ՜ջ՞կ՜ձ 

(1673) /Ի կ՜ջպ իճշճկ՜ժ՜ձ /Եխՠս ՞ձ՜էձ կՠջ ժճխկ՜ձ 

՜ս՞ Վջ՜ռ իուոզո՜ժ՜ձձփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜: Ահ՝ճս՝ՠձփ 

1405 
Ժ Ո Ղ Ո Վ Ա Ծ Ո Յ  

(Բ՜խժ՜ռ՜թ բ 3 պ՜ջ՝ՠջ լՠշ՜՞ջՠջզռ) 

ԹԵՐԹ՚ 245+1 (ժջժ. 32)փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, 
կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդ, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջ 
ՠս ժ՜ձ՜մփ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 3(Ա—Գ) + 3(Դ—Զ), դճսխդ՚ էճսո՜՞թՠջճչ 
ՠս դ՜՞՜ձղ՜ձ էճսո՜՟ջճղկճչ (Գ ՠս Դ՚ կ՜ոձ ՜ոպ՜շզ)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ժ՜ակզ ժ՜ղզձ դՠդՠս՜ժզ կ՜ղճս՜թ, դզ-
ժճսձտգ պՠխ—պՠխ ռՠռ՜ժՠջփ 

Ձ Ե Ռ Ա Գ Ի Ր  Ա  

Էնկզ՜թզձ ՌՄԺԴ — 1765 

ԳՐԻՉ, ՍՏԱՑՈՂ՚ Վ՜ջ՟՜ձ ոջժ. Աոպ՜յ՜պՠռզփ  

 

ԹԵՐԹ՚ 145 (1—145), մ՞ջճս՜թ՚ 26՝փ ՊՐԱԿ՚ 2×1+Ա—Գ×8 
(Ա 6) + Դ—ԺԶ×8 (Զ 4, Ը, Ժ 12, ԺԱ—ԺԶ 10)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵ-
ԾՈՒԹԻՒՆ՚ 21,3×15,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 
40—42փ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1՜—26՜ [Ճ՜շտ] 

1. 1՜—8՝ Ի կՠթզ ՜սճսջ Զ՜պժզ ժզջ՜ժբզձ Յ՜-

ջճսդՠ՜ձ Տՠ՜շձ կՠջճհ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ ՠջ՜ձՠ-

էճհձ Զ՜տ՜ջզ՜հզ Հ՜հճռ ժ՜դճխզժճոզձ ՜ո՜ռՠ՜է. 
Հ՜ո զ դզժճսձո — Նճջ ՠջժջզձ ՠս ձճջ ՠջժզջ... 

2. 8՝—14՝ Եջ՜ձՠէճհձ Ա՝՜հզ Եվջՠկզ Խճջզձ Ա-

ոճջճռ ՜ո՜ռՠ՜է Խճոտ զ Յօձ՜ձ ՠս զ ձզձճսվՠ՜ռզոձ. 

Լճսջ կզպ ՜շ ՠխ՝՜հջ ՜խ՜մՠկ. ճՙի ռ՜սճհո — Աի՜ 

ի՜ջկ՜ձ ի՜ոՠ՜է... 

3. 15՜—9՜ Սջ՝ճհձ Թՠճ՟ճջճոզ կզ՜հձ՜ժՠռզ 

Գճչՠոպ զ Սճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թզձձ ՠս կզղպ ժճսոձ Մ՜-
ջզ՜կփ 0՞ձՠ՜ ոճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թզձ ՠս ի՜ո զ դզժճս-
ձո զկ — Զ՝՜ձ՜սճջ ՠս աձՠջ՜ձլձՠ՜ձ պ՜խ ոտ՜ձմՠէ՜-

՞ճջթճսդՠ՜ձ... 

4. 19՜—20՜ Ի կՠթզ ՠս իջ՜ղ՜վ՜շ ՞՜էոպՠ՜ձ 

պՠ՜շձ կՠջճհ Յզոճսոզ Քջզոպճոբ ՠջ՜ձՠէսճհձ Ա՝՝՜ 
Եվջՠկզ Նՠջ՝ճխՠ՜ձ ՜ո՜ռՠ՜է — Ի պօձո պօձզռ էզ 

գձ՟ճխճսդՠ՜կ՝ իջ՜սզջՠ՜էտ... 

5. 20՜—6՜ Ի կՠթզ ՜սճսջ ղ՜՝՜դճս Թ՜խկ՜ձձ 

Տՠ՜շձ կՠջճհ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ ՠջ՜ձՠէսճհձ Զ՜տ՜-
ջզ՜հզ Հ՜հճռ ժ՜դճխզժճոզ ՜ո՜ռՠ՜է — Յՠջՠժՠ՜ձ զ 

՞ձ՜ռՠէճսկձ ՜սճսջձ...  



 

Բ. 27՜—144՝ Սճսջ՝ Հճ՞զ ծղկ՜ջզպ ի՜ո զ ր՞-

ձճսդզսձ ՠս հ՜նճխՠ՜ ա՞ճջթո Մ՜դբճոզ ձճս՜ոպզ ՠս 
հՠպզձ ՜ղ՜ժՠջպզ Եշ՜կՠթզ Յրի՜ձճս ՠս Գջզ՞ճջզ 
՜ղը՜պ՜ոզջՠ՜է զ Քձձճսդզսձ Գճջթճռ ՜շ՜տՠէճռ զ 
Մՠժձճսդՠ՜ձձ ոճսջ՝ ի՜ջռձ Յճի՜ձձճս Ոոժՠ՝եջ՜ձզ 

ՠս Եվջՠկզ, զ ըձ՟ջճհ ի՜ջ՜ա՜պ ՠխ՝րջձ զսջճհ՚ Յ՜-
ժճ՝ չ՜ջ՟՜յՠպզձ, կ՜ժ՜ձճսձ Ոչո՜ձ՜ձռ ժճմՠռՠ՜է 

Տՠո լՠշ. 2519, 75՜—287՜. Ց՜ձժ/մզտփ  ՜—

է՝/27՜—144՝փ Յզղ. իՠխ./մզտփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

8՝ Զոջ՜ռճսռՠջ ազո` ՠխժՠէզո Վ՜ջ՟՜ձ. ՜կբձփ 

19՜ Ի չՠռՠջճջ՟ ՜սճսջո պօձզ, 

Ոջ բ Ծձըձ՟ՠ՜ձ Տՠ՜շձ Յզոճսոզ, 

Զտՠա ՜խ՜մՠկ ՜ջպ՜ոճս՜էզ 

Յզղՠէ ա՞ջզմո վ՜ձ՜տզ 

Ի պխ՜հճսդՠ՜ձ ՠէճչ ծզտզո 

Մզձմՠս ռ՜հորջ ե՜կ՜ձ՜ժզո 

Փ՜վ՜կզ զ կբն ոջպզո 

Գթՠէ ա՞զջո ՜հո յ՜ձթ՜էզո: 

Զզ էճսո՜պճս էզռզ ՞ջմզո՚ 

Խ՜ս՜ջ՜կ՜թ ոճսպ Վ՜ջ՟՜ձզո 

Գճէճչ ՜ձճսձ ո՜ջժ՜վ՜քզո 

Աոպ՜յ՜պռզ, ճջ հճջնճջնզկոփ 

26՜ Ախ՜մՠկ ալՠա, ճչ ՠխ՝՜յջտ, ող՜է՜ձ՜ռո ձՠ-

ջՠռբտ ՠս կ՜ջ՟՜ռՠէձ Աոպճս՜թ ալՠջ ող՜է՜ձ՜ռձ 

յ՜ջ՞ՠսՠոռբ ձՠջճսկձ: Չձմզձ Վ՜ջ՟՜ձ ո՜ջժ՜ս՜քո, ճջ 

ՠկ Աոպ՜յ՜պՠռզ զ ՟ջ՜ձ Սճսջ՝ Էնկզ՜թձ՜ ՞ջՠռ՜, 

դվզձ ՌՄԺԴ(1765)—զձ ՟ՠժպՠկ՝ՠջզ Ի(20)—զձփ 

144՝ Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս ՞զջտո, ճջ ժճմզ Մՠժձճսդզսձ 

Գճջթճռ ՜շ՜տՠէճռձ դվզձ ՌՄԺԵ(1766)—զ կ՜ջպզ 

ԻԸ(28)—զձ զ Սճսջ՝ Էնկզ՜թզձ, զ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձ 

Պ՜ջոզռ Ք՜ջզկ ը՜ձզձ ՠս ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ Սճսջ՝ 

ՠս Աոպճս՜թբն Ադճշճհո պՠ՜շձ Սզկբօձզ ոջ՝՜ա՜ձ 

ժ՜դճխզժճոզձ, աճջ ՠս Տբջ Աոպճս՜թ պ՜ռբ ոկ՜ աժՠ-

՜ձո ը՜խ՜խ՜ժ՜ձ կզձմՠս զ ըճջզձ թՠջճսդՠ՜ձ, ազ ե՜-

կ՜ձ՜ժո կՠջ ՠս ՜ձռՠ՜էձ ճմ ձոպ՜ս ՜հոյզոզ ի՜հջ՜-

յՠպ Սճսջ՝ Ադճշճսկո: Զզ բ ո՜ իՠա ՠս ըճձ՜ջի, կ՜-

տճսջ ՠս ՜կՠձ՜հձզ ը՜խ՜խ՜ոբջ ՠս ճմ ժ՜կզ դբ կզձմ զ 

ըճա՜ջ՜թձ ՠսո դբ պջպկզ, ՜հէ ՜կՠձ՜հձզ գոպ ժ՜ջ՞զձ 

ձ՜հբ ՠս կըզդ՜ջբ: Զճջ ՠս հ՜սճսջո ոճջ՜ ձճջճ՞ՠռ՜ս 

յ՜ջզոյ Սջ՝ճհ Ադճշճհո ՠս Վՠի՜ջ՜ձ կզ ՞ՠխՠռզժ ի՜-

ջ՜ս՜հզձ ժճսոբ ՠս ոՠխ՜ձ՜պճսձ: Կբոձ, ճջ տ՜հտ՜հՠ՜է բ, 

ազ ճմ ժ՜ջբզ ի՜կ՝՜ջլզէ ոՠխ՜ձձ, դբ ՞ճսռբ ՜ձժ՜ձզռզ 

զ չՠջ՜հ կՠջ ՠս ՜հէ ՝՜աճսկ ղզձճսդզսձ ՠս յ՜հթ՜շճս-

դզսձ Սջ՝ճհ Ադճշճհո ՜ջ՜ջ ՠջ՜ձզո. ՠս զ յ՜ջոժճս-

դՠ՜ձ հԷջՠս՜ձ տ՜խ՜տզո Յճսոբձ Աէզ ը՜ձզձ, աճջ բջ 

՜հջ ՞՜ա՜ձ՜՝՜ջճհ ՠս մ՜ջ՜ոբջ, աճջ ճմ պ՜հջ պբջ Սզ-

կբճձ ժ՜դճխզժճոզ ժՠ՜է ի՜ձ՞զոպ ե՜կ կզ: Ահէ կզղպ ՠս 

ի՜ձ՜յ՜ա ըձ՟ջբջ զ ոկ՜ձբ վճխ ՠս մճսը՜հ ՠս ճոժզ ՠս 

՜հէ ՝՜աճսկ զձմ աճջ Տբջ Աոպճս՜թ պ՜ռբ ժ՜ջճխճսդզսձ 

ՠս զկ՜ոպճսդզսձ, ազ Սճսջ՝ Ադճշո ժ՜շ՜ս՜ջՠոռբ: Զզ 

հ՜սճսջո ոճջ՜ բզձ ժ՜ջ՞՜սճջտ Սճսջ՝ Ադճշճսկձ Ճ(100) 

ՠս ՜սՠէ ՠսո ՠս Ի(20) ո՜ջժ՜ս՜՞ ՠս Ծ(50)ըռզ կճձդ ՠս 

Խ(40)չ՜ջե՜ջ՜ձ կճձդ հճջճսկ ոճսջ՝ ՟շ՜ձո զ՝ջՠս 

ա՟ջ՜ըպձ Ե՟ՠկ՜հ յ՜հթ՜շ՜ռՠ՜է բջ: Ոջճսկ ՠո, ձճս-

վ՜ոպո ՠս ճպզռ կճըզջ ի՜ջռ՟ ՠս ՠխ՝՜ջռ՟ ՞ջՠռզ 

ոճսջ՝ ՞զջտո, ճջ ՠս մբզ ՝ձ՜ս ՜շՠ՜է զ լՠշո զկ ՞ջզմ: 

Մզ՜հձ ՜ձո՜էճչ Սճսջ՝ Հճ՞զձ Աոպճս՜թ, ճջճսկ պ՜հ 

ըձ՟ջճխ՜ռձ ՠս ճմ ՟՜ջլճսռ՜ձբ աՠջՠոփ Ո, ի՜ջտ ՠս ՠխ-

՝՜ջտ, ՜խ՜մՠկ ձՠջՠէ ող՜է՜ձ՜ռ, աճջ ՠս Մզ՜թզձ Ոջ-

՟զձ ձՠջՠոռզ կՠխ՜ռ լՠջճռ: Թբ կՠխ՜՟ջբտ, ՟ճստ ՞զ-

պբտ, ազ ճմ ՠկ ժ՜ջճխ յ՜պ՜ոը՜ձՠէ, ազ ե՜կ՜ձ՜ժո 

մ՜ջ բ ՠս ճմ պ՜ձ օջ կզ ՜շ՜ձռ պջպկճսդՠ՜ձ ՜ձռճսռ՜-

ձՠ: Զճջ ՠս ՠո հՠպձՠ՜էո հ՜կՠձ՜հձզ` Վ՜ջ՟՜ձ ո՜ջժ՜-

ս՜՞ո, ՜խ՜մՠկ ալՠա ձՠջՠէ ող՜է՜ձ՜ռո զկճռ, ճջ ՞ջՠռզ 

զ չ՜հՠէճսկձ ՜ձլզձ զկճհ ՠս հՠպ զկճհ ՠէ՜ձՠէճհո ՜ղ-

ը՜ջիբո ճչ ճտ չ՜հՠէբ կզ ՝ՠջ՜ձ Ոխճջկզ ՜ո՜ոռբ ՠս 

Տբջ Աոպճս՜թ զսջձ ճխճջկզ. ձ՜ՠս աթձօխո զկ՚ Ս՜ջ՞զոձ 

ՠս Բբժզձ, ճջ ՜շ Աոպճս՜թ վճըՠռ՜ձ, ճջ ՠձ Աոպ՜-

յ՜պՠռզ, աճջ ալՠա ճխճջկՠոռզ գոպ կՠթզ ճխճջկճս-

դՠ՜ձ զսջ. ՜կբձ//(145՜)փ 

Դ՜ջլՠ՜է ՜խ՜մՠկ, ազ լՠա ի՜ջտ ՠս ՠխ՝՜ջտ կզ հզ-

ղՠէ աիճ՞ՠսճջ թձճխձ զկ՚ աՂ՜ա՜ջ չ՜ջ՟՜յՠպձ, ճջ բջ 

ձ՜ ՠսո Աոպ՜յ՜պՠռզ, ՠս ՠո՚ հՠպձՠ՜էո ՜կՠձ՜հձզ 

կՠխ՜սճջ Վ՜ջ՟՜ձ ո՜ջժ՜ս՜՞ո, ՜խ՜մՠկ ալՠա ի՜ձ՟զ-

յօխտ՟ կզ կզ ՝ՠջ՜ձ Ոխճջկզո ՜ոՠէփ Դ՜ջլՠ՜է իճ՞ՠսճջ 

ՠխ՝՜յջտո զկ՚ ո՜ջժ՜ս՜ք Աի՜ջճձձ ՠս ո՜ջժ՜ս՜ք Յօ-

չ՜գզկձ, ազ իճ՞ՠսճջ ՠխ՝՜հջ ՠս ճսոճսկձ՜ժզռտ զկ, աճջ 

Տբջ Յզոճսո պ՜ռբ աղձճջիո զսջ: Զզ ՜հձտ՜ձ ճսձբ՜տ ոբջ 

գձ՟ կզկՠ՜ձո, ճջ ՠս ե՜կ կզ ճմ ժ՜ջբ՜տ ՜շ՜ձռ պՠո՜-

ձՠէճհ ակզկՠ՜ձո կձ՜է: Ես ՟՜ջլՠ՜է հզղՠոնզտ կզսո ՠխ-

՝՜հջո զկ՚ աԳջզ՞ճջձ, ազ Տբջ պ՜ռբ ոկ՜ աժՠ՜ձո. ՜-

կբձփ Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խրդո լՠջ 

ատ՜խռջզժ ՠխ՝՜հջձ զկ՚ աՍպՠվ՜ձձճոձ ռ՜ձժ՜էզ, աճ-

ջճհ Տբջ Աոպճս՜թ գձ՟ զջՠ՜ջո ակՠա ոզջճչ յ՜իՠոռբ 

ՠս զ կՠխ՜ռ ՜ա՜պՠոռբ. ՜կբձփ 

149՜ Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս ոճսջ՝ ՞զջտո ՜հո լՠշ՜կ՝` 

ո՜ջժ՜ս՜՞ Վ՜ջ՟՜ձզձ, ճջ բ Աոպ՜յ՜պՠռզ, զ Սճսջ՝ 

Էնկզ՜թզձ դվզձ ՌՄԺԴ(1765)—զձ կ՜ջպզ Ժ(10)—զձ, զ 

չ՜հՠէճսկձ ՜ձլզձ զսջճհփ 

Ձ Ե Ռ Ա Գ Ի Ր  Բ  

 ԺԸ — XVIII 

ԹԵՐԹ՚ 118(146—162), մ՞ջճս՜թ՚ 162՜՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա 10, Բ 6 
+1 ×1փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 21,3×15,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜-
ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 20փ 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  



Ա. 146՜—8՝ [Հ՜ջռ ճս յ՜պ՜ոը՜ձզ] — Հ՜ջռ. 

Մզձմ ճմ բզձ ոպՠխթՠ՜է իջՠղպ՜ժ ՠս կ՜ջ՟զժ, աԱո-

պճս՜թ ճ՛չ վ՜շ՜սճջբփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Հ՜հջ հՈջ՟ճհ ՠս 

Ոջ՟զ զ Հօջբ... 

Բ. 149՜ [Ակտ ձ՜ի՜յՠպ՜ռ] — Ա՟՜կ էՠ՜է 

ՋԼ(930) ՜կ՜ռ՚ կՠշ՜ս... Ա՝ջ՜ի՜կ ՜կ՜ռ ՃԿԵ(165)կՠ-

շ՜ձզփ 

Գ. 149՝—53՝ [Բ՜ձտ զ Սճսջ՝ ՞ջճռ ՠս ի՜ջռ ՠժՠ-

խՠռսճհ] 

Վժ՜հճսդզսձտ. ՜. 149՝—50՜ Ախրդտձ ճջյբո ՝՜ձ՜էզ, 

ճջճչ ժ՜ջՠկտ ՝՜ձ՜է ա՜կՠձ՜հձ ՞՜ձլոփ ՝. 150՝—1՜ Աձռՠ՜է 

բ չ՜հՠէմճսդզսձ ՜ղը՜ջիզո ՜հոճջզժփ ՞. 151՜՝ Ոջ ըճձ՜ջ-

իՠռձբ ա՜ձլձ, ՝՜ջլջ՜ոռզ, ՠս, ճջ ՝՜ջլջ՜ռձբ ա՜ձլձ, ըճ-

ձ՜ջիՠոռզփ ՟. 151՝—2՝ Աի կՠթ բ ՜ձժ՜ձզէ զ լՠշո Աոպճսթճհ 

ժՠձ՟՜ձճհ...փ ՠ. 152՝—3՜ Խձ՟ջՠռբտ ձ՜. ա՜ջտ՜հճսդզսձ Աո-

պճսթճհ...փ ա. 153՜՝ Մզ ՠջժձմզտ իրդ վճտջզժ, ազ ի՜ծՠռ՜ս 

Հ՜հջ լՠջ...փ 

Դ. 156՜—61՝ Վ՜ոձ կՠխ՜ռ, ախնկ՜ձ ՠս ըճոպճ-

չ՜ձճսդՠ՜ձ — Աոՠձ չ՜ջ՟՜յՠպտ, ՠդբ ա՞ճջթՠռՠ՜է 

կՠխտձ... չ՜ոձ կզճհ կՠխ՜սճջզ, ճջ ՜յ՜ղը՜ջզռբփ 

Ի էճսո՜ձռո՚ «Սճժջ՜պՠո», «Ոոժՠ՝ՠջ՜ձ», «Ն՜ջՠժ՜-

ռզձ», «Եջՠկզ՜հ», «Յզոճսո Ոջ՟զ», «Պոխճո», «Աէպՠջթ», 

«Բՠշձ՜ջ՟ճո», «Բ՜ջոՠխ», «Դզճձզոզճո», «Մճէճսդՠ՜ձ», 

«Գզջտ կճէճսդՠ՜ձ», «Մ՜խ՜տզ՜հ», «Ոչոբ կ՜ջ՞՜ջբ» ՠս ՜-

հէտփ 

Ձ Ե Ռ Ա Գ Ի Ր  Գ  

Զկզսշձզ՜ ՌՃ — 1651 

ԳՐԻՉ, ՍՏԱՑՈՂ՚ Կզջ՜ժճո չջ՟. Թ՜էձռզփ 
ԹԵՐԹ՚ 82(163—245). մ՞ջճս՜թ՚ 64՜—5՝, 232՜՝, 237՝—

238՜—45՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—Է×12(Ա 11, Ե 10)+1×1փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, էճս-
ո՜՞թՠջճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 20 × 16փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ձր-
պջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 39փ 

 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 165՜—219՜ Ի պզՠաՠջ՜ժ՜ձ եճխճչճհձ 

ժ՜կո, ճջ ՠխՠս հ՜ոպճս՜թ՜յ՜ի տ՜խ՜տձ Կճոպ՜ձ-
՟զձ՜յրէզո Յ՜հպձճսդզսձո Յճի՜ձձճս գձժ՜էՠ՜է 
ՠխՠսփ Ահէՠս ոճջզձ տձձճսդզսձ, ճջ ՠխՠս հՠյզոժճյճ-
ո՜ռձ Կՠո՜ջճս, լՠշձ՜ջժ ՜ջ՜ջ գձ՟ճսձՠէճսդՠ՜ձ 
ոժզա՝ձ ՞ջճռո ՜ոպճս՜թ՜ոբջ ՜ջտՠյզոժճյճոձ Կճո-
պ՜ձ՟ձզյրէոզ Թբպ՜էզճո ժ՜կօտ ի՜ձճսջռ եճխճչճհձ 

ա՜հո ՝՜ձտ 

Տՠո լՠշ. 1161, 79՝—168՝. Նը./165՜՝փ 

Գէճսըտ/165՝—6՝փ Նՠջ՜թճսդ./167՜—8՝փ ՜—՝/168՝—218՝փ 

Յզղ. իՠխ./218՝—9՜փ 

Բ. 220՜—37՜ Տՠոճսդզսձ տձձճսդՠ՜կ՝ ՜խրդզռ 

ոճսջ՝ ՜սՠպ՜ջ՜ձմզձ Յճի՜ձձճս զ ըձ՟ջճհ Սպՠվ՜ձ-
ձճոզ չ՜ջ՟՜յՠպզ Յ՜ժճ՝ՠռսճհ զ պբջ Նՠջոբոբ ՜ղ՜-
ժՠջպբ զսջկբ ՠս իճ՞ՠսճջ ճջ՟ՠժբ 

Տՠո լՠշ. 1161, 169՜—207՝. Նը./220՜՝փ 1/220՝—

37՜փ Յզղ. իՠխ./237՜փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

168՝ Ոչ ոճսջ՝ գձդՠջռճխտ հ՜հոկ իճ՞բէզ Սճվՠ-

ջզո, հզղՠոնզտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խրդո լՠջ, ազո, ա՜ձ՜ջ-

ե՜ձո զ հՠպզձո ՝՜ձ՜ոզջ՜ռ՚ ապբջ Կզջ՜ժճո չՠջ՜պՠ-

ոճսմո զ Զկզսշզձ տ՜խ՜տզ, ճջ ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ զ 

Քջզոպճոբ Աոպճսթճհ կՠջճհ. ՜կբձ (ձկ՜ձ՚ 168՝, 1774՜, 

176՜, 197՜)փ 

219՜ 0ջիձճսդզսձ Հօջ, ՞ճիճսդզսձ Ոջ՟սճհ ՠս ՝՜-

ջՠ՝՜ձճսդզսձ ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Հճ՞սճհձ...փ Աջ՟, ՠո դ՜ղ-

ձՠ՜էո կպօտ ՠս ռ՜ս՜՞ձՠ՜էո ՜ձլ՜կ՝, պ՜ջպ՜կո զ 

՝՜ջՠ՜ռ ՞ճջթճռ, ՠս պ՜ջ՜՞ջՠ՜էո հ՜ջ՟՜ջճսդՠձբ, 

չՠջնզձո զ թըձճսձ՟ո հՠժՠխՠռճհ ՠս պջճսյո ՝՜ձ՜ոզ-

ջ՜ռ՚ վճսդճհ յզպ՜ժ ՜ձճսձ Կզջ՜ժճո ըձ՟ջօխ ՠս վ՜-

վ՜՞րխ ՠխՠ՜է հ՜հո իճ՞բէզ ՠս իճ՞բ՝ճսխը ՝ճսջ՜ոպ՜-

ձզո, ճջ ՠս ՜ջե՜ձզ ՜ջ՜ջ ա՜ձ՜ջե՜ձո վ՜վ՜ք՜ձ՜ռ 

զկճռ, ճջ ՠս ըձ՟ջբզ պ՜ջ՜ե՜կ չ՜ոձ Մՠժձճսդՠ՜ձ 

Տՠոէՠ՜ձ ոըջ՝ճհձ Յճի՜ձձճս ճջ՟սճհձ Ոջճպկ՜ձ ըոպ՜-

ձ՜է աո՜հ զձլ հզղ՜պ՜ժ ՜ձնձնՠէզ, ՝՜ակ՜կՠխզ, հրծ՜ր 

չ՜ոձ ոՠսճսդՠ՜ձ իճ՞սճռ էճս՜էՠ՜ռ, ՜շզդ ՠս ո՜պ՜ջ 

վջժճսդՠ՜ձ զկճհ ՜ձլզձո՚ հճ՞ձ՜կՠխզ Կզջ՜ժճո Թ՜էձ-

ռզ հՠջժջբձ Աջ՜ջ՜պռզ, զ դՠկբձ Սճսջ՝ Լճսո՜սճջմզ, 

ոձՠ՜է ՠս չ՜ջեՠ՜է զ ՞՜ի Ինկ՜ձ Սճսջ՝ Մզ՜թձզ, ՝՜հռ 

զ չՠջնզձո ժճմՠռՠ՜է չՠջ՜պՠոճսմ զ Զկզսշզձ Լզժզ՜ռ-

սճռփ Աջ՟, ՠո, հՠպձՠ՜էո ՜շ՜տզձճսդՠ՜ձռ ՠս դ՜վճսջո 

՜կՠձ՜հձ ՝՜ջՠ՜ռ ՞ճջթճռ ՠջՠոո ՜ձժՠ՜է ՜խ՜մՠկ զ 

ըճջճռ ոջպբ ՠս ՜խՠջոՠկ ՜ջպրջո՜՞զձ (՜ջպրոջ՜-

՞զձ) յ՜խ՜պ՜ձօտ ՠո ՜ձ՜ջե՜ձո, իճխո ՠս վճղզո ճ-

պզռ լՠջճռ՚ Կզջ՜ժճո պջճսյո ՝՜ձ՜ոզջ՜ռ ՠս հՠպձՠ-

՜էո զ չ՜ջե՜յՠպ՜ռ ՠս ՜ձ՜ջե՜ձո հզղկ՜ձ ՜շձՠէ ՜ջ-

ե՜ձզ: Ոՙչ ՟՜ոտ էճսո՜ա՜ջ՟ ոճսջ՝ ՠջ՜կզռ ՠս ի՜կ՜-

ղճսձմ ի՜ջ՜ա՜պ ի՜ջռ ՠս ՠխ՝՜ջռ իճ՞ՠսճջ՜ռ, ՜խՠջոՠկ 

զ ըճջճռ ոջպբ ագձդՠջռօխո՟ ՠս աչ՜հՠէճխո՟, ազ ժ՜դ 

կզ ՜ջպ՜ոճս՜ռ զ ժ՜դզէ ռճխբ լՠջ՟ կ՜խդ՜ձ՜ռ ռօխՠո-

ռբ զ ՞ՠջՠակ՜ձ իճ՞ՠսճջ զկճհ պ՜յ՜ձզ: Ես էճս՜ոռբ 

ա՝՜ակ՜ղ՜ջ՜ս ա՜աջ՜ռՠ՜է հճոժՠջո կՠխրտ կՠշՠէճհո: 

Զզ դՠջՠսո չ՜ոձ լՠջ ոզջ՜էզջ կ՜խդ՜ձ՜ռ՟ ՞պ՜հռ աճ-

խճջկճսդզսձ զ ՝՜ջՠջ՜ջ ՠս ՜կբձ՜շ՜պ ճխճջկ՜թբձ 

հԱոպճսթճհ Փջժմբձ կՠջկբ Յզոճսոբ Քջզոպճոբփ Ոջ ՠս լՠա 

հզղճխ՜ռ՟, ՠս կՠա հզղՠռՠէճռո Տբջձ Քջզոպճո ՜շի՜ո՜-

ջ՜ժ ճխճջկՠոռզ ՝՜ջՠջ՜ջձ ՞դ՜թձ, ճխճջկ՜թձ, ճջ ՜-

կՠձՠռճսձ ժ՜կզ ազսջ ՜շ՜պ ճխճջկճսդզսձ ձ՜ ճխճջկՠո-

ռզ ՜շի՜ո՜ջ՜ժ հզղճխ՜ռ՟ լՠա ՠս կՠա հզղՠռՠէճհոփ Ն՜ՠս 

աԱկբձձ ՜ոճխ՜ռձ ՝զսջ՜յ՜պզժ յ՜ջ՞ՠսՠոռբ ՜ոպ զ 

ի՜ձ՟ՠջլՠէճսկձ, ձ՜ՠս աՠջժձզռ ՜ջտ՜հճսդզսձ ՠս ՜կՠ-

ձ՜հձ ՝՜ջՠ՜ռձ յ՜ջ՞ՠս՜ռձ ՜ջե՜ձզո ՜ջ՜ոռբ. ՜կբձփ 

Դ՜ջլՠ՜է, կ՜խդ՜ձրտ ՜խՠջոՠկ ա՜ղը՜պօխո//(219՝) 

ՠս ա՞ջօխո, ՠս աօջզձ՜ժզո ղձճջիօխձ, ձ՜ՠս՚ ագձդՠջռօ-

խո՟ Տբջ Քջզոպճո պ՜ռբ ա՝՜ջզո ՠջժձ՜շ՜պ ճխճջկճս-



 

դզսձ ՠս ղձճջի՜ռ Սճսջ՝ Հճ՞սճհձ ՜ջե՜ձզո ՜ջ՜ոռբ. ճ-

ջճսկ յ՜պզս ՠս վ՜շտ ոջ՝՜ո՜ռ լ՜հձզս ոջճչ՝բ՜՝՜ջ 

՟՜ոճսռ հՠջժձ՜սճջ՜ռ ՠս հՠջժ՜սճջ՜ռ ի՜ձճսջռ ՞ճհզռ 

ՠս զկ՜ո՜ռ ՜հեկ ՠս ՜ձժբպ ե՜կ՜ձ՜ժ՜ռ. ՜կբձ, ՠխզռզ, 

ՠխզռզփ Ըոպ իճէճչկ՜ձ ՜կ՜ձ՜ժ՜ռ գձդ՜ռզռ Կջրձճոզ 

հ՜շ՜նղ՜ջեճսդՠ՜ձ, ճջ գոպ էջ՜յ՜պ՜ջձ ձղ՜խ՜՞ՠխձ 

՜ջվզ՜ծ՜ծ՜ձմ էճսո՜ժզջձ րջ՜ժղզշձ կղպ՜վ՜ջ՜պձ 

՜ժ՜ձձ ՜ջՠսճս ըոպՠխթ՜ժ՜ձձ ՜ջզսոՠժզ, ճջ ի՜կ՝ճս-

ջբ, իճէճչբ, ժճսպբ ՜կ՜ռ հճէճչճսդզսձ զ մ՜վ ՟՜ջճսռ 

ղձմ՜ոյ՜շ ՠս ժՠձ՟՜ձ՜ձճջճ՞ ՜շ ճսխխբժ՜ձ հ՜սզպՠ-

ձզո զ հ՜ս՜ջպճսկձ ժ՜պ՜ջկ՜ձ տո՜ձՠջճջ՟զ հՠջժջճջ՟ 

հճ՝ՠէզձզ զ ոժզա՝ձ յո՜ժՠէճհ կպզ կՠպ՜ո՜ձ ձ՜ի՜ձնզ 

Յ՜՝ՠդ՜ժ՜ձ պօկ՜ջզ ՠխՠս աջ՜ս հ՜հոկ Սճվՠջզ (1651) 

հ՜կոՠ՜ձձ հճսձզոզ ԻԲ (22)փ  

Աջ՟, ՠխՠս աջ՜ս հ՜հոկ իճ՞բէզ ՠս իճ՞բ՝ճսը ՝ճս-

ջ՜ոպ՜ձզ Մՠժձճսդՠ՜ձ Տՠոէՠ՜ձ ոճսջ՝ ՜սՠջպ՜ջ՜ձ-

մզձ Յճի՜ձձճս զ ՟՜շձ ՠս զ ՟եձՠ՜հ ՠս ՜ձ՝՜ջզ ե՜կ՜-

ձ՜ժզ հՠջժզջո Աոզ՜ռսճռ զ տ՜խ՜տձ զ Զկզսշձճհ Լզժզ-

՜ռսճռ զ հ՜հոկ ՜ձ՟ճջջճսդՠ՜ձ կզնճռզ, ճջ թճչճչ ՠս 

ռ՜կ՜տճչ յ՜պՠ՜է յ՜ղ՜ջՠ՜է ՜ա՞ձ իոկ՜հՠէ՜ռճռ: Ոս-

ձՠէճչ ո՜ո՜պզժ յ՜պՠջ՜ակ գձ՟ ՜ա՞զձ է՜պզձ՜ռսճռ 

ՠս ճջ ՠս կՠտ ՠսո ճսձզկտ ձՠխճսդզսձ ՝՜աճսկ, ՠդբ զ 

ի՜ջժ՜յ՜ի՜ձնճսդՠձբ ՠս ՜ոյ՜պ՜ժ՜ս, ճջ բ զ իբձզռ 

ՠս ՜ս՜ա՜ժ՜՝՜ջ աջժճխբ ճմ դբ կզ՜հձ զ ծ՜ձ՜յ՜ջիո, 

ճջ չձ՜ոՠձ չ՜ծ՜շ՜ժ՜ձ՜ռ, ձ՜ՠս կՠջ ղջնճխ՜ռ, ՜հէՠս 

զ տ՜խ՜տո ՠս զ ՞զսխճջ՜հո ՝շձճսդՠ՜կ՝ չ՜ջզձ ՜հէ՜ա-

՞զտ ժճխճյպՠէճչ, աջժՠէճչ, ի՜ջժ՜ձՠէճչ, ոյ՜ձ՜ձՠ-

էճչ, աժզձ ՠս ապխ՜հո տ՜ջղՠէճչ, հ՜հպձզ ժճխճյպՠէճչ 

ՠս ճմ հճսկՠտբ ՠջժձմՠէճչ զ հ՜հոյզոզ հ՜ձ՟ճջջճսդՠ՜ձ 

կզնճռզ հճջճսկ ՠխՠջՠ՜է գձ՟ճպձՠռ՜ձ դղձ՜կզտ հՠժՠ-

խՠռսճհ: Իոժ ՠո՚ ձճս՜ոպո զ ժ՜ջ՞ո ժջօձ՜սճջ՜ռ, ՠս 

հՠպձՠ՜էո զ ՝՜ձիզսո՜ռ ժջոՠջո չ՜ջե՜յՠպ՜ռ զ իճ՞ 

կպզ ՠս եճխճչՠռզ ճսջ ճջ ՞պզ ձ՜ը՚ աՔ՜խճս՜թո մճջզո 

՜սՠպ՜ջ՜ձմ՜ռ, հՠջժջճջ՟՚ Զպՠոզէ ոջ՝ճհձ Յճի՜ձձճս ՜-

սՠպ՜ջ՜ձմզ ՠս ՠջջճջ՟՚ աՔ՜խճս՜թճհձ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ Մՠժ-

ձճսդՠձբձ Ս՜խկճո՜ռձ Դ՜սդբփ Սպ՜ռ՜ աո՜ հզղ՜պ՜ժ 

զձլ, իզկձՠռզ զձլ ժ՜ռճսռզ ՠս զ կզ պճսյ ժճսպՠռզ, ՜ջ-

լ՜ձ՜ռճսռզ զ կզ ՞ճհ զջզ ա՝՜աճսկ ոպՠխձՠ՜ձ ՟ջչ՜-

՞՜՟ջճսդՠ՜ձ հ՜հոկ Սճվՠջզ ՜ջ՞՜ո՜սճջճսդՠ՜ձփ Աջ՟, 

ի՜հռՠկ զ ծ՜ղ՜ժճխ՜ռ՟ իճ՞ՠէզ ոՠխ՜ձճհ հճ՞ձօջբձ ՠս 

՜ըճջե՜ե՜կ ակ՜հէՠռճսռզմ իճ՞ճռ հզղ՜պ՜ժՠէ ակՠա 

կ՜խդ՜ձո ճսխզխո ՠս զ յ՜պժ՜ձ՜սճջ ըձ՟ջճս՜թո ոՠշձ 

ոզջճչ զ կզպո ՝՜ջզո, ճջճչ ՠս ՟ճստ ՠխզնզտ ՞ջՠ՜է զ 

կ՜պՠձո ժՠձ՜ռ չՠջզձ ՟ըյջճսդՠ՜ձձ. ՜կբձփ 

163՝ Դ՜ջլՠ՜է զ դճսզձ ՌՃԾԵ(1706) կ՜հզոզ 

Դ(4), ՠո՚ Կզջ՜ժճո չ՜ջ՟՜յՠպո Թ՜էձռզ, ա՜հո զկ ի՜-

է՜է ՜ջ՟ՠ՜ձռ ըոպ՜ռՠ՜է ՞զջտո թ՜ըՠռզ պբջ Ս՜ի՜ժ 

՜՝ՠխ՜հզձ ժ՜կ՜ս ՠս օե՜ջճսդՠ՜կ՝. ՜հէ ճմ ճսկ ՝՜ձ 

մժ՜հ, զոժ ՠդբ ճտ հ՜ձ՟՞ձզ հՠպճսհ՜շ՜ն պ՜հ, ակ՜ոձ 

Կ՜հբձզ ՠս Յճս՟՜հզ ՜շռբ. ՜կբձ (ձկ՜ձ՚ 237՜)փ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 219՝ Աջ՟, ՜կՠձ՜հձ զկ՜ոպճսդզսձ զ 

Տՠ՜շձբ ՞՜հ ՠս կձ՜հ հ՜սզպՠ՜ձ ճջյբոփ Պ՜պ՜շզժ—

յ՜իյ՜ձ՜ժ Ա՜ Վ՜ջ՟՜ձ չ՜ջյՠպփ 163՝ Իոյզպՠ՜-

խզփ 
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ԹԵՐԹ՚ 238. մ՞ջճս՜թ՚ 125՜—9՝, 130՝, 179՝, 209՝փ ՊՐԱԿ 
Ա—Ի×12(Ա, Ը ԺԱ 11)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 19,5 × 13փ 
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 30փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜-
ա՜ջ՟ ոՠս ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդ, էճսո՜ձ-
ռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջ ռ՜հպտփ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 2+2, դճսխդ, էճսո՜՞թՠ-
ջճչփ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ՞ջ՜՟՜ղպգ դՠդՠս՜ժզ ՞ճսձ՜վճըճս՜թփ 
Կ՜ակզ ժ՜ղզձ տՠջթճս՜թ, Բ վՠխժզ չՠջզձ ՜ձժզսձգ՚ չձ՜ոճս՜թփ 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1՜—124՝ Հ՜ս՜տճսկձ կՠժձճսդՠ՜ձ Երդ՜ձՠ-

ռճսձռ դխդճռձ Կ՜դճսխզժբզռ 

Տՠո լՠշ. 1407, 1՜—235՜. 1. ՜/1՜՝փ ՝/1՝—21՝փ 2. 

՜/21՝—2՜փ ՝/22՜—44՜փ 3. ՜/44՜՝փ ՝/44՝—55՜փ 4. 

՜/55՜՝փ ՝/55՝—107՝փ 5. ՜/107՝—8՜փ ՝/108՜—24՝փ 6—7/-

մզտփ 

Բ. 130՜—238՝ Հ՜կ՜շրպ ձ՜ը՜յ՜պկճսդզսձ 

ոջ՝ճհ եճխճչճհձ ձ՜ը՚ Նզժզճհ, ճջ բ ՜շ՜նզձ, ՠջժ-
ջճջ՟՚, Ս՜ջ՟զժճհ, ճջ բ զ՝ջ կ՜ոձ զձմ ՜շ՜ժռ՜ժ՜ձ 
Նզժզ՜հճս, ՠջջճջ՟՚ Կճոպ՜ձ՟ձճսյրէոճհ: 

Տՠո լՠշ. 1776, 4՜—327՜. Ա/131՜—79՜փ Բ/180՜—

209՜փ Գ/210՜—38՝փ Դ/մզտփ 

1407 
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ԳՐԻՉ՚ Պճխճո ՠջբռփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Մժջպզմ չջ՟.փ 
ԹԵՐԹ՚ 252+3 (ժջժ.՚ 3, 137, 152 ). մ՞ջճս՜թ՚ 1՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա — 

ԻԱ×12փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 18,3 × 13,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ-
՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 23փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜-

ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ժ՜ձ՜մ ժպ՜ս, էճսո՜ձռ՜ժճխՠ-
ջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 3՜փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 42՝, 86՝, 111՜, 208՝, 214՜, 235՝փ 



Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚  ՝ճսո՜ժ՜ձ, ժՠձ՟՜ձ՜ժ՜ձփ 
Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջ, դշմձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — 1. Ճ՜շգձպզջփ Ժ—ԺԱ ՟՟.փ 
2(Ա—Դ)+2(Ե, Ը), ոպ՜ռճս՜թ 2 պ՜ջ՝ՠջ դՠջդՠջզ գձ՟ՠջժ՜հձ՜-
ժզ ՠջժ՜պճսկզռ ՠս գձ՟է՜հձ՜ժզ ՠջժպ՜ժճսկզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժ-
ոզսձ, ՠջժ՜դ՜՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ Ը՝, Ե՜ «///[Աձպզյ՜պջճոզ ՠյզո-
ժճյճոզ Բճոպջ՜ռսճռ Խ՜սոտ զ Մժջպճսդզսձ Տՠ՜շձ]» — /// ՜կՠ-
ձ՜հձ ոպճսՠջտձ ՜ձռ՜ձՠձ ՠս ծղկ՜ջպճսդզսձձ թ՜՞բ... հ՜սզպՠ՜ձո 
հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձ» (պՠո պյ. «Գ՜ձլ՜ո՜ջ»: Ա, բն 35—48, f)փ 
Ե՜, Ը՜—Ե՝ «Եջ՜ձՠէճհձ Գբձՠոզճոզ ՠյզոժճյճոզ Ախՠտո՜ձ՟ջզ 
զ Հ՜ժ՜ծ՜շբձ Պ՜սխճոզ Ս՜կճսոպ՜ռսճհ ՜ո՜ռ՜ՠէ հ՜խ՜՞ո — 
/// ճսկձ ՠս ՜ղը՜ջճսկձ հճհե Հգշ՜տՠէ է՜հջ աճջ՟զո զսջ ՠս ճմ ժ՜կբջ 
կըզդ՜ջՠէ, ազ ճմ բզձ: Ք՜ձազ ճմ ՞ճհզձ հՠջժջզ, ՜հխ հՠջժզձո, ազ 
՜ձ՟ջ՜ձժճսդՠ՜կ՝ ոյ՜ձ՜սձ... ՠս ՜ձ՜յ՜ժ՜ձճսդՠ՜կ՝ թձ՜ս, ՠս 
ա՜կՠձ՜հձ ՠջժզջ, ճջ թ՜ջ՜սզ բջ ՜ջ՝ՠռ///», Դ՜—Ա՜, Դ՝—Ա՝ 
«///խՠս ՜հձ զձմ չ՜ոձ կՠջ, ճջ ճմ [բ]ջ զ ձկ՜, ՠս կձ՜ռ զոժ ճջ-
յբ[ո]ձ զոժ հ՜շ՜ն՜՞ճհձ... ՠս չժ՜հբ [Մ]զտբբ կ՜ջ՞՜ջբ ՠս ՜ոբ. Ես 
[՟ճս] Բՠ՟խՠՠկ, Տճսձ Եվջ՜պ՜///»փ 2. Յ՜հոկ՜սճսջտփ ԺԳ—ԺԴ 
՟՟.փ 1/Բ)+2(Գ), ոպ՜ռճս՜թ 1 ՜կ՝ճխն՜ժ՜ձ դՠջդզ գձ՟է՜հձ՜ժզ 
ՠջժպ՜ժճսկզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, կզ՜ոզսձ, ՝ճէճջ՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ Գ՜—
Բ՜—Գ՝—Բ՜ «[Մ՜ջպզ ԻԱ... իրջձ Բՠձ՟զժպճոզ ծ՞ձ՜սճջզ] — 
/// կզճհ ՠս ՜շՠ՜է աը՜ջ՟՜ը ժՠջ՜ժճսջձ գձժբռ ՜ջպ՜տճհ... Յ՜-
սճսջո Դՠժզճոզ ժշ՜յ՜ղպ ՜ջտ՜հզձ ըճոպճչ [՜ձճխձ Քջզոպճ-
ոզ]» (պՠո պյ. Յ՜հոկ՜սճսջտ, Կ. Պճէզո, 1834, բն 128—129)փ 3. 
Տրձ՜ռճհռ (ը՜ա՜՞զջ)փ ԺԴ—ԺԵ ՟՟.փ 1(Զ)+1(Է), ոպ՜ռճս՜թ 2 
դՠջդՠջզ գձ՟ՠջժ՜հձ՜ժզ ՠս գձ՟է՜հձ՜ժզ ի՜պճսկզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, 
ՠջժոզսձ, ՝ճէճջ՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ Զ՝—Է՜՝. «///Հջռ. Բլ. Աձ՜յ՜ժ՜ձ 
՝՜ձ՟ Աոպճս՜թ, ճջ զնբջփ Ճ՜ղ. Ժ՜կ՜կճսպ. Աի՜սճջ, ոտ՜ձմՠէզ...: 
Եջՠտղ՜՝՜դզ լ՜հձ Ալ. Եջ՞ՠոռճստ ՠջ՞ ձճջ... Շ՜՝՜դ ՜սճսջ 
լ՜հձձ. հԳլ. Աս՞ձ՜ժ՜ձ ՠխՠս... Քջզոպճո ի՜ջՠ՜ս զ կՠշՠէճռ. ղ՜-
ջ՜ժ՜ձ Կ՜կ՜ս (Է՜ զ ոպ. էճսո՜ձռո «Եջջճջ՟ ղ՜՝՜դճսձ բ»)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճսձ՜ռ՜թփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ` կ՜ղճս՜թ ՠս 
տՠջթճս՜թ, դզժճսձտգ` ծՠխտճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 1՜ Սճտ՜ ՠձ ՜ձճս՜ձտ կՠժձմ՜ռ Երդՠ՜ձռ դխ-

դճռձ Կ՜դճսխզժբզռ — Ա. Դզսդզկճոձ.. ԻԴ. Մ՜տոզկճո 

ժջօձ՜սճջձփ 

Ա. 2՜—235՜ Հ՜ս՜տճսկձ կՠժձճսդՠ՜ձ Եսդձՠ-

ռճսձռ դխդճռ Կ՜դճսխզժբ՜ռճռ 
1. ՜. 2՜՝ Ն՜ը՜՟ջճսդզսձ դխդճռձ Յ՜ժճչ՝՜հ — 

Աջ՟՜ջձ Յ՜ժճչ՝ճո, ճջ բջ գոպ կ՜ջկձճհ... 

՝. 3՜—42՝ [Թճսխդ Յ՜ժճչ՝ճո — Բ՜ձ.] Յ՜ժճչ-

՝ճո Աոպճսթճհ ՠս Տՠ՜շձ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ...փ 

[Մՠժձճսդ.] Սճչճջճսդզսձ բ զսջ՜տ՜ձմզսջ ճսկբտ... 

2. ՜. 42՝—3՜ Ն՜ը՜՟ջճսդզսձ Աշ՜նզձ դխդճհո 

Պՠպջճոզ — Պՠպջճո զձտձ ՞ջՠ՜ռ ա՜հո դճսխդ... 

՝. 43՜—86՝ [Թճսխդ Պՠպջճոզ — Բ՜ձ.] Պՠպջճո, 

՜շ՜տՠ՜է Յզոճսոզ Քջզոպճոզ...: [Մՠժձճսդ.] Ս՜ ՜շ՜-

տՠ՜էո, ճջճռ զ դէվ՜պճսդՠ՜ձ բզձ... 

3. ՜. 86՝—7՜ Ն՜ը՜՟ջճսդզսձ Պՠպջճոզ Եջժ-

ջճջ՟ դխդճհձ — Գջբ ՟՜ջլՠ՜է ձճհձ զձտձ Պՠպջճո... 

՝. 87՝—109՝ Թճսխդ Պՠպջճոզ Եջժջճջ՟ — [Բ՜ձ.] 

Սզկճձ Պՠպջճո թ՜շ՜հ ՠս ՜շ՜տՠ՜է Յզոճսոզ Քջզոպճ-

ոզ...փ [Մՠժձճսդ.] Զզ կզ ՠկտ կզ ճսձՠէճչ ՞էճսը... 

4. ՜. 110՜—1՜ Ն՜ը՜՟ջճսդզսձ Աշ՜նզձ դխ-

դճհձ Յճչի՜ձձճս — Յ[ճ]չի՜ձձբո, ճջ աԱսՠպ՜ջ՜ձձ 

՞ջՠ՜ռ... 

՝. 111՜—202՝ Թճսխդ Յճչի՜ձձճս Կ՜դճսխզժբ Ա-

շ՜նզձ — [Բ՜ձ.] Ոջ բջձ զ ոժա՝՜ձբ...փ [Մՠժձճսդ.] 

Խճջիճսջ՟ զկ զձլ... 

5. ՜. 202՝ Ն՜ը՜՟ջճսդզսձ Յճչի՜ձձճս Եջժջճջ՟ 

դխդզձ — ԶԱշ՜նձճսկ դխդճհձ ա՜սջճսդզսձ... 

՝. 202՝—8՝ Թճսխդ Յճչի՜ձձճս Եջժջճջ՟ — 

[Բ՜ձ.] Եջզռճսբ ՜շ գձպջՠ՜է Կզսջՠ՜հ...փ [Մՠժձճսդ.] 

Ծ՜ձՠ՜տ աոճչճջճսդզսձ ՠջ՜ձՠէսճհո... 

6. ՜. 208՝—9՜ Ն՜ը՜՟ջճսդզսձ Յճչի՜ձձճս Եջ-

ջճջ՟ դխդճռձ — Գջբ ձճհձ ՠջ՜ձՠէզ ա՜հո Եջջճջ՟ 

դճսխդ... 

՝. 209՜—13՝ Թճսխդ Յճչի՜ձձճս Եջջճջ՟ — 

[Բ՜ձ.], Յՠջզռճսբ ՜շ Գ՜էզճո...փ [Մՠժձճսդ.] Եջժճս 

ղձճջիո ժ՜պ՜ջՠ՜էո... 

7. ՜. 214՜՝ Ն՜ը՜՟ջճսդզսձ դխդճհձ Յճս՟՜հզ — 

Զդճսխդո ա՜հո ՞ջբ ձճջճ՞ ի՜ս՜պ՜ռՠէճռձ... 

՝. 214՝—35՜ Թճսխդ Յճս՟՜հզ ՠխ՝՜սջ Յ՜ժճչ՝՜հ 

— [Բ՜ձ.] Յճս՟՜հ՚ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ...փ [Մՠժ-

ձճսդ.] Կ՜ջՠսճջ՜յբո աճհ՞ ՜ձճս՜ձ զսջճհ զ կբն ՜թբ...  

Խկ՝՜՞զջ կՠժձճսդզսձ բ. չժ՜հճսդզսձձՠջ ՠձ ՝ՠջճս՜թ 

իՠպՠսՠ՜է իՠխզձ՜ժձՠջզռ՚ Կզսՠխ Ախՠժո՜ձ՟ջ՜ռզ, Պզկՠձ, Սՠ-

սՠշզպճո, Նՠջոբո, Յճչի՜ձ Ոոժբ՝ՠջ՜ձ, Բ՜ջոՠխ Կՠո՜ջ՜ռզ, 

Իոզտզճո Եջճսո՜խբկ՜ռզ, Դզճձՠոզճո Ախբժո՜ձ՟ջ՜ռզ, Ոջճ-

՞զձՠո, Թբճ՟ճջզպճձ, Այճխզձ՜ջ Լ՜ճ՟զժՠռզ, Եսոՠ՝զճո Կՠ-

ո՜ջ՜ռզ, Դզ՟զկճո, Ակճձ, Տզկճդբճո, Ադ՜ձ՜ո, Եվջՠկ Աոճ-

ջզփ 

Հկկպ. Վզՠձձ՜, լՠշ. 48 (Տ՜ղՠ՜ձ, Ցճսռ՜ժ, 234—243): 

Ն՜ՠս` PO, t43, N 193: 

Բ. 235՝—48՝ Դ՜սդզ վզէզոճվ՜հձ Նՠջ՝ճխՠ՜ձ զ 

Սճսջ՝ ը՜մձ Աոպճս՜թգձժ՜է — Բ՜ջլջ՜ռճսռբտ աՏբջ 

Աոպճս՜թ կՠջ... յ՜պճս՜ժ՜ձ ոճսջ՝ ձղ՜ձզո զ Քջզո-

պճո Յզոճսո զ Տբջ կՠջ, ճջճսկ վ՜շտ ՜հեկ ՠս կզղպ ՠս 

հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ 

Գ. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձ ԺԸ ՟. ձրպջ՞զջ] 
249՝ (Ք՜շՠ՜ժ) — Ոչ ՜շզսթ կ՜ի,  

Դճս ՜շՠջ ազո, 

Գՠջՠ՜է ՠ՟ՠջ ձՠջտճհ տ՜ջզո, 

Շ՜պ ղջնՠռ՜հ ՠո ՞՜ս՜շզո, 

Փճխ կզ մճսձզկ յ՜իՠ՜է ՜շ հզոփ 

 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

214՜ (Ճ՜ժ՜պ՜ա՜ջ՟զ չՠջՠսճսկ) Զզ ժ՜ջո կՠջ 

՜հո բ, ազ մՠկ իկճսպփ 

248՝ Փ՜շտ...: Ոխճջկճսդՠ՜կ՝ իա՜սջզձ Յզոճսոզ 

ոժո՜ ՠս ՜ս՞ձճսդՠ՜կ՝ ձճջզձ հ՜ձժ ի՜ոզ ՠո, ՜ձ՜ջե՜-

ձո ՠս կՠխ՜ստ ա՜շ՜թՠ՜էո ՠս պջճսյո զ հՠխ՝՜ջռ՚ ոճս-

պ՜ձճսձ Պոխճո ՠջբռո, ճջ ՠս ՜կ՜մՠկ ՞ջզմ ժճմզէփ Շձճջ-



 

ի՜ստ Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ ՠս ժ՜ջճխճսդՠ՜կ՝ Հրջ ՜կՠձ՜ժ՜էզ 

ՠս օ՞ձ՜ժ՜ձճսդՠ՜կ՝ Ոջ՟սճհձ Մզ՜թձզ ոժո՜ աԿպ՜ժ 

կ՜խդ՜ձ՜ռ, աճջ Հճ՞զձ Սճսջ՝ կ՜ջ՟՜ոզջ՜՝՜ջ ո՜ժո 

ժՠձ՜ռ ՜կՠձզռ զսջ՜հզձ հճջ՟՜հճջլ՜ձ իճո՜ձտ՜սձտ ՜-

շ՜պ՜՞ճջձ էռՠ՜էփ Աջ՟, ճջ ճտ ՜ս՞պզտ զ ոկ՜ձբ ճսո-

կ՜կ՝ ժ՜ջ՟՜էճչ ժ՜կ ՜սջզձ՜ժՠէճչ, հզղՠոնզտ զ ոճսջ՝ 

՜խ՜սդո լՠջ աոպ՜ռ՜սխ ոճսջ՝ կ՜պՠձզո՚ աՄժջպզմ 

՝՜ձզ ոյ՜ո՜սճջո ՠս աթձօխո զսջ՚ ակ՜ի՟ՠոզ Մճսջ՜պձ 

ՠս աԽ՜ո՜կբէզտձ ՠս ա՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջտձփ Աջ՟, ՞ջՠ-

ռ՜ս ոճսջ՝ կ՜պՠ՜ձո հ՜հո դվզձ Հ՜հճռ ՌԽԵ(1596), հճս-

ձզո ՜կոճհ ԻԳ(23). ՜կբձփ 

 

 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

249՜ Փ՜ՙշտ...փ Եո՚ Ակզջ՜ո՜դո կ՜ի՟՜ոզ Մ՜ջ-

՞՜ջբ ճջ՟զ, ոպ՜ռ՜հ աոճսջ՝ ՞զջտո զ ի՜է՜է չ՜ոպ՜-

ժճռ զկճռ հզղ՜պ՜ժ զձլ ՠս զկ թձրխ՜ռձ՚ կխպբոզ Մ՜ջ-

՞՜ջբ ՠս Ղ՜պ՜կըճսդէճսզձ ՠս զկ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճ-

ջ՜ռձփ Ես ղձճջիՠռ՜տ զ լՠշո իճ՞ՠսճջ իօջ զկճհ՚ Խ՜մ՜-

պճսջ ՠսդձ՜ոզսձ չ՜ջ՟՜յՠպզձ ՠս ՜հէ ճմ ճտ ճսձզ զղ-

ը՜ձճսդզսձ ճմ զկճռ ՠս ճմ ՜սպ՜ջ՜ռ ի՜ձՠէ աո՜ զ լՠ-

շ՜ռ Խ՜մ՜պճսջ չ՜ջ՟՜յՠպբձ, ճչ ճտ հ՜ձ՟ը՞ձզ, ձաճ-

չՠ՜է էզձզփ Աջ՟, հզղՠռբտ աՋճսխ՜հՠռզ ըրն՜ Ակզջ՜-

ո՜պձ ՠս աթձօխոձ զսջ՚ ակ՜ի՟՜ոզ Մ՜ջ՞՜ջբձ ՠս Ղ՜-

պ՜կըճսդէճսձ ՠս աճջ՟զոձ՚ Մժջպզմձ, Ասՠպզոձ, ճջ 

ի՜ձ՞ճսռՠ՜է ՠձ ՜շ Քջզոպճո...փ Թվզձ ՌՂԱ(1642) 

ոճսջ՝ ՞զջտո ըոպ՜ռ՜սփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 3՝ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Յճ-

չ՜ժզկ չ՜ջ՟՜յՠպ.ՌՃԽԵ(1696)փ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ Ա՜ Եո պձ-

ժՠռզ, Այօխճո նճսջ ՠպ (ա՜ձ՜ապ՜ձ պ՜շՠջ): 

Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ Դ՝ Ահորջ գձ՟ աօջո հՠջժձզռփ 

Սճտ՜հ ՠձ տ՜ջզձտ (ա՜ձ՜ա՜ձ ՝՜շՠջ)փ 

1408 
Ս Ա Ր Գ Ի Ս  Կ Ո Ւ Ն Դ  

Մ Ե Կ Ն Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  Կ Ա Թ Ո Ղ Ի Կ Ե Ա Յ Ց  Թ Ղ Թ Ո Ց  
 ԺԲ — XII, ՊՀԲ — 1423 

ԳՐԻՉ՚ Գջզ՞ճ՛ջ (Ա), Սզկբճձ չջ՟ (Բ)փ 
ԹԵՐԹ՚ 233—1 (դշզմտ՚ 179)փ ՊՐԱԿ՚ Ա—Յ×12(Ա, Բ 9, Գ, Ը, 

Ի, Ձ 11, Ղ 8, Յ 7)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, կ՜՞՜խ՜դ (199—215, ԺԲ ՟.)փ 
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 20×12,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ըճղճջ, ՝ճէճջ-
՞զջ, ՝ճէճջ՞զջ՚ 1՜—10՝, 216՜—34՝փ ՏՈՂ՚ 23փ ԿԱԶՄ՚ ոՠս ժ՜ղզ, 
կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդ, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 
ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 3 + 3, դճսխդփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 1՜փ 
Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. դՠջդՠջգ կ՜ղճս՜թ, ռՠռ՜ժՠջ, ըճսձ՜-
ռ՜թփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ տՠջթճս՜թ, ռՠռ՜ժՠջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 1՜—234՝ [Ս՜ջ՞զո Կճսձ՟, Մՠժձճսդզսձ Կ՜դճ-

խզժՠ՜հռ դխդճռ]փ 
՜. 1՜—25՝ Սջ՝ճհձ Ադ՜ձ՜ոզ[Ախբտո՜ձ՟ջ՜ռ-

սճհ] Մՠժձճսդզսձ ՜ջ՜ջՠ՜է յ՜հթ՜շ [ՠս ՞ՠխՠռզժ] 
ժ՜ջ[՞՜ս] Կ՜դճսխզժբզռ դխդճհձ [՜շ՜տՠէճհձ Յ՜ժ]ճ-
՝՜հ ՠխ՝օջ Տՠ՜շձ կՠջճհ — Ք՜ձազ կՠջլ ժ՜հ... 

՝. 26՜—96՜ Նճջզձ ոջ՝ճհձ Ա[դ՜ձ՜ոզ] Ախՠտ-

ո՜[ձ՟ջճս] ՠյզոժճյճո[՜յՠպզ] զ Կ՜դճխզժբզռ [Ա-
շ՜նզձ դճսխդ Պՠպջճոզ] — Պՠպջ[ճո] ծջ՜[՞]ձ ՠժՠ-

խՠռսճհ, ՞էճսը չժ՜հզռձ... 

՞. 96՝—131՝ Նճջզձ Պՠպջճոզ դճսխդ Եջժջճջ՟ 

ոջ՝ճհձ Ադ՜ձ՜ոզ — [Բ՜ձ.] Շկ՜սճձ Պՠպջճո [թ՜շ՜հ] 

ՠս ՜շ՜տՠ՜է... [Մՠժձճսդ.] Հ՜ոպ՜պ՜՞ճսձզռձ զ ի՜-

ս՜պո ՞ջբ... 

՟. 131՝—201՝ Նճջզձ Կ՜դճխզժբ դճսխդ Յճչի՜-

ձձ[ճս] — Ոջ բջձ զ ոժա՝՜ձբ... 

ՠ. 202՜—8՜ Նճջզձ Կ՜դճխզժբզ դճսխդ Եջժջճջ՟ 

Յճչի՜ձձճս — [Բ՜ձ.] Յՠջզռճսբփ [Մՠժձճսդ.] Եջժձ՜սճջ 

դ՜՞՜սճջձ Քջզոպճո հՠջժջզ ՠջՠսՠ՜է... 

ա. 208՝—13՝ Նճջզձ Կ՜դճխզժբ Եջջճջ՟ դճսխդ 

Աոպճս՜թ՜՝՜ձզձ չՠջ՜՞ճհձ ՜[ո՜ռՠ՜է — Բ՜ձ.] Յՠ-

ջզռճսբփ [Մՠժձճսդ.] Եջբռ ազձտձ ՜ձճս՜ձբ... 

բ. 214՜—34՝ Թ[ճսխդ] Յճս՟՜հզ ՠխ՝օջ Յ՜ժճ՝՜հ 

— [Բ՜ձ.] Յճս՟՜հ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հփ [Մՠժ-

ձճսդ. Յճս՟]՜հո ՜հո ճմ Իոժ՜ջճչպ՜ռզձ բ... Իղը՜ձճս-

դզսձ ձ՜ըտ՜ձ ա՜կՠձ՜հձ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜հեկ ՠս հ՜կՠ-

ձ՜հձ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ 

Ի էճսո՜ձռո ձ՜ՠս՚ Յճի (=Յճչի՜ձձբո), Եվ(=Եվջՠկ Ա-

ոճջզ), Ոժ (=Ոոժՠ՝ՠջ՜ձ), Սպ (=Սպՠվ՜ձճո), Զ՜տ (=Զ՜տ՜-

ջզ՜)փ Տՠՙո պյ. Ս. Էնկզ՜թզձ, 2003: 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

1. 70՝ Տբջ Յզոճսո ճխճջկՠ՜` ՜ձ՜ջե՜ձ Գջզ՞ճջզփ 

2. 20՝ (Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո գձդՠշձՠէզ ՠս կզ՜հձ 

կզ տ՜ձզ ՝՜շ) Ս՞ո(Ս՜ջ՞զ՛ո) ճս ժՠձ՜ժզռո Գճձլզժո 

ճջ տճհջ բ... ժՠջ՜տ ՜յըոյ՜ջՠռճստ... Թվզձ ճջճսկ դՠ-

ջՠսո ՊԿԱ(1412)փ 

3. 234՝ (Գջմզ) Կ՜պ՜ջՠռ՜ս Մՠժձճսդզսձո Եսդ՜-

ձՠռճսձռ դխդճռձ Կ՜դճխզժՠ՜ռձ ՜ս՜ջպՠ՜է զ Մՠթբձ 

Ադ՜ձ՜ոբ յ՜հթ՜շ ՠս ՞ՠխՠռզժ պՠոճսդՠ՜կ՝ զ վ՜շո 

Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ կՠջճհ զ դվզո Հ՜հճռ ՊՀԲ(1423) 

այ՜ժ՜ոձ ՞ջՠէճչփ Աջ՟, հՠջՠոո ՜ձժՠ՜է ՜խ՜մՠկ ա՜կՠ-

ձՠոՠ՜ձ, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ոճսջ՝ էճսո՜պՠո՜ժ ժպ՜ժզո, 



հզղՠոնզտ հ՜սե՜ջ ժ՜կ՜ստ ՠս ոջպզ կպ՜ստ աիճխ՜ռՠ՜էո 

զ չՠջնզձ թ՜հջո ՜սճսջռ կ՜ղՠ՜է ՠս ՜յ՜ժ՜ձՠ՜է ՝՜ա-

կ՜յ՜պզժ ՠս ո՜ո՜պզժ կՠխ՜ստ ազո՚ աՍզկբճձ չ՜ջ՟՜-

յՠպ ՝զսջ՜յ՜պզժ յ՜ջպ՜ժ՜ձ հ՜կՠձ՜հձ պ՜խ՜ձ՟՜ռ 

ՠս տ՜ձտ՜ջ՜ռփ Ես Աոպճս՜թ ալՠա հզղբ ՜շ՜պ ՝՜ջՠջ՜-

ջճսդՠ՜կ՝ձ. ՜կբձփ 

1409 
Ժ Ո Ղ Ո Վ Ա Ծ Ո Յ  

Գէ՜լճջ ՉԽԷ — 1298 

ԳՐԻՉ՚ Մժջպզմ Թՠխՠձ՜ռզփ 
ԹԵՐԹ՚ 349+1 (ժջժ.` 1). մ՞ջճս՜թ՚ 1՜՝, 331՜—2՝, 345՝—

8՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԻԹ×12 (ԻԷ, ԻԹ 13, ԻԸ 11)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒ-
ԹԻՒՆ՚ 16,5×12,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձ՚ 1՞—168՝, կզ՜ոզսձ՚ 
169՜—345՜փ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 26փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջ-
կզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ղՠջպ՜սճջ ժպ՜ս, էճս-
ո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 2(Գ—Դ), կ՜՞՜խ՜դ, 
չՠջնզռփ 

  

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 1՞, 169՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձ, ժՠձ՟՜ձ՜ժ՜ձփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ 
ժ՜ջկզջփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Աձպզյ՜պջճոզ ՠյզոժճյճ-
ոզ Բճոպջ՜ռսճռ Խ՜սոտ զ Մժջպճսդզսձ Տՠ՜շձփ Ժ—ԺԱ ՟՟.փ 
2(Ա—Բ) + 2(Ե—Զ), ոպ՜ռճս՜թ 2 պ՜ջ՝ՠջ դՠջդՠջզ գձ՟է՜հձ՜ժզ 
ՠջժպ՜ժճսկզռ ՠս գձ՟ՠջժ՜հձ՜ժզ ի՜պճսկզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժ-
ոզսձ, ճսխխ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ Զ՝—Ե՜, Զ՜—Ե՝, Ա՜—
Բ՝, Ա՝—Բ՜ «///չ՜ոձ ձճջ՜, ՜հէ չ՜ոձ տճ... ՠջժզջյ՜՞՜ձՠձ զ 
ըճձ՜ջիՠռճսռ///» (պՠո պյ. «Գ՜ձլ՜ո՜ջ», Ա, բն 35—48, a)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. կժձժՠջ, ըճսձ՜ռ՜թփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ կ՜-
ղճս՜թ, տՠջթճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1՞—168՝ Հ՜ս՜տճսկձ կՠժձճսդՠ՜ձ Եսդ՜ձՠ-

ռճսձռ դխդճռձ Կ՜դճսխզժբզռ 

Տՠո լՠշ. 1407, 1՜—235՜. 1. ՜/1՞՟փ ՝/1՟—30՜փ 2. 

՜/30՜՝փ ՝/30՝—62՜փ 3. ՜/62՜՝փ ՝/62՝—78՝փ 4. ՜/78՝—9՝փ 

՝/79՝—147՜փ 5. ՜/147՜՝փ ՝/147՝—51՜փ 6. ՜/151՜՝փ 

՝/151՝—4՝փ 7. ՜/154՝—5՜փ ՝/155՜—68՝փ 

Մ՜ո՜կ՝ ր՞պ՜՞ճջթճս՜թ տձձ. իջ՜պ. կբն PO, t43, N 

193: 

Բ. 169՜—262՜ Ի պզՠաՠջ՜ժ՜ձ եճխճչճհձ 

ժ՜կո, ճջ ՠխՠս հ՜ոպճս՜թ՜յ՜ի տ՜խ՜տձ Կճոպ՜ձ-
՟զձճսյրէզո Յ՜հպձճսդզսձո Յճչի՜ձձճս գձժ՜էՠ՜է ՠ-
խՠս, ՜հէՠս ոճջզձ տձձճսդզսձ, ճջ ՠխՠս հՠյզոժճյճո՜-
ռձ Կՠո՜ջճս: Ձՠշձ՜ջժ րպ՜ջ գձ՟ճսձՠէճսդՠ՜ձ ոժզա-
՝ձ ՞ջճռո ՜ոպճս՜թ՜ոբջ ՜ջտՠյզոժճյճոձ Կճոպ՜ձ-
՟զձճսյրէոզ Թբպ՜էզճո ժ՜կրտ ի՜ձճսջ եճխճչճհձ 
ա՜հո ՝՜ձտ 

Տՠո լՠշ. 1161, 79՝—168՝. Յզղ. դջ՞կ./260՝—1՝փ 

Նը./169՜—70՝փ Գէճսըտ/170՝—1՝փ Նՠջ՜թճսդ./172՜—5՜փ 

՜—ի՝/175՜—260՝փ 

Գ. 262՜—89՝ Տՠոճսդզսձ տձձճսդՠ՜ձ ՜խ՜սդզռ 

ոճսջ՝ ՜սՠպ՜ջ՜ձմզձ Յճչի՜ձձճս, զ ըձ՟ջճհ չ՜ջ՟՜-
յՠպզ Յ՜ժճ՝ՠռճ զ պբջ Նՠջոզոբ՚ իճ՞ՠսճջ ճջ՟ՠժբ 
հՠխ՝՜սջբ յ՜ջճձ Հՠդկճփ Աս՞ձՠ՜ Հճ՞զ՟ Սճսջ՝ 

Տՠո լՠշ. 1161, 169՜—207՝. Նը./262՜—3՝փ 

1/263՝—89՝փ 

Դ. 289՝—329՝ Տՠ՜շձ Նՠջոզոզ Հ՜հճռ ժ՜դճխզ-

ժճոզ Մՠժձճսդզսձ ՝՜ձզռձ (Բ՜ջլջ՜ռճսռբտզ) Դ՜սդզ 
վզէզոճվ՜հզ — Սժզա՝ձ ՝՜ջՠյ՜ղպճսդՠ՜ձ Հ՜հ՜ոպ՜-

ձՠ՜ռ ճսձզկտ զկ՜ձ՜է... 

Ե. 333՜—44՝ Ն՜ըՠջ՞՜ձ տ՜ջճազռ ՞ջճռ, աճջ 

՜ջ՜ջՠ՜է բ պՠ՜շձ Բ՜ջ[դճխզկբճոզ] ցշ՜ձժ... ՠս 
դ՜ջ՞կ՜ձՠ՜է զ Հ՜հո — Գջՠ՜է բ զ Մ՜դբճո. Եջդ՜հտ 

տ՜ջճաՠռբտ... Վ՜ջ՟՜յՠպտ ՜ոՠձ, դբ. Աձյ՜պղ՜ծ բ 

ա՞զպճսդզսձո մճջջճջ՟ յ՜պծ՜շ, ազ հ՜պժճսդզսձ բ 

պխ՜հճռ, ճջ վճտջ զջտփ 

Զ. 344՝—5՜ [Ի ՝՜ձզռ զկ՜ոպձճռ] — Աջզոպճ-

պբէ ՜ոբ ճջ. Ի չՠջ՜հ ՝՜ակ՜ռ ՜իՠխտ զռՠձ զ ՝՜ակ՜ռ 

ՠջժզռձ... ազ կզ ձձնՠոռզ զ տճսձ իՠղպճսդՠ՜ձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

185՝ Ոի, ՠս Մժջպմզ, ՜խ՜մՠկփ 

261՝ Ըձ՟ ձկզձ ՠս աՠխժՠէզո 

Զչՠջ՜՞թճխ ՜հոկ պ՜շզո 

Ի կՠձ՜ոպ՜ձո Գէ՜լճջզո 

Ըձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սճսջ՝ Սպՠվ՜ձճոզո, 

Ձՠշ՜կ՝` ՜ձ՜ջե՜ձզո Մժջպմբո 

Ես ՟ՠջ՜ձճսձ ժջ՜սձ՜սճջզո, 

Ոջ ոյ՜ո՜սճջ ՠկ էՠ՜է ՝՜ձզո 

Մզ՜հձ ՜ձճս՜կ՝ ճս ճմ գոպ ՞ճջթզո: 

Ըձ՟ ըձ՜կ՜ստ չ՜ջե՜յՠպզո 

Կ՜հթ՜ժձ՜կ՜տճսջ կՠթ իշՠպճջզո, 

Աձճս՜ձ՜ժզջ կ՜ջ՞՜ջբզո, 

Ոջ հճջնճջնզ զոժ՚ Եո՜զոփ 

Յզղՠէ ի՜հռՠկ կզղպ աՠխժՠէզո 

Ես աթձ՜սխոձ զկ զ ՝՜ջզո, 

Ես աջ՜՝ճսձզձ զկ ա[գ]խլ՜էզո, 

Ոջճհ ՜ձճսձ Զ՜ջդճսձ (Գջզ՞ճջ) ժճմզո 

Ես այ՜պ՜ձզո զկ՚ աՍ՜ջ՞զո 

Ըձ՟ ձկզձ ՠս, ա[գ]խլ՜էզտո 

Սզջճչ ժ//(262՜)՜յՠ՜է ՜շ զկ ճ՞զո: 

Ոջտ ՠձ ՠխ՝՜ջտ, ճմ գոպ կ՜ջկձզո, 

Ահէ իճ՞ՠսճջո ՠս ռ՜ձժ՜էզո 

Խձ՜կ՜ժ՜էճստ ոպ՜ի՜ժզո 

Սջպզս ոզջ՜սխտ ազո՚ ա՜ձ՝՜ջզո: 

Զզ ՠս հզղ՜սխտ՟ ՠս հզղՠէզո 

Ի տՠա ՜ձծ՜շ ՝՜ջզո 



 

Ըձժ՜էռճստ հ՜սճսջձ ՜ձՠջՠժզ. ՜կբձ ՠս ՠխզ-

ռզփ 

329՝ Ի Հ՜հժ՜աՠ՜ձո պճսկ՜ջզ 

Յՠ՜սդձ ի՜ջզսջ կՠջճհո դճսզ 

Ք՜շ՜ոճսձՠջճջ՟ Է ՠջճջ՟զ (1298), 

Ոջ ՠս ՜կ՜ստ ղջն՜՞՜հզ 

Զկՠջ Հ՜հժ՜աՠ՜ձ պճսձո ի՜հջՠձզ: 

Ոջ ՝ճսո՜ռՠ՜է աո՜հ ճսձզ 

Է ՝՜ջ՝՜ջճո ՠս ՜հէ՜ա՞զ 

Ոջճհ ՜ձճսձ` Ղ՜ա՜ձ ժճմզ 

Յ՜ջտ՜հճսդՠ՜ձձ Հՠդկճհ ճջ՟զ 

Լՠսճձ ՝՜ջբյ՜ղպզ, 

Բ՜ջբ՝՜ջճհ ՠս իՠա՜իճ՞զ, 

Ոջ ՠս պզջբ Կզէզժճհզփ 

ԶԼճսո՜սճջմզձ զկ Գջզ՞ճջզ 

Ի ՞ջճհ կՠխ՜ռ չՠջ՜թճխզ, 

Զ՜խպըո կՠխ՜ռ զկ էճս՜ռճխզ 

Զ՜դճշձ ճսձզ զ պբջ Գջզ՞ճջզ: 

Մժջպզմ ՜ձճսձ ՠս ՠխժՠէզ 

Սճսպ տ՜ի՜ձ՜հ պ՜ջպ՜կ ճ՞զ 

Ժ՜ի՜իճպՠ՜է կՠխ՜ստ զ էզ, 

Զճջ ժ՜կ՜սճջձ ՞ճջթՠռզ: 

Ի ձ՜ի՜ձկբ Ահջ՜ջ՜պզ 

Լճսո՜սճջմզձ կՠջճհ պՠխզ 

ՅԱջ՜ջ՜պբ իշմ՜ժՠէզ, 

Ոջ հճջնճջնզ ձ՜ Թՠխՠձզ 

Է զ ոպճջճպձ Աջ՜՞՜թզ 

Լՠջզձ կՠթզ ՠս ՜ձճս՜ձզ 

Մՠջլ զ ՟խՠ՜ժձ բ զ Բընձզ 

Աշ ո՜իկ՜ձ՜ստձ զ Կճպ՜հզ 

Ոջճհ ՠժՠ՜է հ՜հո ՞՜ս՜շզ 

Ոջճհ ՜ձճսձ Վ՜հլճջ ժճմզ: 

Հճսյ զ ղզջզկձ Սզսձՠռզ 

Ի հԱխ՝ՠջռ չ՜ձո կՠձ՜ոպ՜ձզ՚ 

ՅԵջժջճջ՟ Ադՠձ յ՜ձթ՜էզ 

Աշ ճպո ի՜սջ կՠջ՚ Եո՜հզ 

Ես ջ՜՝ճսձՠ՜ռ չ՜ջե՜յՠպզ 

Հ՜ոՠ՜է զ թ՜հջո զկ՜ոպ ՝՜ձզ 

Բ՜ջլջՠ՜է աը՜մձ Քջզոպճոզ 

Ես իՠպՠսՠ՜է ձճռզձ ղ՜սխզ: 

Ի ՞զղՠջզ ՠս պճսըձնՠձզ 

Աոպճս՜թ՜հզձ ՝՜ձզս ՝ՠջժջզ 

Ըոպ պբջճսձՠ՜ձձ իջ՜կ՜ձզ 

Քձձբջ ա՞զջո կ՜պՠձզ: 

Զզ ՜շ՜ձռ ՜հոկ ի՜ձծ՜ջզ 

Կՠ՜ձո ՜ձիձ՜ջզձ ճտ գձ՟ճսձզ, 

Սժզա՝ձ ՜ջ՜ջզ ՜հոկ պ՜շզ 

Կ՜դճխզժՠ՜հռո Մՠժձմզ, 

Ես Յճչի՜ձձճս Յ՜հպձճսդՠձզ 

Ոս բջ Ըձ՟ ՠխ՝՜ջռո ձճջզձ ՝՜ձզ 

Ես Բ՜ջլջ՜ռճսռբ ծ՜շզո Խ՜մզ 

Ես ՞ՠխՠռզժ Նՠջ՝ճխզձզ, 

Ոջ ՜ո՜ռ՜թբ ո՜ Դ՜սդզ  

Աձհ՜խդՠէզ վզէզոճվ՜հզ, 

Ոջ բ յ՜ջթ՜ձտ կՠջճհո ոՠշզ 

Զճջո ՟ջճղկՠէ զ տ՜ջպզոզ: 

Մ՜ձժ՜ձռ ճջ՟ճռ Նճջ Սզճձզ, 

Ոջ հճսոճսկձ վ՜վ՜՞զ 

Աոպճս՜թ՜հզձ զկ՜ոպ ՝՜ձզ: 

Զզ հզղ՜պ՜ժ ՜ձնձնՠէզ 

Իձլ ՠս թձճխ՜ռ զկ ՠխզռզ 

Ն՜ՠս աոճսջ՝ ջ՜՝ճսձ՜յՠպձ զկ՚ աԳջզ՞ճջ 

Մ՜ժ հճջնճջնՠ՜է Բընձՠռզ: 

Զոձճսցռզմձ զկ ՠս աՠջ՜ըպ՜սճջ, ճջ բջ ՜հջ ՝՜ջՠ-

ոբջ ՠս ժ՜պ՜ջՠ՜է հզկ՜ոպո ՜շ՜տզձճսդՠ՜ձ. զ պՠո՜-

ժ՜ձձ ՠս ՞ճջթձ՜ժ՜ձձ, ՝՜հռ ՜շ՜սՠէՠ՜է ՝՜ձ՜ժ՜ձ՜սձ: 

Ոջյբո դբ ոՠշ զոժ ՜ոՠէ աձ՜ ՝՜ձզ ՠս ժ՜կ կզպ չ՜ոձ 

ճջճհ յ՜պճսՠ՜է հԱոպճս՜թճսոպ ՠս զ կ՜ջ՟ժ՜ձբ զ կՠ-

թՠկՠթ՜ռ ՠս զ վճտճսձռ: Ես բջ պ՜ջվ՜խ ՜ոպճս՜թ՜հզձ 

ՠս իճ՞ՠսճջ ՞՜ձլճսձ, ճջ ՠս գոպ կ՜ջ՞՜ջբզձ լ՜հձզ. 

Եէո ՠ՟զ զ կպզ զ իճչպբո պջպկճսդՠ՜ձ ՠս զ պ՜ե՜ձ՜-

էզռ ժՠձռ՜խճհոփ Ոջ ՠս հ՜հոկ ՜կզ վճըՠռ՜ս ՜շ ՜ձլժ՜-

էզձ զսջ Քջզոպճո, աճջո ձճհձ զձտձ Բ՜ձձ Աոպճս՜թ ՠջժ-

ձ՜հզձ ըճջ՜ձ՜ռձ ՜ջե՜ձզ ՜ջ՜ոռբ ՠս գձ՟ ոճսջ՝ո ՠս 

գձ՟ ոզջՠէզո ՜ձճս՜ձձ զսջճչ ՟՜ոՠոռբ յ՜հթ՜շ ՠս աճս-

՜ջդ ՠջՠո՜ստ: Ես զ ՟՜ոո ոջ՝ճռ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռձ գձ-

ժ՜էռզ ի՜ձ՟ՠջլ թձճխ՜ստ ՠս ի՜ջ՜ա՜պ՜ստ զսջճչտ ՠս 

՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ստ. ՜կբձ ՠս ՠխզռզփ Ահէՠս 

ատչՠջճջ՟զ ոճջզձ՚ ապբջ Յճչի՜ձձբո ա՜ջիՠյզոժճ-

յճոձ Բընձճհ ՠս աչՠջ՜պՠոճսմձ Ահջ՜ջ՜պՠ՜ձ ձ՜ի՜ձ-

կզձ աոձՠ՜էձ ոջ՝ճսդՠ՜կ՝ ՠս աչ՜ջեՠ՜էձ ՜կՠձ՜հձ ՜-

շ՜տզձճսդՠ՜կ՝, ճջ բ ՜հջ իՠա ՠս ՠժ՜հձ՜կզպ ՠս աճս-

՜ջդ ՟զկ՜ստ ճջյբո չժ՜հզ Բ՜շձ՜՝՜հ: Զճջո յ՜իՠոռբ 

Քջզոպճո Աոպճս՜թ ՜ձո՜ո՜ձ ՠս ը՜խ՜խ՜ժ՜ձ ժՠ-

ձ՜ստ, ՜ձ՜ջ՜պ ՠս ՜ձ՝՜ոզջ զ ժՠձռ՜խ կզձմ զ ըճջզձ 

թՠջճսդզսձձ. ՜կբձ: Ես հՠպ հ՜ոպՠ՜ռո չծ՜ջկ՜ձ ոջ՝ճռ 

ի՜հջ՜յՠպ՜ռձ ՠս գձդՠէճռձ կ՜ոձ՜ժզռ ՠս ՟՜ո՜ժզռ 

՜ջ՜ոռբ, ճջ բ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ զկ ՠս ըձ՜կ՜թճս գոպ 

իճ՞ճհ ՠս կ՜ջկձճհ: Ն՜ՠս աՠխժՠէզ թջճխո՚ Մժջպզմ ոճսպ-

՜ձճսձ ՜՝ՠխ՜հ ՠս ոյ՜ո՜սճջ ՝՜ձզ, կՠխո՜կ՜ժ՜ջ՟ ՠս 

ե՜ի՜իճպՠ՜է կՠխ՜ստ, ՠս աի՜ջ՜ա՜պ ՠխ՝՜հջձ զկ՚ 

Յճչի՜ձձբո տ՜ի՜ձ՜հ ը՜մ՜ժջ՜սձ ՠս ոջ՝՜ոբջ ՜ձլձ 

ի՜ձ՟ՠջլ ՠխ՝՜ջ՝ ՠս թձճխ՜ստ ՠս ՜կՠձ՜հձ ՠջ՜ըպ՜սճ-

ջ՜ստ հզղՠէ զ Տբջ...: 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 168՝ Յզղ՜պ՜ժ բ ՞զջտո Աոպճսյ՜պՠռզ Կզ-

ջ՜ժճո չ՜ջ՟՜յՠպզձ ՠս զսջ իճ՞ՠսճջ ՠս կ՜ջկձ՜սճջ 

թձճխ՜ռձ: Թվզձ ՌՃԾ (1701)փ 



2. Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ Գ՜ Եո՚ [Տ]զջ՜ռճս ճմ 

՞զպՠկձ ՞ջՠռզ, դվ՜ժ՜ձզո կՠջճհ Հ՜հժ՜աՠ՜ձռ ՌՄՃ-

ԺԱ(1762)—զձփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 1՞, 168՝ Կզջ՜ժճո չ՜ջ՟՜յՠպփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ Բ՜ Փ՜շ՜սճ-

ջՠկ ատՠա Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ ճջ ա՜հոյզոզ ՝՜ջճսդՠ՜ձ 

ի՜խճջ՟ո ՜ջ[՜ջ]փ 1՜ Ի ոճսջ՝ ոջպբ ՠս հ՜ձձ. ժՠխթ՜-

սճջ (ա՜ձ՜ա՜ձ պ՜շՠջ, ՝՜շՠջ)փ 
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ԳՐԻՉ, ՍՏԱՑՈՂ՚ Սզկբճձ չջ՟.փ 
ԹԵՐԹ՚ 181. մ՞ջճս՜թ՚ 52՜՝, 179՜—81՝փ ՊՐԱԿ՚ ԻԱ—

ԼԵ×12, (ԻԷ 10, ԼԱ 11)+4×1փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 19,5×15փ 
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 37փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜-
ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ թ՜խժ՜սճջ 
ժպ՜սփ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 2, դճսխդ ոժա՝զռփ 

 

 
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 1՜փ 

Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ճ՜ղճռփ Ժ—ԺԱ ՟՟.փ 1(Գ) չՠջ-
նզռ, ոպ՜ռճս՜թ 1 դՠջդզ գձ՟ՠջժ՜հձ՜ժզ ՠաջ՜ի՜պճսկզռփ Մ՜-
՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, կ՜ձջ ճսխխ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ Ոսձզ գձդՠջռճս-
՜թձՠջ Ա՜. Ա Պՠպջճո «///ՠխՠջճստ մ՜ջմ՜ջ՜ժզռտ, ձ՜ ժ՜ա՟ճսջՠ-
ռճսոռբ, ժ՜ջճխ՜ռճսոռբ... հ՜սզպՠ՜ձո (Ե 10—11), Ասՠպ՜ջ՜ձ 
Յճչի՜ձձճս — Զ՜հո ը՜սոՠռ՜ջ գձ՟ լՠա... ՠս ձճտ՜ գձժ՜-
է՜ձ...///» (ԺԶ 33—ԺԷ 8. չձ՜ոճս՜թ, ՟եճս՜ջգձդՠշձՠէզ)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդզսձ պՠո՜թ, ռՠռ՜ժՠջ, ՠաջՠ-
ջգ` դճսէ՜ռ՜թ, կ՜ղճս՜թփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ տՠջթճս՜թ, կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1՜—71՜ Եջ՜ձՠէզ ոճսջ՝ ի՜սջձ կՠջճհ Եշ՜-

կՠթզ զկ՜ոպ՜ոզջզ ՠս պզՠաՠջ՜իշմ՜ժ ջ՜՝ճսձ՜յՠ-
պզ Յճչի՜ձձճս Ոջճպձՠռսճհ զ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձո ՜շ՜տՠ-
էճհձ Պ՜սխճոզ Հ՜կ՜շօպ պՠոճսդզսձ ՜ղը՜պ՜ոզ-

ջՠ՜է Գջզ՞ճջզ՚ ՜ղ՜ժՠջպզ ձճջզձ 

Տՠո լՠշ. 57, 173՜—310՝. ՜/1՜—5՝փ ՝/6՜—23՝փ 

՞/24՜—33՝փ ՟/33՝—47՜փ ՠ—գ/մզտփ դ/47՜՝փ ե/մզտփ 

ե՜/47՝—9՜փ ե՝/49՜փ ե՞/49՜՝փ ե՟/49՝—60՜փ եՠ/60՝փ եա/-

մզտ (՞ջզմզռ. «Ոոժե՝ՠջ՜ձզձ Ն՜ըՠջ՞՜ձձ ՠս Մՠժձզմձ պՠո 

էզճչ»)փ եբ/60՝—71՜փ եգ/մզտփ Ոսձզ. 

1. 71՝—8՜ Հ՜կ՜շօպ պՠոճսդզսձ Ե՝ջ՜հՠռսճռ 

դխդճհձ ձճջզձ Գջզ՞ճջզ — Բ՜աճսկ կ՜ո՜կ՝ ՠս ՝՜աճսկ 

րջզձ՜ժօտ... 

2. 78՜՝ Հ՜ջռկճսձտ Տզկճդբճոզ դխդճհձ — Հ՜ջռ. 

Զզ՛ձմ բ օջզձօտ ժջՠէ աօջբձո... Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Ն՜ը, ազ 

հճմզձմ հզջո ռ՜թձճսռճս... 

3. 78՝—80՜ ՅԵջժջճջ՟ Տզկճդբճոզ դխդճհձ — 

[Բ՜ձ.] Պճխճո ՜շ՜տՠ՜է Յզոճսոզ Քջզոպճոզ... [Մՠժ-

ձճսդ.] Ն՜ը ա՜հձ ռճսռ՜ձբ, դբ ՜հո մ՜ջմ՜ջ՜ձո ճջ կՠտ 

ժջՠկտ... 

4. 80՜՝ Ի Տզպճոզ դխդճհձ — Հ՜ջռկճսձտ Զզ՛ձմ 

բ, ճջ ՜ոբ. Ակՠձ՜հձ զձմ ոճսջ՝ բ ոջ՝ճռփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. 

Գզպՠէզ բ, ազ գոպ ՝ձճսդՠ՜ձ զջզձ... 

5. 80՝—1՝ Ի Փզէզկճձզ դխդճհձ — [Հ՜ջռ.] Զզ՛ձմ բ 

օ՞պճսդզսձ զ Փզէզկճձզ դխդճհձփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Բ՜աճսկ 

զձմ. ձ՜ը ազ ճսոճսռ՜ձբ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ... թձ՜ձզձ ակՠ-

խո ՠս կՠխ՜ստձ ակ՜ի, ճջյբո ՜ոբ Յ՜ժճ՝ճոփ 

Բ. 83՜—129՝ Գջզ՞ճջզ ՜ղ՜ժՠջպզ Յճչի՜ձձճս 

Ոջճպձՠռսճհ Եշ՜կՠթզ ՜ղը՜պ՜ոզջՠ՜է զ Լճսթճսկձ 
Պ՜ջ՜յկ՜ձ՜ռ ոջ՝ճհձ Կզսջխզ, զ ըձ՟ջճհ ճսկՠկձ 
՝՜ձ՜ոզջզ Գՠճջ՞ՠ՜հ ձճջզձ ի՜ջ՜ա՜պզ 

Տՠո լՠշ. 476, 368՜—50՜. Ց՜ձժ/83՜փ 1/83՝—

126՜փ 2. ՜/126՜—7՝փ ՝/127՝—8՜փ ՞/128՜—9՝փ Յզղ. 

իՠխ./129՝փ 

Գ. 130՜—78՝ [Բ՜ձտ Յճչի՜ձձճս Ոջճպձՠռսճհ] 

1. 130՜—49՜ Յճչի՜ձձճս Ոջճպձՠռսճհ ՜ո՜-

ռՠ՜է զ ՝՜ձ կ՜ջ՞՜ջբձ Դ՜սդզ, ճջ ՜ոբ. Ի ոժափ՜ձբ 

Տբջ ի՜ոպ՜պՠ՜ռ ՠս ՞ճջթտ լՠշ՜ռ (Ն՜ըՠջ՞՜ձտ տ՜-
ջճազռ, րջիձճսդՠ՜ձռ ՠս ՞ջ՜շ՜նտ) — [Ո]չ Տբջ Աոպճ-

ս՜թ զկ Յզոճսո Քջզոպճո Բ՜ձ Հ՜սջ ՠս Ոջ՟զ Կճսոզ... 

2. 149՝—65՝ Յճչի՜ձձճս Ոջճպձՠռճհ պզՠաՠջ՜-

էճհո ջ՜՝ճսձ՜յՠպզ ՜ջ՜ջՠ՜է զ ՝՜ձ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ 
Յճչի՜ձձճս, ճջ ՜ոբ. Ի ոժա՝՜ձբ բջ Բ՜ձձ ՠս Բ՜ձձ բջ 
՜շ Աոպճս՜թ... — [Կ]՜ի՜սճջզկ, ճչ ժ՜ծ՜շտ էճսոՠջ՜-

կզռ... 

3. 166՜—78՝ Դ՜ջլՠ՜է, ձճջզձ Յճչի՜ձձճս ՠջ-

րզռո ՠջն՜ձժզ ՠս տ՜ն իշՠպճջզ ՜ջ՜ջՠ՜է զ ՝՜ձ 

Ս՜խկճոզձ, ճջ ՜ոբ. Ո՛ ոպՠխթ ՜շ՜ձլզձ աոզջպո ձճ-
ռ՜ — [Ն]ՠջ՞ճջթ՜ժ՜ձ զկձ ՜ձը՜վ՜ձ ՝ձ՜սճջՠ՜է ՠձ 

կզպտ... ՠս ՜հո հ՜խ՜՞ո իճ՞սճհ. ՜հոտ՜ձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

71՜ Զ՝՜ակ՜կՠխ ՠս ա՝՜ակ՜չպ՜ձ՞, ա՜ձ՜ջե՜ձ 

ՠս ա՜ձժ՜ջ՞ ա՞թճխ ոճջզձ` աՍզկբճձ վ՜ձ՜տզ չ՜ջ՟՜-

յՠպ ՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ հզղճխձ ՜կՠձ՜հձզ, զ հճհոձ զկ, Յզ-

ոճսո ՝՜ջՠըօոճսդՠ՜կ՝ կՠթզ ՜շ՜տՠէճհո Պ՜սխճոզ ՠս 

՜կՠձ՜հձ գձժՠջ՜ռ ոճջզձ ՠս իՠպՠսճխ՜ռ ձճռզձ, ճջտ 

հ՜շ՜ն ՠս ճջտ հՠպճհ. ՜կբձփ 

129՝ Զոպ՜ռճխ ոճջ՜՚ աՍզկբճձ չ՜ջ՟՜յՠպ ՠս 

աՠխ՝՜հջձ զսջ՚ աԴՠխզժ ոճսջ՝ կզ՜հձ՜ժՠ՜ռ, թձճխօտ զս-

ջՠ՜ձռ ի՜ձ՟ՠջլ, հզղՠռբտ զ Տբջ, ճչ գձդՠջռճխտ, ՠս Աո-

պճս՜թ ալՠա հզղբ հզսջ կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էոպՠ՜ձձ. ՜կբձփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 180՜ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Թճսկ՜ Ռ-

ՃԻ(1671)փ 178՝ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Յճչ՜ժզկ չ՜ջ՟՜-

յՠպ 1215(1763)փ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 178՝ Աոպճս՜թ րջիձբ ա՝՜ջՠժ՜կձ 

կՠջ. ՜կբձփ 
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Ն Ի Կ Ո Ղ Ա Յ Ո Ս  Լ Ի Ւ Ր Ա Ց Ի  

Մ Ե Կ Ն Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  Ա Ռ  Ե Բ Ր Ա Յ Ե Ց Ի Ս  Թ Ղ Թ Ո Յ Ն  Պ 0 Ղ Ո Ս Ի  
Կճոպ՜ձ՟ձճսյրէզո ՌՃՂ — 1741 

ԹԵՐԹ՚ 106+1 (ժջժ.՚ 1). 1՝, 12՜՝, 92՝—105՝փ ՊՐԱԿ՚ 
1×1+Ա—Թ×12 (Թ 9)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 19×14փ ԳՐՈՒ-
ԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 33փ ԿԱԶՄ՚ կճկէ՜դ, կզնճսժգ՚ 
ոպճս՜ջ՜դճսխդ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդփ 

  

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 1՞—92՜ Մՠժձճսդզսձ դխդճհձ Պրխճոզ, ճջ ՜շ 

Ե՝ջ՜հՠռզոձ ՞ՠջ՜ա՜ձռ չ՜ջ՟՜յՠպզձ Նզժճխ՜հճոզ 
Լզսջ՜ռսճհ ՜ո՜ռՠ՜է 

Տՠո լՠշ. 1412, 2՜—75՝. Նը./1՞—11՝փ 1/13՜—92՜փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

1՜ Մՠժձճսդզսձ Ե՝ջ՜հ՜ժ՜ձ ՞ըջճհձ ոջ՝ճհձ Պրխճ-

ոզ, 1741 ր՞ճոպճո 30, զ Կճոպ՜ձ՟ձճսյրէզո զ Սճսջ՝ 
Աոպճս՜թ՜թձզ ՠժՠխՠռզձ ՞ջՠռՠ՜էփ 
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 ԺԷ — XVII 

ԹԵՐԹ՚ 78+1 (ժջժ.՚ 32 ). մ՞ջճս՜թ՚ 76՜—7՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—
Լ×12 (Է 6)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 17×14փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժ-
ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 30փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, 
կզնճսժգ՚ ոպճս՜ջ՜դճսխդ, ՜ոպ՜շգ՚  թ՜խժ՜դճսխդփ 

  

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 2՜—75՝ Մՠժձճսդզսձ դխդճհձ Պրխճոզ, ճջ ՜շ 

Ե՝ջ՜հՠռզոձ 
— 2՜—9՝ Ն՜ըՠջ՞՜ձ ՞ՠջ՜ա՜ձռ չ՜ջ՟՜յՠ-

պզձ Նզժօխ՜ճոզ Լզսջ՜ռճ՚ զ ժ՜ջ՞բ ոջ՝ճհձ Վջ՜ձ-

ռզոժճոզ, չ՜ոձ Մՠժձճսդՠ՜ձ դխդճհ ՠջ՜ձՠէճհ Պրխճ-
ոզ, ճջ ՜շ Ե՝ջ՜ՠհռզոձ. դ՜ջ՞կ՜ձՠ՜է զ լՠշձ չոՠ-
կ՜ըճի չ՜ջ՟՜յՠպզ Ֆջ՜յրձռզ է՜դզձ էՠաճսբ զ 

ի՜հո — Յճջե՜կ ՠժՠոռբ ժ՜պ՜ջՠ՜էձ, ճսձ՜հձ՜ոռզ 

կ՜ոձ՜սճջձ... 

— 9՝—75՝ — [Բ՜ձ.] Բ՜աճսկ օջզձ՜ժօտ ՠս ՝՜աճսկ 

ժՠջյզս... [Մՠժձճսդ.] Աշ՜տՠ՜էո Պօխճո ադճսխպո 

ա՜հո... ժ՜պ՜ջՠռ՜ս Մՠժձճսդզսձ դխդճհձ Պօխճոզ, ճջ 

՜շ հԵ՝ջ՜հՠռզոձ զ չՠջ՜հ ՝ձ՜՝՜ձզձ: 

1՜ ՜խզսո՜ժ, ՞ջմզռ. «Ծ՜շո ՜հո յպխ՜էզ կզպտձ բ ձ՜-

ըՠջ՞՜ձզ՟, ճջ ՜շ՜նզ ժ՜հ»փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

23՜ Յ՜կ՜ջ՜ձզ ՞զղՠջճչ ՠկ ՞ջՠ՜է, ազ պւըձնՠ՜ձ 

՝՜աճսկ ՞ճջթ ՠս իճ՞ ճսձբզ. ճՙի զ էճսՠջճ մ՜ջէո ՠս հ՜ձ-

էճհո ը՜ս՜ջբո ՠս զ ՟՜շձ տձճհո ՠս զ վճսդճհո, ազ րջզ-

ձ՜ժո ՞ճխօձզ բ ՠս ձՠջի՜ժձ մ՜ջտ հճէճչտ ՠս հՠջՠժճզձ 

ոժո՜ձՠէճչ կզձմՠս հ՜շ՜սոպզձ ե՜կձ զ ՞ջՠ՜է ՜իզս ՠս 

՜ժձ՜ջժճսդՠ՜կ՝ ՠս վճսդճչփ 

22՝ Գձ՜ռ Վ՜ձ՜ժ՜ձձ Նզժզ՜զ պրձզձ Զփ 

35՝ Սճսջ՝ Խ՜մզ ճսջ՝՜դձ ի՜ո՜սփ 

42՝ Եխճսժ տճսձո, ազսջձ ժճս յ՜ի՜ձնբ. ա՜կբձ, 

՞զղՠջճչ ՠկ ՞ջՠ՜էփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1՝ Զչՠջնզձ ձճջճ՞ՠէ պճսօխ ոճսջ՝ պ՜շզո ա՝՜ջՠ-

կզպ ՠս ի՜ս՜պ՜ջզկ ըշբո Մզջաբձը՜ձ, ազ ՜ջ՜ջ է՜ս 

՝՜ջճսդզսձ ՠս ՠպ աոճսջ՝ ՞զջտո չՠջոպզձ ձճջճ՞ՠէ: Յզ-

ղ՜պ՜ժ ՝՜ջզ իճ՞ճհ զսջճհ ՠս թձօխ՜ռձ, իօջձ՚ Մըժջպի-

մզձ ՠս կօջձ՚ Սօդ՜ձզձ, ժճխ՜ժռզձ՚ Ղ՜ջզյզձ, ճջ՟ճհձ՚ 

Դզէ՜տզձ, ժըճխ՜ժռզձ՚ Վ՜ջ՟ը՜դճսձզձ, ճջ՟ճհձ՚ Մ՜-

ձճսժզձ, ՟ոպՠջռձ՚ Աոզէը՜ձզձ, Զ՜ջ՟՜ջզձ, Ադ՜ձբ-

ոզձ, ժճխ՜ժռզձ՚ Թճսջչ՜ձ՟զձ, 0խզ՟զձ, Ասՠպզոզձ, 

՟ոպՠջձ՚ Սրդ՜ձզձ, Յճչ՜ձզոզձ, Ե՜խճսյղզձ, ՟ոպՠ-

ջ՜ռձ՚ Պ՜ջը՜դճսձզձ, Գ՜սի՜ջզձ, Գ՜ձնօզձ, ՠխ՝օջձ՚ 

Ակզջը՜ձզձ, ժճխ՜ժռզձ՚ Մճսիզյզձ, ճջ՟ճռձ՚ Գջզ՞ճ-

ջզձ, Մմօզձ, Մ՜ջը՜ոզձ, Աս՜՞ճսձ, կՠթ յ՜յճսձ՚ Ե՜-

խճսյղզձ ՠս զսջ ժճխ՜ժռզձ, տըսՠջռձ՚ Խ՜ձ՝բժճսձ, Շ՜-

իզձ՜ջզձ ՠս զսջ ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռձ, ժՠձ-

՟՜ձՠ՜ռձ ՠս ի՜ձ՞ճսռՠէճռձ: Ոջտ ի՜ձ՟զյզտ ոկ՜հ, հզ-

ղՠռբտ ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ ըռէտո Մզջաժբձ ՠս 

զսջ ժճխ՜ժռճսձ՚ Ղ՜ջզյզձ, ճջ ա՞զջտո ժ՜յՠէ պճսզձ ՠս 

ՠ՟զձ զ ՟ճսշձ Մՠթճբ՜հ Սճսջ՝ Աոպճսթ՜թձզձ, ՠս Աո-

պճս՜թ ալՠա հզղբ հ՜սճսջձ զ ՟՜պ՜ոպ՜ձզձ. ՜կբձ: Թ-

վզձ ՌՃԻ (1671)փ 
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Կ. Պրէզ՛ո ԺԹ — XIX 

ԳՐԻՉ՚ Թ՜՟բճո չջ՛՟.փ 
ԹԵՐԹ՚ 40. մ՞ջճս՜թ՚ 37՜—40՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—Ժ×4փ ՆԻՒԹ՚ ժ՜-

յճհպ դճսխդ, էճսո՜՞թՠջճչ ՠս «HM» էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒ-
ԹԻՒՆ՚ 20×15,3փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ղխ՜ջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 28փ 
ԿԱԶՄ՚ ՟ՠխզձ ոպճս՜ջ՜դճսխդ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդ, էճսո՜ձռ՜ժճխՠ-
ջգ՚ ժ՜ջկզջ ՠս ժ՜յճհպ ռ՜հպտփ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 1 + 1, դճսխդփ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. դ՜ձ՜տզ ծ՜յ՜խճսկ դՠջդՠջզ չՠջզռ 
չ՜ջփ Կ՜ակզ չջ՜ ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջ, դ՜ձ՜տզ իՠպտՠջ, դզժճսձտզ 
ոպճջզձ կ՜ոգ՚ յ՜պշճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1՜—26՜ Մՠժձճսդզսձ Ե՝ջ՜հՠռսճռ դխդճհձ ՜-

շ՜տՠէճհձ Պրխճոզ, հգձդ՜ռո ճպ՜ձ՜սճջ ՜ջ՜ջՠ՜է զ 
Պրխճո ՟՜ո՜ո՜ռ չ՜ջե՜յՠպբ, պՠ՜շձ Զ՜տ՜ջզ՜հ 
՜ա՞՜ոբջ յ՜պջզ՜ջ՞զ ՟յջ՜պ՜ձձ, ճջ զ Կճոպ՜ձ-
՟զձճսյրէզո. Գէճսը ՜շ՜նձՠջճջ՟ — [Բ՜ձ.] Բ՜աճսկ 

կ՜ո՜կ՝տ ՠս ՝՜աճսկ րջզձ՜ժրտ... [Մՠժձճսդ.] Եջՠտպ՜-

ո՜ձ դըխդճռձ ոճջզձ / Պրխճո Փջժմզձ թ՜շ՜հ ղ՜ջզձ... 

Աոպ աժ՜հ բ՜շ իՠխզձ՜ժձ ՝՜ձզո ո՜ժո յ՜պ՜իՠ՜է իզ-

ս՜ձ՟ճսդՠ՜ձձ, ճջճչ ՠս վճըՠռ՜ս ՜շ Աոպճս՜թ ՠս 

՞ճջթո ՜հո կձ՜ռ ժզո՜պփ 

Բ. 26՝—36՝ Ոպ՜ձ՜սճջտ զձմ—զձմ. բ ճջ զ չ՜ջ-

ե՜յՠպբձ զկկբ ղ՜ջ՜՟ջՠ՜է, բ ճջ՚ հզձտձ ՠս բ ճջ՚ հ՜հ-
էճռ ՜ոպ՜ձօջ ղ՜ջ՜՟՜ոՠ՜է ՞ջզ ՜շ զ ՜ձժճջճսոպ 

կձ՜էճհ 
1. 26՝—7՝ Ոջճռ հճսո՜ձ ձՠպՠէ՟ գոպ կՠա... 

2. 28՝ Ահէ — Ք՜ձզ ճջ ՜կձ զ չՠջ՜հ տճ ժ՜պ՜ջզ... 

3. 28՝ Ահէ — Ակզոձ հճսձվ՜ջ մճսձզ ժըջժձ՜ժ... 

4. 29՜—30՝ Ահէ — Վ՜խ՜ջղ՜յ՜պ տ՜խ՜տ կՠթ 

բ... 

5. 30՝ Ահէ — Ս՜ բ ՟ճսշըձ Աջտ՜հճսդՠ՜ձ... 

6. 31՜ Ահէ — Հ՜ջոձ ՠկ ՜ձՠխզ... 

7. 31՜ Ահէ — Աիՠխ պՠխզո բ ճսոճսռմ՜ռ... 

8. 31՜ Ահէ — Ոջտ զ պ՜ծ՜ջո հ՜հո կըպ՜ձՠձ... 

9. 31՝ Ահէ — Խճջզձ ըճջիճսջ՟ կ՜ջ՟ՠխճսդՠ՜ձ 

՜ձի՜ոզ... 

10. 31՝ Ահէ — Ծ՜ձզջ ՠս ա՜հո ճչ ՞ՠջ՜վ՜շ... 

11. 31՝—2՜ Ահէ — Ոջ ձըձնՠկո ՜ջ՟ զ հ՜հո պ՜-

յ՜ձ... 

12. 32՜՝ Ահէ — Էզձ չըծշ՜սձ ՜ձղ՜ջե՜ժ՜ձ... 

13. 32՝—3՜ Ահէ — Քո՜ձ ՠս մճջոզձ ՟ՠժպՠկ՝ՠ-

ջզ... 

14. 33՜՝ Ահէ — Եդբ ժ՜կզո աԱոպճս՜թ զ տՠա պՠ-

ո՜ձՠէ... 

15. 33՝—4՝ Ահէտ — Աշձճխզձ բ ոըջզձ՞ տ՜խռջՠջ՞, 

կըձճհձ պըաա՜էըձ կՠխկզժ... 

16. 34՝ Ահէ «Կ՜ջ՜յՠպ»— Կՠ՜ձտ ՠս ըըձ՜կտ, ճ-

ջտ ՜կ՝՜ջզձ ՜շ Աոպճս՜թ... 

17. 34՝—6՜ Ահէտ — Ս՜ջո՜վՠէզձ ո՜ջո՜վՠէՠ՜ռ 

ժճմզ կ՜ի... 

18. 36՝ («Մ՜ջպզջճո յ՜ջճձզո բ») Մ՜ձճսժ բզ ՠո 

ի՜ո՜ժ՜ս... Է՜ժ՜ձզձ հ՜ձլզձ հՠռզփ 

Տճխՠջզ ոժա՝ձ՜պ՜շՠջգ իճ՟ճսկ ՠձ  

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

Պ՜իյ՜ձ՜ժ՚ Ա՜ Թ՜՟դբճո չ՜ջ՟՜յՠպզձո բփ 

1414 
Յ Ո Վ Հ Ա Ն  Ո Ս Կ Ի Բ Ե Ր Ա Ն   

Մ Ե Կ Ն Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  Թ Ղ Թ Ո Ց Ն  Պ 0 Ղ Ո Ս Ի  
Աժձՠջ չ՜ձտ ՉՀԴ — 1325 

ԳՐԻՉ, ՍՏԱՑՈՂ՚ Գջզ՞ճջփ ԾԱՂԿՈՂ՚ Կ՜ջ՜յՠպփ ԿԱԶՄՈՂ՚ 
Բ՜ջոՠխ տիհ.փ 

ԹԵՐԹ՚ 372+1 (ժջժ. 183). մ՞ջճս՜թ՚ 370՜—2՝փ ՊՐԱԿ 
1×1+Ա—ԼԱ×12(Ա, ԼԱ 10)+3×1փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 
18,4×12,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 21փ ԿԱԶՄ՚ 
ոՠս ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդ, էճսո՜ձռ՜ժճխՠ-
ջգ՚ ժ՜ջկզջփ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 1, ոժա՝զռ, դճսխդփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 3՜փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 179՝, 298՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճս-
ո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջ, ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ 
ժ՜ջկզջփ 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — (՜ոճջՠջբձ)փ Աոպճս՜թ՜ղճսձմ 
(1՜` Եջՠկզ՜ Թ 11/12—22, 1՝` Եջՠկզ՜ Թ 23—Ժ 7): Ժ ՟՜ջ:  

ԳԻՐ` կ՜ձջ ճս ժ՜ձճձ՜սճջ բոպջ՜ձ՞ՠէճ` ՜ջՠսՠէՠ՜ձ—
՜ոճջՠջբձ լ՜հձ՜սճջկ՜կ՝: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` կզ՜ոզսձ (ձկճսղ` 1՜): 
Վՠջթ՜ձՠռզձ` Աձ՟ջՠ՜ Շկզ՟պ, Էջզը Ռՠձի՜ջպ: 

 ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճսձ՜ռ՜թ, ռՠռ՜ժՠջփ Կ՜ակգ՚ տՠջթճս-
՜թ, ռՠռ՜ժՠջփ 

  

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 2՝ Յճչի[՜ձ] Ոոժբ՝ՠջ՜ձզ ՜ո՜ռՠ՜է Մՠժձճս-

դզսձ պՠոէՠ՜ձ Պՠպջճոզ ՜շ՜տՠէճհձ, ճջ զ Գճջթո ՜-
շ՜տՠէճռձ ժ՜հ. Եդբ ՠպՠո ՜ձ՜սդ ժպ՜սճհ ժ՜ըՠ՜է... 
— Աջ՟, ՜հո ձղ՜ձ՜ժբ ՜կՠձ՜հձ պզՠաՠջ՜յ ժճմկ՜ձ... 

Բ. 3՜—367՝ [Ի կՠժձճսդՠձբ Թխդճռձ Պրխճոզ ՜-

շ՜տՠէճհձ Յճչի՜ձձճս Ոոժե՝ՠջ՜ձզ] 

՜. 3՜—179՜ Ճ՜շտ Աշ՜նզձ դխդճհձ Տզկճդի՜հ 

Յճչի՜ձձճս Ոոժզ՝ՠջ՜ձճհ պզՠաՠջ՜ռ չ՜ջ՟՜յՠպզ 
Մՠժձճսդզսձ ՜ջ՜ջՠ՜է — Յ՜ղ՜ժՠջպ՜ռ ՜շ՜տՠէճհձ բջ 

Տզկճդբճո, ՠս չժ՜հբ Ղճսժ՜ո... 

՝. 179՝—297՜ Եջժջճջ՟ դխդճհձ Տզկճդՠ՜ Մՠժ-

ձճսդզսձ — [Բ՜ձ.] Պ՜սխճո ՜շ՜տՠ՜է Յզոճսոզ Քջզոպճ-

ոզ...փ [Մՠժձճսդ.] Զզ՜՛ջ՟ զռբ, ազ Եջժջճջ՟ դճսխդ 

՞ջբ... 



 

՞. 298՜—367՝ Մՠժձճսդզսձ դխդճհձ, ճջ ՜շ Տզ-

պճո Յճչի՜ձձճս Ոոժզ՝ՠջ՜ձզձ Կճոպ՜ձ՟ձճսյ՜սէոճս 
ի՜հջ՜յՠպզձ — [Բ՜ձ.] Պ՜սխճո թ՜շ՜հ Աոպճսթճհ, 

՝՜հռ ՜շ՜տՠ՜է Յզոճսոզ...: [Մՠժձճսդ.] Ք՜ձ ա՜կՠձՠ-

ոզձ, ճջ գձ՟ Պ՜սխճոզ բզձ... ի՜ո՜ձզռՠկտ ղձճջի՜ստ ՠս 

կ՜ջ՟՜ոզջճսդՠ՜կ՝ Տՠ՜շձ կՠջճհ Յզոճսոզ Քջզոպճոզփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

2՜ Աշ՜տբէզ Մՠժձզմ բ, ՞ջ՜թ բ զ դչզձ 

ՉՀԴ(1325)փ 

154՜ Քջզոպճո Աոպճս՜թ, ճջ յ՜պճս՜ժ՜ձ ՜ջՠ-

՜կ՝՟ տճ վջժՠռբջ ապզջՠաՠջո, վջժՠ՜ զ իջճհձ հ՜սզ-

պՠձզռ աոպ՜ռ՜սխ ՞ջճռո ա՝՜ակ՜կՠխո՚ Գջզ՞ճջ ՠս 

թձ՜սխոձ զկ ՠս ա՜կՠձ՜հձ ՜ա՞՜հզձոձ զկ ՠս ա՜հձճոզժ, 

ճջ ՜ղը՜պ՜ժզռ ՠխՠձ կՠա զ ՞ջՠէո ՠս ճխճջկՠ՜ ՜կՠ-

ձ՜հձ ի՜ս՜պ՜ռՠէճռփ 

179՜ Աջ՟, ճջտ կըզդ՜ջզտ զ էճսո՜վ՜հէ ՝՜ձզռո, 

աոպ՜ռ՜սխ ՠս ա՞ջ՜սխ ՞ջճռո՚ ա՝՜ակ՜կՠխո Գջզ՞ճջ, ՠս 

աթձը՜սխոձ զկ ՠս ՠխ՝՜յջոձ զկ ՠս ա՜կՠձ՜հձ ՜ա՞՜հզձո 

զկ հզղՠոնզտ հ՜ջե՜ձ՜սճջ հ՜խ՜սդո լՠջ Տբջ ճխճջկ՜հզս. 

ճչ ոճսջ՝ ի՜ջտ ՠս ՠխ՝՜ջտ, ազ ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզձզռզտ 

հճխճջկճսդզսձձ Աոպճսթճհ, ճջ բ ՜սջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձո. 

՜կբձփ 

272՝ Զկՠխ՜յ՜ջպ ՞ջզմո՚ աԳջզ՞ճջ ՠս աթձ՜սխոձ 

զկ ՠս աՠխ՝՜ջոձ զկ ամճջՠոզձ, ՜խ՜մՠկ հզղՠէ ՠս կՠխ՜ռ 

դճխճսդզսձ ըձ՟ջՠէ ձ՜ՠս ատՠշճջ՟զձ զկ՚ աԿճոպ՜ձ՟զձ 

տ՜ի՜ձ՜հ ՠս աթձ՜սխոձ զսջ ՠս ա՜կՠձ՜հձ ՜ա՞՜հզձո հզ-

ղՠոնզտ զ Տբջ, ճչ ոճսջ՝ գձդՠջռ՜սխտ ՠս ՜ոպճս՜թ՜ոբջ 

էո՜սխտփ 

297՝ Աջ՟, ճջտ ՜ս՞պզտ զ էճսո՜սճջ ՝՜ձզռո, ժ՜կ 

գձ՟՜սջզձ՜ժբտ, դճխճսդզսձ կՠխ՜ռ ըձ՟ջՠռբտ հԱոպճս-

թճհ ոպ՜ռճխզ ՠս ՞ջճխզ ՞ջճռո՚ ՝՜ակ՜կՠխզո Գջզ՞ճջզ 

ՠս թձճխ՜ռ զկճռ ՠս ՠխ՝՜ջռձ ՠս տՠջռ ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ա-

՞՜ժ՜ձ՜ռ զկճռ ձ՜ՠս ՜կՠձ՜հձ կզ՜՝՜ձ ՠխ՝՜ջռո Ա-

ժ՜ձռ ՜ձ՜յ՜պզո ՠս ՜հձճռզժ, ճջ ՜ղը՜պ՜ժզռ ՠխՠձ 

կՠա զ ՞ջՠէո, ՠդՠ ղ՜պ ՠս ՠդՠ ո՜ժ՜ս, ճջճռ ճխճջկՠոռզ 

Տբջ Քջզոպճո ՠս ճջ ակՠա հզղբ, Աոպճս՜թ ազձտ հզղբ հզսջ 

ճջճջկճսդզսձձփ 

367՝ Փ՜ՙշտ...փ Կ՜պ՜ջՠռ՜ս Թճսխդո Տզպճոզ ՜-

ղ՜ժՠջպզձ Պ՜սխճոզ, աճջ ՞ջՠ՜ռ ՠջ՜ձՠէզ ՜շ՜տՠ՜էձ 

Պ՜սխճո, հճջե՜կ ՠյզոժճյճո լՠշձ՜՟ջ՜ռ աձ՜ Կջՠ-

պ՜ռսճռ ժխաճհձ, ճջյբոազ, դբյբպ ՠս ո՜ժ՜ստ հխՠ՜ռ 

ադճսխդձ, ՝՜հռ էզ ՜կՠձ՜հձ զկ՜ոպճսդՠ՜կ՝: Ես ճջյբո 

՜շ ՞զպճսձ ՠս իկճսպ ՜հջ ՞ջՠ՜ռ, չ՜ոձ ՜հձճջզժ աո՜-

ժ՜սձ ՝՜ս՜ժ՜ձ ի՜կ՜ջՠռ՜սփ Գջՠռ՜ս զ դճսզձ Հ՜հճռ 

ՉԴՀ(1325), զ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ ՝՜ջՠյ՜ղպ ՠս տջզո-

պճո՜յո՜ժ դ՜՞՜սճջզձ Լՠսճձզ, ճջ՟սճհ Ասղձզ ՠս զ 

ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ պՠ՜շձ Կճոպ՜ձտՠ՜, զ չ՜ձո ՞ՠ-

ջ՜իշմ՜ժ, ճջ ժճմզ Աժձՠջ, գձ՟ //(368՜) իճչ՜ձՠ՜ս 

Սճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թձզձ ՠս Սճսջ՝ Յ՜ժճչ՝՜հ ՠս ՜հէ 

՝՜ակ՜իճհէ չժ՜հզռձ, զ հ՜շ՜նձճջ՟ճսդՠ՜ձ ոճսջ՝ ճսը-

պզո՚ ի՜սջ Սպՠվ՜ձճոզ ՠս վ՜ժ՜ժ՜էզ ոճսջ՝ պ՜ծ՜-

ջզո՚ Սպՠվ՜ձձճոզփ Աջ՟, ՜խ՜մՠկ ա՜կՠձՠ՜ոՠ՜ձ, ճջտ 

՜ս՞պզտ զ իճ՞ՠսճջ ՝՜ձզռո, ժ՜կ գձ՟՜սջզձ՜ժբտ, ժ՜կ 

ե՜շ՜ձկբտ, հզղՠոնզտ հ՜ջե՜ձ՜սճջ հ՜խ՜սդո լՠջ ա՝ձ՜-

ժզմտ ոճսջ՝ ճսըպզո՚ աԾՠջճսձ ոճսջ՝ չ՜ջ՟՜յՠպձ, 

ապբջ Վ՜ջ՟՜ձ ՠս աՍպՠվ՜ձձճո ի՜հջձ ՠս աՍպՠվ՜-

ձճո ՠժՠխՠռ՜յ՜ձձ ՠս ա՜հէ ի՜կ՜սջբձ կզ՜՝՜ձ ՠխ՝՜հ-

ջճսդզսձո, ճջճռ ճխճջկՠոռզ Քջզոպճո Աոպճս՜թ զ ՞՜էո-

պՠ՜ձձ զսջճսկ. ՜կբձփ Ախ՜մՠկ հզղՠէ ՠս ա՝՜ակ՜կՠխ ՠս 

ա՜ձ՜ջե՜ձ ՞ջզմո, աոպ՜ռ՜սխ ՞ջճռո՚ աԳջզ՞ճջ ա՜ձ-

յզպ՜ձ տ՜ի՜ձ՜հ ՠս աի՜հջձ զկ՚ աՎ՜իջ՜կ ՠս ակ՜հջձ 

զկ, ՠս ամճջՠոզձ ՠխ՝՜ջոձ զկ՚ աՍպՠվ՜ձճո տ՜ի՜ձ՜հ 

ՠս աԱձ՟ջբ՜ո ժջ՜սձ՜սճջձ ՠս աՍ՜ջ՞զոձ ՠս աԹճջճոձ, 

ա՜շ՜նՠ՜էոձ ՜շ Քջզոպճո, ճջճռ ճխճջ//(368՝)կՠոռզ 

Տբջ Յզոճսոփ Յզղՠոնզտ ՠս ատճհջձ զկ ճջ՟՜ստ զսջճչտ ՠս 

աիճ՞ՠսճջ ի՜հջձ զկ՚ աԿճոպ՜ձ՟զձ ա՜ս՜ժ՜ստ զսջճչտփ 

Ախ՜մՠկ հզղՠէ զ Տբջ ՠս ատՠշճջ՟զձ զկ՚ աԿճոպ՜ձտզձ 

տ՜ի՜ձ՜հ ՠս աի՜հջձ զսջ՚ աՍբկՠսճձ ՠջբռ ՠս ակ՜հջձ զսջ 

ՠս ատճջոձ ՠս ա՜կճսոզձձ զսջ ՠս ա՜ոպճս՜թ՜պճսջ ճջ-

՟զո զսջ՚ աՊՠպջճոձ ՠս ա՟ոպՠջոձ, աճջո յ՜իՠոռբ Տբջ 

Յզոճսո զ մ՜ջբձ ՜խօդզստ լՠջճչտ. ՜կբձփ Յզղՠոնզտ զ 

Տբջ ՠս աՠխ՝՜սջճջ՟զոձ զկ ՠս ա՜կՠձ՜հձ ՜ա՞՜հզձո զկ 

աիՠշ՜սճջո ՠս ակՠջլ՜սճջոփ Աջ՟, հզղճխ՜ռ՟ ՠս հզղՠէՠ-

՜ռ՟ ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ղը՜պճխ՜ռ զ ո՜, դբ ղ՜պ ՠս դբ ո՜-

ժ՜ս ճխճջկՠոռզ Քջզոպճո Աոպճս՜թ ՠս զսջ ոճսջ՝ ՜շ՜-

տՠէճռձ կ՜ոձ՜ժզռ ՠս յո՜ժ՜ժզռ ՜ջ՜ոռբ. ձ՜ՠս ա՜կՠ-

ձ՜հձ ի՜ս՜պ՜ռՠէճռ. ճխճջկՠոռզ Քջզոպճո Աոպճս՜թ 

ժՠձ՟՜ձՠ՜ռ ՠս կՠշՠէճռփ 

Ոխճջկՠոռզ Քջզոպճո Աոպճս՜թ ժճսո՜ժջ՜սձ տ՜-

ի՜ձ՜հզռձ՚ Գջզ՞ճջզձ ՠս Սբջճչ՝զձ, ճջտ հխճջ՟ՠէձ ՜ղ-

ը՜պՠռ՜ձ ՠս ՜հձճռզժ, ճջ ա՜սջզձ՜ժձ բզձ ՞ջՠէփ 

369՜ Ոխճջկՠոռզ Քջզոպճո` Բ՜ջոՠխ տ՜ի՜ձ՜հզձ 

ՠս թձ՜սխ՜ռ զսջճռ, ճջ ա՞զջտո ժ՜ակՠ՜ռ ՠս Կ՜ջ՜յՠ-

պզձ, ճջ թ՜խժՠ՜ռ, ՠս ըճղճջճսդՠ՜ձ ՞ջճհո ՠս ող՜է՜-

ձ՜ռո, ճջ զ ոկ՜, ՜ձկՠխ՜՟զջ էՠջճստփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 3՝, 170՝, 369՜ Գզջտո Սճսջ՝ Էն-

կզ՜թձ՜հ բփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 369՝ Աջ՟՜ջճսդՠ՜կ՝ ՠս ՜ձձճս՜ո-

պճսդՠ՜կ՝ զձմզռ բ ՜ձյզոզ չ՜ջ՟՜յՠպճսդզսձ յ՜ջպ 

բ ՞զպՠէ դբփ 
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 ԺԴ — XIV 



ԹԵՐԹ՚ 396փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԼԴ×12(Ա, Զ, ԼԴ 10, Բ, ԺԶ, 11, ԺԹ 
8)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 16,6×12փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ 
ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջ (396՜՚ ձրպջ՞զջ)փ ՏՈՂ՚ 21փ ԿԱԶՄ՚ ոՠս ժ՜ղզ, կզ-
նճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ Ա վՠխժ՚ դճսխդ, Բ վՠխժ՚ յ՜պ՜-
շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ կ՜՞՜խ՜դ (պՠո), էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջ-
կզջփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ճ՜ղճռփ Ժ—ԺԱ ՟՟.փ 2(Ա—Բ), 
չՠջնզռ, ոպ՜ռճս՜թ 1 դՠջդզ գձ՟ՠջժ՜հձ՜ժզ ՠաջ՜ի՜պճսկզռ ՠս 
գձ՟է՜հձ՜ժզ ՠջժպ՜ժճսկզռ (Բ—ձ ոճոձլճս՜թ ժ՜ակզձ): Մ՜՞՜-
խ՜դ, ՠջժոզսձ, ճսխխ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ «///զկ՜ոպճս-
դՠ՜ձ ՠջժզսխ Տՠ՜շձ, ի՜ձծ՜ջ ՝՜ջզ ՜կՠձՠռճսձ... Պ՜պ՜ոը՜-
ձզ ՠպ Յզոճսո ՠս ///»փ Պ՜ջճսձ՜ժճսկ բ իՠպՠսՠ՜է գձդՠջռճս՜թձՠ-
ջգ՚ Ա՜ «///զկ՜ոպճսդՠ՜ձ ՠջժզսխ Տՠ՜շձ... կզ կՠջեՠջ ա՜սջբձո 
կ[՜սջ]» (Աշ՜ժ՜ռ Ա 7—9), Ա՜՝—Բ՜ «///՜ստփ Թճխՠ՜է էզռզձ 
՟կ՜ կՠխտ զսջ... ՝՜ձ Տՠ՜շձ կձ՜հ հ՜սզպՠ՜ձ ///» (Եո՜հզ Խ 2—
9): «Ս՜խկճո ԿԴ, Կռճսջ՟. Լճսջ կՠա Աոպճս՜թ Փջժզմ հճհո ՜կՠ-
ձ՜հձ թ՜՞՜ռ հՠջժջզ»: «Ասՠպ՜ջ՜ձ գոպ Մ՜պդբճոզ. Ես զ՝ջՠս ՠ-
է՜ձբջ Յզոճսո հԵջճսո՜խբկ ՜շ աՠջժճպ՜ո՜ձո... յ՜պ՜ոը՜ձզ 
ՠպ Յզոճսո ՠս///» (Մ՜պդ. Ի 17—21)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճսձ՜ռ՜թ, ռՠռ՜ժՠջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ 
տՠջթճս՜թ, ռՠռ՜ժՠջփ 
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— 1՜—396՜ [Մՠժձճսդզսձ Թխդճռձ Պրխճոզ ՜-

շ՜տՠէճհձ] 
՜. 1՜—272՝ Մՠժձճսդզսձ ՜շ՜տՠէ՜ժ՜ձ դխդճհձ 

Պ՜սխճոզ, ճջ ՜շ Ե՝ջ՜հՠռզոձ ՞ջՠ՜ռ զ հԵջճսո՜խբկ 
— Ի թ՜՞կ՜ձձ ՜ջ՟՜ջճսդՠ՜ձ ՜ջՠ՞՜ժ՜ձձ... 

՝. 272՝—336՝ Մՠժձճսդզսձ Աշ՜նզձ դխդճհձ Տզ-

կճդՠ՜հ — Յգձպջՠէճռ ՜ղ՜ժՠջպ՜ռձ բջ Տզկօդՠճոձ... 

՞. 336՝—72՝ [Յճչի՜ձձճս Ոոժե՝ՠջ՜ձզ ՜ո՜ռՠ-

՜է] Աշ Տզկճդբճո դճսխդ Եջժջճջ՟ — Զզ՜՛ջ՟ զռբ, ազ 

Եջժջճջ՟ դճսխդ ՞ջբ ՜շ Տզկճդբճո... 

՟. 372՝—89՜ [Սջ՝ճհձ Եվջՠկզ ՜ո՜ռՠ՜է] Աշ 

Տզպճո — Պ՜սխճո ՠդճխ աՏզպճո զ Կջզպբ... 

ՠ. 389՜—96՜ [Յճչի՜ձձճս Ոոժե՝ՠջ՜ձզ ՜ո՜-

ռՠ՜է] Աշ Փզէզկճձ — Ահջ կզ բջ Փզէզկճձ զ ի՜ս՜պ՜ռՠ-

էճռ... ՠս Քջզոպճոզ կ՜ջ՟՜ոզջզձ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. 

՜կբձփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 11՝, 183՝, 394՝ Գզջտո Սճսջ՝ Էնկզ-

՜թձ՜հ բփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 396՝ Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս ՞զջո լՠշ՜կ՝ձ ճս-

կՠկձ ՜ձ՜ջե՜ձփ 
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Շ՜պզտ՜ չ՜ձտ ՌՃԺԱ — 1662  

ԳՐԻՉ՚ Ն՜ի՜յՠպփ 
ԹԵՐԹ՚ 200+1 (ժջժ. 111). մ՞ջճս՜թ՚ 143՝փ ՊՐԱԿ Ա—

ԺԷ×12(Ա 7, Ժ, ԺԱ 13, ԺԷ 11)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 
18,5×13փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 23փ ԿԱԶՄ՚ 
՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ղՠջ-
պ՜ա՜ջ՟ ժպ՜ս, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 8՜փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 144՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձ: 
Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ՚  հ՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպ, 
ժ՜ձ՜մ, ՟ՠխզձփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճսձ՜ռ՜թ, ռՠռ՜ժՠջփ Կ՜ակզ ՠաջՠջգ՚ 
կ՜ղճս՜թփ 
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Ա. 1՜—144՜ Ի Յ՜հպձճսդզսձձ Յճչի՜ձձճս ոջ՝ճհ 

իրջ կՠջ Աձ՟ջբզ ՠջ՜ձՠէճհ ՠյզոժճյճոզ Կՠո՜ջճհ 
Կ՜յ՜՟ճչժՠռճռ. Հ՜կ՜շօպ պՠոճսդզսձ գձ՟ ձկզձ ՠս 

Աջՠդ՜ո ՠյզոժճյճո ձկզձ տ՜խ՜տզ 

Տՠո լՠշ. 1161, 79՝—168՝. Յզղ. դջ՞կ./141՜—3՜փ 

Նը՟ջ./մզտ (դ՜վճս՜թ)փ Գէճսըտ/1՜—2՜փ Նՠջ՜թճսդզսձ/2՝—

7՝փ  ՜—ի՝/8՜—141՜փ 

Բ. 144՜—99՝ [Տ]ՠոճսդզսձ տձձճսդՠ՜կ՝ ՜խրդզռ 

ոճսջ՝ ՜սՠպ՜ջ՜ձմզձ Յճչի՜ձձճս զ ըձ՟ջճհ չ՜ջ՟՜-
յՠպզ Յ՜ժճ՝՜հ զ պբջ Նՠջոզոբ իճ՞ՠսճջ ճջ՟սճհ հՠխ՝-
րջբ յ՜ջճձ Հադկճհ. Աս՞ձՠ՜ Հճ՞զ՟ Սճսջ՝ Աոպճս՜թ  

Տՠո լՠշ. 1161, 169՜—207՝. Նըՠջ՞./144՜—7՜փ 

1/147՜—99՝փ Յզղ. իՠխ./199՝փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

199՝ Գջՠռ՜ս դվզձ ՌՃԺԱ (1662) լՠշ՜կ՝ կՠխ՜-

յ՜ջպ Ն՜ի՜յՠպզ, զ չ՜հՠէճսկձ ոջ՝՜ոբջ կզ՜ձլ՜ձռ 

Շ՜պզտ՜ չ՜ձզռ Սճսջ՝ Սզճչձզ, զ վ՜շո Քջզոպճոզ 

Աոպճսթճհփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 199՝ (ԺԸ ՟.) Ի չ՜հՠէո Պօէոՠռզ Յ՜ժճ՝ պզջ՜-

ռճսզձփ 

2. 1՜ (ԺԸ ՟.) ԺԷ (17) ըշՠ՜է Մ՜ջպզջճո չ՜ջ՟՜-

յՠպզձ բփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 197՝ Շ՜պզժզձ բփ 

1417 
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 ԺԷ — XVII 

ԳՐԻՉ՚ Յճչի՜ձձբո (1՜—202՝), ՜ձ՜ձճսձտ (203՜—
393՜)փ ԿԱԶՄՈՂ՚ պբջ Մզձ՜ոփ 

ԹԵՐԹ՚ 393. մ՞ջճս՜թ՚ 2՝—3՝, 393՝փ ՊՐԱԿ Ա—ԺԷ×12+Բ—
ԺԷ×12(Դ 8, Ե 10, ԺԱ 11, ԺԵ 16)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 
18,6 × 12,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 23—24 



 

(ը՜շգ)փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, 
՜ոպ՜շգ՚ ղՠջպ՜ա՜ջ՟ կՠպ՜տո, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ  
(ճսջչ՜՞թ՜հզձ)՚ 4՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ 
Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Գզջտ Ս՜խկճո՜ռ: Թ—Ժ ՟՟.փ 
2(Ա—Բ) + 2(Գ—Դ), ոպ՜ռճս՜թ 2 դՠջդՠջզ գձ՟է՜հձ՜ժզ ՠջժպ՜-
ժճսկզռ ՠս գձ՟ՠջժ՜հձ՜ժզ ՠաջ՜ի՜պճսկզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, կզ՜-
ոզսձ, ՝ճէճջ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջ (ձկճսղ՚ Բ՝)փ Կ՜ջ՟՜է՚ Ա՜—Բ՝—
Ա՝—Բ՜. «///Աշ՜նձճջ՟ՠ՜ռ ձճռ՜... զ ՞ՠջճսդզսձ աարջճսդզսձ ձճ-
ռ՜ ՠս ա///» (ՀԷ 53—61): Գ՜—Դ՝—Գ՝—Դ՜. «///Ն՜հՠռ՜սփ 
Բ՜ջլզ դճխզ աձճո՜... ՜յջՠռճսռբտ ա՜խտ՜պձ ՠս ապձ՜ձժգձ զ 
լՠշ՜ռ կՠխ՜ս///» (Ձ 13 — ՁԱ 4)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ՝ձ՜՞զջգ պՠխ—պՠխ ՠխթճս՜թ, 
ըճձ՜սճսդզսձ պՠո՜թ, տ՜հտ՜հճս՜թփ Կ՜ակգ՚ ռՠռ՜ժՠջ, տՠջթճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 4՜—140՜ Ի Յ՜հպձճսդզսձ Յճչի՜ձձճս ոճսջ՝ 

ի՜սջձ կՠջճհ Աձ՟ջբզ ՠջ՜ձՠէզ ՠյզոժճյճոզձ Կՠո՜-
ջճս Կ՜յ՜՟ճչժՠռսճհ, Հ՜կ՜շ՜սպ պՠոճսդզսձ, գձ՟ 
ձկզձ ՠս Աջՠդ՜ո ՠյզոժճյճո ձկզձ տ՜խ՜տզ 

Տՠո լՠշ. 1161, 79՝—168՝. Յզղ. դջ՞կ./մզտփ 

Նը՟ջ./4՜—6՜փ Գէճսըտ/6՜—8՜փ Նՠջ՜թճսդզսձ/8՜—12՝փ 

՜—ի՝/12՝—140՜փ 

Բ. 140՝—202՝ Տՠոճսդզսձ տձձճսդՠ՜կ՝ ՜խ՜սդզռ 

ոճսջ՝ ՜սՠպ՜ջ՜ձմզձ Յճչի՜ձձճս զ ըձ՟ջճհ Սպՠվ՜-
ձճոզ չ՜ջ՟՜յՠպզ Յ՜ժճ՝ՠռճհ զ պբջ Նՠջոբո ՜ղ՜-
ժՠջպբ զսջ ՠս իճ՞ՠսճջ ճջ՟ՠժբ 

Տՠո լՠշ. 1161, 169՜—207՝. Ն՜ըՠջ՞./140՝—3՝փ 

1/144՜—202՝փ Յզղ. իՠխ./202՝—3՜փ 

Գ. 203՜—76՝ [Յճչի՜ձձզոզ Աջծզղՠռսճհ] Տՠոճս-

դզսձ ՜խրդզռ յ՜պ՜ջ՜՞զձ 

Տՠո լՠշ. 45, 62՝—106՜. ՜/203՜—4՝փ ՝/204՝—76՝փ 

Դ. 276՝—389՜ Մՠժձճսդզսձ Եջ՞ ՠջ՞ճռ զ իճ՞բ-

ը՜շձ զկ՜ոպ՜յ՜պճսկ ՜շձ Սճխճչկճձզ ՜ջտ՜հզ 

Իոջ՜հէխզ, աճջ ՜ո՜ռՠ՜է բ պՠ՜շձ Գջզ՞ճջզ ձՠջ՜ձլ-

ձ՜սճջ տ՜ի՜ձ՜հզ ՠս իճ՞բղձճջի չ՜ջ՟՜յՠպզ ճջ՟սճհ 
պՠ՜շձ Խճոջճչ՜, աճջ տջզոպճո՜ոբջ ՜ջտ՜հձ Գճսջ-
՞բձ ո՜ժո զսջճհ ՜ոպճս՜թՠջժզսխճսդՠ՜ձ ՠս գձդՠջ-
ռ՜ոբջ ՞ճէճչ, ռ՜ձժ՜ռՠ՜է ՜հոկ պ՜շզ կՠթ՜ս ՜խ՜-
մ՜ձ՜ստ ՠս ըձ՟ջճս՜թճչտ, ՠս կՠժձՠ՜է ա՜շ՜ժո վՠ-
ո՜հզ ՠս ի՜ջոզձ, ճջ ՝՜ռ՜հ՜հպզ կՠժձճսդՠ՜կ՝ զ 
Քջզոպճո [ՠժ]ՠխզռզ 

Տՠո լՠշ. 1104, 48՜—116՜. Ն՜ըՠջ՞./277՜—84՜փ 

՜/284՜—6՝փ ՝/286՝—389՜փ 

Ե. 389՝—93՜ Վ՜ջ՟՜յՠպ՜ժ՜ձ ՠխ՜ձ՜ժ զ 

մճջո ՝՜ե՜ձզ — Ի ՝՜ե՜ձ՜ժ՜ձ, զ ո՜իկ՜ձ՜ժ՜ձ, զ ՜-

յ՜ռճսռ՜ժ՜ձ, զ չՠջէճսթ՜ժ՜ձ... ՠս ճմ ժ՜ջօպզկ ՝՜ա-

կճսդՠ՜ձ ըօոզռ կզ՜հձ զ էՠաճսո ՞ճսկ՜ջՠէճռփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

22՜ (Գջմզ) Զկՠխօճջ Յճչի՜ձձբո ՞թճխո հզղՠ՜հ զ 

Քջզոպճո. ՜կբձփ 

64՝ Ես ՠո՚ ՜կՠձ՜դղճս՜շ Յճչի՜ձձբո ՞թճխո, ՜-

խ՜մՠկ հզղբտփ 

Պ՜իյ՜ձ՜ժ Գ՜ (Կ՜ակճխզ) Տբջ Մզձ՜ո ժ՜ա[կճխ 

հզղՠռ]բտ զ Ք[ջզոպճո]փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

2՜ Ահո պՠոէՠ՜ձ ըճջիջ՟զ, Եջ՞ճռ ՠջ՞ճհձ Մՠժձզ-

մո Ն՜ը՜չժ՜հզ ՜շ՜նձճջ՟` Ս՜ջ՞զո չ՜ջե՜յՠպձ ՠպ 

հզղ՜պ՜ժ, ՠո՚ ՜ձ՜ջե՜ձ պբջ Թ՜՟բճո կՠխ՜յյ՜ջպ զ՝ջ 

տ՜ի՜ձ՜հզո ՜կզ Տՠ՜շձ 1818 ՟ՠքպՠկ՝ՠջզ 22փ 

ՆԿԱՐՉԱՓՈՐՁ՚ 3՝ (դշմճսձ): 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ Ա՜ ՜հ՝ճս-

՝ՠձ,: Ա՝՚ Գջզմո զ լՠշո ՜խ՜խ՜ժբփ 1՜ Ակզ Տՠ՜շձ 882փ 

Եջ՞ճռ ՠջ՞ճհձ Մՠժձզմ բփ Ահո ՞զջո ճչ ճտ ժ՜փ 1՝ Գՠջ՜հ-

իջ՜ղ ՠս ՞ՠջ՜հյ՜պզս կՠթփ 2՜ Տՠոէՠ՜ձ ըճջիջ՟զ Եջ-

՞ճռ ՠջ՞ճհձ կՠժձզմձ բփ  

1418 
Ժ Ո Ղ Ո Վ Ա Ծ Ո Յ  

Խճջզձ ՜ձ՜յ՜պ  ՉԻԹ — 1280 

Յճչի՜ձձ՜չ՜ձտ ՉԼԷ — 1288 

ԳՐԻՉ՚ Բ՜ոզէ տիհ. (1՜—128՜, 22՜—221՝)փ Աձ՜ձճսձ՚ 
(129՜—221՝)փ ՍՏԱՑՈՂ՚ Մճչոբո ժջ՜սձ՜սճջ (Եջաձժ՜ռզ՚ Ա), 
Հ՜կ՜ա՜ոյ ՠյո. (Բ)փ 

 

ԹԵՐԹ՚ 321. մ՞ջճս՜թ 94՝փ ՊՐԱԿ Ա—ԺԱ×12(Ե, Թ 10)+Ա—
Ը ×12 (Ա 11, Ը 10)+Ա—Ը×12(Ա 11)+ 5×1փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒ-
ԹԻՒՆ՚ 17×12,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 27—
19 (ը՜շձ)փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ը-
պ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ժ՜յճհպ ՠս ոյզպ՜ժ ժպ՜սփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜պդբճոզփ Ժ—
ԺԱ ՟՟փ 1(Ա)+1(Բ), ոպ՜ռճս՜թ գձ՟է՜հձ՜ժզ ի՜պճս՜թ 1/2 դՠջ-

դզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ճսխխ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ 
Բ՜—Ա՜. «///ա՜սջճսդզսձտձ, ճջ ՠխՠձ զ լՠա... ազ տ՜ի՜ձ՜հտձ զ 
պ՜ծ՜ջզձ էճսթ՜ձՠձ աղ՜՝՜դձ///»: (ԺԱ 21—ԺԲ 5)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. դՠջդՠջգ՚ տ՜հտ՜հճս՜թ ՠս ձճջճ՞ճս՜թփ 
Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1՜—125՜ Ի Յ՜հպձճսդզսձ Յճչի՜ձձճս ոջ՝ճհ 

ի՜սջ կՠջ Աձ՟ջբզ ՠջ՜ձՠէճհ ՠյզոժճյճոզ Կՠո՜ջճհ 
Կ՜պյ՜՟ճչժՠռսճռ, Հ՜կ՜շ՜սպ պՠոճսդզսձ, գձ՟ 

ձկզձ ՠս Աջՠդ՜ո ՠյզզժճչյճո ձկզձ տ՜խ՜տզ 



Տՠո լՠշ. 1161, 79՝—168՝. Յզղ. դջ՞կ./125՜—6՜փ 

Նը՟ջ./1՜—2՝փ Գէճսըտ/2՝—4՜փ Նՠջ՜թճսդզսձ/4՜—7՝փ ՜—

զ՝/7՝—125՜փ 

Բ. 129՜—221՜ Տՠոճսդզսձ տձձճսդՠ՜կ՝ ՜խ՜ս-

դզռ ոճսջ՝ ՜սՠպ՜ջ՜ձմզձ Յճչի՜ձձճս, զ ըձ՟ջճհ 
չ՜ջ՟՜յՠպ Յ՜ժճ՝՜ զ պբջ Նՠջոզոբ իճ՞ՠսճջ ճջ՟սճհ 
հՠխ՝՜սջբ յ՜ջճձ Հահդկճհ. Աս՞ձՠ՜ Հճ՞զ՟ ոճսջ՝ 

Տՠո լՠշ. 1161, 169՜—207՝. Ն՜ըՠջ՞./129՜—34՜փ 

1/134՜—221՜փ Յզղ. իՠխ./221՜փ 

Գ. 222՜—319՝ [Լճսթկճսձտ Ես՜՞ջՠ՜հ ՞ջճռ զ 

Գջզ՞ճջբ] 
1. 222՜—8՝ Ա. Ես՜՞ջ՜հ՚ ձղ՜ձ՜ժ հԵաՠժզեէբփ 

Ն՜ըՠջ՞՜ձ — Ըաչ՜ջոձ ՜ջ՜ ա՜կՠձ՜հձձ... 

2. 228՝—9՜ Բ. Նճջզձ Ես՜՞ջ՜հ Յ՜շ՜ն՜ժ՜ ծ՜-

շզո ը՜սոզ — Խջ՜պ չ՜ոձ ՝՜ձ՜՞զպզ... 

3. 229՝ Գ. Հ՜ս՜պտ, ճջ զ Նզժզ՜ — Կ՜կ ՝՜կ՝՜-

ոՠռզձ ազձտձ չ՜ոձ ի՜ս՜պճհ... 

4. 229՝ Դ. Աշ կ՜ջպզջճոո — Ի՝ջՠս ՜խ՜մ՜ձտ ՠձ 

՜շ՜նզժ՜հո... 

5. 229՝—30՜ Ե. Վ՜ոձ հ՜ջճսդՠ՜ձ — Խ՜սոզ ՜շ 

եճխ՜չճսջ՟ո, ազ ահ՜ջճսդՠ՜ձձ ղձճջի զկ՜ոռզձ... 

6. 230՜—5՜ Զ. Ես՜՞ջէզ Վ՜ոձ ս՞ՠոպճս ոճսջ՝ 

ի՜ջռձ — Հ՜ջտձ ոճսջ՝տ ՠս ՜ղ՜ժՠջպտ ծղկ՜ջպճս-

դՠ՜ձձ... 

7. 235՜—41՜ Է. Ոսդ ըճջիջ՟ճռ — Տջ՜կ՜տՠ՜ռ 

հճսդ կ՜ոճսձո աիա՜սջ՜՞ճհձ ըճջիճսջ՟ո... 

8. 241՜—2՝ Ը. Ոջ գձ՟ տճսձձ ռձճջտ ՠջ՜աճռ ՜ձ-

ռ՜ձՠձ գձ՟ կՠա — Յճջե՜կ գձ՟ տճսձձ ռձճջտ ՠջ՜աճռ 

՟զյզձ... 

9. 242՝—5՜ Թ. Վ՜ոձ ի՜ոպ՜պճսդՠ՜ձ, ճջ 

կՠջլ  բ հ՜ձ՜ըպճսդզսձ — Ոջ իճ՞զձ ի՜ոպ՜պզ ՠս ՜ձ-

ըշճչ էզձզ... 

10. 245՜—53՜ Ժ. Վ՜ոձ ձղ՜ձ՜ռ ՜ձռ՜սճսդՠ՜ձ 

— Գճձ ռ՜ստ կ՜ջկձճհ, ՞ճձ ՠս՚ իճ՞սճհ... 

11. 253՜—67՝ ԺԱ. Գզպձ՜սճջ ՠս ՜ջ՟իձ՜սճջ — 

Եջժջ՜՞ճջթ կղ՜ժտ հՠպ ՜ղը՜պճսդՠ՜ձռ... 

12. 267՝—77՝ ԺԲ. Ես՜՞ջ՜հ ՜շ՜նզձ էճսո՜սճջ 

յ՜պՠջ՜ակ — Բ՜ձ ՠջ՜ձՠէսճհձ Ես՜՞ջ՜հ Խջ՜պ ժջ՜ս-

ձ՜սճջ՜ռ... 

13. 277՝—80՜ ԺԳ. Վ՜ոձ գձ՟ճսձՠէճսդՠ՜ձ — Թե 

ժ՜կզռզո ՜ջ՟՜ջ ը՜սոՠէ... 

14. 280՜—2՜ ԺԴ. Վ՜ոձ յ՜ղպկ՜ձբ — Տզջ՜-

յբո յ՜ղպ՜սձ ՠս ի՜ջժ՜սճջ... 

15. 282՜—6՝ ԺԵ. Ես՜՞ջ՜հ ՝՜ձ — Ժ՜շ՜ձ՞՜-

սճջտ Աոպճսթճհ... 

16. 286՝—96՝ ԺԶ. Ես՜՞ջՠ՜ Բ՜ձ ըջ՜պճս — 

Բ՜ձ ՠջ՜ձՠէճհ ի՜սջձ Ես՜՞ջՠ՜ Խջ՜պ ժ՜ջ՜սձ՜սճ-

ջ՜ռ... 

17. 296՝—9՜ ԺԷ. Ըձ՟՟բկ յ՜պ՜ոը՜ձզ զ ՞ջճռ 

ոջ՝ճռ ՜շ ՟ՠսոձ, ճջ վճջլՠձ ակՠա — Սճսջ՝ ի՜հջձ 

կՠջ, ՠջզռո ՠջ՜ձՠ՜էձ՚ Ես՜՞ջճո... 

18. 299՜—302՝ ԺԸ. Վ՜ոձ յճշձժճսդՠ՜ձ — 

Եջՠսՠռճսռ՜ձՠէ ժդՠէ... 

19. 302՝—4՝ ԺԹ. Աջթ՜դոզջճսդՠ՜ձձ բ — Զճջ 

՜սջզձ՜ժ, ճջտ զ յ՜ջճս ալՠշ՜ձբ կզկՠ՜ձռ ճսձզձ... 

20. 304՝—7՜ Ի. Վ՜ոձ պջպկճսդՠձբ — Աշ ՜հձ 

՜ձլձ, ճջ զ պջպկճսդՠ՜ձ... 

21. 307՜—10՜ ԻԱ. Սջպձճսդՠ՜ձ — Սջպձճս-

դզսձձ իձ՜ռՠ՜է ճը՜ժ՜էճսդզսձ էզձզ... 

22. 310՜—1՝ ԻԲ. Վ՜ոձ լ՜ձլջճսդՠ՜ձ — Ձ՜ձլ-

ջճսդզսձ տ՜ձ ա՜կՠձ՜հձ ՜ըպո թ՜ձջ՜՞ճհձ բ... 

23. 311՝—5՜ ԻԳ. Նճջ՜վ՜շձ ՠս ՜կ՝՜ջի՜-

ս՜ծձ կզ ՠձ — Ահո ՜ըպո ճմ իՠպՠսզ... 

24. 315՜—9՝ ԻԴ. Ակ՝՜ջպ՜ս՜ձձ ՠս իյ՜ջպձ 

կզ ՠձ — Եժձ ՠի՜ո զ ՞էճսը...  

Դ. 320՜—1՝ [«Մճչոբոզ ՜ղ՜ժՠջպզ յ՜պ՞՜-

կ՜՝՜ջ Վ՜ոձ Ես՜՞ջՠ՜հ» (թ՜հջ՜ժ՜յ)] — Մՠթ՜յ՜-

պզս ոճսջ՝ ի՜հջձ գձպջՠ՜է / Ես՜՞ջզճո ՜ձճսձ ժճմՠ՜է... 

Աձէըշՠէզ ՝՜ձզս ՜սջիձՠ՜է. ՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

126՝ Ես ՠո՚ չՠջն՜ռՠ՜էո հ՜կՠձ՜հձ ՝՜ջՠ՜ռ Մճչ-

ոբո ոճսպ՜ձճսձ ժջ՜սձ՜սճջ, ճջ վ՜վ՜՞՜ձ՜ստ ոպ՜-

ռ՜հ աո՜ զ չ՜հՠէճսկձ ՜ձլզձ ՠս զ հզղ՜պ՜ժ զձլ ՠս թը-

ձճխ՜ռ զկճռ, ՜խ՜մՠկ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ ճջտ ի՜ձ՟զյզտ 

ոկ՜ գձդՠշձՠէճչ ժ՜կ էոՠէճչ ժ՜կ ՜սջզձ՜ժ ՜շձՠէճչ, 

հզղկ՜ձ ՜ջե՜ձզ ՜ջ՜ջբտ ակՠա կզճչ Տբջ ճւխճջկՠ՜հզս: 

Ն՜ՠս` աԲ՜ոզէ տ՜ի՜ձ՜, ա՞թ՜սխ ոճջզձ ՠս աՊ՜սխճո 

վ՜ժ՜ժ՜է, ճջ ա՜սջզձ՜ժձ ՠպ ՠս ըաոզջՠէզ ՠխ՝՜հջձ զկ՚ 

աՍպՠվ՜ձձճո ՜հխխ աԱէբտոզ՜ձճո ՠս աի՜ջ՜ա՜պձ 

զսջ հզղՠոնզտ, ճջ ՜ս՞ձ՜ժ՜ձ ՠխՠս կՠա ՠս ճջ ՜շ՜պձ բ 

ճջ զ պճսջո յ՜ջ՞ՠս՜ռ լՠա՚ հզղճխ՜ռ՟ ՠս կՠա՚ հզղՠէՠ-

՜ռո ճխճջկՠոռզփ 

Ես ՜ջ՟, ՞ջՠռ՜ս ո՜ զ դճս՜՝ՠջճսդՠ՜ձ Հ՜հճռ ՜ա-

՞զ 

Ք՜շ՜ոձՠջճջ՟ Իտպզճձզ 

Ես հճսդՠժզ զձձՠ՜ժ դւզ (1280) 

Ի ՞՜ս՜շզո Կզէզժբզ Վ՜պ՜ղճսՠջզ. 

Հճսյ հ՜ձ՜յ՜պո իշմ՜ժՠէզ 

Ոջճհ Խճջզձ ՜ձճսձ ժճմզ: 

Ի ՟՜շձճսդՠ՜ձ ե՜կ՜ձ՜ժզ 

Մզղպ ձՠխՠէճչ Իոկ՜հՠէզ, 

Ոջ աոճչ՜ս ղջն՜յ՜պզ, 

Ահէ ՠս ՜ա՞զձ կզղպ ձՠպճխզ 

Աժձժ՜էՠ՜է դե ի՜ո՜ձզ 

Բ՜ակ՜դղճս՜շձ ՠս ժ՜պ՜խզ, 

Ոջ ժ՜ղ՜շ՜ստ հաէճչ յ՜պջզ, 

Յ՜շ՜նձճջ՟՜ռձ զոկ՜հբէզ ը՜վ՜ձ էզձզ, 

Ահղՠս կՠխ՜ռ կՠջճռ մ՜ջզ 



 

Գճէճչ ՜ջ՞ՠէ հ՜կՠձ՜հձզփ 

Ի ՞էըճհձ ոժոՠ՜է էզձզ 

Ես ՜ջտ՜հզձ կՠջճհո ՜ա՞զ, 

Պ՜պ՜իՠ՜է ՜ձլձ զկ ՠխժՠէզ 

Նկ՜ հ՜սճսջո պբջճսձզ, 

ՅԱհէ՜ժՠջյկ՜ձ ՜սճսջձ կՠթզ, 

Զ՜ձի՜ոպ՜պ չ՜ջո ձճջ՜ պՠոզ, 

Ես ՜ջ՟, չ՜հջ կզ ՠո ճխ՝՜ռզ, 

Զզ ճջ ձկ՜ իճ՞տ յզպ՜ձզ 

Աձվճհդ ՜շձբջ հ՜կՠձ՜հձզ 

Ես ճջ մբջ ձկ՜ հ՜ջ՞զ 

Մզղպ հ՜հձ վճսդ՜հջ, ազ իյՠոռզփ 

Եժՠխՠռզ իջժՠա էզձզ 

Ես տջզոպճձՠ՜հ ՞ՠջզչ՜ջզփ 

Նկ՜ ճմ ռ՜ս, ճմ իճ՞ էզձզ. 

Ոմ զ վջժՠէձ վճհդ ճսձզփ 

Ախտ՜պ՜ռ ՜ձ՞ճսդ էզձզ, 

Վպ՜ձ՞ՠէճռ ճմ ճխճջկզ: 

Շ՜ի՜չ՜ծ՜շ հ՜սբպ էզձզ 

Ես գձ՟ ՜հէճհ ՝՜ջզո մ՜ջզ, 

Է աճջ ՜մ՜ստ զկ՜ստ պՠոզ 

Ես աճջ ճսձժ՜կ՝ ՠո էոՠռզ: 

Ահղ ի՜հջ՜յՠպըձ դբ հզղզ, 

Ոջ բ հ՜դճշ Հ՜սջձ կՠթզ, 

Ակ՜մՠկ հ՜կՠձ՜հձզ, 

Ես յ՜պժ՜շՠկ, դբ յ՜պկՠռզփ 

Վ՜ջ՜ձզկ հՠջժճսռ կզնզ, 

Տ՜ջ՜ժճսոզկ հՠէըո ՝՜ձզփ 

Իկ բ ձճպ՜հձ, դբ յ՜պկՠռզ, 

Զզ ՞էըճչձ ՜ձլըձ յ՜ջո՜սզ 

Ես ՝՜կ՝՜ո՜ձտ, դբ ՜ոպ հզղզ՚ 

Դ՜ջլՠ՜է ՜ձլզձ զկճհ էզձզփ 

Եջ՜ձզ, դե էշբզ 

Ես զ ՝՜ակ՜ռձ ճմ յ՜պկեզ, 

Ահխ վճսդ՜ռՠ՜է ՝՜ձո էզձզ 

Ես հ՜սե՜ջզ, ազ ՜ո՜ոռզ: 

Զզ ի՜հջ՜յՠպձ, ճջ հզղՠռզ 

Աձվճհդ ՜շձբ աՠժՠխՠռզ, 

Հ՜ս՜պճհ ըձ՜կ մպ՜ձզ 

Ոմ մ՜ջ ժ՜ջ՞՜ռ, դե ըէՠէ յզպզփ 

Գ՜հդ՜գխճսդՠ՜ձ յ՜պծ՜շ էզձզ՚ 

Զդ՜՞՜սճջզձ ժ՜կո ի՜ծզ, 

Յ՜ձ՟զկ՜ձՠէ ՝ձ՜ս մհ՜սե՜ջզ, 

Զզ զ վ՜շ՜ռ կզ աջժՠոռզփ 

Սճսպ՜ժ՜ոյ՜ոտ ՞ճէ ՜ջտ՜հզ 

Ես ի՜ռժ՜պ՜ժտ հ՜կՠձ՜հձզ, 

Աշ՜նձճջ՟ ՠս չ՜ջ՟՜յՠպ  

Թ՜՞՜սճջզձ ժ՜կ՜ստ չ՜ջզ: 

Յ՜ձ՟զկ՜ձՠէ ճտ մհ՜սե՜ջզ 

Ես ճմ զ հՠէո ՝՜ձզ ի՜հզ, 

Ես ձ՜ ձճռզձ ՠջՠսՠոռզ, 

Ոջ ժ՜ջթՠռՠ՜է ոզսձըձ ժճմզ, 

Հ՜հջ՜յՠպ՜ժ՜ձ ՞՜իզս յ՜պճսզ 

Ես ՜հէ իճ՞ճռ ՝ձ՜ս վճհդ մպ՜ձզ, 

Ես ճջ զսջձ ՠձ գձպ՜ձզ 

Լզջ՝տ ՠս էժպզտ հ՜կՠձ՜հձզփ 

Ի ՝՜ակ՜ռ ոճսխ, աճջ հզղՠռզ, 

Փճտջ զ չՠիզռձ ՜ոպ ՞ջՠռզ, 

Բ՜ձզո գձդ՜ռըո ժըձտՠոռզ 

Ես էշճսդՠ՜կ՝ ՠաջ ժ՜էռզ: 

Զզ կզ հ՜ձ՝՜սըո հ՜շ՜նզ, 

Կ՜կ ո՜ոպժ՜՞զձըձ հզղՠոռզ, 

Ահղ աճջ ՜ոպ ՞ըջՠ՜է էզձզ 

Զժձզ ՠժՠէճռը՟ ըջ՜պ էզձզ: 

Զզ, դբ մժ՜տ կՠտ ՜ջե՜ձզ, 

Չՠ՜տ ի՜ձ՟զյՠ՜է ՜հոկ ՜ջտ՜հզ, 

Ոմ վ՜ւշ՜կճէ ՜շ՜նձճջ՟զ, 

Կ՜կ ի՜ռժ՜պ՜ժ չ՜ջ՟՜յՠպզ: 

Ահղ գոպ ՞ճջթճռ կՠջճռ մ՜ջզ՚ 

Չի՜ձ՟զյՠռ՜տ ՜ջ՜ձռ ՝՜ջզ, 

Ահխ ՟ճստ, ճջ ՞՜հտ ըակՠջ ժձզ, 

Կ՜ռբտ ըա՞ճհղ լՠջճսկ ՞ճջթզ, 

Զզ լՠա էզձզ ՜ջտ՜հ ՝՜ջզ 

Ես ի՜հ՜ջյՠպ կ՜տճսջ ճ՞զփ 

Տ՜ռբ լՠա Տբջ կզպո ՝՜ջզ, 

Վ՜ջՠէ ագձդ՜ռո գոպ ՜սջզձզ, 

Յզղկ՜ձ ՜շձՠէ ակՠա ՜ջե՜ձզ, 

Մզղպ ՜ոՠէճչ. Տբջ ճխճջկզփ 

Ահղՠս ա՜խբպո զկճհ ՜ձլձզ 

Պ՜պկՠկ լՠջճսկը՟ իջ՜կ՜ձզ, 

Զզ իճ՞սճչո ՠկ ՠխժՠէզ, 

Մ՜ջկզձո ռ՜ս՜ստ կզղպ չ՜ջ՜ժզ: 

Փ՜վ՜՞ՠկ ՜կբձ պ՜շզ 

Ախտ՜պճսդզսձո ճմ ի՜ո՜ձզփ 

Վՠջթ՜ձճսդՠ՜ձ իՠպՠսզ, 

Ն՜ ՞ջմճսդՠ՜ձ ոբջձ ոպզյզփ 

Ք՜ձտ՜ջ մ՞ճհջ, ազ չ՜ջլեզ՚ 

Մ՜պ՜կ՝ո տ՜ձզ ՠո ՞ջբզփ 

Ըձդՠջռկ՜ձ իճ՞տձ ՜սՠէզ, 

Ոջ ՟ՠ՞ՠջճսկձ ՜շձբ կպզփ 

Ըաե՜կ՜ձ՜ժո զկ ՜ձ՝՜ջզ 

Յ՜հո պ՜ջ՜ժճհոո ՠո թ՜ըՠռզփ 

Էջ՚ աճջ ՜ձլ՜կ՝ ՠո ՞ջբզ, 

Էջ՚ աճջ ՜հէճռ ՞ջՠէ պ՜հզփ 

Յ՜հո կզնճռզ ՜ձլձ զկ ժճթզ 

Ես չ՜ջ՜ձզ հ՜կՠձ՜հձզ, 

Թբ ազձմ ՜ս՞ճսպ զձլ հ՜հո ն՜ձզ 

Թբ գձդՠշձճսէ զձլ ճմ էզձզ, 

Մզ հճհո կզ՜հձ ՞ՠջճհո դճխզ, 

Թբ ՠժՠէճռ չ՜հՠէ էզձզփ 



Զզ դբ ՜հո ճմ ՞ճհջ ՜շ՜նզ, 

Կ՜ջթՠկ ո՜ժ՜ս ՞ճհջ ՞զջ հՠջժջզ, 

Ոջյբո ՠս ՠո չ՜ջ՜ձբզ, 

Աս՜խ, դբ գձ՟ չ՜հջ ն՜ձո զկ էզձզ: 

Ես ՜կՠձ՜հձ, ճջ ա՜հո ըճջիզ 

Ս՜ժ՜ս պ՜ձզ իճ՞տ ՜հո ՞ճջթզ, 

Ահղ գոպ հճսոճհձ, ճջ ժ՜հ ՜շ՜նզ, 

Մզղպ հ՜սե՜ջՠ՜է ՞զջո ճտ ոպ՜ոռզ: 

Զզ պբջճսձզ ՝՜ձձ էռռզ. 

Ահէճռ չ՜ոպ՜ժ ՜հէճսկ էզձզ: 

Ես ՜ջ՟ զ հ՜հո հ՜հոըո հՠռՠ՜է ՜ձլձ զկ ՞ՠջզ 

Ես ՠխժՠէզ, զսջ՜տ՜ձմզսջ ճտ չ՜ջլ ժ՜էռզ՚ 

Զժձզ ՠժՠէճռ՟ չ՜հՠէո ՝՜ջզփ 

Ոչ ՜ս՞պՠոռզ հզղՠէ յ՜ջպզ 

Զպ՜շ՜յՠ՜էո ՜հջզ իճ՞զ, 

Ծձճխ՜ռ զկճռ ՠս ՜հէ ա՜ջկզ 

Վՠջ՜լ՜հձՠէ. Տբջ ճխճջկզ: 

Ես կ՜ջ՟՜ոբջձ հ՜կՠձհ՜ձզ 

Աշի՜ո՜ջ՜ժ ճխճջկՠոռզ, 

Ոջ բ ՜սջիձՠ՜է հ՜հեկճսո ե՜կզ 

Ես հ՜յ՜՞՜հձ ՜ձՠջՠժզ. 

Ակբձ ՠս ՠխզռզփ 

— 319՝ Թվզձ ՉԻԹ (1280) 

Ոչ ՞՜ձլ ՜ոպճս՜թ՜հզձ, 

Սբջ զկ զ տՠա ՝ճջ՝ճտՠռզձ, 

Ոջյբո վՠո՜հ, ճջ ՜շ ի՜ջոզձ, 

Իկո ՜շ՜սՠէ տ՜ձ ըաձճռզձփ 

Սպ՜ռ՜հ ըատՠա ՠս ռձթ՜ռ՜հ՚ 

Ասղ, դբ ՞ճջթճչ գձ՟ տՠա կզ՜ռ՜հ, 

Այ՜, դբ ՜հձ ճմ էզձՠձ՜՚ 

Կ՜ջթՠկ գձ՟ չ՜հջ ՜ղը՜պՠռ՜հփ 

Կ՜ռ ՟ճս գձ՟ զո զ հ՜ջ՜ժ՜ռ 

Զզ ՠո զ ոբջ տճ ժ՜յՠռ՜հ, 

Մզդբ էզձզ զձլ հ՜յ՜՞՜հ՚ 

Հ՜ձ՞մՠէ գձ՟ տՠա ճջյբո վՠո՜հփ 

Ի ՞՜էոպՠ՜ձ Բ՜ձզձ ՜ձկ՜ի 

Քջզոպճո տեձ ՠս զ հզո ՞դ՜, 

Ոջ կՠա ՜ոբ. Տբջ ճխճջկՠ՜, 

Սպճս՞զս ՠս ձ՜ կ՜ոձ ճսձՠձ՜հ, 

Փ՜շտ Փջժմզձ. ՜կբձփ 

221՝ Գջՠռ՜ս Մՠժձճսդզսձ ի՜ձ՞ոպՠ՜ձ Յճչի՜ձ-

ձճս ՜սՠպ՜ջ՜ձմզ, ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձզ ՠս ոզջՠռՠէճհձ Յզ-

ոճսոզ զ դվզո ՉԼԷ (1288) իջ՜կ՜ձ՜ս ՠս ՜ջ՟ՠ՜կ՝տ 

ոջ՝՜ա՜ձ ՠյզոժճյճոզձ՚ պբջ Հ՜կ՜ա՜ոյ՜հ, հզղ՜-

պ՜ժ ՜ձնզձն հ՜սզպՠ՜ձոփ Աջ՟, ճջտ ՜սկպզտ ՠս էճսո՜-

սճջզտ զ ոճջ՜ էճսո՜սճջճսդՠձբ, հզղՠոնզտ աոջ՝՜ոձՠ՜է 

ՠս աՠջն՜ձզժ ոճսջ՝ ՠյզոժճյճոզո՚ ապբջ Հ՜կ՜ա՜ոյ, 

՜ոՠէճչ. Տբջ Յզոճսո ՜ջե՜ձ՜ռճհ աո՜ կ՜ոզձ ոճսջ՝ ՜-

շ՜տՠէճհձ Յճի՜ձճս, զ վ՜շո Յզոճսոզ Քջզոպճոզ Տՠ՜շձ 

կՠջճհ. գձ՟ ձկզձ աՠխժՠէզ ՠս ա՜կՠձ՜կՠխ ՞ջզմո, հզղՠ՜ 

Տբջ զկ Յզոճսոփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 128՝ Ի ՉԿԶ(1317) դվզձ Հ՜հճռ զ չըղպ՜ղ՜պ 

ժՠձռ՜խճհո, ճջ մբ պՠոՠէ կ՜ջ՟ հբձռ ՠխ վճջլ՜ձտ զ չՠ-

ջ՜հ ՜ղը՜ջիզո ազձմ ճջ ՜մ՜ստ ժճս’ պՠո՜ձՠձտ ռ՜ո-

պճս՜թ՜յո՜ոպ յ՜պճսի՜ոո՚ աոճչ, ա՞ՠջճսդզսձ, աոճսջ: 

Մՠձտ աԱոպճս՜թ զ լՠշ՜ռ դ՜խՠէ ՠձտ ՠս զ ՝՜ջզ ՞ճջ-

թճռ իՠշ՜ռզջ, Աոպճս՜թ ազսջ ըձ՜կտձ զ կՠա՜ձբ ՝՜ջ-

լՠջ, ՠս ակՠա զ լՠշձ ՜ձ՜սջզձ՜ռ կ՜պձՠէփ 

2. 128՝ Ի դվ՜ժ՜ձզո ՌԻԱ (1572) ե՜շ՜ձ՞՜սճջ 

ՠջժզջձ Հ՜հժ՜հ, 

Ես ոՠվ՜յժ՜ձ ՜շ՜նձ բ ո՜հ, 

Ր՜՝ճսձ չ՜ջ՟՜յյՠպ Գզջզ՞ճջ ժճմ՜հ, 

Ոջ զ հ՜շձ Ոպձ Աջ՜՞՜թ՜հփ 

Ծ՜շ ՝՜ջբի՜կ չ՜ջ՟՜յպձբ ՜ո՜հ, 

Պպճսխ ի՜կՠխ ծ՜ղ՜ժձ ՜ձկ՜ի, 

Եո՚ ՜ձ՜ջե՜ձ ՜ղ՜յժՠջպՠռ՜հ 

Յճչոբվ ՜ձճսձձ Ն՜ըմչ՜ձ՜հփ 

3. 128՝ Եո՚ Աշ՜տՠէ կՠխ՜ստ զ էզ, 

Ախպՠխ՜ռՠ՜է հ՜ղը՜ջիզ, 

Թվզձ ի՜ա՜ջ տո՜ձ մճջոզ (1575) 

Փ՜վ՜՞ՠռ՜հ հ՜հոկ ՝՜ձզ, 

Աձժ՜հ ՜շ ճպո ջ՜՝ճսձ՜յՠպզ` 

Ոջ Գջզ՞ճջ ՜ձճսձ ժժճմզ, 

Ախ՜խ՜ժՠկ ՜ջպ՜ոճս՜էզ 

Վ՜ոձ զկ՜ոպզռ ղ՜ի՜՝ՠջզփ 

129՜ Եո՚ ՜ձ՜ջե՜ձո ՜ձճս՜կ՝ո ժճմՠռՠ՜էո Աշ՜-

տՠէ, ՠժզ ՜շ կՠթ չ՜ջ՟՜յՠպձ Գջզ՞ճջ դվ[զձ] 

ՌԻԴ(1575), ՜յջզէ ՜կոճհ ԻԳ, (23) ՜սջձ ղ՜՝՜դփ 

129՝ (Նճսհձ լՠշտ) Ոչ վ՜վ՜տզ ՜հոկ ՝՜ձզ զկ-

՜ոպճսդՠ՜ձ 

Լզձզ Տբջձ ձճջ՜ տ՜խռջ՜լ՜հձզ 

Զՠջ՜ձ՜սՠպձ ՝՜ջ՝՜շզփ 

4. 128՝ (ԺԷ ՟. ՝ճէճջ՞զջ) ԶԿ՜ջ՜յՠպ ՜ձ՜ջե՜ձ 

թ՜շ՜հո հզղՠ՜, ճչ ոճսջ՝ ջ՜՝ճսձզ կՠջփ 

128՝ (ԺԷ ՟., ձրպջ՞զջ) Ղճսժ՜ո չ՜ջ՟՜յՠպզձ բ 

Տՠոզէո Յճի՜ձձճս ՜սՠպ՜ջ՜ձմզձփ 

286՝ Ղճսժ՜ո չ՜ջ՟՜յՠպզձ բ: 

115՝—6՜ (ԺԷ ՟.) Զ՜հո Յճչոբվ ՜ղ՜յժՠջպո հզղ՜հ 

զ կ՜տջ՜վ՜հէ ՜խ՜սդո լՠջ, ճչ ճջ հզղբ ՜շձճս յո՜ժ 

ՠջժճպ՜ո՜ձ՜հ ձկ՜ձփ 

5. Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ Ա՝ (ԺԸ ՟.) Գզջտ ՜հո 

Յօի՜ձձճս չ՜ձզռ Սճսջ՝ Կ՜ջ՜յՠպզձ բ, զ ՞՜ս՜շզձ 

Կ՜ջ՝ճսփ 

Պ՜պ՜շժ յ՜իյ՜ձ՜ժ Բ՜ Գզջտո ժ՜ռռբ զ չ՜ձո 

Յրի՜ձձճս, ճջ հՈպզձ Աջ՜՞՜թճս, ճջ ոՠվ՜ժ՜ձ ձճջ՜ 

բջփ 
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Ժ Ո Ղ Ո Վ Ա Ծ Ո Յ  
Գէ՜լճջ ՉԿԷ — 1318 

ԳՐԻՉ՚ Եվջՠկ յ՜պ՜ձՠ՜ժփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Մ՜ջպզջճո չջ՟.փ 
ԹԵՐԹ՚ 262. մ՞ջճս՜թ՚ 57՜՝, 81՝փ ՊՐԱԿ՚ Դ—ԻԵ×12 (Ե 11, 

Թ 10)+1×1փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 17 × 12փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ-
՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 25—28 (ը՜շձ)փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜-
ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ժ՜ջկզջ 
ժպ՜ս, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Հ՜ս՜ո՜ջ՜դՠս ը՜մ ղջն՜ձ՜-
ժճսկ՚ 81՝փ Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 82՜փ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜-
՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջփ 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — 1. Մ՜ղպճ՛ռփ Ժ—ԺԱ ՟՟.փ 
1(Ա), ոժա՝զռ, ոպ՜ռճս՜թ 1/4 դՠջդզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, ոժա՝ձ՜յբո 
ՠջժոզսձ (ՠջՠսճսկ բ ՠջժջճջ՟ ոՠ՜ձ ՠաջգ), ճսխխ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ 
ժ՜ջ՟՜է Ա՜. «///ազ տճ ՠս ավճտջզժձ զձմ տճհճսկ չՠիՠջճպ էզձզ-
ռզո... յզպճհ բ ՜ջ՝ճսռ՜ձՠէ՟ ՠս ՞ճջթՠէ՟ հՠպ///»: Ա՝—ձ նձնճս՜թփ 
2. Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճսփ Թ—Ժ ՟՟.փ 1(Բ), չՠջնզռ, ոպ՜ռճս՜թ 1/4 
դՠջդզռփ Մ՜՞՜խ՜դ կզ՜ոզսձ (ոժա՝ձ՜յբո ՠջժոզսձ), ՝ճէճջ՞զթ 
ՠջժ՜դ՜՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ Բ՜՝. «///[Գզ]պ՜ռՠջ ազձմ ՞ճջթՠռ՜ս զ 
ձկ՜ հ՜սճսջո հ՜հոճոզժ... ՠս ՞ձ՜ռզձ ճկ՜ձտ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՠս 
՞պ///» (ԻԴ 18—24)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճսձ՜ռ՜թ, դՠջդՠջգ դճսէ՜ռ՜թ, կ՜-
ղճս՜թ, ԺԷ—ԺԸ ՟՟. ձճջճ՞ճս՜թփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1՜—81՜ [Ի Յ՜հպձճսդզսձ Յճչի՜ձձճս ոջ՝ճհ 

ի՜սջ կՠջ Աձ՟ջբզ ՠջ՜ձՠէճհ ՠյզոժճյճոզ Կՠո՜ջճհ 
Կ՜յ՜՟ճչժՠռսճհ. Հ՜կ՜շ՜սպ պՠոճսդզսձ գձ՟ ձկզձ 
ՠս Աջՠդ՜ո ՠյզոժճյճո ձկզձ տ՜խ՜տզ 

Տՠո լՠշ. 1161, 79՝—168՝. Յզղ. դջ՞կ. Նը՟ջ. 

Գէճսըտ, Նՠջ՜թճսդզսձ ՜—ե՟/մզտ (1՜՝ դ՜վճս՜թ ոժ. եՠ—զ 

չՠջնգ. «///Եսոՠ՝զ ա՜ո՜ռՠ՜է ձՠխճսդզսձձ...»): եա—ի՝/1՝—

81՜փ 

Բ. 82՜—130՜ Տՠոճսդզսձ տձձճսդՠ՜կ՝ ՜խ՜սդզռ 

ոճսջ՝ ՜սՠպ՜ջ՜ձմզձ Յճչի՜ձձճս զ ըձ՟ջճհ Սպՠվ՜-
ձճոզ չ՜ջ՟՜յՠպզ Յ՜ժճ՝ռճհ զ պբջ Նՠջոզոբ ՜ղ՜-
ժՠջպբ զսջ ՠս իճ՞ՠսճջ ճջ՟զժբ 

Տՠո լՠշ. 1161, 169՜—207՝. Ն՜ըՠջ՞./82՜—4՜փ 

1/84՝—129՝փ Յզղ. իՠխ./129՝—30՜փ 

Գ. 131՜—201՜ [Լճսթկճսձտ Ես՜՞ջՠ՜հ ՞ջճռ զ 

Գջզ՞ճջբ] 

Տՠո լՠշ. 1418, 222՜—319՝. 1/Ա. 131՜—6՜փ 2/Բ. 

136՜՝փ 3/Գ. 136՝: 4/Դ. 136՝: 5/Ե.136՝: 6/Զ. 136՝—40՝: 

Ժ/Է. 140՝—5՝: 8/[Ը]145՝—6՝: 9/Թ. 146՝—8՝: 10/Ժ. 148՝—

54՝: 11/ԺԱ. 154՝—65՜: 12/ԺԲ. 165՜—72՝: 13/ԺԳ. 172՝—

4՝: 14/ԺԴ. 174՝—6՜: 15/ԺԵ. 176՜—9՜: 16/[ԺԶ] 179՝—

85՝: 17/[ԺԷ] 185՝—7՝: 18/[ԺԸ] 187՝—9՝: 19/[ԺԹ] 189՝—

90՝: 20/[Ի] 190՝—2՝: 21/[ԻԱ] 192՜՝—4՝: 22/[ԻԲ] 194՝—

5՝: 23/[ԻԳ] 195՝—8՜: 24/[ԻԴ] 198՜—201՜:  

Դ. 202՜—61՜ Բ՜ակՠջն՜ձզժ ՠս պզՠաՠջ՜տ՜-

ջճա ոճսջ՝ չ՜ջ՟՜յՠպզձ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ Հ՜ս՜տճսկձ 
կՠժձճսդՠ՜ձռ Եջ՞ճռ ՠջ՞ճհձ զ ըձ՟ջճհ էճսո՜սճջ ՜շ-
ձձ Աոպճսթճհ Կզջ՜ժճո չ՜ջ՟՜յՠպզ. հճջճռ հզղ՜պ՜-
ժձ ՜սջիձճսդՠ՜կ՝ 

Տՠո լՠշ. 1141, 305՝—27՝. Յշն՝./202՜—4՝փ 

՜/204՝—61՜փ Յզղ. իՠխ./261՜—2՜: Ոսձզ. 

— 262՜ Ի դվզո ՉԺԴ (1265) ՠխՠս Մՠժձճսդզսձ Եջ-

՞ճռ ՠջ՞ճհո զ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ ՞զպձ՜ժ՜ձ, զ պզՠաՠջ՜էճհո 

ՠս հզկ՜ոպճսձ չ՜ջ՟՜յՠպբ հ՜ոպճս՜թ՜կՠջլ Սճսջ՝ 

ճսըպո Հ՜խ՝՜պ՜հ գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սճսջ՝ Նղ՜ձզ /// (1 

՝՜շ ՜ձգձդՠշձՠէզ) կՠջճհ ՜ջՠ՞՜ժ՜ձո ՠս ի՜սջ ՠս ի՜-

ս՜տճխզ ՜շ՜նճջ՟ճսդՠ՜ձո կՠջճհ զ յ՜պջզ՜ջտճսդՠ՜ձ 

Հ՜հճռ պՠ՜շձ Կճոպ՜ձ՟ՠ՜հ ՠս Հՠդկճհ յո՜ժ՜սճջզձ 

կՠջճհ ՠս հ՜ջիզՠյզոժճյճոճսդՠ՜ձ պՠ՜շձ Յճչ՜ձզոզ, 

աճջո զ ժ՜կո զսջ ըձ՜կՠոռբ ՠս զ ոբջձ կ՜թռբ Յզոճսո 

Քջզոպճո Աոպճս՜թ կՠջ՚ Բ՜ձձ վՠո՜հ՜ռՠ՜է ՠս ի՜ջոձ-

՜ա՞ՠռՠ՜է /// (պՠխ—պՠխ ՠխթճս՜թ)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

81՜ Յ՜կզ Չ ՠջրճջ՟զ Կ ՠջրճջ՟զ Է ՠջրճջ՟զ 

(1318) հ՜ձժ ՠէՠ՜է ՜ս՜ջպՠռ՜ս պ՜շո ՜հո, ճջ բ Տՠոզէ 

ոջ՝ճհ ՜սՠպ՜ջ՜ձմզձ Յճչի՜ձձճս լՠշ՜կ՝` ՜ձյզպ՜ձ 

՞ջմզ ժջոՠջ ի՜կ՝՜ժզ ՠս յ՜պ՜ձՠժզ Եվջՠկզ, իջ՜կ՜-

ձ՜ս զկճհ ոձճսռճխզ ՠս չ՜ջ՟՜յՠպզ` Մ՜ջպզջճո ոջ՝՜-

ոբջ ՠս ծ՞ձ՜ա՞ՠ՜ռ ժջ՜սձ՜սճջզ ձ՜ՠս ոյ՜ո՜սճջզ ՝՜-

ձզ, աճջ ՠպ ՞ջՠէ աո՜ ՝՜աճսկ գխլզս ՠս վ՜վ՜վքկ՜կ՝ 

ոջպզ, չ՜ոձ զսջճհ ՜ս՞պզ ՠս զ յ՜հթ՜շճսդզսձ կ՜ձժա-

ձ՜յ Սզճձզ ՠս ըջ՜պ՚ ոպ՜ի՜ժ ՠս ՜ձչ՜ջե կպ՜ռ, ազ 

ոճչ՜ս էճսո՜սճջՠոռզձ ը՜ս՜ջՠ՜էտձ կպ՜ստփ Աջ՟, ճջտ 

՜ս՞պզտ զ ոկ՜ձբ էճսո՜սճջտ ՜խ՜սդզստ ըձ՟ջՠռբտ հԱո-

պճսթճհ ճխճջկճսդզսձ ոպ՜ռ՜սխզ ոճջ՜` [Մ՜ջպ]զջճոճհ 

ՠս թձճխ՜ռ ոճջ՜ պ՜է ա՜ձդ՜շ՜կ յո՜ժձ, ա՜ձ՜ձռ 

՝՜ջճսդզսձձ: Ես ՠսո ՜ձյզպ՜ձ ՞թճխզժո՚ Եվջՠկ հՠ-

պ՜ձժՠ՜է ՜խ՜մՠկ, հզղՠէ ազո ՠս ազկոձ ՜կՠձ՜հձ, ազ ՠս 

՟ճստ հզղՠոնզտ զ Տՠ՜շձբ Աոպճսթճհ. ՜կբձփ 

130՜ Ց՜ձժ ՠէՠ՜է ՜ս՜ջպՠռ՜ս Մՠժձճսդզսձ ՜-

խ՜սդ՜ժ՜ձ ՝՜ձզռ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ ՜սՠպ՜ջ՜ձմզձ Յճչ-

ի՜ձձճս զ դճսզո ՉԿԷ(1318) լՠշ՜կ՝ ՜յզժ՜ջ ՠս վռճսձ 

՞թ՜սխզ՚ Եվջՠկզ, իջ՜կ՜ձ՜ս զկճհ ոձճսռ՜սխզ ՠս ծ՞ձ-

՜ա՞ՠ՜ռ ժճսո՜ժջ՜սձ տ՜ի՜ձ՜հզ՚ Մ՜ջպզջճոզ ՝՜ձզ 

ոյ՜ո՜սճջզ զ չ՜հՠէճսկձ ՜ձլզձ զսջ ՠս հզղ՜պ՜ժ իճ՞ճհ 

ՠս թձ՜սխ՜ռ զսջճռ: Աջ՟, ճջտ ՜ս՞պզտ զ էճսո՜սճջ ՝՜-

ձզռո, ՜խ՜մՠկ հզղՠէ ակՠա ՜խ՜սդզստ ոճչճջ՜ժ՜ձ՜ստ 

հ՜ս՜ջպկ՜ձ ՞ջճռո ՜ոՠէ. Քջզոպճո Ոջ՟զ ՠս Յզղՠէ ՜-

շ՜նզ աՠձէճհձ ՜ձկ՜ի Գ՜շզձձ` աՄ՜ջպզջճո չ՜ջ՟՜-

յՠպձ զկ ՠս աՅճչի՜ձձբո տ՜ի՜ձ՜հ, ճջ բ զկ ՜ջՠձ՜շճս 

ՠս աՈչ՜ձձբո գձժՠջ ձճջզձ, ի՜ձ՟ՠջլ թձ՜սխ՜ստ ՠս 

չ՜ջ՟՜յՠպ՜ստ ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ա՞՜հձ՜ստ ՠս ճջտ հզ-

ղՠտ՟, հզղՠ՜է էզնիզտ զ Տՠ՜շձբ ՜կՠձ՜ժ՜էզձ. ՜կբձփ 



179՜ Ես կզ կճշ՜ձ՜ջ ազո ՠս ակՠխճսռՠ՜էո ՠս ա՜-

ձ՜ջե՜ձո՚ աԵվջՠկ, հզղՠ՜ հ՜խ՜սդո, ճչ ոճսջ՝ ի՜հջ 

Մ՜ջպզջ[ճո]փ 

201՜ Կ՜պ՜ջՠռ՜ս ՞ջկճսնտո ՜հո, ճջ բ Լճսթճսկձ 

՜ոպճս՜թզկ՜ոպ ՠս իճ՞ՠղ՜ի ՝՜ձզռձ Ես՜՞ջզ կՠթ ծ՞-

ձ՜սճջզ ՠս ՜ոպճս՜թ՜ը՜սո չ՜ջ՟՜յՠպզ ՠս զկ՜ո-

պճսձ իշՠպճջզ դճսզո ՉԿԷ(1318) զ հ՜կոՠ՜ձո ՜յջզէզ 

ԻԵ (25) լՠշ՜կ՝ ՜ձյզպ՜ձ ՞ջմզ ՠս ձճջ ի՜կ՝՜ժզ՚ Եվ-

ջՠկզ, իջ՜կ՜ձ՜ս զկճհ ոձճսռ՜սխզ՚ Մ՜ջպզջճոզ ժճսո՜-

ժջ՜սձ ՠս ծ՞ձ՜սճջ տ՜ի՜ձ՜հզ զ չ՜հՠէճսկձ ՜ձլզձ զս-

ջճհ ՠս հզղ՜պ՜ժ իճ՞ճհ զսջճհ ՠս թձ՜սխ՜ռ ՠս ճջտ հՠպ 

ձճջ՜ ե՜շ՜ձ՞ՠձ ՠս ՜ս՞պզձ զ էճսո՜սճջ ՝՜ձզռո ՜հոճ-

ռզժ ՠս ոջպզ կպ՜ստ ըձ՟ջՠձ զ Տՠ՜շձբ ճխճջկճսդզսձ ՠս 

դճխճսդզսձ կՠխ՜ռ ձճջզձ` Մ՜ջպզջճո տ՜ի՜ձ՜հզձ ՠս 

թձ՜սխ՜ռ զսջճռ ՠս զձլ ՜ձ՜ջե՜ձ ՞ջմզ ՠս զկճռձ ՜կՠ-

ձ՜հձզ: Եսո ՜շ՜սՠէ զկ ՠջժջճջ՟ թձ՜սխզձ ՠս ՝՜ակՠ-

ջ՜ըպ զկ ոջպբ ոզջՠռՠ՜է տՠշճհձ զկճհ՚ Յճչի՜ձձբո 

տ՜ի՜ձ՜զ, ճջ հ՜հոկ ՜կզ մճք՜ս աԵջճսո՜խբկ, աճջ պ՜-

ռբ Տբջ Յզոճսո ՜խ՜սդզստ ՜կՠձ՜հձ ոջ՝ճռ պՠո՜ձՠէ զձլ 

աձ՜ կզսո՜ձ՞՜կ ՠս չ՜հՠէՠէ զ տ՜խռջ պՠոճհ ՠս զ ՞դճհ 

ձճջ՜ ՠս ՠսո` Յճի՜ձզոզ ՞ջմ[զ] լՠշձ՜պճս՜սխզ զ հ՜հո 

՞ճջթ՜շձճսդզսձ, ազ ՠս ձկ՜ դճխռբ Տբջ Յզոճսո ակՠ-

խ՜ձոձ զսջ ՠս աթձ՜սխ՜ռձ զսջճռ ՠս լՠա հզղճխ՜ռ ՠս հզ-

ղՠռՠէճռո ՜շի՜ո՜ջ՜ժ ճխճջկճսդզսձձ հԱոպճսթճհ. ՜-

կբձփ 

262՜ Կ՜պ՜ջՠռ՜ս պ՜շո ՜հո լՠշ՜կ՝ ՜յզժ՜ջ 

՞ջմզ՚ Եվջՠկ ի՜կ՝՜ժզ իջ՜կ՜ձ՜ս ծ՞ձ՜ա՞ՠ՜ռ ի՜սջ՚ 

Մ՜ջպզջճոզ ՠս զկ ոձճսռ՜սխզ, զ չ՜ձո Գէ՜լճջ գձ՟ 

իճչ՜ձՠ՜ս Սճսջ՝ Սպՠվ՜ձճոզ ՠս ոճսջ՝ ջ՜՝ճսձ՜յՠ-

պզո Եո՜հՠ՜հփ Աջ՟, ճջտ ՜ս՞պզտ զ ոկ՜ձբ, հզղՠոնզտ 

ակՠա ՜խ՜սդզստ ՠս ակՠջոձ ՜կՠձ՜հձ ՠս ՠո, աի՜հջձ զկ՚ 

իճ՞ՠսճջ աԱշ՜տՠ՜է ժճսո՜ժջ՜սձ տ՜ի՜ձ՜հ ՠս ոյ՜ո՜-

սճջ ՝՜ձզ, ճջ ա՜սջզձ՜ժձ ղձճջիՠ՜ռ, ազ ՠս ՟ճստ հզղՠո-

նզտ զ Տՠ՜շձբ Աոպճսթճհ. ՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 262՝ ՊԼԸ (1389) Եջնձ՜ձ՜ պխ՜ ՠխ՜սփ 

Թվ[զձ] ՊԼԳ (1384) Մզտբէձ պխ՜ ՠխ՜ս, Ս՜իկզ ԺԱ 

՜սջձ մճջՠտղ՜՝՜դ, դչ[զձ] ՊԼԶ(1387) կՠշ՜սփ Թվ[զձ] 

ՊԼ (1381) Ջ՜ձզ պխ՜ ՠխ՜ս, Մ՜ջ՜ռ ԻԶ, ՜սջո ղ՜՝՜դփ 

Թվ[զձ] ՊԼԴ (1385) Բՠջ՟ճ՝բժձ պխ՜ ՠխ՜ս, ՜սջձ ղ՜-

՝՜դփ 

2. 262՜ Ըձ՟ ՜շ՜նզձ ՜ղը՜պճխ՜ռձ հզղՠոնզտ ՠս 

աչՠջնզձ ոպ՜ռճխո ակՠխ՜յ՜ջպո զ կ՜ձժճսձո ՠժՠխՠռ-

սճհ՚ աՄժջպզմ չ՜ջ՟՜յՠպո Մՠթճվ՜յչ՜ձՠռզ ՠս աիճ-

՞ՠսճջ ՠս ակ՜ջկձ՜սճջ թձօխտձ զկ, ճջ ոպ՜ռ՜հ աոճսջ՝ 

՞զջո զ Սճսջ՝ տ՜խ՜տձ Եջճսո՜խբկ ՠս ՝՜աճսկ ՜ղը՜-

պճսդՠ՜կ՝ ՝ՠջզ զ պՠխո ի՜ոճսռզփ Ն՜ՠս աիճ՞ՠսճջ ի՜-

ջ՜ա՜պձ զկ՚ աԹճչկ՜ չ՜ջ՟՜յՠպձ, ճջ ՟՜ոզս ա՞զջո զ 

՟ճսջո ՠէ՜ս ՠս աՠխ՝՜ջտո կըզդ՜ջՠ՜ռփ Ես Քջզոպճո 

Աոպճս՜թ լՠա հզղճխ՜ռ՟ ՠս կՠա հ՜ոճխ՜ռո ճխճջկՠոռզ 

զ կզ՜ոզձ. ՜կբձփ ՊՀԵ(1426) ՞ջՠռ՜սփ 

81՜ Ահէՠս աիճ՞ՠսճջ ի՜ջ՜ա՜պոձ զկ՚ աՄժջպզմ 

չ՜ջ՟՜յՠպձ, ճջ ա՞զջո ՠ՝ՠջ հԵջճսո՜խեկ՜հ ՝՜աճսկ 

՜ղը՜պճսդՠ՜կ՝ ի[՜ո]ճհռ հ՜ոպճս՜թ՜՝ձ՜ժ Ոսըպձ 

Աոպճս՜թ՜թձզ, ճջ ՜հեկ Մՠթճվ՜հչ՜ձտ ՜ձճս՜ձ ժճմզփ 

Ես ՠո կՠխ՜յ՜[ջպ] ՠս չՠջնզձ /// (1 ՝՜շ ՜ձգձդՠշձՠ-

էզ) ՠժՠխՠռսճհ ///ա՞զջո զ ՟ճսջո ՠէզ զ ՊՀԶ (1427) դվ՜-

ժ՜ձզ զ /// մ՜ջ ե՜կ՜ձ՜ժզ, ճջ ոՠջձ ՜ոպճս՜թ[՜հզ՛ձ] 

յ՜ժոՠռ՜ս զ կ՜ջ՟ժ[՜ձբ՛ձ] զ ոճոժ՜ձճսձ ժ՜ջ՞՜սճջբ 

/// դճսջտկ՜ձՠձ, ՠս Զ(6) պ՜ջզ բ ճջ յ՜պ՜ջ՜՞ մբ ՠխՠէ 

/// կՠա դճխճսդզսձ ի՜հռՠէ զ իՠղպ՜էճսջ /// ՜հեկ ՠս ՜-

յ՜տբձփ 

201՝ Աջ՟, հՠջՠոո ՜ձժՠ՜է յ՜խ՜պզկ տջզոպճո՜-

ժզջ կ՜ձժ՜ձռ՟ Սջ՝ճհձ Սզճչձզ հզղՠոնզտ ՜շ՜նզ ՜ձ-

կ՜ի Գ՜շզձձ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ այզպ՜ժ՜ձճսձ չ՜ջ-

՟՜յՠպո՚ Մժջպզմ ՠս աթձօխտձ զկ՚ աՆ՜ի՜յՠպ ՠս աՠխ-

՝՜ջտձ զկ աի՜ձ՞ճսռՠ՜էտձ զ Քջզոպճո՚ աԱջդ՜ըղ՜ ՠս 

աԽձժզժ ՠս ակզսո ՠխ՝՜հջձ՚ Յճչ՜ձբո ՠս ա՜կՠձ՜հձ ՜-

ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջտձ զկ աժՠձ՟՜ձզ ՠս աի՜ձ՞ճսռՠ՜է: Ոջ 

ոպ՜ռ՜հ աո՜ զ Սճսջ՝ տ՜խ՜տձ Եջճսո՜խբկ ՠս ՝՜աճսկ 

՜իզս ՠս ՟ճխճսդՠ՜կ՝ զ պՠխո ի՜ոճսռզ չ՜ոձ ՜հձ հճս-

ոճհձ, ճջ ՞զջո զ ՟՜ոպճսձ կպ՜ձբ ՠս զ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ 

ՠս զ ՞ջճռ ՜ղ՜ժՠջպ՜ռ լՠշձ կձ՜հփ Ես ՟ճստ, ճջ ՜շրխտ՟ 

բտ յ՜ջ՞ՠսճջ՜ռո իճ՞ՠսճջ, պճստ կՠա լջզ ա՜շ՜պ ճ-

խճջկճսդզսձ Հրջձ կՠջ ՠջժձ՜սճջփ Աոպճս՜թ ճխճջկզ 

Մժջպզմ չ՜ջ՟՜յՠպզձ ՠս զսջ թձ՜սխ՜ռձ ՠս չ՜ջ՟՜-

յՠպ՜ռձ ՠջ՜ըպ՜սճջ. ՠս Քջզոպճո Աոպճս՜թ լՠա ճ-

խճջկՠոռզ զ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜է ժՠ՜ձտձ ՠջժձ՜սճջ. ՜կբձփ Ահ-

էՠս աիճ՞ՠսճջ ի՜ջ՜ա՜պձ զկ՚ աԹճչկ՜ չ՜ջ՟՜յՠպձ 

հզղՠէ. ՜կբձփ 

ՊՀԴ(1425) դվ՜ժ՜ձզձ ի՜ձ՞ՠ՜ս ձ՜ի՜պ՜ժճսդՠ-

՜կ՝ Գջզ՞ճջ չ՜ջ՟՜յՠպձ Ծՠջՠձռ զ Քջզոպճո, Հճ-

՞ճյ՞՜էոպՠ՜ձ ժզջ՜ժբզձ ՠս զ կզսո ՜կզ ՊՀԵ (1426) 

Յ՜ժճ՝ չ՜ջ՟՜յՠպձ Ղջզկՠռզ իզձ՞ղ՜՝դզ րջ Հ՜կ-

՝՜ջլկ՜ձձ. Ժ(10) յ՜ժ՜ո տ՜ձ աչ՜ջ՟՜յՠպզձ, զ 

վ՜շո Աոպճսթճհ. ՜կբձփ 

3. Պ՜իյ՜ձ՜ժ Ա՝ Յզղ՜պ՜ժ բ Ոչ՜ձձճս Տՠոէՠ՜ձ 

ՠս ՜սՠպ՜ջ՜ձմզ Մՠժձզմո Աջ՜՝ժՠջճս ՠխՠ՜է յզջ՜ժմզ 

Մ՜ջպզջճոզ ճջ՟զ, Կ՜ջ՜յՠպզ բ ՠխ՝րջձ ձճջ՜ Քջզո-

պճոզ, ճջ վճըՠ՜է բ ՜շ Աոպճս՜թ: Ես ՟՜ջլՠ՜է զսջ ճջ-

՟ճսձ՚ Քջզոպճո՜պճսջզձ ՠս կրջձ ձճջ՜ ՠս ի՜կօջբձ 

ձըձնՠռՠէճռձ, ճջ ՠպճսջ հզղ՜պ՜ժ ՜հո ոճսջ՝ կ՜պՠ՜ձո 

զ ՟ճսշձ Սճսջ՝ Կ՜հվճոճս Սճսջ՝ Յ՜ժճ՝՜հ չ՜ձզռձ, զ 

չ՜հՠէճսկձ Թճը՜դ՜ռզ Ասՠպզտ չ՜ջ՟՜յՠպզձփ Ոչ ճտ 

ճջ ժ՜ջ՟՜ոռբ, Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ոռբ. Հ՜հջ կՠջ, 

ճջ հՠջժզձո... դվ՜ժ՜ձձ ՌՃԼ ՠս Է—ձ (1686)փ 
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Ե՟ՠոզ՜ ՌՂԹ — 1650 

ԳՐԻ՛Չ, ԿԱԶՄՈՂ՚ Պ՜խպ՜ո՜ջ ՠջբռփ 
ԹԵՐԹ՚ 239 + 4 (ժջժ. 1, 28, 222 ). մ՞ջճս՜թ՚ 1՜՟, 199՜—

202՝, 235՜՝փ ՊՐԱԿ Ա—ԺԷ×12+Ա—Գ×12 (Ա 11)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ 
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 16,8×12,3փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ 
ՏՈՂ՚ 19փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, 
՜ոպ՜շգ՚ ղՠջպ՜ա՜ջ՟ ՠս ժ՜ջկզջ կՠպ՜տո, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ 
ժ՜ջկզջփ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 1(Ա), կ՜՞՜խ՜դ չՠջնզռփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ճ՜ղճ՛ռ ժ՜կ Մ՜ղպճ՛ռփ Ժ—
ԺԱ ՟՟.փ 1(Բ) չՠջնզռ, ոպ՜ռճս՜թ 1 դՠջդզ գձ՟է՜հձ՜ժզ ի՜պճս-
կզռ ՠս, գձ՟ՠջժ՜հձ՜ժզ ՠաջ՜ի՜պճսկզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, 
՝ճէճջ՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ Բ՜ «/// Ցջճսՠ՜ չՠջ՜ձ՜էճհ ձճ-
ջ՜... Ղճսժ՜ո ՠխՠս լ՜հ///»փ Ոսձզ գձդՠջռճսկձՠջ. Ս՜խկ. ԿԷ 31—
35, Ղճսժ. ԻԴ 49փ 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1ՠ—194՝ Ի Յ՜հպձճսդզսձձ Յճչի՜ձձճս ոջ՝ճհ 

ի՜սջ կՠջ Աձ՟ջբզ ՠջ՜ձՠէճհ ՠյզոժճյճոզ Կՠո՜ջճս 
Կ՜յ՜՟ճչժՠռսճռ. Հ՜կ՜շ՜սպ պՠոճսդզսձ գձ՟ ձկզձ 
ՠս Աջՠդ՜ո ՠյզոժճյճոզ ձկզձ տ՜խ՜տզ 

Տՠո լՠշ. 1161, 79՝—168՝. Յզղ. դջ՞կ./196՝—8՝ 

(«Եո՚ Նՠջոբո ձճս՜ոպո...»)փ Նը՟ջ./1ՠ—3՝փ Գէճսըտ/3՝—6՝փ 

Նՠջ՜թճսդզսձ/7՜—13՜: ՜—ի՝/13՜—196՝: 

Բ. 203՜ — 33՜ [Կ՜դճխզժբ դճսխդտ] 

1. Թխդ. Յ՜ժճ՝՜հ — 203՜—11՜: 

2. Թխդ. Պՠպջճոզ Աշ՜նզձ — 211՜—8՜: 

3. Թխդ. Պՠպջճոզ Եջժջճջ՟ — 218՜—22՞: 

4. Թխդ. Յճչի՜ձձճս Աշ՜նզձ — 222՞—9՜: 

5. Թխդ. Յճի՜ձձճս Եջժջճջ՟ — 229՜—30՜: 

6. Թխդ. Յճի՜ձձճս Եջջճջ՟ — 230՜—1՜: 

7. Թխդ. Յճս՟՜հզ ՠխ՝րջ Յ՜ժճ՝՜հ — 231՜—3՜: 

Յշն՝./ ՠս ՞է./ մզտ: 

Գ. Ախՠջո Եսդ՜խզ — 233՜—4՜փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

234՜ (Գջմզ) Զ՜ձյզպ՜ձ ՞ջզմո հզղՠէ, ՜խ՜մՠկփ 

234՜ (Կ՜ակճխզ) Կ՜ակՠռ՜ս ոճսջ՝ ՞զջտո Տՠոէՠ-

՜ձձ ոջ՝ճհձ Յճի՜ձձճս ՜սՠպ՜ջ՜ձմզձ ՠս ՠջ՜ձՠէզ ՜շ՜-

տՠէճհձ Քջզոպճոզ ՠս Կ՜դճսխզժբտձ գձ՟ ոկզձ, զ տ՜-

խ՜տձ հԵ՟ՠոզ՜հ զ ՟ճսշձ Բ՜ջլջ՜ի՜հՠ՜ռ Սճսջ՝ Աո-

պճս՜թ՜թձզձ, ՌՂԹ (1650) դվզձ, լՠշ՜կ՝ ա՜շ՜թՠ՜է 

ՠս ՜ձ՜ջե՜ձզ՚ ձճս՜ոպ Պ՜խպ՜ո՜ջ ՠջզռզ, ճջ ՜-

ձճս՜կ՝ո ՠկ ՠս ճմ ՞ճջթճչփ Ոչ ոճսջ՝ ի՜ջտ, ՜խ՜մՠկ, 

ալՠա ըճձ՜ջ//(234՝)իճսդՠ՜կ՝ հզղՠէ ա՜ձ՜ջե՜ձո զ 

ոճսջ՝ ՜խօդո լՠջ. ՜կբձփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 7՜, 203՜ Գզջտո Սջ՝ճհ Էնկզ՜թձ՜հ 

՞ջք՜պ՜ձ բ, 1813փ 
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 ՌՃՀԴ — 1725 

ԳՐԻՉ, ՍՏԱՑՈՂ՚ Պՠպջճո ՠջբռփ 
ԹԵՐԹ՚ 247. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—6՝, 235՝—47՝փ ՊՐԱԿ 4×1+Ա—

Ի ×12+3×1փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 16,5 × 10,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ 
կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 16փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ 
ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ղՠջպ՜ա՜ջ՟ ՠս ժ՜յճհպ 
ժպ՜ս, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 23՝փ 
Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջ: Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ՟ՠխզձ, կճըջ՜-
՞ճհձփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձփ ԺԱ—ԺԲ ՟՟.փ 
2(Ա—Բ) + 2(Գ—Դ), ոպ՜ռճս՜թ 2 ՜կ՝ճխն՜ժ՜ձ դՠջդՠջզ գձ՟-
է՜հձ՜ժզ ՠջժպ՜ժճսկզռ ՠս գձ՟ՠջժ՜հձ՜ժզ ՠաջ՜ի՜պճսկզռփ Մ՜-
՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ճսխխ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ Մ՜ձջ՜ձժ՜ջմճսդզսձ՚ 
Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜յճհպ, ՟ՠխզձփ 
Կ՜ջ՟՜է՚ Գ՝—Դ՝. «/// ՠս ճմ ճջճռ գձ՟ [ձկ՜հձ] բզձ... եճխճչճսջ՟ 
՜ոՠզձ. Մզդՠ ///» (Մ՜պդ. ԺԲ 4—23): Բ՝—Ա՝. «/// Սժզա՝ձ Ասՠ-
պ՜ջ՜ձզ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ... դճխՠ՜է աճսշժ՜ձոձ ՞ձ՜ռզձ///» 
(Մ՜ջժ. Ա 1—18)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ դՠդՠս՜ժզ կ՜ղճս՜թ, ՠա-
ջՠջգ՚ տՠջթճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 7՜—231՝ Ի Յ՜հպձճսդզսձձ Յճի՜ձձճս ոջ՝ճհ 

իրջձ կՠջճհ Աձ՟ջբզ ՠջ՜ձՠէճհ ՠյզոժճյճոզ Կՠո՜ջ՜-
ճս Կ՜յ՜՟ճչժ՜ռսճհ. Հ՜կ՜շրպ պՠոճսդզսձ գձ՟ 
ձկզձ ՠս Աջՠդ՜ո ՠյզոժճյճո ձկզձ տ՜խ՜տզ 

Տՠո լՠշ. 1161, 79՝—168՝. Յզղ. դջ՞կ./232՜—3՝փ 

Նը՟ջ./11՜—5՜փ Գէճսըտ/7՜—10՝փ Նՠջ՜թճսդզսձ/15՜—23՜փ  

՜—ի՝/23՝—231՝փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

234՜ 0ջիձճսդզսձ Հօջ..., ճջ ՠպ ժ՜ջճխճսդզսձ 

ձճս՜ոպ ՠս ՜յզժ՜ջ ՜ձ՜ջե՜ձզո, տ՜ձազ հճհե վ՜վ՜կ 

ճսձբզ զ հ՜հոկ ՝ճէճջ՜՞թզ ՠս ճմ ճսոպՠտ ի՜ձ՟զյՠռ՜տ 

չ՜ջե ՠս իկճսպ ՞թ՜՞ջզ, ՜հէ ՜յ՜սզձՠէճչ զ հճհոձ ՜կՠ-

ձ՜հձզ ՠս հճսո՜էճչ ՜շ՜պ ճխճջկճսդզսձ ձճջզձ, ՞ըթ՜՞-

ջՠռզ զ հ՜հո կ՜պՠ՜ձո, ճջ ժճմզ Տՠոէՠ՜ձ կՠժձճսդզսձփ 

Աջ՟, ՜ս՜ջպ ՠխՠս ա՜հո ՞զջտ զ դճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձձ Հ՜-

հճռ ի՜ա՜ջ[ՠջ]ճջ՟զ ի՜ջզսջզ ՠս գոպ հճ՝ՠէՠ՜ձ ի՜կ՜-

ջզ կզ՜ժզ //(234՝) ՠս ՠշ՜ժզ հՠրդձՠջճջ՟զ ՠս ՠջժջճջ-



՟զ(1725) ՜կզ, զոժ գոպ ՜կոՠ՜ձձ իճգպՠկ՝ՠջզ կՠժ, 

լՠշ՜կ՝ ՜ձ՜ջե՜ձզ ՠս կՠխո՜կ՜թ ՠս մձմզձ թ՜շ՜հ` Պՠ-

պջճո ՠսՠդ ՜ձճս՜կ՝ պջճսփ զջզռսճհփ Աջ՟, ճջտ ի՜ձ՟զ-

յզտ զ ոճհձ ՞ջգզ ժ՜ջ՟՜էճչ ՠս ժ՜կ ՜հէ զկձ օ՞պճս-

դՠ՜ձ, հզղՠռբտ աչՠջճյ՞ջՠ՜է ա՜ձ՜ջիՠոպո զ կ՜տջ՜-

վ՜հէ հ՜խօդո լՠջ, ազ ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ զ Քջզոպճոբ 

Աոպճսթճհ կՠջկբ: Բ՜հռ ՜խ՜մՠկ ալՠա, ճչ պՠ՜ջտ զկ ՠս 

ի՜ջտ ՠս թ՜շ՜հ՜ժզռտ զ Տբջ ՠս պՠոճխտ ոճջզձ, ազ դճ-

խճսռճստ զձլ չ՜ոձ ոը՜է՜ձ՜ռո, ճջտ զ հՠջ ոկզձ պՠո՜-

ձզ // (235՜), ՠս չ՜ոձ Աոպճսթճհ ձՠջՠռբտ զկճհո յ՜-

ժ՜ոճսդՠ՜ձո. ո՜ժո ՜ձչ՜ջե ՞թ՜՞ըջճսդՠ՜ձո, տ՜ձազ 

ժ՜ջձ կՠջ ՜հոտ՜ձ բջ, ձ՜ՠս հզղՠռբտ աթձօխոձ կՠջ կզճչ 

Հ՜հջ կՠխ՜հզս ՠս աթձօխոձ լՠջ ի՜կօջբձ ձձնՠռՠէճչտ 

լՠշճչտ, հզղՠ՜է էզձզձ զ հ՜սճսջձ ՜ձՠջՠժզ, ճջ ՜ոբ. Ե-

ժ՜հտ րջիձՠ՜էտ Հրջ զկճհ ե՜շ՜ձ՞[ՠռբտ]. ՜կբձփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 11՜ Յրի՜ձձբո չ՜ջ՟՜յՠպփ 1՜ 

Պՠպջճո չ՜ջ՟՜յՠպփ 1՜ Ոի՜ձփ 
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 ՉԼԳ — 1284 

ԳՐԻՉ՚ Եո՜հզփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Գջզ՞ճջ ՜ջտՠյո. Ս՜ջ՜ջ՜՟ՠ՜ձ 
՞՜ս՜շզփ 

ԹԵՐԹ՚ 194. մ՞ջճս՜թ՚ 1՝—3՝, 83՝, 192՜—4՝փ ՊՐԱԿ՚ 
3×1+Ա ԺԶ×12 (Ա 9, Թ 13, ԺԲ, ԺԶ 11)+3×1փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵ-
ԾՈՒԹԻՒՆ՚ 16×12փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 21փ 
ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜-
շգ՚ դճսխդ, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

 
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 4՜, 145՜փ 

Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜-
՞զջ, կ՜ջ՟՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ՟՜ջմձ՜՞ճհձփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճսձ՜վճըճս՜թփ Կ՜ակզ 
ժ՜ղզձ՚ դՠդՠս՜ժզ կ՜ղճս՜թ, ՠաջՠջգ՚ տՠջթճս՜թ, ձճջճ՞ճս՜թ ԺԸ—
ԺԹ ՟՟.փ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 4՜—143՜ Ի Յ՜հպձճսդզսձձ Յճի՜ձձճս ոջ՝ճ 

ի՜սջ կՠջճ Աձ՟ջբզ ՠջ՜ձՠէճհ ՠյզոժճյճոզ Կՠո՜ջճս 
Կ՜յ՜՟ճչժՠռճռ. Հ՜կ՜շ՜սպ պՠոճսդզսձ գձ՟ ձկզձ 
ՠս Աջՠդ՜ո ՠյզոժճյճո ձկզձ տ՜խ՜տզ 

Տՠո լՠշ. 1161, 79՝—168՝. Յզղ. դջ՞կ. /143՜—4՜փ 

Նը՟ջ. /4՜—6՝փ Գէճսըտ /6՝—8՝փ Նՠջ՜թճսդզսձ /8՝—12՜փ  

՜—ի՝/12՜—143՜փ 

Բ. 145՜—90՝ Տՠոճսդզսձ տձձճսդՠ՜կ՝ ՜խ՜սդզռ 

ոճսջ՝ ՜սՠպ՜ջ՜ձմզձ Յճի՜ձձճս, զ ըձ՟ջճհ Սպՠվ՜-
ձճո չ՜ջ՟՜յՠպզ Յ՜ժճ՝՜հՠռճհ զ պբջ Նՠջոբոբ հ՜-
ղ՜ժՠջպբ զսջ ՠս իճ՞ՠսճջ ճջ՟ՠժբ 

Տՠո լՠշ. 1161, 169՜—207՝. Ն՜ըՠջ՞./145՜—7՝փ 

1/148՜—90՝փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

137՜ Զկՠխ[՜յ՜ջպ] ՞ջզմո` Եո՜զ հզղՠէ ՜խ[՜-

մՠկ]փ 

144՜ (թ՜թժ՜՞զջ) հհ ՜՜ ջպ ղղ ձձ ղղ հկ ՝՝ գո ղկ 

գ՜ ղղ ծծ ՝՜ ծծ ՟՜ հկ ոճ ղղ ջպ ղղ ռշ ՟՜ շշ («Զկՠխ՜-

յ՜ջպո Եո՜զ հզղՠէ ՜խ՜մՠկ»)փ 

190՝ Փ՜ՙշտ...փ Ծջ՜՞ջՠ՜է ՠս զ թ՜հջո ՜ս՜ջպ-

կ՜կ՝ աժ՜ գձժ՜էՠ՜է ՟յջճսդզսձ պՠոճսդՠ՜ձո ո՜ջո՜-

վՠէզ Տՠոէՠ՜ձ ՠս ՜խ՜սդզռ ոջ՝՜ա՜ձ ՠս ՜ոպճս՜թ՜-

՝՜ձ ՜սՠպ՜ջ՜ձմզձ Յճի՜ձճս իջ՜կ՜ձ՜ս ՠջզռո ՠջ՜ձՠ-

՜է ՜շձձ Աոպճսթճհ՚ պբջ Գջզ՞ճջզ ՜ջտՠյզոժճյճոզ 

Ս՜ջ՜ջ՜՟ՠ՜ձ ՞՜ս՜շզ, զ հզղ՜պ[՜ժ] զսջ հՠպ ՜ոպՠ-

՜ռո զ զսջճռձ ձ՜ըձՠ՜ռ՚ պբջ Վ՜ձ՜ժ՜ձզձ ՠս ՜հէճռձ 

՜կՠձՠռճսձ: Ես զ չ՜հՠէճսկձ ՜ջզսձ՜շճս կՠջլ՜սճջ՜ռ ՠս 

ե՜շ՜ձ՞ճջ՟՜ռ զսջճռ՚ պբջ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ ՠս Դ՜սդզ ՠս 

Գջզ՞ճջ չ՜ջ՟՜յՠպզ, ճջ ՠս չ՜ոձ իշմ՜ժՠէզ ՞ճէճհձ 

կ՜ժ՜ձճս՜կ՝ հ՜ղը՜ջիզձ Հջ՜պ՜ջ՜ջժզ, ՜հոզձտձ՚ /// 

(1 ՝՜շ նձնճս՜թ) ՠս կզսո ՜հէ չ՜ջ՟՜յՠպզ` Վ՜իջ՜-

կ՜, ճջ զ ոճռ՜ձբ ոձՠ՜է ՠս ժջդՠ՜է զ կ՜կճսէո ՞ջճռ ՠս 

զ ոճհձ ՜կզ ՠխՠս ժճմճսկձ ոճջ՜ հ՜ոպզծ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠ-

պճսդՠ՜ձ: Ոջտ ՠձ ոճտ՜ ե՜շ՜ձ՞ճջ՟ ՠս ՜դճշ՜յ՜իտ 

Սճսջ՝ Լճսո՜սճջմզձ կՠջ // (190՜) Գջզ՞ճջզ զ ի՜ջ՜ձռ 

հճջ՟զո գձժ՜էՠ՜է աղձճջիո ՜սջիձճսդՠ՜ձ ՠս աԱդճշո: 

Ոջ բ ո՜ ՠջջ՜ժզ ՜ժ՜կ՝տ ա՜ջ՟՜ջՠ՜է հՠշ՜ձլձՠ՜հ Եջ-

ջճջ՟ճսդՠ՜ձձ ՠձ յ՜ջ՞ՠս գձլՠշՠ՜է Տ՜ձո Թճջ՞ճկ՜. 

՜) ի՜պՠ՜էձ կ՜ոձ զ ժՠձ՟՜ձ՜ջ՜ջձ վ՜հպբ ՜ոպճս՜-

թՠ՜ձձ ը՜մբ՚ Նղ՜ձձ Հ՜ռճսձՠ՜ռ, կըՠ՜էձ ՜ջՠ՜կ՝ Աո-

պճսթճհ իջ՜ը՜շձ չպ՜ժ՜ստ, ՝) չզջ՜յձ ՜ձ՟ըձ՟՜զձ՚ 

պՠխզ մ՜ջմ՜ջ՜ձ՜ռ ոճսջ՝ ի՜սջձ կՠջճ էջկ՜կ՝ ԳԺ(13) 

՜կ՜ստ, ճջ բ յ՜պծ՜շ ՠս ՞ճջթ՜ջ՜ձ վջժ՜ժ՜ձ թձըձ-

՟ՠ՜ձ ՠս ձճջճ՞կ՜ձո կՠջճհ: Վ՜ոձ ազ զնկ՜կ՝ ձճջ՜ զ 

ըճջո ՜ձ՟ըձ՟՜զձ չՠջ՜՟՜ոՠ՜ռ ակՠա զ հՠջժզձո ՠս 

հ՜ձէճհո ՝՜ձ՟զձ ՝ձ՜ժՠէ ձկզձ զ ՝՜ձ՟բ կՠխ՜ռ ակՠա ՜-

ա՜պՠ՜ռ ձոՠկ՜ժ՜ձ ՜խն՜կխնզձփ Ես ՞—ձ, պ՜յ՜ձձ 

Նճհՠ՜ձ՚ կ՜հջձ ՠջժջճջ՟ զ ոՠշզ կ՜ջ՟ժճսդՠ՜ձո ի՜ձ-

՞ճսռՠ՜է զ ՝՜ջլջ՜՝էճսջ ՞՜՞՜դձ Մ՜ոՠ՜ռ, ճջ բ էՠ-

՜շձ Ս՜ջ՜ջ՜՟ ՞՜ս՜շզ, ճջ բ ՜շ՜ժ ՜սջզձ՜ժզ, ազ 

ոժզա՝ձ ՝՜ջբյ՜ղպճսդՠ՜ձձ, ճջ բ ճսխխ՜վ՜շ ի՜ս՜պձ, 

՜ոպ բ ոզջճչ ա՜սջ՜ռՠ՜է ՠս ՜ջկ՜պ՜ռՠ՜է, ազ ՝ձ՜ժՠ-

՜էձ հՠջժզձո ՠջժձզռ զ ոկ՜ ՝ձ՜ժՠռ՜ս, ազ ի՜ծՠռ՜ս 

գձ՟ ո՜փ Բ՜հռ ՞ջՠռ՜ս ո՜ զ դզս Հ՜հժ՜ազձո պճսկ՜ջզ 

ՉԼԳ(1284) զ ի՜հջ՜յՠպճսդզսձ պՠ՜շձ Յ՜ժճ՝՜ ՠս զ 

դ՜՞՜սճջճսդզսձ Հ՜հճռ Ղՠսճձզ, ՝՜հռ պզջբջ կզ՜հձ 

ձ՜ի՜ձ՞զձ Կզւէզժճհ //(191՝) ՠս ՜ղը՜ջի՜ժ՜էճսդզսձ 

Աջխ՜սձ ը՜ձզձ հ՜ա՞բձ ձՠպճխ՜ռ, ճջ պզջբջ ոՠշ ՜ա-

՞՜հձճռ ՠս ՜ա՜ձռ. ՜ի՜ջժճս զ չՠջ՜ ՜ձ՜սջբձ ՠս ՜յո-

պ՜կ՝ ՜ա՞՜ռձ կ՜ի[կ]ՠպ՜ժ՜ձ՜ռ ՠս հճհե ՞դ՜թ ՠս 

ըձ՜կ՜թ ՝՜ջՠյ՜ղպ ՜ա՞՜ռ տջզոպճձՠզռ, գձպջՠ՜է զ 



 

Բ՜ձզձ Աոպճսթճհ ՠս ՜սթՠ՜է ղձճջի՜ստ ձճջզձ ՠս ՞՜ս՜-

ա՜ձ ՝՜աժ՜սձ ՜կՠձ՜ա՜սջ գկ՝շձՠ՜է ըճջպ՜ժՠէ ՠս 

կ՜ձջՠէ աըոպ՜ռՠ՜է յ՜ջ՜ձճռ ՜ձիձ՜ա՜ձ՟զռ ՜սջզ-

ձ՜ռ զսջճռփ Ես ՜ջ՟, ՜խ՜մՠկ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ ճհտ ի՜ձ՟զ-

յզտ ՜հոկ կ՜պՠաձ՜՞ջճսդՠ՜ձ, հզղՠոնզտ աչՠջ՜հզղ՜-

պ՜ժՠ՜էո՟, ճջտ ՠձ ոկ՜ ոպ՜ռճխտ ՠս ե՜շ՜ձ՞ճխտ հ՜-

խ՜սդո լՠջփ Ըձ՟ ձճոզձ ՠս ա՜կՠձ՜կՠխ թջզմո՚ Եո՜զ ՠս 

աոզջՠէզ ՠխ՝՜հջո՚ Սպՠվ՜ձճո ոյ՜ո՜սճջ ՝՜ձզ, 

չ՜ոձազ ղ՜պ հճջ՟ճջզմ ՠս կըզդ՜ջ ՞պ՜ս կՠա զ յեպո 

իճ՞ճ ՠս կ՜ջկձճ, ՠս ճջտ հզղբտ՟ զ ՝՜ջզ ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է 

էզնզտ զ Քջզոպճոբ Աոպճսթճհ կՠջճհ, ճջ բ ՜սջիձՠ՜է հ՜-

սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ 

ՅԻԿՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 191՝ (ԺԷ ՟., ձրպջ՞զջ) Ջ՜կ՜էձ բ. ՠո՚ Կ՜ջ՜-

յՠպ ՠյզոժճյճոո Վ՜ջ՜՞ՠռզ ապբջ Յ՜ժճ՝ Ոսշճսձ-

ժ՜ջռզ զձլ գձժՠջ աո՜հ ՜ջ՜ջզ զ կզ՜ոզձ ա՞զջտո ՜-

ս՜ջպՠռզ. ՠո՚ Կ՜ջ[՜յՠպ] // /// ///////// («Լ՜ջ՜յՠպ») 

ժ՜կ՜սձ Աոպճսթճհփ 

144՝ (ԺԷ ՟.) Եջչ՜ձ՟ չ՜ջ՟՜յՠ՛պ Վ՜ձՠռզ թ՜-

շ՜հ Յզոճսոզ Քջզոպճոզփ 

2. 1՜ Եպճս ՞զջըո հզղ՜պ՜ժ զ ՟ճսշձ Սճսջ՝ Թր-

կ՜հզ Աշ՜տՠէճսձ. դվզձ ՌՄԼԹ(1790) ՟ՠժպՠկ՝ՠջ 

ԺԴ(14)—ճսկ, ՟՜ջլՠ՜է հզղբտ ի՜հջ զկ՚ Հ՜հջ՜յՠպ, իր-

ջՠխ՝ճջտ՜ձձ ՠս ճջ՟զտ զկ՚ Գջզ՞ճջ ՠս Ղճսժ՜ո, ճջ հզղզ 

կզ՜հձ՝ՠջ՜ձ. Ոխճջկզ ՜ոբփ 

3. 1՜ Գջտ՜պ՜ձ ՞զջտ բփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 193՜ Եպճս ՞զջո: 
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 ԺԸ — XVIII 

ԳՐԻՉ՚ Մժջպզմ Մ՜է՜ափ 
ԹԵՐԹ՚ 169. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜՝, 2՝, 70՝, 168՜—9՝փ ՊՐԱԿ Ա—

ԺԵ×12 (Ա, ԺԵ 8, Գ 10, ԺԳ 11)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 
15,4×10,3փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 19փ ԿԱԶՄ՚ 
՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ժ՜ջ-
կզջ կՠպ՜տոփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 8՝, 145՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ժՠձ՟՜ձ՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜-
՞զջ, ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպ, ժ՜ձ՜մփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճսփ Թ—Ժ 
՟՟.փ 2(Ա—Բ) + 2(Գ—Դ), ոպ՜ռճս՜թ 1 դՠջդզ գձ՟ՠջժ՜հձ՜ժզ, 
գձ՟է՜հձ՜ժզ ի՜պճսկզռ ՠս ՠջժպ՜ժճսկզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, 
՝ճէճջ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ Ա՝—Բ՜—Ա՜—Բ՝, Գ՝—
Դ՜—Դ՝—Գ՜ «/// Յճչի՜ձձՠո աճջ՟զոձ Զՠ՝ՠ՟ՠ՜հ, ճջ ՠզձ... 
վ՜ջզո՜ռզտձ ՠս ՜սջզձ՜ռձ չ՜ջ՟՜յՠպտ///» (Ե 10—17)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ժ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ դՠդՠս՜ժզ կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 3՜—165՝ Ի Յ՜հպձճսդզսձձ Յճի՜ձձճս ոջ՝ճհ 

ի՜սջձ կՠջճհ Աձ՟ջբզ ՠջ՜ձՠէճհ ՠյզոժճյճոզ Կՠո՜-

ջճս Կ՜յ՜՟ճչժ՜ռճհ. Հ՜կ՜շ՜սպ պՠոճսդզսձ գձ՟ 
ձկզձ ՠս Աջՠդ՜ո ՠյզոժճյճո [ ձկզձ տ՜խ՜տզ] 

Տՠո լՠշ. 1161, 79՝—168՝. Յզղ. դջ՞կ./165՝—7՝փ 

Նը՟ջ./3՜—5՝փ Գէճսըտ/5՝—8՝փ Նՠջ՜թճսդզսձ/8՝—14՝փ ՜—

ի՝/14՝—165՝փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

63՜ ԶՄժջպզմո հզղՠ՜հփ 

167՝ Զ՞ցճխո՚ Մժջպզմ Մ՜է՜աո, հզղՠռբտ զ Քջզո-

պճոփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 3՝ Գզջտո Սճսջ՝ Էնկզ՜թձ՜հ բփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 2՜ Յզոճսո Ոջ՟զ Հ՜սջ Մզ՜թզձ 

Ես ծ՜շ՜՞՜հդ ժՠջյ՜ջ[՜ձ]զձ. 

Ծըձճսձ՟ ՜ձծ՜շ ոժա՝ձ՜պյզձ՚ 

Աձի՜պ՜՝՜ջ տճսկ բ՜ժռզձ, 

Յճջկբ ՠխՠ՜էտո ձՠջ՞ճջթզձփ 

1՜ Ահո՜սջ ՜ձծ՜շ էճսոճհձ թ՜՞ճսկձփ Յզոճսոզ 

Քջզոպճոզ ձճս՜ոպ թ՜շ՜հփ Սջ՝՜ա՜ձ ՠս պզՠաՠջ՜էճհո 

ժ՜դճխզժճոզ ՜ո՜ռՠ՜էփ 

1424 
Ժ Ո Ղ Ո Վ Ա Ծ Ո Յ  

Ղրձՠ՜հ ՌԿԹ — 1620 

ԳՐԻՉ՚ Պ՜խղզ ՟յզջ (4՜—194՜), Յճչի՜ձձբո չջ՟. 
(195՜—33՝)փ 

 

ԹԵՐԹ՚ 336. մ՞ջճս՜թ՚ 145՝, 324՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԺԶ×12 (Ժ 11, 
ԺԶ 13)+Ա—Ը×12 (Ա 11, Զ 10)+Ա—Դ×12 (Ա 10, Բ 13)փ ՆԻՒԹ՚ 
դճսխդ, էճսո՜՞թՠջճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 14,8×10,2փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜-
ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 19—23 (ը՜շձ)փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟, 
ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ՟ջճղկ՜-
ա՜ջ՟ ժպ՜ս, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — (հճսձ՜ջբձ) 2 + 2, 

Յ՜հոկ՜սճսջտ (վՠպջ. Ա ժՠո): ԺԳ—ԺԴ ՟., կ՜՞՜խ՜դփ Տճխ` 38. 

պՠՙո R. V. Chétanian, Catalogue des Fragments et Manuscrits 

Grecs du Matenadaran d’ Erevan, p. 70փ 
ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ կ՜ղճս-

՜թ, դզժճսձտգ՚ ձճջճ՞ճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  



Ա. 3՜՝ (Ոպ՜ձ՜սճջ ՠջ՞զթ՜ժ՜ձ՚ Ա—Ծ) — Աձ-

լզձտ ՜ոՠկ ի՜՞ձՠջ՞՜ժ՜ձ / Սպճջ՜՟՜ո պ՜շձ բ ա՜-

ձ՜ա՜ձ... 

Բ. 4՜—145՜ Ի Յ՜հպձճսդզսձձ Յճի՜ձճս ոջ՝ճհ 

ի՜սջ կՠջճհ Աձ՟ջբզ ՠջ՜ձՠէճհ ՠյզոժճյճոզ Կՠո՜ջճս 
Կ՜յ՜՟ճչժՠռճռ. Հ՜կ՜շ՜սպ պՠոճսդզսձ գձ՟ ձկզձ 
ՠս Աջՠդ՜ո ՠյզոժճյճո ձկզձ տ՜խ՜տզ 

Տՠո լՠշ. 1161, 79՝—168՝. Յզղ. դջ՞կ. /143՝—4՜փ 

Նը՟ջ. /4՜—6՝փ Գէճսըտ /6՝—9՜փ Նՠջ՜թճսդզսձ/9՜—13՝փ 

՜—ի՝/13՝—143՝փ 

Գ. 146՜—93՜ Տՠոճսդզսձ տձձճսդՠ՜կ՝ ՜խ՜սդզռ 

ոճսջ՝ ՜սՠպ՜ջ՜ձմզձ Յճի՜ձճս զ ըձ՟ջճհո Սպՠվ՜-
ձճո չ՜ջ՟՜յՠպզ Յ՜ժճ՝ՠռսճհ զ պբջ Նՠջոեոբ հ՜ղ՜-

ժՠջպբ զսջ ՠս իճ՞ՠսճջ ճջ՟ՠժբ զսջփ Աս՞ձՠ՜ Հճ՞զ 
Սճսջ՝ Աոպճս՜թ 

Տՠո լՠշ. 1161, 169՜—207՝. Ն՜ըՠջ՞./146՜—8՝փ 

1/148՝—93՜փ Յզղ. իՠխ. /193՜—4՜փ 

Դ. 195՜—250՜ [Բ՜ձտ ա՜ձ՜ա՜ձտ] 

1. 195՜—201՝ Փ՜շտ, ճջ զձմ զ ըճջ՜ձբձ ՠս ՜հ-

էճռ ՜ձհ՜հպզռ — Աձժճս՜թ ի՜ձ՜թ... Ք՜ձտ՜ջձ ՠս պ՜-

խ՜ձ՟ ԵՌ (5000) ՟՜իՠժ՜ձ բ... 

2. 202՜—7՝ Եսդձ ՞էճսը ՞ջճռո, ճջ ժճմզ Բ՜շ-

՞զջտ, աճջ ՜հեկ կՠժձբ ակձ՜ռճս՜թձ — Աշ՜ձռՠ՜է — 

ըՠէ՜՞՜ջՠ՜է... Քճսոպզժ՚ տ՜ղզժ. ՠս Քջզոպճոզ վ՜շտ 

հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ 

3. 208՜ Աշ՜նձճջ՟տ Հշճկ՜հ ՜դճշճհձ — Աշ՜-

նզձ Պՠպջճո ՜շ՜տՠ՜էձ Քջզոպճոզ... Սզխճսՠոպճո 

կզձմՠս զ ոճսջ՝ձ Գջզ՞ճջ Լճսո՜սճջզմձ կՠջփ 

4. 208՝—43՝ Բ՜շ բ Հ՜հճռ էՠաւբ յ՜ջա ՠս 

հոպ՜ժ — Աոպճս՜թ՚ ՜ջ՜ջզ ժ՜կ ՜ձպՠո... Քոՠոպ՚ մ՜վ 

բ ժղզշ ՜ձճսձփ 

5. 244՜—6՝ [Աձճս՜ձտ տ՜խ՜տ՜ռ] — Ասՠպՠ՜ռ 

ՠջժզջձ` Եջճսո՜խբկ բ... Քՠջոճձ՚ Խ՜մզէ Րշ՜իկ՜ձ բ Ե-

ջճսո՜խեկ՜հ տճչձփ 

6. 247՜—9՝ Ի պբջ Սպՠվ՜ձճոբ ՞զպձ՜ժ՜ձ տ՜-

ի՜ձ՜հբ ՜ո՜ռՠ՜է Ս՜ժ՜ս ճպ՜ձ՜սճջո հ՜խ՜՞ո ղ՜-
ջ՜ժ՜ձ՜ռ, դբ հճսկկբ ՠձ ՠջ՞ՠ՜է — Ոջտ աթճջ՜ձո իճ-

՞ճհձ ՜ջ՝զձ / Ըաղ՜ջ՜ժ՜ձըձ ճ՞ՠ՜է ՞ջՠռզձ... 

7. 250՜ [Ց՜ձժ ՜ղը՜ջի՜՞ջ՜ժ՜ձ ՜ձճս՜ձռ] — 

Գր՞՜ռզժ՚ Շ՜տզ բ, Աջռ՜ը՚ Խ՜մբձտ բ... Ավջզժբ՚ Փզս-

ձզժ բփ 

Ե. 250՝—80՜ [Բ՜ձտ վզէզոճվ՜հ՜ժ՜ձտ] 

1. 250՝—2՜ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձճսդզսձ Մՠժձճսդՠ՜ձռ 

Պճջվզսջզ — Հ՜ձ՟ՠջլՠ՜էտ ի՜ձ՟ՠջլ՜վ ոժզա՝ձ ՜շ-

ձՠէ... 

2. 252՝—4՜ Նՠջ՜թճսդզսձ Պճջվզսջզ — Կ՜ջկ ճս-

ոճսկձ՜ժ՜ձզձ ՜հո բ ձ՜ը՚ տՠջ՜ժ՜ձճսդզսձ, ՠջժջճջ՟՚ 

ծ՜ջպ՜ո՜ձճսդզսձ... ՠս ՜հո ժ՜ջծ՜շօպ՜՝՜ջ. ՝՜ս էզ-

ռզփ 

3. 245՜—5՝ Սպճջճ՞ճսդզսձ Աջզոպճպբէզ — Գճ-

հ՜ռճսդզսձ, ճջ՜ժ, տ՜ձ՜ժ... ՞պռՠո զ Մՠժձճսդզսձո 

՞ջճռձ Աջզոպճպեէզփ 

4. 255՝—6՝ Վՠջէճսթ՜ժ՜ձբձ զ ՞ջճռձ Աջզոպճ-

պբէզ — Աոբ զկ՜ոպ՜ոբջո, դբ. Չճջտ ՞ճձ պջ՜կ՜՝՜ձ՜-

ժ՜ձ իձ՜ջտ... ՝՜ե՜ձ՜ժ՜ձ իձ՜ջո ճմզձմ յ՜ձ՜լճռզ 

յ՜ըմՠէփ 

5. 256՝—8՜ Ի Ս՜իկ՜ձ ՞ջճռձ, ճջ ժճմզ Լօ՞զտ՜ 

— Ոջտ կզ ՜ձ՞՜կ զկ՜ո՜ոզջճսդՠ՜ձ... ՠս ա՜հէոձ ՞պ՜-

ձՠո զ ՞զջո Աջզոպճպեէզփ 

6. 258՜—9՝ Ի ՝՜ձզռ Պխ՜պճձզ հԷ՜ժ՜ռ ՞ջճռ 

— Գզպՠէզ բ գոպ ժ՜ձճձ՜ռ զկ՜ոպ՜ոզջ՜ռ... զ ՝ճսձձ 

գձդ՜ոնզտ կՠժձճսդզսձոձփ 

7. 259՝—80՜ Ս՜իկ՜ձտ զկ՜ոպ՜ոզջզձ Դ՜սդ՜հ 

զ՝ջ ի՜ջռկ՜կ՝ — Զզ՛ձմ Աոպճս՜թ: [Պ՜պ՜ոը՜ձզ.] 

Աոպճս՜թ չոՠկ՜ժ՜ձ ՠս զձտձ՜՝ճսձ ՞ճհճսդզսձ... ՠս կճ-

շ՜ռճսկձ բ կ՜ջ՟ժ՜հզձ իճ՞սճռոփ 

Զ. 280՜—1՝ [Թ՜՞՜սճջտ Հ՜հճռ ՠս Հշճկճռ] 

1. 280՜՝ Թ՜՞՜սճջտ Հ՜հճռ զ Նճհբ՚ ձ՜ըձճհձ 

կՠջճհ, ճջ բ պ՜ոձՠջճջ՟ Ա՟՜կ՜հ զ ձկ՜ձբ ոՠջՠ՜է ՜-
ա՞տ ՝՜ակ՜ռ՜ձ ՠս ՠխՠձ ՜շ՜նզձպտձ Հ՜հճռ — Յ՜-

՝ՠդ, Գ՜կՠջ, Թզջ՜ո... Խրոջճչ, Աջպ՜ղզջ, Սժ՜հճջ-

՟զփ 

2. 280՝—1՝ Հճշճկճռ դ՜՞՜սճջտ — Գ՜հզճո, Յճս-

էզճո ՜շ՜նզձ դ՜՞՜սճջտ Հճշճկճռ... Յճջկա՟՜ձ ՜ջ-

տ՜հզռ ՜ջտ՜հզփ 

Է. 281՝—6՜ Դ՜ջլՠ՜է ՜հէ ՝՜շտ զ հճսձ՜ժ՜ձբձ 

՜շ կՠջո հ՜հպձՠ՜է — Աշ՜ռճսդզսձ՚ հ՜հպ՜ջ՜ջճսդզսձ 

... Քրխ՜ոճս՚ աՠէ թ՜թժՠէ: Քջզոպճո՚ րթՠ՜էփ 

Ը. 286՝—7՝ Հ՜հջ՜յՠպտ Հ՜հճռ ժ՜ջ՞՜ս — Տբջ 

ոճսջ՝ Գջզ՞ճջ ՜շ՜նզձ ժ՜դճսխզժճո ՠս Լճսո՜սճջզմ 

Հ՜հճռ ՜կո Լ (30)... պբջ Թճջճո ՜կո Ը(8) Յ դվզձ ՊԼԷ 

(1388)փ 

Հ՜նճջ՟ կզ՜սճջզռ ՜շ՜ն իՠպՠսՠ՜էգ (՞ջմզռ)` «Թչզձ 

Յ(851) Ն՜ձ՜ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ Աոճջզ կՠժձՠ՜ռ աԱսՠպ՜ջ՜ձձ 

Յճի՜ձձճս զ ըձ՟ջճհ Հ՜հճռ զղը՜ձզձ՚ չժ՜հզձ Քջզոպճոզ Սկ-

պ՜պ՜հփ Ջջ՜՟՜ջլձ Հ՜խ՝՜պ՜ ղզձՠռ՜ս»փ 

Թ. 287՝ [Ադճշ Եջճսո՜խբկ՜հ] — Աշ՜նզձ ՠյզո-

ժճյճո պբջ Աժճ՝ճո Եխ՝՜հջ Տՠ՜շձ... ԼԻԲ(32) պբջ 

Եջկ՜ձզճձփ 
Ժ. 288՜—309՜ Յ՜խ՜՞ո տՠջ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ — 

Քՠջ՜ժ՜ձճսդզսձ բ իկպճսդզսձ, ճջտ զ տՠջդճխ՜ռ ՠս զ 

ղ՜ջ՜՞ջ՜ռ...  

ԺԱ. 309՜—10՜ Մճչոբոզ Խճջՠձ՜ռու Բ՜ձ զկ-

՜ոպճսդՠ՜ձ — Աոպճս՜թ ըճջիջ՟ճչ ՠս զկ՜ոպճսդՠ-

՜կ՝ ի՜ոպ՜պՠռ՜ս կ՜ջ՟ժ՜հզձո պՠո՜ժ...  

ԺԲ. 311՜—24՜ [Գջզ՞ճջզ Նզսո՜ռսճհ] Յ՜խ՜՞ո 

՝ձճսդզսձ կ՜ջ՟ճհձ ժ՜ակճսդՠ՜ձ — Ի մճջզռ ՞ճհ՜ռՠ՜է 

՜ոզ կ՜ջ՟... ՜հոյբո ՠս զ ռ՜ձժճսդզսձ ՠս իՠղպճսդզս-

ձոձ կ՜ջկձճհձ. ՜կբձփ 



 

ԺԳ. 325՜—32՜ [Ա՝ճսո՜հզ՟՜հ Յ՜խ՜՞ո ժ՜ա-

կճսդՠ՜ձ կ՜ջ՟ճհձ ՠս ՞ճհ՜ռճսդՠ՜ձ ՜կՠձ՜հձ ՜ձ՟՜-
կճռ կ՜ջկձճհձ. ժ՜կրտձ Աոպճսթճհ] 

Տՠո լՠշ. 464, 56՜—72՝. Ն՜ըՠջ՞. ՜—ա/մզտփ 

բ/325՜՝ (ոժ. դ՜վճս՜թ. «/// ՠս ազսջ նճսջձ տ՜խռջ ՜ջ՜ջ, ճջ 

ա՜կՠձ՜հձ զջ՜ռ ի՜կ ՜շձճս...»)փ գ/325՝—6՜փ դ/327՝—8՝փ 

ե/326՝—7՝փ ե՜/մզտփ ե՝/328՝—9՜փ ե՞/329՜՝փ ե՟/329՝—

30՜փ եՠ/330՜՝փ եա/330՝—1՝փ եբ/331՝—2՜փ եգ—եդ/մզտփ 

ԺԴ. 332՝—5՜ [Մ՜ձճսձտ] 

1. 332՝ Վ՜ոձ ՜մ՜ռ՜սզ — Եջ՜ձՠէզձ Փճպզձ՜հ 

ըձ՟ջՠ՜ռ հԱոպճսթճհ ՠս ՜ոբ Տբջ Աոպճս՜թ... 

2. 332՝ Յզղՠ՜հ աոճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թզձձ ՠս աոճսջ՝ 

Յճչի՜ձձբո Մժջպզմձ ՠս աՅճի՜ձձբո ՜սՠպ՜ջ՜ձզմձ ՠս 

ոճսջ՝ Սպՠվ՜ձձճոձ, ճջ վջժզո հրպ՜ջ՜ժ՜ձ ը՜շձ՜-

ժճսդՠձբ... 

3. 332՝ Մ՜ջ՟ճհ ՞էճսըձ, ճջ ըճռ էզձզ — Դճս ՜շ 

ախ՜ջ՜հ յրհ՜ձ ռ՜ձբ ըճռզձ չջ՜, ՜յ՜հ տզմ ռ՜ձբ 

ըզոպ ժճս մ՜վբ, վճջլ՜թ բ (՜հոտ՜ձ)փ 

4. 333՜ Մ՜ջ՟ձ, ճջ կ՜ջկձզ տ՜կզ ճսձՠձ՜հ — 

Դճս ՜շ կՠժ ի՜չժզդ կզ... 

5. 333՜ Մ՜ջ՟ձ, ճջ չ՜ըՠձ՜հ, ճջ կ՜ջ՟ճսդզսձ 

ՠջդ՜հ — Խ(40) ի՜չժդզձ ոՠջկձ ՜շձճս ՜ձրդճսռ ըկբ 

(՜հոտ՜ձ)փ 

6. 333՜ Գզջ չ՜ոձ խճսէուձծզձ — Յ՜կտ՜ջ, հ՜կ-

՝՜ջ, զ՜ջոճս՜ջ, ՟ՠ՞՜ջ... 

7. 333՜՝ Եդբ ժ՜կզո ՞զպՠէ, դբ ժզձ կզ պխ՜հ 

՝ՠջբ դբ ՜խնզժ — Կ՜է ա՜ձճսձ աիրջձ ՠս ակրջձ... 

8. 333՝ [Բձճսդզսձտ ժՠձ՟՜ձ՜ժՠջյզռ] — Խճհձ, 

Աշզսթձ, Ախՠխձ՜սճջձ ՝ձճսդզսձ իճսջ բ... 

9. 333՝ Վ՜ոձ գձթ՜հկ՜ձ Լճսոձզ, դբ պզսձ բ, դբ 

՞զղՠջ — Եդբ ժզջ՜ժզ բ գձթ՜հճսկձ Լճսոձզձ զ պզսձ բ... 

10. 334՜ [Վ՜ոձ Աջՠ՞՜ժ՜ձ (՜խզսո՜ժ)] — Ա-

կզոտ Հշճկ՜հՠռճռ. Կՠձ՟՜ձ՜ժՠջյ, Գրպզտ Աջՠ՞՜-

ժ՜ձ... 

11. 334՝ [Վ՜ոձ ժՠձ՟՜ձ՜ժՠջյզռ ՠս ՞ճջթճռ 

կ՜ջ՟ժ՜ձ] — ԶԼճսոզձձ զ Ցճսէձ, Եժ՜սճջձ ՠս զ Ջջիճոձ. 

Տՠո ՜խ չ՜ծ՜շ ՜շձՠո, ղ՜իզո... 

12. 334՝ Մ՜ջ՟ճսձ վճջձ, ճջ ծզծզ ժՠձ՜հ — Դճս 

՜շ տզմ կզ կզո ըճջճչբ... 

13. 334՝ Մ՜ջ՟ճհ ՜մտձ ճջ դճա էզձզ ՠս ժ՜կ ոյզ-

պ՜ժ ժՠձ՜հ... 

ԺԵ. 335՝—6՝ Վ՜ջտ Պՠխՠձզճոզ ... — Տՠո՜տ թՠջ 

կզ Պՠխՠձզճո ՜ձճսձ՚ ՜ջճսՠոպզս ՟՜ջ՝զձ... ազ կզ զ՝-

ջՠս հ՜՞ՠոռզո /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

332՜ Գջՠռ՜ս ո՜ժ՜ս ՞զջո լՠշ՜կ՝ Յճի՜ձձբո 

չ՜ջ՟՜յՠպզ, դվզձ ՌԿԹ (1620) կ՜հզոզ Լ (30) զ տ՜-

խ՜տձ Ղրձՠ՜հ հ՜սճսջ ՠջՠտղ՜՝դզփ 

1425 
Ժ Ո Ղ Ո Վ Ա Ծ Ո Յ  

Էնկզ՜թզձ ՌՃԼԹ — 1690 

ԳՐԻՉ՚ Գջզ՞ճջ Եջՠս՜ձռզ (1՞—129՝): Յճչ՜ո՜վ ՜՝խհ. 
(133՜—231՜)փ ՍՏԱՑՈՂ՚ Յճչ՜ո՜վ Կ՜ջ՝ՠռզ (Ա), Յճչ՜ո՜վ 
չջ՟. (Բ՚ ՞ջզմգ)փ 

ԹԵՐԹ՚ 240+1 (ժջժ. 1). մ՞ջճս՜թ՚ 1՜՝, 130՜—2՜, 202՜—
3՝, 211՝—4՝, 221՝—6՝, 231՝—8՝, 239՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԺԱ×12+ 
Ա—Թ×12 (Է 11, Թ 13)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 14,8×10փ 
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 18—19 (ը՜շձ)փ 
ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, 
՜ոպ՜շգ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժպ՜ս, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ ՊԱՀ-
ՊԱՆԱԿ 2, կ՜՞՜խ՜դ ոժա՝զռփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 6՜փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 1՞, 133՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜-
ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպ, 
ժ՜ձ՜մ, ՟ՠխզձփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. պՠխ—պՠխ ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջփ Կ՜ակզ 
ժ՜ղզձ՚ կ՜ղճս՜թ, տՠջթճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1՞—129՝ Յ՜հպձճսդզսձ Յճի՜ձձճս ոջ՝ճհ իրջձ 

կՠջճհ Աձ՟ջբզ ՠջ՜ձՠէճհ ՠյզոժճյճոզ Կՠո՜ջճս Կ՜-
յ՜՟ճչժ՜ռսճհ. Հ՜կ՜շրպ պՠոճսդզսձ գձ՟ ձկզձ ՠս 
Աջՠդ՜ո ՠյզոժճյճոձ ձկզձ [տ՜խ՜տզ] 

Տՠո լՠշ. 1161, 79՝—168՝. Յզղ. դջ՞կ./128՜—9՝. 

Նը՟ջ./1՞—3՜փ Գէճսըտ/2՜—8՝փ Նՠջ՜թճսդզսձ/5՝—10՜փ ՜—

ի՝/10՜—129՝փ 

Բ. 129՝—230՝ [Բ՜ձտ ա՜ձ՜ա՜ձտ] 

1. 129՝ Աձճս՜ձտ ՠս ՝՜շտ Ահէ՜ժՠջյճսդՠ՜ձ 

՞ջճռո — Հջՠղպ՜ժ, կ՜ջ՟... զ՝ջՠս ՝՜աճսկտ: 

Բՠջչ՜թ 31 ՝՜շ զջՠձռ թ՜թժ՜՞ջՠջճչ: 

2. 133՜—92՜ [Ն՜ը՜՟ջճսդզսձտ ՜ոպճս՜թ՜-

ղճսձմ ՞ջճհ] 
3. 192՜—3՝ Ժճխճչ՜թճս ՝՜ձտ — Խ՜սոՠռ՜ս Աո-

պճս՜թ գձ՟ Ա՟՜կ՜ Է(7), գձ՟ Կ՜հՠձզ Դ(4)... 

4. 193՝—6՜ Աձճս՜ձտ իՠջլճս՜թճխ՜ռձ ՝ճչ՜ձ-

՟՜ժ — Աջ՟, ՜շ՜նզձ իՠջլճս՜թճխտ իՠդ՜ձճո՜ռ... 

5. 196՜—200՝ Հ՜ջռ. Ո՛չ ճչ բ ՜ջ՜ջՠ՜է աէճսթ-

կճսձո ՠս ատ՜խճս՜թճս Աոպճս՜թ՜ղճսձմ ՞ջճռ. Պ՜պ՜ո-

ը՜ձզ. Թվզձ ՊԼԲ /1383) Գջզ՞ճջ Տ՜դՠս՜ռզձ ՜ջ՜ջ Ա-

ջզոպճպՠէզ ՞ջճռ Լճսթկճսձտ... ՊԻԹ (1400) Գջզ՞ճջ 

Տ՜դՠս՜ռզձ՚ Պ՜ջ՜յկ՜ձռ Լճսթկճսձտձ. ՜կբձփ 



6. 201՜՝ Վ՜ոձ ՜ձճս՜ձռ ՜շ՜տՠէճռձ — Վ՜ոձ 

բ՛ջ վճըբ ա՜ձճս՜ձո ձճջռ՜... Թ՜՟բճո՚ Յճս՟՜ Յ՜ժճ-

՝ՠ՜ձ ՜ոբ, ճջ Յճջկզ բփ Զզ դբ (՜ձ՜ս՜ջպ)փ 

7. 204՜—11՜ Ս՜ժո Ա՝ջ՜ի՜կճս — Լճս՜հտ ՜շ՜-

տՠէ՜ժ՜ձ գձդՠջռճս՜թճհձ... ՜հոտ՜ձ ՞ջՠռզ ՠս չծ՜-

ջՠռզփ 

8. 215՜—21՜ Զգձդՠջռճս՜թո ճջտ հՠժՠխՠռզո 

ճսխխ՜վ՜շ՜ռ ժ՜ջ՞ՠ՜է զ ոճսջ՝ ՜շ՜տՠէճռձ գձ՟ 
ձկզձ ՠս Մՠժձճսդզսձ Թ բ Ժ—ո՜ձռ գձդՠջռճս՜թճռ, ճջ 
զ Հզյճխզպ՜հ ՠս զ Նՠտպ՜շՠ՜հ ՠս Յճի՜ձձճս Ոոժե-

՝ՠջ՜ձբ ՠս ՜հէճռ ոճսջ՝ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ ՜ո՜ռՠ՜է 
Վ՜ոձ Յ՜հպձճսդՠ՜ձ ՠս Ծձըձ՟ՠ՜ձձ Տՠ՜շձ ՠս Հ՜-

ս՜պճհ ի՜ոպ՜պճսդՠ՜ձ գձ՟՟ՠկ ՠջժ՜՝ձ՜ժ՜ռձ 
չժ՜հճսդզսձ Տՠ՜շձՠխ՝րջձ ՠս Կզսջխզ Եջճսո՜խՠկ՜հ 
ոճսջ՝ ի՜հջ՜յՠպզձ — Յճջե՜կ ժ՜կզռզ ղզձճս՜թո, ճտ 

ի՜ոպ՜պՠէ... ՜ջ՟ զ դխդտզ զ ԻԲ կզձմ զ Նզո՜սձփ 

9. 227՜—30՝ Վ՜ոձ ՠջժճպ՜ո՜ձ ՜ոպզծ՜ձ՜ռ 

— Նղ՜ձ կՠթ ՠջՠսՠռ՜ս հՠջժզձո... ՟ջճսձտ ձճջ՜, ճջյբո 

՜ոբ Տՠոզէձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

129՝ Գթ՜՞ջՠռ՜ս զ դճս՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ ՌՃԼԸ 

(1689) զ ՟ջ՜ձձ Սճսջ՝ Էնկզ՜թձզ, զ չ՜հՠէճսկձ Յճչ՜-

ո՜վ՜հ ջ՜՝ճսձսճհ Կ՜ջ՝ՠռսճհ, լՠշ՜կ՝ հճ՞ձ՜կՠխ 

Գջզ՞ճջզ Եջՠս՜ձռսճհփ 

155՝ Վ՜ոձ Աոպճսթճհ ակՠխրտ կ՜թՠ՜է` Յճչ՜-

ո՜վ ՜ձճս՜կ՝ ՠսՠդ ՜՝ՠխ՜հո հզղՠէ, հճջո հզղբտ հզղՠ՜է 

էզնզտփ Գջՠռ՜ս դվզձ ՌՃԼԸ(1689), գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Մՠթզ 

Ադճշճհո Էնկզ՜թձզ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ պՠ՜շձ Եխզ՜-

ա՜ջճս, կ՜ջպ ՜կոճհ Ը(8) ՞ջՠռ՜սփ 

167՝ Աջ՟, ՠո՚ ձճս՜ոպ թ՜շ՜ Յճչ՜ո՜վ 

՜ձճս՜կ՝ կզ՜հձ ՜՝ՠխ՜հո, ՜խ՜մՠկ, ՜ձկՠխ՜՟զջ էՠ-

ջճստ, ազ ՜ձչ՜ջե ՠկ հճհե ՠս ժ՜խ՜կ՜ջձ ըզոպ ՜ձհ՜նճ-

խ՜ժ ՠս ՠսո չ՜ոձ զկ ՞ջՠռզ. Աոպճսթճհ ոզջճսձ կզ ՟՜-

պբտ, ՜հէ Ոխճջկզո պճստ ՠս լՠա կ՜ոձփ 

196՜ Ոՙչ ոյ՜ո՜սճջտ Բ՜ձզձ Աոպճսթճհ ազկ` 

աՅճչ՜ո՜վ ՜ձզկ՜ոպ ակՠխօտ կՠշՠ՜էո ճ՞ճչ, հզղՠէ ՜-

խ՜մՠկ զ ոբջձ Քջզոպճոզփ 

130՝ Աս՜ջպՠռ՜ս դճսզձ ՌՃԼԹ(1690), գձ՟ իճչ՜-

ձՠ՜ս Մՠթզ Ադճշճհո Էնկզ՜թձզ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ 

պՠ՜շձ Եխզ՜ա՜ջճս, կ՜ջպ ՜կոճհ Ը(8) ՞ջՠռ՜սփ 

230՝ Աս՜ջպՠռ՜ս դճսզձ ՌՃԼԹ (1690) վՠպջչ՜ջզ 

Է (7) զ ՟ջ՜ձ Սջ՝ճհ ՠս Մՠթզ Ադճշճհ Էնկզ՜թձ՜հ, զ 

չ՜հՠէճսկձ ձճս՜ոպ ՜կՠձզռ՚ Յճչ՜ո՜վ ՝՜ձզ ոյ՜ո՜-

սճջզ, ճջ զ ոճհձ ՜կոճհ Զ (6) ՜շզձտ զղը՜ձճսդզսձ Պՠ-

պջճո չ՜ջ՟՜յՠպ, Գջզ՞ճջ չ՜ջ՟՜յՠպ ՠս ՠո` ձճս՜ոպ 

թ՜շ՜հ ՜կՠձզռ, հզղՠռբտ հ՜խրդո ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ 

ճխճջկճսդՠ՜ձ ե՜կճս Տՠ՜շձ. ՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

291՜ Ի դճս՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ ՌՃԽԲ (1693)—զձ տ՜-

ի՜ձ՜հ ՜սջիձՠռզ աիճ՞զ՜թզձ ա՜ս՜ժձ զկ՚ աԳջզ՞ճջձ, 

ճջ ՠխՠս պբջ Գջզ՞ճջ, ձճհՠկ՝ՠջ ՜կոճհ ԻԶ (26) հ՜սճսջ 

ժզջ՜ժբզ, ճջ բ կճսպձ Յզոձ՜ժ՜կպզփ Յճչ՜ո՜վ չ՜ջ-

՟՜յՠպզ կՠխ՜յ՜ջպ թ՜շ՜հ` Գջզ՞ճջ ՜ձճս՜կ՝ կզ՜հձ 

՜՝ՠխ՜հփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 239՜ Աի՜, ՜ոբ վ՜հպ, իճսջ ՠս ոճսջ, 

ճնը՜ջձ ճ՛սջ բ (Հկկպ. Ծձձ՟. ԻԲ 7)փ 
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ԹԵՐԹ՚ 174փ ՊՐԱԿ՚ ԺԱ—ԻԷ×12 (ԺԱ 9, ԺԲ, եԵ, ԺԶ, ԺԸ, ԻԲ, 
ԻԷ 10, ԺԳ, ԺԴ, Ի, ԻԶ,  ԻԷ 8, ԺԹ 13, ԻԵ 4)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒ-
ԹԻՒՆ՚ 16,6×12փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 45փ 
ԿԱԶՄ՚ կճկէ՜դ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ (Ի ՟.), ՜ոպ՜շգ՚ ՟ջճղկ՜-
ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժպ՜ս (ԺԴ) 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ճ՜ղճռ: ԺԴ—ԺԵ ՟՟.: 1 (Ա)+1 
(Բ), ոպ՜ռճս՜թ կՠժ դՠջդզ գձ՟է՜հձ՜ժզ ՠս գձ՟ՠջժ՜հձ՜ժզ 
ի՜պճսկզռ: Թճսխդ: Եջժոզսձ, ՝ճէճջ՞զջ: Կ՜ջ՟՜է՚ Բ՝—Ա՝—Բ՜—
Ա՝ «/// ՜ջճսդՠ՜կ՝ ճսջ՜ը էզձզ, չ՜ոձ լ՜հձզ վՠո՜հզձ: Աջ՟, 
՜հո ճսջ՜ըճսդզսձ ճջ զկո բ ... ՠս ՜ի՜ ՜ջտ ՠջժճս ը՜սոՠզձ 
գձ՟ձկ՜ ճջ ՠզձ Մճչոբո ՠս ///»: Ոսձզ գձդՠջռճս՜թձՠջ. 
Յճչի՜ձձճս Գ. 29—34, Եէզռ. ԺԹ 9—13, Ե՝ջ. ԺԲ 18—27, Ղճսժ. 
Թ 27—31: 

 

 
 
ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճսձ՜ռ՜թ, ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջփ Կ՜ակգ ՠս 

ժ՜ակ՜ոպ՜շգ ձճջճ՞ճս՜թ ԺԹ—Ի ՟՟.: 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 2՜—61՝ [Ի կՠժձճսդՠ՜ձռ Սճսջ՝ ՞ջճռ] 

1. 2՜—7՜ [Մՠժձճսդզսձ Եջ՞ճռ ՠջ՞ճհձ] — (ոժ. 

դ՜վճս՜թ) ///զսձ ՝՜շզձձ ՠս ըճոպճչ՜ձՠռ՜տ աձ՜ 

Քջզոպճո Աոպճս՜թ ՠս տ՜ձ ապ՜պջ՜ժզ...: [Բ՜ձ.] 

Ծջ՜ջ ոպ՜ղըզձ ՠխ՝ճջճջ՟զձփ [Մՠժձճսդ.] Սպ՜ղըձ 

ըճսձժ բ յ՜պճս՜ժ՜ձ... պ՜շտձ ղ՜ջ՜ժ՜ջ՞ՠ՜է գձ՟ ՜-

շ՜տՠէ՜ժ՜ձտձփ 

2. 7՜—15՝ Իկ՜ոպճսդզսձ Սճխճկճձզ Վ՜ոձ ՜հոջ 

ճկ՜ձտ ժ՜ջթՠձ ճմ ՞ճէ Սճխճկճձզ, ՝՜հռ Ադ՜ձ՜ո ՠս 
Գջզ՞ճջ Աոպճս՜թ՜՝՜ձ ՠս ՜հէտ գձժ՜է՜ձ Սճխճկճձզ 
՞ճէ ՜ձՠջժ՝՜հ — [Բ՜ձ.] Սզջՠռբտ ա՜ջ՟՜ջճսդզսձ...փ 

Մ[ՠժձճսդ.] Աշ դ՜՞՜սճջո ՠս ՜շ զղը՜ձո ՠս ՜շ տ՜ի՜-

ձ՜հո ՠս ՜շ ՜կՠձ՜հձ ճտ ՜ոբ... ճջճսկ ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ա-

՞՜ռ դ՜՞՜սճջտձ գձլ՜հ՜՝ՠջտ էզձբզձ /// (1 ՝՜շ ՜ձգձ-

դՠշձՠէզ). Քջզոպճոզ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ 



 

3. 15՝—37՜ [Ի կՠժձճսդՠձբձ Եո՜հՠ՜հ Բ՜ձ.] — 

Տՠոզէ Եո՜հՠ՜հփ Մ[ՠժձճսդ.] Զկ՜ջ՞՜ջբճսդզսձ ՜ոբ, Տՠ-

ոզէ...  

Ի էճսո՜ձռո. «Յճի» (=Յճչի՜ձ Ոոժբ՝եջ՜ձ), «Եվ.» 

(=Եվջՠկ Աոճջզ), «Կջխ» (=Կզսջՠխ)փ 

4. 37՜—52՜ Նՠջոբոզ ՠյզոժճյճոզ Մՠժձճսդզսձ 

ԲԺ կ՜ջ՞՜ջբզռձ 

Տՠո լՠշ. 1021, 2՝—67՝. 1/37՜—40՝փ 2/40՝—2՜փ 

3/42՜՝ (... [՝՜ձ.] Եխզռզ հ՜սճսջո հՠպզձո հ՜հպձզ էՠ՜շձ Տՠ-

՜շձփ [Մՠժձճսդ.] Զՠժՠխՠռզ ՜ոբ, աճջ իզձկՠռ ///», ղ՜ջ. դ՜-

վճս՜թ.)փ 4/մզտփ 5/43՜՝ («/// ձ՜ձճս աժճմճսկձ իՠդ՜ձճո՜ռ ՠս 

կպ՜ձՠէ զ ՝ՠջ՜ձ ժՠպզձ...»)փ 6/43՝—4՜փ 7/44՜՝փ 8/44՝—5՝փ 

9/45՝—6՝փ 10/46՝—7՜փ 11/47՜—51՜փ 12/51՜—2՜: 

5. 52՜—61՝ Յճի՜ձձճս [Ոոժբ՝ՠջ՜ձզ] Ի կ՜ջ՞՜-

ջբձ Եջՠկզ՜ո — Աջ՟, ՝ՠջ ՜ո՜ոռճստ հ՜խ՜՞ո ՠջ՜ձՠ-

էճհո Եջՠկզ՜հզ...  

Բ. 62՜՝ [Մ՜ձճսձտ] — Ստ՜ձմՠէզձ Փզէճձ բջ հԻո-

ջ՜եէբ. մՠջՠսզ, դբ ճջճհ ռՠխբ... Մզ՞ճսռբձ ծղկ՜ջզպ ՜-

ոբփ 

Բ՜ռ՜պջճսդզսձ ՝՜շզռ. (Գջմզռ). «Շ՜ի՜յ՚ չՠջ՜ժ՜-

ռճս ճջ՝ճռ..., չ՜ձՠէ՚ ոյ՜ձ՜ձՠէ, ՜ոյ՜ոպ՜ձո՚ լզ՜ոպ՜ձո, 

՜ոյձ՚ լզ ՜ոբ զ յ՜ջոզժձ ՠս ՜ոպ՜ձձ պճսձձ բ, ճջյբո՚ ժճս-

ո՜ոպ՜ձ, կ՜ջ՟՜ոպ՜ձ...»: 

Գ. 63՜—70՝ Սջ՝ճհձ Եսոզտզճոզ Եջճսո՜խՠկ՜ռ-

սճհ Եջզռճս զ Յճ՝՜ Մՠժձճսդզսձ — Բ՜աճսկ զձմ կՠա ՜ո-

պճս՜թ՜հզձ լ՜հձձ... ՜ոպզ ՠջՠսզ, դբ ԼԸ (38) ՜կ ՠժ՜ռ 

զ ի՜ջճս՜թոձ. ՠս Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ կՠջճհ ՜ձ՟՜-

՟՜ջ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձփ 

Դ. 71՜—98՝ [Մՠժձճսդզսձ Մ՜պդբզ Ասՠպ՜ջ՜-

ձզձ] — Ես ՜ջ՟ զձմ ՠխՠս ռճսռ՜ձՠկ, ազ հ՜շ՜ն՜՞ճհձ բջ 

ձժ՜ջՠ՜էփ [Բ՜ձ.] Աի՜ ժճհոձ իխ՜ոռզփ [Մՠժձճսդ.] Ես 

գձ՟բ՛ջ ՜ոՠձ. Ոմ ժճմՠռ՜ս Եկկ՜ձճսՠէ...  

Հկկպ.պյ. «Նՠջոՠո Շձճջի՜էզ, Մՠժձճսդ. Մ՜պդբզ», Կ. 

Պրէզո, 1825, բն 34փ 

Ե. 98՝—111՝ Մՠժձճսդզսձ Ղճսժ՜ոճս Ասՠպ՜ջ՜-

ձզձ, աճջ ՜ո՜ռՠ՜է զ պՠ՜շձ Ի՞ձ՜պզճոզ ՠյզոժճ-
յճոզ, զ ըձ՟ջճհ պՠ՜շձ Գջզ՞ճջզոզ Հ՜հճռ ժ՜դճխզ-
ժճոզ 

Տՠո լՠշ. 1246, 163՜—306՝. Ց՜ձժ/մզտփ Նը՟ջ./մզտփ 

՜—զ՟/98՝—141՝ («Բ՜ձ. Ոմ աձճհձ յ՜ջպ բջ մ՜ջմ՜ջՠէ 

Քջզոպճոզ ՠս կպ՜ձՠէ զ վ՜շոփ Մՠժձճսդ. Ցճսռ՜ձբ դբ, չ՜ոձ 

մ՜ջմ՜ջ՜ձ՜ռ ՠխՠս ՞՜էճսոպ ձճջ՜ ՠս աչ՜ոձ դ՜՞՜սճջճսդՠ-

՜ձփ Բ՜ձ. ՠս ոժոՠ՜է զ կ՜ջ՞՜ջբզռձ կՠժձ ///» (ղ՜ջ. դ՜-

վճս՜թ)փ Ըձթ՜հ՜ժ՜ձ/մզտփ  

Զ. 113՜, 112՜—36՜ Ն՜ձ՜նա չ՜ջ՟՜յՠպզ ՜-

ջ՜ջՠ՜է Մՠժձճսդզսձ Յճի՜ձձճս Ասՠպ՜ջ՜ձզ, Եվջՠկ, 
Յճի՜ձ ՠս ՜հէտձ (իկկպ. լՠշ. 1278, 279՜—435՜) — 

Աջ՟, գձ՟բ՛ջ մճջո ՞ջՠռ՜ձ Ասՠպ՜ջ՜ձտո...  

Է. 136՝—44՝ Յճչի՜ձձճս Ոոժե՝ՠջ՜ձզ Մՠժձճս-

դզսձ ՞ճջթճռ ՜շ[՜տՠէճռ] (իկկպ. լՠշ. 1316, 1՜—
403՜) — [Բ՜ձ.] Զ՝՜ձձ ՜շ՜նզձ, աճջ ՜ջ՜ջզ չ՜ոձ ՜-

կՠձ՜հձզ, ճՙ ԹԷճվզէբփ [Մՠժձճսդ.] Տՠո Վ՜ոձ Ասՠպ՜-

ջ՜ձզձ ՜ոբ ՠս ճջյբո ՜ոբ...: [Բ՜ձ.] Ք՜ջճաբջ ա՜ջտ՜-

հճսդզսձփ  

Ը. 144՝—53՝ Ս՜ջ՞ոզ ոճսջ՝ ՠս պզՠաՠջ՜էճհո 

չ՜ջ՟՜յՠպզ Մՠժձճսդզսձ ՜ջ՜ջՠ՜է Սճսջ՝ դխդճհձ 
Կ՜դճսխզժ՜ռ 

1. 144՝—6՝ [Մՠժձճսդզսձ Կ՜դճսխզժՠ՜հ դխդճհձ 

Յ՜ժճչ՝՜հ — Բ՜ձ.] Յ՜ժճ՝ճո Աոպճսթճհ ՠս Տՠ՜շձ Յզ-

ոճսոզ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ: [Մՠժձճսդ.] Ն՜ը ի՜ձ՟զո՜-

ռ՜հռ ռճսռ՜ձՠէ... 

2. 146՝—7՝ Ս՜ջ՞ոզ չ՜ջ՟՜յՠպզ Մՠժձճսդզսձ 

՜ջ՜ջՠ՜է Թխդճհձ Յճս՟՜հզ ՜շ՜տՠէճհ — [Բ՜ձ.] Յճս-

՟՜ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ... [Մՠժձճսդ.] Եո ազ ՜հէ 

զկձ ՜ձճս՜ձտ բզձ ձճջ՜... 

3. 147՝—9՝ Ս՜ջ՞ոզ չ՜ջ՟՜յՠպզ Մՠժձճսդզսձ 

Պՠպջճոզ ՜շ՜տՠէճհձ — [Բ՜ձ.] Պՠպջճո ՜շ՜տՠ՜է Յզ-

ոճսոզ Քջզոպճոզփ [Մՠժձճսդ.] Ոմ ճտ զ կ՜ջկձ՜սճջ՜ռո 

զ իզձձ ժ՜կ զ ձճջո... 

Մզ՜սճջգ գձ՟կզն՜ջժսճսկ բ իՠպՠսՠ՜է ի՜պճս՜թճչ. 

«Պ՜ջպ բ տձձՠէ դբ գձ՟բ՛ջ Եջժջճջ՟ դճսխդ ՞ջբ ՜շ Կճջձդ՜-

ռզո, ազ ի՜է՜թճսկձ կՠթ ՠխՠս զ չՠջ՜ ձճռ՜... ձ՜ ազձտձ զ 

ա՞բպո զնճսռ՜ձբջ, բզձ ճկ՜ձտ ՜շ ձճ///» (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ, 

իկկպ. լՠշ. 2692, 109՜)փ 

4. 149՝—50՝ [Ս՜ջ՞ոզ չ՜ջ՟՜յՠպզ Մՠժձճս-

դզսձ Բ դխդճհձ Պՠպջճոզ ՜շ՜տՠէճհձ] — /// (ոժ. 

դ՜վճս՜թ)՜ոզջճսդՠ՜կ՝ձ Քջզոպճոզ ոպ՜ռ՜ս, իՠխ-

՞ճսդՠ՜կ՝ձ կճշ՜ձ՜փ [Բ՜ձ.] Շձճջիՠոռբ լՠա կճսպփ 

[Մՠժձճսդ.] Ահո բ գձ՟ վճտջ ՜շ՜տզձճսդզսձ ղձճջիբ... 

5. 150՝—2՝ Ս՜ջ՞ոզ Մՠժձճսդզսձ Յճի՜ձձճս Ա-

շ՜նզձ դխդզձ — [Բ՜ձ.] Ոջ բջձ զ ոժա՝՜ձբ...: Մ[ՠժ-

ձճսդ.] Ոկ՜ձտ հ՜ջպ՜տձճռձ, ճջտ զ ղձմ՜սճջ զկ՜ոպճս-

դզսձ... 

6. 152՝—3՜ Ս՜ջ՞ոզ չ՜ջ՟՜յՠպզ [Մՠժձճսդզսձ 

Յճչի՜ձձճս] Եջժջճջ՟ դխդճհձ — Կզսջզ՜հձ ՜շ ճջ Յճ-

ի՜ձձբո ադճսխդձ ՞ջՠ՜ռ... 

7. 153՜՝ Ս՜ջ՞ոզ Մՠժձճսդզսձ [Յճչի՜ձձճս] Եջ-

ջճջ՟ դխդճհձ — [Բ՜ձ.] Յզջզռճսբ ՜շ Գ՜հզճո ոզջՠէզփ 

Մ[ՠժձճսդ.] Ահո ՜հձ Գ՜հզճոձ բ, ՜շ ճջ աԹճսխդձ ՜ո-

պճս՜թ՜՝՜ձո...:  

Տ՜ջ՝ՠջ լՠշ. 1318, 1՜—527՝փ 

Թ. 153՝ [Վ՜ոձ ի՜խճջ՟ճսդՠ՜ձ] — Սճչճջ ՠձ ՠ՝-

ջ՜հՠռզտ կզձմ զ կբն ՜սճսջձ աժՠջ՜ժճսջձ ծ՜ղ ժճմՠէ... ՠս 

յ՜պծ՜շձ ՜սլպզէձ ՠխ՜ս զ կզկՠ՜ձռփ 

Ժ. 154՜—74՜ Եջ՜ձՠէզ չ՜ջ՟՜յՠպզձ Գՠճջ-

՞ՠ՜հ Կ՜խձ ժճմՠռՠէճհձ Շ՜ջ՜՞ջճսդզսձ Թխդճռձ Պր-
խճոզ մճջՠտպ՜ո՜ձզռձ, դբ ճջյբ՛ո ՞ջՠռ՜ձ ժ՜ջ՞ՠ-
ռ՜տ կզ գոպ կզճնբ (իկկպ. լՠշ. 1318, 1՜—396՝): 



1. 154՜—61՝ [Ահէ յ՜պծ՜շտ ՜շ՜տՠէ՜ժ՜ձ դխ-

դճռ...] — Հշճկ՜հՠռսճռ դճսխդձ ՜շ՜նզ ՠ՟ՠ՜է բ... 

2. 161՝—2՜ [Մՠժձճսդզսձ] Աշ՜նզձ դխդճհձ Պր-

խճոզ. Եվջՠկզ — Վ՜ոձ ղձճջիզձ իյ՜ջպ՜ձ՜հզձ, ազ 

հ՜շ՜նձճջ՟ ձճռ՜... ազ ՞զպ՜ռզձ ա՞՜էճսոպձ Քջզոպճ-

ոզփ [Բ՜ձ.] Ահէ կՠա ///(ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ 

3. 162՜—4՝ [Մՠժձճսդզսձ Աշ՜նզձ դխդճհձ Կճջձ-

դ՜ռսճռ Պրխճոզ] —  (ոժ. ՠս չջն. դ՜վճս՜թ)/// հ՜հպձփ 

[Մՠժձճսդ.] Հճ՞սճհձ ՠս ճմ ՜ջպ՜տզձ զկ՜ոպճսդՠ՜կ՝... 

կզ կՠթ՜կպետ գձ՟ ՜հ՟ ղձճջի ազ չՠջնզձ բ ///: 

4. 165՜—6՜ [Մՠժձճսդզսձ Եջժջճջ՟ դխդճհձ 

Կճջձդ՜ռսճռ Պրխճոզ] — ///(ոժ. դ՜վճս՜թ) [Մՠժ-

ձճսդ.] Վ՜ոձ լՠջ ՜ոՠկտ, ՜ոբ, ազ կՠստ յ՜ջթզռզտ.... 

՜կբձփ 

5. 166՜—7՜ Աշ Գ՜խ՜պ՜ռզո. Եվջՠկզ — Գ՜-

խ՜պ՜ռզտ ՜ղ՜ժՠջպ՜ռձ զ Պօխճոբ... 

6. 167՜—8՜ Աշ Եվՠո՜ռզո [Յճչի՜ձձճս Ոոժբ-

՝ՠջ՜ձզ] — Եվՠոճո կ՜հջ՜տ՜խ՜տ բ Աոզ՜ռսճհ... 

7. 168՜—9՜ Աշ Փզէզյՠսռզո — Փզէզյՠռզտձ զ 

տ՜խ՜տբ Մ՜ժՠ՟ճձ՜ռսճռ ՠձ... 

8. 169՜՝ Աշ Կճխճո՜ռզո — Կճխճոզ՜ տ՜խ՜տ բ 

զ Փշզ՞՜ռսճռ ՜ղը՜ջիզ... 

9. 169՝—70՝ Աշ Թՠո՜խճձզժՠռզո, Աշ՜նզձ — 

Պրխճո, զ՝ջՠս ի՜է՜թՠռ՜ս զ Փզէզյՠռսճռ... 

10. 170՝ Եջժջճջ՟ Թՠո՜խճձզժՠռսճռ — Աո՜ռ Ա-

շ՜նզձ դխդզձ... 

11. 170՝—3՜ [Սջ՝ճհձ Եվջՠկզ Պ՜պծ՜շտ Ե՝-

ջ՜հՠռսճռ դխդճհձ] — Ի ոժա՝՜ձ դխդճհձ ՜հոճջզժ... 

12. 173՜՝ Աշ Տզկճդբճո Աշ՜նզձ դճսխդ — Յգձ-

պջՠէճռ ՜ղ՜ժՠջպ՜ռձ բջ Տզկճդբճո... 

13. 173՝—4՝ Եջժջճջ՟ դճսխդձ Տզկճդՠ՜ — Զզ՛-

՜ջ՟ բ, ազ Եջժջճջ՟ դճսխդձ ՞ջբ ՜շ Տզկճդբճո... 

14. 174՝ Թճսխդ ՜շ Տզպճո — Պօխճո ՠդճխ աՏզ-

պճո զ Կջզպբ... զ Թջ՜ժ՜ռսճռ ՜ղը՜ջիզձ բ տ՜խ՜տձ 

/// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

61՝ Յզղ՜պ՜ժ բ Դ՜սզդ ոջ՝՜ա՜ձ ժ՜դճխզժճոզձ, 

զ ՟շ՜ձ Եջՠս՜ձճս Կ՜դճսխզժբ ՠժՠխՠռսճհ ձճջ՜ժՠջպ 

չ՜ջե՜ջ՜ձզձ զ դճսզձ 1230(1781) ՠս ՟ՠժպՠկ՝ՠջ ՜կ-

ոՠ՜ձձփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 174՝ Յճչոբվ չ՜ջ՟՜յՠ՛պփ 
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 ԺԴ — XIV 

ԹԵՐԹ՚ 391+1 (ժջժ. 1). մ՞ջճս՜թ՚ 1՜՝, 63՜, 387՜—90՝փ 
ՊՐԱԿ` Ա—ԼԱ × 12 (Ա 20, Բ 18, Գ 11, Դ, Զ, Ժ 16, ԻԱ 8, ԼԱ 10)փ 
ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 16×11,5 ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ 
՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 19—24 (ը՜շձ)փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜-
ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ 
ժպ՜ս, ՟շձ՜ժզձգ՚ ՟ՠխզձ, ղՠջպ՜սճջ կՠպ՜տոփ 

 

 ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ճ՜շգձպզջ (՛) (չջ՜ռՠ-
ջբձ): ԺԲ–ԺԳ ՟՟.: Նճսոըճսջզ: 2(Ա—Բ)+2(Գ—Դ), ոպ՜-
ռճս՜թ 2 ՜կ՝ճխն՜ժ՜ձ դՠջդՠջզ գձ՟է՜հձ՜ժզ ՠջժպ՜ժճս-
կզռփ Կ՜ջ՟՜է՚ «ufalo, winaswarmetyuelni Senni mos-

wyÂdnes, sakurTxevelni Senni daarpÂnes, da me daS-

Tomil var martoÁ. 
(չՠջթ՜ձՠռ` Պ. Մճսջ՜՟ՠ՜ձ) 
 

  

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. դխդՠջզ ՠաջՠջգ՚ տ՜հտ՜հճս՜թ ՠս ձճջճ-
՞ճս՜թ ԺԸ ՟.փ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1՞—58՜ Յ՜ոպճս՜թ՜ըճսկ՝ ՠս պզՠաՠջ՜-

ժ՜ձ եճխճչձ Տ՜ջոճձզ, ճջ ՠխՠս զ ղջն՜ձ գձդ՜ռզռ 
ե՜կ՜ձ՜ժզ ՈԻԶ(1177) դվզձ Հ՜ճռ իջ՜կ՜ձ՜ս ի՜-

կ՜իջՠղպ՜ժ ժ՜դճխզժճո Հ՜ճռ Գջզ՞ճջզոզ ՠխ՝՜ս-
ջճջ՟ճհ ոջ՝ճհձ Նՠջոզոզ հ՜նճջ՟զ ՜շ՜տՠէ՜ժ՜ձ Ադճ-

շճհ ոջ՝ճհձ Գջզ՞ճջզ ՠս տջզոպճո՜յո՜ժ ՜ջտ՜զձ 
Հ՜հճռ Լՠսճձզ, ո՜ժո կզճսդՠ՜ձ ՠժՠխՠռճհ ՜պբձ՜-
ժ՜ձ ըօոտ կՠթզձ ոջ՝ճհձ Նՠջոզոզ ՜հձկ տ՜խ՜տզ ՜-

դճշ՜ժ՜էզ ՠս ՜ոպճս՜թ՜ըրո չ՜ջ՟՜յՠպզձ — Ոչ 

ի՜ջտ ոճսջ՝տ ՠս չ՜ջ՟՜յՠպտ ծղկ՜ջպճսդՠ՜ձձ... 

Բ. 58՜—65՝ Գէը՜ժ՜ջ՞ճսդզսձտ Հճշճկճռ, աճջո 

յ՜իզ Հ՜հճռ զ յբպո ը՜խ՜խճսդՠ՜ձ գձ՟ ճջո Լճսթ-
կճսձտ — Նաճչՠռբտ ա՜ոճխձ կզ ՝ձճսդզսձ աՔջզոպճո... 

Գ. 65՝—6՜ Խձ՟զջտ Հ՜հճռ զ Հճշճկ՜հ — 

Ակՠձ՜հձ կՠխճսռՠ՜էտ գոպ զսջ՜տ՜ձմզսջ... 

Դ. 66՜—83՝ Նՠջոբոզ ՠյզոժճյճոզ Կզէզժՠռճռ 

Տ՜ջոճձզ Խճջիջ՟՜թճսդզսձ Վ՜ոձ ճսխխ՜վ՜շ ի՜ս՜-
պճհ ՠժՠխՠռճհ, ճջ զ Սճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդզսձձ ՠս զ պձրջբ-
ձճսդզսձձ Քջզոպճոզ 

Տՠո լՠշ. 441, 1՜—45՜. ՜—ը/66՜—233՜փ 

Յզղ./մզտփ 

Ե. 233՜—386՝ [Մՠժձճսդզսձ Պ՜պ՜ջ՜՞՜կ՜-

պճհռ ՜խրդզռ, ՜ջ՜ջՠ՜է Նՠջոզոզ Լ՜կ՝ջճձ՜ռսճհ] 

Տՠո լՠշ. 441, 45՜—117՝. ՜—լ՞/233՜—386՝փ Յզ-

ղ./մզտփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 1՞ Գզջտո Սճսջ՝ Էնկզ՜թձ՜հ բփ 
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Ժ Ո Ղ Ո Վ Ա Ծ Ո Յ  
 ՌՂԱ — 1642 

ԳՐԻՉ՚ Յ՜ժճ՝փ ՍՏԱՑՈՂ՚ Յճչի՜ձձբոփ 
ԹԵՐԹ՚ 191. մ՞ջճս՜թ՚ 3՝—5՜, 190՝—3՝փ ՊՐԱԿ` 3×1+Ա—

ԺԹ×12 (ԺԴ 11, ԺԸ մզտ, ԺԶ 1, ԺԷ 9, ԺԹ 4)+4×1+3×1փ ՆԻՒԹ՚ 
դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 13,4×10փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ-
՞զջփ ՏՈՂ՚ 15փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ը-
պ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ղՠջպ՜ա՜ջ՟ կՠպ՜տո, ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժպ՜ս, ՟շ-
ձ՜ժզձգ՚ թ՜խժ՜ա՜ջ՟ ժպ՜ս, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 7՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջփ 
Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜ձ՜մ, ՟ՠխզձփ 

  

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ճ՜շգձպզջ (՛) 
(չջ՜ռՠջբձ): ԺԳ–ԺԴ ՟՟.: Նճսոըճսջզ: Մզ՜ոզսձ: Սժա՝զ 
յ՜իյ՜ձ՜ժգ ոպ՜ռճս՜թ ՠջժթ՜է դՠջդզռ: Կ՜ջ՟՜է` Ա՜. « 
gixaroden dido mnaTobo Sucniero – 

gixaroden, ganaTlebulo naTliTa miT – 
Վՠջնզձ յ՜իյ՜ձ՜ժգ ՠջժոզսձ լՠշ՜՞ջզռ բ, 

կճպ՜սճջ՜յբո ձճսհձ ղջն՜ձզ: Սպ՜ռճս՜թ 1 դՠջդզ 
ՠջժպ՜ժճսկզռ: Կ՜ջ՟՜է` Գ՜. «... da SiSuel varT da 

viqenjnebiT, da ganusuenebel varT... »: 
(չՠջթ՜ձՠռ` Պ. Մճսջ՜՟ՠ՜ձ) 
ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճսձ՜ռ՜թ, յ՜ժ՜ոսճջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ 

կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 6՝—137՜ Տՠոճսդզսձ Սճսջ՝ յ՜պ՜ջ՜՞զո, 

աճջ ՜ջ՜ջՠ՜է բ Մՠթձ Խճոջճչ ի՜հջձ ոջ՝ճհձ Գջզ՞ճջզ 
Ն՜ջՠժ՜ռճհձ, ՠս Նՠջոբո Լ՜կ՝ջօձ՜ռզձ ՠս Յճի՜ձբո 

Աջծզղՠռզձ 

Տՠո լՠշ. 45, 61՝—106՜. ՜/6՝—10՜փ ՝/10՜—137՜փ 

Բ. 138՜—45՜ [Վ՜ջ՟՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզ ՜ո՜-

ռՠ՜է, Եջճսո՜խբկ լՠշ. 425, բն 335] — Ակՠձՠռճսձռ 

Աոպճս՜թ ոտ՜ձմՠէզ պՠոզէ ՠջՠսՠռճհռ... 

 Գ. 145՜—57՜ Գբճջ՞՜հ չ՜ջ՟՜յՠպզ 

՜ո՜ռՠ՜է Վ՜ոձ ի՜խճջ՟ճսդՠ՜ձ Սճսջ՝ յ՜պ՜ջ՜-
՞զձ — Աջՠ՜կ՝ձ Քջզոպճոզ վջժՠ՜է ՠխ՝՜ջտ զկ... 

Դ. 157՜—88՝ [Բ՜ձտ ա՜ձ՜ա՜ձտ] 

157՜—62՝ [Աշ՜տՠէզ Սզսձՠռսճհ] Ոխ՝ ՜աձզս 

(«Տբջ ՜շ՜տՠ՜է Սզսձՠ՜ռ ՜ոբ ա՜հո ՝՜ձտո լ՜հձ ճխ-
՝ճռ ՜յ՜ղը՜ջճխ՜») — Տ՜ջվկ՜կ՝ ՞ճմՠկ ՜շ տՠա 

Յզոճսո... Ա՟՜կ՜յէճսթ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ 

2. 163՜ [Հ՜ջռճսյ՜պ՜ոը՜ձզ] — Դ՜ջլՠ՜է 

ի՜ջռ՜ձՠկ. Աշ՜տՠ՜էտձ ճջո կժջպՠռ՜ձ... աՆՠջ՝ճխՠ՜-

ձձ՚ Գջզ՞ճջզճո Վժ՜հ՜ոբջձ, ՠս Քջզոպճոզ վ՜շտ: 

3. 163՝—77՝ Ահո ՠձ ՜կՠձ՜հձ պձօջզձ՜ժ՜ձտձ 

Տՠ՜շձ կՠջճհ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ զ ՜ոպճս՜թ՜ժճը 
Սճսջ՝ տ՜խ՜տձ հԵջճսո՜խբկ զ կբն ոճջ՜հ ՠս ՜ջպ՜տճհ, 
ճջ ժ՜ձ ՜ոպ ի՜ս՜տՠ՜է զ դճխճսդզսձ կՠխ՜ռ ի՜ս՜-
պճչ ՠջժջյ՜՞օխ՜ռ ՜կՠձ՜հձ ի՜ս՜պ՜ռՠէճռ Քջզո-

պճոզ Աոպճսթճհ կՠջճհ ՜սջիձՠէճհձ — Ն՜ը ՠս ՜շ՜նզձ 

տ՜խ՜տձ Ն՜ա՜ջՠդ... Ես ի՜ղպՠռճհռ /// (ղ՜ջ. 

դ՜վճս՜թ)փ 

4. 178՜—87՜ [Կ՜ջ՜յՠպ չ՜ջ՟՜յՠպզ (1565) 

Տ՜խ ՜ղը՜ջի՜ռճհռ ՞ՠխՠռզժ] — /// Ոսոպջ ՠս ՟ճսոպջ 

թձ՜ձ աձ՜ի՜յՠպտձ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ... Տճսձո ի՜կ՜ջճչ Ղ 

ՠս Է ո՜ ՝՜ձ զկ՜ոպճսդՠ՜ձ: 

Բձ՜՞զջգ յ՜ժ՜ո՜սճջ բ. պՠո «Բ՜ակ՜չբյ», 1880, բն 

97—100: 

5. 187՜—8՜ Կ՜ձճչձ ըճսձժ ՜սջիձՠէճհ — Ի չՠ-

ջ՜հ ճսձՠէճչ տ՜ի՜ձ՜հզձ ՠս ՜ոբ ա՜խրդո. Ակՠձ՜ժ՜է 

Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ... 

6. 188՜՝ [Դ՜ջ՜՞էճսըտ] — ՅԱ՟՜կ՜հ կզձմՠս զ 

Ջջիՠխՠխձ ՜կտ ՍՄԽԲ... ՠս Հ՜հ Մՠթ դչ՜ժ՜ձձ զ չՠջ՜հ 

՝ՠջ ՠս ՜հձ բփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

188՝ Կ՜պ՜ջՠռ՜ս ոճսջ՝ պ՜շո դվ՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ 

ՌՂ ՠս կՠժըձ (1642)փ 

190՜ Զ՞թճխ ոճջզձ՚ ՜ձ՜ջե՜ձ Յ՜ժճ՝ո հզղՠոնզտ 

զ Տբջ Աոպճս՜թ կՠջփ 

157՜ Մ՜ձ՜ս՜ձ՟ ոպ՜ռ[ճխ]զ զ ՞ջճռո` պբջ Յճչ-

ի՜ձձբոոփ 

189՜ Փ՜ՙշտ...փ Շձճջիզս Տՠ՜շձ ըոժո՜հ ՠս ձճջզձ 

ճխճջկճսդՠ՜կ՝ձ ժ՜պ՜ջՠռզ Մՠժձզմ ոճսջ՝ ըճջիջ՟ճհո, 

ճջ ոճչ՜ս յ՜պ՜ջ՜՞զ Քջզոպճո Աոպճս՜թ ծղկ՜ջզպ ՠս 

զ // (189՝) ոկ՜ ժ՜ձ ի՜ս՜տՠ՜է ոճսջ՝տ ՜կՠձ՜հձփ Սճ-

չ՜ս՚ Սճսջ՝ ըճջիջ՟ճչո, ՠս զ ոջ՝ճռ ոճռզձ ՝՜ջՠըօոճս-

դՠ՜կ՝ձ վջժՠ՜հ ՠս ՜ա՜պՠ՜ աիճ՞զ` պբջ Յճչ՜ձձբոո 

ժջօձ՜սճջզձ ՠս զսջ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռձ. ՜կբձփ Աջ՟, 

՜խ՜մՠկ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ, ճՙչ ՟՜ոտ էճսոՠջ՜կզռ, ճջտ օք-

պզտ զ ոկ՜ձբ ճսոկ՜կ՝ ՠս ժ՜կ ՞՜խ՜վ՜ջ ՜շձՠէճչ, հզ-

ղՠոնզտ զ ոճսջ՝ ՠս զ կ՜տջ՜վ՜հէ ՜խօդո լՠջ` ապբջ Ո-

չ՜ձձբո ժջրձ՜սճջո ՠս ի՜հջձ զկ՚ Մզջճսկձ ՠս կ՜հջձ զկ՚ 

//(190՜) Հշըվոզկՠ՜ձ, իօջՠխ՝՜հջձ զկ՚ Մզձ՜ոձ ՠս 

ի՜ջ՜ա՜պ ՠխ՝՜հջձ զկ՚ Յճսձ՜ձըձ ՠս Կզջ՜ժճո տ՜ի՜-

ձ՜հձ, ՠս ճչ ճտ հզղբ ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ոռբ, Տբջ 

Աոպճս՜թ ազսջձ ճխճջկզ զ կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էոպՠ՜ձձ զս-

ջճսկ. ՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 6՜ (Նճպջ՞զջ) Զչՠջնզձ ոպ՜ռճխ ոճսջ՝ պ՜-

շզո` Ղ՜ա՜ջ ՜ձճս՜ձՠ՜է չ՜ջ՟՜յՠպ ի՜շ՜մ՜ձօտ ՠս 

ժճխժճխ՜՞զձ յ՜խ՜պ՜ձօտ ի՜հռՠկ զ գձդՠջձճխ՜ռ՟ հզ-

ղՠէ ազո ՠխժՠէզո ՠա՜ժզ ճխճջկճսդՠ՜կ՝, ազ ՠս ՟ճստ 

աձճհձ զ Քջզոպճոբ կ՜ջ՟՜ոզջբձ գձժ՜էնզտ զ կՠթզ իջ՜-

յ՜ջ՜ժզձ ՜կՠձՠռճսձ. ՜կբձփ Գջՠռ՜ս դճսզձ ՌՃԼ ՠս Է 

(1688), զ ՟ճսշձ Սճսջ՝ ճսըպզո Խ՜՟բզփ 



2. 137՝ Ի չ՜հՠէճսկձ Թճչկ՜ո ոճսպ՜ձճսձ չ՜ջ-

՟՜յՠպզո, ճջ բ ոյ՜ո՜սճջ Սճսջ՝ ՜շ՜տՠէճհո Խ՜՟բզ 

՜ոպճս՜թ՜վ՜շ չ՜ձզռո ՞ջՠռզ ոճսջ՝ ըճջիճսջ՟զփ 

Մՠժձզմո հ՜շձՠէճհ դվ՜յժ՜ձձ ՌՃՀԴ (1775). բջ ճջ 

՞ՠջճսդՠձբ ՜ա՜պՠռզ, ճՙչ գձդՠռռօխտ կՠժ Հ՜հջ կՠխ՜-

հզս հզղբտ ազո ՠս հզղօխտ՟ հզղՠ՜էտ էզձզտ զ Քջզոպճո Յզ-

ոճսո Տբջ կՠջ. ՜կբձփ 

3. 5՝ (ԺԸ ՟.) Մ՜իպՠոզ Ղ՜ա՜ջ չ՜ջ՟՜յՠպփ 

4. 5՝ Ադ՜ձ՜ո ՝՜ձզ յ՜ղպՠ՜ժ ի՜ջ՜ա՜պ իճ՞բ-

՜ժ՜ձ ՠխ՝՜հջ` Բ՜ոզէզճոզ ՠս կ՜իպՠոզ Ղ՜ա՜ջճոզ ճջ 

ե՜հտ ջ՜՝ճսձՠ՜ռձփ 

5. 3՜ (ԺԹ ՟., ղխ՜՞զջ) Կ՜ջ՟՜ռզ, տ՜հտ՜հճս՜թ 

դՠջդՠջգ կ՜թճսռզ ՠս տ՜խճս՜թտ ՜ջզ. Ս՜ի՜ժ չ՜ջ-

՟՜յՠպ Ակ՜պճսձզփ 
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 7՜ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Ն՜ի՜յՠպ 

չ՜ջ՟՜յՠպ 1131 (1682)փ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 3՝ Նճսշ՜ազյՠիփ 190՜ Զ՞թճխփ 

1429 
Ժ Ո Ղ Ո Վ Ա Ծ Ո Յ  

Լճչ ՌԿԵ — 1616 

ԳՐԻՉ՚ Գջզ՞ճջ ՜՝խհ., ՜ձ՜ձճսձփ 
ԹԵՐԹ՚ 287. մ՞ջճս՜թ 1՜՝, 2՝, 145՝, 184՜՝, 189՝, 268՝, 

269՝, 288՜փ ՊՐԱԿ` 1×1+Ա—ԺԵ×12 (ԺԵ 14)+Ա—ԺԱ×8 (ԺԱ 
5)+12×1+7×1փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, էճսո՜՞թՠջճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 
15,4×10փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջ՚ 3՜—183՝, 
270՜—7՝, ձրպջ՞զջ՚ 185՜—268՜փ ՏՈՂ՚ 17—21 (ը՜շձ)փ 
ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜-
շգ՚ ժ՜յճհպ ժպ՜ս, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 3՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜-
՞զջ, դշմձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ `  ճսջճս՜՞թ՜հզձ: 

 

 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձփ Թ—Ժ ՟՟.փ 2(Ա—
Բ) + 2(Գ—Դ), ոպ՜ռճս՜թ 2 դՠջդՠջզ գձ՟ՠջժ՜հձ՜ժզ (Ա, Բ), 
գձ՟է՜հձ՜ժզ (Գ, Դ) ՠջժպ՜ժճսկզռ ՠս գձ՟ՠջժ՜հձ՜ժզ ՠաջ՜ի՜-
պճսկզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ՝ճէճջ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջ (պ՜ջ՝ՠջ՚ 
ձկճսղ՚ Բ՜, Դ՜)փ Կ՜ջ՟՜է՚ Գ՜—Դ՜. «///պՠո՜ձբ զ թ՜թճսժ... 
չ՜ոձ ՜հ՟ճջզժ ՜ոՠկ ///» (Մ՜պդ. Զ 18—25)փ Ա՝—Բ՜՚ «///[ծ՜-
ձ՜]մՠտ աձ՜փ [Բ՜հռ] ՠո ՞զպՠկ... հ՜հպձզ էզռզձ ՞ճջթ///» (Յճչի. Ը 
54—Թ 3, Ա՜, Բ՝ (նձնճս՜թ, ՜ձգձդՠշձՠէզ)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ռՠռ՜ժՠջ, ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջփ Կ՜ակզ Ա 
վՠխժզ կզնճսժգ՚ ժճպջճս՜թ, Բ վՠխժզ ՠս դզժճսձտզ ժ՜ղզձ՚ տՠջ-
թճս՜թ, յ՜պշճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 3՜—144՜ Տՠոճսդզսձ ըճջիջ՟ճհ Սճսջ՝ յ՜-

պ՜ջ՜՞զ Յճի՜ձձճհ Աջծզղՠռճհ Բ՜ձտ ըջ՜պճս տ՜ի՜-
ձ՜հզռ ՜ո՜ռՠ՜է 

Տՠո լՠշ. 45, 62՝—106՜. ՜/3՜—6՝փ ՝/6՝—144՜փ 

Բ. 146՜—76՝ [Խճջիջ՟՜պՠպջ] 

Տՠո լՠշ. 444, 2՜—19՜. 1—2 ՜/մզտփ ՝—ՠ/146՜—

55՜փ 3/155՜—9՜ (բ/մզտ)փ 4/159՜—60՜ (՜/մզտ) 5/160՜—

74՝փ Ոսձզ. 

1. 175՜—6՝ Ասՠպ՜ջ՜ձ գոպ Յճի՜ձճս — Ես զ՝-

ջՠս ծ՜ղՠռզձ ՜ոբ ռՍզկճչձ...  

2. 177՜—13՝ Բեղժճսդՠ՜ձ Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜պդբճ-

ոզ — Ահէ զ՝ջՠս բն զ էՠշձբ ՜ձպզ... զոժ վ՜ջզոՠռզտձ ՠ-

էՠ՜է ՜ջպ՜տո /// (ղ՜ջ. դՠջզ)փ 

Դ. 185՜—267՜ Մՠժձճսդզսձ Ղճսժ՜ոճս Ասՠպ՜-

ջ՜ձզձ, աճջ ՜ջ՜ջՠ՜է բ Իձքձ՜պզճոզ ՠյզոժճյճոզ զ 

ըձ՟ջճհ պՠ՜շձ Գջզ՞ճջզոզ Հ՜հճռ ժ՜դճսխզժճոզ  

Տՠո լՠշ. 1246, 163՜—306՝. Նը՟ջ./185՜—9՜փ  

՜/185՜—267՜փ («... ՜հխ կզ՜հձ մթձ՜ձՠէձ զ Բՠդխաիբկ ՠս 

գձթ՜հ՜՝ՠջ էզձՠէ///» ղ՜ջ. մզտ)փ 

Ե. 267՝—8՜ [Ի Մ՜պՠձբ ՜խրդզռ Գջզ՞ճջզ Ն՜-

ջՠժ՜ռսճհ] — Ըձժ՜է տ՜խռջճսդՠ՜կ՝... ՜ձը՜ջ՟՜ը ՜-

ջ՜ոռբ/// (Բ՜ձ ԺԲ, ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ 

Զ. 270՜—6՝ Ոսջ՝՜դ ՜սջ ժ՜կ մճջՠտղ՜՝տզ պ՜-

ձզձ աիզս՜ձ՟ձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհձ ՠս ՜ոՠձ աՀ՜ջռձ, 
Ս՜խկճոձ կզձմՠս զ Գճջթտձ ՠս ՜յ՜ ՜ոՠձ ԺԲ Տբջ ճ-
խճջկՠ՜հ ՠս ՜ոբ աԱխ՜սդո — Կ՜ջ՟՜կտ ՜շ տՠա Հ՜հջ 

Տՠ՜շձ կՠջճհ...  

Է. 276՝—87՝ Եջ՟ճսկձ ՠս ՝եղժճսդզսձ իճ՞ճհ ՠս 

կ՜ջկձճհ ՜ձճսձ Տՠ՜շձ կՠջճհ ՠս Փջժմզձ Յզոճսոզ 
Քջզոպճոզ ՠս զ Սճսջ՝ տ՜խ՜տձ Եջճսո՜խբկ — Եջ՟կձՠ-

ռճսռ՜ձՠկ ա՜կՠձ՜հձ ՟ՠսո ՠս անՠջկձ... ՠս տՠա չ՜հՠէբ 

վ՜շտ, զղը՜ձճսդզսձփ 

Ը. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձ ԺԸ ՟., ձճպջ՞զջ] 
— 2՜ Ես դբ ճհտ ՠձ չ՜ջ՟՜յՠպտ, ՜հոճս թ՜ձզջ — 

Վ՜ջ՟՜յՠպ բ, ՠդբ չ՜ջ՟՜յՠպ բ... ՠս ՠխնջւ՜տ՜խձ ՠս 

լզ՜ժ՜յզժձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

144՜ Փ՜շտ...: // (144՝) Ոջ ՠպ ժ՜ջճխճսդզսձ ճ-

՞ճհո ոճսպ՜ձճսձ` Գջզ՞ճջ ՜՝ՠջ՜հզո, հզկ՜ջ ՠս պ՜ջ-

պ՜կ ՠխՠ՞ձ՜՞թզո ի՜ո՜ձՠէ զ չՠջնզձ ՞զթ Խճջիճսջ՟՜-

կՠժձզմո. ձկ՜ ՜ձ՟՜՟՜ջ ՜սջիձճսդզսձ ՠս ՜ձէշՠէզ վ՜-

շ՜՝՜ձճսդզսձ. ՜կբձփ Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս Խճջիճսջ՟՜կՠժձզմո 

լՠշ՜կ՝ կՠխո՜կ՜թ ՠս վըթճսձ ՞ջմզ՚ ոճսպ՜ձճսձ Գջզ-

՞ճջ ՜՝ՠխ՜հզ զ Մՠթ դվզո Հ՜հճռ ՌԿԵ (1616), հճսէզո 

՜կոճհ Ժ (10) զ տ՜խ՜տո, ճջ ժճմզ // (145՜) Լճչ, զ ըձ-

՟ջճհ ՝՜ջՠկզպ ՠս ի՜ս՜պ՜ջզկփ Աջ՟, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ 

ոկ՜ ժ՜ջ՟՜էճչ ժ՜կ ՜սջզձ՜ժՠէճչ ՠս ժ՜կ ի՜ջՠս՜ձռզ 

պՠո՜ձՠէճչ, ա՜սՠէճջ՟ձ ՝՜շձ՜հտ ՠս այ՜ժ՜ոճսդզսձ 

էձճստ ՠս ըճղճջճսդՠ՜ձ ՞ջճհո ՠս ող՜է՜ձ՜ռո ՜ձկՠխ՜-

՟զջ էՠջճստ, ազ ժ՜ջ կՠջ ՜հո բջ, ազ էզ ոջպզս ՠս ոՠջդ 



 

ի՜ս՜պճչ Աոպճս՜թ ճխճջկ[զ] ՜ո՜ռբտ զձլ՚ ՜ձ՜ջե՜-

ձզո. ՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 288՝ Թվզձ Հ՜հճռ ՌՃԻ (1671) կ՜հզո ՜կոճհ Ժ 

(10) օջձ, ՠո՚ Պոխճոո, ա՜հո Ոսջ՝՜դ՜՞զջտո ժ՜ջ՟՜ռզփ 

2. 287՝ Փ՜շտ...փ Աջ՟, ՠո՚ կ՜իպՠոզ Եճսոճսցզ ճջ-

՟զ Հ՜ծզ Մճսջ՜պո, ՜շձ ա՜հո ՞զջտո ի՜է՜է գձմզռ զ-

կճռ զ չ՜հՠէճսկձ զձլ ՠս զկ ճջ՟ճռո, զ դվզձ ՌՃԻԲ 

(1673), զ տ՜խ՜տձ Կՠո՜ջզ՜հփ Աջ՟, ճչ ճտ ի՜ձ՟զյզ 

հ՜հոկ ՞ջճհո, հզղՠոնզտ ազո ՠս ի՜ձ՞ճսռՠ՜է զկ զ Քջզո-

պճո ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ զ Քջզոպճոբ. ՜կբձփ 

Ես ՟՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ աժճխ՜ժզռձ զկ՚ կ՜իպՠոզ Մբ-

էբտձ ՜շ Քջզոպճո, ճջ ՜շ Աոպճս՜թ վճըՠ՜է բ, ՠս ՟ճստ 

հզղՠ՜է էզնզտ ՜շ Քջզոպճո. ՜կբձփ 

3. 1՜ (ԺԸ ՟.) 0չ՜ձբոփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՝ (Ահ՝ճս՝ՠձ), ՟՜ձ՜՞փ 

 1430 
Ժ Ո Ղ Ո Վ Ա Ծ Ո Յ  

Աջխձզ՛ ՌՃԻ — 1658 ԺԸ — XVIII  

ԹԵՐԹ՚ 105. մ՞ջճս՜թ՚ 1՝, 20՜—4՝, 67՝, 77՜՝, 91՝, 92՝, 
105՜փ ՊՐԱԿ՚ 1×1+Ա—Բ×12 (Բ 10)+Ա+Է ×12 (Ա, Գ, Ե 10, Զ, Է 
14)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, էճսո՜՞թՠջճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 15,3×10փ 
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 17—20 (ը՜շձ)փ 
ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ ոպճս՜ջ՜դճսխդ, 
դճսխդ. Ա. զ չջ՜ ՠջժոզսձ ՞ջճսդՠ՜կ՝ 4 պճխ (ճսխխ՜՞զթ 
ՠջժ՜դ՜՞զջ) էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜-
ժ՜ձ: Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ոՠս, ժ՜ջկզջփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ռՠռ՜ժՠջ, ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջփ Կ՜ակզ 
ժ՜ղզձ՚ կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 2՜—19՝ Յճչ՜ձբո ձըս՜ոպ ճ՞զ ճջ կ՜ժ՜ձճսձ 

Թճսէ՞ճսջ՜ձռզ, / Կ՜կ՜ս զկճչ զ իճ՞ կպզ/, Բ՜ձո եճ-
խճչՠէ զձլ հզղՠռզ,/ Աոպ ժ՜ջծ՜՝՜ձ ի՜ս՜՞ՠռզ/ 
ՅԱջ՜ջ՜թճռըձ Մճչոբոզ՚ / Մՠժձՠ՜է Վ՜ջ՟՜ձ չ՜ջ-

՟՜յՠպզ՚ / Ք՜խՠ՜է զ ի՜ջռձ իճ՞ՠէզ — Սժո՜սխձ բ 

ոժզա՝ձ ըոժըա՝՜ձ, / Աջ՜ջզմձ Աոպճս՜թ հ՜սզպՠ՜ձ... 

Ես ա՜ձ՜ջե՜ձ ՠս աՠխժՠէզո դ՜վ՜շ՜ժ՜ձ/ ԶԹճսէ՞ճս-

ջ՜ձզռո կզղպ հզղՠռբտ ի՜ջտ յ՜պճս՜ժ՜ձփ 

Բ. 25՜—65՝ Մՠժձճսդզսձ ըճջիջ՟՜ժ՜ձ ՝՜ձզռ 

Սջ՝ճհ յ՜պ՜ջ՜՞զ, աճջ ՜ո՜ռՠ՜է ոջ՝ճհձ Նՠջոբոզ 
Տ՜ջոճձ՜ ՠյզոժճյճոզձ, աճջ Յճի՜ձձբո Պէճսա  
չ՜ջ՟՜յՠպձ ի՜կ՜շօպՠ՜ռ 

Տՠո լՠշ. 45, 62՝—106՜. ՜/25՜—6՜փ ՝/26՜—65՝փ 

Գ. 66՜՝ Վ՜ոձ ՠջ՜ժ ՜շձՠէսճհ ՠս ի՜ծ՜կ՜դ ՠս 
՝՜ձտ՜հ, ճջ բ ղզղ՜հ — Լճսոզձձ ՜շ՜նզձ րջձ ճմ բ 
՝՜ջզ ... 

Դ. 68՜—76՜ [Տ՜խտ] 
1. 68՜—9՜ Տ՜խ ՠս ՞ճչ՜ո՜ձճսդզսձ ՜շ ոճսջ՝ 

Աոպճս՜թ՜թզձձ հ՜ջկ՜ջ՜ժ՜ձ ՝՜խ՟՜պճսդՠ՜կ՝ 
ճ՞ՠ՜է ՠս ղ՜ջճսձ՜ժՠ՜է զ Պջճսո՜հճհ չՠջ՜՟զպճխբ, 
՜հոզձտձ՚ պՠ՜շձ զ Սճստզ՜ոբ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձճսդՠ՜ձ 
չ՜ջ՟՜յՠպբ, է՜ս ՠս ՞ՠխՠռզժ ժ՜ակճսդՠ՜կ՝, ճջճսկ 
Տբջ ճխճջկՠռզ — Իոժճյիզ Աոպճս՜թ՜թզձ / Կճհո ՜ձ-

՝զթ / Սըջ՝ճսիզ կ՜հջ պզջ՜թզձ ... 

2. 69՜—70՜ Դ՜ջլՠ՜է, չՠջոպզձ պ՜խ ՠս ՞ճ-
չ՜ո՜ձճսդզսձ ՜շ ոճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թզձձ զ Մ՜ջզ՜կ 

հ՜ձճս՜ձբ, հօ՟ՠ՜է զ հճսկՠկձբ յճսՠպզժճոբ տ՜խռջ՜-

լ՜հձ ՠխ՜ձ՜ժ՜ս — Մ՜ջզ՜կ կ՜հջ Աոպճս՜թ՜թզձ, 
՜ձ՜յ՜ժ՜ձ Կճհո / Մճէճջՠէճռ ՟՜ջլ ՠս ախնճսկձ 
կՠխ՜սճջ՜ռ հճհո ... 

3. 70՜—1՜ Եջ՞ զ Գջզ՞ճջբ Ն՜ջՠժ՜ռսճհձ, զ 
Եջ՞ ՠջ՞ճռզ Սջ՝ճռ ՞ջճռձ, ճջ զ Տզջ՜կ՜հջ ոճսջ՝ 
Կճհոձ ՜ժձ՜ջժբ — Սՠ՜ս ՠկ ՞ՠխՠռզժ ՟ճսոպջ Ես՜հզ 
... 

4. 71՜— 3՝ Տ՜խ չ՜ոձ Յ՜ջճսդՠ՜ձձ 
Քջզոպճոզ Աոպճսթճհձ կՠջճհ — Կ՜ձըՠ՜է Իսխ՜՝ՠջ 
ժ՜ձ՜հտ զ կզ՜ոզձ / Շճսջն ա՞ՠջՠակ՜ձ՜ս վ՜ջՠ՜է 
ծՠյբզձ ... 

5. 73՝—4՝ Եջ՞ զ Մճչոզոբ (թ՜հջ՜ժ՜յ՚ «Մճչ-
ոՠո» — Մՠձ՜ռՠ՜է ՜հջ զկ ոզջճչ ոբջձ զկ վճսդճչ 
բն... 

6. 74՝—5՜ — Զ՜ջդզջ ոբջ զկ ՜շ՜սօպՠ՜հ / 

Լճսոճչ տճհզձ էճսո՜սճջՠ՜հ... 
7. 75՜՝ — Աձլձ զկ ՜շ տՠա ՜խ՜խ՜ժբ, ճչ 

՝ըեզղժ իճ՞սճհ զկճհ / Թղձ՜կզձ ազո հճհե ըճռճպՠ՜ռ, 

ե՜կ բ զձլ ճխճջկՠէճհ... 
— 74՝—5՜ [Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ իՠխզձ՜ժզ] — 

Եսո ՜շ՜սՠէ չ՜ոձ ի՜ձ՞ճսռՠ՜է ջ՜՝ճսձ՜յՠպ՜ռձ 
կՠջճհ ՠս ձ՜ըձՠ՜ռ՚ Գճղզ, Վ՜ձ՜չ՜ձ՜հ, Վ՜ջ՟՜ձ՜հ, 
հԵո՜հՠ՜հ, Դ՜սդզ, Տզջ՜պջճհ, Գզջ՞ճջՠ՜հ ՠս Կ՜ջ՜-
յՠպզ ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ղ՜ժՠջպՠ՜է կ՜ձժ՜ձռ ձճռզձ ՠս 
ղզձճխ՜ռ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռսճհոփ 

8. 75՜ Յզղ՜պ՜ժ Տՠ՜շձ կՠջճհ Յզոճսոզ Քջզո-
պճոզ, ճջ ՝՜ակՠ՜է ի՜ձ՞մզ ... Ի պ՜շ՜յՠ՜է կՠխո՜-
ոզջզձ ձ՜ս՜ժբ <ձ՜ս՜ժբ> / Ի՞ձ՜պզճո Գջզ՞ճջզբ 
ա՜ս՜ժբ / Ծձՠ՜է ոձՠ՜է Տզ՞ջ՜ձ՜ժՠջպ տ՜խ՜տբ / 
Սճոժ ՜՝ՠխ՜հ ՠս հ՜նճխկ՜ձռ հ՜իՠժբփ 

Ե. 76՝—8՝ [Մ՜ձճսձտ] 
1. 76՝ — Աոբ ոճսջ՝ Օ՞ճոպզձճո զ Աէվՠջդզձ, 

դբ. Յճջե՜կ ՜ջլ՜ժբ Աոպճս՜թ ակ՜ջ՟ձ զ ժ՜յ՜ձ՜ռ 
կՠխ՜ռ ժ՜յբ աձ՜ կղպձնՠձ՜սճջ ժ՜յճչ 
՞՜ջղճսդՠ՜ձ (՜հոտ՜ձ)փ 

2. 78՜ — Պրխճո ՞ջբ Ե՝ջ՜հՠռզոձ. Զրպ՜ջ՜ոզ-
ջճսդզսձ կզ կճշ՜ձ՜հտ ...  

3. 78՝ — Ձՠա ՜ոՠկ, լՠա ՜ոՠկ, ՜ձռ՜սճջ՜ռ՟ 
ծ՜ձ՜յ՜ջիզ՟...  



 

4. 90՝—1՜ [Մ՜խդ՜ձտ] 
՜. 90՝ — Ի ղձճջի՜՝՜ղը ոջ՝ճհ չՠիզո ոճսջ՝ 

՜ժձ ի՜ոռբ ... 
՝. 90՝—1՜ — Ահո բ ՜ջա՜հ ՠս ՜ջազ ի՜է 

՜ձհ՜հպ ՟զկրտ ...  
5. 92՜ [Շ՜ջ՜ժ՜ձ] Մ՜ջպզջճո՜ռ ԱԿ, ՜շ՜նզ 

ժճխկ — Աշ՜տՠ՜հ Տբջ աէճհո տճ ՠս ածղկ՜ջպճսդզսձո 
տճ ...  

Է. 79՜—90՜ Յ՜հէկբ [Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհ] 
Ք՜ջճա չ՜ոձ ձձնՠռՠէճռ զ ՝՜ձձ Յճ՝՜հ. Ոխճջկՠռ՜-
ջճստ զձլ ... (Ակ՜շ՜ձ ՃԾԲ) — Աոՠձ զկ՜ոպճսձտձ. 
Յճջե՜կ ճտ ՠջդ՜հ զ ծ՜ձ՜յ՜ջի ... 

Ը. 93՜—103՜ Հ՜կ՜շօպճսդզսձ յ՜պկ՜ժ՜ձ 

ՠս պ՜խ՜մ՜վ՜ժ՜ձ ճպզստ հ՜խ՜՞ո Աջՠսՠէհ՜ձ զ 
Պ՜ջոզռ ՜ղը՜ջիզ ՜սՠջկ՜ձ զ լՠշ՜ձբ Օոկ՜ձռսճռ 
՜ղը՜պ՜ոզջՠ՜է զ հճսկՠկձբ Ի՞ձ՜պզճո կՠխո՜ոզ-
ջզձ ՜՝ՠխ՜հբ Տզ՞ջ՜ձ՜ժՠջպռսճհ, ճջճսկ Տբջ ճխճջ-
կՠոռզ — Հ՜ա՜ջ ի՜ջզսջ Հ՜հճռ դվ՜ժ՜ձ / Վ՜տոճսձ 

ՠս ճսդ ժըռճջ՟՜ժ՜ձ (1719) ... Պ՜պճսրտ դ՜խՠ՜է 

աՕոկ՜ձ վ՜ղ՜ձ / Չճսՠ՜ռ հՠջժջբձ Բ՜՝զէճձՠ՜ձփ 
Թ. 103՝—4՜ [Վժ՜հճսդզսձտ զ յբպո տ՜ջճաճս-

դՠ՜ձռ] Բՠշձ՜ջպճո — Ախ՜խ՜ժբձ կՠջժտձ, 
՜խ՜խ՜ժՠձ ՠս տ՜խռՠ՜էտձ...փ Իազպճջճո — Ոջ ժ՜կզ, 
ազ ՜խրդտ զսջ դշմզռզ ՜շ Աոպճս՜թ...փ Օ՞ճոպզձճո 

— Ծ՜ձջ՜՝ՠշձՠ՜է ՠջդ՜ո զ ծ՜ձ՜յ՜ջի...փ 
Իազ՟ճջճո — Մզ՜հձ ճսձզ ա՜հո ՝՜ջզո ՠջժջ՜սջ 
ոպ՜ռճս՜թո ...փ [Բ՜ձ.] Եխզռզձ ՞ճպզտ լՠջ յձտՠ՜է 

գձ՟ կբնոփ [Լճսթկճսձտ] Ի՝ջՠս դբ ՜ոզռբ. Եխզռզձ 
ՠջզժ՜կճսձտ լՠջ աոյՠ՜է հ՜կՠձ՜հձ ՜ձժ՜ջ՞ 
ը՜շձ՜ժճսդՠ՜ձռ (՜հոտ՜ձ)փ 

Ժ. 104՜ [Բ՜շ՜ջ՜ձ] — Պ՜ի՜ձ՟՚ ճջ զ կբն ճջ-
կճհձ ՟ձբձ... եճխճչջ՟՜յբպ՚ ղՠը ժ՜կ զքզդյ՜ղզփ 

ԺԱ. 104՝—5՜ [Ի չ՜ջճսռ Ի՞ձ՜պզճո չ՜ջ՟՜-
յՠպզ Տզ՞ջ՜ձ՜ժՠջպռսճհ] — Ի՞ձ՜պզճո չ՜ջ՟՜-
յՠպզ թձճսձ՟ձ զ կրջբ, ճջ զ Տզ՞ջ՜ձ՜ժՠջպ ... զ 
Սճսջ՝ չ՜ձոձ Աջխձսճհ Բ՜ջլջ՜ի՜հՠ՜ռ Սճսջ՝ 
Աոպճս՜թ՜թզձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

19՝ Ի դվ՜ժ՜ձզձ Հ՜հճռ ՌՃԷ (1658) ՞ջՠռ՜ս. 

՜կբձփ 

76՜ (ԺԸ ՟.) Ի պ՜շ՜յՠ՜է կՠխո՜ոզջզձ ձ՜ս՜ժբփ 

Ի՞ձ՜պզճո Գջզ՞ճջզ բ ա՜ս՜ժբ 

Գըձՠ՜է, ոըձՠ՜է Տզ՞ջ՜ձ՜ժՠջպ տ՜խ՜տբ 

Սճոժ ՜՝ՠխ՜հ ՠս հ՜նճխկ՜ձռ հ՜իՠժբփ 

1՜ (ԺԸ ՟.) Ի՞ձ՜պզճո չ՜ջ՟՜յՠպզձ յզղ՜պ՜ժփ 
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ԹԵՐԹ՚ 258. մ՞ջճս՜թ՚ 97՝, 175՝, 208՝, 225՜՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—
Թ×12 (Ա, Թ 10, Է 9)+Ա—ԺԴ×12 (Է 2, ԺԱ 14, ԺԲ 11, ԺԴ 10)փ 
ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, էճսո՜՞թՠջճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 20,8×16, ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ 
կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ղխ՜՞զջփ ՏՈՂ՚ 26—29 (ը՜շգ) փ ԿԱԶՄ՚ ոՠս ժ՜ղզ, 
կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժփ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդզսձ պՠո՜թ, ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջփ 
Կ՜ակզ ժ՜ղզձ` տՠջճս՜թ, ռՠռ՜ժՠջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1՜—101՝ Մՠժձճսդզսձ դխդճհձ Պրխճոզ ճջ ՜շ 

Ե՝ջ՜հՠռզոձ 

Տՠո լՠշ. 1412, 2՜—75՝. Նըջ՞./1՜—10՝փ ՜/11՜—

97՜փ Ոսձզ. 

— 98՜—104՝ [Ց՜ձժ] — Ա՝ՠէզ ՜ջզսձ ըօոբջ 

զ չջՠեըձ՟ջճսդզսձ ... Օջիձՠոռզ ձւ՜ա զ է՜սբ ՜ձպզ զ 

չՠջ՜հ ոճջ՜հ: 
Բ. 102՜—75՜ [Մ՜պՠձ՜՞ջճսդզսձտ Յճչի՜ձձճս 

Ոջճպձՠռսճհ] 
1. 102՜—29՜ Յճչի՜ձձճս Ոջճպձՠռսճհ պզՠաՠ-

ջ՜էճհո ջ՜՝ճսձ՜յՠպզ զ ՝՜ձձ, ճջ ՜ոբ. Ի ոժա՝՜ձբ 
Տբջ աՠջժզջ ի՜ոպ՜պՠռՠջ — Ոՙչ, Տբջ զկ Յզոճսո 
Քջզոպճո ... 

2. 129՜—48՜ Եշ՜կՠթզ ՠս ՠջզռո ՠջ՜ձՠ՜է 
՝՜ակՠջն՜ձզժ ՠս պզՠաՠջ՜էճո կՠթ իշՠպճջզ ՠս ՜ձ-

հ՜խդ վզէզոճվ՜հզ Հ՜հճռ Մՠթ՜ռ Յճչի՜ձձճս Ոջճպ-
ձՠռսճհ ՜ջ՜ջՠ՜է Մՠժձճսդզսձ ՝՜ձզռ, ճջ ՜ոբ կ՜ջ-
՞՜ջբձ. Ո՛ ոպՠխթ ՜շ՜ձլզձ աոզջպո ձճռ՜ զ կզպ 
՜շձճս ա՜կՠձ՜հձ ՞ճջթո ձճռ՜ — Նՠջ՞ճջթ՜ժ՜ձ 
զկձ ՜ձը՜վ՜ձ ՝ձ՜սճջՠ՜է ՠձ կզպտ ... 

3. 148՜—63՜ Յճի՜ձձճս Ոջճպձՠռսճհ պզաՠջ՜-
էճո չ՜ջ՟՜յՠպզձ ՜ջ՜ջՠ՜է զ ՝՜ձո Ասՠպ՜ջ՜ձզձ 
գոպ Յճի՜ձձճս, ճջ ՜ոբ. Ի ոժա՝՜ձբ բջ Բ՜ձձ — 
Ճ՜ի՜սճջզկ ճչ ժ՜ծ՜շտ էճսոՠջ՜կզռ ... 

4. 163՜—75՜ Յճի՜ձձճս Ոջճպձՠռսճհ ՠս տ՜ն 
իշՠպճջզ ՠս ՜ջ՟զսձ՜ժ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզ ՜ջ՜ջՠ՜է զ 
՝՜ձ կ՜ջ՞՜ջբզձ, ճջ ՜ոբ. Աջ՟՜ջճսդզսձ Տՠ՜շձ 
ճսխզխ ՠձ — Բՠջ հՠպ ՠէ՜ձՠէճհ զ ՞՜՞՜դո էՠջ՜ձռ ... 

5. 176՜—93՜ Գջզ՞ճջզ ՜ղ՜ժՠջպզ Եշ՜կՠթզ 
Յճի՜ձձճս Ոջճպձՠռսճ, Տՠոճսդզսձ զ ՝՜ձձ կ՜ջ՞՜-
ջբզձ, ճջ ՜ոբ. Հճ՞զ Տՠ՜շձ զ չՠջ՜հ զկ, չ՜ոձ ճջճհ ՠս 
րթ զոժ — Տՠո՜ձօխձ չՠիՠջՠս՜ժ պՠոճսդՠ՜կ՝ ... 

6. 193՜—202՜ Մՠթ ջ՜՝ճսձ՜յՠպզձ Յճի՜ձ-
ձճս Ոջճպձՠռսճհ ՜ո՜ռՠ՜է զ ՝՜ձձ ՜շ՜տՠէ՜ժ՜ձ, ճջ 
՜ոբ. Հ՜հՠռ՜ջճստ գձ՟ ՜շ՜տՠէ՜ոձ ՠս գձ՟ տ՜-
ի՜ձ՜հ՜յՠպձ Խճոպճչ՜ձճսդՠ՜ձ գձ՟ Յզոճսո, ճջ 
ի՜ս՜պ՜ջզկ բ Աջ՜ջմզձ զսջճհ ՠս ՜հէ ձ՜ըտ՜ձ ա՝՜ձո 
իՠպՠսՠոռճստ ՝ձ՜ժ՜ձ տձձճսդՠ՜ձռ, ՠս ՜յ՜հ հՠպ 
՜հձճջզժ լՠշձ՜ջժՠոռճստ զ Մՠժձճսդզսձ ՝՜ձզձ ճջ 



 

՜ոբ — Մղպ՜ղ՜ջե զկձ բճսդզսձ գոպ ՜ձլձզղը՜-
ձ՜ժ՜ձ ... 

Գ. 203՜—5՜ [Յ՜խ՜՞ո զկ՜ոպ՜ոզջ՜ռ — 
Բ՜ձ.] Իկ՜ոպճսձ ղզձՠ՜ռ զսջ պճսձ ՠս ժ՜ձ՞ձՠ՜յ 

ոզսձո ՠրդձփ Հ՜ջռ. Զզ՛ձմ բ զկ՜ոպ՜ոբջձ ... 
Դ. 205՝—58՝ [Բ՜ձտ ա՜ձ՜ա՜ձտ] 
1. 205՝—8՜ Վ՜ոձ կ՜ջ՟ճհո ի՜կՠկ՜պճսդՠ՜ձ 

՜շ ՜ձ՟՜ոպ՜ձ ՠս ՜հ՞զ — Հ՜ջռ. Զզ՛ձմ բ, ճջ ՜ոբ. 
Ի՝ջՠս ՜ձ՟՜ոպ՜ձ կզ բ ՜հջ ... 

2. 209՜՝ Տճսկ՜ջ Լՠսճձզ ՜շ՜նզձ ղզձճխզ զսջ 
պճսձ — Բ՜ձձ կ՜ջկզձ ՠխՠս ՠս պ՜խ՜ս՜ջՠ՜ռ զ 
կՠա: Ահո բ հ՜հո կ՜ջկձզ ... 

3. 210՜—1՜ Դ՜ս՜ձճսդզսձ տ՜խժՠ՟ճձ՜ռսճռ 
— Տՠո ՠս ա՞ճհղ ՠս էՠջ, ճջ դզսջ ժ՜հ ՠս ճսխզխ ... 

4. 211՜՝ Վ՜ոձ ըճջիջ՟ճհ յ՜պ՜ջ՜՞զձ 
՜ո՜ռճս՜թ Վ՜ջ՟՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպբ — Նղը՜ջ ժ՜ակզ 
Հզձ ժպ՜ժրտ ...  

5. 212՜—7՜ Ըոպ ձ՜ը՜պՠոճսդՠ՜ձ ՜ոպճս՜-
թ՜յո՜ժ ՜ջտ՜հզո Սճխճկճձզ, ճջ չ՜ոձ կՠթճսդՠ՜ձ 
ՠս ՜շ՜սՠէճսդՠ՜ձ Կճսոզձ զ չՠջ՜հ ՜կՠձ՜հձ ժ՜-
ձ՜ձռ, աճջ ՠպՠո հ՜շ՜ն՜՞ճհձ ձ՜ը՜պՠո իճ՞սճչձ ՠս 
՟ջճղկՠ՜ռ զ Գզջո ՜ոպճս՜թ՜հզձ, ազ հ՜հպձզ էզռզ 
՜կՠձ՜հձ ՜ղը՜ջիզ ՜շ՜սՠէճսդզսձ Կճսոզձ ՠս վ՜-
շ՜սճջՠոռզ հ՜կՠձ՜հձ էՠաճսբ, ոճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թզձձ 
— Զճջ ՜ձ՜ջե՜ձճսդզսձո ժ՜կզ ՝՜ռ՜հ՜հպՠէ զ լՠշձ 
ձճհձ ՜ձճը՜ժ՜է ...  

6. 218՜—22՝ Բ՜հռ ՜ոպ՜ձրջ յ՜ջպ չ՜ջժ՜-
ձզկ ո՜ժ՜ս զձմ հ՜յ՜խճսկձ ՜շձՠէ Տՠոճսդՠ՜ձո ՠս 
ըձ՟ջՠէ — Ն՜ը, դբ ճջտ՜ձ՜՝՜ջ հ՜խ՜՞ո ժՠձ՟՜-
ձՠ՜ռ թձՠէճսդՠ՜ձ ՝ձճսդզսձո ՜ջւՠոպ՜սճջՠ՜ռ ... 

7. 223՜—4՝ [Ք՜ջճա զ ՝՜ձձ.] Դ՜պ ՜ջ՜ջբտ 
ոջ՝ճհձ ՠս ՜հէձ — Սճչճջճսդզսձ բ Աոպճսթճհ զ լՠշձ 
՜շ՜նձճհձ ... 

8. 226՜—36՝ Մՠթզձ իշՠպճջզձ Տզջ՜պջճհ Տՠ-
ոճսդզսձ զ ՝՜ձ ոջ՝ճհ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ, ճջ ՜ոբ. Մզձմ-
՟ՠշ ձ՜ ա՜հձ ըրոբջ... — Եժՠխՠռզ ոճսջ՝ յ՜պժՠջ բ 
՜ոպճս՜թ՜հզձ վ՜շ՜ռձ ...  

9. 237՜—41՜ [Ք՜ջճա] — Ն՜ՠս ՜ոպ՜ձրջ 
յ՜ջպզկտ գխլկ՜կ՝ ոջպզս ի՜հռՠէ հ՜յբձզ՜ա 
՝՜ջՠջ՜ջ Սճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠձբձ ... 

10. 241՜՝ Ն՜ըՠջ՞՜ձտ տ՜ջճազ [Բ՜ջդճխզկբ-
ճոզ Մ՜ջ՜խ՜ռսճհ ՜ո՜ռՠ՜է] — Եջ՜ձՠէզ ՝ձճսդզսձձ 
ՠս ՜ձձ՜ը՜ձլ ՝՜ջՠջ՜ջճսդզսձձ ... 

11. 241՝—3՝ Մ՜խդ՜ձտ [Աշ՜տՠէձ 
չ՜ջ՟՜յՠպզ ՜ո՜ռՠ՜է] — Աջվզ՜ժ՜ձ էճհո, 
՜ձղզն՜ձՠէզ ծ՜շ՜՞՜հդ ... 

12. 244՜—8՝ Նճջզձ տ՜ջճա Վ՜ոձ ճխճջկճս-
դՠ՜ձ զ ՝՜ձձ Ս՜խկճոզձ, ճջ ՜ոբ. Եջ՜ձզ, ճջ ըճջիզ 
ա՜խտ՜պձ... — Բ՜ջզ ՞ճջթտ ՠջՠտ ՠձ պՠո՜ժ՜ս ... 

13. 249՜—58՝ Յ՜խ՜՞ո, դբ Եջջճջ՟՜ժ՜ձ ՜ձ-
լ՜ձռ կզձձ կ՜ջկձ՜ռ՜ս — Ես ՜ջ՟, ճջճչիՠպՠս թ՜-
ձճսռՠ՜է ՠխՠս... գձ՟ ձկ՜ ՠս գձ՟ ոկ՜ ՜ձ՝՜-
ե՜ձ՜յբոփ      
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ԹԵՐԹ՚ 98. մ՞ջճս՜թ՚ 98՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—Թ×12 (Թ 2)փ ՆԻՒԹ՚ 
դճսխդ, էճսո՜՞թՠջճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 21,9×16,5. ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժ-
ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 31փ ԿԱԶՄ՚ ոՠս ժ՜ղզ, կզնճսժգ պ՜ը-
պ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդ, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ձ՜ջձն՜՞ճհձ ռ՜հպտփ 
ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 1, դճսխդ (ոժա՝զռ)փ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջ, ՞ջ՜՟՜ղպ դՠդՠս՜ժզ 
՞ճսձ՜վճըճս՜թփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ` տՠջճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1՜—89՜ Մՠժձճսդզսձ դխդճհ Պրխճոզ, ճջ ՜շ 

Ե՝ջ՜հՠռզոձ 

Տՠո լՠշ. 1412, 2՜—75՝. Նըջ՞./1՜—10՜: ՜/10՜—

89՜: 

Բ. 89՜—98՜ Սջ՝ճհձ Եյզվ՜ձճս ՜ո՜ռՠ՜է բ 

Ճ՜շո — Աջ՟, զ կՠթզ ՠս վ՜շ՜սճջ ՜սճսջո ... ՠս ձկ՜ 

վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո գձ՟ Հրջ ՠս ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Հճ՞սճհձ. 

՜հեկ ՠս կզղպ ՠս հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ ՚ Պ՜իյ՜ձ՜ժ Ա՝ Ն՜ըՠջ՞՜ձտ: 
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ԹԵՐԹ՚ 84. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—2՝, 23՝, 79՜—84՝փ ՊՐԱԿ՚ 
2×1+Ա—Է×12 (Է 6)+4×1փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, դ՜ձ՞՜ձղ՜ձ ՠս 
«LBAE», «CASTR. EANGVE» էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒ-
ԹԻՒՆ՚ 22×7փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 36փ 
ԿԱԶՄ՚ ոՠս ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ ոպճս՜ջ՜դճսխդ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդ, 
էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճսձ՜ռ՜թփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ` պՠխ—
պՠխ տՠջթճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 3՜—6՝ Վ՜ոձ դ՜խկ՜ձ Մՠթզ ղ՜՝՜դ 

՜սճսջձ պՠոճսդզսձ — Ո՛չ յ՜պկՠոռբ հ՜ձ՟զկ՜ձ ձճ-

ջ՜ ած՜ձ՜յ՜ջիո ձճջ՜ ... 



 

Բ. 9՜—19՜ Գզջտ հ՜խ՜՞ո ՟եճըճռձ ըձ՟ջբ, 

ՠդբ իճ՞զտձ ՝՜ե՜ձՠ՜էտ զ ձկզձ ե՜կ՜ս ժ՜ջՠձ 
ի՜ո՜ձՠէ զ պՠխզո զսջՠ՜ձռ, դբ ճմ — Պ՜պ՜ոը՜-

ձՠկ ՠս ՜ոՠկ դբ. Ոմ ...  

Գ. 19՜—23՜ Վ՜ոձ ՠժՠխՠռսճհ ՜ո՜ռՠ՜է — Ես 

չՠջ՜ռճհռ ազո իճ՞սճչ ... 

Դ. 24՜—78՝ [Նզժճխ՜հճոզ Լզսջ՜ռսճհ] Մՠժ-

ձճսդզսձ դխդճհձ Պրխճոզ, ճջ ՜շ Ե՝ջ՜հՠռզոձ 

Տՠո լՠշ. 1412, 2՜—30՜. Նըջ՞./ 24՜—30՜: 

՜/30՜—78՜: 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 80՝ Ահո բ ձղ՜ձ՜՞զջ (7 ձզղ)փ 
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ԹԵՐԹ՚ 769+2 (ժջժ. 532, 758). մ՞ջճս՜թ՚ 1՜՝, 350՜՝, 684՝փ 
ՊՐԱԿ՚ 1×1+Ա—ԿԴ×12 (ԺԸ, ԾԸ, ԻԳ 14, ԼԶ 16, ԿԱ 10, ԿԳ, ԿԴ 
11)+2×1փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 21×16,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜-
ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 29—32 (ը՜շգ)փ ԿԱԶՄ՚ ոՠս ժ՜ղզ, 
կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ,  ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդ, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ 
ժ՜ջկզջփ 

 ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 1 դճսխդ (ոժա՝զռ)փ 
ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. դՠջդՠջգ դճսէ՜ռ՜թ, ՞ջ՜՟՜ղպգ 

՞ճսձ՜վճըճս՜թփ Կ՜ակզ ՠաջՠջգ` տՠջթճս՜թփ 
 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 2՜—761՝ [Կճսշձՠէզճոզ Մՠժձճսդզսձ 
դխդճռձ Պրխճոզ] 

— 2՜—25՜ Մՠժձճսդզսձ հ՜կՠձ՜հձ գձդՠջ-
ռճս՜թըո ոջ՝ճհձ Պրխճոզ ՜շ՜տՠէճհփ 

Յ՜շ՜ն՜՝՜ձճսդզսձ — [Հ՜ջռ] Ոչ, ճջյզոզ, ճջտ՜ձ 
ոճսջ՝ձ Պրխճոփ /Պ՜պ՜ոը՜ձզ/ Ոսդձ րեզպտ ... 

— 25՝—7՜ Աշ՜ջժճսդզսձ հգձդՠջռճս՜թոձ 
ոջ՝ճհձ Պրխճոզ — Կջժզձ ՜շ՜ջժճսդզսձ ոՠշրջբձ 
ի՜հզձ ... 

— 27՝—40՜ Կ՜ձճձտ զջ՜ռ գձդՠջռճս՜թճռձ 
ոջ՝ճհձ Պրխճոզ — Ն՜ը, ճսկձ էզռզ ձ՜ըժզձ ժ՜ձճձ 
... 

40՝—3՝ Թ՜ջ՞կ՜ձզմտ գձդՠջռճս՜թճռ ոջ՝ճհձ 
Պրխճոզ — Ք՜շ՜ոճսձ ՠս իզձ՞ՠջճջ՟ Սճսջ՝ ՞զջձ ՠս 
՜շ՜տՠ՜էձ ... 

1. 43՝—349՝ Մՠժձճսդզսձ հգձդՠջռւ՜թո ՜շ 

Հշօկ՜հՠռզո — Ահոճջզժ գձդՠջռճս՜թճհ ՠջժճս 

կ՜ոճսձտ ՠձ... 
2. 351՜—568՝ Մՠժձճսդզսձ Աշ՜նզձ 

գձդՠջռւ՜թճհձ ՜շ Կճջձդ՜ռզո. Աշ՜ջժճսդզսձ — 

Ատ՜հզ՜հ ժ՜կ Փբէօվօձբոճո, ճջ ՜հեկ ի՜ո՜ջ՜ժօջբձ 

Մօջՠ՜ ՜ոզ ... 

3. 569՜—684՝ Մՠժձճսդզսձ Եջժջճջ՟ 
գձդՠջռճս՜թճհձ ՜շ Կճջձդ՜ռզո. Աշ՜ջժճսդզսձ — 
Մըզդ՜ջբ աԿճջձդ՜ռզո, աճջո զ ձ՜ըժզձ 
գձդՠջռճս՜թճն ... 

4. 685՜—761՝ Մՠժձճսդզսձ գձդՠջռճս՜թճհձ ՜շ 
Գ՜խ՜պ՜ռզո. Աշ՜ջժճսդզսձ — Գ՜խ՜պ՜ռզտ 
իՠդ՜ձճոտ բզձ, ճջտ զ Ֆջ՜ձռզճհ զ Յճսձ՜ոպ՜ձ 
մճսՠռզձ ... ՠս հ՜աձզս ՜ջ՜ձռ կՠջժ՜ռճսռ՜ձզ 
չձ՜ո՜ժ՜ջ՜՞ճհձ. չ՜ջժզձ, ՝՜հռ /// (դՠջզ ղ՜ջ. բ 
կզձմՠս Զ 12—գ: Ի էճսո՜ձռո էջ՜ռճսկձՠջ)փ 
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ԹԵՐԹ՚ 124փ ՊԱՐԿ՚ Ա—ԺԲ×12 (Բ, Ե, Թ 10, Գ 16, Ը, Ժ 14, 
ԺԲ 2)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, էճսո՜՞թՠջճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 21,4×16փ 
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ղխ՜՞զջփ ՏՈՂ՚ 21փ ԿԱԶՄ՚ 
թ՜խժ՜դճսխդ, կզնճսժգ` ոպճս՜ջ՜դճսխդ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդ, 
էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ՟ՠխզձփ  

ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 1+1, դճսխդփ 
ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջփ Կ՜ակզ դզժճսձտգ` 

ծ՜տճս՜թփ 
 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 1՜—124՝ [Կճսշձՠէզճոզ Մՠժձճսդզսձ ՜շ 

Տզկրդբճո դխդճռձ Պրխճոզ] 

— 1՜—12՝ Սջ՝ճհձ Պրխճոզ Մՠժձճսդզսձ 

հ՜կՠձ՜հձ գձդՠջռճս՜թճհո ոջ՝ճհձ Պրխճոզ. 
Յ՜շ՜ն՜՝՜ձճսդզսձ ՞ՠջ՜ա՜ձռճսդՠ՜ձռձ ոջ՝ճհձ 
Պրխճոզ — Ո՛չ ճջյզոզ՛ ճջտ՜՛ձ ոճսջ՝ձ Պրխճո ... հ՜հէ 

՟զսջ՜՞ճհձ ո՜իՠռ՜հ զոժ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ): 

՜. 13՜—44՜ Մՠժձճսդզսձ ՜շ Տզկրդբճո [Աշ՜-

նզձ դխդճհձ] — /// (ոժ. դ՜վճս՜թ, ոժ. Ե ՞էըզռ) Աո-

պ՜ձօջ ըրոզ աիՠպՠսՠ՜է յ՜պճսճհ ՠս աըձ՜կ՜ջ-

ժճսդՠ՜ձ... 

՝. 44՜—124՝ [Մՠժձճսդզսձ Եջժջճջ՟ Տզկրդբճ-
ոզ]. Յ՜շ՜ն՜՝՜ձճսդզսձ — Վ՜ոձ բ՛ջ ՞ջբ ՜շ Տզկր-



 

դբճո աԵջժջճջ՟ դճսխդձ ... ՠս ա՜հո ՜ո՜ռ ՜շ զ կըզ- դ՜ջճսդզսձ պժ՜ջ՜՞ճսձզռփ 
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ԹԵՐԹ՚ 94. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜՝, 2՝, 7՝, 89՝, 94՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—
Ժ×12 (Ա, Թ 8, Բ 4, Դ 9, Զ 11, Ժ 6)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՞թՠջճչփ 
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 21,3×16փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ 
ՏՈՂ՚ 27փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, 
՜ոպ՜շգ՚ դճսխդ, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջ ռ՜հպտփ  

ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 1+1, դճսխդ փ 

 

 
ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ` տՠջ-

թճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

2՜—94՜ Մՠժձճսձդզսձ ՜ոպճս՜թ՜հզձ Յ՜հպձճս-

դՠ՜ձձ ոջ՝ճհ Յօի՜ձձճս ՜սՠպ՜ջ՜ձմզ ՜ջ՜ջՠ՜է 

ոջ՝ճհ իօջձ կՠջճհ Աձ՟ջբզ ՠջ՜ձՠէզ ՠյզոժճյճոզ Կՠ-

ո՜ջճս Կ՜յ՜՟ճչժ՜ռսճհ, իջ՜կ՜ձ՜ս պՠ՜շձ Գջզ՞ճ-
ջզոզ Ակՠձ՜հձ Հ՜հճռ ժ՜դճխզժճոզ կ՜ժ՜ձճս՜ձՠ՜է 
Տխ՜հ. դ՜ջ՞կ՜ձՠռՠ՜է ՠխՠս զ իՠէէՠձ՜ժ՜ձ էՠաճսբ զ 
ի՜հժ՜ժ՜ձ ՝՜ջ՝՜շ պՠ՜շձ Նՠջոզոբ Լ՜կ՝ջօձ՜ռսճհ 

ՠս ՜ջտՠյզոժճյճոբ Տ՜ջոճձզ Կզէզժՠռսճհ, ճջ ՠխՠս զ 
ղըջն՜ձզ գձդ՜ռզռ ե՜կ՜ձ՜ժզ ՈԻԸ (1179) դճս՜-

ժ՜ձզ Հ՜հճռ, զ Սճսջ՝ Ադճշձ Հճշճկժէ՜հ 

Տՠո լՠշ. 1161, 79՝—108՝. Յզղ. դջ՞կ./90՜—1՝փ 

Նը՟ջ./3՜—4՜փ Գէճսըտ/92՜—4՜փ Նՠջ՜թճսդզսձ/4՝—7՜: 

՜—ի՝/8՜—89՜: 
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ՍՏԱՑՈՂ՚ պբջ Աա՜ջզ՜հ ՝՜ձ՜ոբջփ 
ԹԵՐԹ՚ 362+1 (ժջժ. 32)—1 (դշզմտ` 177—գ)փ ՊՐԱԿ՚ 1×1—

Ա—ԼԷ×12 (ԺԴ 11, ԺԵ—ԺԸ՚ մզտ, Ի, ԻԲ, ԻԶ, ԻԷ, Լ 10)փ ՆԻՒԹ՚ 
դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 21×13,7փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ 
ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 28փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, 
կզնճսժգ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ իձ՜պզյ «Գզջտ Ս՜խկճո՜ռ»—զ 
դՠջդՠջ, (Բ Օջիձճսդզսձ Ս՜խկճոզ Դ՜սդզ. Ս՜խկճո. ՃԷ. 107. 
Պ՜պջ՜ոպ բ ոզջպ զկ ... Ա. Աէբէճսզ՜. Ս՜խկճո ՃԺ. 110 
Խճոպճչ՜ձ ՠխբռ տՠա Տբջ ... բն 258—264), էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ 
ժ՜ջկզջփ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ` 
տՠջթճս՜թ, ռՠռ՜ժՠջփ Պջ՜ժ՜ժ՜էկ՜ձ կՠն ղվճդ. ԺԴ—զռ իՠպճ 
ԺԹփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 1՜՝ Ց՜ձգ կ՜պՠձզո, դբ զձմ ժ՜հ զ ՞զջո ՜հո 

— Ա. Ն՜ը ՠս ՜շ՜ն՜՝՜ձճսդզսձ Տՠոէՠ՜ձ Յճի՜ձճս ... 

ՃԲ. Յ՜հէկբ Ք՜ջճա չ՜ոձ ոժա՝ձ՜ժ՜ձ կՠխ՜ռ, զ ՝՜ձձ. 

Աձրջբձճսդՠ՜կ՝փ 

Ա. 2՜—98՜ Ի Յ՜հպձճսդզսձձ Յճի՜ձձճս ոջ՝ճ 

իրջ կՠջճ Աձ՟ջբզ ՠջ՜ձՠէսճհ ՠյզոժճյճոզձ Կՠո՜ջճս 
Կ՜յպ՜՟ճչժՠռճռ. Հ՜կ՜շրպ պՠոճսդզսձ, գձ՟ ձկզձ 

ՠս Աջՠդ՜ո ՠյզոժճյճոձ ձկզձ տ՜խ՜տզ 

Տՠո լՠշ. 1161, 79՝—468՝.  Յզղ. դջ՞կ./97՜—8՜ 

(«Եո՚ Նՠջոբո ձըս՜ոպ զ Քջզոպճո ...»)փ Նը՟ջ./2՜—3՝փ 

Գէճսըտ/3՝—4՝փ Նՠջ՜թճսդզսձ/4՝—7՝փ ՜—ի՝/7՝—97՜փ 

Բ. 98՜—135՝ Տՠոճսդզսձ տձձճսդՠ՜ձ ՜խրդզռ 

ոճսջ՝ Ասՠպ՜ջ՜ձմզձ Յճի՜ձճս, զ ըձ՟ջճհ Սպՠ-
վ՜ձճո չ՜ջ՟՜յՠպզ Յ՜ժճ՝ՠռճհ զ պբջ Նՠջոբոբ 

հ՜ղ՜ժՠջպբ զսջկբ ՠս զ իճ՞ՠսճջ ճջ՟ՠժբձփ Աս՞ձՠ՜ 
Հճ՞զ Սճսջ՝  

Տՠո լՠշ. 1161, 169՜—207՝. Նըջ՞./98՜—100՜փ 

1/100՜—35՝փ Յզղ. իՠխ./135՝փ 

Գ. 136՜—218՜ [Ք՜ջճատ] 

1. 136՜—41՜ Նճջզձ Վ՜ոձ ՠժՠխՠռճհ ՠս ոջ՝ճռ 

[զ ՝՜ձձ.] Տՠոզ ձղ՜ձ հՠջժզձո. Կզձո կզ ՜ջժՠ՜է ... 
— Սժզա՝ձ ոպՠխթ՜՞ճջթճսդՠ՜ձ ՜ղը՜ջիզ ... 

2. 141՜—5՝ Նճջզձ տ՜ջճա Վ՜ոձ ՠժՠխՠռճհ զ 

՝՜ձձ. Տՠոզ ժզձ կզ ձոպՠ՜է չՠջ՜հ ՞՜ա՜ձզձ Է (7) 
՞էըզ — Զ՜կՠձ՜հձ ժ՜ձը՜պՠոճսդզսձո ոջ՝ճռ ... 

3. 145՝—8՝ Նճջզձ տ՜ջճա Վ՜ոձ ժ՜ջ՞՜ռ 

՜խրդզռ զ ՝՜ձձ. Տբջ ՠդբ աղջդճսձո զկ ՝՜ձ՜ո — 

Զ՝ՠջ՜ձ զկ ՝՜ռզ ՠս ՜շզ աիճ՞զ ... 

4. 148՝—50՜ Նճջզձ Վ՜ոձ Ճ՜ղճս ե՜կճս զ 

՝՜ձձ. Եո ՜շ Աոպճս՜թ ժ՜ջ՟՜ռզ — Վ՜ոձ ՝՜աճսկ 

յ՜պծ՜շզ հ՜խրդո ժ՜էզ զ կՠա ... 

5. 150՝—4՝ Նճջզձ տ՜ջճա Վ՜ոձ ՜շ՜նձճջ՟՜ռ, 

դ՜՞՜սճջ՜ռ, զղը՜ձ՜ռ զ ՝՜ձձ Աշ՜ժբձ. Թբ ճջճռ ճմ 
՞ճհ ՜շ՜նձճջ՟ — Գջբ ճսջՠկձ ի՜ձծ՜ջՠխ ՠս զկ՜ո-

պճսձձ ՜շ՜ժ՜ըրո ... 

6. 157՜՝ [Վՠջնձ՜կ՜ոձ տ՜ջճազ] —  (ոժ. դ՜-

վճս՜թ) /// հզձտՠ՜ձո ՟ջճղկՠռզձ ՠս ժձտՠռ՜ձ ՜ս՜ա՜-

ձ՜սձ ձճտ՜ յ՜ջթզձ կՠթ՜ս ի՜կ՜ջլ՜ժճսդՠ՜կ՝... 

վ՜շ՜սճջճսդՠ՜կ՝ ՜հեկ ՠս ՜ձաջ՜ս հ՜սզպՠձզս. ՜կբձփ 

7. 157՝—69՝ Հ՜ջռկճսձտ ՞ՠխՠռզժ ՠս յզպ՜ձզտ 

չ՜ոձ իջՠղպ՜ժ՜ռ — Զզ՛ձմ յ՜պծ՜շ բ, ճջ իջՠղպ՜ժտ 

կՠխ՜ձմՠռզձ ՠս Աոպճս՜թ ակ՜ջ՟ձ վջժՠ՜ռ ... 



 

8. 169՝—207՜ [Ք՜ջճատ Ղճսժ՜ոճս Լճշՠռսճհ] 

՜. 169՝—82՜ Ք՜ջճա ՠս յ՜պկճսդզսձ զ ՝՜ձ 

կ՜ջ՞՜ջբզձ, ճջ ՜ոբ. Ես զ մճջՠտպ՜ո՜ձ ՜կզ... — 
Սՠձՠտՠջզկձ ժշ՜յ՜ղպ դ՜՞՜սճջ բջ Աոճջճռ ... 

՝. 182՜—92՜ Ք՜ջճա ՠս յ՜պկճսդզսձ Վ՜ոձ 

Գր՞՜հ ՠս Մ՜՞ճ՞՜հ, դբ ճջյբո ՞՜հռՠձ ՜ղը՜ջիո ՜հո 
— Յՠպ ՟՜ջլզ ՞ՠջճսդՠ՜ձձ Բ՜՝զէ՜ռճռ ... 

՞. 192՝—207՜ Ք՜ջճա ՠս յ՜պկճսդզսձ Վ՜ոձ 

՞ՠջճսդՠ՜ձձ Բ՜՝ՠէ՜ռսճռ զ ՝՜ձձ, ճջ ՜ոբ. Աշ ՞ՠպո 
՝՜՝զէ՜ռճռ ՜ձ՟ ձոպբ — Ես ազ հ՜շ՜ն տ՜ձ ա՞՜-

էճսոպձ Քջզոպճոզ ... 

11. 207՜—18՜ Ք՜ջճա ՠս յ՜պկճսդզսձ Վ՜ոձ 

՞՜էոպՠ՜ձձ Քջզոպճոզ ՠս ՜սճսջձ ՟՜պ՜ոպ՜ձզ — 

Ես չ՜ոձ կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էոպՠ՜ձձ Քջզոպճոզ ... 

12. 218՜—362՝ [Ք՜ջճատ հՠջժջճջ՟ ի՜պճջբ 

Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհ] 

Տՠՙո Ակ՜շ՜ձ, 1741: Ա/218՜—23՜փ Բ—Է/ մզտ: 

Ը/223՜—8՜փ Թ/228՜—35՜փ Ժ/235՜—8՜փ ԺԱ/238՜—44՝փ 

ԺԲ/224՝—9՝փ ԺԳ/մզտ: ԺԴ/249՝—52՜փ ԺԵ—ԻԵ/մզտ: 

ԻԶ/252՜—7՜փ ԻԷ—ԼԶ/մզտ: ԼԷ/257՜—60՝փ ԼԸ/260՝—6՝փ 

ԼԹ/266՝—9՝փ Խ/269՝—75՜փ ԽԱ/275՜—8՝փ ԽԲ—ԽԵ/մզտ: 

ԽԶ/278՝—83՜փ ԽԷ/283՜—7՝փ ԽԸ—ԽԹ/մզտ: Ծ/287՝—91՜փ 

ԾԱ—ԾԳ/մզտ: ԾԴ/291՜—4՝փ ԾԵ/294՝—7՝փ ԾԶ—ԿԲ/մզտ: 

ԿԳ/297՝—305՝փ ԿԴ—ՃԺԲ/մզտ: ՃԺԳ/154՝—6՝փ ՃԻ/360՝—2՝փ 

ՃԺԴ—ՃԺԹ/մզտ: ՃԻԱ—ՃԽԵ/մզտ: ՃԽԶ/341՝—50՝փ ՃԽԷ/350՝—

4՜փ ՃԽԸ/354՜—6՝փ ՃԽԹ/356՝—8՝փ ՃԾ/358՝—60՝փ ՃՄԱ—

ՃԿԷ/մզտ: ՃԿԸ/315՝—21՜փ ՃԿԹ/321՜—4՜փ ՃՀ/324՝—8՜փ 

13. 305՝—15՝ Յճջ՟ճջ՜ժ է՜ս ՠս յզպ՜ձզ 

ըջդզձ ՝՜շզս ՜ջ՜ջՠ՜է — Ահեկ ՟՜ջլճսոռճստ ակ՜-

ժճհժ էՠաճսո կՠջ ... 

14. 328՜—33՜ Յ՜հէ տ՜ջճա ՠս չՠջնզձ Վ՜ոձ 

վ՜շ՜ռ ՜ջտ՜հճսդՠ՜ձ զ ՝՜ձձ Մ՜պդբճոզ. Մճսպ 
հճսջ՜ըճսդզսձ Տՠ՜շձ — Ոջյբո ՜ոբ ՜շ՜տՠ՜էձ ... 

15. 333՜—6՜ Յ՜հէկբ [Բ՜ջդճխզկբճոզ Մ՜ջ՜-

խ՜ռսճհ] Ք՜ջճա ՜շի՜ո՜ջ՜ժ ՜կՠձ՜հձ կ՜ջպզջճ-
ո՜ռ զ ՝՜ձձ. Ոխնճհձ պ՜ձ լՠա ՜կՠձ՜հձ ոճսջ՝տ — 

Աջ՟, պօձ ՜կՠձ՜հձ ոջ՝ճռ չ՜ոձ ՠջՠտ յ՜պծ՜շզ ... 

16. 336՜—41՝ Նճջզձ տ՜ջճա իջՠղպ՜ժ՜ռ զ 

՝՜ձձ, ճջ ՜ոբ. Ադճշտ ՜ձժ՜ձբզձ — Է էճհո ՜ձկ՜պճհռ 

ՠս զ կբ՞ ... ՠս ոճհձյբո ՜ջե՜ձ՜ռՠ՜էտ ՝՜շձ՜է աը՜մձ 

Քջզոպճոզփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ  

223՜ Զոպ՜ռճխ ոճջ՜` ապբջ Աա՜ջզ՜հ տ՜ն ՠս 

զկ՜ոպճսձ ՝՜ձ՜ոբջձ, ՠս Քջզոպճոզ վ՜շտ հ՜սզ-

պՠ՜ձո. ՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 55՝ Սճհձ Ք՜ջճա՞զջտձ գձթ՜հՠ՜ռ տՠշզ Ղ՜-

ջ՜՞օաձ ՝ՠջՠ՜է բջ Ղ՜ջ՜ոճս, 1820 ոՠյպՠկ՝ՠջզ 10, 

՞ձճխ Մզձ՜ո չ՜ջ՟՜յՠպ կ՜իպՠոզ Գբճջ՞ՠ՜ձփ 

2. 361՜ 1822 հճսէոզ 10 ՞ձՠռզ ոճհձ ՞ջմՠ՜յ ՞զջտո 

՜ս՜ջ՜շս՜ռձ Մղճս Դխՠխզ չ՜ձ՜՟խզ ոյ՜ո՜սճջ Մզ-

ձ՜ո չ՜ջ՟՜յՠպփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 362՝ (՜ձգձդՠշձՠէզ)փ 
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 ՌԾԱ—1632 

ԹԵՐԹ՚ 178փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԺԵ×12(Ա 10)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ 
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 21×15փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 
21` 1՜—161՝, 31` 162՜—178՝փ ԿԱԶՄ՚ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ 
պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ժ՜յճհպ ժպ՜ս, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Յճչի՜ձձՠո Ասՠպ՜ջ՜ձզմ՚ 153փ 
Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 1՜փ Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 10՜, 151՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձ, ժՠձ՟՜ձ՜ժ՜ձփ 
Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպ, 
ժ՜ձ՜մ, ՟ՠխզձ, ճոժՠ՞ճհձփ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջ, ՞ջ՜՟՜ղպգ` ՞ճսձ՜վճ-
ըճս՜թ, ռՠռ՜ժՠջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ` տՠջթճս՜թ, ռՠռ՜ժՠջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1՜—150՝ Ի Յ՜հպձճսդզսձ Յճի՜ձձճս ոջ՝ճ 

ի՜սջ կՠջճ Աձ՟ջբզ ՠջ՜ձՠէճհ ՠյզոժճյճոզ Կՠո՜ջճս 
Կ՜յ՜՟ճչժՠռճռ. ի՜կ՜շ՜սպ պՠոճսդզսձ գձ՟ ձկզձ 
ՠս Աջՠդ՜ո ՠյզոժճյճո ձկզձ տ՜խ՜տզ 

Տՠո լՠշ. 1161, 79՝—168՝. Յզղ. դջ՞կ./149՜—50՝ 

(«Եո՚ Նՠջոբո ձճս՜ոպ զ Քջզոպճո»)փ Նը՟ջ. 1/1՜—3՝փ 

Գէճսըտ/3՝—5՝փ Նՠջ՜թճսդզսձ/5՝—10՜փ ՜—ի՝/10՜—149՜փ 

Բ. 151՜—78՝ Տՠոճսդզսձ տձձճսդՠ՜ձ ՜խրդզռ 

ոճսջ՝ Ասՠպ՜ջ՜ձմզձ Յճի՜ձձճս, զ ըձ՟ջճհ Սպՠվ՜-
ձճո չ՜ջ՟՜յՠպզ Յ՜ժճ՝՜հՠռճհ զ պբջ Նՠջոզոբ 
հ՜ղ՜ժՠջպբ զսջկբ ՠս զ իճ՞ՠսճջ ճջ՟ՠժբձ  

Տՠո լՠշ. 1161, 169՜— 207՝. Նըջ՞./151՜—3՜փ 

1/153՜—78՝փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

150՝ Ծ՜թժ՜՞ջճսդզսձ բ ՜հո դճս՜ժ՜ձո (զ էճս-

ո՜ձռո ղխ՜՞զջ) հհ ՜՜, ջպ ղխ ձձ ղխ հկ ՝՝ (1632)փ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 1՜ Յ՜ժճ՝ չ՜ջ՟՜յՠպ 1241 

(1792): 

1439 
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 ԺԷ—XVII 

ԹԵՐԹ՚ 123. մ՞ջճս՜թ՚ 115՜փ ՊՐԱԿ՚ Ա—Թ×12 (Ա, Բ 11, Է 
14, Թ 6)+Ա—Բ×12 (Բ 10)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 20,7×15փ 
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձ` 1՜—101՝, կզ՜ոզսձ` 102՜—123՝փ ԳԻՐ՚ 
ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 24փ ԿԱԶՄ` ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ 
պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժպ՜ս, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ 
ժ՜ջկզջփ  

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճսփ Թ—Ժ 
՟՟.: 2(Ա—Բ)+2(Գ—Դ), ոպ՜ռճս՜թ 2 ՜կ՝ճխն՜ժ՜ձ դՠջդՠջզ 
գձ՟է՜հձ՜ժզ ՠջժպ՜ժճսկզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ՝ճէճջ՜՞զթ 
ՠջժ՜դ՜՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ Գ՜—Դ՜. «///Ես ՠջդ՜հզձ թձճխտձ... զ 
՟՜պ՜սճջճսդՠ՜ձձ իջՠ///» (Բ 41—Գ 1): Ա՝—Բ՝փ «///Սՠջկձ 
՝՜ձձ Աոպճսթճհ բ ... ՜ոբ ռձճո՜///» (Ը 11—22)փ  

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 
՝ճսո՜ժ՜ձփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ՟ՠխզձփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջ, ըճսձ՜ռ՜թ, դ՜ձ՜տզ 
ծ՜յ՜խճսկ` 83՝, ռՠռ՜ժՠջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ` տՠջթճս՜թ, կ՜ղճս՜թփ 
 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1՜—100՝ Ի Յ՜հպձճսդզսձ Յճի՜ձձճս ոջ՝ճհ 

ի՜սջ կՠջճհ Աձջբզ ՠջ՜ձՠէճհ ՠյզոժճյճոզ Կՠո՜ջճս 
Կ՜յ՜՟ճչժՠռճռ. Հ՜կ՜շ՜սպ պՠոճսդզսձ գձ՟ ձկզձ 
ՠս Աջՠդ՜ո ՠյզոժճյճո ձկզձ տ՜խ՜տզ 

Տՠո լՠշ. 1161, 79՝—168՝. Յզղ. դջ՞կ./99՜—100՝ 

(«Եո՚ Նՠջոբո ձճս՜ոպ զ Քջզոպճո»)փ Նը՟ջ. 1/1՜—2՜փ 

Գէճսըտ/2՜—3՝փ Նՠջ՜թճսդզսձ/3՝—7՜փ ՜—զ՝/7՜—99՝փ 

Բ. 100՝—1՝ Յ՜խ՜՞ո Յ՜ջճսդՠ՜ձ — Յ՜շձՠձ 

կՠշՠ՜էտձ զ ի՜ո՜ջ՜ժ հ՜ջճսդՠ՜ձձ... ազձմո ժ՜պ՜ջՠ-

էճռ ՠս ՜պՠէ աիՠղպճսդզսձ /// (դՠջզ՛)փ 

Գ. 102՜—14՝ Խջ՜պտ ՜շ՜ժ՜սճջ ՝՜ձզռ ՜ջ՜-

ջՠ՜է չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ ՠժՠխՠռսճհ Վ՜ոձ ա՜ձ՜ա՜ձ 
՞ճջթճռ ճ՞բղ՜իտ ՠս յզպ՜ձզտ ՜հձճռզտ, ճջտ ոզջճչ 
գձդՠշձճսձ (զ էճսո՜ձռո` Վ՜ոձ յ՜իճռձ) — Աոզ զ 

՝եղժ՜ժ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ, դբ. Շզձ՜ժ՜ձ ճկձ ՠի՜ո զ 

դ՜՞՜սճջճսդզսձ...  

Դ. 115՝—23՝ Յ՜հէկբ [Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհ] 

Ք՜ջճա չ՜ոձ ճխճջկճսդՠ՜ձ. Եխՠջճստ ՞դ՜թ ճջյբո ՠս 
ի՜հջձ լՠջ ՠջժձ՜սճջ ՞դ՜թ բ (Ձկՠշ՜ձ ՀԵ) — Յճջե՜կ 

պՠո՜ձբ ի՜հջձ աճջ՟զձ զսջ ... զ ժՠ՜ձոձ հ՜սզպՠձ՜ժ՜ձ 

ՠս ձկ՜հ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 1, 122՝ Գզջտո Սջ՝ճհ Էնկզ՜թձ՜հ 

՞ջտ՜պ՜ձ բ, 1813փ 1՜, 123՝ Գզջտո Սճսջ՝ Էնկզ՜թձ՜հ 

բփ 

1440 
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Մ Ե Կ Ն Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  Յ Ա Յ Տ Ն Ո Ւ Թ Ե Ա Ն Ն  Յ Ո Վ Հ Ա Ն Ն Ո Ւ  
 ԺԷ—XVII 

ԹԵՐԹ՚ 109. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—2՝, 106՜—9՝փ ՊՐԱԿ՚ 1×1+Ա—
Թ×12 (Թ 8)+4×1փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, էճսո՜՞թՠջճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 
19,3×3,8փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 25փ ԿԱԶՄ՚ 
՟ջճղկ՜ա՜ջ՟, ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ` պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ 
դճսխդ, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ՟ՠխզձփ 

 

 
ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. պՠխ—պՠխ ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջփ Կ՜ակզ 

ժ՜ղզձ` դՠդՠս՜ժզ կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 3՜—105՝ Ի Յ՜հպձճսդզսձ Յճչի՜ձձճս ոջ՝ճհ 

իօջձ կՠջճհ Աձ՟ջբզ ՠջ՜ձՠէզ ՠյզոժճյճոզձ Կՠո՜ջճս 

Կ՜յ՜՟ճչժՠռսճհ. Հ՜կ՜շրպ պՠոճսդզսձ, գձ՟ ձկզձ 
ՠս Աջՠդ՜ո ՠյզոժճյճո ձկզձ տ՜խ՜տզ 

Տՠո լՠշ. 1181, 79՝—168՝. Յզղ. դջ՞կ./մզտփ 

Նը՟ջ./3՜—5՜փ Նՠջ՜թճսդզսձ/7՜—10՝փ ՜—ի՝/10՝— 105՝: 

1441 
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(Բ՜խժ՜ռ՜թ բ 2 պ՜ջ՝ՠջ լՠշ՜՞ջՠջզռ) 

ԳՐԻՉ՚ Էպջբձբռզ Յ՜ջճսդզսձ չջ՟.փ 
ԹԵՐԹ՚ 210+1 (ժջժ. 21): ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ 

ժ՜ղզ, կզնճսժգ ոպճս՜ջ՜դճսխդ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդփ 
ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ, պՠխ—պՠխ ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջ: Կ՜ակզ 

ժ՜ղզձ` կ՜ղճս՜թ, տՠջթճս՜թփ 

Ծձդ. Ա ՠս Բ ձճսհձ լՠշտ: 

Ձ Ե Ռ Ա Գ Ի Ր  Ա  
ԹԵՐԹ՚ 147 (1—147). մ՞ջճս՜թ՚ 17՝, 21՜փ ՊՐԱԿ՚ 1—34×4 

(Ա 18, Բ 5, ԼԴ 2)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, էճսո՜՞թՠջճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 
19,3×3,8փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձ, կզ՜ոզսձ` 18՜—62՜փ ԳԻՐ՚ 
ձրպջ՞զջ (ձկճսղ` 63՜)փ ՏՈՂ՚ 27: 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ՞ջ՜՟՜ղպգ դՠդՠս՜ժզ ՞ճսձ՜վճըճս՜թ: 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1՜՝ [Բ՜ձտ ա՜ձ՜ա՜ձտ] 

1. 1՜ Վ՜ոձ ՠջ՜ժ ՜շձՠէճհ ՠս ի՜մ՜կՠդ ՠս ՝՜ձ-

տ՜հ, ճջ բ ղզղ՜հ — Լճսոձզձ ՜շ՜նզձ րջձ ճմ բ ՝՜ջզ ... 

2. 1՜ [Վ՜ոձ մ՜ջ ՜ոպխզ] — Ահո բ մ՜ջ ՜ոպխձ, 

աճջ հ՜հպձՠ՜ռ Աոպճս՜թ Եոճս՜հ ... 

3. 1՜ Յ՜խ՜՞ո ղ՜ջեկ՜ձ իճխկճհ ՠս թճչճս — 

Յճսձվ՜ջզ Ա պ՜ջՠ՞էճսը բ Բ, Գ, Դ մբ ՝՜ջզ... 



 

Բ. 2՜—17՜ Տՠոճսդզսձ տձձճսդՠ՜կ՝ ՜խրդզռ 

ոճսջ՝ ՜սՠպ՜ջ՜ձմզձ Յճի՜ձձճս, զ ըձ՟ջճհ Սպՠվ՜ձ-
ձճոզ չ՜ջ՟՜յՠպզ Յ՜ժճ՝ՠռսճհ զ պբջ Նՠջոբոբ ՜ղ՜-
ժՠջպբ զսջկբ ՠս իճ՞ՠսճջ ճջ՟ՠժբ 

Տՠո լՠշ. 1161, 169՜—207՝. Նըջ՞./2՜՝փ 1/2՝—

17՜փ Յզղ. իՠխ./17՜փ 

Գ.  19՝ [Տ՜խ կ՜ձժ՜ձռձ Բՠդխ՜իՠկզ] (Ա—Ք) 

— Աջդճսձտ աճս՜ջդճսձտ ... Ք՜սՠ՜ ակՠա Փջժզմ 

օջիձՠ՜է:  

Դ. 20՜՝ Պ՜պկճսդզսձ Քջզոպզձ՜ ժճսոզձ — 

Կճհոո ՜հո զ տ՜խ՜տբձ Պ՜էոզձճս ... 

Ե. 21՞—62՜ Մՠժձճսդզսձ Պօխճոզ Հշճկ՜հՠռզ 

՜շ Յճչի՜ձձճս Ոոժզ՝ՠջ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպբ ՜ո՜ռՠ՜է 
— [Բ՜ձ.] Պօխճո թ՜շ՜հ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ ...: [Մՠժ-

ձճսդ.] Աոպճս՜թ՜ըօո ՜ջ՜ջմ՜յ՜պճսկձ ՠս 

յ՜ջ՜՞էճսը... 

Զ. 62՝—88՝ Ս՜իկ՜ձ՜ռ Լճսթկճսձտ ՜ջ՜ջՠ՜է զ 

պբջ Աշ՜տՠէզ Եշ՜կՠթզ ՠս տ՜ն իշՠպճջզ ՠս ՜ձհ՜խդ 
վզէզոճվ՜հզ ՜ղ՜ժՠջպզ Գջզ՞ճջզ պզՠաՠջ՜էճսջ 
չ՜ջ՟՜յՠպզ, ՜ջ՜ջՠ՜է Բ՜ձո ըջ՜պ՜ժ՜ձ ճ՞բղ՜իո 
ՠս ի՜ձծ՜ջո զկ՜ոպ՜աՠխո զ Մՠժձճսդզսձ Ս՜իկ՜-
ձ՜ռ ՞ջճռձ զ հզխլ կ՜խդ՜ձ՜ռ, ՝՜ձ՜ոզջ՜ռ հՠխ-
՝՜ջռ ի՜ջ՜ա՜պ ձճջզձ հ՜ղ՜ժՠջպ՜ռձ — Ս՜իկ՜ձ, 

դբ տ՜ձզ ձղ՜ձ՜ժճսդզսձ ռճսռ՜ձբ... 

Է. 88՝—200՜ [Ս՜ջ՞ոզ Շձճջի՜էսճհ Մՠժձճսդզսձ 

Կ՜դճսխզժՠ՜հռ դխդճռձ] 

Տՠո լՠշ. 1318, 1՜—524՝. Յշն՝./մզտ: ՜/88՝—138՝: 

՝—՞/մզտ: ՟/138՟—200՜ (ոժ. «Աի՜ս՜ոզժ ա՜հո ՜կՠձ՜հձ զ 

լՠշձ Հճ՞ճհձ ղձճջիՠ՜ռ ՞ջՠ՜է ձ՜...»): ՠ/մզտ: 

Բձ՜՞զջգ յ՜ժ՜ո՜սճջ, կզ՜ժպճջ: Գջմզռ. 125՝ 

«Ահոտ՜ձ ՜հո. իՠպՠս՜ժձ ճմ ՠ՟՜տ, ազ կզ լ՜ձլջ՜ոնզտ»: 

138՝ «Յ՜հոտ՜ձ ՜շ ՜հո, ՜ձկՠխ՜՟զջ էՠջճստ զձլ. ՝՜ս բ»: 

170՝ «Յճջ՟ճջ՜ժ ՞ճհջ, ճմ թջՠռզ, ազ կզ լ՜ձլջ՜ոնզտ»: Տՠ'ո 

ձ՜ՠս Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ ՞ջմճսդՠ՜ձ ե՜կ՜ձ՜ժզ, 200՜: 

Ը. [Բ՜ձտ ա՜ձ՜ա՜ձտ] 
1. 138՝—47՝ Կ՜կզկ տ՜ձազ հ՜հոկ չ՜հջզ վճտջ 

ՠս Կ՜ջծ՜շրպ զ Մՠժձճսդՠձբ ղ՜ջ՜՞ջՠ՜է հԱշ՜ժ՜ռձ 
Սճխճկճձզ ՞էճսը Թ ի՜կ՜ջ Ա, ճջ ՜ոբ — Իկ՜ոպճս-

դզսձ ղզձՠ՜ռ զսջ պճսձ...: [Մՠժձճսդ.] Ես ՞զպՠէզ բ, ազ 

՜կՠձ՜հձ ՞զջտ ՜ոպճս՜թ՜հզձ ըճջտ ՠձ... 

2. 147՝ Բ՜ձ՜էզո ՠջզո — Դզսջ՜ի՜ո, ՟եճս՜ջ՜-

ի՜ո, ՜ձի՜ո. է՜ս զկ՜ (՜հոտ՜ձ): 

3. 147՝ [Եջժճպ՜ո՜ձ ՞զջտ] — Յխլ՜ժ՜ձ` Ց՜ձ-

ժ՜ձ՜էճչ ռ՜ձժ՜ռ՜հ ճսպՠէ այպճսխո: Հ՜ջռ՜ժ՜ձ` Ո՛սջ 

ՠո Ա՟՜կ...: ՝՜ռՠջՠս՜ժ՜ձ` Ոջ ոճսպբ ՠս ճմ ծղկ՜ջզպ: 

Ահո ՠջժճպ՜ո՜ձ ՞ջճչտ Վ՜ջտ ՞զջտ ՠս կ՜պՠ՜ձտ Հձճռ 

ՠս Նճջճռ ժպ՜ժ՜ջ՜ձ՜ռձ Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ կՠջճհ... 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

17՜ Ծջՠռ՜ս ՌՃԾԸ (1709) կ՜ջպզ ԺԲ (12)—զ, 

լՠշ՜կ՝` Յ՜ջճսդզսձ ՠյզոժճյճոզ հԱձ՟ջզ՜ձ՜ռսճհ, 

՜շ զ Սճսջ՝ Ադճշո Էնկզ՜թզձ: 

19՜ Աշ զ լՠշ՜կ՝` Էպջբձբռզ Յ՜ջճսդզսձ չ՜ջ՟՜-

յՠպզ, ՜շ ՟ջ՜ձձ Սջ՝ճհ Ադճշճհո Էնկզ՜թձզ: 

19՜ Յզղՠ՜ Տբջ ՠս ճխճջկՠ՜ ՌՃԿԷ (1718) իճժ-

պՠկ՝ՠջզ ԼԱ (31), զ տ՜խ՜տձ Գՠջկ՜ձզժճհ, ճջ ՜ոզ 

Մ՜ջ՜ղ գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Վՠռզռ եճխճչ՜ջ՜ձզ: 

38՝ Յզղՠռբտ ապբջ Յ՜ջճսդզսձ ջ՜՝ճսձ՜յՠպձ: 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ` 2՜, 86՝, Գզջտո Սճսջ՝ Էնկզ՜թձ՜հ 

բ: 

Ձ Ե Ռ Ա Գ Ի Ր  Բ  

Քՠրդ՜իՠ՜ ՌՃԿԶ — ՌՃԼԹ  1717 —
1730 

ԹԵՐԹ՚ 531+1 (148—207, ժջժ. 148). մ՞ջճս՜թ՚ 148՜, 206՝փ 
ՊՐԱԿ՚ Ա—Գ×20+1×1փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, էճսո՜՞թՠջճչ ՠս դ՜՞՜ձղ՜ձ 
էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 21,5×15,7փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձ, 
ՠջժոզսձ` 207՜՝փ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջ (ձկճսղ` 187՜)փ ՏՈՂ՚ 35: 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ: 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 200՝—5՝ [Բ՜ձտ ա՜ձ՜ա՜ձտ] 
1. 200՝—2՜ Վ՜ձ՜ժ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպբ ՜ո՜ռՠ՜է 

Յ՜խ՜՞ո կՠջճսկ Հ՜հժ՜աձսճհ ՟ջճս՜պ ՞ճչՠոպզ — 

Կՠձո՜՝ճսը հԱսՠպ՜ջ՜ձձ աՠջ՜ձՠէզ ՜շ՜տՠ՜էձ կՠջ 

Թ՜թբճո... 

2. 202՜՝ Կ՜ձճձ ոջ՝ճհ Գջզ՞ճջզ (էճսո՜ձռտզռ) — 

Ի լՠշձ Յ՜ժճ՝ Տՠ՜շձՠխ՝ճջձ էշՠ՜ռ տ՜ի՜ձ՜հճսդզսձ 

Ղՠսպ՜ժ՜ձ... 

3. 202՝ Վ՜ոձ յ՜պ՜ջ՜՞զ (էճսո՜ձռտզռ)  Իոժ 

՜ջ՟, ՠդբ կ՜ոձ ՜ձվ՜ձզ զ չՠջ՜հ ոՠխ՜ձճհ մբ, չձ՜ո... 

4. 203՜—5՝ Նճջզձ Այ՜ղը՜ջճսդՠ՜ձ ծ՜շբձ — 

Դ՜ջլՠ՜է ժճմՠռզռ ալՠա հՠջժջճջ՟... 

5. 205՝ Ոջյբո ՠս ՞ջՠ՜է բ Վ՜ոձ Վ՜ջ՟ՠձժ՜հ — 

Էջ ժճհո ՜խնզժո ՜հո հճհե ՞ՠխՠռզժ... 

Բ. 205՝—6՜ Յ՜խ՜՞ո Նճհզ զ կպ՜ձՠէ 

ապ՜յ՜ձձ իջ՜կ՜ձ՜սձ Աոպճսթճհ զձտձ ՠս ճջ՟զտձ 
զսջ — Նճհ ՠէՠ՜է ԵՃ (500) ՜կ՜ռ ՠս ժճսոճսդՠ՜կ՝ 

ՠժ՜ռ... 

Գ. 206՜ Աէ՝ՠջպ ՞զջտ ՠջջճջ՟, ՞էճսը 93. 

Յ՜խ՜՞ո յ՜ջ՞ՠսզ ՜ոպճս՜թյ՜ղպճսդՠ՜ձ— Պ՜ջ՞ՠս 

՜ոպճս՜թյ՜ղպճսդՠ՜ձ ժ՜հ՜ձ՜հ զ հՠջզո զջո ... 

Դ. 206՜ Վ՜ոձ ժզջ՜ժկպզ ՜ո՜ռՠ՜է ճկ՜ձռ — 

Վ՜ոձ ՜հձ հզղՠոռճստ վ՜շո պ՜ռճստ Տզջ՜կ՜հջ Սճսջ՝ 

ժճհո... 

Ե. [Մ՜խդ՜ձտ ՠս րջիձճսդզսձ] 
1. 207՜ձ Մ՜խդ՜ձտ չ՜ոձ կ՜ձժ՜ձռ Նճջ 

Սզրձզ— Հրջ Աոպճսթճհ Ոջ՟զ ՠս Բ՜ձ... 



 

2. 207՜՝ Օջիձճսդզսձ (ը՜շգ դճսջտՠջճչ) — 

Ըակ՜ջ՞՜ջբո գձպջՠ՜ռ հՠջժջբ/ Գճսղ՜ժՠռզձ ըաԲ՜ձձ 

հ՜շ՜նկբ... 

3. 207՝ [Մ՜խդ՜ձտ] Աոպճս՜թ ճխճջկՠոռզ 

հ՜հձճռզժ ճջ զ լՠշո կՠջ ՠս զ ՟ջճսձո... 

4. 207՝ Ես հՠպ Հ՜ձ՞ոպՠ՜ձ ղ՜ջ՜ժ՜ձզ, Հճ-

՞ՠ՜ռ, Քջզոպճո Ոջ՟զ — Աոպճս՜թ ճխճջկՠոռզ կՠջ 

իճ՞ՠսճջ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ ՠս կ՜ջկձ՜սճջ թձճխ՜ռ ... ճսջ 

՜ձծ՜շ ռգձթճսդզսձ բ հ՜ձյ՜պճսկ ճսջ՜ըճսդզսձ: 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

Ա վՠխժ ՌՃԿԲ (1713): 

154՝ ՌՃԿԶ (1717) հճսձզոզ Լ (30), լՠշ՜կ՝ 

Յ՜ջճսդզսձ ՝՜ձ՜ոզջզ Էձ՟ջզռճս, ճխն էՠջճստ: 

170՝ Քՠրդ՜իՠ՜ ՠս ՜հէձ 1166 (1717), հճսէզո 17, 

Սճսջ՝ Ս՜ջ՞զո ե՜կ: 

184՝ ՌՃԿԶ (1717) ը՞ճոպճոզ Ե (5) Սճսջ՝ 

Ս՜ջ՞զո  ՠժՠխՠռզձ Քՠրդ՜իզՠ՜ ՞ջՠռ՜ս: 

195՝ Եխ՝՜յջտ զկ ոզջՠէզտ ՠժզ Քՠրդՠ՜իզՠ՜ 

1166 (1717), ճսձզո ՜կոճհ Աոպճս՜թ՜թձզձ ե՜կձ 

Ն՜ա՜ջդբ Գ ե՜կ ժ՜ռ՜տ ՟ճսշձ, հՠպ ձճջ՜ Սճսջ՝ 

Ս՜ջ՞զո ՠկզվճջճձ, եբձ ժՠձ՜ձ, ղճսջն՜շ Սճսջ՝ 

Աոպճս՜թ՜թզձ 1 վզէճձ պվզձ եճխճչճսջ՟ձ, զոժ ՜ոպ 

Սճսջ՝ Թճջճո ՠժՠխՠռզձ՜հ եճխճչճսջ՟ձ ճսձ՜հձ ՠձ ՠս 

թճսէ, ՝՜ս բ, յխՠջ՞ ՠձ ՠս ՜ձ՟ճս՞ձ: 

1166 (1717) ր՞ճոպճո 12, ՝՜աճսկ ղվճդկճսձտ 

յ՜պ՜իՠ՜ռ ՜ոպ, Տբջձ ի՜պճսոռբ ձճռ՜: 

200՜ Գջՠռ՜ս ՜ձիճջ՟ճջ՜ժ պՠպջ՜ժզժո 1166 

(1717) լՠշ՜կ՝ Յ՜ջճսդզսձ հճջնճջ[ն]ՠ՜է թ՜շ՜հզ 

Փջժմզձ Քՠրդ՜իՠ՜, ր՞ճոպճո 13: Մ՜ջպզջճո 

չ՜ջ՟՜յՠպ Քՠրդ՜իՠ՜ռզ կՠշճձ ՝ՠջ՜ս Սճսջ՝ Թճջճո 

ե՜կ: Եխ՝՜յջտ ՝՜աճսկ բջ: Վ՜ոձ ըճղճջճսդՠ՜ձ ՞ջզո 

ձՠջճսկձ ՜խՠջոՠկ, ճխն էՠջճստ պեջճսդՠ՜կ՝ կՠջճչ 

Յզոճսոզս Քջզոպճոզս: Ոչ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձճսդՠ՜ձ 

չ՜ջ՟՜յՠպտ ՠս ՠխ՝՜ջտ, աճջ ճծզձ բջ Յճջ՟ճջ՜ժզձ ճմ 

թջՠռզ ազ կզ լ՜ձլջ՜ոնզտ: 

202՜ Գջՠռ՜ս 1168 (1715) ՟ՠժպՠկ՝ՠջ. զ 

հԵջճսո՜խբկ տ՜խ՜տձ: 

206՜ 1179 (1730) Սՠս՜ոպ, վՠպջվ՜ջ: 

207՜ 1179 Այջզէզ 29 ՠէ՜տ հԵջճսո՜խբկ՜հ, 

ՠժ՜տ Պՠղՠձժ կահզո 6: 207՝ 1179 իճժպՠկ՝ՠջ 29. 

Աձպզճտ: 

1442 
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 ԺԸ — XVIII 

ԹԵՐԹ՚ 92. մ՞ջճս՜թ ՚ 92՝փ ՊՐԱԿ՚ 1—9×10 (Է 12)փ ՆԻՒԹ՚ 
դճսխդ, էճսո՜՞թՠջճչ ՠս էճսո՜՟ջճղկճչփ Մՠթճսդզսձ՚ 21×16փ 
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 30փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղ-
կ՜ա՜ջ՟ ժ՜կզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ ոպճս՜ջ՜դճսխդ, ՜ոպ՜շգ՚ 
դճսխդ,: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 1—1, դճսխդփ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. պՠխ—պՠխ ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջփ Կ՜ակզ 
ժ՜ղզձ` կ՜ղճս՜թ ՠս տՠջթճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 1՜—92՜ Մՠժձճսդզսձ զ չՠջ՜հ Յ՜հպձճս-

դՠ՜ձձ ոջ՝ճհձ Յրի՜ձձճս Աշ՜տՠէճհձ 
— 1՜—2՜ [Աշ՜ն՜՝՜ձ] — Ակՠձ՜յ՟եճս՜ջ ՠս 

կդ՜՞ճսձՠխ ՝ճէճջ Աոպճս՜թ՜ղճսձմ ՞ջճռձ բ ... 

Իսջ՜տ՜ձմզսջ ՞էըզձ ձ՜ըճջ՟ճսկ բ պճսՠ՜է ՞էըզ 

ի՜կ՜շրպ ՝ճչ՜ձ՟՜ժճսդզսձգփ 

՜. 2՝—7՝ Գէճսը Ա. Վՠջձ՜՞զջ կ՜պՠձզո. 

Թճսխդ ձճսզջ՜ժ՜ժ՜ձ ՜շ ՠրդձ ՠժՠխՠռզո Աոզ՜հճս. 

Աշ՜ն՜՝՜ձճսդզսձ, ճջ յ՜պկբ ա՜շ՜նզձ պՠոզէձ Յօ-

ի՜ձձճս ... — Յ՜հպձճսդզսձ, ՜հոզձտձ՚ պՠոզէտ ... 

՝. 7՝—12՜ Գէճսը Եջժջճջ՟. Աշ՜ն՜՟ջզձ Յ՜հպ-

ձճսդՠ՜ձ երդձ դճսխդտձ ՜շ ՠօդձ ՠյզոժճյճոո ՠս 

ՠժՠխՠռզո Աոզ՜հճս ... — Աշ իջՠղպ՜ժո, ՜հոզձտձ՚ ՜շ 

ՠյզոժճյճոձ Եվՠո՜ռսճռ ... 

՞. 12՜—8՝ Գէճսը Գ. Պ՜ջճսձ՜ժբ աՠջզո կձ՜-

ռՠ՜է դճսխդո Քջզոպճոզ, ՜հոզձտձ՚ ՜շ ՠյզոժճյճոձ 

ՠս ՠժՠխՠռզձ Ս՜ջ՟զժՠռսճռ ... — Ս՜ջ՟զժզ՜հ տ՜խ՜տ 

բջ Լզ՟զ՜ռսճռ ... 

՟. 18՝—21՝ Գէճսը Դ. Եջժջճջ՟ պՠոզէձ Յօի՜ձ-

ձճս, ճջճչ զ ՝՜ձզ ՟ջ՜ձձ ՠջժձզռ պՠո՜ձբ աԱոպճս՜թ 
զ ի՜ձ՟ՠջլո հ՜ոյճհ ... — Ես հՠպ ՜հոճջզժ պՠոզ պՠ-

ոճսդՠ՜կ՝ ճմ ա՞՜հ՜ժ՜ձ, ՜հէ՚ կպ՜սճջ՜ժ՜ձ... 

19՜ (զ ոպճջզձ էճսո՜ձռո) Գջմզռ. «Ն՜ը 

գձդՠջռն՜ձզռզ հՠպ՜՞՜հ դճսխդձ ՠս ՜յ՜՚ ՜հո. ազ զ 

կճշ՜ռկ՜ձբ հՠպզձձ ՜շ՜ն ՠ՟՜ս»փ 

ՠ. 21՝—4՝ Գէճսը Ե. Տՠո՜ձբ Յօի՜ձձբո ա՞զջտձ զ 

լՠշզձ Աոպճսթճհ ՞ջՠռՠ՜է ՜ջպ՜տճհ ՠս զ ձՠջտճսոպ 
՝՜հռ վ՜ժՠռՠ՜է ՠս ժձտՠռՠ՜է ... — Գզջտ թջ՜ջՠռՠ՜է 

ժ՜կ կ՜՞՜խ՜դ վ՜դճսռՠ՜է ... 

ա. 24՝—9՜ Գէճսը Զ. Յՠպ ՝՜ռկ՜ձ զ լՠշձ ՞՜-

շզձ մճջզռ ՜շ՜նձճռ ժձտճռ յբո—յբո ո՜ո՜ձկճսձտ 
հՠջժջզ ՠս յ՜պՠջ՜ակճսձտ ՠս ի՜ջճս՜թտ ... — Մզձձ, 

՜հոզձտձ՚ ՜շ՜նզձձ զ մճջզռ ժՠձ՟՜ձՠ՜ռ ... 

բ. 29՜—31՝ Գէճսը Է. Մ՜ոձ բ ՞էըճհձ ՠս ժձտճհձ 

չՠռՠջճջ՟զ զ կզ՜ոզձ ՠս Աշ՜ն՜՝՜ձճսդզսձ ՜շ 
ՠրդձՠջճջ՟ ժձզտձ, տ՜ձազ ժձտզձ գձպջՠ՜էտ ... — 
Տՠոզ ամճջո իջՠղպ՜ժո զ ձկ՜ձճսդզսձ ձ՜ը՜ջ՜ջ՜ռ ... 



 

գ. 31՝—3՝ Գէճսը Ը. Բ՜ռՠ՜է ՠրդձՠջճջ՟ ժձզտձ 

հՠպ էշճսդՠ՜ձ ժբո ե՜կճս ՠէ՜ձՠձ ՠրդձ իջՠղպ՜ժտ ... 
— Լշճսդզսձ հՠջժզձո զ՝ջՠս ժբո ե՜կճս բ ... 

դ. 33՝—6՝ Գէճսը Թ. Ոջյզոզ ՠս ճջտ՜ձ 

ի՜ջճս՜թտ թձ՜ձ զ վճխ ի՜ջՠէճհձ իզձ՞ՠջճջ՟զ ՠս 
չՠռՠջճջ՟զ իջՠղպ՜ժ՜ռ — Աոպխ կզ, ճջ ՜ձժ՜ձզսջ 

հՠջժձզռ ... 

ե. 36՝—8՝ Գէճսը Ժ. Հջՠղպ՜ժ ա՞ՠռՠ՜է ա՜կյ 

ՠս թզ՜թ՜ձ զ ՞էճսը զսջ ՠս ճսձբջ ա՜ն ճպձ զ չՠջ՜ 
թճչճս ... — Հջՠղպ՜ժո ՜հո, աօջ՜սճջ ժ՜ջթբ Տզ՝ՠջ՜հ, 

դբ ձճհձ բ... 

ե՜. 38՝—42՜ Գէճսը ԺԱ. Զհՠպձ՜՞ճհձ կ՜ոձ 

Տՠոէՠ՜ձո, աճջ Յօի՜ձձբո զ ՝՜ռՠ՜է զոժ ՞զջտձ 

գձդՠջռ՜ս, ոժո՜ձզ հճպձ՜ի՜ջճսդՠձբ ՠժՠխՠռսճհ ... 
— Ես պճս՜ս զձլ զ իջՠղպ՜ժբ ՠխՠ՞ձ մ՜վճխ՜ժ՜ձ ... 

ե՝. 42՜—6՜ Գէճսը ԺԲ. Յՠպ ձժ՜ջ՜՞ջՠէճհձ 

ա՞՜էձ Եձրչտ՜հ ՠս Եխզ՜հզ աօջ՜՞էճսը ոջ՝ճհ յ՜-

պՠջ՜ակզձ գձ՟՟բկ ձՠշ՜ձ ... — Նղ՜ձ, ՜հոզձտձ՚ 

ռճսռ՜ձտ ... 

ե՞. 46՜—50՝ Գէճսը ԺԳ. Կՠջյ՜ջ՜ձ՜ս ՠջժճսռ 

՞՜ա՜ձ՜ռ ո՜ջո՜վՠէՠ՜ռ՚ կզճհձ թճչ՜հձճհ ՠս 
կզճսոճհձ ռ՜կ՜տ՜հձճհ ... — Ես պՠոզ, ազ ՠէ՜ձբջ զ 

թճչբձ ի՜ձ՟ՠջլ ՝՜ակճսդՠ՜կ՝ ...  

ե՟. 50՝——4՜ Գէճսը ԺԴ. Յ՜հձտ՜ձ կՠթզ ի՜է՜թ-

կ՜ձ, ազ տ՜ն՜էՠջզռզձ ի՜ս՜պ[՜ռ]ՠ՜էտ, ի՜կ՜ջբ 
աի՜ջզսջ տ՜շ՜ոճսձ ՠս մճջո ի՜ա՜ջո ... — Աի՜ Գ՜շձ 

ժ՜կ Քջզոպճո զ լՠս ՞՜շզձ ... 

եՠ. 54՜—6՜ Գէճսը ԺԵ. Ի ժ՜ջծ՜յբո ըճհո 

պ՜էճհձ, ճջճչ զ ձ՜ըգձդ՜ռ ՞էճսըձ վճտջզղ՜պբ ի՜-
կ՜շօպՠ՜ռ այ՜ջ՞ՠսո գձպջՠէճռ ... — Զՠօդձ 

ի՜ջճս՜թճռ հՠպձ՜՞ճսձզռ ... 

եա. 56՝—9՝ Գէճսը ԺԶ. Երդձ իջՠղպ՜ժտ իՠխճսձ 

աՠրդձ ըոժ՜ս՜շ՜ժո հ՜ղը՜ջի, ՜շ՜նզձ ՜թբ 

աի՜ջճս՜թո մ՜ջ՜մ՜ջո ... — Ես լ՜հձ կՠթ ժ՜կ արջՠխ 

ՠէՠ՜է զ պ՜ծ՜ջբձ ... 

եբ. 60՜—4՜ Գէճսը ԺԷ. Մՠժձզ զ իջՠղպ՜ժբձ 

ոջ՝ճհձ, Յօի՜ձձճս դբ ազձմ ձղ՜ձ՜ժզռբ ժզձձ յճշձզժ 

... — Մզ ճկձ հՠրդձ իջՠղպ՜ժ՜ռ ... 

եգ. 64՜—7՜ Գէճսը ԺԸ. Կճջթ՜ձճսկձ ՠս ՜հջճսկձ 

Հշճկ՜հ զ ձՠջտճհ ՜ձճս՜ձ Բ՜՝զէրձզ ՠս ՜ձպզ ոճս՞ ՠս 
ժճթճսկձ ... — Եջժզջո էճսո՜սճջՠռ՜ս զ վ՜շ՜ռ ձճջ՜, 

՜հոզձտձ՚ զ յ՜հթ՜շճսդՠձբ ... 

եդ. 67՝—71՝ Գէճսը ԺԹ. Եջժձ՜հձճռ 

ճսջ՜ըճսդզսձ ՠս ռձթճսկձ, դբ հ՜խ՜՞ո կՠջլ՜ժ՜հ 
՜սճսջ ի՜ջո՜ձՠ՜ռձ ՞՜շզձ ... — Աէՠէճսզ՜հ, ՜հոզձտձ՚ 

Գճչՠռբտ աԱոպճս՜թ ... 

զ. 71՝—6՝ Գէճսը Ի. Յ՜սՠէճս զ ՝՜ձձ ՜շ՜նզժ՜հ 

՞էըճհձ ժջժձՠէճչ ա՝ձ՜՝՜ձձ, տ՜ձազ իջՠղպ՜ժձ, ճջ 
ճսձզ ա՝՜ձ՜էզո ... — Ես պՠոզ աիջՠղպ՜ժ ... ՜հոզձտձ՚ 

ճջ ճսձբջ ազղը՜ձճսդզսձ բ՜ժՠէճհ ՠս ՝՜ձ՜էճհ ա՟եճըձ 

... 

զ՜. 76՝—87՝ Գէճսը ԻԱ. Եջժձ՜հզձ Եջճսո՜խբ-

կ՜հ, ՜հոզձտձ՚ հ՜խդճխ՜ժ՜ձ ՠժՠխՠռսճհձ ՜աձճս-
ճսդզսձտձ, վ՜ջդ՜կճսդզսձտձ, յ՜հթ՜շճսդզսձ ... — Ես 

պՠոզ հգձ՟ի՜ձջ՜ժ՜ձ ՟՜պ՜ոպ՜ձզ ... 

զ՝. 87՝—92՜ Գէճսը ԻԲ. Նժ՜ջբ ա՞ՠպձ 

ՠջժձ՜հձճռ տ՜խ՜տզձ ՠս հՠջժճսռ ժճխկ՜ձռ ՞ՠպճհձ 
աթ՜շո ղ՜ջ՜ժ՜ջ՞ՠ՜էո ... — Զ՞ՠպ, գոպ ՜ջ՜՝՜ռսճռ 

դ՜ջ՞կ՜ձճսդՠ՜ձ թճչ ժճմզ ... Շձճջիտ Տՠ՜շձ կՠջճհ 

Յզոճսոզ Քջզոպճոզ ՠխզռզ հ՜սզպՠ՜ձ զ չՠջ՜հ լՠջ 

՜կՠձՠռճսձ, ճչ ՝՜ջՠյ՜ղպ գձդՠջռճխտ. ՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

92՜ Փ՜շտ, յ՜պզս, ՠջժջյ՜՞ճսդզսձ ՠս ղձճջի՜-

ժ՜էճսդզսձ ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ` Հրջ ՠս Ոջ՟սճհ 

ՠս Սջ՝ճհ Ո՞սճհձ կզճհ Աոպճսթճհ ժՠձ՟՜ձսճհ, ճջ յ՜ջ-

՞ՠսՠ՜ռ աչՠջն ՜հոկզժ դ՜ջ՞կ՜ձճսդՠ՜ձո, ոժոՠռ՜ս ՠս 

հ՜ս՜ջպ բի՜ո կզնձճջ՟ճսդՠ՜կ՝ ՜կՠձՠջ՜ձՠռՠ՜է 

Կճսոզձ Մ՜ջզ՜կճս` կրջձ Աոպճսթճհ, ոջ՝ճհ իրջձ 

Յօոՠվճս ՠս ոջ՝ճհձ Յօի՜ձձճս, ճջ ՞ջՠ՜ռ Տՠոզէո ա՜հո, 

ճջճռ ձկ՜ձ՜յբո յ՜պզս, ղձճջի՜ժ՜էճսդզսձ ՠս 

՞ճչճսդզսձ կզղպ հ՜սզպՠ՜ձ. ՜կբձփ Վՠջնփ 

1443 
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ԳՐԻՉ՚ Դ՜սզդ (5՜—136՜), Աոպճս՜թ՜պճսջ (137՜—
209՝)փ ՍՏԱՑՈՂ՚ Խրն՜հ Պ՜խպ՜ո՜ջ Ջճսխ՜հՠռզ (137՜—209՝)փ 

ԹԵՐԹ՚ 213. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—4՝, 136՝, 210՜—3՝փ ՊՐԱԿ՚ 
4×1+Ա—ԺԱ×12+Ա—Զ×12 (Զ 13)+4×1փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, էճս-
ո՜՞թՠջճչ ՠս «CD. GRORGE» էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 
19,4×14,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջ` 5՜—136՜, 
ձրպջ՞զջ` 137՜—209՝փ ՏՈՂ՚ 23փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟, ղ՜՞՜ձ՜-
ժ՜՞ճհձ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ղՠջպ՜ա՜ջ՟ 
ժ՜յճհպ ժպ՜ս, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜-
ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջ, ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ` 
ժ՜ջկզջ, ժ՜ձ՜մ, ՟ՠխզձ: 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ` 
տՠջթճս՜թ, կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 5՜—124՝ [Գջզ՞ճջզ Աջղ՜ջճսձՠ՜ռ ՠյզոժճ-

յճոզ Մՠժձճսդզսձ] չ՜ոձ Ք՜շ՜ոձճջ՟՜ռձ յ՜իճռձ 
— Մՠջլՠ՜է բ ՜ջտ՜հճսդզսձ Աոպճսթճհ, տ՜ձազ զ ձՠջտճհ 



 

չ՜ջ՜յ՞ճսջ՜ռձ Աոպճսթճհ թ՜թժզձ յ՜իճխ՜ռձ 

՜ձլզձտձ ...  

Բ. 125՜—33՝ Պ՜պծ՜շ Սճսջ՝ Աոպճս՜թզձ, ճջ 

Հ՜հտ Խ՜մՠռ՜ջ ՜ոՠձ ՠս իՠջլճս՜թճխտ՚ ճմ. Սճսջ՝ 
Աոպճս՜թ, ոճսջ՝ ՠս իարջ, ոճսջ՝ ՠս ՜ձկ՜ի, ճջ ը՜մՠ-
ռ՜ջ — Սջ՝՜ո՜ռճսդզսձո ՜հո ի՜ձ՜յ՜ա ՠջ՞զ 

հՠժՠխՠռզ Աոպճսթճհ գձ՟ ՜կՠձ՜հձ ՜ղը՜ջիո 

Հ՜հ՜ոպ՜ձՠ՜ռ ... 

Գ. 133՝—4՝ [Վ՜ոձ ըճջիջ՟ճհ զսխճհձ] — Աշ տՠա 

ըճսձժո ՜ձճսղճսձո թ՜խզժ գձպզջ ... 

Դ. 134՝—6՜ [Հ՜ջռ ՠս յ՜պ՜ոը՜ձզ] — 

Հ՜ջռճսկձ, դբ. Զզձմ բ ՜հո ՠջՠտ՚ տ՜շ՜ոճսձտո, ձ՜ս՜-

ժ՜պզտո ...: Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Ն՜ս՜ժ՜պզտո ՝՜ջլջ՜՞ճհձ 

ըճջիջ՟ճչ պՠո՜ձզ ... 

Ե. 137՜—88՝ Պ՜պկճսդզսձ ՜ա՞զձ ձՠպճխ՜ռ, 

ճջ ՜ձճսձ կՠթ՜սճջզձ Թ՜կճսջ ժճմզ, ՜ջ՜ջՠ՜է Թճսկ՜ 
չ՜ջ՟՜յՠպզձ 

Տՠո լՠշ. դ. 1486, 169՜—206՝. 1. ՜/137՜—56՜փ 

՝/156՝—88՝փ 2. ՜/188՝—93՜փ ՝/193՜—8՝փ ՞/198՝—203՝փ 

3/204՜—9՜փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

1. 97՜ (ԺԷ ՟.) Ես ՠո` կՠխ՜յ՜ջպ ՞ջզմո Դ՜սզդ 

ի՜ձ՟ՠջլ ՜կՠձ՜հձ ա՜ջկզստ հճսո՜կտ զ տՠա Տբջ, 

ըձ՜հՠ՜ զ կՠա ՜ոպ ՠս զ ի՜ձ՟ՠջլՠէճսկձփ 

106՜ Ես ակՠա յ՜իՠ՜ Քջզոպճո Աոպճս՜թ հ՜կՠ-

ձ՜հձ յ՜պ՜շճխ ՞՜հէճռ իՠջլճս՜թճխ՜ռ, ՜ձ՝զթ ՠս 

՜ձ՜ջ՜պ ի՜ս՜պճչ, գոպ ՠջզռ եճխճչճհձ, աճջ ՟ճս ի՜ո-

պ՜պՠռՠջ ՞դճսդՠ՜կ՝ տճ ՠս տՠա վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձոփ 

116՜ Ես ազո՚ ակՠխ՜սճջո, կըզդ՜ջՠ՜փ 

121՝ Տբջ Աոպճս՜թ, հճջե՜կ հ՜ջճսռ՜ձՠո ա՜կՠ-

ձ՜հձ ձըձնՠռՠ՜էոձ ՠս ակՠա հ՜ջ՟՜ջճհ հղպՠկ՜ջ՜ձո եճ-

խճչՠ՜հփ 

2. 209՝ Փ՜շտ ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձձ` Հրջ 

ՠս Ոջ՟ճհ ՠս Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ. ՜կբձ: Ոջ ՠպ ժ՜ջճխճսդզսձ 

պժ՜ջ ՠս պ՜ջպ՜կ ՜ձլզձ զկճհ` Աոպճս՜թ՜պճսջ 

՜ձճս՜կ՝ ՠսՠդ ՠջզռճս, ճջ ա՜ձճսձո ճսձզկ ՠս ՞ճջթո ճմ, 

ի՜ո՜ձՠէ հ՜ս՜ջպ Պ՜պկճսդՠ՜ձ ՞ջճռոփ Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս 

կ՜պՠ՜ձո զ կ՜հջ՜տ՜խ՜տձ Ե՝ՠջզ՜, ճջ բ Հ՜է՜յ զ 

դվզձ Հ՜հճռ ՌՂԱ (1642) ՜կզձ հճսէզո ՜կոճհ զ Ի (20) զ 

չ՜հՠէճսկձ Ջխ՜հՠռզ ըճծ՜ Պ՜խպ՜ո՜ջզձ, աճջ Տբջ 

Աոպճս՜թ կՠջ ՝՜ջճչ չ՜հՠէՠէ պ՜ռբ ձկ՜. ՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. Ա վՠխժ Յզղ՜պ՜ժ բ Ախբտո՜ձ՟ջ 

ժ՜դճսխզժճոզձ դվզձ ՌՃԾԵ (1706)փ  

2. 136՜ (ԺԸ ՟.) Ս՜հ յ՜պճս՜ժ՜ձ ՜ձ՞զձ ՞զջտ բփ 
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Կճոպ՜ձ՟ձճսյրէզո  ՌՃԾԵ — 1706 

ԳՐԻՉ՚ Աոպճս՜թ՜պճսջ ՠջբռփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Ս՜ի՜ժ 
Իոյ՜ի՜ձռզփ 

ԹԵՐԹ՚ 293+1 (ժջժ. 1). մ՞ջճս՜թ՚ 1՜՝, 140՝—2՝, 291՜—
2՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԻԶ×12 (Բ 11, ԺԱ, ԺԲ, ԺԹ 10, ԺԳ 4, ԻԳ 8)փ ՆԻՒԹ՚ 
դճսխդ, էճսո՜՞թՠջճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 21×15,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ 
ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 32փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, 
կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ թ՜խժ՜ա՜ջ՟ դճսխդ, էճսո՜ձռ՜-
ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 4+2, դճսխդփ  

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚  2՝, 
143՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ 
դշմձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ժ՜ակզ ժ՜ղզձ` կ՜ղճս՜թ, Ա վՠխժզ 
ՠաջգ` յ՜պշճս՜թ, պՠխ—պՠխ տՠջթճս՜թ, դզժճսձտգ՚ ծ՜տծճստ՜թփ 

 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1՞—138՝ Բ՜ռ՜հ՜հպճսդզսձ ժ՜ջ՞՜ռ 

ՠժՠխՠռճհ տ՜ջճաճսդՠ՜ձռ ՠս ՜խրդզռ գոպ զսջ՜տ՜ձ-
մզսջ ե՜կճսռ ՠջ՜ձՠէճհձ պՠ՜շձ Խճոջճչ՜հ Աձլՠս՜-
ռՠ՜ռ ՠյզոժճյճոզ (= Մճչոբոզ Եջաձժ՜ռսճհ) 

Տՠո լՠշ. 1325, 2՜—204՝. /1՞—137՝փ Յզղ. 

իՠխ./137՝—8՝փ 

Բ. 138՝—40՜ Սճսջ՝ իրջձ Յճչ՜ձձբո Գ՜շձՠռսճհ 

Խջ՜պ ՠս ՜խրդտ ժջրձ՜սճջ՜ռ — Աոպ՜ձօջ յզպճհ բ 

կՠա ճխ՝ ի՜շ՜մ՜ձ՜ռ ... 

Գ. 143՜—6՝ Դզճձբոզճոզ Յ՜խ՜՞ո ՠժՠխՠռ՜-

ժ՜ձ ժ՜ջ՞՜ռ ՜ս՜ձ՟ճսդզսձ ՠս ՟զպճսկձ ձճռզձ — 

Աջ՟, տ՜ձազ ճջ կՠջո բ տ՜ի՜ձ՜հ՜՞ճջթճսդզսձ ... 

Դ. 146՝—291՜ Յճի՜ձձճս Աջծզղՠռճհ ՜ո՜ռՠ՜է 

Տՠոճսդզսձ Սճսջ՝ յ՜պ՜ջ՜՞զձ  

Տՠո լՠշ. 45, 62՝—106՜. ՜/146՝—7՜փ ՝/147՜—

291՜փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

140՜ Փ՜շտ տՠա Աոպճս՜թ, ճջ տճհզձ ժ՜ջճխճս-

դՠ՜կ՝՟ ՞զջտո ՜հո, ճջ ժճմզ Ախրդզռ ՠս Ք՜ջճազ կՠժ-

ձզմ, զ կ՜հջ՜տ՜խ՜տձ Կճոպ՜ձ՟ձճսյրէոզ Ղ՜է՜դ՜ձ զ 

՟ճսշձ Սճսջ՝ Լճսո՜սճջմզ, լՠշ՜կ՝ Աոպճս՜թ՜պճսջ 

զջզռճս, զ չ՜հՠէճսկձ Իոյ՜ի՜ձռզ Ս՜ի՜ժ չ՜ջ՟՜յՠ-

պզ, ճջ ոպ՜ռ՜ս աո՜ զսջ ի՜է՜է ՜յջ՜ձօտձ, հզղ՜պ՜ժ 

զսջ իճ՞ճհձ ՠս զսջ թձօխ՜ռձ ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջ-

լ՜սճջ՜ռձ. ՜հոզձտձ՚ Խ՜կյ՜յզձ, Ոսխզպ՜հզձ ՠս 

ՠխ՝՜ջռձ` Ճ՜ձզժզձ ՠս Ասՠպզտզձ, ժՠձ՟՜ձզ տՠշռձ` 

Կճսէյ՜պզը՜ձզձ, ՟՜ջլՠ՜է ՠխ՝՜հջճջ՟ճռձ` Խ՜կյ՜-



 

յզզձ ՠս Աշ՜տՠէզձփ Ոջտ ի՜ձ՟զյզտ ժ՜ջ՟՜էճչ ժ՜կ 

օջզձ՜ժՠէճչ, ըձ՟ջՠռբտ զ Տՠ՜շձբ ադճխճսդզսձ հ՜ձռ՜-

ձ՜ռ աչՠջճյ՞ջՠ՜է` Իոյ՜ի՜ձռզ Ս՜ի՜ժ չ՜ջ՟՜յՠպձ 

ՠս ա՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ ՜ա՞ ՠս ՜ազձտձ, ազ ՠս լՠջձ 

դճխռբ Փջժզմձ կՠջ հճջե՜կ ՞՜հռբ վ՜ռրտ Հրջ ՠս ՜կՠ-

ձ՜հձ իջՠղպ՜ժօտ ոջ՝ճչտփ Աջ՟, ՠխՠս աջ՜ս ոճջզձ դվզձ 

ՌՃԾԵ (1706), հճսձվ՜ջզ Ի (20)փ 

Պ՜իյ՜ձ՜ժ Ա Իո՜ի՜ժ չ՜ջ՟՜յՠպ բփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 2՝, 140՜, 291՜ Յզոճսոզ Քջզոպճ-

ոզ թ՜շ՜հ Իո՜ի՜ժ չ՜ջ՟՜յՠպ, ՌՃԽԲ (1693)փ 2՝, 

291՜ Գզջտո Սճսջ՝ Էնկզ՜թձ՜հ բփ 
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 ԺԷ — XVII 

ԹԵՐԹ՚ 299. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—4՝, 5՝, 7՝, 293՝—9՝փ ՊՐԱԿ՚ 
4×1+Ա—ԻԴ×12+7×1փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 21,4×15,8փ 
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 32փ ԿԱԶՄ՚ ժ՜ջկզջ 
ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդ: 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 8՜փ 

Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ձ՜մ, ժ՜յճհպ, ժ՜ջկզջ, ոՠսփ 
ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ՞ջ՜՟՜ղպգ դՠդՠս՜ժզ ՞ճսձ՜վճըճս՜թփ 

Կ՜ակզ ժ՜ղզձ` կ՜ղճս՜թ, ՠաջՠջգ` տՠջթճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 6՜—138՝ Բ՜ռ՜հ՜հպճսդզսձ ժ՜ջ՞՜ռ 

ՠժՠխՠռճհ տ՜ջճաճսդՠ՜ձռ ՠս ՜խրդզռ գոպ զսջ՜տ՜ձ-
մզսջ ե՜կճսռ ՠջ՜ձՠէճհձ պՠ՜շձ Խճոպճչ՜հ Աձլՠս՜-
ռՠ՜ռ ՠյզոժճյճոզ (= ՄճչոԷոզ Եջաձժ՜ռսճհ) 

Տՠո լՠշ. 1325, 2՜—204՝. /6՜—138՜փ Յզղ. 

իՠխ./138՜՝փ 

Բ. 138՝—40՜ Սճսջ՝ իրջձ Յճչի՜ձձբո Գ՜շձ՜-

ռճհ Խջ՜պ ՠս ՜խրդտ ժջրձ՜սճջ՜ռ — Աոպ՜ձօջ յզպճհ 

բ կՠա ճխ՝ ի՜շ՜մ՜ձ՜ռ ... 

Գ. 140՝—3՝ Դզճձբոզճոզ Յ՜խ՜՞ո ՠժՠխՠռ՜-

ժ՜ձ ժ՜ջ՞՜ռ ՜ս՜ձ՟ճսդզսձ ՠս ՟զպճսկձ ձճռզձ — 

Աջ՟, տ՜ձազ ճջ կՠջո բ տ՜ի՜ձ՜հ՜՞ճթճսդզսձ ... 

Դ. 143՝—291՝ Տՠոճսդզսձ Սճսջ՝ յ՜պ՜ջ՜՞զձ 

Յճի՜ձճս Աջծզղՠռճհ 

Տՠո լՠշ. 45, 62՝—106՜. ՜/143՝—4՜փ ՝/144՜— 

291՝փ 

 ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՆԱԽԱԳԱՂԱՓԱՐ ՕՐԻՆԱԿԻ 

291՝ Նճջզձ ոջ՝ճհձ Նՠջոեոզ հզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ — 

Գջՠռ՜ս զ դճս՜ժ՜ձզո ՈԻԶ (1177) հ՜ձ՜յ՜պո Սճսջ՝ 

Գբճջ՞ զ կբն էՠջզձո Տրջճոզ զ ՞՜ի Կզէզժճռ ՠս զ 

ոժզա՝ձ Պ՜ձվզսէՠ՜, զ ժ՜դճխզժճոճսդՠ՜ձ պՠ՜շձ 

Գջզ՞ճջզ ՠս զղը՜ձճսդՠ՜ձ Հՠդկճհ ոՠս՜ոպճոզփ 

291՝ Բ՜ձտ Նՠջոբոզ ոջ՝ճհ. Ահո ՝՜ձտ ՠս ՜ո-

պճս՜թ՜հզձ րջզձ՜՟ջճսդզսձտ ոճչճջճսդՠ՜կ՝ կպ՜ռ ՠս 

լՠշզձ զկճհ` դղճս՜շ Նՠջոբոզ ՜ո՜ռ՜ս զ Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ 

զ ձ՜ը՜՞ջՠէ դճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ՟ զ ՈԻԶ (1177) ՠս զ 

ե՜կ՜ձ՜ժ ժՠձ՜ռ կՠջճռ կզձմՠս բզ ԻԴ (24) ՜կ՜ռ: Ես 

ժ՜հզ զ էշճսդՠ՜ձ ՠս զ կզ՜հձճսդՠ՜ձ զ կբձն էՠջ՜ձռո 

Տօջճոզ, զոժ հՠպ ՜կ՜ռ զձմ ՟՜ջլՠ՜է ՜թ՜հ հՠժՠխՠռ՜-

ժ՜ձ յ՜ղպօձ ՠս զ կ՜ջկձ՜ժ՜ձ ՞ճջթճհ ա՝՜խ՜ձտ ՠս 

աիճսջ պճմճջկ՜ձ ոջպզ զկճհ, ճջ զ ՝՜ձ տճ ռճսռ՜ս, 

իձ՜ջբզ ՠս հ՜հէճ ՝ճջ՝ճտՠէ ՠս գոպ ՝՜ձզո ՞ճջթ ՞էը՜սճ-

ջՠէ ՠս ՜ձժ՜ջ՜ձ՜ռ՟ // (292՜) ՜հոտ՜ձ: Զզ կզ՜ձ՞՜կ 

ՠս ՠջժզռո ի՜ձզ աո՜ հ՜պՠ՜ձ ՠս զ եճխճչո ՠյզոժճյճ-

ո՜ռ ՠս զղը՜ձ՜ռ ՠս ճմ ՠխՠս յ՜ջ՜յճսկձ ՞ճձբ գձ-

դՠջռկ՜ձ ժ՜կ ճսձժձ՟ջճսդՠ՜ձ ՠս զ ոճհձ ե՜կ՜ձ՜ժո զ 

դվ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձո զ ՈԼԶ (1187) հ՜վղպ՜ժՠռ՜ս Սճսջ՝ 

տ՜խ՜տձ Եջճսո՜խբկ զ դճսջտ՜ռ ՜ա՞բ: Ես ՠժՠխՠռ՜-

ժ՜ձտձ ՠս զղը՜ձտձ, ճջտ ոյ՜ո՜սճջբզձ Սճսջ՝ պՠխ՜ռձ 

՞ՠջՠռ՜ձ ՠս ի՜կ՝՜սո ՜հո ի՜ոՠ՜է հ՜ջՠսկճսպո ա՝ձ՜ս 

՜ա՞ոձ դ՜՞՜սճջօտ ՠս զղը՜ձօտ գոպ իջ՜կ՜ձզ Հշճկ՜հ 

ի՜հջ՜յՠպզձ ղ՜ջեՠ՜ռ ՞՜է ՜հո ՜ղը՜ջի: Ես կզձմ 

ձճտ՜հ իՠխճսզձ ՜ձդզսձ ՝՜ակ՜դզսձ ձ՜սճստ զ թճչբ 

՜ձպզ զ Պպխճկզպՠ՜, զ դճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձձ զ ՈԼԸ 

(1189) հխՠ՜ռ զղըօխո կՠջ` Մՠթ Լՠսճձ ակՠա ՜շ 

ժ՜դճխզժճոձ ոճսջ՝ պբջ Գջզ՞ճջ հ՜դճշձ ի՜հջ՜յՠպ՜-

ժ՜ձ, ճջ ժճմզ Հշճկժՠէ՜հ զ չՠջ՜հ Եվջ՜պ՜հ: Ես զ 

՞ձ՜էձ կՠջ հ՜սճսջո Պՠձպ՜ժճոպեզռձ հ՜հձժճհո Մ՜ջ՜-

ղ՜հ հ՜ջլ՜ժՠռ՜ձ զ չՠջ՜հ կՠջ դճսջտզկ՜ձտ ՠս ոջճչ 

ծ՜ջ՜ժՠռզձ աճջո գձ՟ կՠա ժջօձ՜սճջտ ՠս ՜ղը՜ջի՜-

ժ՜ձտ ճ՞զտ զ՝ջՠս Ի (20) ՠս հ՜վղպ՜ժՠռ՜ս գձ՟ ՜հէ 

զձմոձ ՠս ՞ջՠ՜ձտձ ՠս ՜հո ոճսջ՝ յ՜պճսզջ՜ձտո զ 

չՠջ՜հ ճջճհ ո՞՜հզ ՜ձկըզդ՜ջ մճսձՠէճչ աի՜ս՜ո՜ջձ: 

Իոժ ՜յ՜ զ պՠոմճսդՠձբ ՞դճսդՠ՜ձձ Աոպճսթճհ զ դճսզձ 

ՈԽԱ (1192) տձձՠ՜է, ճսջ չծշՠ՜է բզձ ՟՜ջտճսռ՜ձՠէ 

աոճհձ զ ՞ՠջճսդՠձբձ տ՜ձազ ՞պ՜ս զ ՞՜ս՜շձ Ջ՜իձ՜հ 

ՠս ո՜պ՜ջճսդՠ՜կ՝ ՠյզոժճյճոզ ՞՜ս՜շզձ` Նՠջոբոզ 

ՠս Վ՜ջ՟՜ձ՜հ ժջօձ՜սճջզ ՜թ՜ս ոճհձ ՜շ զո չՠջըոպզձ 

ՠս ՠխՠս չղպ՜ձժՠ՜է ճ՞ճհ զկճհ կՠթ ովճվ՜ձտ ՠս 

կըզդ՜ջճսդզսձ ՠս ՜շ Աոպճս՜թ ՠջժջյ՜՞ճսդՠ՜կ՝ 

՞ճիճսդզսձփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 5՜ Զ՞ճջթո լՠշ՜ռ կՠջճռ ճսխզխփ Մզ 

պ՜շ ո՜ձճսդզսձ աճպոփ Աո՜ռ ՜ձա՞՜կձ. ՞ջզմ վճջ-

լՠէճփ 

1446 
Ժ Ո Ղ Ո Վ Ա Ծ Ո Յ  



 

Էնկզ՜թզ՛ձ ՌՃՀԷ — 1728 

ԳՐԻՉ՚ Աոպճս՜թ՜պճսջ ՠջբռփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Յ՜ժճ՝ չջ՟. 
Շ՜կ՜ըՠռզփ  

ԹԵՐԹ՚ 233. մ՞ջճս՜թ՚ 1՝, 114՝—5՝, 231՝—3՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—
Ի× 12 (Ժ 7, Ի 10)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 21×15փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ 
ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 33փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ 
ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդ, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ 
ժ՜ջկզջփ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 1+1, դճսխդփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ —  Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 3՜, 
116՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ 
դշմձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜ձ՜մ, ժ՜յճհպ, ՟ՠխզձփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ժ՜ակզ ժ՜ղզձ` տՠջթճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 2՜—113՜ Բ՜ռ՜հ՜հպճսդզսձ ժ՜ջ՞՜ռ 

ՠժՠխՠռճհ տ՜ջճաճսդՠ՜ձ ՠս ՜խրդզռ գոպ զսջ՜տ՜ձ-
մզսջ ե՜կճսռ, ՠջ՜ձՠէճհձ պՠ՜շձ Խճոջճչ՜հ Աձլՠս՜-
ռՠ՜ռ ՠյզոժճյճոզձ (= Մճչոբոզ Եջաձժ՜ռսճհ)  

Տՠո լՠշ. 1325, 2՜—204՝. /2՜—112՝փ Յզղ. 

իՠխ./112՝—3՜փ 

Բ. 113՜—4՜ Սճսջ՝ իրջձ Յճչի՜ձձճս Գ՜շձՠռճհ 

Խըջ՜պ ՠս ՜խօդտ ժջօձ՜սճջ՜ռ — Աոպ՜ձօջ յզպճհ բ 

կՠա ճխ՝ ի՜շ՜մ՜ձ՜ռ ... 

Գ. 116՜—8՝ Դզճձբոզճոզ Յ՜խ՜՞ո ՠժՠխՠ-

ռ՜ժ՜ձ ժ՜ջ՞՜ռ ՜ս՜ձ՟ճսդզսձ ՠս ՟զպճսկձ ձճռզձ — 

Աջ՟, տ՜ձազ ճջ կՠջո բ տ՜ի՜ձ՜հ՜՞ճջթճսդզսձ ... 

116՜ Գջմզռ. (ծ՜ժ՜ա՜ջ՟ճսկ) «Խ՜կ կ՜ջ՟ճհ ՝՜ձ բ 

ո՜»փ 

Դ. 118՝—231՜ Տՠոճսդզսձ Սճսջ՝ յ՜պ՜ջ՜՞զձ 

Յճի՜ձձճս Աջծզղՠռճհ 

Տՠո լՠշ. 45, 62՝—106՜. ՜/118՝—9՜փ ՝/119՜—

231՜փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

114՜, 231՜ (Սպ՜ռճխզ) Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ. Ոչ 

զկ՜ոպ՜պՠձմ ՠս ճսոճսկձ՜ոբջ կ՜ձժճսձտ Նճջճհո Սզ-

րոձզ, ՜ի՜ ՜խՠջոՠէճչ՚ զ ժ՜կո լՠջ ՜յ՜ոպ՜ձ ՜շձՠկ, 

հզղՠէ զ Քջզոպճո ազո՚ աՅ՜ժճ՝ կճէՠըզպ ՠս ՜շ՜տզձ՜-

աճսջժ չ՜ջ՟՜յՠպո Շ՜կ՜ըՠռզ, ճջ ժ՜կրտձ Աոպճսթճհ 

ոպ՜ռ՜հ ա՜հո իճ՞ՠժՠռճհռ կ՜պՠ՜ձո ՜շ զ չ՜հՠէճսկձ 

՜ձլզձ զկճհ կՠխո՜էսճհ զ ժՠ՜ձո զկճսկփ Իոժ աժձզ 

չ՜ըծ՜ձզ զկճհ ՜շ լՠա հզղ՜պ՜ժ ՝՜ջզ զձլ ՜կՠձ՜-

կՠխժզո ՠս ՠջժճժՠ՜ռ թձճխ՜ռ զկճռ, ՜հոզձտձ՚ իճ՞ՠսճ-

ջ՜ռ ՠս կ՜ջկձ՜սճջ՜ռ, ձ՜ՠս ՜կՠձզռ ՜ջզսձ՜ժռ՜ռո, 

ճջտ ՜շ զո աՠջ՜ըպզո ճսձզռզձփ Զճջո գձ՟ ճջո ՠս ազո 

ճսջՠկձ, ՠդբ հզղՠռբտ զ Քջզոպճո, հզղզնզտ ՠս ՟ճստ զ 

ձկ՜ձբ հ՜սճսջձ հՠպզձ ՠս հ՜ձաջ՜ս ճսջ՜ըճսդզսձոձ 

ձճջզձ իջ՜սզջՠ՜է կպ՜ձզնզտ. ՜կբձփ 

Աջ՟՚ ոպ՜ռ՜հ աո՜ զ ՌՃՀԷ (1728) դճսզձ ՠս զ 

ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ Սջ՝ճհ Ադճշճհո Էնկզ՜թձզ պՠ՜շձ 

Կ՜ջ՜յՠպզ Զբհդճսձՠռսճհփ 
Պ՜իյ՜ձ՜ժ Բ (չզկ՜ժ՜ձ). Ի ՈՁԹ (1240) դչզձ 

ղզձՠռ՜ս Գ՜ձլ՜ո՜ջփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜ Զզ է՜ս բ ժճհջ ՜մրտ, տ՜ձ դբ ժճհջ 

կպրտփ 

1447 
Ժ Ո Ղ Ո Վ Ա Ծ Ո Յ  

 ԺԸ — XVIII  

ԳՐԻՉ՚ Աոպճս՜թ՜պճսջ ՠջբռփ 
ԹԵՐԹ՚ 286+3 (ժջժ. 1, 176, 187). մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—4՝, 134՝—

6՝, 269՝—74՝փ ՊՐԱԿ՚ 4×1+Ա—ԻԵ×12 (Է, Ի 10, ԺԲ, ԻԵ 6, ԺԳ 
8)+2×1փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 20,5×15փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ 
կզ՜ոզսձ` 5՜—134՜, ՠջժոզսձ` 137՜—269՜փ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ 
ՏՈՂ՚ 30—32 (ը՜շձ)փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, 
կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ կ՜ձճսղ՜ժ՜՞ճհձ կՠպ՜տոփ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ժ՜ակզ ժ՜ղզձ դՠդՠս՜ժզ կ՜ղճս՜թ: 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 5՜—134՜ Բ՜ռ՜հ՜հպճսդզսձ ժ՜ջ՞՜ռ ՠժՠ-

խՠռճհ տ՜ջճաճսդՠ՜ձռ ՠս ՜խրդզռ գոպ զսջ՜տ՜ձմզսջ 
ե՜կճսռ ՠջ՜ձՠէճհձ պՠ՜շձ Խճոջճչ՜հ Աձլՠս՜ռՠ՜ռ 
ՠյզոժճյճոզ (= Մճչոՠոզ Եջաձժ՜ռսճհ) 

Տՠո լՠշ. 1325, 2՜—204՝. /5՜—133՝փ Յզղ. 

իՠխ./134՜փ 

Բ. 137՜—40՝ Դզճձբոզճոզ Յ՜խ՜՞ո ՠժՠխՠռ՜-

ժ՜ձ ժ՜ջ՞՜ռ ՜ս՜ձ՟ճսդզսձ ՠս ՟զպճսկձ ձճռզձ — 

Աջ՟, տ՜ձազ ճջ կՠջո բ տ՜ի՜ձ՜հ՜՞ճջթճսդզսձ ... 

Գ. 140՝—269՜ Տՠոճսդզսձ Սճսջ՝ յ՜պ՜ջ՜՞զձ 

Յճի՜ձձճս Աջծզղՠռճհ  

Տՠո լՠշ. 45, 62՝—106՜. ՜/140՝—1՜փ ՝/141՜—

269՜փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

57՜ Ն՜ՠս ազո՚ աՠխժՠէզ աԱոպճս՜թ՜պճսջ ՠջբռո, 

հզղՠռբտ զ Քջզոպճո Յզոճսոփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 5՝, 121՝, 269՜ Գզջտո Սճսջ՝ 

Էնկզ՜թձ՜հ բփ 
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 ԺԷ — XVII  

ԳՐԻՉ՚ Աոպճս՜թ՜պճսջ ՠջբռփ 
ԹԵՐԹ՚ 260+1 (ժջժ. 158). մ՞ջճս՜թ՚ 259՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—Ժ×12 

(Ա 10, Թ 11, Ժ 6)+Ա—ԺԳ×12 (Ա 11, Է 10, ԺԳ 8)փ Նզսդ՚ դճսխդփ 
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 21×15,7փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 
30փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, 
՜ոպ՜շգ՚ ժ՜ձ՜մ կՠպ՜տո, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջ: 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜-
ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպփ 
 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜ջժճոզփ Թ—Ժ 
՟՟.փ 2(Ա—Բ)+2(Գ—Դ), ոպ՜ռճս՜թ 2 դՠջդՠջզ գձ՟է՜հձ՜ժզ 
ՠջժպ՜ժճսկզռ ՠս գձ՟ՠջժ՜հձ՜ժզ ՠաջ՜ի՜պճսկզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, 
ՠջժոզսձ, ՝ճէճջ՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ Բ՝—Գ՝—Ա՝—Բ՝ «/// 
Ես պՠոՠ՜է Յզոճսոզ, դբ զկ՜ոպճսդՠ՜կ՝ ... ՠդՠ իձ՜ջ զձմ զռբ///» 
(ԺԲ 34—ԺԳ 22): 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ժ՜ակզ ժ՜ղզձ` կ՜ղճս՜թ, տՠջթճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1՜—111՝ [Բ՜ռ՜հ՜հպճսդզսձ ժ՜ջ՞՜ռ 

ՠժՠխՠռճհ տ՜ջճաճսդՠ՜ձռ ՠս ՜խրդզռ գոպ զսջ՜տ՜ձ-
մզսջ ե՜կճսռ ՠջ՜ձՠէճհձ պՠ՜շձ Խճոջճչ՜հ Աձլՠս՜-
ռՠ՜ռ ՠյզոժճյճոզ (= Մճչոբոզ Եջաձժ՜ռսճհ)] 

Տՠո լՠշ. 1325, 2՜—204՝. /1՜—111՝փ Յզղ. 

իՠխ./111՝: 

Բ. 111՝ Սճսջ՝ իրջձ Յճչի՜ձձբո Գ՜շձՠռճհ 

Խջ՜պ ՠս ՜խրդտ ժջրձ՜սճջ՜ռ /// (կզ՜հձ ըճջ՜՞զջգ, 

ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ 

Գ. 112՜—5՜ [Դզճձբոզճոզ Յ՜խ՜՞ո ՠժՠխՠռ՜-

ժ՜ձ ժ՜ջ՞՜ռ ՜ս՜ձ՟ճսդզսձ ՠս ՟զպճսկձ ձճռզձ] — 
Աջ՟, տ՜ձազ ճջ կՠջո բ տ՜ի՜ձ՜հ՜՞ճջթճսդզսձ ... 

Դ. 115՜—259՜ Տՠոճսդզսձ Սճսջ՝ յ՜պ՜ջ՜՞զձ 

Յճի՜ձձճս Աջծզղՠռճհ  

Տՠո լՠշ. 45, 62՝—106՝. ՜/115՜—6՜փ ՝/116՜—

259՜փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

258՝ Ախ՜մՠկ ալՠա ոզջճչձ Քջզոպճոզ, աճջ ճսձզտ 

՜շ ձ՜, ՝՜ջՠըօո էՠջճստ չ՜ոձ ՝՜ակ՜կՠխ ՜ձլզձ զկճհ` 

Ս՜ջ՞զո ՠյզոժճյճոզձ ՠս զձլ՚ ՞թճխ ՜ձ՜ջե՜ձ Աո-

պճս՜թ՜պճսջ ՠջզռճսո, ազ կ՜տջՠոռբ ակՠա զ հ՜խպճհ 

կՠխ՜ռ ՠս ՜ա՜պՠոռբ զ յ՜պջ՜ձ՜ռ հ՜ձռ՜ձ՜ռ,  ՠս 

վջժՠոռբ ակՠա հ՜ձՠաջ՜ժ՜ձ պ՜ձն՜ձ՜ռձ ՠս զ չղպ՜-

՞զձ ՟՜շձճսդՠձբ ՞ՠիՠձճհձ. ՠս ՜ջ՜ոռբ ակՠա 

կ՜ոձ՜ժզռ ՠս ի՜խճջ՟ ի՜ձ՞ոպՠ՜ձ՟ լՠջճսկ, ազ ՠս կՠտ 

գձ՟ լՠա ի՜ձ՞ճսռՠ՜է վ՜շ՜սճջՠռզռ ա՜կՠձ՜ոճսջ՝ 

աԵջջճջ՟ճսդզսձ, հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ Պ՜պ՜շզժ յ՜իյ՜ձ՜ժ Դ՝ Յ՜կզ 

Պջճոզփ 

1449 
Ժ Ո Ղ Ո Վ Ա Ծ Ո Յ  

 ՌՃԵ — 1656 

ԳՐԻՉ՚ Յճչոբվ (269՜—336՜), ՜ձ՜ձճսձտփ 
ԹԵՐԹ՚ 338. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—3՝, 60՜—3՝, 115՝—6՝, 

207՜՝, 265՝—8՝, 336՝—8՝փ ՊՐԱԿ՚ 2×1+Ա—Ե×12+Ա—
ԺԷ×12+Ա—Զ×12փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, էճսո՜՞թՠջճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 
19,8×14,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձ` 4՝—59՝, 269՜—336՜, 
կզ՜ոզսձ` 64՜—265՜փ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 25—29 (ը՜շձ)փ 
ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, 
՜ոպ՜շգ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժպ՜ս, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 64՜փ 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջ, 
ժՠձ՟՜ձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպ, ժ՜ձ՜մ, ՟ՠխզձփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ — ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճսփ Թ—Ժ 
՟՟.փ 2(Ա—Բ)+2(Գ—Դ), ոպ՜ռճս՜թ 2 դՠջդՠջզ գձ՟է՜հձ՜ժզ 
ՠջժպ՜ժճսկզռ ՠս գձ՟ՠջժ՜հձ՜ժզ ՠաջ՜ի՜պճսկզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, 
ՠջժոզսձ, ճսխխ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ Ա՜—Ա՝—Դ՜—Գ՜ 
«/// հզկ՜ջճսդՠ՜կ՝ ՠս ը՜՝բզձ ... մ՜վՠոռզ լՠա: Աո՜ռ ՠս ՜շ՜ժ 
կզ ///» (Զ 11—38)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. դՠդՠս՜ժզ ըճսձ՜ռ՜թ, ժ՜ակզ ՠաջՠջգ` 
տՠջթճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 4՜—59՝ Յճչի՜ձձզոզ չ՜ջ՟՜յՠպզ, կ՜ժ՜-

ձճսձ Տժ՜ջ ժճմՠռՠ՜է Աջծզղՠռսճհ Հ՜կ՜շրպՠ՜է 

ակՠժձճսդզսձ Նՠջոբոզ Լ՜կ՝ջրձ՜ռսճհ ՜ջտՠյզոժճյճ-
ոզ Յ՜խ՜՞ո Մՠժձճսդՠ՜ձ Սճսջ՝ յ՜պ՜ջ՜՞զ Ադ՜-
ձ՜ոզ Ախբտո՜ձ՟ջճս 

Տՠո լՠշ. 45, 62՝—106՜. ՜/4՜—5՜փ ՝/5՜—59՜փ 

Բ. 64՜—265՜ Հ՜կ՜շրպ պՠոճսդզսձ Աջ՜ջ՜թճռ 

ՠս ՜հէ Մճչոզո՜ժ՜ձ կ՜պՠձզռձ, աճջ ի՜ս՜տՠ՜է բ 
Վ՜ջ՟՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպձ զ ոջ՝ճռձ Բ՜ոզէզճոբ ՠս հԵվ-
ջՠկբ ՠս զ Մզը՜հզէբ, հ՜հէճռ ՠսո ՠս ազձտՠձբ հՠշՠ՜է (= 
Մըզդ՜ջ՜հ Այ՜ջ՜ձՠռսճհ Գզջտ յ՜պծ՜շ՜ռ է՜հձ 
ՠս ձճսջ՝ ՞ջՠ՜ձռ) 

— 64՜—203՜ [Պ՜պծ՜շտ Սճսջ՝ ՞ջՠ՜ձռ] 

1. 64՜—7՜ Հ՜ս՜պ՜ջզկ ՞՜ձլճսռձ ՜ոպճս՜թ՜-

հզձ ՠս կՠթ ի՜ա՜ջ՜յՠպձ ... 

2. 67՜՝ Դյջճսդզսձ ՠէզռ — Ահո ՞զջտ ձ՜ը՜-

կՠթ՜ջ ... 

3. 67՝—8՝ Ղՠսպ՜ժ՜ձ ՟յջճսդզսձ — Եջջճջ՟՜-

ժ՜ձ կ՜պՠ՜ձո Մճչոզո՜ժ՜ձ ՞ջճռո ... 

4. 68՝—9՜ Եջժջճջ՟՜ժ՜ձ րջզձ՜ռ — Թՠսրտ 

՜ջ՜ջմ՜ժ՜ձ ՠս ՜ձծ՜շՠէզ ըձ՜կրտ ... 

5. 69՜—70՜ Մՠժձճսդզսձ Յՠոճսս՜հ ճջ՟սճհ 

Ն՜սՠ՜է, աճջ ՜ջ՜ջՠ՜է բ պՠ՜շձ Եվջՠկզ, ՠսո ՠս 



 

՜հէճռ ... հՠշՠ՜է — Յ՜ձլձ ՠխՠս եճխճչջ՟ՠ՜ձ Յՠոճս՜հ 

... 

6. 70՜—1՝ Աշ՜ն՜՝՜ձ Թ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձռ — Զզ 

հՠջժջ՜՞զջո ա՜շ զ հԵ՝ջ՜հՠռսճռձ յ՜պկճսդզսձ ... 

7. 71՝—9՝ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձո Մՠժձճսդՠ՜ձ ի՜կ՜-

շրպ Ս՜խկճո՜ռձ Դ՜սդզ. ոջ՝ճհձ Վ՜ջ՟՜ձ չ՜ջ՟՜-
յՠպզ ՜ջ՜ջՠ՜է բ — Տզՠաՠջ՜էճհո չ՜ջ՟՜յՠպձ 

Վ՜ջ՟՜ձ յ՜ջա ՠս էճսո՜սճջ ... 

8. 79՝—81՝ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձ Մՠժձճսդզսձ Աշ՜-

ժ՜ռձ Սրխճկճձզ. Նՠջոբոզ ՠյզոժճյ[ճոզ] Տ՜ջոճձզ 
— Հ՜ձ՟ՠջլՠ՜էտ Աոպճսթճչ կըզէ տձձճսդզսձ ... 

9. 81՝—2՜ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձո ճջ՟սճհ Դ՜սդզ 

դ՜՞՜սճջզ Իոջ՜բէզ հԵջճսո՜խբկ, Եժէՠոզ՜ոպբո — 

Աշ՜ժ՜ռձ ՞զջտ ըջ՜պբ կ՜ջ՟ժ՜ձ ... 

10. 82՜—4՝ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձ Մՠժձճսդզսձ Եջ՞ 

ՠջ՞ճհձ Սօխրկճձզ. Վ՜ջ՟՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզ ՜ջ՜ջՠ՜է 

զ հճհոձ Քջզոպճո — Նկ՜ձ բ ՜ջտ՜հճսդզսձ ՠջժձզռ ... 

11. 84՝—5՜ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձճսդզսձ զկ՜ոպձճհձ 

Սրխրկճձզ — Վՠջձ՜՞ջբ ճսոպզ ճսո՜ձզկտ ... 

12. 85՜—6՜ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձ Մՠժձճսդզսձ ի՜կ՜-

շրպ Յր՝՜հ. ի՜ս՜տՠ՜է լՠշ՜կ՝ Վ՜ձ՜ժ՜ձ չ՜ջ՟՜-
յՠպզձ — Նՠջ՞ճջթ՜ժ՜ձ զկ արջճսդզսձ ... 

13. ՜. 86՝—9՜ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձ Մՠժձճսդզսձ ի՜-

կ՜շրպ Եո՜հՠ՜հ կ՜ջ՞՜ջբզ զ իճ՞ՠժզջ կՠժձճխ՜ռ 
՝՜ձզռ Եվջՠկզ, Կզսջխզ ՠս Յճչի՜ձձճս Ոոժե՝ՠջ՜ձզ 

ժ՜ջ՞ՠ՜է ՠս հօջզձՠ՜է ՟զսջ՜ի՜ո գձդՠջռճխ՜ռ. Դ՜ս-

դ՜հ տ՜ի՜ձ՜հզ՚ զ ըձ՟ջճհ ճսոճսկձ՜ոբջ կ՜ձժ՜ձռ 
ՠժՠխՠռսճհ. Օ՞ձՠ՜ Հճ՞զ՟ Սճսջ՝ — Աձՠջՠսճհդ բ կզղպ 

ոջ՝ճռ կ՜ջ՞՜ջբզռձ ՝՜ձտ ... 

՝. 89՜—92՜ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձ կՠժձճսդզսձ ոճսջ՝ 

կ՜ջ՞՜ջբզձ Եո՜հՠ՜հ Հ՜կ՜շրպ եճխճչճսկձ զ էճս-
ո՜սճջ կՠժձմ՜ռ պՠ՜շձ Եվջՠկզ Խճջՠձ՜ռսճ (՜հո-
յբո), Յճչի՜ձձճս Ոոժե՝ՠջ՜ձզ, Կզսջխզ Ախՠտո՜ձ-

՟ջ՜ռսճհ պՠ՜շձ Հ՜հճռ Հՠդկճհ էճսո՜սճջ չ՜ջ՟՜-
յՠպզ Գբճջ՞ՠ՜հ ՜ո՜ռՠ՜է — Ծ՜թճսժ կզղպ ՠս 

՜ձհ՜հպ ՠձ ... 

14. 92՜—101՝ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձ Մՠժձճսդզսձ ԲԺ—

՜ձ կ՜ջ՞՜ջբզռձ ոջ՝ճհ իրջձ կՠջ պՠ՜շձ Նՠջոզոզ 
ՠյզոժճյճոզ, աճջ զ դՠէ՜՟ջճսդՠձբ Ա՝՝՜ Եվջՠկզ ՠս 
Կզսջխզ ՠս հզսջճռ հ՜սՠէճս՜թճռ պ՜ռ՚ ՞ՠխՠռժ՜հ՜ջ-
կ՜ջ հՠշՠ՜է զ՝ջ ճոժզ գձ՟ ո՜ջ՟զճձ ... Յ՜ջ ՠս 

կՠջլ՜սճջ չժ՜հՠձ ՞ջճռ ... 

94՝ Ակճչոփ 94՝—5՝ Մզտզ՜հփ 95՝—6՜ Յճչՠէփ 96՜—7՝ 

Յճչձ՜ձ: 97՝ Ա՝՟զճսփ 97՝—8՜ Ն՜սճսկփ 98՜՝ Ակ՝՜ժճսկփ 

98՝ Սճվճձզ՜փ 98՝—100՝ Աձ՞ՠ՜փ 100՝—1՜ Զ՜տ՜ջզ՜հփ 
101՜՝ Մ՜խ՜տզ՜փ 

15. 101՝—2՝ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձճսդզսձ ՜ջ՟զսձ՜սճջ 

ՠս ոճսջ՝ չ՜ջ՟՜յՠպզձ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ ՜ջ՜ջՠ՜է ո՜-
ժ՜ս զձմ չ՜ոպ՜ժ զ ոճսջ՝ձ Դ՜ձզբէ կ՜ջ՞՜ջբձ ՠս զ 
ձճջզձ կՠժձզմոձ — Մՠջլ՜սճջտ կՠջ ՠս ՠխ՝՜յջտ ... 

16. ՜. 102՝—3՜ Հ՜կ՜շրպ կ՜ջ՞՜ջբճսդզսձ 

Եջՠկզ՜հզ ՠս Ն՜ը՜՟ջճսդզսձ ձճջզձ — Հ՜ջ՜ձռ իճ-

՞ՠսճջ՜ռ ՠս ՠխ՝՜ջռ գոպ չ՜ջեզռ ... 

՝. 103՜—4՝ Յճի՜ձձճս Ոոժբ՝ՠջ՜ձզձ — Պ՜ջպ 

բջ ե՜կ՜ձ՜ժ՜ս աՠջզռ՜՞ճհձձ լՠա ոժո՜ձՠէ ... 

17. 104՝—7՜ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձ Վՠջէճսթճսդՠ՜ձ 

կ՜ջ՞՜ջբճսդՠ՜ձ Եաՠժզբէզ — Աոպճս՜թ՜հզձ ՜ջ՜ջմ՜-

՞ճջթ ՝՜ձզսձ ... 

18. ՜. 107՜—10՝ Պ՜պծ՜շ՜ստ հ՜խ՜՞ո ձ՜-

ը՜՟ջճսդՠ՜ձռ Չճջզռ ոջ՝ճռ Ասՠպ՜ջ՜ձ՜ռձ — Մ՜-

պՠ՜ձտ ՜ոպճս՜թ՜հզձտ ՠս իճ՞ՠ՝ճսխը ... 

՝. 140՝—5՜ Ժճխճչճսկձ Մՠժձճսդՠ՜ձ ոջ՝ճհ 

Ասՠպ՜ջ՜ձզձ, ճջ գոպ Մ՜պդբճոզ, ՝՜ձզռ զկ՜ո-
պճսձ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ ՠժՠխՠռսճհ ժ՜ջ՞ՠ՜է ՠս 
հրջզձՠ՜է ՟զս՜ջ՜ի՜ո գձդՠջռճխ՜ռ, ՜շ՜նզձ Նՠջ-
ոզոզ Հ՜հճռ ժ՜դճխզժճոզ զ ըձ՟ջճհ ձճջզձ ՠխ՝րջ 
Գջզ՞ճջզոզ չՠջ՜՟զպճխզ Հ՜հճռ — Սզջճհ արջճսդզսձ 

՞ՠջ՜ա՜ձռ բ ... 

19. 117՜—8՜ Մՠժձճսդզսձ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ ճջ 

գոպ Ղճսժ՜հ. ՜ո՜ռՠ՜է Ի՞ձ՜պզճոզ ՜ոպճս՜թ՜-
՝՜ձզ ՠս ոջ՝ճհ չ՜ջ՟՜յՠպզ, զ ըձ՟ջճհ պՠ՜շձ 
Գջզ՞ճջզոզ Հ՜հճռ ժ՜դճխզժճոզ ՠս էճսո՜սճջմզ — 

Լձճսէ ա՜հո զկ՜ոպ ՜ոպճս՜թ՜հզձ տճ գխլզռ ... 

20. 118՜—22՝ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձճսդզսձ կՠժձճսդՠ՜ձ 

Ասՠպ՜ջ՜ձզձ Յճի՜ձձճս — Ոմզձմ գխլ՜էզ ՞ճէ տ՜ձ 

աոզջՠէՠ՜ռձ էռճսռ՜ձՠէ ազխլո ... 

— 122՝—3՜ Մՠժձճսդզսձ Յճչի՜ձձճս ոճսջ՝ 

Ասՠպ՜ջ՜ձզձ — Ահէ ՟ճս ճչ պբջ ՜կՠձ՜՝՜ջՠյ՜ղպ 

պբջ Ա՝՜ո Բ՜՞ջ՜պճսձզ ... 

— 113՜—27՝ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձ Մՠժձճսդզսձ Յճի՜ձ-

ձճս ՜սՠպ՜ջ՜ձմզձ — Ոջտ ՜ջպ՜տզձ ի՜ձ՟զոզռձ էզձզձ 

պՠորխտ ... 

21. ՜. 127՝—9՜ Աշ ըձ՟ջրխձ Հ՜կ՜շօպզո 

Գճջթճռ ՜շ՜տՠէճռ պբջ Յճի՜ձբո Աջտ՜հՠխ՝՜հջ ՠս 
ՠյզոժճյճո ձ՜ի՜ձ՞՜ռ ՜ոպճս՜թ՜յ՜ի ՟խՠժզձ 
Մրէՠսճձզ ՠս կ՜ոձ զձմ Բ՜ջլջ՝ՠջ՟ճհփ Ես ձճհձ պՠոճսմ 
իշմ՜ժՠ՜է զ ձճհձ Ոսըպզ Գշձՠջճհ ՠս ՜շ ի՜ձ՟զ-
յՠ՜էո կ՜պՠձզոփ Պ՜պծ՜շ Գճջթճռ ՜շ՜տՠէճռ զ 
Գբճջ՞ՠ՜հ Լ՜կ՝ջճձ՜ռսճհ զ ի՜կ՜շրպճխ չ՜ջ՟՜յՠ-
պբձ զ տւՠջճջ՟սճհ Մՠթզձ Գջզ՞ճջզ Սժՠսշ՜ռսճհձ ՜-

ո՜ռՠ՜է — Աի՜, ճչ ՜ոպճս՜թ՜ոբջ ի՜հջ զկ ՠս պբջ ... 

՝. 129՜՝ Ի Գճջթճռ ՜շ՜տՠէճյձ Բճսձ ՠս գձ՟՜ջ-

լ՜ժ կՠժձճսդՠ՜ձռ ոջ՝ճռձ պՠ՜շձ Եվջՠկզ ՠջ՜ձՠ-
էսճհձ, Յճի՜ձձճս Ոոժզ՝ՠջ՜ձզփ Ահո Հ՜կ՜շրպ ղ՜ջ՜-
իզսոՠռ՜ս. ճջյբո ՠս պՠոռՠո ՜շգձդՠջ ՝՜ձզռձ զսջ 
պՠխսճն ՟ջճղկՠ՜է ա՜ձճս՜ձո ոջ՝ճռձփ Հջ՜կ՜ձ՜ս 
պՠ՜շձ Յճի՜ձձեոզ ՜ոպճս՜թ՜յ՜ի Ոսըպզձ Գշձՠ-

ջճհ ՜շ՜նձճջ՟զ — Գճջթճռ ՜շ՜տՠէճռ կ՜պՠձ՜՞զջ բ 

Ղճսժ՜ո ... 



 

՞. 129՝—31՜ Պ՜պծ՜շ Գճջթճռ ՜շ՜տՠէճռ զ 

Յճի՜ձձճս Ոոժբ՝ՠջ՜ձզ — Ահէ տ՜ձազ ՜ձ՞զպՠձ՜ձ 

՝՜աճսկտ ...  

22. ՜. 131՜—2՜ Պ՜պծ՜շտ դխդճհձ Հշճ-

կ՜հՠռսճռ — Բ՜աճսկտ ի՜ս՜պ՜ռզձ զ Քջզոպճո ... 

՝. 132՜—5՝ Յ՜խ՜՞ո Թխդճհ ՜շ՜տՠէճհձ ՜հո-

յզոզ զկ՜ձ՜էզ բ — Զզ ճմ ՜շզձ իջ՜կ՜ձ զ Տՠ՜շձբ 

՞ջՠէ ... 

՞. 135՝—9՝ Ահէ յ՜պծ՜շտ ՜շ՜տՠէ՜ժ՜ձ 

Թխդճռփ Վ՜ոձ Թխդճռ ՜շ՜տՠէճհ, դբ ճջյբո ժ՜ջ-
՞ՠռ՜ձ աժձզ կզկՠ՜ձռ. ձ՜ը դբ ճջ հ՜շ՜ն՜՞ճհձ 
՞ջՠռ՜ս, ճսոպզ՛ — ԶՀշճչկ՜հՠռսճռ դճսխդձ հ՜շ՜ն՜-

՞ճհձ ՠ՟ՠ՜է ՠձ ... 

՟. 139՝—41՜ Յճչի՜ձձճս Ոոժե՝ՠջ՜ձզ Պ՜պ-

ծ՜շ դխդճհձ Հշճկ՜հՠռսճռ — Ց՜ձժ ՠս ի՜ձ՜յ՜ա 

գձդՠշձէճչ ... 

ՠ. 141՜—2՜ Սջ՝ճհձ Եվջՠկզ — Գզպՠկ, ազ Նճջ 

ժպ՜ժ՜ջ՜ձտո ... 

23. ՜. 142՜ Պ՜պծ՜շ Կճջձդ՜ռսճռ Աշ՜նզձ 

դխդճհձ ոջ՝ճհձ Եվջՠկզ, Քջզոպճո ր՞ձՠ՜ զձլ ՠս 
՜ա՜պՠ՜ զ կՠխ՜ռ — Աշ Կճջձդ՜ռզո զ՝ջՠս ՠի՜ո ... 

՝. 142՜—3՝ Յճի՜ձձճս Ոոժբ՝ՠջ՜ձզ Պ՜պծ՜շ 

Աշ՜նձ՜դխդճհձ Կճջձդ՜ռսճռ — Կճջձդճո տ՜խ՜տ բ 

Եէէ՜՟՜ռսճռ ... 

24. ՜. 143՝—4՜ Եվջՠկզ յ՜պծ՜շ Բ դխդճհձ 

Կճջձդ՜ռսճռ — Հ՜է՜թճսկձ կՠթ ՠս ՜ձիձ՜ջզձ ... 

՝. 144՜ Եսդ՜խն՜հ — Ակՠձ՜հձ ՝՜ձտ դխդճհո ... 

՞. 144՜—5՝ Յճչի՜ձձճս Ոոժբ՝ՠջ՜ձզ Պ՜պծ՜շ 

Բ դխդճհձ Կճջձդ՜ռսճռ — Պ՜ջպ ՠս յ՜պղ՜ծ բ... 

25. ՜. 145՝ Սջ՝ճհձ Եվջՠկզ Պ՜պծ՜շ Գ՜խ՜-

պ՜ռսճռ դխդճհձ — Գ՜խ՜պ՜ռզտձ ՜ղ՜ժՠջպՠռ՜ձ զ 

Պրխճոբ ... 

՝. 145՝—6՝ Սջ՝ճհ Յճի՜ձձճս Ոոժե՝ՠջ՜ձզձ 

Պ՜պծ՜շ Գ՜խ՜պ՜ռսճռ դխդճհձ — Բ՜աճսկ ռ՜ոկ՜կ՝ 

էզ բ ... 

26. ՜. 146՝—7՜ Պ՜շծ՜շ Եվՠո՜ռսճռ դխդճհձ. 

Եվջՠկզ ոճսջ՝ իօջձ ՜ո՜ռՠ՜է — Եվՠո՜ռզտձ ՜ղ՜-

ժՠջպՠ՜է բզձ ... 

՝. 147՜՝ Պ՜պծ՜շ Յճի՜ձձճս Ոոժբ՝ՠջ՜ձզ 

՜ո՜ռՠ՜է Վ՜ոձ Եվՠո՜ռսճռ — Եվՠոճո կ՜հջ տ՜-

խ՜տ՜ռ բ ... 

27. ՜. 147՝ Սճսջ՝ իօջձ Եվջՠկզ Պ՜պծ՜շտ 

դխդճհձ Փզէզյՠռսճռ — Հ՜է՜թ՜ձտ կՠթ հ՜ջՠ՜ձ ... 

՝. 147՜—9՜ Յճի՜ձձճս Ոոժբ՝ՠջ՜ձբ ՜ո՜ռՠ՜է 

— Փզէզյՠռզտձ զ տ՜խ՜տբ Մ՜ժՠձ՟ճձ՜ռսճռ ՠձ ... 

28. ՜. 149՜ Սջ՝ճհձ Եվջՠկզ Պ՜պծ՜շ Կճխճ-

ո՜ռսճռ դխդճհձ — Կճխճո՜ռզտ ՜ղ՜ժՠջպՠ՜է բզձ հԵ-

յ՜վջՠ՜հ ... 

՝. 149՝—50՜ Յճի՜ձձճս Ոոժբ՝ՠջ՜ձզ Պ՜պծ՜շ 

Կճխճո՜ռսճռ դխդճռձ — Ակՠձ՜հձ ոճսջ՝ դճսխդտձ 

Պրխճոզ ... 

29. ՜. 150՜՝ Սջ՝ճհձ Եվջՠկզ Պ՜պծ՜շ Աշ՜-

նզձ դխդճհձ Թՠո՜խճձզժՠռսճռ — Պրխճո զ՝ջՠս ի՜է՜-

թՠռ՜ս ... 

՝. 150՝ Սջ՝ճհձ Յճի՜ձձճս Ոոժե՝ՠջ՜ձզ ՜-

ո՜ռՠ՜է Պ՜պծ՜շ ձճհձ դխդճհձ Թՠո՜խճձզժՠռսճռ — 

Ըձ՟բ՛ջ հճջե՜կ ՜շ վզէզյՠռզոձ ... 

30. ՜. 150՝ Սջ՝ճհձ Եվջՠկզ Պ՜պծ՜շ Բ դխդճհձ 

Թՠո՜խճձզժՠռսճռ — Թՠո՜խճձզժՠռզտ աժձզ ՜հոջ ... 

՝. 151՜—2՝ Յճի՜ձձճս Ոոժՠ՝ՠջ՜ձզ — Աո՜ռ ՠս 

հԱշ՜նձճսկ դխդզձ ... 

31. ՜. 152՝ Սջ՝ճհձ Եսդ՜խՠ՜հ Պ՜պծ՜շ Ե՝-
ջ՜հՠռսճռ դխդճհձ. Աս՞ձՠ՜ Տբջ Քջզոպճո — Ե՝-

ջ՜հՠռսճռ դճսխդո դճսզ,  դբ ազ մբ Պրխճոզ ... 

՝. 152՝—4՝ Եվջՠկզ Պ՜պծ՜շ — Ի ոժիա՝՜ձ զոժ 

դխդճհո ՜հո ... 

՞. 154՝—6՜ Սջ՝ճհձ Կզսջխզ Պ՜պծ՜շ 

Ե՝ջ՜հՠռսճռ — Ես զ չՠջ՜հ էՠջզձ ՝՜ջլճս ... 

՟. 156՜ Ոջճ՞զձզ հԵժՠխՠռսճհ յ՜պկճսդՠձբ — 

Բ՜հռ ՜ո՜ռ ձ՜ ՟՜ջլՠ՜է ... 

ՠ. 156՜—9՜ Յճի՜ձձճս Ոոժե՝ՠջ՜ձզ Պ՜պծ՜շ 

— Հշճկ՜հՠռսճռձ ՞ջբ ՠջ՜ձՠէզձ Պրխճո ... 

32. ՜. 159՜՝ Սջ՝ճհձ Եվջՠկզ Պ՜պծ՜շ Աշ՜-

նզձ դխդճհձ Տզկճդՠ՜հ — Աշ՜տՠ՜է հխՠ՜ռ աՏզկճդբճո 

... 

՝. 159՝—60՝ Յճի՜ձձճս Ոոժե՝ՠջ՜ձզ Պ՜պծ՜շ 

դխդճհձ Տզկճդՠ՜հ — Յՠրդ՜ձ՜ոձզռ ՜ղ՜ժՠջպ՜ռ բջ 

Տզկճդբճո ... 

33. ՜. 160՝—1՜ Սջ՝ճհձ Եվջՠկզ Պ՜պծ՜շ Բ 

դխդճհձ Տզկճդբճոզ — Պրխճոզ թ՜ձՠ՜ս Հճ՞սճչձ ... 

՝. 164՜ Սջ՝ճհձ Յճի՜ձձճս Ոոժե՝ՠջ՜ձզ Պ՜պ-

ծ՜շ Բ դխդճհձ Տզկճդբճոզ — Զզ՜՛ջ՟ զռբ, ազ աԵջ-

ժջճջ՟ դճսխդ ... 

34. ՜. 161՜՝ Սջ՝ճհձ Եվջՠկզ Պ՜պծ՜շ Տզպճ-

ոզ դխդճհձ — Պրխճո ՠդճխ աՏզպճո զ Կջզպբ ... 

՝. 161՝—2՜ Մՠթզ յ՜պջզ՜ջգզձ Յճչի՜ձձճս 

Ոոժբ՝ՠջ՜ձզձ Պ՜պծ՜շ Տզպճոզ դխդճհձ — Ք՜ձ 

ա՜կՠձՠոզձ, ճջ գձ՟ Պրխճոզձ բզձ ... 

35. 162՜—3՝ Յճի՜ձձճս Ոոժե՝ՠջ՜ձզ Պ՜պծ՜շ 

Փզէզկճձզ դխդճհձ — Ն՜ը աՊ՜պծ՜շ դխդճհո ժ՜ջՠսճջ 

ի՜կ՜ջզկ ... 

36. ՜. 163՝—5՝ Կ՜դճսխզժՠ՜հռ Աշ՜ն՜՝՜ձ բ 

— Երդձ ՞էճսըտ Կ՜դճսխզժՠ՜հռ դխդճհձ, ճջ ՞ջՠ՜է բ զ 

ըջ՜պ ... 

՝. 165՝—77՜ Ես ի՜կ՜ձ՞՜կ՜հձ ՞էճսըտ ՠրդձ 

դխդճռձ Կ՜դճսխզժՠ՜հռձ կՠժձՠ՜է զ Ս՜ջ՞ոբ Շձճջ-
ի՜էզռ չ՜ջ՟՜յՠպբ ՠձ ծ՜շտ ԽԳ. Ես բ Աշ՜նզձ ՞էճսը 
Ս՜ջ՞զո՞ջճհո ՜հոյբո — [Բ՜ձ.] Յ՜ժճ՝ճո Աոպճսթճհ 



 

ՠս Տՠ՜շ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հփ [Մՠժձճսդ.] Սճհձ-

յբո ժ՜ջզ հճհե տ՜խռջ բ ... 

՞. 177՜—80՝ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձճսդզսձ ՜ո՜ռՠ՜է 

Յ՜խ՜՞ո ոճսջ՝ չ՜ջ՟՜յՠպզձ Ս՜ջ՞ոզ — Ակՠձ՜հձ 

ճտ ճջ ա՜ոպճս՜թ՜հզձ ՞զջո զ լՠշձ ՜շձճսռճս ... 

180՝—1՜ Աոպճս՜թ՜ի՜ծճհ տ՜ի՜ձ՜հզ Կ՜ջ՜-

յՠպզ ՜ջ՜ջՠ՜է աՅզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ Ս՜ջ՞ոզ (թ՜հջ՜-
ժ՜յ՚ «Սճսջ՝ Ս՜ջ՞զո՞զջտո ՠս հճհե ՞ճչՠէզ ոպ՜-
ռճխգռ ՠ») — Սբջ ՜ձպ՜ձՠէզ կՠջ Աջ՜ջմզձ, / Ես ՜ձծ՜-

շ՜՞ճսդ կՠջ ոպՠխթճխզձ ... 

՟. 181՜—91՝ Պ՜պծ՜շտ ՠօդ՜ձՠռճսձռ դխդճռձ 

Կ՜դճսխզժՠ՜հռ ՜շ՜տՠէճռձ Ս՜ջ՞զո չ՜ջ՟՜յՠպզ 
Հ՜կ՜շրպ ՜ջ՜ջՠ՜է — Գզջ յ՜ջ՞ՠս՜ռձ Քջզոպճոզ ... 

37. ՜. 185՝—7՜ Հ՜կ՜շրպ Կ՜դճսխզժՠ՜ռ 

դխդճհձ Յ՜ժճ՝՜հ. Մՠթզձ Ս՜ջ՞ոզ չ՜ջ՟՜յՠպզ 
՜ջ՜ջՠ՜է հօ՞ճսպ ճսոճսկձ՜ոզջ՜ռ — Աոպճս՜թ՜հզձ 

պՠոճսդՠ՜ձռ ՠս ոզջճխճսդՠ՜ձռ ... 

՝. 187՜—8՜ Նճջզձ ոճսջ՝ իրջձ Ս՜ջ՞ոզ Մՠթզ 

չ՜ջ՟՜յՠպզ. ի՜կ՜շրպ Աշ՜նզձ դխդճհձ Պՠպջճոզ՚ 
՞էը՜սճջզ ՜շ՜տՠէճցձ — Բ՜ձտ ՜ոպճս՜թ՜հզձ 

՜կՠձ՜հձտ ... 

՞. 188՜—9՜ Նճջզձ ոջ՝ճհձ Ս՜ջ՞ոզ չ՜ջ՟՜յՠ-

պզ Պ՜պծ՜շ Եջժջճջ՟ դխդճհձ Պՠպջճոզ ՜շ՜տՠէճհ ՠս 
Հ՜կ՜շրպ կՠժձճսդզսձ ձճջզձ — Բ՜ակ՜ռ հ՜շ՜ն՜՞ճհձ 

զ ի՜ջռձ կՠջճռ ... 

՟. 189՜՝ Նճջզձ ոճսջ՝ իօջձ Ս՜ջ՞ոզ Հ՜կ՜շրպ 

Աշ՜նզձ Կ՜դճսխզժՠ՜հ դխդճհձ Յճի՜ձձճս ՜ո-
պճս՜թ՜՝՜ձ ՜սՠպ՜ջ՜ձմզ ՠս ՜շ՜տՠէճհ — Եջ՜ձՠէզձ 

Յճի՜ձձՠո ՜սՠպ՜ջ՜ձզմձ ... 

ՠ. 189՝—90՜ Նճջզձ Ս՜ջ՞ոզ Հ՜կ՜շրպ Բ 

դխդճհձ Յճի՜ձձճս ՜շ՜տՠէճհ ՠս ՜սՠպ՜ջ՜ձմզ — Եձ 

՝՜աճսկտ զ ոջ՝ճռձ ... 

ա. 190՜—1՜ Նճջզձ ոճսջ՝ իճջձ Ս՜ջ՞ոզ Հ՜կ՜-

շրպ Գ դխդճհձ Յճի՜ձձճս ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձզ — Աշ 

՜ոպճս՜թ՜հզձ ՜ջոձ ... 

բ. 191՜՝ Նճջզձ Ս՜ջ՞ոզ Հ՜կ՜շրպ դխդճհձ Յճս-

՟՜հ ՜շ՜տՠէճհ — Շձճջիտ զկ՜ոպզռ Հճ՞սճհձ 

՜շ՜տՠէճռձ ... 

38. 191՝—4՜ Հ՜ս՜տճսկձ կՠժձճսդՠ՜ձ (= ձ՜-

ը՜՟ջճսդզսձտ) ՠրդ՜ձՠռճսձռ դխդճռձ ժ՜դճսխզժբզռ  
՜. Յ՜ժճ՝՜հ՚ 191՝—2՜: 

՝. Ա դխդճհձ Պՠպջճոզ՚ 192՜՝: 

՞. Բ դխդճհձ Պՠպջճոզ՚ 192՝: 

՟. Ա դխդճհձ Յճչի՜ձձճս՚ 192՝—3՝: 

ՠ. Բ դխդճհձ Յճչի՜ձձճս՚ 193՝: 

ա. Գ դխդճհձ Յճչի՜ձձճս՚ 193՝—4՜: 

բ. Յճս՟՜հզ՚ 194՜: 

39. 194՝—9՝ Ի պզՠաՠջ՜էճսջ եճխճչճհձ ժ՜կո, 

ճջ ՠխՠս հ՜ոպճս՜թ՜յ՜ի տ՜խ՜տձ Կճոպ՜ձ՟ձճս-
յօէզո Յ՜հպձճսդզսձ Յճչի՜ձձճս գձպջՠ՜է ՠխՠսփ Ահէՠս 

ոճջզձ տձձճսդզսձ, ճջ ՠխՠս հՠյզոժճյճո՜ռձ Կՠո՜ջճս, 
լՠշձ՜ջժ ՜ջ՜ջ գձ՟ճսձՠէճսդՠ՜ձ ոժզա՝ձ ՞ջճռո 
՜ոպճս՜թ՜ոեջ ՜ջիՠյզոժճյճոձ Կճոպ՜ձ՟ձճս-

յրէոզ Թՠպ՜էզճո ժ՜կրտ եճխճչճհձ ա՜հո ՝՜ձտփ 
Աս՞ձՠ՜ Տբջ Յզոճսո, ՠս ՜նճխՠ՜ Հճ՞զ Աոպճս՜թ  

Տՠո լՠշ. 1961, 79՝—168՝. Նը՟ջ./194՝—5՝փ 

Գէճսըտ/196՝—7՜փ Նՠջ՜թճսդզսձ/197՜—9՝փ  

40. 199՝—203՜ Աշ՜ն՜՝՜ձ Տՠոճսդզսձ տձձճս-

դՠ՜ձ ՜խրդզռ ՜սՠպ՜ջ՜ձմզձ Յճչի՜ձձճս, զ ըձ՟ջճհ 
Սպՠվ՜ձձճոզ չ՜ջ՟՜յՠպզ Յ՜ժճ՝՜հ զ Նՠջոզոզբ 
՜ղ՜ժՠջպբ զսջկբ, իճ՞ՠսճջ ճջ՟ՠժբ 

Տՠո լՠշ. 1961, 169՜—207՝. Նը՟ջ./199՝—201՜փ 

1/201՜—3՜ («... զ՝ջ ՜ձժՠջ՜ժջՠէզ աո՜ ՞զպՠէճչ ՜ձըճպճջ 

ՠս ՜ձ՝ՠջՠէզ ժճըկ՜ձ կ՜ջ՟ժ՜հձճռ»)փ 

— 203՜—65՜ [Պ՜պծ՜շտ ձճսջ՝ ՞ջՠ՜ձռ] 

1. 203՜—4՜ Պ՜պծ՜շ Դզճձբոզճոզ — Դզճձբոզ-

ճո Ադՠձ՜ռզ բջ, ճջ՟զ Սճժջ՜պ՜հ ... 

՝. 204՜՝ Դզճձեոզճո Աջզճյ՜՞՜ռսճհ ՠյզոժճ-

յճոզ Ադՠձ՜ռսճհ ՜շ Տզկճդբճո. Յ՜խ՜՞ո ՠջժձ՜հզձ 
տ՜ի՜ձ՜հ՜յՠպճսդՠ՜ձռձ — Թբ ՜կՠձ՜հձ ՜ո-

պճս՜թ՜հզձ էճսո՜վ՜հէճսդզսձ ... 

2. ՜. 204՝—5՝ Պ՜պծ՜շ չ՜ոձ ՞ջճռ Պ՜ջ՜յ-

կ՜ձռ ոջ՝ճհձ Կզսջխզ ի՜հջ՜յՠպզձ — Սջ՝ճհձ Կզսջխզ 

ՠյզոժճյճո՜յՠպզձ Ախՠտո՜ձ՟ջճս ի՜հջ՜յՠպզձ Պ՜-

ջ՜յկճսձտ ... 

՝. 205՝—6՜ Սջ՝ճհձ Կզսջխզ Ախՠտո՜ձ՟ջ՜ռսճռ 

տ՜խ՜տզձ գոպ ձճհձ ըճջիջ՟՜թճսդՠ՜ձռ ՠս գոպ ձկզձ 
ի՜կ՜ջզ — Ես ՜հո ՠձ Թճսխդտ պ՜ոձ, աճջո ՞ջՠ՜ռ 

ոճսջ՝ձ Կզսջՠխ ... 

՞. 206՜՝ Պ՜պծՠձ Պ՜պծ՜շզ, ճջ ռճսռ՜ձՠձ 

կՠա, դբ չ՜ոձ բջ ի՜ջժ ՠխՠս, ազ ՜ո՜ռ՜ս զ ոջ՝ճհ 
ի՜հջ՜յՠպբձ Կզսջխբ ՞զջտ ՜հո — ԶՔջզոպճո զ ը՜-

խ՜խճսդզսձ ՜շ՝ՠջՠէճչ կՠա ... ՞ճհ զջո զձմ ժ՜կո Հրջ, 

ՠս ՠխՠս հՠպ ե՜կ՜ձ՜ժզ հր՟ո ռձ՟ՠ՜է /// (ղ՜ջ. դՠջզ)փ 

3. 208՜—11՝ Գջզ՞ճջզ ՠյզոժճյճոզ Աա՜-

ա՜ռսճհ (= Ն՜ազ՜ձա՜ռսճհ) ՜շ Եսձճկզ՜ռզոձ — Աշ 

ճջո ՝՜ձզս ՠձ յ՜ծճսծՠ՜էտ ... 

4. 211՝—3՜ Տՠ՜շձ Նՠջոզոզ Հ՜հճռ ժ՜դճսխզ-

ժճոզ Մՠժձճսդզսձ ՝՜ձզռձ Դ՜սդզ վզէզոճվ՜հզ — 

Սժզա՝ձ ՝՜ջՠյ՜ղպճսդՠ՜ձ Հ՜հ՜ոպ՜ձՠ՜հռ ... 

5. 213՜—6՝ Սջ՝ճհձ Դզճձբոզճոզ ՠյզոժճյճոզ, 

ճջ բ ճջ՟զ Սճւժջ՜պՠ՜հ ՞էը՜սճջզ Ադՠձ՜ռսճռ, ճջ 

ժճմզ զկ՜ոպ՜ոզջ՜ռ տ՜խ՜տ — Պ՜պկՠ՜ռ հ՜խ՜՞ո 

՜ձլզձ զսջճհ ՠջ՜ձՠէզձ Դզճձբոզճո ... 

6. ՜. 216՝—7՝ Սժզա՝ձ ՠս յ՜պծ՜շ ՞ջճռ, աճջ 

՜ջ՜ջՠ՜է բ ՝՜ակ՜ըճջիճսջ՟ ոտ՜ձմՠէճհձ Փզէճձզ էզ 
զկ՜ոպճսդՠ՜կ՝ — Մՠթզկ՜ոպձ ՠս ոտ՜ձմՠէզձ Փզէճձ 

... 



 

՝. 217՝—8՝ Պ՜պծ՜շ Ն՜ը՜ըձ՜կճսդՠ՜ձ 

՞ջճռձ Փզէճձզ — Աջ՜ջմզձ Աոպճսթճհ զ ՝՜ջզ ո՜իկ՜-

ձ՜՟ջՠ՜է ... 

՞. 218՝—9՝ Փզէճձզ, ՜հձճռզժ, ճջ զ Լզձՠէճսդՠ՜ձ 

ըձ՟ջճռ ՠս էճսթկ՜ձռ. Յ՜խ՜՞ո Ծձձ՟ճռձ ՞ջճռ յ՜պ-
ծ՜շ պՠոճսդՠ՜ձ — Ստ՜ձմՠէզձ Փզէճձ ՜ա՞՜ս 

զոջ՜բէ՜ռզ ... 

՟. 219՝—20՜ Սժզա՝ձ ՠս յ՜պծ՜շ Փզէճձզ 

՞ջճռձ, ճջ ժճմզ Տՠո՜ժ՜ձզձ, ՜հոզձտձ՚ Ն՜ի՜յՠ-
պ՜ռձ — Մՠթզկ՜ոպձ Փզէճձ ՜շձճս հ՜ձճս՜ձբ աձ՜ի՜-

յՠպ՜ռձ ... 

ՠ. 220՜՝ Յ՜խ՜՞ո Ահէ՜՝՜ձճսդՠ՜ձ Փզէճձզձ. 

Սժզա՝ձ պՠոճսդՠ՜ձ — Աջ՟, ՞զպՠէզ բ, դբ ճջյզոզ զկձ 

յ՜պծ՜շ՜ս ... 

ա. 220՝—1՝ Սժզա՝ձ ՠս յ՜պծ՜շ ՞ջճռձ Փզէճձզ 

՜հձկ, ճջ ՜ոզ, դբ. Եջՠսՠռ՜ս Աոպճս՜թ Ա՝ջ՜ի՜կճս 
՜շ ժ՜խձՠ՜սձ Մ՜կ՝ջբզ — Աձյ՜ջզկ՜ձ՜էզձ Աո-

պճս՜թ, ճջ ձ՜ը՜ըձ՜կբ ... 

բ. 211՝—2՜ Սժզա՝ձ ՠս յ՜պծ՜շ Եէզռ ՞ջճռձ զ 

Փզէճձբ ՜ո՜ռՠ՜է — Մՠթ բ ՜շ ՠ՝ջ՜հՠռզոձ Եէզռձ ՞զջտ 

... 

գ. 222՜—3՜ Տՠոճսդզսձ ՞ջճռ Փզէճձզձ, ճջ Տՠ-

ո՜ժ՜ձ ՜ձճս՜ձզ, ՜հոզձտձ՚ Մզ՜ժՠռ՜ռ — Աջ՟, ՜հո 

ՠօդձՠջճջ՟ ղ՜ջ՜՞ջճսդզսձ ... 

դ. 223՜—5՝ Փզէճձզ ՜հձճռզժ, ճջ Լզձՠէճսդՠ՜ձ 

ՠս էճսթկ՜ձռ ՜ո՜ռՠ՜է ոժզա՝ձ կզ՜ի՜կճսշ Երդ՜ձռ 
՞ջճռձ Դ՜սդզ չ՜ջ՟՜յՠպզ — Մՠթզկ՜ոպձ Փզէճձ 

զոջ՜բէ՜ռզ ՞ճէճչ ... 

ե. 226՜ Փզէճձզ Յ՜խ՜՞ո ձ՜ը՜ըձ՜կճսդՠ՜ձ. 

Բ՜ձ Աշ՜նզձ ՜շ Ախբտո՜ձ՟ջճո. Գճղզձ ՜ո՜ռՠ՜է — 

Աձաՠխն բ Աոպճս՜թ զ լզջո ... 

7. ՜. 226՜՝ Պ՜պծ՜շ ծ՜շզռ եճխճչճխզձ աճջ 

՝՜ռ՜հ՜հպՠ՜է բ Գջզ՞ճջ Նզսո՜ռզ՚ ՠխ՝՜հջ ՜ձ՟ջ՜-
ձզժ ոջ՝ճհձ Բ՜ջոխզ Կՠո՜ջճս՚ զ Դ՜չզդ չ՜ջ՟՜յՠպբ 
՜ո՜ռՠ՜է — Ս՜ժո ՜ձհ՜հպճսդՠ՜ձ կպ՜ռ ... 

՝. 226՝—7՝ Յ՜խ՜՞ո Եջ՞ճհ ՠջ՞ճռձ պՠոճսդզսձ 

վ՜ոպ՜՝՜ձճսդՠ՜ձ զ ձճհձ Դ՜սդբ ՜ո՜ռՠ՜է — Ահո-

յբո էճս՜տ զ յ՜պկրխ չ՜ջ՟՜յՠպ՜յ ... 

՞. 227՝—8՜ Սժզա՝ձ զ Հ՜հջ կՠջ ճջ հՠջժզձոձ, 

գոպ ժ՜ջ՞զ. Հ՜հջ կՠջ, ճջ հՠջժզձո, ՜ո՜ռ՜ս զ Գջզ-
՞ճջբ Նզսո՜ռսճհ, էզ զկ՜ոպճսդՠ՜կ՝ — Ակճսջ աբձ ՠձ 

ՠս Խօո՜ժռճսդզսձ գձ՟ Աոպճսթճհ ՜խրդտ ... 

՟. 228՜—9՜ Պ՜պծ՜շ չՠջնզձ ծ՜շզձ, աճջ ՜ոբ. 

Եժձ ՠս զ կՠա իճ՞ՠսճջ ըջ՜ըծ՜ձճսդզսձ. Դ՜սդզ 
՜ո՜ռՠ՜է — [Բ՜ձ.] Եժձ ՠս զ կՠա ...փ [Պ՜պծ՜շ.] 

Զծ՜շո ա՜հո ՜ո՜ռՠ՜է բ ոջ՝ճհ չ՜ջ՟՜յՠպզո Գջզ՞ճջզ 

Նզսո՜ռսճհ ... 
ՠ. 229՝—30՜ Սժզա՝ձ ՠս յ՜պծ՜շ Կճսոճսդՠ՜ձ 

՞ջճռձ. Դ՜սդզ ՜ո՜ռՠ՜է — Աջ՟, հ՜խ՜՞ո Կճսոճսդՠ՜ձ 

՞ջճռո դճսզ ... 

ա. 230՜—1՝ Սժզա՝ձ ՠս յ՜պծ՜շ ժ՜ակճսդՠ՜ձ 

կ՜ջ՟ճհձ, աճջ ՜ո՜ռՠ՜է բ Գջզ՞ճջզ Նզսո՜ռսճհ 
Դ՜սդզ իճ՞՜ռՠ՜է — Ահոյբո էճս՜տ զ իճ՞ՠսճջ չ՜ջե՜-

յՠպ՜ռ ... 

բ. 231՝—3՜ Սժզա՝ձ ՠս յ՜պծ՜շ Բձճսդՠ՜ձ 
՞ջճռո զ ձճհձ Պՠպջճոբ ըձ՟ջՠ՜է հ՜խ՜՞ո ՝ձ՜-
ըօոճսդՠ՜ձ զ կՠջ ՝ձճսդզսձո — Վ՜ջ՟՜յՠպձ ՠժՠխՠ-

ռսճհ Գջզ՞ճջ Նզսո՜ռզ ղ՜ջ՜՞թբ... 

8. ՜. 233՜—5՝ Սժզա՝ձ ՠս յ՜պծ՜շ Հ՜ջռճխ՜ռ 

՞ջճռձ ոջ՝ճհձ Բ՜ջոխզ — Ահոյբո էճս՜տ զ ՞ջճռ ՠս 

ճսոճսռմ՜ռձ կՠջճհ ... 

՝. 235՝—50՝ Սժզա՝ձ բ Պ՜պծ՜շ Պ՜իճռ ՞ջճռձ 

զ Բ՜ջոխբ Կՠո՜ջ՜ռսճհ ՜ո՜ռՠ՜է զ իկպճսդՠ՜ձ 
չ՜ջեճխ՜ռ — Սջ՝ճռ ՜ջ՜ձռ ՜ոպճս՜թ՜ա՞ՠոպզռ ... 

Պ՜պծ՜շտ Ա ծ՜շզձ. 235՝—7՜: Բ. 237՜՝: Գ. 237՝—

8՜: Դ. 238՜՝: Ե. 238՝—9՜: Զ. 239՜—40: Է. 240՜: Ը. 

240՜՝: Թ. 240՝—1՜: Ժ. 241՜: ԺԱ. 241՜՝: ԺԲ. 241՝—2՝: 

ԺԳ. 242՝: ԺԴ. 242՝—3՝: ԺԵ. 243՝: ԺԶ. 243՝—4՜: ԺԷ. 

244՜՝: ԺԸ. 244՝: ԺԹ. 244՝—5՜: Ի. 245՜՝: ԻԱ. 245՝—6՜: 

ԻԲ. 246՜՝: ԻԳ. 246՝: ԻԴ. 246՝—7՜: ԻԵ. 247՜: ԻԶ. 247՜՝: 

ԻԷ. 247՝—8՜: ԻԸ. 248՜՝: ԻԹ. 248՝—9՜: Լ. 249՜՝: ԼԱ. 

249՝—50՜: ԼԲ. 250՜՝փ 

9. ՜. 250՝—6՝ Սժզա՝ձ ՠս յ՜պծ՜շ Ես՜՞ջզձ ՠս 

ձ՜ը՜ղ՜սզխ, ճջ ՜ոբ դբ. Նղ՜ձ՜ժ հԵաՠժզբէբ — Եջ՜-

ձՠէզձ Ես՜՞ջզճո, դբ ճջյզոզ չ՜ջճստ ... 

՝. 256՝—7՜ Աշ Ոսդ ըճջիճսջ՟ո — Ես կՠժձճսդզսձ 

հ՜ղը՜ջիբ ՜ոբ, հ՜հձկ ե՜կ՜ձ՜ժ ... 

՞. 257՜՝ Վ՜ոձ տձճհ ռձճջզռ — Ահէ հճջե՜կ 

՟՜ջլՠ՜է զ ոջպձճսդզսձ զձմ ըշճչզձ ... 

՟. 257՝ Վ՜ոձ ի՜ոպ՜պճսդՠ՜ձ — Եջժջճջ՟ձ, ճջ 

զ ըճսո՜վՠէճհ ՟զս՜ռ էզձզ ... 

ՠ. 257՝—8՜ Վ՜ոձ ՜ձռ՜ս — [Բ՜ձ.] Մզպտ 

ոժոՠ՜է ազսջ էճհոձփ [Պ՜պծ՜շ.] Զկ՜տճսջ ՜խօդոձ ՜ոբ 

... 

ա. 258՜—9՜ Ճ՜շ Քջզոպՠ՜հ — [Բ՜ձ.] Աձիձ՜ջ 

բ ՜ձռզռ ՜ձռզռփ [Պ՜պծ՜շ.] Ծ՜շ՜հՠէ կՠխ՜ռ ՜ոբ ... 

բ. 259՜՝ Վ՜ոձ գձ՟ճսձ[ՠէճսդՠ՜ձ] — Զզ կզձ 

հՠջՠո՜ռ վ՜ըմզ յճշձժճսդզսձ... 

գ. 259՝ Վ՜ոձ յ՜ղպ՜կ՜ձ — Ոջ այզպճհոձ 

ՠջդ՜ձ ըձ՟ջՠէ ... 

դ. 259՝—60՝ Նճջզձ ՜հէ — Ժ՜շ՜ձ՞տ Աոպճսթճհ 

էճս՜ջճստ այ՜պ՞՜կո Աոպճսթճհ ... 

ե. 268՝—4՜ Դ՜ջլՠ՜է հԵս՜՞ջբձ, զ ՝՜ձզռ ոճսջ՝ 

չ՜ջ՟՜յՠպզձ Ս՜ջժ՜ս՜՞ ժճմՠռՠ՜է — Ե՞զյպ՜ռսճռ 

ոճսջ՝ չ՜ջ՟՜յՠպձ Ադ՜ձ՜ո ՜ոբ ...  

10. 264՜—5՜ Նՠխճոզ — Նՠխճոզ ձկ՜ձՠռճսռզձ 

չ՜ոձ ՜շ՜պճսդՠ՜ձ ՝՜ձզռձ ... 

Գ. 269՜—336՜ [Պ՜պկճսդզսձ Ախՠտո՜ձ՟ջզ 

Մ՜ժՠ՟ճձ՜ռսճհ] — Իկ՜ոպճսձտձ Ե՞զյպ՜ռսճռ ՠջժջզ 

ՠս թճչճս մ՜վճհ ի՜ոՠ՜է ... ՠս ՜ձչծ՜ջ ե՜կ՜ձ՜ժ՜սփ Ես 

Քջզոպճոզ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ 



 

Հկկպ. լՠշ. 1782, 2՜—61՝. Յ՜սՠէՠ՜է ճսձզ 
ժ՜ց՜ձՠջ. ՜. 271՜ Վ՜հ տՠա ՠխժՠէզ ՝՜կ՝զղ ...փ ՝. 271՝ 
Զ՜հ՟ ճջ ՠջ՜ա՟ գձժ՜է՜ջ ...փ ՞. 272՜ Ասլձ բ ժճջոպՠ՜ձ 
յ՜պծ՜շ ...փ ՟. 272՝ Ահ լՠջ ՟՜շձ՜ռՠ՜է ...փ ՠ. 273՜ Քՠա 
ՠջ՜ձզ Ոէճկյզ՜ո ...փ ա. 273՜ Ծըձ՜ջ թ՜խզժ պզՠաՠջ՜ռ 

...փ բ. 273՝ Զճս՜ջ՜ժ՜՞էճսը լզ՟ ՠջզչ՜ջ ...փ գ. 274՜ 
Տ՜ջՠ՜է գձժՠռ զ ըճջըճջ՜պ ...փ դ. 274՜ Ահո կզձ ՝՜ձո 
է՜ս ՠխ՜ս ...փ ե. 274՜ Ս՜պ՜ժՠէճչ ակճ՞ըձ ը՜՝ճխ ...փ ե՜. 

274՜ Ծ՜խջ ՠս ը՜հպ՜շ՜ժ ՠխ՜ջ ...փ ե՝. 274՜ Վձ՜ո՜ժ՜ջ 

ը՜՝ՠ՝՜հ թՠջզ՟ ...փ ե՞. 274՝ Աջզոպճպՠէբո ՞զպճսձ 

ի՜ջռ՜ձբջ ... (իկկպ. ե՞)փ ե՟. 274՝ Աոպճս՜թ Հճ՞զ՟ 

՜ջ՜ջմ՜ժ՜ձ ...փ եՠ. 274՝ Գճչՠ՜է ՜ջտ՜հզձ զկ՜ոպ...փ եա. 

275՜ Հՠթ՜ջ լզ՟ տճ ռըէ՜՞էճսը...: եբ. 275՜ Տբջ կՠթ ՠս 

պՠձմ՜էզ պխ՜...: եգ. 275՝ Իոժզ տՠա ձգկ՜ձ մբ ՟՜ ...փ եդ. 

275՝—6՜ Ահո Մ՜ժՠ՟ճձ՜ռզ իարջ ...փ զ. 276՜ 

Կ՜շ՜կ՜ջպզժո իզ՜ռ՜ձ ...փ զ՜. 276՜՝ Քո՜ձ՟զժճո ՜ս՜ջզ 

՜ջ՜ ...փ զ՝. 276՝ Վ՜ՙհ աԿէՠոզկ՜տճոըո ՜հո ...փ զ՞. 276՝ 

Տբջ ՜ժ՜շ՜ձ՜ռ Նզժրէ ...փ զ՟. 277՜ Գըջժ՜ը՜շձՠ՜է 

յ՜պ՜պՠռ՜ձ ...փ զՠ. 277՜ Տբջ ՜ջ՜ջ աԱ՟՜կ իճխճհձ ...փ զա. 

277՝ Կըթժՠ՜է յըղ՜ռՠ՜է ի՜հզձ ...փ զբ. 278՜ Մ՜հջձ, ճջ 

հ՜ձռ ճջ՟զ ՝ՠջբ...: զգ. 278՜ Կզո՜ըճխըճխ ՜շՠ՜է պ՜ջ՜ս 

...փ զդ. 278՝ Մՠտ ՠէ՜տ ՜շ տՠա ՠժ՜տ ...փ Լ. 280՝ Ի 

ո՜ջ՜յՠ՜ձըձ կՠիՠձզ ... (1 վը. զ՟)փ է՜. 280՝ Վ՜հ պ՜կ տՠա 

ի՜ա՜ջ ՝ՠջ՜ձ ...փ է՝. 280՝ Պ՜պկՠկ աՏբջ Աոպճս՜թ հՠջժձզ 

...փ է՞. 281՜ Շ՜պ տ՜խ՜տ՜ռ կ՜ջ՞՜ջբզռ ...փ է՟. 281՜ Ս՜ բ 

զկ ի՜հջձ ըոպճս՞՜յբո...փ էՠ. 281՝ Ք՜ձ ա՜կյձ ՜ջՠսզձ 

յ՜հթ՜շ ...փ էա. 282՜ Ծճսջ թ՜շզ ձըկ՜ձ թ՜խժ՜թ ...փ էբ. 

282՝ Հջՠղպ՜ժտձ ՜խՠջո յ՜խ՜պբզձ ...: էգ. 282՝ Ահ՟ ղզտէ՟ 

ՠս ժՠջյ՟ տճ ճջ ժ՜հ ...փ էդ. 283՜ Ե՝ՠջ ճս յ՜պզս ՜ջ՜ս 

Թզկ՝՜ձզձ ...փ ը. 283՜ Ն՜կ՜ժ ՠս դճսխդ ՞ջՠ՜է բջ ...փ ը՜. 

283՜ Աջտ՜հձ ՞ըդրտձ զսջ ժ՜կ՜ջ՜ջ ...փ ը՝. 284՜ Դ՜ջՠի, 

՟զջ ՜ժ՜ձն ՝՜ձզո ...փ ը՞. 284՜ Դ՜ջլՠ՜է ՞ըջբ ՞զջ 

՜ա՟՜ջ՜ջ ...փ ը՟. 284՝ Ահո ձ՜ը՜ջ՜ջտո Դ՜ջՠիզ ...փ ըՠ. 

284՝ Եժ՜հտ ճջ ՜շձՠկտ դ՜յպզջ ...փ ըա. 284՝ Պ՜ժէ՜ջտըո 

՞ըէճսը արջ՜ռ ...փ ըբ. 286՜ Ահո բ Ոջվՠսո Թջ՜ժ՜ռզ ...փ 

ըգ. 286՜ Ոջվճհձ իձմՠ՜է ատձ՜ջո ը՜սոՠռճ ...փ ըդ. 286՜ 

Նղ՜ձէճհթձ Մՠէ՜ձզ՝ճո ...փ թ. 286՝ Յճհե ա՜ջկ՜ձ՜կ ատՠա, 

՜ջտ՜հ ...փ թ՜. 286՝ Գըձ՜ հզղՠ՜ ըաՏբջ Աոպճս՜թ ...փ թ՝. 

288՜ Ոչ ՠխժՠէզ Թՠ՝՜հՠռզտ ...փ թ՞. 288՜ Թե ՞՜ո, դճխ 

՜շ՜ժ էզձզո ...փ թ՟. 288 Ահ ժճսջ, ՜շ՜նձճջ՟ ժճսջ՜ռ ...փ թՠ. 

288՜՝ Եջ՝ Ախբտո՜ձ՟գջ ա՜հձ աոՠ՜ռ ...փ թա. 289՜ Ահո ՠձ 

կ՜ջպզժտձ զ ի՜ձ՟զոզ ...փ թբ. 289՜ Ահո Կէբպզկ՜տճո ՝գեզղժ 

...: թգ. 290՜ Դզկ՜՟ՠ՜հ ի՜ջՠ՜է ո՜ոպզժ ...: թդ. 230՜՝փ 

Դ՜ջլՠ՜է ՜ո՜ռ Դզկճոդՠձբո ...: ժ. 290՝ Թ՜՞ յ՜ձթ՜էզ ՜շ 

տՠա ՝ՠջզձ ճոժսճչ ...: ժ՜. 292՝ Ահ՟ մբ թ՜շ՜հ տ՜ձ դբ 

յ՜պջզժ ...: ժ՝. 292՝ Ոխճջկ ճս է՜էզ ազձճսճջ ...: ժ՞. 292՝ 

Աոպճս՜թ, ճչ զ տՠա հճսո՜հ, ճմ ձՠձ՞զ ...: ժ՟. 293՝ Հրհ՜յՠպ 

պ՜ջ աթ՜շ ՠ՟զտ զ տ՜ջղ ...փ ժՠ. 294՜ Ահո Ակճձ ՠժՠ՜է 

յ՜պկբ ...: ժա. 294՜՝ Ահ զկ ձ՜ը՜ջ՜ջտ ՠխ՝՜ջտ ...: ժբ. 

294՝ Կ՜ռ ՜հ՟ջ ՠս յ՜պջ՜ոպ յ՜իբ աՠջզչ՜ջո ...: ժգ. 295՜ 

Յճջե՜կ մ՜ջըձ զ հՠպ տ՜ժզ ...: ժդ. 295՜ Դՠոյ՜ձո, ճջ ՠժՠջ 

տՠա չ՜ձո ՞ճջթբ ...: ի. 295՜ Ահո ժՠ՜ձտո բ զ թճչ ձգկ՜ձ ...փ 

ի՜. 295՜ Զ՜հ՟ ճջ ՝գշձՠռզջ լՠշրտ յզձ՟ յ՜իբ ...: ի՝. 

295՜՝ Դ՜ջՠի զձտձզձ աձ՜ գկ՝շձՠ՜է ...: ի՞. 295՝ Դ՜ջՠի 

՝՜ակզ զ պ՜ջժ՜իզձ ...: ի՟. 295՝—6՜ Ախբտո՜ձ՟ջզ հճսղ 

ՠխՠ՜է զկ՜ռՠ՜է ...: իՠ. 296՜ Ջ՜ձ՜ ղճսպ զ լզ իՠթզջ ...: իա. 

296՝ Մՠթ ձ՜ը՜ըձ՜կ՜սխ չՠջզձ ...: իբ. 297՜ Պ՜պժՠջձ՟ 

ճջ ՜ձժ՜ս զ չ՜հջ ...: իգ. 297՜՝ Թբ ի՜ա՜ջ ՝՜ըպ կրպ ՞՜հ 

տՠա ...: իդ. 297՝ Չ՜ջըգձ յ՜պ՜ոը՜ձ ժճս' պ՜հ ...: լ. 297՝ 

Դ՜ջՠիո զկ՜ջ ՠսո ՜ձժ՜ս ...: լ՜. 297՝ Իկ կՠխտձ հխ՜ռ՜ս 

զձլ մ՜ջ ...փ լ՝. 298՝ Վ՜հ լՠջ թըձըձ՟ՠ՜ձ ՜սճսջձ ...: լ՞. 

298՝ Կ՜հջ պ՜ջ՜ժճսոՠ՜է Դ՜ջՠի ...: լ՟. 298՝ Աի՜ 

՟գեչ՜ջՠռ զկ ՝՜ձո ...: լՠ. 299՜՝ Կ՜ջճխ ժ՜ջթբզջ ատՠա 

դ՜՞՜սճջզ յբո ...: լա. 299՝ Թՠյբպ կ՜խդբ ժճխժճխ՜՞զձ ...: 

լբ. 299՝ Եժբտ ճս պՠոբտ ա՜ջկ՜թտ ...: լգ 300՜ Տՠոձճսկտ 

դ[բ] զձմ ՜շ՜ժ էզձ՜տ ...փ լդ. 300՝ Է մ՜ջը ՠսո տՠա ճձռ 

[ի]՜ս՜պ՜կ ...: խ. 301՜ Դ՜ջՠի յ՜պ՜ոը՜ձ ՜ջ՜ջ ...: խ՜. 

301՜ Աջտ՜հճ ժճսէ՜ջ ոըջպ՜ստ ՞դ՜ջ ...: խ՝. 301՜ 

Ախբտո՜ձ՟ջ դ՜՞՜սճջբ զ յ՜ջո հճեճչ ...: խ՞. 302՜ Ահո ՠձ 

ոյ՜ձճխտձ Դ՜ջՠիզ ...: խ՟. 302՜ Ահո բ ղզջզկգձ Դ՜ջՠիզ ...փ 

խՠ. 302՜ Մ՜հջգձ գձ՟ Դ՜ջՠիզ ժճս է՜հ ...: խա. 303՜ 

Յ՜սե՜ջ՜կՠպ ՜ջտ՜հձ աՠձզռ ...: խբ. 303՜ Իձմ դճսխպըձ 

ի՜ո՜ս ՜շ կ՜հջձ ...: խգ. 303՝ Ահ զկ իջ՜ղ՜՞ճջթ Աոպճս՜թ 

...: խդ. 304՜ Զ՜ջկ՜ձտ ճջ մբ կ՜ջ՟ճհ էգոՠէ ...: ծ. 304՜ Ահէճս 

՟ճս թըձճսձ՟ մ՜ջզձ ...: ծ՜. 304՝ Ախ՝զսջ հճջ՟՜շ՜պ 

՝գխըՠ՜է ... (6)փ ծ՝. 305՜ Ահո թ՜շո զ նճսջձ ՜ձծճխ՜ժ՜ձ 

...: ծ՞. 305՜ Ծ՜շՠջ՝ ՜հէ զ ՟բկ ՟՜ջլ՜ձ ...: ծ՟. 305՜ Ահո 

՜ա՞ լըժ՜ձռ իջճչ ճմ ՠվզձ ...: ծՠ. 305՜ Ահ ՞ՠպ, դբ տ՜ձզ 

՜ա՞ մ՜ջտ ...: ծա. 305՝ Ք՜ձզ ղ՜պ ՜ղը՜ջի կպձՠո ...: ծբ. 

305՝ Իոժ չՠռ՜մՠս՜հտո ՜հո ՜հէ՜՟բկ ...: ծգ. 305՝ Ոջմ՜վ 

ոպՠխթՠ՜է բ կ՜ջ՟ զ իճխճհ ...: ծդ. 306՜ Դ՜շըձ պՠոզէ ՜հո 

ըՠռ՞ՠպզձ ...: ծե. 306՜ Հըջ՜ղճսձ՜ժ ըա՝՜ձո ՜ոՠէ...: ծե՜. 

306՝ Խօոտ՟, ճջ ը՜սոՠռ՜ձ հ՜հպձզ ...: ծե՝. 307՝ Ծ՜շ՜հձ 

յ՜պ՜ոը՜ձ ՠջՠպ. Պճչջճոզ ...: ծե՞. 307՝ Ըձ՟ իջՠղպ՜ժզձ 

՜ո՜ռ. Գըձ՜հ ...: ծե՟. Այ՜ աիջՠղպ՜ժձ զ ՟ճսջո տ՜ղբ ...: 

ծեՠ. 308՜՝ Զյ՜պժՠջգձ ղ՜ձդճչ չ՜շՠռզձ ...: ծեա. 308՝ 

Ահո տՠա ըջ՜պ Ախբտո՜ձ՟ջճս ...փ ծեբ. 309՜ Եջ՝ Աոպճս՜թ 

՜ս՞ձբ կ՜ջ՟ճհձ ...: ծեգ. 309՜ Պճչջճո կզ' ՟ճս հՠպ ՟՜շձ՜է 

...: ծեդ. 309՜՝ Գՠկ ՜կ՝՜ջպ՜ս՜ձ կ՜ջ՟ճհձ ...: ծզ 310՝ Ահո 

՟՜պ՜ջժ՜՟բկ կ՜ջ՟զժտ ...: ծզ՜ 310՝ Մՠտ կՠջժ զ կ՜սջբ 

թձ՜տ ...: ծզ՝. 311՝ Ոսդ—ճսդ ժ՜ձ՞ձՠ՜հ իձ՞զռ մ՜վճչ ...: 

ծզ՞. 311՝ Ախճսՠոըտ իՠդՠՠդճխտ ը՜՝ճսո՜ժզ ժՠջյ ...: ծզ՟. 

311՝—2՜ Ահո աըխնզժ՜ձո մ՜ջ ձզսդճհ ...: ծզՠ. 312՜ 

Թըշմճսձտ՟ ճջ պՠո՜ձՠո ՟ճս ՜խ՜սձճհ մ՜վ ...: ծզա. 313՜ 

Յճջե՜կ ըա՝՜սդ կ՜իճս էգոՠռ ...: ծզբ. 313՜ Ծ՜շտ, ճջ 

ը՜սոՠռ՜ձ ՝՜ձ՜ժ՜ձզ ձկ՜ձ ...: ծզգ. 314՝ Ահ զկ ՜ձձըկ՜ձ 

ոճսէտ՜ձ ...: ծզդ. 314՝ Ի՝ՠջզժ՜ռսճռ տ՜խ՜տձ բ ի՜ոՠջ եզջձ 

Աձպզ՞ճձբ ...: ծէ. 314՝ Գձ՜ռզձ ճս ՞ըպ՜ձ ա՜խնզժձ ...: ծէ՜. 

315՜ Զ՜խնզժձ բջ ՜շՠ՜է ի՜է՜է ժըձճն յբո ...: ծէ՝. 315՝ 

Եէՠ՜է զ ծ՜ձ՜յ՜ջի ա՜սջ՜ժ՜ձ՜ռ լՠս ...: ծէ՞. 316՝—7՜ 

Ահո՜սջ ըձ՟՜հզ կ՜սջ ՞դ՜թզ յբո ...: ծէ՟. 317՜ Ահձ 

՜յ՜իճչ պ՜ջՠ՜է պՠխզ ...: ծէՠ. 317՜՝ Ահ ՝զծճս թգձճսձ՟ 

մ՜ջՠ՜ռ ...: ծէա. 318՜ Աձպզ՞ճձճո հճպձ ՠժ՜ռ թճսձջ ՜թբ 

...: ծէբ. 318՝ Աո՜ռ կ՜պըշճս՜ժ ՞զձճհձ ...: ծէգ. 318՝ Ցըձթ՜ 

ճսջ՜ըճսդՠ՜կ՝ Աձպզ՞ճձճո ՟ճս ...: ծէդ. 319՜ Քՠոճձ 

Քճսոզ ՜ղը՜ջի՜ժ՜է...: ծը. 320՜ Դՠոյ՜ձձ ՠժՠ՜է 

Ակ՜աճսձզ ...: ծը՜. 320՜ Ո՛ տ՜էզժ էըջ՝զժ ՜կ՜աճսզժ ՟ճս 

...: ծը՝. 320՝ Աջտ՜հո ՜ջ՜ջ յ՜պ՜ոը՜ձզ ...: ծը՞. 320՝ 

Ախնզժ՟ ճջ ՠժՠջ ը՜խ՜խ՜ջբ ...: ծը՟ 322՝ Ահ վճտջզժ 

ը՜սոճսձ ի՜սճսժ ...: ծըՠ. 322՝ Ն՜ս՜կ՜ջպզժձ հԱդՠձ՜ոբ 

...: ծըա. 323՜ Ահո ժզձըո թըձ՜ս ՜ջկ՜թտ ...: ծըբ. 323՜ 

Զզ՛ձմ ձըղ՜ձ թձ՜ձզ հ՜ղը՜ջիձ ...: ծըգ 323՜ Աջ՟, ՜ս՜ջպ 

ի՜ոՠջ ժՠձ՜ռ ժ՜հոՠջ ...: ծըդ. 323՝ Նըղ՜ձ՜էճհթձ ՠջ՝ ա՜հձ 

էըոՠռ ...: ծթ. 323՝ Մ՜հջձ ժ՜ջ՜սպ բջ պՠո՜ձՠէ ...: ծթ՜ 

323՝. Ակբձ ՝՜ձգ՟ է՜ս բ տճ ...: ծթ՝. 324՜՝ Գզղՠջո հՠջ՜ազ 

պՠո՜հ ...: ՃԾԳ. 324՝ Վ՜հ, ճջ ատճհ ՜սճսջտ՟ ճջ ժ՜ջծՠռ՜ս 

...: ծթ՟. 324՝ Իղը՜ձտձ զ ծ՜ղզձ իջ՜սզջՠ՜է ...: ծթՠ. 325՜ 

Իձլ ժՠձ՜ռ ՜հէ կզ կձ՜ջ ...: ծթա. 325՜՝ Ոխճջկ ճս է՜էՠ ՞ՠջզ 

՟՜ջլ՜հ ...: ծթբ. 325՝ Աջտ՜հձ յ՜պ՜ոը՜ձ ՜ջ՜ջ ...: ծթգ. 

325՝—6՜ Ասճսջտո բջ զ ղճստ ձգկ՜ձ ...: ծթդ. 326՜ Եջ՝ 

մ՜ջըձ ճս ց՜է՜տձ ՠձ կզ ...: ծժ. 326՜ Իձմ ի՜ձռ ճսե ճս դՠս 

յզպ բջ ...: ծժ՜. 327՝ Ոչ զկ՜ոպճսձ ՠս ի՜ձծ՜ջՠխ 

՜կՠձ՜հձզ ...: ծժ՝. 328՜ Ջճսջ ըձ՟ջՠ՜ռ զ աճչ՜ռճսկձ ...: 



 

ծժ՞. 328՜ Աձ՝՜ըպ ըզոպ կզ էջ՝ՠո ՟ճս ...: ծժ՟. 329՜ Ի 

ժ՜ջճխճսդզսձ Մՠթ Ակճձզ ...: ծժՠ. 329՜ Ըա՞՜ձլճսձ 

աժ՜ջկզջ ճոժզձ ...: ծժա. 329՝ Ահո բ իջ՜ղտձ ճջ հ՜հպձՠռ՜ս 

...: ծժբ. 329՝ Ահո ժՠ՜ձտո բ հՠջ՜ա ձըկ՜ձ ... (4)փ ծժգ. 330՜ 

Յ՜ջտ՜հզո պ՜յ՜ձձ ՠժզ ...: ծժդ. 330՜ Աշ լՠա յ՜խ՜պ՜ձտ 

գձժձզկ գձդՠջռ՜սխ ՞ըջճռո զ էըկ՜ձ ...: ծի. 331՝—2՜ 
Պ՜հթ՜շ ՜ջՠ՞՜ժձ ՠո ՟ճս ...: 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

336՜ Գջՠռ՜ս Պ՜պկճսդզսձո Ախբտո՜ձ՟ջզ Մ՜-

ժՠ՟ճձ՜ռսճհ, դվզձ ՌՃԵ (1656), լՠշ՜կ՝` ձճս՜ոպ Յճչ-

ոբվզփ 
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 4՜ Քջզոպճոզ թ՜շ՜ Ռՠդբճո չ՜ջ-

՟՜յՠպ 1244 (1795)փ  

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 338՝ Հ՜հջ կՠջ ճջ հՠջժզձոփ 

1450 
Ժ Ո Ղ Ո Վ Ա Ծ Ո Յ  

 ԺԷ — XVII 

ԹԵՐԹ՚ 190. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜՝, 41՝, 56՜—9՜, 101՜, 188՝—
90՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԺԷ×12 (Ե, ԺԱ 10, Ը 11, ԺԳ 4, ԺԶ 14, ԺԷ 9)փ 
ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, էճսո՜՞թՠջճչ ՠս  «YERTRAVT» էճսո՜՟ջճղկճչփ 
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 18,5×15փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձ` 2՜—55՝, կզ՜ոզսձ` 
59՝—188՜փ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 29փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ 
ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 
՝ճսո՜ժ՜ձ (ՠջՠսճսկ բ կզ վճտջ ի՜պճս՜թ կզ՜հձ)փ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ 
ժ՜ջկզջ, ժ՜ձ՜մ: 

 ՊԱՏԱՌԻԿ — ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Կզսջխզ Ախՠտո՜ձ՟ջ՜ռսճհ զ 
Ղճսժ՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ Մՠժձճսդՠձբձփ Ժ—ԺԱ ՟՟.փ 2(Ա—
Բ)+2(Գ—Դ), ոպ՜ռճս՜թ 1 ժ՜կ 2 դՠջդզ գձ՟ է՜հձ՜ժզ ՠս գձ՟ 
ՠջժ՜հձ՜ժզ ի՜պճսկզռ, գձ՟ՠջժ՜հկ՜ժզ ՠջժպ՜ժճսկզռփ Մ՜՞՜-
խ՜դ, ՠշ՜ոզսձ (ՠջՠսճսկ բ կզ ոՠ՜ձ ՠաջգ), ճսխխ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜-
՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ Գ՝—Դ՜ «/// ՝շձ՜սճջճսդՠ՜ձձ ո՜պ՜ձ՜ ըճջ-
պ՜ժՠ՜է էզձբջփ Ես ոձՠ՜է էզձՠզ հ՜հձռ ՜շ զ ՞զպճսդզսձ 
ծղկ՜ջպճսդՠ՜ձ ... ճջճչ ՠս գձ՟ ճջճսկ ի՜սջ վ՜շտ ՠս յ՜պզս ՠս 
ա՜սջճսդզսձ ի՜ձ///»փ  

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. պՠխ—պՠխ ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջ, ըճսձ՜-
ռ՜թփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ` կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 2՜—39՜ [Յճչի՜ձձզոզ Աջծզղՠռսճ Մՠժձճս-

դզսձ Պ՜պ՜ջ՜՞զ] 

Տՠո լՠշ. 45, 63՝—106՜. ՜/2՜՝փ ՝/2՝—39՜փ 

Բ. 39՜—40՝ Թճսխդ Վ՜ոձ ժ՜ջ՞՜ռ ՠժՠխՠռճհ ՠս 

ե՜կճսռ, աճջ ՜ջ՜ջՠ՜է բ Եո՜հզ չ՜ջ՟՜յՠպզ զ 
ըձ՟ջճհ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ Սզսձՠ՜ռ ՠս ՜շ՜նձճջ՟՜ռ 
չ՜ձճջբզռ ՜ոպճս՜թ՜ոբջ ժջօձ՜սճջ՜ռ — Զզկ՜ո-

պ՜հՠխլ ՠս ՞ճչՠէզ ձ՜կ՜ժո լՠջ ըձ՟ջճհ ... 

Գ. 41՜ Գջզ՞ճջզ ժ՜դճխզժճոզ [՜ո՜ռՠ՜է Բ՜ձ 

յզպ՜ձզ ՠս ա՜ջկ՜ձ՜էզ] — Գճհ հզո ՞զպճսդզսձ ... 

Տՠ'ո պյ. «Գջզ՞ճջ Տխ՜հ, Բ՜ձ՜ոպՠխթճսդզսձձՠջ», 

Եջՠս՜ձ, 1972, բն 179, J: 

Դ. 42՜—55՝ [Դզճձզոճոզ Թջ՜ժ՜ռսճհ Աջճսՠոպ 

տՠջ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ] 

Տՠո լՠշ. 267, 229՜—42՝. Խճջ՜՞զջ ՠս 

ՠձդ՜ըճջ՜՞զջտ / մզտփ 

Ե. 1. 59՝—120՝ Տՠ՜շձ Աշ՜տՠէզ Սզսձՠռսճհ 

՜ո՜ռՠ՜էձ Ի չՠջ՜ չՠռրջՠ՜ ՜ջ՜ջմճսդՠ՜ձ (= 
Ա՟՜կ՞զջտ) 

Տՠո լՠշ. 83, 2՜—138՝. Ց՜ձժ/մզտփ 1/59՝—100՜ 

(ձ՜ըՠջ՞՜ձ ՠս ռ՜ձժ մզտփ Հ՜ոձճսկ բ կզձմՠս հզղ՜պ՜-

ժ՜ջ՜ձզփ «Զզ ՠջժճտՠ՜ձձ ՠձ յզպ՜ձզ/ Աշ զսջ՜տ՜ձմզսջ 

յ՜պղ՜ծզ»): 2/100՝—12՜ (ըճջ. «Պ՜պկճսդզսձտ ի՜ջ-

ժ՜սճջտ ՠս ՟զպ՜սճջճսդզսձտ յզպ՜ձ՜ռ՜տ. Յ՜խ՜՞ո կՠթզ 

ձ՜ըձՠ՜ռձ Ա՟՜կ՜ռ ՠս Ես՜հզ ... պճսձո ՅԻ (320)»)փ ՜/մզտփ 

՝/ («ոժ. Տբջձ ճջ աԱ՟՜կ ... Տՠո պյ. Եջՠս՜ձ, 1989, Ձ)փ 

3/112՜—20՝: 

2. 122՝—3՝ Վ՜ոձ ՟՜պ՜ոպ՜ձզձ Քջզոպճոզ 

— Յ՜հ՝ջբձ կզձմ զ տբձ, հ՜հ՝բձ կզձմ զ տՠձ/ Զ՝՜ձ 

՟՜պ՜ոպ՜ձզձ յ՜պկՠկ ... 

3. 123՝—5՜ Վ՜ոձ վ՜շ՜ռ ՜ջ՟՜ջճռձ զ 

ի՜ձ՟ՠջլՠ՜էձ, պճսձո ԽԲ — Յ՜հ՝բձ կզձմ զ տբձ / 

Զվ՜շո ՜ջ՟՜ջճռ ՜ոՠկ.. 

4. 125՜—6՝ Գճչտ ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Աոպճս՜թ՜-

թձզձ, ը՜ձ՟՜ժ՜դ լ՜հձզս. պճսձո ԻԲ — Աձծ՜շ ճս 

՜ձտըձձզձ թ՜խզժ էճսո՜թզձ ... 

5. 126՝—8՝ Գճչտ ոճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թզձ ժճսոզձ. 

պճսձո ԿԶ — Յ՜հ՝բձ կզձմ զ տբձ / Գճչզո ՟ճս հզձբձ ... 

6. 128՝—9՝ Գճչտ ոճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թձզձ. պճսձո 

ԼԶ — Ակյ էճսոճհ իջ՜թզձ / Ց՜սխտ տ՜խռջ՜՞զձ ... 

7. 130՜—1՜ Վ՜ոձ ձ՜ըձՠ՜ռձ Ա՟՜կ՜հ ՠս 

ժձճնձ. պճսձո ԽԴ — Աձտ՜ձ՜ժ բզձ, ՜ձճջ՜ժ ՞ճհզձ ... 

8. 131՝—3՜ Գճչտ Աոպճս՜թ՜թձզձ. պճսձո Ծ — 

Յ՜հ՝բձ կզձմ զ տբձ <հ՜հ՝բձ կզձմ զ տբձ> / Զտՠա 

Աոպճս՜թ՜թզձ ՞ճչՠէ ժճս ՝՜սբ ... 

9. 133՜—5՝ Դ՜ջլՠ՜է ՞ճչտ ոճսջ՝ Աոպճս՜թ՜-

թձզձ ՜շ՜նձ՜ծ՜ղ՜ժզ լ՜հձզսձ. պճսձո ԿԱ — Աձծ՜շ 

ծ՜շ՜՞՜հդ էճսոճհձ / Ի տՠա կ՜ջկձ՜ձ՜է ՞՜հ ձճհձ ... 

10. 135՝—7՜ Բ՜ձտ ՝՜խլ՜ժ՜ձտ զ իճ՞բժ՜ձ 
կպ՜ռ ը՜ձ՟՜խ՜պկճսձտ ոզջճհ ՜շ ծղկ՜ջզպ 
՝՜խլ՜էզտ Քջզոպճո ՜շՠ՜է հԵջ՞ ՠջ՞ճռբձ իճ՞բյբո 
զկ՜ռկ՜կ՝ զ պբջ հԱշ՜տՠէճհ ՜ո՜ռՠ՜է. պճսձո ԼԶ — 
Աի՜ ՝՜խլ՜կ տՠա ռ՜ձժ՜էզ / Պ՜հթ՜շ՜պզյ ՠս իջ՜-

ղ՜էզ ... 



 

11. 137՝—9՜ Աշ ձճհձ ՝՜խլ՜ձտ ոզջճհ, պճսձո 

ԼԶ — Աի՜ կՠթ էՠ՜շձ ՠս ՜ի՜՞զձ / Լճսո՜՝ճջ՝ճտ գոպ 

Սզձ՜հզձ ...  

12. 139՜—40՝ Վ՜ոձ ՜շ՜տզձՠ՜ռ բ ՝՜ձտո, 

աՠջժճս ՟բկտ՟ կզձ պճխ ժ՜ջ՟՜ — Աոպճս՜թ՜հզձ 

՟ջ՜ըպ ՜ձժՠ՜է / Բճսոՠ՜է թ՜խժրտ ՟ճս ՝ճսջ՜ոպ՜ձ ... 

13. 140՝—1՝ Գճչտ ոճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թձզձ 

տ՜խռջ՜լ՜հձ ՠջ՞ճչ — Տճսձժ ըձժ՜՝ՠջ թ՜խժ՜թզձ / 

Լճսո՜՝ճխ՝ճն զ կ՜ջկզձ ... 

14. 141՝—2՝ Աշ ձճհձ ՞ճի՜՝՜ձճսդզսձ. պճսձո 

ԼԶ — Յ՜հ՝բձ կզձմՠս զ տբձ ՞ճի՜ձ՜կ ՠո / Ոջ տճ ոճսջ՝ 

՞՜էոպՠ՜կ՝ ՜ա՜պՠռՠջ ակՠա ... 

15. 143՜՝ Վ՜ոձ ոջ՝ճռ ՜շ՜տՠէճռձ Քջզոպճոզ 

՞ճչտ. պճսձո ԼԶ — Ահ՞զ պձժՠ՜է ՠո չ՜հՠէճսջ / Ծ՜խ-

ժ՜վդզդ էճսոճհ պՠոճսջ ...  

Զ. 144՜—75՝ [Կպ՜ժ ՠջժճպ՜ո՜ձ ձ՜ի՜յՠ-

պ՜ռձ] 

Տՠո լՠշ. 351, 266՜—79՜. ՜/144՜—6՜փ ՝/146՜—

8՜փ ՞/142՝—53՝փ ՟/153՝—8՝փ ՠ/158՝—60՜փ ա/160՜—1՝փ 

բ/161՝—3՝փ գ/163՝—6՜փ դ/166՜—8՜փ ե/168՜—9՝փ 

ե՜/169՝—73՝փ Ժ՝/173՝—5՝փ 

Է. 176՜—85՝ [Ք՜ջճատ] 

1. 176՜—81՝ [Ք՜ջճա] Իձմ բ, ճջ ՜ոբ Յճի՜ձձճս, 

դբ. Յ՜սճսջձ ՠջջճջ՟զ ի՜ջո՜ձզտ բզձ զ Կ՜ձ՜հ 
Գ՜էզէզ՜ռսճռ — Եժՠխՠռզ ոճսջ՝ ձկ՜ձ բ տ՜խ՜տզ ... 

2. 181՝—5՝ Նճջզձ [Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհ, 

Ակ՜շ՜ձ ՃԼԵ] տ՜ջճա ոճսջ՝ Կճսոզձ զ թձձ՟ՠ՜ձձ զ 
Յճչ՜ժզկ՜հ ՠս հԱձձ՜հբ, ճջ հՠպ Փճըկ՜ձձ զ 
ոՠյպՠկփՠջզ Ը(8) պօձՠկտ զ ՝՜ձձ. Հճ՞զձ Սճսջ՝ 

ՠժՠոռբ զ տՠա — Ակՠձ՜ղձճջի ՠս ապրձՠէզ ՜սճսջո ... 

Ը. 186՜—8՜ [Մ՜ձճսձտ] — Աոՠձ զկ՜ոպճսձտձ, 

դբ. Ակՠձ՜հձ զձմ ճջտ՜ձ ՜շ՜սՠէ յ՜պճս՜ժ՜ձ բ... 

կպ՜ձՠէ զ հ՜շ՜՞՜ոպձ էճսոճհ, զ Քջզոպճո Յզոճսո՚ զ 

Տբջ կՠջփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ Դ՝ — Թչզձ ՌՂԹ 

(1650), հճսձզոզ Ե կՠշ՜ս կՠթ պբջ Ս՜ջ՞զոո, հ՜հռՠռբտ 

զ Քջզոպճոբ, ազ Տբջձ ճխճջկՠոռզ ՠս լՠափ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 2՝ Գզջտո Սճսջ՝ Էնկզ՜թձ՜հ բփ 
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 ԺԸ—XVIII 

ԳՐՉԻ՚ Յճչոբվփ 
ԹԵՐԹ՚ 147. մ՞ջճս՜թ՚ 1՝, 144՝—7՝փ ՊՐԱԿ՚ 1×1+Ա—

ԺԱ×12 (Ը 14, Թ 15, Ժ, ԺԱ 16)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 
19×15փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ղխ՜՞զջփ ՏՈՂ՚ 21փ ԿԱԶՄ՚ 
՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ոՠս ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդ, 
էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջ ռ՜հպտփ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճձ՜սճսդզսձզռ ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճսձ՜-
վճըճս՜թփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ` դՠդՠս՜ժզ կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 2՜—144՜ Յ՜խ՜՞ո ոջ՝՜աձճսդՠ՜ձ յ՜պ՜-

ջ՜՞զ. գձլՠշճսդզսձ ՜ոպճս՜թ՜ըճի՜ժ՜ձ, ճջ 
ձՠջվ՜ժբ հզձտՠ՜ձ աչ՜ջեՠռճսկձ կպ՜՟ջ՜՝՜ջ նՠջ-
կՠշ՜ձ՟րջբձ ՠս կՠթ՜ջ՜ձրտ յ՜պ՜ջ՜՞ՠէճհ, 
ղ՜ջ՜՟ջՠռՠ՜է զ չոՠկ՜՞ճսձբ գ՜ջտզձ՜էբձ Յճի՜ձ-

ձճս Պրձ՜ դ՜ջքկ՜ձՠռՠ՜է, զ ի՜հժ՜ժ՜ձ ՝՜ջ՝՜շ, 

հ՜կզ Տՠ՜շձ ՌՈՂԸ (1698) զ Լբրյրէզո, զ վ՜շո 
կՠթ՜՞ճհձո Աոպճսթճհ ՠս ՠջ՜ձճսիճհ ժճսոզձ 
Մ՜ջզ՜կայճս 

— 2՜—3՝ Աշ տ՜ի՜ձ՜հո Յ՜խ՜՞ո ժզջ՜շճս-

դՠ՜ձ ՠս ձյ՜պ՜ժզ ՞ջտժ՜ձո ՜հոճջզժ ձ՜ը՜-
ա՞ճսղ՜ռճսկձ (ձՠջ՜թճսդզսձ) — Ս՜ժ՜սճստ ատՠա 

ի՜հոկ ձՠջ՜թ՜ժ՜ձճսկ ... 

՜. 4՜—15՝ Յ՜խ՜՞ո ոջ՝՜աձճսդՠ՜ձ յ՜պ՜-

ջ՜՞զձ. գձլՠշճսդզսձ ՜ոպճս՜թ՜ըճի՜ժ՜ձ. ՞էճսը 

Ա. ձ՜ը՜՟ջզձ զջտ ճկ՜ձտ հ՜խ՜՞ո զձտ՜ձ ոջվ՜-
ա՜ձճսդՠ՜ձ զռբ յ՜պ՜ջ՜՞ձ (ի՜պ՜թտ Ա—Ե) — 

Թբյբպ զ իձճսկձ րջզձզ ՝՜աճսկտ ՠխՠձ ոջ՝՜աձճսդզսձտ 

... 

՝. 15՝—21՜ Գէճսը Բ. Յ՜խ՜՞ո յ՜ի՜ձնՠէՠհ՜ռ 

զ տ՜ի՜ձ՜հճսկ ՜շ զ յ՜պ՜ջ՜՞ՠէ ՜ջե՜ձ՜յբո ՠս 
՝՜ջՠյ՜ղպօջբձ ... (ի՜պճս՜թտ Ա—Գ) — Զճջ չ՜-

խճսջՠկ Դ՜սզդ աղզձճսդՠձբ պ՜ծ՜ջզձ ... 

՞. 21՜—32՝ Գէճսը Գ. Խճժ՜ռկճսձտ ա՜ձ՜ա՜ձտ 

հ՜շ՜ն տ՜ձ այ՜պ՜ջ՜՞ձ ... (ի՜պճս՜թտ Ա—Ե) — 

Չզտ զձմ զ կբն կ՜ջ՟ժ՜ձ ՜ջե՜ձ՜յ՜ղպսճսդզսձ ... 

՟. 32՝—79՜ Գէճսը Դ. Յ՜խ՜՞ո ՜հձճռզժ, ճջտ 

իյ՜՞ճսձ՜յբո հ՜շ՜ն ՠձ տ՜ձ աիշմ՜ժճսկձ յ՜պ՜-
ջ՜՞զ ... (ի՜պճս՜թտ Ա—ԺԲ) — Աոբ զկ՜ոպճսձձ. 

Յ՜շ՜ն տ՜ձ ա՜խրդո ... 

ՠ. 79՜—118՜ Գէճսը Ե. Յ՜խ՜՞ո իշմ՜ժկ՜ձ 

յ՜պ՜ջ՜՞զ ... (ի՜պճս՜թտ Ա—ԺԲ) — Հշմ՜ժ՜սճջ 

՜շ՜թ բ զ կբն ոջ՝ճռ ի՜ջռ ... 

ա. 118՜—34՝ Գէճսը Է (= Զ) Զզձմ ՜շձՠէզ բ աժձզ 

յ՜պ՜ջ՜՞զձ ... (ի՜պճս՜թտ Ա—Է) — Վ՜ոձազ 

չ՜ըծ՜ձ ՝՜ջՠ՜ռ ՞ճջթճռ յ՜ջպ բ ՞ճէ ՞ճի՜ռճխճսդզսձ 

... 

բ. 134՝—40՝ Գէճսը Է. Կՠջյ յ՜պ՜ջ՜՞ՠէճհ, 
հճջե՜կ ճտ ՠջժ՜ջ ՜խրդՠէ ճմ ժ՜ջբ ... (ի՜պճս՜թտ 



 

Ա—Դ) — Թբյբպ ՞ճջթտ կ՜ջ՟ժ՜հզձտ ՜ոպճսթ՜հձճռ ... 

ՠս ազո գձ՟ տՠա կզ ՜ջ՜ոռբ. Աս՜ջպ. ճի, ճի րջիձՠ՜է բ 

Աոպճս՜թփ 

— 141՜—4՜ Ցճսռ՜ժ — Գէճսը Ա. Յ՜շ՜ն՜՝ՠջզձ 

զջտ ճկ՜ձտ ... Գէճսը Է ժՠջյ յ՜պ՜ջ՜՞ՠէճհ. ՜ս՜ջպ 

ռճսռ՜ժզձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

144՜ Գճչճսդզսձ Աոպճսթճհ ՠս Յճչոբվո թ՜շ՜հ 

ձճջզձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1՜ (ԺԸ ՟.) Թ՜՟դբճո չ՜ջ՟՜յՠպզձո բփ 
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Զկզսշձզ՜ ՌՄԿԱ — 1812 

ԹԵՐԹ՚ 22. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—2՝, 22՝փ ՊՐԱԿ՚ 2×1+20×1փ ՆԻՒԹ՚ 
ժ՜յճհպ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 20,6×15,7փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ 
ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 24փ ԿԱԶՄ՚ ժպ՜ս, կզնճսժգ` ոպճս՜ջ՜դճսխդ, 
՜ոպ՜շգ՚ դճսխդփ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 3՜—10՜ Աձդ՜շ՜կ թ՜խզժ. Վ՜ջ՟՜ձ՜հ 

չ՜ջ՟՜յՠպզ զ ըձ՟ջճհ Ս՜ջ՞ոզ — Թ՜՞՜սճջՠ՜է 

ոճսջ՝ ՠժՠխՠռզ ... 

Բ. 10՜—4՝ Ոսջ՜ը՜ռզջ յո՜ժ. Վ՜ձ՜ժ՜ձ չ՜ջ-

՟՜յՠպզ ՜ո՜ռՠ՜է զ ըձ՟ջճհ Ս՜ջ՞ոզ — Աոպճս՜թ՜-

ոզջճսդզսձ զ կ՜ջ՟ո ճմ դբ հօջզձ՜ռձ ... 

Գ. 14՝—22՜ Ք՜ջճա ՠջ՜ձՠէճհձ Աձ՜ձզ՜հզ չ՜ջ-

՟՜յՠպզ զ ըճջիճսջ՟ Յճչձ՜ձճս կ՜ջ՞՜ջբզ — 

Յ՜խ՜՞ո Յճչձ՜ձճս ի՜ժզջծ ՠս ի՜կ՜շօպ ՝՜ձզստ ... 

վ՜շ՜սճջՠոռճստ աՀ՜հջ ՠս Ոջ՟զ ՠս աՍճսջ՝ Հճ՞զձ. 

՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

22՜ Ըձ՟րջզձ՜ժՠռ՜ս ՝՜ռ՜ըօոճսդզսձո Վ՜ջ՟՜-

ձ՜հ չ՜ջ՟՜յՠպզ հԱձդ՜շ՜կ թ՜խզժձ ՠս Վ՜ձ՜ժ՜ձ 

չ՜ջ՟՜յՠպզ հՈսջ՜ը՜ռզջ յո՜ժ ժճսոզռ ՠս տ՜ջճա 

հԱձ՜ձզ՜հ չ՜ջ՟՜յՠպզ զ Խճջիճսջ՟ Յճչձ՜ձճս. ճմ զ 

հգձպզջ զձմ րջզձ՜ժբ հ՜կզ Տՠ՜շձ 1812, վՠպջվ՜ջզ 

24, զ տ՜խ՜տո Զկզսշձզ՜հփ 

ՆԿԱՐՉԱՓՈՐՁ`  2՜ Սճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թզձձ, ճջ բ 

կ՜հջ Ոջ՟ճփ Աձդ՜շ՜կճհձ Աոպճսթճհփ Աձդ՜շ՜կ թ՜խզժփ  

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ շճսոՠջբձ ՞ջճսդզսձ 
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Թճը՜դ  ՌՃԾԱ — 1702 

ԳՐԻՉ՚ Լ՜նզձփ 
ԹԵՐԹ՚ 177. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜՝, 3՜՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԺԵ×12 (ԺԵ 9)փ 

ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, էճսո՜՞թՠջճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 21,8×15,2փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ 
ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջ` 2՜—170՝, ՝ճէճջ՞զջ` 171՜—7՝փ ՏՈՂ՚ 
24փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, 
՜ոպ՜շգ՚ ղՠջպ՜ա՜ջ՟ կՠպ՜տո, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 
 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 4՜: 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջ, 
ժՠձ՟՜ձ՜՞զջ, ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜ձ՜մ, ՟ՠ-
խզձ, ոՠս, ժ՜յճսհպփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ` 
կ՜ղճս՜թ, ՠաջՠջգ՚ տՠջթճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 2՜—169՝ Սջ՝ճհձ Գջզ՞ճջզ Հ՜հճռ Լճսո՜սճջմզ 

՜ո՜ռՠ՜է ծ՜շ Յ՜ծ՜ը՜յ՜պճսկ ՠս էճսո՜սճջ չ՜ջ-
՟՜յՠպճսդՠ՜կ՝ ՜ս՞պզ էո՜սխ՜ռ 

Տՠո լՠշ. 1337, 9՜—126՝. Ց՜ձժ/1՜՝փ ՜/4՜—6՜փ 

՝/6՜—16՝փ ՞/16՝—9՜փ ՟/19՜—26՝փ ՠ/26՝—36՜փ ա/36՜—

44՜փ բ/44՜—51՜փ գ/51՜—8՜փ դ/58՜—66՝փ ե/66՝—78՝փ 

ե՜/78՜—96՝: ե՝/97՜—104՜փ ե՞/104՜—11՜փ ե՟/111՝—4՝փ 

եՠ/114՝—9՝փ եա/119՝—22՝փ Ժբ/122՝—6՝փ եգ/126՝—31՝փ 

եդ/132՜—40՜փ զ/140՜—53՝փ զ՜/153՝—5՜փ զ՝/155՜—8՜փ 

զ՟/ 158՝—69՝փ 

Տՠո պյ. Վ՜խ՜ջղ՜յ՜պ, 1894, Դփ 

Բ. 171՜—7՝ Ք՜ջճա Վՠջ՜վճըկ՜ձ Աոպճս՜-

թ՜թձզձ զ ՝՜ձձ, ճջ ՜ոբ Սճխճկճձ. Բ՜աճսկ ՟ոպՠջտ 
ոպ՜ռ՜ձ կՠթճսդզսձ — Չձ՜ը՜պՠոճսդզսձ ՜ոպճս՜-

թ՜յո՜ժ ՜ջտ՜հզձ Սճխճկճձզ ... աԱժճ՝ չ՜ջ՟՜յՠպ 

՜ջ՜ջճխ ՝՜ձզոփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

177՝ Յզղՠռբտ զ Տբջ ՠս ա՞թճխ ոճջզձ` աոճսպ՜ձճսձ 

Լ՜նզձոփ Զ՜հո ժպ՜ժո պՠպջո զ դվզձ ՌՃԽԱ (1692) 

կ՜ջպզ Ի (20) ՜սջձ ՞ջՠռզփ 

170՜ Փ՜շտ ՜կՠձ՜յոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձձ 

՜ձՠխզ ՠս ՜ձզկ՜ձ՜էզ ՠս ՜ձի՜ո՜ձՠէզ Աոպճսթճհձ զկճհ 

ՠս ազո ՜ջ՜ջճխզ ՠս ա՜սջճսդզսձ պճսճխզ զկճհ 

պժ՜ջճսդՠ՜ձո ՠս էճհո ՜մ՜ռ ը՜ս՜ջՠէճհո ՠջժճս 

կ՜ո՜կ՝տ ժ՜պ՜ջՠէ աիճ՞ՠէզռ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ժ՜ձ պ՜շ 

կ՜պՠձզ ոջ՝ճհձ Գջզ՞ճջզ Լճսո՜սճջմզ Ահոտ՜ձ՜ա՜ձռ 

Հ՜հ՜ոպ՜ձՠ՜ռ: Ոջ ոճսջ՝ ՠս իճ՞ՠղ՜ի ՝՜ձզստ զսջճչտ 

ՠս հ՜սՠպ՜ջ՜ձ՜ժ՜ձ ՝՜ձզստ, զ՝ջՠս ժ՜դձ ն՜կ՝ՠ՜ռ 

պխ՜հճռ ՠս ըսժ՜էզ ՜շ՜ժ՜ստ ազկ՜ձ՜էզոձ հ՜հպ՜-

ջ՜ջՠ՜է հ՜ձճսղ՜ժ ՝՜ձզս, ազ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ կՠջլՠռճսո-



 

ռբ հ՜ոպճսթ՜հզձոձ: Ես ճջտ էճսզռՠձ յ՜հթ՜շ՜ոռզձ 

ՠջՠոտ իճ՞ճռձ, ճջյբո ա՜ձղբն ծ՜շ՜՞՜հդո, ազ ա՜կՠ-

ձՠոՠ՜ձոձ իջ՜սզջբ հՠջժձ՜հզձ ի՜ջո՜ձզոձ: Մ՜ձ՜-

ս՜ձ՟ ակզ՜ձլճսձո, ճջտ ծ՞ձ՜սճջ՜ժ՜ձ հ՜ղը՜պճս-

դՠ՜կ՝ ժ՜ձ ՠս ճջտ ճսձզձ ա՜ոպզծ՜ձ ՜շ՜նձճջ՟ճս-

դՠ՜ձ ՠս ճջտ ՞ճջթ՜չ՜ջտ ՠձ ձճռճսձ, ժՠ՜է ՜ձ՜ջ՜պ ՠս 

հ՜ձ՝զթ զ ժՠձռ՜խո, ազ ի՜ոռՠձ հ՜սՠպՠ՜ռձ Հ՜սջփ 

Վ՜ոձ ճջճհ ռ՜ձ՜ռճխ ՠխբ ՠո՚ թ՜շ՜հ Յզոճսոզ 

Քջզոպճոզ ոճսպ՜ձճսձ Լ՜նզձ ՞ջզմո, ճջ ՞ջՠռզ ՠս 

հ՜ս՜ջպՠռզ աո՜ զ դվզձ ՌՃԾԱ (1702), զ վՠպջվ՜ջզ 

ԺԴ (14) ՜սջձ զ չ՜հՠէճսկձ ՜ձլզձ զկճհ ՠս ճջ՟ՠ՜ժզձ 

զկճհ` Պճխճոզձ: Ի ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձձ Հ՜հճռ պՠ՜շձ 

Ն՜ի՜յՠպզձ ՠս կՠջճհ հ՜ջիզՠյզոժճյճոզձ պՠ՜շձ 

Գ՜էճսոպզձ զ ՟ջ՜ձձ Երդձզռ ՠժՠխՠռճհձ ՠս ՜կՠձ՜հձ 

ոջ՝ճռ, ճջ ՜ոպ ժ՜ձ ի՜ս՜տՠ՜էփ Դ՜ջլՠ՜է, ՞ջՠռզ աո՜ 

զ է՜ս ՠս գձպզջ ՜սջզձ՜ժբ, զ չ՜հՠէճսկձ զկ ՠս ճջ՟ՠժզո` 

Պճխճոզձ զ դչզձ ՌՃԾԱ (1702), զ վՠպջվ՜ջզ ԺԴ (14), 

յ՜պժՠջ հ՜սջձ ղ՜՝՜դ, զ կ՜հջ՜տ՜խ՜տձ Թճը՜դ, զ 

չ՜հՠէճսկձ զկճհ ՠս հզղ՜պ՜ժ թձճխ՜ռ զկճռ՚ Պճխճոզձ ՠս 

կ՜սջձ զկճհ` Մ՜ջզե՜կզձ ՠս հ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ 

կՠջլ՜սճջ՜ռ կՠջճռփ Դ՜ջլՠ՜է հզղՠսցզտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ 

՜խ՜սդո լՠջ աոճսպ՜ձճսձ ՞ջզմո ՠս աժճխ՜ժզռձ զկ՚ 

աԽ՜ձա՜պՠձ ՠս աճջ՟ՠ՜ժձ զկ՚ աՊճխճոձ ՠս աՠխ՝՜հջձ 

զկ՚ աՄզձ՜ոձ ՠս ա՜կՠձ՜հձ աիՠշ՜սճջո ՠս ակՠջլ՜սճջո 

կՠջ կզճչ Հ՜հջ կՠխ՜հզս ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ 

՜յՠձզ՜ա ՝՜ջՠջ՜ջ կ՜ջ՟՜ոզջբձփ Դ՜ջլՠ՜է հՠջՠո ՜ձ-

ժՠ՜է ՜խ՜մՠկ ա՟՜ո ոճսջ՝ ՠջ՜կզռ՟, հզղՠռբտ հՠջժձ՜-

՞ձ՜ռ հ՜խ՜սդո լՠջ այ՜յձ զկ՚ ակ՜իպՠոզ Լ՜նզձձ ՠս 

ակ՜կձ զկ՚ աԱոկզձձ ՠս աի՜հջձ զկ՚ ակ՜իպՠոզ Պճխճոձ 

ՠս ակ՜հջձ զկ՚ աՄ՜ջզՠ՜ձձ ՠս ա՜կՠձ՜հձ աձձնՠռՠ՜էոձ 

կՠջ ՜շի՜ո՜ջ՜ժ, հզղՠ՜էտ՟ հզղՠ՜է էզնզտ զ Տՠ՜շձբ, ճջ 

՜ոբ. Եժ՜հտ, ՜սջիձՠ՜էտ Հ՜սջ զկճհ, ե՜շ՜ձ՞ՠռբտ 

այ՜պջ՜ոպՠ՜է ճսջ՜ըճսդզսձոձփ Ոչ ի՜յջտ զկ ՠս 

ՠխ՝՜յջտ, հզղՠռբտ ՟՜ջլՠ՜է` աԼ՜նզձ ՞ջզմո, աժճխ՜ժզռո 

զկ՚ աԽ՜ձա՜պբձ ՠս աճջ՟ՠ՜ժձ զկ՚ աՊճխճոձ ՠս 

աՠխ՝՜հջո զկ՚ աՄզձ՜ոձ ՠս ա՜կՠձ՜հձ իՠշ՜սճջո ՠս 

ակՠջլ՜սճջո ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ հ՜ձգոյ՜շ ՝՜ջզոձ, 

՝՜ջՠը՜սոճսդՠ՜կ՝ ոջ՝ճսիճհ Աոպճս՜թ՜թձզձ ՠս 

Յճչի՜ձձճս Կ՜ջ՜յՠպզձ ՠս ոջ՝ճհձ Սպՠվ՜ձձճոզ 

Ն՜ը՜չժ՜հզձ ՠս ի՜սջ կՠջճհ` ոջ՝ճհձ Գջզ՞ճջզ 

Լճսո՜սճջմզձփ 
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 ԺԸ — XVIII  

ԳՐԻՉ՚ Յ՜ժճ՝ ՠջբռփ 
ԹԵՐԹ՚ 259. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—7՝, 257՝—9՝փ Ա—ԻԲ ×12 (Ա 6, 

Բ 14, ԻԲ 11)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, էճսո՜՞թՠջճչ ՠս էճսո՜՟ջճղկճչփ 
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 18×15փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձ` 8՜—21, 249՜—
57՜, ՠջժոզսձ` 22՜—248՝փ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 21փ ԿԱԶՄ՚ 
՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ 
դճսխդ, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

  
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ա ՜ ջ ՟՚ 67՝, 93՜, 

159՝, 221՝փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ 
ժ՜ջկզջփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ` տՠջ-
թճս՜թ, ՜ոպ՜շգ` ռՠռ՜ժՠջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 8՜—246՝ Գզջտ, ճջ ժճմզ Ոոժՠվճջզժ, 

՜ջ՜ջՠ՜է ոջ՝ճհ իօջձ կՠջճհ Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհձ 

ՠրդձ՜էճհո չ՜ջ՟՜յՠպզո 

Տՠո պյ. Ոոժՠվճջզժ, 1746. Աշն՝./8՜—9՜փ 

Ց՜ձժ/9՝—10՜փ 1/10՜—67փ Ց՜ձժ/մզտփ 2/67՝—92՝փ Ց՜ձժ/մզտփ 

3/93՜—159՝փ Ց՜ձժ/մզտփ 4/159՝—221՜փ Ց՜ձժ/մզտփ 5/221՝—

46՝փ Դ՜ս՜ձճսդզսձ/266՝—8՝փ Վ՜ոձ ծղկ՜ջպճսդՠ՜ձ ՠս 

ի՜ս՜պճհ/248՝—50՝փ Յզղ. իՠխ./250՝—2՝փ Տ՜խ/252՝—3՜փ 

Ց՜ձժ /253՜—7՜փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

9՜ Ոճսոճսկձ՜ոբջ ՠխ՝՜ջռ՟ զկճռ էզռզ հ՜հպ 

հ՜խ՜՞ո հԱշ՜ն՜՝՜ձճսդՠ՜ձո, ազ ՞ջՠռ՜տ դբյբպ զ 

լՠշ՜՞զջ Ոոժՠվճջզժոձ ճմ ՞ճհ ՞ջՠ՜է ա՜հո, ո՜ժ՜հձ 

ճջճչիՠպՠս զ ՝՜ակ՜յ՞ջտբ րջզձ՜ժՠռզ ադՠջզձ ՜թՠէճչ 

զ չՠջ՜հ ՜շ՜նձճհ լՠշ՜՞ջճչ ՞ջՠռՠէճհ՚ ճմ լ՜ձլջ՜ռ՜հ 

՜հոյզոզ ՞ՠխՠռժ՜ա՜ձ ՞ճչՠոպզս էռՠ՜է ՝՜ձո 

՜ջպ՜դճխճսէ, ՜հէ զ յ՜պզս հ՜ջկ՜ջճխզ ոճջզձ ձՠջ՜թզ 

՜ոպփ 

246՝ Զ՜ձ՜ջե՜ձ ՞ջզմո՚ ոճսպ՜ձճսձ Յ՜ժճ՝ 

ՠջբռո, ՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ Տբջ ՠս կՠխ՜ռ դճխճսդզսձ ի՜հ-

ռՠէ, ազ ՠս լՠա յ՜ջ՞ՠսՠոռբ. ՜կբձփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 257՜ Աոտ յ՜պզս ՠս ՞ճիփ 

1455 
Գ Ր Ի Գ Ո Ր  Տ Ա Թ Ե Ւ Ա Ց զ  

Ո Ս Կ Ե Փ Ո Ր Ի Կ ,   Ք Ա Ր Ո Զ Ք  
Շբձիբջ ՌՃԻԲ — 1673 

ԳՐԻՉ՚ Մ՜ջզ՜կ ի՜ս՜պ՜սճջփ 



 

ԹԵՐԹ՚ 510. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜՝, 508՜—9՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԽԳ×12 
(ԽԱ, ԽԲ, ԽԳ 10)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 19×12,5փ 
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 24փ ԿԱԶՄ՚ 
՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ 
ժ՜ձ՜մ ՠս ժ՜ջկզջ կՠպ՜տո, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ  

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 6՜փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 52՝, 71՜, 126՝, 181՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ -
ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջ, ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ 
Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜ձ՜մփ 

 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ — ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Պ՜սխճոզ ՜շ՜տՠէճհ Թճսխդ 
՜շ Ե՝ջ՜հՠռզոփ Ը—Թ ՟՟.փ 2(Ա—Բ)+2(Գ—Դ), ոպ՜ռճս՜թ 1 
դՠջդզ գձ՟է՜հձ՜ժզ ՠս գձ՟ՠջժ՜հձ՜ժզ ի՜պճսկզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, 
ՠջժոզսձ, ՝ճէճջ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ Գ՜—Բ՝—Դ՝—
Ա՜—Դ՜—Ա՝—Գ՝—Բ՜ «/// ՜շ ՜վձ թճչճսձ ՜շ՜ձռ դճսճհ ... 
՜սջիձՠ՜ռ ՠս ՠջժզջ ՠյ՜՞զ///» (ԺԱ 12—21)փ Ի էճսո՜ձռո՚ 
չժ՜հճսդզսձտփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜՜ջ. ըճսձ՜ռ՜թ, ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջփ Կ՜ակզ 
ժ՜ղզձ` դՠդՠս՜ժզ կ՜ղճս՜թ, ՠաջՠջգ` տՠջթճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 2՜—222՜ [Գզջտ, ճջ ժճմզ Ոոժՠվճջզժ, 

՜ջ՜ջՠ՜է ոջ՝ճհ իօջձ կՠջճհ Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհձ 

ՠրդձ՜էճհո չ՜ջ՟՜յՠպզ] 

Տՠո պյ. Ոոժՠվճջզժ, 1746. Յշն՝./մզտփ Ց՜ձժ/2՜—5՝փ 

1/6՜—52՝փ Ց՜ձժ /մզտփ 2/52՝—70՝փ Ց՜ձժ/մզտփ 3/71՜—126՝փ 

Ց՜ձժ /մզտփ 4/126՝—81՜փ Ց՜ձժ/մզտփ 5/181՜—205՜փ 

Դ՜ս՜ձճսդզսձ/ 205՜—6՝փ Վ՜ոձ ծղկ՜ջպճսդՠ՜ձ ՠս 

ի՜ս՜պճհ/206՝—9՜փ Յզղ. իՠխ./209՜—12՜փ Տ՜խ/մզտփ Ց՜ձժ 

/մզտփ 

Բ. 212՜—506՜ [Ի Ք՜ջճա՞ջճռ Գջզ՞ճջզ 

Տ՜դՠս՜ռսճհ]  
— 212՜՝ [Ց՜ձժ] — Աշ՜նզձ. Վ՜ոձ Ծձգձ՟ՠ՜ձ 

... ԽԷ. Վ՜ոձ յո՜ժզփ 

[Ք՜ջճա Աշ՜նզձ ի՜պճջճհ], Ձկՠշ՜ձ, 1741. Ա—Դ/մզտ: 

Ե/272՝—22՜փ Զ—ԺԲ/մզտ: ԺԳ/399՜—405՝փ ԺԴ—ԻԶ/մզտ: 

ԻԷ/222՝—7՜փ ԻԸ—ԽԶ/մզտ: ԽԷ/235՜—41՝փ ԽԸ/մզտ: 

ԽԹ/241՝—7՝փ Ծ/495՝—8՜փ ԾԱ/247՝—51՜փ ԾԲ—ԿԸ/մզտ: 

ԿԹ/227՜—35՜փ Հ—ՀԳ/մզտ: ՀԴ/281՝—4՝փ ՀԵ/284՝—90՝փ 

ՀԶ/մզտ: ՀԷ/407՝—13՝փ ՀԸ—Զ/մզտ: ՁԱ/413՝—20՜փ ԶԲ—

ՁԷ/մզտ: ՁԸ/420՝—8՜փ ՁԹ/428՜—34՝փ Ղ/մզտ: ՂԱ/434՝—40՜փ 

ՂԲ—ՂԵ/մզտ: ՂԷ—ՂԸ/մզտ: ՂԶ/440՜—51՜փ ՂԹ/451՜—8՜փ 

Ճ—ՃԱ/մզտ: ՃԲ/498՜—501՜փ ՃԳ/մզտ: ՃԴ/458՜—63՜փ 

ՃԵ/298՜—307՝փ ՃԶ—ՃԹ/մզտ: ՃԹ/463՜—70՜փ ՃԺ—

ՃԺԱ/մզտ: ՃԺԲ/470՝—6՝փ ՃԺԳ—ՃԺԸ/մզտ: ՃԺԹ/481՝—8՜փ 

ՃԻ—ՃԻԵ/մզտ: ՃԻԶ/307՝—12՜փ ՃԻԵ—ՃԻԸ/մզտ: ՃԻԹ/312՜—

7՜փ ՃԼ—ՃԼԲ/մզտ: ՃԼԳ/382՜—8՜փ ՃԼԴ/317՜—28՝փ ՃԼԳ—

ՃԽԲ/մզտ: ՃԽԳ/354՝—9՜փ ՃԽԴ/359՜—61՝փ ՃԽԸ/332՜—8՝փ 

ՃԽԹ—ՃԾԳ/մզտ: ՃԾԴ/338՝—46՜փ 

[Ք՜ջճա հԵջժջճջ՟ ի՜պճջճհ], Ակ՜շ՜ձ, 1741. 

ԻԹ/269՝—73՜փ Լ/273՜—7՝փ ԼԱ/278՜—81՝փ ԼԲ—ԽԳ/մզտ: 

ԽԴ/501՜—6՜փ ԽԵ—ՀԳ/մզտ: ՀԴ/388՜—99՜փ ՀԵ—Ձ/մզտ:  

ՂԱ/488՜—90՝փ ՂԲ—ՂԵ/մզտ: ՂԶ/290՝—8՜փՂԵ—ՃԻԹ/մզտ: 

ՃԼ/361՝—75՝փ ՃԼԱ—ՃԾԲ/մզտ: ՃԾԳ/251՜—6՝փ ՃԾԴ/մզտ: 

ՃԾԵ/256՝—8՜փ ՃԿ/258՜—60՜փ ՃԿԱ/262՝—4՝: 

Ք՜ջճա ՜ջպ՜տճռ ի՜պճջճհ. 

1. 264՝—9՝ Յ՜հէկբ տ՜ջճա Վ՜ոձ ՟՜շձճսդՠ՜ձ 

՜սճսջձ ՟՜պ՜ոպ՜ձզձ. Ես Տբջձ հԵո՜հՠ՜հ. Ոխ՝՜ռբտ, 
ազ կՠջլ բ րջ Տՠ՜շձ — Ոջյբո ա՜ձ՜ա՜ձ բ է՜ռ 

պխ՜հզձ ... 

2. 328՝—32՜ Դ՜ջլՠ՜է զ ձճհձ ըճջիճսջ՟. 

Հ՜ջճսոռբ Աոպճս՜թ ՠս ռջճսՠոռզձ դղձ՜կզտ ձճջ՜փ 
Հ՜պճջձ բ Յ՜ջճսդՠ՜ձ տ՜ջճազձ ՜հո — Տՠոռճստ ՜հեկ 

աՠջժ[ջ]ճջ՟ ի՜ջռճսկձ, դբ. Ոջտ ՠձ դղձ՜կզտ ... 

3. 346՜—54՝ Նճջզձ տ՜ջճա Վ՜ջ՟՜չ՜շզձ զ 

՝՜ձձ Մ՜պդբճո. Ես հՠպ Զ ՜սճսջ ՜շձճս աՊՠպջճո ... 
— Եպճսջ զձլ էՠաճս ըջ՜պճս, ազ ՞զպ՜ռզռ ըրոՠէ 

ա՝՜ձո ... 

4. 405՝—7՝ Նճջզձ Ք՜ջճա չ՜ոձ ղ՜՝՜դ՜-

յ՜իճռ ՜հէՠս հԱշ՜ն՜սճջզձ զ ՝՜ձձ Յճսձ՜ձճս. Աի՜ 
Գ (3) ՜սճսջտ ՠս ՜հէ ճմ ... — Ն՜ը ՞զպՠէզ բ, ազ կ՜ջ՟ձ 

իճ՞զ բ ՠս կ՜ջկզձ ... 

5. 476՝—81՝ Նճջզձ Մՠթզ մճջՠտղ՜՝՜դզ զ ՝՜ձձ 

Ասՠպ՜ջ՜ձձ. Ի՝ջՠս ՠժձ Յզոճսո զ պճսձ Սզկճձզ ... — 

Զ՜ձճսձ Օթՠ՜է դ՜ջքկ՜ձզ գոպ կՠջճսկ էՠաճսզ ... 

՝՜ակ՜ռճսոռբ զ ոՠխ՜ձ Հրջձ ՠջժձ՜սճջզ ՠս ՜ձռՠ՜է 

յ՜ղպՠոռբփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

506՝ Փ՜ՙշտ ...փ Աջ՟, գոպ իճէճչկ՜ձ գձդ՜ռզռ 

՜կ՜ձ՜ժ՜ռ հ՜շ՜ն ղ՜ջեճսդՠ՜ձ, ճջ գոպ էջ՜յ՜պ՜ջձ, 

ձղճսէ՜՞ՠխձ, ՜ջվզ՜ծ՜ծ՜ձմ, էճսո՜ժՠջպձ, րջ՜ժղզշձ, 

կըղպ՜վ՜ջ՜պձ, ՜ժձ՜յ՜ջ՜ջ ՜ժ՜ձձ ՜ջՠսճս, ոպՠխ-

թ՜ժ՜ձձ ՜ջճսոՠժզ, ճջ ի՜կ՝՜ջբ, իճէճչբ, ժճսպբ ՜կ՜ռ 

հճէճչճսդզսձ զ մ՜վո մ՜վճսռ, ղձմ՜ոյ՜շ ՠս ժՠձ՟՜ձճ-

ջճ՞ ՜շ ճսխխՠժ՜ձ հ՜սզպՠձզո զ հ՜ս՜ջպճսկձ ժ՜պ՜ջ-

կ՜ձ ՠս զ էջճսկձ տո՜ձՠջճջ՟ ՠջժջճջ՟ հճ՝ՠէզձզձ ՠս զ 

ձճհձտ՜ձ դզսո ե՜կ՜ձՠէճհ Յ՜՝ՠդ՜ժ՜ձ պճիկզո 

պճկ՜ջզ (1651) կՠէ՜ձ՜՞ջՠռ՜ս կ՜պՠ՜ձո իճ՞զ՜ձճ-

ջճ՞ ՠս ՜ոպճս՜թ՜՝ճսը էճսոՠջ՜ձժ ՠս թ՜խժ՜վդզդ 

՝ճսջ՜ոպ՜ձո ՜ոպճս՜թ՜պճսձժ ճսձՠձ՜էճչ թ՜խզժո 

՝՜ակ՜ա՜ձո ՠս ՠջ՜ձժո յբոյբո ակ՜հէՠռճսռզմո հ՜ժ՜-

ձ՜ժզպ իճ՞ճռ ՠս ծ՜ղ՜ժո յ՜ոտՠէճռ ՠս հ՜՞ՠռճսռզմո 

հ՜ոպճս՜թ՜հձճռձ տ՜խռՠէճռ պ՜շո, ճջ ժճմզ Ոոժէ-

վճջզժ: Ձՠշ՜կ՝ պժ՜ջ ՠս ՜յզժ՜ջ` ոճսպ՜ձճսձ Մ՜-

ջզ՜կ ի՜ս՜պ[՜ս]ճջ ՠս ժճսո՜ձ ժճմՠռՠ՜է ՜ձճս՜կ՝ 

ՠսՠդ, ՜հէ ՜ջ՟ՠ՜կ՝ ՠս ՞ճջթճչ հճհե պ՜ջ՜ժ՜ռՠ՜է զ 

ե՜կ՜ձ//(507՜)՜ժո դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձ ժճխկ՜ձռո Պ՜ջ-

ոզռ` ղ՜ի Սճսէբկ՜ձ ժճմՠռՠէճհ ՠս զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ 

Սջ՝ճհ Ադճշճհձ Էնկզ՜թձզ պՠ՜շձ Յ՜ժճ՝՜հ ոջ՝՜ա՜ձ 

ժ՜դճխզժճոզ ՠս Հ՜հճռ ի՜ձճսջռ ՟զպ՜յՠպզ ՠս ՜շ՜ն-

ձճջ՟ճսդՠ՜ձ ոճսջ՝ ՠս ՞ՠջ՜իշմ՜ժ ՜դճշճհո Սպ՜դբզ` 

Յճչի՜ձձզոզ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզ ՠս ՠջն՜ձ-

ժ՜վ՜շ կՠպջ՜յօէպզ Տ՜ձո Սզսձՠ՜ռ իճչվ՜յՠպզ, 

գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս ՜կՠձօջիձՠ՜է Սճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թ՜ձզո 



 

ՠս իջՠղպ՜ժ՜՝ձ՜ժ Սճսջ՝ կՠձ՜ոպ՜ձզո Շբձիբջ ժճմՠ-

ռՠէճհ: Ի կբն ՝՜ակ՜իճհէ ՠս ը՜ջ՜աձ՜ա՞ՠոպ ժճսո՜ձ՜ռ 

ղձճջիօտձ Աոպճսթճհ ոժո՜տ ՠս ճխճջկճսդՠ՜կ՝ ձճջզձ 

ժ՜պ՜ջՠռ՜տ պըՠխթ կ՜պ՜կ՝ ՞թ՜՞ջՠռ՜տ հզղ՜պ՜ժ 

իճ՞ճհ չՠջճհ՞ջՠ՜է պ՜ջպ՜կ ՜ձլզձո ՠս աթձրխ՜ռ զկճռ` 

կ՜ի՟՜ոզձ Մ՜ջ՞՜ջզձ ՠս Աձդ՜շ՜կզձ ՠս ի՜ձ-

՞ճսռՠ՜է ՠխ՝րջձ զկճհ` Գ՜ոբ՜ջզձ, տՠշձ` Սճխճկզձ ՠս 

իօջՠխ՝օջ զկճհ` պՠ՜շձ Կզջ՜ժճոզ ՠջժզսխ՜թ ՠս ՜ո-

պճս՜թ՜ոբջ տ՜սմզ, ՠս ճջ՟ճհ ձճջզձ՚ Սճստզ՜ոզձ ՠս ՜հէ 

՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ՜շճս կՠջլ՜սճջ՜ռ ՠս գձպ՜ձՠ՜ռ 

կՠջճռ ՜շի՜ո՜ջ՜ժ ժՠձ՟՜ձՠ՜ռ ՠս ձձնՠռՠէճռփ Ահէՠս 

ի՜հռՠկտ զ ծ՜ղ՜ժճխ՜ռ՟ հ՜հոկ ոՠխ՜ձճհ հճ՞ձօջբձ ՠս 

՜ըճջե՜ի՜կ ի՜ձ՟ՠջլՠէճհ հզղ՜պ՜ժՠէ ակՠա զ 

կ՜խդ՜ձո ճսխզխո ՠս զ յ՜պժ՜ձ՜սճջ ըձ՟ջճս՜թո ոՠշձ 

ոզջճչ զ կզպո ՝՜ջզո: Ոջճչ ՠս //(507՝) ՟ճստ ՠխզնզտ 

՞ջՠ՜է զ կ՜պՠ՜ձո ժՠձ՜ռ չՠջզձ ՟յջճսդՠ՜ձձ զ ե՜կ 

՜ջ՟՜ջ ՜պՠձզձ ՠս զ ոճոժ՜էզ հ՜սճսջձ. ՜կբձփ 

Դ՜ջլՠ՜է, ՜խ՜մՠկ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ՟, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ 

ոճսջ՝ կ՜պՠձզո զ ե՜կ՜ձ՜ժո-ե՜կ՜ձ՜ժո հզղՠէ աոպ՜-

ռճխ ՞ջճհո աչՠջճյ՞ջՠ՜է ա՜ձզկ՜ոպո ի՜ձ՟ՠջլ թձօխտո 

ձ՜ՠս աճսոճսռզմ ՜ջիՠոպզո ՠս ա՜կՠձ՜հձ թ՜ձօդո կՠջ 

ՠս աՠջ՜ըպ՜սճջ իզտճհո իճ՞ՠսճջ ՠս կ՜ջկձ՜սճջ աժՠձ-

՟՜ձզ ՠս աչ՜ըծ՜ձՠ՜էո ՜շ՜նզ ժՠձո՜՝ճսխը ՠս 

կղպ՜աբձ ոճսջ՝ յ՜պ՜ջ՜՞զձ ճսխզխ ոջպզս ՠս ՝՜ջզ 

կպրտ, ՠս ճջ ՜շ՜պձ բ զ պճսջո ՝՜ջզո Քջզոպճո 

Աոպճս՜թ, ՜շի՜ո՜ջ՜ժ ճխճջկՠոռզ հզղ՜պ՜ժՠէճհո ՠս 

լՠա հզղճխ՜ռ՟ ՠս կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էոպՠ՜ձ, ՠս ձկ՜յ 

վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձ. ՜կբձփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 2՜, 158՝, 407՝, 506՝ (՜ձգձդՠշ-

ձՠէզ)փ 
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(ի՜հ՜պ՜շ դճսջտՠջբձ) 

 ԺԸ—XVIII 

ԹԵՐԹ՚ 159. մ՞ջճս՜թ՚ 25՝, 159՜փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԺԷ×10 (Ա 7, Թ 
8, ԺԷ 4)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՞թՠջճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 19,6×14,5փ 
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 24փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜-
ա՜ջ՟ ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ, ճոժՠա՜ջ՟ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ ոպճս՜ջ՜-
դճսխդ, ՜ոպ՜շգ՚ թ՜խժ՜սճջ դճսխդ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. պՠխ-պՠխ ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջփ Կ՜ակզ 
ՠաջՠջգ` կ՜ղճս՜թ, դզժճսձտգ՚ յ՜պշճս՜թտճչ: 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 3՜—25՜ [Եջՠկզ՜ Քՠրկզսջծՠ՜ձ, 

Պ՜պկճսդզսձ Տզկրզ] 
՜. 3՜՝ Կբրջճսյ Տզկրձգձ ՞՜ջձպ՜մզ ղրէ 

կբտպճսյէբջզ դբտջ՜ջ ծբչ՜յգձ ՠ՜ագյ Տզկրբ Թբոբէէզ 
զպբջբտ չբ ճսկզպ չիջբջբտ, տզ բէյբդպբ յզջ դբջբզյզէբ 
րէ կջ՞՜պ՜ պրոպճսձզ ՜է՜ ժբէբոգձ տզ յճսջպբ 
չ՜՝պզ զպբէգկ — Պճս կբտդճսյ չէ՜իբ չ՜ոզէ 

րէպճստպբ/Տզկրձգձ ՞՜ջպ՜ղզ կբոջճսջ րէպճստպբ ... 

՝. 4՜-5՜ Պբձզկ զաբդէզ յջ՜պբջ ՜ազագկ / Սբձ՜հ 

չբ ոբէ՜կ ձզ՜ա ոճսձ՜ջգկ... 

՞. 5՜՝ Ս՜հջզ ՞՜հպբէզբ — Ֆբձբջպբպգջ 

կբտի՜ձէբջզ/ Հճսձտի՜ջ դ՜իդզ ոբհջ՜ձէբջզ... 

՟. 6՜՝ Օէ ժզսձէբջպբ Տզկրձգձ ՞՜ջպ՜ղգձպ՜ձ 

տՠ՜խգդ ժբէճսյ Տզկրհբ ՜խզկ ոզդբկէբջզէբտզձ զմզձ 
ժբէկբոզձ յզաբ ճսէ՜իբ չբ ը՜յ՜ձծզ րէճսյ 
՞՜էկգղոգձ դզսջտ բէզձպբ չբ յբծզդէբջ ժզդկբոզձ ՜ձ՜ 
— Պճս բոձ՜պբտզ ՞՜ջ՜հ բցէ՜՞պբ/ Տզկրձգձ յջ՜պբջզ 

ո՜տզձպզ րջպբ... 

ՠ. 6՝ Շրէ կբտդճսյզ ա՜հդբ վբջզղ՜ձ րէպզ Տզկր— 

Հ՜մ՜ձ րտճսդպզ Տզկր կբտդճգյզ / Էչխ՜ձ բհէբճսյ 

ծզժբջըճսձ րէպզ ... 

ա. 7՜՝ Պճս կբտդճսյզէբ րէ Տզկր ՠ՜պզժՠ՜ջ 

/Մ՜դէճսյգձբ ժզջճսյ պզպզ կճսծպբկ չ՜ջ... 

բ. 8՜՝ Տբջզկպզ պզձէբ ՠ՜ջ՜ձզ ոբց՜ / Պ՜յ՜ 

Տզկրձճսձ զսա՜ձբ յ՜՞՜... 

գ. 9՜-10՝ Գ՜հգ՞ծզ ' զէբ զդզց՜՞ զպճսյ/ Տբջոբձ 

յճս ժբծբ ի՜ագջ յճսէճսձճսյ ... 

դ. 11՝ Իտզձծզ ՜ազկ ըզէ՜դզէբ պրձ՜դպգէ՜ջ 

ղրէ տզէզո՜պբձ դ՜տզ յբժգձ ո՜ջ՜հգձ բպբտ չբ 
բտէզոՠ՜պբ զոպզց՜ձ զդպզէբջ Մ՜ջ՞՜ջզպզ տզ 
Սրցզ՜ ր՞ճսձպզ րէ Տզկր ՜շձ՜սճսջզէբ չբ ա՜հբդ 
ղ՜աէգտ րէպզ — Իտզձծզ ՜է՜հ բջտՠ՜ձզ ղ՜ի՜ձ / 

Ճբկզբդ ՜ազկ յզջպբկ պզջզղը՜ձ... 

ե. 12՝—4՝ Աձ՜ոզ ո՜յ՜ի րէպճստպբ ՞գագձ 

յճսէկ՜հճսյ չբ ո՜մգձ ժՠրջճսյ ' տզ բտբոկզղ չբ 
բոյ՜յէբջզ պ՜խգձգտ ցզա՜ի զպճսյ ՞րձղճսէբջգձբ 
՜ջպճսի՜է զպճսյ վ՜ղ՜հբ ի՜ո՜ո յ՜ղզհէբ չբ 
յրոպ՜ձծզ յ՜ղզհէբ ՜ջ՜ձգէկ՜ոզ — Գգագձ ՜ձ՜ոզ 

ո՜յ՜իգձ ՞ճսէ՞ճսյ / Գգա ՠ՜դ՜խգձպբ ՞գա 

յճսէկ՜հճսյ ... 

ե՜. 14՝-5՝ Րճսկզ՜ձ աճսջՠց՜էբջգձ յբոդբէբջզ 

տզ կբպիզպբջէբջ ՜շձ՜սճսպգձ չբ կջ՞՜պ՜ձգձ 
՜կբէէբջգձզ — Պբիբհ մգցգպ կ՜՞ճսէ րէկճսղ / Պրէ 

՜շձ՜սճսպ բհէզժ զդկգղ... 

ե՝. 16՜՝ Նբպբկ յճսէկ՜պզէբջ Իոպ՜կյրէպբ ճսմ 

պրջդ յրոպ՜ձծզ ' զէբ վ՜հէբջգձբ պճսղճսյ չբ յրղ 



 

պրձպզէբջ— Պճս ՞՜աբէէբջ ' տզ ր՞ճսձպզպզ / Օէ ՞՜ակզ 

մգցգպբ ժզսծ ժբէգմզպզ ... 

ե՞. 16՝-8՜ Ռճսկզ՜ձ աճսջ՜ցբէբպզ մգցճսպէբջզ 

ժբրջպճստպբ կ՜ոը՜ջբ զպճսյ ՠէջէ՜ջէբջզպզ դճստզ 
բչէբջպբ յբձպ րէ՜ձ ձ՜աբձզ ՞գաէբջ վբձծբմբէբջպբձ 
պ՜ղջբ ճսղ՜ձճսյ ձրտպբ չզջզջէբջ ղրէ զյջ՜ձզէբջբ — 

Պճս ժբէպգձզձ չ՜՞գոզձբ / Աղճսյ պ՜ըզ պ՜ոպ՜ձ 

րէպզ... 

ե՟. 18՜—20՜ Մջ՞՜պ՜ ՜ձ՜ոգձգձ 

՜նջ՜յբէբջզ ժբէճսյ դ՜ազկ զպբջէբջզպզ ' տզ ձզմզձ 
րխջ՜պգջպգձ ՜շձ՜սճսպգ բչզձբ ' տզ ՜էճսյ ՞գագձզ 
՞՜մպզ ցզջ՜տ ցզջ՜ս՜ձղբ ՜խէ՜ջ ՜ձ՜ոգ 
ի՜՞ջ՜յբէբջ պ՜ըզ կ՜դբկ ' զպճսյ րհձ՜ջէբջ  — 

Յգշէ՜ջբջպզ կճսպ՜կ յճս յՠոդբէբջզ / Իոպզէ՜ի ճսխջբ 

ճսպճսկգձ ՞աէբջզ ... 

եՠ. 20՜—1՝ Շրէ ՜շձ՜սճսպ՜ ո՜ձտզ րջզձբժզէբ 

որհէբջ ՞գագձ ՜ձ՜ոզ զէբձէբջբտ — Չբչգջպզ որէբջգձ 

կճստբջբջ ' պզէզ / Աշձ՜սճսջբ ՞՜ջղճս յճսձզ որհէբջպզ 

... 

եա. 22՜—5՜ Ա՞ջ՜յբէբջզ պզջէբջ ցբհպբոզապգջ 

կ՜դբկգձ բպջբձբ ' բ ժբրձպճսջպզէբջ ' տզ ըճսձտՠ՜ջբ 
՜ջաճսի՜է չզջպգձզ չբ դճսծ՜ջէբջզ բպջբձբբ զիո՜ջ 
զպճսյ ՜շձ՜սճսպզ չբ ՞գազ դ՜էբյ զպճսյ ՜ձէբջպբձ 
վ՜պզղ՜ի ՞՜հկբ՞՜կբ ո՜էճսյ տզ կճսջ՜ց՜ րէ՜էբմ, 
չբ ղ՜իզպ յճսէկ՜պգտէբջ գձպբ մգցճսպէբջ ՞ճչճսէճսյ 
դ՜ղջբ ղրղ ՞գագձ ՜ձ՜ոզզէբձ չբ ՞գագձ ՜ձ՜ոզ 
՜ծգէգխզէբ կճսջպ րէ՜ Էպզջձբպբ — Պճս ցզա՜ձ 

պճզտբձկբա ցզա՜ձզ ՜ջդճսջ/ Ֆՠջի՜պ րէպճսջբձ 

չբեՠ՜էբջ ՜հ պզջէբջ ... 

Բ. 26՜—78՜ [Սզջ՜չբյ Փ՜ջբազ ՠս Վբձ՜հզ] 

՜. 26՜—8՝ Պճս'պջ է՜դզց իբտՠ՜հբ Ֆ՜ջրո 

զժզպգձ չբ Վբձ՜ ը՜ձճսկգձ — Ֆջ՜ձռ՜ վ՜պզղ՜իգձ 

կբկէբտբդգձպբ/ Ժ՜կզ Գ՜ջէր ՞գջ՜է ծճսէճսո բդպճստպբ 

... 

՝. 29՜—31՝ Վբձ՜ ՟բկձ՜տ րէպճսխզ զմճսձ 

յ՜յ՜ոզ ծբձժ վբհպ՜ զպճսյ ' տզ ՞գագձգձ ժՠրհձզ 
բժէՠձբ չՠ ց՜ջզո բղզզէբ րձ՜ չ՜ջկ՜ոզ — Տճսէցզ 

Վբձ՜հզ որհէպբպզ յզջ ժզսձ / Իղդբ ոբձգձ զմգձ զպբկ 

յզջ րհճսձ ... 

՞. 32՜—7՝ Ֆջ՜ձռ՜ ղ՜իզ ՜մզկ ծբձժ բդպզջճսյ 

յճս ճսմ ՞գաէբջգձ բծէգձպբձ տզ խ՜չխ՜ կբձ րէճսձբ չբ 
յճս ՞գաէբջպբձ ժզսազպբ ըզէ՜դէբջ ժբէճսյ րէ ՜էզ 
կբհճսձբ յրհ՜էզ ոգջգտէբջզէբ պզտճսյ չբ Ֆ՜ջզո 
րջպչ՜ջպզէբ ՜ձպբ չ՜ջճսյ ծբձժ զդկՠոզ չբ րէ 
ա՜ցբջ ըզէ՜դէբջզ ՜էկ՜ոզ — Ֆջ՜ձռճս վ՜պզղ՜իզ ' 

տզ պճսհպզ ՜իչ՜էզ / Էհ՜ ղՠհ պբժզէպգջ յճս 

ը՜է՞պբպզջ .. 

՟. 38՜—41՝ Աձ՜ոզ յ՜յ՜ոզ կբատզսպ 

Ֆ՜ջզոգձ/ Օջպ չ՜ջպզ մ՜խգջճսյ ' պզջէբջ ՜իտզոբձ ... 

ՠ. 42՜—4՜ Վբձ՜ Ֆ՜ջզոզ ժբրջկբտ ծբիպզպջ 

Սրջճսջ տզ բժէբձբծբտ ՠՠջզ ՞՜ձպբպջ ... 

ա. 44՝—8՜ Վբձ՜ ժՠրջպզ տզ ըբջ՜յբ չ՜ջգջ / 

Մճսղբջբցգձ ի՜պպզ դ՜իոզէ րէկ՜հբ... 

բ. 48՜—51՜ Վբձ՜ ' պ՜ ՠրէգձ ՜խգագձ ժՠրջճսյ / 

Նբմբ ՞գհկբդէզ ծբչ՜իզջ ՜էճսյ... 

գ. 51՝—4՜ Տճսէցզպգջ պզչ՜ձ բդպզ ոգջ՜ձբ / 

Կբդգջճսյ ո՜յբէզ րէ ջճսիյ՜ձզէբ ... 

դ. 54՜—8՝ Ֆ՜ջզո րէ ժզծբպբ ոճսհզտզ ժբմճսյ / 

Ֆջ՜ձռ՜ ոգձգջգձզ ՜ջպգձբ ՜էճսյ... 

ե. 54՜—64՜ Տճսէցզ ոճսէդ՜ձզ զէբ Թբջտզկ 

բդպզէբջ / Վբձ՜հզ բչբջկբտ կճսջ՜պ բդպզէբջ ... 

ե՜. 64՜—6՜ Գ՜ջէր'ձ՜կ Ֆջ՜ձռ՜ ղ՜իզ րէ 

կբատզսջ / Նբմբ չճսա՜ջբոգձ ծբկ բդպզ կ՜կճսջ ... 

ե՝. 66՜—78՜ Ֆ՜ջզո Վբձ՜ձգձ որձ կՠտդճսյգձզ 

— Կբրջճսյ ժբրաճսձտ ՞րջ ՜խէ՜ջզպզ / Աձճսյ յ՜ղգձբ 

ժբէբձ ը՜էէբջզ ... Պճս ձ՜՞էզ ճսղ՜՞գձ ճսղ՜՞ մ՜խգկպբ / 

Մբհէզ դբջծճսկբբ տբձձբ դճսջտծբբ / Զզհ՜պ բձց՜ պբչ՜ 

յճսէկբտ ոբչպ՜հբ / Լ՜տզձ րկջզ դբկՠ՜ ձ՜ցզէբ ժբմպզ: 

Գ. 78՜—157՝ [Պ՜պկճսդզսձ Է զկ՜ոպ՜ոզջ՜ռ] 

Հ՜ա՜ տզդ՜յ դբկոզէ՜դզ Քրձռզՠ՜ ՞ջ՜էգձ չբ 
բչէ՜պզ Փբրժէզբձգձ (= Դզճժխբպզ՜ձճո) չբ ՠբպզ 
զէզկ ո՜իզյզձգձ— Մՠկէբտՠդզ Ֆգջբձժզոպ՜ձ՝ 

ո՜տզձ ճսջճսկ՜ ղՠիջզճպ՜ձ զոկզ Մրարէճո 

Չ՜ո՜ջզ՜ձ ... չբ որկ՜դ պրղբձզսվ էբժբձ ՠգյջգտ 

ժբդզջպզէբջ ՠջհտ՜ձկ՜ա զմզսձ, ճէգյ վբպբջզ էբժբձ 

ՠգյդգխզ /// (ղ՜ջ. մզտ., պՠո կզ՜սճջզո իձ՜պզյ 

իջ՜պ. Կ. Պճէզո, դչ. ՜ձհ՜հպ): 

Տ՜ջ՝ՠջ ՞ջմճսդՠ՜կ՝ ՜ձ՞ջՠէ բնզ չջ՜ 48՝՚ «Գզջտ 

ՠրդձ զկ՜ոպ՜ոզջ՜ռ. վ՜շ դզսջբզ»: 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՝ «Եղզէ. զկ՜՚ զկ ոզջՠէզ», «՞զջմո 

վճջլՠռզ»: 2՝ «Գջզմո ոճսջ, դ՜ձ՜տո կճսջ / Զճջ զձմ 

՞ջՠկ ՟ճս ա՜հձ էճսջ»: «Գջզմո վճջլՠռզ, դճսջգ ճսխ-

խՠռզ»: «Իկ՜ոպճսձձ զկ՜ձ՜հ ՠս ՜ձզկ՜ոպձ ա՜ջ-

կ՜ձ՜հ, ՠդբ իգկճսպ ՠո պճս ՞ջճռ»: «Եո ՠկ զկ՜է ՠս 

ժճսջճսդՠ՜կ՝»: «Կՠրդսջ պբպզկ յճսձճս յզազ՜ձբհբ»: 

2՜ «Եղզէ ՠ՜տճսդ զպզ»: Աջ՜՝՜պ՜շ ՞ջճսդզսձ, 

ա՜ձ՜ա՜ձ պ՜շՠջ: 158՝ Տբ ՠկպս պզձէբջ ՠ՜ջ՜ձզ 

ոՠց՜ / Պ՜յ Տզկճձճսձ զսխճսձբ ՜ջ՜տ՜ / Էդպճսպծբ 

որաճսձ ՠսաճսձբ: 

1457 
Լ Ո Ւ Դ Ո Վ Ի Կ Ո Ս  Փ Ա Ր Ի Զ Ե Ց Ի  

Ո Ւ Ղ  Ե Ւ  Ծ Ո Ւ Ծ  Ա Ս Տ Ո Ւ Ա Ծ Ա Բ Ա Ն Ո Ւ Թ Ե Ա Ն  
Պջճսո՜ժՠջպ ՌՃՂԷ — 1748 

ԳՐԻՉ, ՍՏԱՑՈՂ՚ Ոի՜ձբո ՠջբռ Նճսոձզ՜ռզփ  



 

ԹԵՐԹ՚ 331. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—4՜, 5՝, 328՜—31՝փ ՊՐԱԿ՚ 
3×1+Ա—ԻԷ×12(Ա 11, ԻԷ 14)+3×1փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, էճսո՜՞թՠջճչ ՠս 
էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 20,5×15,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ 
ԳԻՐ` ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 27փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, 
կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդփ  

 
ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճսձ՜վճըճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 5՜—327՝ Գզջտ, ճջ ժճմզ Ոսխ ՠս թճսթ ՜ոպճս՜-

թ՜՝՜ձճսդՠ՜ձ, ղ՜ջ՜՟ջՠռՠ՜է զ Լճս՟ճչզժճո ՜ո-
պճս՜թ՜՝՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպբ Փ՜ջզաՠռսճհ, գոպ ո՜ի-
կ՜ձ՜՟ջճսդՠ՜ձ ՜ոպճս՜թ՜ղճսձմ ՞ջճռ ՠս ոջ՝՜ա՜ձ 
եճխճչճռ ձ՜ՠս ի՜ծճհզռ ի՜ջռ ՠս չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ 
՜ջպ՜ի՜հպՠռՠ՜էփ Թ՜ջ՞կ՜ձՠռՠ՜է զ է՜դզձ՜ժ՜ձբ 
էՠաճսբ զ ի՜հժ՜ժ՜ձ ՝՜ջ՝՜շ զ Պՠպջճոբ չ՜ջ-
՟՜յՠպբ Թզցէզաՠռսճհ, ըձ՟ջ՜ձօտ ՠս թ՜ըզստ Յ՜ջճս-

դզսձ հճ՞ձ՜հ՜ջ՞ չ՜ջ՟՜յՠպբ ՠս ՞ՠջ՜կՠթ՜ջ ՠյզո-
ժճյճոբ Կճոպ՜ձ՟ձճսյօէոՠռսճհփ Ես հ՜հոկզժ յ՜ջճս-

ձ՜ժզձ ի՜կ՜հձտ ՜հձտ, ճջտ ՜շ ոջ՝՜աձճսդզսձո ՠս ՜շ 
՝՜ջո կ՜ջ՟ժ՜ձ յ՜պժ՜ձզձփ Ի Վՠձՠպզժ տ՜խ՜տզ, 
հ՜կզ Տՠ՜շձ 1726 ՠս իճժպՠկ՝ՠջզ 24, կՠթ՜սճջ՜ռ 
՜ժձ՜ջժճսդՠ՜կ՝փ Յ՜հոկզժ ձղ՜ձճն ՟ձզձ չժ՜հճս-
դզսձտ ՜ոպճս՜թ՜ղճսձմ ՞ջճռ ՠս չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռո 
՞ջՠռ՜ս 

— 6՜—7՜ Աշ՜ն՜՝՜ձճսդզսձ — Զժձզ ՝՜ռ՜հ՜-

պՠէճհ հ՜շ՜նզձ կ՜ոզձ ՞ճջթ՜շճսդՠ՜ձո ... 

1. 7՝—8՜ Ըձլՠշճս՜թ Աշ՜նզձ. Յ՜խ՜՞ո 

ոջ՝՜աձճսդՠ՜ձռ — Զճջ Աոպճս՜թ ՠջ՝ՠկձ ըօոպ՜ռՠ՜է 

բջ ... 

՜. 8՜—22՜ Գէճսը Աշ՜նզձ. Յ՜խ՜՞ո ոջ՝՜ա-

ձճսդՠ՜ձ. (յջ՜ժ Ա—Ը) — Աջ՟, թ՜ձզջ գձդՠջռօխ 

՝՜շո ՜հո ոջ՝՜աձճսդզսձ ... 

՝. 22՝—34՜ Գէճսը Եջժջճջ՟. Յ՜խ՜՞ո կժջպճս-

դՠ՜ձ (յջ՜ժ Ա—Է) — Աձճսձձ կժջպճսդզսձ ձղ՜ձ՜ժբ 

աէճս՜ռճսկձ ... 

՞. 34՜—40՜ Գէճսը Եջջճջ՟. Յ՜խ՜՞ո ոջ՝՜ա-

ձճսդՠ՜ձ ի՜ոպճսդՠ՜ձ, ճջ բ Դջճղկձ (յջ՜ժ՚ Ա—Ե) 
— Աձճս՜կ՝ ՟ջճղկզ զկ՜ձզ ՜ջ՜ջճխճսդզսձ ՜հձ ... 

՟. 40՜—84՜ Գէճսը Չճջջճջ՟. Յ՜խ՜՞ո ոջ՝՜ա-

ձճսդՠ՜ձ ի՜խճջ՟ճսդՠ՜ձ ...(յջ՜ժ Ա—ԺԱ) — 

Ոջճչիՠպՠս հ՜հոկզժ ոջ՝՜ա՜ձ՜՞ճսձՠխճսկ ոջ՝՜աձճս-

դՠ՜ձո ... 
ՠ. 84՝—135՜ Գէճսը Հզձ՞ՠջճջ՟. Յ՜խ՜՞ո 

՜յ՜ղը՜ջճսդՠ՜ձ (յջ՜ժ Ա—ԻԵ) ... — Աձճսձձ ՜-
յ՜ղը՜ջճսդՠ՜ձ ՠջժճս ժՠջյեձ ՜շձ՜ձզ ՜ո-

պճս՜թ՜՝՜ձզռ ... — 127՝—35՜ Շ՜ջ՜ժճռճսկ. Յ՜-

խ՜՞ո ձՠջճխճսդՠ՜ձ ՠս տ՜ս՜ջ՜ձզձ — Ք՜ձազ 

՜ո՜ռ՜տ զ չՠջճհ, դբ ըճոպճչ՜ձ՜ի՜հջձ ժ՜ջբ դճսէ՜-

ռճսռ՜ձՠէ ըճոպճչ՜ձճսդզսձո ... 

ա. 135՜—40՝ Գէճսը Վՠռՠջճջ՟. Յ՜խ՜՞ո 

ոջ՝՜ա՜ձճսդՠ՜ձ չՠջնձճհ օթկ՜ձ (յջ՜ժ Ա—Դ) — 

Աձճս՜կ՝ չՠջնձճհ րթկ՜ձ զկ՜ձզ րթճսկձ օջիձՠռՠ՜է 

լզդճհ ... 

բ. 140՝—51՝ Գէճսը Երդձՠջճջ՟. Յ՜խ՜՞ո 

ոջ՝՜աձճսդՠ՜ձ ժ՜ջ՞զ (յջ՜ժ Ա—Ե) — Աձճսձձ 

ժ՜ջ՞զ, ճջ գոպզձտՠ՜ձ ճսձզ ... 

գ. 151՝—62՝ Գէճսը Ոսդՠջճջ՟. Յ՜խ՜՞ո 

ոջ՝՜աձճսդՠ՜ձ յո՜ժզձ (յջ՜ժ Ա—Զ) — Աձճս՜կ՝ 

յո՜ժզ զկ՜ռՠ՜է էզձզ օջզձ՜սճջ էթ՜ժռճսդզսձ ... 

2. 163՝—3՜ Եջժջճջ՟ գձլՠշճս՜թ Յ՜խ՜՞ո ՜շզռ 

կ՜ջ՟ժ՜հձճռ, ճջտ գոպ ՜ոպճս՜թ՜հձճհ րջզձզ ժ՜ձճ-
ձզ ՠձ ճսխխՠէզտ — Աջ՟, տ՜ձազ ՜խ՝զսջձ ՠջժձ՜հձճռ 

ղձճջի՜ռձ ... 

՜. 164՜—74՝ Գէճսը Աշ՜նձՠջճջ՟. Յ՜խ՜՞ո 

՞ճջթճռ կ՜ջ՟ժ՜հձճռ ոՠշրջբձ (յջ՜ժ Ա—Ե) — Աջ՟, 

գոպ չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ՜ձ ոջ՝ճհձ Թճչկ՜հզ ... 

՝. 174՝—85՝ [Գէճսը Եջժջճջ՟.] Յ՜խ՜՞ո կՠխ՜ռ 

— Աշ՜նզ ՜ջժՠռՠ՜է ըձ՟զջո ճմ բ զկ՜ձ՜էզ ... 

՞. 185՝—217՜ [Գէճսը Եջջճջ՟.] Յ՜խ՜՞ո րջզ-

ձ՜ռ — Աջ՟, տ՜ձազ ՜ո՜ռ՜ս, դբ. Մՠխտձ ճմ ՜հէ զձմ ... 

՟. 217՝—85՜ [Գէճսը Չճջջճջ՟.] Յ՜խ՜՞ո ոզջճհ 

ճսըպզ (յջ՜ժ Ա—ԺԱ)— Թբ ճջտ ՠձ ձժ՜պՠէզտ ղճսջն 

ճսըպզս ...  

ՠ. 285՜—90՜ Գէճսը Հզձ՞ՠջճջ՟. Յ՜խ՜՞ո իջ՜-

կ՜ձզձ ՠժՠխՠռսճհ (յջ՜ժ Ա—Գ) ... — Հջ՜կ՜ձտձ 

ՠժՠխՠռսճհ ի՜ո՜ջ՜ժ՜՝՜ջ իզձ՞ ի՜կ՜ջզձ ... 

ա. 290՜—301՝ Գէճսը Վՠռՠջճջ՟. Յ՜խ՜՞ո պճս-

ե՜ձ՜ռ ՠժՠխՠռ՜ժ՜ձ՜ռ ՠս ժ՜ջ՞՜՝՜ձճսդՠ՜ձ 
(յջ՜ժ Ա—Է) — Աձճսձձ պճսե՜ձ՜ռ զջ՜ս՜կ՝ իշր-

կ՜հՠռսճռ ՠխՠս ... 

բ. 301՝—4՝ [Գէճսը Երդձՠջճջ՟.] Յ՜խ՜՞ո ժ՜-

ձօձ՜՝՜ջլճսդՠ՜ձ. Կ՜ձճձ՜՝՜ջլճսդզսձ ճմ բ պճս-

ե՜ձ, ՜հէ՚ ժ՜ձրձ՜սճջ ՜ջ՞ՠէճսկձ ... ի՜կ՜շրպ՜՝՜ջ 
կՠժձՠոռճստ ... — Պ՜ժ՜ո՜սճջճսդզսձ հճջճռ թձ՜ձզ 

ժ՜ձճձ՜՝՜ջլճսդզսձ ... 

գ. 304՝—27՝ [Գէճսը Ոսդձՠջճջ՟]. Աշ՜ժռճսդզսձ. 

Յ՜խ՜՞ո ժխՠջզժճո՜ժ՜ձ՜ռ ՞ճջթճռ ՠս ՠժՠխՠ-
ռ՜ժ՜ձզ ոջփ՜ա՜ձ՜յՠպճսդՠ՜ձ ՠս ժջդճսդՠ՜ձ — 

Ծ՜ձզջ գձդՠջռճխ, ազ ՜ոպ ՜ձճսձ ժխՠջզժճոզ ճմ զկ՜ձզ 

... աճջ ըճոպ՜ռ՜ջ ոջ՝ճռ տճռ, ճջտ ՜հեկ ՠձ զ 

հ՜ջտ՜հճսդՠ՜ձ. ՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

4՜ Յզղ՜պ՜ժ բ Ոսխ ՠս թճսթ ՜ոպճս՜թ՜-

՝՜ձճսդՠ՜ձ ՞զջտո Նճսոձզ՜ռզ Յ՜ջճսդզսձզ, ճջ՟զ պբջ 

Ոի՜ձեոզո, ճջ հզղ՜պ՜ժ խջժՠռզ Գճխտձՠ՜ռ ՞՜ս՜շըձ 

զ Սճսջ՝ Թրկ՜հճս ՜շ՜տՠէճս չ՜ձտձ, հզղ՜պ՜ժ զկ 

թձճխ՜ռ ՠս ճջ ճտ գ[ձդՠշ]ձճս ՜ոբ կեժ Հ՜հջ կՠխ՜հձ ՠս 

զսջՠ՜ձտ հզղՠ՜է էզձզ զ Տՠ՜շձբ. ՜կբձփ 

327՝ Աս՜ջպՠռ՜ս Ոսխ ՠս թճսթ ՜ոպճս՜թ՜՝՜-

ձճսդՠ՜ձ ՞զջտո, լՠշ՜կ՝ Ոի՜ձբո զջզռճսբ ՜ձչ՜ջե, ճջ 



 

բ ՠջժջբձ Աջՠսՠէՠ՜ձ, զ ՞՜ս՜շբձ Գճխտձՠ՜ռ զ դՠկբձ 

Սջ՝ճհձ Թճսկ՜հճս ՜շ՜տՠէճհձ, զ ՞ՠխնձ, ճջ ժճմզ Նճսո-

ձզո, Յ՜ջճսդզսձզ ճջ՟զ ժճմՠռՠ՜էփ Ես ՟ճստ գձդՠջռճխտ 

ի՜յջտ ՠս ՠխ՝՜յջտ ՠս ճջ զ լՠշո ՜շՠ՜է զ ե՜կ գձ-

դՠջռկ՜ձ ՜ջե՜ձ ՜շձբտ ապբջճսձ՜ժ՜ձձ էզճչ ոջպզս 

աԱոպճս՜թ ճխճջկզձ ՜ոՠէ. ձ՜ ՠսո Աոպճս՜թ ճխճջկՠո-

ռզ լՠա, զ կզսո ՜ձ՞՜կ ՞՜էոպՠ՜ձձ զսջճսկ. ՜կբձ: Ի 

դճս՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ ՌՃՂԷ (1748)—զձ, զ վՠպջվ՜ջզ 

պ՜ոձ, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թձզձ, ճջ զ 

Պջճսոժՠջպզփ 

4՝ Յզղ՜պ՜ժ բ Ոսխ ՠս թճսթ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձճս-

դՠ՜ձ ՞զջտո Նճսոձզ՜ռզ Յ՜ջճսդզսձ ճջ՟զ պբջ Ոի՜-

ձբոզո, ճջ հզղ՜պ՜ժ խջժՠռզ Գճխտձՠ՜ռ ՞՜ս՜շձ զ 

Սճսջ՝ Թրկ՜հճս ՜շ՜տՠէճս չ՜ձտձ, հզղ՜պ՜ժ զկ թձճ-

խ՜ռ ՠս ճջ ճտ գձդՠշձճս, ՜ոբ կեժ Հ՜հջ կՠխ՜հձ, ՠս 

զձտձ հզղՠ՜է էզձզ զ Տՠ՜շձբ. ՜կբձփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ Պ՜իյ՜ձ՜ժ (ԺԷ ՟.) Ա՜՚ Յզոճսոզ 

թ՜շ՜ Մ՜ձճսՠէ չ՜ջ՟՜յՠպփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 327՝ (Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո ի՜հ՜պ՜շ 

դճսջտՠջբձ) Կբէ ժզպկբ յ՜ջզ ժ՜կ ոբձ ՜չպբպոզձփ 
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ԳՐԻՉ, ՍՏԱՑՈՂ՚ Յճչի՜ձձբո չջ՟. Ղ՜աչզձռզփ 
ԹԵՐԹ՚ 348. մ՞ջճս՜թ՚ 297՝—8՜, 347՜—8՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—

ԻԹ×12փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, էճսո՜՞թՠջճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 19×14փ 
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 23փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜-
ա՜ջ՟, ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ղՠջպ՜ա՜ջ՟ 
ժպ՜ս, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 2+2, կ՜՞՜խ՜դփ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ա՜ձ՜ա՜ձ ՞թՠջ, ՞ջ՜՟՜ղպգ դՠդՠս՜ժզ 
՞ճսձ՜վճըճս՜թփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ` կ՜ղճս՜թ, տՠջթճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 2՜—183՜ [Ա՞՜դ՜ձ՞ՠխ՜հ Պ՜պկճսդզսձ 

Հ՜հճռ] 
— 2՜—3՝ [Յ՜շ՜ն՜՝՜ձ Ա՞՜դ՜ձ՞ՠխՠ՜հ 

յ՜պկճսդՠ՜ձ] — Իխլտ ՝՜խլ՜ռՠ՜էտ ռ՜ձժ՜էՠ՜ռձ ... 

՜. 4՜—31՜ Պ՜պկճսդզսձ հ՜խ՜՞ո թձձ՟ՠ՜ձ ՠս 

ոձձ՟ՠ՜ձ ՠս չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ՜ձ ոջ՝ճհձ Գջզ՞ճջզ կՠ-
ջճհ Լճսո՜սճջմզձ հԱ՞՜դ՜ձ՞ՠխճոբ — Ըձ՟ ձճս՜աՠէ 

ե՜կ՜ձ՜ժ՜ռ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձ Պ՜ջդՠս՜ռ ... 

՝. 31՜—56՝ Յ՜խ՜՞ո ՞՜էոպՠ՜ձ ոջ՝ճռ Հշզվ-

ոզկՠ՜ռձ ՠս ձ՜ի՜պ՜ժճսդՠ՜ձռ ձճռզձ — Ես ՠխՠս 

գձ՟ ՜հձ ե՜կ՜ձ՜ժո ... 

՞. 56՝—151՜ Յ՜խ՜՞ո տ՜ջճաճսդՠ՜ձ ՠս չ՜ջ-

՟՜յՠպճսդՠ՜ձ ոջ՝ճհձ Գջզ՞ճջզ Լճսո՜սճջմզձ, 
՟զս՜՝՜ը շ՜կզձ — Աոպճս՜թ, ճջ ձ՜ կզ՜հձ 

զձտձճսդՠ՜կ՝ ... 

՟. 151՝—83՜ Յ՜խ՜՞ո պՠոէՠ՜ձ ոջ՝ճհձ Գջզ՞ճ-

ջզ կՠջճհ Լճսո՜սճմզձ ազնճսկձ Մզ՜թձզձ զ Վ՜խ՜ջղ՜-
յ՜պ տ՜խ՜տզ — Աջ՟, ՠժ՜հտ ՠխ՝՜ջտ աօ՞ճսպձ չ՜ոձ 

ի՜ո՜ջ՜ժ՜ռձ ... հ՜սզպՠ՜ձ.  

Տՠ'ո պյ. Տվխզո, 1909, Զ: 

Բ. 183՝—93՝ Թճսխդ ոզջճհ ՠս կզ՜՝՜ձճսդՠ՜ձ 

Մՠթզ ժ՜հոՠջձ Կճոպ՜ձ՟զ՜ձճոզ ՠս ոճսջ՝ յ՜յճհձ 
Սՠխ՝ՠոպջճոզ ՠս Տջ՟՜պ՜հ Հ՜հճռ ՜ջտ՜հզ ՠս ոճսջ՝ 
Լճսո՜սճջմզ Գջզ՞ճջզ — Կ՜կրտ ՠս ժ՜ջճխճսդՠ՜կ՝ 

ի՜կ՜՞ճհ Սճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ... 

Գ. 193՝—228՝ Յ՜խ՜՞ո ա՜ջկզռ ոջ՝ճհձ 

Գջզ՞ճջզ ՠս պՠոզէ ոջ՝ճհձ Նՠջոբոզ ՠս ՝ճչ՜ձ՟՜ժ 
՜ա՞զձ Մ՜կզժճձբզռ կզձմՠս ռոճսջ՝ձ Վ՜ջ՟՜ձ ՠս 
կզձմՠս ռՠէո ՜ջզ՜ժ՜ձ ՜ա՞զձ իշճկ՜հՠռսճռ, ճջ 
զ՝ջՠս ա՜ջՠ՞՜ժձ ՠս էճհո ՠս վջժճսդզսձ թ՜՞ՠռ՜ձ 
պզՠաՠջ՜ռ, [՜ջ՜ջՠ՜է Մՠոջճյ՜հ ՠջզռճսբ Վ՜հճռ-
լճջՠռսճհ] 

՜. 193՝—6՝ [Յ՜խ՜՞ո ա՜ջկզռ Գջզ՞ճջզ Լճսո՜-

սճջմզ] — Ոսդՠսպ՜ո՜ձՠջճջ՟զ ՜կզձ Մՠթզձ Տջ՟՜պ՜հ 

դ՜՞՜սճջզձ Հ՜հճռ ... 

՝. 196՝—200՝ Յ՜խ՜՞ո լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ ոջ՝ճհձ 

Նՠջոբոզ զ Կՠո՜ջզ՜ զ ոջ՝ճհձ Եսոՠփզ՜հ Մՠթ ՠս 

ոտ՜ձմՠէզ պՠոէՠ՜կ՝ — Իոժ ՝շձճսդՠ՜կ՝ հ՜շ՜ն 

՜թՠ՜է աոճսջ՝ձ Նՠջոբո... 

՞. 200՝—15՝ Բ՜հռ ՜ո՜ռզռ, դբ. Է՛ջ ՜խ՜՞՜ս 

՜շձճսզձ ի՜հտ լՠշձ՜՟ջճսդզսձ զ Կՠո՜ջզ՜հ — Յճջ-

ե՜կ չզծ՜ժՠռ՜ս ՜ղը՜ջիո Հ՜հճռ ոճսջ՝ ՜շ՜տՠէճհձ 

Թ՜՟բճոզ ... 

՟. 215՝—28՝ Տՠոզէ ոճսջ՝ ի՜հջ՜յՠպզձ Նՠջ-
ոբոզ, աճջ ՠպՠո հ՜խ՜՞ո ՜ա՞զձ ձՠպճխ՜ռ պզջՠէճհ 
՜կՠձ՜հձ ՜ղը՜ջիզ ՠս հ՜նճխՠէճհձ ձճռ՜ կզձմՠս զո-
յ՜շ — Ի՝ջՠս ՜ջ՝ճհռ Պ՜յ ՜ջտ՜հ ա՝՜ե՜ժ կ՜իճս ...  

Դ. 299՜—45՝ Պ՜պկճսդզսձ ոջ՝ճհձ Ս՜ի՜ժ՜հ. 

(զ ոպճջզձ էճսո՜ձռո) Յ՜խ՜՞ո հ՜շ՜ն՜՝՜ձ 
պՠոէՠ՜ձ ոջ՝ճհձ Ս՜ի՜ժ՜հ Պ՜ջդՠսզ Հ՜հճռ ժ՜դճ-
խզժճոզ, աճջ ՠռճհռ ձկ՜ Բ՜ջլջՠ՜էձ ՜ձ՝՜ս կ՜ջ՟՜-
ոզջճսդՠ՜կ՝ զսջճչ 

՜. 229՜—36՝ [Պ՜պկճսդզսձ ոջ՝ճհձ Ս՜ի՜ժ՜հ] 

— Ես հՠպ կ՜իճս՜ձձ Յ՜աժՠջպզ, ճջ՟սճհ Շ՜յիճհ դ՜-

՞՜սճջզձ Պ՜ջոզռ ... 

՝. 237՜՝ Տՠոզէ Ս՜ի՜ժ՜հ Պ՜ջդՠսզ — Աջ՟, 

ճսձժձ՟զջ էՠջճստ զձլ կպ՜՟զսջճսդՠ՜կ՝ ՜կՠձ՜հձ ՝՜ա-

կճսդզսձ ... 

՞. 237՝—9՝ Տՠոզէ կ՜ջ՞՜ջբճսդզսձ ոջ՝ճհձ Ս՜-

ի՜ժ՜հ Պ՜ջդՠսզ Հ՜հճռ ի՜հջ՜յՠպզ, աճջ ՠպՠո հԱհ-
ջ՜ջ՜պ ՞՜ս՜շզ, զ Վ՜խ՜ջղ՜յ՜պ տ՜խ՜տզփ Յճջ-



 

ե՜կ ձոպբջ զ ոճսջ՝ հՠժՠխՠռսճնձ զ չՠջ՜ ՝ՠկ՝զձ 
կՠջլ ՜շ ոՠխ՜ձձ Աոպճսթճհ զ Սճսջ՝ Կ՜դճսխզժբզձփ 
Աջ՟, ՞ջՠռ՜տ ապՠոզէ, ճջ ՠձ ՝՜ձտ Հրջ ՠս Յզոճսոզ 
Աոպճսթճհ ՠս Հճ՞ճհձ Սջ՝ճհձ — Ես ՜ի՜, հ՜ձժ՜ջթ՜ժզ 

՝՜ռ՜ս ի՜ոպ՜պճսդզսձ հՠջժձզռ ... 

՟. 229՝—44՜ Մՠժձճսդզսձ պՠոէՠ՜ձ ոջ՝ճհձ Ս՜-

ի՜ժ՜հ Պ՜ջդՠսզ, ճջ ՜ո՜ռ ձկ՜ իջՠղպ՜ժ Աոպճսթճհ 
ՠս կՠժձՠ՜ռ ՠս հ՜հպձՠռճհռ գոպ զսջ՜տ՜ձմզսջ ՞էըճհ 
ՠս գոպ կզճհ—կզճհ պ՜ձռ, չ՜ոձ կ՜ջ՟ժ՜ձ ՠս չ՜ոձ 
ժՠձ՜ռ ժ՜պ՜ջ՜թզ ՜ղը՜ջիզո — Աջ՟, ՟զռճստ ճջյբո 

հ՜շ՜ն՜՞ճհձ ՜ո՜ռզ ակ՜ջ՞՜ջբճսդզսձ ...  

ՠ. 244՜՝ Կ՜պ՜ջՠռ՜ս պՠոզէ ոջ՝ճհձ Ս՜ի՜ժ՜հ 

պՠոէՠ՜ձ. ՞էճսըտ ԻԸ ՠս կՠժձճսդզսձ ԻԸ — Բ՜հռ ՜հէ 

ըօոկտ կՠժձճսդզսձ ճմ ճսձբձ ... 

ա. 244՝—5՝ Կ՜պ՜ջճսկձ ոջ՝ճհձ Ս՜ի՜ժ՜հ — Ես 

՜հձճսիՠպՠս ՜կվճվճՠ՜է ազձտձ ՜շ զ ձճհձ ոջ՝ճհձ 

Ս՜ի՜ժ՜հ ... 

ՠ. 245՝ Վ՜ոձ ոջ՝ճհձ Մՠոջճ՝՜հ, ճջ Մ՜ղպճռ 

ժճմՠռ՜ս — Ես հՠպ չՠռ ՜կոճհ ժ՜պ՜ջկ՜ձ ձճջզձ պ՜ջճհ 

ի՜ձ՞ոպՠ՜ձ ոջ՝ճհձ Ս՜ի՜ժ՜հ ... 

Զ. 246՜—345՝ Պ՜պկճսդզսձ ոջ՝ճհձ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ 

տ՜նզ ՠս Հ՜հճռ ոյ՜ջ՜յՠպզ ՠս չժ՜հզ Քջզոպճոզ 
հԵխզղ՜հբ, ոջ՝ճհ Դ՜սդՠ՜հ ՠջզռճս ի՜հռՠ՜է ՞ջՠ՜ռ 

Տՠո լՠշ. 573, 388՝—469՝. Նը՟ջ./246՜—7՜փ 

՜/247՜—51՜փ ՝/251՜—69՝փ ՞/270՜—88՜փ ՟/288՜—92՜փ 

ՠ/292՝—305՜փ ա/305՜—14՝փ բ/314՝—35՝փ գ/335՝—40՜փ 

դ/340՜—5՝փ 

Տՠ'ո, պյ. Եջՠս՜ձ, 1957, Հ: 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

1՜՝ Գջՠռ՜ս ՌՃԾԴ (1705) դճսզձ լՠշ՜կ՝ զկճչփ 

151՜ Քջզոպճո Աոպճս՜թ տճհզձ ոճսջ՝ ՝՜ջի-

ըրոճսդՠ՜կ՝ձ ՠս ՜խրդզստ ոջ՝ճհձ Գջզ՞ճջ կՠջճհ Լճս-

ո՜սճջմզձ, ճխճջկՠ՜հ ՞թրխ ՠս ոպ՜ռրխ ոճսջ՝ ՞ջտզո` 

աՂ՜աչզձզռզ պբջ Ղճսժ՜ոզ ճջ՟զ, ապբջ Յճի՜ձձբո 

չ՜ջ՟՜յՠպզձ ՠս թձճխ՜ռ ձճջզձ, իրջ՚ պբջ Ղճսժ՜ոզձ 

ՠս կրջձ՚ Մ՜ջ՞՜ջպզձ ՠս ՠխ՝՜ջռո՚ պբջ Ս՜ջ՞ոզձ, 

պբջ Մ՜ջժճոզձ, Մ՜դբճոզձ, Գջզ՞ճջզձ, Յճչոբվզձ ՠս 

տվՠջռո՚ Հշզվոզկբզձ, Գ՜հՠ՜ձզձ ՠս Մ՜ջզ՜կզձփ 

Աջ՟, ՜խ՜մՠկ ալՠա աի՜ձ՟ՠջլՠ՜էտ՟ ոճսջ՝ պ՜շզո զձմ 

ժՠջյզս ՠս զռբ զ Քջզոպճո հզղՠռբտ ա՞թճխ ՠս ոպ՜ռճխ 

՜ձլզձ զկճհ աչՠջճյ՞ջՠ՜էոձ, ճջ կՠթ՜ս վ՜վ՜՞՜ձօտ ՠս 

՝ճէճջճչ ոջպզս ՞ջՠռզ զ չ՜հՠէճսկձ ՜ձլզձ զկճհ. ՜յ՜-

սզձՠէճչ զ ՝՜ջՠըրոճսդզսձ ոճսջ՝ Լճսո՜սճջմզձ, ազ 

դճխճսդզսձ էզռզ կՠխ՜ռո կՠջճռփ Ես Աոպճս՜թ հզղճխ՜ռ՟ 

ՠս հզղՠռՠէճռո ՜շի՜ո՜ջ՜ժ ճխճջկՠոռզ հճջե՜կ զ կՠթ 

՝ՠկ՝զձ ՝՜ակզ, ՜հեկ ՠս ՜ձաջ՜ս հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠ-

ձզռ. ՜կբձփ Գջՠռ՜ս կզձմ զ հ՜հոկո զ դճսզձ ՌԾԴ 

(1705)—ճսկձ հճսէզո ՜կոճհ տո՜ձ ՠս հՠրդձ զ վ՜շո 

Քջզոպճոզ, ՠխՠս չՠջնփ 

193՜ Գջՠռ՜ս լՠշ՜կ՝ հւ՞ձ՜կՠխ Յճչի՜ձձբո 

ՠյզոժճյճոզ Ղ՜ավզձՠռսճհփ 

228՝ Եսո ՜շ՜սՠէ կՠխ՜յ՜ջպ ՠս իճ՞ձ՜կՠխ ՞թճխ 

ՠս ոպ՜ռճխ ՜ձլզձ զկճհ կ՜խդՠկ հզղՠէ զ հՠջժձ՜դշզմ 

հ՜խրդո լՠջ` աՂ՜աչզձՠռզ պբջ Ղճսժ՜ոզ ճջ՟զ, ապբջ 

Յճի՜ձձբո չ՜ջ՟՜յՠպձ ՠս աթձճխոձ զսջ. ՜կբձփ 

Գջՠռ՜ս ՌՃԾԴ (1705) դճսզձ, զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ 

պՠ՜շձ ի՜ձ՞ճսռՠ՜է Ն՜ի՜յՠպզ զ ՟ճսշձ Սճսջ՝ 

Էնկզ՜թձ՜հփ 
245՝ Զկՠխ՜յ՜ջպ ՠս հճ՞ձ՜կՠխ ՞թճխ ոճսջ՝ 

՞ջտզո` ապբջ Յճի՜ձձբո չ՜ջ՟՜յՠպո Ղ՜աչզձռզ հզղՠ-

ռբտ զ Քջզոպճո. ՜կբձփ 

345՝ Եխՠս ժ՜պ՜ջճսկձ ոճսջ՝ Պ՜պկ՜՞ջտզո 

ՌՃԾԴ (1705) դճսզձ, ոՠյպՠկ՝ՠջզ Ե (5) ՜կձ, չՠջն 

ՠխՠսփ 

346՜ Փ՜ՙշտ ...փ Գջՠռ՜ս զ ոճսջ՝ ՠս զ իշմ՜ժ՜սճջ 

Վՠի՜ջ՜ձ Մՠթզ ՠջժձ՜ի՜ձ՞ՠպ Ադճշճհո Էնկզ՜թձզ ՠս 

՜ս՜ջպՠռ՜ս զ դճսզձ ՌՃԾԴ ՠս ոՠյպՠկ՝ՠջզ իզձ՞, լՠ-

շ՜կ՝ իճ՞ձ՜կՠխ ՠս ՠխժՠէզ ՠս ՜կՠձ՜դղճս՜շ Յճի՜ձ-

ձբո չ՜ջ՟՜յՠպզ Ղ՜աչզձռսճհփ 

Աջ՟, ՜խ՜մՠկ ակ՜ձժճսձո՟ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռսճ, ազ ճջ 

օ՞պզ զ ոկ՜ձբ ժ՜ջ՟՜էճչ ժ՜կ րջզձ՜ժՠէճչ ՠս ժ՜կ 

ի՜ջՠս՜ձռզ պՠո՜ձՠէճչ, հզղՠոնզտ զ ոճսջ՝ ՠս հՠջժձ՜-

դշզմ հ՜խօդո լՠջ ՜շ՜նզ ՜ձկ՜ի Գ՜շզձձ Աոպճսթճհ, 

ապբջ Թճջճո յ՜ջճձպբջձ, ճջ բ իճ՞ՠսճջ ի՜հջձ զկ, ճջ 

՝՜աճսկ ձՠխճսդզսձո ՠս մ՜ջմ՜ջ՜ձո ժջՠ՜ռ չ՜ոձ զկ, ճջ 

կզձմ զ մ՜վո զկ ի՜ոճհռփ Ն՜ՠսո հՠջՠո ՜ձժՠ՜է ՜խ՜մՠկ, 

հզղՠոնզտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խօդո լՠջ ակ՜ջկձ՜սճջ 

ի՜հջձ զկ, աՄ՜ջ՞՜ջզպձ ՠս աՠխ՝՜հջոձ՚ ապբջ Ս՜ջ-

՞զոձ, ապբջ Մ՜ջժճոձ, աՄ՜դբճոձ, աԳջզ՞ճջձ ՠս 

աՅճչոբվձ ՠս ատճհջոձ զկ՚ աՀշզբոզկբձ, աԳ՜հ՜ձբձ ՠս 

աՄ՜ջզ՜կձ ՠս ա՜հէ ժՠձ՟՜ձզո ՠս աի՜ձ՞ճսռՠ՜էոձ 

ադճխճսդզսձ կՠխ՜ռ ըձ՟ջՠռբտ զ Քջզոպճոբ զ ՝ճէճջ 

ոպզս ՠս էզ ՝ՠջ՜ձճչ Աոպճս՜թ ճխճջկզ զ ոկ՜, ազ լՠա 

՟զսջզձ ՠս կՠա ժ՜ջզ ՠս հճհե յզպ՜ձզփ 

Ես զձտձ, ճջ ՜շ՜պձ բ զ պճսջո ՝՜ջՠ՜ռ լՠա 

հզղճխ՜ռ՟ ՠս կՠա հզղՠռՠէճռո պ՜ռբ ազսջ ՠջժձ՜հզձ 

՜ջտ՜հճսդզսձձփ Ես ՟՜ջլՠ՜է ՠս ճջ կ՜ոձ զձմ ճսձզձ զ 

ոճսջ՝ ՞զջո ի՜հռՠկ զ ոճսջ՝ ի՜ջռ՟ ՠս ՠխ՝՜ջռ՟, ազ 

դճխճսդզսձ ըձ՟ջզռբտ չ՜ոձ հ՜ձռ՜ձ՜ռ կՠխ՜ռ 

զսջՠ՜ձռփ Եխՠս ժ՜պ՜ջճսկձ ոճսջ՝ ՞ջզո զ ի՜հջ՜յՠ-

պճսդՠ՜ձ պՠ՜շձ ապբջ Ն՜ի՜յՠպ ժ՜դճսխզժճոզձ, ճջ 

հ՜հոկ ՜կզ ի՜ձ՞ՠ՜ս զ Քջզոպճո, ճջ ի՜հռՠկտ զ 

հ՜կբձ՜շ՜պ ՝՜ջՠջ՜ջբձ, ճջ աձճջ՜հձ օջիձճսդզսձձ զ 

լբձն ՠս զ կբձն ՠս ՜կՠձ՜հձ ի՜ս՜պ՜ռՠ՜է տջզոպճձբզռ 

՜ձյ՜ժ՜ոս ՜ջ՜ոռբ ՜ոպ ՠս զ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜էճսկձ. 

՜կբձփ Ահէՠս, ՝՜ջՠըօոճսդՠ՜կ՝ ոճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թձզձ 

ՠս ՜կՠձ՜հձ գձպջՠէճռ, ՝՜ջլռբ Տբջ Աոպճս՜թ 

կ՜ձ՜ս՜ձ՟ զ Հ՜հճռ պ՜շ՜յՠ՜է հ՜ա՞բո ՠս ի՜ղպՠոռզ 

՜կՠձ՜՞ճսդձ Աոպճս՜թ. ՜կբձփ Աջ՟, հՠջՠո ՜ձժՠ՜է 



 

՜խ՜մՠկ ժճխժճխ՜՞զձ յ՜խ՜պ՜ձօտ ակ՜ձժճսձո՟ ոճսջ՝ 

ՠժՠխՠռսճհ, ազ հզղկ՜ձ ՜ջե՜ձ ՜շձբտ ահ՜կՠձզռ ՠս ՜ոպ 

ՠս հՠպձՠ՜է` ապբջ Յճի՜ձձբո չ՜ջ՟՜յՠպո Ղ՜աչզձՠ-

ռզ ՞թճխ ՠս ոպ՜ռճխ ոճսջ՝ ՞ջտզո, հզղՠոնզտ զ կ՜տջ՜-

վ՜հէ հ՜խրդո լՠջ, ազ ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ զ Քջզոպճոբ 

հԱոպճսթճհ կՠջկբ, ճջ բ ՜սջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠ-

ձզռ. ՜կբձփ  

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 124՝, 345՝, Գզջտո Սճսջ՝ Էն-

կզ՜թձ՜հ բփ 
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ԳՐԻՉ՚ Նՠջոբո ոջժ.փ ՍՏԱՑՈՂ՚ Եվջՠկ չջ՟.փ 
ԹԵՐԹ՚ 216. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—3՝, 167՝—8՝, 190՝—2՜փ 

ՊՐԱԿ՚ Ա—ԻԱ×12 (ԺԸ 5, ԺԹ, Ի մզտ, ԻԱ 7)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ 
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 19,6×15փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ 
ՏՈՂ՚ 25փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, 
՜ոպ՜շգ՚ ժ՜յճհպ ժպ՜ս, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 5՜, 
210՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ 
դշմձ՜՞զջ, ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպփ 

ՊԱՏԱՌԻԿ — ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜պդբճոզփ Ժ—
ԺԱ ՟՟.փ 2(Ա—Բ)+2(Գ—Դ), ոպ՜ռճս՜թ 2 դՠջդՠջզ գձ՟ՠջժ՜հձ՜-
ժզ ՠաջ՜ի՜պճսկզռ ՠս գձ՟է՜հձ՜ժզ ՠջժպ՜ժճսկզռփ Մ՜՞՜խ՜դ, 
ՠջժոզսձ, ՝ճէճջ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ Կ՜ջ՟՜է Բ՝—Ա՜ «/// Իոժ 
վ՜ջզոՠռզտձ ՠջՠս՜է ... զ իջ՜յ՜ջ՜ժո ա՝՜ջ՝՜շ ձճջ՜ ///» (ԺԲ 
14—19. ՟եճս՜ջգձդՠշձՠէզ, էճս՜ռճս՜թ)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. 209—10—զ կզնՠս ղճսջն ՠջՠտ յջ՜ժ 
կժջ՜պճս՜թ—ի՜ձճս՜թփ 192՝ ՠս 209՝ բնՠջզ ՝ձ՜՞զջգ՚ 
ժջժձճս՜թփ Զ՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջ, դՠդՠս՜ժզ ըճսձ՜ռ՜թփ Կ՜ակզ ժ՜-
ղզձ` կ՜ղճս՜թ, պՠխ—պՠխ տՠջթճս՜թ, դզժճսձտգ չՠջզռ չ՜ջ` 
ծՠխտճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 4՜—167՜ Հ՜հճռ յ՜պկճսդզսձ հՠջզո 

ի՜պճս՜թո ՜ո՜ռՠ՜է Մճչոբոզ Խճջՠձ՜ռճհ զ ըձ՟ջճհ 
Բ՜՞ջ՜պճսձճհո 

՜. 4՜—41՝ [Ց՜ձժտ ՠս ի՜պճս՜թ Աշ՜նզձ] — 

Սզա՝ձ ծ՜շզռ՟ յ՜պ՜ոը՜ձզ դխդճհձ Ս՜ի՜ժ՜հ ... 

՝. 41՝—110՜ [Ց՜ձժտ ՠս ի՜պճս՜թ Եջժջճջ՟ 

՞ջճռ] — Թ՜՞՜սճջՠէ Աջղ՜ժ՜հ ՠս ճջ՟ճռձ յ՜պՠջ՜ակ 

... 

՞. 110՜—67՜ [Ց՜ձժտ ՠս ի՜պճս՜թ Եջջճջ՟ 

՞ջճռ] — Ոջ զձմ հՠպ չ՜ըծ՜ձզ Տջ՟՜պ՜հ ... / Նճջզձ 

՜ղ՜ժՠջպձ Յճչոբվ տ՜ի՜ձ՜հզ / Ի Վ՜հճռ լճջճհ զ 

Հճխճռզկ ՞ՠխնբ /: 

Տՠՙո պյ. Տվխզո, 1913, C: Գ ՞ջտզ ԿԸ ՞էճսըգ, Ոխ՝տ՚ 

մզտփ 

Բ. 169՜—77՝ [Աղը՜ջի՜ռճհռ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ չ՜ջ-

՟՜յՠպզ] 

Տՠո լՠշ. 516, 1՝—9՝. ՜/169՜—70՜փ ՝/170՜՝փ 

՞/170՜՝փ ՟/174՝—7՝ («... Գ՜խ՜ս՟ հՠջժզջձ Ոկճչջի՜ռճռ 

բ»)փ 

Բձ՜՞զջգ ՜շ՜ձռ ՠձդ՜ըճջ՜՞ջՠջզ, կզ՜ժպճսջփ 

Գ. 178՜—90՜ [Աղը՜ջի՜ռճհռ] Մճչոբոզ 

Խճջՠձ՜ռսճհ — Յ՜խ՜՞ո ՜ղը՜ջի՜՞ջճսդՠ՜ձ հ՜ո-

պճս՜թ՜հզձ ՞զջո ... ՜ի՜ ժ՜պ՜ջՠռ՜ձ ՜կՠձ՜հձ պզՠ-

աՠջտ ՠս յ՜պկճսդզսձտ ըօոզռփ 

Դ. 190՜ [Մխճձ՜մ՜վտ] — Ես ՜ի՜ ժ՜կզկ ՠս 

ամ՜վ ՟ճջ՜ ի՜կ՜շ՜սպՠէ կխճձ՜ը՜խ՜ռ ... ՠս ՝՜ակ՜-

չբյ Պ՜պկճսդՠ՜ձ Պ՜յ՜ Ախբտո՜ձ՟ջ՜ռսճհփ 

Ե. 193՜—209՜ Ահո բ Նճջ ՜ղը՜ջի՜ռճսռ է՜ս ՠս 

յզպ՜ձզ զ ցշ՜ձժ՜ռ զ կՠջո դ՜[ջ]քկ՜ձՠ՜է զ դվ՜-

ժ՜ձզձ Հ՜հճռ ՌԿԵ (= 1616) հԱա՜ջզ՜հբ ՜ղ՜ժՠջպ 
Գջզ՞ճջզ ջ՜՝ճսձ՜յՠպզ Կՠո՜ջ՜ռճս, աճջ ձ՜ըձ՜-
ղզձՠ՜է բջ աո՜ զկ՜ոպձ՜ոբջձ Թօէօկբ, ճջ ժճմզ զ 

Հշճկ էՠաճսձ ՠս զ կՠջո՚ Պպխրկբճո — Ահո բ ձճջ 

Ճբրժշ՜ցզ՜հձ, ճջ բ Աղը՜ջի՜՞զջ ... Մզդ՜ձ՞ճսաՠջ, 

՜ի՜ Հ՜հկ՜ժ / Եձդ՜ժ՜ռՠ՜է զ՝ջճս Ճ՜ի՜ժ ... Ոմ ՜յ՜-

տբձ ՞ճէ դճս՜ժ՜ձզ Յ՜պճսժ գոպ կՠա՚ Ախբկձ՜ձ (ժջժ. 

192՝)փ 

Տՠո պյ. Հ. Աձ՜ոՠ՜ձ, «Հ՜հժ՜ժ՜ձ կ՜պՠձ՜՞զ-

պճսդզսձ», Ա, բն 1003—1004փ 

Զ. 210՜—6՝ Հ՜ո՜ջ՜ժ յ՜պկ՜՞ջճսդզսձ ՠջ-

ժջզ, գձ՟ չ՜ջեկ՜ձ ՜ջիՠոպզձ ձ՜ս՜չ՜ջՠէճհ ձճջ՜-
յբո ՜ծՠռՠ՜է ՠս զ է՜պզձ՜ռճռ ո՜իկ՜ձՠ՜է — Ծճչձ 

ճչժզ՜ձճո պ՜ջ՜թզ հ՜հո իզսոզո՜հզձ ժխազոո ... 

՝ՠսՠշձ ՜՟՜կ՜ձ՟ՠ՜հ տ՜ջզձ ձժ՜պկ՜կ՝ ՜շ ժխազձ 

ժճմՠռՠ՜է Տբէ տրջչր, ճջ բ ժխազ Ա՞շ՜սճսփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

167՜ Ես ա՜հո Մճչոբո Խճջՠձ՜ռսճհ Պ՜պկ՜-

՞զջտո բ Աձ՟ջզ՜ձճսյօէոճհ ՜շ՜նձճջ՟` Եվջՠկ չ՜ջ-

՟՜յՠպզձ զ չ՜հՠէճսկձ զսջճսկ ՜ձլզձ ի՜ա՜ջ ի՜ջզսջ 

տ՜շ՜ոճսձ (1691) Հ՜հճռ դճս՜ժ՜ձզձփ 

190՜ Ոջտ ի՜ձ՟զյզտ ՠս գձդՠշձճստ 

աՆՠջոբո ՜ձճսձ ո՜ջժ՜ս՜՞ճսժ, 

Յզղՠռբտ լՠջ հ՜խ՜սդո ՟ճստփ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 215՝ (նձնճս՜թ)փ 
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 ՉԿ — 1311 

ԳՐԻՉ՚ Կզսջզճձփ 
ԹԵՐԹ՚ 305. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—6՝, 65՜՝, 243՝, 298՝—305՝փ 

ՊՐԱԿ՚ 4×1+Ա—Ե×12+Ա—Ի×12(Ա 11, Ի 10)+4×1փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, 
1—6, 299—305` էճսո՜՞թՠջճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 16×11,6փ 
ԳՐՈՒԹԻՒձ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 26—27 (ը՜շձ)փ 
ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ո-
պ՜շգ՚ ժ՜ձ՜մ ժպ՜ս, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜-
ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚  ժ՜ջկզջփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ — ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճսփ Թ—Ժ 
՟՟.: 2(Ա—Բ)+2(Գ—Դ), ոպ՜ռճս՜թ 2 դՠջդզ գձ՟է՜հձ՜ժզ ՠս 
գձ՟ՠջժ՜հձ՜ժզ ի՜պճսկզռ ՠս գձ՟է՜հձ՜ժզ ՠջժպ՜ժճսկզռփ Մ՜-
՞՜խ՜դ ՠջժոզսձ, ՝ճէճջ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ Մ՜ձջ՜ձժ՜ջմճսդզսձ 
— Զ՜ջ՟՜՞զջ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ Գճհձՠջ՚ ժ՜յճհպ, ժ՜ձ՜մ, ՟ՠխզձփ 
Կ՜ջ՟՜է՚ Բ՝—Ա՝ «///[Զ]զ ճ՞զ ՜շ՜սՠէ բ [տ]՜ձ աժՠջ՜ժճսջ ... 
ա՜ջտ՜հճսդզսձձ Աոպճսթճհ, ՠս ՜հձ հ՜սՠէ ///» (ԺԹ 23—31): Գ՝—
Դ՝ «/// ՜յ՜ դՠ ճմ հ՜կբ ՠսո ի՜պռՠո ա՟՜ ... ժ՜հզձ ձկ՜փ Ես 
՜կՠձ՜հձ տճ ///» (ԺԳ 9—17)փ  

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջ, ըճսձ՜ռ՜թ. չՠջզձ 
պճխՠջգ չՠջոպզձ ՞ջճս՜թփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ տՠջթճս՜թփ Նճջճ՞ճս՜թ 
ԺԷ—ԺԸ ՟՟.փ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 7՜—64՝ Պ՜պծ՜շ Բ՜ջլջ՜ռճսռբզձ կՠժձճս-

դՠ՜ձ, աճջ ՜ջ՜ջՠ՜է պՠ՜շձ Նՠջոեոզ Հ՜հճռ ժ՜դճ-

խզժճոզ — Սժզա՝ձ ՝՜ջՠյ՜ղպճսդՠ՜ձ ի՜ս՜պճհ 

Հ՜հ՜ոպ՜ձՠ՜ռ ... 

7՜—8՜ («[Սժզա՝ձ ՝՜ջՠ]յ՜ղպճսդՠ՜ձ Հ՜հ՜ո-

պ՜ձՠ՜ռ ճսձզկտ. ՠէ՜ձՠէ զ ՝՜ջլջ ՟զպ՜ձճհ, ՠս ըրոՠէ ՝՜ձո 

ի՜///») ժջժ. 297՝—8՜փ 

Բ. 66՜—243՜ Հ՜ս՜տճսկձ կՠժձճսդՠ՜ձ Ե՜սդ՜-

ձՠռճսձռ դխդճհձ Կ՜դճսխզժբզռ 

Տՠո լՠշ. 1407, 2՜—235՜. 1. ՜/66՜՝փ ՝/66՝—92՝փ 

2. ՜/92՝—3՜փ ՝/93՜—122՜փ 3. ՜/122՜: ՝/122՜—37՜փ 4. 

՜/137՜—8՜փ ՝/138՜—92՝փ 5. ՜/192՝—3՜փ ՝/193՜—6՜փ 6. 

՜/196՜փ ՝/196՜—8՝փ 7. ՜/198՝—9՜փ ՝/199՜—209՝փ 

Գ. 210՜—43՜ Տՠոճսդզսձ տձձճսդՠ՜կ՝ ՜խրդզռ 

ոճսջ՝ ՜սՠպ՜ջ՜ձմզձ Յճչի՜ձձճս, զ ըձ՟ջճհ Սպՠ-

վ՜ձձճոզ չ՜ջ՟՜յՠպզ Յ՜ժճ՝ՠռսճհ զ պբջ Նՠջոզոբ 
՜ղ՜ժՠջպբ զսջ ՠս իճ՞ՠսճջ ճջ՟ՠժբ 

Տՠո լՠշ. 1161, 169՜—207՝ 1. ՜/66՜՝. 

Նըջ՞./210՜—12՜փ 1/212՜—43՜փ 

Դ. 244՜—97՜ Բ՜ակՠջն՜ձզժ ՠս պզՠաՠջ՜տ՜-

ջճա ոճսջ՝ չ՜ջ՟՜յՠպզձ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ Հ՜ս՜տճսկձ 
կՠժձճսդՠ՜ձ Եջ՞ճռ ՠջ՞ճհձ զ ըձ՟ջճհ էճսո՜սճջ ՜շձձ 
Աոպճսթճհ Կզսջ՜ժճո չ՜ջ՟՜յՠպզ 

Տՠո լՠշ. 1141, 305՝—27՝. Յշն՝./244՜—6՜: 

՜/246՜—97՜ (չջն. «...Ահէ ՜ոպ՜ձրջ չժ՜հ ՜շռբ, ճջ զ 

Գջզ՞ճջբ Ն՜ջՠժ՜ ոջ՝ճհ, չ՜ոձ ազ ՜շ՜նզժ՜հո աձճհձ ճսձզ 

արջճսդզսձ ահ՜շ՜ն՜՞ջՠէճռո, աճջ էճսո՜սճջ ՜շձձ Աոպճսթճհ 

Վ՜ջ՟՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզ ՠխՠս ի՜ս՜տՠ՜է, զ վ՜շո Քջզոպճոզ 

Աոպճսթճհ կՠջճհ րջիձՠէճհձ, հ՜կՠձ՜հձզ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձ, 

՜կբձ»): Յզղ. իՠխ./մզտփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

64՝ Մՠխրտ կՠշՠէճհո՚ Կզսջզճձզ, դճխճսդզսձ 

ի՜հռՠ՜, ճչ յ՜պճսՠէզ ՠխ՝՜հջ, ՠս զկ ՜ձմ՜վ ՠջ՜ը-

պ՜սճջ ՠխ՝րջձ՚ Մըզդ՜ջ տ՜ի՜ձ՜հզձ ՠս Խ՜մ՜պջզփ 

137՜ Ոչ ՠխ՝՜հջ, հզղՠ՜` աԿՠջզճձ թջճխոփ 

209՝ Զ՞թճխ ոճջզձ, ապ՜շ՜յՠ՜է ՜ձլձ` աԿՠջզճձ 

ոճսպ՜ձճսձ ոյ՜ո՜սճջ ՝՜ձզ, հզղՠռբտ ՜շ՜նզ աՠձկ՜ձ 

Գ՜շզձձ. ձ՜ՠս աթձօխոձ զկ ՠս աՠխ՝՜ջոձ գոպ իճ՞սճհ ՠս 

կ՜ջկձճհ ՠս հզղճխ՜ռ՟ ՠս հզղՠէճռո Տբջ ճխճջկՠոռզ. 

՜կբձփ 

297՜ Փ՜ՙշտ ...: Ն՜ՠս ա՜ջե՜ձզձ. հզղ՜պ՜ժզ 

ա՝՜ակՠջ՜ըպ ջ՜՝ճսձ՜յՠպձ զկ` աՅճչի՜ձ, թձճխձ ՠջ-

ժ՜կ՝տ իճ՞սճհ ՠս գոպ կ՜ջկձճհ թձճխոձ զկ` աՎ՜ջ՟՜ձ 

տ՜ի՜ձ՜հ ՠս աՠխ՝՜հջոձ զկ` աՄըզդ՜ջ տ՜ի՜ձ՜հ ՠս 

աԽ՜մ՜պճսջ ժջրձ՜սճջ ՠս աՄըզդ՜ջզմ ՠս հզղճխ՜ռ՟ 

Տբջ ճխճջկՠոռզփ Էջ դվ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձո Հ՜հճռ ՉԿ (1311) 

հճջճսկ ՜սճսջ ՜ս՜ջպճսկձ ՠխՠս թջ՜՞ջճսդՠ՜կ՝ լՠշ՜կ՝ 

իճ՞ձ՜կՠխզ` Կզսջզճձզ ոյ՜ո՜սճջզ ՝՜ձզփ 

Զ՝՜ակՠջ՜ըպ իճ՞ՠսճջ ի՜հջձ կՠջ՚ աԻղը՜ձ 

հզղՠռբտ զ Քջզոպճոփ 

271՝ ԶՅճչ՜ձբո ՠս աթձրխոձ զսջ պ՜ջզձ ԾԱ, ՇԹԷ: 

 

1461 
Ժ Ո Ղ Ո Վ Ա Ծ Ո Յ  

 ԺԸ — XVIII 

ԹԵՐԹ՚ 203. մ՞ջճս՜թ՚ 81՜՝, 191՝, 198՝—203՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—
Զ×12(Զ 10)+Ա—ԺԱ×12 (Ժ 13)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 
17,5×13փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձ, ՠջժոզսձ` 73՜—80՝փ ԳԻՐ՚ 
ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 15—31(ը՜շձ)փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ոՠս ժ՜ղզ, 
կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ՟ՠխզձ դճսխդ, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ 
ժ՜ջկզջփ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 2 (ոժա՝զռ)փ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճսձ՜ռ՜թ ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջ, ըճ-
ձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջ, դ՜ձ՜տզ ծ՜յ՜խճսկ` 145՝—47՜, ձճջճ՞ճս-
՜թ ԺԸ ՟.փ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ` կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1՜—72՝ [Ի Հ՜ջռկ՜ձռ ՞ջճռ Գջզ՞ճջզ Տ՜-

դՠս՜ռսճռ] 



 

Տՠո լՠշ. լՠշ. 921, 3՜—367՜. ԼԵ/1՜—72՝ (չՠջն. 

«... չ՜ոձ ՜կՠձՠռճսձ ՜խ՜սդՠէ ՠս այ՜ջպո ձճռ՜ չծ՜ջՠէ», 

կզ՜հձ ի՜պճջԹ): 

Բ. 73՜—80՝ Մՠժձճսդզսձ ՝՜շզռ ՜ջպ՜տձճռ — 

Վՠջ՜թձճսդզսձ բ գձդՠջռճխճսդզսձ ...  

Գ. 82՜—191՜ [Յ՜խ՜՞ո Մՠժձճսդՠ՜ձ տՠջ՜ժ՜-

ձզձ, աճջ ՜ջ՜ջՠ՜է բ կՠթ չ՜ջ՟՜յՠպզձ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ, 
զ ըձ՟ջճհ դ՜՞՜սճջզձ Հ՜հճռ Հՠդկճհ] 

Տՠո լՠշ. 267, 247՜—311՝. ՜/82՜—4՝փ ՝/84՝—8՜փ 

՞/88՜—9՜փ ՟/89՜—91՜փ ՠ/91՜—2՜փ ա/92՝—102՝փ բ/102՝—

3՜փ գ/103՜—6՜փ դ/106՜—7՜փ ե/107՜—10՜փ ե՜/110՜—

2՜փ ե՝/112՜—36՝փ ե՞/136՝—43՜փ ե՟/143՜—7՜փ եՠ/147՜—

8՜փ եա/148՜—9՝փ եբ/149՝—55՜փ եգ/155՜—8՜փ եդ/158՜—

67՝փ զ/168՜—76՜փ զ՜/176՜—81՜ զ՝/181՝—5՜փ զ՞/185՜—

91՜փ 

Դ. 192՜—8՜ Յ՜խ՜՞ո ձՠշզձ ՠս ժ՜յՠէճհձ 

ո՜պ՜ձ՜հզ — Ի՛ձմ բ ժ՜յՠ՜էձ ո՜պ՜ձ՜հ ... ՠս թ՜թ-

ժՠռ՜ձ ՜կՠձ՜հձ ՜ձռ՜ձտ ձճջ՜փ 

1462 
Կ Ո Ւ Ի Լ Է Լ Մ Օ  Փ Ա Ր Ի Զ Ե Ց Ի   

Լ Ո Ւ Ս Ա Ւ Ո Ր Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  Խ Ո Ս Տ Ո Վ Ա Ն Ո Ւ Թ Ե Ա Ն  
Կ. Պրէզո ՌԷՃԻԶ — 1726 

ԳՐԻՉ՚ Ղճսժ՜ո չջ՟.փ 
ԹԵՐԹ՚ 644. մ՞ջճս՜թ՚ 640՝—3՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԾԴ×12(Զ 8)փ 

ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, էճսո՜՞թՠջճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 21,2×15,6փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ 
կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ղՠխ՜՞զջփ ՏՈՂ՚ 25(ը՜շձ)փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ 
ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդ փ 
ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 1, դճսխդ ոժա՝զռփ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ` 
տՠջթճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1՜—640՜ Մՠժձճսդզսձ ըճոպճչ՜ձճսդՠ՜ձ զ 

ի՜ո՜ջ՜ժզ ՝ձ՜՝՜ձրջբձ ՜ո՜ռՠ՜է հճջճսկ գձլՠշզ 
աըճոպ՜չ՜ձճսդՠձբ կՠխ՜ռձ ոջպզ, ՝ՠջ՜ձճհ ՠս 
՞ճջթճհ ՠս ա՜ձռ՜շճսդՠ՜ձ, ախնկ՜ձ ՠս չծ՜ջկ՜ձ 
՜յ՜ղը՜ջճսդՠ՜ձ ղ՜ջ՜՟ջՠռՠ՜է զ հ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ 
յ՜պջզ Կճսզէբէկր ժճմՠռՠ՜է վէվզձ Փ՜ջզաՠռզ զ 

ժ՜ջ՞բձ տ՜ջճաճխ՜ռ 

Տՠո լՠշ. 440, 1՜—459՜. Լճսո՜սճջճսդզսձ/մզտփ 

Գՠջ՜յ՜պսՠէսճհ/մզտփ Յզղ. դջ՞կ./մզտփ ՜/1՜—120՜փ ՝/120՝—

228՝փ ՞/229՜—318՜փ ՟/318՜—457՝փ ՠ/458՜—529՜փ 

ա/529՜—75՝փ բ/575՝—640՜փ Ց՜ձժ/մզտփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

640՜ (Գջմզ—դ՜ջ՞կ՜ձմզ) Թճսզձ Քջզոպճոզ 

ՌԷՃԻԶ (1726), ոՠյպՠկ՝ՠջզ ԻԶ (26), զ Կճոպ՜ձ՟ձճս-

յրէզո, դ՜ջ՞կ՜ձՠռ՜ս` պՠ՜շձ Ղճսժ՜ոճս ՜ոպճս՜թ՜-

՝՜ձճսդՠ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզ ոյ՜ո՜սճջ Կճոպ՜ձ՟ձճս-

յրէոճհ յ՜պջզ՜ջտզ պՠ՜շձ Յճչի՜ձձճս ՜ոպճս՜թ՜-

՝՜ձճսդՠ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզ Սջ՝ճհձ Յ՜ժճ՝՜հ ՜դճշճհձ 

՞ՠջ՜կՠթ՜ջ ՜հռՠէճսզփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

Պ՜իյ՜ձ՜ժ Ա Ահո բ ՞զջ լՠշզձ զկճհ, Ս՜ի՜ժ 

ի՜հջ՜յՠպզձ Հ՜հճռ դվզձ ՌՃՀԹ (1730)փ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ Պ՜իյ՜ձ՜ժ Ա՜. Մզ կ՜պձՠ՜ռ ձկ՜ձ 

րլզձփ Ահձ ճջ զ տբձ ր՞պՠռ՜սփ Պ՜իյ՜ձ՜ժ Ա՝ Աշ՜նզձ՚ 

՝՜ջժճսդզսձփ 643՝ Եխՠշճստ ճխճջկ՜թ, ճջյբո Հ՜հջձ 

լՠջ ճխճջկ՜թ բ (ա՜ձ՜ա՜ձ պ՜շՠջ)փ 

1463 
Գ Է Ո Ր Գ  Մ Խ Լ Ա Յ Ի Մ  Օ Ղ Լ Ի   

Մ Ե Կ Ն Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  Կ Ա Թ Ո Ւ Ղ Ի Կ Է  Ե Կ Ե Ղ Ե Ց Ի Ո Յ  
Ես՟ճժզ՜ ՌՄՀԴ —1825 

ԳՐԻՉ՚ Յճչի՜ձձբո ոջժ. Գբճջտՠ՜ձփ 
ԹԵՐԹ՚ 113. մ՞ջճս՜թ՚ 1՝—2՜, 52՝, 104՜—6՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—

ԺԴ×8(Ա 10, ԺԴ 7)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՞թՠջճչ ՠս «GM» 
էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 20,5×14,7փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ 
ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 21փ ԿԱԶՄ՚ ոպճս՜ջ՜դճսխդ, ՜ոպ՜շգ՚ 
դճսխդփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — (վճջ՜՞ջ՜ձժ՜ջ)փ Եժՠխՠռզ: (Ի 
ոպճջզձ էճսո՜ձռո՚ «Սճսջ՝ ի՜ս՜պճհ ոզսձ ՠջժձ՜՝ՠջլ / Յճչոբվ, 
Ս՜ի՜ժ, Ղՠսճձ՟ ՠջՠռ»)փ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջ, ՞ջ՜՟՜ղպգ` դՠդՠս՜ժզ 
՞ճսձ՜վճըճս՜թփ 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 1՜—113՝ Մՠժձճսդզսձ ժ՜դճխզժբ ՠժՠխՠռսճհ 

ժ՜կ է՜ս ՠսո ՜ոՠէ. Մզճսդզսձ ժ՜դճխզժբ ՠժՠխՠռսճհ 
՝՜ռ՜հ՜հպՠ՜է ծղ՞ջզպ չժ՜հճսդՠ՜կ՝ Սճսջ՝ ՞ջճռ ՠս 
՜ձիՠջտՠէզ վ՜ոպզստ ՠջՠսՠէզ ՜ձլ՜ձռ ոջ՝ճռ ի՜ձ-
՟ՠջլ կ՜ձջ՜ըճհա տձձճսդՠ՜կ՝ Պ՜պկճսդՠ՜ձ եճխճ-
չճհձ Ք՜խժՠ՟ճձզ զ Գբճջք չ՜ջ՟՜յՠպբ Մըէ՜հզկ Օխ-

էճս ժճմՠռՠէճհ զ Փ՜ջբա տ՜խ՜տզ 

Տՠո լՠշ. 1464, 2՝—161՝փ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 



 

1՜ Այ՜ ՞՜խ՜վ՜ջՠռ՜ս ՞ջմճսդՠ՜կ՝` Յճչի՜ձ-

ձճս ո՜ջժ՜ս՜՞զ Գբճջքՠ՜ձ, հԵս՟ճժզ՜ տ՜խ՜տզ, հ՜կզ 

Տՠ՜շձ 1825, հ՜կոՠ՜ձձ ոՠյպՠկ՝ՠջզփ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 3՜ Կջրձ՜ժ՜ձփ 

1464 
Ժ Ո Ղ Ո Վ Ա Ծ Ո Յ  

Փ՜ջզա ՌՃԾԶ — 1707 

ԳՐԻՉ, ՀԵՂԻՆԱԿ՚ Գբճջ՞ չջ՟. Կճոպ՜ձ՟ձճսյրէոՠռզփ 
ԹԵՐԹ՚ 212. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—2՜, 207՜, 211՜—2՝փ ՊՐԱԿ՚ 

2×1+Ա—ԺԳ×16+2×1փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, էճսո՜՞թՠջճչ, ՜ոպխզ, 
ժզո՜էճսոձզ, դ՜՞զ էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 18,5×12,5փ 
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ 21փ ԿԱԶՄ՚ 
՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ոՠս ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ ոպճս՜ջ՜դճսխդ, ՜ոպ՜շգ՚ 
դճսխդփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ` 
տՠջթճս՜թ, ՠաջՠջգ՚ կ՜ղճս՜թփ 

 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 2՝—161՝ Խ՜խ՜խ՜ջ՜ջ կՠժձճսդզսձ 

Կ՜դճսխզժբ ՠժՠխՠռճհձ ՜ջպ՜ի՜ձՠ՜է հ՜ոպճս՜թ՜-
ղճսձմ ՞ջճռ ՠս զ ՝՜ձզռ ոճսջ՝ ի՜հջ՜յՠպ՜ռ ՠս 
՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ ղ՜ջ՜՟ջճսդՠ՜կ՝ 
Կճոպ՜ձ՟ձճսյրէոՠռզ Գբճջ՞ ՟յջզձ զ վ՜շո 
Աոպճսթճհ ՠս զ յբպո ը՜խ՜խճսդՠ՜ձ Հ՜հժ՜ժ՜ձ 
ՠժՠխՠռսճհձ Քջզոպճոզ զ ՟զպ՜յՠպճսդՠ՜ձ զկ՜ո-
պ՜վ՜շ ՠս ոջ՝՜ա՜ձ Ախբտո՜ձ՟ջ ժ՜դճսխզժճոզձ, 
զձտձ՜՞էճսը ՠս պզՠաՠջ՜ժ՜ձ ՠյզոժճյճո՜յՠպզձ 
Ակՠձ՜հձ Հ՜հճռ, դվզձ Փջժմզձ ՌՉԵ (1707) ՠս Հ՜հճռ 

ՌՃԾԶ, զ Փ՜ջզա կ՜հջ՜տ՜խ՜տզձ Ֆշ՜ձձ՜հճս 

՜. 4՜—85՝ Խ՜խ՜խ՜ջ՜ջ կՠժձճսդզսձ Կ՜դճս-

խզժբ ՠժՠխՠռսճհձ — Աձիձ՜ջզձ ՜խբպտ ՠս ՜ձպ՜ձՠէզ 

դղճս՜շճսդզսձտձ ... 

՝. 86՜—149՜ Պ՜պ՜ոը՜ձզ ՜շ տ՜ձզ կզ 

ի՜ջռկճսձո Կճոպ՜ձ՟ձճսյրէոՠռզ ՠխ՝՜ջռ զ չՠջ՜ 
հ՜շ՜ն՜՞ջՠ՜է Մՠժձճսդՠ՜ձձ — Յճսխ՜ջժՠ՜է բզ րջզ-

ձ՜ժ կզ ՜հո չՠջճ՞ջՠ՜է Մՠժձճսդՠ՜ձո ... 

՞. 149՜—61՝ Ի դխդճհձ Ի՝՜ո չՠջ՜պՠոմզձ 

՞ջՠ՜է ՜շ Մ՜ջ՜ո յ՜ջոզժձփ Յՠպ Աշ՜ն՜՝՜ձճս-

դՠ՜ձ — Իոժ ա՜կՠձ՜հձ, ճջ զձմ հ՜շ՜նկ՜ձբ ՠս ՜հեկ 

յ՜պ՜իՠռ՜ս հ՜ոպ ...  

Բ. 162՜—86՜ Գզջ ի՜ս՜պճհ ըճոպճչ՜ձճս-

դՠ՜ձ Հ՜հոպ՜ձՠ՜հռ ՠժՠխՠռճհ ՞ջՠ՜է զ Նՠջոբոզ 
Շձճջի՜էսճհ ՠյզոժճյճոբ, ՠխ՝րջբ ժ՜դճսխզժճոզձ 
Հ՜հճռ Գջզ՞ճջզոզ, զ ըձ՟ջճհ ՞ՠջ՜յ՜պզս վՠո՜հզձ 
զձտձ՜ժ՜է դ՜՞՜սճջզձ իճշճկճռ՚ կՠթզ Ախբտոզճոզ, 
հճջե՜կ ՠէ հԱջՠսՠէո ՠս բջ զ Մ՜կճսՠոպզ՜հ կ՜հջ՜-
տ՜խ՜տ Կզէզժ՜ռճռ, զ դվ՜ժ՜ձզձ ՈԺԴ (1165) — Բ՜-

ձզստ ՟ճսաձ՜տՠ՜ զկձ ըօոՠէճչ զ էոՠէզո ... 

Գ. 196՜—87՝ Նճջզձ Նՠջոբոզ Շձճջի՜էսճհձ զ 

Յզոճսո Ոջ՟զ ՜ձճս՜ձՠ՜է ՞ջտբձ ՠս զ հՠջ՞բձ, ճջ Վ՜ոձ 
Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ — Բ՜ձձ ՜ձկ՜ջկզձ գոպ Էճսդՠ՜ձ / 

Եխՠս կ՜ջկզձ ծղկ՜ջպճսդՠ՜ձ ...  

 
Դ. 188՜—202՜ Ի հԱպՠձ՜ժ՜ձ ըրոզռձ Նՠջոբոզ 

Լ՜կ՝ջճձ՜ռսճհձ ՜ո՜ռՠ՜է Աշ՜նզ Տ՜ջոճձճհ եճխճ-
չճհձ Հ՜հճռ — Ոչ մ՜ջ ՝՜ձո՜ջժճսզձ ճջոճխզ ...  

Ե. 202՜—5՝ Գէը՜՟ջճսդզսձտ իճշճկճռ, աճջո 

յ՜ի՜ձնՠձ ՜շ զ կբձն զ յբպո ը՜խ՜խճսդՠ՜ձ գձ՟ 
ճջո ՠս Լճսթկճսձտ ՜շգձդՠջ ՠ՟ՠ՜էտ — Նաճչՠռբտ 

ա՜որխձ ակզ ՝ձճսդզսձ ...  

Զ. 205՝—6՝ Ի իզձ՞ՠջճջ՟ ՞էըբձ ՠջժջճջ՟ ՞էըզձ 

Պ՜պկճսդՠ՜ձռ Ես՜ժջզճոզձ, ճջ բ ՠջժ՜՝ձ՜ժ 
յ՜պկզմ իճշճկճռ — Բ՜աճսկ ծ՞ձ՜սճջտ, ճջտ ձՠջժ՜հ 

ՠխՠ՜է բզձ զ եճխճչձ Ք՜խժՠ՟ճձզ ...  

Է. 207՝—10՝ Եաջ՜ժ՜ռճսդզսձ ՝ճչ՜ձ՟՜ժ ՞ջտզո 

— Թբյբպ գոպ ճսխխ՜վ՜շ՜ռ ՠջժճս ՝ձճսդզսձ ՜ոՠէձ մբ 

իՠջլճս՜թճխճսդզսձ ... տ՜ձ ա՜հո ձաճչՠ՜է էզռզփ Վՠջն 

՞ջտզոփ 

1465 
Ժ Ո Ղ Ո Վ Ա Ծ Ո Յ  

 ՌՀԷ—1628 

ԳՐԻՉ՚ Ն՜ա՜ջփ 
ԹԵՐԹ՚ 326. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜, 250՜փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԺԴ × 12 (Ա 5, 

Զ 10, ԺԱ 18, ԺԳ, ԺԴ 14)+Ա—ԺԴ×12(Է 10, Ը 16, ԺԱ 9, ԺԳ 10, 
ԺԴ 4)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 14,7×9,8փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ 
կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 19—20 (ը՜շձ)փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜-
ա՜ջ՟, ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ 
ժ՜ջկզջփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ — ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձփ Ժ—ԺԱ ՟՟.փ 
2(Ա—Բ)+2(Գ—Դ), ոպ՜ռճս՜թ 2 պ՜ջ՝ՠջ դՠջդՠջզ ի՜պճսկզռ, 
գձ՟ՠջժ՜հձ՜ժզ ՠաջ՜ի՜պճսկզռ ՠս ՠջժպ՜ժճսկզռ: Մ՜՞՜խ՜դ, 
ՠջժոզսձ, ՝ճէճջ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջփ Կ՜ջ՟՜է՚ Ա՝—Բ՜—Բ՝—Ա՜ 
«/// ՠս ճմ ճսջՠտ ՜շ՜[տՠ]ռ՜հ, ՠդՠ ճմ ... ՠս ո՜ժ՜ս ժզճսձո ///» 

(Մ՜պդ. ԺԵ 24—43): Գ՝—Դ՜—Դ՝—Գ՜ «/// Պ՜պ՜ոը՜ձզ 
ՠպ իջՠղպ՜ժձ ՠս ՜ոբ ... Աոպճս՜թ ա՜դճշձ Դ՜սդզ ///» (Ղճսժ. Ա 
19—32)փ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջ, ըճսձ՜ռ՜թփ Կ՜ակզ 
ժ՜ղզձ` կ՜ղճս՜թ, ռՠռ՜ժՠջփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1՝—29՝ Յ՜խ՜՞ո ժՠջյզ [ոխ՜՞ջճսդՠ՜ձ, 

ի՜ձ՟ՠջլ ձղ՜ձ՜՞ջրտ] — Կՠռռբ հ՜ոպ՜պճսձ իճ՞ճչ, 

ժՠռռբ հ՜ոպ՜պճսձ կպօտ ... 



 

Շ՜ջ՜՟ջ՜ձտգ ՠսո ոխ՜՞ջճս՜թ բփ 

Բ. 30՜—101՝ [Մ՜ոձ Հձճհ ժպ՜ժ՜ջ՜ձզ] 

1. Սզջ՜տ — 30՜—62՜փ 

2. Աշ՜ժտ — 62՝—74՝: 

3. Յ՜շ՜ն՜՝՜ձ (= Ն՜ը՜՟ջճսդզսձ) Եջժճպ՜-
ո՜ձ կ՜ջ՞՜ջբզռ — 74՝—101՝ 

Գ. 102՜—29՝ [Բ՜ձտ ա՜ձ՜ա՜ձտ] 

1. 102՜—5՝ Վ՜ոձ ՞ճսձճռ կ՜ջ՟ժ՜ձ ՜ո՜ռՠ՜է 

զ Պխ՜պճձ զկ՜ոպ՜ոզջբ — Հ՜ջռ. Վ՜ոձ բ՛ջ կ՜ջ՟ 

հՠջժզսխբ ՟ՠխձզ ... 

2. 106՜—11՝ Ակՠձ՜հձ զջ՜ռ ր՞ճսպ ՠս ռ՜սճռ 

՟ՠխ բ ըճպո ՜հո էրղպ՜ժ — Թբ ժզձ ճվճսձ ռ՜ս 

ճսձՠձ՜, ՠջ՝ ըկբ ձ՜ աժ՜ձ՜ձռ ռ՜սձ ի՜ձզ ... 

3. 112՜—29՝ Յ՜խ՜՞ո ա՞ճսղ՜ձ՜էճհ հ՜կՠձ՜հձ 

ըճջիջ՟ճռ ՟զս՜ռ, ճջ ՞՜ զ չՠջ՜հ կզ՜հձ՜ժՠռ՜ռ ՠս 
՜կՠձ՜հձ ժջ՜սձ՜սճջ՜ռձ — Աջ՟, յ՜ջպ բ ոժոՠէ ... 

Դ. 130՜—69՝ — [Վ՜ջտ ՠս կ՜պՠձ՜՞ջճսդզսձ 

Ես՜՞ջզ ՠս Լճսթկճսձտ ձճջզձ (իկկպ. լՠշ. 1666, 1՜—
250՝)]  

1. 130՜—4՝ Վ՜ջտ ՠջ՜ձՠէճսձ Ես՜՞ջՠ՜ Վ՜ոձ 

յ՜ղպ՜կ՜ձ — Յճջե՜կ ժՠձ՜ռ ժռճջ՟ ՠխ՝՜հջձ տճ 

ծ՜ձ՜յ՜ջի ՠջդ՜է զռբ ... 

2. 134՝—54՜ Բ՜ձ Ես՜՞ջՠ՜ ՠջ՜ձՠէսճհ Վ՜ոձ 

ա՞ճսղ՜ձ՜էճհ իճ՞ճհձ ՠս ՟զս՜ռձ — Աջ՟, ձզոպ ՟ճս ՟՜-

պ՜սճջ տճհզձ ըճջիջ՟ճռ ... 

3. 154՝—61՝ Եջ՜ձՠէճհձ Ես՜՞ջզճոզ ՜ո՜ռՠ՜է 

՝՜ձձ — Ք՜խռջ՜՝՜ձ ՝՜ձզստ չ՜ոձ հ՜ձռ՜ձ՜ռ ի՜-

ժ՜շ՜ժճխզձ կզ լ՞պզջ ... 

4. 162՜—9՝ Բ՜ձ ՠջ՜ձՠէճհձ Ես՜՞ջզճոզ 

՜ո՜ռՠ՜է — Մզ՜հձ՜ժՠ՜ռ տձբ՜թ ՜ձժռզ զ մ՜ջզո ...  

Ե. 170՜—203՜ [Բ՜ձտ ա՜ձ՜ա՜ձտ]  

1. 170՜—5՝ Նղ՜ձ՜ռճհռ ՜ջ՜ջմճսդՠ՜ձ — Աշ՜-

նզ ՜ջ՜ջմճսդՠ՜ձ ՠխՠձ ՞ճջթտ ... 

2. 175՝—88՜ Եժՠոռճստ ՠս ՜ո՜ոռճստ ատ՜-

ձզօձճսդզսձ ՜ա՞զձ ՠս ճհտ ՠձ, ճջ ճսձզձ ՞զջո ՠս ճհտ 

՜ո՜ռօխ պճկ՜ջզո — Աա՞ ՀԲ, ճջ ովշՠ՜է գձ՟ ՜կՠ-

ձ՜հձ ՠջՠոո ՠջժջզ ... 

3. 188՜—90՜ Յ՜խ՜՞ո Ը ՝՜եզձ ՜ղը՜ջիզո, ճջ 

զկ՜ձ՜ո, դբ ճջյբո ՠձ մ՜վ ՠջժ՜հձ ՠս է՜հձտ, ժ՜կ 
ազձմ ժՠջյ կ՜ջ՟զժտ ՝ձ՜ժՠ՜է զ ձճո՜ — Աշ՜նզձ 

՝՜եզձ  ՜ղը՜ջիզո ՝ձ՜ժՠ՜է ՠձ կ՜ջ՟զժտ  ՞զղ՜պՠ-

ոզստ ... 

4. 190՝—4՝ Յ՜խ՜՞ո ՠջժճպ՜ո՜ձ կ՜ջ-

՞՜ջբզռձ. Ոչոբզ, Ակճչո՜հ ... Մ՜խ՜տզ՜, ճջ էզձզ ԺԲ 
— Ոչոբբ բջ զ Բՠէ՜կճչդ՜հ ... 

5. 194՝—8՝ Յ՜խ՜՞ո ՠջժճպ՜ո՜ձ ՜շ՜տՠէճռձ 

—  Աշ՜տՠ՜էտձ ճջյբո ՞ձ՜ռՠ՜է գձ՟ ճէճջպո պզՠաՠ-

ջ՜ռ ... 

6. 199՜—200՝ Յ՜խ՜՞ո Է կ՜ի՜ռճս կՠխ՜ռ 

յ՜պկճսդզսձ — Աշ՜նզձ կՠխտձ բ իյ՜ջպճսդզսձ ... 

7. 200՝—3՜ Ահո ՠձ դ՜՞՜սճջտ պ՜ծժ՜ռ ՠս ՜հէ 

՜ա՞՜ռ — Թվզձ Հ՜հճռ ՆԿԷ (1018) ա՜ջդՠ՜ս ՜ո-

պճս՜թ՜ո՜ոպ ՝՜ջժճսդզսձ ՠս ՠէ զ ձա ՜ա՞ձ դճսջտ՜ռ 

զ չՠջ՜ տջզոպճձբզռ ... ՜շ՜ս աՔ՜ց՜ ոճսէդ՜ձձ Մ՜ի-

կ՜պձփ 
Զ. 203՜—23՝ Յ՜խ՜՞ո ՠջժձ՜հզձ ղ՜ջեկ՜ձ 

ձճս՜ոպ Յճի՜ձձբո չ՜ջ՟՜յՠպզ Եաըձժ՜ռճհ ղ՜-

ջ՜՟ջՠ՜է հզկ՜ոպձճռձ ՝՜ձզռ զ ըձ՟ջճհ ՝՜ջՠյ՜ղպ 
ՠս ՠջժՠխ՜ա՜ջ՟ յ՜պ՜ձճհձ՚ յ՜ջճձ Վ՜ջթ՜ձժ՜հ 

Տՠո լՠշ. 529, 149՜—66՝. Նը՟ջ./203՜—4՝փ 

՜/204՝—6՝փ ՝/206՝—7՝փ ՞/207՝—9՜փ ՟/209՜՝փ ՠ/209՝—

10՝փ ա/210՝—1՝փ բ/211՝—3՜փ գ/213՜—4՜փ դ/214՜—5՜փ 

ե/215՜—7՝փ ե՜/217՝—8՝փ ե՝/218՝փ ե՞/218՝—9՜փ ե՟/219՜փ 

եՠ/219՜՝փ եա/219՝փ եբ/219՝—20՜փ եգ/220՜—1՜փ եդ/221՜փ 

զ/221՜փ զ՜/221՜՝փ զ՝/222՜փ զ՞/222՜—3՜փ զ՟/223՜փ 

Է. 223՝—44՝ [Բ՜ձտ պճկ՜ջ՜ժ՜ձտ] 

1. 223՝—6՜ Ես բ ՜հէ ՜ա՞ ղ՜ջեճսկձ ՠս գձդ՜ռտ 

էճսո՜սճջ՜ռ՟, ճջ զ իզսոզոճհ զ ի՜ջ՜ս զն՜ձՠձ ՠս զ 
ի՜ջ՜սճհ զ իզսոզո ՠէ՜ձՠձ — Ես ՜ոպզ էզձզ Դ ՠխ՜ձ՜ժ 

պ՜ջճհձ ... 

2. 226՜—9՝ Վ՜ոձ Է կճէճջ՜ժ՜ձ՜ռձ ՠս ՠջժճ-

պ՜ո՜ձ ժՠձ՟՜ձ՜ժՠջյ՜ռձ, դբ ճջտ հճջճռ ՠձ ժ՜կ 
ճջյբո գձդ՜ձ՜ձ, ժ՜կ ազ՛ձմ բ ՞ճջթ ձճռ՜ («՜ո՜-
ռՠ՜է Յճչի՜ձձզոզ Եջաձժ՜ռսճհ», պյ. Տՠպջ՜ժ 
ի՜կ՜շրպ ..., 1792) — Կ՜ձ Է ՜ոպՠխտ կճէճջ՜ժ՜ձ / Ես 

ժՠձ՟՜ձ՜ժՠջյ ՠջժճպ՜ո՜ձ ... 

3. 229՝—35՜ Վ՜ոձ Է կճէճջ՜ժ՜ձ ՜ոպՠխ՜ռ 

՝ձճսդՠ՜ձձ — Յ՜շ՜ն ՜հէ հզղՠկտ ա՜ջՠ՞՜ժ՜ձ ՝ձճս-

դզսձ ... 

4. 235՜—41՝ Դճսշձ Բ, ճջ զկ՜ձ՜ո 

աը՜շըձ՞ճս՜ռտ ժՠձ՟՜ձ՜ժՠջյՠջճսձ, ճջ ՜կբձ Գ կզ 

՝ձճսդզսձ ճսձզձ — Խճհձ, Աշզսթձ ՠս Ախՠխձ՜սճջ ՠս 

՜հոճտ պ՜տ ՠս մճջ ... 

240՝ Բճէճջ՜ժ ՜խզսո՜ժփ 

5. 242՜—4՜ Յ՜խ՜՞ո ՞ձ՜ռզռ ՜ոպՠխ՜ռ զսջ՜-

տ՜ձմզսջ ՞ձ՜ռտ — Աջ՟, ՝՜աճսկ հճսակ՜ձռ յՠպտ ՠձ ՜շ 

զ ծղ՞ջպճսդզսձ ... 

6. 244՝ Յ՜խ՜՞ո ՠջժճպ՜ո՜ձ իճխկճռձ — 

Աջՠսՠէզռձ՚ Կզժզէզ՜ո Այՠէզ՜՟, Եսջճո ... 

Ը. 245՜—326՝ [Բ՜ձտ ա՜ձ՜ա՜ձտ] 

1. 245՜—6՝ [Կՠջյ ձ՜կ՜ժ ՞ջՠէճհ] — Ի Տՠ՜շձբ 

Աոպճսթճհ Հ՜սջբ ՜կՠձ՜ժ՜էբ, Ոջ՟ճհ ՠս հ՜կՠձ՜ոճսջ՝ 

Հճ՞սճհձ ... 

2. 247՜—6՝ Վ՜ոձ ժ՜յ՜թզ ՜ջլ՜ժկ՜ձ — Աշ 

՞՜ս կզ ՞զձզ ՠս ՞՜ս կզ նճսջ ... 

3. 249՜ Զզ՛ձմ բ դ՜ժճհտձ — Գջզ՞ճջ ՜ոբ. 

Ք՜ջՠխբձ ժճսե բջ ... (4 պճխ)փ 

4. 249՝ Վ՜ոձ Դ պ՜ջՠջ՜ռ ը՜շձճս՜թճսդՠ՜ձ 

ՠս ՞ճհ՜ձ՜էճհձ, աճջ ՞ճհ՜ձ՜ձ զ կզկՠ՜ձռ — Վ՜ոձ ազ 

զ ձճս՜աՠէձ ՠս հ՜շ՜սՠէճսէձ զսջճռ վճվճըզձ ... 



 

5. 250՝—1՜ Վ՜ոձ ՠջ՜ժ ՜շձՠէճհ ՜ջ՜ջՠ՜է բ 

ոճսջ՝ Գջզ՞ճջ Նզսո՜ռզձ — Զզ ՜շ՜նզ ՜սճսջձ էճսոձզձ 

մբ է՜ս ... 

6. 251՝ [Բ՜շ՜ջ՜ձ] — Լզկյզ՜՟ձ ՠս ձ՜ի՜ձնձ 
կզ բ Դ. (՜կձ կՠժ), ՜սխրկյզ՜՟ձ, ճխճ՞ճկՠ՜ձձ՚ 
հճ՝ՠէՠ՜ձձ բ, ձճձճոձ՚ Ե ՜կ ժճմզ, զձ՟ճոձ Ը ՜կ ժճմզ 
(՜հոտ՜ձ)փ 

7. 252՜՝ Յ՜խ՜՞ո հճ՝ՠէՠ՜ձձ, դբ ազձմ բ 
հճ՝ՠէՠ՜ձձ — Յճ՝ՠէՠ՜ձձ Ծ(50) ՜կ բ ...  

— 252՝ Ախզսո՜ժ 

8. 253՜—72՜ [Պ՜պծՠձ պճկ՜ջզ Հ՜հճռ] — Կջժ-
ձ՜ժ ՜կոճռ ՜հոյբո ՜ջ՜. Կ՜է աՆ՜ս՜ո՜ջ՟զ ՜կզոձ ...  

272՜ Բճէճջ՜ժ ՜խզսո՜ժ: 

9. 272՝—4՝ [Բ՜ձտ չ՜ոձ պճկ՜ջզ զ ըձ՟ջճհ 
Խ՜մ՜պճսջ չ՜ջ՟՜յՠպզ] — Կ՜կօտձ Աոպճսթճհ ՠս 
ժ՜ջճխճսդՠ՜կ՝ Մզ՜թձզձ ... 

10. 275՜ Վ՜ոձ դվ՜ժ՜ձ ՜ջիՠոպբ — Ք՜շՠ՜ժձ 
դզս ըճջիջ՟՜ժ՜ձ ՠս յ՜պճս՜ժ՜ձ՜՞ճհձ բ ... 

11. 275՝—6՜ Ահո ՠձ ՜սճսջտձ մ՜ջճսդՠ՜ձ, աճջ 
հ՜հպձՠ՜ռ Աոպճս՜թ տ՜ի՜ձ՜հզձ ՠս հ՜ձ՟զկ՜ձ 
ժ՜ռճսռ ճջ՟ճռձ Իոջ՜հբէզ — Մզ պձժՠջ, կզ ՝ջՠջ կզ 
հրպբջ ... 

12. 276՜—8՜ Յ՜խ՜՞ո ա՜ձ՜ա՜ձճսդՠ՜ձ ըճ-
ձ՜ջիճսդՠ՜ձ ՠս ՜ոպզծ՜ձ՜ռ — Ոջմ՜վ կՠթ զռՠո 
ըճձ՜ջի ժ՜էնզջ ա՜ձլձ տճ ... 

13. 278՜—9՝ Յճչի՜ձձ Ոոժբ՝ՠջ՜ձզ ՜ո՜ռՠ՜է 
— Հ՜ս՜պ՜կտ զ կզ Տբջ Հ՜հջ Աոպճս՜թ ... 

14. 280՜—1՝ (՞թ՜յ՜պժՠջ թ՜թժ՜՞ջճսդզսձ)փ  
15. 282՜—96՝ [Յ՜խ՜՞ո ՠջժճպ՜ո՜ձ ժՠձ՟՜-

ձ՜ժՠջյզռ] — Յճջե՜կ Խճհձ էզձզ պ՜ձճսպբջ՚ ՞՜ջճսձ 
՜աձզս ... 

16. 296՝—300՝ Սջ՝ճհձ Կզսջխզ ի՜հջ՜յՠպզ 
՜ո՜ռՠ՜է Վ՜ոձ Կ՜խ՜ձ՟զ — Թբ Կ՜խ՜ձ՟ձ ժզջ՜ժզ 
էզձզ՚ լկՠշձ յզձ՟ ... 

17. 301՝—15՝ [Գզջ ՠս ըճջ՜ձ պ՜ջճհձ] — Կ՜է 
աՀշճկձ Փճտջ դչ՜ժ՜ձձ ... 

— 302՜—14՝ Ախզսո՜ժտ 

18. 316՝—21՝ Յզնկ՜ձ Սճսջ՝ Հճ՞սճհձ հ՜-
շ՜տՠ՜էոձ — Բ՜ջբըրո բ ՠս ՝՜ջճսդՠ՜ձ Հճ՞զ՟ ՠս ճջտ 
կզ՜ձ՞՜կ բ՜ռ՜ձ ... 

19. 322՜—6՝ Յ՜խ՜՞ո ՝՜ձզռ զկ՜ոպ՜ոզջ՜ռ 
ՠս ծ՜ջպ՜ջ՜ը՜սոզռձ — Յճ՝՚ ԻԴ Եդբ կզ՜ձ՞՜կ՜հձ 
՜շ՜սրպ ձճռ՜ զ ոպճսՠջո կ՜իճս Է(ԻԴ, 17) ... ՜յ՜ 
աէ՜ռ, ճսոպզ ճսո՜սփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

161՝ Ոՙչ ոճսջ՝ ՠխ՝՜ջտ, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ՞ջճռո 

ա՝՜աճսկ ՜ըպզստ ՞ջ՜սՠ՜էո ա՜ձ՜ջե՜ձ ՞ջզմո ՠս 

աթձրխոձ զկ ՠս ա՜կՠձ՜հձ ՜ա՞՜հզձո աժՠձ՟՜ձզոձ ՠս 

աի՜ձ՞ճսռՠ՜էոձ հզղՠոնզտ ոջպզ կպրտ հ՜խօդո լՠջ, ՠս 

՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ. ՜կբձփ 

272՝ ... Ոջ բ հ՜հոկ ՜կզ դվ՜ժ՜ձ Հ՜հճռ ՌՀԸ ՠս ճմ 

բ ՌՀԸ (1629), ՜հէ ՌՀԷ (1628)փ  

300՝ Ոՙչ ի՜յջտ ՠս ՠխ՝՜յջտ, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ 

՞ջճհո ժ՜ջ՟՜էճչ, ժ՜կ օջզձ՜ժՠէճչ, էզ ՝ՠջ՜ձճչ Ոխճջ-

կզ ՜ո՜ռբտ ՞թճխզ ոճջ՜հ՚ ՜ձ՜ջե՜ձ Ն՜ա՜ջզձ, ՠս 

Աոպճս՜թ լՠա ճխճջկՠոռզ. ՜կբձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

326՝ Ախ՜մՠկ ապՠոճխտ՟ ՞ջճհո ՠս ժ՜ջ՟՜ռճխտ՟ 

կՠժ Հ՜հջ կՠջ հՠջժզձո ՠս Տբջ ճխճջկՠ՜հ կզ ՜ո՜ռբտ 

՜ձ՜ջե՜ձ Յ՜կդՠռզ Մ՜ջպզջճո չ՜ջ՟՜յՠպզո, դչզձ 

1715փ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜ (՜հ՝ճս՝ՠձ)փ Պ՜պ՜շզժ յ՜ի-

յ՜ձ՜ժ Գ՜ Մ՜ջկզձ ՠս ճմ ճտ զ զձմփ Զհ՜սզպՠձ՜ժ՜ձփ 

Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ Գ՝ ՞ջմ՜վճջց 
 

1466 
Մ Ե Ս Ր Ո Պ  Գ Ա Ն Ձ Ա Կ Ե Ց Ի  

Մ Ե Կ Ն Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն Ք  Ա Ռ  Ո Ր Ս  Ե Ւ  Ք Ր Ի Ս Տ Ո Ս  
Ծ Ն Ե Ա Լ  Ճ Ա Ռ Ի Ց Ն  Գ Ր Ի Գ Ո Ր Ի  Ա Ս Տ Ո Ւ Ա Ծ Ա Բ Ա Ն Ի  

Կ՜ջզձ ՌՃՂԹ — 1750 

ԳՐԻՉ՚ Մՠոջճյ Գ՜ձլ՜ժՠռզ (իՠխզձ՜ժգ)փ 
ԹԵՐԹ՚ 384փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԼԲ×12փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 

21×15,2փ ԳՐՈՒԹԻՒձ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻջ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 31փ ԿԱԶՄ՚ 
ոպճս՜ջ՜դճսխդ, ՜ոպ՜շգ` թ՜խժ՜դճսխդ, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ 
ժ՜ջկզջփփ Պ՜իյ՜ձ՜ժ՚ 1+1, թ՜խժ՜դճսխդ, կ՜ոձ ՜ոպ՜շզ:  

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջ, ըճսձ՜ռ՜թ: Կ՜ակզ 
դզժճսձտգ` չձ՜ոճս՜թփ 

 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1՜—254՜ Հ՜կ՜շօպ կՠժձճսդզսձ Գջզ՞ճջզ 

Աոպճս՜թ՜՝՜ձզ Աշ ճջո ՞ջճռձ եճխճչՠ՜է լՠշ՜կ՝ 
պ՜շ՜յՠ՜է ճ՞սճհ Մՠոջճյ՜հ [չ՜ջ՟՜յՠպզ Գ՜ձ-
լ՜ժՠռսճհ] 

— 1՜—2՝ [Յ՜շ՜ն՜՝՜ձ] — Պ՜ջպ բ ՞զպՠէ, ազ չ՜ջ-

՟՜յՠպտ ՠժՠխՠռսճ ՠջՠտ ՜ոՠձ ակՠջ ՞զպճսդզսձձ ... 

՜. 2՝—15՝ Գջզ՞ճջզ [Ն]՜ազ՜ռսճհ Աոպճս՜թ՜-

՝՜ձզ ՜շ Եսձճկզ՜ռզոձ (Ա ծ՜շ) — Աշ ճջո ՝՜ձզս ՠձ 

յ՜ծճսծՠ՜է ՝՜ձտո ... 



 

՝. 15՝—31՜ Յ՜խ՜՞ո ի՜ս՜պճհ. ծ՜շ Եջժջճջ՟ 

— Յճջե՜կ պՠո՜ձՠկ ՜հեկ էՠաճս՜՞՜ջճսդզսձ ... 

՞. 31՜—61՝ Նճջզձ Յ՜խ՜՞ո Ոջ՟սճհ, ծ՜շ 

Եջջճջ՟ — Զճջո զձմ ՜ոզռբ ճտ ՜ջ՟ՠօտ ... 

՟. 61՝—81՜ Աշ ՜հձճոզժ, ճջ ՜ոՠձ, դբ. Հ՜հջ 

կՠթ բ, տ՜ձ աՈջ՟զ. ծ՜շ Չճջջճջ՟ — Զճջ զձմ ՜ըպ՜-

ձ՜ձ ՜շ ՝՜ակ՜թ՜խզժ ՝ճսջ՜ոպ՜ձ ... 

ՠ. 81՝—112՝ Նճջզձ Յ՜խ՜՞ո Ոջ՟սճհ. ծ՜շ 

Հզձ՞ՠջճջ՟ — Վ՜ոձ ազ տՠա գձ՟ ըճջիջ՟ճռձ ... 

ա. 112՝—51՜ Նճջզձ Յ՜խ՜՞ո Սջ՝ճհ Հճ՞սճհձ. 

ծ՜շ Վՠռՠջճջ՟ — Աջ՟, ճջ Յ՜խ՜՞ո Ոջ՟սճհ ՝՜ձձ բ ... 

բ. 151՜—99՜ Նճջզձ Յ՜խ՜՞ո ՜ոպճս՜թ՜՝՜-

ձճսդՠ՜ձ ծ՜շ Երդձՠջճջ՟ — Ես ՜ջ՟, չ՜ոձ ազ կ՜տջՠ-

ռ՜տ ՝՜ձզս ... 

գ. 199՝—218՝ Նճջզձ Յ՜խ՜՞ո ՜ոպճս՜թ՜՝՜-

ձճսդՠ՜ձ ՜շ ՜ջզ՜ձճոձ գձ՟՟զկճսդզսձ — Ո՛սջ 

՜ջ՟ՠրտ զռՠձ, ճջ ա՜խտ՜պճսդզսձձ ... 

դ. 218՝—36՜ Աշ Կէճ՟ճձզճո. ծ՜շ Իձձՠջճջ՟ — 

Կ՜կզկտ ճսո՜ձՠէ ազ՛ձմ բ ձճջ՜լՠսճսդզսձ հՠժՠխՠռսճն ... 

ե. 236՜—43՜ Աշ Կէճ՟ճձզճո ՠջժջճջ՟. ծ՜շ 

Տ՜ոձՠջճջ՟ — Վ՜ոձ ազ ՝՜աճսկտ ՠժՠ՜է տճ ՠջժզսխ՜-

թճսդՠ՜ձ՟ ... 

ե՜. 243՜—56՝ Նճջզձ Կէճ՟ճձզճո զ 

կ՜ջ՞՜ջբ՜ժ՜ձ ՝՜ձձ. Ոջճչ՜հձ զկ ռ՜սբ. ծ՜շ Մՠ-
պ՜ո՜ձՠջճջ՟ — Ոջճչ՜հձ զկ, ճջճչ՜հձ զկ ռ՜սբ ՠս 

ա՞՜հ՜ջ՜ձտ զկ ծկէզձ ... 

ե՝. 256՝—93՜ Յ՜խ՜՞ո ՝՜ջՠժ՜ջ՞ճսդՠ՜ձ զ 

ըօոըո. ծ՜շ Եջժճւպ՜ո՜ձՠջճջ՟ — Վ՜ոձ ազ ՠժզտ զ 

կզ՜ոզձ հրե՜ջճսդՠ՜կ՝ ... 

ե՞. 293՝—320՝ Խ՜խ՜խ՜ժ՜ձ կզ՜՝՜ձճսդզսձ, 

կզ՜հձ՜ռՠէճհձ հՠպ էշճսդՠ՜ձձ. ծ՜շ Եջՠտպ՜ո՜ձՠ-
ջճջ՟ — Աջլ՜ժբ զձլ էՠաճսո հրե՜ջճսդզսձո ... 

ե՟. 320՝—35՜ Խ՜խ՜խճսդզսձ ՠջժջճջ՟. ծ՜շ 

Չճջՠտպ՜ո՜ձՠջճջ՟ — Ջՠջկբ ձ՜ը՜ձլ, իՠա իճ՞զ 

կ՜ջ՟՜ոբջ ... 

եՠ. 335՜—54՜ Խ՜խ՜խ՜ժ՜ձ ՠջջճջ՟. ծ՜շ 

Հձ՞ՠպ՜ո՜ձՠջճջ՟ — Խ՜խ՜խճսդզսձ ոզջՠէզ, տ՜խռջ ՠս 

զջտ, ՠս ՜ձճսձ ...  

Բ. 354՜—79՜ Հ՜կ՜շրպ կՠժձճսդզսձ Քջզոպճո 

թձՠ՜է ծ՜շզձ Գջզ՞ճջ Աոպճս՜թ՜՝՜ձզ, ճջ ՜ո՜-
ռՠ՜է բ զ Ծձճսձ՟ձ Քջզոպճոզ ՠս զ ոճսջ՝ ժճհոձ Մ՜-
ջզ՜կ, եճխճչՠ՜է լՠշ՜կ՝ պ՜շ՜յՠ՜է Մՠոջճյ՜հ — 

Քջզոպճո թձՠ՜է էզձզ վ՜շ՜սճջՠռբտ ... զ Քջզոպճո 

Յզոճսո զ Տբջ կՠջ ճջճսկ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո, ՜կբձփ 

— 379՝—84՝ Ց՜ձժ Մՠժձճսդՠ՜ձո Աշ ճջոզ 

ճկ՜ձռ ՞էը՜սճջ՜ռ ՝՜ձզռ եճխճչՠ՜է ՜շ զ 
՟զսջճսդզսձ գձդՠջռճխ՜ռ — Աազ՜աճսձ Կՠո՜ջ՜ռսճռ 

ՠջժզջձ բ, ճջ ՜ջ՟` Բրաճը ՜ոզ... Ոջյբո բ ՜ձթձՠէճս-

դզսձձ ՝ձճսդզսձ Աոպճսթճհ ՠս թձՠէճսդզսձձ ճմփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

379՜ Ժճխճչՠռ՜ս Հ՜կ՜շրպ կՠժձճսդզսձո զ դճս-

՜ժ՜ձճսդՠ՜ձո Հ՜հճռ ի՜ա՜ջ ի՜ջզսջ զձձոճսձ ՠս զձձզձ 

(1750), գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սճսջ՝ Լճսո՜սճջմզձ ՠս ՜շ՜ն-

ձճջ՟ճսդՠ՜ձձ պՠ՜շձ Ղ՜ա՜ջճս իՠա՜իճ՞զ չ՜ջ՟՜-

յՠպզձ Կՠո՜ջ՜ռճս, ճջ բ իճչզս Կ՜ջձճհ տ՜խ՜տզո, լՠ-

շ՜կ՝` կՠխ՜յ՜ջպ Մՠոջճյզ ՜ձ՜ջե՜ձ տ՜ի՜ձ՜հզ ՠս 

ժջօձ՜սճջզ, ճջ ՠս կ՜խդՠկ յ՜պ՜իճխ՜ռ՟ գձ՟ չ՜հջ 

մի՜կ՜ջՠէ ա՜ղը՜պճսդզսձո կՠջ, ՜հէ հզ//(379՝)ղՠէ 

ակՠխ՜սճջո ՜խօթզստ ի՜ձ՟ՠջլ ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ զ 

Քջզոպճոբ Աոպճսթճհ կՠջճհ, ճջ բ օջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձո. 

՜կբձփ 
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Կ. Պրէզո ՌՄԿԸ — 1819 

ԹԵՐԹ՚ 24. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜՝, 19՝, 23՜—4՝փ ՊՐԱԿ՚ 
1×10+2×6+1×2փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 21,5×17,4փ 
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 25փ ԿԱԶՄ՚ ժ՜ղզ, 
կզնճսժգ` ոպճս՜ջ՜դճսխդ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդփ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճսձ՜ռ՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 2՜—22՝ Ահո կ՜պՠ՜ձ Վ՜ոձ կզսձ՞՜ձդ՜ջ՜-

դզձ շզսյզ պ՜հջբզձ — Ահո կ՜պՠ՜ձ ՝՜ռ՜հ՜հպբ 

յբո—յբո րջզձ՜ժօտ մ՞ճջթ՜թճսդզսձո կզձ՞՜ձդ՜ջ՜յ 

՜ձճսձ ՜էՠդզձ ... չՠջճյ՞ջՠ՜է ժ՜ձճձ՜ս ե՜կ՜ս ՠս 

ջճյբզս օջ ի՜ո՜ջ՜ժձ հ՜շ՜ն՜՞՜՞ճհձ էձզփ 

— 17՜ Բճէճջ՜ժ ՜խզսո՜ժ: 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

16՝ Շ՜ջ՜՟ջրխ ՞ջտճհո Եճսոճսց Էցբձ՟զա՜պբձ բ, 

զոժ դ՜ջ՞կ՜ձՠ՜է զ Գՠճջ՞ յ՜պճսՠէճհձ գձ՟ իճ-

չ՜ձՠ՜ս Սճսջ՝ Հջՠղպ՜ժ՜յՠպ ՠժՠխՠռսճհձ, ճջ զ 

Կճոպ՜ձ՟ձճսյրէզո, 1770փ 18
20

¾

19 
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 ԺԷ — XVII 

ԹԵՐԹ՚ 374+3 (ժջժ. 1, 181, 237). մ՞ջճս՜թ` 1՜—2՝, 365՝—
70՝փ ՊՐԱԿ՚ 2×1+Ա—ԼԱ×12փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 
21,3×15,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 28փ ԿԱԶՄ՚ 
՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ` 
՟ՠխզձ կՠպ՜տո, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ  

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ժ՜ակզ ժ՜ղզձ` կ՜ղճս՜թ, տՠջթճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 3՜—335՝ [Պՠպջճոզ Աջ՜՞ճձ՜ռսճհ] Գզջտ 
հ՜խ՜՞ո կճէճսդՠ՜ձռ. ր՞ձՠ՜ ոճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թզձ 
ՠս հ՜նճխՠ՜ 

Տՠո լՠշ. 66, 122՜—273՜. Յշն՝./3՜—4՜. 1/4՜—
324՝փ 2/324՝—37՜փ 3/331՜—5՝փ 

Բ. 335՝—65՜ Հ՜ս՜տճսկձ հ՜խ՜՞ո պ՜ոձ 
յ՜պճսզջ՜ձ՜ռըձ 

Տՠո լՠշ. 66, 273՜—87՜. Յշն՝./335՝—44՜փ ՜—
ե՝/344՜—65՜փ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 3՜, 111՝ Գզջտո Սճսջ՝ Էնկզ՜թձ՜ 
բփ 
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 ՌՃԸ — 1659 

ԳՐԻՉ՚ Կճակ՜ոփ ՍՏԱՑՈՂ՚ Խ՜մ՜պճսջ ջ՜՝ճսձ՜յՠպփ 
ԹԵՐԹ՚ 318. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—2՜, 316՝, 317՝—8՝փ ՊՐԱԿ՚ 

5×1+Ա—ԻԶ×12+3×1փ ՆԻՒԹփ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 20,5×16փ 
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 29փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜-
ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ 
ժպ՜ս, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 7՜փ Ճ ՜ ժ ՜ 
պ ՜ ա ջ ՜ ՟՚ 29՝, 105՝, 118՜, 136՜, 171՝, 236՜, 171՝, 239՜, 
267՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ 
դշմձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպ, ժ՜ձ՜մփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճսձ՜ռ՜թ, ռՠռ՜ժՠջ: Կ՜ակզ ժ՜ղզձ` 
կ՜ղճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 2՝ Վ՜ոձ ՠջ՜ժ ՜շձՠէճհ — Աշ՜նզձ րջձ 

էճսոձզձ է՜ս մբ ... 

Բ. 3՜՝ Մ՜ծճսձ տբէ՜որց՜, ՜հոզձտձ՚ վզէզոճ-

վ՜հզռ — Աոբ Հճսձձ՜ձ, դբ. Իձտո իզկձ բ 

՜շճխնճսդՠ՜ձ ... 

Գ. 3՝—316՜ [Պՠպջճոզ Աջ՜՞ճձ՜ռսճհ Գզջտ հ՜-

խ՜՞ո կճէճսդՠ՜ձռ] 

Տՠո լՠշ. 66, 122՜—273. Յշն՝./7՜—8՜փ 1/8՜—

304՜փ 2/304՜—10՝փ 3/310՝—6՜ (չջն. «... ձճջճ՞ճսդՠ՜կ՝ 

ձճջ Ա՟՜կ՜հ՚ Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ կՠջճհ, ճջ բ ՜սջիձՠ՜է 

հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձ»)փ Ոսձզ. 

— 3՝—6՝ Ց՜ձժ ՞զջտո, ճջ ժճմզ կճէճսդՠ՜ձռ — Ա. 

Յ՜խ՜՞ո կՠխ՜ռ ... ՃՁԴ. Յ՜խ՜՞ո իձ՜ջզռ, ճջ գձ՟՟բկ 

կՠխ՜ռ էՠաճսզփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

314՜ Աձ՝՜ս բ մ՜ջզտո զկ, Տբջ, ՜ձի՜կ՜ջ 

ը՜՝ՠ՜ռ ո՜պ՜ձ՜հ, 

Նկ՜ձզկ Աձ՜շ՜ժ ճջ՟ճհձ, զ իրջբձ զկ 

՝՜ե՜ձՠռ՜հ, 

Ճզղպ ՜շզ ա՝՜եզձ ՠս հօպ՜ջ ՠջժզջ 

չ՜ջՠռ՜ց, 

Մՠթ ՠս չ՜հՠտճսմ վ՜շ՜ռ վճը՜ձ՜ժ 

ըճա՜ջ՜թ ՠխ՜հ: 

Ի ո՜ոպզժ ոճչճս ձՠխՠ՜է, մ՜ջ՜մ՜ջ 

չզջ՜սճջՠռ՜հ, 

Նճջօ՞օխ ի՜ռզձ վճը՜ձ, ժՠջ՜ժջճռ ըճազռ 

ռ՜ձժ՜ռ՜հ, 

Յճսաՠ՜է պՠոճսդՠ՜ձ կպ՜ռո ՠս հ՜ձժ՜ջթ 

՜յ՜ զկ՜ռ՜հ, 

Եխճսժ կՠխճսռՠ՜է ՜ձլզձո, ազ ՜ձծ՜շ էճսոճհ 

իՠշ՜ռ՜փ 

Գ՜ջղ, յբո—յբո ՜ըպզստ էռՠ՜հ, ի՜ա՜ջ 

չ՜ՙհ ՜սճսջձ, ճջ թձ՜հ, 

Պ՜ջպ՜յ՜հ կՠխ՜ռ ՞պ՜հ, աէճսոՠխբձ 

ա՞ՠոպձ կՠջժ՜ռ՜, 

Ջ՜ձ՜կ ՠս ՜շ Հ՜հջ ՟զկզկ, ժ՜ջ՟՜էճչ ՜ոՠկ. 

Հ՜հջ կՠխ՜հ, 

Ր՜՝ճսձզռ բզռ ոպՠխթզմ, դճխճսդՠ՜ձ ազո 

՜ջե՜ձ ՜ջ՜փ 

Եխՠ՜է ՠկ ՝՜աճսկ ՜կ՜ռ ՠս ակ՜իճս րջձ 

կճշ՜ռ՜հ, 

Վ՜ըՠկ, դբ կՠշձզկ կՠխրտ, զձլ հՠպզձ 

ի՜կ՜ջձ կձ՜հ: 

Լ՜էճչ ՜խ՜մՠկ ատՠա Տբջ, տճ ՜ջՠ՜կ՝՟ ՠկ 

՞ձՠ՜է թ՜շ՜հ,  

Մզ դճխճսջ ազո. զ լՠշձ Սճսջ՝ ը՜մզս տճ ազո 

յ՜ջոյՠ՜փ 

Ի տՠա ՠկ հ՜ձլձՠ՜է ոճսջ՝ Կճհո, ՜շ Ոջ՟զձ տճ 

՝՜ջՠըրոՠ՜հ  

Մՠխո՜ոբջ Կճակ՜ո ՞ջմզո կզդբ ձ՜ հ՜իՠխզձ 

՞դ՜հփ 



 

Գջՠռ՜ս դվզձ ՌՃ—ՠջրճջ՟զ ՠս ՠջժտ՜շզ 

(1659) զ չ՜հՠէճսկձ Խ՜մ՜պճսջ տ՜ն ջ՜՝ճսձճհձփ 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

171՜ Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ զ Քջզոպճո աԽ՜մ՜պճսջ 
չ՜ջ՟՜յՠպձ, ՠս աճսոճսռզմձ զկ՚ աՄ՜պդբճո տ՜ն ջ՜-
՝ճսձ՜յՠպձ ՠս ՠխ՝՜ջտձ զկ ա՜ղ՜ժՠջպ՜ժզռտ՚ աԳջզ-
՞ճջ չ՜ջ՟՜յՠպձ ՠս պբջ Յճի՜ձձ ՠս աՅ՜ժճ՝ ՠյզո-

ժճյճոձ ՠս ապբջ Ղճսժ՜ոձ, աԳջզ՞ճջ չ՜ջ՟՜յՠպձ ՠս 
ապբջ Յճի՜ձձ ի՜ձ՞ճսռՠ՜էտ ՠձ ՜շ Քջզոպճո: Ես ճջտ 
հզղբտ հզղՠ՜է էզնզտ ՜շ՜նզ աՠձկ՜ձձ յ՜պ՜ջ՜՞զձ 
Քջզոպճոզ ՜ոպ ՠս զ ի՜ձ՟ՠջլՠէճսկձ. ՌՃԽԳ (1694)փ 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 7՜, 147՝, 233՝ Գզջտո Սճսջ՝ 
Էնկզ՜թձ՜ բփ 
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 ԺԶ — XVI               

ԳՐԻՉ` Ֆջ՜ Մ՜դբճո: 
ԹԵՐԹ՚ 435. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—3՝, 99՝—100՜, 433՜—5՜: 

ՊՐԱԿ՚ Ա—ԼԶ×12 (Ա 13)+2×1: ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 
19,5×13: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձ: ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջ: ՏՈՂ՚ 28փ ԿԱԶՄ՚ 
՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ 
ղՠջպ՜ա՜ջ՟ կՠպ՜տո: 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 4՜: 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ` 34՜, 147՝, 163՝, 185՝, 229՝, 306՜, 
340՜: Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ` ՝ճսո՜ժ՜ձ: Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ-
՞ճսռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպ: 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճս: Թ—Ժ 
՟՟.: 1 (Ա)+1 (Բ), ոպ՜ռճս՜թ 1 դՠջդզ գձ՟է՜հձ՜ժզ ՠս գձ՟-
ՠջժ՜հձ՜ժզ ի՜պճսկզռ: Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ՝ճէճջ՜՞զթ ՠջժ՜-
դ՜՞զջ: Կ՜ջ՟՜է` Ա՝—Ա՜ «/// ՠս ճմ ՞զպՠձ: Պ՜պ՜ոը՜ձզ ՠպ 
ճկձ հ՜սջզձ՜ժ՜ռձ ... ՞ճջթճռ ի՜ջռձ լՠջճռ ///» (ԺԱ 45—48): 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջ: Կ՜ակզ ՠաջՠջգ՚ 
կ՜ղճս՜թ : 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 4՜—397՝ [Պՠպջճոզ Աջ՜՞ճձ՜ռսճհ] Գզջտ 

հ՜խ՜՞ո կճէճսդՠ՜ձռ 

Տՠո լՠշ. 66, 122՜—273. Յշն՝./4՜—5՜: 1/5՜—

383՝: 2/383՝—92՜: 3/392՜—7՝: 

Բ. 397՝—432՝ Հ՜ս՜տճսկձ Յ՜խ՜՞ո պ՜ոձ 

յ՜պճսզջ՜ձ՜ռձ 

Տՠո լՠշ. 66, 273՜—67՜. Յշն՝./397՜—409՝: ՜—

ե՝/409՝—32՝: 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

397՝ Կ՜պ՜ջՠռ՜ս ՞զջտո Հ՜ս՜տկ՜ձ կճէճսդՠ՜ձռ 

զ իՠջտճսկձ կՠխ՜ռ ՠս զ ժ՜պ՜ջճսկձ ՜շ՜տզձճսդՠ՜ձռ: 

Զցջ՜ Մ՜դբճոո հզղՠոնզտ զ Քջզոպճո ՠս ՟ճստ [հզղՠ՜է 

էզնզտ]: 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

435՝ Զ՜հո Մճէճսդՠ՜ձռ ՞զջտո Սճսջ՝ Գՠխ՜ջ՟՜հ 

չ՜ձճսռ. ճչ ճջ ժ՜ջ՟՜հ, հզղբ: 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ`4՜, 182՝, 432՝ Գզջտո Սճսջ՝ 

Էնկզ՜թձ՜ բ: 432՝ Պճխճո չ՜ջ՟՜յՠպ: 432՝ Քջզոպճ-

ոզ թ՜շ՜հ Ս՜ջ՞զո չ՜ջ՟՜յՠպ: 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ`1՜ Աձճսձ: 

1471 
Պ Ե Տ Ր Ո Ս  Ա Ր Ա Գ Ո Ն Ա Ց Ի   
Գ Ի Ր Ք  Մ Ո Լ Ո Ւ Թ Ե Ա Ն Ց  

 ԺԸ — XVIII               

ԹԵՐԹ՚ 216+2 (ժջժ. 1, 198). մ՞ջճս՜թ՚ 1՝, 190՜՝, 214՜՝: 
ՊՐԱԿ՚ Ա—ԺԸ×12 (Ա 11)+1×1: ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 
19,8×14,2: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձ: ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջ: ՏՈՂ՚ 30փ ԿԱԶՄ՚ 
՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ 
դճսխդ: 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջ, ռՠռ՜ժՠջ: Կ՜ակզ 
ժ՜ղզձ` կ՜ղճս՜թ, տՠջթճս՜թ: 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 1՞—213՝ [Պՠպջճոզ Աջ՜՞ճձ՜ռսճհ], Գզջտ 

հ՜խ՜՞ո կճէճսդՠ՜ձռ 

Տՠո լՠշ. 66, 122՜—273՜. Յշն՝./1՞՟: 1՜—ա/1՟—

213՝ («///ճջյբո ա՜ջթզս, ճջ ՜հձտ՜ձ ՝՜ջլջ՜ձ՜հ կզձմ ազ 

էզձզ ՜ձՠջՠսճհդ զ կ՜ջ՟ժ՜հզձ ՜մ՜ռ ՠս բ ՜հձտ՜ձ 

ոջ՜պՠո///», ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ): 2—3/մզտ: 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 1՜ /// Ե ձվ՜ոպ ա՜ձ՜ջե՜ձ. դվզձ ՌՃՂԱ 

(1742): 

2. 1՜ (ԺԸ ՟.) Մ՜ջպզ ՜կոճհձ ժպ՜սբխբձ 

՜եըձռ՜ս: 

3. 1՜ (ԺԸ ՟.) Յզղ՜պ՜ժ բ ՜հո Մօէճսդՠ՜ձռ ՞զջտ 

Կ՜ջձՠռզ քճջ՞մզ Աոպւ՜թ՜պճսջզ ճջ՟զ, յ՜ջճձ Խ՜-

մ՜պճսջզձ, ճջ պւզ Սճսջ՝ Կ՜ջ՜յՠպճս ՝ձզգ կզ՜՝՜ձ 

զ՝ջ պզջ՜ռճս՚ Մ՜ջպզջճոզձ: Ոչ ճտ գձ՟ճսձու ՜ոբտ 

Աոպճս՜թ ճխճջկզ հզղ՜պ՜ժ պճսճխզձ: 



 

4. 1՜ Ի ձւ՜ոպ ՠս Աոպճսթճհ թ՜շ՜հ` պզջ՜ռճս 

Վ՜ջ՟՜ձզռ, դբ ժ՜կ[զ]ռզո գձ՟ճսձզէ: 

214՝ Եո՚ ՜ձ՜ջե՜ձ պզջ՜ռճս Վ՜ջ՟՜ձից ՞ջՠռզ: 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ` 1՜ Ղՠժ ի՜ս՜պճհ կ՜հջ դ՜՞ճսիզ 

՞ՠջ՜հկ՜տճսջ: 

1472 
Պ Ե Տ Ր Ո Ս  Ա Ր Ա Գ Ո Ն Ա Ց Ի   
Գ Ի Ր Ք  Մ Ո Լ Ո Ւ Թ Ե Ա Ն Ց  

Սյ՜ի՜ձ ՌՃԴ — 1655  ՌՃԸ  — 1659               

ԳՐԻՉ` Իո՜ի՜ժ չջ՟. Ջճսխ՜հՠռզ: 
ԹԵՐԹ՚ 446. մ՞ջճս՜թ՚ 446՜՝: ՊՐԱԿ՚ Ա—ԼԷ×12+2×1: ՆԻՒԹ՚ 

դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 19,5×12,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձ: ԳԻՐ՚ 
ձրպջ՞զջ: ՏՈՂ՚ 28փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ 
պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ղՠջպ՜ա՜ջ՟ ժպ՜ս: 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ` 1՜, 29՝, 
143՝, 164՜, 191՝, 249՝, 347՝, 381՝: Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜-
՞զջ, ժՠձ՟՜ձ՜՞զջ: Գ ճ հ ձ ՠ ջ `  ժ՜ջկզջ: 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜պդբճոզ: Ը—Թ 
՟՟.: 2 (Ա—Բ)+2 (Գ—Դ), ոպ՜ռճս՜թ 2 պ՜ջ՝ՠջ դՠջդՠջզ 
գձ՟է՜հձ՜ժզ ի՜պճսկզռ, գձ՟ՠջժ՜հձ՜ժզ ՠաջ՜ի՜պճսկզռ ՠս 
ՠջժպ՜ժճսկզռ: Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ՝ճէճջ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջ: 
Ոսձզ ի՜կ՜՝՜ջ՝՜շ: Կ՜ջ՟՜է` Գ՝—Դ՜—Դ՝—Գ՜ «/// Ես ձ՜ 
յ՜յ՜ձլՠռ՜ս ... ՠդբ ճտ կՠշռզ ՜ձճջ՟[զ]///» (ԻԲ 13—24): Բ՝—
Ա՜—Ա՝—Բ՜ «///[Յ՜]խ՜սդո ՠս ՜ոբ. Հ՜հջ զկ ... ՠս զ թՠջճռ 
եճխճչջ՟ՠ՜ձձ ///» (ԻԶ 39—47):  

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջ, ըճսձ՜ռ՜թ, ՞ջ՜-
՟՜ղպգ դՠդՠս՜ժզ ՞ճսձ՜վճըճս՜թ: Կ՜ակզ ժ՜ղզձ` կ՜ղճս՜թ, 
տՠջթճս՜թ, պՠխ-պՠխ ռՠռ՜ժՠջ: 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

1՜—444՝ [Պՠպջճո Աջ՜՞ճձ՜ռսճհ Գզջտ հ՜խ՜՞ո 

կճէճսդՠ՜ձռ] 

Տՠո լՠշ. 66, 122՜—273՜. Յշն՝./1՜—2՜: 1/1՜—

429՜: 2/429՜—38՜: 3/438՜—44՝: 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

143՜ Զթջրխ ՞ջճհո՚ աԻո՜ի՜ժ չ՜ջ՟՜յՠպո հզղՠէ 

՜խ՜մՠկ զ իՠա՜իճ՞զ ոջ՝՜ոձճսձ՟ ՝՜ձ՜ոբջ ՠխ՝՜ջռ՟, 

ի՜ձ՟ՠջլ իճ՞ՠսճջ ՠս կ՜ջկձ՜սճջ թձրխօտ զ աՠձկ՜ձ 

՜ձկ՜ի Գ՜շզձձ Աոպճսթճհ: Գթՠռզ զ կՠջճհ դճս՜ժ՜ձզո 

ՌՃԴ (1655) ՜կզձ զ հճսձզոզ ԺԲ (12): Սը՜է՜ձ՜ռ ՠս 

՜ձ՜ջիՠոպճսդՠ՜ձ ՜ձկՠխ՜՟զջ էՠջճստ, ազ ՠջ՝ՠկձ դ՜ս 

ՠս ՠջ՝ՠկձ էՠջժ ՞՜հջ ՞ջզմձ ՠս ՠո ՜ձվճհդ ՜շձՠէճչ 

՞ջՠռզ ղճսպ՜վճհդ ՞ճէճչ չ՜ոձ ՜ս՜ջպկ՜ձ. տ՜ձազ 

ձՠխզկ ՝՜ակՠջ՜ձ՞-ՠջ՜ձ՞ յ՜պՠջ՜ակ՜ս զ ոժա՝ձ՜-

մ՜ջբձ զկճհո ՠս զկճհձ ՜կեձ զ կՠխ՜ռ դճխճսդզսձ ղձճջ-

իՠռբտ, ՠս հԱոպճսթճհ դճխճսդզսձ ըձ՟ջՠռբտ չ՜ոձ 

Աոպճս՜թճհ. ազ ՠս լՠջճռձ էզռզ դճխճսդզսձ հ՜ոպ ՠս զ 

ի՜ձ՟ՠջլՠէճսկձ. ՜կբձ: 

191՜ Գթՠռ՜ս լՠշ՜կ՝ Իո՜ի՜ժ ՜ձճս՜կ՝ չ՜ջ-

՟՜յՠպզ Ջճսխ՜հՠռսճհ: 

249՜ Եո՚ Իո՜ի՜ժ չ՜ջ՟՜յՠպզ թջճխզ ոճջ՜, 

ճխճջկՠոռզ Քջզոպճո հճհոձ ՜կՠձզ. ՜կբձ: Աս՜ջպՠռ՜ս 

դվզձ ՌՃԴ (1655) ՜կզձ զ հճսէզոզ ԺԷ (17)—ձ զ 

յ՜պժՠջ ՜սճսջձ ՠջՠտղ՜՝՜դճն: 

444՝ Փ՜ՙշտ ..., ճջ ՠպ ժ՜ջճխճսդզսձ կՠխո՜կ՜թ 

ՠս ՜կՠձ՜դղճս՜շ ՜ձլզձո Ս՜ի՜ժ ՜ձճս՜կ՝ չ՜ջ՟՜-

յՠպզո զ հ՜ս՜ջպճսկձ Գջճռո Մճէճսդՠ՜ձռ զ հ՜ղը՜ջ-

իզո Պ՜ջոժ՜ոպ՜ձզ ՠս զ ղ՜ի՜ձզոպ կ՜հջ՜տ՜խ՜տզո 

Սյ՜ի՜ձզ: Ի դճս՜՝ՠջճսդՠ՜ձո պճկ՜ջզ զ ՌՃ ՠս ՠրդձ 

՜ձռՠ՜է ՠս զ հճսդձ կպՠ՜է (1658—1659)՜կզձ ՠս զ 

Ն՜ս՜ո՜ջ՟զ ԺԴ (14)—զձ ՠս զ յ՜պժՠջ, րջձ իզձ՞-

ղ՜՝՜դզձ, զ ժ՜դճխզժճոճսդՠ՜ձձ ոջ՝՜ա՜ձզ Յ՜ժճ՝ 

Ջճսխ՜հՠռզ չ՜ջ՟՜յՠպզ ՠս զ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ Շ՜ի 

Այ՜ոզձ: Յզղ՜պ՜ժ զկճհ ՜ձլզձո ՠս իճ՞ՠսճջ իրջձ 

զկճհ ՠս ճսոճսռմզ՚ Խ՜մ՜պճսջ չ՜ջ՟՜յՠպզ, ճջ Կՠո՜-

ջ՜ռզ ժճմզ, ՠս կ՜ջկձ՜սճջ թձճխ՜ռձ զկճռ, իօջո` 

Մՠէտճձզձ ՠս կզսո իօջո` Մզջճսկզձ ՠս կօջո` Խ՜դ՜հճսձ 

ՠս յ՜յզձ զկճհ` Սօէդ՜ձչբէճսձ ՠս ժճխ՜ժզռզձ` Թ՜-

ձ՜յը՜դճսձզձ ՠս զսջճռ ճսոպՠջռձ ՠս ՟ոպՠջռձ ՠս կզսո 

յ՜յզձ` Խբջ՝՜ղըզձ ՠս ժՠձ՜ժռզձ` Ած՜յը՜ձզձ ՠս 

տՠջռձ զկճռ` Խ՜ձզվճսշզձ ՠս Վ՜ջչ՜շզձ ՠս ճջ՟ճռ ՠս 

՟ոպՠջ՜ռ` Խ՜ձզվճշզձ // (445՜) Սզկբճձզձ ՠս Աձ-

ձ՜հզձ ՠս վճըՠէճռձ ՜շ Քջզոպճո՚ կ՜ձճսժ Ս՜ջ՞ոզձ ՠս 

Սպՠվ՜ձճոզձ ՠս ՟ոպՠջ՜ռձ` Թ՜՞ճսիսճհ ՠս Աիճսճհձ 

ՠս ա՜ս՜ժ՜ռ` Վ՜ջչ՜շզձ, Դ՜սդզձ ՠս Ղ՜պ՜կ 

Խճսդէճսզձ ... ՠս իրջՠխ՝՜ջռձ զկճռ` Աըզյ՜յզձ ՠս 

Գ՜ոյ՜ջզձ ՠս իօջ՜տՠշձ զկճհ` Սզձ՜վ՜ղ՜հզձ, 

կրջ՜տՠշձ զկճհ` Զ՜ձ՜ա՜ձզձ ՠս ճջ՟ճռձ` Կճսպճսջժզձ, 

Ս՜ջ՞ոզձ ՠս Թ՜ո՜էճսձ ՠս տՠշճռ զկճռ` Ն՜ա՜ջզձ, 

Ս՜ց՜ջզձ ՠս Մզձ՜ո՜ջզձ ՠս կՠթ յ՜յզձ զկճհ` Վ՜ջ-

՟՜ձզձ ՠս ճջ՟ճհձ` Աձ՟ջբ՜ոզձ ՠս ճջ՟ճհ Աձ՟ջբ՜ոզձ, 

Սճսէդ՜ձչբէճսձ ՠս ձճջզձ ճջ՟ճհձ` Մՠէտճձզձ, Ս՜ի՜ժ 

չ՜ջ՟՜յՠպզո: Ոչ ճտ ՜ո՜ռբ կՠա ՞ՠջՠէճռո կզ Տբջ 

ճխճջկՠ՜, զձտձ Քջզոպճո ճխճջկճսդՠ՜ձձ ՜ջե՜ձ՜ձ՜հ 

՜ոպ ՠս զ ի՜ձ՟ՠջլՠէճսկձ. ՜կբձ: Հ՜հջ կՠջ: Ես իճ՞ՠսճջ 

տՠշձ զկճհ` Թզջչ՜ձպբ, Աոպճս՜թ ճխճջկՠոռզ. ՜կբձ: 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 445՜ Զչՠջնզձ ոպ՜ռճխ Գջճռո կճէճսդՠ՜ձռ զ 

ի՜է՜է չ՜ոպ՜ժճռ գձմզռ զկճռ ՜շ զ աչՠջճհ՞ջՠ՜է Ս՜-

ի՜ժ չ՜ջ՟՜յՠպբձ լՠշ՜ռ, զ դվ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ ՌՃԹ 

(1660) հզղ՜պ՜ժ զձլ` Ջխ՜հՠռզ Խ՜մ՜պճսջ չ՜ջ՟՜-

յՠպզո, ՠս զկ թձրխ՜ռձ, իօջձ զկճհ` կ՜իդՠոզ Յ՜ժճ՝զձ 

ՠս կօջձ զկ` Ղ՜պ՜կըճսդէբ ՠս ՜աձզվ ՠխ՝՜ջռձ` յ՜ջճձ 



 

Աշ՜տՠէզձ ՠս ՜կճսոձճհձ զսջ` Թ՜՞ճսիբ // (445՝) ճսո-

պՠջռ ձճջ՜ ՠս ՟ոպՠջ՜ռձ` Ն՜աբջդզձ ՠս Ղ՜պ՜կզձ ՠս 

կզսո ՠխ՝օջձ զկ` Ռճսոպ՜կզձ ՠս ժճխ՜ժռզձ՚ 

Մ՜ովզսշզձ, ՠս ճջ՟ճռձ` Յ՜ժճ՝ծ՜ձզձ ՠս Շջչ՜ձղբ ՠս 

կզսո ՠխ՝օջձ` Վ՜ջ՟՜ձզձ ՠս ճջ՟ճռձ` Ծ՜պճսջզձ, Աչՠ-

պզձ ՠս կզսո ՠխ՝օջձ` Պրխճոզձ ՠս ՜կճսոձճհձ զսջճհ` 

Մ՜ջ՜կպ՜պզժզձ ՠս ճջ՟ճհձ զսջ` Պՠպջճոզձ ՠս տՠշձ 

զկճհ` ի՜ձ՞ճսռՠ՜է Խ՜դճսձզձ ՠս ՟ոպՠջձ զսջ` Եխձ՜-

ջզձ, ՠսո ՟՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ զ Քջզոպճո իօջՠխ՝՜հջձ զկ` 

աՀ՜հջ՜յՠպձ ՠս աժճխ՜ժզռձ զսջ` աԲ՜ջձ ՠս աճջ՟զտձ` 

աՍ՜ի՜ժձ ՠս աՄ՜ջճսդբձ, աճջ Տբջձ կՠջ Յզոճսո Քջզո-

պճո զսջ ՜ձկ՜ի պՠոճսձ ՜ջե՜ձզ ՜ջ՜ոռբ ՠս աՠջժձզռ 

՜ջտ՜հճսդՠ՜ձ ՜ջե՜ձզ ՜ջ՜ոռբ ՠս կՠա հզղճխ՜ռ ՠս 

գձդՠջռճխ՜ռ ՠս Ոխճջկՠոռզ ՜ոճխ՜ռ, Տբջձ կՠջ Յզոճսո 

Քջզոպճո լՠա ճխճջկՠոռզ. ՜կբձ: 

2. 445՝ Թվզձ ՌՃԻԷ (1678)-ճսկձ ՜շ՜տՠռ՜հ զ 

Սճսջ՝ Էնկզ՜թձ՜հ ձճսզջ՜ժճսդզսձ զ կ՜հջ՜տ՜խ՜տձ 

Սյ՜ի՜ձ, Ջճսխ՜հ ՠս Յ՜ջՠս՜ձ (Եջՠս՜ձ դ՜խգ Սյ՜-

ի՜ձզ), Աոպճս՜թ ազսջ՜ձտձ ՜սջիձբ, ճջձ պճսզձ, ճջձ 

մըպվզձ: 

3. 445՝ (ԺԷ ՟.) Բընձճհ Սճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թձ՜հ 

չ՜ձճսռ բ: 

4. Պ՜իյ՜ձ՜ժ Ա (ԺԹ ՟.) Հ՜ձ՟՜յռզ ՜ս՜՞-

բջՠռզ` պբջ Բ՜խ՟՜ո՜ջզ, ճջ՟զ ՟ՠջլ՜ժ Դ՜սզդձ ճսջ 

ՠս զռբ, Աոպճսթճչ ՠդբ պՠո՜ձՠկտ աձ՜ թձրխ՜ռ ժճխ-

կ՜ձբ ձճջ՜ ի՜էձ ի՜ջռ՜ձՠկտ ՠս ճջյբոձ ձճջզձ ՞ջճչ 

թ՜ձճսռ՜ձՠկտ թձճխ՜ռձ, ՠդբ Տբջ հ՜նճխՠոռզ, ճսջ ՠս 

զռբ: 

1473 
Ժ Ո Ղ Ո Վ Ա Ծ Ո Յ  

Քճ՝՜հջ ՌՃԴ — ՌՈՀԵ 1655 — 1675            

ԳՐԻՉ, ՍՏԱՑՈՂ` Շկ՜սճձ Ա՝ՠխբձռ Դոՠխբձռ Դոՠխՠռզ ՠս 
՜հէտ:  

ԹԵՐԹ՚ 366. մ՞ջճս՜թ՚ 1՝, 342՜՝, 354՜՝: ՊՐԱԿ՚ Ա—ԼԱ×12 
(Դ, Թ, Ժ, ԻԹ 11, ԺԹ 10): ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 18,7×12,5: 
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձ: ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջ, ՝ճէճջ՞զջ՚ 321՜—41՝: 
ՏՈՂ՚ 28փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, 
՜ոպ՜շգ՚ ա՜ջ՟՜իզսո կՠպ՜տո:  

 
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 2՜: 

Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ` 111՜, 129՜, 152՝, 208՜, 294՝: 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ` ՝ճսո՜ժ՜ձ: Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜-
՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպ: 

 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ճ՜ղճռ: Ժ—ԺԱ ՟՟.: 2 (Ա—
Բ)+2 (Գ—Դ), ոպ՜ռճս՜թ 4 պ՜ջ՝ՠջ դՠջդՠջզ գձ՟ՠջժ՜հձ՜ժզ 
ՠաջ՜ի՜պճսկզռ ՠս ՠջժպ՜ժճսկզռ: Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ճսխխ՜-
լզ՞ ՠջժ՜դ՜՞զջ: Կ՜ջ՟՜է` Ա՜—Բ՝ «/// ձՠձ ՠս ՠջդ՜հջ իշմ՜ժ 
աձկ՜ձբ հ՜կՠձ՜հձ պՠխզո ... ա՜կՠձ՜հձ ճջ բ ՞էճսը Քջզոպճո, 
ճսոպզ ՜կՠձ՜հձ ///»: Ա՜—Բ՜ «Յճսէզո Բ. Տ՜յ՜ձ՜ժզձ ճջ բ ՜սջ 
Ն՜ս՜ժ՜պՠ՜ռ Վ՜ջ՟՜չ՜շզ: Ես ՜հո ժ՜ձճձ ժ՜պ՜ջզ Ս՜խկճո 
ՃԼԱ. Կռճսջ՟. Աջժ, Տբջ ի՜ձ՞զոպ տճ ՟ճս ՠս պ՜. Ըձդՠջռճս՜թո 
դ՜՞՜սճջճսդ[ՠ՜ձ] — ... Ոմ ի՜ծՠռ՜ձ ճջ՟զտ ...: Յճսէզո Զ. Գզջ 
Եո՜ՠ՜ կ՜ջ՞՜ջբզ. ՠս ՜հո ժ՜ձճձ ժ՜պ՜ջզ. Ս՜խկճո ՃԺԵ. 
Կռճսջ՟. Պ՜պճս՜ժ՜ձ բ ՜շ՜նզ Տՠ՜շձ. Պ՜սխճոզ ՜շ՜տՠէճհ 
Յՠվՠո՜ռսճռ դխդճհձ գձդ. — Ահխ զսջ՜տ՜ձմզսջ ճսկՠտ ...: Գ՜—
Դ՝ «///Մ՜ջՠ՜է ազ կզ ՜շ՜ձռ կՠջ ժ՜պ՜ջզձ ... մՠս ՠսո գձժ՜էՠ՜է 
ա՜զսՠպզոձ Աոպճսթճհ չ՜ոձ կՠջ է՜ս՜՞ճ///»: Ոսձզ 
գձդՠջռճս՜թձՠջ. Գ՜ «Աէՠէճսզ՜ ՃԺԴ. Ասՠպ՜ջ՜ձ գոպ Ղճսժ՜ — 
Աջ՟՜ջՠս ՜ոՠկ լՠա, ազ ՝՜աճսկ ՜հջզ ...»: Դ՜ «Պ՜սխճոզ 
՜շ՜տՠէճհ հԵ՝ջ՜հՠռսճռ դ[խդճհձ] — Աջ՟, ազձմ ՠսո ՜ո՜ռզռ ...»: 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ՞ջ՜՟՜ղպգ դՠդՠս՜ժզ ՞ճսձ՜վճըճս՜թ: 
Կ՜ակզ ժ՜ղզձ` կ՜ղճս՜թ, տՠջթճս՜թ, ՟շձ՜ժգ ժզոճչ մ՜վ 
յ՜պշճս՜թ: 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 2՜—319՜ [Պՠպջճոզ Աջ՜՞ճձ՜ռսճհ Գզջտ հ՜-

խ՜՞ո կճէճսդՠ՜ձռ]  

Տՠո լՠշ. 66, 122՜—273. Յշն՝./2՜—3՜: 1. ՜—

բ/3՜—319՜ (չջն. դՠջզ. «... ազ կզ թձ՜ձզռզձ ա՜ձձկ՜ձ 

ը՜շձճս՜թո ///», Գջմզռ՚ «Աջ՟, ՠխ՝՜ջտ ՠս ոզջՠռՠ՜էտ 

Տՠջ՜կ՝, Թ ՞էճսը յ՜ժ՜ո կձ՜ռ զ հՈջժջ՜կճէճսդՠձբո»): 2—

3/մզտ: 

Բ. 320՝—41՝ Գզջ չ՜ոձ ի՜ս՜պճհ ըճոպճչ՜-

ձճսդՠ՜ձ Հ՜հ՜ոպ՜ձՠ՜հռ ՠժՠխՠռճհ ՞ջՠ՜է զ Նՠջոբո 
Հ՜հճռ ժ՜դճխզժճոբ հՠխ՝րջբ Գջզ՞ճջզ Վժ՜հ՜ոզջզ, զ 
ըձ՟ջճհ ՞ՠջ՜յ՜պզս վՠո՜հզձ, զձտձ՜ժ՜է դ՜՞՜-
սճջզձ Հճշճկճռ` Աէբտոզճոզ — Յճջե՜կ ՠս հԱջՠսՠէո ՠս 

բջ զ Մ՜կՠոպՠ՜... 

Գ. 341՝ Ի ՝՜ձզռ ոջ՝ճհձ Գջզ՞ճջզ Լճսո՜սճջ-

մզձ— Գզձզ` դկ՝ջճսդզսձ ոջպզ, յ՜յ՜ձլճսկձ ՝ՠջ՜ձճհ 

...  

Դ. 343՜—8՜ Ք՜ջճա հ՜հէկբ [Գջզ՞ճջզ Տ՜-

դՠս՜ռսճհ] ՠս ճսխզխ չ՜ոձ ճկ՜ձռ ճջճկ՜ձռ ՠս իձ՞ճռ 
ժ՜պ՜ջ՜թզ զ ՝՜ձձ. Տբջ ճմ ոՠջկձ ՝՜ջզ ոՠջկ՜-
ձՠռՠջ ճսոպզ ճսձզ աճջճւկձ ՠս ՜հէձ (Ձկՠջ՜ձ ՂԹ)— 

Հ՜ջռ՜ձՠձ զկ՜ոպճսձտ, դբ. Չ՜ջձ ՠս ՝՜ջզձ ճսոպզ 

զռՠձ... 

Ե. 348՝ Վ՜ոձ ՜ջպ՜ոճս՜ռ ՠս ըճոպճչ՜ձճս-

դՠ՜ձ ՠս ՜յ՜ղը՜ջճսդՠ՜ձ [Աձ՜ձզ՜հ Ն՜ջՠժ՜ռսճհ 
՜ո՜ռՠ՜է լՠշ. 787, 99՜—110՜]— Աջ՟, ղձճջի ՜ջ-

պ՜ոճս՜ռձ ... ըձ՟ջՠ՜ ա՜նճխճսդզսձ ղձճջիզձ ՠս ՝շձ՜-

՟՜պՠ՜ ա՝ձ/// (ղ՜ջ. դՠջզ) 

Զ. 349՜—52՜ Աշ՜ժտ չ՜ոձ ոճսջ՝ Աո-

պճս՜թ՜թձզ 
1. 349՜՝ Աջզոպճպեէ զ Գզջո մճջզռ պ՜ջՠջ՜ռձ 

՞ջՠ՜է բ, դբ. Էջ ծ՜ձ՜յ՜ջի կզ... 

2. 349՝—50՝ Վ՜ջ՟՜յՠպտ րջզձ՜ժ ՝ՠջՠձ չ՜ոձ 

ոճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թձզձ ՠս ՜ոՠձ, դբ. Ոկձ դ՜՞՜սճջ ... 



 

3. 350՝—2՜ Աշ՜տՠ՜էձ Պրխճո ըջ՜պբ ակՠա ՜ոՠ-

էճչ. Մ՜պզռճստ ի՜կ՜ջլ՜ժճսդՠ՜կ՝ ՜շ՜նզ ՜դճշճհ, 

ղձճջի՜ռ ...  

Է. 352՝—3՝, 366՝ [Ախզսո՜ժտ] 

1. 352՝—3՜ Բ՜ջլջ՜ձ՜էձ հԱհ՝բձ ՜ջ՜ ՠս 

հԱհթՠխնջբձ... 

2. 353՝ Ես դբ ժ՜կզռզո ՞զպՠէ աիզս՜ձ՟ձ, դբ 

ժՠձ՜ռ բ ՠս դբ կ՜իճս... 

Ը. 355՜—66՜ Ի Կզսջխզ ՞ջճռձ, ճջ ժճմզ Գ՜ձլճսռ 

Տՠո լՠշ. 112, 183՜—435՝. Նը՟ջ./մզտ: ՜—

՟/355՜—66՜: 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

1՜ Յ՜կՠձ՜ժ՜ջճխ ճխճջկ՜թբձ ՜կՠձ՜հձ ճխճջ-

կ՜թտ ճխճջկճսդզսձ ի՜հռՠռբտ` Շկ՜սճձ վթճսձ ՞ջմզո, 

Յզոճսոզ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ: 

127՝ Զոպ՜ռրխ ՠս ա՜ղը՜պրխ Մճէճսդՠ՜ձռ ՞ջճհո 

թ՜շ՜հ ՠս յ՜ղպճձՠ՜. ՠժՠէճռ ՠխ՝՜ջռ՟՚ Շկ՜սճձ 

ոյ՜ո՜սճջ ՝՜ձզ ՜ձճս՜կ՝ ՠսՠդ, ՠս ՠխ՝՜հջձ զկ` ապբջ 

Վ՜ջ՟՜ձձ ՠս աՎ՜ջ՟՜ձ ՜ձճսձ հզղՠոնզտ ՜շ՜նզ Քջզո-

պճո, ճջ ՠկտ հՠջժջբո Լրշճհ պՠխՠ՜ս Դոՠխճհ, ՜ա՞՜ս 

Ա՝ՠխբձռ ժճմՠռՠ՜է ՠս ակՠթ իՠա՜իճ՞զ ի՜հջձ ՠս 

այ՜յձ կՠջ` ապբջ Աձ՜ձզ՜հզձ, ճջ ՠկտ ՜խրդզստ ձճջ՜ 

ՠս պձժՠ՜է զ պ՜ձձ Աոպճսթճհ: Ի դվզձ ՌՃԻԳ (1674), 

դՠյբպ ՜ձ՜ջե՜ձտ: 

207՝ Ախ՜մՠկ ոզջճչձ Աոպճսթճհ զ ե՜կ՜ձ՜ժզ 

հզկՠէճհձ այ՜ժ՜ոճսդզսձ ՝ձճսդՠ՜ձո կ՜ջ՟ժ՜հզձ: Աձ՟ 

հզղՠոնզտ աոպ՜ռրխ ՞ջճհո` Շկ՜սճձ ՜ձ՜ջե՜ձ 

յ՜ղպձՠ՜ Տՠ՜շձ ՠս աՠխ՝՜հջձ զկ` ապբջ Վ՜ջ՟՜ձձ, զ 

դովճն ՌՃԻԳ (1674), զ հ՜ձ՜յ՜պո Քճյ՜հջճս, զ 

հՠջժզջո Լրշճհ. ձճջ ոժոՠ՜է ՠկ զ ի՜ոպ՜պՠէ, ղձճջիզս 

Տՠ՜շձ կՠջճհ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ: 

294՜ Սպ՜ռրխ Մճէճսդՠ՜ձռ ՞ջճհո` 
Ո՞ՠ՜է Շկ՜սճձ չ՜ջ՜ձՠէճհո  
Ի հՠջժջզո Լրշզ ժճմՠռՠէճհ,  
Ի հ՜ձ՜յ՜պզո Քճյ՜հջճհ,  
Ի Հ՜հճռ դվ՜ժ՜ձզ 

Շջն՜ձձ ՠժՠ՜է Ռ—ճջ՟զ  
Հ՜ջզսջ ՠջրճջ՟ դզս հ՜սՠէռզ 

Ես տ՜շ աժձզ ձՠջ՜շ ՟զռզ (1655):  
Ոչ գձդՠջռրխտ հ՜հոկ պ՜շզ 
Յզղՠէ կ՜խդՠկ ազո ՜շ ՝՜ջզձ,  
Ի հ՜սճսջ կՠթզ պրձզ 
Աձ՜կրդ էզռզձտ ՜շ՜նզ Քջզոպճոզ: 
319՝ Փ՜ՙշտ ...: Աջ՟, զ հ՜կզ Ծձձ՟ՠ՜ձձ ՠս Յ՜հպ-

ձճսդՠ՜ձ Տՠ՜շձ կՠջճհ ՠս Փջժմզձ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ 

Ոջ՟սճհձ Աոպճսթճհ զ ի՜ա՜ջՠջճջ՟զ չՠռ ի՜ջզսջՠջճջ՟զ 

կզճհ հճ՝ՠէզ ՠս ՠսո հ՜սՠէկ՜ձ դսճհ տո՜ձՠջճջ՟զ 

իզձ՞ՠջճջ՟զ (1675) ՠս կՠջճհ ղջն՜՝ՠջճսդՠ՜ձձ դւճհ 

գոպ Աաոտ՜ձ՜աՠ՜ձո պճիկզ Ռ—ՠջճջ՟զ ի՜ջզսջճջ՟զ 

՟զտպզճձձ Հշճկ՜հՠռզ զձ՟ճսշձ կ՜ժ հ՜սՠ՜էՠ՜է ՠս կճս 

աժձզ ՜շՠ՜էո ՟զռզ, զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձձ պՠ՜շձ 

Յ՜ժճ՝՜հ ՠջն՜ձժճհ Ջճսխ՜հՠռսճհ ՠս զ դ՜՞՜սճջճս-

դՠ՜ձ Պ՜ջոզռ Շ՜ի Իոկ՜հՠէռզձ: Աջ՟, չՠջնզձ զ 

թձճսձ՟ո ՠժՠխՠռսճհ ՠս հ՜ջՠռՠ՜է զ ՟՜ոո կՠխրտ կՠշՠ-

էճհ՚ Շկ՜սճձ ՜ձ՜ջե՜ձ զ ՞զջո ոճսջ՝ո հզղ՜պ՜ժՠէճհ, 

՞ճէճչ զ հՠջժջբո Լրշճհ, զ ՞ՠխնբձ Դոՠխճհ, ՜ա՞՜չ 

Ա՝ՠխբձռ ժճմՠռՠէճհ: Ըոպ հ՜շ՜ն՜պՠոճսդՠ՜ձձ Աոպճս-

թճհ ՞ճխ՜ռՠ՜է զ հ՜ձրջզձ՜ռ ՠս չ՜ծ՜շՠ՜է զ հՠջժջզձ 

Եջըձն՜ժճհ ՠս ձ՜ը՜ըձ՜կճսդՠ՜կ՝ Փջժմզձ կՠջճհ 

՜ջՠ՜կ՝ ազո ՞ձՠէճհ, ՠխբ ՞ձՠռՠ՜է ՟ջ՜կճչ կՠթզձ 

Եո՜հՠ՜ տ՜ն ՟զպ՜յՠպզձ իճ՞սճհ, ճջճհ ՞ճչ՜ո՜ձճս-

դզսձ զ ՞ՠխՠռժ՜ղՠձ ճսըպձ Սճսջ՝ Կ՜ջ՜յՠպ՜հ 

պՠո՜ձզ, ճջ զ հՠջժջզձ Ն՜ընՠս՜ձ՜հ: Ս՜ ՞ձՠ՜ռ ազո 

՟ջ՜կճչ ՠս ոձճհռ ազո ՞ջճչ ՠս հ՜ջ՟՜ջՠ՜ռ ճսխխ՜վ՜շ 

ի՜ս՜պճչ ՠս գձթ՜հՠ՜ռ զ թճռ ՠժՠխՠռճհ զղը՜ձ՜ժ՜ձ 

՞՜ս՜ա՜ձ՜ս, ազ ՠջժճպ՜ո՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպտ զ ձկ՜ձտ 

՜շՠ՜է ազղը՜ձճսդզսձ զ վ՜շո Աոպճսթճհ, ՜խ՜մՠկ, 

՜խ՜մՠկ հզղՠէ աիճ՞ՠսճջ ի՜հջձ զկ: Յՠպ ճջճհ ՜ձ՜ջ-

ե՜ձո ՠժՠխՠռճհ ոպ՜ռ՜հ ա՞զջո Մճէճսդՠ՜ձռ ժճմՠռՠէճհ 

՜շ զ ծ՜ձ՜մճսկձ ձջ՝՜՞ճհձ ՜ձրջբձճսդՠ՜ձռ զկճհ, ազ Ը 

(8) պՠպջ լՠշ՜կ՝ զկճչ ՞ջՠռզ ՠս ա՜հէոձ ՜հէճռ ճսջզղ 

ճմ կզճհ, ՜հէ ՝՜ակ՜ռ ՞ջՠէ ՠպճս: Ես ՜հեկ ՜ս՜ջպճսկձ 

ՠխՠս զ հ՜ձ՜յ՜պո Քճյ՜հջճռ Բ՜ջլջ՜՝ՠջլ Սճսջ՝ 

Աոպճս՜թ՜թձզո, ճջ բ Լրշզ, աճջ ձճջ ոժոՠ՜է ՠկ ի՜ո-

պ՜պՠէ, աճջ Տբջ Յզոճսո ՜խրդզստ լՠջճչտ ի՜ոպ՜պճսձ 

յ՜իՠոռբ աոճսջ՝ պճսձո: Աջ՟, ՜խ՜մՠկ ա՜կՠձ՜հձ 

՜ա՞՜պճիկձ զկ հզղ՜պ՜ժՠէ` ապբջ Աձ՜ձզ՜հ ոջ՝՜-

իճ՞զ ժջօձ՜սճջձ, ճջ բ յ՜յձ զկ, ազ ՜խրդզստ ձճջզձ 

թ՜խժՠռ՜հտ ՠս աի՜հջձ զկ` պբջ Ղճսժ՜ո տ՜ի՜ձ՜հձ, ազ 

հճհե ՜ղը՜պ՜ձրտ ղջնՠ՜է չ՜ոձ զկ ՠս զ ծ՜ձ՜յ՜իզձ 

չ՜ըծ՜ձՠ՜է, ՜խ՜մՠկ հզղՠէ ՠս ակ՜հջձ զկ` Խ՜դճսձ ՠս 

աՠխ՝՜ջտձ` աՎ՜ջ՟՜ձ՜ձ, աԵտջ՜ձձ, աԴ՜սզդ ՠս 

աի՜ձ՞ճսռՠ՜է ՠխ՝՜հջձ զկ` ապբջ Վ՜ջ՟՜ձ ոջ՝՜ոբջ, 

աճջ հճհե կճջկճտՠէճչ ՜շ Քջզոպճո, ՜շ՜տՠռզ ՠս աձճ-

ջզձ ճջ՟զ Ոոժ՜ձձ ՟յզջ ՠս աիճ՞ՠսճջ ՠխ՝՜հջտձ զկ 

պ՜ձո կզ՜՝՜ձտ՚ պբջ Սջ՜յզճձձ, պբջ Բ՜ջոՠխձ, կ՜ի-

՟՜ոզ Կզջ՜ժճոձ: Ոջտ ի՜ձ՟զյզտ զ հ՜հո ՞ջճհո ՠս 

գձդՠջռկ՜կ՝ ՟ճստ աճչ՜ոնզտ, հ՜խրդո հզղՠէ կզ ՟՜ձ-

՟՜ոնզտ ՠս հ՜ջ ոզջճչ աո՜ յ՜իՠոնզտ: Ես ճջտ ՜հո 

՞ջճչ սկ՜հՠէՠոնզտ, զ ՞զջձ ժՠձ՜ռ ՟ճստ ՞ջՠոնզտ: Ես 

ճջտ իճ՞սճչ ոկ՜ ռ՜ձժ՜ձ ակՠխո ... ակՠխո հզղՠձ ճխ՝՜ձ 

ՠս է՜ձ, ՞ճչՠէ աձ՜ ճմ ՠկ ՜ջե՜ձ, դՠյբպ ՠս ՝զսջո 

ի՜ծճհ՜ձ՜կ, ՠս ազո հզղՠոռբ Տբջ ի՜հռկ՜կ՝ լՠջճռ 

՜խրդզռ: 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ` 2՜ (՜ձգձդՠշձՠէզ): 

1474 
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Պ Ե Տ Ր Ո Ս  Ա Ր Ա Գ Ո Ն Ա Ց Ի   
Գ Ի Ր Ք  Մ Ո Լ Ո Ւ Թ Ե Ա Ն Ց  

Նճջ Ջճսխ՜հ ՌՂԳ  — 1664               

ԳՐԻՉ` Ասՠպ: ՍՏԱՑՈՂ` Խրծ՜հ Պՠպջճո Ջճսխ՜հՠռզ: 
ԹԵՐԹ՚ 292. մ՞ջճս՜թ՚ 287՝, 289՜—92՝: ՊՐԱԿ՚ Ա—ԻԴ×12 

(Զ 16): ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 18,4×14: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ 
կզ՜ոզսձ: ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջ: ՏՈՂ՚ 29փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ 
ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժպ՜ս, 
էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ` ժ՜ջկզջ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 2+2, կ՜՞՜խ՜դ: 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 1՜: 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ` 20՜. 86՜, 98՜, 115՝, 150՝, 211՝, 239՜: 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ` ՝ճսո՜ժ՜ձ: Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջ, 
ժՠձ՟՜ձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպ, ժ՜ձ՜մ: 

 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճս: Թ—Ժ 
՟՟.: 1 (Ա)+1 (Բ), ոպ՜ռճս՜թ 1 դՠջդզ գձ՟է՜հձ՜ժզ ՠս 
գձ՟ՠջժ՜հձ՜ժզ ի՜պճսկզռ: Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, ՝ճէճջ՞զթ 
ՠջժ՜դ՜՞զջ: Կ՜ջ՟՜է` Ա՝—Ա՜ «/// ՠս ճմ ՞զպՠձ: Պ՜պ՜ոը՜ձզ 
ՠպ ճկձ հ՜սջզձ՜ժ՜ռձ ... ՞ճջթճռ ի՜ջռձ լՠջճռ ///» (ԺԱ 45—48): 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճսձ՜վճըճս՜թ, դՠջդՠջզ 
ՠաջՠջգ՚ դճսէ՜ռ՜թ: Կ՜ակզ ժ՜ղզձ` կ՜ղճս՜թ, ՟շձ՜ժգ` 
տ՜հտ՜հճս՜թ: 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 1՜—286՝ [Պՠպջճոզ Աջ՜՞ճձ՜ռսճհ] Գզջտ հ՜-

խ՜՞ո կճէճսդՠ՜ձռ  

Տՠո լՠշ. 66, 122՜—273՜. Յշն՝./1՜՝: 1/1՝—276՜: 

2/276՜—83՜:  3/283՜—6՝: 

Բ. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձ ԺԸ ՟.] 
Պ՜իյ՜ձ՜ժ Ա՜ Ահո բ տ՜կճս ՟ՠխ— Խճազ զսխձ, 

լզճս ՠս ժ՜կ նճջճս ՜շ՜նզ ճպզ զէզժզ զսխձ ... նճսջձ ժճս 

՞ձ՜հ ՜յ՜ ժճս ՜ա՜պզ: 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

97՝ Զպ՜շ՜յՠ՜է ՠս ակՠխրտ էռՠ՜է ՞թճխ ոճջ՜` 

աԱսՠպզո ՜խ՜մՠկ կզճհ հզղկ՜ձ ՜ջե՜ձ ՜շձՠէ, ՠս 

Քջզոպճո ահզղճխո՟ հզղՠոռբ. ՜կբձ: 

150՜ Ախ՜մՠկ, ՠս ՟՜ջլՠ՜է ՜խ՜մՠկ ագձդՠջ-

ռճխո՟` աԱսՠպ ՞թճխո զ ոճսջ՝ հ՜խօդո լՠջ հզղՠէ: 

288՜ Փ՜ՙշտ...: Կ՜պ՜ջՠռ՜ս իճ՞բէզ ոճսջ՝ ՞զջտո 

ճջճհ ՜ձճսձ ժճմզ Մճէճսդՠ՜ձռ, ՜հոզձտձ` ո՜ժո կՠժ-

ձճսդՠ՜ձ ՠս ՝՜ռ՜հ՜հպճսդՠ՜ձ ի՜ո՜ջ՜ժ կՠխ՜ռձ ՠս Է 

(7) ՞էը՜սճջ կճէճսդՠ՜ձռձ բ, ճջ հՠջժ՜ջ ՠս ի՜կՠխ 

՝՜ձզստ ռճսռ՜ձբ ակՠխտձ ՞՜ջղՠէզ ՠս ՜խպՠխզ ՠս չձ՜-

ոզմ իճ՞ճռ կ՜ջ՟ժ՜ձ. ՝՜ե՜ձՠէճչ աձճո՜ զ պՠո՜ժո ՠս 

զ կ՜ոճսձո ՜շ զ ՝՜ռ քՠռՠէճհ կ՜ձժճսձո Սզօձզ զ կճէզ 

թ՜շ՜հճսդՠձբ ձճռզձ: Զզ թ՜ձրդո ՜ջ՜ոռբ ակՠա ՞զպՠէ 

աչձ՜ո ձճջ՜, դբ ճջյբո ՜ձի՜ծճհ բ Աոպճսթճհ կՠխտձ ՠս 

՜յ՜ժ՜ձզմ ՝ձճսդՠ՜ձո ՠս ազ թ՜ձօդ ՞ճէճչ ձճռզձ 

՞՜ջղճսդՠ՜ձռձ, ըճջղզռզ զ ձճռ՜ձբ ՠս ՜շ՜սՠէ ՝ՠսՠ-

շՠոռզ իճ՞զձ զ ոբջ ՜շ՜տզձճսդՠ՜ձձ, տ՜ձազ. Խճջղզէձ 

զ կճէճսդՠ՜ձռ ՜շ՜տզձճսդզսձ բ, ճջյբո ՜ոբ ՞զջտ: 

Վ՜ոձ ՜հձճջզժ հՠջժ՜ջ ՝՜ձզստ ոժզա՝ձ ՜շձբ ՠս ՜ոբ 

աի՜ո՜ջ՜ժ կՠխ՜ռձ, թ՜ձճսռ՜ձՠէճչ ա՜ձճս՜ձո ... 

ձճռզձ ՠս ա՞՜ջղճսդզսձ ՠս ա՜ձի՜ծճհ էզձՠէձ Աոպճսթճհ: 

Աոբ ՠս աղ՜ջեճխ՜ռձ ակ՜ջ՟ո զ կՠխտձ, չՠջ՜՝ՠջՠէճչ 

այ՜պծ՜շձ զ ո՜պ՜ձ՜հ զ կ՜ջկզձո ՠս հ՜ղը՜ջի, ՜ոբ 

ՠս ա՜հձ, դբ ճջճչ իձ՜ջզստ ժ՜ջՠկտ աՠջթ՜ձՠէ զ 

՝՜ակ՜յ՜պզժ ճջճ՞՜հդզռ կՠխ՜ռձ: Ես ՜յ՜ ոժո՜ձզ 

ՠս ՜ոբ աԷ (7) կճէճսդզսձոձ ՠս ա՞՜ջղճսդզսձո ձճռզձ ՠս 

ապՠո՜ժո ձճռզձ ՠս ա՟ոպՠջո ձճռզձ ՠս ակ՜ոճսձո 

ձճռզձ ՠս ա՞ճսղ՜ռճսռ՜ձբ զ ՝՜ռ ժ՜է զ ձճռ՜ձբ ՠս 

հ՜խդՠէ կՠխ՜ռձ գոպ օջզձ՜ժզ ոջ՝ճռձ: Ես հ՜ս՜ջպ 

՝՜ձզձ ա՞ճսղ՜ռճսռ՜ձբ ՠս ՜ոբ չ՜ոձ ա՞՜հճսդՠ՜ձռ, դբ 

զ՝ջՠս ա՞ճջթտ ՠձ կպ՜ռձ ՠս ձճտրտ ժ՜պ՜ջզ ՜կՠձ՜հձ 

՞ճջթ, ՠդբ ՝՜ջզ ՠս ՠդբ մ՜ջ: Ես յ՜պճսզջբ ճմ ՜թՠէ զ 

մ՜ջձ ա՞ճջթզձ, ՜հէ` զ ՝՜ջզձ ՠս իՠշ՜ձ՜է զ մ՜ջբձ ճջ 

՜շձՠձ ակ՜ջ՟ձ մ՜ջ ՠս ՜ձզջ՜ս, ՜հէ ՠջդ՜է աիՠպ 

՝՜ջսճհձ, ճջ ՜շձՠձ ակ՜ջ՟ձ ՜շ՜տզձզ ՠս ՜ջ՟՜ջ ՠս 

ի՜ծճհ Աոպճսթճհ: // (288՝) Աջ՟, ա՜հո ՜կՠձ՜հձ 

պՠոՠ՜է յ՜ջճձ ըրծ՜հ Պՠպջճո Ջճսխ՜հՠռզ, ռ՜ձժ՜-

ռ՜ս ոպ՜ձ՜է աո՜ հզղ՜պ՜ժ ՜ձնձնՠէզ իճ՞ճհ զսջճհ ՠս 

՞՜ձլ ՜ձժճխճյպՠէզ զ հՠջժզձո: Աջ՟, ՜խ՜մՠկ ա՜կՠ-

ձՠոՠ՜ձ, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ոկ՜ ժ՜ջ՟՜էճչ, րջզձ՜ժՠէճչ 

ՠս ժ՜կ կզ՜հձ պՠո՜ձՠէճչ, հզղՠռբտ աոպ՜ռրխ ոճջ՜ 

այ՜ջճձ՜ռ յ՜ջճձ՚ աըօծ՜հ Պՠպջճոձ, ճջ բ ՜հջ կՠթ՜-

ի՜ս՜պ ՠս իձ՜ա՜ձ՟ ՜ոպճս՜թ՜հզձ րջզձ՜ռ. ճխճջկ՜թ 

ՠս ՜խտ՜պ՜ոբջ, ՜խրդ՜ոբջ ՠս ՜ջպ՜ոճս՜իՠխ, ըճ-

ձ՜ջի ՠս ՠջժզսխ՜թ, աճջ Տբջ Աոպճս՜թ գձ՟ ոճսջ՝ո զսջ 

՟՜ոՠոռբ աձ՜. ՜կբձ: 

Դ՜ջլՠ՜է, հզղՠռբտ աըօծ՜հ Պՠպջճոձ ՠս աթձրխոձ 

զսջ` աՎբէզծ՜ձձ ՠս աՇճսղ՜ձձ, հզղՠռբտ ՠս Աոպճս՜թ 

ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ: Դ՜ջլՠ՜է, զ Քջզոպճո հզղՠռբտ 

աըօծ՜հ Պՠպջճոձ ՠս աճջ՟զձ զսջ` աըօծ՜հ Պօխճոձ, ճջ 

բ զղը՜ձ Ջճսխ՜հճս ՠս ոզջՠռՠ՜է հ՜մո ՜ջտ՜հզձ 

Պ՜ջոզռ ՠս կՠթ՜կՠթ՜ռ ձճջզձ, աճջ Տբջ Յզոճսո ՜ձ-

վճջլ յ՜իՠոռբ աձ՜. ՜կբձ: Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ զ Քջզո-

պճո` աըօծ՜հ Պՠպջճոձ ՠս աժճխ՜ժզռձ զսջ` աԱձձ՜հզձ 

ՠս ակզսո ժճխ՜ժզռձ` աԹ՜ձժկբջձ ՠս աճջ՟զոձ զսջ` 

աՄզձ՜ոձ, ճջ կ՜ձճսժ պզօտ վճըՠռ՜ս ՜շ Քջզոպճո ՠս 

ակզսո ճջ՟զձ զսջ` աՅճչ՜ձբոձ հզղՠռբտ ՠս Աոպճս՜թ 

ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ. ՜կբձ: Դ՜ջլՠ՜է, ժջժզձ ՜ձ՞՜կ 

հզղՠռբտ` զ Քջզոպճո աըօծ՜հ Պՠպջճոձ, ճջ ոպ՜ռ՜չ 

աո՜ զ ի՜է՜է գձմզռ ՠս հ՜ջ՟՜ջ չ՜ոպ՜ժճռ զսջճռ ՠս ՠպ 

հզղ՜պ՜ժ զ Ղ՜ա՜ջ ՠյզոժճյճոձ, աճջ Տբջ Յզոճսո 



 

կզճհձ ի՜ջզսջ՜յ՜պզժ ի՜պճսոռբ ՜ոպ ՠս զ ի՜ձ՟ՠջ-

լՠէճսկձ, ՠջժձզռ ՜ջտ՜հճսդՠ՜ձձ ՟՜ո՜ժզռ ՜ջ՜ոռբ 

ի՜ձ՟ՠջլ ձձնՠռՠէճչտ զսջճչտ, ճջ բ ՜սջիձՠ՜է 

հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձ: Գջՠռ՜ս դճսզձ ՌՂԳ (1644) ր՞ճո-

պճո ՜կոճհ զ ԻԱ (21): 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 115՜ (ԺԸ ՟.) Յզղ՜պ՜ժ բ ՞զջտո ՜հո, ճջ ժճմզ 

Մճէճսդՠ՜ձռ, ՜ջզ ՠս տ՜ն իճվչ՜յՠպզ` պՠ՜շձ 

Մզտ՜հբէ ջ՜՝ճսձսճհ: 

2. 287՜ (ԺԸ ՟.) Եո` պբջ Գջզ՞ճջզ ճջ՟զ Թբկճսջո, 

՞ձՠռզ ա՜հո Մճէճսդՠ՜ձռ ՞զջտո ՠս ՠպճս Մզտ՜հբէ 

չ՜ջ՟՜յՠպզձ, հզղ՜պ՜ժ զձլ ՠս թձրխ՜ռձ զկճռ: 

Դ՜ջլՠ՜է, հզղՠռբտ` զ Քջզոպճո աԹբկճսջո ՠս աժճխ՜-

ժզռձ զկ` աԽ՜ձա՜պբձ, ՠս աձճջ՜ի՜ո ակ՜ձժճսձո զկ` 

աԱշ՜տՠէձ ՠս աՄժջպզմձ, ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջ-

լ՜սճջոձ զկ: Ոջտ ի՜ձ՟զյզտ ոկ՜ ժ՜ջ՟՜էճչ, ՞ջՠէճչ ՠս 

ժ՜կ րջզձ՜ժՠէճչ, զ կզ ՝ՠջ՜ձ Ոխճջկզ ՜ոբտ, ՠս զձտձ 

ճխճջկ՜թձ Քջզոպճո ճխճջկՠոռզ լՠա. ՜կբձ:  

ԳՐՉԱՓՈՐՁ` 29՜ Աաձճս՜ժ՜ձզձ ծղկ՜ջպզ ՜ա-

ձճս՜՝՜ջ ի՜ջ՜իՠպՠսճխ: 292՝ Կՠձ՟՜ձ՜ջ՜ջ Աո-

պճս՜թ: 

1475 
Ժ Ո Ղ Ո Վ Ա Ծ Ո Յ  

Ս. Կ՜ջ՜յՠպզ չ՜ձտ ՋՁԸ — 1539               

ԳՐԻՉ` Գ՜՝ջզբէ: ՍՏԱՑՈՂ` Գջզ՞ճջ կ՜իպՠոզ: 
ԹԵՐԹ՚ 255—1 (դշզմտ` 155). մ՞ջճս՜թ` 4՝, 6՝, 110՝, 254՝—

6՝: ՊՐԱԿ՚ 3×1+Ա—ԻԱ×12 (ԻԱ 10)+2×1: ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒ-
ԹԻՒՆ՚ 26,5×17,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձ, կզ՜ոզսձ` 4՜, 5՜—6՜, 
7՜: ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջ: ՏՈՂ՚ 23փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, 
կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդ, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ` ժ՜ջկզջ: 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 7՜, 111՜: 
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ` ՝ճսո՜ժ՜ձ: Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜ձ՜մ, 
ժ՜յճհպ: 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճսձ՜ռ՜թ, պՠխ-պՠխ ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջ: 
Նճջճ՞ճս՜թ ԺԸ ՟.: Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ տՠջթճս՜թ, Բ վՠխժզ պ՜ը-
պ՜ժգ՚ է՜հձտճչ ժճպջճս՜թ: 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 4՜ Հ՜ջռճսկձ ճսոճսկձ՜ոզջ՜ռ ՠս յ՜պ՜ո-

ը՜ձզտ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ — [Հ՜ջռ.] Զզ՛ձմ բ ՜կ՝՜ջպ՜-

ս՜ձճսդզսձ: Պ՜պ՜ոը՜ձզ... Ակ՝՜ջպ՜ս՜ձճսդզսձ բ, ճջ 

՝՜խլ՜հ ահ՜պճսժ ՝՜ջլջ՜ձ՜էձ ... 

4՜ (Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո) ՞ջմզռ «Ոչ գձդՠջռճխտ, 

հճջե՜կ ՜ս՞պզտ զ ոկ՜ձբ, ձ՜ Ոխճջկզ ՜ո՜ռբտ ՜ձյզպ՜ձ 

՞ջմզո, ազ րջ ՜շ՜ձռ կՠխ՜ռ մՠկ»: 

— 5՜—6՜ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձճսդզսձ Ոոժզվճջզժ 

՞ջճռո, ճջ ժճմզ Ց՜ձժ — Ա. Վ՜ոձ ըճջիջ՟ճհ պ՜ոձ չ՜-

ծ՜շ՜ժ՜ձ՜ռձ ... ԼԸ. Ես հզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ Ոոժբվճջզժ 

՞ջճռո: 

Բ. 7՜—48՝ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ չ՜ջ՟՜յՠպզ Ահ՞ՠժռճհձ 

հ՜սջզձՠ՜է յ՜ջա ՝՜ձզս Վ՜ոձ ըճջիջ՟ճհ պ՜ոձ 
չ՜ծ՜շ՜ժ՜ձ՜ռձ 

— 7՜—9՝ [Ա. Յ՜շ՜ն՜՝՜ձ]— Ես ՜ջ՟, ճչ, ՠխ-

՝՜ջտ զկ, պ՜ոձ չ՜ծ՜շ՜ժ՜ձտ ՠձ ՜կՠձ՜հձ թձճսձ՟տ 

Ա՟՜կ՜հ ... 

՜. 9՝—12՝ Բ. Վ՜ոձ իյ՜ջպճսդՠ՜ձձ — Ոչ իճ-

՞ՠսճջ ճջ՟ՠ՜ժտ զկ, ՜ի՜ կՠթ՜՞ճհձ մ՜ջ ... 

՝. 12՝—6՜ Գ. Վ՜ոձ ճը՜ժ՜էճսդՠ՜ձձ— Աի՜, 

ճչ ՠխ՝՜ջտ, յ՜պ՜շճխ ՠս մ՜ջ ՞՜ա՜ձ... 

՞. 16՜—20՜ Դ. Վ՜ոձ էՠաճս՜ձճսդՠ՜ձձ — Ոչ 

ՠխ՝՜ջտ, ՜ի՜ ՝՜ակ՜՞էըՠ՜ձ չզղ՜յձ... 

՟. 20՜—4՝ Ե. Ճ՜շ չ՜ոձ ճջճչ՜հձ՜կճէճս-

դՠ՜ձձ— Ոչ ՠխ՝՜ջտ, դբ տ՜ձզ կՠթ մ՜ջ ՠս ՜յ՜ժ՜ձզմ 

բ ... 

ՠ. 24՝—32՜ Զ. Ճ՜շ չ՜ոձ աջժ՜ձ՜ռձ — Վ՜ՙհ, 

զձլ ճչ եճխճչճսջ՟տ Աոպճսթճհ ... 

ա. 32՜—6՝ Է. Ճ՜շ չՠռՠջճջ՟. Վ՜ոձ ղձճսդՠ՜ձ — 

Սպճս՞՜յբո, չ՜ՙհ զձլ... 

բ. 36՝—41՝ Ը. Ճ՜շ ՠսդձՠջճջ՟. Վ՜ոձ ժ՜ը՜ջ-

՟ճսդՠ՜ձձ— Ոչ եճխճչճսջ՟տ Աոպճսթճհ... 

գ. 41՝—8՝ Թ. Ճ՜շ ճսդՠջճջ՟. Վ՜ոձ ՜ձախնճս-

դՠ՜ձձ ՠս ղձճջիզ ախնկ՜ձձ — Աի՜ ՜կՠձ՜հձ ՝ՠջ՜ձճչ, 

չ՜ՙհ կՠա ... ճխճջկՠէճհո Վ՜ջ՟՜ձ՜հ, ճջ Աոպճսթճչ 

ած՜շո հ՜ջկ՜ջՠռզ: 

Գ. 49՜—57՝ Ժ. Հ՜ջռճսկձ պբջ Մզտ՜հբէզ Աձպզ-

ճտ՜հ ՠյզոժճյճոզ, ՠդբ ճջյզոզ ՜սջզձ՜ժ՜ս բ 
կ՜ջ՟ո յ՜պժՠջ Աոպճսթճհ ՠս յ՜պ՜ոը՜ձզ Վ՜ջ-
՟՜ձ՜հ չ՜ջ՟՜յՠպզ Ահ՞ՠժռճհձ — Ոչ զկ՜ոճսձ ՠս 

՝՜ջՠոբջ իճ՞ՠսճջ ճջ՟ՠ՜ժ զկ` պբջ Մզտ՜հբէ... 

Դ. 58՜—65՝ ԺԱ. Ճ՜շ չ՜ոձ չՠռ ՜ոպզծ՜ձ՜ռ, 

ճջճչ ՠէ՜ձՠձ կ՜ջ՟զժ ՜շ Աոպճս՜թ զ լՠշձ ՝՜ջզ 
՞ճջթճռ — Ես ՜ջ՟, ճջճչիՠպՠս ՜հոյզոզ կՠթ ... 

Ե. 65՝—75՝ ԺԲ. Վ՜ոձ ՜ի՜՞զձ ՠս ՜ձտճսձ 

ճջ՟՜ձռձ ՜ո՜ռՠ՜է — Եժ՜հտ ՜ոպ՜ձ՜սջ զ կ՜ոզձ ... 

Զ. 75՝—86՜ ԺԳ. Տՠէզո ՜իՠխ՜ժՠջյ ՠս ոճոժ՜էզ 

ՠս ա՜ջկ՜ձ՜էզ, աճջ պՠոՠ՜է ճկձ ժջրձ՜սճջ, ճջ բջ զ 
Կզյջճո ՞՜ս՜շբձ զ իրպբ կզ՜ձլ՜ձռ Խճպ՜ծ՜ջ՜-
ժ՜ռձ, աճջ լՠշ՜կ՝ զսջճչ ՞ջՠ՜է ՠս հՠպ Գ (3). ՜սճսջ 
հԱոպճս՜թ վճըՠռ՜ս ՠս չ՜ըծ՜ձ ձճջ՜ հ՜ա՟ ՠխՠս 
՜շ կզ՜ձլճսձոձ ՠս ՠժզձ ՜նվճվՠէ ակ՜ջկզձ ձճջ՜, 

՞պզձ ապՠոզէո ա՜հո զ թճռ զսջ ՠս բջ ՜հոյբո — Եժ՜հտ 

՜ոպճս՜թ՜ոբջ եճխճչճսջ՟տ ՠս ի՜ս՜պ՜ռՠ՜էտ ... 



 

Է. 86՝—9՝ ԺԴ. Խճոպճչ՜ձճսդզսձ Սջ՝ճհ 

Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձձ ՠս կզճհ Աոպճս՜թճսդՠ՜ձձ — Պ՜ջպ 

ՠս ՜ջե՜ձ բ տջզոպճձբզռ... 

Ը. 89՝—94՜ ԺԵ. Տՠոզէ Սճսջ՝ ժճսոզձ Մ՜ջզ՜կճս 

Աոպճս՜թ՜թձզձ, աճջ ՞ջՠ՜ռ ոճսջ՝ ՜շ՜տՠ՜էձ ՠս 
՜սՠպ՜ջ՜ձզմձ Քջզոպճոզ Յճի՜ձձբո, ազ ձ՜ ոյ՜-
ո՜սճջբջ ոջ՝ճհ Կճսոզձ կզձմՠս հ՜ոպՠ՜ռո — Սճսջ՝ 

ժճհոձ Մ՜ջզ՜կ, կ՜հջ Բ՜ձզձ Աոպճսթճհ... 

Թ. 94՜—100՝ ԺԶ. Պ՜պկճսդզսձ ոջ՝ճհձ Գջզ՞ճջզ 

Հ՜հճռ Լճսո՜սճջմզձ, աճջ ՠի՜ջռ գձ՟ իջՠղպ՜ժզձ 
Աոպճսթճհ կզձմՠս զ հ՜հջզձ Մ՜ձՠ՜հ— Յ՜սճսջ կզճսկ, 

հճջե՜կ ղջնբջ հ՜ձ՜յ՜պզձ ոճսջ՝ձ Գջզ՞ճջզճո... 

Ժ. 100՝—7՜ ԺԷ. Տՠոզէ Պ՜սխճոզ ՜շ՜տՠէճհձ 

ը՜սոՠէձ գձ՟ իջՠղպ՜ժզձ — Ես ՠխՠս ՝՜ձ Տՠ՜շձ ՜շ 

զո ՠս ՜ոբ... 

ԺԱ. 107՝—10՜ ԺԸ. Վ՜ոձ ՞՜էոպՠ՜ձ ձ՜ը՜-

չ՜ըծ՜ձ ՜ղը՜ջիզձ ՠս ժ՜պ՜ջ՜թզ ձճջզձ ՜ո՜-
ռՠ՜է բ — Յճջե՜կ ՞՜ Յզոճսո գձ՟ ՜ջՠսՠէո ա՜սջ՜ստ... 

ԺԲ. 111՜—63՜ Նճս՜ոպ չ՜ջ՟՜յՠպզ Յճի՜-

ձզոզ Եաձժ՜ռճհ Խջ՜պ ի՜ո՜ջ՜ժ՜ռ տջզոպճձբզռ` 
տ՜ի՜ձ՜հզռ ՠս եճխճչջ՟ճռ, զ ժ՜ձճձ՜ժ՜ձ ո՜իկ՜ձռ 
՜շ՜տՠէճռ ոջ՝ճռ, ի՜հջ՜յՠպ՜ռ ՠս չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ 
ՠս ոճսջ՝ ի՜սջձ կՠջճհ Վ՜ջ՟՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզ, հճջճռ 
եճխճչՠռզ ՠս ՞ջՠռզ 

Տՠո լՠշ. 228, 71՜—127՜. Նը՟ջ./111՜—3՜: 1. 

՜/113՜—5՝: ՝/115՝—7՜: ՞/117՜—8՝: ՟/118՝—21՝: 

ՠ/122՜—3՝: ա/123՝—4՝: բ/124՝—5՝: գ/125՝—6՜: դ/126՜—

8՜: ե/128՜—9՝: ե՜/129՝—31՜: ե՝/131՝—3՜: ե՞/133՜—

4՜: ե՟/134՜՝: եՠ/134՝—5՜: եա/135՜—6՜: եբ/136՜՝: 

եգ/136՝: եդ/136՝—7՝ («... աճջ զձմ ՠս ժ՜ջ՜ռ՜տ զկ՜ձ՜է 

իձ՜ջո ՜ջ՜ջ՜տ ///»: Շ՜ջ. դՠջզ): 

ԺԳ. 138՜—63՜ [Խջ՜պտ ՠս ծ՜շտ] 

1. 138՜—42՝ Խջ՜պ ՜կճսոձ՜ռՠէճւհ — Յճջե՜կ 

տ՜ի՜ձ՜հձ չՠջ՜ռճսռ՜ձբ ադ՜՞ձ զ ՞էըճռ վՠո՜հզձ ՠս 

ի՜ջոզձ ... 

2. 142՝—6՜ ԻԶ. Սջ՝ճհձ Եվջՠկզ ՜ո՜ռՠ՜է 

Վ՜ոձ հզղճռ՜պճսզձ — Տբջձ կՠջ ՠս Աջ՜ջզմըձ ՜ջ՜ջ՜-

թճռ... 

3. 146՜—7՜ Վ՜ոձ ՜ջ՝ՠռճսդՠ՜ձ ՠս ոյ՜ձճս-

դՠ՜ձ— Զզ ՜կՠձ՜հձ, ճջ ՜ջ՝ՠձ՜հ ոյ՜ձ՜ձբ... 

4. 147՜—9՝ ԻԷ. Վ՜ոձ ղձճսդՠ՜ձ ՠս ՜հէ ՜շ՜-

ժ՜սճջ ՝՜ձզս — Վ՜ոձ ճջճհ ՠս հ՜սճսջձ ՟՜պ՜ոպ՜ձզ 

հ՜ն՜ժճխկ՜ձ ՟՜ոզձ... 

— 148՜ (Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո) ՞ջմզռ «Եո, ժճս’ ժ՜ջթՠկ 

ճչ ՠխ՝՜յջտ. ազ ՜հո ՜շ՜ժ՜ս ըջ՜պո ՜ո՜ռՠ՜է բ Վ՜ջ՟՜ձ  

չ՜ջ՟՜յՠպզձ»: 

5. 149՝—52՜ Վ՜ոձ ՜ջպ՜ոճս՜ռ ճջ իճ՞սճհ 

ղ՜իբ ՠս էճհո — Աջպ՜ոճսոըձ ոզջճհ թձճսձ՟ բ ՠս 

՜ջտ՜հճսդՠ՜ձձ ռ՜ձժ՜էճհ ... 

6. 152՝—4՜ Յճի՜ձձճս Ոոժզ՝ՠջ՜ձզ ՜ո՜ռՠ՜է 

զ Յ՜խ՜՞ո ժզջ՜ժբզ — Իձլ հ՜հպձզ ՜շձՠէճչ ՠս լՠա 

էոՠէճչ, ՠխ՝՜ջտ... 

7. 154՜—7՝ Ահէ ըջ՜պ չ՜ոձ ՞ճխճսդՠ՜ձ ՠս 

էՠաճս՜ձճսդՠ՜ձ ՠս ժզջ՜ժբզ — Այ՜ ՞զպ՜ռզտ ՠս զ 

կզպ ՜շբտ, ճջ՟ՠ՜ժտ զկ... 

8. 157՝—63՜ Աոպզծ՜ձ ՠս ըջ՜պ տ՜ի՜ձ՜հզռ 

— Աջ՟, տ՜ի՜ձ՜ժ՜ձ ՜ոպզծ՜ձ զձտձ հ՜հպձզ ... 

— 159՝—60՜ (Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո) Գջմզռ՚ «Ոչ 

ՠխ՝՜յջտ տ՜ի՜ձ՜հտ ՠս ըջ՜պ՜պճստ եճխճչջ՟ՠ՜ձ Աոպճսթճհ, 

պՠոբտ, դբ զձմյբո ժճս’իջ՜կ՜հբ Սճսջ՝ ՞զջտո ալՠս 

տ՜ի՜ձ՜հճսդՠ՜ձ, դբ զձմյբո յ՜ջպ բ ժՠձ՜է ՠս ըջ՜պՠէ, 

չ՜ՙհ զձլ»: 161՜ «Մզպ ՟ջբտ ՠխ՝՜յջտ ՠս պՠոբտ, դբ զձմ 

ժճս’իջ՜կ՜հբ»: 162՜ «Ոչ ՠխ՝՜հջ, պՠո, դբ ճջյբո ոճոժ՜էզ բ 

ՠս ա՜ջիճսջՠէզ զջ ոճսջ՝ ըճջիճսջ՟ձ կՠջլՠձ՜է»: 

ԺԴ. 163՜—5՝ Լ. Հ՜ջռճսկձ Աջլ՜ձ՜հ ՠս յ՜-

պ՜ոը՜ձզ Եաձժ՜հ Կճխ՝՜ռճհ Հ՜հճռ չ՜ջ՟՜յՠպզ 
— Աջլ՜ձ ՜ոբ. Զզ՛ձմ բ ժջրձ՜սճջճսդՠ՜ձ ժ՜ջ՞: Եաձ՜ժ 

՜ոբ. Խ՜մ՜ժռճսդզսձ... 

ԺԵ. 165՝—8՜ Հ՜ջռճսկձ Աղճպճհ, ճջ՟սճհ Ակ՝՜-

պ՜հ Հ՜հճռ դ՜՞՜սճջզ ՠս յ՜պ՜ոը՜ձզ Եաձժ՜հ 
Կճխ՝՜ռճհ Հ՜հճռ չ՜ջ՟՜յՠպզ— Թ՜՞՜սճջձ ՜ոբ. 

Զզ՛ձմ բ ՜շ՜ն՜սճջ՜ռ ըճջիճսջ՟ձ ՜ձյ՜պ՜ջ՜՞ ՠս ՜ձ-

գձդՠջռճս՜թ... 

ԺԶ. 168՜—78՝ ԼԱ. Գջզ՞ճջզ կզ՜հձ՜սճջ ծ՞ձ՜-

սճջզ Յՠոճս՜ռճհ ՠս ՜ձհ՜խդ ՞զպձ՜ժ՜ձզ ՜ո՜ռՠ՜է զ 
Վ՜հ ՞ջճռձ — Վ՜հ տՠա ՜ձլձ զկ, կՠխ՜սճջ ՜ձէոճխ 

ըջ՜պճսռ ՠս ՜ձգձ՟ճսձճռ ... 

ԺԷ. 178՝—93՜ ԼԲ. Հ՜ջռկճսձտ ՠս յ՜պ՜ոը՜-

ձզտ ոճսջ՝ թՠջճհձ Մ՜ժ՜ջ՜հ գձ՟ ՠջզպ՜ո՜ջ՟զձ 
Վ՜ոձ ճսխզխ չ՜ջճսռ ՠս ՜կՠձ՜հձ ՞ճջթճռ ՜շ՜տզ-
ձճսդՠ՜ձռ — Աոբ ՠջզպ՜ո՜ջ՟ձ ռթՠջձ. Հ՜հջ ժ՜կզկ 

ի՜ջռ՜ձՠէ ատՠա... 

ԺԸ. 193՜—207՜ ԼԳ. Ահո բ յ՜պկճսդզսձ 

չ՜ջճսռձ Ա՟՜կ՜հ ՠս Ես՜հզ ձ՜ը՜ոպՠխթ՜ռձ աժձզ 
ՠէ՜ձՠէճհ ձճռ՜ զ ՟ջ՜ըպբձ վ՜վժճսդՠ՜ձ — Աշՠ՜է 

Ա՟՜կ աժզձձ զսջ աԵս՜ ՠս ՞ձ՜ռ զ պՠխզ կզ ... 

207՜ Գջմզռ «Գզպճսդզսձ էզռզ ճչ ՠխ՝՜յջտ, ազ 

ձ՜ը՜ոպՠաթզռձ յ՜պկճսդզսձ իջ՜կ՜ձ՜սձ Աոպճսթճհ 
Մզտ՜հբէ իջՠղպ՜ժ՜յՠպձ հ՜հպձՠ՜ռ ձ՜ը՜կ՜ջ՞՜ջբզձ 
Մճչոբոզ: Փ՜~շտ Աոպճսթճհ»: 

ԺԹ. 207՜—31՜ ԼԴ—ԼԵ Տՠոճսդզսձ Աշ՜ժ՜ռձ 

Սճխճկճչձզ Նՠջոբոզ ՠյզոժճյճոզ Տ՜ջոճձզ Մՠժ-
ձՠ՜է բ հԱշ՜ժ՜ռձ Սճխրկճչձզ, աճջ ո՜ժ՜ս կզ ՞ջՠռզ 
՜ս՞ճսպ էոճխ՜ռ — [Բ՜ձ.] Սժզա՝ձ զկ՜ոպճսդՠ՜ձ` 

ՠջժզսխ Տՠ՜շձ ...: [Մՠժձճսդ.]: Ք՜ձազ ՠջժզսխ յ՜պճս-

ի՜ոզձ Աոպճսթճհ... 

Հկկպ. լՠշ. 1141, 2՝—171՜: 

Ի. 222՜—31՜ ԼԵ. Աշ՜նզձ ՜շ՜ժո ՜շ զո բ ՠս 

՜շ հզկ ձկ՜ձ 



 

՜. 222՜—3՜  Ի ձՠջտզձ Հձ՟զժո կՠջլ զ էՠ՜շձ ճջ 

ժճմզ Ահջՠռՠ՜է ՞րպզ... ՝. 223՜՝ Աշզսթ թՠջ՜ռ՜ս ՠս ճմ 

ժ՜ջբջ ճջո՜է... ՞. 223՝ Ակՠձ՜հձ ՠջբտձ զ կզ չ՜հջ 

եճխճչՠէճչ ժ՜կՠռ՜ձ ծ՜ղ՜ժՠէ... ՟. 223՝—4՜ Աոզ 

՝՜ձ, ՠդբ. Կ՜հ ՠդբ կզ, ճջ կճսպո լկշ՜ձձ... ՠ. 224՜ Ի 

ո՜ժ՜ս՜՞ճհձ նճսջո ՞՜ջձ՜ձ... ա. 224՜—5՜ Յ՜ձ՝ձ՜ժ 

ՠս զ իՠշճսոպ ՜ձ՜յ՜պ բ կջնզկձ... բ. 225՜ Ի ՞՜ա՜ձ 

կզ զ թճչձ, ՠս զձտձ պժ՜ջ բ... գ. 225՜—6՜ Պ՜պկՠռզձ 

դ՜՞՜սճջզ կզճհ, ՠդբ ժ՜հ ըճա կզ ... դ. 226՜—7՜ 

Թ՜՞՜սճջ ճկձ ՝՜աճսկ ՠազձո ՠս աճս՜ջ՜ժո ՠս ՜ձդզս 

ճմը՜ջո ժճպճջՠ՜ռ... ե. 227՜՝ Թ՜՞՜սճջ ճկձ 

ձըոպՠ՜է ՜շ ՠաջ ռ՜ձժ՜էզ ՞ՠպճհ... ե՜. 227՝—8՝ Թ՜-

՞՜սճջ ճկձ ժ՜ձ՞ձՠ՜ռ կՠթ՜՞ճհձ ժճսշո... ե՝. 228՝ 

Եջժճս զկ՜ոպ՜ոբջտ հ՜հպձՠռ՜ձ զ ժշ՜յ՜ղպճսդՠ՜ձ... 

ե՞. 228՝ Կ՜պճսձ ՠխՠս ՜յ՜ղը՜ջ՜սխ ՠս ոՠս ա՞ՠոպճչ 

... ե՟. 228՝—9՝ Տխ՜հ ճկձ ՞ճխ՜ձ՜հջ ո՜ժ՜ս—ո՜ժ՜ս... 

եՠ. 229՝—30՜ Հճխ՜՞ճջթ ճկձ զղը՜ձ ռ՜ձՠ՜ռ հՠաջ 

՞ՠպճհձ հճէճչ ՝՜ժէ՜հ... եա. 230՜՝ Ակՠձ՜հձ կջնճսձտձ 

եճխճչՠռ՜ձ ՠս ՞ձ՜ռզձ հ՜ա՞ո... եբ. 230՝—1՜ Իեզձ 

ՠժձ ՜շ կՠխճսձ ՠս է՜էճչ ՜խ՜մբջ աձ՜ ... աճսջ մբ յ՜ջպ 

՜հեկձ կՠա կճշ՜ձ՜է, ՠս Քջզոպճոզ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. 

՜կբձ: 

ԻԱ. 231՜—7՜ ԼԶ. Խջ՜պտ ճ՞ՠղ՜իտ ոճսջ՝ 

չ՜ջ՟՜յՠպզձ Եաձժ՜հ Կճխ՝՜ռճհ ՜ո՜ռՠ՜է բ Վ՜ոձ 
ր՞պզ ժջրձ՜սճջ՜ռ — Աոպճս՜թ՜ոբջձ զսջ ժ՜կ՜ռձ 

ճջյբո ադղձ՜կսճհձ ա՞ճսղ՜ձ՜հ... 

ԻԲ. 237՜—40՝ ԼԷ. Պ՜պկճսդզսձ Ղզ՞ճձզ Ախՠտ-

ո՜ձ՟ջ՜ռճհ — Ահո Ղզ՞զձճ[ո] ոտճէ՜ոպզժճո բջ ՠս 

ծղկ՜ջզպ հ՜կՠձ՜հձզ զ ՞ճջթո... 

ԻԳ. 240՝—53՜ [Ի ի՜ջ՜ձռ չ՜ջճսռ] 

՜. 240՝—1՜ Եժձ ՠջ՝ՠկձ թՠջ ճկձ կՠթ պՠո՜ձՠէ 

ա՝ձ՜ժՠ՜էոձ զ ը՜խոձ... 

՝. 241՜ Եխՠս ՠջ՝ՠկձ եճխճչ զ Սժզսդ հԵ՞զյ-

պճոբ... 

՞. 241՝ Պ՜պկՠ՜ռ ճկձ զ ի՜ջ՜ձռձ ՠս ՜ոբ. Մզձմ-

՟ՠշ բզ ՠս հՈտոճջզձտճո ... 

՟. 241՝—2՜ Եի՜ջռ ի՜հջ Ա՝ջ՜ի՜կ ռի՜հջձ 

Թճչջճչ՟զճո. Ոջյբո է՜ս բ ի՜հջ... 

ՠ. 242՜ Աոբզձ չ՜ոձ ճսջճսկձ թՠջճհ, դբ. Հզս՜ձ-

՟՜ռ՜ս ՠս ժ՜կբջ ծ՜ղ՜ժՠէ... 

ա. 242՜ Էի՜ջռ ՠխ՝՜հջ ճկձ ռթՠջ, դբ. Զզ՜ջ՟ 

ժ՜ջ՜ռզռ ՞պ՜ձՠէ աԱոպճս՜թ... 

բ. 242՜ Եջդ՜է ՠջ՝ՠկձ ի՜հջձ Իո՜ի՜ժ ՜շ ի՜հջձ 

Պզկբձ... 
գ. 242՝ Աոբզձ չ՜ոձ ճսջճսկձ թՠջճհ հԱոճջզո, ՠդբ 

՝ձ՜ժՠ՜է բջ զ ծ՜ձ՜յ՜ջիզ ... 

դ. 242՝—3՜ Պ՜պկՠ՜ռ ճկձ զ ի՜ջ՜ձռձ չ՜ոձ 

ճսջճսկձ յ՜ջպզայ՜ձզ... 

ե. 243՜ Աո՜ռ Յճի՜ձձբո Կ՜ջծ՜ի՜ո՜ժ ռՠխ-

՝՜հջ զսջ ՠջբռ. Կ՜կբզ ՜ձիճ՞ էզձՠէ... 

ե՜. 243՝ Աո՜ռ ի՜հջձ Աձպճձ, ՠդբ. Եձ կ՜ջ՟զժ, 

ճջ մ՜ջմ՜ջՠոռՠձ ա՜ձլզձո... 

ե՝. 243՝ Աո՜ռ ի՜հջձ Պզկբձ. ՠդբ. Մ՜ջ՟ ճջ 

ժ՜ջթբ... 

ե՞. 243՝ Աո՜ռ ի՜հջձ Պզկբձ. Ոսոճհ աոզջպ տճ 

յ՜իՠէ, աճջ զձմ ճսոճսռ՜ձբ էՠաճս տճ (՜հոտ՜ձ): 

ե՟. 243՝ Աո՜ռ ՟՜ջլՠ՜է, ՠդբ. Բ՜ջզ բ իկպճս-

դզսձ, ազ ճսոճսռ՜ձբ ակ՜ջ՟ձ վճջլ ՠս գձպզջ... 

եՠ. 243՝—4՜ Պ՜ջպՠռ՜ս ճկձ ՠխ՝՜հջ զ կզ՜՝՜-

ձ՜ժ՜ռո չ՜ոձ յճշգձժճսդՠ՜ձ... 

եա. 244՜՝ Պ՜պկՠռզձ չ՜ոձ ճջճսկձ ի՜սջ, ՠդբ 

ճսձբջ ՞զջո ՠս ՜ջեբջ ճսդ ՠս Ժ ՟՜իՠժ՜ձ... 

եբ. 244՝ Աոբզձ թՠջտ, ՠդբ. Եջզո ա՜սջճսդզսձո 

ճսձզ ո՜պ՜ձ՜հ... 

եգ. 244՝—5՜ Աոբզձ չ՜ոձ ի՜սջձ Մ՜ժ՜ջ՜հ 

Ե՞զյպ՜ռճհ, ՠդբ ՟բյ էզձբջ ձկ՜... 

եդ. 245՜ Աձռ՜ձբջ ՠջ՝ՠկձ ի՜հջձ Մ՜ժ՜ջ հ՜ձ-

պ՜շբձ զ ըճսխ զսջ... 

զ. 245՜ Չճ՞՜ս ՠջ՝ՠկձ ի՜հջձ Ակճձ ՜շ ի՜հջձ 

Աձպճձ հ՜ձ՜յ՜պ... 

զ՜. 245՝—6՜ Եժձ ՠխ՝՜հջ ճկձ, ճջ ՝ձ՜ժՠ՜է բջ զ 

ըջծզդոձ ՜շ ճկձ զ ի՜ջռձ... 

զ՝. 246՜ Նոպբջ թՠջ ճկձ ՜կո ՝՜աճսկո հ՜ձ՜-

յ՜պզ ՠս ՜ղը՜պՠռ՜ս հճհե... 

զ՞. 246՜ Նոպբջ թՠջ ճկձ իՠշ՜սճջ ՜ձ՜յ՜պզ, 

՟բյ ՠխՠս ՠխ՝՜սջ ճսկՠկձ ՠջդ՜է ՜շ ձ՜... 

զ՟. 246՜—7՜ Եժձ ՠջ՝ՠկձ ի՜հջձ Սջ՜յզճձ ՠս 

՜ձռ՜ձբջ գձ՟ ՞ՠխ կզ... 

զՠ. 247՜՝ Էջ ճկձ ՠխ՝՜հջ ՜շ կզ՜հձ՜ժՠ՜ռո ՠս 

ա՜կՠձ՜հձ ՝ՠշզձո ՠխ՝՜ջռձ... 

զա. 247՝ Էջ ճկձ թՠջ իզս՜ձ՟ճպ ՠս ոյ՜ո՜սճջբջ 

հճսկՠկձբ ժճսո՜ձբ... 

զբ. 247՝—8՜ Աոբզձ չ՜ոձ ի՜սջըձ Սզխճսզ՜ձճոզ, 

դբ ՠջ՝ՠկձ ՞ձ՜հջ զ Սժզսդ... 

զգ. 248՜ Պ՜պկՠ՜ռ ի՜հջձ Դ՜ձզբէ, ՠդբ. Էջ 

ճսջՠկձ զղը՜ձզ ՟ճսոպջ, աճջ ճսձբջ ՟ՠս... 

զդ. 248՜՝ Եխ՝՜հջ ճկձ ՠի՜ջռ ռթՠջ ՠս ՜ոբ. 

Խճջիճսջ՟ո զկ հ՜թզձ ՜հոջ ՜ձ՟ջ ՠս ձՠխՠձ ազո... 

է. 248՝ Հզս՜ձ՟՜ռ՜ս ճկձ զ թՠջճռ իզս՜ձ՟ճսդզսձ 

կՠթ... 

է՜. 248՝—9՝ Եխ՝՜հջ ճկձ ՠժձ զ էՠշձձ զ Փՠջկբ 

՜շ թՠջ կզ կՠթ... 

է՝. 249՝—50՜ Եէյՠ՟ճջճո Սժզսդ՜ռզ, ՜ղ՜ժՠջպձ 

Դ՜ձզբէզ, յ՜պկՠ՜ռ... 

է՞. 250՜—1՜ Պ՜պկՠ՜ռ կՠա ի՜հջձ Մ՜ժ՜ջ 

հԱխբժո՜ձ՟ջ, դբ. Մզձմ՟ՠշ ձոպբզ ՠո... 

է՟. 251՝—3՜ Եխ՝՜հջ ճկձ ծ՞ձճխզժ հ՜սպ՜ջճսոպ 

ՠս ՝ձ՜ժՠռ՜ս ՠս վճտջ ըռզ ... 

ԻԴ. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձտ ԺԸ ՟.] 



 

1. 253՝ [Տ՜խ] — Աձ՜ջ՜պզձ թձրխ կ՜հջ ... 

ճսջ՜ը էՠջ ՠջժզձտ ՠջժջզ, Ադճշ ՜ձկ՜ի ՜ջտ՜հզձ 

ի՜ձտբպ/ Վՠջձճսձ Սզրձզ ՠս կՠջ յ՜ջթ՜ձ՜ռ պՠխզ: 

Ջձնճս՜թ, գձդՠշձՠէզ կզ՜հձ ոժզա՝գ ՠս չՠջնգ: 

2. 254՜ [Դշձ՝՜ռբտ] — Ոչ ՠձ ոճտ՜հ ազ ՝՜ռզռ, 

ազ ՜հո ՟ճսշձ Տՠ՜շձ բ ՠս ՜ջ՟՜ջտ կպ՜ձՠձ գձ՟ ո՜հ ...  

Մ՜ո՜կ՝ ը՜ա՜՞ջճս՜թ: 

3. 1՝ [Բ՜ձտ ի՜ձ՞՜սճջտ] — Վ՜ջ՟՜յՠպ 

իըյ՜ջպ/ Ես վճսղ՜՝ՠջ ՜ջ՟: Ն՜ը՜ձլճպ ժ՜ջտ՜ճջ/ Ես 

րլ դզսձ՜սճջ: Աձճխճջկ զղը՜ձ/ Թճխ էզռզ ժճը՜ձ: 

Հ՜ոպ ճս ՝՜ջ՜ժ կբժ ՞զձ/ Վ՜հ ՞՜հ ՝՜ջ՜ժ կ՜ձր[խ]զձ: 

Հ՜ջ՝ՠռրխ կ՜ջ՟զժ/ Դզս՜ռ հ՜խ՜էզտ (՜հոտ՜ձ): 

4. 1՝ [Ոպ՜ձ՜սճջ] — Պՠպջճո Մՠթզս յ՜հթ՜շ՜-

ռՠ՜է/ Ես գձ՟ ձըկ՜ձ ՞ՠջ՜ա՜ձռՠ՜է: Պրխճո ՜ոբ ՠս գձ՟ 

ձըկ՜ձ/ Հճպ ՜ձճսղզռ տջ՜ըպ՜ժ՜ձ (՜հոտ՜ձ, ժջժ. 4 

՜ձ՞՜կ): 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

16՜ Քջզոպճո Աոպճս՜թ ճխճջկՠ՜ ոպ՜ռճխզ 

՞ջճռո` կ՜ի՟՜ոզ Գջզ՞ճջզձ ՠս զջ ժՠձ՜ժռզձ` Լճսոձզձ, 

ՠս ճջ՟սճռձ` Թ՜սջչ՜ձ՟զձ ՠս Պ՜ջո՜կզձ ՠս Ս՜ջ՞ոզձ: 

137՝ Աջ՟, ՜խ՜մՠկ հզղՠէ աՅճչի՜ձձբո չ՜ջ՟՜-

յՠպձ, ճջ ՞ջՠ՜է բ աո՜ զ ՟զկ՜ռ կՠջ Լճսո՜սճջմզձ 

Սջ՝ճհձ Գջզ՞ճջզ, ՠս ՟ճստ ճջյբո զ իջ՜կ՜ձբ ձճջ՜ 

գձժ՜//(138՜)է՜ջճստ էճսո՜սճջՠ՜էտ զ չ՜ջ՟՜յՠպճս-

դՠձբ ձճջ՜, ազ ՝՜ռՠջՠո ՠս ՜ձ՜կ՜սդ էզձզռզտ հ՜իՠխ 

՜պՠձզձ Քջզոպճոզ, ճջ բ ՜սջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձ: 

Ոջ ճխճջկզ ոպ՜ռճխ ՞ջճռո` կ՜ի՟՜ոզ Գջզ՞ճջզձ ՠս 

ա՜ս՜ժ՜ռձ` Թ՜սջչ՜ձ՟զձ ՠս Պ՜ջո՜կզձ ՠս ժՠձ՜ժռզձ 

զսջճհ` Լճսոձզձ, ՠս վՠո՜հզձ` Ս՜ջ՞ոզձ, ՠս ՟ոպՠջ՜ռձ` 

Մ՜ջզ՜կզձ, ՠս Պջզոկզձ, ՠս ՞ջճխզ ոճջզձ ՠս զսջճռձ 

՜կՠձ՜հզձ ՠս դխդզո ժճժճխզձ ՠս կՠջ ճսո՜ձճխ՜ռձ` 

Կ՜ջ՜յՠպ ՠյզոժճյճոզձ ՠս Թճջճո տ՜ի՜ձ՜հզձ, ՠս 

կՠա ճչ ճջ ՠջ՜ըպզտ ճսձզ զ կ՜ջկձ՜սճջ յբպո ՠս ժ՜ջ-

՟՜ռճխ՜ռձ ՠս էոճխ՜ռձ ՠս ՜կՠձՠռճսձ ՜շի՜ո՜ջ՜ժ 

Քջզոպճո Աոպճս՜թ հճհոձ կՠջ ճխճջկՠոռզ. ՜կբձ: 

152՜ Ոխճջկզ Քջզոպճո Աոպճս՜թ ոպ՜ռճխզ 

՞ջճռո՚ կ՜ի՟՜ոզ Գջզ՞ճջզձ ՠս ճջ՟ճռձ` Թ՜սջչ՜՟զձ ՠս 

Պ՜ջո՜կզձ ՠս ժճխ՜ժիռզձ զսջճհ` Լճսոզձ, ՠս ՜կՠձ՜հձ 

՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռձ, ՠս ՜ձ՜ջե՜ձ ՞թճխզո, ՠս զկճռձ 

՜կՠձ՜հձզ, ՠս ժ՜ջ՟՜ռճխ՜ռձ, ՠս էոճխ՜ռձ Տբջձ ճխճջ-

կՠոռզ. ՜կբձ (ձկ՜ձ` 48՝, 173՜, 231՜, 237՜ ՠս 

՜հէճսջ): 

253՜ ԼԸ. Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ ոճսջ՝ Ոոժՠվճջզժ 

՞ջճռո — Փ՜շտ ... Շձճջիզսձ Աոպճսթճհ հ՜ձժ ՠխՠ՜է ժ՜-

պ՜ջՠռ՜ս իճ՞ՠէզռ ՞զջտո ոճսջ՝ չ՜ջ՟՜յՠպզձ 

Վ՜ջ՟՜ձ՜հ ՠս ՜հէ ոճսջ՝ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռձ, գձ՟ իճ-

չ՜ձՠ՜ս ՠս ՜շ ՟ջ՜ձ Սճսջ՝ Կ՜ջ՜յՠպզո զ Նճջ՜ղբձ 

չ՜ձտո, զ դճս՜՝ՠջճսդՠ՜ձո Հ՜հճռ ՋՁԸ (1539) ՠս զ 

ժ՜դճխզժճոճսդՠ՜ձձ պբջ Սզկբճչձզ: Գջՠռ՜ս ո՜ լՠ-

շ՜կ՝` Գ՜՝ջզբէզ չ՜պդ՜ջ ՠս վռճսձ ՞ջմզ, ազ ճջմ՜վ 

յ՜ժ՜ոճսդզսձ ճսձզ ՞զջտ՟ զ պՠո ՞ՠխՠռժճսդՠ՜ձռ, 

՜հձտ՜ձ ՜շ՜սՠէճսդզսձ ճսձզ ՝՜ձզռ՟ ոպճս՞՜՝՜ձճս-

դզսձ, տ՜ձազ հճէճչ ՠս ՝՜աճսկ ըջ՜պ՜ժ՜ձ ՝՜ձո 

՞ջՠռ՜ս զ ո՜ ՠս հճջե՜կ գձդՠշձճստ կպ՜՟զսջճսդՠ՜կ՝, 

հ՜հձե՜կ զկ՜ձ՜հտ աոճջ՜ ՞ՠխՠռժճսդզսձձ: Ես ՞ջՠռ՜ս 

ո՜հ զ ըձ՟ջճհ կՠթ կ՜սջձ` Լճսոձզձ, ազ ոպ՜ռ՜ս աո՜ զ 

ի՜է՜է ՜ջ՟ՠ՜ձռ զսջճռ հզղ՜պ՜ժ զսջ, ՠս կ՜ի՟՜ոզ 

Գջզ՞ճջզձ ՠս Թ՜սջչ՜ձ՟զձ ՠս Պ՜ջո՜կզձ ՠս ՜կՠձ՜հձ 

ա՜ջկզռ զսջճհ. ՜ձնզձն հզղ՜պ՜ժ զ ՟ճսշձ Սջ՝ճհձ 

Յ՜ժճ՝՜հ ՠս ճմ ճսձզ ճտ զղը՜ձճսդզսձ ժ՜կ ՜ա՞՜ժ՜ձ 

ՠս ժ՜կ // (253՝) ՜հէ ճտ ճջ ի՜ձբ զ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռճհո ՠս 

զ ՟ջ՜ձբ ոճջ՜ աոճսջ՝ ՞զջտո ա՜հո: Աջ՟, ՜խ՜մՠկ 

ա՜կՠձՠոՠ՜ձ, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ոկ՜ ժ՜ջ՟՜էճչ ժ՜կ 

՜սջզձ՜ժՠէճչ, հզղՠռբտ ՜խ՜սդզստ ՜շ Տբջ զ կՠխ՜ռ 

դճխճսդզսձ` ակխպզոզ Գջզ՞ճջձ ՠս աժճխ՜ժզռձ զսջ` 

աԼճսոզձձ ՠս աճջ՟զոձ զսջ` աԹ՜սջչ՜ձ՟՜հձ ՠս աՊ՜ջ-

ո՜կձ ՠս աՍ՜ջ՞զոձ, ՠս ա՜կՠձ՜հձ ՜ա՞՜ժ՜ձո զսջ 

աժՠձ՟՜ձզո ՠս աի՜ձ՞ճսռՠ՜էո: Ն՜ՠս ազո` ա՜ձ՜ջիՠոպ 

՞ջզմ աԳ՜՝ջզբէ, ճջ մՠկ ՜ջե՜ձ ՜հոկ ՞ճջթզ: Ախ՜սդզստ 

լՠջճչ հզղՠռբտ զ կՠխ՜ռ դճխճսդզսձ ազո ՠս աթձ՜սխոձ 

զկ ՠս ճջ ՜շ՜պձ բ զ պճսջո ՝՜ջՠ՜ռ Քջզոպճո 

Աոպճս՜թ կՠջ ճխճջկՠոռզ հզղճխ՜ռ՟ ՠս հզղՠռՠէճռո զ 

Տբջ ՜շ ի՜ս՜ո՜ջ ՠս ձկ՜ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո: Ես ՜ջ՟, 

ըճղճջճսդՠ՜ձ ՠս ոը՜է՜ձ՜ռ ՠս չ՜պճսդՠ՜ձ ՞ջճհո կզ 

կՠխ՜՟ջբտ, ազ կզպտ զկ ի՜ձ՜յ՜ա հ՜էբժճթճսդզսձ բ ՠս 

՜հո բջ ժ՜ջ կՠջ, ՠս Քջզոպճոզ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. 

՜կբձ: 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 1՜ Ի ՌՄԽԵ (1796)—զձ կ՜հզո Ժ (10)—զձ 

՞իջՠռ զկ ՞զջո Պ՜հՠ՜հազպ Խրհբհռզ Օչ՜ձբոզ ճջ՟զ 

՞զջո Մ՜ոճսկըո ՞իջզմո պճսջ. դ՜ձ՜տըո կՠջ լՠշո 

՞ըձ՜հ ՞զջո կըձ՜հ կըձ՜ռՠ՜է կ՜ջկզձըո զ իճխ ՟՜շ, օչ 

ճջ գ՜ռդ՜հ կբժ ՝ՠջ՜ձզ ՜ոզ Աոպթճհձ զջ՜ձ յ՜ձզձ զ 

պ՜ջզ հ՜նճցճսկ պ՜ռբ. ՜կբձ: 

2. Աոպ՜շ Ա Թվզձ ՌՄԽԷ (1798) հճսէզո Ա(1)—

ճսկձ, ՠո` Ատճսէՠռզ Շճսղզ ՝ըձ՜ժՠ՜է Աշ՜տՠէզ ճջ՟զ 

Աժճսյըո, ՠժզ Պ՜հ՜ազպ Պ՜յ՜հը՜ձ ո՜ջ՟՜ջձ 

ՠժ՜չ Խճհճս չՠջբձ կըձ՜ռզձտ իճձ պՠխ կ՜դ՜է ՠ՟՜չ, 

ճջ Պ՜՝՜հը՜ձ ՜շ՜չ տըձ՜ռ Հճսոբձ ը՜ձզ ՠխ՝՜հջ 

Ճ՜ց՜ջ խճսէզ ը՜ձգձ /// Հճսոբձ ը՜ձզձ չՠջբձ կՠձտ 

բէ կըձ՜ռՠէ ՠձտ իճոպՠ՜խ, Տբջ Աոպճս՜թ պ՜ջզ 

՜չճխճսկձ պ՜ռբ, Աոպճս՜թ ՜ըՠջձ ըՠջ ճսձզ, ճչ ճջ 

ի՜ձ՟զյզ բո ՞ջզո, ՜ոզ. Աոպճս՜թ զջ յ՜ձզձ ՜մճ-

խճսկձ պ՜ռբ զձտգձ բէ էզռզ ՜ջտ՜հճսդՠ՜ձձ ե՜շ՜ձկ, զջ 

՝՜ձզձ բէ Աոպճս՜թ ՜չճխզ. ՜կբձ: 



 

3. 3՝ Թչզձ ՌՄԾ (1801) կբժ ՜ջճս ա՜չ՜ժ ՠէ՜ս, 

՜ձճսկ ՟ջզձտ ԸՍպՠվ՜ձ, Տբջ Աոպճս՜թ, ՟ճս ժ՜ձտ 

պ՜ռՠո կզձմՠս ըճջզձ թՠջճսդզսձ: 

4. 1՜ Թճսզձ 1251 (1802)—զձ վՠպջչ՜ջզ 1—զձ 

ձւ՜ոպ թ՜շ՜հ ՠս պզջ՜ռճս` Եբջՠկո ՞ջՠռզ ՜հո ՞զջո, 

օչ ժ՜ջթ՜, հզղբ ազո: 

1՝ Ահո ՞զջո ՞ջՠռզ ՠո` Էնձզ՜թձՠռզ Օի՜ձձբոզ 

ճջթզ Եբջՠկո, դճսզձ ՌՄԾԱ (1802)—զձ, վՠպջվ՜ջզ 

Ա—զձ, րջձ ղ՜՝՜դ: 

5. 3՝ Թվզձ ՌՄԾԳ (1804) Յ՜ժճ՝ծ՜ձըձ ՠէ՜ս 

կօջզռ հճսձզոզ Ը (8)—ճսկձ, Աոպճսթճհ ՜կ՜ձ՜դ էզձզ: 

Ահո դվզձ հճսձզոզ ԺԳ (13)—ճսկ ճսշճսոըձ ՠժ՜ս 

հԵջՠս՜ձ Շ՜իա՜պզ իՠպ ժշս՜ս: Զ (6). ՜մ՞՜կ Շ՜ի-

ա՜՟բձ վ՜ը՜ս, հճսէզոզ ԺԵ (15)—ճսկձ կՠթ ղ՜իգձ ՠժ՜ս 

բէ Գ (3). ՜մ՞՜կ ժշւ՜ս, վ՜ը՜ս ղ՜իձ: 

6. 3՜ Ի ՌՄԾԶ (1807)—ճսկձ ՠո` պզջ՜ռճս Յ՜ջճս-

դզսձո, ՠժ՜հ զ Պ՜ՠ՜ազպ: 

7. 3՝ (ԺԹ ՟.) Եո` Սջ՝ճհ Էնկզ՜թձզ կզ՜՝՜ձ 

Դ՜ձզբէ չ՜ջ՟՜յՠպո ա՜հո ՞զջտո ՠպճս կ՜իպՠոզ Աջ-

ոՠձզձ զ հզղ՜պ՜ժ, ազ գձդՠջռՠ՜է կըզդ՜ջՠոռզ զ Տբջ: 

8. 1՜ (ԺԹ ՟.) Գզջտո կ՜իպՠոզ Աջոՠձզձ (ձկ՜ձ` 

1՝):  

ԳՐՉԱՓՈՐՁ` Աոպ՜շ Ա Հ՜ա՜ջ ՠջժճս ի՜ջզսջ 

տգո՜թզձ (1771) կՠժ պխ՜հ: Նճս՜ոպ թ՜շ՜հ: 1՜ Կ՜ձտ 

Տբջ Յզոճսո Մզ՜թզձ: Ոջ բ Էնկզ՜թձՠռ[զ] Օի՜ձձբոզ 

ճջ՟զ: 3՝ Եո` Սջ՝ճհ Էնկզ՜թձզ կզ՜՝՜ձ: (Ահ՝ճս՝ՠձ): 

2՜ (Զ՜ձ՜ա՜ձ ձղճսկձՠջ): 
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 ՌՁԳ — 1634               

ԳՐԻՉ` Աձ՟ջբ՜ո ՟յզջ: ՍՏԱՑՈՂ` Յ՜ժճ՝ ՜չ՜՞ՠջբռ: 
ԹԵՐԹ՚ 180. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—6՝, 9՝, 12՝: ՊՐԱԿ՚ Ա—ԺԵ×12: 

ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 28×21,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձ: ԳԻՐ՚ 
՝ճէճջ՞զջ` 13՜—83՜, ձրպջ՞զջ` 7՜—9՜, 10՜—2՜, 83՝—
180՝: ՏՈՂ՚ 29փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ 
պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ղՠջպ՜ա՜ջ՟ ժպ՜ս, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ` 
ժ՜ջկզջ: 

 

 
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 13՜: 

Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ` ՝ճսո՜ժ՜ձ: Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜-
՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜ձ՜մ, ժ՜յճհպ: 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Կճձ՟՜ժ Մՠէտզոբդ ժ՜դճխզժճ-
ոզ: 1627 դ.: 2 (Ա—Բ), չՠջնզռ, ոպ՜ռճս՜թ 1 դՠջդզ գձ՟է՜հձ՜ժզ 
ՠջժպ՜ժճսկզռ: Թճսխդ, կզ՜ոզսձ, ՝ճէճջ՞զջ: Կ՜ջ՟՜է` Ա՜—Բ՜—
Ա՝ «Ի պՠ՜շձ պբջ Մՠէտզոբդ ժ՜դճխզժճոբ Ակՠձ՜հձ Հ՜հճռ ՠս 
յ՜պջզ՜ջտ Վ՜խ՜ջղ՜յ՜պճս էճսո՜ժ՜շճսռ տջզոպճո՜ձկ՜ձ 
իջՠղպ՜՝ձ՜ժ Սճսջ՝ Ադճշճհո Էնկզ՜թձ՜ ՠխզռզ Գզջ 
՜սսջիձճսդՠ՜ձ ՠս ձ՜կ՜ժ յ՜իյ՜ձճսդՠ՜ձ...»: Ա՝ «Ես գձ՟ 
՜սջիձճսդՠ՜ձո թ՜ձզտ ՠ՜աէճչռ՜ռզտ կՠջ իճ՞ՠսճջ ճջ՟զտ` 
տ՜ի՜ձ՜հտ ՠս ՟՜պ՜սճջտ ... պՠո՜ ՠս զկ՜ռ՜, ճջ ՜հո 
ժգպջգծձՠջձ ՠս զսջՠ՜ձռ ՞՜ձլ՜ձ՜ժձ ՝՜ջզ ՝՜ձ բ ... ՠս 
ըձ՟ջՠռզձ, ճջ կՠջ ՝՜ջլջ իջ՜կ՜ձ՜սգձ պ՜հ՜տ ձճռ՜ զղը՜ձճս-
դզսձ ճս ՜սջիձբտ դճսըդ, զձմյՠո ՠջՠովճը՜ձգձ ՠս չրհդձ 
ի՜ձ՟ՠջլ ՜խ՜ձՠջճչձ...: Ձՠշ՜կ՝ ՜ձ՜ջե՜ձ Պՠպջճոզո. 
՞ջՠռ՜ս. դչզձ ՌՀԶ (1627) վՠպգջչ՜ջ ԻԴ (24) րջձ ղ՜՝՜դ»: 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճսձ՜ռ՜թ, ՞ջ՜՟՜ղպգ դՠդՠս՜ժզ 
՞ճսձ՜վճըճս՜թ, պՠխ-պՠխ ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջ, ռՠռ՜ժՠջ: Կ՜ակզ 
ժ՜ղզձ` կ՜ղճս՜թ, ՠաջՠջգ` տՠջթճս՜թ: 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 7՜ [Վ՜ոձ ա՜ձ՜ա՜ձճսդՠ՜ձ զսխճհձ] — Աջ՟, 

զսխճհձ ճջ՜ժճսդզսձ ա՜ձ՜ա՜ձ բ... 

Բ. 7՝—9՜ [Ն՜ըՠջ՞՜ձտ տ՜ջճազռ]  

1. 7՝—8՜ — Բ՜հռ աժձզ ռ՜ձժ՜էզ գխլկ՜ձ ՜խր-

դզռո... 

2. 8՜՝ — Ոչ ՜խ՝ՠջ ժՠձ՟՜ձճսդՠ՜ձ ՠս ՜ջկ՜ձպ 

՜ձկ՜իճսդՠ՜ձ... 

3. 8՝—9՜ — Ն՜ՠս ՜ոպ՜ձ՜սջ յ՜պզկտ գխլկ՜կ՝ 

կՠթ՜ս ի՜հռՠէ... 

Գ. 10՜—148՜ [Գզջտ ճջ ժճմզ Ոոժբվճջզժ 

՜ջ՜ջՠ՜է ոջ՝ճհ իրջձ կՠջճհ Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռճհձ] 

Տՠո պյ. Ոոժբվճջզժ, 1746. Ց՜ձժ/10՜—2՜: Հ՜պճջտ 

1/13՜—57՜: 2/57՜—71՜: 3/71՝—103՜: 4/103՜—32՜: 

5/132՜—44՜: Դ՜ս՜ձճսդզսձ/144՜—5՜: Վ՜ոձ 

ծղկ՜ջպճսդՠ՜ձ/145՜—7՝: Յզղ. իՠխ./147՝—8՜: 

Դ. 148՜—53՜ Մ՜պդբճո չ՜ջ՟՜յՠպզ ՜ո՜-

ռՠ՜է [զ ՝՜ձձ.] Ես ՜շ կզ զ ժճխզռձ ՠս ՠէզռ գձ՟ ՜հձջ 
կ՜ջկզձ... — Գզպՠէզ բ, ազ ՜կՠձ՜հձ զջճխճսդզսձո 

ամճջո ա՜հո տձձՠէ ՜ջե՜ձ բ... 

Ե. 153՜—80՝ [Բ՜ձտ ՟՜ս՜ձ՜՝՜ձ՜ժ՜ձտ] 

1. 153՜—6՜ Դ՜ս՜ձճսդզսձ ՠս ըճոպճչ՜ձճս-

դզսձձ ՜ո՜ռՠ՜է Եո՜հզ չ՜ջ՟՜յՠպզ զ հՠաջ Վզջ՜-
յզձ զ ի՜ոպ՜պճսդզսձ ճսխխ՜վ՜շ՜ռ ՠս հ՜ձ՟զկ՜-
ձճսդզսձ մ՜ջ՜վ՜շ՜ռ — Աոպճս՜թ՜հզձ ՝ձճսդզսձ 

Սճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդզսձ ՠջ՜ձՠէզ... 

2. 156՜—65՜ Թճսխդ Սպՠվ՜ձճոզ Սզսձՠ՜ռ 

ՠյզոժճյճոզ ՠս զկ՜ոպ՜ոզջզ յ՜պ՜ոը՜ձզ 
դխդճհձ Գՠջկ՜ձճոզ յ՜պջզ՜ջգզ Կճոպ՜ձ՟զձճս-

յ՜սէոզ— Յճտձ՜յ՜պզս իշմ՜ժՠէզ վ՜շ՜սճջճս-

դՠ՜կ՝... 

3. 165՜—6՝ Սջ՝ճհձ Գջզ՞ճջզ Հ՜հճռ չՠջ՜-

՟զպճխզ Վժ՜հ՜ոզջզ ՝՜ձ իճջ՟ճջ՜ժ՜ձ Վ՜ոձ կճէճջ-
կ՜ձ Զ՜պժզձ ՜ո՜ռՠ՜է — Ի դճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ Հ՜հճռ 

ՇԼԱ (1082) զ ոճսջ՝ Զ՜պժբձ կճէճջՠռ՜ձ Ժ ՜ա՞... 

4. 166՝—9՝ Սջ՝ճհձ Կզսջխզ ՠյզոժճյճոզ 

Ախբտո՜ձ՟ջզ ՜շ Սՠժճսձ՟ճո ՠյզոժճյճո Դՠճժջ՜-



 

պՠ՜ տ՜խ՜տզ զ Սճսջ՜ռսճռ ՞՜ս՜շզձ — Ըձդՠջռ՜հ 

ադճսխդո, աճջ ՜շ տճհ՟ ոջ՝ճսդՠ՜ձ բ... 

5. 169՝—72՜ Նճջզձ ոջ՝ճհձ Կզսջխզ ՠյզոժճյճ-

ոզ Ախբտո՜ձ՟ջզ ՜շ ձճհձ Սուժեձ՟ճո. դճսխդ Եջժջճջ՟ 

— Յ՜հպձզ ժ՜ռճսռ՜ձբ ազձտձ ծղկ՜ջպճսդզսձ... 

6. 172՜—3՜ Ադ՜ձ՜ոզ ՠյզոժճյճոզ Ախբտո՜ձ-

՟ջզ. Աջպ՜՟ջճսդզսձ ՜շ՜տՠէ՜ժ՜ձ հ՜խ՜՞ո ՜ո-
պճս՜թ՜հձճհձ կ՜ջկձ՜սճջճսդՠ՜ձ ՜ոպճս՜թ՜հզձ 
Բ՜ձզ — Խճոպճչ՜ձզկտ աՈջ՟զձ Աոպճսթճհ ձ՜ըտ՜ձ 

ահ՜սզպՠ՜ձո... 

7. 173՜՝ Սջ՝ճհձ Ադ՜ձ՜ոզ ՠյզոժճյճոզ Ախբտ-

ո՜ձ՟ջճս ՜շ Յճչ՝զ՜ձճո դ՜՞՜սճջ. Վ՜ոձ ի՜ս՜պճհ 
— Տբջ կՠջ Յզոճսո Քջզոպճո զ չՠջ՜հ կժջպճսդՠ՜ձձ 

՜սջզձ՜՟ջՠէճչ... 

8. 173՝—8՝ Սջ՝ճհձ Կզսջխզ ՠյզոժճյճոզ ՜շ 

Նՠոպճջ, ազ պ՜հջ ձկ՜ պՠխզ ՜յ՜ղը՜ջճսդՠ՜ձ 
հ՜շ՜ն տ՜ձ ակՠջեՠէձ ձճջ՜ հՠյզոժճյճոճսդՠձբձ, ազ 
մՠս ՠսո բջ էՠ՜է ոճսջ՝ ոզսձիճ՟ճոձ, ճջ ժ՜կ՜ստձ 
Աոպճսթճհ եճխճչՠռ՜ձ հԵվՠոճո. Թճսըդ Կզսջխզ ՜շ 
Նՠոպճջ — Աշ ոճսջ՝ ՠս ՜ոպճս՜թ՜յ՜ղպ ՠս յ՜ղ-

պ՜սձ՜ժզռ կՠջ Նՠոպճջ... 

9. 178՝—80՜ Սզջՠէՠ՜ռ ՠս վ՜վ՜՞ճխ՜ռ 

Աձ՜ոպ՜ոճս ՠս Մ՜ջպզՠ՜ձՠ՜հ, Յճի՜ձճս ՠս ՜հէճռ 
ճսխխ՜վ՜շ ի՜ջռ կզ՜հձ՜ժՠռՠ՜ռ ՠս ճջճռ գձ՟ լՠա 

կզ՜հձ՜ժ՜ձ ծ՞զձ, չ՜ջո ի՜ս՜պճչ Աոպճսթճհ 
ոՠջպ՜ռՠէճհ Կզսջխզ ՠյզոժճյճոբ զ Տբջ ըձ՟՜է — 

Զճսոճսկձ՜ոզջճսդզսձ ՠս ն՜ձ՜ոզջճսդզսձ՟ լՠջճհ՟ 

ոզջճհ... 

10. 180՜՝ Սճժջ՜պ՜հ յ՜պկ՜՞ջզ Վ՜ոձ Ք՜խ-

ժՠ՟ճձզ եճխճչճհձ — Սճժջ՜պ յ՜պկ՜՞զջ ՞ջբ ՜հո-

յբո. Յՠպ չ՜խծ՜ձՠէճհձ Պջճժխզ... իջ՜կ՜ձ՜ս Զՠձճձզ 

ժ՜հոՠջ զ ԽԳ (43) դվ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ Հճշճկճռ:  

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

132՜ Գջՠռ՜ս ՠս ժ՜պ՜ջՠռ՜ս ՞զջո ՜ոպճս՜թ՜-

՝՜ձճսդՠ՜ձ, ճջ ՜ձճս՜ձՠ՜է ժճմզ Ոոժզվճջզժ, ազ գոպ 

զջզձ ՠս ա՜ձճսձ ՜շ ՠ՟ՠ՜է ճսձզ: Ոոժզ, ՜հոզձտձ՚ ՜ձ՜-

յ՜ժ՜ձ ՠս յ՜պճս՜ժ՜ձ ՞՜ձլզստ ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՜շ-

էռՠ՜է, լՠշ՜կ՝` Աձ՟ջբ՜ո ՟յջզ զ չ՜հՠէճսկձ պբջ 

Յ՜ժճ՝ ՜ս՜՞ՠջեռ տ՜ի՜ձ՜հզձ: Աոպճս՜թ զջՠձ ՝՜ջճչ 

չ՜հՠէՠէ պ՜ռբ հՠջժ՜ջ հ՜կօտ: Բ՜հռ ՠո, ՞թճխո ՠջՠո 

՜ձժՠ՜է ՜խ՜մՠկ, ճջտ էճսո՜սճջզտ հ՜ոպճս՜թ՜հզձ 

՟՜ս՜ձճսդՠ՜ձբո կՠխ՜ռ զկճռ ի՜հՠռՠռբտ ՠս զձտձ Տբջ 

Աոպճս՜թ դճխռբ ա՜ձռ՜ձո լՠջ ՌՁԳ (1634): 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ` Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ Բ՜ Պր-

խճո չ՜ջ՟՜յՠպ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ, դճսզձ 

ՌՀԹ (1630): 

1477 
Շ Ա Հ Ա Մ Ի Ր  Շ Ա Հ Ա Մ Ի Ր Ե Ա Ն Ց  

Գ Ի Ր Ք  Ա Ն Ո Ւ Ա Ն Ե Ա Լ  Ո Ր Ո Գ Ա Յ Թ  Փ Ա Ռ Ա Ց   
Ս. Պՠպՠջ՝ճս՞ ՌՄԾԴ — 1805               

ԳՐԻՉ` Մ՜ջ՞՜ջ Խրծՠձռ: ՍՏԱՑՈՂ` Եվջՠկ ձճսզջ՜ժ 
Ռճսո՜ո՜պձզ Հ՜հճռ: 

ԹԵՐԹ՚ 95. մ՞ջճս՜թ՚ 29՝—95՝: ՊՐԱԿ՚ 8×10 (Բ, Դ 14, Ը 
13): ՆԻՒԹ՚ ժ՜յճհպ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 33,5×21: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ 
կզ՜ոզսձ: ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջ: ՏՈՂ՚ 42փ ԿԱԶՄ` թ՜խժ՜դճսխդ,ՠաջՠջգ 
ՠս դզժճսձտգ` ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ ոպճս՜ջ՜դճսխդ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդ: 
Պ՜իյ՜ձ՜ժ` 1(Ա)+1(Բ), դճսխդ: 
 
 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ժ՜ակզ ՠաջՠջգ` տՠջթճս՜թ: 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 1՜—95՜ Գզջտ ՜ձճս՜ձՠ՜է Ոջճ՞՜հդ վ՜շ՜ռ 

չ՜ոձ ժ՜է՜ձ՜սճջՠէճհ ա՜կՠձ՜հձ ՞ճջթո ՜ձժ՜ջ՞ճս-
դՠ՜ձ ղ՜ջ՜՟ջՠռՠ՜է զ Յ՜ժճ՝՜հ  Շ՜ի՜կզջՠ՜ձռ Նճջ 
Ջճսխ՜հՠռսճհ, ՜շ զ ր՞ճսպ ՜ա՞զձ Հ՜հճռ զ ի՜հջ՜յՠ-
պճսդՠ՜ձ պՠ՜շձ Սզկբրձզ ոջ՝՜ա՜ձ ժ՜դճխզժճոզ 
Ակՠձ՜հձ Հ՜հճռ զ Վ՜խ՜ջղ՜յ՜պ. հ՜կզ Փջժմզձ 
կՠջճհ 1773 ՠս զ դճս՜ժ՜ձդճսՠ՜ձ Հ՜հճռ ՌՄԻԲ, 
պյՠռՠ՜է զ Հձ՟զժո զ Մ՜տջ՜ո տ՜խ՜տզ, զ պյ՜-

ջ՜ձզ ձճհձճհ Յ՜ժճ՝՜հ Շ՜ի՜կզջՠ՜ձռ: Ես ՜հեկ 
իջ՜կ՜ձ՜ս պՠ՜շձ Եվջՠկ՜հ ոջ՝՜ա՜ձ ՜ջիզՠյզո-
ժճյճոզ թ՜հջ՜՞ճհձ ձճսզջ՜ժզ Սջ՝ճհ Ադճշճհձ 
Էնկզ՜թձզ ՠս ՜շ՜տՠէ՜ղ՜սզխ ՜շ՜նձճջ՟զ Ակՠձ՜հձ 

Հ՜հճռ, զ Րճսո՜ոպ՜ձ ՝ձ՜ժՠէճռ, ճսխխ՜՞ջճսդՠ՜կ՝ 

ՠս ոջ՝՜՞ջճսդ՜կ՝, ձճջճ՞ պյՠռՠ՜է Յ՜կզ Տՠ՜շձ 18 
/// ՠսձ ՠս զ դճսզձ Հ՜հճռ Ռ /// զ Ս. Պՠպՠջ՝ճսջ՞ 
տ՜խ՜տզ զ պյ՜ջ՜ձզ ՠսձ  

— 2՝—3՜ Ն՜ըՠջ՞՜ձտ. (իՠխզձ՜ժզձ) ՜շ յ՜-

պճսՠէզ գձդՠջռճխո — Հ՜ձծ՜ջզս ի՜՞սճհձ ՟ջճս՜պրխձ 

... զ լՠջճհ վճտջզժ ոյ՜ո՜սճջ Յ՜ժճ՝՜հ` ճջ՟սճհ 

Շ՜ի՜կզջզ Շ՜ի՜կզջՠ՜ձռ: 
՜. 3՝—29՜ Բ՜ջՠժ՜ջ՞ճսդզսձ ՜ա՞զ Հ՜հճռ 

Վ՜ոձ ժ՜շ՜չ՜ջճսդՠ՜ձ Հ՜հ՜ոպ՜ձՠ՜հռ ՜ղը՜ջիզ, 
ի՜պճջ Աշ՜նձՠջճջ՟ — Եո, ղ՜ջ՜՟ջրխ ՞ջտճհո, ճջ ՠկ 

կզ զ վճտջժ՜ձռ... 

՝. 30՜—80՝ Հ՜պճջ Եջժջճջ՟. Յ՜խ՜՞ո 

ժ՜ձճձ՜ռ, հճջճսկ ՞ջզձ րջզձ՜՟ջճսդզսձտ ժ՜ձճձ՜ռ 
չ՜ոձ ՝՜ջՠժ՜ջ՞ ժ՜շ՜չ՜ջճսդՠ՜ձ ՜ա՞զձ ՠս ՜ղ-
ը՜ջիզձ Հ՜հ՜ոպ՜ձՠ՜հռ — Ի յ՜պկճսդՠ՜ձռ Հ՜հճռ 

ՠս հ՜հէճռ ՜ա՞՜ռ... 

՞. 81՜—94՜ Հ՜պճջ Եջջճջ՟. Տՠպջ՜ժ, ճջ ժճմզ 

Նղ՜ս՜ժ, ճջ ՜ոՠէ ժ՜կզ ձյ՜պ՜ժ չ՜ոձ ժ՜շ՜-
չ՜ջՠէճհ ազձմո ճջ՝ճռ ՠս ՜շ՜ձռ ժպ՜ժզ ձձնՠռՠէճռ, զ 
ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ պՠ՜շձ ոջ՝՜ա՜ձ Ղճսժ՜ոճս 
ժ՜դճխզժճոզ Ակՠձ՜հձ Հ՜հճռ զ Վ՜խ՜ջղ՜յ՜պ, 



!Syntax 

Error, ; 
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հ՜կզ Տՠ՜շձ Փջժմզձ կՠջճհ Քջզոպճոզ 1783 ՠս զ 
դճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ Հ՜հճռ 1232, զ Հձ՟զժո, զ 
կ՜հջ՜տ՜խ՜տձ Մ՜տջ՜ո, զ պյ՜ջ՜ձզ Յ՜ժճ՝՜հ 

Շ՜ի՜կզջՠ՜ձռ ժճմՠռՠէճհ: Ես ՜հեկճհո իջ՜կ՜ձ՜ս 
զսջճհ ՝՜ջլջ ոջ՝՜աձճսդՠ՜ձ պՠ՜շձ Եվջՠկ՜հ 
ոջ՝՜ա՜ձ ՜ջիզՠյզոժճյճոզ ՠս թ՜հջ՜՞ճհձ ձճսզջ՜-
ժզ էճսո՜ժ՜շճհռ տջզոպճո՜բն Սջ՝ճհ Գ՜իճհձ Էն-
կզ՜թձզ ՠս ՜շ՜նձճջ՟զ Ակՠձ՜հձ Հ՜հճռ զ 
Րճսո՜ոպ՜ձ ՝ձ՜ժՠէճռ ոջ՝՜՞ջՠ՜է զ Մ՜ջ՞՜ջ Զ՜-

տ՜ջզ՜հբ Խրծբձռ հ՜կզ Տՠ՜շձ Փջժմզ կՠջճհ 1805 զ Ս. 
Պՠպՠջ՝ճսջ՞— Ըոպ ճջճսկ ի՜ս՜պ՜ռՠ՜է ՠկտ ... 

՞ջՠռ՜ս ժ՜կ պյՠռ՜ս զ Մ՜տջ՜ո, զ ՝ձ՜ժճսդՠ՜ձ ՜ձ՟ 

ՠխՠ՜է Հ՜հճռ զ 21 հճսձվ՜ջ 1783, չ՜ղծ՜ձ ՝ճէճջ 

ժ՜ձճձ՜ռ: 

— 94՜—5՜ Վՠջն՜՝՜ձճսդզսձ իՠխզձ՜ժզձ— 

Վՠջն՜՝՜ձճսդզսձ պՠպջ՜ժզո դՠյբպ յ՜ջպ բ ճսձզէ 

ի՜կՠկ՜պճսդզսձ ... հ՜ձզ Տՠ՜շձ Փջժմզ կՠջճհ 1784, ճջ 

ոժո՜ձզ զ ՞ճջթ զ 6-ձ հ՜շ՜նզժ՜հ հճսձչ՜ջ ՜կոճհձ: 

Յ՜կզ Տՠ՜շձ ի՜ա՜ջ ՠրդձ ի՜ջզսջ ճսդոճսձ ՠս մճջո: 

1784 ՠս զ դճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ Հ՜հճռ ի՜ա՜ջ ՠջժճս 

ի՜ջզսջ ՠջՠոճսձ ՠս ՠջՠտ 1233 չՠջն: 

Տՠո պյ. «Գզջտ ՜ձճս՜ձՠ՜է Ոջճ՞՜հդ վ՜շ՜ռ... հ՜կզ 

Տՠ՜շձ վջժմզձ Քջզոպճոզ 1773 ... զ Հձ՟զժո ՠս զ 

կ՜հջ՜տ՜խ՜տձ Մ՜՟ջ՜ո, զ պյ՜ջ՜ձզ ձճհձ Յ՜ժճ՝՜հ 

Շ՜ի՜կզջՠ՜ձռ»: Ոսձզ. 

— 1՝ Բ՜ռ՜հ՜հպճսդզսձ, դբ ազ՜՛ջ՟ Ոջճ՞՜հդ 

վ՜շ՜ռ ՜ձճս՜ձՠ՜ռ իՠխզձ՜ժ ոճջզձ ՞զջտո ՜հո — 

Ոջճ՞՜հդ, ՜հոզձտձ` թճսխ՜ժ ժ՜կ դ՜ժ՜ջ՟ ... 

զղը՜ձճսդզսձ ՜ջզ՜ժ՜ձ տ՜ն՜ռձ Հ՜հճռ: 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

81՜ Աշ զսջճհ ՝՜ջլջ ոջ՝՜ա՜ձճսդՠ՜ձ պՠ՜շձ 

Եվջՠկ՜հ ոջ՝՜ա՜ձ ՜ջիզՠյզոժճյճոզ թ՜հջ՜՞ճհձ 

ձճսզջ՜ժզ էճսո՜ժ՜շճհռ Սջ՝ճհ Գ՜իճհձ Էնկզ՜թձզ ՠս 

՜շ՜տՠէ՜ղ՜սզխ ՜շ՜նձճջ՟զ Ակՠձ՜հձ Հ՜հճռ զ 

Րճսո՜ոպ՜ձ ՝ձ՜ժՠէճհ ըճձ՜ջի՜՝՜ջ աՠժճսռճսկձ: 

Մՠթ՜ս վ՜վ՜ք՜ձօտ պՠձմ՜հզ ճսձզէ ՜հձտ՜ձ 

ձՠջիկպճսդզսձ զ ի՜կՠխ ճծո ղ՜ջ՜՟ջ՜ձ՜ռ ի՜հժ՜ժ՜ձո 

էՠաճսզ, ճջտ՜ձ ճսձզկ զխլ ՠս հօե՜ջճսդզսձ իձ՜ա՜ձ՟ՠէճհ 

ՠս իՠպՠսՠէճհ զ ժ՜պ՜ջճսկձ իջ՜կ՜ձզ լՠջճհ ՝՜ջլջ 

ոջ՝՜ա՜ձճսդՠ՜ձ ՜շ զ ճսձզէ ՜ջե՜ձ՜սճջճսդզսձ ժճ-

մզէճհ թ՜շ՜հ իջ՜կ՜ձ՜ժ՜պ՜ջ: Բ՜հռ գոպ ճջճսկ 

յ՜ժ՜ոզձ հզո ի՜ձծ՜ջտ ճսձ՜ժճսդՠ՜ձռ, ՜խ՜մՠկ, 

՝՜ջՠի՜ծզէ զկ՜ոպ՜ժ ՜ղը՜պ՜ձռ զկճռ, ճմ դբ ճջյբո 

է՜ս՜՞ճհձ զձմ զջզ ՜ջե՜ձզ լՠջճհ ՞ՠջ՜ա՜ձռ 

ա՞օձճսդՠ՜ձ, ՜հէ ճջյբո զջզ կզճհ թ՜շ՜հզ նՠջկՠշ՜ձ-

՟՜՝՜ջ իՠպՠսրխզ իջ՜կ՜ձ՜ռ լՠջճհ ՝՜ջլջ ոջ՝՜-

ա՜ձճսդՠ՜ձ: Աջ՟՜ջՠս, ՜ձչ՜հՠէ ի՜կ՜ջլ՜ժճսդզսձ զկձ 

բջ զձլ կըՠէ ալՠշձ զկ ՝՜ձզս ոջ՝՜՞ջճսդՠ՜ձ ՠս 

ճսխխ՜՞ջճսդՠ՜ձ զ պյՠռՠ՜է ՞զջո ի՜ձծ՜ջճսձ՜ժ ՜շձ 

կզճհ ճջյբո բ ՞ՠջ՜աձզս Յ՜ժճ՝ Շ՜ի՜կզջՠ՜ձզ 

Ոջճ՞՜հդ վ՜շ՜ռ ՜ձճս՜ձՠ՜է ձՠջժ՜հ ՞զջտո ՜հո: 

Ս՜ժ՜հձ ՠջժճս չՠջ՜ձժ՜պՠէզ զջտ ՠպճսձ զձլ 

չոպ՜իճսդզսձ. ՜շ՜նզձգ՚ իջ՜կ՜ձ լՠջճհ ՝՜ջլջ ոջ՝՜-

ա՜ձճսդՠ՜ձ, ՠջժջճջ՟՚ դճհէ՜պջճսդզսձ ձճջզձ զձտՠ՜ձ 

իՠխզձ՜ժզ ՞ջտճհո, ճջ զ հՠջՠո ի՜կ՜ջ 2 ՞ջտճն զսջճսկ 

՞ջբ ՜հոյբո. Սը՜է՜ձտ ՝ճէճջ ՞ջտզո պ՜շզ ՠս ՝՜շզ 

գձդՠջռրխ՟ զ լ՜հձբ ՝՜շզռ ծ՜ձ՜մզջ զ յ՜պծ՜շձ 

՜ձթ՜ձրդճսդՠ՜ձ ՜ջիՠոպզձ ղ՜ջ՜՟ջրխզո, ազ ճմ 

՞զպ՜ռ ա՜ձ՜ա՜ձճսդզսձ պ՜շզռ ՜հոզձտձ ՟, դ, թ, ի, լ, 

հ, չ, պ, ռ, ս ոճտ՜ ՞պձզո կզձձ զ պՠխզ կզսոզ, ՟ճս զձտ՟ 

զ կզպո վճը՜ջժբ, ճջձ ճջ ՜ջե՜ձ բ: Աի՜ ՜հոճս 

դճհէպջճսդՠ՜կ՝ ձճջզձ ի՜կ՜ջլ՜ժՠռ՜հ գոպ ժ՜ջզ 

ի՜կ՝՜ժճսդՠ՜ձ զկճհ զ՝ջ դբ ճսխխՠէ աէթճջ՟՜պ՜շոձ ՠս 

ոջ՝՜՞ջՠէ աոը՜է՜ձո իճէճչկ՜ձռ ՜ձճսձ՜ռ ՠս ըճ-

ձ՜ջիկ՜ձռ ՝՜հզռ ՠս իճէճչ՜շճսդՠ՜ձռ ձճռզձ ՠս ձ՜ՠս 

վճը՜ջժկ՜կ՝ ճջկ՜ռ ՝՜շզռ ժջժզձ զ ձճհձ ի՜կ՜ձղ՜ձ 

՝՜շո ՜շ զ ՟զսջզկ՜ռ ՜շձՠէ ակզ՜՝՜ձզձ զ՝ջՠս 

դ՜ջ՞կ՜ձմզ: Ս՜ժ՜հձ ճջ ՝ձ՜ս հ՜սՠէճչ ժ՜կ յ՜ժ՜ոՠ-

ռճսռ՜ձՠէճչ ՝՜ձ ժ՜կ ՜ոճսդզսձ զձմ ՜սՠէճջ՟ ժ՜կ 

չՠջ՜ժջժձճսկձ ի՜կ՜ջՠէճչ, ազ կզ հ՜ձ՟՞ձ՜՝՜ջ 

ՠյՠջօխ ՠպՠսզռ զկ ՞ՠջ՜ձճսջո կպ՜ռ ղ՜ջ՜՟ջրխզձ: 

Մզ՜հձ դբ ի՜կ՜ջլ՜ժՠռ՜հռ աղ՜ջճսձ՜ժ ՞ջճսդզսձ 

ձճջզձ, ճջ զ ի՜պճջ Աշ՜նզձ, պջճիՠէ զ տ՜ձզ կզ 

յջ՜ժո. ՜շ զ պ՜է ՟զսջճսդզսձ գձդՠջռճխ՜ռ ՠս ճմ 

լ՜ձլջճսդզսձ, ճմզձմ ժՠջյզս վճը՜ձ՜ժՠէճչ աճծ ձճջզձ, 

ազ կզ ժղպկ՜՝ՠռ՜հռ գոպ Աջզոպ՜ջտՠ՜հ, ճջ չ՜ոձ 

ոջ՝՜՞ճջդՠ՜ձ պ՜խ՜մ՜վճսդՠ՜ձռ Հճկՠջճոզ: Նկ՜ձ՜-

յբո ՠս կզ ժ՜ձճձո, ճջ հԵջժջճջ՟զ ի՜պճջզ, եճխճչՠռզ զ 

կզ ղ՜ջ ա՜հձո ժ՜ձճձո, ճջտ չՠջ՜՝ՠջզձ ՜շ զղը՜ձ՜-

ժ՜ձ ժ՜ջ՞՜՟ջճսդՠ՜ձ ՠս զ ժ՜շ՜չ՜ջճսդՠ՜ձ ՞ճջթո ՠս 

՜յ՜ ակզսո զջ՜սճսձո ժ՜կ զ տ՜խ՜տ՜ժ՜ձ չ՜ջո ՠս ՜հո 

ՠսո չ՜ոձ դճհէ՜պջճսդՠ՜ձ ձճջզձ զոժ իՠխզձ՜ժզ: 

Ոսջՠկձ, ըձ՟ջՠկ հգձդՠջռրխ՜ռ ոճջզձ զ պՠո՜ձՠէձ 

զսջՠ՜ձռ վճը՜ձ՜ժ ճսխխ՜՞ջՠէճհ ՠս ոջ՝՜՞ջՠէճհ 

՜շ՜սՠէ ՠսո ՜խ՜ս՜խՠ՜է ՞ճջթձ իՠխզձ՜ժզձ, կզ 

՜ձ՞ճոձՠոռՠձ ա՜ղը՜պ՜ձո զկ, ՜հէ աը՜ժճսդզսձ ՠս 

աի՜կ՝՜ժճսդզսձ ճսձ՜ժճսդՠ՜ձո, ազ ճմ դբ յ՜ձթ՜էճչ զ 

՞զպճսդզսձո ՜ըճջե ղ՜ջ՜՟ջճսդՠ՜ձ ՠս ժ՜կ զ 

իկպճսդզսձո ՜ջիՠոպզ տՠջդճխ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ լՠշձ՜ջժզ 

զ ոկ՜, ՜հէ` ՜շ զ ռճսռ՜ձՠէ անՠջկՠշ՜ձ՟ իձ՜ա՜ձ՟ճս-

դզսձ զկ զ ժ՜պ՜ջճսկձ իջ՜կ՜ձզ զսջճհ ՝՜ջլջ ոջ՝՜ա՜-

ձճսդՠ՜ձ, ճջ ՠս հճսոճչ գձժ՜էձէճհ ձՠջճսկձ զկճհ ի՜կ՜ջ-

լ՜ժճսդՠ՜ձ ՠս ող՜է՜ձ՜ռ` կձ՜կ ՜կՠձզռ ՝՜ձ՜ոզջ՜ռ 

՜կՠձ՜ըճձ՜ջի ՠս թ՜շ՜հ Մ՜ջ՞՜ջ Զ՜տ՜ջՠ՜հ Խր-

ծՠձռ:  
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1478 
Պ Օ Ղ Ո Ս  Դ Ա Ս Ա Ս Ա Ց  Դ Պ Ի Ր  

Պ Ա Տ Կ Ե Ր  Փ Ր Կ Ո Ւ Թ Ե Ա Ն   
Կ. Պրէզո ՌՄՀ — 1821               

ԳՐԻՉ` Յճչի՜ձձբո Շ՜իը՜դճսձՠ՜ձռ: 
ԹԵՐԹ՚ 89. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—2՝, 3՝, 5՝—7՝, 84՝—9՝: ՊՐԱԿ՚ 

3×1+Ա—Թ×10 (Դ 8, Զ 7)+1×1: ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՞թՠջճչ ՠս 
«FFA», «ALMASSO», «NICOLO POLLERI» էճսո՜՟ջճղկճչփ 
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 27,7×19,7: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձ: ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջ: 
ՏՈՂ՚ 32փ ԿԱԶՄ` ճոժՠարթ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ոՠս ժ՜ղզ, Ա վՠխժ՚ 
Խ՜մՠէճսդՠ՜ձ ՠս Բ վՠխժ՚ Յ՜ջճսՠ՜ձ ՟ջճս՜՞ձՠջճչ, կզնճսժգ՚ 
ոպճս՜ջ՜դճսխդ, ՜ոպ՜շգ՚ ՟ՠխզձ դճսխդ, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ` 
ճոժզ:  

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ՞ջ՜՟՜ղպգ դՠդՠս՜ժզ ՞ճսձ՜վճըճս՜թ: 
Կ՜ակզ ժ՜ղզձ` տՠջթճս՜թ: 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 3՜—84՜ Գզջտ, ճջ ժճմզ Պ՜պժՠջ վջժճսդՠ՜ձ, 

ղ՜ջ՜իզսոՠ՜է զ Պրխճո Դ՜ո՜ո՜ռ ՟յջբ հ՜ղ՜ժՠջպբ 
Պ՜խպ՜ո՜ջ ՠս Աջոՠձ ղձճջի՜յՠջծ ՟յջ՜ռ, զ չՠի՜-
վ՜շ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ Մզ՜թձ՜բն էճսո՜ձժ՜ջ 
՞՜իզձ պՠ՜շձ Սզկբրձզ ոջ՝՜ա՜ձ ժ՜դճխզժճոզ 
Ակՠձ՜հձ Հ՜հճռ, զ վ՜շո Տՠ՜շձ Աոպճսթճհ ՠս զ 
չ՜հՠէո տջզոպճո՜ոբջ ՜ա՞զձ կՠջճհ, հ՜կզ Տՠ՜շձ 
1778, ՠս զ յ՜պջզ՜ջգճսդՠ՜ձ Սջ՝ճհձ Ս՜խզկ՜հ 

պՠ՜շձ Յճչ՜ժզկ՜հ ՞բջՠջն՜ձզժ չ՜ջ՟՜յՠպզ, զոժ 
զ յ՜պջզ՜ջգճսդՠ՜ձ Մՠթզ կ՜հջ՜տ՜խ՜տզո Կճո-

պ՜ձ՟ձճսյրէզոճհ պՠ՜շձ Զ՜տ՜ջզ՜ ՜ա՞՜ոբջ ՠս 
՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզ, ճջճհ ՠս ՟՜ո՜ո՜ռ 
յ՜ղպրձՠ՜հ իՠխզձ՜ժձ ՝՜ձզո 

— 4՜—5՜ Աշ ՜ա՟ՠռճսդզսձ ՝՜ջՠոբջ գձդՠջռճ-

խ՜ռ, դբ հզձմ չ՜ըծ՜ձ ՟զպբջ ղ՜ջ՜իզսոճսկձ Պ՜պ-
ժՠջ վջժճսդՠ՜ձ ՞ջտճհո (Յ՜շ՜ն՜՝՜ձ) — Աոպճս՜թ՜-

՝՜ձ հ՜շ՜տՠ՜էո իջ՜ղ՜էզձ Պօխճո զ ՝՜ձո ըջ՜ըճսո՜-

ժ՜ձո ... // (4՝—5՜ («Մզ Պճոճոբ»)) Մզ՜թձ՜բն էճսոճհ 

ա՜հո գձթ՜հ/ Աձլձ ՠխժՠէճհո զ ձճսզջՠէձ հճհե ռըձթ՜հ ... 

Թ՜՟ զ ոբջձ իրջ էզնզջ զ ՞ճջթգո ա՜ջդճս/ Թբճո՟՚ զ 

ի՜հջ ը՜շձզ պ՜խզո աճս՜ջդճս  

8՜—71՝ [Պ՜պժՠջ վջժճսդՠ՜ձ] — Ի էճսո՜ձճջճ՞ 

կդճսդՠ՜ձ ըձ՟ջ՜ժ՜պ՜ջ ՞զղՠջզո ՠս զ ՝ՠջժջ՜շզդ 

պջպկճսդՠ՜ձ ... հր՟զս ի՜ս՜պճհ ՜շ կզճսդզսձձ [՜]ձ-

ծ՜շՠէզ: 

Ոսձզ մ՜վ՜՝ՠջ՜ժ՜ձտ. 

՜. 24՜՝ Ոխ՝ զ չՠջ՜ կ՜ջ՟ժ՜հզձ ՝ձճսդՠ՜ձ ՜շ 

ո՜ջո՜վՠէզձ ըճջիճսջ՟ Ոպձէճս՜ռճսդՠ՜ձ («Ոճչ, 
ճչ, ճչ Տբջ») — Ոչ ՟ճս ՝ձճսդզսձ ՜՟՜կ՜հզձ,/ Մզձմ մբջ 

ը՜՝ՠ՜է կրջ՟ Ես՜հզձ ...  

՝. 32՜՝ Ոխ՝ ՜շ ո՜ջո՜վՠէզձ ըճջիճսջ՟ 

՜խրդզռ Տՠ՜շձ կՠջճհ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ, ճջ զ 
յ՜ջպբաձ Կՠ՟ջրձ — Վ՜ջզմ ՝ձճսդՠ՜ձգո կՠջ ՞ՠջզ, / 

Կ՜հ ՜ձլձո ոճ՞ ՠս ՠջՠջզ ...  

— 82՜—4՜ Ց՜ձժ ոջ՝ճհ կ՜պՠձզո — 1. Յճջ՟ճ-

ջճսկձ ՜շ զ ՝՜ջսճտ պձրջզձՠէ ա՜ձլձ ... 101. Ի իՠխզ-

ձ՜ժբո հճջ՟ճջճսկձ ՜շ գձդՠջռօխո: 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

3՜ Վՠջոպզձ ՞՜խ՜վ՜ջՠ՜է զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ 

պՠ՜շձ Եվջՠկ՜հ ՜ոպճս՜թգձպզջ ժ՜դճխզժճոզ Ակՠ-

ձ՜հձ Հ՜հճռ, լՠշ՜կ՝ ճսջճստ ՜յ՜ջ՟զսձ ճ՞սճհ զ Սճսջ՝ 

Հջՠղպ՜ժ՜յՠպ հՠժՠխՠռսճն, ՜հձ բ՚ գձ՟ լՠշձ Յճչ-

ի՜ձձճս Շ՜իը՜դճսձՠ՜ձռ, հ՜կզ Տՠ՜շձ 1821, զոժ 

կՠջճհո ՌՄՀ դճսճն, հ՜կոՠ՜ձձ ր՞ճոպճոզ: 

1479 
Ժ Ո Ղ Ո Վ Ա Ծ Ո Յ  

Յճչի՜ձձճս չ՜ձտ ՉԽԲ — 1293               

ՍՏԱՑՈՂ` Հ՜կ՜ա՜ոյ ՠյո.: 
ԹԵՐԹ՚ 380+2 (ժջժ. 145, 342): ՊՐԱԿ՚ ՜ձժ՜ձճձ ՠս դՠջզ: 

ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 31,5×24,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձ: ԳԻՐ՚ 
՝ճէճջ՞զջ: ՏՈՂ՚ 24փ ԿԱԶՄ` ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ ոպճս՜ջ՜-
դճսխդ, ՜ոպ՜շգ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժպ՜ս: 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջ, պՠխ-պՠխ ռՠռ՜ժՠջ, 
դՠջդՠջ գձժ՜թ, յջ՜ժձՠջգ` յ՜ժ՜ո՜սճջ, ՜ձժ՜ձճձ ՟՜ո՜սճջճս-
դՠ՜կ՝: Նճջճ՞ճս՜թ 1694դ. (պՠո 235՜ ձ՜ՠս` պյ. 
Ա՞՜դ՜ձ՞ՠխ՜հ Պ՜պկճսդզսձ ի՜հճռ, 1909, բն ԼԷ—ԼԹ): Կ՜ակզ 
ժ՜ղզձ չձ՜ոճս՜թ ՠս Ի ՟. ձճջճ՞ճս՜թ: 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1՜—234՜ [Ա՞՜դ՜ձ՞ՠխՠ՜հ Պ՜պկճսդզսձ 

ի՜հճռ] 

Տՠո լՠշ. 1458, 2՜—183՜. Յշն՝./1՜—7՜ (ոժ. ՠս 

չջն. դՠջզ «/// չ՜ոպ՜ժճռձ զսջՠձ՜ռ ՟ջ՜ռձ՜ռձ ... 

՜ջղ՜ս՜ճհջ, ՜ս՟՜չ՜ջ, ոճսա՜ժ՜էՠ՜ռձ ///» պյ. բն 3—14): 

1/8՜—64՜ (ոժ. դՠջզ. «/// վտ՜հջ զ ՝՜ակճսդզսձ ա՜սջ՜ռձ 

՜յ՜ոպ՜ձ էՠ՜է...», պյ. բն 16): 2/64՝—188՜ (չջն. դՠջզ. 

«...յ՜պ՞՜կո ՜ոպճս՜թճսդՠ՜ձձ ժ՜ջ՞ՠռզ ///», պյ. բն 



 

371): 3/188՝—234՜ (ոժ. դՠջզ «/// ՠ՟զ զ էոՠէզո լՠջ...», 

պյ. բն 373): 

Տՠո պյ. 1909, a: 

Բ. 236՜—377՝ Ճ՜շտ Յ՜ծ՜ը՜յ՜պճսկտ ՠս 

Լճսո՜սճջտ չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ՜ձ ոջ՝ճհձ Գջզ՞ճջ Հ՜ճռ 
Լճսո՜սճջմզ 

Տՠո լՠշ. 1337, 9՜—126՝. ՜/236՜—8՜: ՝—

ՠ/238՜—74՝ (դՠջդՠջգ ը՜շձճս՜թ. ծ՜շՠջզ ոժ. ՠս չջն. մզտ: 

Ահոպՠխ ղվճդկ՜կ՝ աՠպՠխճս՜թ ՠձ ձ՜ՠս Ա՞՜դ՜ձ՞ՠխճոզ 

Պ՜պկճսդզսձ յ՜ջճսձ՜ժճխ ՜շ՜ձլզձ դՠջդՠջ): գ/274՝—

82՜: դ/282՜—91՝: ե/291՝—301՜: ե՜/301՜—21՜: 

ե՝/312՜—7՝: ե՞/328՜—34՝ (չջն. դՠջզ. «/// ՠս 

հ՜ձի՜կՠկ՜պ ՜ոպճս՜թՠխբձ ///»): ե՟/342՜՝, 335՜—8՜: 

եՠ/338՝—43՜: եա/343՜—6՜: եբ/346՜—50՜ (չջն. պ՜ջ՝ՠջ 

դՠջզ «/// զ ձՠջտզձ կ՜ջ՟ձ: Վ՜ոձ ազ իճ՞ՠսճջ ՜սջբձտձ 

ժՠձ՟՜ձ՜ջ՜ջ ՠձ, ՠս ՜ջ՟՜ջ՜ոՠջոձ ... ՠս վղ՜էզռ ՜ջ՜ջ 

ա՜կՠձ՜հձ ՜ձ՟՜կո կպ՜ռ///»): եգ/350՜—2՝ (ոժ. դՠջզ. «/// 

՜ջժ՜ձՠէ զ յ՜պզեո հ՜սզպՠձզռ յ՜պեճռ///», ձ՜ըճջ՟զձ 

լճսէճս՜թ): եդ/352՝—60՝ (չջն. դՠջզ. «... զ չ՜հՠէճսկձ 

Քջզոպճոզ: Մզ՜ի՜ս՜ձ ըձ՟ճսդզսձ ՠջժձ՜սճջ՜ռ ՠս 

ՠջժջ՜սճջ՜ռ///», պՠո պյ. բն 217): զ/360—73՜ (ոժ. դՠջզ. 

«/// ՠս ըէՠէ ա՜կՠձ՜հձ ՝ճհոո ՜ձ՜սջբձճսդՠ՜ձ ...»` 

ձ՜ըճջ՟զձ լճսէճս՜թ. պՠո պյ. բն 220): զ՜/373՝—5՜: 

զ՝/375՜—7՝ («... հ՜հոճոզժ ղ՜ջեՠ՜է րջիձՠոռճստ ///» չջն. 

դ՜վճս՜թ. պյ. բն 247): զ՞/մզտ: 

Տՠո պյ. 1894, Ա: 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

234՜ Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ ոճսջ՝ ՞ջճռո — Ոջտ 

՜ոպճս՜թ՜հզձ վ՜շ՜ռձ ՠձ ռ՜ձժ՜ռՠ՜է ՠս իՠպՠսՠ՜է 

ձճջզձ ծ՜ձ՜յ՜ջի՜ռ ՜շ զ չՠջզձ ՟զպ՜պջճսդՠ՜ձձ 

յ՜հկ՜ձ, աճջ ըճոպ՜ռ՜ս ՜ձոճսպձ Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜հձ 

ժ՜կ՜ջ՜ջ՜ռ ՠս ոզջճխ՜ռ զսջճռ ՠս յ՜պկճխ՜ռ 

՜կՠձ՜ոճսջ՝ յ՜պճսզջ՜ձ՜ռ ՠս կ՜՟ՠխճսդՠ՜ձ ՠս 

ոտ՜ձմՠէ՜՞ճջթճսդՠ՜ձ ՠս մ՜ջմ՜ջ՜ձ՜ռ ՠս կ՜իճս՜ձ ՠս 

հ՜ջճսդՠ՜ձ Աոպճս՜թճջ՟սճհձ ՠս չՠջ՜ձ՜էճհձ ՜շ Հ՜հջ 

ՠս կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էոպՠ՜ձձ ՠս ՜կՠձՠտՠ՜ձ չ՜ոձ  

հճսոճհձ // (234՝), ճջ զ ձ՜ մ՜ջմ՜ջՠ՜էտ ՠս ծ՞ձճսդՠ՜կ՝ 

՝՜ակ՜ս ձ՜ի՜պ՜ժՠ՜էտ ՠսո ՜շ՜սՠէ ոճսջ՝ 

Լճսո՜սճջզմո Հ՜[հ]՜ոպ՜ձ ՜ղը՜ջիզո ՠս ՜կՠձ՜հձ 

տջզոպճձբզռ ՠս ՜կՠձ՜հձ ոճսջ՝ ժճսո՜ձտո, ճջ ՟զյՠ-

ռ՜ձ ՠս զ ոճսջ՝ կ՜պՠ՜ձո ղ՜ջ՜՟՜ոՠ՜էտ ժ՜ջ՞ՠռ՜ձ, 

ճջ ՠս տ՜ն տ՜ջպճսխ՜ջո՚ Ա՞՜դ՜ձ՞ՠխճո, իջ՜կ՜ձ՜ս 

ՠս ըձ՟ջճս՜թճչտ ոճսջ՝ ՜ջտ՜զձ Տջ՟՜պ՜ տ՜նզ ՠս 

ա՜սջ՜սճջզ հ՜ձլզձ ժ՜էՠ՜է ճծճչ յ՜պկՠ՜ռ կՠա գոպ 

զսջճսկ իճ՞ՠէզռ զկ՜ոպճսդՠ՜ձձ, պճսՠռՠէճհ զ ղձճջի՜ռ 

յ՜ջ՞ՠսճխզձ զ էճսո՜սճջճսդզսձ ի՜ս՜պ՜ռՠէճռ ՠս զ 

վ՜շո Քջզոպճոզ: Աջ՟, յ՜պճս՜ժ՜ձ ի՜հջ՜յՠպզձ 

պՠ՜շձ Հ՜կ՜ա՜ոյ՜ հճսոճչ ՝՜ջՠջ՜ջզձ Աոպճսթճհ 

Տՠ՜շձ Յզոճսոզ, ձ՜հՠռՠ՜է զ ոեջ չժ՜հզռձ ՠս զ 

ի՜կ՝ՠջճսդզսձ ոճսջ՝ ի՜սջո կՠջճհ Գջզ՞ճջզ Լճսո՜սճջ-

մզո  ՠպ ՞ջՠ՜է աոճսջ՝ կ՜պՠ՜ձո ժճմՠռՠ՜է  Ա՞՜դ՜ձ-

կՠխճո, չ՜ոձ հզղ՜պ՜ժզ ՠս կզնձճջ՟ճսդՠ՜ձ հ՜սճսջ 

՜ի՜սճջ ՠս կՠթ ՜պՠձզ, ՜ձ՟ ճսջ ՝՜ձտձ ոյ՜շզձ ՠս 

՞ճջթտձ դ՜՞՜սճջՠձ: 

Ես գձլ՜ՠռճհռ աո՜ զ Սճսջ՝ Կ՜ջ՜յՠպ, զ չ՜ձո 

Յճի՜ձճս, զ էճսո՜սճջճսդզսձ ի՜ս՜պ՜ռՠէճռ ՠս զ չ՜ջ-

եճսկձ կ՜ձժ՜ձռ ՠժՠխՠռսճհ ՠս զ վ՜շո ՜ձկ՜ի Բ՜ձզձ 

Աոպճսթճհ, ճջ բ ՜սջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձո, զ դվզձ ՉԽԲ 

(1293): 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 235՜ Շձճջիօտ ՠս ճխճջկճսդՠ՜կ՝ ՜կՠձ՜արջ 

Սճսջ՝ Հճ՞սճհձ ՠխՠս ձճջճ՞ճսկձ ՜հոկ յ՜պկ՜՞ջզ, ճջ 

ժճմզ Ա՞՜դ՜ձ՞ՠխճո, ճջ յ՜պկբ աչ՜ջո ՠս ա՞ճջթո 

ոջ՝ճհձ Գջզ՞ճջզ Լճսո՜սճջմզձ ՠս կՠթ՜արջ ՜ջտ՜հզձ 

Տջ՟՜պ՜հ. զժա՝ձբ կզձմՠս ռժ՜պ՜ջճսկձ ՠս ա՝ճսձ 

Վ՜ջ՟՜յՠպճսդզսձձ ՠս Յ՜ծ՜ը՜յ՜պճսկձ զ դճսզձ 

ՌՃԽԳ (1694) զ Թճջ՞ճկՠ՜ձ ոՠշզ, հՠջժջզո Աջ՜-

ջ՜պՠ՜ձ զ ՞՜ս՜շո Կ՜ջ՝սճհ ՠս իջ՜ղ՜վ՜շ ՠս ՞ՠջ՜-

յ՜ձթ ոճսջ՝ ճսըպո Յօի՜ձձճս չ՜ձտ գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս 

կՠթ Ակէճջ՟սճհձ` Յճչ՜ձձճս Կ՜ջ՜յՠպզձ ՠս Մ՜պ-

դբճոզ ՜սՠպ՜ջ՜ձմզ ՠս Պ՜ջո՜կ՜հ ծ՞ձ՜սճջզ ՠս Պ՜ձ-

՟՜էՠսճձզ ՝եղժզ ՠս ՜հէ կզ՜հՠխբձ ոջ՝ճռո, ճջտ ժ՜ձ 

՜ոպբձ եճխճչՠ՜է: Ի դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ Պ՜ջոզռ Շ՜ի-

Սճսէբկ՜ձզ ՠս հզղը՜ձճսդՠ՜ձ Տ՜ձո Աջ՜ջ՜պՠ՜ձ 

Շ՜իխճսէզ՝բժզ ՠս զ ժ՜դճխզժճոճսդՠ՜ձ Էնկզ՜թձզ 

պՠ՜շձ Ն՜ի՜յՠպզ ՠս ՜շ՜նձճջ՟ճսդՠ՜ձ Սճսջ՝ ճսը-

պզո Ս՜ջ՞զո չ՜ջ՟՜յՠպզ, լՠշ՜կ՝ ՜խժ՜խժզ ՠս 

պջյզ՚ Զ՜տ՜ջզ՜ ՜ջղզո՜ջժ՜ս՜՞զ Ք՜ձ՜տՠշռսճհ, ճջ 

՜կո Ծ ՠս Դ (54) ՜ոպ թ՜շ՜հՠկ ՜ձի՜ծճհ ՟ՠ՞ՠջկ՜կ՝, 

ճջ ԿԵ (65) ՜կզ ժՠձ՜ռ զկճռ ձճջճ՞ՠռզ մտ՜սճջճսդՠ՜կ՝ 

ՠս ՜խտ՜պճսդՠ՜կ՝ զկճչ ՠս ճմ ճտ բջ, ճջ րե՜ձ՟՜ժ 

էզձբջ: Ս՜ժ՜հձ ճջյբո ՠս բ ձճջճ՞ՠ՜է ՜ս՜ջպՠռզ ՠս 

՜ս՜ձ՟ՠռզ աո՜հ ՜շ՜նզձ ՝ձ՜ժճսդզսձ զսջ Յօի՜ձձճս 

չ՜ձտ զ ՟ճսշձ կՠթզ Ակէճջ՟սճհձ, ճջ հՈպզձ Աջ՜՞՜թճս, 

ի՜ձ՟բյ Աջ՜ճս էՠջզձձ զ ՞էճսըո ՝՜ջլջ՜՝ՠջլ 

տ՜ջ՜ձռձ զ չՠջ՜ // 235՝) ժ՜ջժ՜ճ՜իճո ՠս թզթ՜-

խ՜հ՜թ՜ս՜է ՞ՠպզձ Ք՜ո՜խճս: Աջ՟, ճջտ ժ՜հտ ՜ոպ ՠս 

գձդՠշձճստ աո՜հ, հզղՠռբտ ՜շ՜տՠէճսձ՜ժ ՠս ՜ոպճս՜թ-

գձժ՜է հ՜խօդո լՠջ ա՜շ՜նձճջ՟ չ՜ձզռո` աՍ՜ջ՞զո 

չ՜ջ՟՜յՠպձ ՠս ՜հէ կզ՜հՠխբձ կզ՜՝՜ձտ ոճջ՜ աԲ (2) 

Գզջ՞ճջ ՠս աՅ՜ժճ՝ չ՜ջ՟՜յՠպտ, ապբջ Ղ՜ա՜ջ ՠս 

ապբջ Յճչ՜ո՜վ, ավ՜ժ՜ժ՜է Մժջպզմ ո՜ջժ՜ս՜՞, 

աԽ՜մ՜պճսջ, աՄ՜ջ՞՜ջբ ո՜ջժ՜ս՜՞ճսձտ, աՄրոբո, 

Վ՜ոզէ պձպՠո, աԴօէ՜ձ ՠս աՅճչոբվ ՠս աՅ՜ջճսդզսձ 

կճսխպՠոզտ ՠս ՜հէ կ՜ձժճսձտ ոճջ՜ դճսճչ Լ (30), ճջտ 

կ՜ժ՜խՠ՜էտ ժ՜ձ զ ՞ճ՞ո ՠս զ թճռո Սճսջ՝ Կ՜ջ՜յՠ-

պզձ, ՠս ազո զոժ` Զ՜տ՜ջզ՜հո, ճջ ՝՜աճսկ մ՜ջմ՜ջ՜ձրտ 

ի՜ազվ ժ՜ջ՜ռզ ժ՜պ՜ջՠէ, տ՜ձազ հճհե ՜յ՜ժ՜ձՠ՜է 

բջ, չ՜ոձ ազ ՝՜աճսկ էճսո՜ձռո ի՜պՠ՜է բզձ ՠս զսջՠ՜ձռ 

ժ՜ջզտձ ՜ձռճսռՠ՜է, ՠս ՠո աճջ զձմ ժ՜ջ՜ռզ ձճջճ՞ՠռզ 

ՠս աճջ ճմձ ժ՜ջ՜ռզ, ձՠջՠռբտ զձլ ՠս ՜ղը՜պ՜ձո զկ 



 

՜յ՜ըպ կզ ՜շձբտ չ՜ոձ Աոպճսթճհ, ազ ՠս ՟ճս, ճջ 

գձդՠշձճսո Աոպճսթճհ ՜շռՠո աչ՜ջլո. ՜կբձ: 

Սՠխ՜ձ ժ՜ակՠ՜է ՜ջտճսձ՜ժ՜ձ 

Ի ըջ՜ըճսդզսձո իճ՞ՠժ՜ձ, 

Յճջե՜կ ՞՜հռբ ՜ձկ՜ի Փՠո՜հձ 

Նոպզ ՜դճշ ՟՜պճխ՜ժ՜ձ, 

Յ՜հձե՜կ ժճմբ ա՜ա՞ո ՜կՠձ՜հձ 

Հ՜պճսռ՜ձՠէ աչ՜ջլո կ՜ջ՟ժ՜ձ, 

Աձ՟ յ՜պ՜իզ Զ՜տ՜ջզ՜հձ. 

Եջդ հՠպո, հզձտձ էգոբ գալ՜հձ, 

Ոչ ՠխժՠէզ դղճս՜շ՜ժ՜ձ 

Վ՜հ ՠս ՠխճսժ, ճՙի տՠա ժ՜ջ՟՜ձ: 

235՝ Աձճսձ զկ ՝՜խժ՜ձ՜հ մճջզստ թ՜շզստ, ՜շ՜ 

զձձ զ կզ՜ժբձ, ՠջժջճջ՟ձ զ ՠջժջճջ՟բձ, ՠջջճջ՟ձ ՠս 

մճջջճջ՟ձ զ մճջջճջջբձ, ՠս Քջզոպճոզ վ՜շտ հ՜սզ-

պՠ՜ձո. ՜կբձ: 

2. 378՜ (ԺԵ ՟. դՠջդզ յ՜պ՜շզժ) /// Ես կ՜հջձ զկ 

/// [ՠս] ՠխ՝՜հջո զկ /// տվճսվՠջ՜ռձ զկ՚ /// 

[Եխ]ո՜՝ՠդզձ, ճջ ՜շ Քջզոպճո [ի՜]ձ՞ճսռՠ՜է. Հբջզտ-

ձ՜ա[զձ], Մ՜ջ՜՟զձ ՠս ՜հէճռձ ՜կՠձՠռճսձ. ՜կբձ: 

Դ՜ջլՠ՜է ՠո` Յ՜ժճ՝ո ռ՜ձժ՜ռ՜հ հ՜հձըկ ՝՜ձզ, ճջ 

՜ոբ. Եջ՜ձզ ՜հձճռզժ, ճջ ճսձզռզ ա՜ս՜ժ զ Սզճձ, ժ՜կ 

աձպուձզ Եջճսո՜խբկ: 

3. 259՝ (ԺԷ ՟., ձճջճ՞կ՜ձ դխդզ չջ՜) [Ս]պ՜ռճխ 

՞ջճհո [Յ՜]ժճ՝զձ, ի՜սջձ ձճջ՜` [Յ]ճչ՜ձբոզձ, կ՜սջձ 

/// ձծզձ: Ոչ ճջ ժ՜ջ՟՜հտ, կզ ՝ՠջ՜ձ Ոխճջկզ ՜ոբտ. 

Աոպճս՜թ լՠա ճխճջկզ: 

261՝ (Ի էճսո՜ձռո) Եո՚ Յ՜ժճ՝ թ՜շ՜հ: 
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ԳՐԻՉ` Վ՜ջ՟՜ձ Հզա՜ձռզ, Սպՠվ՜ձճո: ՍՏԱՑՈՂ` Բ՜ջոՠխ 
Բ՜խզղՠռզ, Յճի՜ձ: ԿԱԶՄՈՂ` Գջզ՞ճջ: 

ԹԵՐԹ՚ 583. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜՝, 580՜—2՝: ՊՐԱԿ՚ Ա—ԽԹ×12 
(Ա, ԻԶ 10, ԽԲ 11): ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 29,5×20,1: ԳՐՈՒ-
ԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձ: ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջ: ՏՈՂ՚ 41փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ 
ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ 
ժպ՜ս, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ` ժ՜ջկզջ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 2+2, դճսխդ (Ի 
՟.): 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 2՜: 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ` 26՝, 48՜, 64՝, 109՝, 162՜, 242՜, 266՜, 
304՜, 342՜, 384՝, 410՝, 444՜, 474՜, 523՜: Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ -
ա ՜ ջ ՟ ` ՝ճսո՜ժ՜ձ: Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜-
յճհպ, ժ՜ջկզջ, ՟՜ջմձ՜՞ճհձ, ՟ՠխզձ: 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջ, ըճսձ՜ռ՜թ, ռՠռ՜ժՠջ: 
Կ՜ակզ ժ՜ղզձ` կ՜ղճս՜թ, տՠջթճս՜թ: 

 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 2՜—12՜ Պ՜պծ՜շ [ՠս էճսթկճսձտ] Ս՜իկ՜-

ձ՜ռ ՞ջճռ [Դ՜սդզ] 

Տՠո լՠշ. 437, 144՜—51՜. Պ՜պծ՜շ/2՜—4՜: Լճսթ-

կճսկտ/4՜—5՜: ՜—եդ/5՜—12՜: 

Բ. 12՜—64՝ [Լճսթկճսձտ Վ՜իջ՜կ՜հ Ր՜՝ճսձսճհ] 

Տՠո լՠշ. 59, 208՜—305՝. 1/մզտ: 2/48՜—54՜: 

3/մզտ: 4/43՜—8՜: 5. ՜/12՜—7՜: ՝/17՜—26՝: 6/26՝—37՝: 

7/37՝—43՜: 

1. 54՜—64՝ Լճսթկճսձտ Դզճձՠոզճոզձ. Եսդձ 

ծ՜շտձ Յՠջժձ՜հզձ տ՜ի՜ձ՜հ՜յՠպճսդՠ՜ձ Վ՜իջ՜-
կ՜հ ՜ջ՜ջՠ՜է 

՜. 54՜՝ [Բ՜ձ.] Ես ՜շ ՜ջ՟՜ջ ՠս ՝՜ջլջՠ՜էձ ՝ճ-

էճջզստ: Լթ. Ադճշ հ՜հձբ ի՜ոպ՜պՠ՜է... ՝. 54՝—6՝ Ճ՜շ 

ճսդՠջճջ՟ — [Բ՜ձ.] Վ՜հջ՜յ՜ջ դճսՠռՠէճռ: Լթ. Վ՜հջ՜յ՜ջ 

դըսՠէճսդզսձ` աիյ՜ջպճսդզսձ ...: ՞. 56՝—7՜ Յ՜խ՜՞ո ՠժՠ-

խՠռ՜ժ՜ձտ — [Բ՜ձ.] Ես ՜ջ՟ ազ գոպ կՠա: Լթ. Ոջյբո 

աՠջժձ՜հձճռ տ՜ի՜ձ՜հ՜յՠպճսդզսձ ՜ո՜ռ՜տ...: ՟. 57՜—9՜ 

Տՠոճսդզսձ — [Բ՜ձ.] Ք՜ձազ ազ՛ձմ: Լթ. Թբ ՜ոպճս՜թ՜հզձ զձմ 

ըճջիճսջ՟ մժ՜հջ զ ձղ՜ձ՜ժոձ ...: ՠ. 59՜—60՜ Մՠշճձզձ 

պՠոճսդզսձ — [Բ՜ձ.] Ես զկ՜ռ՜ժ՜ձճդսՠ՜կ՝ ՠջՠսզձ: ԼԾ. 

Աոպճս՜թ՜հզձ ՜ձճսղ՜իճպճսդզսձ...: ա. 60՜՝ Ն՜ըՠջ՞՜ձ 

լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ — [Բ՜ձ.] Աձՠջՠսճսդզսձ ՠջՠսՠէճհ: Լթ. Եջժ-

ձ՜հզձ ա՜ջ՟ճսռձ ՠս կՠջճհո...: բ. 60՝—1՜ Տՠոճսդզսձ — 

[Բ՜ձ.] Զ՜կՠձ՜հձ տ՜հ՜ձ՜հ՜յՠպ՜ժ՜ձձ արջճսդզսձ: Լթ. Ք՜-

ի՜ձ՜հ՜յՠպ՜ժ՜ձ արջճսդզսձ կ՜տջՠէձ...: գ. 61՜՝ Նձնՠռՠ-

էճռձ ժ՜պ՜ջճսկ — [Բ՜ձ.] Զ՜հոճոզժ դբ պՠո՜...: Լթ. 

Աձոջ՝՜ա՜ձ աիՠդ՜ձճոըձ ՜ոբ...: դ. 61՝ Յ՜ոպճս՜թ՜հզձ 

՜ձճս՜ձոձ զ Բ՜ջճհձ ծ՜շբձ — [Բ՜ձ.] Յճջո հ՜խ՜՞ո ՜ձլզձ 

...: Լթ. Թճսզ ճջ չ՜ոձ ՜ձլզձ իճ՞ճհ ...: ե. 61՝ Յ՜աձզսձ բ — 

[Բ՜ձ.] Զզ գոպ ձճջզձ ճջճղզ ՜կՠձ՜հձ: Լթ. Տՠո ակՠժձզմ ճմ 

՜ոբ ...: ե՜. 61՝—2՜ Յ՜խ՜՞ո պշվկ՜ձ ՠս ա՜ջկ՜ռկ՜ձ — 

[Բ՜ձ.] Նճհձտ զ ձճհձո: Լթ. Ի պՠո՜ժո ձճհձ...: ե՝. 62՜՝ Չ՜-

ջզձ ծ՜շձ բ — [Բ՜ձ.] Զզ կզ ճկձ բ: Լթ. Աոպճսթճհ արջճսդզսձ 

կզ բ...: ե՞. 62՝—3՜ Յ՜խ՜՞ո բզ ՠս հ՜ջ՜ռճսռզ — Ի ձկ՜ձբ 

ՠս զ ձկ՜: Լթ. Ոջյբո կզպտ ՜կՠձ՜հձ... ե՟. 63՜ Յ՜խ՜՞ո ժՠ-

ձ՜ռ — [Բ՜ձ.] Ասջիձ՜՝՜ձՠէզ բ կՠա աժՠ՜ձո հ՜սզպՠձ՜ժ՜ձ: 

Լթ. Յ՜սզպՠձ՜ժ՜ձ ժՠ՜ձտձ, ճջ բջ ՜շ Հօջ ...: եՠ. 63՜՝ Յ՜-

խ՜՞ո արջճսդՠ՜ձ ՜ջ՟՜ջ ՠս վջժճսդՠ՜ձ — [Բ՜ձ.] Ի հբջզռո 

՜ձժՠ՜է զ չ՜հջ: Լթ. ՅԱոպճսթճհ ըձ՜կճռձ ճմ զձմ ...: եա. 63՝ 

Յ՜խ՜՞ո կՠթզ, վճտճս ... ձկ՜ձճհ, ՜ձձկ՜ձճհ — [Բ՜ձ.] Ես զ 

կՠթճսդՠ՜ձ: Լթ. Ասջիձՠռբտ աձ՜ զ ՝՜աճսկ կՠթճսդՠձբ 

ձճջ՜...: եբ. 63՝—4՜ Գէճսը. Յ՜խ՜՞ո ը՜խ՜խճսդՠ՜ձ — 

[Բ՜ձ.] Ախըզստ զձմ վ՜ժՠ՜է...: Լթ. Ոջյբո ղխդ՜հտ ը՜-

խ՜խճդզսձ...: եգ. 64՜՝ Յ՜խ՜՞ո Սջ՝ճհձ ոջ՝ճռ, դ՜՞՜սճջ 

դ՜՞՜սճջ՜ռ... — [Բ՜ձ.] ԶՍճսջ՝ ոջ՝ճռ: Լթ. ՅԵո՜հզ բ. 

Բ՜ջլջ՜ռ՜ս ոճսջ՝ձ զ կբն ոջ՝ճռ...: եդ. 64՝ Յ՜խ՜՞ո ժ՜-

պ՜ջՠէճհ ՠս կզճհ — [Բ՜ձ.] Կ՜պ՜ջՠ՜է: Լթ. Ոջյբո Հ՜հջձ լՠջ 

ՠջժձ՜սճջ ժ՜պ՜ջՠ՜է...: զ. 64՝ Ի ըճջիճսջ՟ Աոպճս՜թ՜՝՜-

ձճսդՠ՜ձ — [Բ՜ձ.] Ոջտ գձ՟ ՜ձկ՜տճսջոձ ՜կՠձ՜հձ: Լթ. 

Աձկ՜տճսջ ա՞՜էզոո ՜ոբ...: զ՜. 64՝ Գէճսը. դբ ճմ զձմ բ զ 

ա՞՜էՠ՜ռո — [Բ՜ձ.] Ոմ ՜ձ՞ճհ բ ՠս ճմ ՜ձժՠձ՟՜ձզ: Լթ. Ի՝ջՠս 

ատ՜ջ ՠս ավ՜հպ ... պյ՜սճջ՜ժ՜ձ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձճսդզսձ 

՜ո՜ռՠ՜է, ՝՜ռ՝՜ջլճսկձ ՜շձբ: Ասջիձՠ՜է բ Աոպճս՜թ: 

Գ. 64՝—105՝ Պ՜պ՜ծ՜շ Դզճձբոզճոզ ՞ըջճռձ. 

Աս՞ձՠ՜ Հճ՞զ՟ Սճսջ՝ Աոպճս՜թ 



 

Տՠո լՠշ. 168, 1՜—152՝. Պ՜պծ՜շ/64՝—5՜: 

Ա/65՜—72՜: Բ/72՜—82՜: Գ/82՜—99՝: Դ/99՝—100՝: 

Ե/100՝—5՝: 

Դ. 105՝—9՝ Ս՜ժո յզպճհզռ Հ՜կ՜շ՜սպ ի՜ս՜-

տճսկձ զ Դ՜սդ՜հ — [Բ՜ձ.] Քջզոպճո թձՠէ էզձզ վ՜շ՜-

սճջՠռբտ: Լթ. Յ՜սբպ տ՜ձ աՅզոճսո ՜շ թձճսձ՟ձ 

ըճջիջ՟՜ժ՜ձ բ... 

109՝ Գջմզռ «Զ՜հո ծ՜շո ժջժզձ ՞ջՠռզ, ազ ՞ՠջ՜ա՜ձռ 

ժճջճչզ զկ՜ոպտ ոճջ՜ արջ՜ռճսռՠ՜է ը՜ձ՟՜ժ՜դ ՜ջ՜ջ ազո 

ոզջճչ հճծ ՜ոպճս՜թ՜աօջ ՞ՠջ՜վզձ յ՜հթ՜շճսդզսձ զսջ: Զճ-

ջճհ իշՠպճջ զկ՜ոպո ՝՜ռ՜՟ջՠ՜է ՠձ ՠջժճս չՠիտձ՚ աԴ՜սդզձ, 

գձ՟ ճջ ՜ձդ՜տ րե՜ձ՟՜ժճսդՠ՜կ՝ Սճսջ՝ Հճ՞սճհձ, ՠս 

աԵխզ՜հզ՚ ճսխխ՜վ՜շզ զկ՜ոպ՜ոզջզ Աոճջճհ, աճջ ՠս հ՜նճջ՟ո 

ռճսռ՜ձբ: Ես ՜ջ՟, ՜խ՜մբ ՞ջզմո ՠխժՠէզ, ազ չ՜ոձ ժջժձկ՜ձձ 

կՠխ՜՟զջ կզ էզռզո, ազ ոբջ ոճջ՜ ՝շձ՜՟՜պՠ՜ռ ժջժզձ ՞ջՠէ, 

ՠս հզղՠէ զ ՝՜ջզձ Քջզոպճո»: 

Ե. 1. 109՝—12՜ Պ՜պծ՜շ. Քջզոպճո թձՠ՜է ծ՜-

շզձ. Աս՞ձՠ՜ թձՠ՜է՟ Աոպճս՜թ պժ՜ջզո — Յ՜սճսջո 

պ՜սձզռ պբջճսձ՜ժ՜ձ՜ռ իջ՜սզջՠ՜է էզձզ ...: [Բ՜ձ.] 

Քջզոպճո թձՠէ էզձզ, վ՜շ՜սճջՠռբտ: [Լթ.] Քջզոպճո 

՜ձճսձ ճմ ոճոժ ՜ոպճս՜թճսդՠ՜ձ բ... 

2. 112՜ Եխզ՜հզ ճսխխ՜վ՜շզ ՠս զկ՜ոպ՜ոզջզ 

Աոճջճհ Մՠժձճսդզսձ ծ՜շզռ կՠթզ իշՠպճջզձ Գջզ՞ճջզ 
Աոպճս՜թ՜՝՜ձզ, դբ յզպզ Դ՜սդզձ հ՜շ՜ն տ՜ձ 
այ՜պծ՜շձ պՠո. ՜հէ յ՜պծ՜շ ժ՜ջծ՜շ՜սպ ճջյբո 
Սճժջ՜պձ ՜ոբ... 

՜. 112՜—23՝ [Քջզոպճո թձՠ՜է ՞ջճռձ. Ն՜ըՠջ-

՞՜ձ] — Յ՜շ՜ն տ՜ձ ադ՜՞՜սճջՠէ Մՠթզձ Թբճ՟ճոզ... 

՝. 123՝—7՜ Պ՜պծ՜շ ՟՜ջլՠ՜է. Իկ Յզոճսո 

ծ՜շզձ  — Յճջե՜կ Քջզոպճո թձՠ՜է ծ՜շձ ժ՜-

պ՜ջՠ՜ռ... 

՞. 127՜—34՜ Ի Մժջպճսդզսձ... — Զծ՜շո ա՜հո 

՜ո՜ռՠ՜է բ չ՜ոձ կժջպճսդՠ՜ձ... 

՟. 134՜—6՜ Պ՜պծ՜շ Յ՜ջճսդՠ՜ձ...  — Յճջե՜կ 

էճսո՜սճջբզձ ՜շ՜տՠ՜էտձ ... 

ՠ. 136՜—45՝ Յ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Պ՜ոտ՜հձ. Ի յ՜իճս 

զկճսկ ժ՜ռզ ...  — Զի՜ս՜պ ճսխխ՜վ՜շճսդՠ՜ձ ՜կՠ-

ձ՜հձ պզՠաՠջտ... 

ա. 145՝—9՜ Յ՜խ՜՞ո Ն՜ս՜ժ՜պՠ՜ռ ծ՜շզո 

՜հոյբո զկ՜ոռճստ ... — Սճչճջճսդզսձ բջ հ՜շ՜ն... 

բ. 149՜—55՜ Ի Պՠձ՟ՠժճոպբձ ՠս զ Հճ՞զձ Սճսջ՝ 

... — Զ՝ճչ՜ձ՟՜ժ յ՜պծ՜շոձ հ՜խ՜՞ո պրձզո... 

գ. 155՜—7՜  Նճջզձ զ Ժճխճչճհձ — Զ՜հո թ՜-

ձՠ՜տ ծ՜շզո յ՜պծ՜շ ... դ՜՞՜սճջ յ՜պճս՜ժ՜ձ ...: 

[Բ՜ձ.] Ոկ՜ձտ զ կՠջլ ՠժՠ՜էտ...: [Լթ.] Զժՠձ՟՜ձ՜-

ժՠջյզռձ ՜ոբ... 

դ. 157՜—8՜ Նճջզձ. Աշ ի՜հջձ զսջ էշՠէ ՠս ա՞՜-

ռՠ՜է չ՜ոձ ի՜ջճս՜թճհ ժ՜ջժպզձ — Մզձմ ՞ՠխՠռժ՜-

յբո իճչճսբջ... 

ե. 158՜—60՜ Նճջզձ. Յ՜խ՜՞ո ՜խտ՜պ՜ոզջճս-

դՠ՜ձ — Սճսջ՝ո Գջզ՞ճջզո Աոպճս՜թ՜՝՜ձ ոճչճջ՜-

՝՜ջ ՠժՠ՜է զ Կՠո՜ջզ՜. 

ե՜. 160՜—1՜ Նճջզձ. Ի Կզյջզ՜ձճո Եյզոժճ-

յճո ՠս չժ՜... — Եջդՠ՜է կՠթզո ՜հոճջզժ Գջզ՞ճջզ հ՜-

ձ՜յ՜պձ... 

ե՝. 161՜—2՜ Նճջզձ զ Մ՜ժ՜՝՜հՠռզոձ... — Բ՜-

ջզճտ ժ՜ջ՞ՠռ՜ս Մ՜ժ՜՝՜հՠռճռ... 

« ՜, ՝, ՞, բ, գ, ե՝ ձճհձ՜ժ՜ձ ՠձ լՠշ. 59, 42՜-153՜, 

զոժ « ՟, ՠ, ա, ե, ե՜ լՠշ. 621, 251՜—8՝ ի՜կ՜յ՜պ՜ոը՜ձ 

էճսթկճսձտձՠջզձ: 

Զ. 162՜—203՜ Պ՜պծ՜շ ի՜կ՜շրպ Աշ ճջո 

՞ջճռ 

Տՠո լՠշ. 58, 195՝—292՜. ՜/162՜—6՜: ՝/166՜—

9՜: ՞/169՜—78՝: ՟/187՝—9՝: ՠ/179՝—86՝: ա/186՝—90՜: 

բ/190՜—2՜: գ/192՜—3՜: դ/193՜—4՝: ե/194՜—5՜: 

ե՜/195՜՝: ե՝/195՝—8՝: ե՞/198՝—9՝: ե՟/199՝—201՜: 

եՠ/201՜—3՜: 

Է. 203՜—22՜ Պ՜պծ՜շ Յ՜խդՠռ՜հ ՞ջճռձ Գջզ-

՞ճջզ Աոպճս՜թ՜՝՜ձզ 
՜. 203՜—8՝ [Յ՜խդՠռ՜ ՞ջճռձ Պ՜պծ՜շ] — 

Սժզա՝ձ ՜կՠձ՜հձ ՜շ՜տզձճսդՠ՜ձ՚ ըճիՠկճսդզսձ բ... 

՝. 208՝—9՜ Նճջզձ. Ի լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ ՠջզռճս-

դՠ՜ձ զսջ — Ի ձկզձ ՜կզ հճջճսկ ՜ո՜ռ՜ս ՜շ՜նզձձ... 

՞. 209՜՝ Պ՜պ՜ոը՜ձզ հճջե՜կ ՠյզոժճյճո 

լՠշձ՜՟ջՠռ՜ս — Զժձզ կզճհ ՜կզ հ՜ձլձ ՜շձՠէճհ 

ատ՜ի՜ձ՜հճսդզսձ... 

՟. 209՝—13՜ Նճջզձ ՜շ Ադ՜ձ՜ո. Աս՞ձՠ՜ Հճ-

՞զ՟ Աոպճս՜թ ՟՜ս՜ձՠէ զ ոջ՝ճռ — Սճսջ՝ձ Ադ՜ձ՜ո 

ժՠռՠ՜է ՠյզոժճյճո Խ (40) ՜կ... 

ՠ. 213՜—4՝ Նճջզձ. Ի Կՠո՜ջճո` ՠխ՝՜հջ զսջ: 

Ըձժՠ՜է Քջզոպճո, հճհո զկ գձ՟ ոճսջ՝ո տճ — Աոզ, դբ. 

Մրջձ ըձ՟ջՠ՜է հԱոպճսթճհ... 

ա. 214՝—5՝ Նճջզձ. Ի տճհջձ զսջ ՜ո՜ռՠ՜է — 

Զժձզ վճըզ ՜շ Քջզոպճո Գճջ՟ճձՠ՜ տճհջձ... 

բ. 215՝—7՝ Նճջզձ. Աշ ի՜հջ զսջ կՠջլ ՞ճէճչ 

Բ՜ջոխզ — Հ՜հջձ Գջզ՞ճջզ Աոպճս՜թ՜՝՜ձզ ժՠռՠ՜է 

՜կո Ճ (100)... 

գ. 217՝—22՜ Նճջզձ. Ի ոճսջ՝ձ Բ՜ոզէզճո. 

Աս՞ձՠ՜ զձլ Եջջճջ՟ճսդզսձ Սճսջ՝ ՜խրդզստ ոճռ՜ — 

Յճջե՜կ ժ՜պ՜ջՠ՜ռ ոճսջ՝ձ Բ՜ջոՠխ աժՠ՜ձո ... 

[Բ՜ձ.] Հ՜ձ՟ՠջլՠ՜է բջ ճսջՠկձ...: Լթ. Պ՜պճսբջ ՠս 

ոզջբջ, ազ ՝՜ձձ...  

Ը. ՜. 222՜—3՝ Պ՜պծ՜շտ Ոջտ հԵ՞զյպճոբ ՞ջճռ 

Գջզ՞ճջզ Աոպճս՜թ՜՝՜ձզ — Ի ե՜կ՜ձ՜ժո Թբճ՟ճոզ 

դ՜՞՜սճջզ ...: [Բ՜ձ.] Ոջտ հԵ՞զյպճոբ ՠձ...: Լթ. Յճջ-

ե՜կ ՠժզձ ի՜ջտձ հԵ՞զյպճոբ... 

՝. 223՝—4՜ Նճջզձ Գջզ՞ճջզ. Ի Մՠէզպճո ՠյզո-

ժճյճոձ. Աս՞ձՠ՜ զձլ Հճ՞զ Սճսջ՝ Աոպճս՜թ ծղկ՜-
ջզպ — Ի Թբճ՟ճոբ եճխճչ ՠխՠս Կճոպ՜ձ՟ձճսյօէզո...: 



 

[Բ՜ձ.] Ածՠռճհռ կՠա ադզս ՜շ՜տՠէճռձ: Լթ. Ոջյբո 

հ՜շ՜ն՜՞ճհձ Մ՜պ՜դզ՜ հԵջճսո՜խբկ... 

՞. 224՜—5՝ Նճջզձ. Ի ՞՜է ՠյզոժճյճո՜ռձ — 

Գձ՜ռզձ ՠյզոժճյճոտձ հզսջ՜տ՜ձմզսջ օդՠս՜ձո...: 

[Բ՜ձ.] Զզ՜ջ՟ լՠջ կՠխտո ...: Լթ. Մՠջ ՞՜էձ հ՜հո տ՜-

խ՜տո... 

՟. 225՝—6՜ Նճջզձ. Գջզ՞ճջզ ՠս Բ՜ջոխզ — Ոջ 

ե՜կ՜ձՠ՜ռ Գջզ՞ճջ Նզսո՜ռզ զ լՠշ՜ձ՟ջճսդՠ՜ձ...: 

[Բ՜ձ.] Սզջՠէսճհ ի՜ս՜պ՜ջկզ: Լթ. Աշ Նզսո՜ռզձ ՜ոբ... 

ՠ.  226՜ Նճջզձ. Աշ ժճմՠռՠ՜էոձ հՠպ ՠջզռճս-

դՠ՜ձ — Ահո հ՜շ՜ն ՜ո՜ռՠ՜է բ...: [Բ՜ձ.] Զզ ՜ո՜ռզռ 

զձմ ՜ըպ՜ժռ՜՞ճհձո: Լթ. Զճջ չՠջճհ ՜ո՜ռ ՜կ՝՜ոպ՜-

ձՠէճչ... 

ա. 226՝—9՜ Նճջզձ զ Մեոտոզկճո զկ՜ո՜ոբջձ. 

Աս՞ձՠ՜ զձլ ծղկ՜ջզպ զկ՜ոպճսդզսձ Հրջ Յզոճսո 
Քջզոպճո — Մ՜տոզկճո զկ՜ոպ՜ոբջ բջ զ ղը՜ժ՜-

ձ՜ռձ...: [Բ՜ձ.] Ես ՝՜ձզս ա՝՜ձձ ՞զպբ...: Լթ. Իձտձ ճջ 

՝՜ձզս ա՝՜ձձ ՞զպբ... 

բ. 229՜—30՜ Նճջզձ. Ի ՝՜ձո ՠս զ ի՜ս՜ո՜ջՠ-

ռճսռզմո — Ոկ՜ձտ ՜ոՠձ, դբ. Ի պրձզ Ծձձ՟ՠ՜ձ 

Տՠ՜շձ...: [Բ՜ձ.] Զզձմ ՝շձ՜՟՜պճսդզսձո: Լթ. Ոջ ազո 

՝շձ՜՟՜պբտ ոզջճչ... 

229՝—30՜ (Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո) ՞ջմզռ «Ոչ ն՜ձճսկ 

ՠխ՝՜հջ, ՜ձկՠխ՜՟զջ էՠջճստ` հրջզձ՜ժ ժ՜էպ՜թ բջ. ՠո հ՜շ՜ն 

մզկ՜ռ՜հ. ճՙի, ճի ազո ակՠխ՜սճջո, ճջ ՜ձճս՜կ՝ ՠկ ՠս ՞ճջթճչ` 

ճմ, չ՜հ զձլ, չ՜հ զձլ Ռ (1000) ՝ՠջ՜ձ»: 

գ. 230՜—9՝  Յ՜ջլ՜ձ՜ժ՜ձ Յճսէզ՜ձճոզ դ՜՞՜-

սճջզ. Լբջ տ՜սզմ զձլ Քջզոպճո դ՜՞՜սճջ զկ — Մՠթ 

Կճոպ՜ձ՟զ՜ձճո ՠջժճս ՠխ՝՜հջ ճսձբջ զ իրջբձ...: 

[Բ՜ձ.] Լճս՜ջճստ ա՜հո ՜կՠձ՜հձ: Լթ. Ի կ՜ջ՞՜ջբբձ 

՜շձբ ոժզա՝ձ... 

դ. 239՝—41՜ Նճջզձ. Յզձտ հ՜՞՜ջ՜ժբ ՠժՠ՜է — 

Աշ՜ձլձ՜ռՠ՜է ոճսջ՝ո գոպ ոճչճջճսդՠ՜ձ ...: [Բ՜ձ.] 

Աձլճսժ` աժ՜ջրպճսդզսձ ՜ոբ...: Լթ. Ճղկ՜ջպճսդՠձբ 

ՠջ՟կ՜կ՝ ՜ոբ... 

ե. 241՜—2՜ Նճջզձ. Դ՜ջլՠ՜է հ՜ձ՜յ՜պբձ 

ՠժՠ՜է — Զ՜հո զ Կճոպ՜ձ՟ձճսյրէզո բ ՜ո՜ռՠ՜է...: 

[Բ՜ձ.] Ստ՜ձմ՜ձ՜կ...: Լթ. Ոջ հրպ՜ջ ՞՜ս՜շբ զ Կ՜-

յ՜՟ճժզճհ ՜ոպ ՠժՠ՜է ՠկ...  

Թ. 242՜ Պ՜պծ՜շ ՠս էճսթկճսձտ ՞ջճռձ Բ՜ջոխզ 

Կՠո՜ջ՜ռսճհ 
1. 242՜ Ահէ յ՜պծ՜շ Պ՜իճռ ՞ջճռձ Բ՜ջոխզ — 

Յ՜հպձզ բ չ՜ջտ ՠս ե՜կ՜ձ՜ժ ոջ՝ճհո... 

2.  242՜՝ Պ՜պծ՜շ Հ՜ջռճխ՜ռ ՞ջճռձ. Աս՞ձՠ՜ 

Հճ՞զ Սճսջ՝ Աոպճս՜թ — Յՠպ ի՜կ՝՜շձ՜էճհ Տՠ՜շձ 

աժձզ տ՜շ՜ոճսձ ՜կզ, ՠժզձ ՜ո՜ռՠ՜է ձՠխճսդզսձտձ... 

Ժ. 242՜—301՜ Լճսթկճսձտ Հ՜ջռճխ՜ռ Բ՜ջոխզձ, 

աճջ ՜ջ՜ջՠ՜է բ Աոպճսթճչ Յ՜ժճչ՝՜հ չ՜ջ՟՜յՠպզ 
գձդՠշձճսէ ա՞զջո զ իճջձ զկ՜ոպզռ Դ՜սզդձ չ՜ջ՟՜-
յՠպզ 

Տՠո լՠշ. 437, 295՜—340՝. 1. ՜/242՝—3՜: 

՝/243՜—4՜: 2/244՜—66՜: 3. ՜/266՜—8՜: ՝/268՜—9՜: 

՞/269՜—70՝: ՟/270՝—1՝: ՠ/271՝—2՝: ա/272՝—3՝: բ/273՝—

5՜: գ/275՜—6՜: դ/276՜՝: ե/276՝—7՝: ե՜/277՝—8՝: 

ե՝/278՝—9՝: ե՞/279՝—80՜: ե՟/280՜—1՜: եՠ/281՜՝: 

եա/281՝—2՝: եբ/282՝—3՝: եգ/283՝: եդ/283՝—4՝: զ/284՝—

5՜: զ՜/285՜—6՜: զ՝/286՜—7՜: զ՞/287՜—8՜: զ՟/288՜—

9՜: զՠ/289՜՝: զա/289՝—91՜: զբ/291՜—3՜: զգ/293՜—4՝: 

զդ/294՝—6՜: է/296՜՝: է՜/298՜—9՝: է՝/299՝—300՝: 

է՞/300՝: է՟/296՝—7՝: էՠ/297՝—8՜: էա/300՝—1՜:  

ԺԱ. 301՜—3՝ Պ՜պծ՜շ Վՠռ՜սջՠ՜հ ՞ջճռ 

ոջ՝ճհձ Բ՜ջոխզ 

Տՠո լՠշ. 55, 3՜—11՝. Պ՜պծ՜շ/301՜՝:  ՜—

դ/301՝—3՝: 

ԺԲ. 304՜—84՝ [Պ՜պծ՜շտ ՠս էճսթկճսձտ ՞ջՠ՜ռձ 

Գջզ՞ճջզ Նզսո՜ռսճհ] 
1. 304՜—42՜ Մՠժձճսդզսձ Բձճսդՠ՜ձ ՞ջճռձ 

Գջզ՞ճջզ Նզսո՜ռճհ 

Տՠո լՠշ. 55, 162՜—303՝. Պ՜պծ՜շ/304՜: ՜—

ը՝/304՜—42՜: 

328՜ (Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո) ՞ջմզռ «Զ՞թճխ 

բնզո/Սպՠվ՜ձճո ՞ՠջզո հզղՠռբտ զ Քջզոպճո: 334՝ Տբջ ազո 

հզղՠ՜ ակՠխ՜սճջ ՞թճխո ՠս զձլ դճխճսդզսձ ՜ջ՜հ»: 

2. 342՜—57՝ [Լճսթկճս[ձ]տձ Կ՜ակճսդՠ՜ձ ՞ջճռձ 

Գջզ՞ճջզ Նզսո՜ռսճհ] 

Տՠո լՠշ. 55, 304՜—63՜. Պ՜պծ՜շ/342՜—3՜:  

՜—է՝/343՜—57՝: 

3. 357՝—68՜ Լճսթկճսձտ Բձճսդՠ՜ձ ՞ջճռձ 

Տՠո լՠշ. 417, 144՜—69՜: 

4. 368՜—71՝ Լճսթկճսձտ կ՜ոձ՜սճջ Կ՜ակճս-

դՠ՜ձ ՞ջճռձ — Ա. [Բ՜ձ.] Զզ դբ գձ՟ ՜հձճոզժ ճջ զ 

լՠշձ ...: Լթ. Զզ դբ ճջ գձմզստ ՞ՠջ՜ա՜ձռբ... 

368՜ Գջմզռ «Ահո ՜հէ ՜սՠէզ ձճջ ՠս գձպզջ Լճսթկճսձտ բ, 

աճջ ըճիՠկ կպրտ ժ՜ջ՟՜ոռՠո ՠս աՠխժՠէզ ՞թճխո հզղՠոռՠո 

ոզջճչ զ ՝՜ջզ հճհոձ Քջզոպճո. ՜կբձ ՠս ՠխզռզ»: 

5. 371՝—2՝ Ահէ Լճսթկճսձտ Ծ՜հջ՜տ՜խ Վ՜ջ՟՜ձ 

չ՜ջ՟՜յՠպզ ՜ջ՜ջՠ՜է — Աջե՜ձ՜յբո Պխ՜պճձ 

աիճ՞զձ կՠա զձտՠ՜ձ... 

՜.  372՜՝ Յ՜խ՜՞ո ՜ձլզձ — Աձկզ՜՝՜ձ բ 

իձճռձ ՜կՠձՠռճսձ ա՜ձ՜ա՜ձզձ... Բ՜հռ Ակխզտճո ի՜-

ժ՜շ՜ժ ժ՜հ ոճռ՜, ՜ոՠձ: 

6. 372՝—7՝ Լճսթկճսձտ Իձձ ՠջ՜ձճսդՠ՜ձռ ՞ջճռ, 

զ ՝՜ձձ. Եջ՜ձզ ՜խտ՜պ՜ռ 

Տՠո լՠշ. 55, 363՜—78՝. Պ՜պծ՜շ/372՝: ՜—

ե՟/372՝—7՝: 

7. 377՝—8՝ Գջզ՞ճջզ Նզսո՜՜ռճհ Յճջ՟ճջճսկձ 

կ՜ձժ՜ձռ զ ժճսոճսդզսձ (Պ՜պծ՜շ ՠս էճսթկճսձտ  ՜—
եգ) — Բ՜ջոՠխ ՠս Աոպճս՜թ՜՝՜ձձ յ՜պղ՜ծ ի՜կ՜-



 

ջՠռ՜ձ ՞ճչՠէ աժճսոճսդզսձ ...: [Բ՜ձ.] Բ՜ակՠ՜ռ ժ՜ձ-

ը՜ս: Լթ. Պ՜պճս՜ոբջ կ՜ջ՟զժ ճջ ժ՜կՠռ՜ձ... 

8. 378՝—80՜ Գջզ՞ճջզ Նզսո՜ռսճհ Մՠժձճսդզսձ 

ՠս ՝՜ձտ Ժճխճչջ՟զ (Բ՜ձ ՜—գ) — Աո՜ռՠ՜է բ ոպճս-

՞՜յբո, ՠդբ. Նզսո՜ռճհ բ ՝՜ձո... 

9. 380՜՝ Գջզ՞ճջզ Նզսո՜ռճհ Մՠժձճսդզսձ Յ՜-

խ՜՞ո Եջ՞ո ՠջ՞ճռզձ (Պ՜պծ՜շ) — Զ՞զջտո ՜ոՠձ 

՞ջՠ՜ռ Գջզ՞ճջ  զ ըձ՟ջճհ Թբճ՟ճոզ դ՜՞՜սճջզձ... 

՜. 380՝—1՜ Ա. Գջզ՞ճջզ Նզսո՜ռճհ — Հզձ կ՜ջ՟ 

ակՠխո ՜ոբ...: [Բ՜ձ.] Դճստ զ ձՠջտո կպբտ...: Լթ. Մ՜-

տճսջ կպրտ հզկ՜ոպ ՞ջճռ... 

՝. 381՜՝ Բ. Բ՜ձ Եջժջճջ՟ — Զոյ՜ոտ ըճջ՜ձզձ 

գձ՟ իճ՞ճհ ...: [Բ՜ձ.] Աշ ճջո ի՜հՠէճչ: Լթ. Մզպտ ՝՜-

ձզո հզձմ ի՜հզ... 

՞. 381՝—2՜ Դ. Բ՜ձ Չճջջճջ՟ — Աի՜ ՞ՠխՠռզժ ՠո 

կՠջլ՜սճջ. [Լթ.] Ձճխժ. տ՜ջ՜, դճդճղ... 

՟. 382՜՝ Ե. Բ՜ձ Հզձ՞ՠջճջ՟ — [Բ՜ձ.] Ես ճմ 

՜ձհՠջժճս՜ձՠէզ: Լթ. Եջժ՝՜հՠէզ ՠխՠս զ լ՜հձբձ... 

ՠ. 382՝ Զ. Բ՜ձ Վՠռՠջճջ՟ — [Բ՜ձ.] Պ՜պղ՜ծ 

չ՜ջժ՜ձզկ ՟ձՠէ ...: Լթ. Զճջ չ՜ոձ ի՜ջոզձձ հ՜շ՜ն 

՜ո՜ռ՜ս... 

ա. 382՝—3՜ Է. Բ՜ձ Եսդձՠջճջ՟  — Բ՜աճսկ զջրտ 

է՜ս՜՞ճսձրտձ...: [Բ՜ձ.] Մզձմՠս հՠջ՝ ՜ոՠէճչ հ՜հջո...: 

Լթ. Ի հ՜հջձ էճհո ՜ջՠ՞՜ժ՜ձձ մկպ՜ձբ... 

բ. 383՜ Ը. Բ՜ձ Ոսդՠջճջ՟ — Մճչոբո չ՜ոձ ՠջ-

ջճջ՟ ՠջժձզռ...: [Բ՜ձ.] Յՠպ յ՜պՠջ՜ակզձ էզձզձ ճմ 

պջպկՠռճսռզմ: Լթ. Զժձզ յ՜պՠջ՜ակզձ հճջե՜կ ը՜խ՜-

խճսդզսձ էզձզ... 

գ. 383՜՝ Թ. Բ՜ձ Իձձՠջճջ՟ — [Բ՜ձ.] Բ՜հռ ա՜ո-

պճս՜թ՜ղճսձմ ՝՜ձզռո...: Լթ. Թբ ազկ՜ոպտ ՝՜ձզո ի՜ո-

ժ՜ձ՜է... 

դ. 383՝ Ժ. Բ՜ձ Տ՜ոձՠջճջ՟ — [Բ՜ձ.]  Ես ՞ՠջ՜-

ժ՜հտ գոպ ՝՜ջլջճսդՠ՜ձ ՠջժձզ: Լթ. Դ՜սզդ ՜ոբ. 

պՠոզռ հՠջժզձո... 

ե. 383՝—4՜ ԺԱ. Բ՜ձ Մՠպ՜ո՜ձՠջճջ՟ — 

[Բ՜ձ.] Ես ՜հոճտզժ զ կՠթ՜կՠթ՜ռ...: Լթ. Մզձ, ՜հո բ` զ 

յ՜պճսզջ՜ձ՜ռձ Քջզոպճոզ... 

ե՜. 384՜ ԺԲ. Բ՜ձ Եջժճպ՜ո՜ձՠջճջ՟ — 

Ղՠ՜ժձ, ճսջ ձ՜ս՜յՠպձ ձոպզ: [Բ՜ձ.] Զզ զկ՜ձ՜հռզ 

՜հձճտզստ ղճսջն ժ՜ռՠ՜է: Լթ. Ոջ մդվզ, դբ յ՜-

պ՜իճսկձ... 

ե՝. 384՜ ԺԳ. Բ՜ձ Եջՠտպ՜ո՜ձՠջճջ՟ — Գՠջ՜ձ-

՟զձ Ի (20) ժ՜ձ՞ճսձ ՠջժ՜հձ...: [Բ՜ձ.] Ես ՝ճէճջճչզձ 

չ՜հՠէՠէ ճմ աՠջժզձո: Լթ. Թբյբպ ՠջ՟կձՠռճսռ՜ձբ 

ի՜ջոձ... 

ե՞. 384՝ ԺԴ. Բ՜ձ Չճջՠտպ՜ո՜ձՠջճջ՟ — [Բ՜ձ.]  

Յ՜ջկ՜ջ՜ժ՜ձ ՝՜ձո ճսձզ: Լթ. Յ՜ջկ՜ջճսդզսձ ճսձզձ 

թձօպզռ...:  

ԺԳ. 1. 384՜—410՜ [Մՠժձճսդզսձ Ես՜՞ջՠ՜հ] 

Տՠո լՠշ. 437, 127՜—44՜. Նըջ՞./384՝—5՜: 1. ՜—

եա/358՜—404՜: 2. Պ՜պծ՜շ/404՜: ՜—գ/404՜—10՜: 

Ոսձզ. 

— 410՜ Ճ՜շ Քջզոպՠ՜հ — Հջՠ՜հ ճկձ ըձ՟ջՠ՜ռ 

զ ձկ՜ձբ ած՜շո: [Բ՜ձ.] Զզձմ վճտջ հ՜ղը՜ջիզ: Լթ. Զճջ 

րջզձ՜ժ ճջ զձմ հ՜ղը՜ջիզ ...  

2. 410՝—44՜ Աջ՟զսձ՜ժ՜ձ ՠս իճ՞զ՜ձՠջժ չ՜ջ-

՟՜յՠպզձ Կզսջ՜ժճոզ Եաձժՠռճհ ՜ջ՜ջՠ՜է Մՠժձճս-
դզսձ Հ՜ջզսջ՜սճջ՜ռ Ես՜՞ջՠ՜, զ ըձ՟ջճհ Յճչ՜ձձբո 
չ՜ջ՟՜յՠպզ զ ձճհձ ՞՜ս՜շբձ Եժՠխՠ՜ռ զ Սճսջ՝ 
Կզսջ՜ժճո. Աս՞ձՠ՜ իարջ՟ Աոպճս՜թ կՠխ՜յ՜ջպ 
՞ջմզ 

Տՠո լՠշ. 518, 10՝—98՜. Բ՜ձ ՜շ Յճչի՜ձձբո 

ջ՜՝ճս՝՜յբպ/410՝: ՜/410՝—7՜: ՝/417՜—22՜: ՞/422՜—

6՝: ՟/426՝—31՜: ՠ/431՝—6՜: ա/436՜—40՜: բ/439՝—44՜: 

Յզղ. իՠխ./մզտ: 

ԺԴ. 444՜՝ Պ՜պծ՜շ ՠս յ՜պկճսդզսձ ոջ՝ճհ 

՜շձ Աոպճսթճհ Գջզ՞ճջզ Ն՜ջՠժ՜ռճ, աճջ ՜ջ՜ջՠ՜է բ 
ոճսջ՝ ՜ջտՠյզոժճյճոձ պբջ Նՠջոբո Լ՜կ՝ջճձ՜ռզ 
(Յ՜շ՜ն՜՝՜ձ) — Սճսջ՝ ի՜հջո կՠջ ՜ոպճսթ՜ղձճջի 

տ՜ի՜ձ՜հո 

՜. 444՝—5՝ Լճսթկճսձտ Հճհՠէզ (՜հոյբո) 

՜ջ՜ջՠ՜է — [Բ՜ձ.] Ձ՜հձ ի՜շ՜մ՜ձ՜ռ իՠթճսդՠ՜ձ:  

Լթ. Ձ՜հձ հՠջժճսո ՝՜ե՜ձզ... 

՝. 445՝—6՝ Բ — [Բ՜ձ.] Յ՜կ՜շՠռՠ՜էո տ՜ձ 

աԱկ՜խբժ: Լթ. Զմ՜ջճսդզսձ ՜կ՜խՠժ՜ռճռ ՜ոբ... 

՞. 446՝—7՜ Գ. Ճ՜շ Եջջճջ՟ — [Բ՜ձ.] Ասպ՜ջ 

կդճսդՠ՜ձռ ոբջ: Լթ. Օպ՜ջ՜ռՠէճռձ հԱոպճսթճհ... 

՟. 447՜՝ Դ. Ճ՜շ Չճջջճջ՟— [Բ՜ձ.] Ոմ չՠջ՜ջ-

ժճս՜ս յ՜պոյ՜ջՠէզ: Լթ. Զ՜հձ ՜ոբ, ճջ զ ՟՜պ՜ո-

պ՜ձզձ... 

ՠ. 447՝—8՝ Ե. Ճ՜շ Հզձ՞ՠջճջ՟ — [Բ՜ձ.] Իոժ 

՜ջ՟, ազձմ ՝՜ջզ ՞ճհ ՜շ ՜հո: Լթ. Զ՜հձ ՜ոբ ՜շ՜նզ 

՝՜ձո... 

ա. ԺԱ. Ճ՜շ Մՠպ՜ո՜ձՠջճջ՟ — [Բ՜ձ.] Ի 

ոժա՝ձ՜սճջձ զկ...: Լթ. աՅխ՜ձ՜էձ ՜ոբ հ՜ջ՞՜ձ՟զ... 

բ. 449՜՝ ԺԲ. — [Բ՜ձ.] Ես տ՜ձազ հ՜սՠպ 

հ՜շ՜նձ՜սձ...: Լթ. Զչՠռՠջճջ՟ ծ՜շզ ՝՜ձոձ ՜ոբ... 

գ. 449՝—50՜ ԺԳ — [Բ՜ձ.] Տջճիՠ՜է: Լթ. Բ՜-

ե՜ձՠ՜է ՟զկրտ... 

դ. 450՜՝ ԺԴ — [Բ՜ձ.] Հ՜հդ՜հդկ՜կ՝: Լթ. 

Հձ՜ջզս... 

ե. 450՝—1՜ ԺԵ — [Բ՜ձ.] Քձ՜ջ՜ս: Լթ. Ձ՜հձզս զ 

ձճհձ հճծ... 

ե՜. 451՜ ԺԶ — [Բ՜ձ.] Աձպ՜ջջ՜վ՜ժ. Լթ. Տ՜-

ջՠջտ՟ կզձձ ակզձձ վ՜ժՠ՜է ՠձ... 

ե՝. 451՜ ԺԸ — [Բ՜ձ.] Զ՜ջ՟ՠ՜ձ ՟զյճս՜թճհո: 

Լթ. Զ՜հեկճսո ոըը՜է՜ձո... 

ե՞. 451՝ ԺԹ — [Բ՜ձ.] Հջ՜ղ՜ժՠջպճսդՠ՜կ՝: Լթ. 

Հջ՜ղ՜՞ճջթճսդՠ՜կ՝... 



 

ե՟. 451՝—2՜ Ի — [Բ՜ձ.] Ըձժ՜է՜ջ ՟ճս ՝՜ջռ ...: 

Լթ. Ըձժ՜է՜ջ ՟ճս ՜սջիձճսդզսձ ըձգՠէզ... 

եՠ. 452՜ ԻԱ — [Բ՜ձ.] Ոմ ժ՜ռզ ՠջ՝բտ հճպո կ՜ջ-

՟ճհ: Լթ. Ոջյբո ՞՜ա՜ձձ Դ՜ձզբէզ... 

եա. 452՜ ԻԲ — [Բ՜ձ.] Ասճսխ՜ժ՜ձ (՜հոյբո): Լթ. 

Տջկխ՜ժ՜ձ... 

եբ. 452՜՝ ԻԳ — [Բ՜ձ.] Գճջթձ՜ժ՜ձ՜ռձ ՞ճջթզ 

ոճչճջ: Լթ. Չ՜ջ ՞ճջթձ ոճչճջճսդզսձ էՠ՜է... 

եգ. 452՝ ԻԴ — [Բ՜ձ.] Ըխլզռո: Լթ. Փ՜վ՜՞՜-

ձ՜ռո... 

եդ. 452՝—3՜ ԻԵ — [Բ՜ձ.] Աձռզռձ զ ոկ՜ձբ: Լթ. 

Զձ՜ը՜ծ՜շՠ՜էոձ ՜ոբ... 

զ. 453՜՝ ԻԶ — [Բ՜ձ.] Եջ՜ը՜ձ՜ռ: Լթ. Ժճխճ-

չճռ... 

զ՜. 453՝—4՜ ԻԷ — [Բ՜ձ.] Նժ՜ջ՜՞ջՠ՜: Լթ. 

Նըխ՜ղՠ՜, ՟ՠխ՜՞ճջթՠ՜... 

զ՝. 454՜՝ ԻԸ — [Բ՜ձ.] Զձՠջժ՜հզռո: Լթ. 

Զ՜հեկճսո... 

զ՞. 454՝ ԻԹ — [Բ՜ձ.] Ասթճսձ ժճմկ՜ձ ժ՜յպՠէճհ: 

Լթ. Կճխճյպՠէճհո... 

զ՟. 454՝—5՜ Լ — [Բ՜ձ.] Զ՝՜ակ՜՞դՠէզձ ՟՜ջ-

լճսռՠջ: Լթ. Զճիզռո բ ՜ոբ... 

զՠ. 455՜՝ ԼԱ — [Բ՜ձ.] Սժա՝ձ՜ի՜հջ՟ ըճջճս-

դՠ՜ձ: Լթ. Սջպ՜՞ՠպ ՠս թ՜թժ՜պՠո... 

զա. 455՝ ԼԲ — [Բ՜ձ.] Յՠպձՠ՜էո զ ձ՜ը՜՟ջճս-

դՠ՜ձռ: Լթ. Յ՜շ՜նզձ ոջ՝ճռձ... 

զբ. 455՝—6՜ ԼԳ — [Բ՜ձ.] Ի ի՜հջՠ՜ռ իճ՞ճհո: Լթ. 

Ի յպխճռ գձթ՜հզռ... 

զգ.  456՜՝ Պ՜պ՜ջ՜՞զձ — [Բ՜ձ.]  Ակՠձ՜ժ՜է 

Աոպճս՜թ: Լթ. Ահոճս ՜կՠձՠռճսձ ռճսռ՜ձբ աՀճ՞զձ 

Սճսջ՝... 

զդ. 456՝—7՜ ԼԴ — [Բ՜ձ.]  Աջ՟, ՜շ ՜հոճտզժ...: 

Լթ. Յ՜հոճոզժ ՝՜ձո ՜խօդզռ... 

է. 457՜ ԼԵ — [Բ՜ձ.] Աձպ՜ջ՜ժճհո: Լթ. Զճջ ՟ճս 

պՠո՜ձՠո ճմ ժ՜ջթՠօտ... 

է՜. 457՜ ԼԶ — [Բ՜ձ.]  Յճջո ՜ո՜ռՠ՜էո աձճո՜: 

Լթ. Զժձզտձ ՠս աժձտճխ ՞ՠջՠակ՜ձզ... 

է՝. 457՝ ԼԸ (= ԼԷ) — [Բ՜ձ.] Ասջզճջ՟տձ: Լթ. Կճս-

ոձ՜տձ ՠձ... 

է՞. 457՝ ԼԹ (=ԼԸ)— [Բ՜ձ.] Աձկ՜ի ՜ջլ՜ձո: Լթ. 

Նբպ՜ժ՜էո... 

է՟. 457՝ Խ (=ԼԹ) — [Բ՜ձ.] Բ՜սՠխտ: Լթ. Քզս 

պՠխզ... 

էՠ. 457՝—8՜ ԽԱ (=Խ) — [Բ՜ձ.] Յոջզձ՜ժո ՠջզո: 

Լթ. Ի կ՜ջկզձ զ ղճսձմ ՠս զ հճ՞զ: [Բ՜ձ.] Մշ՜հէձ: Լթ. 

Բ՜էձ, կշբծձ: [Բ՜ձ.] Աձաձձզձ: Լթ. Աձտձզձ (՜հոտ՜ձ): 

էգ. 458՜ ԽԳ, ԽԴ — [Բ՜ձ.] Ի չՠջ տ՜ձ աչզղպո: 

Լթ. Կ՜ջճխ բզձ ՜շ՜ձռ մ՜ջմ՜ջ՜ձ՜ռձ... 

էբ. 458՜ ԽԵ — [Բ՜ձ.] Ես ՜ջ՟, հճհո ՝՜ջՠ՜ռ ...: 

Լթ. Ոջճչիՠպՠս Եջջճջ՟ճսդզսձ ՜շ ժՠ՜ձո վճհդ բ... 

էգ. 458՜՝ ԽԶ — [Բ՜ձ.] Վ՜հջ՜՞՜ոճոձձ: Լթ. 

Աձգձպՠէ ՠս չ՜հջՠձ՜ոճսձ... 

էդ. 458՝—9՝ ԽԷ — [Բ՜ձ.] Զ՜ջ՜իՠպձ: Լթ. 

Կճսջ՜ղ՜սզխ... 

ը. 459՝—60՜ ԽԹ — [Բ՜ձ.] Աջտ՜հճսդՠ՜ձ՟ 

չՠջձճսկձ: Լթ. Կ՜հոջ չՠջզձ ՜ջտ՜հճսդՠ՜ձ՟... 

ը՜. 460՜ [Ծ — Բ՜ձ.] Ոմ բ ՜շ՜ձռ Քջզոպճոզ 

ճ՞ճռ վջժճսդզսձ...: [Բ՜ձ.] Աջճսոՠժզձ: Լթ. Աջՠ՞՜ժ՜ձ 

ձղճսէզո: 

ը՝. 460՜՝ ԾԱ — [Բ՜ձ.] Զճջ ՞ջՠէձ զոժ կՠթ բ: 

Լթ. Զճջ զձմ ըրոՠռ՜ջ... 

ը՞. 460՝ ԾԲ — [Բ՜ձ.] Եջժ՜հձ հճսոճհ: Լթ. Ակբձ 

ձ՜ի՜յՠպտձ չ՜խ ՠս ՠջժ՜հձ... 

ը՟. 460՝—1՜ ԾԳ — [Բ՜ձ.] Կ՜ջթջձ տՠա իճո՜-

ձճսպ բ: Լթ. Ոջյբո յ՜ջզոյձ Եջզտճչզ... 

ըՠ. 461՜ ԾԴ — [Բ՜ձ.] Ես ՜մ՜ռ՜ս՜ռձ զ պ՜յ 

՜ջՠսճս: Լթ. Զզ ծ՜շ՜՞՜հդ ՜ջՠ՞՜ժձ բ... 

ըա. 461՜՝ ԾԵ — [Բ՜ձ.] Գ՜ս՜ա՜ձ զսջ: Լթ. Ս՜խ-

կճոձ զձլ ՞՜ս՜ա՜ձ զսջ չՠջ՜ժ՜ռճս... 

ըբ. 461՝ ԾԶ — [Բ՜ձ.] Դեճը ՜ջկ՜պ: Լթ. Եո ՠկ 

թ՜շձ, ճջ ՜ջկ՜պձ... 

ըգ. 461՝—2՜ ԾԹ — [Բ՜ձ.] Զ՝ձճսդՠ՜ձո մ՜վ: 

Լթ. Թբ պժ՜ջ բ ՠս ՟զսջ՜՞դՠէզ... 

ըդ. 462՜՝ Կ — [Բ՜ձ.] Ի ծղկ՜ջզպձ ՜շ՜ժբ 

ճսո՜...: Լթ. Ս՜ժ՜հձ կՠխ՜սճջզձ ՜ոբ... 

թ. 462՝—3՜ ԿԱ — [Բ՜ձ.] Իկճչո պ՜սխօտ: Լթ. 

Իկճչո ՝՜ձզստ... 

թ՜. 463՜ Կ՝ — [Բ՜ձ.] Ռՠպձզս: Լթ. Հ՜կօջբձ 

տ՜խռջ ՟ՠխճհ ՜ձճսձ բ... 

թ՝. 463՜՝ ԿԳ — [Բ՜ձ.] Ի հՠպձճջ՟ո իՠդ՜ձճո՜ռ: 

Լթ. Զճջ՟՜ձձ զ դզժճսձո ՟՜ջլճսռբջ... 

թ՞. 463՝  ԿԴ — [Բ՜ձ.] Աջ՟՜ջ՜ռ՜ջ չՠջզձ 

զկ՜ոպճսդզսձ: Լթ. Զպՠջճսձզ ՝՜ձձ հզղբ... 

թ՟. 463՝—4՜ ԿԵ — [Բ՜ձ.] Ապպզժՠռզո: Լթ. 

Ապպզժբ Եէէ՜՟՜հ բ... 

թՠ. 464՜ ԿԶ — [Բ՜ձ.] Եդբ ՠջն՜ձժ՜ոռզ ՜հձյզ-

ոզձ: Լթ. Հյ՜ջպ՜ոռզ ՜հձյզոզձ... 

թա. 464՜՝ ԿԷ — [Բ՜ձ.] Ես ՜ջ՟, հճհե ՜ջ՟՜ջ բ: 

Լթ. Թբ զ ՟՜պ՜ոպ՜ձ կպ՜ձբ... 

թբ. 464՝—5՜ ԿԹ — [Բ՜ձ.] Ն՜ըձճսկձ ՜ձզթզռձ: 

Լթ. Թբյբպ ա՜շ՜նզձձ ՜ձզթոձ ՝՜ջլՠջ... 

թգ. 465՜՝ Հ — [Բ՜ձ.] Աձ՜մ՜շճսդՠ՜ձ: Լթ. Ոջ 

դբյբպ կՠջլ՜սճջտ ՠձ... 

թդ. 465՝ ՀԲ — [Բ՜ձ.] Մՠջժ՜կ՜ջկզձ: Լթ. 

Զզձճսճջզձ յ՜ջպ բ աջ՜իզստ ոյ՜շ՜ազձՠէ... 

ժ. 465՝ ՀԳ — [Բ՜ձ.]  Յ՜մո ՝ՠջՠէճչ: Լթ. Ի կպ՜ռ 

՜մո ՝ՠջՠկ... 

ժ՜. 465՝ ՀԴ — [Բ՜ձ.]  Ահո յպճսխտ ՜սջիձճս-

դՠ՜ձ: Լթ. Քճ ոտ՜ձմՠէՠ՜ռ՟ յպճսխ ՜հո բ... 



 

ժ՝. 465՝—7՜ ՀԵ — [Բ՜ձ.]  Դ՜ջլՠ՜է ՜շ ձկզձ...: 

Լթ. Ոջյբո դբ չՠջոպզձ հ՜սՠէճս՜թ... 

ժ՞. 467՜ ՀԶ — [Բ՜ձ.]  Ըձ՟ վղճռ ըոպճսդՠ՜ձ: 

Լթ. Քճհ բ ՜հո, ճջ դբ վճսղո ըզոպ... 

ժ՟. 467՜ ՀԷ — [Բ՜ձ.]  Ասջ բ ՜սջիձ՜՝՜ձՠ՜է: Լթ. 

Մՠթզ ճսջ՝՜դճսձ մ՜ջմ՜ջ՜ձ՜ռ... 

ժՠ. 467՝ ՀԸ — [Բ՜ձ.]  Մզ ոճոժ ՠխզռզ: Լթ. Զզ 

չ՜ոձ զկճհ վջժճսդՠ՜ձ... 

ժա. 467՝—8՜ ՀԹ — [Բ՜ձ.] Զձձՠ՜ զձլ ՟՜ջլՠ՜է: 

Լթ. Զզ ՠջ՜ժձ պ՜ջ՜թՠ՜է բ... 

ժբ. 467՝ Ձ — [Բ՜ձ.] Աձժճըՠէզձ ոջ՝ճսդՠ՜ձռ: Լթ. 

Սջ՝ճսդզսձ ոջ՝ճռձ... 

ժգ. 467՝—8՜ ՁԱ — [Բ՜ձ.]  Յ՜հ՞զ ՜ղը՜ջիզո: 

Լթ. Թաՠձզ կզ բջ հ՜հ՞ճն ճսջՠկձ... 

ժդ.  468՜ ՁԲ — [Բ՜ձ.]  Գճջթՠռբջ ա՜ձ՜յ՜-

պճսկոձ: Լթ. Զոտ՜ձմՠէզոձ ՜ոբ... 

ի. 468՜՝ ՁԳ — [Բ՜ձ.]  Զ՜ս՜ձ՟ձ զկ ճմ յ՜իՠո-

ռզ: Լթ. Զվջժճսդՠ՜ձ ՜ս՜ձ՟ձ... 

ի՜. 468՝ ՁԴ — [Բ՜ձ.]  Յՠխ՜ձ՜ժզմ ՜ձջնճռ: Լթ. 

Զՠջ՜ա զ ՝՜ջզ վճըՠո... 

ի՝. 468՝ ՁԵ — [Բ՜ձ.]  Վ՜ոձ ազ ՜ջդձ՜ժ՜ձձ: Լթ. 

Աջդձճսդզսձ կՠտ տՠա... 

ի՞. 468՝—9՜ ՁԶ — [Բ՜ձ.]  Ըձ՟ ՜հոջ ի՜շ՜մ՜-

ձ՜ռ...: Լթ. Զճկձ թ՜ձջ... 

ի՟. 469՜ ՁԷ — [Բ՜ձ.]  Ի ՞էճսը ժ՜պ՜ջՠ՜է: Լթ. Ի 

չՠջնզձ ծ՜շբջ ՞ջճռո... 

իՠ. 469՜ ՁԸ — [Բ՜ձ.]  Զճջ ՜շՠ՜է ՠիՠխ զ 

ո[ժ]՜ս՜շ՜ժբ: Լթ. Ս՜կճսբէ չ՜ոձ Ս՜սճսխ՜ ՜ձ-

րջբձճսդՠ՜ձ... 

իա. 469՜՝ ՁԹ, Ղ — [Բ՜ձ.] Սյ՜շճսկձ չի՜պճս-

դՠ՜ձ: Լթ. Տ՜ջ՜ժճսոճսդՠ՜ձ ժջզռ, ՜շ՜տզձճսդՠ՜ձ 

ժ՜ջ՞՜սճջզմ... 

469՜ (զ ոպճջզձ էճսո՜ձռո) ՞ջմզռ «Ոջյբո դշմճսձտ 

եճխճչզձ ՜շ իճկ՜ռՠխոձ, ձճսձյբո զկ՜ոպճսդզսձտ` ՜շ 

ծղկ՜ջպճսդզսձո: Ղ՜ա՜ջճո հճջե՜կ հ՜ջՠ՜ս, Է (7) տ՜հէ 

տ՜հէՠ՜ռ, ՠս ՞ձ՜ռ ՜շ Քջզոպճո»: 

իբ.  469՝ ՂԱ — [Բ՜ձ.]  Պ՜պկճսդՠ՜կ՝ գխլ՜-

ժ՜ձ: Լթ. Ասՠպ՜ջ՜ձզձ ճջ ամ՜ջմ՜ջ՜ձ՜ռ ժզջոձ յ՜պ-

կբ...  

իգ. 469՝—70՝ ՂԲ — [Բ՜ձ.] Ի վ՜հպձ ՠջն՜ձզժ 

...: Լթ. Ահո բ ճմ ժճմբ աի՜ս՜պ՜ռՠ՜էո... 

իդ. 470՝—3՝ ՂԳ — [Բ՜ձ.] Ախօդտ դ՜ջքկ՜ձրջբձ 

չ՜ոձ ոջ՝՜էճհո ՠսխճհձ... [Բ՜ձ.] Ակբձ՜հձ հ՜կՠ-

ձ՜հձճսկ: Լթ. Ախ՜մ՜ձո ՜շձբ... 

լ. 473 ՂԵ (=ՂԴ) — [Բ՜ձ.] Ես ՜ջ՟, ադՠջճսդզսձ 

չջզյ՜ձ՜ռ: Լթ. Զզ ՜հո չՠջնզ ծ՜շձ բ... 

լ՜. 473՝ ՂԶ (= ՂԵ) — [Բ՜ձ.] Ըոպ իճէճչկ՜ձ գձ-

դ՜ռզռ: Լթ. Զզ ե՜կ՜ձ՜ժ կզղպ իճէճչզ ՠս հ՜շ՜ն ղ՜ջեզ 

...  

ԺԵ. 474՜—575՜ [Լճսթկճսձտ ՠս յ՜պծ՜շտ 

՞ջՠ՜ձռձ Փզէճձզ] 

Տՠո լՠշ. 437, 153՝—253՝. 1/474՜—96՜ (ոժ. ճսձզ. 

«Աձաՠխն բ Աոպճս՜թ, ճջ ՜ջ՜ջ...»): 2/496՜—504՝: 3/504՝—

10՜ (ոժ. ճսձզ «Գճչբ ա՜շ՜նզ ՜ջ՟՜ջ ճկձ...»): 4/523՜—67՝ 

(ոժ. ճսձզ. «Փզէճձ զկ՜ոպ՜ոբջ ՜ա՞՜ս Ղՠսպ՜ռզ...»): Ոսձզ. 

— 474՜ [Աշ՜ն՜՝՜ձճսդզսձ Փզէճձզ զկ՜ոպձճհ 

րջզձ՜յ՜իզ, լՠշ. 1919, 122՜] — Հ՜ջռ. Յճջե՜կ 

ժ՜պ՜ջՠռ՜ս Փզէճձ: Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Ի Պշճըճջճձ զ 

Պ՜պկճո զ ՞՜ի՜սճջ ... 

— 510՜—3՝ Պ՜պծ՜շ Յ՜խ՜՞ո Հՠոոՠ՜ռձ 

՞ջճռձ. Աս՞ձՠ՜ Բ՜ձ՟ Աոպճս՜թ — Հՠոոՠ՜հտձ դ՜ջ՞-

կ՜ձզձ իճ՞ՠսճջ ՝գեզղժ ...: [Բ՜ձ.] Հՠոոՠ՜ձ ո՜ժո: Լթ. 

Ոկ՜ձտ իՠաՠս՜ռձ ՜ոՠձ, ազ իՠատ բզձ... 

— 513՝—23՜ Պ՜պծ՜շ Ահէ՜՝՜ձճսդՠ՜ձ 

՞ջճռգձ Փզէճձզ. Աս՞ձՠ՜ Հճ՞զ Սճսջ՝ Աոպճս՜թ — 

Աջպ՜տձճռձ չ՜ջ՟՜յՠպտձ աՀզձ րջզձ՜ռձ ճսոճսռզմտձ 

թ՜խջ ՜շձՠէճչ ՜ոբզձ...: [Բ՜ձ.] Զ՜սջո ա՜հո զ չՠջ՜ 

՜ձ՟ ՞զջ ՜ո՜ռ: Լթ. Զճջ ՜ոպ րջ ՜ոբ... 

— 567՝—8՝ Պ՜պծ՜շ Փզէճձզ Յ՜խ՜՞ո Եէզո 

՞ջճռձ. Աս՞ձՠ՜ Սճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդզսձ — Գզջտո ՜հո 

տ՜ձ ա՜կՠձ՜հձ կ՜պՠ՜ձո...: [Բ՜ձ.] Իոժ ՜շ՜նզձ ՠս 

ոժզա՝ձ...: Լթ. Աշ՜նզձ ՠս ոժզա՝ձ կզ ՜ձճսձ բ... 

— 568՝—70՜ Փզէճձզ Յ՜խ՜՞ո ըձ՟ջՠէճհ ՠս էճսթ-

կ՜ձ  — [Բ՜ձ.] Ոջտ զ ՝ձճսդզսձ լՠշ՜ձջժՠձ: Լթ. Չբ 

յ՜ջպ էջ՝զէ ՠս զ ՝ձճսդՠձբ զջտ ի՜պ՜ձՠէ... 

— 570՜ Յ՜խ՜՞ո տ՜ի՜ձ՜հզռ — [Բ՜ձ.] Պ՜պզս 

տ՜ն՜ջճսդՠ՜ձռ: Լթ. Ք՜ն ՠս ՜ջզճսդՠ՜ձ ՜շ՜տզձճս-

դզսձ... 

— 570՜՝ Պ՜պծ՜շ ՞զձճհ — Չբ յ՜ջպ ՜ջ՝ՠ-

ձ՜է... 

— 570՝ Յ՜խ՜՞ո տ՜ի՜ձ՜հզռ — Հճսջտձ վՠո՜հձ 

բ: [Բ՜ձ.] Ես ՝՜ձզստ աճս՞ճսդզսձ ա՜հձ...: Լթ. Թբյբպ 

՝՜ձ՜ժ՜ձճսդՠ՜կ՝ձ կզ՜ոզձ... 

— 570՝—1՜ Յ՜խ՜՞ո ՝՜՞ձզձ — [Բ՜ձ.] Վ՜հՠէ-

մ՜յբո ժ՜ջթՠո: Լթ. Վ՜հՠէճսմ ՠս ՜ջե՜ձ՜յբո ՜հո... 

— 571՜—2՝ Վ՜ոձ պ՜ոձ ՝՜ձզռ — Ահո ճջզշ 

՞զջտ բ...: [Բ՜ձ.] Բ՜ջզ՜պՠ՜ռձ: Լթ. Բ՜ձո՜ջժճսձ բ, ճջ 

ձ՜ը՜ձլՠռ՜ս... 

— 572՝—3՜ Ոմ ղձ՜հռՠո — [Բ՜ձ.] Ես ճմ կզ՜հձ 

չ՜խչ՜խզռբ ...: Լթ. Կ՜ը՜ջ՟տ ՠս իկ՜հզմ հ՜շ՜ն՜-

ո՜ռՠ՜է էզձզձ... 

— 573՜՝ Աշ՜ձռ յ՜պջ՜ոպճսդՠ՜ձ զ Ս՜կ-

վոճձ — Մզձ, ճջ ՜ձժ՜ջ՞ բ զ ոժո՜ձՠէ...: [Բ՜ձ.] Ե՟՜տ 

՝՜ձզստ: Լթ. Ոխճտ ՝՜ձզստ... 

— 573՝—4՜ Յ՜խ՜՞ո Յճսձ՜ձճս — [Բ՜ձ.] Ահձճ-

ռզժ ճջ ակ՜ջ՞՜ջբո գձդՠշձճսձ: Լթ. Մ՜ջ՟զժ, ճջ ժ՜ջ-

՟՜ձ ակ՜ջ՞՜ջբոձ... 



 

— 574՜՝ Փզէճձզ. Աոպճս՜թ կՠջ իճսջ թ՜ըզմ — 

[Բ՜ձ.] ԶԱոպճս՜թ զ ՝՜ջՠ՞ճջթճսդՠ՜ձ իճսջ թ՜ըճխ...: 

Լթ. Ահո ծ՜շ ճմ բ գոպ ժ՜ջ՞զ... 

— 574՝ Ի ձ՜ը՜ըձ՜կճսդՠ՜ձ ՞ջճռ — [Բ՜ձ.] 

Ք՜ձազ ՝՜աճսկ ՠս ճջ զ չՠջ զ չՠջճհպ՜թզ: Լթ. Ոջ 

՜ձժ՜պ՜ջտձ ՠձ... 

— 574՝ Յՠջՠսՠռ՜ձ ՞ջճռձ— Հՠջ՜ժէբո ՜ա՞՜ս ՠ՝-

ջ՜հՠռզ բջ...: [Բ՜ձ.] Ես բ ո՜ ՜հոյզոզ զկձ հզկ՜ոպճս-

դՠձբ...: Լթ. Ոջյբո հզկ՜ոպճսդՠձբձ զկ՜ոպճսձձ էզձզ... 

— 574՝—5՜ Ի Բձճսդՠ՜ձ ՞ջճռձ Յ՜խ՜՞ո ՜ձլզձ 

— [Բ՜ձ.] Գջՠդբ ՜ձկզ՜՝՜ձ բ իձճռձ: Լթ. Հզձ ժճմբ 

ա՜ջպ՜տձճռձ ՞զպճսձո... 

— 575՜ Ահէ ճսոպբտ — [Բ՜ձ.] Յ՜ջզռՠձ զ լ՜հձ 

ի՜ձճսձ: [Լթ]. Հ՜ս վճտջբ տ՜ձ ա՜հէ ժՠձ՟՜ձզոձ ...  

ԺԶ. 575՝—8՝  Հ՜ջռկճսձտ ի՜կ՜շրպ Վ՜ձ՜ժ՜ձ 

չ՜ջ՟՜յՠպզ — Հ՜ջռ. Եո ՠկ Աոպճս՜թ Ա՝ջ՜ի՜կճս ... 

Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Ա՝ջ՜ի՜կ չ՜ջ՟՜յՠպՠռ՜ս հԱջ՜ջ՜-

թճռո... 

ԺԷ. 579՜՝ [Յճի՜ձձճս տ՜ի՜ձ՜հզ ՜ջ՜ջՠ՜է 

ա՜ձգզսձ՜սճջ դզսո՟ զ վճը՜՝ՠջճսդՠձբ ՠջժջ՜մ՜-

վ՜ժ՜ձ լՠսճռ] (ըճջ՜՞զջգ` ՝ձ՜՞ջզռ) — Եռան-

գիւնոյն ՜ջկ՜պձ կզձ կզձ ՜ծբ... Ես Քջզոպճոզ 

Աոպճսթճհ կՠխ՜հ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձ: 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

43՜ Ոչ ճսոճսկձ՜ոբջտ ՠս ՝՜ձզ ոյ՜ո՜սճջտ, 

հճջե՜կ ճջ ՜ղըճւհե կպրտ չՠջթ՜ձզտ ա՜հո ՜կՠձճսձ՜ժ 

ըղպՠկ՜ջ՜ձո` աԼճսթկճսձտո Նջ՝զռ ՠս Աջպ՜տզձ ՞ջճռ 

իկպ՜ձ՜տ ՠս օ՞պզտ, հզղՠռբտ զ Քջզոպճո Յզոճսո` ապբջ 

Բ՜ջոՠխ աՠջզռո ՠջ՜ձՠ՜է կՠթ ջ՜՝ճսձ՜յՠպձ ՠս 

աի՜հջձ զսջ` ապբջ Նՠջոբոձ  ակ՜հջձ` աՄՠիջղբձ ՠս աՠխ-

՝՜ջտձ` աՄճսջ՜պձ, ապբջ Հ՜հջ՜յՠպձ, աՄճչոբոձ ՠս 

աՍջ՜յզճձձ ՠս ատճհջձ` աԱէէ՜կձ ՠս աՠխ՝օջճջ՟զձ` 

ապբջ Յճի՜ձբո ձճջգձթ՜հ տ՜ի՜ձ՜հձ. ՜կբձ: Դ՜ջլՠ՜է, 

ժջժզձ ՜ձ՞՜կ, հզղՠռբտ` ապբջ Բ՜ջոՠխ աՠջզռո 

ՠջ՜ձՠ՜է կՠթ  ջ՜՝ճսձ՜յՠպձ, ճջ ՠպ զ հ՜ջ՟՜ջ չ՜ո-

պ՜ժճռ զսջճռ զձմո ՝՜աճսկ ա՞զջտո ա՜հո ՠպ ՞՜-

խ՜վ՜ջՠ՜է ՠշ՜վ՜վ՜ք ոզջճչ ՠս հօե՜ջ ժ՜կօտ 

՜ձնզձն հզղ՜պ՜ժ զսջձ ՠս զսջ  իճ՞ՠսճջ ՠջժ՜ձռ 

թձըձ՟ճռ, ճջտ ՜շ ճպո ՝՜ակՠջն՜ձժզձ զ ձՠջժջդճսդզսձ 

ՠս ձճռ՜ ճջտ ՠձ ՜շՠ՜է իջ՜կ՜ձ զղը՜ձճսդՠ՜ձ ճսոճս-

ռ՜ձՠէճհ ՜հէՠս ճջճռ ճջտ գձդՠշձճսձ ոջպզ կպօտ. ՜կբձ: 

48՜ Կջժզձ ՜ձ՞՜կ եպՠէճչ ի՜հռՠկտ այ՜պ՜-

իճխտ՟ ՜հոկ ՜ձճսղ՜իճպ, ըճսշձՠջ՜կ, ՝՜ակՠջ՜ձ՞, 

թ՜խժ՜սբպ, իճ՞զ՜ա՜ջ՟ կ՜պՠձզո, ճջ գձդՠշձճստ 

՜ձհ՜՞ ՝՜խլ՜ձրտ կպ՜շ՜ժ՜ձ չՠջթ՜ձճսդՠ՜կ՝, հզղՠ-

ռբտ ՜շ՜նզ աՠձկ՜ձ ՜ձկ՜ի Գ՜շզձձ Աոպճսթճհ, աէճս-

ո՜պճսձ ի՜հժ՜ժ՜ձ պճիկզո` ապբջ Բ՜ջոՠխ ՝՜ա-

կ՜ի՜ձծ՜ջ, ա՜ձի՜խդ յւՠպզժճոձ, ճջ բ հՠջժջբձ 

Գ՜ս՜շ՜հ ՠս զ ոճսջ՝ ՜դճշճհձ Բ՜ջ՟ճսխզկբճոզ, ճջ զ 

հԱխ՝՜ժ ձ՜ի՜ձ՞զ, կ՜ջկձ՜սճջ թձրխզստձ ՜հէՠս 

աիճ՞ՠսճջ ճջ՟զոձ` ա՜ղ՜ժՠջպՠ՜է կ՜ձժճսձոձ, ձ՜ը՚ 

ապբջ Հ՜հջ՜յՠպձ, ճջ պ՜ջ՜ե՜կ կ՜իճս՜կ՝ վճըՠ-

ռ՜ս հՠջժզջձ ժՠձ՟՜ձՠ՜ռ զ ժ՜հ՜ձո ՜ձ՟ջ՜ձժ՜ռ ՠս 

ՠդճխ ակՠա ոճս՞ ՜ձկըզդ՜ջ: Ես ապբջ Յճչոբվ 

՝՜ակ՜ի՜ձծ՜ջ իշՠպճջզձ ՠս ապբջ Կզջ՜ժճո Աջ՜մ՜-

՟ՠռզձ ՠս ապբջ Աձ՜ձզ՜ Ն՜ը՜չժ՜հՠռզձ ՠս ապբջ 

Նՠջոբո աՠխ՝րջճջ՟զ ի՜ձ՞ճսռՠ՜է Հ՜հջ՜յՠպ չ՜ջ՟՜-

յՠպզ ՠս աՅճի՜ձ պջճսյ Բ՜խզղՠռզձ էճս՜ռճխ ձճռզձ 

ճպզ, ՜հէՠս ճջտ պ՜ժ՜սզձ ՟ՠշՠսո ՠձ զ իջ՜ի՜ձ՞ո 

չ՜ջեկ՜ձ` պբջ Յճչ՜ձբո ժճջճչ՜կզպձ ՠս ապբջ Մ՜պ-

դբճո Աձդ՜վռզ` ՠխ՝ճջճջ՟զ Յճչ՜ձձբո Սըո՜ ժ՜-

դճխզժճոզձ. ՜կբձ, ՠխզռզ, ՠխզռզ: 

222՜ Եսո ՜շ՜սՠէ ոպ՜ռճխզ ոճսջ՝ ՞ջճռո՚ պբջ 

Բ՜ջոՠխ տ՜ն ՠս ՜ջզ չ՜ջ՟՜յՠպզձ ՠս թձօխ՜ռ ձճջզձ, 

ՠսո ՜շ՜սՠէ ՞թրխզո ՠս թձօխ՜ռձ զկճռ ՠս ՠխ՝րջձ զկճհ՚ 

Վ՜ջ՟՜ձզոզձ, ճջ ՝՜աճսկ ՜ղը՜պՠռ՜ս զ ժճժՠէ 

դխդզո. ՜կբձ: 

328՜ Զ՞թճխ բնզո` Սպՠվ՜ձճո ՞ՠջզո, հզղՠռբտ զ 

Քջզոպճո: 

334՝ (Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո) Տբջ ազո հզղՠ՜ ակՠ-

խ՜սճջ ՞թճխո ՠս զձլ դճխճսդզսձ ՜ջ՜հ: 

342՜ Տբջ Աոպճս՜թ Յզոճսո Քջզոպճո կ՜ջ՟՜-

ոզջճսդՠ՜կ՝ տճ ՠս ձ՜ը՜ըձ՜կճսդՠ՜կ՝ ճխճջկՠ՜ 

ոպ՜ռճխզ պ՜շզո` պբջ Բ՜ջոՠխ տ՜ն ՠս ՜ջզ ջ՜՝ճսձզ 

չ՜ջ՟՜յՠպզձ, ճջ հ՜հոկ ՜կզ վճըՠռ՜ս ՜շ Քջզոպճո, 

դվզձ ՌԿԴ (1615). ՠս ՞թճխզո Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜-

ռբտ ՠս Աոպճս՜թ լՠա ճխճջկզ. ՜կբձ: 

357՝ Ոխճջկՠ՜ զձլ ՝՜ակ՜կՠխ ՠս պ՜շ՜յՠ՜է 

ոպ՜ռճխզ ոճսջ՝ ՞ջճռո` Բ՜ջոՠխ տ՜ն ՠս ՜ջզ չ՜ջ՟՜-

յՠպզձ ՠս վթճսձ ՞ջմզո` ոճսպ՜ձճսձ Վ՜ջ՟՜ձ տ՜ի՜-

ձ՜հզ Հզա՜ձռճհ ՠս թձօխ՜ռ զկճռ` Ակզջ՜խզձ ՠս Խ՜ձ-

որէդ՜ձզձ ՠս ՜կՠձ՜հձ  կՠջլ՜սճջռո ՠս ճջ ՜ոբ. աՏբջ 

ճխճջկզձ. ՜կբձ, ՠխզռզ, ՠխզռզ: 

410՜ Զ՜կՠձ՜հձ ոճսջ՝ ի՜ջտո ՠս անճժտ ժջրձ՜սճ-

ջ՜ռ ՠս աոճսջ՝ ի՜հջձ Ես՜՞ջզճո ՝՜ջՠըրո ՜շ տՠա 

ճսձզկ, ճխճջկՠ՜ Քջզոպճո Աոպճս՜թ ՝՜ակ՜կՠխ ՞ջմզո` 

Վ՜ջ՟՜ձզձ ՠս թձրխ՜ռ զկճռ ՠս ճջճռ. աԱկբձձ ՜ոբ, Աո-

պճս՜թ զսջձ ճխճջկՠոռզ հզսջ կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էոպՠ՜ձ. 

՜կբձ: Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ զ Քջզոպճո աոպ՜ռճխ ոճսջ՝ 

՞ջճռո՚ ապբջ Բ՜ջոՠխ տ՜ն ՠս ՜ջզ ջ՜՝ճսձ՜յՠպձ ճջ 

հ՜հոկ ՜կզ վճըՠռ՜ս ՜շ հճհոձ ՜կՠձՠռճսձ, զ չ՜հՠէճսկձ 

պբջ Յճի՜ձբո տ՜ն ՠս ՜ջզ չ՜ջ՟՜յՠպզձ. ՜կբձ: 

473՝ Ոխճջՙկՠ՜ զձլ ՜ձ՜ջե՜ձ ՠս ՝՜ակ՜կՠխ ՞ջմզ 

ՠս ոպ՜ռճխ իճ՞ՠժՠռզմ պ՜շզո՚ պբջ Բ՜ջոՠխ տ՜ն ՠս 

՜ջզ ջ՜՝ճսձ՜յՠպզձ, ճջ հ՜հոկ ՜կզ վճըՠռ՜ս ՜շ 

Քջզոպճո Աոպճս՜թձ: Ի դչզձ ՌԿԵ (1616) ՜կզձ ՠս 

թըձօխ՜ռ ձճջզձ ՠս ՜կՠձ՜հձ կՠջլ՜սճջ՜ռձ զ չ՜հՠ-

էճսկձ իճ՞ճհճջ՟ճհձ զսջճհ՚ պբջ Յճի՜ձձբո չ՜ջ՟՜-

յՠպզձ ՠս ՜հէճռձ ՜կՠձռճսձ: Ես ճջ ՜ոբ. աՏբջ ճխճջկզձ, 



 

Աոպճս՜թ ՞դ՜հ զ հզսջ իճ՞զձ. ՜կբձ: Հ՜հջ կՠջ ճջ 

հՠջժզձո: 

575՜ Փ՜ՙշտ..., աճջ պՠոՠ՜է ա՜ձ՜շզժ կՠթճս-

դզսձո ՠս ավ՜ջդ՜կ ՞՜ձլո իճ՞ՠսճջ, աճջ ՜կ՝՜ջՠ՜է 

ճսձզ հզձտՠ՜ձ աԼճսթկճսձտ Նջ՝զռ ՠս Աջպ՜տզձ ՞ջճռ 

ի՜կ՜ձ՞՜կ՜հձ ռ՜ձժ՜ռճխ ՠխՠ՜է ՠջզռո ՠջ՜ձՠ՜է ՠս 

կՠթ իշՠպճջձ՚ կՠթ Բ՜ջոՠխ ջ՜՝ճսձ՜յՠպձ ՠս յ՜հթ՜շ 

տ՜ջճաձ ի՜ձճսջռ Հ՜հժ՜աՠ՜ձ պճիկզո ՠս ՠպ 

ՠշ՜վ՜վ՜ք ոզջճչ ՞թ՜՞ջՠ՜է աո՜ հզղ՜պ՜ժ զսջձ ՠս 

զսջ իճ՞ՠս[ճջ] թձըձ՟ճռձ ՝՜ձզ ոյ՜ո՜սճջ՜ռձ: Բ՜հռ 

ազ պ՜ժ՜սզձ մՠս ՠսո բջ ՠխՠ՜է աջ՜ս ՜ոպվ՜թ՜հզձ 

պ՜շզո, ՠխՠս աջ՜ս ժՠձ՜ռ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ չ՜ջե՜-

յՠպզո` կՠթզձ Բ՜ջոՠխզ, զ Բ՜խբղ տ՜խ՜տզ, զ Սճսջ՝ 

կՠձ՜ոպ՜ձո, ճջ Ակզջ՟րէճս չ՜ձտ չՠջ՜լ՜հձզ: Զճջ ՠս 

զձտս կՠթ Բ՜ջոՠխո չՠջոպզձ զ իզկ՜ձբ ձճջ ձճջճ՞ՠ՜ռ 

ապ՜ծ՜ջ Սճսջ՝ Աոպճսթ՜թզձ ՠս աՍջ՝ճհձ Յճչի՜ձձճս 

Մժջպմզձ ՠս աՍջ՝ճհձ Սպՠվ՜ձձճոզ Ն՜ը՜չժ՜հզձ բ 

զձտձ ՠ՟ՠ՜է ժ՜ ՜շ ՟ջ՜ձ ոճսջ՝ պ՜ծ՜ջ՜ռո: Ես 

՞զպՠէզ բ, ազ կզձմ զ ԻԷ (27) պՠպջձ, ճջ ՞ջՠռ՜ս ՟ՠշՠսո 

ժՠձ՟՜ձզ բջ ՠս ՜ձպզ կզձմ զ հ՜ս՜ջպձ ՠո հՠպձՠ՜է 

պջճսյ թ՜շ՜հո` Յճի՜ձ ՝՜ձզ ոյ՜ո՜սճջո ՜ղ՜ժՠջպ 

ՠս թ՜շ՜ ոկզձ, ՠպճս հ՜ս՜ջպ ՜թՠէ ա՞՜ձլո ՜ոպվ՜-

թ՜հզձ: Աջ՟, ՠխՠս աջ՜ս ՞ջմճսդՠ՜ձ ոճջզձ զ դվ՜ժ՜ձզո 

Հ՜հճռ Ռ ճս ԿԶ (1617) լՠշ՜կ՝ պբջ Վ՜ջ՟՜ձ 

տ՜ի՜ձ՜հզ Հզա՜ձռճհ: Աջ՟, ճջտ ՜ս՞պզտ զ ոկ՜ձբ գձ-

դՠշձէճչ ժ՜կ ՞՜խ՜վ՜ջՠէճչ ՠս պՠո՜ձՠէճչ, հզղՠոնզտ 

զ կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խօդո լՠջ աչՠջճյ՜ո՜ռՠ՜է` կՠթ 

Բ՜ջոՠխ ջ՜՝ճսձ՜յՠպձ ձ՜ՠս` աձճս՜ոպ Յճի՜ձո, ՠս 

՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ զ Քջզոպճոբ. ՜կբձ. ՠս ակՠխ՜յ՜ջպ 

Գջզ՞ճջզոո, ճջ ա՞զջտո ժ՜ակՠռզ, չ՜ՙհ կՠխ՜սճջզո: 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ` 354՜ (Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո)  Ահո, ՜հո: 

 

 

1481 
Ա Գ Ա Թ Ա Ն Գ Ե Ղ Ո Ս   

Պ Ա Տ Մ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  Հ Ա Յ Ո Ց  
Աժձՠջ ՉԺ — 1261               

ԳՐԻՉ` Դ՜սզդ Բնձՠռզ: ՍՏԱՑՈՂ` Սզկՠսճձ, Հ՜հջ՜յՠպ: 
ԹԵՐԹ՚ 369. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—2՜, 150՜՝, 235՜՝, 368՜՝: 

ՊՐԱԿ՚ Ա—ԼԲ×12 (Ա 6, ԼԲ 3): ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 29×21: 
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձ: ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջ: ՏՈՂ՚ 22փ ԿԱԶՄ՚ ոՠս ժ՜ղզ, 
կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժպ՜ս: 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ` 9՜, 88՜, 
261՝, 326՜: Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ` ՝ճսո՜ժ՜ձ: Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ 
ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ: 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջ, դՠջդՠջգ չձ՜ոճս՜թ, 
3—325` ը՜շձճս՜թ ՠս Տբջ Մժջպմՠ՜ձզ ժճխկզռ կ՜պզպճչ 
ծղպճս՜թ (2՝. պՠո ձ՜ՠս` պյ. «Ա՞՜դ՜ձ՞ՠխՠ՜հ Պ՜պկճսդզսձ», 
1909, բն ԻԹ–ԼԴ): Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ տ՜հտ՜հճս՜թ: 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 3՜—325՜ [Ա՞՜դ՜ձ՞ՠխՠ՜հ Պ՜պկճսդզսձ 

Հ՜հճռ]  

Տՠո լՠշ. 1458, 2՜—183՜. Յշն՝./4՜՝, 3՜—9՜ (ոժ. 

դ՜վճս՜թ «///աՠէ ՠս բն պ՜ջճս՝ՠջ ՜ձ՟՜՟՜ջձ ո՜ի՜ձ՜ռ»): 

1/9՜—87՝: 2/88՜—94՝, 131՜—4՝, 93՜—130՝, 95՜—8՝, 

135՜—42՝, 156՜—7՝, 146՜—9՝ («... ՜ի՜ս՜ոզժ չ՜ջլ 

ի՜պճսռկ՜ձ ///» (1 դՠջդ գձժ՜թ.) 151՜ «հ՜ձ՜յ՜պզ, ՠս 

՜ոբ. Աի՜ ՜ոպճս՜թ կՠջ...»). 151՜—5՝, 144՜—5՝, 158՜—

234՝ («... տ՜ձազ ՜կՠձ՜հձ ՝ճսո՜՝ՠջտ պՠջՠս ///» (1 դՠջդ 

գձժ՜թ) 236՜ «/// կ՜ձճսդզսձ ՝ՠջբ, ՠս աի՜ձ՟ՠջլՠէճռձ 

՜ժձ՜ջժբ...»), 236՜—61՝: 3/261՝—325՜: 

Տՠո պյ. 1909, b: 

Բ. 326՜—65՝ Եջ՜ձՠէճհձ Յճչի՜ձձճս 

Ոոժե՝ՠջ՜ձզ Կոոպ՜ձ՟ձճսյ՜սէոզ ՠյզոժճյճո՜յՠ-

պզ ՜ո՜ռՠ՜է Վ՜ոձ չ՜ջճսռ ՠս ձ՜ի՜պ՜ժճսդՠ՜ձ 
ոջ՝ճհձ Գջզ՞ճջզ Հ՜հճռ Մՠթ՜ռ Լճսո՜սճջմզ զ 
Կճժզոճձ Հ՜հճռ կզձմ հ՜տոճջո բջ, զ ըձ՟ջճհ ի՜հ՜ազձ 
ճսջճսկձ ՠյզոժճյճոզ ՠս չ՜ջ՟՜յՠպզ ի՜կ՜ա՞ճհ 
ձճջզձ Դՠճոժճջճո ՜ձճսձ ժճմՠռՠէճհ ՠս ՜հէ ՠսո 
հճքձ՜ըճսկ՝ ՝՜ակճսդՠ՜ձ ճջտ եճխճչՠ՜է բզձ հ՜սճսջ 

հզղ՜պ՜ժզ կՠթ՜պ՜սձզ ձճջճսձ ոճսջ՝ Լճսո՜սճջմզ 
Աջՠսՠէՠ՜ձ ՜ղը՜ջիզձ — Հջ՜ղ՜էզ բ կՠա պ՜սձո 

՜հո՜սջ ՠս յ՜հթ՜շ՜՞ճհձ ... զ ՝՜ձո՜ջժճս դղձ՜կճհձ 

վճջլՠռ՜ջ: Ըձ՟ Քջզոպճոզ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ, պՠո 

լՠշ. 993, 379՝—88՝): 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

47՜ Տբջ Յզոճսո ճխճջկՠոռզ` Վ՜իջ՜կ 

կզ՜հձ՜ժՠռզ, ճջ ազկ մճսը՜հձ ժճըՠէ ՠջՠպ: 

48՜ Ոչ ի՜կ՜՞ճսկ՜ջ ՟՜ոտ ոջ՝՜ա՜ձզռ, հճջե՜կ 

գձդՠշձճհտ ժ՜կ էոբտ, հզղՠռբտ զ Քջզոպճո աճջ՟ճջզմ 

՞ճջթճհո՚ աՀ՜հջ՜յՠպձ ՠս աՍզկՠսճձ վ՜ժ՜ժ՜է ՠս 

ա՜ձկ՜տճսջ ՞թճխո, դբ ՜ջե՜ձզ ՜շձբտ հզղ՜պ՜ժզ 

չ՜ոձ ոզջճհձ Քջզոպճոզ, ազ ՠս ՟ճստ հզղՠոնզտ հԱո-

պճսթճհ կՠջկբ: 

247՜ Զ՜կՠձ՜կՠխո ՠս ա՝՜ակ՜մ՜ջո, ա՜ձ՜ջե՜ձո 

հճտճսձռ՚ ա՞ջզմո Դ՜սզդ, հզղՠէ ՜խ՜մՠկ ՜շ՜նզ ոճսջ՝ 

պ՜շզո ՜ոպճս՜թ՜յ՜պճսկ ՠս աթձճխոձ կՠջ ՠս 

ա՜կՠձ՜հձ ՠխ՝՜հջճսդզսձո, ձ՜ՠս՚ աՆՠջոբո աիճ՞ՠսճջ 

ՠխ՝՜հջ ՠս ճջտ հզղբտ, հզղՠ՜է էզնզտ զ Քջզոպճոբ. ՜կբձ: 



 

325՜ Ոխճջկճսդՠ՜կ՝ձ Աոպճսթճհ ոժո՜հ զ 

հ՜կոՠ՜ձձ ՟էժպՠկ՝ՠջ ԺԵ (15) ՠս ղձճջի՜ստ Սճսջ՝ 

Հճ՞ճհձ ժ՜պ՜ջՠռզ զ կ՜ջպ Լ (30), ճջ ի՜ոճսռՠջ ակՠա զ 

՞զթ չՠջնզ ՜հոկ ձ՜կ՜ժզ Սճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդզսձ, տՠա 

վ՜շտ հՠջժձ՜սճջ՜ռ ՠս հՠջժջ՜սճջ՜ռ ՠս զ ի՜կ՜հձ 

ՠխՠէճռո: 

325՝ Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս ՞զջո զ դվզո Հ՜հճռ ՉԺ 

(1261): 

— /// Իոժ հՠպ ՝՜աճսկ ե՜կ՜ձ՜ժ՜ռ թ՜՞ՠ՜ռ էճհո 

՜ոպճս՜թ՞զպճսդՠ՜ձ զ ը՜ս՜ջ կՠխ՜ստ հ՜ղը՜իձ 

Հ՜հ՜ոպ՜ձՠ՜հռ, աճջ ՠս զձտձ զոժ Տբջ կՠջ ՜ո՜ռ. Ոմ 

ՠձ ժ՜կտ Հ՜սջ զկճհ, դբ ժճջզռբ զ վճտջժ՜ձռո հ՜հո-

ռ՜ձբ: Ն՜ՠս ՞դ՜ռՠ՜է վճը՜ձ՜ժ ՜շ՜տՠէճռձ ՜շ՜տե 

աճկձ ոճսջ՝ աԳջզ՞ճջզճո ՜ոՠկ, ա՝՜ակ՜մ՜ջմ՜ջձ, 

աըոպ՜կ՝ՠջճխձ, աը՜ջ՜աձ՜ա՞ՠռձ, ատջզոպճո՜ոբջձ, 

աի՜կ՝ՠջ՜պ՜ջձ, ազղը՜ձ՜ժզռձ Պՠպջճոզ ՠս Պ՜սխճոզ 

ոճսջ՝ ՜շ՜տՠէճռձ: 

Չ՜ջմ՜ջՠ՜է պ՜ոձ ա՜ձ՜ա՜ձ պ՜ձն՜ձ՜ստ, ճջ ՠս 

ա՜հո ձ՜կ՜ժո ղ՜ջ՜՞ջՠ՜ռ կՠթ[՜ի՜ձծ՜ջ] տ՜ջպճս-

խ[՜ջձ Ա՞՜]՟՜ձ՞ՠխճո [զ ոժա՝՜ձբ] կզձմՠս 

ռժ՜պ՜[ջճսկձ]: 

Յ՜հո զոժ /// դ՜ջ ՠխ՜է զ ՝՜ակ՜ղ՜ի կՠթ՜՞զձ 

ա՜ձլճսռո ոճսջ՝ ՠխ՝՜ջռ կՠթ ՠս իշմ՜ժ՜սճջ ՜ձ՜-

յ՜պզո Աժձՠջ ժճմՠռՠ՜է, ազ ճսձՠէճչ ՜հէ ՞զջո 

՟եճս՜ջգձդՠշձՠէզ, ազ ճմ ՜ըճջեբզձ գձդՠշձճսէ զ 

ե՜կ՜պՠխ ժ՜կ զ ոՠխ՜ձ ի՜կ՜ջլ՜ժ՜յբո: 

Իոժ ժ՜կ՜ժզռ ՠխՠ՜է ՜շ՜նձճջ՟տ ճսըպզո 

վճըՠ՜է աո՜ հ՜հէ ՞զջ, ճջճչ ՠս զկ հ՜ձլձ ՜շՠ՜է 

աիջ՜կ՜ՠ՜էո զ յ՜պճս՜ժ՜ձ ի՜ջռ ՠս ՠխ՝՜ջռո ՞ջՠէ 

աո՜:// 

(366՝) [Շձճջի]՜ստ ՜կՠձ՜/// ժ՜պ՜ջՠ/// ժ՜ջճ-

խճսդՠ՜ձ /// ճմ ՠդբ ՞զպՠզ ա՜ջճսՠոպ ՞ջմճսդՠ՜ձ 

հ՜ձ՟՞ձՠռ՜տ զ ՞ճջթո. ՜հէ գոպ հճսոճհ կՠջ, ճջ զ ոճսջ՝ 

հճսըպո, ՠս գոպ իջ՜կ՜ձզ յ՜պճս՜ժ՜ձ ՠխ՝՜ջռո, 

ճջյբո ՠս ՞ջՠ՜է բ, դբ. Կՠ՜ձտ բ էոճխճսդզսձ: 

Ես ՜ջ՟, ՜խ՜մՠկ ՠս կ՜խդՠկ ալՠա ճչ ՜կՠձ՜-

կ՜տճսջ ՠս իճ՞զ՜յ՜հթ՜շ ոճսջ՝ ՟՜ոտ տ՜ի՜ձ՜զռ ՠս 

կզ՜հձ՜ժՠռ՜ռ, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ՜հոկ պ՜շզ ժ՜կ 

գձդՠջռկ՜կ՝ ժ՜կ ՞՜խ՜վ՜ջ ՜շձէճչ. հզղՠէ ՜շ 

Քջզոպճո այ՜պճս՜ժ՜ձ ի՜հջձ՚ աԳջզ՞ճջ կ՜տջ՜ժջրձ 

տ՜ի՜ձ՜հ ՠս ապբջ Բ՜ջոՠխ ՠս աՎ՜ջ՟՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպ, 

ոտ՜ձմՠէզ չ՜ջճստ վ՜հէՠ՜է զ կբն ՠժՠխՠռճհ ՠս 

ավ՜ժ՜ժ՜է Սզկՠսճձ ՠս աՀ՜հջ՜յՠպ ՜կՠձ՜հձզ ոջ՝՜-

ոբջ ՠս ՜ոպճս՜թ՜ի՜ծճհտ, ձ՜ՠս աիճ՞ՠսճջ ՠխ՝՜հջո զկ` 

աՆՠջոբո ՠս Յճի՜ձբո հճհե յզպ՜ձզ ՠս ՜սկպ՜ժ՜ջ զ 

՞ճջթո ՝՜ջզո ՠս ա՜հէ ՜կՠձ՜հձ ՠխ՝՜հջճսդզսձո, ճջ ճմ 

բջ ժ՜ջ կզ գոպ կզճնբ ՜ձճս՜ձՠէ: Ախ՜մՠկ հզղՠէ զ 

աԹճջճո կզ՜ժՠ՜ռ ՠս աԳջզ՞ճջ, ճջ ՜ղը՜պՠռ՜ձ զ ժճժ 

դխդզո, ձ՜ՠս ապձպՠո ՠս ակ՜ջկյ՜ձ ՠս աի՜ռյ՜ձ ՠս 

ավշկյ՜ձ ՠս ա՜կՠձ՜հձ ՜ղը՜պճխո ՜շ Քջզոպճո 

հզղՠէ. աոճսջ՝ թՠջճսձզտ՚ աՍ՜ջ՞զո ՠս աԿ՜ջ՜յՠպձ 

՜խ՜մբկ: // 

(267a) Ցճսռզռ ՠս լՠա, ոզջՠէզտ վճտջ զ ղ՜պբ, 

ադղճս՜շճսդզսձ զկճհ ժպ՜ջճսդՠ՜ձո, ճջ պջճսյ ՠս 

՜ձ՜ջ՞ ՠս ՜ձյզպ՜ձ հ՜կՠձ՜հձ ՞ճջթո, ազ մՠկ 

ոպ՜ռՠ՜է ՞ճջթ ՝՜ջզ, ՜հէ ա՜կՠձ՜հձ ըճպճջ ՠս մ՜ջ ՠս 

՜ձղ՜ի: 

Է ՠս զձլ յ՜պկՠէ, ազ ՞ճէճչ զկ զ ձ՜ի՜ձ՞բձ 

հԱջՠսՠէզռ, հԱհջ՜ջ՜պՠ՜ձ ՞՜ս՜շբձ, զ ՟խՠ՜ժբձ 

Բնձճհ, զկ ըճռՠ՜է մ՜ջ չզջ՜ստ իճ՞ճչո ա՜ձ՜ա՜ձ 

կՠխ՜ստ. ՜յ՜ ՜հձճսիՠպՠս ճջյբո ամ՜ջ չզջ՜ստ 

ի՜ջՠ՜է կ՜ջ՟` զ ըձ՟զջ ՠխՠ՜է ՝եղժզ ՠս ճմ ճսջՠտ 

՞պՠ՜է, ՜հէ կզ՜հձ ՟բկ ՠ՟ՠ՜է ՞ձ՜է զ ոճսջ՝ տ՜խ՜տձ 

Եջճսո՜խբկ ՠս զ Հշճկ` զ յ՜պժՠջձ ՜ձլՠշ՜՞ճջթ [ՠս 

Սճսջ՝ Պՠպջճո] ՠս Պ՜սխճո, ձ՜ՠս հԱոպճս՜թ՜թզձ, ճջ 

զ թ՜՞ո պզՠաՠջ՜ռ ՠս զ Սճսջ՝ ՜շ՜տՠ՜էտձ Յ՜ժճ՝: 

Ք՜ձազ ճմ ՠդբ չ՜ոձ յ՜ձթ՜ձ՜ռ ՞ջՠկ ա՜հո, ՜հէ 

չ՜ոձ կՠթ կՠխ՜ռ զկճռ, ճջ ՜ձիճսձ բ ՠս ՜ձմ՜վ բ: 

Իոժ ՟՜ջլՠ՜է աի՜կ՝՜ս ՝՜ջՠ՜ռ ՠս ոճսջ՝ ժջ՜սձտ 

ՠս ժ՜ձճձտ ՜հոկ կՠձ՜ոպ՜ձզո, հճհե ռ՜ձժ՜ռ՜հ, ՠս 

ՠժՠ՜է զկ հճսոճչ կՠթ՜ս ՠս ՜ղը՜պճսդՠ՜կ՝ հճհե ՠս 

պճս՜հ[պ՜ձ՜ստ]: 

Տՠոՠ՜է ազո ՜սպ՜ջ ՠս յ՜ձ՟ճսըպ ճ՞ՠոբջ 

ՠխ՝՜ջռո ՠս ՞դ՜ռզձ հզո զ՝ջՠս աթձ՜սխ ՠս ռճսռզձ զձլ 

ոբջ զ՝ջՠս աՏբջ Յզոճսո. աճջ ի՜պճսոռբ Քջզոպճո ոճռ՜ 

գոպ զկ ///ՠ՜ձո // (267՜) պ՜ռբ ի՜ձ՞զոպձ հ՜սպՠձզռ 

գձ՟ ոճսջ՝ո զսջ. ՠս ճմ կզ՜հձ ա՜հո, ՜հէ ՠսո ՜շ՜սՠէ 

ռճսռզձ հզո ՞դճսդզսձ: 

Ես ՠո ճմ ճսձՠէճչ ալՠս ոճռ՜ ՠս աժ՜ջ՞, ազ ՜կՠձՠ-

տՠ՜ձ զ՝ջՠս աիջՠղպ՜ժո Աոպճսթճհ ՜ջդճսձ ՠս աճսջ՜-

դճսձ զ հ՜սջիձ՜՝՜ձճսդզսձո Աոպճսթճհ զ պճսբ ՠս զ 

՞զղՠջզ ՜ձա՝՜խ ՠս ՜ձի՜ձ՞զոպ, ա՜հո պՠո՜ձՠէճչ զկ, 

չ՜հ ՠս ՠխճսժ ՜ոՠէճչ ՜ձլզձ զկճհ, ազ դ՜վճսջ ՞ճէճչ զ 

ժջ՜սձզռ ոճռ՜ ՠս հ՜շ՜տզձճսդՠձբ: 

Ր՜կՠ՜է ազո ՜հձճսիՠպՠս ակպ՜ս ՜թզ ա՞ճջթո 

ա՜հո դՠջՠսո էզձզկ ժռճջ՟ ՝՜ջՠ՜ռ ոճռ՜: Ոսջՠկձ ՠս 

ճջ՟ճջՠէճչ ազո ՠս ըջ՜ըճսոՠէճչ ոճսջ՝ ի՜ջռ՟, ճջ զ 

չՠջճհ ՞ջՠռ՜տ, տ՜ձազ ՠս կՠջ Տբջձ ՜ձ՜ջ՞՜կՠթ՜ջ բ, 

գձ՟ճսձզ ա՜ղը՜պճսդզսձո զկ ճջյբո աըՠջՠսՠղ ՜հջճհձ 

ՠս ակ՜ա ՜հթՠ՜ռ զ ոյ՜ո պ՜ծ՜ջզձ: Ես ՟՜ջլՠ՜է 

կճըջ՜կ՜թ ՟զկ՜ստ ՠս ոջպ՜շճսմ ի՜շ՜մկ՜կ՝ ՜խ՜մՠկ 

աոջ՝ճսդզսձ՟ լՠջ ՜ձկՠխ՜՟զջ էզձՠէ ոը՜է՜ձ՜ռո ՠս 

ոզջճչ ճսխխՠէ, ազ ՜հո բջ ժ՜ջճխճսդզսձ զկ. ՜հէ զ ոպճհ՞ 

՜սջզձ՜ժբ ՞ջՠռզ ՠս գոպ մ՜վճս ա՞ջ՜՟՜ջլ///: 

Սժա՝զռ ՠս չՠջնզռ դՠջզ հզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձզո կ՜ոզձ 

՜ղը՜պ՜ոզջճխձՠջգ թ՜ձճսռճսկ ՠձ. «Բ՜ս՜ժ՜ձ չձ՜ոճս՜թ, 

ոպճջզձ էճսո՜ձռտձՠջգ ժպջճս՜թ ՠս պՠխ-պՠխ ժ՜ջժ՜պ՜ձձՠ-

ջճչ ժ՜կ ՜ձգձդՠշձՠէզ: Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձզո  յ՜ջ՝ՠջճսդՠ՜ձռ 

ոժա՝ձ՜պ՜շՠջգ ոճչճջ՜ժ՜ձզռ ըճղճջ ՠձ, ՠս յ՜ժ՜ո կ՜ոգ 

ՠձդ՜՟ջ՜՝՜ջ էջ՜ռձՠէճչ` ժ՜ակճսկ ՠձ իՠպՠսհ՜է 



 

թ՜հջ՜ի՜ձ՞գ. «[ԶԴ՜սզդ ՞ջզ]մ հզ[ղ]ՠռբտ զ Տբջ» (պՠո պյ. 

Ա՞՜դ՜ձ՞ՠխՠ՜հ Պ՜պկճսդզսձ, բն ԼԱ):  

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 325՝ Այպճսէ Ք՜ջզկ թ՜շ՜հ Աոպճսթճհ, զ 

դվզո Հ՜հճռ զ ՊԽ (1391): 

2. (ԺԴ ՟.) 325՝ Խճսծ՜հ Շ՜ի՜կզջ թ՜շ՜հ Աոպճս-

թճհ: 

3. 325՝ Աջ՟ ՠո` Աջզոպ՜գբո ոճսպ՜ձճսձ ՜՝ՠ-

խ՜հ, ճջ ա՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ ՞զջտո պՠո՜հ ճս ՝ՠջզ զ 

չ՜ձտո Մՠէտՠձճսզ ՟ճսշձ Սճսջ՝ Լճսո՜սճջմզձ, ճչ ճջ 

ժ՜ջ՟՜հ ճս ՝՜ձ ՜սկպզ, Աոպճս՜թ դճխճս ազսջ կՠխտձ ՠս 

աթձճխզձ: Գջՠռ՜ս ՞զջո ՋՀԲ (1523): 

4. 1՜ Թվզձ ՌՃԻ (1671) ը՜ս՜ջՠռօ ՜ջՠ՞՜ժձ 

ո՞ճոպճոզ Բ (2), րջձ մճջՠտղ՜՝դզ: 

ՆԿԱՐՉԱՓՈՐՁ 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ` 325՝ Յ՜ձճսձ Աոպճսթճհ: Ռ (1000) 

ժ՜ջ՟՜ռզ: 1՝ ՜հո զկ 

1482 
Ժ Ո Ղ Ո Վ Ա Ծ Ո Յ  

Աէզվճսխ՜ջ ՞զսխ ՌՃԻԼ — 1678               

ԳՐԻՉ` Գջզ՞ճջ, Թճսկ՜: ՍՏԱՑՈՂ` Մզձ՜ո չջ՟.: 
ԹԵՐԹ՚ 558. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—5՜, 182՜—3՝, 258՜՝, 277՝, 

329՝—31՝, 374՝—7՝, 549՝, 550՝—8՝: ՊՐԱԿ՚ 4×1+Ա—ԽԷ×12 
(Թ, ԺԹ 10, ԼԲ 4, ԽԷ 6)+8×1: ՆԻՒԹ՚ դճսխդ էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵ-
ԾՈՒԹԻՒՆ՚ 31×22,7: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձ: ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջ: ՏՈՂ՚ 
41փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ո-
պ՜շգ՚ ժ՜ջկզջ կՠպ՜տո, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ` ժ՜ջկզջ: 
ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 1+1, դճսխդ: 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 6՜, 185՜, 
259՜, 378՜: Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ` 19՜, 111՝, 184՜, 291՜, 
243՝, 247՜, 278՜, 279՜, 290՝, 313՜, 327՝, 332՜, 442՜, 
476՜: Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ` ՝ճսո՜ժ՜ձ: Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ 
դշմձ՜՞զջփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ: 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջ, ՠաջՠջգ դճսէ՜ռ՜թ, 
՜հջճս՜թտզ իՠպտՠջ, ձճջճ՞ճս՜թ Ի ՟.: Կ՜ակզ ժ՜ղզձ` կ՜ղճս՜թ, 
տՠջթճս՜թ: 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 5՝—55՜ [Հ՜հճռ յ՜պկճսդզսձ հՠջզո ի՜-

պճս՜թո ՜ո՜ռՠ՜է Մճչոզոզ Խճջՠձ՜ռսճհ զ ըձ՟ջճհ 
Ս՜ի՜ժ՜հ Բ՜՞ջ՜պճսձսճհ]  

Տՠո լՠշ. 1459, 4՜—167՜. 1/5՝—17՝:  2/17՝—38՝: 

3/38՝—55՜: 

Տՠո պյ. 1913, m: 

Բ. 55՜—89՝ Սպՠվ՜ձձճոզ ՠյզոժճյճոզ Տ՜ջր-

ձՠռսճհ Պ՜պկճսդզսձ զ ոժա՝՜ձռ 
— 55՜ [Ց՜ձժ Աշ՜նզձ ի՜ձ՟բոզ] — Ա. Յ՜խ՜՞ո 

ա՜ջկզռձ Սՠկ՜հ... Ե. Յ՜խ՜՞ո դ՜՞՜սճջ՜ռ Հ՜հճռ Աջ-

ղ՜ժճսձՠ՜ռ: 

՜. 55՜—60՝ [Աշ՜նզձ ի՜ձ՟բո] — Ոջտ հ՜ո-

պճս՜թ՜հզձձ յ՜պճսՠ՜է ղձճջիբ... 

— 60՝—1՜ Ց՜ձգտ Եջժջճջ՟ ի՜ձ՟բոզ ՞էըճռ — Ա. 

Յ՜խ՜՞ո դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ Տջ՟՜պ՜հ... Զ. Կ՜հոՠջտ 

Յճսձ՜ռ, ՜ձճս՜ձտ ՠս ե՜կ՜ձ՜ժտ ձճռ՜ զ Կճոպ՜ձ-

՟զ՜ձճոբ: 
՝. 61՜—72՜ Եջժջճջ՟ ի՜ձ՟բո. Պ՜պկճսդզսձ 

՝՜ձզ զ յ՜պկ՜՞ջ՜ժ՜ձ պ՜շզռ — Սժզա՝ձ ոժա՝՜ձ 

յ՜պկճսդՠ՜ձո զ ձ՜ը՜ոպՠխթ կ՜ջ՟ճհձ... 

— 72՝—3՜ [Ց՜ձժտ Եջջճջ՟ ի՜ձ՟բոզ ՞էըճռ] — 

Ա. Բ՜ձ ձ՜ը՜ո՜ռճսդՠ՜ձ ՠս հ՜խ՜՞ո դ՜՞՜սճջՠէճհձ 

Աղճպզ Բ՜՞ջ՜պճսձսճհ... ԽԸ. Յ՜խ՜՞ո չծ՜ջՠէճհ 

կ՜իճս՜կ՝ զղը՜ձ՜ռձ Փ՜շզոճո՜հ: 

՞. 73՜—89՝ Եջջճջ՟ ի՜ձ՟բո. Պ՜պկճսդզսձ ե՜-

կ՜ձ՜ժ՜ռ, զձտձ՜ըրոճսդզսձ — Զկզղպ ՠս ա՜ձոյ՜շ 

ը՜խ՜ռկճսձո զ կՠա ՜ոպճս՜թ՜հձճհ...  

Գ. 90՜—111՜ Պ՜պկճսդզսձ Ըշ՜ոպ՜ժզոզ 

Լ՜ոպզչՠջռսճհ չ՜ջ՟՜յՠպզ Վ՜ոձ ՜ձռզռձ ՜ձռՠէճռ 
զ հ՜հէ՜ոՠշ ՜ա՞՜ռ, ճջ ղճսջն ակՠստ ՠձ ՜ձռ գձ՟ 
՜ղը՜ջիո Հ՜հճռ 

՜. 90՜՝ [Աձռտ գձ՟ ՜ղը՜ջիո Հ՜հճռ] — Ժ՜կ՜-

ձՠռզձ կՠա ՜սճսջտ մ՜ջմ՜ջ՜ձ՜ռ... 

՝. 90՝—1՝ Յ՜խ՜՞ո դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձ Հ՜հճռ — 

Յ՜հձկ ե՜կ՜ձ՜ժզ բջ ՠս Հ՜հճռ ՜ղը՜ջիզձ դ՜՞՜սճջ 

Գ՜՞զժ... 

՞. 91՝—2՜ Թբ ճջյբո դ՜՞՜սճջձ ՠջժջճջ՟ ՜ձ-

՞՜կ ՟՜ջլ ՜շձբ զ չՠջ՜ ՜ղը՜ջիզձ Տ՜հճռ, հճջճսկ 
յ՜ջպՠռ՜ձ արջտձ Վՠշզ՜ռսճռ — Իոժ զձտձ՜ժ՜էձ 

ալկՠջճռոձ զ ՞էճսը ի՜ձՠ՜է... 

՟. 92՜—3՜ Վ՜ոձ չՠջնզձ յ՜պՠջ՜ակզձ ճջ զ 

Շխվ՜հ — Ահէ դ՜՞՜սճջձ ա՜սճսջոձ աճջ ՠժ՜ռ... 

ՠ. 93՜ Թ՜՞՜սճջճսդզսձ Կճոպ՜ձ՟ՠ՜ — Թ՜-

՞՜սճջՠ՜ռ աժձզ Վ՜ոէզձ, Կճոպ՜ձ՟զձ... 

ա. 93՜՝ Թբ ճջյբո դ՜՞՜սճջՠ՜ռ Ռճկ՜ձճոձ — 

Ք՜ձազ Վ՜ոզէձ իաօջձ զ դ՜՞՜սճջո... 

բ. 93՝—4՜ Աշճսկձ Ոսշի՜հ տ՜խ՜տզձ — Ոջ տ՜-

խ՜տզձ զղը՜ձձ բջ... 

գ. 94՜ Մ՜ի Ռճկ՜ձճոզ — Իոժ դ՜՞՜սճջձ ճմ զձմ 

՝՜ջզ... 

դ. 94՜՝ Թ՜՞՜սճջճսդզսձ Մզը՜հզէզձ — Դ՜ձզբէ 

հզսջճսկ կ՜ջ՞՜ջբճսդՠ՜ձ, աճջ ՠպՠո... 

ե. 95՜—7՜ Թ՜՞՜սճջճսդզսձ Կճոպ՜ձ՟ՠ՜հ 

ճջ՟սճհ Թբճ՟ճոզ, ճջ ժճմզ Մօձճսկ՜ը — Ես ո՜ գոպ 

կ՜ջ՞՜ջբզձ պՠոճխճսդՠ՜ձ... 



 

ե՜. 97՜—8՝ [Յ՜խ՜՞ո ժճպճջ՜թզձ ճջ ՠխՠս զ 

՞՜ս՜շձ Բ՜ոՠձճհ ՠս զ էՠ՜շձ ճջ ժճմզ Սկ՝՜պ՜հ] — Ի 

ոճհձ ՜կո ՝՜ռ՜ս ՟ճսշձ ՝՜ջժճսդՠ՜ձ հՠջժձզռ... 

ե՝. 98՝—9՝ Վ՜ոձ Աջթզձձ ՜ձճխճջկ ժճպճ-

ջ՜թզձ — Ահէ տ՜խ՜տզ ՠս տ՜խ՜տզ ՜հոյզոճսկ... 

ե՞. 99՝—100՜ Յ՜խ՜՞ո կՠթ յ՜պՠջ՜ակզձ, ճջ 

ՠխՠս զ ՟՜ղպզձ Բ՜ոՠձճհ, հճջճսկ յ՜ջպՠռ՜ձ իճշճկտ 
— Մ՜ջ՞՜ջբձ Եո՜հզ՜ո, հճջե՜կ աՠ՞զյպ՜ռսճռձ ՜ս՜-

ջ՜ձ՜ռձ կ՜ջ՞՜ջե՜ձ՜հջ... 

ե՟. 100՜ Թբ ճջմ՜վ ՠխՠս ի՜հջ՜յՠպզձ Պՠպ-

ջճոզ կձ՜է զ Կճոպ՜ձ՟ձճսյրէզո ժ՜կ ճջյզոզ 
՟՜ջլձ— Թ՜՞՜սճջզձ պՠոՠ՜է աձ՜... 

եՠ. 100՜՝ Թբ ճջյբո ՜ձիձ՜ջզձ ի՜ջ՜ս տ՜խ՜տձ 

հխվ՜ռՠ՜է, ճջ ժճմզ Կ՜ջո — Ք՜խ՜տո ՜հո զ ՝՜աճսկ 

ե՜կ՜ձ՜ժ՜ռ... 

եա. 100՝—2՜ Վ՜ոձ ՞՜էճհձ ոճսէտ՜ձ՜հ — Զժձզ 

՜հոջ յ՜պկճսդՠ՜ձո զ ՞՜է պ՜ջսճհձ... 

եբ. 102՝—3՝ Կճպճջ՜թ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձ Մրձճս-

կ՜ըզձ — Գջբ ՠջն՜ձզժ ՠս ՜ոպճսթ՜հզձ Սճխճկճչձ... 

եգ. 103՝-5՜ Թ՜՞՜սճջճսդզսձ Թբճ՟ճշձզձ, ճջ 

դ՜ջ՞կ՜ձզ Աոպճս՜թճսիզ — Յՠպ կ՜իճս՜ձձ Մօձճս-

կ՜ըզձ... 

եդ. 105՜ Վ՜ոձ ՜սՠպ՜ձ՜ռ ՠջժզջձ Մզն՜՞ՠ-

պ՜ռ. Ես ճջ զձմ զ ձկ՜ տ՜խ՜տտ, ՠս ՜ձմ՜վ ժճպճ-
ջ՜թզձ — Ահձ, աճջ հ՜շ՜ն հզղ՜պ՜ժ ՜ջ՜տ... 

զ. 105՜՝ Թ՜՞՜սճջճսդզսձ Կճկզ՜ձճոզ — Կճ-

կզ՜ձճո, տ՜ձազ ՜շ՜պ՜լՠշձ բջ... 

զ՜. 105՝—6՝ Կճջթ՜ձճսկձ Մՠէպՠձսճհ Շ՜ի՜ո-

պ՜ձ տ՜խ՜տզ — Գ՜ս՜ա՜ձ պ՜ձն՜ձ՜ռ ՠս ճմ 

ըջ՜պճս... 

զ՝. 106՝—7՝ Վ՜ոձ մ՜ջ ՜խ՜ձ՟զձ դճձ՟ջժ՜ռՠ-

՜ռձ, ճջ ՠջՠսՠռ՜ս զ ՞՜ս՜շձ Հ՜ջտ՜հ ՠս ա՝՜աճսկո 
ըշճչՠ՜ռ — Յ՜ժճ՝ճո ՠյզոժճյճո ճկձ... 

զ՞. 107՝—9՜ Թբ ճջյբո ՠս զ Մ՜ձ՜ձ՜խսճհ ո՜ի-

կ՜ձոձ ՝ճջ՝ճտՠռ՜ս  իջ՟ՠի կճէճջճսդՠ՜ձ ՜ոՠէզ բ — 
Կճսձթզժ ճկձ ղձ՜ձ՜ձ ՜՝ՠխ՜հ... 

զ՟. 109՜՝ Վ՜ոձ պզՠաՠջ՜իշմ՜ժ տ՜խ՜տզձ 

Աձսճհ ըճխըճխկ՜ձձ ոջճհ — Ես ՜ջ՟, գձ՟ ՝՜աճսկ իՠ-

դՠդ՜ձօտ... 

զՠ. 109՝—10՜ Յ՜խ՜՞ո դ՜՞՜սճջզձ Յճսձ՜ռ ճջ 

զ դ՜՞՜սճջճսդՠձբձ Պ՜ջոզռ լՠջ՝՜ժ՜է ՠխՠս — Ես 

՜ջ՟, ճմ բ յ՜ջպ ՜ձի՜ո... 

զա. 110՜—1՜ Բ՜ձ հզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձզ ձճհձ ՞ջճռո 

— Կ՜ջՠսճջ ի՜կ՜ջՠռ՜հ ՜շ  ոզջՠէզ ՠխ՝րջո կՠջճհ ...  

Դ. 111՝—81՝ [Եսոՠ՝զճոզ Կՠո՜ջ՜ռսճհ Պ՜պ-

կճսդզսձ ՠժՠխՠռսճհ] 

Տՠո լՠշ. 1726, 2՝—151՜. 1/111՝—8՜: 2/118՜—

24՝: 3/125՜—34՜: 4/134՜—42՝: 5/142՝—51՝: 6/151՝—

62՜: 7/162՜—71՜: 8/171՜—6՜: 9/176՜—80՝: 10/180՝—

1՝: 

Ե. 184՜—234՜ [Ա՞՜դ՜ձ՞ՠխՠ՜հ Պ՜պկճսդզսձ 

Հ՜հճռ] 

Տՠո 1458, 2՜—183՜. Յշն՝./184՜՝: 1/185՜—200՝: 

2/201՜—32՝: 3/233՜—43՜: 

Տՠո պյ. 1909, Դ: 

Զ. 243՝—6՝ Թճսխդ ոզջճհ ՠս կզ՜՝՜ձճսդՠ՜ձ 

Մՠթզ ժ՜հոՠջձ Կճոպ՜ձ՟զ՜ձճոզ ՠս ոճսջ՝ յ՜յզձ 
Սճխ՝ՠոպջճոզ ՠս Տջ՟՜պ դ՜՞՜սճջզձ ՠս ոջ՝ճհձ 
Գջզ՞ճջզ  — Կ՜կ՜ս ՠս ճխճջկճսդՠ՜կ՝ ի՜կ՜՞ճհ Սճսջ՝ 

Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ... 

Է. 247՜—57՝ Յ՜խ՜՞ո ա՜ջկզռ ոջ՝ճհձ Գջզ՞ճջզ 

Հ՜հճռ Լճսո՜սճջմզ ՠս պՠոզէ ոջ՝ճհձ Նՠջոբոզ ՠս 
՝ճչ՜ձ՟՜ժ Պ՜պկճսդզսձ ՜ա՞զձ Մ՜կզժճձբզռ կզձմՠս 
ռոճսջ՝ձ Վ՜ջ՟՜ձ ՠս կզձմՠս ռՠէո ՜ջզ՜ժ՜ձ ՜ա՞զձ 
Հշճչկ՜հՠռսճռ, ճջ զ՝ջՠս ա՜ջՠ՞՜ժձ էճհո ՠս վջժճս-
դզսձ թ՜՞ՠռ՜ս պզՠաՠջ՜ռ — Յճսդՠսպ՜ոձ ՜կզձ 

Տջ՟՜պ՜հ դ՜՞՜սճջզձ Հ՜հճռ... Կ՜պ՜ջՠռ՜ս Պ՜պ-

կճսդզսձ ոճսջ՝ ի՜հջ՜յՠպզձ կՠջճհ Նՠջոբոզ զ վ՜շո 

Քջզոպճո Աոպճսթճհ կՠջճհ, ճջ բ րջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձո. 

՜կբձ: 

Ը. 259՜—77՜ Պ՜պկճսդզսձ Տ՜ջօձճհ, աճջ 

դ՜ջ՞կ՜ձՠ՜ռ Զՠձճչ՝ Աոճջճռ ՠյզոժճյճոձ. 
Պ՜պժՠձ ՜շ՜նզձ ոջ՝ճհ Գջզ՞ճջզ, աճջ ՞ջՠ՜ռ զ 

Կՠո՜ջզ՜ ՜շ ոճսջ՝ Ղՠսճձ՟զբ   

Տՠո լՠշ. 1326, 242՜—333՝. ՜/259՜՝: ՝/259՝—61՝ 

(գձ՟րջզձ՜ժճս՜թ գձ՟ի՜պճսկձՠջճչ. 260՝ «... զ էճսոճհ ժ՜ռբ 

/// աճջո ի՜ս՜ձՠռճսռՠ՜է հճսձ՜հձճսդՠ՜ձ», // 261՜. ՜ո-

պճս՜թ՜ջՠ՜է ՠս վ՜շ՜սճջՠ՜է /// ազ ՜ժ՟ՠկ՜ռսճռ ՠյզոժճ-

յճոձ ՞ձ՜ռՠ՜է բ», 261՜՝. «զ յ՜ղպրձտզռ՟ տճռ 

կՠաԳջ///(261՝) ճջյՠոազ հՠջդ՜էձ կՠջ ՜շ Տզոդբճո ՠյզոժճ-

յճոձ»): ՞/261՝—6՜ («աձճջզձ կղ՜ժճսդՠ՜ձ ՠէզռ աժ՜ջ՞ձ /// 

Աջ՟, կզձմ՟ՠշ զ ը՜խ՜խճսդՠ՜ձ բջ Խճոջճչ»): ՟/266՜—7՝  

(ոժ. «Ի ե՜կ՜ձ՜ժոձ հ՜հձճոզժ էճսջ ՠի՜ո ...»): ՠ/268՜—9՜ 

(«Ահո ՠձ ի՜ջտ չ՜ձ՜ռձ Գէ՜ժ՜»): ա/269՜—72՜: բ/272՜—

4՝: գ/274՝—5՝: դ/275՝—6՜: Ոսձզ. 

— 276՜ ե. Պ՜պկճսդզսձ չ՜ոձ ՞զպՠէճ այ՜պ-

ծ՜շո Ծզթ՜շձՠ՜հ ը՜մզձ, դբ ճսկբ ՝ՠջ՜ս: Ես ժ՜կ 
ճջյբո ժ՜հ զ Ծզթշ՜ձբ ժ՜կ հճջ ե՜կ՜ձ՜ժզ ՞ճջ-
թՠռ՜ս ո՜հ — Ըձ՟ ե՜կ՜ձ՜ժո դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձ Հՠ-

ջ՜ժէբ... 
— 276՜—7՜ ե՜. Վ՜ոձ կ՜իճս՜ձձ Տզջ՜ձ՜հ ճջ-

՟ճհ Վ՜ի՜ձ՜հ, ՠս յ՜պՠջ՜ակզձ, ճջ ՠաՠջո Ախզ թճ-
չճս ՠխՠս — Յՠպ ՜հոտ՜ձ յ՜պկճսդՠ՜ձ աջճսռ՜պջճս-

դՠ՜ձ ... զ Պճջյ տ՜խ՜տզ զ վ՜շո Քջզոպճոզ Աոպճս-

թճհ կՠջճհ ճջճսկ վ՜շտ հ՜զսպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձ: 

— 277՜ [Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ իՠխզձ՜ժզ] — Ժ՜-

կ՜ձ՜ժ՜՞ջճսդզսձո ՜հո ոժոՠ՜է ՜շ ոջ՝ճհձ Գջզ՞ճջճչ 

Զՠձճչ՝՜ Աոճջճ չ՜ոձ ճջ զձմ հզսջՠ՜ձ պՠխզոձ ՞ճջ-

թՠռ՜ս դճխՠ՜է ՞ջճչ զ ձճհձ ՠժՠխՠռզձ ի՜ծճհ դվՠ՜է 

՜հէճռ հՠպճհ աձճհձ յ՜իՠ՜է աժ՜ջ՞ կզ՜հձ ճջ զձմ զղը՜ձ 

պ՜ձո ՜հո ՜շձՠտ տ՜նճսդզսձ, զսջ՜տ՜ձմզսջ ի՜հջ 



 

՞ջՠ՜է ազսջ ե՜կ՜ձ՜ժզձ դճխճհջ ՠս ՜ծՠէ Պ՜պկճսդզսձ 

Աոճջճռ ժճմզ: Զզ ՜հձ ի՜ջ՜ձռձ ՜ձճս՜ձտձ, ճջ ՞ջՠ՜է 

ժ՜ձ կզձմՠս զ Թճ՟զժ ՜կՠձՠտՠ՜ձ ՜ոճջզտ բզձ, ՠս 

պճսձձ ՜հձ ՜ոճջզ ՞ջճչ ՠս յ՜ղպ՜կ՜կ՝ բ չ՜ջՠ՜է 

կզձմՠս զ Թճ՟զժ վճըՠ՜ռ ա՜կՠձ՜հձ ժ՜ջ՞ո ՠս ա՜ոճ-

ջճռ ռՠխոձ ՝ձ՜ս ի՜է՜թ՜ժ՜ձ ՜ջ՜ջ զ չ՜ձ՜ռձ: Բ՜հռ 

աճջ զձմ զ Տջ՟՜պ՜ կզձմՠս զ Խճոջճչ ՜ջտ՜ Պ՜ջոզռ 

էՠ՜է բ զ պ՜ձո Մ՜կզժճձՠձզռ, ճմ ՞պզ ՞ջճչ, ՜յ՜ պՠ-

խՠժ՜ռ՜ հճկ՜ձռ, դբ զ ժճխկ՜ձո Ոսշի՜հզ բ ժջօձ՜սճջ 

ճկձ Մ՜ջկ՜շ՜ ժճմՠռՠ՜է, ՠս ճսձզ ա՞զջո՟ ա՜հ՟, 

՞ձ՜ռզ ՠս ՞պզ ՜շ ձկ՜ ա՞զջոձ, ճջ զ ձճհձ Իձձ՜ժձՠ՜ձ 

չ՜ձոձ բջ ՞ջ՜թ: Ես ձ՜ զ աօջ՜ռձ ճսոպբտ ճսձբջ Պ՜ջ-

ոզռ ժ՜կ ՜հէճռ ճսջճստ ՜յ՜ժ՜ձՠ՜է աՠջժզջո: Ես 

՞զջտձ, ժ՜ջթՠկ, ՜ձ՟զ բ ՜ձժՠ՜է զ ձ՜, ՠս դ՜ջքկ՜ձՠ՜է 

զ ձկ՜ձբ ԻԸ (28), յ՜պծՠ՜ձ ՠս Ժ (10), ճջ զ ՞ջզ ՜շ զո 

ժ՜հջ: Ես ՝՜ս՜ձ՟՜ժՠ՜է ՜ջ՜ջզ աԸ (8) յ՜պծ՜շ զ կզ 

՞զջո ի՜ս՜տՠէճչ, դճխզ կ՜ձժ՜ձռ ՠժՠխՠռսճհ: 

Ի ե՜կ՜ձժո դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձ Հՠջ՜ժէՠ՜ ՠս զ կ՜-

իճսձ Խճոջճչճս իջ՜կ՜ձ՜ս պՠ՜շձ Նՠջոբոզ Հ՜հճռ ժ՜-

դճխզժճոզ ՠս հզղը՜ձճսդՠ՜ձ Մ՜կզժճձՠ՜ձ Վ՜ի՜ձ՜, 

աճջ կ՜հջՠձՠօտ Կ՜կո՜ջ՜ժ՜ձ ժճմՠձ, ճջ ԼԲ (32) բջ զ 

Մճսղՠխ՜, աճջ տ՜ն՜ժճջճչ ժճմՠձ ՞ջՠ՜է ՠս ժ՜ակՠ՜է զ 

չ՜ձոձ Գէ՜ժ՜ զ ՟ճսշձ Սջ՝ճհ Կ՜ջ՜յՠպզձ, հճջճսկ 

ժ՜հ ձղը՜ջտ Կ՜ջ՜յՠպզձ, ՝ՠսՠշճչձ հ՜հպձզ ՞ճէ դճխզ 

՜ձկճշ՜ռ հզղ՜պ՜ժ զձլ ՠս զկճռձ: Ես Յճչի՜ձ Մ՜կզ-

ժճձՠ՜ձ ՠյզոժճյճո, Լ ՠս Ե (35) ՠջրճջ՟ զ Զՠձճչ՝՜, 

՜շ՜նզձ ՠյզոժճյճոբձ Մ՜կզժճձՠձզռ,  զ ի՜հջ՜յՠ-

պճսդՠ՜ձ Ս՜կճսբէզ, ճջ մճջՠտ՜կոՠ՜ բջ ձոպՠ՜է: Աջ՟, 

ճջ աժձզ ՟ճռ՜ ՜հէ ձոպզձ չ՜ձ՜ժ՜ձտ, աճջ զձմ ՞ճջթ զ 

հ՜սճսջոձ ձճռ՜ զ պ՜ձո հ՜հոկզժ ՟զռբ զ ձճհձ կ՜պՠձզո, 

ազ ՜հոյբո ՞պ՜տ րջզձ՜՟ջՠ՜է հ՜շ՜նձճռձ: Դ՜ջլՠ՜է 

ՠո` պբջ Յճի՜ձբո Մ՜կզժճձՠ՜ձ ՠյզոժճյճո, ՜խ՜մՠկ 

ակ՜ձժճսձո ՠժՠխՠռսճհ Աոպճսթճհ, ազ հճջե՜կ աղ՜-

ջ՜՟ջճսդզսձո ա՜հո գձ՟օջզձ՜ժբձտ, կզ զձմ դճսՠոռզ 

թ՜ձջ ճսկՠտ, ՜հէՠս ազկ յ՜պծՠ՜ձձ ՜ձյ՜ժ՜ո ՠս էզ 

՞ջճչ ՟ջճղկՠոնզտ աիՠպ ՞ջՠէՠ՜ռ՟ /// (գձ՟ի՜պճս՜թ, 

վ՜շ՜՝՜ձ՜ժ՜ձ չՠջնձ՜կ՜ոգ` մզտ. պՠո պյ. 1941, բն 

289): 

— 278՜ Իսջ՜տ՜ձմզսջ ճտ զ ժճջճչ՜՝՜ձ ՠս զկ՜ո-

պ՜ըճի ՜ջ՜ձռ հ՜յա՞զձ զսջճսկ աԺ՜կ՜ձ՜ժ՜՞ջճս-

դզսձո ժ՜ջ՞ՠ՜է լՠշձ՜ջժՠ՜ռ: Աշ ճջո ՠջՠսՠէ՜՞ճհձ 

տ՜ձ ահճէճչո ՠխՠս Եսոՠ՝զ ՠջ՜ձՠէզ զ կբն ՜շ՜նձճռձ ՠս 

չՠջնձճռձ ՠս աիՠպ ձճջ՜ Սճժջ՜պբո յ՜պկ՜՞զջ ՜հ-

էճչտ ՝՜ակրտ: Իոժ կՠջ՜հզձո ՜ա՞զ ՜ոՠէ ՜շ՜նզձ 

յ՜պկ՜՞զջ աԱ՞՜դ՜ձ՞ՠխճո, ճջ ՞ջՠ՜ռ այ՜պծ՜շ 

էճսո՜սճջՠէճհ աՀ՜հո ոջ՝ճհձ Գջզ՞ճջզ ձճջ՜ոտ՜ձմ ի՜կ-

՝ՠջճսդՠ՜կ՝. ՠս ՜յ՜՚ Մճչոբո Խճջՠձ՜ռզ ի՜ս՜ոպ՜-

յ՜պճսկ ՠս աժձզ Եխզղբ ՠս Ղ՜ա՜ջզժ, ՠս Փ՜սոպճո, ճջ 

բ Բճսա՜ձ՟ յ՜պկզմ հ՜շ՜ն տ՜ձ ազձտձ: Զ՜հոմ՜վ ՝՜ձո 

բ Գ՜ս՜ա՜ձ՜՞ջճռձ ՞ջՠռ՜տ զ Ս՜կճսբէզ տ՜ի՜ձ՜հզ 

՜ո՜ռՠ՜է Վ՜ոձ յ՜պկ՜՞ջճռ ժ՜ջ՞զ, ՠս ի՜ոՠ՜է զ 

Փ՜սոպճո, ճջ բ Բճսա՜ձ՟ յ՜պկզմ: Օ՞ձՠ՜ զոժ ՠս ի՜ձ 

ՠս բ:  

Թ. 278՜—329՜ Բճսա՜ձ՟՜ժ՜ձ յ՜պկճսդզսձտ 

ըոպ՜՝՜ձճսդզսձձ ձ՜ը՜՞զպՠէզ (Յ՜շ՜ն՜՝՜ձ) — 

Ահո զձմ բ զ ՟յջճսդզսձո Եջջճջ՟ յ՜պկճսդՠ՜ձռո ե՜-

կ՜ձ՜ժ՜՞զջ ժ՜ձճձտ... 

— 278՜ [Ց՜ձժ Եջջճջ՟ ՟յջճսդՠ՜ձ] — Ա. Յ՜-

խ՜՞ո ճջ զձմ հՠպ տ՜ջճաճսդՠ՜ձ Թ՜թբճոզ ՜շ՜տՠէճհ ... 

ԻԱ. Յ՜խ՜՞ո դբ ճջյբո եճխճչՠռ՜ձ կզ՜՝՜ձճսդՠ՜կ՝ 

՜կՠձ՜հձ ձ՜ը՜ջ՜ջտձ Հ՜հճռ... ՠս Նՠջոՠի ՜ջտ՜հձ 

Պ՜ջոզռ հՠջժջբձ Հ՜հճռ կզ՜լզ ծճխճյջՠէ հՠջժզջձ 

Պ՜ջոզռ վ՜ըոպ՜ժ՜ձ ՜շձբջ: 

՜. 279՜—89՜ Բճսա՜ձ՟՜ջ՜ձ յ՜պկճսդՠձբ — 

Յ՜խ՜՞ո ճջ զձմ հՠպ տ՜ջճաճսդՠ՜ձ Թ՜՟բճոզ ՜շ՜տՠէճհ 

... Կ՜պ՜ջՠռ՜ս ՠջջճջ՟ ՟՜ջտ տո՜ձ ՠս կզ յ՜պկճս-

դՠ՜ձռ Դյջճսդզսձտ ե՜կ՜ձ՜ժ՜՞զջ ժ՜ձճձտ վ՜-

ըոպՠ՜հտ Բզսա՜ձ՟ՠ՜ ե՜կ՜ձ՜ժ՜՞ջզ կՠթ յ՜պ-

կ՜՞ջզ, ճջ բջ ե՜կ՜ձ՜ժ՜՞զջ Յճսձ՜ռ: 

— 289՜—90՜ [Ց՜ձժ Չճջջճջ՟ ՟յջճսդՠ՜ձ] — Ա. 

Յ՜խ՜՞ո, դբ ճջյբո հՠպ ՝՜աճսկ ղվճդզ յ՜պՠջ՜ակ՜ռ 

գձ՟ Նՠջոՠիզ ՜ջտ՜հզձ Պ՜ջոզռ ... ԺԷ. Յ՜խ՜՞ո Մՠի-

ջճսե՜ձ՜  ՠս Վ՜ի՜ձ՜, դբ զ՝ջ կձ՜ռզձ ՜ղը՜ջիզձ 

Հ՜հճռ ... դբ ազ՜՛ջ՟ ո՜պ՜ժՠռ՜ձ Վ՜ի՜ձ ՠս ժզձ հզսջ-

ՠ՜ձռ ճջ՟սճհձ: 

՝. 290՜, 290՝—312՜ Չճջջճջ՟ ՟յջճսդզսձ. ժ՜-

ձճձտ ե՜կ՜ձ՜ժ՜՞զջտ կ՜պՠձզռ Տ՜ձ ճջ՟սճռ Թճջ՞ճ-
կ՜հ հ՜ղը՜ջիզձ Հ՜հճռ — Ահէ զ՝ջՠս ՠխՠս ի՜ծճսդզսձ 

ՠս ՝՜աճսկ ը՜խ՜խճսդզսձ ... ՠս զձտձ վ՜ըոպ՜ժ՜ձ 

էզձբջ հՠջժզջձ Խ՜խպՠ՜ռ: 

— 312՝ [Ց՜ձժ Հզձ՞ՠջճջ՟ ՟յջճսդՠ՜ձ] — Ա. 

Յ՜խ՜՞ո դ՜՞՜սճջՠէճհ Պ՜յ՜ հՠջժզջձ Յճսձ՜ռ ՠս 

՞՜էճ զ Հ՜հո ... ԽԴ. Յ՜խ՜՞ո դբ ազ՜՛ջ՟ դ՜՞՜սճջՠ-

ռճհռ Մ՜ձճսբէ Մՠթ ոյ՜ջ՜յՠպձ ակ՜ձճսժձ Աջղ՜ժ, 

՜յ՜ ՠս զձտձ Մ՜ձճսբէ կ՜իճս կՠշ՜ձբջ: 

՞. 312՝, 313՜—27՜ Հզձ՞ՠջճջ՟ ՟յջճսդզսձտ 

ժ՜ձճձտ ե՜կ՜ձ՜ժ՜՞զջտ կ՜պՠձզռ պ՜ոձ ճջ՟սճռձ 
Թճջ՞ճկՠ՜հ զղը՜ձզձ Հ՜հճռ — Այ՜ հՠպ ՜հոջ ՜կՠ-

ձ՜հձզ Մճսղՠխ, ճջ՟զ Վ՜ո՜ժ՜... ՞ձ՜ռՠ՜է զ հ՜ձն՜-

պՠէձ զ կՠժձՠէճհձ Բճսա՜ձ՟ՠ՜: 

— 327՜ [Ց՜ձժ Վՠռՠջճջ՟ ՟յջճսդՠ՜ձ] — Ա. Յ՜-

խ՜՞ո գձ՟ ՠջժճս ՝՜ե՜ձՠէճհ ՜ղը՜ջիզձ Հ՜հճռ... ԺԶ. 

Յ՜խ՜՞ո Գձ՟՜հ ոջ՝ճհ ՠս ՜շ՜տզձճհ, ճջ հ՜հձկ ե՜կ՜-

ձ՜ժզ ՞էը՜սճջբջ ՜՝ՠխ՜հզռ Հ՜հճռ ՜ձ՜յ՜պ՜սճջ՜ռ 

կզ՜ժՠռ՜ռ Վ՜ձՠջ՜ռսճհ ոպճջճպ, ՜կՠձ՜հձ յ՜պկճս-

դՠ՜ձռ: Յ՜խ՜՞ո զկ պՠխՠժ՜ռճսդՠ՜ձ, ճջտ կզ՜ձ՞՜կ 

ակ՜պՠ՜ձո: 

՟. 327՝—9՜ Յ՜խ՜՞ո Վՠռՠջճջ՟ ՟յջճսդզսձտ 

Բճսա՜ձ՟ՠ՜հ — Այ՜ հՠպ կ՜իճս՜ձ Մ՜ձճսբէզ աօջ՜-



 

չ՜ջզձ Հ՜հճռ ... Տջ՟՜պ՜հ ժ՜հՠ՜ձտ ՝ձ՜ժճսդզսձ բջ զ 

՞՜ս՜շձ Տ՜ջրձճհ ղզձՠ՜է ազսջ ՠխ՝՜հջ[՜ձճռո]: 

Ժ. 332՜—65՜ [Եխզղբզ չ՜ոձ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ ՠս 

Հ՜հճռ յ՜պՠջ՜ակզձ] 

Տՠո լՠշ. 573, 388՝—469՝. Յշն՝./332՜: 1/332՜—

3՝: 2/333՝—9՝: 3/339՝—46՜: 4/346՜—7՜: 5/347՜—51՜: 

6/351՝—4՝: 7/354՝—65՜: 

Տՠո պյ. 1957, L: 

ԺԱ. 365՝—74՜ Վ՜ոձ կՠթզ ձ՜ը՜ջ՜ջճսդՠ՜ձ 

Օջ՝բէՠ՜ձռ, ՠդբ ճսոպզ բզձ ՠս ճջյբո ՠս չ՜ոձ ՞՜էճհ 
ձճռ՜ հ՜հո ՜ղը՜ջի ՠս չ՜ոձ ՝՜աճսկ ՝՜ձզռ ՠս ՞ճջ-
թճռ, աջճհռտ հճէճչտ [՜ջ՜ջՠ՜է Սպՠվ՜ձճոզ Օջ՝բէՠ՜ձ 
(պՠո Պ՜պկճսդզսձ, պյ. 1910, ՞է. ԿԶ)]— Յզոժա՝՜ձ 

ձ՜ի՜յՠպճսդՠ՜ձձ ՜ղը՜ջիզո Հ՜հճռ ՠս Վջ՜ռ... ՠսո 

՜շ՜սՠէ զկձ ՠս հզկճռձ ՠս ազո կ՜պՠ՜ձ /// (չջն. դՠջզ): 

ԺԲ. 378՜—442՜ [Բ՜ձտ Մզը՜հզէզ Աոճջսճհ ՠս 

Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ դ՜ջ՞կ՜ձճսդՠ՜ձ] 
1. 378՜—433՝ [Տՠ՜շձ Մզը՜հզէզ յ՜պջզ՜ջգզ 

Աոճջճռ Հ՜կ՜շ՜սպ ե՜կ՜ձ՜ժ՜ռ աջճհռտ, տ՜խճս՜-
թճս ՜ջ՜ջՠ՜է բ հճէճչզռ յ՜պկ՜՞ջ՜ռ, զ չ՜ջեո ՝՜-
ձ՜ոզջ՜ռ, ոխ՜կ՜ձՠ՜ժ պՠխՠժճսդՠ՜կ՝ հԱ՟՜կ՜հ 
իՠպբ կզձմՠս հՠպզձ ՜սճսջո դՠս՜ռՠ՜էո] 

Տՠո լՠշ. 1518, 3՜—98՝. ՜/378՜—400՝: ՝/4՜: 

՞/404՜—21՝: ՟/421՝—5՝: ՠ/425՝—33՝:  

Բձ՜՞զջգ` կզ՜ժպճսջ: 

2. 433՝—40՝ Նճջզձ պՠ՜շձ Մզը՜հզէզ Յ՜խ՜՞ո 

տ՜ի՜ձ՜հ՜ժ՜ձ ժ՜ջ՞զ, դբ ճսոպզ ՜շձճս ոժզա՝ձ — 
Սժզա՝ձ տ՜ի՜ձ՜հճսդՠ՜ձ ղձճջիզ... 

3. 440՝—2՜ Տբջ Մզը՜հզէ կզձմՠս ռ՜հո չ՜հջ. 

Աոպզ ոժո՜ձզ Վ՜ջ՟՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպձ — Ահէ կՠտ 

իՠպՠսՠ՜էտո ՠս յ՜պ՜իՠ՜էտո...  

ԺԳ. 442՜—66՝ Բ՜ակՠջն՜ձզժ ՠս ՠջ՜ձ՜ղձճջի 

ոճսջ՝ իրջձ ՜ձհ՜խդ իշՠպճջզ ՠս էճսո՜սճջ չ՜ջ՟՜-
յՠպզ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ ձճջճ՞ դ՜ջ՞կ՜ձմզ ՠս ժջժզձ 
էճսո՜սճջմզ Հ՜հճռ Բ՜ձ յ՜պկ՜՞ջճսդՠ՜ձ ի՜կ՜շրպ 
չզյ՜ո՜ձՠ՜է հԱ՟՜կ՜հ իՠպՠս կզձմՠս զ ՉԺԶ (1267) 
դճս՜ժ՜ձձ Հ՜հճռ, հճհե յզպ՜ձզ ղ՜ջ՜՟ջճսդՠ՜կ՝ ՠս 
՞ՠխՠռզժ յզպ՜շճսդՠ՜կ՝ 

Տՠո լՠշ. 1518, 115՜—62՜. Նը./442՜՝: 

Պ՜պկ./442՝—66՝: Գջմզռ `466՝ «Ի թչզո ՊՀԴ» (1425): 

ԺԴ. 466՝—7՝ [Աղը՜ջ՜ռճհռ Թճչկ՜ոզ Կզէզ-

ժՠռսճհ] 

Տՠո լՠշ. 1518, 163՜—5՜. 1/466՝—7՜: 2/467՜՝: 

Չզ ր՞պ՜՞ճջթճս՜թ ՞զպ՜-ի՜կՠկ՜պ՜ժ՜ձ ՝ձ՜՞ջճսկ 

«Բ՜ձ՝ՠջ Մ՜պՠձ՜՟՜ջ՜ձզ», N 8, բն 275—283: 

ԺԵ. 467՝—9՜ Տՠոզէ Յճի՜ձձբո չ՜ջ՟՜յՠպզձ 

իճ՞եպՠո Կճաՠշձ ժճմՠռՠ՜է — Ի դվ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձո 

Հ՜հճռ ՆՀԸ (1029)... 

ԺԶ. 469՜—70՝ Պ՜պկճսդզսձ Թբճ՟ճոզ, դբ ճջ-

յբո դ՜՞՜սճջՠ՜ռ ՠս ազձմ րջզձ՜ժ՜ս ժճմճսկձ ձճջ՜ 
— Աջ՟, ՜հո ՠձ յ՜պծ՜շտ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ Թբճ-

՟ճոզ... 
ԺԷ. 470՝—3՜ Պ՜պկճսդզսձ ՝՜ձզռ զ ձճս՜ոպբ 

Վ՜ջ՟՜ձ՜հ զ Յճի՜ձ Ուլձՠռզձ, զ ըձ՟ջճհ պՠ՜շձ 

Հ՜կ՜ա՜ոյ՜հ ՜ջիզՠյզոժճյճոզձ Հ՜խ՝՜պ՜հ: Աշ 
ճջ ոժզա՝ձ ձ՜ը՜՟ջճսդՠ՜ձ ծ՜շզո յ՜պ՜ոը՜ձզ բ 
— Պ՜հթ՜շ ն՜իձ հԱջՠսՠէզռ ՠժՠխՠռՠ՜ռո ՜հջձ տջզոպճ-

ո՜ա՞ՠ՜ռ... 

ԺԸ. 473՜—4՝ Տրձ ժ՜պ՜ջկ՜ձ, յ՜պկճսդզսձ 

թձձ՟ՠ՜ձ, ոձձ՟ՠ՜ձ, ճսոկ՜ձ չ՜ջճսռ ՠս ժ՜պ՜ջկ՜ձ 
ՠս ոտ՜ձմՠէՠ՜ռ ոջ՝ճհձ Սպՠվ՜ձճոզ Սզսձՠ՜ռ ՠյզո-
ժճյճոզ, զ իզձ ՠս զ ձճջ յ՜պկ՜՞ջ՜ռ — Սճսջ՝ձ 

Սպՠվ՜ձձճո ՜ղ՜ժՠջպ բջ Մճչոեոզ ՠյզոժճյճոզձ 

Սզսձՠ՜ռ... 
ԺԹ. 474՝—5՝ Յճսէզոզ ԺԱ (11). Տրձ բ թձձ՟ՠ՜ձ 

Յճչի՜ձձճս Մժջպմզձ — Գջբ ՜ոպճս՜թ՜հզձձ Մ՜պ-

դբճո... 

Ի. 476՜—517՝ Հ՜կ՜շրպ յ՜պկճսդզսձ ե՜-
կ՜ձ՜ժ՜ռ զ ոջ՝ճհձ Գջզ՞ճջ կզձմՠս ռհՠպզձ ՜սճսջո 
դՠս՜ռՠ՜է, ՜ջ՜ջՠ՜է Կզջ՜ժճոզ գձպջՠ՜է չ՜ջ՟՜-
յՠպզ, զ կՠթ՜իշմ՜ժ ճսըպձ Գՠպժ՜հ 

Տՠո լՠշ. 1518, 181՜—260՝. Նը՟ջ./476՜՝: 

՜/476՝—87՝: ՝/487՝—91՜: ՞/491՜—2՜: ՟/492՜՝: 

ՠ/492՝—3՝: ա/493՝—4՜: բ/494՜: գ/494՜՝: դ/494՝—5՜: 

ե/495՜—6՜: ե՜/496՜: ե՝/496՜՝: ե՞/496՝—7՜: ե՟/497՜՝: 

եՠ/497՝: եա/497՝—8՜: եբ/498՜: եգ/498՜՝: եդ/498՝—9՜: 

զ/499՜՝: զ՜/499՝: զ՝/499՝—500՜: զ՞/500՜: զ՟/500՜—

1՝: զՠ/501՝: զա/501՝—2՜: զբ/502՜: զգ/502՜: զդ/502՜՝: 

է/502՝—3՜: է՜/503՜: է՝/503՜՝: է՞/503՝—4՜: է՟/504՜: 

էՠ/504՜՝: էա/504՝: էբ/504՝—5՜: էգ/505՜: էդ/505՜՝: 

ը/505՝: ը՜/505՝: ը՝/505՝—6՝: ը՞/506՝—7՝: ը՟/507՝—

8՜: ըՠ/508՜՝: ըբ/508՝: ըգ/508՝—9՝: ըդ/509՝: թ/509՝—

10՜: թ՜/510՜՝: թ՝/510՝—11՝: թ՞/511՝—2՜: թ՟/512՜՝: 

թՠ/512՝—3՜: թա/513՜՝: թբ/513՝: թգ/513՝—4՝: թդ/514՝—

5՜: ժ/515՜՝: ժ՜/515՝—6՜: ժ՝/516՜՝: ժ՞/516՝: ժ՟/516՝—

7՜: ժՠ/517՜՝:  

Տՠո պյ. 1961, m: 

ԻԱ. 517՝—49՜ Պ՜պկճսդզսձ Սճժջ՜պ՜հ գոպ 

Հշճկ՜հՠռսճհ ձ՜ի՜ձ՞զձ ՠյզոժճյճո՜ռ ՠս դ՜-
՞՜սճջ՜ռ ՠս ճջտ զ ձճհձ հ՜ջկ՜ջզձ ոջ՝ճռ ՠս ՜ձոջ՝ճռ 
՞ճջթտ ՠս ՝՜ձտ, աճջճռ յ՜պկճսդզսձ ՝՜ռ՜ի՜իպբ 

Տՠո լՠշ. 1518, 267՜—324՝. 1/517՝—23՜: 

2/523՜—49՜: 

ԻԲ. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձ ԺԷ—ԺԸ ՟՟.] 
— 550՜ Ահոտ՜ձ յ՜պճս՜ժ՜ձզռ ՜ջ՜ձռ չզյ՜-

՝՜ձճսդզսձտ ՞ճձ զ ՞զջտո ՜հո (Ց՜ձժ) — Ա. Մճչոբոզ 
Խճջՠձ՜ռսճհ Քՠջդրխ՜իրջձ Եջջճջ՟ ի՜պճջտ... ԺԴ. 

Սճժջ՜պ՜հ մճսձզ:  

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 



 

111՜ Ոչ ի՜հջ ոճսջ՝տ, Ն՜ջզձ չ՜ջ՟՜յՠպձ ատ՜-

ի՜ձ՜հտձ, ճջ կ՜պձՠ՜ռ զ լՠշձ Ղ՜վէ՜ձ վ՜ղզձ, ՠո 

վ՜ըոպ՜ժ՜ձ ՠս ՜ձծ՜ջ՜ժ պՠխզ ձոպՠ՜է ՞ջՠռզ ա՜հո 

պՠպջո, դզվձ բջ ՌՃԻԷ (1678), վՠպջվ՜ջզ ՜կոճհձ ԺԶ 

(16), օջձ ղ՜՝՜դ: 

354՝ Քջզոպճո Աոպճս՜թ, ՝՜ջՠըօոճսդՠ՜կ՝ ոջ-

՝ճռ տճռ, ճխճջկՠ՜ ոպ՜ռճխզ ՞ջճռո ՠս կՠխ՜սճջ` Գջզ-

՞ճջ ՜ձ՜ջե՜ձ ՞ջմզո, ժ՜ջ՟՜ռճխ՜ռո ՠս էոճխ՜ռո ՠս 

ճջտ աՈխճջկզձ ՜ոՠձ: Գջՠռ՜ս դճս՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ ՌՃԻԷ 

(1678): 

365՜ Գջՠռ՜ս դվզձ ՌՃԻԷ (1678)—զձ զ ՞ՠսխձ 

Աէզվճսխ՜ջ, լՠշ՜կ՝ Գջզ՞ճջ տ՜ջպճսխ՜ջզ: 

442՜ Ահէՠս աոպ՜ռճխ պ՜շզո` աՄզձ՜ո ջ՜՝ճսձզձ 

գձ՟ ՠջժ՜հձ ՜սճսջ՝տ զ ըճջ ը՜խ՜խճսդՠ՜ձ յ՜իՠոռբ 

Տբջձ կՠջ ՠս Աոպճս՜թձ ՝ճէճջզռ, ՠս ավ՜ձ՜տզկ՜ոպ` 

Թճսկ՜ ՞ջզմո կ՜խդՠկ հզղՠէ զ Տբջ. ՜կբձ: 

517՝ Ոխճջկ՜թ Աոպճս՜թ, ճխճջկՠ՜ ոպ՜ռճխզ 

ոճսջ՝ ՞ջճռո՚ Մզձ՜ո չ՜ջ՟՜յՠպզձ ՠս դճխ ահ՜ձռ՜ձո 

ձճջ՜ աժ՜կ՜հձ ՠս ա՜ժ՜կ՜հձ ՠս զձլ ձճս՜ոպ ՜ձ՜ջ-

ե՜ձ ՞ջմզո: 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ` 6՜ Գզջտո Սճսջ՝ Էնկզ՜թձ՜ բ: 6՜, 

89՝, 259՜ (ՠս ՜հէճսջ, ժէճջ) Ն՜ի՜յՠպ չ՜ջ՟՜յՠպ: 

6՜, 259՜ Խ՜մՠէճսդզսձ: 

1483 
Ժ Ո Ղ Ո Վ Ա Ծ Ո Յ  

Թճը՜դ ՌՃԼԶ — 1687               

ԳՐԻՉ` Մժջպճսկ Ջճսխ՜հՠռզ: ՍՏԱՑՈՂ` Մզձ՜ո չջ՟. 
Հ՜կդՠռզ: 

ԹԵՐԹ՚ 309+1 (ժջժ. 116). մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—5՝, 125՝, 130՝, 
198՜—201՝, 304՜—8՝: ՊՐԱԿ՚ 4×1+Ա—ԻԶ×12 (ԺԴ 11, ԺԷ 6): 
ՆԻՒԹ՚ դճսխդ ՜ոպխզ, ժզո՜էճսոձզ էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 
28,4×20,8: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձ: ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջ: ՏՈՂ՚ 32փ ԿԱԶՄ՚ 
՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ 
՟ՠխզձ կՠպ՜տո, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ` ժ՜ջկզջ: 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 6՜, 131՜, 
202՜: Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ` 229՜, 270՜: Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ -
ա ՜ ջ ՟ ` ՝ճսո՜ժ՜ձ: Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ժՠձ՟՜ձ՜՞զջ, դշմձ՜՞զջփ 
Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպ, ժ՜ձ՜մ: 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ժ՜ակզ Բ վՠխժգ տՠջթճս՜թ: 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 6՜—125՜ [Բ՜ձտ Մզը՜հզէզ Աոճջսճհ]  

Տՠո լՠշ. 1518, 3՜—114՝. 1. ՜/6՜—43՝: ՝/43՝—

50՜: ՞/50՜—83՝: ՟/83՝—92՝: ՠ/92՝—108՜: 2/108ա—16բ 

(չՠջնգձդՠջ ռ՜ձժ` մզտ): 3/մզտ: Բձ՜՞զջգ` կզ՜ժպճսջ: Ոսձզ. 

— 116՝—25՜ Զ՟՜ս՜ձճսդզսձ ոճսջ՝ յ՜պջզ՜ջ-

գզձ Մզտ՜հբէզ ճջ ՜ոբ — Դ՜ս՜ձՠկ աձ՜ Սճսջ՝ ՠս աճս-

՞՜վ՜շ Եջջճջ՟ճսդզսձ` ՜ձՠջ՝ ՠս ՜ձճսջ... 

— 125՜ Յ՜ոճջսճռ ՞ջճռ չ՜ոձ ԲԺ-՜ձ ձ՜ի՜-

յՠպ՜ռ, դբ ճջտ կ՜ջ՞՜ջբտ ՠս ՟՜պ՜սճջտ ՠս դ՜-
՞՜սճջտ ՠս դ՜ջ՞կ՜ձզմտ, ՠս վճը՜ձճջ՟տ ձճռ՜ ՜շ՜-
տՠ՜էտ — Ռճս՝բձ ճջ՟զ Լզ՜հ... Յճս՟՜ կ՜պձզմ. դվզձ 

ԿԲՌ ՠս ԷՃ: 

125՜ (Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո) ՞ջմզռ «Օջզձ՜ժձ յ՜ժ՜ո 

բջ»: 

Բ. 126՜—30՜ [Բ՜ձտ ա՜ձ՜ա՜ձտ] 

1. 126՜—8՝ Վ՜ոձ դ՜՞՜սճջ՜ռձ Հ՜հճռ, աճջ 

ժ՜ջ՞ՠ՜ռ Մճչոբո Խճջՠձ՜ռզձ (= Մճչոզոզ Եջաձժ՜-
ռսճհ Կ՜ջ՞ դ՜՞՜սճջ՜ռձ Հ՜հճռ) — Մճչոբոզ Խճջՠ-
ձ՜ռզձ աղ՜ջո դ՜՞՜սճջ՜ռձ Հ՜հճռ, ՜հոյբո ժ՜ջ՞ՠ՜ռ. 

Յ՜՝ՠ՟ ճջ՟զ Նճհզ... 

2. 128՝ Յ՜խ՜՞ո ՜ոպզծ՜ձ՜ռ ՠժՠխՠռսճհ, դբ 

ճ՛սջ ՠռճհռ Քջզոպճո — Քջզոպճո աՠժՠխՠռ՜ժ՜ձ ՜ո-

պզծ՜ձո, դբ ճջյբո ՠռճհռ ՠս հճջճսկ պՠխսճն... 

3. 129՜՝ Աձ՜ձզ՜հզ Շզջ՜ժճսձճհ ի՜կ՜ջճխզ 

Թզստ ճջմ՜վճսդՠ՜ձռ Հզձ ՠս Նճջ ժպ՜ժ՜ջ՜ձ՜ռձ — 

Գզջտ Մճչոզոզ րջզձ՜՟ջզ... 

4. 129՝—30՜ Խջ՜պտ զկ՜ոպ՜ոզջ՜ռձ յբո-յբո 

— Չճջո զջտ ՜կՠձ՜հձ կ՜ջ՟ժ՜ձ չ՜պ բ` ծգծ՞ճիբէձ ...  

Գ. 131՜—92՝ Զ. Ս՜կճսբէզ տ՜ի՜ձ՜հզ հԱձՠռսճհ 

Հ՜ս՜տկճսձտ զ ՞ջճռ յ՜պկ՜՞ջ՜ռ Յ՜խ՜՞ո ՞զսպզ 
ե՜կ՜ձ՜ժ՜ռ ՜ձռՠէճռ կզձմՠս զ ձՠջժ՜հո թ՜հջ՜տ՜խ 
՜ջ՜ջՠ՜է 

Տՠո լՠշ. 481, 19՜—59՜. Նը՟ջ./131՜—2՜: 

՜/131՜—2՜: ՜/132՜—46՝: ՝/147՜—92՝ (չջն. դՠջզ. «... 

ՠս ՠի՜ջ աձ՜ հճպ՜կ՝ձ զ ՞էճսըձ ՠս ՜հձճս կՠշ՜ս ///» իկկպ. 

պյ. 1893, բն 157): 

Դ. 193՜—7՝ Պ՜պկճսդզսձ ի՜հջ՜յՠպ՜ռ, դբ 

ճջտ՜ձ դզս ՠձ Հշճկ՜հՠռսճռ, Եջճսո՜խբկ՜ռսճռ ՠս 
Ախբտո՜ձ՟ջ՜ռսճռ ՠս Աձպզճտ՜ռսճռ ՠս դ՜՞՜սճջ՜ռձ, 
դբ ճջտ՜ձ ՠձ Հշճկ՜հՠռսճռ, Հջբզռ, Պ՜ջոզռ ՠս Հ՜հճռ 
ՠս զ Քջզոպճոբ ոժոՠ՜էձ ՠս ժ՜դճխզժճոտձ Հ՜հճռ ՠս 
ադվ՜ժ՜ձձ կզ՜ի՜կճսշ զ կզ ի՜կ՜ջզ ՝՜ռ՜-

հ՜հպՠ՜է ոպճս՞ՠռ՜տ ՠս ՞ջՠռ՜տ. ՜ձհ՜յ՜խ զ հ՜-
շ՜նձ ՞զպ ՠս ժ՜ջ՟՜հ — Հշճկ՜հ ի՜հջ՜յՠպտ ՠձ դզստ 

ԻԸ (28)... 

Ե. 202՜—302՜ [Հ՜հճռ յ՜պկճսդզսձ հՠջզո ի՜-

պճս՜թո ՜ո՜ռՠ՜է Մճչոզոզ Խճջՠձ՜ռսճհ զ ըձ՟ջճհ 
Ս՜ի՜ժ՜հ Բ՜՞ջ՜պճսձսճհ] 

Տՠո լՠշ. 1459, 4՜—167՜. 1/202՜—26՝ (Ց՜ձժ` 

մզտ): 2/226՝—68՝: 3/268՝—302՜: 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

26՜ Զկՠխ՜յ՜ջպ Մժջպճսկ ՞ջզմո հզղՠռբտ: 

302՜ Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ ՠջզռ յ՜պկ՜՞ջճռո` Մզ-

ը՜հբէզ յ՜պջզ՜ջգզ Աոճջսճհ ՠս հԱձՠռսճհ տ՜ի՜ձ՜հզ 



 

ՠս պՠ՜շձ Մճչոզոզ Խճջՠձ՜ռսճհ. Փ՜շտ վ՜շ՜սճջՠ՜է 

ՠս ՞ճիճսդզսձ ՞ճի՜՝՜ձՠ՜է զոժճսդՠ՜ձռ ՠս օջիձճսդզսձ 

՜սջիձՠ՜է ՠս ՝՜ջՠ՝՜ձՠ՜է ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճս-

դՠ՜ձձ` Հրջ ՠս Ոջ՟սճհ ՠս Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ ՜հեկ ՠս կզղպ 

ՠս հ՜սզպՠ՜ձո ՠս ՜ձաջ՜ս հ՜սզպՠձզս. ՜կբձ: Ոջճչ զ էզ-

ձՠէճսդզսձ ՠժզձ ՜կՠձ՜հձ ՜ջ՜ջ՜թտ ՠջժզձտ ՠս ՠջժջ՜-

սճջտո ՠս ոպՠխթՠ՜է ակ՜ջ՟ձ ՜շ՜նզձ զ իճխճհ ՠս աժզձձ 

զ ժճխբձ ՠս հ՜ձկ՜ջկզձ ՝ձճսդՠձբ զ յ՜պժՠջ ՜ո-

պճս՜թճսդՠ՜ձձ զսջճհ: Ե՟ աձճո՜ զ ՟ջ՜ըպզձ վ՜վ-

ժճսդՠ՜ձ ՠս զ կզճհ թ՜շճհձ իջ՜կ՜հՠ՜ռ մճսպՠէ: Ոջ ճմ 

յ՜իՠռզձ այ՜պճսզջ՜ձձ, ժճջճսոզձ ա՜ձծ՜շ ավ՜շոձ 

ՠս վճը՜ձ՜ժ ՜ձկ՜իճսդՠ՜ձձ ակ՜ի ե՜շ՜ձ՞ՠռզձ ՠս 

գձ՟ ՜սջիձճսդՠ՜ձ ա՜ձբթոձ ՠս վճը՜ձ՜ժ ՜ձ՜ըպ՜-

ժ՜ձ ՜ծկ՜ձձ, աճջ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜է բզձ գձ՟ճսձՠէ զ 

՟ջ՜ըպզձ, ՜ձ՜ոձՠխբձ թձձ՟ՠ՜կ՝ իջ՜կ՜ձ գձժ՜է՜ձ 

՜ծՠէ զ չՠջ՜հ ՠջժջզ: Ոջճռ ՜ծՠ՜է զ ՝՜ակճսդզսձ 

ոժո՜ձ ՝՜ակ՜՟զկզ մ՜ջ՜մ՜ջ կՠխրտ հ՜ծ՜ըՠէ հ՜կ՝՜ջ-

պ՜ս՜ձճսդզսձ, կզձմՠս ՝՜ջժ՜ձ՜է Աոպճսթճհ զ չՠջ՜հ 

ձճռ՜ ՠս ըջ՜պՠէ նջճչձ ի՜պճս՜թճչտ: Ոջ ՠս հՠպ Նճհզ 

՜ծՠ՜է ՝՜ակ՜ռՠ՜է, կզպՠ՜է, ժճջ՜ռՠ՜է, ժճջթ՜ձՠ՜է 

՜ձժ՜ձ զ ՝՜ակ՜ա՜ձ մ՜ջզո ՠս հՠջժջյ՜՞ճսդզսձ 

՜ջ՜ջ՜թճռ վճը՜ձ՜ժ Աջ՜ջմզձ ՜կՠձ՜հձզ: 

Յճջճռ ե՜կ՜ձ՜ժբ ոժո՜ձ ՝՜աճսկտ ե՜կ՜ձ՜ժ՜-

՞զջ ՠս չբյո էզձՠէ ե՜կ՜ձ՜ժ՜ռ ՠս հճտճսձտ ՞ջՠռզձ 

զջզո-զջզո ՝՜աճսկո, հճջճռ Ծ՜խժ՜տ՜խ ՜ջ՜ջՠ՜է Մզ-

ը՜հբէ յ՜պջզ՜ջգ գոպ ՜ձճս՜ձ զսջճհ: Նճհձ ՠս կՠջո 

Ս՜կճսբէզ հԱձՠռզ ՜ջ՜ջ աՊ՜պկճսդզսձո, հԱ՟՜կ՜հ 

ոժոՠ՜է կզձմՠս զ Քջզոպճո ՠս զ Քջզոպճոբ ոժո՜ձզ 

աՊ՜պկճսդզսձ դ՜՞՜սճջ՜ռձ Հշճչկ՜հՠռսճռ, Յճսձ՜ռ, 

Պ՜ջոզռ ՠս Հ՜հճռ ձ՜ՠս ի՜հջ՜յՠպ՜ռձ Հ՜հճռ ոժոՠ՜է 

զ ոջ՝ճհձ Գջզ՞ճջբ Լճսո՜սճջմբ: Ես ադզսո ՜կ՜ռ ժՠձ՜ռ 

ձճռզձ ՠ՟ՠ՜է ժ՜ջ՞՜ս զ ղ՜ջո Գ՜ս՜ա՜ձ՜ռ ՜ջ՜ջ ՞զջտ 

գոպ ՜ձճս՜ձ զսջճհ: Ս՜յբո ՠս կՠթձ Մճչոբո Խճջՠձ՜-

ռզ ՜ջ՜ջ աՊ՜պկճսդզսձո Հ՜հճռ դ՜՞՜սճջ՜ռ ՜ջթ՜ջ-

թՠէճչ ա՝՜ձո զսջ ՠջ՝բտ-ՠջ՝բտ ՠս հ՜հէ ՜ա՞ո, ճջ ժճմզ 

զսջճսկ ՜ձճս՜կ՝ձ, ճջ ՠս ՠ՟՜ձ Եջՠտզձ ՞զջտո զ կզճսկ 

պվզ: Հջ՜կ՜ձ՜ս ոպ՜ռճխզ ոճջզձ՚ պբջ Մզձ՜ո 

՜ոպճս՜թ՜՝՜ձզ ՠս կՠթ ջ՜՝ճսձսճհ Յ՜կդՠռսճհ ՜ջիՠ-

յզոժճյճոզ ՠս չՠջ՜պՠոմզ հԵս՟ճժզ՜հ տ՜խ՜տզ ՠս ոզ-

ջՠռՠ՜է ՝՜//(303՜)ջՠժ՜կզ ՠս ՞ճջթ՜ժ՜էզ պՠ՜շձ 

Եխզ՜ա՜ջճս ՠս տ՜ն ՟զպ՜յՠպզ Ակՠձ՜հձ Հ՜հճռ, ճջ 

ոպ՜ռ՜ս աԳզջո Պ՜պկճսդՠ՜ձ վ՜վ՜՞՜ձրտ գոպ 

՜ոպճս՜թ՜ոբջ ժ՜կ՜ռ զսջճռ ՠս ՞ջ՜ոբջ ՝՜ջճսռձ գձ՟ 

հճէճչզռ ՞ջճռ յ՜պճս՜ժ՜ձզռ զ չ՜հՠէճսձ ՜ձլզձ զսջճհ 

ՠս զ հզղ՜պ՜ժ իճ՞սճհ ՠս իճ՞ՠսճջ ճսոճսռմզձ զսջճհ` 

Մ՜ջժճո չ՜ջ՟՜յՠպզ Շբձ՞ճսղՠռսճհ զ Տբջ վճըՠ-

ռՠէսճհ. ՠս կ՜ջկձ՜սճջ թձրխ՜ռձ՚ կ՜իպՠոզ Աշ՜տՠէզձ 

ՠս Հշզվոզկբզ ՠս կ՜կճսձ զսջճհ` կ՜իպՠոզ Պ՜իջբ 

՜կՠձ՜հձ ՜ջզսձ՜շճս ի՜կ՜պճիկ ՜ա՞՜հձճհ:  

Աջ՟, ղձճջիզս Տՠ՜շձ ոժո՜տ ՠս ճխճջկճսդՠ՜կ՝ 

Նճջզձ հ՜ձժ ՠէՠ՜է ՠ՟ՠ՜է իճխ ՠս վճղզո ճջզռ լՠջճռ 

յ՜խ՜պզկ գխլ՜ձօտ կզ ա՜ձռ ՜շձՠէ հզղՠէճհ հ՜խօդո 

լՠջ՚ հԱսՠպզտ թ՜շ՜ թ՜շ՜հզռ՟ Աոպճսթճհ աձճջ՜ժՠջ-

պճխ ՟եճս՜ջ՜՞զսպ կ՜պՠձզո, ՠս ազկ թձճխո, աի՜ձ՞ճս-

ռՠ՜է ի՜հջձ զկ` ակ՜ի՟ՠոզ Բ՜խպ՜ո՜ջձ, ՠս ակ՜հջձ 

զկ` Նճջը՜դճսձձ, ՠս աէզձճխտ յ՜պծ՜շ ՞ջտզո կ՜խդՠկ 

հզղՠէ, աճջ ՠս ի՜հռՠկտ զ Տՠ՜շձբ, ազ լՠա հզղճխ՜ռ՟ ՠս 

կՠա հզղՠռՠէճռո չ՜ջլո ՝՜ջզո յ՜ջ՞ՠսՠոռբ Տբջձ կՠջ 

Յզոճսո Քջզոպճո ՠս ՞ջՠոռբ ա՜ձճսձ լՠջ հզղճխ՜ռ՟ 

հ՜ձձզսդ՜ժ՜ձ ՠձդ՜ժ՜հզ հզկ՜ձ՜էզձ տ՜խ՜տզ. ՜կբձ: 

Յ՜նճջ՟ Բ, Գ կզ՜սճջձՠջգ Ա-զ ղ՜ջճսձ՜ժճսդզսձձ ՠձ: 

Բ. 217՜—20՝ [Գ՜ս՜ա՜ձ՜՞զջտ Յ՜ժճ՝ 

չ՜ջ՟՜յՠպզ Շ՜կ՜ըՠռսճհ] 
— 217՜ Աշ ճսոճսկձ՜ոբջ ՠս զկ՜ոպ՜պՠձմ 

ոզջՠէզ ՠս իճ՞ՠսճջ ՠխ՝՜ջո՟ կՠջ ՠձ ՝՜ձտո ՜հոճտզժ 
ձ՜ը՜խՠժ՜ժ՜ձտ — Աջ՟, հՠպզձո զ ոյ՜ո՜սճջ՜ռ Բ՜-

ձզձ Յ՜ժճ՝ ՜ձճս՜կ՝ կզ՜հձ չ՜ջ՟՜յՠպո Շ՜կ՜-

ըՠռզ... 
— 217՜—20՝ [Գ՜ս՜ա՜ձ՜՞զջտ] — Ոջտ չ՜ոձ զկ 

ադճխճսդզսձո ՝՜ձզստ ի՜հռՠձ... ըխծՠէճհ ՠջժջզո: 

Գ. 220՝—5՜ [Գ՜ս՜ա՜ձ՜՞զջտ Ղճսձժզ՜ձճոզ] 

— 220՝—1՜ Եջժջճջ՟ իՠխզձ՜ժզ Գ՜ս՜ա՜ձ՜-

ժ՜ձ ՞ջճհո պՠ՜շձ Յ՜ժճ՝՜հ ՞զպձ՜ժ՜ձզ չ՜ջ՟՜-
յՠպզձ Շ՜կ՜ըՠռսճհ հ՜ջ՜ժռ՜՝՜ջ հ՜ղը՜պճսդզսձ 
զ Գ՜ս՜ա՜ձ՜ժ՜ձ ՞զջո հ՜հո ՜ոպբձ ՟՜՟՜ջՠ՜է 
չՠջն՜ռ՜ս — Ք՜ձազ բջ դբյբպ ՞զպճսձո ՠս պՠխՠ՜ժ 

՞ջճռ ՜ոպճս՜թ՜հձճռ... ՠջջճջ՟ իՠխզձ՜ժո` աՂճսձժզ՜-

ձճոո ՜յ՜ղձճջի ՞ջմզո զ կ՜տճսջ ՠս հՠջժձ՜դշզմ 

հ՜խրդո լՠջ, ազ ՟ճստ ՠս կՠտ հզղՠռկ՜ձ ՜ջե՜ձզ էզռճստ 

զ Քջզոպճոբ. ՜կբձ: 

— 221՝—5՜ [Գ՜ս՜ա՜ձ՜՞զջտ] — Ակզ զ ոժա՝՜-

ձբ ՜ջ՜ջ՜թճռ` ԿՋԻԴ ...: Ակտ Կՠձ՜ջ՜ջզձ` ՌՉԽԸ 

(1748): Ի ՌՄ դճսճնձ կՠջճսկ ձոպ՜ս պբջ Մզձ՜ո Աժ-

ձՠռզ... դճս՜ժ՜ձ Տ՜ծժ՜ռ` ՌՃՂԳ ... ՌՃՂԹ: 

1484 
Ժ Ո Ղ Ո Վ Ա Ծ Ո Յ  

 ՌՃԺԵ — 1666               

ԳՐԻՉ` Յճչ՜ձբո: ՍՏԱՑՈՂ` Յճչ՜ձբո ոջժ.: 
ԹԵՐԹ՚ 359. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜՝, 2՝, 359՜՝: ՊՐԱԿ՚ 1×1+Ա—

ԽԵ×8 (ԻԳ 10, ԽԵ 4): ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, էճսո՜՞թՠջճչփ ՄԵԾՈՒ-
ԹԻՒՆ՚ 28×19,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձ: ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջ: ՏՈՂ՚ 35: 

ԿԱԶՄ` ժ՜ջկզջ, դճսխդ, կզնճսժգ` ոպճս՜ջ՜դճսխդ, դզժճսձտգ ւ 
՜ձժզսձՠջգ` ժ՜ղՠյ՜պ: 



 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ —  Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 3՜փ 
Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 115՜փ Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜՞զջփ 
Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ, ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջ, ժ՜ակգ պՠխ—պՠխ 
ռՠռ՜ժՠջ: 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 3՜—120՜ [Բ՜ձտ Մզը՜հզէզ Աոճջսճհ]  

Տՠո լՠշ. 1518, 3՜—114՝. 1. ՜/3՜—41՜ (ոժ. 

դՠջզ «/// ժ՜պ՜ջՠ՜էտ ՞զսպզ ՠս ե՜կ՜ձ՜ժ՜ռ ՠս 

ի՜ս՜տՠ՜է չբյո ՝՜աճսկո...»): ՝/41՝—59՝: ՞/59՝—79՝: 

՟/79՝—87՜: ՠ/87՜—101՝: 2/101՝—10՜ (չՠջնգձդՠջ 

ռ՜ձժ մզտ): 3/մզտ: Բձ՜՞զջգ`կզ՜ժպճսջ: Ոսձզ. 

— 110՜—9՝ Զ՟՜ս՜ձճսդզսձ ոճսջ՝ յ՜պ-

ջզ՜ջգզձ Մզը՜հՠէզ, ճջ ՜ոբ — Դ՜ս՜ձՠկ աձ՜հ 

Սճսջ՝ ՠս աճս՞՜վ՜շ Եջջճջ՟ճսդզսձ... 

— 119՝—20՜ Յ՜ոճջճռ ՞ջճռ Վ՜ոձ ՠջժճպ՜-

ո՜ձ ձ՜ի՜յՠպ՜ռ, դբ ճջտ կ՜ջ՞՜ջբտ ՠս ՟՜պ՜-
սճջտ ՠս դ՜՞՜սճջտ ՠս դ՜ջ՞կ՜ձզմտ ՠս վճը՜ձճջ՟տ 
ձճռ՜ ՜շ՜տՠ՜էտ — Ռճս՝բձ ճջ՟զ Լզՠ՜... Յճս՟՜ 

կ՜պձզմ. դզսձ ԿԲՌ ՠս ԷՃ: 

120՜ (Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո) ՞ջմզռ «Ն՜ը՜պՠո՜ռո 

Պ՜պկճսդզսձ հրջզձ՜ժձ էզ՜ժ՜պ՜ջ մբջ»:  

Բ. 120՝—2՝ Խջ՜պտ ե՜կ՜ձ՜ժ՜ջ՞ճսդՠ՜ձռ, 

՜խրդզռ ՠս թձջ՜՟ջճսդՠ՜ձռ, ի՜ո՜ջ՜ժ՜ռ հ՜ձլ-
ձ՜ճսդՠ՜ձ ՠս ՜շ՜ձլձճսդՠ՜ձ զ Գջզ՞ճջ չ՜ջ՟՜-
յՠպբ [Խէ՜դՠռսճհ] — Ն՜ը յ՜ջպ բ ՜ոպճս՜թ՜ոզ-

ջ՜ռ ոպ՜ձ՜է ի՜ս՜պո ճսխզխո... 

Գ. 122՝—7՜ [Բ՜ձտ ա՜ձ՜ա՜ձտ] 

1. 122՝—5՜ Վ՜ոձ դ՜՞՜սճջ՜ռձ Հ՜հճռ, աճջ 

ժ՜ջ՞ՠ՜ռ Մճչոբո Խճջՠձ՜ռզձ (= Մճչոբոզ Եջ-
աձժ՜ռսճհ. Կ՜ջ՞ դ՜՞՜սճջ՜ռձ Հ՜հճռ) — Մճչոբո 
Խճջՠձ՜ռզձ աղ՜ջո դ՜՞՜սճջ՜ռձ Հ՜հճռ, ՜հոյբո 

ժ՜ջ՞ՠ՜ռ. Յ՜՝ՠդ ճջ՟զ Նճհզ... 

2. 125՜՝ Յ՜խ՜՞ո ՜ոպզծ՜ձ՜ռ ՠժՠխՠռսճհ, 

դբ ճսջ ՠռճհռ Քջզոպճո — Քջզոպճո ՠժՠխՠռ՜ժ՜ձ 

՜ոպզծ՜ձո, դբ ճջյբո ՠռճհռ ՠս հճջճսկ պՠխսճն... 

3. 125՝—6՝ Աձ՜ձզ՜հզ Շզջ՜ժճսձճհ ի՜կ՜ջճ-

խզ. Թզստ ճջմ՜վճսդՠ՜ձռ Հզձ ՠս Նճջ ժպ՜ժ՜ջ՜-
ձ՜ռ — Գզջտ Մճչոզոզ րջզձ՜՟ջզ... 

4. 126՝—7՜ Խջ՜պտ զկ՜ոպ՜ոզջ՜ռձ յբո-

յբո — Չճջո զջտ ՜կՠձ՜հձ կ՜ջ՟ժ՜ձ չ՜պ բ` 

ծգծ՞ճիՠէձ ...  

Դ. 127՜—90՜ Ս՜կճսՠէզ տ՜ի՜ձ՜հզ հԱձՠռսճհ 

Հ՜ս՜տկճսձտ զ ՞ջճռ յ՜պկ՜՞ջ՜ռ Յ՜խ՜՞ո ՞զսպզ 
ե՜կ՜ձ՜ժ՜ռ ՜ձռՠէճռ կզձմՠս զ ձՠջժ՜հո, թ՜հջ՜-
տ՜խ ՜ջ՜ջՠ՜է 

Տՠո լՠշ. 481, 19՜—59՜. Նը./127՜—8՜: 

՜/128՜—42՜: ՝/142՜—90՜ (չջն. «...՜շ՜տՠ՜ռ 

հ՜տոճջո զ Կզյջճո ժխազձ ՠս ՝՜աճսկտ ՜ձ՟բձ կՠշ՜ձ» 

իկկպ. պյ. 1893, բն 156): 

Ե. 190՜—3՝ Պ՜պկճսդզսձ ի՜հջ՜յՠպ՜ռ, դբ 

ճջտ՜ձ դզս ՠձ Հշճկ՜հՠռսճռ, Եջճսո՜խբկ՜ռսճռ ՠս 
Ախբտո՜ձ՟ջ՜ռճռ ՠս դ՜՞՜սճջ՜ռձ, դբ ճջտ՜ձ ՠձ 
Հշճկ՜հՠռճռ, Հջբզռ, Պ՜ջոզռ ՠս Հ՜հճռ ՠս զ 
Քջզոպճոբ ոժոՠ՜էձ ՠս աժ՜դճխզժճոտձ Հ՜հճռ ՠս 
աՀ՜հ դճս՜ժ՜ձձ կզ՜ի՜կճսշ զ կզ ի՜կ՜ջզ 
՝՜ռ՜հ՜հպՠէ ոպճս՞ՠռ՜տ ՠս ՞ջՠռ՜տ ՜ձհ՜յ՜խ. զ 
հ՜շ՜նձ ՞զջ ՠս ժ՜ջ՟՜, ՠս ՞ջջզո Աոպճս՜թ ճխճջկզ 

՜ո՜ — Հշճկ՜ ի՜հջ՜յՠպտ ՠձ դզստ ԻԸ (28)... 

Զ. 194՜—6՝ Վ՜ոձ ե՜կ՜ձ՜ժ՜ռ ՞ջճռ 

՜կ՜ռձ հԱ՟՜կ՜ ճջտ՜ձ ՠձ դզստ ՠս տ՜ձզտ զ ձ՜-
ի՜յՠպտձ ՠս զ հ՜կՠձ՜հձ ձղ՜ձ՜սճջ պՠխզո կզձմՠս 
զ ՞՜էճսոպձ ձՠշզձ — ՅԱ՟՜կ՜ կզձմՠս զ վճըՠէձ 

Եձճչտ՜ ՜կտ ՌԴՃՁԵ ...  

Է. 196՝—203՝ [Կՠջյ ձ՜կ՜ժ ՞ջՠէճհ]— 

Ըձպջՠ՜է հճջճչ՜հձբ ՠս ժճմՠռՠ՜է... 

Ը. 204՜—9՜ Եյզվ՜ձե՜ ՠյզոժճյճոզձ 

Կճոպ՜ձ՟ՠ՜ տ՜խ՜տզ ՜ո՜ռՠ՜է Վ՜ոձ ԲԺ-՜ձ 
՜ժ՜ձռ, ճջ գձ՟ՠէճսաՠ՜է զ յ՜պկճսծ՜ձձ Աի՜-
ջճձզ — Տՠ՜շձ զկճհ ՠս յ՜պճս՜ժ՜ձ ՠխ՝րջձ ՠս 

ի՜ո՜ժ՜ռզ զկճհ` Դզճ՟ճջզ... 

Թ. 209՜՝ Ահո բ կՠժձճսդզսձ տ՜խ՜տ՜ռ 

[՜ո՜ռՠ՜է Գջզ՞ճջզ Կՠո՜ջ՜ռսճհ] — Ասՠպՠ՜ռ ՠջ-

ժզջձ՚ Եջճսո՜խբկ բ ... Յ՜խճչզպ՚ Աջծզո բ: 

Ժ. 209՝ Ահո բ յ՜պկճսդզսձ Փ՜ջբո տ՜խ՜տզձ, 

ճջ զ ցշ՜ձժ՜ռ ՜ղը՜ջիձ ժ՜հ — Զճջ էճս՜ս կՠթ ՜ջ-

տ՜հձ Տ՜ծժ՜ռ ըճձդտ՜ջձ... 

ԺԱ. 209՝—15՜ Թճսխտ ոզջճհ ՠս կզ՜՝՜ձճս-

դՠ՜ձ Մՠթզ ժ՜հոՠջձ Կճոպ՜ձ՟զ՜ձճոզ ՠս ոճսջ՝ 
յ՜յճհձ Սՠխ՝ՠոպջճոզ ՠս Տջ՟՜պ՜հ Հ՜հճռ 
՜ջտ՜հզձ ՠս ոջ՝ճհձ Գջզ՞ճջզ Լճսո՜սճջմզձ Հ՜հճռ ՠս 
ոճսջ՝ ի՜հջ՜յՠպզձ — Կ՜կրտ ՠս ճխճջկճսդՠ՜կ՝... 

ԺԲ. 215՜—8՜ Հ՜ջռկճսձտ պ՜ծժ՜ռ ՠս յ՜-

պ՜ոը՜ձզտ կՠջճհ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ գձ՟՟բկ ձճռ՜ 
՜հոյբո [՜ջ՜ջՠ՜է Մ՜պդբճոզ Ջճսխ՜հՠռսճհ] — 

Յ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՞զջո ՞ջՠ՜է բ, դՠ. Պ՜պջ՜ոպՠոնզտ 

պ՜է յ՜պ՜ոը՜ձզ... 

ԺԳ. 218՜—47՝ [Թճսխդտ] 

1. 218՜—36՜ Թճսխդ պՠ՜շձ Գջզ՞ճջզոզ 

ժ՜դճսխզժճոզ Հ՜հճռ ՞ջՠ՜է ՠխ՝րջ ձճջզձ Նՠջոբոզ 
ՠյզոժճյճոզ իջ՜կ՜ձ՜ս ձճջճսձ զ Մզն՜՞ՠպո 
Աոճջճռ Կ՜կ՜հտ ժճմՠռՠ՜է ձ՜ի՜ձ՞զձ: Յ՜խ՜՞ո 
ճջ ՜ձ՟ կՠջճհ ՜ա՞զ տ՜ի՜ձ՜հզռ ի՜ժ՜շ՜ժ՜՝՜-
ձՠէճհ ՜ձկպ՜՝՜ջ գձ՟ կզկՠ՜ձո... զ ըձ՟ջճհ 
ճսկՠկձ ՜ոպճս՜թ՜ոզջզ Աշզսթ ժճմՠռՠէճհ զղը՜ձզ 
Թճսէժճսջ՜ձձ ՜ս՜ձզ — Թբյբպ ՠս պբջճսձ՜ժ՜ձ 

իջ՜կ՜ձձ հճջ՟ճջբ... 

2. 236՜—47՝ [Յ՜խ՜՞ո կզ՜՝՜ձճսդՠ՜ձ 

ի՜ս՜պճհ ՠս ժ՜ջ՞՜ռ ՠժՠխՠռսճհ] 

Տՠո լՠշ. 500, 66՝—239՝. ՜—՟/մզտ: ՠ/236՜—

44՝: գ/245՜—7՝: դ/247՝: 



 

ԺԴ. 248՜—358՝ Հ՜հճռ յ՜պկճսդզսձ հՠջզո 

ի՜պճս՜թո ՜ո՜ռՠ՜է Մճչոբոզ Խճջՠձ՜ռճհ զ 
ըձ՟ջճհ Ս՜ի՜ժ՜հ Բ՜՞ջ՜պճսձճհ 

Տՠո լՠշ. 1459, 4՜—167՜. 1/248՜—75՜: 

2/275՜—321՜: 3/312՜—58՝: 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

179՜ (Գջմզ) Զվթճսձ ՞ջզմո` կՠխ՜յ՜ջպ Յճչ-

ի՜ձձբոո հզղՠռբտ կզճչ Աոպճս՜թ ճխճջկՠ՜զս, ՠս Աո-

պճս՜թ ալՠա ճխճջկզ. ՜կբձ: ՌՃԺԵ (1666): 

358՝ (Սպ՜ռճխզ) Ես աըոպ՜ռօխ ոճջ՜` աՅճ-

չ՜ձբո ո՜ջժ՜ս՜՞ո, ՠս աի՜հջձ զկ` կ՜իդՠոզ պբջ 

Կ՜ջ՜յՠպձ ՠս ակ՜հջձ զկ` Խ՜ձճսկձ, ճջ վճըՠռ՜ս 

 հ՜հո ժՠձ՜ռո դվ՜ժ՜ձզո կՠջճսկ ի՜ա՜ջ 

ի՜ջզսջ տո՜ձ (1671) ՠս ՠջժձզռ ՜ջտ՜հճսդՠ՜ձձ 

՜ջե՜ձզ ՜ջ՜ոռբ ՠս ձկ՜ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո 

հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձ: 

358՝ Ես ՌՃԼ (1681) դվ՜ժ՜ձզո ի՜հջձ զկ ՞ձ՜ռ 

զ Սճսջ՝ տ՜խ՜տձ Եջճսո՜խբկ ժջժզձ ՜ձ՞՜կ ՠս զ 

Սճսջ՝ Ս՜ջ՞զո պօձզձ Աշ՜ն՜սճջ՜ռ վճըզ ՜հո ժՠ-

ձ՜ռո, ճջճհ հզղ՜պ՜ժձ ՜սջիձճսդՠ՜կ՝ ՠխզռզ. ՜կբձ: 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 2՜ Թվզձ ի՜ա՜ջ ՄԽԴ (1795) ոՠյպՠկ՝ՠջ 

՜կոճհ ԺԳ (13) Ախ՜հ Մ՜իկ՜՟ ը՜ձըձ, ճջ բջ 

ձՠջտզձզ, ՠժ՜ս զ տ՜խ՜տձ Թզցէզա, ՞ՠջՠռզձ կզձմՠս 

ԱՃ (100) ի՜ա՜ջ կ՜ջ՟ ՠս ժզձ ժ՜կ ՞ՠջՠռզձ ՜ձդզս, 

ճջ Աոպճս՜թ կզ՜հձ ՞զպբ, դ՜՞՜սճջ ՜հէ՜՟բձ հճսջ 

ճջ՟ճչ ժ՜կ հճսջ հ՜ա՞ճչ վ՜ը՜ս, ի՜հճռ հ՜ա՞գձ 

՞ՠջզ պվ՜ս: 

2. 2՜ Թվզձ ՌՄԽԷ (1798)-ճսկձ ՠս իճժպՠկ՝ՠջզ 

Ժ (10)-ճսկձ Պ՜հՠ՜աՠ՟ճս զղըճխ Իո՜խ վ՜ղբձ 

կՠշ՜ս, ճջ ԺԴ (14) պ՜ջզ դ՜ա՜հ ո՜ջ՜հզ ղզձՠ՜ռ, 

կբնգձ մզ չ՜հՠէՠ՜ռ. ՜ղը՜ջիըո ՜ձռ՜յչճջ բ: 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ` 175՜ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Յճչի՜ձ-

ձբո (՛) չ՜ջ՟՜յՠպ ՌՃԽԴ (1695): 127՜, 193՝, 

249՜ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Պՠպջճո չ՜ջ՟՜յՠպ: 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ` 205՜ (Ի էճսո՜ձռո): Գջմ՜վճջլ բջ 

՜հո: 
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Ժ Ո Ղ Ո Վ Ա Ծ Ո Յ  
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Թՠջդ՚ 243. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—3՝, 242՝—3՝: ՊՐԱԿ՚ 3×1+Ա—
Ի×12 (Ա 11)+1×1: ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 25,5×20: ԳՐՈՒ-
ԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 25փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ 
ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ մզտ, էճսո՜ձռ՜ժճ-
խՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 4՜փ Ճ ՜ -
ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 62՜փ Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձփ 
Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջփ Գճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպ, ժ՜-
ձ՜մփ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ, ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջ, ռՠռ՜ժՠջփ Կ՜ակզ ժ՜-
ղզձ` կ՜ղճս՜թ, պՠխ—պՠխ ռՠռ՜ժՠջ: 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 4՜—192՜, 223՜—41՝ [Բ՜ձտ Մզը՜հզէզ 

Աոճջսճհ] 

Տՠո լՠշ. 1518, 3՜—114՝. 1. ՜/4՜—62՜ (ոժ. «Ոչ 

ՠխ՝՜ջտ ՜ոպճս՜թ՜ոբջտ ՠս ճսոճսկձ՜ոբջտ...»): ՝/62՜—76՜: 

՞/76՜—140՜ (ոժ. «Ի չՠռ ՜կզձ Մ՜ջժզ՜ձբ ՠս ԷՃԿԹ Աոճջճռ 

ոյ՜ձճս Վ՜խՠձ՟զճո...»): ՟/140՜—56՜: ՠ/156՜—92՝: 

2/223՜—39՝: 3/240՜—1՝ (ոժ. «Ի պբջ Կճոպ՜ձ՟զձ հԵջջճջ՟ 

կ՜ոբձ Հ՜հճռ ՞՜ս՜շբ ՠս զ ՟խՠժբ Բ՜ջլջ՜՝ՠջ՟էճհ, ճջ ի՜հզ 

գձ՟ ի՜ջ՜ս զ ՟՜ղպձ Կՠէեժզճհ ՠս զ թճչձ Ոսջ՜՞ջզ՜ձճո ժճ-

մՠռՠ՜է... // (241՜) գձ՟ ե՜կ՜ձ՜ժ՜ս էզձՠէճհձ ՌՄԽԸ (1248) 

դճս՜՝ՠջճսդՠ՜ձո ՠս զ ՈՂԵ (1246) դճս՜՝ՠջճսդՠ՜ձո Հ՜հճռ 

վճըՠռ՜ս ՞զջտո ՜հո հԱոճջճռ զ հ՜հո իջ՜կ՜ձ՜ս պՠ՜շձ 

Կճոպ՜ձ՟՜հզ...»): 

Բ. 192՝—223՜ Պ՜պկճսդզսձ չ՜ոձ ՜ա՞զձ ձՠ-

պճխ՜ռ, դբ ճսոպզ ժ՜կ հճջկբ ռբխբ ՜ծՠռզձ ՠս պզջՠ-
ռզ(ձ) ՝՜աճսկ ՜ղը՜ջի՜ռ ՠս ՞՜ս՜շ՜ռ [՜ջ՜ջՠ՜է 
Գջզ՞ճջզ Աժ՜ձՠռսճհ] 

՜. 192՝—5՝ [Ա.] — Յՠպ ՠջ՜ձՠէճհձ ՜ոպճս՜թ՜-

ոպՠխթ կ՜ջ՟ճհձ Ա՟՜կ՜հ... Ես ՜հո ՠխՠս դճսզձ Հ՜հճռ 

ՈԿԳ (1214): 

՝. 195՝—222՜ [Բ.] — Ես հՠպ ՠջզռ ՜կ՜ռ ՜ձռՠէճռ 

՟՜ջլՠ՜է ՠժձ դ՜դ՜ջձ... Նճջ ճսջ՜ըճսդզսձ ՜ա՞զձ 

Ռճ՝զձ՜ձռ: 

՞. 222՜—3՜ [Գ.] — Թճս՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ Չ ՠս Ի 

(1271) վճըՠռ՜ս զ Քջզոպճո վ՜շ՜սճջ չ՜ջ՟՜յՠպտձ 

Հ՜հճռ` Վ՜ջ՟՜ձ ՠս Կզջ՜ժճո ... Կ՜պ՜ջՠռ՜ս Պ՜պկճս-

դզսձ պ՜շզո ՞ճջթՠէճռ ԽԴ (44) ՜կ՜ռ ՝՜ռ ի՜կ՜շրպ 

ՠս ճմ ՜կբձձ:  

Գ. 241՝—2՜ [Փ՜շ՜՝՜ձճսդզսձ] — Բ՜ակ՜՟զկզ 

ղձճջիտ կ՜ջ՟՜ոզջզձ Աոպճսթճհ ՠս ՝՜ջՠջ՜ջզձ... վ՜շտ 

՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ՚ Հրջ ՠս Ոջ՟ճհ ՠս Հճ՞սճհձ 

Սջ՝ճհ. ՜հեկ ՠս կզղպ: 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

62՜ (ԺԷ ՟.) Ոչ ի՜յջտ ՠս ՠխ՝՜յջտ, հզղՠռբտ ահՠպզ 

ոպ՜ռրխ ոճսջ՝ Պ՜պկճսդՠ՜ձո՚ աՄճչոբո տ՜ի՜ձ՜հձ ՠս 

զսջ թձօխտձ, հզղՠ՜է էզձզնզտ զ կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էոպՠ՜ձձ 

Քջզոպճոզ: 
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ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ 
Բ՜՝ՠ՛ջ՟ ՌԽԶ — 1597 

ԳՐԻՉ՚ Ս՜ի՜ժ ՠջբռ Եջաձժ՜ռզ (3՜—167՝), Ղ՜ա՜ջ 
(169՜—211՜): 

ԹԵՐԹ՚ 211. մ՞ջճս՜թ՚ 1՝—2՝, 168՜՝, 211՝փ ՊՐԱԿ՚ 
2×1+Ա—ԺԹ×12 (Բ 8, ԺԵ 2, ԺԹ 7)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 
26×18: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 34փ ԿԱԶՄ՚ 
ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ ժ՜յճհպ ժպ՜ս, 
էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ  

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜-
ժ՜ձփ Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ձ՜ջձն՜՞ճհձ, ժ՜ձ՜մ, ՟ՠխզձփ 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜պդբճոզ: 
ԺԱ—ԺԲ ՟՟.: 2 (Ա—Բ)+2(Գ—Դ), ոպ՜ռճս՜թ 4 ՜կ՝ճխն՜ժ՜ձ 
դՠջդՠջզ գձ՟ՠջժ՜հձ՜ժզ ՠաջ՜ի՜պճսկզռ: Մ՜՞՜խ՜դ, ՠջժոզսձ, 
ճսխխ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջ: Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո ի՜կ՜՝՜ջ՝՜շ: 
Կ՜ջ՟՜է՚ Գ՜՝—Ա՜՝—Բ՜՝—Դ՜՝ «/// Ա՝ջ՜ի՜կճս ՠս գձ՟ 
Ս՜ի՜ժ՜հ ... կզձմՠս ռՅճչի՜ձձբո կ՜ջ՞՜ջբ՜ռ՜ձ ///» (Ը 11—ԺԱ 
14):  

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ա՜ձա՜ձ ՝թՠջ, ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպտՠջփ 
Կ՜ակզ ժ՜ղզձ` տՠջթճս՜թփ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 3՜—18՝, 207՜—10՝, 19՜—85՜ Հ՜կ՜շրպ 

յ՜պկճսդզսձ ե՜կ՜ձ՜ժ՜ռ զ ոջ՝ճհձ Գջզ՞ճջբ կզձմՠս 
ռհՠպզձ ՜սճսջո դՠս՜ռՠ՜է ՜ջ՜ջՠ՜է Կզսջ՜ժճոզ 
գձպջՠ՜է չ՜ջ՟՜յՠպզ զ կՠթ՜իշմ՜ժ ճսըպձ 
Գՠպժ՜ 

Տՠո լՠշ. 1518, 181՜—260՝. Նըջ՞./3՜—4՜: 

՜/4՜—18՝, 207՜—10՝, 19՜—25՜: ՝/25՜—34՝: ՞/34՝—6՜: 

՟/36՜—7՜: ՠ/37՜—40՜: ա/40՜—1՜: բ/41՜՝: գ/41՝—2՜: 

դ/42՜—3՜: ե/43՜—5՝: ե՜/45՝—6՜: ե՝/46՜՝: ե՞/46՝—7՝: 

ե՟/47՝—9՜: եՠ/40՜՝: եա/49՝—50՜: եբ/50՜՝: եգ/50՝—1՝: 

եդ/51՝—2՜: զ/52՜—3՜: զ՜/53՜՝: զ՝/53՝—4՝: զ՞/54՝—

5՜: զ՟/55՜—7՜: զՠ/57՜՝: զա/57՝—8՝: զբ/58՝—9՜: 

զգ/59՜՝: զդ/59՝—60՝: է/60՝—1՜: է՜/61՜՝: է՝/61՝—2՝: 

է՞/62՝—3՜: է՟/63՜՝: էՠ/63՝—4՝: էա/64՝: էբ/64՝—5՜: 

էգ/65՜՝: էդ/65՝—6՜: ը/66՜՝: ը՜—ը՞/մզտ: ը՟/66՝—7՜: 

ըՠ/67՜՝: ըա/67՝: ըբ/67՝—8՜: ըգ/68՜—70՜: ըդ/70՜՝: 

թ/70՝—1՝: թ՜/71՝—2՝: թ՝/72՝—4՝: թ՞/74՝—5՝: թ՟/75՝—6՝: 

թա/76՝—7՜: թբ/77՜՝: թգ/77՝—9՜: թդ/79՜—80՜: ժ/80՜—

2՜: ժ՜/82՜՝: ժ՝/82՝—3՜: ժ՞/83՜՝: ժ՟/83՝—4՜: ժՠ/84՜—

5՜: 

Տՠո պյ. 1961, b: 

Բ. 85՝—93՜ [Բ՜ձտ ա՜ձ՜ա՜ձտ] 

1. 85՝—88՝ Պ՜պկճսդզսձ ի՜կ՜շ՜սպ — Ես ՜ջ՟ 

ոժզա՝ձ ՟զռճստ ՞ջճռո կՠջճսկ... 

2. 88՝ [Յ՜խ՜՞ո մճջզռ պ՜ջՠջ՜ռ] — Աջ՟, իճխ 

ՠս նճսջ ՠս ր՟ ՠս իճսջ. իճխ ռճսջպ բ ՠս մճջ... 

3. 88՝ [Յ՜խ՜՞ո ժղշճռ]Բ՜հռ պ՜խ՜ձ՟ձ ՃԻԵ 

(125) էզպջ բ ՠս տ՜ձտ՜ջձ ժղշճհ ՜ձճսձ բ ճջյբո էզպջ, 

ճջյբո ձճսժզ, ճջյբո դճսխդ (՜հոտ՜ձ): 

4. 89՜—90՝ Կ՜ջ՞ ՠս դզս ի՜հջ՜յՠպ՜ռ Հ՜հճռ, 

ՠս դբ ճհտ աժձզ ճջճռ ժ՜է՜ձ աԱդճշ ՜շ՜տՠէ՜ժ՜ձ 

Թ՜՟բճոբ ՠս Բ՜ջ՟ճխզկբճոզ — Զժձզ ՄԿԶ (266) ՜կ՜ռ 

՜ձռՠէճռ ՠջժճռճսձռ ՜շ՜տՠէճռձ Թ՜՟բճոզ ՠս Բ՜ջ՟ճս-

խզկբճոզ ... պբջ Սպՠվ՜ձճո, պբջ Խ՜մզժ: 

90՝ Գջմզռ. «Զդզս ՜կ՜ռ ոճռ՜ ճմ ՞պզ ՞ջՠ՜է հ՜հոկ 

րջզձ՜ժզ. զ ՞ջՠէբ ղվճդ՜թ բ դզս ե՜կ՜ձ՜ժ՜ռ՟, ՠս ՠո ա՜հձ 

մՠկ <մբկ> զ ժ՜ջՠէզ ՞զպՠէ դբ՛ հ՜կո ՠյզոժճյճո՜ռձ 

հ՜սՠէռճսռ՜թ բ, դբ՛ զ ե՜կ՜ձ՜ժ՜ռճսռբձ յ՜ժ՜ոՠռճսռ՜թ բ: 

Բ՜հռ ՠո աՠջժճսռձ ՠկ ՞ջՠէ աի՜ղզս ի՜կ՜ջո: Ահէ ՟ճս. ճՙչ 

ՠխ՝՜հջ կպ՜սճջճսդՠ՜կ՝ գձդՠջռզջ ՠս զ չՠջ՜ ի՜ոպ՜-

պճսդՠ՜կ՝, ՠս ազո հ՜խրդո հզղՠ՜»: 

5. 90՝—3՜ Շ՜ջզռ ի՜հջ՜յՠպ՜ռձ Հ՜հճռ հ՜հ-

պ՜ջ՜ջճսդզսձտ ՠջ՜ձՠէճհձ Յճչի՜ձզոզ ժ՜դճխզժճոզ 
Հ՜հճռ, ճջ ՠս ՟՜ջլՠ՜է Մ՜ղՠ՜է հճջնճջնզ, ՠդբ ճհտ բզձ 
ժ՜կ ճսոպզ ՠս տ՜ձզ ե՜կ՜ձ՜ժո ժ՜է՜ձ աԱդճշ ոճսջ՝ 
՜շ՜տՠէճհձ Թ՜՟բճոզ — Իջ՜սճսձո ՠս ա՜հո, ՠո՚ Յճչ՜-

ձբո ժ՜դճխզժճո Հ՜հճռ... պբջ Խ՜մզժ. ՠս Քջզոպճոզ 

վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո: 

Գ. 93՜—4՝ Եխզղբզ ՠջզռճս ՜ո՜ռՠ՜է Յ՜խ՜՞ո 

Թ՜՝րջ էՠջզձձ — Վ՜ոձ էՠջզձձ ՞ՠխՠռժճսդՠ՜ձ ՠս 

չ՜հջճսռձ չ՜հՠէմճսդՠ՜ձ... 

Դ. 95՜—104՝ [Աղը՜ջի՜ռճհռ Մճչոբոզ Խճջՠ-

ձ՜ռսճհ] — Յ՜խ՜՞ո ՜ղը՜ջի՜՞ջճսդՠ՜ձ հ՜ոպճս՜-

թ՜հզձ ՞զջո ճմ ճսջՠտ ՞պ՜ձՠկտ... 

96՜  (Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո) ՞ջմզռ «Սճսջ՝ Յ՜ժճ՝՜հ 

յ՜իճսռձ ոժո՜հ ա՜հո Բ ղ՜՝դզ»: 

Ե. 104՝ [Մխճձ՜մ՜վտ] — Ես ՜ի՜ ժ՜կզկ ՠս ամ՜վ 

՟ճջ՜ ի՜կ՜շ՜սպՠէ կխճձ՜ը՜խ՜ռ ... Պ՜յ՜հ Ախբտ-

ո՜ձ՟ջ՜ռճհ, ճխն էՠջ զ Տբջ: 

Զ. 104՝—67՜ Ս՜կճսբէ տ՜ի՜ձ՜հզ Կ՜դճսխզժՠ-

ռսճհ Հ՜ս՜տկճսձտ զ ՞ջճռ յ՜պկ՜՞ջ՜ռ հ՜խ՜՞ո ՞զ-
պզ ե՜կ՜ձ՜ժ՜ռ ՜ձռՠէճռ կզձմՠս զ ձՠջժ՜հո թ՜հջ՜-
տ՜խ ՜ջ՜ջՠ՜է 

Տՠո լՠշ. 481, 19՜—59՜. Նըջ՞./104՝—6՜: 

՜/106՜—21՜: ՝/121՝—67՜ (չջն. «... ի՜ձՠ՜է պ՜ջ՜ձ հ՜ղ-

ը՜ջիո զսջՠ՜ձռ», պյ. 1893, բն 160): 

Է. 1. 169՜—96՜ Պ՜պկճսդզսձ ի՜կ՜շրպ՜՝՜ջ 

Վ՜ոձ հԱջՠսՠէՠ՜ձ դ՜՞՜սճջ՜ռձ յխթճհձ ՠս մ՜ջ ՞՜-
ա՜ձզձ Թ՜կճսջ՜ ՠս ՜հէճռձ, աճջ ՜ջ՜ջՠ՜է տ՜ն չ՜ջ-
՟՜յՠպզձ Թճսկ՜հ չ՜ջ՟՜յՠպզձ 

՜. 169՜—79՜ Պ՜ջպ բ ՞զպՠէ ճսոճսկձ՜ոզջ՜ռ ՠս 

՝՜ձ՜ոզջ՜ռ ՜ձլ՜ձռ ...  

՝. 179՜—96՜ Վ՜ոձ Յճի՜ձբո չ՜ջ՟՜յՠպզձ 

Մՠթճվ՜հ — Ահո ՠջն՜ձզժ ՠս ՜ոպճս՜թ՜ի՜ծճհ չ՜ջ-

՟՜յՠպո Յրի՜ձբո ...  

2. 196՜—204՜ [Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ Թճսկ՜հ Մՠթճ-

վՠռսճհ] 



 

՜. 196՜—8՜ [Ա. Վ՜ոձ կզ՜՝՜ձճսդՠ՜ձ Հ՜հճռ 

ՠս ժ՜դճսխզժճո լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ] — Ի ՊՂ (890) դճս-

՜ժ՜ձզո կՠջ ՜ա՟ՠռճսդՠ՜կ՝ Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ ...  

՝. 198՜—201՜ [Բ. Յ՜խ՜՞ո Էնկզ՜թձզձ րջիձճս-

դՠ՜ձ ՠս ժ՜դճսխզժճո լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձձ զ ձկ՜] — 

Դ՜ջլՠ՜է ՠս ՜հո ՞զպՠէզ բ, դբ չ՜ոձ հբ՛ջ զ ըձ՟զջ ՠէ՜տ 

Էնկզ՜թձզ ղզձճսդՠ՜ձ... կզ ՜ձվճհդ էզձզնզտ հՠպ կՠջ 

՜խ՜մՠկ [ՊՂԲ] (1442): 

՞. 201՜—4՜ [Գ. Վ՜ոձ ՜տոճջկ՜ձ պբջ Կզջ՜-

ժճո ժ՜դճսխզժճոզձ] — Դ՜ջլՠ՜է ՠս ՜հո ՞զպՠէզ բ 

՜կՠձ՜հձ ոջ՝՜ա՜ձ ՠս զկ՜ոպճսձ կ՜ձժ՜ձռ ՠժՠ-

խՠռսճհ...  

Տՠո պյ. «Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ», Տվխզո, 1892, բն 51: 

3. 204՜—6՝, 211՜ [Կզջ՜ժճոզ ՝՜ձ՜ոզջզ Վ՜ջտ 

Թճսկ՜հ Մՠթճվՠռսճհ] — Ի թչ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձո Հ՜հճռ Մՠ-

թ՜ռ ՊՂ—ՠջրճջ՟զ Ե—ՠջրճջ՟զ (1446) ՠխՠս չ՜ղծ՜ձ 

կՠթ չ՜ջե՜յՠպզձ... ՝՜ջՠըրոճսդՠ՜կ՝ ՜կՠձ՜հձ 

ոջ՝ճռ. ՜կբձ: 

Ը. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձ Ժբ—ԺԸ ՟՟., ձրպջ՞զջ] 
— 167՝ [Հ՜ձՠէճսժտ] — Հ՜հջ զկ թձ՜ս ազո զ 

կ՜սջբ զկկբ ... Ահձ ճչ բ՚ զ կ՜սջբ թձ՜ս ՠս զ ի՜սջբ՚ ճմ, 

ՠս կՠշ՜ս ՠս ժՠձ՟՜ձզ բ: 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

130՜ Ոչ ՠխ՝՜հջ, հզղՠռբտ աիճխճհ ի՜ս՜ո՜ջ ՠս 

ա՜ձյզպ՜ձ` Եջաձժ՜ռզ Ս՜ի՜ժ ՠջբռո, ճջ պ՞զպճս-

դՠ՜կ՝ ՞ջՠռզ ա՜ձի՜ոժ՜ձ՜էզ ՞զջտո ՠս աըջդզձ 

՞զջտո, ճջ ճմ ՞զպբզ աՠէձ ՠս ակճսպձ, դբ ՜հէ զձմ կձ՜-

ռճս՜թ ՝՜ձ ժ՜հ չ՜խզսձ ՞ջՠկ, դբ Հճ՞զձ Սճսջ՝ ՜շ՜ն-

ձճջ՟բ: 

159՝ Գջՠռ՜ս լՠշ՜կ՝` կՠխ՜սճջ Ս՜ի՜ժ ՠջզռճսո, 

՞զպՠձ՜տ, ճջ Դ (4) ՜կզո բ նճսջ մՠկ ըկՠջ. ՜կբձ: 

196՜ Մ՜ձ՜ս՜ձ՟ ՠս զձլ պ՜շ՜յՠ՜է ՜ձլզձո` 

Ղ՜ա՜ջ ՝՜ձ՜ոզջզ ՠս ո՜ժ՜ս ՞թ՜՞ջօխզ աՊ՜պկճս-

դզսձ տ՜ն իշՠպճջզո կՠջճսկ՚ Թճսկ՜հ կՠթ չ՜ջե՜-

յՠպզ, աճջ ոժոՠ՜է զ հԱջՠսՠէՠ՜ձ դ՜՞՜սճջ՜ռձ զ մ՜ջ 

՞՜ա՜ձբձ Թ՜կճսջ՜հ կզձմ զ ժբպ ժճմկ՜ձ ՞ջճչ ՠռճհռ ՠս 

ի՜ոճհռ ՜շ կՠա հՠպձՠ՜էտո, աճջ գձդՠջռՠ՜է պՠո՜տ ՠս 

վ՜վ՜քկ՜կ՝ ձօպջՠռ՜տ զ ՌԽԶ (1597) դվ՜ժ՜ձզո: 

211՜ Մ՜ձ՜ս՜ձ՟ ազո՚ ակՠխո՜կ՜թ ՠս ապ՜շ՜-

յՠ՜է իճ՞զո աՂ՜ա՜ջ ՝՜ձ՜ոբջո, ի՜հռՠկ զ հ՜շ՜պ՜-

լզջ յ՜ջ՞ՠսճխբ՟ յ՜իՠէ ՜ձո՜հդ՜տ զ հճջոճխզձ ը՜՝-

կ՜ձռձ, կ՜ձ՜ս՜ձ՟` ապբջ Եխզ՜հ Բ՜՝ՠջ՟՜ռզձ, աիճ-

՞ՠսճջ ՠխ՝՜հջձ կՠջ, ճջ լՠշձպճս ՠխՠս զձլ ո՜ժ՜ս ՞թզո 

(ձկ՜ձ 195՝—6՜): 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 1՜ Թվզձ ՌՀԱ (1621) կ՜հզո ՜կոճհ Ը (8) ՜սջձ 

իզձ՞ղ՜՝դզ ոճսէդ՜ձ Մճսոդ՜ց՜ձ ՠէ՜ս զ իճջ խճսէ՜հբձ 

ՠս ճսջ՝՜դ ՜սճսջ զ դ՜ըպ ձոպ՜ս կ՜հզո Ժ (10) ՜սջձ 

ՠս ՠջՠժճհ ե՜կճսձ աՠխ՝՜սջ ճջ՟զձ` աՈոկ՜ձ դ՜՞՜սճջձ 

ըՠղթՠ՜ռ լՠշ՜կ՝ Տ՜սճսդ վ՜ղ՜ ա՜սջ՜չ՜ջզձ զսջճհ, 

ճջ ՜ձզջ՜սճսդՠ՜կ՝ ՠս ՝շձճսդՠ՜կ՝ պզջՠ՜է բջ ապՠխ 

ի՜սջՠխ՝՜սջ զսջճհ դվզձ ՌԿԷ (1618) վՠպջվ՜ջ ՜կոճհ 

ԺԶ (16) ձոպՠ՜է կզձմ ՌՀԱ (1622). Դ (4) ՜կ ՜ձռ՜ս Գ 

(3) ՜կզո, մ՜ջձ ՝՜ջլ՜ս զ կզնճհ ՠս ՜յ՜՞՜հձ Տՠ՜շձ 

ժ՜կտ ՜սջիձՠ՜է էզռզ: 

2. 211՜ Զհզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ ոճհձ ՞ջտճնո, ճջ յ՜ջճս-

ձ՜ժբ հզձտՠ՜ձ աՠջզո ՞զջո, ՜հոտ՜ձ՚ ձ՜ը, Վզյ՜ո՜-

ձճսդզսձ Կզջ՜ժճո Գ՜ձլ՜ժՠռսճհձ, ՠջժջճջ՟՚ Ս՜կճսբէ 

ՠջզռճհձ Հ՜ս՜տկճսձտ, ՠջջճջ՟՚ Մՠթճբՠռսճհձ: Աձհ՜հպ 

՞ճէճչ հզղ՜պ՜ժձ, ժջժզձ ՞ջՠռ՜տ. ՠո՚ Ս՜ի՜ժ չ՜ջ՟՜-

յՠպո, ՠս ժձտՠռ՜տ ՌՄԽԷ (1798) հճսէզո Ի (20), ճջ բ 

Բ՜ջլջ՜՟զպ՜ժ ոճսջ՝ հ՜ջժզո: 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 211՜ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Ս՜ի՜ժ 

չ՜ջ՟՜յՠպ: 

 

1487 
Ժ Ո Ղ Ո Վ Ա Ծ Ո Յ  

Նճջ՜ղբձ ՞զսխ ՌՃԶ — 1657 

ԳՐԻՉ՚ Ախբտո՜ձ՟ջ ՟յզջփ  
ԹԵՐԹ՚ 216. մ՞ջճս՜թ՚ 1՝, 73՜, 80՝, 86՜, 216՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—

ԱԻ (=ԻԱ)×12 (Ե, Ժ, ԺԲ 11, Ը, ԺԷ 9, ԺԳ, ԺԵ, ԺԹ 10, ԺԸ 7, Ի, ԻԱ 
4):ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 24,5×18փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ 
ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 21փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզ-
նճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ Ա դճսխդ, Բ (պՠո Պ՜պ՜շզժ—
յ՜իյ՜ձ՜ժ), էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջ: 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Յ՜հոկ՜սճսջտ: ԺԳ—ԺԴ ՟՟.: 1՚ 
ոճոձլճս՜թ Բ վՠխժզձ: Թճսխդ, ՠջժոզսձ, ՝ճէճջ՞զջ: Կ՜ջ՟՜է «///ճռ 
ժ՜ռՠ՜է ՜շ՜նզ ըճոպճչ՜ձՠռ՜ձ աՔջզոպճո Աոպճս՜թ: Ես հՠպ 
՝՜աճսկ ճխճտ՜ձ՜ռ ՠս ոյ՜շձ՜էՠ՜ռ ժ՜ըՠռզձ աոճսջ՝ձ Ղՠսճձ-
՟բո...: Յ՜հոկ՜սճսջ հզղ՜պ՜ժ բ ոճսջ՝ ի՜սջձ Պ՜սխճոզ — Սճջ՜ 
բջ ՟ճսոպջ կզ հճ՞ՠչ՜ջզ ճջճհ ի՜ձ՟զյՠռ՜ս ի՜հջձ Զ՜տբճո... զ 

՝՜ջժճսդՠձբ ոջպզձ ճմ զ /// ՜է գձ՟ Պ՜սխճոզ: Ես ՜ո՜ռ Պ՜սխճո 
՜շ ///»: 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ա՜ձ՜ա՜ձ ՞թՠջ, դՠջդՠջգ դճսէ՜ռ՜թ, 
ռՠռ՜ժՠջ: Կ՜ակզ ժ՜ղզձ` կ՜ղճս՜թ, դզժճսձտզձգ` չՠջ՜ձճ-
ջճ՞ճս՜թ, պՠխ—պՠխ ռՠռ՜ժՠջ: 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 2՜—3՝ [Փ՜շ՜՝՜ձճսդզսձ] — Փ՜շտ, յ՜պզս 

ՠս ՞ճիճսդզսձ ՜կՠձ՜հձ ՞ճհզռո զկ՜ձ՜էզ ՠս ա՞՜էզ 

՜ջ՜ջ՜թճռո...// (3՜) Զզ ճջտ ՜ոպճս՜թ՜հձճռձ ռ՜ձ-

ժ՜ձ / Ես կզղպ ՜ձծ՜շզռձ ի՜ո՜ձՠէ գխլ՜ձ... Զզ կզ 

չջզյՠոռզձ զ վ՜շ՜ռո ՜հոտ՜ձ/ Ես հ՜ձծ՜շ ժՠձ՜ռձ 

հճջ իջ՜սզջՠռ՜ձ... ՜կբձ: 



 

Բ. 3՝—18՝ Պ՜պկճսդզսձ հ՜խ՜կո Սջ՝ճհ ը՜մզձ, 

ճջ Հ՜ռճսձՠ՜ռ ժճմզ — Եխՠս հՠպ դ՜՞՜սճջՠէճհձ 

Մ՜սջժ՜հ ՜ջտ՜հզձ... 

Գ. 18՝—26՜ Տՠոզէ ոջ՝ճհձ Մՠդճ՟զ ՠյզոժճյճ-

ոզ Պ՜պ՜ջ՜հ ՠս չժ՜հզ: Յ՜խ՜՞ո ՜ձռՠ՜է, ձՠջժ՜հզո 
ՠս ՜յ՜շձՠ՜ռձ: Աո՜ռճս՜թտ Աոպճս՜թ՜ղճսձմ ՞ջճռ, 
աճջ դ՜ջ՞կ՜ձՠ՜է բ պՠ՜շձ Սպՠվ՜ձճոզ Սզսձՠ՜ռ 
ՠյզոժճյճոզ — Ի չՠջնձճսկ ՟՜ջզ ՜ջկ՜պ՜տզ ըէՠոռզ 

դ՜՞՜սճջճսդզսձ Պ՜ջոզռ... 

Դ. 26՜—30՜ Տՠ՜շձ Յճի՜ձձճս Ոոժՠ՝եջ՜ձզ 

՜ո՜ռՠ՜է, ՠդբ. Ոմ բ յ՜ջպ ճխ՝՜է աչ՜ըծ՜ձՠ՜էոձ 
կ՜ձ՜ս՜ձ՟ ապխ՜հոձ ՠս ա՜ձ՜ջ՜պոձ, ճջտ դճխզձ 
ա՜հո ժՠձռ՜խո ՠս ՜շ Քջզոպճո ՞ձ՜ռզձ — Բՠջ 

՜հոճսիՠպՠս, կ՜ձ՜ս՜ձ՟, տ՜ձ ահ՜շ՜ն՜՞ճսձզռձ... 

Ե. 30՜—1՜ Պ՜պկճսդզսձ ոտ՜ձմՠէՠ՜ռ յ՜պժՠ-

ջզձ Քջզոպճոզ, ճջ զ Բզսջզպճձ, աճջ յ՜պկբ ոճսջ՝ձ 
Ադ՜ձ՜ո ի՜հջ՜յՠպձ — Բզսջզպճձ տ՜խ՜տ, ճջ բ 

կՠջլ զ ո՜իկ՜ձո Տզսջճոզ... 

Զ. 31՜—5՝ Յզղ՜պ՜ժ բ Դ՜սդզ կ՜ջ՞՜ջբզձ — 

Ն՜ը՜յ՜պզսձ ՠս ՜ոպճս՜թ՜ի՜հջձ զ կ՜ջ՞՜ջբո... 

Է. 35՝—49՝ [Աղը՜ջի՜ռճհռտ] 

1. 35՝—47՝ Աղը՜ջի՜ռճհռ ժ՜ջ՞՜ս [Վ՜ջ՟՜-

ձ՜հ] 

Տՠո լՠշ. 20, 251՜—7՜. ՜/35՝—7՜: ՝/37՜՝: ՞/ 

38՜—44՜: ՟/ 44՜—7՝ (չջն. «... ճմ ժ՜կՠռ՜հ ՞ջՠէ ա՜կՠ-

ձ՜հձ: Էջպ՜ռճռ ՜ձ՜յ՜պձ զ Հձ՟ըոպ՜ձ բ... է՜հձտձ ՃՌ 

ճպձ բ. գձ՟ ՜կբձ ԻՃՌ բ ՜հ ՜հո»): 

2. 47՝—8՜ Ահէճսկ պՠխճնբ ՜հո ՝՜ձո ժ՜ջ՞՜ս 

՜ո՜ռՠ՜է զկ՜ոպ՜ոզջ՜ռ — [Դ]իսզձ տ՜խ՜տ զ 

Ն՜ըմճս՜ձ՜հ հ՜ջՠսկպզռ ժճխկ բ... 

3. 48՜—9՝ [Յ՜խ՜՞ո չ՜ոձ ՠրդձ ՝՜եզձ ՜ղ-

ը՜ջիզո, ճջ զկ՜ձ՜ո, դբ ճջյբո ՠձ ՠս ժ՜կ ճջմ՜վ...] 
— Աշ՜նզձ ՝՜եզձ ՜ղը՜ջիզո ՝ձ՜ժՠ՜է ՠձ կ՜ջ՟զժտ 

՞բղ՜պՠոզէտ... 

Ը. 50՜—74՝ [Բ՜ձտ ա՜ձ՜ա՜ձտ] 

1. 50՜՝ [Մխճձ՜մ՜վտ] — Աի՜ ժ՜պ՜ջՠռ՜ձ 

՜կՠձ՜հձ պզՠաՠջտ ՜ղը՜ջիզձ... Պ՜յ՜ հԱխՠժ-

ո՜ձ՟ջ՜ռճռ. ճխն էՠջ զ Տբջ: 

2. 50՝—2՜ [Աշ՜տՠէ Սզսձՠռսճհ Աձճս՜ձտ Աո-

պճս՜թ՜ղճսձմ ՞ջճռ] — Տբջ Աշ՜տՠէ ՟զպճխ Սզսձՠ՜ռ, / 

Զճսջժ ՠս դ՜վճսջ ՜կբձ ղձճջի՜ռ.../ Զճջ ըջ՜պ ՜հոմ՜վ 

՞ջճռ դճսճչ/ Զկՠա զ կՠխ՜ռ ՜ա՜պՠէճչ: 

3. 52՝—3՜ Բ՜ձտ իրջձ Յճի՜ձձճս Աոպճս՜թ՜-

՝՜ձզ ՜ո՜ռՠ՜է, ՜ա՟կ՜կ՝ Սճսջ՝ Հճ՞սճհձ, զ ըձ՟ջճհ 
կզ՜ձլ՜ձռ ՠս ՜ձ՜յ՜պ՜ժ՜ձ՜ռ — Թճխճսդզսձ ղձճջ-

իՠ՜ ՠխ՝՜հջ, ազ բջ զ կպզ զկճսկ... 

4. 53՜—4՝ Յ՜խ՜՞ո ա՞ճսղ՜ձ՜էճհ հ՜կՠձ՜հձ 

մ՜ջՠ՜ռ ՠս յ՜պճսզջ՜ձ՜յ՜իճսդՠ՜ձ — Ոջ ՜ջ՞ՠէճս 

ա՝ՠջ՜ձ զսջ զ ՝՜աճսկ ՝՜ձզռ... 

5. 54՝—6՝ Խջ՜պ ոճսջ՝ ի՜ջռձ — Ոջ ճտ ժ՜կզռզ 

Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ ի՜ծճհ էզձՠէ... 

6. 56՝ Վ՜ջտ ՠջ՜ձՠէճհձ Սզկբճձզ, ճջ չ՜ոձ 

Քջզոպճոզ ՜խճս՜խ՜ձ՜հջ, ՠս Յճի՜ձձճս ՜ձ՜յ՜-
պ՜ժ՜ձզ — Սզկբճձ ՠս Յճչի՜ձձբո բզձ հԱոճջճռ 

հԵ՟ՠոզ՜ տ՜խ՜տբձ... 

7. 56՝—63՝ Սճսջ՝ ի՜սջձ Նՠխճոզ Խջ՜պ յզ-

պ՜ձզ — Լ՜ս բ իոպ՜ժ ըճջիջ՟ճչ ձձնՠէ... 

8. 63՝—4՝ Վ՜ոձ ճջտ ա՟ջ՜ըպզձ էՠ՜շձ ՞պզձ 

ՠս աոպճջճպզձ ի՜ոՠ՜է պՠոզձ — Ի ե՜կ՜ձ՜ժո 

պՠ՜շձ Նՠջոբոզ Կէ՜հՠռճհ Հ՜հճռ էճսո՜սճջ չ՜ջ՟՜-

յՠպզ... 

9. 64՝—6՜ Վ՜ոձ ՝՜ջՠկզպ ՜ձ՜յ՜պ՜ժ՜ձզձ 

— Պ՜պկՠ՜ռ կՠթձ ՠս ոճսջ՝ ի՜հջձ Աձպճձզճո, ՠդբ. 

Եժձ ՜շ զո կզ ճկձ ՜ձ՜յ՜պ՜ժ՜ձ... 

10. 66՜ Պ՜պկճսդզսձ չ՜ջճսռ Յճի՜ձձճս Գ՝ձՠ-

ռճհձ — Յՠջժջբձ Փզսձզժՠռսճռ բջ Յճի՜ձձբո զ տ՜խ՜-

տբձ  (՜հոտ՜ձ): 

11. 66՜—7՝ Վ՜ոձ ոտ՜ձմՠէՠ՜ռձ, ճջ հ՜ձճջ հԱձ-

պզճտ զ չ՜ձո ժճսո՜ձ՜ռձ ՠխՠձ — Պ՜պկՠ՜ռ կՠա ճկձ 

զ ի՜ջ՜ձռձ ճջ ՝ձ՜ժՠ՜է բջ զ Ոտճո... 

12. 67՝—71՝ [Բ՜ձտ Նՠխճոզ] 
՜. 67՝—9՜ Սճսջ՝ իրջձ Նՠխճոզ Վ՜ոձ պջպկճս-

դՠ՜ձ, ճջ ը՜վ՜ձզմ ՜խօդզռ — Տջպկճսդզսձ բ 

պըջճսդզսձ ՜ձլզձ... 

՝. 69՜—71՝ Նՠխճոզ ոճսջ՝ իօջձ Վ՜ոձ իյ՜ջ-

պճսդՠ՜ձ ՠս ՜կ՝՜ջպ՜ս՜ձճսդՠ՜ձ — Հյ՜ջպճսդզսձ 

բ ՜ըպ ա՜հջ՜ռՠ՜է... 

՞. 71՝ Նճջզձ Վ՜ոձ լ՜ձլջճսդՠ՜ձ — Ձ՜ձլջճս-

դզսձ բ էտճսկձ ՜ձլզձ ... 

Թ. 72՜—8՜ Թճսխդ չ՜ոձ ի՜ս՜պճհ ՠս ժ՜ջ՞՜ռ 

ՠժՠխՠռճհ հԱջՠսՠէՠ՜ձ ՜ղը՜ջիբո ՜շ ժ՜դճխզժճոձ 
Հ՜հճռ պբջ Գջզ՞ճջ, ճջ չ՜ոձ ժ՜ոժ՜թ՜ձ՜ռ զձմ ՜ժ-
ձ՜թՠ՜է ՠյզոժճյճո՜ռ ՜ղը՜ջիզո: Գջՠռզձ ա՜հո 
ձ՜կ՜ժ ճսխխ՜վ՜շճսդՠ՜ձ կզ կզ՜՝՜ձճսդՠ՜կ՝ զ 
լՠշձ պբջ Սպՠվ՜ձճոզ Սզսձՠ՜ռ ՠյզոժճյճոզ ՠս 
՞՜իՠջբռ կՠպջ՜յօէպզ, ճջ բ յշ՜սպ՜սցջ՜սձպՠո 

Հ՜հճռ Մՠթ՜ռ, զ դվզո ՉԽԳ (1294)— Աոպճս՜թ՜հզձ 

՜ձհ՜խդ արջճսդՠ՜կ՝ձ ՝՜ջլջ՜ռՠ՜է... 

Ժ. 78՜—80՜ Վ՜ոձ ՜կՠձ՜հձ ղ՜ջ՜՝՜ձճհ — 

Ըձժճսազ ղ՜ջ՜՝, ճջ ՜ս՞պբ վճխ՜ռ՜վզ... 

ԺԱ 81՜—187՝ Բ՜ակՠջն՜ձզժ ՠս ՠջ՜ձ՜ղձճջի 

ոճսջ՝ իրջձ ՜ձհ՜խդ իշՠպճջզ ՠս էճսո՜սճջ չ՜ջ՟՜-
յՠպզձ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ ձճջճ՞ դ՜ջ՞կ՜ձմզ ՠս ժջժզձ 
Լճսո՜սճջմզ ՞ջճռ Բ՜ձ յ՜պկ՜՞ջճսդՠ՜ձ չզյ՜-
ո՜ձՠ՜է հԱ՟՜կ՜հ կզձմՠս զ ՉԺԶ (1267) դվ՜ժ՜ձզձ 

Հ՜հճռ, հճհե յզպ՜ձզ ժ՜ջ՞՜՟ջճսդՠ՜կ՝ ՠս ՞ՠխՠռզժ 
յզպ՜շճսդՠ՜կ՝. 

Տՠո լՠշ. 1518, 115՜—62՜. Նըջ՞./ 81՜—4՜: 

Պ՜պկ. /84՜—187՝: 



 

ԺԲ. 188՜—215՝ [Հ՜ջռճսյ՜պ՜ոը՜ձզ] 

՜. 188՜—9՜ Հ՜ջռճսկ—Պ՜պ՜ոը՜ձզ [չ՜ոձ 

ձ՜ս՜ժ՜պՠ՜ռ] — Հ՜ջռճսկ. Զզ՛ձմ բ ՜հո ՠջՠտ տ՜շ՜-

ոճսձտո...: Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Ն՜ս՜ժ՜պզժո ՝՜ջլջ՜՞ճհձ 

ըճջիջ՟ճչ պՠո՜ձզ... 

՝. 189՜—91՝ Հ՜ջռճսյ՜պ՜ոը՜ձզ Վ՜ոձ 

՜յ՜ղը՜ջճսդՠ՜ձ — [Հ՜ջռ.] Զզ՛ձմ բ ՜յ՜ղը՜ջճս-

դզսձ...: [Պ՜պ՜ոը՜ձզ.] Այ՜ղը՜ջճսդզսձ բ ռ՜սՠէ 

չ՜ոձ կՠխ՜ռձ... 

՞. 191՝—3՜ Հ՜ջռճսյ՜պ՜ոը՜ձզ Վ՜ոձ ըճո-

պճչ՜ձճսդՠ՜ձ — [Հ՜ջռ.] Եդբ ըճոպճչ՜ձճսդՠ՜կ՝ 

դճխճսդզսձ...: [Պ՜պ՜ոը՜ձզ.] Աոՠկտ, ՠդբ. Ահձյբո բ 

ղձճջիտ ըճոպճչ՜ձճսդՠ՜ձ... 

՟. 193՜ [Վ՜ոձ ՜յ՜ղը՜ջճսդՠ՜ձ] — Հ՜ջռ. 

Խճոպճչ՜ձՠ՜է կՠխտձ յ՜ջպ բժջժձՠէ: Պ՜պ՜ոը՜ձզ. 

Աոՠձ չ՜ջ՟՜յՠպտ, դբ. Զկզ՜ձ՞՜կ... 

ՠ. 193՜—4՜ Վ՜ոձ ե՜կի՜ջզձ [Հ՜ջռճսյ՜-

պ՜ոը՜ձզ] — Աոզ զ էջճհ, դբ Նճհ ՜ջ՜ջ զ վ՜հպբ 

ժճմձ՜ժ... 

ա. 194՜ Վ՜ոձ ըձժզձ — [Հ՜ջռ.] Ք՜ձզ ՜ձ՞՜կ 

ըճսձժ ՜ջժ՜ձՠձ հՠժՠխՠռզձ: Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Ի իզձքձ՚ Բ 

(2) ՜ձ՞՜կ տ՜ի՜ձ՜հձ... 

բ. 194՝—200՜  Վ՜ոձ ՜խօդզռ ի՜ջռճսկձ — Յ՜-

շ՜ն տ՜ձ ա՜հէոձ ի՜ջռ՜ձՠկ. Ոջտ՜ձ բ հՠխ՜ձ՜ժ ՜խր-

դզռ: Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Աոՠկտ, դբ. Վՠռ... 

գ. 200՜՝ Յՠպ ՜հոճջզժ ի՜ջռ՜ձՠէզ բ Վ՜ոձ կՠ-

խ՜ռ — [Հ՜ջռ.] Ոջյբո ա՜ձ՜ա՜ձզձ կՠխտ...: [Պ՜պ՜ո-

ը՜ձզ.] Կջժզձ զջօտ... 

դ. 200՝—4՜ Վ՜ոձ հ՜ձռ՜ձ՜ռ կպ՜ռձ — 

[Հ՜ջռ.] Ոկ՜ձտ ահ՜ձռ՜ձո կպ՜ռձ ժ՜պ՜ջՠ՜է կՠխո 

՟ձՠձ... Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Աոՠկտ դբ. Ոմ ՠձ ի՜ժ՜շ՜ժ... 

ե. 204՜—9՝ [Հ՜ջռճսյ՜պ՜ոը՜ձզ] — [Հ՜ջռ.] 

Վ՜ոձ բ՛ջ Ես՜՞ջզճո Բ (2) ըճջիճսջ՟ ՜ոբ կՠխ՜ռ...: 

[Պ՜պ՜ոը՜ձզ.] Ն՜ը ՜ոՠկտ, ՠդբ. Հ՜կ՜լ՜հձզձ 

կզկՠ՜ձռ... 

ԺԱ. 209՝—15՝ Վ՜ոձ Յ՜ջճսդՠ՜ձ Քջզոպճոզ 

ի՜ջռճսկձ — [Հ՜ջռ.] Յճջճսկ ե՜կճս հ՜ջՠ՜ս Քջզո-

պճո...: [Պ՜պ՜ոը՜ձզ.] Աոՠկտ դբ. Օջ Յ՜ջճսդՠ՜ձ 

Քջզոպճոզ ժզջ՜ժբձ... հՠջժզձո ի՜կ՝՜շձ՜էճհ ի՜ս՜-

պ՜ռՠ՜է էզձզ: 

ԺԳ. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձտ ԺԷ—ԺԸ ՟՟., ձրպջ՞զջ] 
1. 1՜ [Ոպ՜ձ՜սճջ] — Գ (3) ճսձզկ ՠո դղձ՜կզ/ 

Չ՜ջՠօտ էռՠ՜է հճհե ա՜աջ՜էզ... Ք՜խռջ էոՠո յ՜պ՜ո-

ը՜ձզ/ Ըոպ ՜կՠձ՜հձ ՜կՠձ՜հձզ. ատՠա յ՜իՠ՜հ/// 

(ղ՜ջ. դՠջզ); 

2. 216՜ Ի դխդճհձ Սպՠվ՜ձձճոզ Սզսձՠ՜ռ 

ՠյզոժճյճոզ յ՜պ՜ոը՜ձզ Աձպզճտ՜հ յ՜պջզ՜ջ-
գզձ — Աջ՟, տձձՠոռճստ ա՜հձ, դբ աՠջզո ոջ՝՜ո՜-

ռճսդզսձտձ... Ոջյբո ՠս ՠջՠտ ոջ՝՜ո՜ռճսդզսձտո /// 

(ղ՜ջ. դՠջզ): 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

187՝ Ծջրխ ՞ջճռո՚ Աէբտո ՞ջզմ հզղՠռբտ ոժոճսկձ 

դվզձ ՌՃԲ (1653) ՠս ՜ս՜ջպճսկձ ՌՃԵ (1656): 

189՜ Զկՠխ՜յ՜ջպ ՞թճխո՚ Աէբտո՜ձ ՟յջզ ձճ-

ջճ՞ՠ՜ ՠս վջժՠ՜ Տբջ Աոպճս՜թ: 

215՝ Գջՠռ՜ս Մՠժձճսդզսձո Յ՜ջճսդՠ՜ձձ Քջզո-

պճոզ / Ի ՞զսխձ Նճջ՜ղբձ, դվզձ ՌՃԶ. լՠշ՜կ՝ կՠխ՜-

յ՜ջպ Աէբտո՜ձ ՟յջզ / Հճխզ ՠս կճըջզ, թ՜շ՜հ ՠկ լՠա, 

՜ոբտ. Աոպճս՜թ ճխճջկզ ոճջ՜ ՞թճխզ: 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 216՝ Ըձժ՜հէ, կ՜հջճ՝: 

1488 
Պ Ա Տ Մ Ա Գ Ի Ր Ք  Ս Ի Ւ Ն Ե Ա Ց  

Տ՜դՠս ՌՄԼ — 1781 

ԳՐԻՉ՚ Պ՜խպ՜ո՜ջ չջ՟. Ք՜ջ՜իճսձծՠռզփ ՍՏԱՑՈՂ՚ 
Յճչ՜ժզկ ՠյո. Սզսձՠռզփ 

ԹԵՐԹ՚ 231+1 (ժջժ. 31)փ ՊՐԱԿ՚ Ա—Ի×12 (Ա 11, Ի 4)փ ՆԻՒԹ՚ 
դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 31×18,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ-
՞զջփ ՏՈՂ՚ 32փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ը-
պ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդ, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջփ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ` 
կ՜ղճս՜թ: 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Քՠրդճսժ կ՜պՠ՜ձ (ղխ՜՞ջճչ) ռ՜ձժ՜էզ ՠս 
չ՜հՠէճսմ ՞զջտո ՜հո ՜ձճս՜ձՠ՜է Պ՜պկ՜՞զջտ Սզս-
ձՠ՜ռ, ճջ յ՜ջճսձ՜ժբ ձ՜ըժձ՜՝՜ջ հզձտՠ՜ձ առճս-
ռճսկձ պճիկզո Սզո՜ժ՜ձ, ՠդբ ճսոպզ ոՠջՠռ՜ձ ՠս 
ՠջժջճջ՟՜՝՜ջ աղզձճսդզսձ ՠս այ՜հթ՜շճսդզսձ ՞ՠջ՜-
իջ՜ղ Ադճշճհո Սպ՜դբզ ոջփ՜ա՜ձ ՜շ՜տՠէճհձ ՠս 

ավ՜հէզէձ ճջյբո ա՜ջվզ Նՠջի՜հժ՜ժ՜ձո ՠջժջզ զ 
ե՜կ՜ձ՜ժո ՜շ՜նզձ ձջ՝՜աձձզձ վզէզոճվ՜հզստ, 
տ՜խռջ՜ձճս՜՞ ՠջ՜եղպրտ ՠս ՜հէճչ հճ՞ձ՜դզս կզ՜-
՝՜ձզստ հ՜հոջ ՝ձ՜ժՠէճչտ ձ՜ՠս ա՜հէճռ ՝՜ակ՜ա՜ձ 
զջ՜ռ, դբ զ հՠջժջզո Սզսձՠ՜ռ զ հՠջժճպ՜ո՜ձ 
՞՜ս՜ա՜ձ՜՝՜ե՜ձ չզծ՜ժզ Սջ՝ճհ Ադճշճհո Սպ՜դբզ 
ՠս դբ զ ղջն՜ժ՜հո ոճռզձ տ՜խռջ ՠս ՜ըճջե՜ժ էոճխ՜ռ, 
այ՜պկճսդզսձոձ ՞ճջթՠռՠէճռ: Շ՜ջ՜՟ջՠռՠ՜է կ՜ջ-
՞՜ջպ՜լՠշ ՝՜ձզստ զ Սզսձՠ՜ռ Ադճշճհո ժճջճչզ 
կՠպջ՜յրէպբ Սպՠվ՜ձձճոբ ՜ջիզՠյզոժճյճոբ, ճջճհ 
ՠս ա՜շ՜նզձձ զսջ ՞ջՠ՜է ՞զջ ժ՜ակՠէ պճսՠ՜է ՠս 
՜ջլ՜ձ՜ռճսռՠ՜է ՠս զ՝ջ ան՜ի կղպ՜չ՜շ հ՜ղպ՜-
ձ՜ժզ ՠժՠխՠռսճհ ՠ՟ՠ՜է զ էճսո՜սճջճսդզսձ ճջ՟սճռո զ 
ձկ՜ձբ թձՠ՜է: Բ՜հռ ՜հեկճհո զ չՠջնզձո ե՜կ՜ձ՜ժզ 
ձճջ զ ձճջճհ չՠջոպզձ օջզձ՜ժՠ՜է զ ձճհձճհ ՜շ՜նզձ 

՞՜խ՜վ՜ջբձ, ազ ՜շ՜նզձձ հճհե բջ տ՜հտ՜հՠ՜է, ո՜ժո 



 

չ՜խ՜ե՜կ՜ձ՜ժՠ՜ ՞ճէճհձ, զ ոճսջ՝ ՠս հՠջժձ՜ձկ՜ձ 
Ադճշճնո Սպ՜դբզ ՜շ՜տՠէճհձ, իջ՜կ՜ձ՜սձ ՜ջ-
՟ՠ՜ձո չՠջ՜՟զպճխզ Սզսձՠ՜ռ ՜դճշճհո ձճս՜ոպ ՠս 
՜յզժ՜ջ ճ՞սճհ` Յճչ՜ժզկ՜հ Սզսձՠ՜ռ ՜հռՠէճսզ, զ 
ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ էճսո՜ձժ՜ջ ՞՜իզ Սջ՝ճհձ Էն-
կզ՜թձ՜հ ճջ՟սճռո Ա՝ՠդՠ՜ձձ ի՜կ՜հձզ պՠ՜շձ 
Ղճսժ՜ոճս ոջ՝՜ա՜ձ ձճջ՜յո՜ժ ժ՜դճխզժճոզ, հ՜կզ 
Փջժմզձ ժՠձ՜ջ՜ջզ զ 1781 դվ՜ժ՜ձզ, զոժ զ Հ՜հժ՜-

ժ՜ձո դւճհձ  զ 1230 ՜կզ, ոժոՠ՜է զ (23) Ի ՠս Գ 

վՠպջվ՜ջզո 

— 1՝—4՜ Ց՜ձժ Պ՜պկճսդՠ՜ձ, ճջ զձմ բ զ կ՜-

պՠձզո — ՜. Ն՜ը՜՟ջճսդզսձ ՞ջճռո... ի՟. Սզսձՠ՜ռ 

ՠջժճպ՜ո՜ձ ՞՜ս՜շ՜ռ ի՜ջժ ՠժՠխՠռճհ գոպ իզձ ո՜ի-

կ՜ձզձ: 

Ա. 4՜՝ (Վժ՜հ՜՞զջ Գՠխ՜ջտճձՠ՜ռ կՠէզտձՠջզ) 

— Ի դճս՜ժ՜ձզձ ՋԿԲ (1513)—զձ կՠտ՚ Գՠխ՜ջտձճհ 

կՠէզտ ճս պ՜ձճսպՠ՜ջտո...  

Բ. 5՜—213՜ Հ՜ձ՟բոտ ՝՜ձզռ տ՜խռջ՜չբյ 

Պ՜պկճսդՠ՜ձռ Տ՜ձո Սզո՜ժ՜ձ իջ՜ղ՜իզսո հօջզձճս-

՜թճչտ հ՜ջկ՜ջՠ՜է ահզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձո իձճռձ ձճս՜ոպ 
ՠս ՜յզժ՜ջ ճ՞սճհ Սպՠվ՜ձձճոզ (Օջ՝բէՠ՜ձ) 
Սզսձՠ՜ռ ՜հռՠէճսզ ՠս ձ՜ը՜՞՜ի կՠպջ՜յրէպզ 
ճջ՟սճհ կՠթ՜վ՜շ զղը՜ձ՜ռ զղը՜ձզձ Տ՜ջո՜զծզձ, 
ճջ ՠս ժճմզ ո՜ Յզղ՜պ՜ժ ՜հձկ ՜պՠ՜ձ 

՜. 5՜—7՝ [Ա. Ն՜ը՜՟ջճսդզսձ] — Սժզա՝ձ 

՜կՠձ՜հձ ՞ճհ՜ռճսդՠ՜ձ Աոպճս՜թ... 

՝. 7՝—8՜ Բ. Ս՜ժո ՜ա՞՜՝՜ձճսդՠ՜ձ ՠս ձ՜ը-

ձ՜ժ՜ձ ձ՜ը՜ժ՜ջ՞ճսդՠ՜ձ. Եդբ հճսոպ ոՠջՠռ՜ձ 
ձ՜ի՜յՠպճսդզսձտ Սզո՜ժ՜ձ ՜ա՞զձ հԱ՟՜կ՜հ հՠպբ 
— Տզջ՜յ՜պճս՜ջ իջ՜կ՜ձ՜սձ յ՜ջ՜ս՜ձ՟ՠ՜է... 

՞. 8՜—9՜ [Գ. Ցճսռկճսձտ ո՜իկ՜ձ՜ռ ՜ղը՜ջ-

իզո Սզսձՠ՜ռ...] — Իոժ ՞՜ս՜շտ ճսձզ ԲԺ (12) —՜ձ. 

՜շ՜նզձձ, ճջ ճսձզ ա՝ճսձ ՞՜ի զղը՜ձ՜ռձ... (լճսէճս՜թ 

ձ՜ըճջ՟զձ): 

՟. 9՜—10՜ Դ. Ս՜ժո ձ՜ը՜ժ՜ջ՞ճսդՠ՜ձ Սզ-

ո՜ժ՜ձ պճիկզձ. դբ ճջյբո ժ՜ջ՞ՠռ՜ս զ Վ՜խ՜ջղ՜ժ 
դ՜՞՜սճջբ Հ՜հճռ — Փ՜վ՜՞ՠէզ բ կՠա ՜հեկ դճխճսէ 

ա՜կՠձ՜հձ ոձճպզ՜յ՜պճսկձ չբյըո... 

ՠ. 10՜—2՜ Ե. Ս՜ժո էճսո՜սճջճսդՠ՜ձ ՜ղը՜ջ-

իզո ՜հոկ ՜ոպճս՜թ՞զպճսդՠ՜կ՝, ՠս ի՜ս՜պ՜էճհ զղ-
ը՜ձ՜ռձ գձ՟ Տջ՟՜պ՜հ զ լՠշձ ոճսջ՝ Լճսո՜սճջմզձ 
կՠջճհ Գջզ՞ճջզ զ Քջզոպճո Աոպճս՜թ: Ես ՜սՠջՠէճհ 
ակՠիՠ՜ձոձ ՠս ղզձՠէճհ ՠժՠխՠռզձ: Ես լՠշձ՜՟ջՠէճս-
դՠ՜ձ ՠյզոժճյճոզձ Սզսձՠ՜ռ ՠս ՜հէ աջճհռտ յզպ՜-
ձզտ — Աձպ՜ձՠէզ էռՠ՜է ըձ՟ճսդՠ՜կ՝ իջ՜ղ՜ձ՜ձ կզպտ 

զկ... 

ա. 12՜—3՝ Զ. Զջճհռտ իզձ ե՜կ՜ձ՜ժ՜ռ, ճջ 

չ՜ոձ ՞՜էճհձ ոճսջ՝ Աշ՜տՠէճհձ Բ՜ջդճխզկբզ հ՜ղ-
ը՜ջիո Սզսձՠ՜ռ զ ՞՜ս՜շձ Գճխդ՜ձ ՠս ՟՜ջլճսռ՜-
ձՠէ զ ի՜ս՜պո աճկ՜ձո ՠս ի՜ոպ՜պՠէ ոՠխ՜ձ ՠս լՠշ-

ձ՜՟ջՠէ ՠյզոժճյճո — Ն՜ըտ՜ձ ա՜կՠձ՜հձ ժ՜ջՠսճջ 

ՠս հճհե յզպ՜ձզ բջ զձլ... 

Է. 13՝—5՜ Է. Յ՜խ՜՞ո ՠյզոժճյճո՜ռ ՠս զղը՜-

ձ՜ռ Հ՜հճռ. ՠդբ ճհտ ՠձ ՞՜իՠջբռտ ՠս ՞՜ի՜՞էճսըտ՚ 
ժ՜ջ՞ՠ՜է զ կՠթբձ Տջ՟՜պ՜հ ՠս զ ոջ՝ճհձ Գջզ՞ճջբ ՠս 
հճջ՟սճռ ՠս դճշ՜ձռ զսջճռ: Ես չ՜ոձ ՜շ՜ձլզձ 
յ՜պճսճհ ՠս ՜ոպզծ՜ձզ ՠյզոժճյճոզձ Սզսձՠ՜ռ — 
Նճջճ՞ՠ՜է ձճջ՜թզձ ղձճջիօտ աՀ՜հո... 

գ. 15՜՝ Ը. Վ՜ոձ չ՜ըծ՜ձզձ Գջզ՞ճջզ ՠս կՠպ-

ջ՜յօէզպզ ՠս վճը՜ձճջ՟ՠէճհ ա՜դճշձ ոջ՝ճհձ Մ՜ղ-

պճռզ — Ոջյբո ՠս ՞պ՜տ ՜ոպ ՠս ՜ձ՟ կ՜ոձ՜սճջ՜-

՝՜ջ... 

դ. 15՝—9՜ Թ. Վ՜ոձ Աձ՟ճժ՜հ զղը՜ձզ դբ ազ՛ձմ 

՞ճջթ ՞ճջթՠ՜ռ ՠս դբ ճջյզոզ ՜ձռտ ՜ձռզձ գձ՟ ՜ղ-
ը՜ջիո Սզո՜ժ՜ձ զ Շ՜յիճհ Պ՜ջոզռ ՜ջտ՜հբ ՠս 
ՠջդձ ձճջ՜ ՜շ ժ՜հոջ Յճսձ՜ռ ՜շ կՠթձ Թբճ՟ճո ՠս 
՜ձ՟ չ՜ըծ՜ձզէ հ՜ո՜ռճս՜թճռ ոջ՝ճհձ Պՠպջճոզ 
Սզսձՠ՜ռ ՠյզոժճյճոզ — Սպճս՞զս տձձՠ՜է զկ՜ռ՜տ, 

ազ ՝՜ձ ՜ձզթզռ ոջ՝ճհձ Նՠջոզոզ... 

ե. 19՜—21՜ Ժ. Վ՜ոձ ՞՜էճհձ Բ՜՝ժ՜հ զ Հճշճ-

կճռ ՜շ Շ՜յճսի ՠս տ՜նճսդՠ՜ձ, ճջ ՠռճհռ ՠս չՠոպզձ 
պզջճհձ ոՠվի՜ժ՜ձ ի՜հջՠձՠ՜ռ զսջ Սզսձՠ՜ռ ՜ղ-
ը՜ջիզո ՠս ղզձճսդՠ՜ձ ոճջ՜ ՠս ձ՜ը՜՞՜ի յ՜պճսճհ 
էզձՠէ գձ՟ Բ՜՞ջ՜պճսձզո: Ի ձճհձ ծ՜շզռձ պՠ՜շձ 
Պՠպջճոզ ՠս ՜հո զ Կ (60)ՠջճջ՟ ՠս Ը (8)ՠջճջ՟ ՜կզ 
դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձ Պ՜ջոզռ Շ՜յիճհ Ոջկա՟ՠ՜ձ — Իոժ 

զ չ՜ըծ՜ձՠէձ յ՜պջժ՜ռ յ՜պջժզձ Աձ՟ճժ՜հ... 

ե՜. 21՜—3՝ ԺԱ. Յ՜հպձճսդզսձ ՠժՠխՠռճհձ Շ՜-

խ՜պճհ ՠս ՞զսպ ՜ձմ՜վ ոջ՝ճռձ ճջ զ ձկ՜ Խ՜մզռ ՠս 
ձղը՜ջ՜ռ: Ես ի՜ս՜պ՜էձ Գճջ՜հ ՠս ՞՜ա՜ձ՜ռ ՠս ՜հէ 
Պ՜ջոզռ ՠս ըոտ՜ձմՠէզտձ Տզջճպ ՠջզռճս — Ես ՝՜խլ՜էզ 

զ ժՠձռ՜խո ճմ ՜հէ զձմ... 

ե՝. 23՝—4՝ ԺԲ. Դ՜ջլՠ՜է զ ձճհձ Ճ՜շզռ պՠ՜շձ 

Պՠպջճոզ հՠպ ՝՜աճսկ ե՜կ՜ձ՜ժ՜ռ աջճհռտ Վ՜ոձ 
՞զսպզռ ձղը՜ջ՜ռ ոջ՝ճռ ճջ Շ՜խ՜պճհ ՠժՠխՠռզձ ՠս 
հճջ ՜սճսջո Յճչ՜ժզկ՜հ ՠյզոժճյճոզ չզծկճ՛սձտ: Ես 
ո՜ժո ձ՜ը՜՟՜ոճսդՠ՜ձ պ՜ձճսպՠջ՜ռ ՠս ՞զսխզռ 
Սզսձՠ՜ռ: Ես դբ ճ՛ ճտ ձ՜ը՜յ՜պզս ՠս ՞՜ի՜՞էճսը 
ո՜իկ՜ձՠռ՜ձ — Աջ՟, հՠպ ՝՜աճսկ ե՜կ՜ձ՜ժ՜ռ զձմ 

Յճչ՜ձբո ժճսո՜ժջրձ տ՜ի՜ձ՜հ... 

ե՞. 24՝—5՜ ԺԳ. Դ՜ջլՠ՜է չ՜ոձ զղը՜ձ՜ռձ 

ոճսջ՝ աժձզ Բ՜՝ժ՜հ — Սրո՜ո՜ջ՜սձ ՠս պզջ՜ոճսձ 

յՠջծ՜յ՜ծճհծձ ՠս ՞ՠխ՜ձզձ ՜հձ Բ՜՝զժ... 

ե՟. 25՜—6՜ ԺԴ. Կ՜ջ՞ զղը՜ձ՜ռձ Սզսձՠ՜ռ ճջ 

զ Բ՜՝ժ՜հ կզձմՠս աՔճսջ՟ճհ — Ահէ ազ յ՜պղ՜ծ ի՜կ՜-

ջՠռ՜տ ՜ոպ ձ՜ը ՟ձՠէ աժ՜ջ՞ զղը՜ձ՜ռձ... 

եՠ. 26՜—7՜ ԺԵ. Վ՜ոձ ՞՜էճհձ ոճսջ՝ չ՜ջ՟՜-

յՠպզձ Մՠոջճ՝՜հ զ Սզսձզտ ՠս ղջնՠէ գձ՟ ՞՜ս՜շոձ ՠս 
ախրխՠ՜է ժշ՜յ՜ղպճսդզսձ զ պՠխզո-պՠխզո ոջ՝ՠէ 
ր՞ձճսդՠ՜կ՝ Վ՜խզձ՜ժ՜ զղը՜ձզձ — Ցճսռզռ ՠս 

աժջժզձ էճսո՜սճջճսդզսձ ՜հոկ ՜ղը՜ջիզ... 



 

եա. 27՜՝ ԺԶ. Վ՜ոձ ձճջճ՞ ՠյզոժճյճոճսդՠ՜ձ 

Սզսձՠ՜ռ պՠ՜շձ Աձ՜ձզ՜հզ: Ես ՠջդձ հԱխս՜ձո 
յ՜պճսզէձ զ դ՜՞՜սճջբ ձճռճսձռ — Եժձ ՠի՜ո ՜շ կՠա 

ծ՜շՠէ առ՜ձժ՜էզ... 

եբ. 27՝—30՝ ԺԷ. Գճջթ ՜ձ՜ջզ ՠս չ՜պ զղը՜ձզձ 

Սզսձՠ՜ռ Վ՜ո՜ժ՜ ՠս յ՜պծ՜շ ձճջզձ ժճջոպՠ՜ձ — 

Աս՜խ ՝՜ձզո ՠս ՠխճսժ բ ոժոկ՜ձո... 

եգ. 30՝—1՝ ԺԸ. Վժ՜հճսդզսձ ոճսջ՝ ՠս վ՜-

շ՜սճջՠ՜է ոՠյճսիզձ Սզսձզ: Եջ՜ձՠէճհձ Աա՟՜հ, ճջ զ 
լՠշձ Մզիջ՜ձ՜հ զ կբն Պ՜ջոզռ ի՜ձ՟զոզձ — Լ՜ս՜-

՞ճհձ ՠս ըջ՜ը՜էզ դճսզ զձլ ՜հեկճհո... 

եդ. 31՝—3՝ ԺԹ. Վ՜ոձ չժ՜հզռձ ճջտ ժ՜ձ զ 

ի՜ձ՟զոզ զ Վ՜հճհլճջ ՞՜ս՜շզ ՜ոպ ՠս ՜ձ՟: Ես չ՜ոձ 
չժ՜հ՜ջ՜ձզձ, ճջ ղզձՠռ՜ս զ ՞ՠպ՜կզնզձ Եխՠ՞ՠ՜ռ ՠս 
Մճա՜ձ կՠջլ ՝էջզձ, ճջ ՜կ՜ջ՜ձճռձ բջ — Յՠպ ՜սՠջ-

կ՜ձ ՜ղը՜ջիզո Հ՜հճռ ՠս ժ՜պ՜ջ՜թզ ոջ՝ճռ Վ՜ջ-

՟՜ձաձռ... 

ՠ.  34՜—7՜ Ի. Վ՜ոձ ՠյզոժճյճո՜ռձ Սզսձՠ՜ռ 

ճջ հ՜նճջ՟ՠռ՜ձ աժձզ Աձ՜ձզ՜հզ: Ես չ՜ոձ րթկ՜ձ 
պՠ՜շձ Եջզռ՜ժ՜հ — Յՠպ ՜ոպճս՜թ՜ջՠ՜է ՠս ոճսջ՝ 

ՠյզոժճյճոզձ Սզսձՠ՜ռ պՠ՜շձ Աձ՜ձզ՜հզ... 

զ՜.  37՜—41՜ ԻԱ. Պ՜պկճսդզսձ իօջձ Գզսպ՜հ 

ՠս տջզոպճո՜ոզջզձ ՠս ղզձճսդզսձ չ՜ձզռձ, ճջ ՠաջ 
Եջ՜ոը՜հ ի՜կ՜շրպ ձղ՜ձ՜ժՠէ — Ոմ չ՜հջ՜՝՜ջ զձմ 

չ՜ջժռզո ա՜շ՜նզ ՠ՟ՠ՜էո... 

զ՝. 41՜—2՜ ԻԲ. Յ՜խ՜՞ո Մ՜ժ՜ջ՜հ ՠս Պՠպջճ-

ոզ Սզսձՠ՜ռ ՠյզոժճյճո՜ռձ, ՠս Գզ՞՜ձ՜հ ՠս Վջդ՜-
ձզոզ — Եջ՜ձՠէզձ Եջզռ՜ժ ժ՜էՠ՜է ա՜դճշ ՠյզոժճյճ-

ոճսդՠ՜ձ... 

զ՞. 42՜—4՜ ԻԳ. Թճսխտ աճջ Հ՜հճռ ժ՜դճսխզ-

ժճոձ պբջ Յճի՜ձձբո ՠս ՜հէ ՠյզոժճյճոտ ՜ջ՜ջզձ 
՜շ Սզսձՠ՜ռ ՠյզոժճյճո ՠս ՜շ Տբջձ — Քջզոպճոզս 

յ՜հթ՜շ՜ռՠէճհ ոզջՠէճհ ՠխ՝օջ ՠս ՜դճշ՜ժռզ կՠջճհ` 

պՠ՜շձ Վջդ՜ձզոզ... 

զ՟. 44՜՝ ԻԴ. Եդբ հճջճսկ ՜սճսջ ՠ՟՜ս դճս՜ժ՜ձձ 

Հ՜հճռ: Ես Սճսջ՝ Աոպճս՜թ ճջ ը՜մՠռ՜ջ. ո՜իկ՜ձՠ-
ռ՜ս — Ի մճջջճջ՟ճսկ ՜կզ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ պՠ՜շձ 

Մճչոբոզ... 

զՠ. 44՝—5՝ ԻԵ. Վ՜ըծ՜ձ Վջդ՜ձզոզ ՠս հ՜նճջ-

՟զէձ Գջզ՞ճջզ ՠս Քջզոպ՜վճջզ ՠս ճջ զձմ աջճհռտ ՠխՠձ 
հ՜սճսջո ձճռ՜ — Յ՜սճսջո պՠ՜շձ Վջդ՜ձզոզ Սզսձՠ՜ռ 

ՠյզոժճյճոզ... 

զա. 45՝—8՝ ԻԶ. Յ՜խ՜՞ո կզ՜՝՜ձՠէճհձ Հ՜հճռ 

ՠս կզ՜յՠպՠէճհձ պՠ՜շձ Ա՝ջ՜ի՜կ՜հ ՠս չ՜ոձ զձձ 
ժ՜ջ՞ՠ՜ռ ՠժՠխՠռճհ ճջ ժջժզձ ո՜իկ՜ձՠռ՜ս: Ես չ՜ոձ 
կՠթ եճխճչճհձ ճջ զ Դճսզձ ՠս չ՜ոձ Վջ՜ռ ՝՜ե՜ձ-
կ՜ձձ. աջճհռտ հճէճչտ ՠս յզպ՜ձզտ, աճջ ի՜ս՜տՠռ՜տ զ 
իզձ ձ՜կ՜ժ՜ռ ՠս հճսըպբո ՞ջճռ ՠս ո՜ժո Ախճս՜ձզռ 
՜ջիՠյզոժճյճոճսդՠ՜ձ ՠս Սզսձՠ՜ռ կՠպջ՜յօէպճս-

դՠ՜ձ ՠս չ՜ոձ Սզսձՠ՜ռ ը՜մզձ, դբ ճ՛ջ ՜խ՜՞՜ս 

պըս՜ս — Յ՜կո Խճոջճչճս ՜ջտ՜հզռ ՜ջտ՜հզ ՠս Յճսո-

պզ՜ձճոզ... 

զբ. 48՝—51՜ ԻԷ. Վ՜ոձ զձձ ՟՜ոճսռ ՠժՠխՠռճհ, 

դբ ճջտ ՠձ ՠս ճջյբո չ՜ջզձ — Աջ՟, ՞՜է Բ՜ձզձ Աոպճս-

թճհ ՠս ՜ձծ՜շ կ՜ջ՟ՠխճսդՠ՜կ՝ձ ՜ա՜պՠէ ա՝ձճս-

դզսձո... 

զգ.  51՜—3՝ ԻԸ. Վ՜ոձ Մ՜դճսո՜խ՜հզ Սզսձՠ՜ռ 

ՠյզոժճյճոզ: Ես չ՜ոձ եճխճչճհձ Կ՜ջձ՜հ, ճջ զ Հՠ-
ջ՜ժէ՜հ: Ես չ՜ոձ Եաջ՜ ըկճջՠէճհձ հ՜խ՜ձ՟ձ Ք՜խժՠ-
՟ճձզ — Եջ՜ձՠ՜է ի՜հջձ ՠս հճքձ՜յ՜հթ՜շ ծ՞ձ՜սճջձ` 

պբջ Դ՜սզդ... 

զդ. 54՜—8՝ ԻԹ. Թճսխտ Մ՜դճսո՜խ՜հզձ 

Սզսձՠ՜ռ ՠյզոժճյճոզ, աճջ ՞ջՠ՜ռ իջ՜կ՜ձ՜ս պՠ-
՜շձ Եաջզ Հ՜հճռ ժ՜դճխզժճոզ ՠս ՜հէ ՠյզոժճյճո՜ռ 
Հ՜հճռ ՜շ դ՜՞՜սճջձ Հՠջ՜ժէ՜հ Վ՜ոձ ի՜ս՜պճ[հ] — 

Ակՠձ՜՝՜ջՠյ՜ղպ ՠս ՝՜ջՠհ՜խդճխ Քջզոպճոզս յ՜հթ՜-

շ՜ռՠ՜է... 

է. 58՝—9՜ Լ. Վ՜ոձ ՠյզոժճյճո՜ռձ Սզսձՠ՜ռ, 

ճջտ հ՜նճջ՟ՠռ՜ձձ աժձզ Մ՜դճսո՜խ՜հզ Քՠջդճխզ — 

Յՠպ ՠջ՜ձՠէզ ՜շձձ պՠ՜շձ Մ՜դճսո՜խ՜հզ կձ՜ռ 

Ադճշձ ՜ձզղը՜ձ... 

է՜. 59՜—65՜ ԼԱ. Վ՜ոձ Սպՠվ՜ձձճոզ Սզսձՠ-

ռճհ չ՜ջտ ՠս չ՜ըծ՜ձ, ՠս ճջ զձմ յ՜պկզ աձկ՜ձբ — 

Տ՜ջվճսկձ ՝՜խլ՜ձ՜ռ ՞ճջթ՜ջ՜ձզ ոջպզո... 

է՝. 65՜—71՜ ԼԲ. Վ՜ոձ ոջ՝ճհձ Մՠդճ՟զ ՠյզո-

ժճյճոզ պՠոէՠ՜ձձ Պ՜պ՜ջ՜հ չժ՜հզ: Յ՜խ՜՞ո 
՜ձռՠ՜է ձՠջժ՜հզո ՠս ՜յ՜շձի՜ռըձ ՜ո՜ռճս՜թտ 

հԱոպճս՜թ՜ղճսձմ ՞ջճռ, աճջ դ՜ջ՞կ՜ձՠ՜է բ պՠ՜շձ-
պՠ՜շձ Սպՠվ՜ձձճոզ Սզսձՠ՜ռ ՠյզոժճյճոզ — Ի 

չՠջնձճսկ Ո պ՜ջզ ՜ջկ՜պ՜տզ ըէՠոռզ... 

է՞. 71՜—2՜ ԼԳ. Վ՜ոձ ՞՜էճհձ Մջչ՜ձ՜հ պ՜ծզժ 

արջ՜չ՜ջզձ զ Սզսձզո ՠս վՠո՜հ՜ձ՜է[ճհ]ձ Բ՜՝՜ձ՜հ 
յ՜ջոժզ Սզսձՠ՜ռ պՠ՜շձ Վ՜ո՜ժ՜հ ՠս ՜հջՠէճհձ 
աՄ՜տՠձճռձ ՠս ժճպճջՠէճհձ աԳՠխ՜ջտճսձզ ՠս աԲ՜խ՜-
ո՜ժ՜ձ — Ի էձճսէ ՃՀԶ (727) դճս՜ժ՜ձզձ Հ՜հճռ ՠէ՜ձբ 

՜ձզթՠ՜է ՠս ՜ղը՜ջի՜սճջձ Մջչ՜ձ... 

է՟. 72՜՝ ԼԴ. Վ՜ոձ Թ՜ձ՜պզ՜հ չ՜ձզռձ ՠս 

իօջձ Մըզդ՜ջ՜հ — Յ՜հձկ ե՜կ՜ձ՜ժզ յ՜հթ՜շ՜ձ՜հջ 

ոճսջ՝ ՠջժձ՜իջ՜ղ ժ՜ջ՞օտ... 

էՠ.  72՝—3՝ ԼԵ. Վ՜ոձ ՠյզոժճյճո՜ռ Սզսձՠ՜ռ 

ճջ աժձզ ոջ՝ճհձ Սպՠվ՜ձձճոզ հ՜նճջ՟ՠռ՜ձ զ պՠխզձ 
— Կ՜ռՠ՜է ա՜դճշ ՠյզոժճյճոճսդՠ՜ձ ոջ՝ճհձ Սպՠ-

վ՜ձձճոզ ... 
էա. 73՝—4՝ ԼԶ. Վ՜ոձ Շ՜ի՜ձ՟ըպճհ ՜ջտ՜հ՜աձ 

՜խնժ՜ձձ ՠս չ՜ոձ կՠթ ՠս ՜ի՜սճջ իջ՜ղզռձ, ճջ ՠխՠձ 
՜ղը՜ջիզո Սզսձՠ՜ռ — Կ՜կզկ յ՜պկՠէ լՠա, ճչ 

ՠխ՝՜ջտ, իջ՜ղո... 

էբ. 74՝—82՝ ԼԷ. Յ՜խ՜՞ո զղը՜ձ՜ռձ Սզսձՠ՜ռ 

Ս՜ի՜ժ՜հ ՠս ՜հէճռձ ՞ճջթտ ՠս չ՜ըծ՜ձտ ձճռզձ ճջ 
հՠջժՠջզսջ ՠս ՅՀ(821) դճս՜ժ՜ձզձ գձ՟ ՜հո աջճհռտ ՠս 
ի՜կ՜շրպտ պՠխՠժճսդզսձտ ՝՜ձզռ ՠս ՞ճջթճռ ձճռ՜ — 



 

Ի ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ Հ՜հճռ պՠ՜շձ Դ՜սդզ Կ՜ժ՜-

խՠռճհ... 
էգ. 82՝—90՜ ԼԸ. Գ՜էձ Յճսով՜հ զ Սզո՜ժ՜ձ 

՜ղը՜ջի ՠս ՞ՠջպճսկձ ՠս ժճպճջճսկձ ՞՜ս՜շ՜ռո, 
վ՜ըճսոպ զղը՜ձ՜ռձ ՠս ՞ՠջճսկձ ՠս ոյ՜ձճսկձ 
պզՠաՠջ՜իճթ պ՜՞ձ՜յ ՠս իջ՜՟բա իջ՟ՠիճսկձ 
ՠջժձ՜պՠխ՜ռ ՝՜ջժճսդՠ՜ձ, կ՜իձ Սկ՝՜պ՜ դ՜-
՞՜սճջզ ՠս ՟՜ջլ ՞ՠջՠէճռձ ՠս վ՜ըոպբզռձ աջճհռտ ճջ 
ՅԾԸ (909) դճս՜ժ՜ձզձ Հ՜հճռ գձ՟ ՜հո պ՜թՠ՜է 
լկպզ — Յ՜հձկ ե՜կ՜ձ՜ժզ ՜յոպ՜կ՝ՠ՜է Յճսով՜հ 

հզսկբ ՜կեջ՜յՠպբձ... 

էդ. 90՜—6՜ ԼԹ. Վ՜ոձ ՠյզոժճյճո՜ջ՜ձզձ 

Տ՜դՠսճհ ՠս չ՜ոձ ե՜շ՜ձ՞ճսդՠ՜ձ ի՜հջ՜յՠպ՜ռձ 
ՠս չ՜ոձ Սճսջ՝ Խ՜մզձ ՠս ՜հէ ոջ՝ճռձ — Ես ՜ջ՟, հՠպ 

աժ՜ջ՞ զղը՜ձ՜ռը՟ ՝ՠջՠէճհ... 

ը. 96՜—9՜ Խ. Վ՜ոձ պՠ՜շձ Սճխճկճձզ ՠս ճջ 

զձմ ձճչ՜ս ՠպճսձ զ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռզո ե՜շ՜ձ՞ճսդզսձ 
— Ես ՜ջ՟, ՠջ՜ձՠէզո ՜հո Սճխճկճձ ՜ձռՠ՜է բջ ՜շ՜տզ-

ձճսդՠ՜կ՝... 

ը՜. 99՜—102՜ ԽԱ. Վ՜ոձ պՠ՜շձ Յճչի՜ձձճս 

Սզսձՠ՜ռ ՠյզոժճյճոզձ: Ես չ՜ոձ ղզձճսդՠ՜ձ կՠթ 
Կ՜դճսխզժբ ՠժՠխՠռճհձ, ճջ հՠյզոժճյճո՜ջ՜ձզձ ՜ձ՟ 
զ Տ՜դՠս ՠս չ՜ոձ ՜հէ ղզձճս՜թճռձ — Եջզռո ՠջ՜ձՠ՜է 

ՠս ՝՜ակՠջն՜ձզժ ի՜հջ՜յՠպո ՜հո պբջ Յճի՜ձձբո... 

ը՝. 102՜—3՜ Ժ՜շ՜ձ՞ճսդզսձ ՠժՠխՠռճհձ աճջո 

ՠպճսձ դ՜՞՜սճջձ ՠս զղը՜ձտձ ՠս ո՜իկ՜ձ չ՜ձզռձ, 
աճջ ՞պ՜տ զ չՠջ՜ կ՜՞՜խ՜դզ ՞ջՠ՜է ՠս ժձտՠ՜է ՜ջ-
տճսձ՜ժ՜ձ կ՜պ՜ձՠ՜ս — Ըձթ՜հբ դ՜՞՜սճջձ զ ոճսջ՝ 

ՠժՠխՠռզձ... 

ը՞. 103՜—4՝ ԽԳ. Գզջ չծշզ ղջն՜ժ՜հ ո՜իկ՜-

ձզձ Տ՜դՠսճհ — Ի ե՜կ՜ձ՜ժո ՜ոպճսթ՜արջ դ՜՞՜սճ-

ջզձ կՠջճհ Սկ՝՜պ՜հ... 

ը՟. 104՝—6՜ ԽԴ. Վ՜ոձ Խճպ՜ժՠջ՜ռ չ՜ձզռձ 

ճջ ժճմՠռ՜ս Ք՜ջժճս զ ժճջթ՜ձկ՜ձձ զ ղ՜ջեբ ՠս չՠջո-
պզձ ղզձՠէճհ զ պբջ Յճչի՜ձձզոբ — Յ՜շ՜ն տ՜ձ ա՜հո զ 

՝՜աճսկ ե՜կ՜ձ՜ժ՜ռ... 

ըՠ. 106՜—7՝ ԽԵ. Շզձճսդզսձ Յճչի՜ձձճս չ՜-

ձզռձ չ՜ձ՜հ — Ոջյբո չՠջ՜՞ճհձ ՜ո՜ռճստ Վ՜ի՜ձ 

ճկձ` ճջ՟զ Ձ՜ժզժ զղը՜ձզ... 

ըա. 107՝—9՜ ԽԶ. Վ՜ոձ Գբճջ՞՜հ տ՜ի՜ձ՜հզձ 

ճջ բջ ճջ՟զ զղը՜ձ՜ռձ Սզսձՠ՜ռ — Յ՜սճսջոձ զղը՜-

ձզձ Սզսձՠ՜ռ Վ՜ո՜ժ՜հ... 

ըբ. 109՜՝ ԽԷ. Վ՜ոձ ղզձճսդՠ՜ձ ձճջ՜ չ՜ձզռ 

ճջ զ ՞՜ս՜շզձ Բխՠձճհ — Եջ՜ձՠէզ ոճսջ՝ իրջձ Գբճջ-

՞՜հ բջ ի՜ջ՜ա՜պ կ՜ձժզժ... 

ըգ. 109՝—12՜ ԽԸ. Վ՜ոձ Ցճսջ՜՝ՠջ՟զձ ՜սՠջՠ-

էճհձ ՠս ձաճչզռձ, ճջ ՜հէ ճմ ղզձզ — Ի ե՜կ՜ձ՜ժո 

Սկ՝՜պ՜հ, ճջ՟ճհ Աղճպզ... 

ըդ. 112՜—4՜ ԽԹ. Վ՜ըծ՜ձ պՠ՜շձ Յճչի՜ձ-

ձզոզ ՠս հ՜նճջ՟զէձ պՠ՜շձ Յ՜ժճ՝՜հ ՠս ճջ հ՜սճսջոձ 
ձճջ՜ ՠխՠձ հ՜սՠէճս՜թ ե՜շ՜ձ՞ճսդզսձ ՠժՠխՠռսճհ — 

Եջ՜ձՠէզ ՠս ՜ոպճս՜թ՜ա՞ՠ՜ռ ի՜հջ՜յՠպձ կՠթ պբջ 

Յճչ՜ձձբո... 
թ. 114՜—7՝ Ծ. Շզձճսդզսձ ՠժՠխՠռՠ՜ռ ՠս չ՜ձճ-

ջբզռ զ լՠշձ պՠ՜շձ Յ՜ժճ՝՜հ ՠս Սկ՝՜պ՜հ զղը՜ձզ, 
ճջ զ Վ՜հճռ լճջ ... ՞՜ս՜շզ ՠս չ՜ոձ ոջ՝ճհձ Մ՜կ՜-
ո՜հ — Ի ե՜կ՜ձ՜ժո դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձ Հ՜հճռ Ա՝էո՜հ 

(՜հոյՠո)... 

թ՜. 117՝—20՝ ԾԱ. Վ՜ոձ ե՜շ՜ձ՞ճսդՠ՜ձռձ ճջ 

պճս՜ս իճ՞ՠռ՜պճսջ ՠս հ՜սՠոձ զ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռզձ 
Տ՜դՠսճհ. զ լՠշձ պՠ՜շձ Յ՜ժճ՝՜հ ՠյզոժճյճոզձ — 
Ըոպ ե՜կ՜ձ՜ժզ զձմ ի՜ձ՟զկ՜ձ ի՜ոզձ ՜ոպճս՜թ՜յ՜ի 

ՠս ՝՜ջՠյ՜ղպօձ զղը՜ձձ Սկ՝՜պ... 

թ՝. 120՝—5՜ ԾԲ. Այոպ՜կ՝ճսդզսձ Յ՜ժճ՝՜հ ՠս 

ժ՜պ՜ջ՜թ ժՠձ՜ռ ձճջ՜ ՠս ՞՜էձ Աձ՜ձզ՜հզ Հ՜հճռ 
ժ՜դճխզժճոզ ՠջզռո ՜ձ՞՜կ զ Սզսձզո: Ես լՠշձ՜՟ջՠէ 
աՎ՜ի՜ձ ՠյզոժճյճո ՠս իձ՜ա՜ձ՟ՠէ գձ՟ ձկզձ ՠս 
աԱխճս՜ձո — Էջ ժ՜դճխզժճո հԱխճս՜ձո Ս՜ի՜ժ 

՜ձճսձ... 

թ՞. 125՜—6՜ ԾԳ. Վ՜ոձ պՠ՜շձ Վ՜ի՜ձ՜հ ՠս 

ժ՜պ՜ջ՜թզ ժՠձ՜ռ ձճջ՜ — Ձՠշձ՜՟ջՠ՜է պՠ՜շձ 

Աձ՜ձզ՜հզ աՎ՜ի՜ձ... 

թ՟. 126՜—8՜ ԾԴ. Եյզոժճյճոտ Սզսձՠ՜ռ, ճջտ 

ժ՜ջ՞ՠռ՜ձ աժձզ պՠ՜շձ Վ՜ի՜ձ՜հ — Յՠպ 

Վ՜ի՜ձ՜հ ձոպճսռ՜ձՠձ զ պՠխզձ ՠյզոժճյճո.... 

թՠ. 128՜—30՝ ԾԵ. Հ՜կ՜շօպ աջճհռտ ՠս ժ՜ջ՞ 

զղը՜ձ՜ռձ Սզսձՠ՜ռ ՠս դ՜՞՜սճջՠէ ձճռզձ զ չՠջնզձ 
թ՜կ՜ձ՜ժո — Աշ՜նզձ ոժզա՝ձ Սզսձՠ՜ռ զղը՜ձ՜ռ 

աճջո գոպ ժ՜ջ՞զ թ՜ձՠ՜տ... 

թա.  130՝—2՝ ԾԶ. Վ՜ոձ ՠյզոժճյճոճսդՠ՜ձ 

պՠ՜շձ Յճչի՜ձձզոզ ՠս ՞ճջթճռ ձճջզձ — Յՠպ չ՜ը-

ծ՜ձզձ պՠ՜շձ Գջզ՞ճջզ Սզսձՠ՜ռ ՠյզոժճյճոզ... 

թբ. 132՝—4՜ ԾԷ. Շջն՜՝ՠջ՜ժ պՠ՜շձ Ս՜ջ՞ոբ 

Հ՜հճռ ժ՜դճխզժճոզ Սզսձՠ՜ռ ՝ճէճջ չզծ՜ժզձ — 

Շձճջիրտ ՜կՠձ՜ժ՜էզձ Աոպճսթճհ Հրջ ՠս ՞դճսդՠ՜կ՝ձ 

Մզ՜թձզ Ոջ՟ճհ ձճջ՜... 

թգ. 134՜—6՜ ԾԸ. Գ՜էձ զոկ՜հՠէ՜հռճհռձ ՠս 

Գճջթ՜ձՠէ աՠժՠխՠռզոձ ՠս ՜հջՠէ աչ՜ձոձ Տ՜դՠսճհ, ՠս 
ձճջճ՞ ղզձճսդՠ՜ձ ՠժՠխՠռՠ՜ռձ ՠս աչ՜ձզռձ զ պբջ 
Յճչի՜ձձզոբ — Ահո ՝՜ակՠջն՜ձզժ ՠյզոժճյճոո ա՜ջ-

՟՜ջՠ՜ռ աՠյզոժճյճո՜ջ՜ձձ... 

թդ. 136՜—7՝ ԺԹ. Վ՜ոձ դ՜՞՜սճջ՜ռձ Սզսձՠ՜ռ 

— Աջ՟, ՜շ՜նզձ դ՜՞՜սճջՠ՜ռ զ Սզո՜ժ՜ձ ՜ղ-

ը՜ջիո... 

ժ. 137՝—41՝ Կ. Վ՜ոձ ՠյզոժճյճոզձ պՠ՜շձ 

Գջզ՞ճջզ, ճջ աժձզ պՠ՜շձ Յճի՜ձձզոզ հ՜նճջ՟ՠռ՜ս 
ՠս ՞ճջթճռ ձճջզձ — Ի՝ջՠս ժ՜պ՜ջՠռ՜ս ՠջ՜ձՠէզ կՠպ-

ջ՜յօէզպձ Սզսձՠ՜ռ պբջ Յճի՜ձձբո... 

ժ՜. 141՝—4՜ ԿԱ. Պ՜պծ՜շ ՜սՠջկ՜ձ Կ՜յ՜-

ձզձ ՠս ՜շկ՜ձ ՝ՠջ՟զռձ ՠս ՝ձ՜նզձն ոյ՜շճսկձ դ՜-
՞՜սճջճսդՠ՜ձ Բ՜խ՜ռ: Ես չ՜խծ՜ձ ժ՜պ՜ջ՜թզձ 



 

Սզո՜ժ՜ձ ՜ա՞զո — Յ՜կզ հճջճսկ բջ դճս՜ժ՜ձձ Հ՜հճռ 

ՇԾԲ (1103)... 

ժ՝. 144՜—5՜ ԿԲ. Վ՜ձճջ՜հտ ՠս ճսըպտ ՠժՠխՠ-

ռճհ, դբ ճջտ՜ձ բզձ հ՜հոկ ՜ղը՜ջիզ — Աշ՜նզձ ՞էճսըձ 

՜կՠձՠռճսձռ չ՜ձճջբզռ ՠս ՜խ՝զսջ ղձճջի՜-

՝՜ղըճսդՠ՜ձռ... 

ժ՞. 145՜—7՜ ԿԳ. Եյզոժճյճոտ, ճջտ ժ՜ջ՞ՠռ՜ձ 

աժձզ պՠ՜շձ Գջզ՞ճջզ — Վ՜ըծ՜ձ պբջ Գջզ՞ճջ ժՠ-

ռՠ՜է ՜կո ԾԸ (58)... 

ժ՟. 147՜—50՜ ԿԴ. Սժզա՝ձ ՠս յ՜պծ՜շ ղզձճս-

դՠ՜ձ Տ՜ձո ՠս ձ՜ը՜յ՜պզս ՞՜իՠջբռճսդՠ՜ձ ոճսջ՝ 
ՠս ՞ՠջ՜իշմ՜ժ ՠս վ՜շ՜սճջ ճսըպզձ ՠս ՜ղը՜՟բպ 
ըկ՝՜ջ՜ձզձ Նճջ՜չ՜ձզռ — Յ՜շ՜ն տ՜ձ ա՜հո ՝՜-

աճսկ ե՜կ՜ձ՜ժօտ... 

ժՠ. 150՝—6՜ ԿԵ. Վ՜ոձ ղզձճսդՠ՜ձ ՠժՠխՠռճհձ 

Նճջ՜չ՜ձզռ ՠս իճ՞ՠռ՜պճսջ ե՜շ՜ձ՞ճսդՠ՜ձռ ձճռ՜ 
ՠս ՜հէ ղզձճսդՠ՜ձռ ՠս ՜ջ՟ՠ՜ձռ, ճջ ՠխՠս հՠյզոժճ-
յճոբձ ՠս հզղը՜ձ՜ռձ Օջ՝ՠէՠ՜ձռ — Ահո ՝՜ակՠջն՜-

ձզժ ՠյզոժճյճոո պբջ Ս՜ջ՞զո... 

ժա. 156՜—82՜ ԿԶ. Վ՜ոձ կՠթզ ձ՜ը՜ջ՜ջճս-

դՠ՜ձ Օջ՝ՠէՠ՜ձռ, ՠդբ հճսոպ բզձ ՠս ճջյբո ՠս չ՜ոձ 
՞՜էճհ ձճռ՜ հ՜ղը՜ջիո հ՜հո, ՠս չ՜ոձ ՝՜աճսկ ՝՜-
ձզռ ՠս ՞ճջթճռ աջճհռտ հճէճչտ — Յզոժա՝՜ձձ ձ՜ի՜-

յՠպճսդՠ՜ձ ՜ղը՜ջիզո Հ՜հճռ ՠս Վջ՜ռ... 

ժբ. 182՜—3՜ ԿԷ. Վ՜ոձ հզղ՜պ՜ժզ ՠս 

կզ՜՝՜ձճսդՠ՜ձ ՜ոպճս՜թ՜յո՜ժ դ՜՞՜սճջզձ 
Հ՜հճռ Լՠսճձզ, զ ոճսջ՝ ՠս ՠջժձ՜ի՜ձ՞բպ ՜դճշձ 
Սզսձՠ՜ռ զ Տ՜դՠս, ճջ զ լՠշձ պՠ՜շձ Հ՜հջ՜յՠպզձ 
Սզսձՠ՜ռ ՠյզոժճյճոզ — Պ՜պճսՠ՜է ՠս յ՜պճս՜ժ՜ձ 

թՠջճսձզձ պբջ Հ՜հջ՜յՠպ ՠյզոժճյճո Սզսձՠ՜ռ... 

ժգ. 183՜—7՜ ԿԸ. Վ՜ոձ ժ՜դճխզժճոճսդՠ՜ձ 

Հ՜հճռ, ճջ աժձզ պՠ՜շձ Յ՜ժճ՝՜հ ՠս ՜ա՞զ-՜ա՞զ 
յ՜պ՜իկ՜ձռ ձճռ՜ ՠս ՞ՠջճսդՠ՜ձռ, ՠս ՜շկ՜ձ 
Հճշճկժէ՜հզձ ՠս կ՜հջ՜տ՜խ՜տ՜ռձ վշ՜ձ՞՜ռ ճջ զ 
թճչՠաՠջտձ — Յՠպ ոջ՝՜ոբջ ժ՜դճխզժճոզձ Հ՜հճռ 

պՠ՜շձ Յ՜ժճ՝՜հ... 

ժդ. 187՝—92՝ ԿԹ. Թճսխտ չ՜ոձ ի՜ս՜պճհ ՠս 

ժ՜ջ՞ՠ՜ռ ՠժՠխՠռճհձ հԱջՠսՠէՠ՜ձ ՜ղը՜ջիբո ՜շ ժ՜-
դճսխզժճոձ Հ՜հճռ պբջ Գջզ՞ճջ, ճջ չ՜ոձ ժ՜ոժ՜թ՜-
ձ՜ռ զձմ ՜ժձ՜թՠ՜է ՠյզոժճյճո՜ռձ ՜ղը՜ջիզո, 
՞ջՠռզձ ա՜հո ձ՜կ՜ժ ճսխխ՜վ՜շճսդՠ՜ձ կզ՜՝՜ձճս-
դՠ՜կ՝ զ լՠշձ պՠ՜շձ Սպՠվ՜ձձճոզ Սզսձՠ՜ռ 
ՠյզոժճյճոզ ՠս ՞՜իէջբռ կՠպջ՜յօէպզ ճջ բ յջր-

պ՜հցջրձբո Մՠթ՜ռ Հ՜հճռ — Աոպճս՜թ՜հզձ ՜ձհ՜խդ 

աօջճսդՠ՜կ՝ձ ՝՜ջլջ՜ռՠ՜է... 

— 190՝—1՜ Ձՠշձ՜ջժճսդզսձ կզ՜՝՜ձճսդՠ՜ձ 
ՠյզոժճյճո՜ռ Աջՠսբէզռ ՠս չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ ՠս զղը՜ձ՜ռ 
կՠթ՜ռ — Մՠտ՚ պբջ Ս՜ջ՞զո ՠս պբջ Գջզ՞ճջ զ ձճհձ 
չզծ՜ժբ... 

— 191՜՝ Սջ՝ճհձ Գջզ՞ճջզ Ստ՜ձմՠէ՜՞ճջթզ Յ՜խ՜՞ո 
ծղկ՜ջզպ ի՜ս՜պճհ ՜կբձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ, աճջ 
ճսո՜ս զ ոջ՝ճհձ Յրի՜ձձճս ՜սՠպ՜ջ՜ձմբձ ՜ժձ՜ջժճսդՠ՜կ՝ 

ՠս իջ՜կ՜ձ՜ս ՜կՠձ՜ոճսջ՝ ՠս կզղպ ժճսոզձ Մ՜ջզ՜կճս 
Աոպճս՜թ՜թձզձ — Մզ Աոպճս՜թ Հ՜հջ Բ՜ձզձ ժՠձ՟՜ձճհ... 

— 191՝—2՝ Եջ՜ձՠէճհձ Ադ՜ձ՜ոզ ՠյզոժճյճո՜-
յՠպզձ ՜ջպ՜՟ջճսդզսձ հ՜խ՜՞ո ՜ոպճս՜թ՜հզձ 
կ՜ջկձ՜սճջճսդՠ՜ձ զ ՝՜ձբձ լ՜հձ՜ժռՠէճչ ոջ՝ճհ եճխճչճհձ 
ճջ զ Նզժզ՜հ — Խճոպճչ՜ձզկտ աՈջ՟զձ Աոպճսթճհ... 

— 192՝ Վ՜ոձ ղջն՜ժ՜հ ո՜իկ՜ձ՜ռձ Շձիՠջճս ՠս 
Խճպճս — Գզջ ո՜իկ՜ձզ Շձիբջճհ ՠս Խճպճհ, ճջ հ՜շ՜նզձ 
ե՜կ՜ձ՜ժզձ Ջչ՜ձղբջ զղը՜ձձ... 

Եջջճջ՟ ՠձդ՜կզ՜սճջգ մզտ պյ. Թզցէզո, 1910: 

ի. 192՝—5՝ Հ. Վ՜ոձ ՜ղը՜ջի՜ժ՜է ՜ջտ՜հզռձ 

ճջտ ՠխՠձ աժձզ խ՜ձ Աջխճսձզձ ՠս չ՜ոձ ՜կՠձ՜հձ 
՜ձռզռ ձճռ՜ — Ն՜ը ՠս ՜շ՜նզձ դ՜՞՜սճջբ հ՜ղը՜ջ-

իզո կՠջճսկ հ՜ա՞բձ ձՠպճխ՜ռ... 

ի՜. 195՝—201՝ ՀԱ. Վ՜ոձ հՠպզձ չՠջն՜ժ՜էճս-

դՠ՜ձ կՠջճհ ձճս՜ոպճսդՠ՜ձո, ճջ ժ՜ջ՞ՠռ՜տ ՜ձ՜ջ-
ե՜ձ ճ՞ճչ հ՜դճշ կՠպջ՜յօէպճսդՠ՜ձ Տ՜ձո Սզսձՠ-

՜ռ ՠս ճջ զձմ աջճհռտ ՜շ կՠօտ — Եո՚ Սպՠվ՜ձձճո 

դ՜ջկ՜պ՜ջ ՜ձլ՜կ՝ ՠս ՠխժՠէզ ճ՞սճչ... 

ի՝. 202՜—5՝ ՀԲ. Եյզոժճյճոտ Սզսձՠ՜ռ ՜կտ ՠս 

դզստ ձճռ՜. ՜շ՜նզձ ՠյզոժճյճո լՠշձ՜՟ջՠ՜է զ 
ոջ՝ճհձ Գջզ՞ճջբ — Ա. պբջ Գջզ՞ճջ. ՜կո ԽԷ (47)... 

ի՞. 205՝—7՝ ՀԳ. Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ ՞ՠխՠռժ՜չբպ 

կ՜պՠձզո — Սժզա՝ձ ՠս ժ՜պ՜ջ՜թ ՜կՠձ՜հձ զձմզձ 

Աոպճս՜թ... 

ի՟. 207՝—13՜ ՀԴ. Սզսձՠ՜ռ ՠջժճպ՜ո՜ձ ՞՜-

ս՜շ՜ռ ՠժՠխՠռսճհ ի՜ջժձ ՜հո ՠձ — Ծըխճստ ՞՜ս՜շ. 

Նճջզտ՚ ԺԲ ... Վՠջճյ՞ջՠ՜է ղզձզռձ ա՜կձ ԶՃՀԷ (677): Ես 

Քջզոպճոզ հճյոճհձ կՠջճհ վ՜շտ հ՜սզպՠձզռ հ՜սզ-

պՠ՜ձո: 

Գ. 213՜—4՜ [Եջՠկզ՜հզ չ՜ջ՟՜յՠպզ] Հճսէ՜-

չ՜ջձ ՞ՠխրջբզռ [Տ՜դՠսճս] — Տ՜դՠս Մ՜պդբճո զջզ-

ռ՜ձռ ՜ը՝զձտձ ... Ղ՜ջ՜տզէզոբձ Ժ—ձբձ Բ բ: 

Դ. 214՜—6՝ Տ՜դՠսճս Սջ՝ճհ Ադճշճհձ դբկզ 

յպճսխձ ՜հո բ ՜հեկճհո ե՜կ՜ձ՜ժզ — Գՠխճս՜լճջճս 

՞՜ս՜շձ... Կզռ՚ ԺՌԳ—ԳՃ ... Գդՠս՜ձռ՚ ԳՃՁ: 

Ե. 216՝ Ահո բ ՜ջլ՜ձ՜՞զջ Մՠթզ զղը՜ձզո Օջ-

պբէզ, ճջ ՞ջՠռ՜ս զ չՠջ՜հ ղզջզկզ զկճհ — Եջժջյ՜-

՞րխտ ՜ոպճս՜թգձժ՜է Սճսջ՝ ը՜մզո ... ՠս ի՜ջ՜[ս՜]հզձ 

ժճխկձ Բձճսձՠ՜ռ: 

Զ. 217՜—8՝ Պ՜պծ՜շ չՠջոպզձ ձճջճ՞ ՞՜խ՜-

վ՜ջՠէճհ աոճսջ՝ կ՜պՠ՜ձո զ պբջ Յճչ՜ժզկ Սզսձՠ՜ռ 
՟զպբ — Սջ՝՜կզպ գձդՠջռ՜ոբջ ՠխ՝՜ջռ՟ զկճռ ... զ 

ժջժզձ ժՠ՜ձո... 

Է. 218՝—20՝ Ի ոջ՝ճհ ՜դճշճհո Տ՜դՠսզ ՝ճէճջ 

դՠկզ ՠս չզծ՜ժզ ՠխՠ՜է Ժ (10)—ձՠ՜ռ ՞՜ս՜շտձ ՠս 
՞զսխտ ձճռզձ, ճջտ ձՠջժ՜հ՜յբո ղբձ ՠձ ձ՜ՠս յպճսխտ 
ձճռզձ — Ծխճստ ՞՜ս՜շձ, ճջ ճսձզ ՞զսխո Ժ ՠս Ը (18) ... 

ՠս Ըձժճսաճսպձ հ՜դճշճհո ձՠջտճհ: 

Ը. 220՝ Ահէ ՜ջ՟, ծ՜շՠ՜է կզձմՠս ռ՜հո չ՜հջ 

ակ՜ջկձ՜ժ՜ձ զղըճխ՜ռ ՞՜ս՜շ՜ռ, ՞զսխզռ, ՜ջպճ-



 

ջբզռ ՠս ՜հէճռ զջ՜ռ, ե՜կ բ ՜հոճսիՠպՠս ՟՜շձ՜է զ 
իճ՞ՠսճջձ ժճհո ՠս աի՜կ՜հձ զ դբկզ ՠս չզծ՜ժզ կՠջճսկ 
կզնզ ժ՜շճսռՠ՜է չ՜ձո ՠս ՜ձ՜յ՜պո դճսՠէ, ճջտ 
ձՠջժ՜հ՜յբո ղբձ Աոպճսթճչ, ձ՜ՠս չՠջն՜յբո աոճսջ՝ 
Ադճշճհո ՠյզոժճյճո՜ռձ ժ՜ջ՞ո ղ՜ջՠէ. Աջ՟, ոջ՝ճհ 
Ադճշճհո զ ՝ճէճջ դՠկզ ՠխՠ՜է չ՜ձտ ՠս ՜ձ՜յ՜պտ ՠձ 
ոճտ՜ — Մՠխջճս Սճսջ՝ Յրչի՜ձձբո ... Կ՜ջծՠս՜ձճս 

Սճսջ՝ ճսըպձ Յրի՜ձձճս: 

Թ. 220՝—4՜ Իոժ ժ՜ջ՞ դզս ՜ձճս՜ձտ ՠս ՞ճջթտ 

ոջ՝ճհ Ադճշճհո ՠյզոժճյճո՜ռձ ՜հոճտզժ ՠձ, աճջո զ 
իՠպՠսՠ՜էո՟ ռճսռզռ — Ա. Տբջ ոճսջ՝ Յրի՜ձ Ոջճպձՠ-

ռզ ... կըպՠ՜է զ ՞ՠպ ՠխՠս իՠխլՠ՜է... 

ե. 224՜—6՝ Ես ՜յ՜ հզղՠոռճստ ա՜հջձ վ՜շ՜սճ-

ջ՜՞ճհձ ՠս ՞ճչՠէճհձ աթձրխո կՠջ իճ՞ՠսճջ զ հզսջձ 
ոՠվ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ ՠս աժճմՠռՠ՜էձ հՠպ ոճջ՜ ղձճջիզս 
չՠջձ՜ժ՜ձ չՠջ՜պՠոճսմ ՠս ՜հռՠէճս Տ՜ձո Սզո՜ժ՜ձ. 
ԺԸ. պբջ Ա՝ջ՜ի՜կ կՠթ Աոպ՜յ՜պՠռզ (Ա—Ք) — 
Աջթզսձ ՜ժձ՜՝՜ռ հՠջժջբո ՝՜ջլջ՜ռՠ՜է / Ի Տբջ կՠջ 

Քջզոպճո հ՜ջվզձ ՞ՠջ՜վ՜հէ ...  

ԺԱ. 226՝—7՝ (Վ՜ջտ Ա՝ջ՜ի՜կ Աոպ՜յ՜պՠ-

ռսճհ) Դճսաձ՜տՠ՜ ՝՜ձզո զսջ՜տ՜ձմզսջ ոժա՝ձ՜-
պ՜շտձ տ՜շ՜չ՜ձգ ՝՜շզռ ահրջզձճխզձ թ՜ձճսռ՜ձՠձ 

կՠա ա՜ձճսձ («Ի Յճչ՜ժզկ Սզսձՠ՜ռ յՠպզ ՜ո՜-
ռՠ՜է») — Ի կբն ՜ա՞զո Յ՜՝ՠդ՜թզձ / Ոսխբղ՜ջլ՜ժ 

չ՜ջ՟ՠձզձ... Աձաճս՞՜ժ՜ձ ՜ձլձՠ՜հ ջ՜՝՝զձ / Աձղ՜-

կ՜ձ՟՜խ էզ՜էճսոզձ: 

Ես կՠթձ զ չ՜ջ՟՜յՠպո ՠժՠխՠռսճհ պբջ Ա՝ջ՜ի՜կ 

պբջ ժճջճչզ ... ի՜կ՜հձ ի՜ս՜պ՜ռՠէճռո զ Քջզոպճո: 

ԺԲ. 230՜ [Ոպ՜ձ՜սճջ «Պ՜խպ՜ո՜ջ»] — Պ՜-

ջզոյ յ՜հթ՜շ ՜ձը՜ըպ ՠ՟ՠ՜է / Պ՜հթ՜շ կգպրտ ՜-

կճսջ ղզձՠ՜է ... ջ՜՝ճսձ Սզսձՠ՜ռ հԱդճշ ձոպՠ՜է / 

Եխՠ՜է ՞ճջթՠ՜է ձըոպՠ՜է ի՜ձ՞ՠ՜է: 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

201՝ (Գջմզ) Յզղՠէ կ՜ըդՠկ ա՞թրխո հ՜խրդո: 

227՝ (Սպ՜ռճխզ) Ի ձ՜ջ՟ՠձզո պբջ Յճչ՜ժզկ 

՜ձ՜ջե՜ձ ՠյզոժճյճո Սզսձՠ՜ռ ՞ճէճչ զկ պՠխՠ՜ս զ 

Ծխճսժ ՞՜ս՜շբ հԸձժՠխ՜ժճդ ՞ՠխնբ կզ՜՝՜ձՠ՜է զ 

կ՜ձժ՜ժ՜ձ պզճհո ի՜ո՜ժբ Սջ՝ճհ Տզջ՜բն ՞՜իզձ 

ոձՠ՜է ՠս չ՜ջեՠ՜է էզձՠէճչ ձ՜ը՜յբո հճսոճսկձ՜ջ՜ձզձ 

ի՜ո՜ջ՜ժ՜ծ հգձդՠջռկճսձո ՜ձհ՜յ՜խ Աոպճս՜թ՜ղճսձմ 

՞ջճռ: Բ՜հռ ՜ղ՜ժՠջպՠ՜է հՠպճհ ՜ոպճս՜թ՜ջՠ՜է ՠս 

՞ՠջա՞րձ Ա՝ջ՜իճսջ՜ժՠջպզձ ՝՜ակՠջ՜ըպ թձճխզո 

զկճսկ զ Տբջ ի՜ձ՞ճսռՠէճհ: Ես ժջդՠ՜է չ՜ջեՠռ՜հ զ ձկ՜-

ձբ հզկ՜ոպ՜ոզջ՜ժ՜ձ ՞զպճսդզսձո ՜ջպ՜տզձ ՞ջՠ՜ձռ 

գոպ զկո պժ՜ջ ՠս ՟ճսձ զձմ կպ՜ռ պ՜ձՠէճսդՠ՜ձ: Ոջ ՠս 

գձ՟ ձկզձ ՠժզ զ Սճսջ՝ Ադճշո Սպ՜դբզ: Ես աժձզ Բ 

(ՠջ)ժճսռ ՜կ՜ռ իճ՞բէզռ ոճսջ՝ իրջո ՝՜ջճստ զկձ 

ժ՜շ՜ս՜ջՠէճհձ աՍճսջ՝ Ադճշո ձ՜ՠս ՟զսջզձ կ՜իճս՜կ՝ 

զ ե՜կ՜ի՜կ՝ճհջ ժՠձռ՜խճհո ՜շ Տբջ մճսՠէճհձ, ՜յ՜ 

յ՜հ՜ա՜պտ ՠջժջզո ի՜ձ՟ՠջլ գձպջճսդՠ՜կ՝ձ ՠս 

ի՜կ՜ժ՜կճսդՠ՜կ՝ զ Սջ՝ճհ Ադճշճհո ՝ճէճջ դէկզ ՠս 

չզծ՜ժզ ՠխՠ՜է զղը՜ձ՜ռձ ՠս ի՜կ՜հձ եճխճչջ՟՜ժ՜ձ 

ըկ՝զռ ժ՜կբզձ ակՠջո ՜ձ՜ջե՜ձճսդզսձ ձոպճսռ՜ձՠէ 

հԱդճշ ՠյզոժճյճոճսդՠ՜ձ Տ՜ձո Սզո՜ժ՜ձ: Ես դբյբպ 

՝՜ակզռո գձ՟՟զկ՜ժ՜հՠ՜է կՠջ ժ՜կ՜ռ ձճռզձ զ ՝՜ռ 

՜ոբ՜տ, ՠս իջ՜ե՜ջբ՜տ զոյ՜շ զ ըձ՟ջճռ ձճռզձ ակՠջո 

՜ձ՜ջե՜ձճսդզսձ ՠս պժ՜ջճսդզսձ յ՜պծ՜շՠէճչ, ո՜-

ժ՜հձ կզձմ պՠոՠ՜է կՠջ աի՜ոպ՜պճսձ կզպըո ձճռ՜, ՠդբ 

՜ձիձ՜ջ բ կՠա զ ՝՜ռ ժ՜է զ ըձ՟ջճռ ձճռզձ. ՠս զռբ 

ժՠջյզս, ՜յ՜ դբյբպ ՜ջ՟՜ջՠս ՠժՠխՠռ՜ժ՜ձ կզճհ 

ոպջժ՜՞ճհձ ՜ոպզծ՜ձզձ ՠսո // (228՜) մբզ ՜ջե՜ձզ: 

Ս՜ժ՜հձ ՜ձծ՜ջ՜ժ էՠ՜է ՜ժ՜կ՜հ ժ՜կրտ հ՜ձլձ ՜շ՜տ 

աըձ՟զջո ձճռզձ, ճջ ՠս լՠշձ՜՟ջՠ՜է զ Սզկբրձ 

ոջ՝՜ա՜ձ ժ՜դճսխզժճոբձ ՠյզոժճյճո ՟բպ ժ՜ռճսռ՜հ զ 

չՠջ՜ Սզսձՠ՜ռ ձ՜ի՜ձ՞զո վՠո՜հ՜ռՠ՜է ՜ձ՜ջե՜ձ 

իճ՞սճչ գձ՟ ՜ձ՜ըպ ի՜ջոզձո Քջզոպճոզ Սպ՜դբզ 

իջ՜ղ՜էզ Ադճշճհո: Ահէ ՜ջ՟, ճջյբո զ չՠջ ՜ձ՟ջ ՜ո՜-

ռզ, պՠո՜ձՠէճչ զկ ազո աճսջժո ՠս դ՜վճսջ հ՜կՠձ՜հձ 

՜շ՜տզձ՜ժ՜ձ ՞ճջթճռ ՠս զ ՝՜ջզ հզղ՜պ՜ժ՜ռ ՞՜խ՜-

վ՜ջՠէ ՠպճս չՠջոպզձ աՊ՜պկ՜՞զջո ա՜հո զ հզղ՜պ՜ժ 

զկո իճ՞սճհ: Ահէՠս Դ (4) չզկ՜տ՜ջո ժ՜ձ՞ձՠռզ զ Սճսջ՝ 

Ադճշճնո. աԲ(ՠջժճս)ոձ զ կբն կՠթզ պ՜ծ՜ջզձ ՜շգձդՠջ 

Բ(2) ոՠ՜ձռձ, հ՜ձճսձ ոջ՝՜ա՜ձ ՞էը՜սճջ ՜շ՜տՠէճռձ 

Պՠպջճոզ ՠս Պրխճոզ, ճջճռ կզ՜հձ կ՜ոձ՜ժզռ ՠխՠս 

Յ՜ժճ՝ չ՜ջ՟՜յՠպ՚ կզ՜՝՜ձձ Սջ՝ճհ Ադճշճհո ակզձձ զ 

չՠջ՜ ՟՜կ՝՜ջ՜ձզ Է (ՠրդ)ձ՜էճհո չ՜ջ՟՜յՠպզ ոջ՝ճհձ 

Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհձ, ՠս ակզսոձ զ կբն ե՜կ՜պ՜ձ 

հ՜ձճսձ Յճի՜ձձճս Կ՜ջ՜յՠպզձ, ճջճսկ ի՜խճջ՟ ՠխՠս` 

կ՜իպՠոզ Կզջ՜ժճո ՜ղը՜պ՜սճջձ Սջ՝ճհ Ադճշճհո: Զզ 

զ հճջո յ՜պ՜ջ՜՞ կ՜պմՠէճչ էզռզ դՠջՠսո ՠս զձլ 

՞ըպ՜ձՠէ զ Քջզոպճոբ վըղջ՜ձըո ճխճջկճսդՠ՜ձ: Դ՜ջ-

լՠ՜է ՠս ահ՜ջՠսՠէզռ ժճսոբ Սճսջ՝ Գջզ՞ճջզ ՠժՠխՠռսճհձ 

աոՠձՠ՜ժձ ՠս աիճչ՜ձճռձ, ճջ զ չՠջ՜ ձճջ՜՚ կՠջո ի՜է՜է 

՜ջ՟ՠ՜կ՝ զ ՝ձ՜ժ՜ջ՜ձձ կՠա, ձ՜ՠս զ չ՜հՠէո ՜շ՜ն-

ձճջ՟՜ռձ, ճջ կՠջ աժձզ, ղզձՠռզ ժճվ՜թճհ տ՜ջ՜կ՝, 

չ՜հՠէմ՜՟զջ հրջզձճս՜թճչ: Վՠջ՜ձճջճ՞ՠռզ ՟՜ջլՠ՜է ՠս 

աոՠձՠ՜ժձ, ճջ բ կՠջ ժզռ հ՜ջՠսկպզռ ժճսոբ յ՜ջոյզձ: 

Զզ ՜շ՜նզձձ զ իզձձ ե՜կ՜ձ՜ժ՜ռ ՞ճէճչ հճհե բջ ը՜ը-

պՠ՜է ՠս տ՜հտ՜հՠ՜է ՠս աչ՜ջե՜ջ՜ձձ կ՜ձժ՜ձռ զ ձկ՜ 

ի՜ոպ՜պՠռզ, ճջճսկ կ՜ոձ՜ժզռ ՠխՠս կ՜իպՠոզ // 

(228՝) Յրի՜ձձբոձ Աոպ՜յ՜պՠռզ ՞ճջթ՜ժ՜է Սջ՝ճհձ 

Ադճշճհո: Ահէՠս ալզդ՜ի՜ձտձ ՠսո լՠշձՠկտ ՜ջՠ՜կ՝ զ 

ղզձՠէ, ճջճհ ոժո՜ձզէձ ՜ի՜ զ կբձն, ՠս ժ՜պ՜ջճսկձ զ 

Տՠ՜շձբ էզռզ, ճջճհ օե՜ձ՟՜ժ ՠս լՠշձպճս ՠխՠս հճէճչ 

՜ջ՟ՠ՜կ՝ ճջ՟զձ չՠջճհ՜ո՜ռՠ՜է` ՝՜ակ՜ի՜ձծ՜ջ 

Մՠէզտ-Շ՜ի՜ձ՜ա՜ջզձ, զղը՜ձ՜աճսձ յ՜ջճձ Ջզ-

կղճսպ՝բժձ ճջ բ ո՜ զձտձ ՜հջ չ՜հՠէճ՜պՠո՜ժ ՠս ժ՜ջզ 

ծ՜ջպ՜ջ՜ըրո ձ՜ՠս հճհե ՠջՠսՠէզ ՠս վ՜շ՜սճջՠ՜է գոպ 

զսջճհձ տ՜խ՜տ՜ժ՜ձ ՞ձ՜ռզստձ զ կբն զղը՜ձ՜ռ, ճջճսկ 

Տբջ էզռզ չ՜ջլ՜ի՜պճհռ: Ես ՜հոճտզժ ՜կՠձ՜հձ աճջո 



 

՜ջ՜ջզ ՠո զ Սճսջ՝ ՠս հՠջժձ՜ի՜ձ՞ճհձ Ադճշճնո զ 

վ՜շո Աոպճս՜թճհ, զ յ՜հթ՜շճսդզսձ Սջ՝ճհ Ադճշճհո ՠս 

զ ՞պ՜ձՠէ զձլ զ Քջզոպճոբ կ՜ոձ ՝՜ջՠ՜ռ ՠս ղձճջի 

տ՜սճսդՠ՜ձ կՠխ՜ռ: Ոսոպզ վ՜շտ ՠս ՞ճիճսդզսձ 

կ՜պճսոռզ հ՜կՠձ՜հձ ՞ճհ՜ժ՜ձ՜ռ զկ՜ձ՜էՠ՜ռ ՠս 

ա՞՜էՠ՜ռ ՜ձծ՜շՠէզ, ՜ձ՜հէ՜հէՠէզ, ՜ձ՝ճչ՜ձ՟՜ժՠէզ, 

՜ձիՠպ՜աօպՠէզ ՠս ՜ձ՝՜ե՜ձՠէզ ի՜կ՜՞ճհ ՜կՠձ՜-

ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ՚ Հրջ ՠս Ոջ՟ճհձ ՠս Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ 

՜հեկ ՠս հ՜ձաջ՜ս հ՜սզպՠ՜ձո, ճջ ազո ավ՜ձ՜տզ ՠս 

՜ձի՜ծճհ թ՜շ՜հո զսջ ի՜ոճհռ հ՜ս՜ջպ ոժըոՠէՠ՜ռո ՠս 

կ՜ձ՜ս՜ձ՟ ՜հոկ մտձ՜խ կ՜պՠձզո զ վՠպջվ՜ջ ՜կոճհո 

ոժոՠ՜է կզձմ զ հճսէզոձ ՠաՠջՠ՜է, զ ՌՄԼ (1781) դճսճնո 

Աջ՜կՠ՜ձ ոՠշզ: 

228՝ Աջ՟, ի՜հռՠկ կՠթ՜ս գխլզս զ ոզջ՜ոճսձ գձ-

դՠջռօխ ՠխ՝՜ջռ՟ զ ղ՜իզէձ լՠջ զձմ զ ոկ՜ձբ ազո՚ 

աձճս՜ոպ իճ՞զ Յճչ՜ժզկ  յՠպո Սզսձՠ՜ռ, ահՠպզձո զ 

՝՜ձ՜ոզջ՜ռ, ժջժզձ թձճխօտո զկճչտ ի՜ձ//(229՜)՟ՠջլ 

հզղկ՜ձ ՜ջե՜ձզ չ՜ջժնզտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ ՜խրդո լՠջ 

կզճչ Հ՜հջ կՠջզս: Ն՜ՠս ալՠշձ՜ոճսձ ՜ղ՜ժՠջպոձ զկ՚, 

ա՞թօխոձ ոջ՝ճհ կ՜պՠձզո, ՠս աղձճջի՜թզձ ճջ՟զոձ 

ՠջժձ՜ի՜ձ՞բպ Ադճշճհո՚ աՊ՜խպ՜ո՜ջ չ՜ջ՟՜յՠպձ 

Ք՜ջ՜իճսձծՠռզ, ՠս աձճջգձթ՜հ պբջ Ա՝ջ՜ի՜կ Աո-

պ՜յ՜պՠռզ,  ճջտ զ չՠջ տ՜ձ աժ՜ջձ զսջՠ՜ձռ ՜ղը՜-

պՠռ՜ձ զ ոկ՜: Ես ՟ճստ, ճջտ հզղբտ՟ հզղՠ՜է էզնզտ զ 

Քջզոպճոբ հ՜սճսջձ ՜ձՠջՠժզ:  

Ի ՞ՠջ՜ժ՜հ յ՜հթ՜շ ՞՜իզ  

Աշ՜տՠէճհո Սպ՜դբզ  

Գզջտո ՞ջՠռ՜ս զ Հ՜հ ի՜ղճսզ,  

Ի շ՜ հՠջժծբ հՠջջՠ՜ժ պ՜ոձզ 1230 (1781): 

229՝ («Ի Բ՜խ՟՜ո՜ջ չ՜ջ՟՜յՠպբ») 
Ի ոճհձ ՞ըջտզո զկ ՜ջժՠ՜է 

Եջջճջ՟՜՝՜ջ ո՜ ձճջճ՞ՠ՜է, 
Տՠՙո, դբ զ ոկ՜ ազձմ ժ՜հ ՞ջՠ՜է, 
Ոջ՜ժ—ճջ՜ժ ո՜իկ՜ձ ՠ՟ՠ՜է: 

 
Բ պ՜ո՜ձ ՞՜ս՜շտ գձպջՠ՜է, 

Իսջ՜տ՜ձմզսջ ՞զսխո ՜ձճս՜ձՠ՜է, 
Զի՜ջժո ձճռզձ ՝՜ռ՜հ՜հպձՠ՜է, 
Զճջո Տ՜դՠսճհ չ՜ձզռ պճսՠ՜է: 
 
Աջ՟, աՠրդ՜ձ՜ոճսձ ծ՜շըո ժ՜ջ՞ՠ՜է, 

Ըձ՟ ՜հձռ մճջո ՠսո կզ՜սճջՠ՜է, 
Ոջճռ յբո-յբո հ՜ձռո ծ՜շՠ՜է, 
Նճռզձ էոճխ էզձզ ի՜ծՠ՜է: 
 
Ղ՜կ՝՜ջ վ՜հէկ՜կ՝ ճ՜ի չ՜շՠռՠ՜է 

Վ՜ոձ Սզսձՠ՜ռձ ՜ջ՜ջՠռՠ՜է, 
Ի ձճջ զ ձճջճհ ՞ըջՠռՠ՜է, 

Յ՜ձիկպ՜՞ճսձբ կՠխճսռՠ՜է: 
 
Տՠոճսմ Սզսձՠ՜ռ ձճջ յո՜ժՠ՜է՚ 

Յճչ՜ժզկ յբպձ ՜ոպճս՜թ՜ջՠ՜է, 
Ոջճհ իջ՜կ՜ձ՜ս ժ՜պ՜ջՠ՜է 
Աոպբձ ՜ջլ՜ձ ժըջժզձ ՠ՟ՠ՜է: 

 
Աջ՟՜ջ՜յբո ղ՜ջ՜՟ջՠ՜է. 

Ոջ ՠս ի՜ս՜ոպՠ՜ս բ ՠխՠ՜է,  
Ոմ հզսջկբ բ ՜ջպ՜՝ՠջՠ՜է, 
Ահէ Սճսջ՝ Հճ՞ճհձ ՜ա՟կ՜կ՝ ծ՜շՠ՜է: 
 
Սպՠվ՜ձձճոձ ՜ղը՜պՠռՠ՜է, 

Սզո՜ժ՜ձզո [իճ]ւ՜յՠպՠ՜է, 

Աջտ՜հ՜աձզ ճջ՟զ բ էՠ՜է, 
Աջտ՜հ Տ՜ջոո՜հ[զծզ է]ՠ՜է: 
 
Աձը՜ըպՠէզ /// շճսռՠ՜է, 

Նՠջյ /// գա՞ճհձ հրջզձՠ՜է, 
Զ՜ա՞ո Սզսձՠ՜ռ զ ոկ՜ ՠ՟ՠ՜է, 
Զ՜ձկ՜ի հզղ՜պ՜ժ չ՜ոձ զսջ դճխՠ՜է: 
 
Ր՜կզռ Սզսձՠ՜ռ էճհո թ՜՞ՠռՠ՜է, 

Աշ ՜յ՜՞՜հո ծ՜շ՜՞՜հդՠ՜է 
Աձ՜խրպ ՜ղպ՜ձ՜ժ չ՜շՠ՜է, 
Վ՜ոձ Սզո՜ժ՜ձ ՠ՟ՠ՜է: 
 
Վ՜ձզռ Սզսձՠ՜ռ ռ՜ձժըո ռճսռՠ՜է, 

Յ՜հեկ չժ՜հզստ ա՟՜ղզձո ժըշՠ՜է, 

Զո՜ջո՜վՠէզ ձըաճչո ՠ՟ՠ՜է, 

Աջտճսձզ չ՜չՠջկ՜կ՝ ժըձտՠ՜է: 

 
Ահձջ ՜խ՜՞՜ս զկ ռ՜ձժ՜ռՠ՜է, 

Ահոկ ՝՜ձզ լՠշըձ պճսՠ՜է, 

Բ՜հռ ճմ զձՠս ՠկ յ՜ջթՠռՠ՜է, 
Ահէՠս զ Տբջ ՜յ՜սզձՠ՜է: 
 
Րճպձճհ ՞ըջմզո ալՠա ՜խՠջոՠ՜է, 

Զզ, դբ ՞ըպ՜ձբտ ա՝՜ձ զկ ոը՜էՠ՜է, 

Մզ էՠջճստ զձլ կՠխ՜՟ջՠ՜է, 
Վ՜ոձ Աոպճսթճհ ա՜հձ զձլ ձՠջՠ՜է: 
 
Դճհագձ կըպօտ զկ ա՜հո ՞ջՠ՜է, 

Ն՜ըժզձ գձթ՜հո ՜հո բ ՠխՠ՜է, 
Աձչ՜ջե ՠս ՜ձգձպՠէ ՠկ ՠռՠ՜է, 
Հ՜ազս ՠխՠս հզձբձ ՞թՠռՠ՜է: 
 
Ախՠջո՜ձօտ զ տբձ եգպՠ՜է, 

Ոչ, գձդՠջռճխ ձՠջժ՜հ՜ռՠ՜է, 
Ոխճջկզո կզ, էՠջ ՜ո՜ռՠ՜է, 
Վ՜ոձ թձճխ՜ռձ զկ ի՜ձ՞ճսռՠ՜է: 
 
Պՠպ ՜ջ՜ջՠ՜է զկ հ՜ձժ ի՜ոՠ՜է, 

Եկ հճհե կՠխօտ պը՞ՠխ՜ռՠ՜է, 



 

Ի չզծ՜ժբձ Սզսձՠ՜ռ ՠխՠ՜է, 
Յՠջժջբձ Ծ՜՞՜լճջ հ՜պժ՜ռՠ՜է: 
 
Ես զ ՞ՠխնբձ Ք՜ջիրձն ժճմՠ՜է, 

Աձճսձ ի՜սճսո՚ պբջ Աշ՜տՠ՜է, 
Ի Սզկճձբ ե՜շ՜ձ՞ կձ՜ռՠ՜է, 
Զ՜ոպճս՜թ՜հզձոձ ըոպ՜ռՠ՜է: 

 
Տը՞ՠխ պըյօտ ի՜կ՜ջլ՜ժՠ՜է, 

Յ՜հո ոըջ՝ճսդզսձըո կՠջլՠռՠ՜է, 

ՅԱէ՜ձ ՞՜ս՜շ աճսոճսկձ ՜շՠ՜է, 
Ի Ս՜խՠ՜ձ չ՜ձտզ լՠշձ՜՟ջՠռՠ՜է: 
 
Է հ՜հձկ՜ձբ ՜ծ՜յ՜ջՠ՜է, 

Ի ի՜հջՠձզոձ զկ ՟՜՟՜ջՠ՜է, 
Սճսջ՝ Տ՜դՠսճհ կզ՜՝՜ձՠ՜է, 
Աոպՠձ ո՜ժ՜ս ազկ՜ոպ ճսոՠ՜է:  
 

224՜ Ես ա՜ձ՜ջիՠոպ ՞ըթօխ հՠպզձ, 

Զդըղճս՜շ՜ռՠ՜էո հճ՞զ կ՜ջկզձ, 

Յզղՠ՜ հ՜խօդո զ Տբջ տճհզձ, 

Ոչ, գձդՠջռօխ ՠխ՝՜հջ ոճջզձ: 

 
230՜ Զպ՜ոձՠջժճս հճ՝ՠէզձ ժ՜էՠ՜է, 

Իձտՠ՜կ՝ ՟՜ջլՠ՜է էզձզ ժըջժձՠէ, 

Զչՠռՠ՜ժ Ոէճկ՝զ՜հոձ աճս՞ՠ՜է, 
Յ՜հոկ ի՜ղճսզ էզձզ ՞ջՠռՠ՜է (1775): 
 
Ի վՠպջվ՜ջզ ըոժըոՠ՜է, 

Մզձմՠս զ հճսէզոըձ ըոյ՜շՠ՜է, 

Զ՜սճսջո ՞ճջթճհո ի՜կ՜ջՠ՜է, 
Բ՜հռ ՜սճսջճսկ՝տ հզոճսձ ՜ս՜ջպՠ՜է: 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

1. 230՝ Ի դճս՜՝ՠջճսդՠ՜ձ Տՠ՜շձ ՌԸՃԲ (1812) 

ՠս զ Հ՜հճռ դճս՜ժ՜ձզձ ՌՄԿԲ—զձ (1813) հ՜սճսջո պբ-

ջճսդՠ՜ձձ Ռճսոպ՜ռ ՠս պզջ՜յՠպճսդՠ՜ձ ՠջժջզո 

Ի՝ջ՜իզկ ը՜ձՠ՜ձ Մբիպզ խճսէզ ը՜ձզձ հ՜կզ կզճսկ, 

հ՜կոՠ՜ձձ ՜յջՠէզ ԺԵ—զձ ՜հձտ՜ձ լզսձ ՠժձ, ճջ զ 

ոճսջ՝ չ՜ձտբո կզձմՠս նջ՜խ՜ռզ ՜հձ ժճխկձ ՠս զ Սճս-

՜ջ՜ձռ լզճչ ՞ձ՜էճհ ՠս ՟՜շձ՜էճհ իձ՜ջ մՠխՠս: 

2. 230՝ Ի դվզձ ՌՄԾԵ (1806)—զձ կ՜հզոզ ԻԶ—զձ 

Իյջ՜իզկ ը՜ձգ ըշճսոզձ լՠշրտձ ժճջՠ՜ս: 

3. 230՜ Եո՚ Գբրջքո ՞ըջՠռզ դվզձ ՌՄԿԱ (1812): 

4. 16՝ (Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո) Մՠէզտ—Օի՜ձ-

ն՜ձՠ[՜ձ] /// Գ՜՝ջզՠէ /// իրոձբո Կ՜ջ՜յՠպ Գբճջքզ 

՞՜ս՜շբձ Սզսձՠ՜ռ զ ՞ՠխծբ Շՠղժՠպճս: Եո՚ Գբճջքո 

՞ջՠռզ: 

229՝ (Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռտո) Եո՚ Գբճջքո ՠգզ ՜հո 

չ՜ձտըո Շըղժՠպզռզ Է (7) ղ՜՝՜դ ժ՜ռ՜ Թ՜ձ՜յօկըձ 

՟ճսո ՠէզ Մժգջպզմ չ՜ջ՟՜յՠպըձ պ՜ջ՜ս ժրղպձ: 

5. 230՜ Ախ՜՝բ՞ կբէզտ Այջՠրչ Ղ՜ջ՜՝՜խռզ. 

1834: 

6. 229՜ Թվզձ ՌՄՁԳ (1834)—զձ հճսէզոզ ԻԹ(29)—

զձ րջ Վ՜ջթ՜չ՜շ ժզսջ՜ժբզ Թ՜ձ՜յ՜հզ հ՜ջՠսՠէՠ՜ձ 

ժճխկզձ կՠթ ՜ի՜՞զձ էՠ՜շձ վէՠռ՜ս, ՜ի՜՞զձ ճջճ՟-

կ՜կ՝, տխըջ՟՜էճչ դ՜վՠռ՜ս զ ՞ՠպձ: Գ ոի՜դ ՞ՠպըձ 

ՠպ ՟՜ջլ՜ս, զ ե՜կ՜ձ՜ժո ճսշճսոպ՜ռ բջ: Աձ՜ջե՜ձ 

կՠխ՜յ՜ջպ պզջ՜ռճս` Գբճջ՞ պբջ Ս՜ջ՞զոզ դճշ Գջզ-

՞ճջՠ՜ձ Մբէզտ Փ՜ջո՜պ՜ձզրչ Եձճսչ՜ ա՜ջկ պճիկբ, 

զ ՞՜ս՜շբձ զ Ք՜ջը՜ձ՜ Ած՜ձ՜ձբ, զ ՞ՠխնբձ զ 

Բՠըՠռզ: 

110՜ (Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո) Վ՜ոձ Ցճսջ՜հ ՝ՠջ՟զ 

ձաճչզռձ ճջ ՞՜ղջ զ չՠջ՜հ ձճռ՜ ՜հեկճհո ՝՜ջլ՜ս վճ-

ը՜ձ՜ժ ՜ձզռզռձ գձժ՜է՜ձ օջիձճսդզսձ Սջ՝ճհ Ադճշճյձ 

Սպ՜դբզ, 1834 հճսձվ՜ջզ: 

7. 208՜ (Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո) Թվզձ ՌՄՁԴ 

(1835)—զ, ՠո՚ Շձ՜դ՜խռզ պզջ՜ռճս Բճս՞զո, կ՜հզոզ 

3—ձ ժ՜կ հճսձուոզ 1 պՠո՜հ, ճջ ժ՜ա լճսձ ՠժ՜ռ բձյբո 

ո՜ոպզժ ռճսջպ ՜ջ՜ս, ճջ կՠջ չ՜ձտզո ժկ (՛) կՠէզտզձ 

ժճսձոձ (՛ ՜ձ՜ոճ՛սձգ) ոճսջչճչ ժճջ՜ս ՜ջ՟ճջ՜հձ՜ս /// 

(2 ՝՜շ ՜ձգձդՠշձՠէզ): 

8. Բ ժ՜ակ՜պ՜շ 1837 ձճհՠկ՝ՠջզ Մՠձ՜ո ՠխՠս 

ոճսջ՝ չ՜ձտզո: 

9. 229՜ Ի 1841 ՜կզձ, հճսէզոզ 28, րջձ ՠջժճսղ՜-

՝՜դ ՠջՠժճհ՜ձ ե՜կճսձ կբժ ժ՜ջժճսպ ՠժ՜ս: Կ՜ջժճսպձ 

տ՜ղՠռզձտ ՠխՠս կՠժ ո՜հըղ: 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 146՝, 182՝, 183՜, 201՝ Քջզոպճոզ 

թ՜շ՜հ Սզկբրձ չ՜ջ՟՜յՠպ, 1249 (1800): 230՜ (շճս-

ոՠջբձ, յ՜ջոժՠջբձ ՠս ի՜հՠջբձ) Ախ՜՝բ՞, 1833: 120՜ 

[Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ...] Օչ՜ձբո. 1245 (1796): 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ (Ա, Բ ժ՜ակ՜ոպ՜շզձ, 230՝ ա՜ձ՜-

ա՜ձ ՝՜շՠջ, պ՜շՠջփ 
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ԹԵՐԹ՚ 214+2 (ժջժ. 40, 68). մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—2՝, 207՝—12՝փ 
ՊՐԱԿ՚ 1×1+ Ա—Ի×12 (ԺԸ 8)+1փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, էճսո՜՞թՠջճչփ 
էճսո՜՟ջճղկճչ, VG, CCC էճսո՜ձզղճչ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 32×21,3փ 
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 33փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղ-

կ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդ, 
էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ձ՜մփ 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճսձ՜վճըչ՜թ: Կ՜ակզ 
ժ՜ղզձ՚ կ՜ղճս՜թ, տՠջթճս՜թ: 



 

 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 3՜—206՝ [Յճչոբվճոզ Փէ՜՝զճոզ Պ՜պկճս-

դզսձ յ՜պՠջ՜ակզձ իջբզռ]: 

Տՠո լՠշ. 1728, 2՜—249՝. Ա. Յշն՝./3՜—5՜: 1. 5՝—

50՝: 2/50՝—88՝: 3/88՝—111՝: 4/111՝—25՝: 5/125՝—40՝: 

6/140՝—67՝: 7/167՝—87՜: 8/187՜—206՜: Բ/206՜՝: Յզղ. 

դջ՞կ./206՝—7՜: 
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ԹԵՐԹ՚ 418. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—6՝, 131՜՝, 288՝, 402՝—18՝փ 
ՊՐԱԿ՚ 5×1+Ա—ԼԵ×12 (Գ, Զ, ԻԹ 10, Թ 6)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, 
էճսո՜՞թՠջճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 27,4×19,3փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ 
ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 29փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ 
պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ թ՜խժ՜դճսխդ, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջ 
ռ՜հպտփ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ժ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ տՠջթճս՜թ: 
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7՜—401՝ [Պ՜պկճսդզսձ տ՜շզռ եճխճչճռձ ճջ զ 

Նզժզ՜հ, զ Ս՜ջ՟զժզ՜հ, զ Կճոպ՜ձ՟ձճսյրէզո ՠս 
հԵվՠոճո] 

Տՠո լՠշ. դ. 1776, 4՜—327՜. Ա/7՜—35՜: Յզղ. 

դջ՞կ./35՜: Բ/35՝—55՜: Գ/55՝—73՝: Դ/74՜—401՝: 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

402՜ Պ՜է՜պճս Սճսջ՝ Հջՠղպ՜ժ՜յՠպ՜ռ ՠժՠ-

խՠռսճհ ՞ջ՜պ՜ձ ՞ճհ ոճհձ ՠջզռ պզՠաՠջ՜ժ՜ձ ոճսջ՝ եճ-

խճչճռ Պ՜պկճսդզսձձ ՠս րջզձ՜ժճխ ՞ջզմձ բ` Բջ՜՝զճձ 

ճսոճսկձ՜ոբջ ժճհոձ, ճջ ՜ձ՟ լՠշ՜՞ջճչ զսջճչ հզղ՜պ՜-

ժ՜ջ՜ձձ ՠ՟ՠ՜է բ զ չՠջնճհ ձ՜ՠս դ՜ջ՞կ՜ձօխձ զ չՠջնճհ 

հճսձ՜ժ՜ձբձ ՠս է՜պզձ՜ժ՜ձբձ Յ՜ժճ՝ ՟յզջձ բ 

Կճոպ՜ձ՟ձճսյրէոՠռզ, ճջ զ չՠջն ժճհո ՠրդձ ՠս պ՜ո-

ձՠջրճջ՟ ՠս զ ոժզա՝ձ ճսդ ՠս պ՜ոձՠջրճջ՟ ՟ճջճս թ՜խ-

ժՠռ՜ս, ՠս ոճհձ կ՜պՠ՜ձձ ձճջզձ իՠխզձ՜ժզ ՞ջճսդզսձձ 

բ: Ոջյբո հ՜հէ ՞ջճսդՠ՜ձ ձճջզձ վճջլՠ՜է ՠկտ, ՠս ձճհձ 

Պ՜է՜պճս հրջզձ՜ժձ ժ՜ջթզ դբ, զ ոկ՜ձբ ՞՜խ՜վ՜ջՠ-

ռՠ՜է բ. ՠս ճջտ ի՜ձ՟զյզտ, հզղՠոնզտ աչՠջճհզղՠ՜էոձ 

գձ՟ ձկզձ՚ կՠխո՜դ՜ս՜է աԹ՜՟բճոձ Մզիջ՟՜պ, ճջ 

ոպ՜ռ՜ս ակ՜պՠ՜ձո ՠս ՠպ հզղ՜պ՜ժ ՜ա՞զո, 1851 

իճժպ[ՠկ՝ՠջ] 25, զ չ՜հՠէճսկձ ոպ՜ռճխզ Պ՜պկճս-

դՠ՜ձո, աճջ հզղՠռ՜տ: 
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Թՠջդ՚ 204+2 (ժջժ. 38, 111). մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—2՝, 5՝, 20՜՝, 
172՝—7՝, 199՜—202՝: ՊՐԱԿ՚ 2×1+Ա—ԺԵ×12 (Ա 11, ԺԵ 
10)+Ա—Բ×12+1×1: ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, էճսո՜՞թՠջճչ ՠս «PR» 
էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 29,5×18,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ 
ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 35փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ոՠս ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ 
պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդ, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ձ՜մփ 

  

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջ, ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճսձ՜-
վճըճս՜թփ Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ կ՜ղճս՜թ ՠս տՠջթճս՜թ: 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 3՜—172՜ [Մ՜ջզ՜ձճոզ Մրշրձզ, Պ՜պկճս-

դզսձ ՠջժջզձ Ասՠպՠ՜ռ] 
— 3՜—5՜ [Աշ՜ն՜՝՜ձ] — Նճջ՜յբո զ էճհո ՜թՠ-

ռՠէճռ զ Մ՜ջզ՜ձճո Մօշօձբ... 

՜. 6՜—27՝ Յ՜խ՜՞ո, դբ ազ՛ձմ զռբ Սճսջ՝ ՠջ-

ժզջձ. ՞էճսը Ա — Սճսջ՝ ՠջժզջձ բ ՜հձ չՠջնզձ կ՜ոձ 

դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձ Աոճջսճռ... 

՝. 27՝—42՜ Հՠպՠսզ Գզջգ ՠջժջճջ՟ ոջ՝ճհ ՠջժ-

ջզձ. Յ՜խ՜՞ո պՠխՠ՜ռձ ՠս ոջ՝՜ա՜ձզռձ, ճջտ ՠձ զ 
թճչբ ՜շ Եջճսո՜խբկ ՠս ճկ՜ձռ ՠսո պՠխՠ՜ռ ձճհձճհ 

տ՜խ՜տզձ: Յ՜խ՜՞ո Ե՜ց՜հզ ՜շ՜նձճհ պՠխսճհձ 
Սջ՝ճհ ՠջժջզձ. ՞էճսը Ա — Ոսըպ՜սճջտձ Սջ՝ճհ ՠջժջզձ 

ոճչճջտ ՠձ կպ՜ձՠէ զ ձ՜ս... 

՞. 42՝—69՝ Հՠպՠսզ Գզջտ ՠջջճջ՟ Սջ՝ճհ ՠջժջզձ: 

Յ՜խ՜՞ո պ՜ծ՜ջզձ Յ՜ջճսդՠ՜ձ Քջզոպճոզ ՠս ոզջճհ 
ոջ՝՜ա՜ձ պՠխՠ՜ռձ ՠս դբ ճչ զռբ իՠխզձ՜ժձ ՜հոճջզժ 
կՠթզ ղզձճս՜թճհձ. ՞էճսը Ա — Հՠձջզտճո Ք՜ձզոզճոձ զ 

չՠռՠջճջ՟ ի՜պճջճն... 

՟. 69՝—92՝ Գզջտ մճջջճջ՟. Ասՠպՠ՜ռ ՠջժզջձ բ: 

Յ՜խ՜՞ո ոջ՝՜ա՜ձզռ ՠս պՠխՠ՜ռ էՠջզձտ Սզրձզ գոպ 
զձտՠ՜ձ. ՞էճսը Ա — Ի ժճխկձ ի՜ջ՜սճհ ի՜հզէճչ ո՜ժ՜ս 

զձմ... 

ՠ. 92՝—113՝ Հզձկՠջճջ՟ ՞զջտ Սըջ՝ճհ ՠջժջզձ. 

ոջ՝՜ա՜ձ պՠխՠ՜ռձ Հջբ՜ոպ՜ձզ բ: Յ՜խ՜՞ո ծ՜ձ՜-
յ՜ջիզձ Բՠդխբկզ ՠս ճկ՜ձռ զսջճռ ՜շ՜նձճռ պՠխՠ-
՜ռ — Յճս՟՜հ ՜ոպբձ ՞՜ս՜շ Սջ՝ճհ ՜ղը՜ջիզձ զ ի՜-

ջ՜սճհ ո՜իկ՜ձ՜ժզռ բ... 

ա. 113՝—31՝ Գզջգ չՠռՠջճջ՟ Սջ՝ճհ ՠջժջզձ: Յ՜-

խ՜՞ո ոջ՝՜ա՜ձզ պՠխՠ՜ռ, ճջտ ՞պ՜ձբձ ՞ձ՜էճչ զ 
Դ՜կ՜ոժճո ՠս կ՜ձ՜ս՜ձ՟ զ Ս՜կ՜ջզ՜ ՠս զ Գ՜էզէՠ՜ 



 

... — Ոկ՜ձտ ճսըպ՜սճջտ ճմ ՝՜ս՜ժ՜ձ՜էճչ զ պՠո՜-

ձՠէ... 

բ. 131՝—51՝ Գզջտ ՠրդձՠջճջ՟ձ բ: Յ՜խ՜՞ո 

Սջ՝ճհ ՠջժջզձ: Յ՜խ՜՞ո ծ՜ձ՜յ՜ջիզձ Դ՜կ՜ոժճ-
ոզ... — Ի կբն տ՜խ՜տ՜ռձ հԱջՠսՠէռսճռ, դբ զ Սճսջ՝ 

՞զջո... 

գ. 151՝—68՝ Գզջտ ճսդձՠջճջ՟ Սջ՝ճհ ՠջժջզձ: 

Յ՜խ՜՞ո հԵ՞զյպճոզ էՠջզձձ Սզճձ ՠս Կզյջճոզ... — 

Լ՜հձ՜պ՜ջ՜թ դ՜՞՜սճջճսդզսձ Ե՞զյպճոզ ՜հձտ՜ձ 

իշմ՜ժ՜սճջ... 

— 169՜—72՜ Ց՜ձժ հ՜խ՜կո [՞]էըճռձ ՜հոճջզժ 

[՜]շ՜նձճհ ՜ոզձ ՞զջտ: Աշ՜նզձ բ ՜հո — Յ՜խ՜՞ո, դբ 

ազձմ զռբ Սճսջ՝ ՠջժզջձ... Յ՜խ՜՞ո ե՜շ՜ձ՞ճխ՜ռձ 

Կզյջճոզ: Վՠջն ռ՜ձժզո բ: 

՝. 178՜—98՝ [Ի ըճջիճսջ՟ յ՜պ՜ջ՜՞զ (Ա—

ԽԱ)] — Զզ ճջյբո զղը՜ձձ ը՜ս՜ջզ ոպճսՠջ՜ս ՝զսջ 

ձՠջի՜ժճսդՠ՜ձռ... ՜հեկ ՠս ՜կՠձ՜հձ հ՜սզպՠ՜ձո. 

՜կբձ: 

5՜ [Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ դ՜ջ՞կ՜ձճսդՠ՜ձ] — 

Թ՜ջ՞կ՜ձՠռՠ՜է զ Ղճսժ՜ոճս չ՜ջ՟՜յՠպբ Խ՜ջ՟՝ՠջ-

՟՜ռսճհ զպ՜է՜ժ՜ձ էՠաճսբ, զ ի՜հ ՝՜ջ՝՜շ ՞ճջթ՜ժռճս-

դՠ՜կ՝ Մ՜խ՜տզ՜ ՟յջզ Կճոպ՜ձ՟ձճսյրէոՠռսճհ՚ 

՜աձւզ կզճհ ՠխ՝օջ, հ՜կզ Տՠ՜շձ ՌՉԻԵ (1725) ՠս Հ՜հճռ 

ՌՃՀԴ (1725) ր՞ճոպճոզ Ժ (10)զ վ՜շո կՠթզձ Աո-

պճսթճհ: 
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ԳՐԻՉ, ՀԵՂԻՆԱԿՔ՚ Ասՠպզտ Տզ՞ջ՜ձ՜ժՠջպռզ (5՜—215՝), 
Յ՜ժճ՝ Շ՜կ՜ըՠռզ, Ղճսձժզ՜ձճո (217՜—225՜): ՍՏԱՑՈՂ՚ 
Աոպճս՜թ՜պճսջ ժդխ. Հ՜կ՜պ՜ձռզ: 

ԹԵՐԹ՚ 253. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜—4՝, 7՜—10՜, 216՜՝, 223՝, 
224՜, 225՜—53՝փ ՊՐԱԿ՚ 8×1+Ա—ԻԲ×12 (Դ, ԺԶ, ԻԱ, ԻԲ 10, Ը, 
Թ, ԺԲ, ԺԵ 11, ԺԹ 9, Ի 8)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, էճսո՜՞թՠջճչ ՠս «PS» 
էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 31×21,5փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ 
ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ ը՜շձփ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճս-
ժգ՚ ոպճս՜ջ՜դճսխդ, ՜ոպ՜շգ՚ ոյզպ՜ժ կՠպ՜տո: 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Սճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդզսձ՚ 10՝: 
Ա՟՜կ, Ես՜՚ 11՜, 14՝: Գ՜հդ՜ժխճսդզսձ՚ 11՝: Վպ՜ջճսկձ զ 
՟ջ՜ըպբ՚ 12՜: Ծ՜շ Հզձ ՠս Նճջ ժպ՜ժ՜ջ՜ձ՜ռ՚ 13՜: Կ՜հբձ, 
Ա՝բէ՚ 16՜: Սբդ՚ 20՜: Եձճչո՚ 24՝: Կ՜հձ՜ձ՚ 29՜, 70՜: 
Մ՜խ՜խզբէ՚ 33՜: Յ՜ջբ՟՚ 37՜: Եձճչտ՚ 40՝: Մ՜դճսո՜խ՜՚ 44՝: 
Ղ՜կՠտ՚ 48՝: Նճհ՚ 53՜: Սբկ՚ 63՝, 67՝: Ք՜կ՚ 64՝, 68՜: Յ՜՝բդ՚ 
65՜, 68՝: Աջվ՜ո՜դ՚ 69՝: Ս՜խ՜՚ 72՜: Ե՝ՠջ՚ 74՜: Փ՜խՠժ՚ 76՝: 
Տ՜ծ՜ջ՚ 77՜: Ռ՜՞՜ս՚ 78՝: Սՠջճստ՚ 81՜: Հ՜տճչջ՚ 82՝: Թ՜ջ՜՚ 
83՝: Հ՜՞՜ջ՚ 87՝: Ս՜շ՜, Ա՝ջ՜ի՜կ՚ 88՜: Իո՜ի՜ժ, Ռՠ՝ՠժ՜՚ 
89՝: Եո՜ս՚ 91՜: Յ՜ժճ՝ ձ՜ի՜յՠպ՚ 92՝: Գ՜՟՚ 93՝: Ռճս՝ՠձ՚ 
94՜: Ղՠսզ՚ 94՜: Դ՜ձ՚ 94՝: Նՠ՝դ՜խզկ՚ 94՝: Շկ՜սճձ՚ 95՜: 
Յճս՟՜՚ 95՜: Իո՜տ՜ջ՚ 95՝: Աոՠջ՚ 96՜: Յճչոբվ՚ 96՜: Զ՜՝ճսխճձ՚ 
96՜: Բՠձզ՜կզձ՚ 96՜: Կ՜ի՜դ՚ 98՜: Փ՜ջբո՚ 98՜: Եոջճձ՚ 100՝: 
Ակջ՜կ՚ 101՜: Աջ՜կ՚ 102՜: Մճչոբո՚ 103՜, 104՜, 105՜: 
Աձռճսկձ Կ՜ջկզջ թճչբ՚ 105՝: Սպ՜ռճսկձ Տ՜ոձ՜՝՜ձՠ՜ 
յ՜պճսզջ՜ձ՜ռ՚ 106՝: Ոսըպզ պ՜յ՜ձ՜ժ՚ 107՜: Ակզձ՜՟՜՝՚ 
107՝: Աի՜ջճձ՚ 108՜:Յՠոճս՚ 108՝: Ն՜հ՜ոճձ՚ 109՜: Դ՜պ՜սճջ 
Գճ՟ճձզբէ՚ 109՝: Կզձ Ս՜խկճձ՜ Հշՠտՠ՝՜, ՠս Սճխճկճձ ճջ՟զ 
Ն՜հ՜ոճձ՜՚ 110՜: Դ՜պ՜սճջ Ասճչ՟՚ 110՝: Հշճսդ ժզձ Բճհճո՜ ՠս 
Բճհճո ճջ՟զ Ս՜խկճձ՜՚ 113՜: Ս՜կՠ՞՜ջ՚ 113՜: Դՠ՝ճչջ՜ ժզձ 
՟՜պ՜սճջ՚ 113՝: Բ՜ջ՜ժ ՟՜պ՜սճջ՚ 113՝: Գբ՟բճձ՚ 114՝: Ոչ՝բդ, 
Ա՝ՠկՠէբտ,  Թճչխ՜՚ 116՜: Կ՜հզջ՚ 116՝: Եոՠ՝ճձ, Կՠ՝դ՜հզ՚ 117՜: 
Եէէճձ, Ա՝՟՜ձ՚ 117՝: Ս՜կոճձ՚ 116՜: Հՠխզ՚ 119՜: Ս՜կճսբէ՚ 
121՜: Ս՜սճսխ՚ 212՝: Յՠոոբ՚ 122՜: Դ՜սզդ ՠս Գճխզ՜դ՚ 123՜: 
Դ՜սզդ՚ 124՝: Սճխճկճձ՚ 125՜: Տ՜ծ՜ջ Սճխճկճձզ՚ 126՝: 
Ռճ՝ճչ՜կ՚ 128՝: Յՠջճ՝ճչ՜կ՚ 128՝: Յճչո՜վ՜դ՚ 131՜; Եո՜հզ՚ 
136՝: Ատ՜ա՚ 138՜: Եաՠժզ՜՚ 140՜: Յճչոզ՜ո՚ 143՝: Սճվճձզ՜, 
Եջՠկզ՜՚ 144՜: Եազ՜ժզկ՚ 145՜: Դ՜ձզբէ՚ 145՝: «Ահո ՞՜ա՜ձ 
՝՜՝ՠէ՜ռսճռ դ՜՞՜սճջձ բ» (դՠս՜սճջ ՜շզսթ)՚ 146՝: «Աջնճհ 
յ՜պժՠջ, ճջ բ ձղ՜ձ՜ժ յ՜ջոզռ»՚ 149՜: Զ՜տ՜ջզ՜, Աձ՞ՠ՜ո, 
Մ՜խ՜տզ՜՚ 152՜: «Գ՜ա՜ձձ ձղ՜ձ՜ժզմ բ Ախբժո՜ձ՟ջզ, ճջ բ 
՜շզսթո ՜հո» (դՠս՜սճջ իճչ՜ա)՚ 156՝: Մզՠխնՠջճս՚ 166՜: Ծձճսձ՟՚ 
175՝: Յճչի՜ձձբո Մժջպզմ՚ 176՜: Պՠպջճո, Յ՜ժճ՝ճո, Յճչի՜ձ-

ձբո՚ 176՝: Յ՜ժճ՝ճո վճտջ, Սզկճձ Կ՜ձ՜ձ՜ռզ, Թ՜՟բճո, 
Աձ՟ջՠ՜ո՚ 177՜: Փզէզյյճո, Բ՜ջ՟ճսխզկբճո, Մ՜պդբճո, Թճս-
կ՜ո, Մ՜պ՜դզ՜ո՚ 177՝: Պճխճո, Բ՜շձ՜՝՜ո, ճջ բ Յճչոբվ, 
Բ՜շձ՜՝՜ո, ճջ՟զ Աէց՜՚ 178՜: Տջ՟՜պ՚ 183՝: Խ ճ ջ ՜ ձ՚ 119՝: 
Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 12՝: Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚  ՝ճսո՜ժ՜ձ: 
Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջ: Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜ձ՜մ, ՟ՠխզձ, 
՟՜ջմձ՜՞ճհձ, ժ՜յճհպ, կ՜ձճսղ՜ժ՜՞ճհձ, կճըջ՜՞ճհձ: 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճսձ՜ռ՜թ, պՠխ-պՠխ ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջ: 
Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ կ՜ղճս՜թ, տՠջթճս՜թ, ռՠռ՜ժՠջ: 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 5՜—215՜ [Գզջտ յ՜պկճսդՠ՜ձռ, ճջ ժճմզ 

Գ՜ս՜ա՜ձ՜՞զջտ, ի՜կ՜ի՜ս՜տՠռՠ՜է զ իզձ ՞՜-
ս՜ա՜ձ՜՞ջ՜ռ ՠս զ չզյ՜՝՜ձճսդՠ՜ձռ զ կզ ՝՜ակօտ 

ՠջժ՜կ՝տ, հճսկՠկձբ Ասՠպզոբ ՜ղը՜պ՜ոզջբ Ես՟ճ-
ժ՜ռսճհ, զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ Ակՠձ՜հձ Հ՜հճռ ՠս 
Սջ՝ճհ Էնկզ՜թձզ էճսո՜ձ՜ժ՜ջ Ադճշճհ պՠ՜շձ Աո-
պճս՜թ՜պջճհ. հ՜կզ Տՠ՜շձ 1714, ՠս զ Հ՜հճռ ՌՃՀ ՠս 
Գ դճսզձ. լՠշ. 7424, 1՜] 

— 6՝—5՜ Ց՜ձգ ձճջ՜՞զսպ Պ՜պկ՜՞ջզո — 

Ծ՜ձզջ, ճչ ոզջՠէզ գձդՠջռճխ ՜հո ռ՜ձժզո կբնձ, հճջճսկ 

պճխզ, ճջ Թզս ՜ոբ, ՜հո Թզսո բ զ ոժա՝՜ձբ Աջ՜ջթճռ 

Թզսձ բ... Վ՜ոձ Պ՜ջոզռ դ՜՞՜սճջ՜ռձ զ Խճջ՜ո՜ձ 

ոժոՠ՜է զ դվզձ Հ՜հճռ ՋԽ (1491): 

— 12՜—215՜ [Գ՜ս՜ա՜ձ՜՞զջտ] — Ա՟՜կ 

ոպՠխթՠ՜է զ ՟՜ղպձ Քՠ՝ջճձզ, զ հ՜՞՜ջ՜ժզձ, ճջ ժճմզ 

՜հեկո Սճսջ՝ Սզճձ ... հ՜ն ժճխկբ ձճջզձ բ պ՜յ՜ձ պբջ 

Կճկզպ՜ո ոճսջ՝ ի՜հջ՜յՠպզձ: 

Զճս՞՜իՠշ՜՝՜ջ պջճս՜թ բ ձ՜ՠս Հ՜հճռ ձ՜ի՜յՠպձՠջզ 

ճս դ՜՞՜սճջձՠջզ ե՜կ՜ձ՜ժ՜՞ջ՜ժ՜ձ ժ՜ջ՞գ: 

172՜ Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ ՞ջմճսդՠ՜ձ ե՜կ՜ձ՜ժզ — 

Նճս՜ոպ՜՞ճհձ թ՜շ՜հ թ՜շ՜հզռձ Աոպճսթճհ Ասՠպզտ 

՞ջզմ թձճսձ՟ Տզ՞ջ՜ձ՜ժՠջպՠ՜ձ: 

215՜ Ի դվզձ Հ՜հճռ ՌՃԿԴ (1715) ՜կզձ կ՜հզոզ Ը 

(8) րթ՜ձզ ժ՜դճխզժճո Ակՠձ՜հձ Հ՜հճռ պբջ Աո-



 

պճս՜թ՜պճսջ Հ՜կ՜պ՜ձռզձ ճջճսկ իջ՜կ՜ձ՜ս ձճջզձ 

՞ջՠռ՜ս ձճջ՜պզյ Գզջտո ՞՜ս՜ա՜ձ՜յ՜պճսկ, ճջ ժճմզ 

Աթ՜ձռ զ հ՜հէ ՞ջճռ Ախզսո՜ժ՜յ՜պկ՜՞զջ, ճջ եճխճչՠ-

ռՠ՜է ՠխՠս ՠս ի՜ս՜տՠ՜է ՜ոպ զ Ասՠպզտ ձճս՜ոպ՜՞ճհձ 

թ՜շ՜հբ՟: Խձ՟ջՠկ զ ոջ՝՜ա՜ձ Վՠի՜յՠպբ՟, ազ չ՜ոձ 

Աոպճսթճհ ՠս յՠպ՜ժ՜ձ ՞՜՞՜դ՜ձբպ, ճջ ՜ձ՟՜պ՜-

յ՜ջպ դճխճսռճսո աիճխո ՠս ավճղզ ճպզռ՟ տ՜ձազ ի՜-

ջճսոպ ՞ջ՜պ՜ձ  ճմ ժ՜հջ կրպո ՠս յ՜պկ՜՞զջտ, ճջ 

ա՜կՠձՠոՠ՜ձ հ՜ծ՜ը յ՜պկճսդՠ՜կ՝տ ի՜ազս դբ 

ժ՜ջ՜ռզ լՠշտ ՝ՠջՠէ ՠս ՜հձզս ՞ջՠռ՜ս ՜հոտ՜ձ կզձմՠս 

ռ՜հո չ՜հջ, ճջճչ կ՜խդՠկ զ կՠթճսդՠձբ ոջ՝ճսդՠ՜ձ՟, 

ազ գձժ՜էռզո զ վ՜ձ՜տբո թճչ՟ ՜ձիճսձ ա՜հո վճտջզժ 

ՠս ՝՜ջ՜ժ ՜շճսզժո: 

Աոպ՜ձրջ, ՜խ՜մՠկ այ՜պճսՠէզ գձդՠջռճխտ՟ 

աի՜յջտ՟ ՠս աՠխ՝՜յջտ՟, ճջ հզղկ՜ձ ՜ջե՜ձզ ՜ջ՜ոնզտ զ 

ոճսջ՝ հ՜խօդո լՠջ Թճը՜դճս Կ՜դձ՜յճսջ ժճմՠռՠ՜է 

Սճսջ՝ Սպՠվ՜ձձճո ՜ձճսձ ՠժՠխՠռճ` պբջ Մըզդ՜ջզ 

դճշ պբջ Յճի՜ձձ, ճջ կ՜ժ՜ձճսձձ Թշմճսձ չՠջ՜-

լ՜հձՠձ: Ես յ՜պծ՜շ հզղկ՜ձ աձ՜ ՜ջե՜ձզ ՞ճէճհձ ՜հո 

բ, ազ կզձմ ըձ՟ջճխ ՞ջտզո պբջ Աոպճս՜թ՜պճսջ ՜ո-

պճս՜թ՜՝՜ձ չ՜ջե՜յՠպձ զ Թրը՜դ տ՜խ՜տզո բջ, 

ի՜ջժ ՠ՟ՠ՜է ա՞զջտո հզկ՜ջ ՞ջմզո՚ Ասՠպզտ ժճմՠռՠ՜է 

Տզ՞ջ՜ձ՜ժՠջպռզ, դբ. Պ՜ջպզո ա՞զջտո ձճջ՜լՠսճս-

դՠ՜կ՝ զ էճհո ի՜ձՠէ: Ոջյբո զ չՠջ ՜ձ՟ջ յ՜պկՠռ՜ս ՠս 

հ՜ձլձ ՜ջ՜ջ ազո պբջ Յճի՜ձ հ՜ջ՞ճհ ՝՜ջՠժ՜կ ՠս 

ոյ՜ո՜սճջզձ զսջ ՜ոբ. Հճ՞ պ՜ջՠ՜է հզկո ժճխկ՜ձբ 

չՠջ՜ժ՜ռճս էզռզո ՟կ՜, ՞ջՠռճսոռՠո ա՞զջտո: Ես 

՜հոյբո յ՜պճսզջՠ՜է ձկ՜ զձտձ ՞ձ՜ռ Էնկզ՜թզձ: Ես 

՜ձ՟ճսոպ ժջժզձ ՞զջ հխՠ՜է Թշմճսձզձ, դբ. Մզ 

հ՜կՠռճսոռՠո, ՞ջՠէ պճսջ: Ես պբջ Յճի՜ձ ՜ս՜՞ 

ՠխ՝՜հջձ զկ հ՜կՠձ՜հձ ե՜կ իջ՜սզջբջ ապ՜շ՜յՠ՜է 

՞ջզմո զ պճսձ զսջ ՠս կըզդ՜ջբջ կ՜ջկձ՜սճջ ժՠջ՜ժջզս 

ՠս գկյՠէՠօտ ՠս հճջ՟ճջբջ հճսո՜՟ջ՜ձրտ, դբ. Մզ 

թճսէ՜ռՠ՜է հՠպո գձժջժզո յ՜պծ՜շՠէճչ ա՟եճս՜ջ՜-

՞ջճսդզսձ դվ՜ժ՜ձ՜ռո, ՜հէ եզջ ՠս ՜ջզ՜ն՜ձ ժ՜է ՠս 

՞ջՠէ, ազ Տբջ կՠջլ բ, ՜ոբ: Ես ՜հոյբո դՠէ՜՟ջճսդՠ՜կ՝ 

ձճջզձ հ՜ձ՞ ՠէՠ՜է ժ՜պ՜ջՠռ՜ս ՠջժ՜հձ՜պ՜ջ՜թ ձճջ 

՜խզսո՜ժ՜պզյ Պ՜պկ՜՞զջո: Ահէՠս ՠջՠո զ ՞ՠպզձ 

՜ս՜ջպՠռ՜տ զ դճս՜ի՜ղճսճսդՠ՜ձո Հ՜հ՜աճսձ ոՠշզ 

ՌՃԼԶ (1687) իճժպՠկ՝ՠջզ Գ (3). ՠխՠս ոժզա՝ձ ՞թճս-

դՠ՜ձ ոճջզձ, զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ պՠ՜շձ Եխզ՜ա՜ջճս 

ՠջզռո ՠջ՜ձՠ՜է ՜ոպճս՜թ՜յ՜ջ՞ՠս ժ՜դճխզժճոզ 

Ակՠձ՜հձ Հ՜հ՜աձզ: Ոջ ՠս գձ՟ ՜կՠձ՜հձ ՝՜ջՠջ՜ջճս-

դՠ՜ձձ, ճջ ՜շ ՜ա՞ո Հ՜հճռ ՜ջ՜ջ ՝՜աճսկ ղբձո զ Սճսջ՝ 

Յ՜ժճչ՝ հԵջճսո՜խբկ  ՠս զ Սճսջ՝ Էնկզ՜թզձ, ճջ ՠս 

՜ջ՟ ժ՜հ զ ձճհձ ՞ճջթո ղզձճսռ յ՜հթ՜շճսդՠ՜ձ հԱդճշճհ 

ոջ՝ճհ. ՠս դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ ի՜՞՜ջ՜ռսճռ հԱջՠսկպՠ՜ձ 

՞ձ՟զ  Կճոպ՜ձ՟զձճսյրէոզ ոճսէպ՜ձ Մ՜իկՠպզ, ճջ ՠս 

՝՜աճսկ ՜ձ՞՜կ զ յ՜պՠջ՜ակզ յ՜ջպՠռ՜ս ՠս ժճխճյ-

պՠռ՜ս զ աօջճսձ ցշ՜ձժ՜ռ, կձ՜էճչ վճտջ կ՜ոզ ՞ձ՟՜ս 

կզձմՠս լ՜ձլջ՜ռՠ՜է ձ՜ը՜ջ՜ջ՜ռձ ՠս ՜կՠձ՜հձ 

արջճսդՠ՜ձռ. եճխճչՠռ՜ձ զ կզ ըճջիճսջ՟ ՞ռճի պճսՠ՜է 

՟զկՠռզձ զ չՠջ՜հ գձժՠռզձ աձ՜ հ՜դճշճհձ դ՜՞՜սճջճս-

դՠ՜ձ ՠս ձճհձ ե՜կ՜հձ դ՜՞՜սջՠռճսռզձ աՠխ՝՜հջ ձճջզձ՚ 

աՍճսէբհկ՜ձձ ժճմՠռՠ՜է իճժպՠկ՝ՠջզ ՜կոճհ զ ԻԹ (29) 

հ՜սճսջ պրձզ Բ՜ջ՜խ՜կճս Աձպզճտ՜հ ՠյզոժճյճոզ ՠս 

հՠպ ԺԷ (17) ՜սճսջ, ՜յ՜ ՜թ՜ս գձ՟ կբն զսջ աոճսոՠջ 

դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ դ՜՞զս յո՜ժՠ՜է ՠս ի՜ազս ը՜խ՜-

խ՜ռ՜ս չջ՟ճչկճսձտ ՜ղը՜ջիզ: 

Ես ՜ջ՟, ՠխՠս ՜ս՜ջպճսկձ ՞ջճհո Պ՜պկճսդՠ՜ձ զ 

դվ՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ ՌՃԼԷ (1687)-զձ, հճսձվ՜ջզ ԺԳ (13), 

լՠշ՜կ՝`  Մժջպճսկ ՠսՠդ կՠխօտ չջզ՜սճջզ ՠս ՜ձ՜ջե՜ձ 

Ջճսխ՜հՠռսճհ զ Թճը՜դ տ՜խ՜տզ, ճջ Թ՜խդզխ՜է՜հ 

ժճմՠռՠ՜է հՠժՠխՠռզձ Սջ՝ճհձ Ս՜ջ՞ոզ, ՜շ ճպձ պՠ՜շձ 

զկճհ` Մզձ՜ո չ՜ջ՟՜յՠպզ: Ոջ ոպ՜ռ՜ս աԳզջտո 

յ՜պկճսդՠ՜ձ զ չ՜հՠէճսկձ ՜ձլզձ զսջճհ ՠս զ հզղ՜պ՜ժ 

իճ՞սճհ զսջճհ ՠս ՜կՠձ՜հձ ՠջ՜ըպ՜սճջ՜ռձ, աճջ Տբջ 

Աոպճս՜թ պ՜ռբ չ՜հՠէՠէ գձ՟ ՠջժ՜հձ ՜սճսջո. ՠս հՠպ 

՜ոպՠ՜ռո ՠէ՜ձՠէճհձ զ կ՜ջկձճհ կձ՜է զղ՜պ՜ժ ՜ձնզձն 

զ ՟ճսշձ Սջ՝ճհ Ադճշճհո Էնկզ՜թձզ // (303՝): Աջ՟, ճջտ 

ի՜ձ՟զյզտ ոկ՜ ժ՜ջ՟՜էճչ ժ՜կ օջզձ՜ժՠէճչ ժ՜կ ի՜-

ջՠս՜ձռզ պՠո՜ձՠէճչ, հզղՠռբտ ՜խօդզստ զ Քջզոպճո 

աոպ՜ռճխ ոճջզձ՚ աՄզձ՜ո չ՜ջ՟՜յՠպձ ՜ոպճս՜թ՜-

՝՜ձ ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ա՞՜հզձո զսջ ձ՜ՠս ակՠխ՜յ՜ջպ 

՞թօխո ի՜ձ՟ՠջլ թձօխզստ, ՠս ճջտ հզղբտ, հզղՠ՜է էզնզտ զ 

Քջզոպճոբ Աոպճսթճհ կՠջճհ, ճջ բ ՜սջիձՠ՜է հ՜սզպՠձզո 

հ՜սզպՠ՜ձո: 

116՝ Ոչ ՟՜ոտ էճսոՠջ՜կզռ, հճջե՜կ ի՜ձ՟զյզտ 

ոկ՜ գձդՠշձէճչ ժ՜կ րջզձ՜ժՠէճչ, հզղՠռբտ զ Քջզոպճո 

աոպ՜ռճխ ՞ջճռո՚ աՄզձ՜ո ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ չ՜ջ՟՜-

յՠպձ <՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ>, ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ա՞՜հզձո զսջ, 

ձ՜ՠս ակՠխ՜յ՜ջպ ՞թօխո ի՜ձ՟ՠջլ թձրխզստ, ՠս ճջտ 

հզղՠ՜է էզնզտ զ Քջզոպճոբ Աոպճսթճհ կՠջճհ, ճջ բ 

՜սջիձՠ՜է հ՜սզպՠձզս հ՜սզպՠ՜ձո: 

116՝ Ոչ ՟՜ոտ էճսոՠջ՜կզռ, հճջե՜կ ի՜ձ՟զյզտ 

ոկ՜ գձդՠշձէճչ ժ՜կ րջզձ՜ժՠէճչ, հզղՠռբտ զ Քջզոպճո 

աոպ՜ռճխ ՞ջճռո՚ աՄզձ՜ո ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ չ՜ջ՟՜-

յՠպձ Յ՜կդՠռզ (ձկ՜ձ՚ 128՝, 146՝): 

125՜ Յզղ՜պ՜ժ բ ոճսջ՝ ՞զջտո` Մզձ՜ո չ՜ջ՟՜-

յՠպզձ Յ՜կդՠռսճհ ՠս թձօխ՜ռ զսջճռ իճ՞ՠսճջ՜ռ ՠս 

կ՜ջկձ՜սճջ՜ռ ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ա՞զո Հ՜հճռ զ ՟ճսշձ 

Սճսջ՝ Ադճշճհձ Էնկզ՜թձզ, ճջտ գձդՠշձճստ ՠս չ՜հՠէբտ 

աո՜, ՜ո՜ռբտ. Աոպճս՜թ ճխճջկՠոռզ Մզձ՜ո չ՜ջ՟՜-

յՠպզձ (ձկ՜ձ՚ 202՜): 

175՜ Զոպ՜ռճխ ՞ջճռո՚ աՄզձ՜ո ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ 

չ՜ջ՟՜յՠպձ ՠս կՠթ իշՠպճջձ Յ՜կդՠռզ հզղՠռբտ զ 

Քջզոպճո ի՜ձ՟ՠջլ թձօխզստ ՠս իճ՞ՠսճջ ճսոճսռմ՜սձ` 

Մ՜ջժճո չ՜ջ՟՜յՠպզս: 



 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 6՜, 202՜, 302՜ Մզձ՜ո չ՜ջ՟՜-

յՠպ: 6՜, 131՜, 302՜ Գզջտո Սճսջ՝ Էնկզ՜թձ՜ բ: 

131՜, 302՝ Խ՜մՠէճսդզսձ: 

 
1 4 9 3  
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Խ՜ո՞զսխ ՌՄՀ — 1821 

ԳՐԻՉ՚ Գջզ՞ճջ ՟յզջ: 
Թՠջդ՚ 38. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜՝, 6՝, 35՝, 36՝—8՝: ՊՐԱԿ՚ 

1×1+4×10 (Դ 7): ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, էճսո՜՞թՠջճչ ՠս չ՜ի՜ձզ չջ՜ 
կ՜ջ՟՜՟բկ ժզո՜էճսոձզ «VG» էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 
31×21,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 35փ ԿԱԶՄ՚ 
թ՜խժ՜դճսխդ, կզնճսժգ՚ ոպճս՜ջ՜դճսխդ, դզժճսձտգ՚ ոՠս ժ՜ղզ, ՜ո-
պ՜շգ՚ դճսխդ, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ՟ՠխզձփ 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ժ՜ակզ դզժճսձտգ՚ տՠջթճս՜թ: 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

— 2՜—36՜ Գզջտ ճջ ժճմզ Ժ՜կ՜ձ՜ժ՜՞ջճսդզսձ 

ոջ՝՜ա՜ձզ կ՜պՠ՜ձձ զ ՝՜ակ՜ռ գձպզջ ՠս մտձ՜խ 
իՠխզձ՜ժ՜ռ կՠթ՜ս ն՜ձզս ՠս պ՜ե՜ձՠէզ ՞ճջթ՜շճս-
դՠ՜կ՝ ՜շ զ կզ եճխճչՠռՠ՜է զ ՟զսջճսդՠ՜ձ ՝՜ձ՜-
ոզջ՜ռ ՠս իՠղպ՜՞զսպճսդՠ՜ձ ՠջժ՜ոբջ ձժ՜պճխ՜ռ: 
Դ՜ջլՠ՜է հրջզձՠ՜է ՠխՠս լՠշ՜կ՝ ՜ձ՜ջե՜ձ թ՜-
շ՜հզո Աոպճսթճհ՚ Սզկրձ Կ՜ջ՜յՠպՠ՜ձ. ՠս զ ի՜հ-
ջ՜յՠպճսդՠ՜ձ ոջ՝՜ա՜ձ տ՜ի՜ձ՜հ՜յՠպզձ կՠջճհ 
ՠս ՞ՠջ՜յ՜պզս պզջ՜ծ՜ջպ՜ջ ՠս գձ՟ի՜ձջ՜ժ՜ձ 
Ադճշճհձ Հ՜հճռ Սճսջ՝ Էնկզ՜թձզ ՞ՠջգձպզջ ՠս ՜ո-
պճս՜թ՜՝՜ձ ժ՜դճխզժճոզ պՠ՜շձ-պՠ՜շձ Եվջՠկզ 
իօջձ ի՜ո՜ջ՜ժ՜ռ ՠս վճը՜ձճջ՟զձ Քջզոպճոզ. ՠս 

կՠթզ ՜ջտՠյզոժճյճո՜յՠպզձ ՠս Սճսջ՝ Եջճսո՜խՠ-
կ՜հ ՜ջե՜ձ՜ե՜շ՜ձ՞ ՞՜ի՜ժ՜էզձ ՠս ոջճչ՝բ՜ժՠձ-
ռ՜խ յ՜պջզ՜ջտզձ, պզՠաՠջ՜իշմ՜ժ ՠս ՜ոպճս՜թ՜-
՝՜ձ ոճսջ՝ չ՜ջ՟՜յՠպզձ ՜կՠձզկ՜ոպ ՜շձ Աո-
պճսթճհ՚ պՠ՜շձ Գ՜՝ջզՠէզ Քջզոպճո՜ժ՜ձ ՜դճշճհձ 
չՠի՜վ՜շ ՜դճշ՜ժ՜էզձ. ՠս կՠթզ ՜ջտ՜հ՜ձզոպ 
կ՜հջ՜տ՜խ՜տզո Կճոպ՜ձ՟ձճսյօէոսճհ յ՜պջզ՜ջտ 

պՠ՜շձ Պօխճոզ տ՜ն՜տ՜ջճա ՠս ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ 

՜ջիՠյզոժճյճոզ Աձ՟ջզ՜ձճսյօէոՠռսճհ — Աջ՟՜ջՠս 

՞ճջթ զկձ չ՜խՠկձզ ձ՜ՠս հճ՞ճսձռ ՝՜խց՜էզ... Իձտձ 

Քջզոպճո՚ էճհոձ ծղկ՜ջպճսդՠ՜ձ, ճջ էճսո՜սճջ ՜շձբ 

ա՜ղը՜ջիո, հճջճսկ ՠխզռզ վ՜շտ, յ՜պզս հ՜սզպՠ՜ձո. 

՜կբձ: 

35՜ [Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ իՠխզձ՜ժզ] Օձ, ի՜հռՠկ 

ճսջՠկձ գձժ՜է՜ջճստ աՠջ՜ը՜հզո զկ ՜հո ձճջ՜՝ճխ՝ճն 

ՠս աո՜ժ՜սո ՜հո կ՜պշճս՜ժՠ՜է լՠջճսկ ՠխ՝՜հջ՜ժ՜ձ 

ոզջճհ ՠս վ՜ձ՜տզկ՜ռ չՠջթ՜ձօխ զձլ ժ՜էնզտ, տ՜ձազ 

՜շձՠէձ աճջտ՜ձ ժջՠէձ ՜հձ յ՜պղ՜ծ զոժ բ: Բ՜հռ 

՜շձՠէձ ՝՜ջլջ տ՜ձ աժ՜ջՠէձ, ՜հձ ՞ճջթ բ վտ՜ռՠէճռ 

՜կ՝՜ջպ՜ժ՜ռ: Սճհձ՜յբո բ կՠջո ՜հո ՞ճջթ ա՜հձ, աճջ 

գձժ՜է՜տ աղձճջիո աձճհձ ՜ձ՟ջբձ լջզ ղձճջիՠկտ, ազ զ՝ջ 

՜կվճխՠ՜էձ ՞՜ձլ՜ջ՜ձզ ՝՜ձ՜ոզջճսդՠ՜ձ լՠջճհ ատՠա 

իճկ՜ձճսձ ՞ճջթ՜ժզռ չ՜ջժնզտ, ՠս ակ՜խդ՜ձ՜ռ՟ 

՜շձՠէ ակՠա ի՜խճջ՟, ճջճչ կձ՜կ թ՜շ՜հ ՜ձյզպ՜ձ՚ 

Սզկբրձ Կ՜ջ՜յՠպՠ՜ձ: Վՠջն: 

— 36՜ Ահոճտզժ ՠձ ե՜կ՜ձ՜ժ՜՞ջճսդզսձտ ՜ղ-

ը՜ջիզ ժ՜կ ՝ճէճջ Հձճհ ժպ՜ժ՜ջ՜ձզ հԱ՟՜կ՜հ 
կզձմՠս զ Քջզոպճո ... (՜խզսո՜ժ) — Ի հոժա՝՜ձ ՜ղ-

ը՜ջիզ հ՜սճսջձ չՠռՠջճջ՟զ զ հճսջ՝՜դճս ՜շ՜սրպճս 

ոպՠխթ՜ս Ա՟՜կ ... Քջզոպճո ճսջՠկձ թձ՜ս հ՜կզ 

՜ղը՜ջիզ: 

 

 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

2՜ Գթօխ ՞ջտճհո ի՜ձ՞ճսռՠ՜է ՟ՠջլ՜ժ Ախ՜յ՜-

յզ ճջ՟զ ՜ձ՜ջե՜ձ ՟յզջ Գջզ՞ճջբ զ Խ՜ո՞զսխ, գձ՟ 

իճչ՜ձՠ՜ս Սճսջ՝ Սպՠվ՜ձձճո ՠժՠխՠռսճհ, հ՜կզ 

Փջժմզձ 1821 ոՠյպՠկ՝ՠջզ 12:  
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Կ. Պրէզո [ՌՄՁԵ] — 1836 

ԳՐԻՉ, ՀԵՂԻՆԱԿ՚ Ասՠպզո Պՠջյՠջՠ՜ձ: 
Թՠջդ՚ 60. մ՞ջճս՜թ՚ 1՝, 2՝, 27՝, 59՝—60՝: ՊՐԱԿ՚ 8×8 (Ը՚ 

4): ՆԻՒԹ՚ դճսխդ,  «CC Cini» ՠս «AM», չ՜ի՜ձզ չջ՜ «A»—զ 
կ՜ջ՟՜՟բկ ժզո՜էճսոձզ էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 30,2×19: 
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 32փ ԿԱԶՄ՚ թ՜խժ՜-
դճսխդ, կզնճսժգ՚ ոպճս՜ջ՜դճսխդ, դզժճսձտգ ՠս ՜ձժզսձձՠջգ ժ՜ջ-
կզջ ժ՜ղզ,  ՜ոպ՜շգ՚ թ՜խժ՜դճսխդ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 1+1, դճսխդ: 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ժ՜ակգ՚ կ՜ղճս՜թ: 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  



 

— 1՜—59՜ Պ՜պկճսդզսձ ոջ՝ճռ ՠջժճպ՜ո՜ձ 

՜շ՜տՠէճռձ Քջզոպճոզ ՠս ոջ՝ճհձ Պօխճոզ ՠջՠտպ՜-

ո՜ձՠջրճջ՟ ՜շ՜տՠէճհձ ՠս ՠրդ՜ձ՜ոճսձՠջժճս ոջ՝՜-

ա՜ձ ՜ղ՜ժՠջպ՜ռձ Քջզոպճոզ, ի՜ս՜տՠ՜է զ ոպճս-
՞՜՝՜ձ յ՜պկճսդՠ՜ձռ ՠս զ Ճ՜շգձպջ՜ռ ՜ա՞զո 
կՠջճհ ՠս ՜ղը՜ջի՜՝՜ռ էՠաճսճչ հրջզձՠ՜է զ յեպո 

շ՜կժ՜ռ ՜ղը՜պ՜ոզջճսդՠ՜կ՝ յ. Ասՠպզո չ՜ջե՜-
յՠպզ Պՠջյՠշՠ՜ձ ՟՜ո՜պճսզ Սճսջ՝ Աշ՜տՠէճռ 
՟յջճռզձ Կճոպ՜ձ՟ձճսյրէոզ, ճջ զ դ՜խձ Ֆՠձՠշ, 
1836 

— 2՜ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձճսդզսձ իՠխզձ՜ժզձ — Ոջճչ-

իՠպՠս ոջ՝ճռ չ՜ջտՠջճսձ կՠն ղ՜պ ոճսպ յ՜պկճսդզսձ-

ձՠջ ըրդՠջ ՠձ... 

՜. 3՜—27՜ Պ՜պկճսդզսձ ՠջժճպ՜ո՜ձ ՜շ՜տՠ-

էճռձ ի՜պճջ Աշ՜նզձ (Ա—ԺԳ)  — Սճսջ՝ Պՠպջճո 

՜շ՜տՠ՜էգ, ճջճսձ ՜շ՜նզձ ՜ձճսձգ` Սզկօձ բջ... 

— 28՜ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձ յ՜պկճսդՠ՜ձ  — Տբջձ կՠջ 

Քջզոպճո գձպջՠռ պ՜ոձՠջժճս ՜շ՜տՠ՜էձՠջբձ զ ա՜պ 

ՠրդ՜ձ՜ոճսձ ՠս ՠջժճս ՜ղ՜ժՠջպ... 

՝. 29՜—59՜ Պ՜պկճսդզսձ ՠսդ՜ձ՜ոճսձՠջժճս 

ոջ՝՜ա՜ձ ՜ղ՜ժՠջպ՜ռձ Քջզոպճոզ, ի՜պճջ Եջժ-
ջճջ՟ (Ա—ՀԲ) — Յ՜ժճ՝ճո ՜ձճսձճչ ՠջժճս ՜շ՜տՠ՜է 

ճսձզձտ ... Աս՜ջպ՜ռ՜ս ՠսդ՜ձ՜ոճսձՠջժճս ոջ՝՜ա՜ձ 

՜ղ՜ժՠջպ՜ռձ Քջզոպճոզ գձպզջ ՠս ծղկ՜ջզպ Պ՜պկճս-

դզսձձ, ի՜ս՜տՠ՜է զ կՠթբ Ճ՜շըդջբձ ՠս Դճջճդբճոզ  ՠս 

Հՠ՞զոզյյճոզ կ՜պՠձ՜՞զջձՠջբձ ՜ղը՜պ՜ոզջճս-

դՠ՜կ՝ յ. Ասՠպզոզ չ՜ջե՜յՠպզ Պՠջյՠջՠ՜ձ: 

1495 
Ժ Ո Ղ Ո Վ Ա Ծ Ո Յ  

Կ. Պրէզո ՌՃԼԳ — 1684 

ԳՐԻՉ, ՍՏԱՑՈՂ՚ Եվջՠկ չջ՟.: 
ԹԵՐԹ՚ 183. մ՞ջճս՜թ՚ 1՜՝փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ԺԷ×12 (Ա, ԺԱ, ԺԳ 

11, Թ 10, ԺԲ 8, ԺԴ 2, ԺԵ 9, ԺԷ 13)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 
29,3×20,3փ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 50փ ԿԱԶՄ՚ 
՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ պ՜ըպ՜ժ, ՜ոպ՜շգ՚ 
ժ՜յճհպ ժպ՜ս, էճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 3+2, 
դճսխդ: 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՜ ժ ՜ պ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 2՜, 80՜, 
88՜, 90՜, 100՜, 108՝, 132՜:  Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ 
՝ճսո՜ժ՜ձ: Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ դշմձ՜՞զջ: Գճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜-
յճհպ: 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջ, ըճձ՜սճսդՠ՜ձ իՠպ-
տՠջ, ՞ջ՜՟՜ղպգ ՞ճսձ՜վճըճս՜թ: Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ կ՜ղճս՜թ, տՠջ-
թճս՜թ: 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 2՜—13՜ [Բ՜ձտ ա՜ձ՜ա՜ձտ] 

1.  2՜—4՜ Թճսխդ ոզջճհ ՠս կզ՜՝՜ձճսդՠ՜ձ Մՠ-

թզ ժ՜հոՠջձ Կճոպ՜ձ՟զ՜ձճոզ ՠս ոճսջ՝ յ՜յզձ Սՠխ-
՝ՠոպջճոզ ՠս Տջ՟՜պ՜հ Հ՜հճռ ՜ջտ՜հզձ ՠս ոջ՝ճհձ 
Գջզ՞ճջզ Լճսո՜սճջմզձ Հ՜հճռ — Կ՜կօտ ՠս ժ՜ջճխճս-

դՠ՜կ՝ ի՜կ՜՞ճհձ Սճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ... 

2. 4՜—5՜ Յ՜խ՜՞ո յ՜պկճսդՠ՜ձ Պ՜իէճսէզձ  

— Էջ ո՜ կՠթ դ՜՞՜սճջ հԱջՠսՠէՠ՜ձ ՜ղը՜ջիզձ... 

3. 5՜ Վ՜ոձ ժ՜պ՜ջ՜թզ տ՜խ՜տզձ Կճոպ՜ձ՟-

ձճսյօէոզ — Ի կՠջլՠձ՜է ժ՜պ՜ջ՜թզ ե՜կ՜ձ՜ժ՜ռձ... 

4. 5՝—7՜ Կ՜ձճձտ ոջ՝ճհձ Գջզ՞ճջզ կՠջճհ Լճս-

ո՜սճջմզձ ՠս ՜հէ ոջ՝ճռ ի՜հջ՜յՠպ՜ռ ՜ո՜ռՠ՜է — 

Ք՜ի՜ձ՜հ, ճջ ա՜շ՜թՠ՜է բ կՠխրտ... 

5. 7՜ Նՠջոբոզ Հ՜հճռ ժ՜դճխզժճոզ Խջ՜պ ՜ո-

պզծ՜ձ՜ռ ՜ա՞՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ — Մՠթ՜ս ՜ղը՜պճս-

դՠ՜կ՝ ի՜ոճս ՠխբ... 

6. 7՜՝ Վ՜ոձ ՜ոպզծ՜ձ՜ռ ՜ա՞՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ 

հԵջջճջ՟ ՞ջճռձ Տզպճոզ ՜շ՜տՠէճհձ — Աա՞՜ժ՜ձճս-

դզսձ թձձ՟՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ ՜ձճսձ բ... 

7. 7՝—13՜ [Ք՜ջճա] Յ՜խ՜՞ո կ՜ջ՟ՠխճսդՠ՜ձ 

Բ՜ձզձ Աոպճսթճհ, զ ՝՜ձ Յճի՜ձձճս ՜սՠպ՜ջ՜ձմզ, 
ճջ ՜ոբ. Բ՜ձձ կ՜ջկզձ ՠխՠս — Հ՜հջ՜՝ճսը ձ՜ը՜հ՜-

սզպՠ՜ձ թճռ՜թզձ... 

Բ.  13՜—7՜  Պ՜պկճսդզսձ ՠս ըրոտ Խզժ՜ջ՜ 

զկ՜ոպ՜ոզջզ, աճջ յ՜ջպ բ զկ՜ձ՜է ՠս զ կզպ ՜շ-
ձճսէ ՜կՠձ՜հձ կ՜ջ՟ճհ, չ՜ոձ ղ՜իզ ՠս ր՞պճսդՠ՜ձ 

Տՠո լՠշ. 464, 40՜—56՜. ՜/13՜՝: ՝/13՝—5՜: ՞/ 
15՜—7՜: ՟/ 17՜: 

Տՠո պյ. Եջՠս՜ձ, 1969, A: 

Գ. [Ք՜ջճատ] 
1. 17՝—8՝ Յ՜հէկբ տ՜ջճա Վ՜ոձ Աձ՜շ՜ժ ճջ-

՟սճհձ (Ձկՠշ՜ձ ՁԲ) — Վ՜ջ՟՜յՠպտ ՜ոՠձ, դե. Եխ-

նզսջձ... 

2. 18՝—20՜  Դ՜ջլՠ՜է տ՜ջճա հ՜հէկբ ՠս ճսխզխ 

չ՜ոձ ճջճկ՜ձռ ՠս ոՠջկ՜ձռ ՠս իձլճռ ժ՜պ՜ջ՜թզ  
(Ձկՠշ՜ձ ՂԹ) — Հ՜ջռ՜ձՠձ զկ՜ոպճսձտ, դբ. Չ՜ջձ ՠս 

՝՜ջզձ ճսոպզ բ... 

3. 20՜—1՝ Ք՜ջճա չ՜ոձ հԵջճսո՜խբկ ՞ձ՜էճհ — 

Հ՜ջռ՜ձՠէզ բ, դբ. Վ՜ոձ բջ ՜կՠձ՜հձ ՜ա՞... 

4. 21՝—2՝ Ք՜ջճա չ՜ոձ ՠխ՝՜ջոզջճսդՠ՜ձ — Ես 

՞զպՠէզ բ, ազ չ՜ջ՟՜յՠպտ ՠժՠխՠռսճհ ՜ոՠձ... 

Դ. 22՝—3՜ [Հ՜ջռ ՠս յ՜պ՜ոը՜ձզ] — Հ՜ջռ. 

Զզ՛ձմ բ օ՞ճսպ ձՠխճսդՠ՜ձձ, ճջ ի՜ձ՜յ՜ա պ՜ Աո-

պճս՜թ կ՜ջ՟ճհո: Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Բ՜աճսկ ր՞պճսդզսձ բ 

կՠա զ ձՠխճսդՠձբձ... 

Ե. 23՜—73՜ [Եջՠկզ՜հ չ՜ջ՟՜յՠպզ Մՠխ-

ջՠռսճհ] Բ՜շ՞զջտ հ՜խ՜՞ո Հզձ ՠս Նճջ ժ՜պ՜ժ՜ջ՜-



 

ձ՜ռ — Ա՝՜՝ճչդ՚ ՜ձղբձ ... Քճխ՜՝ճջ՝ճտ, ճջ հ՜շ՜նձ 

ՠջժ՜հձ բ: 

Տՠո պյ. Եջՠս՜ձ, 1975, A: 

Զ. 73՜ Ես ա՜հո չ՜ոձ ՟՜իՠժ՜ձզ ՠս չ՜ոձ ՜հ-

էճռձ ՜կՠձ՜հձզ — Դ՜իՠժ՜ձձ կզ ճոժզ բ, ճջճհ ժղզշձ 

... ՠս ծղկ՜ջզպձ կզ՜հձ Աոպճսթճհ բ ՞զպՠէզ: 

Է.  73՜ Ահո ՠձ ժՠջյ՜ջ՜ձտ ՜շ՜տՠէճռձ — Պՠպ-

ջճո ծՠջկ՜ժ՜կճջճսո ... Յճչի՜ձձբո ժբձծ պխ՜ 

ի՜ո՜ժ՜ս: 

Ը. [Ք՜ջճատ] 
1. 73՝—5՜ Ք՜ջճա չ՜ոձ կ՜ջ՟ժ՜հզձ ՝ձճս-

դՠ՜ձո — Բ՜ակ՜՟զկզ ՜շ՜ժօտ ա՜կՠձ՜ըձ՜կ... 

2. 75՜—7՝ Նճջզձ (Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհ) տ՜-

ջճա Վ՜ոձ վճջլճսդՠ՜ձռ կՠխ՜ռ — Հ՜հջձ ի՜կ՝ՠջճս-

դՠ՜ձ ՠս տ՜ն ձ՜ի՜պ՜ժձ ծ՞ձճխճսդՠ՜ձ... 

3. 77՝—80՜ Նճջզձ Գջզ՞ճջզ Եշ՜կՠթզ տ՜ջճա 

Վ՜ոձ վճջլճսդՠ՜ձ ՠս հ՜ջճսդՠ՜ձ ժ՜ձ՜ձռ — Ք՜ն 

արջ՜չ՜ջձ ի՜ս՜պճհ ՠս ՜ձժՠխթ՜սճջ զկ՜ոպ՜ոբջձ... 

Թ. 80՜—5՜ Խճոպճչ՜ձճսդզսձ ի՜ս՜պճհ ՜ջ՜-

ջՠ՜է Վ՜իջ՜կ՜հ չ՜ջ՟՜յՠպզ Հ՜հճռ գոպ ըձ՟ջճհ 
Լՠսճձզ Հ՜հճռ դ՜՞՜սճջզ հ՜ղը՜ջիզձ Կզէզժզճհ. հ՜-
խ՜՞ո Սջ՝ճհ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձձ ՠս կզ Աոպճս՜թճս-
դՠ՜ձձ ՠս վջժմ՜ժ՜ձ պձրջբձճսդՠ՜ձձ Քջզոպճոզ 
Աոպճսթճհ կՠջճհ — Հ՜ս՜պ՜կտ ՠս ըճոպճչ՜ձզկտ կզ 

Աոպճս՜թճսդզսձ... 

Ժ. 85՜—6՜ Հ՜ջռկճսձտ ՠս յ՜պ՜ոը՜ձզտ զ 

Գջճռ ոջ՝ճռ — Մզձմ ճմ բզձ ոպՠխթՠ՜է իջՠղպ՜ժտ ՠս 

կ՜ջ՟զժտ... 

ԺԱ.  86՝—7՜ Կ՜ջ՞ դ՜՞՜սճջ՜ռ ՜ա՞զո Հ՜հճռ 

ՠս Պ՜ջոզռ, դբ ճսոպզ ոՠջՠ՜է դ՜՞՜սճջՠռզձ — 
Ախբժո՜ձ՟ջ դ՜՞՜սճջ՚ Մ՜ժՠ՟ճձ՜ռզ ... Ես զ Քջզո-

պճոբ կզձմՠս ռ՜շ կՠա ՠձ ՜կտ ՌՈՀԹ ՠս Հ՜հճռ ՌՃԻԸ 

(1679): 

ԺԲ. 87՝ [Ժ՜կ՜ձ՜ժ՜՞ջճսդզսձ] — ՌՁԹ (1089) 

դճս՜ժ՜ձզձ Քջզոպճոզ Աոպթճհձ կՠջճհ ՠխՠս յ՜յ զ 

Հշճկ Գջզ՞ճջզճո Եջժջճջ՟... Յ՜հկձ ե՜կ՜ձ՜ժզ Լՠսճձ 

Օ՞ճոպճո բ՜շ ա՜կՠձ՜հձ յ՜պժՠջոձ ... զ կբն տ՜խ՜-

տզձ Կճոպ՜ձ՟ձճսյրէոզ: 

ԺԳ. 87՝ Մճէճջճսկձ Յճսձ՜ռ թշ՜հա՜պժզձ — 

Թվզձ Հ՜հճռ ՌՁԳ (1634)՞զջ պ՜ջճհձ... 

ԺԴ. 88՜—9՝ Ահո ՠձ ՜կՠձ՜հձ պձօջզձ՜ժ՜ձտ 

Տՠ՜շձ կՠջճհ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ զ Սճսջ՝ ՠս ՜ո-
պճս՜թ՜՝ձ՜ժ կ՜հջ՜տ՜խ՜տձ հԵջճսո՜խբկ զ կզնճհ ՠս 
հ՜ջպ՜տճհ, ճջտ ժ՜ձ ի՜ս՜տՠ՜է ՜ոպ զ դճխճսդզսձ կՠ-
խ՜ռ կՠջճռ ի՜ս՜պճչ ՠջժջյ՜՞ճխ՜ռ ՜կՠձ՜հձ 
ի՜ս՜պ՜ռՠէճռ, ճջ բ ՜սջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձ — 

Ն՜ը ՠս ՜շ՜նզձ տ՜խ՜տձ Ն՜ա՜ջբդ... 

ԺԵ. 89՝ [Տ՜խ] — Գ՜ձլՠջ, պ՜խՠջ ՜ձճհղ ՜ոՠո / 

Ես աեճխճչճսջ՟ձ ճսջ՜ը ՜շձՠո... 

ԺԶ. 90՜—100՜ Եջ՜ձՠէճհձ Ադ՜ձ՜ոզ ՜ջտՠյզո-

ժճյճոզ Ախբտո՜ձ՟ջճհ Հ՜ջռկճսձտ չ՜հՠէճսմտ ՠս 
յ՜պ՜ոը՜ձզտ Կզսջխզ Եջճսո՜խբկզ ի՜հջ՜յՠպզձ 
Յ՜խ՜՞ո կ՜ժ՜ռճսդՠ՜ձ ՠս ի՜ձծ՜ջճհ — Յՠպՠսճսկձ 

ի՜կ՜ջզկ գձ՟ Աոպճսթճհ ՠջզո ՝՜ձո... 

ԺԷ. 100՜—8՝ Մՠժձճսդզսձ Պ՜պ՜ջ՜՞զձ, աճջ 

՜ջ՜ջՠ՜է բջ Յճի՜ձձբո Աջծզղՠռճհ Հ՜կ՜շրպ, զ 
ըձ՟ջճհ ՠխ՝՜ջռ ճկ՜ձռ 

Տՠո լՠշ. 45, 62՝—106՜. ՜/100՜՝: ՝/100՝—8՝: 

ԺԸ.  108՝—13՝ Աջլ՜ձ՜՞զջ չ՜ոձ ճսդձ ժ՜ձճ-

ձ՜ռ Ս՜խկճո՜ռձ Դ՜սդ՜հ, դե հճջճսկ պՠխսճն ժ՜կ 

հճջճսկ ե՜կ՜ձ՜ժզ ՠս ժ՜կ հճջճռ չՠջ՜հ ՜ո՜ռՠ՜է բ 
կ՜ջ՞՜ջբ՜՝՜ջ — Ս՜խկճո զ Դ՜սզդ չ՜ոձ ի՜ո՜ջ՜-

ժ՜ռ կ՜ջ՟ժ՜հզձ ՝ձճսդՠ՜ձո... 

ԺԹ. 113՝—28՝ [Բ՜ձտ մ՜վ՜ս Մ՜ջպզջճոզ Ղջզ-

կՠռսճհ] 
1. 113՝—6՜ Ոխ՝ Եջՠկզ՜հզ կ՜ջ՞՜ջբզ, ճջ բ ՠ՝-

ջ՜հՠռՠջբձ դջբձզ յ՜ջաՠ՜է ճպ՜ձ՜սճջ մ՜վճչ զ 
Մ՜ջպզջճո չ՜ջ՟՜յՠպբ Ղջզկՠռսճհ — Զ՝՜ջ՟ 

ա՜պՠ՜է ձոպ՜ս կզ՜հձ ՝՜ակ՜եճխճչ... 

2. 116՜—23՝ Ց՜ձժ ՠս ռճսռ՜ժ Յ՜հոկ՜սճսջ՜ռ 

՞ջճռ զ չՠջ՜հ ՠջժճպ՜ո՜ձ ՜կոճռ յ՜ջաՠ՜է ՠս ղ՜-
ջ՜՟ջՠ՜է ճպ՜ձ՜սճջ մ՜վճչ զ Մ՜ջպզջճո չ՜ջ՟՜-
յՠպբ Ղջզկՠռսճհ — Ահո բ իջ՜կ՜ձ՜ս ՜ոպճս՜թ՜հզձ... 

3. 123՝—4՝ Ասջիձճսդզսձ չ՜ոձ եճխճչջ՟ճռ զ 

ե՜կ տ՜ջճաճսդՠ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ, ՜ո՜ռՠ՜է ՠս 
հ՜ջկ՜ջՠ՜է զ Մ՜ջպզջճո չ՜ջ՟՜յՠպբ Ղջզկՠռսճհ 
(Ա—Ք) — Աձՠխձ Աոպճս՜թ ՠս Աջ՜ջզմձ ՜կՠձ՜հձ 

՜ջ՜ջ՜թճռ... 

4. 124՝—5՜ [Ոպ՜ձ՜սճջ (Ա—Ք)] — Աա՜պ՜-

ջ՜ջձ ՜ա՞զ կ՜ջ՟ժ՜ձ, / Աա՜պՠոռբ ալՠա հ՜կՠձ՜հձ 

վճջլ՜ձ՜ռ... 

5. 125՜ [Ոպ՜ձ՜սճջ (Ք—Ա), (չՠջնզձ տ՜շՠ՜ժզ 

ոժա՝ձ՜պ՜շՠջգ «Մ՜ջպզջճո չ՜ջ՟՜յՠպ»)]  — 

Ք՜խռջձ Աոպճս՜թ զ լՠա ոզջճչ տ՜խռջ՜ոռզ/, Փջժզմձ զ 

վջժՠէ ալՠա վճսդ՜ռզ... Մՠխրտ Ախպՠխՠ՜է Ր՜յ՜խ 

Տջպկ՜էզ ... Աշ՜ձռ Պ՜ջո՜սզռ Եջ՞գո Տջ՜կ՜ոռզ): 

6. 125՜՝ Յ՜խ՜՞ո Աոպճս՜թ՜ղձմզ հզղ՜պ՜ժ՜-

ջ՜ձ բ ո՜ ճ՞ՠ՜է ՠս հ՜ջկ՜ջՠ՜է զ Մ՜ջպզջճո չ՜ջ-
՟՜յՠպբ Ղջզկՠռճհ — Քջզոպճոզ Փջժմզ՟ ՠջժջյ՜-

՞՜ձՠկ /Զ՜ձ՝՜ս ՞դճսդզսձ՟ ՞ճի՜՝՜ձՠկ... 

7. 125՝ Գճչՠոպ Սճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թձ՜հ չ՜-

ձ՜ռձ հԱձժճսջզճհ ճ՞ՠ՜է զ Մ՜ջպզջճո չ՜ջ՟՜յՠպբ 
Ղջզկ՜ռսճհ («Մ՜ջպզջճո չ՜ջ՟՜յՠպզ բ») — Մպզ 

գձ՟ ի՜ջժ՜ս պՠխսճհ՟ ոջ՝ճսդՠ՜ձ / Յՠջժջյ՜՞ճսդզսձ 

րջիձՠ՜է տճ ոՠկ՜հձ...  Մ՜ջպզջճո յզպ՜ժ յեպըո 

Ս՜խզկ՜հձ: 
8. 126՜ Ախՠջո՜ձտ ՜շ Սճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թզձձ զ 

Մ՜ջպզջճո չ՜ջ՟՜յՠպբ Ղջզկՠռսճհ («Մ՜ջպզջճո 
չ՜ջ՟՜յՠպզ») — Մ՜հջ ՜ձՠխզձ ոճսջ՝ Տ՜էզդ՜հ 



 

Աոպճս՜թ՜թզձ ժճհո / Յ՜՟՜կ՜հզձ ա՜ջկբ գձլզսխ, 

ա՜ջկ՜ձ՜էզ ՝ճհո... 

9. 126՜—7՝ Գ՜ձլո ՜ո՜ռՠ՜է զ Մ՜ջպզջճո 

չ՜ջ՟՜յՠպբ Ղջզկՠռճհ զ կ՜ի պՠ՜շձ Աոպճս՜թ՜-
պջճհ ոճսջ՝ Եջճսո՜խՠկ՜հ ի՜հջ՜յՠպզ («Մ՜ջպզջճո 
չ՜ջ՟՜յՠպզ բ ՝՜ձո Ղջզկՠռսճհձ»)  — Մՠթ՜ժ՜ժ՜ձ 

է՜էՠ՜ռգո լ՜հձզ/ Ոխ՝՜ժռՠռՠտ կ՜ձժճսձտ Սզճձզ... 

10. 127՝—8՜ Տ՜խ — Աջ՟, ոզջՠռՠ՜էտ զկ 

կզսո՜ձ՞՜կ / Աշ լՠա ՟՜ջլռզ ՝՜ձզո յ՜պ՞՜կ... 

Տճխՠջզ ոժա՝ձ՜պ՜շՠջգ իճ՟ճսկ ՠձ Ա—Ք, չՠջնձ՜-

պ՜շՠջգ՚ «Մ՜ջպզջճո չ՜ջ՟՜յՠպզ բ ՝՜ձո ՜ղ՜ժՠջպզ 

ոջ՝ճհո», հՠպճ՚ գձի՜ժ՜շ՜ժգ՚ ոժա՝ձ՜պ՜շՠջգ՚ «Մ՜ջպզջճո 

չ՜ջ՟՜յՠպզ...», չՠջնձ՜պ՜շՠջգ՚ Ա—Ք: 

Ի. [Բեղժ՜ջ՜ձ] 
1. 129՜՝ Կ՜ձճձտ ՜ոպՠխ՜՝՜ղը՜ժ՜ձտ չ՜ոձ 

յ՜իյ՜ձՠէճհ ա՜շճխնճսդզսձ կ՜ջկձճհ ղ՜ջ՜՞ջՠ-
ռՠ՜էտ զ Գ՜էզ՜ձճոբ ՝եղժբձ Մՠթբ — Յճսձվ՜ջզ ՜կ-

ոճհձ. Ակզոո ՜հո ճսձզ աՋջիճոձ զձտՠ՜ձ պ՜ձճսպբջ... 

2. 129՝—30՜ Կ՜ձճձտ չ՜ոձ զսջ՜տձ՜մզսջճռ 

ժ՜ակճս՜թճռ — Ահջ ը՜ջպՠ՜ղ ՠս ղՠժ՜իՠջ կ՜խլճպ բ 

ՠս ռ՜ոկձճպ... 

3. 130՜ Ասճսջտ կ՜տջ՜՞ճջթճսդՠ՜ձ — Ժ՜կ՜-

ձ՜ժտ գկյՠէճհ ա՟ՠխճջ՜հո ՠս հճսաՠէճհ ա՜ջզսձ ՠձ ... 

ԻԱ. [Բ՜ձտ ա՜ձ՜ա՜ձտ] 
1. 130՜—1՜ Խ՜ս՜ջկճսձտ ՜ջՠ՞՜ժ՜ձ ՠս էճսոձզ 

՜ձող՜է՜յբո հԷցբկբջզպբո ՞ջճռձ ցշ՜ձժ՜ռ, զ դճս-

՜ժ՜ձզո կՠջճհ ի՜ա՜ջ ի՜ջզսջ տո՜ձզձ: Ք՜ձզտ ՜կ-
ոճռձ կՠջո բ ճջճչտ չ՜ջզկտ ՠս ճմ ցշ՜ձժ՜ռ — Խ՜ս՜-

ջճսկձ ՜ջՠ՞՜ժ՜ձ կ՜ջպզ... 

2. 131՜՝ Կ՜ջ՞ դ՜՞՜սճջ՜ռձ Հշրկ՜հ, ճջտ զ 

Կճոպ՜ձ՟ձճսյրէզո ռ՜կձ ՋԲ (1453) — Կճոպ՜ձ՟զ-

՜ձճո Մՠթձ ոժո՜ս հ՜կո Տՠ՜շձ ԳՃԻԴ (324)... 

3. 132՜՝ Յ՜խ՜՞ո ՀԲ(72) դ՜ջ՞կ՜ձմ՜ռձ, ճջ զ 

Փ՜շ՜ձ ժխազձ — Ախբտո՜ձ՟ջ դ՜՞՜սճջ Մ՜ժՠ՟ճ-

ձ՜ռզ... 

4. 132՝—3՜ [Յճչի՜ձձճս Ոոժՠ՝ՠջ՜ձզ ՜ո՜-

ռՠ՜է] Պ՜պկճսդզսձ հ՜խ՜՞ո ի՜ձ՟ՠջլզռձ Տՠ՜շձ ՠս 
՟՜ոպ՜շ՜ժզձ ՠս յ՜պժՠջզձ Ոսջի՜հճս — Աս՞ճոպճո 

դ՜՞՜սճջՠ՜ռ Հշճկ՜հՠռճռ... 

5. 133՝ [Մ՜ձճսձտ] — Ի ե՜կ՜ձ՜ժո ոջ՝ճհձ Նՠջ-

ոբոզ Մՠթզձ... 

ԻԲ. 134՜—5՜ Յ՜ժճ՝ չ՜ջ՟՜յՠպզ Ղջզկՠռսճհ 

Յ՜խ՜՞ո պճկ՜ջ՜ժ՜ձ կ՜ժ՜ռճսդՠ՜ձո, դբ զ հճջճռ զ 
կ՜ջ՟ժ՜ձբ ՜ջիՠոպ՜սճջՠռ՜ս ՠս ո՜իկ՜ձՠ՜է ժ՜ջ-
՞՜սճջՠռ՜ս — Գզպՠէզ բ ձ՜ը զ ձ՜ը՜կ՜ջ՞՜ջբբձ 

Մճչոբոբ ... ՝՜հռ ճմ ի՜ծՠէզ դճսՠռ՜ս ճջյբո ՠս ճմ Խ—ձ 

Հ՜հճռ:  

Չզտ՚ Յ՜ժճ՝ Ղջզկՠռճս՚ Թճչկ՜ Մՠթճվՠռճսձ իխ՜թ 

ճսխՠջլգ: 

ԻԳ. [Բ՜ձտ ա՜ձ՜ա՜ձտ] 

1. 135՜՝ [Մ՜ձճսձտ] — Հզկձ ՜շ՜նզձ ՠջժճպ՜-

ո՜ձ ՜ժ՜ձռ... 

2. 135՝—6՝ Ի պբջ Աշ՜տՠէ չ՜ջ՟՜յՠպբ ճպ՜-

ձ՜սճջ ղ՜ջ՜՟ջՠ՜է Յ՜խ՜՞ո Աոպճս՜թ՜ղճսձմ ՞ջճռ 
Հզձ ՠս Նճջ ժպ՜ժ՜ջ՜ձ՜ռ — Տբջ Աշ՜տՠէ ՟զպճխ 

Սզսձՠ՜ռ... /Զկՠա զ կՠխ՜ց ՜ա՜պՠէճչ: 

3. 136՝ Յճչի՜ձձճս Ոոժե՝եջ՜ձզձ հԱսՠպ՜ջ՜ձզ 

կՠժձճսդՠձբձ — Ես ՠ՝ՠջ աըկճսշո ը՜շձ... 

4. 136՝  Յ՜խ՜՞ո հոժա՝՜ձ դ՜՞՜սճջ՜ռձ Կզէզ-

ժՠռճռ — Աշ՜նզձ տ՜ն ՠս ՜ջզ զղը՜ձձ Ռճս՝բձ ... դ՜-

՞՜սճջՠ՜ռ ճջ՟զձ զսջ՚ Հՠդճսկ, ճջ աճպ՜ձ՜սճջձ ղ՜ջ՜-

՟ջՠ՜ռ աժձզ զսջձ Աոպճս՜թ՜ղձմզ: 

5. 136՝—7՜ Պ՜պկճսդզսձ հ՜խ՜՞ո տ՜ջՠխբձ 

յ՜պժՠջզձ, ճջ զ չՠջճսոպ յ՜ջ՞ՠսՠռ՜ս ՠս հԱոպճս-
թճհ պճս՜ս — Յՠպ ե՜կ՜ձ՜ժզ զձմ ՜ձռ՜ձՠէճհ... 

6. 137՜ Ի ՝՜ձզռ Սճժջ՜պ՜հ յ՜պկ՜՞ջզ ՜-

շ՜տ ա՝՜ձո ա՜հո — Բ՜ջՠ՝՜ըպ ճկձ ՜հջ տ՜ն... հ՜-

սճսջո Փճտճսձ Թբճ՟ճոզ ժ՜հոՠջ: 

7. 137՜ Ըձ՟՟բկ ՜հձճռզժ, ճջտ ճմ գձ՟ճսձզձ 

աՠձկճսձո մճջտճպ՜ձՠ՜ռ հ՜ձճսձ Աոպճսթճհ, ճջ ՜ոզ 
կ՜պ՜խ զ Պ՜պկ՜՞ջ՜ռձ Զՠձճ՝՜հ — Ի ե՜կ՜ձ՜ժո 

յ՜պՠջ՜ակզձ արջ՜ռձ Հ՜հճռ գձ՟ Գզո՜ձՠ՜ռձ... զ 

վ՜շո Աոպճսթճհ աՠձճսէ ՠս ժՠջ՜ժջՠէ ա՜խտ՜պո: 

8. 137՜  Վ՜ոձ ոտ՜ձմՠէՠ՜ռ Սճխճկճձզ պ՜ծ՜-

ջզձ — Աշ՜նզձ՚ ճջ կզո կ՜պ՜խ՜ռձ ճմ ի՜պբջ... ճսդՠ-

ջճջ՟՚ վղջ՜ձտ ՜ձրդզռձ ՠջժզջ ժէ՜ձբջ: 

9. 137՜՝  Տբջձ կՠջ Յզոճսո Քջզոպճո բ կ՜ջ՟ճհ 

ճսձբջ ձկ՜ձճսդզսձ կզ կզ կ՜ո՜կ՝ — Հ՜ո՜ժ՜սձ Ա՟՜-

կ՜հ ... կ՜ջկզձ բ՜շ զ ոջ՝ճհ ժճսոեձ Մ՜ջզ՜կ՜հ Աո-

պճս՜թձ կՠջ: 

10. 137՝ Եդբ ժ՜կզո, ճջ ՝՜ըպը՟ տՠա ր՞ձբ ՠս 

յ՜պճսՠէ զ ժՠ՜ձո ՠս ՠջժ՜հձ՜ժՠ՜ռ էզռզո, զկ՜ոպ-
ձճռ ըջ՜պ յզձ՟ ժ՜է ՠս զ կպ՜ռ՟ կզ ի՜ձբջ ա՜հո 
ԺԲ—՜ձ ժՠջյ ըջ՜պո — Աշ՜նզձ ըջ՜պձ ՜հո բ, ճջ 

ատճ ՜խճսի՜ռձ մըձ՜հՠո զ տճ ՠխ՝՜ջռ՟... 

11. 137՝ Աոՠձ չ՜ջ՟՜յՠպտ ՠժՠխՠռճհ, դբ. 

Մ՜ջ՟, ճջ ՠջդ՜հ զ յ՜պ՜ջ՜՞ձ Ը (8) ՝՜ջզ ղձճջի զ 
ձկ՜ զ հԱոպճսթճհ — Ն՜ը՚ ակ՜ջկձճհձ ի՜ջժ՜սճջ ժՠ-

ջ՜ժճսջձ յ՜պջ՜ոպբ Աոպճս՜թո... 

12. 137՝ Վ՜ոձ ձղը՜ջ՜ռ ոճսջ՝ Լճսո՜սճջմզձ 

Գջզ՞ճջզ — Ահոյբո էճս՜տ զ Ֆջ՜ձժ ՜ա՞՜ռ ... Հշճ-

կ՜հՠռսճռ Ահոկ՜սճսջտձ պրձբ ոՠյպՠկ՝ՠջ Լ... 

13. 137՝—8՜ Յ՜խ՜՞ո թշ՜ա՜պժզձ — Ի դճս-

՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ ՋՁԸ... 

14. 138՜ Յ՜խ՜՞ո ի՜կ՜ջճխճսդՠ՜ձ բ ՠս դճսճռ 

— Ծ՜ձզտ, ճչ ոզջՠռՠ՜էտ զ Տբջ, ազ ԺՌ (10000)—ձ կբժ 

՝զսջ բ... 

15. 138՜  Ի Մ՜ջպզջճո չ՜ջ՟՜յՠպբ Ղջզկՠռճհ 

ղ՜ջ՜՟ջՠ՜է, ճջ գձ՟ Պՠպջճո չ՜ջ՟՜յՠպզձ 
Ա՞ճսէՠռճհ ՜շ՜ջժճսդզսձ ՜ջ՜ջզձ հ՜խ՜՞ո դճսճռ — 



 

Իկ՜ոպձ՜էզ հճսղզկ ՠխ՝՜հջ / Զ՞ջՠ՜էո գձժՠ՜է ըճիՠ-

կ՜՝՜ջ... 

16. 138՜—41՜ Ոչ զկ՜ոպ՜էզռ հճսղզկ ՠխ՝՜ջտ, 

ա՜հո ըճջ՜՞զջո հ՜խ՜՞ո էճսոձ՜ռճսռզ ՠխՠս ՞ջՠ՜է ՠս 
ո՜իկ՜ձՠ՜է, դբ զ կբն ՜կՠձ՜հձ ՠջժճպ՜ո՜ձ ՜կ-
ոճռձ Հշճչկ՜հՠռճռ հճջճսկ ՜սճսջ, ժ՜կ հճջճսկ ե՜կճս 
ՠս ժ՜կ հճջճսկ ջճյբզ ՜ձող՜է՜յՠո էճսոզձձ աթձճսձ՟ 

՜շձճս ՠս ժ՜կ աէջճսկձ զսջ (՜խզսո՜ժտ՚ 138՝—41՜): — 

Զկճսպ ՜շ՜նզժ՜հ ՜խզսո՜ժզո ՜հոյբո զկ՜...  

17. 141՝—2՝ Կ՜ջ՞ դ՜՞՜սճջ՜ռ ՜ա՞զո Հ՜հճռ զ 

Մ՜ջպզջճոբ — Աա՞ըո Հ՜հճռ ա՜պ ՜շ՜ձլզձ / Է ոպճս-

՞զս հ՜՝ՠդ՜թզձ... Մ՜ջպզջճոբո հճտձ՜դղճս՜շ / Շջն՜-

՝ՠջՠ՜է դզսո բ ԾԻԾԱՌ (= 1672 դ.): 

18. 142՝—3՜ [Յ՜խ՜՞ո ՜ղը՜ջիզձ Մ՜ջ՜ռ] — 

Յ՜ղը՜ջիձ Մ՜ջ՜ռ բ ՠջժզջ կզ... 

19. 143՜ Յ՜խ՜՞ո ՞զսպզ խ՜իչբզձ — Ահոյբո 

՜ոՠձ էՠ՜է զ հՠջժջբձ Ե՜կ՜ձճս... 

20. 143՜ [Յ՜խ՜՞ո ՠրդձ իջ՜ղզռ] — Եօդձ 

իջ՜ղո էոՠկտ էՠ՜է ձ՜ըձՠ՜ռ գձ՟ ՜կՠձ՜հձ ՜ղը՜ջի... 

21. 143՜—6՝ Վ՜ոձ ի՜ջռ՜ձՠէճհ հՠվճսպզձ 

աէճսոձզ ՜սճսջտձ — Զզ ժ՜ րջ, ճջ յզպզ ՜շձճսէ... 

22. 146՝—7՜ Ահո ՠձ ՜ձճս՜ձտ ՠջժճպ՜ո՜ձ 

ժՠձ՟՜ձ՜ժՠջյզռձ — Խօոտ ՜կՠձ՜հձ զկ՜ոպ՜ոզ-

ջ՜ռձ... 

23. 147՜—8՜ Ահո ՠձ ՜սճսջտ էճսոձզձ ՜շ՜նզ ր-

ջբձ կզձմ Լ րջձ — Ահո օջՠջո գձպջ՜թ բ զկ՜ոպ՜ոզջ՜ռ, 

չ՜ոձ... 

24. 148՜՝ [Վզծ՜ժ՜ռճհռ] — Ահ՟ իճխ՟, ճջ հ՜վզ՟ 

ճսձզո ճս ՞՜խպճսժ ժճսա... 

25. 148՝ Ահո ՠձ ՜ձճս՜ձտ դ՜՞՜սճջ՜ռ Պ՜ջ-

դՠս՜ռ Հ՜հճռ — Հջմբ, Տզ՞ջ՜ձ Մՠթ ... Գ՜՞զժ, Դ՜սզդ, 

ՠս Քջզոպճոզ կ՜ջ՟՜ոզջզձ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձ: 

26. 148՝ Վ՜ոձ ՠջՠտժզձ ՞՜էոպՠ՜ձձ իշճկ՜հՠ-

ռճռձ — Ես պՠո, ազ ՜ոբ, ճջ. Լճսզռբ կ՜ջ՞՜ջբզռձ... ՠս 

ա՜հո զ Յճի՜ձձճս տ՜խվ՜թճսբձ: 

ԻԴ. 148՝—50՜ [Խջ՜պտ] 

1. 148՝—9՜ Խջ՜պտ զկ՜ոպ՜ոզջ՜ռ ո՜ի-

կ՜ձՠ՜է Վ՜ոձ կ՜ջ՟ժ՜հզձ ր՞պճսդՠ՜ձ — Յ՜ղը՜ջիո 

՜ձյբպ զջտ մժ՜հ... 

2. 149՜՝  Խջ՜պտ Ադՠձ՜ռճռ զկ՜ոպ՜ոզջ՜ռձ 

՜ո՜ռՠ՜է — Աջզոպճպբէ ՜ոբ. Ակՠձՠռճսձ ի՜ծՠէզ ՞ճէ 

հճհե ՟եճս՜ջզձ բ... 

3. 149՝ Խջ՜պտ ճկձ Ն՜ա՜ջՠդբ ՜ո՜ռՠ՜է Վ՜ոձ 

կ՜ջ՟ժ՜ձ ր՞պզ — Ոջտ ՝՜ջզ ՠձ ՝՜ջսճտ, ձ՜ աճս՜ջդ 

ՠջՠոօտ... ոզջՠէզտ զկ, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ հ՜հոկ ըջ՜-

պ՜ժ՜ձ ՝՜ձզռո ՝՜ձ զձմ ր՞պՠէճչ, հզղՠռբտ զ Քջզոպճո 

աՠխժՠէզ` Ն՜ա՜ջՠդո, ճջ ո՜ժ՜ս ՝՜ձո ՜ոզ զ ըձ՟ջճհ 

՜ղ՜ժՠջպզձ զկճհ՚ Ասՠպզո ՟յջզձ: 

4. 149՝—50՜ Խջ՜պ ճկձ զկ՜ոպ՜ոզջզ ՜ո՜-

ռՠ՜է Վ՜ոձ կ՜ջ՟ժ՜ձ ր՞պզ — Մզ էզձզջ ճսկՠտ ՠջ՜ղ-

ըզ ՠս կզ զձմ ՜շձՠջ յ՜իՠոպզ... 

ԻԵ. 150՜—83՝ [Բ՜ձտ ա՜ձ՜ա՜ձտ] 

1. 150՜ [Լճսոձ՜ռճհռ] — Եդբ ժ՜կզռզո, դբ էճս-

ոզձձ հճջճսկ ժՠձ՟՜ձ՜ժՠջյզ բ... 

2. 150՜ Գջզ՞ճջզ Նզսո՜ռճհ ո՜իկ՜ձՠ՜է Վ՜ոձ 

ՠջ՜ժզ ՠս ՜ջզսձ ՜շձՠէճհ — Աշ՜նզձ րջ էճսոզձ մբ 

է՜ս... 

3. 150՜՝ Ահո ՠձ ԲԺ—՜ձ ՜ժ՜ձռ ՜ձճս՜ձտձ 

գոպ ՜ո՜ռՠէճհ ճկձ Ճ՜չ՜իզջծճհ ՠս ճմ դբ գոպ Գջզ-
՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռճհձ — Ս՜ջ՟զճձձ ՠ՜խճսդձ բ... 

4. 150՝  Ահո ՠձ ՜ձճս՜ձտ ը՜մ՜յ՜ղպզռձ — 

Հ՜հտ, իճշճկոձ, ՜ոճջզձ... 

5. 150՝ Տբզղկ՜ձզձ ՜ղխբ ՜ո՜ռՠ՜է ՜հէ՜ա՞ՠ՜ռ 

՝՜շզստ զ չՠջ՜հ կ՜ջ՟ժ՜հզձո ոՠշզ զ պխ՜հճսդՠձբ 
ոժոՠ՜է կզձմ ըճջզձ թՠջճսդզսձձ ի՜ոճսռՠ՜է (ի՜հ՜-

պ՜շ դճսջտՠջբձ) — Աձ՜ գջ՜իկզձպբ ազսիճսջ 

րէգձծ՜հ...    

6. 150՝—1՜ Աջզոպճպբէզ Ժ (10) ոպճջճ՞ճս-

դզսձտձ ՜հո ՠձ — Գճհ՜ռճսդզսձ, ճջ՜ժ, տ՜ձ՜ժ... 

7. 151՜  Յ՜խ՜՞ո ղջն՜ձ՜ռ — Աշ՜նզձ ղջն՜ձզձ 

ՠէ Ա՟՜կ զ ՟ջ՜ըպբձ... 

8. 151՝ Դ՜ջլՠ՜է հ՜հէկբ Վ՜ոձ ՜ջՠ՞՜ժ՜ձձ գձ-

դ՜ռզռձ — Եխզոբճո ՜ոբ. Ք՜ձզ կՠթ բ ՜ջՠ՞՜ժ՜ձձ... 

9. 151՝ Աձ՜ձզ՜ Շզջ՜ժճսձճհ ի՜կ՜ջճխզ Յ՜-

խ՜՞ո ՜ո՜ջզճձզ, էզ՝պճձզ ՠս ՟՜ձժզ — Կղզշ Բ (2) 

՞՜ջՠի՜պ՜ռ ժճմզ ՜ո՜ջզճձ... 

10. 151՝—2՜ Դ՜ջլՠ՜է հ՜հէկբ Վ՜ոձ ժղշճռ — 

Տ՜խ՜ձ՟ձ ժղշճհ ՜ձճսձ բ...  

11. 152՜ Թ՜՞՜սճջտ Աջղ՜ժճսձՠ՜ռ — Աշ՜նզձ 

Տջ՟՜պ ԾԶ (56) ՜կ դ՜՞՜սճջՠ՜ռ... հՠպ Յճի՜ձձզոզ 

էզձզ ժ՜դճխզժճո Կճոպ՜ձ՟զձ: 

12. 152՜ [Յ՜խ՜՞ո ՜ջտ՜զժ րլզձ] — Ես ՞զպՠէզ 

բ, ազ ՜ջտ՜հզժ րլձ ի՜կ՜ոբզսղ թ՜խժզ իճպձ ՜շձճս ՠս 

՜հձճս ՞ճհ՜ձ՜հ ՜ժձ զ ՞էճսըձ... 

13. 152՝ Վ՜ոձ Աձպզճտ՜ տ՜խ՜տզձ, աճջ Հճշճկ 

՜ա՞ձ ՜հջՠռզձ աոճսջ՝ Ասՠպ՜ջ՜ձձ — Իոժ զ էզձՠէ 

դճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձձ Հ՜հճռ...  

14. 152՝—3՜ Յ՜խ՜՞ո Ս՜խկճոզձ, դբ չ՜ոձ 

ազձմ զջ՜ռ ՟բկտ ՠձ — Եջ՜ձՠ՜է բ ՜հջ ...  

15. 153՝ [Մ՜ձճսձտ] — Խջ՜պ չ՜ոձ ը՜մ րթկ՜ձ 

՜հոյբո ՜ջ՜ոռՠո ...  

16. 153՝—4՝ Վ՜ոձ ՜շկ՜ձձ Ըոպ՜կյրէճս զ 

հ՜ա՞բձ րոկ՜ձռճռ — Յզձձ ի՜ջզսջ ՠջժճս դճսզձ / 

Դ՜շձ ՠս զ չ՜պ ե՜կ՜ձ՜ժզձ ... Վ՜ոձ ՜հձ Աոպճս՜թ 

հճհե ՝՜ջժ՜ռՠ՜է ՠս ռ՜ս՜՞զձ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)  

Հկկպ. Յ. Ս. Աձ՜ոՠ՜ձ, Հ՜հժ՜ժ՜ձ ՜խ՝զսջձՠջգ Բզս-

ա՜ձ՟զ՜հզ ՜ձժկ՜ձ կ՜ոզձ, Եջՠս՜ձ, 1951, բն 35—53. «Ա՝-



 

ջ՜ի՜կճս Աձժզսջ՜ռսճհ Ոխ՝ զ չՠջ՜հ ՜շկ՜ձ Կճոպ՜ձ՟ձճս-

յճէոճհ», պճխ 1—350: 

17. 155՜—6՜ [Բ՜շ՜ռ՜ձժ գոպ չ՜ձժզռ] — 

(Սժ. դՠջզ) /// ն՜հէ՜կձ, նճջՠ՜ժ, նջ՜խ՜ռ ...  

Հ՜ոձճսկ բ կզձմՠս՚ «Վՠռՠջճջ՟ ՜ոպզծ՜ձ ՝՜շզռ ճջտ 

էզձզ զ չՠռզռ չ՜ձժզռ»: 

18. 156՜՝ Վ՜ոձ զսխճհձ ճջճչ րթ՜ձբզձ տ՜ի՜-

ձ՜հտձ ՠս դ՜՞՜սճջտձ  — Էզձ զ Դ (4) ձզսդճռ... 

19. 156՝ [Վ՜ոձ Կ՜ո՜ձճո դ՜՞՜սճջզձ դ՜դ՜-

ջ՜ռ] — Աջ՟, յ՜պկբ ոճսջ՝ձ Աձպճձզճո ... կզձմՠս 

ռ՜ոպ ՠձ ՝՜ձտ ոջ՝ճհձ Աձպճձզճոզ: 

20. 156՝—7՜ Շ՜՝՜դ՜ժ՜ձտ Ասՠպ՜ջ՜ձտ գոպ 

ըճջիջ՟ճհ ՜ջ՜ջմճսդՠ՜ձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ՜ռ, աճջ պՠ՜շձ 
Նՠջոեոբ ղզձՠ՜է  — Կզջ՜ժբզ Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜պդբճո 

ՀԴ. Մզձմ՟ՠշ ձ՜... Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ո ՄԲ. Ահէ հճջե՜կ 

պՠո՜: 

21. 157՝—8՝ [Մ՜ձճսձտ] — Դ՜սզդ կ՜ջ՞՜ջբձ 

յ՜պջ՜ոպՠ՜ռ աձզսդ պ՜ծ՜ջզձ... 

22. 159՜՝ Մըզդ՜ջ զկ՜ոպճսձ ՝եղժ՜յՠպզ 

Վ՜ոձ տ՜ջ՜ձռ յ՜պճս՜ժ՜ձ՜ռ ՠս հ՜պժճսդՠ՜ձռ ՠս 
՝եղժճսդՠ՜ձռ ձճռ՜ զ չՠջ՜հ ՜հ՝ճս՝ՠձզռ ՠ՟ՠ՜է ՠս 
ղ՜ջ՜՟՜ոՠ՜է — Աէճսՠ՜. բ տ՜ջ ոյզպ՜ժ... 

23. 159՝—60՝ Յ՜խ՜՞ո տ՜խ՜տ՜ռ ՠս ՞՜ս՜շ՜ռ 

՜ձճս՜ձտ զ չՠջ՜հ ՜հ՝ճս՝ՠձզռ ՠ՟ՠ՜է ՠս ո՜իկ՜ձՠ՜է 
— Աաճչպճո, Ղ՜ա՜հ, Ադբձ՜հ ... Քբկզ, ճջ բ 

հԱյ՜կզ՜հ: 

24. 160՝—1՜ Յ՜խ՜՞ո ՜ձճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ մճջզռ 

՞ՠպճռ ՠս չ՜ոձ ՜հէ ՞ՠպճջբզռ — Գ՜ձ՞ՠո ժճմզ 

Փզոճձ զ Հձ՟ժ՜ռ... 

25. 161՜—2՜ Յ՜խ՜՞ո ՜շի՜ո՜ջ՜ժ տ՜խ՜տ՜ռ 

՜ձճս՜ձտ զ չՠջ՜հ ՜հ՝ճս՝ՠձզռ զ Կՠո՜ջ՜ռզ Գջզ՞ճջ 
չ՜ջ՟՜յՠպզ ՞՜խ՜վ՜ջ՜ռձ, աճջ ՠս կՠտ զ կբն հ՜հոկ 
՞ջտզ ՞ջՠռ՜տ հ՜խ՜՞ո ղ՜իզ ՠս ր՞պճսդՠ՜ձ զձլ 
պ՜շ՜յՠէճհո ՠս չ՜ոձ Հ՜հ՜ոպ՜ձՠ՜հռո ՜ա՞զ — 

Ասՠպՠ՜ռ ՠջժզջձ՚ Եջճսո՜խբկ բ... 

26. 162՜ [Մ՜ձճսձտ] — Ահո ՠձ ՜ձճս՜ձտ ՠջժճ-

պ՜ո՜ձ ՜ժ՜ձռձ՚ աըկջճսըդ ... 

27. 162՜—3՜ Ի ՝՜ձզռ Ս՜ջժ՜ս՜՞ չ՜ջ՟՜-

յՠպզձ Յ՜խ՜՞ո ե՜կ՜ձ՜ժ՜ռ ՠս դճս՜ժ՜ձ՜ռ — 

հԱ՟՜կ՜հ զ վճըզէձ Եձճչտ՜հ... 

28. 163՜—4՜ Յ՜հէկբ Յ՜խ՜՞ո էճսոձզձ չ՜ոձ 

էճսո՜պճսճսդՠ՜ձ զսջճհ ՠս չ՜ոձ ղ՜սխզձ — Եդբ ժ՜կզ-

ռզո ՞զպՠէ, դբ էճսոզձձ տ՜ձզ ե՜կ... 

29. 164՜—6՜ Հջ՜կ՜ձտ Գբճջ՞ չ՜ջ՟՜յՠպզ ՠս 

թ՜շ՜հ՜՝՜ջ ժ՜պ՜ջճսկձ Յ՜ժճ՝ ՜ղ՜ժՠջպզ 
Ղջզկՠռսճհ — Զիջ՜կ՜ձ ի՜ջժզ ջ՜՝ճսձճհ՟ զկճհ... 

30. 166՜՝ Յ՜խ՜՞ո ժՠձ՟՜ձ՜ժՠջյզռձ — Աջ՟, 

զ թձըձ՟ՠ՜ձձ Քջզոպճոզ... 

31. 166՝—9՝ Ծձճսձ՟ էճսոձզ ՠս էջճսկձ յ՜ջաՠ՜է 

՜կոճչտ Հշճչկ՜հՠռճռ Թ ՠս Ժ ՜կ՜ռ գոպ մ՜վճհ չՠ-

ջ՜՟ջ՜ռձ էջկ՜ձռձ ՝ճէճջ կզ ՜ձող՜է հճջե՜կ չծ՜ջզ 

զոժճհձ հ՜շ՜նտձ ոժո՜ձզ ոժզա՝ձ ՜շՠ՜է չՠջ՜՟ջ՜ռձ 
Հշճչկ՜հՠռսճռ զ կՠպ՜ո՜ձբձ կզձմՠս հ Լ (30) ՠս 
էջկ՜ձռձ՚ ՜յջզէզ մճջզռձ կզձմՠս զ ԺԵ, ակճսպձ ոճռ՜ 
՜ջ՜ ժ՜է զ հճսձվ՜ջճհ, ՞զպ աչՠջ՜՟զջ պ՜ջճհձ ՠս 

աէջճսկձ ժ՜է ՠս ը՜խ՜ռճհ կզձմՠս ռ՟ՠժպՠկ՝ՠջ — Վՠ-

ջ՜՟զջձ ԺԱ (11). ՜ս՜՞ էջճսկձ ՜յջզէզ... 

32. 169՝ [Մ՜ձճսձտ] — Թճս՜ժ՜ձտ հԱ՟՜կ՜հ կզձ-

մՠս զ նջիՠխՠխձ... 

33. 169՝—72՜ Յ՜խ՜՞ո չզծ՜ժ՜ռ զ չՠջ՜հ ՃԾ. 

վճըզռձ Դ՜սդ՜ կ՜ջ՞՜ջբզ Ս՜խկճոզռձ — Եջ՜ձՠ՜է 

բ ՜հջ ճջ ճմ ՞ձ՜ռ զ ըճջիճսջ՟ո ՜կ՝՜ջղպ՜ռ... ըձ՟՜ 

ՠս ճսջ՜ը էՠջ, ազ ղձճջիո պ՜ տՠա Աոպճս՜թ: 

34. 172՜՝ [Մ՜ձճսձտ] — Ծ՜ձզջ ՠխ՝՜հջ, ազ դբ-

յբպ գոպ զկ՜ոպճռ... 

35. 172՝—3՜ Ահո ՠձ ժ՜ջ՞ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ Հ՜-

հճռ զ Ղջզկՠռզ Մ՜ջպզջճո չ՜ջ՟՜յՠպբ ՞ջՠռՠ՜է — 

Ն՜ը՚ Մըզդ՜ջձ, ճջ կ՜ժ՜ձճսձ Գճղ  ժճմզ ... Եվջՠկ 

ՠջ՜եզղպձ՚ յՠպձ Աձ՟ջզ՜ձճսյրէոճհ: 

36. 173՜ Յ՜խ՜՞ո ՜ա՞՜ի՜կ՜ջճսդՠ՜ձ — Իոժ 

Ղճսժ՜ո Ասՠպ՜ջ՜ձզմձ ՞ջբ.... 

37. 173՜—5՜ Վ՜ոձ Զ՜պժ՜ռ ի՜հճռ ՠս ցջ՜ձ-

ժ՜ռ — ՌՃԾ (1150) դճսզձ կ՜ջպզ ԼԱ (31). զ կզ՜պՠխ 

էզձզ... 

38. 175՝—6՝ Պ՜պկճսդզսձ հ՜խ՜՞ո Յճչոբվ՜հ 

տ՜խ՜տ՜յՠպզ ՜ջ՟՜ջճհձ — Ես զ՝ջՠս ՠջՠժճհ ՠխՠս, 

ՠժձ ՜հջ կզ... 

39. 176՝—7՜ Պ՜պկճսդզսձ չ՜ոձ զղը՜ձ՜ռձ 

Հ՜հճռ՚ Ս՜ջ՞ոզ ՠս Վ՜ջ՟ Պ՜պջժզ ՠս ՜հէ ԼԸ (38) գձ-
ժՠջ՜ռ ձճռզձ — Աջ՟, ՞ջՠռզռ աո՜ժ՜ս՜էճսջո ՝՜ձզռ... 

40. 177՜՝  [Մ՜ձճսձտ] — Աշ՜ոյբէ, աճջ ՜ոՠձ զ 

իզձձ, աճջ հզղբ Փզէճձ. Պ՜ոզվ՜ ճկձ... 

41. 177՝—8՜ Վ՜ձ՜ժ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզ ՜ո՜-

ռՠ՜է ՝՜ձ Վ՜ոձ Հ՜հճռ ՜ա՞զ ՞ճչՠոպ. ՠս ազո հզղՠ՜ 
զ Տբջ — Կՠձո՜՝ճսը ոճսջ՝ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ... 

42. 178՜—9՜ Վ՜ոձ իՠջլճս՜թճխ՜ռ ՝՜ձտ ՠս 

աջճհռտ զ՝ջՠս ՜շ՜ոյՠէ՜՝՜ձճսդզսձտ, տ՜ձազ զ կբն 
կզճսկ Հ՜հճռ ՞ջտզ պՠոզ ա՜հո հ՜շ՜ն՜ժ՜հ ՞ջՠռՠ՜է 
՝՜ձտո, ճջ ՞զջձ ի՜հՠջբձ բջ ՠս ա՝՜ձձ ի՜հՠջբձ, չ՜ոձ 
՜հձճջզժ ՠս ՠո ՜հէ ՜շՠ՜է ՞ջՠռզ զ կբն ա՜հո ՞ջտզո 
զ՝ջՠս արջզձ՜ժ, ՝՜հռ ա՜հո ճմ ՠդբ ծղկ՜ջպ՜յբո 
՞զպՠէճչ ՠս ի՜վ՜պ՜էճչ, ՜հէ կզ՜հձ դբ աժձզ զկճհ 

ՠժճխ՜ռձ պՠոճսդզսձ էզռզ: Ոջ ՝՜աճսկ ի՜ջռ՜տձձճս-
դՠ՜կ՝ ի՜ջռ՜ձզռՠձ հ՜կՠձ՜հձ ՜ա՞՜ռ տջզոպճձբզռ 
ՠս պՠոռՠձ, դբ ծղկ՜ջպ՜յբո ՠխՠ՜էտ ՠձ ա՜հո ՝՜ձտ 
ՠս աջճհռտո դբ ոպ՜հօ՟ ՜շ՜ոյբէ՜՝՜ձճսդզսձտ ՠձ: 

Վ՜ոձճջճհ ըձ՟ջՠկ զ լբձն, ազ ՜ձկՠխ՜՟զջ էզձզնզտ 
հզձբձ, տ՜ձազ ճջյբո պՠոզ աօջզձ՜ժձ, ձճհձյբո ՠս ՠո 

՜հէ ՞ջՠռզ, տ՜ձազ ՜կՠձ՜հձ ծղկ՜ջզպ ՝՜ձտ կզ՜հձ 
Աոպճսթճհ բ ՞զպՠէզ, ՜հէՠս ժ՜պ՜ջՠ՜է զկ՜ոպճսձ 
վզէզոճվ՜հզռ ՠս չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ Հզձ ՠս Նճջ ժպ՜-



 

ժ՜ջ՜ձ՜ռ ՠս իկպ՜՞ճսձզռ: Իոժ ճջտ ի՜ս՜ձՠոռզձ 
արջզձ՜ժ ՠս գձդՠջռռզձ, ՜յ՜ դբ ճմ ՜ձգձ՟ճսձ՜ժ 
էզռզ զ՝ջՠս ՜շ՜ոյՠէ՜ռ ՜շ՜ոյՠէո — Ես ՞զպՠէզ բ, 

դբ ազձմ ՠձ իՠջլճս՜թճխտ ՠս ժ՜կ ճսոպզ գձթ՜հՠռ՜ձ ... 

զ մ՜ջ ՜խ՜ձ՟ճհ դճձտջժՠռՠ՜ռձ ՠս ՜կՠձ՜հձ իՠջ-

լճս՜թճխ՜ռձ. ՜կբձ: 

43. 179՜՝  Ես ա՜հո ճպ՜ձ՜սճջո Յ՜խ՜՞ո Գճ-

ձգձթ՜հջճհ տ՜ի՜ձ՜հզձ բ, ճջ ազսջ ՞ՠխնզ պ՜ձճսպբջձ 
՜ձզթՠ՜ռ — Աժ՜ձն ՟ըջբտ ՠխ՝՜ջտ ՝՜ձզո յ՜պճս-

՜ժ՜ձ... Ե՟ զ հՠժՠխՠռզ գձ՟ Գճկգձթ՜հջճռ ՠս զձտձ 

՜ձ՟ ի՜ձ՞ՠ՜ս զ վ՜շո Ահոպճսթճհձ կՠջճհ: 

44.  179՝ Ես ա՜հո ճպ՜ձ՜սճջտո բ զ չՠջ՜հ ծ՜կ 

դ՜ոզ ՞ջՠէճհ — Կ՜ջկզջ ՝՜ե՜ժ կբնըձ էըձբ/ Ոչ ՜ժձ 

՜շձբ կՠժբձ ըկբ... 

45. 180՜՝  Ես ա՜հո հ՜շ՜նզժ՜ ՝՜ձո չ՜ոձ 

ՠժՠխՠռսճհ ժճձտ՜ժզ րջզձ՜ժ Է  — Փ՜շտ ՜կՠձ՜ոճսջ՝ 

Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձձ... 

46. 180՝—2՝ Պ՜պկճսդզսձ ՠջ՜ձՠէճհձ Յճչոզ-

կճոզ, հճջե՜կ ակպ՜ս ՜թՠջ ՞ձ՜է ՠջժզջձ ՠջ՜ձՠէՠ՜ռ 
— Տբջ Աոպճս՜թ ՜շ՜նձճջ՟ՠ՜հ ՜ջ՟՜ջճսդՠ՜ձ տճսկ... 

ՠս ռ՜հորջ ժճմզ Աշզսթճհ չ՜ձտձ ՜հձ, ՠս Քջզոպճոզ 

կ՜ջ՟՜ոզջզձ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձ: 

47. 182՝—3՜ Աշ՜ն՜՝՜ձճսդզսձտ, աճջո ՞ջՠձ զ 

չՠջ՜հ ժ՜դճխզժճո՜ռ — Վՠիզ՟ իՠխզձ՜ժզ ՠս ՝՜ջլջ՜-

՞ճհձ ՜ղպ՜ձ՜ժզ... 

48. 183՜ Զ՜հո հ՜շ՜ն՜ժ՜հ ճպ՜ձ՜սճջտո ձձնՠ-

ռՠէճռ ՞ՠջՠակ՜ձ՜ռ տ՜ջզ ի՜կ՜ջ բ, ՠս հճջճռ ճջ 
ի՜ծճհ դճսՠոռզձ ՞ջՠէ պ՜ռՠո — Յրթչ՜թ տ՜շզռ 

՜հձռճջ՜ժ՜ռ / Տ՜ջ՜էճսթՠ՜էտ ՠխՠձ զ ՝՜ռ ... Ոջտ 

յ՜պ՜իզտ հ՜հոկ ղզջզկզ /. Աորխտ էզնզտ. Հ՜հջ կՠխ՜հ 

կզ: 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

1. 158՜ Յզղ՜պ՜ժ բ ա՜հո Ժճխճչ՜թճս ՞զջտո` 

Եվջՠկ չ՜ջ՟՜յՠպզ զ չ՜հՠէճսկձ զսջճսկ ՜ձլզձ ՌՃԻԷ 

(1678) դճսզձ, աճջ Տբջ Աոպճս՜թ ՝՜ջՠ՜ս չ՜հՠէՠէ պ՜-

ռբ. ՜կբձ: 

2. 128՝ Ես ՜ջ՟, ՠո՚ Եվջՠկ ՜ձճս՜կ՝ ՠսՠդ ՝՜ձզ 

ոյ՜ո՜սճջո, ՝՜աճսկ վ՜վ՜՞՜ձօտ ՞՜խ՜վ՜ջՠ՜է 

՞թ՜՞ջՠռզ ՌՃԼԳ (1684) դճսզձ, զ կ՜հջ՜տ՜խ՜տո Ըո-

պ՜կպրէ, ճսոպզ կ՜խդՠկ յ՜պ՜իճխ՜ռ՟ կզճչ Հ՜հջ 

կՠխ՜հզս հզղՠէ ազո զ Տբջ: 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜ Գջմ՜հվճջլ: 1՝ Թչ՜ժ՜ձ բ հ՜-

ծ՜կձ բ իթՠթ ժ՜ջ՟՜հ հզկ՜ռՠջ ի՜հջ վ՟՜թ: Մ՜ջ՟ կ՜-

իճս բ ՞ջՠ՜է: Ահ՝ճս՝ՠձ:  
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Թՠջդ՚ 329. մ՞ջճս՜թ՚ 151՜՝, 329՝: ՊՐԱԿ՚ Ա—ԻԸ×12 (ԻԸ՚ 
5): ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 31×21: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ 
ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 34փ ԿԱԶՄ՚ ՟ջճղկ՜ա՜ջ՟ ժ՜ջկզջ ժ՜ղզ , կզ-
նճսժգ՚ ոպճս՜ջ՜դճսխդ, ՜ոպ՜շգ՚ թ՜խժ՜դճսխդ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 1, 
չՠջնզռ դճսխդ, կ՜ոձ ՜ոպ՜շզ: 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ժ՜ակզ ժ՜ղզձ` կ՜ղճս՜թ, պՠխ—պՠխ 
տՠջթճս՜թ: 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

1՜—328՝ Պ՜պկճսդզսձ Օոկ՜ձռսճռ 

՜. 1՜—30՝ Յզղ՜պ՜ժտ յ՜պկճսդՠ՜ձռ զձտձ՜-

ժ՜էճսդՠ՜ձ Օոկ՜ձռսճռ. ՞զջտ Աշ՜նզձ — [Ց]ՠխձ 

դճսջտ՜ռ չզծ՜ժՠռ՜ս աոժա՝ճսձո ը՜ս՜ջո... 

՝. 31՜—57՜  Գզջտ Եջժջճջ՟ — [Յ]՜խդ՜ի՜ջՠ՜է 

՜շ Պՠէջխ՜պզս ՝՜ձ՜ժձ Մ՜իկՠպզձ ... 

՞. 57՝—85՝ Գզջտ Եջջճջ՟ — Աշ՜նզձ Սՠէզկձ 

չ՜ոձ ՜շձՠէճհ ազձտձ ... 

՟. 86՜—112՝ Յզղ՜պ՜ժտ <յ՜պ>յ՜պկ՜ժ՜ձտ 

ա՜ջտ՜հզռձ Օոկ՜ձռսճռ. ՞զջտ Չճջջճջ՟. Յզղ՜պ՜ժտ 
յ՜պկ՜ժ՜ձտ ա՜ջտ՜հզռձ Օոկ՜ձռսճռ — Եջՠսզ իճսոժ 

հՠպճհ Յճչի՜ձձբո Զ՜՝ճսխՠ՜ձ ժ՜շ՜չ՜ջզմձ ... 

ՠ. 113՜—37՜ Յ՜խ՜՞ո հզղ՜պ՜ժզ յ՜պկճս-

դՠ՜ձռ ժ՜հոՠջ՜ռձ Օոկ՜ձռսճռ. ՞զջտ Հզձ՞ՠջճջ՟. 

Յ՜խ՜՞ո հզղ՜պ՜ժզ յ՜պկճսդՠ՜ձռ ժ՜հոՠջ՜ռձ Օո-
կ՜ձռսճռձ — Յ՜հոկ ՜կզ ՌՇԼԶ (1536) ՝ճջ՝ճտՠռ՜ս... 

ա.  137՝—71՝ Յզղ՜պ՜ժտ յ՜պկ՜ժ՜ձտ ա՜ջ-

տ՜հզռձ Օոկ՜ձռսճռ. ՞զջտ Վՠռՠջճջ՟. Յզղ՜պ՜ժտ 
յ՜պկ՜ժ՜ձտ ա՜ջտ՜հզռձ Օոկ՜ձռսճռ — Ոմ ՜շձՠձ 

՝ձ՜ս ՠջ՝բտ դճսջտտըձ ՝՜ջզ կզ... 

բ. 172՜—206՜ Ծ՜ձճսռկճսձտ յ՜պկճսդՠձ՜-

ժ՜ձտ ադ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձ Օրոկ՜ձռսճռ. ՞զջտ Երդ-
ձՠջճջ՟ — Եջժջճջ՟ Սՠէզկ գոպ ժ՜ջ՞զձ իձ՞ՠպ՜ո՜ձ 

դ՜՞՜սճջձ... 

գ. 206՝—35՝ Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ ՠս յ՜պկճսդզսձ 

դ՜՞՜սճջ՜ռձ դճսջտ՜ռ հ՜կզձ Քջզոպճոզ ՌՇՀԴ 
(1574). ՞զջտ Ոսդձՠջճջ՟ — Ի ը՜բ՜ձզէձ զ ըճջիճսջ՟ 

՜շձՠէ... 

դ. 236՜—64՜ Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ յ՜պկճսդՠձ՜-

ժ՜ձտ ազջ՜ռձ Օոկ՜ձռսճռ դ՜՞՜սճջ՜ռձ. ՞զջտ Իձձՠ-
ջճ՟. Մբիկբպ Եջջճջ՟ձ — Հ՜նճջ՟ՠձ ժճջթ՜ձկ՜ձռձ 

ղզձկճսձտ... 

ե. 264՝—79՝  Յզղ՜պ՜ժտ յ՜պկ՜՞ջ՜ժ՜ձտ 

ա՜ջտ՜հզռձ Օոկ՜ձռսճռ. ՞զջտ Տ՜ոձՠջճջ՟ — Պ՜պՠ-

ջ՜ակՠէձ բ զ իջ՜յ՜ջ՜ժո զկձ ՟ձՠէ ա՝՜ջՠ՝՜ըպճս-

դՠ՜ձձ... 

ե՜. 280՜—95՜ Յզղ՜պ՜ժ՜ձտ յ՜պկ՜՞ջ՜-

ժ՜ձտ ա՜ջտ՜հզռձ Օոկ՜ձռսճռ. ՞զջտ Մՠպ՜ո՜-



 

ձՠջրճջ՟ — Ոջտ՜ձ իՠշ՜ռ՜ձ ՜շ՜սՠէՠ՜է ՜ջտ՜հտձ 

դճսջտ՜ռ... 

ե՝.  295՝—311՝ Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձտ յ՜պկ՜ժ՜ձտ 

ա՜ջտ՜հզռձ Օոկ՜ձռսճռ. ՞զջտ Եջժճպ՜ո՜ձՠջճջ՟ — 

[Յ]՜հոկ ՜կզ ՌՈԼ (1630) ա՜սճսջո ա՝րո՜ձ՜ռ զսջճռ 

՜ձռճսռ՜ձբջ Մճսջ՜պ... 

ե՞. 312՜—28՝ Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձտ յ՜պկ՜ժ՜ձտ 

ա՜ջտ՜հզռձ Օոկ՜ձռսճռ ՞զջտ. Եջՠտպ՜ո՜ձՠջրճջ՟ զ 

չՠջնզձ — Ոմ հ՜կ՜շՠռ՜ձ զ կզ ՞ճսկ՜ջզէ ... ՠս զ էճհո 

՜թբ զ հզսջճսկ ե՜կ՜ձ՜ժզ: 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 

329՜ Յՠպ՜՞՜հզ հզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ Պ՜պկճսդՠ՜ձ 

Օոկ՜ձռսճռ ձճսզջՠ՜է զ Սպՠվ՜ձձճոբ Խձ՟զջՠ՜ձ Փ՜-

վ՜աՠ՜ձռ զ ՞ջ՜պճսձ Սջ՝ճհ ՞՜իզձ Էնկզ՜թձզ գձ՟ 

լՠշձ պՠ՜շձ-պՠ՜շձ Մ՜պդբճոզ ոջ՝՜ա՜ձ ժ՜դճխզ-

ժճոզ ՠս թ՜հջ՜՞ճհձ յ՜պջզ՜ջտզ Ակՠձ՜հձ Հ՜հճռ, զ 

20—ձ կ՜հզոզ 1859 ՜կզ, զ Կ. Պրէզո: 

1՜ Սպ[ՠվ՜ձձճո]զձ Խ[ձ՟զջՠ՜ձ] Փ[՜]-

վ[՜]աՠ[՜]ձռ: 
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 1՜ (Եջժէՠաճսՠ՜ձ) Սպՠվ՜ձձճո: 
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Պ Ա Տ Մ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  Օ Ս Մ Ա Ն Ց Ո Ց  

 ԺԹ — XIX 

Թՠջդ՚ 136. մ՞ջճս՜թ՚ 80՝, 110՝, 130՝, 134՝—6՝: ՊՐԱԿ՚ 
Ա—ԺԴ×10 (ԺԴ՚ 6): ՆԻՒԹ՚ դճսխդ,  էճսո՜՞թՠջճչ ՠս «AL-
MASSO», «IMC» էճսո՜՟ջճղկճչփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 30,3×20,5: 
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ կզ՜ոզսձփ ԳԻՐ՚ ձրպջ՞զջփ ՏՈՂ՚ 32փ ԿԱԶՄ՚ ձ՜ջձն՜-
՞ճհձ դճսխդ, կզնճսժգ՚ ոպճս՜ջ՜դճսխդ, ՜ոպ՜շգ՚ դճսխդ, էճսո՜ձ-
ռ՜ժճխՠջգ՚ ՝՜ակ՜՞ճսձզ ռ՜հպտ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՚ 1+1, դճսխդ: 

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ժ՜ակզ դզժճսձտգ՚ տՠջթճս՜թ, չձ՜ոճս՜թ: 
 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1՜—134՜ Պ՜պկճսդզսձ Օոկ՜ձռճռ պբ-

ջճսդՠ՜ձ 
՜. 1՜—5՜ Գէճսը Ա. ոժզա՝գ Օոկ՜ձռճռ դ՜-

՞՜սճջճսդՠ՜ձ — Օոկ՜ձռճռ դ՜՞՜սճջճսդզսձգ ժըոժոզ 

Էջ՟րխջճսէբձ ... 
՝. 5՝—7՝ Գէճսը Բ. Օջը՜ձ խ՜ազզձ դ՜՞՜սճջՠէգ 

ՠս զջ ՞ճջթտՠջգ — Օոկ՜ձ խ՜ազբձ ՠպտգ դ՜՞՜սճջՠռ 

զջ պՠխգ ՜ձճջ ճջ՟զձ՚ Օջը՜ձ խ՜ազձ... 

՞. 8՜—9՝ Գէճսը Գ. Աշնզ ոճսէ՟՜ձ Մզսջ՜պզձ 

դ՜՞՜սճջՠէձ ճս զջ ՞ճջթտՠջգ — Սճսէդ՜ձ Օջը՜ձզձ 

կՠշձՠէբձ ՠպտգ դ՜՞՜սճջՠռ զջ ճջ՟զձ՚ ոճսէդ՜ձ Մզս-

ջ՜պ... 

՟. 10՜—5՜ Գէճսը Դ. Սճսէդ՜ձ Պ՜հբազպզձ դ՜-

՞՜սճջՠէգ — Աշ՜նզձ ոճսէդ՜ձ Մզսջ՜պ ՜շձՠէբձ 

ՠպտգ... 

ՠ. 15՜—6՝ Գէճսը Ե. Աշնզ ոճսէդ՜ձ Մբիբկկբպզձ 

դ՜՞՜սճջՠէձ ճս զջ ՞ճջթտՠջգ — Եջժջճջ՟ ոճսէդ՜ձ  

Մզսջ՜պգ ճջ՟զձ ոճսէ՟՜ձ Մբիբկկբպզձ... 

բ.  23՜—6՜ Գէճսը Է. Ղ՜ազ ոճսէդ՜ձ Մբիբկկբ-

պզձ դ՜՞՜սճջՠէգ ճս զջ ՞ճջթտՠջգ — Եջժջճջ՟ ոճսէդ՜ձ  

Մզսջ՜պբձ ՠպտգ դ՜՞՜սճջՠռ զջ ճջ՟զձ Էյզսէցՠդի... 

գ. 26՝—9՜ Գէճսը Ը. Սճսէդ՜ձ Պ՜հբազպզձ դ՜-

՞՜սճջՠէձ ճս զջ ՞ճջթտՠջգ — Սճսէդ՜ձ Պ՜հբազպգ 

ի՜հջգ կՠշձՠէբձ ՠպտգ ՝ՠջՠէ պըսզձ Ակ՜ոզ՜հբձ կՠթ 

Ս՜էդ՜ձՠդճչ... 
դ. 29՜—31՝ Գէճսը Թ. Աշնզ ոճսէդ՜ձ Սբէզկզձ 

դ՜՞՜սճջՠէձ ճս ՞ճջթտՠջգ — Եջժջճջ՟ ոճսէդ՜ձ Պ՜հբ-

ազպբձ ՠպտգ ձոպ՜ս դ՜՞՜սճջ զջ ճջ՟զձ Աշնզ Սբէզկգ 

... 
ե. 32՜—4՝ Գէճսը Ժ. Աշնզ ոճսէդ՜ձ Սզսէբհկ՜ձզձ 

դ՜՞՜սճջՠէգ ճս զջ ՞ճջթտՠջգ — Աշնզ ոճսէդ՜ձ 

Սզսէբհկ՜ձգ ճջ՟զձ Աշնզ ոճսէդ՜ձ Սբէզկզձ... 

ե՜. 35՜—6՜ Գէճսը ԺԱ. Եջժջճջ՟ ոճսլ՟՜ձ 

Սբէզկզձ դ՜՞՜սճջՠէգ ճս զջ ՞ճջթտՠջգ — Եջժջճջ՟ 

ոճսէդ՜ձ Սբէզկգ թձ՜ս... 

ե՝. 36՝—7՝ Գէճսը ԺԲ. Եջջճջ՟ ոճսէդ՜ձ 

Մզսջ՜պզձ դ՜՞՜սճջՠէգ ճս զջ ՞ճջթտՠջգ — Եջջճջ՟ 

ոճսէդ՜ձ Մզսջ՜պգ դ՜՞՜սճջՠռ իօջգ պՠխգ... 

ե՞. 38՜՝ Գէճսը ԺԳ. Եջջճջ՟ ոճսէդ՜ձ 

Մբիբկկբպզձ դ՜՞՜սճջՠէգ ճս զջ ՞ճջթտՠջգ — Եջջճջ՟ 

ոճսէդ՜ձ Մբիբկկբպզձ դ՜՞՜սճջՠռ զջ իրջգ պՠխգ... 

ե՟. 39՜—40՝ Գէճսը ԺԴ. Աշնզ ոճսէդ՜ձ 

Աիկբպզձ դ՜՞՜սճջՠէգ ճս զջ ՞ճջթտՠջգ — Աշնզ 

ոճսէդ՜ձ Աիկբ՟գ, ճջ՟զձ Եջջճջ՟ ոճսէդ՜ձ Մբիբկկբպզձ 

... 

եՠ.  41՜ Գէճսը ԺԵ. Աշնզ ոճսէդ՜ձ Մճսոդ՜-

ց՜հզձ դ՜՞՜սճջՠէգ ճս դ՜՞՜սճջճսդՠձբձ զնձ՜էգ — 

Աշնզ ոճսէդ՜ձ Մճսոպ՜ց՜ձ ՜խ՝՜ջգ Աշնզ ոճսէդ՜ձ 

Աիկՠպզձ... 
եա. 41՝—50՝ Գէճսը ԺԶ. Եջժջճջ՟ ոճսէդ՜ձ Օո-

կ՜ձզձ դ՜՞՜սճջՠէգ ճս զջ ՞ճջթտՠջգ — Եջժջճջ՟ ոճսէ-

դ՜ձ Օոկ՜ձ ճջ՟զձ ոճսէդ՜ձ Աիկբպզձ... 

եբ. 51՜—6՜ Գէճսը ԺԷ. Սճսէդ՜ձ Մճսոդ՜ց՜զձ 

ձճջբձ դ՜՞՜սճջՠէգ ճս զջ ե՜կ՜ձ՜ժզձ ՞ճջթտՠջգ — 

Սճսէդ՜ձ Մճսոդ՜ց՜ձ ձճջբձ դ՜՞՜սճջ ՠխ՜ս... 

եգ. 56՝—80՜ Գէճսը ԺԸ. Չճջջճջ՟ ոճսէդ՜ձ 

Մզսջ՜պզձ դ՜՞՜սճջՠէգ ճս զջ ՞ճջթտՠջգ — Չճջջճջ՟ 

ոճսէդ՜ձ Մզսջ՜պգ ճջ՟զձ Աշնզ ոճսէդ՜ձ Աիկՠպզձ... 

եդ. 81՜—101՝ Գէճսը ԺԹ. Սճսէդ՜ձ Իյջ՜իզկզձ 

դ՜՞՜սճջՠէգ ճս զջ ՞ճջթտՠջգ — Սճսէդ՜ձ Իյջ՜իզկգ, 

ճջ Աշնզ ոճսէդ՜ձ Աիկբպզձ պխ՜ձ բջ... 

զ. 102՜—9՝ Գէճսը Ի. Չճջջճջ՟ ոճսէդ՜ձ Մբիբ-

կկբպզձ դ՜՞՜սճջՠէգ ճս զջ ՞ճջթտՠջգ — Սճսէդ՜ձ 



 

Իյջ՜զկբձ ՠպտգ ձոպ՜ս դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձ դ՜ըպգ զջ 

կՠնթ պխ՜ձ... 

զ՜.  109՝—10՜ Գէճսը ԻԱ. Եջժջճջ՟ ոճսէդ՜ձ 

Սզսէբհկ՜ձզձ դ՜՞՜սճջՠէգ ճս զջ ՞ճջթտՠջգ — Եջժջճջ՟ 

ոճսէդ՜ձ Սզսէբհկ՜ձգ, ոճսէդ՜ձ Իյջ՜իզկզձ... 

զ՝. 110՜ Գէճսը ԻԲ. Եջժջճջ՟ ոճսէդ՜ձ Աիկբպզձ 

դ՜՞՜սճջՠէգ ճս զջ ՞ճջթտՠջգ — Եջժջճջ՟ ոճսէդ՜ձ Աի-

կբպգ ճջ՟զձ ոճսէդ՜ձ Իյջ՜իզկզձ... 

զ՞. 111՜—3՜ Գէճսը ԻԳ. Եջժջճջ՟ ոճսէդ՜ձ 

Մճսո՟՜ց՜զձ դ՜՞՜սճջՠէգ ճս զջ ՞ճջթտՠջգ — Եջժ-

ջճջ՟ ոճսէդ՜ձ Մճսո՟՜ց՜ձ կՠձթ ճջ՟զձ Չճջջճջ՟ ոճսէ-

դ՜ձ Մբիբկկՠպզձ... 

զ՟. 113՝—22՝ Գէճսը ԻԴ. Եջջճջ՟ ոճսէդ՜ձ Աիկբ-

պզձ դ՜՞՜սճջՠէգ ճս զջ ՞ճջթտՠջգ — Եջջճջ՟ ոճսէդ՜ձ 

Աիկբպգ ձոպ՜ս Օոկ՜ձռճռ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձ ՜դճշգ... 

զՠ. 123՜—30՜ Գէճսը ԻԵ. Սճսէդ՜ձ Մ՜իկճսպզձ 

դ՜՞՜սճջՠէգ ճս զջ ՞ճջթտՠջգ — Սճսէդ՜ձ Մ՜իկճսպգ 

Եջժջճջ՟ ոճսէդ՜ձ Մճսոդ՜ց՜զձ ճջ՟զձ... 

զա. 131՜ Գէճսը ԻԶ. Եջջճջ՟ ոճսէդ՜ձ Օոկ՜ձզձ 

դ՜՞՜սճջՠէգ ճս զջ ՞ճջթտՠջգ — Եջջճջ՟ ոճսէդ՜ձ Օո-

կ՜ձգ, ճջ՟զձ Եջժջճջ՟ ոճսէդ՜ձ Մճսոդ՜ց՜զձ... 

զբ. 131՝—2՝ Գէճսը ԻԷ. Եջջճջ՟ ոճսէդ՜ձ Մճսո-

՟՜ց՜զձ դ՜՞՜սճջՠէգ ճս զջ ՞ճջթտՠջգ — Եջջճջ՟ ոճսէ-

դ՜ձ Մճսոդ՜ց՜ձ, ճջ՟զձ Եջջճջ՟ ոճսէ՟՜ձ Աիկՠպզձ... 

զգ. 133՜՝  Գէճսը ԻԸ. Սճսէդ՜ձ Ապպզսէ Հ՜կզ-

պզձ դ՜՞՜սճջՠէգ ճս զջ ՞ճջթտՠջգ — Սճսէդ՜ձ Այպզսէ 

Հ՜կզ՟գ Եջջճջ՟ ոճսէդ՜ձ Աիկբպզձ... 

զդ. 134՜ Գէճսը ԻԹ. Եջջճջ՟ ոճսէդ՜ձ Սբէզկզձ 

դ՜՞՜սճջՠէգ ճս զջ ՞ճջթտՠջգ — Եջջճջ՟ ոճսէդ՜ձ Սբէզ-

կգ, ճջ՟զձ Եջջճջ՟ ոճսէդ՜ձ Մճսոպ՜ց՜զձ ... իճձ ոճս-

ջգ կբնտգ ժ՜յՠռ, ՟՜ջլ՜ս ձ՜սճչ զջ ո՜՜ջգ: 

Բ. [Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձ (ձՠջ՟զջ, 1834դ., ղխ՜՞զջ)] 
Տ՜յ՜ձ՜՞զջ — Ոջ ՜ձռ՜ձբ ազկ ղզջկրտ / Մզ 

դճխռբ ազո հզղկ՜ձ ժ՜ջօպ ... Ախ՜ն՜ձ զձլ ՜ձճսձ 

լ՜հձ՜թ / Ըոպ վ՜խ՜տղճսդՠ՜ձ հզկ թձճխ՜ռ ... դճխՠ՜է 

հճխ՝ կՠթ ազկ ի՜հջ ՞դ՜թ / Տ՜հջ Շզջկ՜ա՜ձ  ճջ Վ՜ջ-

՟՜ձՠ՜ձռ ... Յզոճսո զկ Տբջ ՜ձ՜ձռ ժՠձ՜ռ — Աջե՜ձ՜-

ռճ ազո տճհ՟ վ՜շ՜ռ. 1834 ճս ՜կզ կ՜ջպզ 4: 
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Պ Ա Տ Մ Ո Ւ Թ Ե Ն Է  Մ Ի Ք Ա Յ Է Լ  Չ Ա Մ Չ Ե Ա Ն Ց  
Էնկզ՜թզձ ՌՄՂԳ — 1844 

Թՠջդ՚ 88. մ՞ջճս՜թ՚ 1՝, 2՝, 19՜՝, 27՝, 88՜՝: ՊՐԱԿ՚ 1× 
14+1×18+1×12+2×16+1×8+1×4: ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 
35×22,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ղխ՜՞զջփ ՏՈՂ՚ 29փ ԿԱԶՄ՚ 
թ՜խժ՜դճսխդ, կզնճսժգ՚ ոպճս՜ջ՜դճսխդ, դզժճսձտգ ՠս ՜ձժզսձ-
ձՠջգ` ժ՜ձ՜մ ժ՜ղզ` չջ՜ձ ծձղ՜՟ջճղկ ճոժՠ՞զջ պյ՜՞ջճս՜թ «6 
Тетрадей о Соборах Вселенских и частных бальших»), ՜ո-
պ՜շգ՚ դճսխդ:  

 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. ըճսձ՜ռ՜թ: 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

1՜ [Ց՜ձժ] 6 Тетрадей о Соборах Вселен-

ских и частных бальших-² ` въ Вагаршапат въ 

491 году ... ... 6 въ Громкле въ 1179 году ... 44. съ 

перевода неисправленного. т. е. литерометный 

перевода. 

— 2՜—87՝ [Պ՜պկճսդզսձ չՠռզռ եճխճչճռ 

Հ՜հճռ] ՜ջպ՜ի՜ձՠ՜է զ Պ՜պկճսդՠ՜ձռ Հ՜հճռ ի՜հջ 
Մզտ՜հբէ չ՜ջ՟՜յՠպզ Չ՜կմՠ՜ձռ. պյ՜՞ջՠէճհ հ՜կզ 
1786, զ Վՠձՠպզժ, ի՜պճջ Բ. ՞է. ԼԴ., հՠջՠո 225—230 
— Յ՜կզ Տՠ՜շձ 491 զ Վ՜խ՜ջղ՜յ՜պ  ժ՜կ Էն-

կզ՜թզձ եճխճչ իզձ՞ՠջճջ՟ ... կ՜ձ՜ս՜ձ՟, ազ հ՜ջՠ՜ս 

աժձզ ՜հէ դ՜՞՜սճջ, ճջ ճմ ծ՜ձ՜մբջ աՅճչոբվ: 

Բձ՜՞ջզձ աճս՞՜իՠշ պջճս՜թ բ շճսոՠջբձ դ՜ջ՞կ՜ձճս-

դզսձգ Նՠջոբո Աղպ՜ջ՜ժՠռզ ժ՜դճխզժճոզ հ՜ձլձ՜ջ՜ջճս-

դՠ՜կ՝. պՠո 1՜ շճսո. թ՜ձճսռճսկգ: 
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Էնկզ՜թզձ ՌՄՂԳ — 1844 

Թՠջդ՚ 58. մ՞ջճս՜թ՚ 1՝, 2՝, 51՜—8՝: ՊՐԱԿ՚ 2× 
16+3×8+1×2: ՆԻՒԹ՚ դճսխդփ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 35,5×22: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՚ 
ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ղխ՜՞զջ (ձկճսղ` 1՜, 37՜, 43՜): ՏՈՂ՚ 32փ ԿԱԶՄ՚ 
թ՜խժ՜դճսխդ, կզնճսժգ՚ ոպճս՜ջ՜դճսխդ, դզժճսձտգ ՠս ՜ձժզսձ-
ձՠջգ ժ՜ձ՜մ ժ՜ղզ, չջ՜ձ ծձղ՜՟ջճղկ ճոժՠ՞զջ պյ՜՞ջճս՜թ «О 
догматахъ и обрядахъ церкви Армянского исповедания»: 
Աոպ՜շգ` դճսխդ: 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

1՜ О догматахъ и обрядахъ церкви 

Армянского исповедания. Сведеніи и факты сіи 

иьвлечены изъ Церковных Армянских книгъ, 

равно и изъ другихъ источников. 



 

— 2՜  Оглавлениіе.[Ց՜ձժ] – Вступленіе. О 

христіанских въръ Апостольской Армянской 

церкви 1 ... Примечанія ...42. 

3՜—50՝ Յ՜խ՜՞ո տջզոպճձՠ՜ժ՜ձ ի՜ս՜պճհ 

Աշ՜տՠէ՜ժ՜ձ ՠժՠխՠռսճհ Հ՜հ՜ոպ՜ձՠ՜հռ  — Զՠժՠխՠ-

ռզ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ կզձմՠս ռՠէո ՜շ՜նձճհ ՟՜ջճս  

պձպՠոբզձ ձճհձ զձտձ ՜շ՜տՠ՜էտ ... ժ՜պ՜ջՠէճռ գոպ 

ըձ՟ջճհ կ՜ոձ՜սճջ ՜ձլ՜ձռ: 

Բձ՜՞ջզձ աճս՟՜իՠշ պջճս՜թ բ շճսոՠջբձ դ՜ջ՞կ՜ձճս-

դզսձգ Նՠջոբո Աղպ՜ջ՜ժՠռզ ժ՜դճխզժճոզ հ՜ձլձ՜ջ՜ջճս-

դՠ՜կ՝. պՠո 1՜ շճսո. թ՜ձճսռճսկգ: 

1 5 0 0  

Ճ Ա Ռ Ը Ն Տ Ի Ր  
Գՠխ՜ջ՟՜ չ՜ձտ ՉԼԲ — 1283 

ԳՐԻՉ, ՍՏԱՑՈՂ՚ Մըզդ՜ջ Ահջզչ՜ձՠռզ: ԾԱՂԿՈՂ՚ 
Ս՜ջ՞զո ՞ջզմ, Սպՠվ՜ձճո: 

ԹԵՐԹ՚ 1189+1 (ժջժ. 133) փ ՊՐԱԿ՚ Ա—ՃԻ×10 (ԼԹ 8, ՃԻ 
2)փ ՆԻՒԹ՚ դճսխդ, ՜ջՠսՠէՠ՜ձ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՚ 35,7×26,5փ ԳՐՈՒ-
ԹԻՒՆ՚ ՠջժոզսձփ ԳԻՐ՚ ՝ճէճջ՞զջ (ձկճսղ՚ 130՜)փ ՏՈՂ՚ 52—59փ 
ԿԱԶՄ՚ ոՠս ժ՜ղզ, կզնճսժգ՚ իձ՜պզյ ՞ջտզ դՠջդՠջ (1604 դ., 
պՠո Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ հՠպ՜՞՜հզ՚ 29՝), ՜ոպ՜շգ՚ իձ՜պզյ 
Ճ՜ղճռզ դՠջդՠջ Բ ժ՜ակ՜ոպ՜շ (բն ՃՀԴ (174), գձդՠջռ. Եաՠժ. 
ԼԴ 23—27, Յ՜ժ. Ա 1): Լճսո՜ձռ՜ժճխՠջգ՚ ժ՜ջկզջ: ՊԱՀՊԱ-
ՆԱԿ՚ 1 (Ա) + 1 (Բ) իձ՜պզյ Ճ՜ղճռզ դՠջդՠջ (գձդՠջռ. Մ՜ջժ. 
Ժ 46—ԺԱ 11, Ղճսժ. Ի 1—8: Էն ՃՀԶ (176). Մ՜պդ. ԻԲ 41—
46, Գճջթտ Զ 8), կ՜ոձ ժ՜ակ՜ոպ՜շզ: 

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ զ ո ՜ ը ճ ջ ՜ ձ ՚ 1՜:  
Լ ճ ս ո ՜ ձ ռ ՜ ա ՜ ջ ՟ ՚ ՝ճսո՜ժ՜ձ, ժՠձ՟՜ձ՜ժ՜ձ: Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ 
ժ՜ջկզջ: 

 

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճս: 
ԺԱ—ԺԲ ՟՟.: 1, ոժա՝զռ, ոպ՜ռճս՜թ 1 դՠջդզռ: Մ՜՞՜խ՜դ, 
ՠջժոզսձ, ՝ճէճջ՜՞զթ ՠջժ՜դ՜՞զջ (ձկճսղ՚ Ա՝):  

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Զ ՜ ջ ՟ ՜ ՞ զ ջ ՚ ի՜ձ՞ճսռ՜-
՞զջ: Գ ճ հ ձ ՠ ջ ՚ ժ՜ջկզջ, ժ՜յճհպ, ՟ՠխզձ: Ի ոպճջզձ 
էճսո՜ձռո ի՜կ՜՝՜ջ՝՜շ: Կ՜ջ՟՜է՚ Ա՝—՜. «/// ՝՜հռ չ՜ոձ տճ 
՝՜ձզ՟ ... ա՜հջ կզ ճջ ՜ձ՟՜կ՜էճհթ ///» (Ե 5—18): 

ՎԻՃԱԿ՚ ՝՜ս՜ջ՜ջ. 381—2—զ կզնՠս 2 դՠջդ յ՜պշճս-
՜թ, ա՜ձ՜ա՜ձ ՝թՠջ, ըճձ՜սճսդզսձ պՠո՜թ, դ՜ձ՜տզ ծ՜յ՜-
խճսկ 13՜: Նճջճ՞ճս՜թ Ի ՟՜ջճսկ: Կ՜ակզ ժ՜ղզձ՚ տՠջթճս՜թ, 
ռՠռ՜ժՠջ, Ա ժ՜ակզ չՠջզձ լ՜ը ՜ձժզսձգ՚ յ՜պշճս՜թ: 

Ծձդ. Մ՜պՠ՜ձզո կ՜ոզձ ի՜ձ՞՜կ՜ձ՜էզռ պՠո 
Է. Յ՜ջճսդզսձՠ՜ձ, Մըզդ՜ջ Ահջզչ՜ձՠռզ, Եջՠս՜ձ, 
1985, բն 100: 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  

Ա. 1. 1՜  [Թճսխդ Եսոՠ՝զ ՜շ Կ՜ջյզ՜ձճո]  

2. Յճչի՜ձձբո — 1՜—7՝: Նը. 7՝ (5՜ զ 

էճսո՜ձռո «Դՠոյ՜ձտձ Ա՝՞՜ջճս», ԺԲ 20, «Կճձտձ 

թզջ՜ձզ վ՜հպ բջ տՠջ՜թ»): 

3. Մ՜պդբճո — 7՝—15՜: Նը. 15՜: Գէ. մզտ: 

4. Մ՜ջժճո — 15՜—20՜: Նը. 20՜: Գէ. մզտ: 

5. Ղճսժ՜ո —  20՜—9՝: Նը. 29՝: Գէ. մզտ: 

6. Գճջթտ Աշ՜տՠէճռ — Յշն՝. («ճջտ». ոժ. մզտ 

«/// [իՠխ՞ճսդՠ՜կ՝ձ չջ]զյՠռճհռ: Ք՜ձազ ՜ոբ. Եջ՜-

ձՠ՜է բ ՜հջ ...») 30՜: Գզջ. 30՜: Գէ. 30՜՝: Գջտ. 

30՝—40՜: 

7. Յ՜շ՜ն՜՝՜ձ Է (7)-՜ձՠռճսձռ դխդճռձ Կ՜-
դճխզժՠ՜ռ — 40՜: 

8. Թխդ. Յ՜ժճ՝՜հ — Գէ. 40՜: Թխդ. 40՜—1՜: 

9. Թխդ. Պՠպջճոզ Ա — Գէ. 41՜: Թխդ. 41՜—

2՜: 

10. Թխդ. Պՠպջճոզ Բ — Գէ. 42՜: Թխդ. 42՝—

3՜: 

11. Թխդ. Յճչի՜ձձճս Ա — Գէ. 43՜: Թխդ. 

43՜—4՜: 

12. Թխդ. Յճչի՜ձձճս Բ — Գէ. 44՜: Թխդ. 44՜: 

13. Թխդ. Յճս՟՜հզ — Գէ. 44՜: Թխդ. 44՜՝: 

14. Ախՠջո Եսդ՜խՠ՜ — 44՜: 

15. ԺԴ դճսխդտ Պ՜սխճոզ — Յշն՝. 44՝—6՜: Վժ. 

46՜: 

16. Աշ Հշճկ՜հՠռզո — Գէ. 46՜: Թխդ. 46՜—

9՝: 

17. Աշ Կճջձդ՜ռզո Ա — Գէ. 49՝: Թխդ. 49՝—

53՜: 

18. Աշ Կճջձդ՜ռզո Բ — Գէ. 53՜: Թխդ. 53՜—

5՝: 

19. Աշ Կճջձդ՜ռզո Գ — Կճջձդ՜ռսճռ 55՝: 

Թխդ. 55՝—6՜: 

20. Աշ Գ՜խ՜պ՜ռզ՜ — Գէ. 56՜: Թխդ. 56՜—

7՝: 

21. Աշ Եվՠո՜ռզո — Գէ. 57՝: Թխդ. 57՝—8՝: 

22. Աշ Փզէզյՠոռզո — Գէ. 58՝: Թխդ. 58՝—9՝: 

23. Աշ Կճխճո՜ռզո — Գէ. 59՝: Թխդ. 59՝—60՝: 

24. Աշ Թՠո՜խճձզժՠռզո Ա — Գէ. 60՝: Թխդ. 

60՝—1՜: 

25. Աշ Թՠո՜խճձզժՠռզո Բ — Գէ. 61՜: Թխդ. 

61՜՝: 

26. Աշ Ե՝ջ՜հՠռզո — Գէ. 61՝—2՜: Թխդ. 62՜—

4՝: 

27. Աշ Տզկճդՠճո Ա — Գէ. 64՝—5՜: Թխդ. 

65՜՝: 

28. Աշ Տզկճդՠճո Բ — Գէ. 65՝—6՜: Թխդ. 

66՜՝: 

29. Աշ Տզպճո — Գէ. 66՝: Թխդ. 66՝—7՜: 

30. Աշ Փզէզկճձ — Գէ. 67՜: Թխդ. 67՜: 



 

31. Վՠջ՜՞զջ, Թՠէ՜՟ջճսդ. Ն՜ս՜ջժճսդ. — 

67՜՝: 

67՜ Գջմզռ. «Գջՠռզ ՠս ժ՜ջ՞ՠռզ գոպ ժ՜ջզ, գոպ 

զտզջճչձ ա՞զջո Պճխճոզ ՜շ՜տՠէճհ հ՜սջզձՠ[՜]է ՠս ՟զսջ՜-

ի՜ո գձդՠջռւ՜թճչտ ՠխ՝՜ջռ՟ կՠջճռ, հճջճռ հ՜կՠձՠռճսձռ 

ակՠխ՜՟ջճսդզսձ հ՜ձ՟՞ձճսդՠ՜ձո զկճ ի՜հռՠկ, ազ ՜-

խ՜սդզստ, ճջ չ՜ոձ կՠջ էզձզռզձ ազն՜ձՠէձ ձեջոպզո գձ-

՟ճսձզռզկ: Ըձ՟՜սջզձ՜ժՠռ՜ձ ՞զջտո ՜հո գձ՟ Կՠո՜ջ՜ռճռ 

՜սզջձ՜ժ՜ռ, ճջ ժ՜ձ հ՜ջժՠխո ՞ջճռ ոջ՝ճհձ Պ՜կվզէՠ՜ 

զսջճչտ լՠշ՜ստ ՞ջՠէ»: 

32. Յ՜հպձճսդօ Յճչի՜ձձճս — Գէ. մզտ: Գջտ. 

67՝—71՝: 

33. Հ՜ձ՞զոպ Յճչի՜ձձճս — 71՝—2՜: 

Բ. 1. 72՜—4՝ [Դ՜սդզ վզէզոճ]վ՜հզ Նՠջ՞զ-

ձ՜ռճ Նՠջ՝ճխՠ՜ձ ՜ո՜ռՠ՜է զ Սճսջ՝ ը՜մձ — 

Բ՜ջլջ՜ռճսռՠտ աՏբջ Աոպճս՜թ... 

2. 74՝—7՝ Գզջտ ՜խ՜սդզռ աճջ ՜ջ՜ջՠ՜է բ 

ոճսջ՝ ի՜ջռձ Ս՜աժ՜ ՠս Մՠոջճ՝՜ — Ս՜ջժ՜ս՜՞ 

՜ոբ. Ասջիձՠ՜ Տբջ: Եյզոժճյճո. Տբջ, ՠդբ 

աղջդճսձո... 

74՝ (Ի էճսո՜ձռո) ՞ջմզռ «Վ՜ձ՜ժ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզ 

՜սջզձ՜ժՠ՜է բ»: 

3. 77՝—80՝ Կ՜ջ՞ յ՜պ՜ջ՜՞զ — Սխկ. Դ՜պ 

՜ջ՜ զձլ, Տբջ: Տճսջ Տբջ ոջ՝ճսդզսձ լՠշզձ զկճ... 

Ի էճսո՜ձռո «Ոոժե՝ՠջ՜ձ», «Ադ՜ձ՜ոզ», «Նՠջոեո», 

«Եվջՠկ», «Տբջ Մըզդ՜ջ չ՜ջ՟՜յՠպզ. Ախ րջիձՠ՜է», 

«Նճջզձ Խճսձժ ՜սջիձՠէճհ», «Նճջզձ Աշ ՟ջ՜ձ ՠժՠխՠռսճհ»: 

Գ. 1. Ծձճսձ՟տ — Նը. Գէ. մզտ: Գջտ. 81՜—93՝ 

(81՜ զ էճսո՜ձռո «Մՠթձ Մճսոեո ՞ջՠռ իջ՜կ՜ձ՜ս 

Աոպճսթճհ») պյ. 1985, C 8: 

2. Եէտ — Նը. Գէ. մզտ: Գջտ. 93՝—105՝ (93՝ 

«Եէտ. աո՜ հ՜շ՜ն ՞ջՠռ Մճսոեո ՠս ՜յ՜՚ 

աԾձճսձ՟ո»): 

3. Ղՠսպ՜ժ՜ձ — Նը. Գէ. մզտ: Գջտ. 105՝—14՜: 

4. Թզստ — Նը. Գէ. մզտ: Գջտ. 114՜—25՝: 

5. Բ րջբձտ — Նը. Գէ. մզտ: Գջտ. 125՝—34՝ 

(134՝ «Յՠպ ԼԲ ՜կզ Եէզռձ ՞ջՠռ՜ս Բ—Դ ՜սջՠձտ...»): 

6. Յՠոճս — Նը. Գէ. մզտ: Գջտ. 134՝—41՝ (134՝ 

զ ոպճջզձ էճսո՜ձռո «Յզոճսոզ ՝ՠջձճսձ Դ՜սզդ կ՜ջ-

՞՜ջբ ՞ջՠռ ա՞զջո ա՜հո»): 

7. Դ՜պ՜սճջտ — Նը. Գէ. մզտ: Գջտ. 141՝—8՜ 

(141՝ զ էճսո՜ձռո «Ս՜կճսբէ կ՜ջ՞՜ջբ ՠս Ն՜դ՜ձ 

կ՜ջ՞՜ջբ ՞ջՠռզձ Դ՜պ՜սճջտ»): 

8. Հշճսդ — Նը.  մզտ: Գջտ. 148՜—9՜: 

9. Թ՜՞. Ա — Յշն՝., Նը. Գէ. մզտ: Գջտ. 149՜—

58՝ (149՜ զ ոպճջզձ էճսո՜ձռո «Յՠոճս ճջ՟զ Աձ՜-

ձզ՜ կ՜ջ՞՜ջբզ ՞ջՠռ: Ս՜կճսՠէ ՠս Ն՜դ՜ձ ՞ջՠռզձ»): 

10. Թ՜՞. Բ — Գէ. մզտ: Գջտ. 158՝—66՜: (158՝ 

զ էճսո՜ձռո «Յՠոճս ճջ՟զ Աձ՜ձզ՜ ՠս Աա՜ջզ՜, ճջ՟զ 

Յճչոՠ՟ՠժ՜ տ՜ի՜ձ՜հ՜յՠպզ ... ՞ջՠռզձ»): 

11. Թ՜՞. Գ  — Գէ. մզտ: Գջտ. 166՜—75՝ (166՜ 

զ էճսո՜ձռո «Թ՜՞. Եջջճջ՟ Եջՠկզ՜ կ՜ջ՞՜ջբ 

՞ջՠռ»): 

12. Թ՜՞. Դ — Գէ. մզտ: Գջտ. 175՝—83՝ (175՝ զ 

էճսո՜ձռո «Թ՜՞. Չճջջճջ՟ Եջՠկզ՜ ՞ջՠռ»): 

13. Մձ՜ռ. Ա — Նը. Գէ. մզտ: Գջտ. 183՝—91՜ 

(183՝ զ էճսո՜ձռո «Գէճսը Աշ՜նզձ Մձ՜ռճջ՟՜ռ. Եաջ 

՞ջՠռ»); 

14. Մձ՜ռ. Բ — Գէ. մզտ: Գջտ. 191՜—200՝  

200՝ Գջմզռ «Տՠ՜շձ Ս՜ի՜ժ՜ ժ՜դճխզժճոզ աՄձ՜-

ռճջ՟ո հՠպճհ ՜կՠձ՜հձ կ՜ջ՞՜ջբզռ բ դ՜ջ՞կ՜ձՠ՜է: Ոջ 

ժ՜ջ՟՜ոռբ ա՜սջզձ՜ժո ա՜հո ՜խ՜սդո ՜ջ՜ոռբ զ չՠջ՜ 

ոջ՝ճհձ Ս՜՜ժ՜ ժ՜դճխզժճոզ կզձմ Ս՜՜ժ ոճսջ՝ ՜ոզձ, զոժ 

՜ձ՟զ ՠս ՜հոջ՚ պբջ»: 

15. Եաջ՜ո Ա — Գէ. մզտ: Գջտ. 200՝—5՜: 

16. Եաջ՜ո Բ — Գէ. մզտ: Գջտ. 205՜—11՜: 

17. Մ՜ժ՜՝. Ա — Նը., Գէ. մզտ: Գջտ. 211՜—

21՜ (211՜ զ էճսո՜ձռո «Ավջզժ՜ձճո» ՞ջՠռ ՠ՝ջ՜-

ՠռզ էՠաւ՜ս»): 

18. Մ՜ժ՜՝. Բ — Նը., Գէ. մզտ: Գջտ. 221—7՜ 

(221՜ զ ոպճջզձ էճսո՜ձռո «Ե՝ջ՜ՠռզ էՠաւ՜ս մբ ՜հո. 

հճսձ՜ջբձ բ»): 

19. Մ՜ժ՜՝. Գ — Նը., Գէ. մզտ: Գջտ. 227՜—30՝ 

(227՜ զ ոպճջզձ էճսո՜ձռո «Յճհձ էՠաւբ», 230՝ զ 

ոպճջզձ էճսո՜ձռո «աԴ Մ՜ժ՜՝՜ՠռզոձ ճմ ՞պզ, ՠս ճմ 

Յճչոՠյճոձ, ճջ բ Կ՜զ՜վ՜, ճջ ՞ջՠ՜է բ զ ՞զջո»): 

20. Տՠոզէ Եձճչտ՜ ՜ջ՟՜ջճ — 230՝—1՝: 

21. Կպ՜ժ ԲԺ—ձ ձ՜ի՜յՠպ՜ռձ (պՠո լՠշ. 

351, Ա 25) — ՜/231՝—2՝: ՝/232՝—3՜: ՞/233՜—

5՜: ՟/234՜—5՜: ՠ/235՜: ա/235՜՝: բ/235՝—6՝: 

գ/236՝—7՜: դ/237՜՝: ե/237՝—8՜: ե՜/238՜—9՜: 

ե՝/239՜՝: 231՝ Ախզսո՜ժ «Եջժզձտ, Ս՜ջ՟զճձ, Ռճս-

՝ՠձ ... Տ՜խ՜ս՜ջտ, Եխճսձժձ, Բՠձզ՜կզձ»: 

22. ՜. Պ՜պկճսդզսձ Աո՜ձՠդ՜ — 239՝—43՝: 

՝. Աջսիձճսդզսձ ըճոպճչ՜ձճսդՠ՜ձ Աո՜ձՠ-
դ՜ — 243՝: 

՞. Ահէ՜վճըճսդզսձ — 243՝—4՝: 

23. Տճչ՝զդ — Նը. մզտ: Գջտ. 244՝—7՜: 

24. Յճս՟զդ — Նը. մզտ: Գջտ. 247՜—51՜: 

25. Եոդՠջ — Նը. մզտ: Գջտ. 251՜—4՜ (251՜ զ 

էճսո՜ձռո «Տՠոզէ Մճսջ՟տՠճոզ Շ (500) ՜կ՜ս հ՜շ՜ն 

տ՜ձ աԾձճսձ՟ձ Քջզոպճոզ»): 

26. Եաջ[՜ո Գ] — Նը. մզտ: Գջտ. 254՜—60՝ 

(254՜ զ էճսո՜ձռո «ՇԾԸ (558) ՜կ՜ս ՜շ՜ն տ՜ձ 

աԾձճսձ՟ձ Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ»): 

27. Ոչոբբ — Գէ. մզտ: Մջ՞. 260՝—2՜: Մ՜ի՚ մզտ: 

28. Ակճչո — Գէ. մզտ: Մջ՞. 262՝—3՝: Մ՜ի՚ մզտ: 

29. Մզտզ՜ — Գէ. մզտ: Մջ՞. 263՝—4՝: Մ՜ի՚ 

մզտ: 

30. Յճչՠէ — Գէ. մզտ: Մջ՞. 264՝—5՝: Մ՜ի՚ մզտ: 



 

31. Ա՝՟զճս — Գէ. մզտ: Մջ՞. 265՝: Մ՜ի՚ մզտ: 

32. Յճչձ՜ձ — Գէ. մզտ: Մջ՞. 265՝—6՝: Մ՜ի՚ 

մզտ: 

33. Ակ՝՜ժճսկ — Գէ. մզտ: Մջ՞. 266՝—7՜: Մ՜ի՚ 

մզտ: 

34. Սճվճձզ՜ — Գէ. մզտ: Մջ՞. 267՜՝: Մ՜ի՚ 

մզտ: 

35. Աձ՞ՠՠ — Գէ. մզտ: Մջ՞. 267՝—8՜: Մ՜ի՚ 

մզտ: 

36. Զ՜տ՜ջզ՜ — Գէ. մզտ: Մջ՞. 268՜—70՜: 

Մ՜ի՚ մզտ: 

37. Մ՜խ՜տզ՜ — Գէ. մզտ: Մջ՞. 270՜՝: Մ՜ի՚ 

մզտ: 

38. Ս՜խկճոտ — Նը. մզտ: Գջտ. 270՝—85՜: 

39. Աշ՜ժտ — Նը., Գէ. մզտ: Գջտ. 285՜—91՜: 

40. Ժճխճչճխ — Նը., Գէ. մզտ: Գջտ. 291՜—3՜: 

41. Եջ՞ ՠջ՞ճռ — Նը. մզտ: Գջտ. 293՜—4՜: 

42. Իկ՜ոպճսդ. — Նը. մզտ: Գջտ. 293՜—4՜: 

43. Եո՜հզ — Նը., Գէ. մզտ: Մջ՞. 298՝—312՝: 

Տՠոզէ, Մ՜ի՚ մզտ: 

44. Եջՠկզ՜ — Նը., Գէ. մզտ: Մջ՞. 312՝—28՜  

319՝ Ի էճսո՜ձռո, ՞ջմզռ «Զ՜հո բնո դճխ ՠս աձՠջ-

տզձձ ժ՜ջ՟՜, հՠպ ը՜ազձ ՞ձ՜»: ԻԵ (20) «Աոժ՜խճձզ ՠս 

Գ՜ա՜հ ՠս Աժժ՜ջճչձզ // (ԻԷ 12) Ես ՜շ Սՠ՟ՠժզ՜ ՜ջտ՜ 

Յճս՟՜ ը՜սոՠռ՜ գոպ ՜կՠձ՜հձ ՝՜ձզռո...»: Ահո դշզմտզ 

կ՜ոզձ ի՜կ՜յ՜պ՜ոը՜ձ ՝՜շզ չջ՜ (Աոժ՜խճձ) ի՜պճսժ 

ձղ՜ձճչ էճսո՜ձռտճսկ թ՜ձճսռսճսկ բ: «Յ՜սջզձ՜ժբձ 

դճսխդտ բզձ ՜ձժՠ՜է ՠս հՠպճ ի՜ոզ զ չՠջ. ՜ձկՠխ՜՟զջ 

էՠջ»: 320՜ «՞ջ՜թ բ զ լ՜ըկբ»: 327՜ զ ոպճջզձ էճս-

ո՜ձռո «Մզձմՠս ՜ոպ բ կՠժձՠէ Յճի՜ձ Ոոժՠ՝[ՠջ՜ձձ] ՚  զ 

՝՜ե՜ժ ճոժզո». ԾԱ 7: 

45. Բ՜ջճստ — 328՜—9՝ (չջն. 329՝ «Գջՠռ՜ս զ 

Դ ՜սջզձ՜ժբ Եջճսո՜խեկ՜ռճ»): 

46. Ոխ՝ Եջՠկզ՜հ — 329՝—30՝ (ժզռ՚ 330՝—1՜ 

«Ախրդտ»): 

47. Եաՠժզեէ — Նը., Գէ. մզտ: Մջ՞. 331՜—46՜: 

48. Յճ՝ — Նը., Ի չՠջ՜հ ՞ջճռ՚ մզտ: Գջտ. 

346՜—53՝ (346՜ զ ոպճջզձ էճսո՜ձռո «Յճ՝, աճջ 

յ՜պկ՜՞ջՠռ Մճսոեո ՠս հՠպճ ոպզտ իջոձՠռ Ս՜-

խճկճձ»): 

49. Դ՜ձզՠէ — Նը., Գէ. մզտ: Մջ՞. 353՝—9՜: 

Մ՜ի՚ մզտ: 

50. 359՜՝ Մձ՜ռճջ՟տ զ Մձ՜ռճջ՟՜ռձ — Յՠպ 

կ՜իւ՜ձ Յճռոզ՜ ՝՜ջՠյ՜ղպզ... (իկկպ. Դ դ՜՞. ԻԳ 

30, Բ Մձ՜ռ. ԼԶ 1—23: 359՜ Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո 

«Մձ՜ռճջ՟տձ զ Մձ՜ռճջ՟՜ռձ աճջ հ՜հէ ՞զջո ՞պզ»): 

51. 359՝ Ի կՠժձճսդՠձբ Մձ՜ռճջ՟՜ռ (= Վ՜ոձ 

Ս՜խճկճձզ ՜յ՜ղը՜ջճսդՠ՜ձձ) — Վ՜ոձազ ՞ջՠռ 

Մճսոեո. Մզ ՜շձճսռճսո աճսոպջ ձճջ՜ ՟ոպՠջ տճ... 

52. 359՝—61՝ Ի Մձ՜ռճջ՟՜ռ ՞ջճռ (զ ոպճջզձ 

էճսո՜ձռո «Վ՜ոձ Եջՠկզ՜հ») աճջ ՞պզ զ ՞զջո Հճ-

շճկճռ — Ես ՠխՠս հճջե՜կ ՞ՠջՠռ՜ձ ճջ՟զտձ Իո-

ջ՜հեէզ... 

53. 361՝—3՜ [Մ՜ի կ՜ջ՞՜ջբզռ]: 361՝ Ա. Ոչ-

ոեե — Ոչոեե բջ Բՠխՠկճչդ՜...: 361՝ Բ. Ակճչո — Ա-

կճչո բջ զ Թՠժճս՜հ...: 361՝ Գ. Մզտզ՜հ Մզտզ՜ բջ զ 

Մճոճջճդ՜հ...: 361՝ Դ. Յճչՠէ — Յճչՠէ բջ հ՜ա՞բ 

Ռճս՝ՠձզ...: 361՝ Ե. Ա՝՟զճս — Ա՝՟զճս բջ հՠջժջբձ 

Սզստՠկ՜հ ...: 361՝ Զ. Յճչձ՜ձ — Յճչձ՜ձ բջ հՠջժջբձ 

Կ՜ջզ՜դ՜կճչո՜...: 361՝ Է. Ն՜սճսկ — Ն՜սճսկ բջ 

Եխժՠոՠ՜հ...: 361՝ Ը. Ակ՝՜ժճսկ — Ակ՝՜ժճսկ բջ զ 

ռՠխբ Շկ՜սճձզ...: 361՝—2՜ Թ. Սճվճձզ՜ — Սճվճ-

ձզ՜ բջ զ ռՠխբ Շկ՜սճձզ...: 362՜ Ժ. Աձկՠ — Աձ՞ՠՠ 

կ՜ջ՞՜ջբ բջ զ ռՠխբձ Ղՠս՜հ...: 362՜ ԺԱ. Զ՜տ՜ջզ՜ 

— Զ՜տ՜ջզ՜ բջ հ՜ա՞բձ Ղՠսՠ՜հ...: 362՜ ԺԲ. Մ՜-

խ՜տզ՜ — Մ՜խ՜տզ՜ո հՠպ ՟՜ջլզ զ ՞ՠջճսդՠձբ ...: 

362՜ ԺԳ. Եխզ՜ — Եխզ՜ Թՠո՝՜ռզ բջ...: 362՜ ԺԵ. 

Եխզոբ — Ս՜ բջ հԱ՝ՠխկ՜ճսխ՜հ...: 362՜ ԺԶ. Եո՜հզ 

— Ս՜ բջ ճջ՟զ Ակճչո՜հ...: 362՜՝ ԺԷ. Եջՠկզ՜հ — Ե-

ջՠկզ՜ կ՜ջ՞՜ջբ զջ հԱձ՜դճչդ՜հ...: 362՝ ԺԸ. Եաՠ-

ժզՠէ — Ս՜ բջ զ Կ՜ջզ՜դ՜ջզկ՜հ...: 362՝—3՜ ԺԹ. 

Դ՜ձզեէ — Դ՜ձզեէ բջ զ ռՠխբձ Յճս՟՜հ...: 363՜ Ի. Գ 

կ՜ձժճսձտձ — Եջՠտ կ՜ձգճսձտձ, ճջ ճմ ՜հջՠռ՜ձ զ 

իձճռզձ...: 363՜ ԻԱ. Մճչոեո — Հջՠղպ՜ժ Տՠ՜շձ 

ՠժձ ՜շ Մճսոեո...: 363՜ ԻԲ. Հՠխզ — Հՠխզ ճջ ՠս Սՠ-

էճսկ...: 363՜ ԻԳ. Յճչ՜ո — Յճչ՜ո բջ զ Ս՜կ՜ջզ-

ձ՜հ...: 363՜ ԻԴ Զ՜տ՜ջզ՜հ ճջ՟զ Բ՜ջՠտ՜հ — Զ՜-

տ՜ջզ՜ ճջ՟զ Բ՜ջՠտ՜հ, աճջ ոյ՜ձ Յճչ՜ո...: 363՜ 

ԻԵ. Զ՜տ՜ջզ՜ ի՜հջձ Յճչի՜ձձճս — Զ՜տ՜ջզ՜ 

ի՜հջձ Յճչ՜ձձճս ճջ՟զ բջ Ա՟՟ճչ՜...: 

54. Սզջ՜տ — Նը., Գէ. մզտ: Բ՜ձտ 363՜—9՝: 

Ի էճսո՜ձռո ա՜ձ՜ա՜ձ ՝ձճհդզ ձղճսկձՠջ, ճջճձռ 

դսճսկ կզ ղ՜ջտ ՝՜շՠջզ ՝՜ռ՜պջճսդզսձձՠջ. 26՝ «Ոջդզս, 

՜հոզձտձ՚ ճսխխճջ՟ՠ՜ ժ՜կ հճպձ ժ՜ռբտ», 27՜ 

«Պշ՜սոըճսկբ. էոՠռբտ ժ՜կ ճսխՠխ հ՜շ՜նզժ՜հ՟ ի՜հՠոռճստ 

ժ՜կ չՠջ ի՜կ՝՜ջլՠտ ալՠշո», 27՝ «Ասոՠ՜սդՠ՜սո. ՜ոբ 

Աոպճս՜թ ժ՜կ գձ՟ կՠա, գձ՟ իճխՠխՠձտո զ ը՜սոզէ բ 

Աոպճս՜թ», 28՝ «Աս՜էճռ. ՜ձիձ՜ա՜ձ՟ ժ՜կ վ՜ըմճխ»: 

— 369՝ [Ցճսռ՜ժ ժ՜ձճձ՜ժ՜ձ ՠս յ՜ջ՜ժ՜-

ձճձ ՞ջճռ]. Ա. Գզջտ աճջ ճսձզձ իջՠ՜հտձ զ թ՜թճսժ 
՜հոճտզժ ՠձ  — Ա՟՜կ՜, Էձճչտ՜... Յճչ՟՜զ ՠս 

Թ՜սկ՜զ: Բ. Սջ՝ճհձ Կխՠկ՜, ՠդբ ճ՛ջ ՞զջտ գձ՟ճսձՠէզ 

բ — Գճջթտձ ՠս Կ՜ձճձտ ՜շ՜տՠէճռձ... զ Վզկզ տ՜խ՜-

տզ, ճջ ՠժՠխՠռզ ՜սջիձՠռ՜տ: Գ. Սջ՝ճհձ Ես՜՞ջՠ՜ 

ժ՜ջ՞՜՟ջճսդզսձ Աոպճսթ՜ղճսձմ պ՜շզո — 

Աջ՜ջ՜թտձ՚ Ե, Յՠոճսձ՚ Գ ... Աշ՜տՠ՜էտձ՚ ԺԵ, Կ՜դճս-

խզժբտձ՚ բ: Դ. Աոպճս՜թ՜ղճսձմ. ոջ՝ճհձ Կզսջխզ Ե-

ջճսո՜խՠկզ ի՜հջ՜յՠպզ ժ՜ջ՞՜՟ջճսդզսձ — Աէզվ, 

Ա Ծձճսձ՟տձ, Բՠդ. Բ Եէտձ ... Է Կ՜դճխզժբտձ: ԺԴ 

Թճսխդձ [Պ՜ս]խճոզ (պյ. Է. Յ՜ջճսդզսձՠ՜ձ, «Մըզ-

դ՜ջ Ահջզչ՜ձՠռզ», բն 222): 



 

Դ. 370՜—507՝ [Փզէճձզ Ե՝ջ՜հՠռսճհ Մ՜պՠ-

ձ՜՞ջճսդզսձտ] 

Տՠո լՠշ. 2057, 1՜—309՜. 1. ՜./370՜—5՜: 

՝/375՜—88՜ (կզնզռ ՠջժճս դՠջդ յ՜պշճս՜թ. 381՝ «ՠս 

ճմ զձտձզձ էզձզ ժ՜ջ՜սպ ՠէտ կզղպ պ՜հ ձջ///(382՜) լ՜հձզ 

կզձմ ազ զ ՟ճսջո ՞՜է ճխնճհձ պ՜է ա՜հո՜սջզձ՜ժ...»): 

2/մզտ: 3/388՜—97՝: 4. ՜/477՜—9՝: ՝/469՝—81՜: 

5/481՜—4՝: 6/484՝—7՝: 7/487՝—94՝: 8/494՝—7՜: 

9/497՜—501՜: 10/501՜—7՜: 11/507՜՝: 12/401՝—12՝: 

13/397՝—401՝: 14. ՜/412՝—20՝: ՝/420՝—31՜: 

՞/431՜—40՜: ՟/440՝—66՜: 

Մզ՜սճջձՠջձ ճսՠձ ը՜շգ ՟՜ո՜սճջճսդզսձ: 

Ե. 508՜—76՜ [Մ՜պՠձ՜՞ջճսդզսձտ Դզճձզոզ-

ճոզ Աջզոյ՜՞ՠռսճհ. դջ՞կ. Սպՠվ՜ձճո Սզսձՠռզ ՠս 
Դ՜սզդ] 

Տՠո լՠշ. 49, 2՜—337՝. Ց՜ձժ/մզտ: Ա/508՜—21՝: 

Բ/521՝—39՝: Գ/539՝—68՝: Դ/568՝—70՜: Ե/570՜—6՜ 

(մզտ՚ ԺԲ): Յզղ. դջ՞կ. /576՜: 

Զ. 576՜—723՝ [Գջզ՞ճջզ Նզսո՜ռսճհ Մ՜պՠ-

ձ՜՞ջճսդզսձտ] 
1. 576՜—602՜ Գջզ՞ճջզ ՠյզոժճյճոզ Նզս-

ո՜ռսճհ. Յ՜խ՜՞ո ՝ձճսդՠ՜ձ կ՜ջ՟ճհ 

Տՠո լՠշ. 470, 2՜—115՜. Ց՜ձժ/մզտ: ՜—

ը՝/576՜—602՜: Յզղ. դջ՞կ. /602՜: 

2. 602՜—22՜ Գջզ՞ճջզ ՠյզոժճյճոզ ՠխ-

՝՜սջձ Բ՜ջոխզ. Տՠոճսդզսձ կ՜ջ՟ճհձ ժ՜ակճսդՠ՜ձ 

Տՠո լՠշ. 470, 116՝—213՜. Ց՜ձժ/մզտ: ՜—է՝/ 

602՜—22՜: 

3. 622՜—35՝ Գջզ՞ճջ Նզսո՜ռճ. Յճջ՟ճջճսկձ զ 

կ՜ձժ՜ձռ զ ժճսոճսդզսձ 

Տՠո լՠշ. 470, 216՜—87՜. ՜—զ՝/622՜—35՝: 

4. 635՝—55՜ Տՠ՜շձ Գջզ՞ճջզ Նզսո՜ռճ. Ժճ-

խճչճխզ կՠժձճսդզսձ 

Տՠո լՠշ. 436, 42՜—68՜. ՜—գ/635՝—55՜: 

5. 655՜—96՜ Գջզ՞ճջզ ՠյզոժճյճոզ Նզսո՜-

ռճ. Եջ՞ ՠջ՞ճռձ կՠժձճսդզսձ 

Տՠո լՠշ. 436, 70՜—122՜. ՜—ե՟/ 655՜—96՜: 

Թճսխդգ պյ. Вардазарян О. С., Филон 
Александрийский в восприятии армянского 
средневковья, Е., 2006, стр. 189—210, в: 

6. 696՜—723՝ Գջզ՞ճջզ ՠյզոժճյճոզ 

Նզսո՜ռճ. Թ ՠջ՜ձճսդզսձտձ 

Տՠո լՠշ. 436, 7՜—41՝. ՜—ե՟/696՜—723՝: 

Է. 723՝—4՝ Եջ՜ձՠէճհձ Սՠբՠջզ՜ձճոզ Եկՠոճս 

ՠյզոժճյճոզ. Խճոտ հ՜խ՜՞ո ի՜հջ՜ժ՜ձ թձձ՟ՠ՜ձ 
՜ո՜ռՠ՜է հԵջճսո՜խեկ տ՜խ՜տզ — Ի կեն տջզոպճ-

ո՜ոզջ՜ռ աՔջզոպճոբ ըճոպ՜ռ՜ ծ՜շՠէ... 

Ը. 724՝—879՜ [Գջզ՞ճջզ Աոպճս՜թ՜՝՜ձզ 

Ն՜ազ՜ձա՜ռսճհ. Մ՜պՠձ՜՞ջճսդզսձտ] 
1. 724՝—63՜ Գջզ՞ճջզ Աոպճս՜թ՜՝՜ձզ Աձ-

լզ՜ձլճս ՠյզոժճյճոզ. Խճոտ զ Ծձճսձ՟ձ Քջզո-
պճոզ 

Տՠո լՠշ. 946, 1՜—305՝. ՜/724՝—7՜: 
՝/727՜—9՝: ՞/729՝—37՜: ՟/737՜՝: ՠ/737՝—41՜: 
ա/741՜—2՝: բ/742՝—4՝: գ/744՝—8՝: դ/748՝—52՜: 
ե/752՜—8՜: ե՜/758՜—60՝: ե՝/760՝—3՜: 

2. 763՜—803՝ Գջզ՞ճջզ ՠյզոժճյճոզ Պ՜-

պ՜ոը՜ձզ հ՜խ՜՞ո զ լՠշձ՜՟ջճսդզսձ ՜ձի՜ս՜-
ձճսդՠ՜ձ ՠս իջ՜ե՜ջՠէճ (=Յ՜խդՠռ՜հ) 

՜. 763՜—73՝ Ա. Գջզ՞ճջզ ՠյզոժճյճոզ Պ՜-

պ՜ոը՜ձզ հ՜խ՜՞ո զ լՠշձ՜՟ջճսդզսձ ՜ձի՜ս՜-
ձճսդՠ՜ձ ՠս իջ՜ե՜ջՠէճհ — Յ՜խդՠռ՜ ՠս այ՜ջ-

պճսդզսձ ըճոպճչ՜ձզկ... 

՝. 773՝—4՜ Բ. Գջզ՞ճջզ Պ՜պ՜ոը՜ձզտ հ՜-

խ՜՞ո զ լՠշձ՜՟ջճսդՠձբձ իջ՜ե՜ջՠէճ: Նճջզձ հզձտձ 
ՠս զ ի՜հջձ ՠս զ եճխճչճսջ՟ձ յ՜պ՜ոը՜ձզ հՠպ 
լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ զսջճհ ՠջզռճսդզսձ — Զ՝ՠջ՜ձ զկ 

՝՜ռզ ՠս լ՞ՠռզ աՀճ՞զձ... 

՞. 774՜—5՜ Գ. Յզձտձ ՠս զ ի՜հջձ ՠս զ եճխճ-

չճսջ՟ձ յ՜պ՜ոը՜ձզ հՠպ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձձ 
զսջճհ ՠջզռճսդզսձ: Նճջզձ. Ահէ յ՜պ՜ոը՜ձզ հճջ-
ե՜կ ՠյզոժճյճո լՠշձ՜՟ջՠռՠ՜է — Դ՜ջլՠ՜է զ չՠ-

ջ՜ զկ րթճսկձ ՠս Հճ՞զ... 

՟. 775՜—80՜ Դ. Ահէ յ՜պ՜ոը՜ձզ ձճջզձ 

հճջե՜կ ՠյզոժճյճո լՠշձ՜՟ջՠռ՜ս: Նճջզձ Ադ՜-
ձ՜ոզճո ՠյզոժճյճո Ախՠտո՜ձ՟ջ՜ռզ — ԶԱդ՜-
ձ՜ոզճո ՞ճչՠէճչո ա՜շ՜տզձճսդզսձ ՞ճչՠռզռ... 

ՠ. 780՝—3՝ [Ե.] Նճջզձ զ Կՠո՜ջզճո հՠխ՝՜հջձ 

զսջ — Կ՜ջթետ ազո դՠջՠսո ոզջՠէզտ ՠս ՠխ՝՜ջտ ... 

(պյ. Կ. Մճսջ՜՟ՠ՜ձ, «Գջզ՞ճջ Ն՜ազ՜ձա՜ռզձ ի՜հ 

կ՜պՠձ՜՞ջճսդՠ՜ձ կՠն», Եջՠս՜ձ, 1983, բն 221, B) 

ա. 783՝—6՝ Զ. Նճջզձ. Ի տճհջձ — Զտճհջձ ՞ճչՠ-

էճչ գձ՟ գձպ՜ձզո ոտ՜ձմ՜ձ՜կտ... 

բ. 786՝—92՝ Է. Նճջզձ. Ի ի՜հջձ զսջ կՠջլ ՠխՠ-

էճ Բ՜ջոխզ — Ահջ՟ Աոպճսթճհ ՠս ի՜ս՜պ՜ջզկ թ՜-

շ՜... 

գ. 792՝—803՝ Ը. Նճջզձ. Ի Բ՜ոզէզճո Կՠո՜-

ջ՜ռզ — Հ՜ձ՟ՠջլՠ՜է բջ ճսջՠկձ ՝՜աճսկ յ՜պծ՜շո 

... զձմ ՜ջ՟եճտ պ՜ռճստ ՞ճչճսդՠ՜ձռ ՝՜ձզռ ՜ջե՜-

ձ՜սճջ (պյ. «Կճչժ՜ո ՠս Բզսա՜ձ՟զ՜», յջ. 2, 

Եջՠս՜ձ, 1980, բն 161, A): 

3. 803՝—44՜ [Գջզ՞ճջզ Աոպճս՜թ՜՝՜ձզ 

Ն՜ազ՜ձա՜ռսճհ Աշ ճջո ծ՜շտ] 

Տՠո լՠշ. 61, 3՜—205՝. Ց՜ձժ/մզտ. ՜/803՝—5՜: 

՝/805՜—6՝: ՞/806՝—10՜: ՟/810՜—3՜: ՠ/813՜—6՝: 

ա/816՝—21՜: բ/821՜—6՜: գ/826՜—8՜: դ/828՜—30՜: 

ե/830՜—1՜: ե՜/831՜—2՝: ե՝/832՝—6՝: ե՞/836՝—9՝: 

ե՟/839՝—41՝: եՠ/841՝—4՜: 



 

4. 844՜—79՜ Գջզ՞ճջզ Աոպճս՜թ՜՝՜ձզ 

Աազ՜աճս ՠյզոժճյճոզ. Աշ ձ՜ս՜ջժճսդզսձձ 

Տՠո լՠշ. 823, 1՜—171՜. ՜/844՜—5՝: ՝/845՝—

7՜: ՞/847՜—9՜: ՟/849՜—50՜: ՠ/850՜—1՜: ա/851՜—

4՜: բ/854՜—6՝: գ/856՝—69՝: դ/869՝—74՝: ե/874՝—7՝: 

(պյ. Կ. Մճսջ՜՟ՠ՜ձ, «Գջզ՞ճջ Ն՜ազ՜ձա՜ռզձ», բն 197, 

B): ե՜/877՝—9՜: (պյ. ՜ձ՟, բն 212, B): 

դ. 879՜—1011՜ [Բ՜ջոխզ Կՠո՜ջ՜ռսճհ. Մ՜-

պՠձ՜՞ջճսդզսձտ] 
1. 879՜—936՜ Եջ՜ձՠէսճհձ Բ՜ջոխզ ՠյզոժճ-

յճոզ Կ՜յ՜՟ճժ՜ռճ. աՊ՜իճռ 

Տՠո լՠշ. 882, 1՜—270՜. ՜/879՜—81՜: 

՝/881՝—2՝: ՞/882՝—5՜: ՟/885՜—7՜: ՠ/887՜—8՝: 

ա/888՝—90՝: բ/890՝—3՝: գ/893՝—5՜: դ/895՜—7՜: 

ե/897՜—8՝, 900՜: ե՜/900՜—2՜: ե՝/902՜՝, 899՜: 

ե՞/899՜—900՜, 906՜՝: ե՟/906՝, 900՜—1՝, 903՜—4՜: 

եՠ/904՜—5՝: եա/905՝—7՜՝: եբ/907՝—8՜: եգ/908՝—

11՝: եդ/911՝—3՝: զ/913՝—6՜: զ՜/916՜—7՝: զ՝/917՝: 

զ՞/917՝—9՜: զ՟/919՜—20՜: զՠ/ 920՜՝: զա/920՝—3՜: 

զբ/923՜—6՜: զգ/մզտ: զդ (ձղճս՜թ՚ ԻԸ) /926՜—8՜: 

է/928՜—3՝: է՜/930՝—3՜: է՝/933՜—6՜: է՞/մզտ: 

2. 936՜—76՜ Սջ՝ճհձ Բ՜ջոխզ ՠյզոժճյճոզ 

Կՠո՜ջճս Կ՜յ՜՟ճժ՜ռճ. Ճ՞ձճխ՜ժ՜ձ՜ռձ ժջր-
ձ՜սճջ (= Գզջտ Հ՜ջռճխ՜ռ) 

Տՠո լՠշ. 436, 912՜—71՜. 1. ՜/936՜—7՜: 

՝/937՜—8՝: Ց՜ձժ/մզտ: 2/938՝—75՝: 3/975՝—6՜: 

4/976՜: 

3. 976՜—1011՜ Եջ՜ձՠէճհձ Բ՜ջոխզ ՠյզոժճ-

յճո՜յՠպզ Կՠո՜ջճս Կ՜յ՜՟ճժ՜ռճհ Յ՜խ՜՞ո Զ-
րջՠ՜հ ՜սճսջռ, աճջ ՜ո՜ռ զ Զ՜պժզ պոձզձ 

Տՠո լՠշ. 620, 213՜—47՝. Նը՞./մզտ. ՜/976՜—9՝ 

(976՜ զ ոպճջզձ էճսո՜ձռո «Բ՜ջոՠխ Զ-րջՠ՜հ ՞զջգո Բ(2) 

դ՜ջքկ՜ձմ՜ռ զ հ՜սջզձ՜թ, չ՜ոձ ճջճհ ճսջճհձ ՠձ»): 

՝/979՝—83՜: ՞/983՜—7՜: ՟/987՜—90՜: ՠ/990՜—4՜: 

ա/994՜—9՝: բ/999՝—1002՝: գ/1002՝—7՜: դ/1007՜—

11՜:  

Ժ. 1011՜—48՝ [Վ՜ջտ ՠս Մ՜պՠձ՜՞ջճսդզսձտ 

Ես՜՞ջՠ՜հ] 

Տՠո լՠշ. 1666, 1՜—250՜. 1/1011՜—2՜: 

2/1012՜: 3/1013՝—5՜: 4. ՜/1015՜՝ (մզտ՚ «Ք՜ձազ հ՜-

շ՜ն՜՞ճհձ...»): ՝/1015՝—7՜: ՞/1017՜: ՟/1017՝—8՝: 

ՠ/1018՜՝ (Ա—ՃԲ): 5/մզտ: 6/1018՝—23՜: 7/1023՜—4՝: 

8/1024՝—5՝: 9/1025՝—7՜: 10/1027՜՝: 11—14/մզտ: 15. 

՜/1027՝: ՝/1027՝—9՝: ՞/1029՝—31՜: ՟/1031՜—3՜: 

ՠ/1033՜—5՜: ա/1035՜—6՝: բ/1036՝—8՜: գ/1038՜—9՝: 

դ/1039՝—41՜: 16. ՜/1041՜—2՜: ՝/1042՜—3՝: 

՞/1043՝—4՝: ՟/1044՝—5՝: ՠ/1045՝—6՝: ա/1046՝—7՝: 

բ/1047՝—8՝: 

1—15—զ ի՜կ՜ջ՜ժ՜էճսկգ պ՜ջ՝ՠջ, ճջզ կ՜ոզձ 

թ՜ձճսռսճսկ բ. 1012՜ (զ ոպճջզձ էճսո՜ձռո) «Ահէՠս՜հէ էզ-

ձզ ղ՜ջ. ծ՜շզռո ժ՜ջ՞ՠէճռ գոպ յ՜պղ՜ծզ զջզտ պՠ-

ոՠ՜է»: 16—զ ըճջ՜՞ջզձ ժզռ էճսո՜ձռտճսկ 1041՜ 

«Ես՜՞ջ. Վ՜ջ՟՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզ դ՜րքմ՜ձՠ՜էո»: 

ԺԱ. 1048՝—53՜ Ես՜՞ջՠ՜ Բ՜ձ ըջ՜պճս 

Տՠո լՠշ. 1735, 299՜—322՝. 1—5 է /1048՝—

53՜: 

ԺԲ. 1053՝—67՝ Աշ՜նզձ Ս՜իկ՜ձտ զկ՜ոպ՜-

ոզջճսդՠ՜ձ Դ՜վդզ Աձհ՜խդ վզէզոճվ՜հզ ՜ո՜-

ռՠ՜է 

Տՠո լՠշ. 464, 95՜—149՝. Նը՞./1053՝: 

՜/1053՝—4՝: ՝/1054՝—5՝: ՞/1055՝—6՜: ՟/1056՜—7՝: 

ՠ/1057՝—8՝: ա/1058՝: բ/1058՝—9՜: գ/1059՜՝: 

դ/1059՝—60՜: ե/1060՜—1՜: ե՜/1061՜՝: ե՝/1061՝—

2՝: ե՞/1062՝—3՜: ե՟/1063՜: եՠ/1063՜՝: եա/1063՝—

4՜: եբ/1063՜—5՜: եգ/1065՜՝: եդ/1065՝—6՝: զ/1066՝—

7՜: զ՜/1067՜՝: 

ԺԳ. 1067՝ Ըձ՟ ՜հոճոզժ ՠս ՜շ՜նզժ՜ Բ՜ձտ 

զկ՜ոպ՜ոզջճսդ՜ձ Դ՜վդզ Մՠթզ ՠս Աձհ՜խդ վզէզ-

ոճվ՜հզ Ըձ՟՟բկ ՜շ՜ջժճսդՠ՜ձռձ Պզիշճձզ զ-
կ՜ոպ՜ժզ 

Տՠո լՠշ. 464, 149՝—50՜:  

ԺԴ. 1068՜—121՝ [Ա]կՠէ՜սը՜սոզ զկ՜ոպ՜-

ոզջզ ՠս իշՠպճջզ Ադՠձ՜ռճ ՠյզոժճյճոզ Լճսթ-
կճսձտ Պջճժխզ Դզ՜՟ճըճոզ ՜ձչ՜ձՠռՠէճ Աո-
պճս՜թ՜՝՜ձճսդՠ՜ձռ — Զ՜կՠձ՜հձ ՜ա՞ ՠս աՠխ՜-

ձ՜ժ յ՜ջպ՜յ՜ձ ՠկտ ծ՜ձ՜մՠէ... // (1069՜) [Բ՜ձ.] 

Պջճժխբ Դզ՜՟օըրոզ յխ՜պճձ՜ժ՜ձ զկ՜ոպ՜ոզջզ 

Շ[՜]խժ՜յտ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ՜ժ՜ձտ ի՜պճջո ՄԺԵ: 

Մՠժձճսդ. Շ՜խժ՜յտ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձճսդՠ՜ձ հ՜հձ 

ո՜ժո ժճմբ, չ՜ոձազ ՝ճէճջ ՞զջտ ՜կՠձ՜հձ զկ՜ոպ՜-

ոզջ՜ռ զ մճջզռ ձզսդճռ ոժոՠէ ... Ա. Ակՠձ՜հձ ՝՜ակճս-

դզսձ հ՜ջ՜ժռզ ճսջՠկձ կզճհձ...: ՄԺԱ. Ակՠձ՜հձ կ՜ո-

ձ՜ժ՜ձ ՜ձժձ զ չ՜հջ զնՠ՜է ՜շ ՠխՠէճս-

դզսձ...՜ձկպճսդզսձ կճշ՜ռճհռ աԱոպճս՜թ ՠս աՀ՜հջ 

զսջ: 

— 1121՝ [Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ դ՜ջ՞կ՜ձմզ 

՞ջտճհո] — Թ՜ջքկ՜ձՠռ՜ս ՞զջտո, ճջ բ Շ՜խժ՜յ ՠս 

՞էճսը ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձճսդՠ՜ձ Պջճժխՠ Դզճ՟ճըճոզ 

յխ՜պճձ՜ժ՜ձ զկ՜ոպ՜ոզջզ լՠշ՜կ՝` Սզկՠճձզ ՜ձ-

յզպ՜ձ տ՜ի՜ձ՜ ժջօձ՜սճջզ զ չջ՜ռ էՠաճսբ զ ի՜հ 

էՠաճսո, աՠջժզջո Հ՜հճռ զ չ՜ձո չջ՜ռ, ճջ ժճմզ 

Պխձլ՜ի՜ձտ հ՜սզպՠձզռ դճս՜ժ՜ձզձ ՑՉԾԶ (1248. 

պՠո Ն. Աժզձՠ՜ձ, «Սզկբճձ Պխձլ՜ի՜ձՠռզ...», Վզ-

ՠձձ՜, 1951, բն 23): Ախ՜մՠկ ալՠա, ճՙչ ՠխ՝՜ջտ, ազ 

հճհե ՜ղը՜պճսդՠ՜կ՝ դ՜ջքկ՜ձՠռզ. ձ՜ը ազ ճմ բզ 

՜ջե՜ձզ ՜հոյզոզ ոյ՜ո՜սճջճսդՠ՜ձ ո՜ժո ղ՜-

խ՜ըՠ՜է ՞ճէ կՠխօտ, Բ (2) ՟., ազ հճհե թՠջ՜ռՠ՜է բզ 

ՠս պժ՜ջ՜ռՠ՜է հ՜մ՜ռ ՠս զ կպ՜ռ ՠս զ արջճսդՠձբ, ազ 

աԿ (60) ՜կՠձզստ բզ: Ահէ, ազ ճմ բջ ո՜ դ՜ջքկ՜ձՠ՜է 

կՠջո էՠաճս: Ես ՜ոՠկ ՜հջ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձճսդՠ՜ձ 

՜շ՜նզձ Մուոեո ճսոՠ՜է ա՟յջճսդզսձ ՠս զ ոճջ՜ ՝՜-

ձզռձ ժ՜ջ՞ՠռ ազսջձ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձճսդզսձ ՠս Դզճ-



 

ձեոզճո Աջզճյ՜՞՜ռզձ  ՠս Եշճդՠճո ազսջՠ՜ձռ 

՞ջՠ՜ձտձ ՝ճչ՜ձ՟՜ժ զ ոկ՜ձբ ՞ջՠռզձ: Նճհձյբո ՠս 

Գջզ՞ճջ Աոպճս՜թ՜՝՜ձ ազսջձ Աոպճս՜թ՜՝՜ձճս-

դզսձ զ ոկ՜ձբ ը՜սոՠ՜է բ, ՠս ՝ճէճջճչզկ՝ ձճջտո 

ա՜կՠձ՜հձ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձճսդզսձո զսջՠ՜ձռ զ ոկզձ 

ճէճջկ՜ձռ ՝՜ձզռո ՝ըՠռզձ: Ս՜ բ իզկձ ՠս ՜ջկ՜պ ՠս 

կ՜հջ ՜կՠձ՜հձզ: Ի ոկ՜ձբ ՜շզձ ձճտ՜ ՝ճչ՜ձ՟՜ժ: 

Իոժ ՜հձտ վճտջ ի՜պճջտ ՠէճչ, ՠս ՠո հ՜հձ ո՜ժո 

դ՜ջքկ՜ձՠռզ, ազ կզ յ՜ժ՜ո ՠխզռզ ո՜ հ՜ա՞բո կՠջ-

կե: Աջ՟, ՜խ՜մՠկտ, ճջտ ժ՜ջ՟՜հտ ժ՜կ օջզձ՜ժ ՜շ-

ձճհտ հզղՠոնզտ հ՜խօդո ՠս ազկ վճտջ ՝՜ձտո ՞ջՠռետ 

աժձզ ՠս կզ զձմ դճխճսռճստ զ ոկզձ (պՠո, իկկպ. լՠշ. 

874, 116՜): 

ԺԵ. 1124՝—4՜ [Դզճձզոզճոզ Թջ՜ժ՜ռսճհ. 

Աջճսՠոպ տՠջ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ] 

Տՠո լՠշ. 267, 229՜—42՝. ՜/1121՝: ՝/1121՝—

2՜: ՞/1122՜: ՟/1122՜: ՠ/1122՜: ա/1122՜: բ/1122՜: 

գ/1122՜՝: դ/1122՝: ե/1122՝: ե՜/1122՝: ե՝/1122՝: 

ե՞/1122՝—3՜: ե՟/1123՜: եՠ/1123՜՝: եա/1123՝: 

եբ/1123՝: եգ/1123՝: եդ/1123՝: զ/1123՝: զ՜/1123՝—4՜: 

զ՝/1124՜: զ՞/1124՜: զ՟/1124՜: 

ԺԶ. 1124՜—5՝ Հՠջկՠոզ Իկ՜ոպ՜ոզջզ ՜ո՜-

ռՠ՜է. [Աշ Աոժխՠյզճո Ս՜իկ՜ձտ] — Աոպճս՜թ՚ զ-

կ՜ձ՜էզ ՜ղը՜ջի... 

Տյ. «Բ՜ձ՝ՠջ կ՜պՠձ՜՟՜ջ՜ձզ», 1956, N 3, բն 

298, i: 

ԺԷ. 1125՝—9՜ Նՠջ՜թճսդզսձ Պճջվզսջզ 

[Սպճջճ՞ճսդՠ՜ձռձ Աջզոպճպՠէզ] 

Տՠո լՠշ. 718, 138՜—70՝. Նը./1125՝: 
՜/1125՝—6՜: ՝/1126՜՝: ՞/1126՝—7՝: ՟/1127՝: 

ՠ/1127՝: ա/1127՝: բ/1127՝: գ/1128՜: դ/1128՜: 

ե/1128՜: ե՜/1128՜: ե՝/1128՜: ե՞/1128՜: ե՟/1128՝: 

եՠ/1128՝: եա/1128՝: եբ/1128՝: եգ/1128՝: եդ/1128՝: 

զ/1128՝: զ՜/1128՝: զ՝/1128՝: զ՞/1128՝: զ՞/1128՝: 

զ՞/1128՝: զ՟/1128՝—9՜: զՠ/1129՜: զա/1129՜: 

«Նը.» ձղճս՜թ «՜», ճջզ յ՜պծ՜շճչ ի՜կ՜ջ՜ժ՜-

էճսկգ ը՜ըպճս՜թ: 

ԺԸ. 1129՜—46՜ Դ՜սդզ վզէզոճվ՜զ. Վՠջ-

էճսթճսդզսձ ձՠջ՜թճսդՠ՜ձռձ Պճջվզսջզ  

Տՠո լՠշ. 1688, 1՜—151՜. ՜/1129՜՝: ՝/1129՝—

30՜: ՞/1130՜՝: ՟/1130՝—1՜: ՠ/1131՜՝: ա/1131՝—2՝: 

բ/1132՝: գ/1132՝—3՜: դ/1133՜՝: ե/1133՜՝: 

ե՜/1133՝—4՜: ե՝/1134՜՝: ե՞/1134՝—5՜: ե՟/1135՜՝: 

եՠ/1135՝—6՜: եա/1136՜՝: եբ/1136՝—7՜: եգ/1137՜՝: 

եդ/1137՝—8՝: զ/1138՝—9՜: զ՜/1139՜՝: զ՝/1139՝—

40՜: զ՞/1140՜՝: զ՟/1140՝—1՜: զՠ/1141՜—2՜: 

զա/1142՜՝: զբ/1142՝—3՜: զգ/1143՜՝: զդ/1143՝—4՝: 

է/1144՝—5՜ (՝՜ե՜ձճս՜թ ՠջժճս կ՜ոոզ, ՠջժջճջ՟ կ՜ոգ 

ձղճս՜թ՚ «ԼԱ», ճջզ իՠպՠս՜ձտճչ ի՜կ՜ջ՜ժ՜էճսկգ 

ը՜ըպճս՜թ ՠս ձղճս՜թ կզձմՠս «ԼԶ» (=ԼԵ)): է՜/1145՜: 

է՝/1145՜՝: է՞/1145՝: է՟/1145՝: էՠ/1145՝: էա/1145՝: 

էբ/1145՝: էգ/1145՝—6՜: էդ/1146՜: ը/1146՜: 

— էա—ը ոժզա՝գ. «Զ՜ձ՜ա՜ձճսդզսձ....» վը. 
«Հ՜ո՜ջ՜ժճսդզսձ...»: 

ԺԹ. 1146՜—68՝ Սպճջճ՞ճսդզսձ Աջզոպճպՠ-

էզ. Կ՜պ՜խրջզ՜ո [դ՜ջքկ՜ձՠ՜է ՠս կՠժձՠ՜է զ 

Դ՜սդբ Նՠջ՞զձ՜ռճ] 

Տՠո լՠշ. 1687, 106՝—245՝. Նը./1146՜—7՜: 

՜/1147՜—51՜: ՝/1151՜—5՜: ՞/1155՜—8՝: ՟/1158՝—

63՜: ՠ/1163՜՝: ա/1163՝—6՝: բ/1166՝—7՜: գ/1167՜՝: 

դ/1167՝—8՜: ե/1168՜՝: 

Ի. 1168՝—84՝ Սժզա՝ձ ՠս ձ՜ը՜՟ջճսդզսձ 

՞ջճռձ, ճջ ՜ոզ գոպ հճսձ՜ռ Պՠջզ՜ջկՠձզ՜ո ՠս 
ի՜հՠջբձ. Յ՜խ՜՞ո կՠժձճսդՠ՜ձ ՜ջ՜ջՠ՜է զ կՠթզ 
զկ՜ոպձճհձ Աջզոպճպՠէբ, դ՜ջքկ՜ձՠ՜է ՠս կՠժ-

ձՠ՜է զ Դ՜սդե Նՠջ՞զձ՜ռճ 

Տՠո լՠշ. 926, 201՝—7՜. Նը./1168՝—9՝: 

՜/1169՝—70՝: ՝/1170՝—1՜: ՞/1171՜—84՝: (չջն, « ... 

Ք՜ձազ ՜կՠձ՜հձ ճսջետ ոճչճջՠռ զկ՜ոպ՜ոեջո հ՜խ՜՞ո 

յզպ՜ձռճսզձ ՞զպճսդզսձ ոՠջկ՜ձՠէ զսջճռ էոճխ՜ռ»): 

ԻԱ. 1184՝—5՝ Աջզոպճպՠէզ Յ՜խ՜՞ո ՜շ՜-

տզձճսդՠ՜ձ ՜շ Ախբտո՜ձ՟ջճո դ՜՞՜սճջ — Գճչՠէզ 

ՠձ ՞ՠխՠռզժտձ ՠս յ՜ջո՜սՠէզ՚ ՞՜ջղՠէզտձ... 

ԻԲ. 1185՝—9՝ [Աջզոպճպՠէզ զկ՜ոպ՜ոզջզ 

Թճսխդ ՜շ Ախՠտո՜ձ՟ջճո դ՜՞՜սճջ: Պ՜պկճսդզսձ 
հ՜խ՜՞ո ՜ղը՜ջիզ] — Իոժ ՝՜աճսկ ՜ձ՞՜կ զձլ ՜ո-

պճս՜թ՜հզձ զձմ ՠս ՝՜ջՠձ՜ըպՠ՜է ծղկ՜ջզպ զջ, ճչ 

Ախՠտո՜ձ՟ջե ... ձճջզձ ՜շ՜նձճջ՟ՠէճչձ ձՠջ՟՜ղձ՜-

ժ՜յբո /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ. պՠո լՠշ. 1716, 159՝): 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

7բ (Գջմզ)  Աս՞ձՠ՜ Յզոճսո ՠս ճխճջ-

կՠ՜ / Տբջ Մըզդ՜ջ չ՜ջ՟՜յՠպզո՚ / ՞ջմճխզո ՠս 
ոպ՜ռճխզո / Աոպճս՜թ՜ղճսձմ ոճսջ՝ ժպ՜ժզո / 
Յ՜շ՜նզձ ՜ոպզծ՜ձզո: 

15՜ Ոխճջկՠ՜ Քջզոպճո պբջ Մըզդ՜ջ չ՜ջ-

՟՜յՠպզո (ձկ՜ձ՚ 20՜, 67՝, 230՝, 285՜ ՠս ՜հէճսջ. 

հճսջ՜տ՜ձմզսջ կզ՜սճջզ չՠջնճսկ): 

40՜ Ոջճռ ՜խ՜սդզստձ ճխճջկՠոռզ Քջզոպճո 

Աոպճս՜թ` պբջ Մըզդ՜ջ չ՜ջ՟՜յՠպզո ՞թճխզ ՠս 

ոպ՜ռմզ (ձկ՜ձ՚ 270՝): 

369՝ Զպբջ Մըզդ՜ջ չ՜ջ՟՜յՠպո հզղՠ՜, ճչ 

Աոպճս՜թ՜ղճսձմ: 

763՜ Ասջիձՠ՜է բ Աոպճս՜թ, ճջ ՜սջիձե` ապբջ 

Մըզդ՜ջ չ՜ջ՟՜յՠպ,  թշըպզմ ՞ջճռո: 

270՝ (Լճսո՜ձռ՜ա՜ջ՟ճսկ, թ՜խժճխձՠջզ ՠս 

՞ջմզ) աՍ՜ջ՞զո ՜շ Տբջ հզղբ: Զպբջ Մըզդ՜ջ չ՜ջ-

՟՜յՠպ հզղբ զ Տբջ, աՍպՠվ՜ձճո ո՜ջժ՜ս՜՞ հզղբ զ 

Տբջ: 

723՝ (Լճսո՜ձռ՜ա՜ջ՟ճսկ) աՍ՜ջ՞զո ՞ջզմ ՜շ 

Քջզոպճո հզղՠ՜հ: 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ 



 

1. 29՝ (1604դ.) Աոպճս՜թ՜՝՜ձ Ասՠպ՜ջ՜ձզմ՟ 

Ղճսժ՜ո, տճզձ ոճսջ՝ ՠս ՜ջե՜ձ՜սճջ ՜խ՜սդզստ՟ ՝՜-

ջՠը՜սո էՠջ ՜շ Քջզոպճո չ՜ոձ ՝՜ակ՜կՠխ Վ՜ջ՜-

՞ՠռզ Յճչ՜ձեո ՝՜ձզ ըձ՟ջճխզ, ժ՜յճխզ ՠս ժ՜ա-

կճխզ ՜հո ոճսջ՝ կ՜պՠձզո: Թվզձ ՌԾԳ (1604), զ 

Սճսջ՝ ճսըպո Ահջզչ՜ձտ գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս ՞ՠխՠռժ՜-

ղբձ Սճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թձզ պ՜ծ՜ջզո ՠս ՜հէ ՝՜ակ՜-

ի՜ս՜տ ոջ՝ճռո ՠս ազ հ՜հոկ ՜կզ ՠժձ Կ՜ջկզջ ՞էճսըձ 

Շ՜ի Ա՝՜աձ զ չՠջ՜ Եջՠս՜ձ՜հ ՝ՠջ՟զձ ՠս բ՜շ աձ՜ 

՝՜աճսկ ն՜ձզս: 

2. 328՝ (1686 դ. զ չՠջզձ էճսո՜ձռո) Թվզձ 

ՌՃԼԵ (1686) —զ Է (7) րջ ժ՜ջ՟՜ռ՜տ: 

3. 29՝ (1690 դ.) Թվզձ ՌՃԼ (1690) ՠո՚ 

՜խ՝՜հՠխ, ճջ բ ՜ձճսձ զկ Սզկճձ: 

4. 29՝ (1691 դ. ձճհձ լՠշտ) Թվզձ ՌՃԽ (1691) 

ՠս Դ՜սզդ չ՜ջ՟՜յՠպ իճ՞ՠսճջ պբջզձ /// (ղ՜ջ. 

նձնճս՜թ) հՠպ ՜հձնճջզժ ՜հձ ՜կզձ կՠշ՜ս Եխզՠ՜-

ա՜ջ ժ՜դճսխզժճոձ ՠս ՟՜ջլՠ՜է ՜ղ՜ժՠջպ ձճջ[՜] 

ՠխՠս ժ՜դճսխզժճո` Ն՜ի՜յՠպ ՜ձճսձ: 

29՝ (Նճհձ լՠշտ) Թվզձ ՌՃԽ (1691) ՜կզձ ՜հէՠս 

ՠխՠս հ՜ղպճսկձ ՝՜ջսճտ զ կեն ժ՜դճսխճսժճոզ ՠս 

Սճսջ՝ Գՠխ՜ջ՟՜ ՜շ[՜ն]ձճջ՟ Դ՜սզդ չ՜ջ՟՜յՠ-

պզձ: Եո՚ պբջ Սզկճձո ՞ջՠռզ: 

322՝ (Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո, ձճհձ լՠշտ) Ես ՠխՠս 

՜հո զձմ զջ ճկձ Ն՜ի՜յՠպ ՜ձճսձ ՠխՠս // (393՜) 

ժ՜դճսխճսժճո Սջ՝ճհձ Էնկզ՜թձ՜հ, ՜ի՜ յ՜պկՠկ 

՜ոՠկ ժոժզթ, ճջ ՠխՠս: Ահէ ՜ոՠկ Դ՜սզդ չ՜ջ՟՜յՠպ 

կզ ժ՜հջ ՜շ՜նձճջ՟ Սճսջ՝ Գՠխ՜ջ՟՜հ. ՜ի՜ ոջ՝՜-

ոձճս[ձ]՟ ՠս կ՜տճսջ աջյ՜ջպՠ՜է ըզոպ: Թվզձ ՌՃԽ 

(1691) ձճՠն՝ՠջզ Ա (1) զ կբն ՞զղՠջզ ճմ ժ՜ջՠկտ 

յ՜պկ[ՠէ]: 

5. 29՝ (1692 դ.) Թվզձ ՌՃԽԱ (1692) հճջե՜կ 

ՠժձ կճջՠըձ Եջՠս՜ձ՜ ՠջժզջձ. վ՜շտ Աոպճսթճհ, 

չձ՜ո ճմ ՠխՠս:  

6. 499՜ (1697 դ., ձրպջ՞զջ) Եո՚ պբջ Սզկճձո 

ժ՜ջ՟՜ռզ ՜հո Փզէճձ ՞զջտո դվզձ ՌՃԽԶ (1697): 

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 345 ՝ (Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո, ճսխ-

խ՜ձժզսձ) Յզոճսոզ Քջզոպճոզ թ՜շ՜ Յր՜ձ[ձբո]:, 

345՝, 346՜ (Ի ոպճջզձ էճսո՜ձռո) Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ 

գՍպՠվ՜ձճո չ՜ջ՟՜յՠպ: 

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 539՝ (ը՜շձ թ՜թժ՜՞ջզ ժ՜ջկջ՜-

՞զջ ձկճսղ. «Մՠթ», «Փճտջ»): 

 

ՑԱՆԿԵՐ 

Ա 

ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ  

ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՑԱՆԿ 

 

ժամանակ 
N 

ձեռագրի 

Էջ 

ցուցակի 

Ժ ՟. 

Ժ 1001 9 

ԺԲ 

1118 1214 655 

1197 1409 1298 

ԺԲ-ԺԳ 1283 813 

ԺԳ 

1211 1320 911 

1219 1382 1123 

1227 1013 53 

1231 1204 627 

1261 1481 1379 

1272 1329 937 

1278 1328 933 

1280 1097 295 

1281 1324 917 

1283 1216 611 

1283 1500 1449 



 

 

1284 1422 1229 

1288 1316 895 

1288 1418 1215 

1292 1342 1023 

1292 1363 1073 

1293 1479 1361 

1296 1028 113 

ԺԳ 1007 31 

ԺԳ 1119 353 

ԺԳ 1143 431 

ԺԳ 1209 647 

ԺԳ 1239 713 

ԺԳ 1247 735 

ԺԳ 1321 915 

 

ժամանակ 
N 

ձեռագրի 

Էջ 

ցուցակի 

 ԺԴ  

1303 1166 513 

1311 1460 1317 

1318 1419 1221 

1320 1098 299 

1320 1185 577 

1322 1275 795 

1325 1314 887 

1325 1414 1207 

1332 1347 1033 

1334 1379 1107 

1335 1141 425 

1335 1318 905 

1347 1138 409 

1367 1152 465 

1380 1135 397 

1381 1136 401 

1388 1144 433 

1389 1142 429 

1398 1091 281 

ԺԴ 1026 99 

ԺԴ 1094 287 

ԺԴ 1108 325 

ԺԴ 1118 351 

ԺԴ 1120Ա 359 

ԺԴ 1121Բ 361 

ԺԴ 1176 543 

ԺԴ 1180 561 

ԺԴ 1183 572 

ԺԴ 1186 579 

ԺԴ 1205 631 

ԺԴ 1244 725 

 

 
 

ժամանակ 
N 

ձեռագրի 

Էջ 

ցուցակի 

ԺԴ 1257 757 

ԺԴ 1269 785 

ԺԴ 1270 787 

ԺԴ 1273 793 

ԺԴ 1315 893 

ԺԴ 1331 943 

ԺԴ 1364 1075 

ԺԴ 1367 1081 

ԺԴ 1381 1121 

ԺԴ 1398 1163 

ԺԴ 1415 1211 

ԺԴ 1426 1239 

ԺԴ 1427 1243 

 ԺԵ  

1407 1161 491 

1409 1115 341 

1410 1295 837 

1413 1198 609 

1413 1317 901 

1414 1391 1145 

1415 1128 377 

1415 1237 709 

1416 1264 773 

1417 1303 855 

1419 1306 861 

1423 1408 1195 

1425 1114 337 

1432 1125 365 

1435 1380 1109 

1437 1394 1153 

1438 1042 158 

1449 1203 623 

 

ժամանակ 
N 

ձեռագրի 

Էջ 

ցուցակի 

1451 1301 849 

1456 1300 847 

1464 1309 869 

1458 1027 107 

1494 1071Բ 242 

1498 1084 269 

ԺԵ 1039 151 

ԺԵ 1040 153 

ԺԵ 1046 173 

ԺԵ 1071Ա 241 

ԺԵ 1075 249 

ԺԵ 1080 259 

ԺԵ 1099Ա 303 

ԺԵ 1112 333 

ԺԵ 1122 361 

ԺԵ 1130 383 

ԺԵ 1131 387 

ԺԵ 1137 405 

ԺԵ 1190 589 

ԺԵ 1194 599 

ԺԵ 1200 617 

ԺԵ 1202 621 

ԺԵ 1242 721 

ԺԵ 1266 777 

ԺԵ 1267 779 

ԺԵ 1280 805 

ԺԵ 1298 843 

ԺԵ 1299 843 

ԺԵ 1304 857 

ԺԵ 1305 859 

ԺԵ 1395 1155 

ԺԵ 1396 1155 

ԺԵ 1410 1201 

 ԺԶ  

1507 1189 587 

1517 1047 175 

1539 1475 1345 

1547 1034 133 

1555 1087 275 

1558 1082 265 

1560 1086 273 

1562 1326 929 

1562 1529 759 

1564 1024 91 

1569 1096 291 

1582 1044 165 

1590 1253 745 

1596 1407 1191 

1597 1486 1399 

1599 1239 713 

ԺԶ 1002 11 

ԺԶ 1029 117 

ԺԶ 1043 164 

ԺԶ 1059 210 

ԺԶ 1081 261 

ԺԶ 1090 279 

ԺԶ 1132 391 

ժամանակ 
N 

ձեռագրի 

Էջ 

ցուցակի 



 

  

ԺԶ 1175 541 

ԺԶ 1187 581 

ԺԶ 1207 635 

ԺԶ 1210 647 

ԺԶ 1218 671 

ԺԶ 1319 909 

ԺԶ 1338 963 

ԺԶ 1339 974 

ԺԶ 1340 1015 

ԺԶ 1343 1027 

ԺԶ 1344 1027 

ԺԶ 1350 1045 

ԺԶ 1357 1061 

ԺԶ 1401 1171 

ԺԶ 1470 1333 

ԺԶ-ԺԷ 1065 221 

 ԺԷ  

1600 1378 1103 

1600 1399 1167 

1601 1116 343 

1601 1160 489 

1602 1170Ա 521 

1603 1268 781 

1603 1377 1101 

1604 1282 809 

1607 1199 615 

1607 1230 691 

1608 1354 1051 

1610 1182 567 

1611 1201 619 

1612 1241 719 

1612 1288 823 

1613 1245 727 

1613 1285 815 

1614 1355 1055 

1615 1140 423 

1615 1385 1127 

1616 1088 277 

1616 1429 1247 

1617 1036 141 

1617 1480 1363 

1620 1232 699 

1620 1299 843 

1620 1325 925 

1620 1424 1233 

1621 1069 233 

1621 1246 731 

1624 1188 585 

1624 1193 597 

1626 1206 633 

1627 1302 853 

1628 1017 65 

1628 1171 523 

1628 1465 1323 

1630 1191 593 

1631 1375 1098 

 

ժամանակ 
N 

ձեռագրի 

Էջ 

ցուցակի 

1632 1438 1263 

1633 1110 329 

1633 1256 753 

1634 1184 573 

1634 1473 1353 

1635 1252 743 

1636 1004 13 

1636 1025 95 

1637 1120 357 

1637 1366 1079 

1640 1109 327 

1641 1365 1077 

1642 1260 763 

1642 1294 833 

1642 1428 1245 

1642 1443 1271 

1644 1023 87 

1644 1215 661 

1644 1255 751 

1644 1123 363 

1644 1278 799 

1645 1251 741 

1645 1308 863 

1646 1263 771 

1647 1052 187 

1648 1038 147 

1648 1113 333 

1648 1312 885 

1650 1420 1227 

1651 1405Գ 1188 

1653 1177 543 

1653 1327 931 

1654 1336 951 

1656 1296 839 

1656 1449 1281 

1657 1487 1403 

1658 1430 1249 

1659 1153 471 

1659 1469 1331 

1659 1472 1335 

1662 1416 1211 

1664 1404 1177 

1664 1474 1341 

1666 1045 169 

1666 1390 1141 

1666 1484 1393 

1669 1197 605 

1671 1281 807 

1671 1346 1033 

1672 1195 601 

1673 1154Բ 476 

1673 1455 1301 

1674 1154Ա 475 

1675 1473 1337 

1677 1211 651 

1678 1482 1381 

 

ժամանակ 
N 

ձեռագրի 

Էջ 

ցուցակի 

1679 1233 703 

1681 1242 721 

1681 1372 1091 

1684 1495 1431 

1684-87 1149 449 

1685 1224 679 

1686 1287 819 

1687 1117 347 

1687 1370 1087 

1687 1483 1391 

1688 1058Բ 205 

1688 1101Բ 315 

1688 1173 533 

1690 1033 131 

1690 1425 1237 

1692 1032 127 

1693 1151Ա 459 

1693 1225 681 

1695 1134 395 

1695 1145 439 

1695 1291 829 

1696 1332 945 

1696 1400 1169 

1697 1345 1029 

1698 1101Բ 315 

1699 1057 201 

ԺԷ 1020 77 

ԺԷ 1031 125 

ԺԷ 1041 155 

ԺԷ 1049 179 



 

 

ԺԷ 1060 211 

ԺԷ 1079 257 

ԺԷ 1092 283 

ԺԷ 1095 291 

ԺԷ 1099Բ 307 

ԺԷ 1101Ա 313 

ԺԷ 1103 317 

ԺԷ 1104 319 

ԺԷ 1124 365 

ԺԷ 1126 371 

ԺԷ 1127 373 

ԺԷ 1129 381 

ԺԷ 1133 395 

ԺԷ 1139 421 

ԺԷ 1151Բ 463 

ԺԷ 1151Գ 464 

ԺԷ 1155 477 

ԺԷ 1157Բ 481 

ԺԷ 1157Գ 482 

ԺԷ 1157Դ 483 

ԺԷ 1159 487 

ԺԷ 1167 517 

ԺԷ 1169 519 

ԺԷ 1170Բ 524 

ԺԷ 1172 529 

 

 

ժամանակ 
N 

ձեռագրի 

Էջ 

ցուցակի 

ԺԷ 1179 551 

ԺԷ 1192 595 

ԺԷ 1196 603 

ԺԷ 1220 673 

ԺԷ 1249 739 

ԺԷ 1250 739 

ԺԷ 1254 747 

ԺԷ 1262 769 

ԺԷ 1265 775 

ԺԷ 1276 797 

ԺԷ 1279 801 

ԺԷ 1284 815 

ԺԷ 1289 827 

ԺԷ 1293 833 

ԺԷ 1297 841 

ԺԷ 1313 885 

ԺԷ 1338 963 

ԺԷ 1341 1021 

ԺԷ 1349 1043 

ԺԷ 1351 1045 

ԺԷ 1353 1049 

ԺԷ 1358 1065 

ԺԷ 1359 1065 

ԺԷ 1361 1067 

ԺԷ 1373 1093 

ԺԷ 1384 1127 

ԺԷ 1386 1129 

ԺԷ 1389 1139 

ԺԷ 1393 1151 

ԺԷ 1402 1173 

ԺԷ 1403 1175 

ԺԷ 1412 1205 

ԺԷ 1417 1213 

ԺԷ 1433 1255 

ԺԷ 1439 1263 

ԺԷ 1440 1265 

ԺԷ 1445 1275 

ԺԷ 1448 1279 

ԺԷ 1450 1293 

ԺԷ 1459 1315 

ԺԷ 1468 1329 

ԺԷ 1485 1397 

ԺԷ-ԺԸ  1058Գ 207 

ԺԷ-ԺԸ 1058Դ 208 

ԺԷ-ԺԸ 1058Ե 208 

ԺԷ-ԺԸ 1147Բ 447 

1700 1061 214 

1700 1077 253 

 ԺԸ  

1702 1070 237 

1702 1453 1297 

1704 1083 267 

1705 1458 1311 

1706 1337 955 

1706 1444 1273 

 

 

ժամանակ 
N 

ձեռագրի 

Էջ 

ցուցակի 

1707 1464 1321 

1709 1157Ա 481 

1710 1030 121 

1711 1330 939 

1712 1335 949 

1713 1111 331 

1716 1012Ա 49 

1716 1063 217 

1718 1003 13 

1718 1371 1089 

1720 1352 1049 

1720 1383 1125 

1721 1243 723 

1722 1062 216 

1722 1074 247 

1723 1072 243 

1723 1147Ա 445 

1723 1181 565 

1724 1286 819 

1725 1261Ա 765 

1725 1274 793 

1725 1277 797 

1725 1421 1227 

1726 1462 1319 

1726 1100 309 

1727 1102 315 

1728 1446 1277 

1728 1360 1065 

1730 1050 181 

1730 1093 285 

1730 1441Բ 1268 

1732 1037 145 

1732 1073 245 

1732 1392 1149 

1733 1387 1133 

1734 1217 669 

1737 1397 1157 

1737 1064 219 

1738 1221 675 

1738 1226 683 

1739 1146 441 

1739 1208 637 

1739 1223 677 

1739 1231 693 

1740 1384 1127 

1741 1228 687 

1741 1411 1203 

1744 1066 225 

1745 1292 831 

1745 1368 1081 

1746 1222 675 

1746 1234 703 

1748 1457 1307 

1750 1466 1327 

1751 1067 227 

 

 

ժամանակ 
N 

ձեռագրի 

Էջ 

ցուցակի 



 

  

1752 1290 827 

1756 1213 653 

1758 1056 197 

1758 1374 1095 

1760 1078 253 

1765 1405Ա 1185 

1767 1334 949 

1768 1158 483 

1769 1107 325 

1769 1165 507 

1771 1014 57 

1772 1311 883 

1773 1212 653 

1776 1174 535 

1776 1219 673 

1781 1488 1407 

1782 1162 501 

1782 1164 507 

1783 1356 1059 

1785 1271 789 

1787 1148 449 

ԺԸ 1005 23 

ԺԸ 1006 25 

ԺԸ 1008 39 

ԺԸ 1009 45 

ԺԸ 1010 47 

ԺԸ 1011 47 

ԺԸ 1012Բ 51 

ԺԸ 1016 63 

ԺԸ 1018 67 

ԺԸ 1019 67 

ԺԸ 1021 83 

ԺԸ 1022 85 

ԺԸ 1035Ա 139 

ԺԸ 1035Բ 139 

ԺԸ 1048 179 

 

 

 

ժամանակ 
N Էջ 

ձեռագրի ցուցակի 

ԺԸ 1051 185 

ԺԸ 1053Ա 187 

ԺԸ 1053Բ 189 

ԺԸ 1053Գ 191 

ԺԸ 1054Ա 193 

ԺԸ 1054Բ 196 

ԺԸ 1055 195 

ԺԸ 1058Ա 205 

ԺԸ 1068 231 

ԺԸ 1076 251 

ԺԸ 1085 271 

ԺԸ 1089 277 

ԺԸ 1105 323 

ԺԸ 1106 323 

ԺԸ 1150 457 

ԺԸ 1156 479 

ԺԸ 1178 547 

ԺԸ 1229 689 

ԺԸ 1235 707 

ԺԸ 1236 707 

ԺԸ 1238 711 

ԺԸ 1240 715 

ԺԸ 1258 757 

ԺԸ 1261Բ 768 

ԺԸ 1322 915 

ԺԸ 1362 1067 

ԺԸ 1388 1137 

ԺԸ 1405Բ 1188 

ԺԸ 1406 1191 

ԺԸ 1423 1231 

ԺԸ 1431 1253 

ԺԸ 1432 1255 

ԺԸ 1434 1257 

ԺԸ 1435 1257 

ԺԸ 1436 1259 

ԺԸ 1437 1259 

 

 

 

ժամանակ 
N 

ձեռագրի 

Էջ 

ցուցակի 

ԺԸ 1441Ա 1265 

ԺԸ 1442 1269 

ԺԸ 1447 1279 

ԺԸ 1451 1295 

ԺԸ 1454 1299 

ԺԸ 1456 1305 

ԺԸ 1461 1319 

ԺԸ 1471 1333 

ԺԸ 1489 1421 

ԺԸ 1490 1423 

ԺԸ 1491 1423 

ԺԸ 1496 1443 

ԺԸ 1497 1443 

ԺԹ 

1805 1307 863 

1805 1477 1356 

1806 1163 505 

1808 1168 519 

1809 1369 1085 

1812 1452 1297 

1816 1310 873 

1818 1272 791 

1819 1467 1329 

1820 1333 947 

1821 1478 1359 

1821 1493 1429 

1822 1323 915 

1825 1463 1321 

1836 1494 1431 

1844 1498 1447 

1844 1499 1447 

1848 1348 1041 

ԺԹ 1015 63 

ԺԹ 1248 737 

ԺԹ 1376 1099 

ԺԹ 1413 1205 

 

Բ 

ՆԱԽԱԳԱՂԱՓԱՐ ԵՒ ՅԵՏԱԳԱՅ ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՑԱՆԿ 

 

 

Ժ՜կ՜ձ՜ժ 
N 

լՠշ՜՞ջզ 

բն 

ռճսռ՜ժզ 

727 1488 1412 

977 1104 321 

1012 1151/՞ 465 

1018 1465 1325 

1113 1356 1060 

1131 1026 104 

1165 1464 132 

1166 1372 1093 

1175 1026 104 

1177 1146 443 



 

 

ժամանակ 
N 

ձեռագրի 

Էջ 

ցուցակի 

1177 1331 943 

1177 1332 946 

1177 1427 1244 

1177 1445 1276 

1179 1161 492 

1179 1436 1260 

1192 1445 1276 

1197 1060 211 

1206 1362 1073 

1214 1485 1398 

ժամանակ 
N 

ձեռագրի 

Էջ 

ցուցակի 

1222 1115 344 

1235 1161 500 

1248 1500 1459 

1251 1182 568 

1261 1094 289 

1265 1144 435 

1265 1160 489 

1265 1419 1224 

1267 1482 1389 

1267 1487 1406 

ժամանակ 
N 

ձեռագրի 

Էջ 

ցուցակի 

1279 1144 434 

1294 1487 1405 

ԺԳ 1097 298 

ԺԳ-ԺԴ 1097 298 

1303 1240 715 

1303 1276 798 

1305 1350 1046 

1306 1349 1044 

1316 1187 584 

1317 1418 1221 

1339 1180 564 

1365 1244 728 

1367 1152 470 

1367 1205 633 

1387 1131 390 

1387 1419 1226 

1388 1144 436 

1391 1130 385 

1391 1481 1382 

1393 1401 1174 

1399 1136 403 

ԺԴ 1167 516 

ԺԴ 1205 634 

ԺԴ-ԺԵ 1141 430 

ԺԴ-ԺԵ 1119 358 

ԺԴ-ԺԵ 1167 516 

1400 1324 926 

1405 1020 81 

1408 1167 519 

1415 1345 1032 

1418 1053/Ա 189 

1418 1054/Ա 194 

1419 1329 939 

1421 1117 350 

1421 1382 1126 

1424 1303 857 

1426 1419 1226 

1428 1329 940 

1429 1028 118 

1440 1382 1126 

1441 1486 1401 

1442 1486 1402 

ԺԵ 1094 290 

ԺԵ 1144 438 

ԺԵ 1183 573 

ԺԵ 1303 857 

ԺԵ 1329 940 

ԺԵ 1363 1076 

ԺԵ 1479 1364 

ԺԵ-ԺԶ 1071/Բ 244 

1513 1488 1408 

1517 1391 1149 

1523 1481 1382 

1536 1496 1443 

1543 1042 164 

1550 1135 402 

1559 1071 242 

ժամանակ 
N 

ձեռագրի 

Էջ 

ցուցակի 

1561 1112 334 

1569 1027 112 

1572 1418 1222 

1573 1184 574 

1574 1496 1444 

1575 1130 388 

1582 1184 573 

1584 1029 120 

1584 1082 266 

1585 1042 164 

1586 1118 354 

1591 1331 946 

ԺԶ 1046 176 

ԺԶ 1071 242 

ԺԶ 1098 303 

ԺԶ 1136 404 

ԺԶ 1136 404 

ԺԶ 1136 404 

ԺԶ 1144 438 

ԺԶ-ԺԷ 1091 284 

ԺԶ-ԺԷ 1161 502 

1602 1305 862 

1604 1500 1461 

1606 1301 854 

1608 1266 778 

1615 1060 212 

1616 1459 1316 

1621 1486 1402 

1622 1069 235 

1624 1299 848 

1625 1160 490 

1631 1099/Ա 306 

1631 1245 730 

1632 1268 782 

1632 1130 388 

1633 1013 58 

1633 1023 92 

1633 1269 786 

1635 1113 336 

1637 1325 930 

1638 1250 742 

1638 1318 908 

1639 1202 623 

1641 1393 1154 

1642 1318 908 

1642 1284 818 

1642 1407 1196 

1643 1112 334 

1643 1315 896 

1644 1136 404 

1645 1380 1122 

1646 1128 381 

1647 1245 730 

1650 1450 1296 

1651 1034 140 

1651 1206 636 

1652 1130 388 

ժամանակ 
N 

ձեռագրի 

Էջ 

ցուցակի 

1654 1125 370 

1655 1047 178 

1655 1249 740 



 

  

1658 1325 930 

1659 1256 754 

1659 1317 905 

1660 1315 896 

1660 1472 1338 

1661 1170 524 

1661 1256 755 

1662 1069 236 

1663 1203 628 

1663 1294 836 

1664 1317 906 

1666 1308 869 

1670 1151/Բ 461 

1670 1318 908 

1671 1097 298 

1671 1120 359 

1671 1304 860 

1671 1412 1206 

1671 1429 1250 

1671 1481 1382 

1672 1245 730 

1672 1256 756 

1672 1308 870 

1673 1404 1186 

1674 1069 236 

1674 1347 1042 

1675 1267 782 

1678 1172 532 

1678 1472 1338 

1679 1200 618 

1680 1270 788 

1681 1187 585 

1683 1230 693 

1684 1288 826 

1685 1092 286 

1685 1314 892 

1686 1419 1228 

1686 1500 1462 

1687 1034 140 

1688 1428 1248 

1689 1069 236 

1689 1205 634 

1689 1378 1106 

1690 1305 862 

1691 1308 870 

1692 1309 874 

1692 1500 1462 

1693 1117 350 

1693 1252 746 

1693 1425 1240 

1694 1389 1141 

1694 1469 1334 

1694 1479 1363 

1695 1131 392 

ժամանակ 
N 

ձեռագրի 

Էջ 

ցուցակի 

1695 1302 855 

1696 1319 910 

1697 1155 479 

1697 1500 1462 

1698 1246 736 

1698 1308 870 

1698 1451 1295 

1699 1288 826 

1699 1196 603 

ԺԷ 1024 96 

ԺԷ 1027 112 

ԺԷ 1038 150 

ԺԷ 1091 284 

ԺԷ 1094 290 

ԺԷ 1099/Ա 307 

ԺԷ 1109 330 

ԺԷ 1114 342 

ԺԷ 1116 346 

ԺԷ 1124 366 

ԺԷ 1130 388 

ԺԷ 1136 404 

ԺԷ 1173 534 

ԺԷ 1173 535 

ԺԷ 1249 740 

ԺԷ 1268 783 

ԺԷ 1299 848 

ԺԷ 1308 870 

ԺԷ 1314 892 

ԺԷ 1338 972 

ԺԷ 1339 1015 

ԺԷ 1355 1058 

ԺԷ 1363 1076 

ԺԷ 1396 1158 

ԺԷ 1398 1168 

ԺԷ 1418 1222 

ԺԷ 1422 1232 

ԺԷ 1472 1338 

ԺԷ 1479 1364 

ԺԷ 1486 1400 

ԺԷ-ԺԸ 1034 140 

ԺԷ-ԺԸ 1144 438 

ԺԷ-ԺԸ 1180 564 

ԺԷ-ԺԸ 1203 628 

ԺԷ-ԺԸ 1296 842 

ԺԷ-ԺԸ 1314 892 

ԺԷ-ԺԸ 1347 1042 

ԺԷ-ԺԸ 1377 1104 

ԺԷ-ԺԸ 1382 1126 

1700 1127 376 

1701 1098 304 

1701 1389 1142 

1701 1409 1202 

1702 1127 376 

1702 1316 902 

1703 1131 392 

1703 1251 744 

1704 1080 262 

ժամանակ 
N 

ձեռագրի 

Էջ 

ցուցակի 

1704 1094 290 

1705 1085 272 

1706 1064 219 

1706 1443 1274 

1707 1351 1050 

1708 1301 854 

1708 1338 973 

1708 1340 1022 

1709 1103 320 

1710 1005 24 

1710 1316 902 

1710 1355 1058 

1710 1386 1134 

1711 1346 1034 

1712 1141 430 

1712 1182 570 

1713 1364 1078 

1714 1094 292 

1714 1264 776 

1714 1338 974 

1715 1023 92 

1715 1158 486 

1715 1302 856 

1715 1465 1328 

1716 1218 673 

1717 1100 314 

1718 1157/Դ 484 

1718 1312 886 

1719 1430 1253 

1720 1260 765 

1720 1264 776 

1721 1328 938 

1721 1158 486 



 

 

1721 1158 487 

1722 1284 816 

1722 1025 100 

1722 1045 172 

1722 1158 486 

1723 1045 172 

1725 1025 200 

1725 1249 740 

1725 1491 1426 

1726 1282 812 

1726 1457 1308 

1727 1295 840 

1728 1136 404 

1729 1023 92 

1729 1154/Ա 476 

1730 1462 1321 

1731 1136 404 

1732 1216 668 

1732 1237 712 

1734 1085 272 

1736 1032 131 

1737 1336 952 

1737 1336 952 

1738 1242 724 

ժամանակ 
N 

ձեռագրի 

Էջ 

ցուցակի 

1740 1032 131 

1742 1092 286 

1742 1176 544 

1742 1471 1336 

1746 1378 1106 

1747 1240 718 

1748 1483 1394 

1749 1287 824 

1751 1156 480 

1755 1100 312 

1755 1250 742 

1756 1296 842 

1757 1092 286 

1757 1318 908 

1761 1208 638 

1762 1045 172 

1762 1378 1107 

1762 1409 1202 

1767 1239 714 

1768 1196 606 

1769 1272 791 

1771 1174 539 

1771 1203 624 

1773 1322 916 

1773 1477 1356 

1775 1428 1248 

1778 1093 288 

1778 1478 1359 

1779 1155 480 

1781 1128 382 

1781 1192 598 

1781 1287 824 

1781 1426 1244 

1783 1308 870 

1783 1477 1357 

1784 1345 1034 

1785 1173 536 

1789 1403 1178 

1790 1422 1232 

1791 1095 292 

1791 1259 762 

1792 1096 296 

1792 1261/Ա 768 

1794 1182 570 

1795 1012/Բ 54 

1795 1484 1398 

1796 1365 1080 

1796 1233 704 

1796 1313 888 

1796 1475 1352 

1797 1188 588 

1797 1388 1138 

1797 1256 754 

1798 1261/Ա 768 

1798 1484 1398 

1798 1486 1404 

1799 1032 132 

ժամանակ 
N 

ձեռագրի 

Էջ 

ցուցակի 

1799 1055 198 

ԺԸ 1004 23 

ԺԸ 1005 24 

ԺԸ 1012/Ա 51 

ԺԸ 1023 92 

ԺԸ 1023 92 

ԺԸ 1024 96 

ԺԸ 1031 127 

ԺԸ 1034 140 

ԺԸ 1039 154 

ԺԸ 1040 156 

ԺԸ 1043 166 

ԺԸ 1044 170 

ԺԸ 1047 178 

ԺԸ 1049 182 

ԺԸ 1090 280 

ԺԸ 1092 286 

ԺԸ 1111 332 

ԺԸ 1117 351 

ԺԸ 1117 352 

ԺԸ 1141 430 

ԺԸ 1145 442 

ԺԸ 1168 520 

ԺԸ 1171 530 

ԺԸ 1174 540 

ԺԸ 1185 578 

ԺԸ 1189 590 

ԺԸ 1192 598 

ԺԸ 1196 606 

ԺԸ 1202 622 

ԺԸ 1232 702 

ԺԸ 1239 715 

ԺԸ 1243 724 

ԺԸ 1260 765 

ԺԸ 1261/Ա 768 

ժամանակ 
N 

ձեռագրի 

Էջ 

ցուցակի 

ԺԸ 1268 784 

ԺԸ 1286 820 

ԺԸ 1291 832 

ԺԸ 1297 844 

ԺԸ 1314 893 

ԺԸ 1318 909 

ԺԸ 1338 973 

ԺԸ 1340 1022 

ԺԸ 1361 1068 

ԺԸ 1364 1078 

ԺԸ 1391 1149 

ԺԸ 1400 1172 

ԺԸ 1416 1214 

ԺԸ 1418 1222 

ԺԸ 1428 1248 

ԺԸ 1429 1250 

ԺԸ 1451 1298 

ԺԸ 1471 1336 

ԺԸ 1474 1344 

ԺԸ-ԺԹ 1036 144 

ԺԸ-ԺԹ 1313 888 

ԺԸ-ԺԹ 1320 915 

ԺԸ-ԺԹ 1355 1058 

1801 1092 286 

1801 1093 288 



 

  

1801 1475 1352 

1808 1076 252 

1811 1076 252 

1812 1017 68 

1812 1282 813 

1812 1488 1421 

1813 1114 338 

1817 1150 460 

1818 1417 1216 

ժամանակ 
N 

ձեռագրի 

Էջ 

ցուցակի 

1819 1012/Բ 54 

1820 1262 772 

1820 1437 1263 

1821 1213 656 

1821 1309 874 

1829 1163 506 

1829 1181 568 

1830 1181 568 

1834 1488 1422 

1835 1016 66 

1839 1056 204 

1850 1374 1042 

1851 1490 1424 

1859 1010 48 

1859 1011 50 

1859 1496 1444 

1860 1035 141 

1861 1206 636 

1861 1341 1024 

1862 1016 66 

ԺԹ 1003 14 

ԺԹ 1071/Բ 244 

ԺԹ 1092 286 

ԺԹ 1163 506 

ԺԹ 1248 738 

ԺԹ 1262 772 

ԺԹ 1287 824 

ԺԹ 1330 942 

ԺԹ 1338 974 

ԺԹ 1428 1248 

ԺԹ 1472 1338 

ԺԹ 1475 1353 

Ի 1327 934 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

 

Գ 

ՆԻՒԹԵՐԻ ՑԱՆԿ 

 

 

ԱԿՈՒՆՔ ՊԱՏՈՒԱԿԱՆՔ 

 

Գզջտ Ճճի՜ջձՠջճսձ − բն 740, Յ՜խ՜՞ո ՠջժճպ՜ո՜ձ 

՜ժ՜ձռձ − 510փ 

 

ԱՂՕԹՔ 

 

Աձ՜ոպ՜ո՜հ տ՜ի՜ձ՜հզ − բն 547, Բՠձզժ չ՜ջ՟՜յՠպզ 

− 1063, Յճչի՜ձձբոզ Գ՜շձՠռսճհ − 1275, 1277, Ախրդտ 

ա՜ձ՜ա՜ձտ − 407, 607, 742, 749, 837, 1068փ 

 

ԱՆՈՒԱՆՔ 

 

Աձճս՜ձտ ՜ժ՜ձռ − բն 324, 1440, Աոպճս՜թ՜ղճսձմ ՞ջճռ 

− 1404, Մ՜պՠձ՜՞ջ՜ռ − բն 540, Ք՜խ՜տ՜ռ − 328, 

1234փ 

 

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆՔ 

 

Թճչկ՜ոզ Կզէզժՠռսճհ Աղը՜ջի՜ռճհռ − բն 1389, Աղը՜ջ-

ի՜ռճհռ Մճչոզոզ Խճջՠձ՜ռսճհ − 780, 1316, 1401, Աղ-

ը՜ջի՜ռճհռ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ Վ՜ջ՟՜յՠպզ− բն 317, 1404, 

Աղը՜ջի՜ռճհռ − 328, Կճխկձ՜ռճհռտ ՝ճէճջ՜ժտ − 384, 

389, Հ՜ո՜ջ՜ժ յ՜պկ՜՞ջճսդզսձ ՠջժջզ գձ՟ չ՜ջեկ՜ձ 

՜ջիՠոպզձ ձ՜ս՜չ՜ջՠէճհ − 1316, Մխճձ՜մ՜վտ − 375, 

780, 1316, 1401, 1404, Յ՜խ՜՞ո ՞՜էոպՠ՜ձ ճսըպ՜սճ-

ջ՜ռ − 511, Յ՜խ՜՞ո Ը ՝՜եզձ ՜ղը՜ջիզո − 375, 466, 

1325, Յ՜խ՜՞ո պ՜ջՠջ՜ռ − 478, Ց՜ձժ ՜ղը՜ջի՜՞ջ՜-

ժ՜ձ ՜ձճս՜ձռ − 1235, Զ՜ձ՜ա՜ձտ − 293, 375փ 

 

ԱՌԱԿՔ 

 

Բ՜ջճս՜ըրո − բն 526, Սճխճկճձզ − 362, Զ՜ձ՜ա՜ձտ − 

բն 374, 722, 1134, 1136, 1340, 1348փ 

 

ԱՍՏՈՒԱԾԱԲԱՆԱԿԱՆՔ – ԴԱՒԱՆԱԲԱՆԱԿԱՆՔ 

 

Աձ՜ձզ՜ Ն՜ջՠժ՜ռսճհ Յ՜խ՜՞ո ախնկ՜ձ ՠս ՜ջպ՜ոճս-

՜ռ - 482, Բ՜ջոխզ Կՠո՜ջ՜ռսճհ Ըձ՟՟բկ ՜հձճռզժ ճջտ 

դՠջ՜ռճսռ՜ձՠձ ավ՜շո Ոջ՟սճհ Աոպճսթճհ - 894, Մ՜պՠ-

ձ՜՞ջճսդզսձտ - 1445, Գբճջ՞ Մը՜հէզկ Օխէճս Մՠժձճսդզսձ 

Կ՜դճխզժբ ՠժՠխՠռսճհ - 1321, 1322, Գջզ՞ճջզ Աոպճս-

՜թ՜՝՜ձզ Ն՜ազ՜ա՜ձռսճհ Մ՜պՠձ՜՞ջճսդզսձտ - 1456, 

Գջզ՞ճջզ Աջղ՜ջճսձՠ՜ռ ՠյզոժճյճոզ չ՜ոձ Ք՜շ՜ո-

ձճջ՟՜ռձ յ՜իճռձ - բն 1273, Գջզ՞ճջզ Խէ՜դՠռսճհ 

Խջ՜պտ ե՜կ՜ժ՜ջ՞ճսդՠ՜ձռ - 1395,  Գջզ՞ճջզ Հՠոճս-

՜ռսճհ զ Վ՜հ ՞ջճռձ - 1348, Գջզ՞ճջզ Նզսո՜ռսճհ Մ՜պՠ-

ձ՜՞ջճսդզսձտ - 1455, Յ՜խ՜՞ո ժճսոճսդՠ՜ձ - 55, Յզձձ 

ՠջ՜ձճսդզսձձ - 1129, Յճջ՟ճջճսկձ կ՜ձժ՜ձռ զ 

ժճսոճսդզսձ - 1369, Գջզ՞ճջզ Սժՠսշ՜ռսճհ Դ՜ս՜ձճսդզսձ 

- 669, Դզճձզոզճոզ Աջզոյ՜՞՜ռսճհ Մ՜պՠձ՜՞ջճսդզսձտ 

- 471, 478, 871, 1455, Ես՜՞ջՠ՜հ Վ՜ջտ ՠս կ՜պՠձ՜-

՞ջճսդզսձտ - 1458, Եվջՠկզ Յ՜խ՜՞ո ՜յ՜ղը՜ջճսդՠ՜ձ 

- 482, Յ՜խ՜՞ո յ՜իճռ - 1063, Լճսպճչզժճոզ Փ՜ջզ-

աՠռսճհ Ոսխ ՠս թճսթ Աոպճս՜թ՜՝՜ձճսդՠ՜ձ - 1307, 

Կզսջխզ Եջճսո՜խՠկ՜ռսճհ Կճմճսկձ գձթ՜հճսդՠ՜ձ - 571, 

827, Վ՜ոձ յ՜պ՜ջ՜՞՜ռ - 932, Կճաՠէկճոզ Մպ՜թճս-

դզսձ - 142, Կճսզէբէկր Փ՜ջզաՠռսճհ Լճսո՜սճջճսդզսձ ըճո-

պճչ՜ձճսդՠ՜ձ - 1320, Մզձ՜ոզ ՜ջտՠյզոժճյճոզ Յ՜-

խ՜՞ո ՜ջ՜ջճխճսդՠ՜ձ ՠս իզկձ՜ջժճսդՠ՜ձ Սջ՝ճհ Եժՠ-

խՠռսճհ - 12, Մճչոբոզ Եջաձժ՜ռսճհ Բ՜ռ՜հ՜հպճսդզսձ 

ժ՜ջ՞՜ռ ՠժՠխՠռսճհ - 1274, 1275, 1277, 1279, 1280, 

Յ՜ժճ՝ Վ՜ջ՟՜յՠպ Ն՜էՠ՜ձզ Կջդճսդզսձ ՜ոպճս՜թ՜-

՝՜ձ՜ժ՜ձ աըճջիջ՟ճռձ ՠժՠխՠռսճհ - 949, Յճչի՜ձձբոզ 

Աձ՞ՠէճոզ Յ՜խ՜՞ո իճ՞սճհ - 472, Յճի՜ձձճս Ոոժՠ՝ՠջ՜-

ձզ Վ՜ոձ յ՜պկճսծ՜ձզձ Տՠ՜շձ - 477, 478, Յճչի՜ձ-

ձճս Ոջճպձՠռսճհ Մ՜պՠձ՜՞ջճսդզսձտ - 1253, Յճի՜ձձճս 

Վ՜ոձ գձ՟ճսձՠէզ ւ ՜ձգձ՟ճսձՠէզ ՜խ՜սդզռ - 752, Նՠջ-

ոզոզ Լ՜կ՝ջճձ՜ռսճհ Ապՠձ՜՝՜ձճսդզսձ - 943, 946, 

1244, Դՠոյ՜ձ՜՞ձ՜ռճսդզսձ - 396, Խճջիջ՟՜թճսդզսձ 

ճսխխ՜վ՜շ ի՜ս՜պճհ - 433, 944, 946, 1245, Քձձճսդզսձ 

ժ՜ջ՞՜ռ ՠժՠխՠռսճհ - 549,  Նՠջոզոզ Շձճջի՜էսճհ Գզջ 

ի՜ս՜պճհ ըճոպճչ՜ձճսդՠ՜ձ - 1323, 1339, Պՠպջճոզ 

Աջ՜՞ճձ՜ռսճհ Գզջտ Աշ՜տզձճսդՠ՜ձռ - 951, Գզջտ կճէճս-

դՠ՜ձռ - 951, 953, 1331, 1332, 1334, 1335, 1336, 1339, 

1343, 1353, Յ՜խ՜՞ո պ՜ոձ յ՜պճսզջ՜ձ՜ռձ - 951, 

1332, Վ՜ոձ ՠսդձ կ՜իճս մ՜վ կՠխ՜ռձ - 807, Պՠպջճոզ 

Հշճկժէ՜հՠռսճհ ի՜կ՜շրպ ի՜ս՜տճսկձ ՜ոպճս՜թ՜՝՜-

ձճսդՠ՜ձ - 712, Պրխճո Դյջզ Պ՜պժՠջ վջժճսդՠ՜ձ - 

1359, Ռճյՠջդճոզ Վ՜ջ՟՜յՠպճսդզսձ տջզոպճձՠ՜ժ՜ձ 

- 461, Սզկբճձզ Ջճսխ՜հՠռսճհ Վ՜ոձ կ՜ջկձճհ ՠս իճ՞ճհ - 

482, Սժրդճոզ հԱոպճս՜թ՜՝՜ձճսդՠձբ - 712, Վ՜ջ՟՜-

ձ՜հ Ահ՞ՠժռսճհ Աջկ՜պ ի՜ս՜պճհ - 959, Վ՜ոձ 

ըճջիջ՟ճհ յ՜պ՜ջ՜՞զձ - 1255, Վ՜ոձ ըճջիջ՟ճհ պ՜ոձ 

չ՜ծ՜շ՜ժ՜ձ՜ռձ - 1345, Վ՜ջ՟՜ձ՜ Աջՠսՠէռսճհ զ 

եխէ՜ձ՜ռ - 723, Փզէճձզ Ե՝ջ՜հՠռսճհ Մ՜պՠձ՜՞ջճսդզսձտ 

- 1455, Բ՜ձ՜էզ կպ՜ռ - 206, Դ՜ղ՜ձռ դճսխդ - 928, 

932, 1311, 1385, 1396, 1432, Դ՜ս՜ձճսդզսձ ի՜հճռ ՜ա-

՞զձ - 545, Դ՜ս՜ձճսդզսձ տ՜խժՠ՟ճձ՜ռսճռ - 1255, 

Խձ՟զջտ հ՜խ՜՞ո ըճջիջ՟ճռ - 749, Խճոպճչ՜ձճսդզսձ 

Սջ՝ճհ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ - 1346, Խճջիջ՟՜ժ՜ձ ՜ոպճս-



 

  

՜թ՜՝՜ձճսդզսձ - 141, Ծ՜շ ժՠձ՜ռ - 718, Հ՜ս՜պ՜կտ - 

739, Յ՜խ՜՞ո Նՠշզձ ՠս ժ՜յՠէճհ ո՜պ՜ձ՜հզձ - 1320, 

Յ՜խ՜՞ո մճջո ՜շ՜տզձճսդՠ՜ձռձ Ա՟՜կ՜հ - 846, Յ՜-

խ՜՞ո իճ՞սճհ - 951, Յ՜խ՜՞ո տջզոպճձբ՜ժ՜ձ ի՜ս՜պճհ 

՜շ՜տՠէ՜ժ՜ձ ՠժՠխՠռսճհ Հ՜հ՜ոպ՜ձՠ՜հռ - 1448, 

Պ՜պծ՜շ Սճսջ՝ Աոպճս՜թզձ, ճջ Հ՜հտ ը՜մՠռ՜ջ ՜ոՠձ - 

1273, Վ՜ոձ ՜ի՜՞զձ ՠս ՜ձտճսձ ճջ՟՜ձռձ - 1346, Վ՜ոձ 

՜ոպզծ՜ձ՜ռ ՜շ՜տՠէճռձ - 375, Վ՜ոձ ա՜ձ՜ա՜ձճս-

դՠ՜ձ զսխճհձ - 1354, Վ՜ոձ ախնկ՜ձ - 191, Վ՜ոձ 

ըճջիջ՟ճհ զսխճհձ - 1273, Վ՜ոձ ի՜խճջ՟ճսդՠ՜ձ - 1242, 

Վ՜ոձ իճ՞սճռ կՠշՠէճռ - 345, Վ՜ոձ հ՜ձժ՜ջթ ՠէ՜ձՠէճհ 

իճ՞ճռձ զ կ՜ջկձճհ - 344, Վ՜ոձ հ՜ջճսդՠ՜ձ Ղ՜ա՜ջճս - 

787, Վ՜ոձ չՠռ ՜ոպզծ՜ձ՜ռ - 1346, չ՜ոձ պձրջզձ՜-

ժ՜ձ՜ռ - 317, Տձրջզձ՜ժ՜ձտձ Քջզոպճոզ - 1246, 1434: 

 

ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉՔ 

 

Ա. Մ՜ոճսձտ Հձճհ ՠս Նճջճհ Կպ՜ժ՜ջ՜ձ՜ռ − բն 14, 54 

(ՊՊ), 100 (ՊՊ), 107 (ՊՊ), 118 (ՊՊ), 143 (ՊՊ), 151 

(ՊՊ), 159 (ՊՊ), 167 (ՊՊ), 173 (ՊՊ), 193 (ՊՊ), 233 

(ՊՊ), 259 (ՊՊ), 263 (ՊՊ), 265 (ՊՊ), 269 (ՊՊ), 281 

(ՊՊ), 295 (ՊՊ), 316 (ՊՊ), 325 (ՊՊ), 329 (ՊՊ), 357 

(ՊՊ), 362 (ՊՊ), 366 (ՊՊ), 373 (ՊՊ), 383 (ՊՊ), 388, 

398 (ՊՊ), 411 (ՊՊ), 426, 430 (ՊՊ), 452 (ՊՊ), 471 

(ՊՊ), 475 (ՊՊ), 545, 547, 561 (ՊՊ), 574 (ՊՊ), 580 

(ՊՊ), 581 (ՊՊ), 585 (ՊՊ), 593 (ՊՊ), 599 (ՊՊ), 607 

(ՊՊ), 621 (ՊՊ), 632 (ՊՊ), 633 (ՊՊ), 649 (ՊՊ), 681 

(ՊՊ), 699 (ՊՊ), 708 (ՊՊ), 727, 731 (ՊՊ), 735 (ՊՊ), 

737 (ՊՊ), 739 (ՊՊ), 743 (ՊՊ), 752 (ՊՊ), 772 (ՊՊ), 

773 (ՊՊ), 785 (ՊՊ), 794 (ՊՊ), 799 (ՊՊ), 815 (ՊՊ), 

833 (ՊՊ), 835 (ՊՊ), 845 (ՊՊ), 849, 851, 853, 887 

(ՊՊ), 909 (ՊՊ), 929 (ՊՊ), 943 (ՊՊ), 945 (ՊՊ), 1015 

(ՊՊ), 1023 (ՊՊ), 1045 (ՊՊ), 1050 (ՊՊ), 1081 (ՊՊ), 

1087 (ՊՊ), 1097 (ՊՊ), 1110 (ՊՊ), 1104 (ՊՊ), 1111 

(ՊՊ), 1121 (ՊՊ), 1141, 1207 (ՊՊ), 1213 (ՊՊ), 1215 

(ՊՊ), 1228, 1229 (ՊՊ), 1233 (ՊՊ), 1249, 1264 (ՊՊ), 

1279 (ՊՊ), 1281 (ՊՊ), 1301 (ՊՊ), 1315 (ՊՊ), 1317 

(ՊՊ), 1323 (ՊՊ), 1324 (ՊՊ), 1333 (ՊՊ), 1335 (ՊՊ), 

1342 (ՊՊ), 1399 (ՊՊ), 1449փ 

 

Բ. Հզձ Կպ՜ժ՜ջ՜ձ − բն 1452փ 

Գ. Նճջ Կպ՜ժ՜ջ՜ձ − բն 1450, Ասՠպ՜ջ՜ձտ ՝եղժճս-

դՠ՜ձ... − 110, 168, 170, 173, 367, Ն՜ը՜՟ջճսդզսձտ − 

272, Ըձդՠջռճս՜թտ − 767 (ՊՊ), Ք՜խճս՜թտ − 771 (ՊՊ)փ 

 

ԲԱՆՔ ԵՒ ԽՐԱՏՔ ԻՄԱՍՏՆՈՑ 

 

Բ՜ձտ ՟՜ս՜ձ՜՝՜ձ՜ժ՜ձտ − բն 1355, զ Սճսջ՝ Գջճռ ւ 

ի՜ջռ ՠժՠխՠռսճհ − 1188, Իկ՜ոպձճռ − 198, 1327, Մզ-

ը՜հզէզ Աոճջսճհ − 1391, 1395, 1397, Նճղջՠչ՜ձզձ − 

336, Ոոժՠ՝ՠջ՜ձզձ − 184, Սճխճչկճձզ − 181, 435, 

Վ՜ջ՟՜ձ՜հ ՠս Նՠջոզոզ − 458, Փզէզոճվ՜հ՜ժ՜ձտ − 

1235, Զ՜ձ՜ա՜ձտ − 312, 757, 765, 1391, 1395, 1400փ  

 

ԲԱՌԳԻՐՔ 

 

Աղը՜ջի՜ռճհռ Ահ՝ճս՝բձ − բն 272, Բ՜շ՜ջ՜ձ − 1253, 

Բ՜շ՞զջտ − 374, 397, 1326, Բ՜շտ իճկ՜ձզղ − 755, Գճս-

կ՜ջճսկձ հճ՞ձ՜՟զկզ զջճխճսդՠ՜ձռ Ս՜իկ՜ձ՜ռ Դ՜սդզ 

վզէզոճվ՜հզ ՠս ՜հէճռ զկ՜ոպ՜ոզջ՜ռձ − 473, Մՠժձճս-

դզսձ ՝՜շզռ ՜ջպ՜տձճռ − 1320փ  

 

ԲԺՇԿԱՐԱՆՔ 

 

Գջզ՞ճջզ Նզսո՜ռսճհ Վ՜ոձ ՠջ՜ժզ ՠս ՜ջզսձ ՜շձՠէճհ − 

1439, Նՠկՠոզճոզ Յ՜խ՜՞ո ՝ձճսդՠ՜ձ կ՜ջ՟ճհ − 562, 

Դՠխ՜՞զջտ Հզյճժջ՜պ՜հ − բն 1136, Դՠխ՜՞զջտ − 460, 

700, 819, 846, 1040, 1136, Ամ՜ռ՜սզ − 294, 1236, Հ՜-

ազ ՟ՠխ − 126, Մ՜նճսկ − 713, Յ՜խ՜՞ո ՜ջզսձ ՜շձՠէճհ 

− 398, Յ՜խ՜՞ո կ՜ջկձճհ ՞ճջթճռձ − 335, 531, Վ՜ոձ 

ՠջ՜ժ ՜շձՠէճհ − 1266, 1326, 1331, Զ՜ձ՜ա՜ձտ − 91, 

1236փ 

 

ԳՈՒՇԱԿՈՂԱԿԱՆՔ 

 

Երդձ՜՞ջՠ՜ձտ − բն 780, 1234, Է ՞զջձ կ՜պձ՜ի՜ջձ − 

806, Կզսջխզ Վ՜ոձ ժ՜խ՜ձ՟՜ռ − բն 484, Յ՜խ՜՞ո ՜կ-

յճհ − 484, Յ՜խ՜՞ո ղ՜ջեկ՜ձռ − 484, Նղ՜ձ՜ռճհռ 

իճխկճռ − 834, Վ՜ոձ ՜ոպՠխ՜ռ ռճէ՜ձ՜էճհ − 484, Զ՜-

ձ՜ա՜ձտ − բն 318, 374, 375փ  

 

ԳՐԱՌԱՋՔ 

 

Գջ՜շ՜նտ − բն 604, 741, 1048, Թխդ՜շ՜նտ − 384փ 

 

ԹՈՒՂԹՔ 

 

Թճսխդ Գջզ՞ճջզ Կՠո՜ջ՜ռսճհ − 1075, Եո՜հզ Նմՠռսճհ − 

931, 933, 1293, Յ՜ջճսդզսձ չ՜ջ՟՜յՠպզ − 51, Նՠջոզ-

ոզ Լ՜կ՝ջճձ՜ռսճհ − 1048, Նՠջոզոզ Շձճջի՜էսճհ − 328, 

749, 797, 1048, 1397, Սպՠվ՜ձձճոզ Սզսձՠռսճհ − 1407, 

Սպՠվ՜ձձճոզ Օջ՝ՠէՠ՜ձռ − 1405, Կճձ՟՜ժ Մՠէտզոբդ 

ժ՜դճխզժճոզ − 1354, Վժ՜հ՜ժ՜ձ թ՜հջ՜՞ճհձ չ՜ջ՟՜-

յՠպզ − 219, 227փ 

 

ԺԱՄԱԳԻՐՔ, ԽՈՐՀՐԴԱՏԵՏՐ, ՃԱՇՈՑ 

ՄԱՆՐՈՒՍՄՈՒՆՔ, ՇԱՐԱԿՆՈՑ, ՍԱՂՄՈՍԱՐԱՆ 

 

Մ՜ոձ Ժ՜կ՜՞ջտզ − բն 171, 209 (ՊՊ), 373, 617 (ՊՊ), 

Խճջիջ՟՜պՠպջ − 359 (ՊՊ), 1249, Մ՜ոձ Ճ՜ղճռզ − 



 

 

115, 491 (ՊՊ), 590 (ՊՊ), 713 (ՊՊ), 809, 842 (ՊՊ), 862 

(ՊՊ), 1028, 1051 (ՊՊ), 1154 (ՊՊ), 1202 (ՊՊ), 1211, 

1239 (ՊՊ), Մ՜ձջճսոկճսձտ − 1028, Շ՜ջ՜ժձճռ − 587 

(ՊՊ), Ս՜խկճո՜ջ՜ձ − 148 (ՊՊ)փ 

 

ԻՄԱՍՏԱՍԻՐԱԿԱՆՔ 

 

Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհ Վ՜ոձ զկ՜ոպճսդՠ՜ձ − բն 389, 

Դ՜սդզ Աձհ՜խդ վզէզոճվ՜հզ Մ՜պՠձ՜՞ջճսդզսձտ − 

472, 711, 1460, Խ՜ա՜էզ Տճսո՜ռճհ Վ՜ոձ ՝՜ձ՜ժ՜ձ 

իճ՞սճհ − 335, 344, 531, Մճչոզոզ Խճջՠձ՜ռսճհ Բ՜ձ 

զկ՜ոպճսդՠ՜ձ − բն 342, Յճչի՜ձձճս Ոջճպձՠռսճհ ՝՜-

ձզռ թ՜խժ՜տ՜խ − 384, Ակՠձ՜հձ զջ՜ռ ո՜իկ՜ձ − 384, 

Յ՜խ՜՞ո զկ՜ոպ՜ոզջ՜ռ − 1254, Վ՜ոձ զկ՜ոպճսդՠ՜ձ 

− 384, Փզէզոճվ՜հ՜ժ՜ձ պ՜ըպ՜ժ − 379փ 

 

ԻՐԱՒԱԲԱՆԱԿԱՆՔ 

 

Շ՜ի՜կզջ Շ՜ի՜կզջՠ՜ձռզ Գզջտ ՜ձճս՜ձՠ՜է Ոջճ՞՜հդ 

վ՜շ՜ռ − բն 1356, Հշճչկՠ՜ժ՜ձ զջ՜սճսձտ − 825փ 

 

ԽՐԱՏՔ 

 

Խջ՜պտ Աձ՜ձզ՜հզ − բն 1060, Եաձժ՜ Կճխ՝՜ռսճհ − 

1349, Յճչ՜ձձզոզ Գ՜շձՠռսճհ − 312, 545, Յճչի՜ձձճս 

Եջաձժ՜ռսճհ − 723, 1346, Նՠխճոզ − 1062, Ս՜ջ՞ոզ 

Շձճջի՜էսճհ − 1150, Խջ՜պտ ՜շ՜ժ՜սճջ ՝՜ձզռ − 1265, 

Խջ՜պ Սջ՝ճհ Հ՜ջռձ − 376, Յ՜խ՜՞ո յ՜իճռ − 318, 

Աձ՜ձճսձ − 280, 328, 391, 466, 766, 868, 1347, 1405, 

1439փ 

 

ԿԱՆՈՆԱԳԻՐՔ 

 

Ի ժ՜ձճձ՜ռ − բն 721, 724, 1159, Մ՜ոձ Կ՜ձճձ՜՞ջտզ − 

607փ 

 

 

 

ՀԱՄԱՐՈՂԱԿԱՆՔ 

 

Աձ՜ձզ՜ Շզջ՜ժճսձսճհ Յ՜խ՜՞ո ժղշճռ − բն 750, 1034, 

Վ՜ոձ մ՜վճսռ − 750, Թճս՜՝՜ձ՜ժ՜ձ ՜խզսո՜ժ − 781, 

Յ՜խ՜՞ո ժղշճհ − 376, Յ՜խ՜՞ո հճ՝ՠէՠ՜ձզձ − 1326, 

Յ՜խ՜՞ո մ՜վճռ ՠս թ՜ձջճսդՠ՜ձռ − 30, 48, Ոջմ՜վճս-

դզսձ ժղշճռ − 412, Վ՜ոձ ՜ոյ՜ջզա՜ռ − 341, 

 

ՀԱՆԵԼՈՒԿ 

 

Մըզդ՜ջզ Եջաձժ՜ռսճհ Հ՜ձՠէճսժտ − բն 723, Զ՜ձ՜ա՜ձտ 

− 376, 1402փ 

 

ՀԱՐՑՄՈՒՆՔ ԵՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆԻՔ 

 

Հ՜ջռկճսձտ Ադ՜ձ՜ոզ ՠս յ՜պ՜ոը՜ձզտ Կզսջխզ − բն 

751, 1434, Հ՜ջռկճսձտ Բ՜ջոխզ ՠս յ՜պ՜ոը՜ձզտ Գջզ-

՞ճջզ − 208, 374, 384, 385, 389, Հ՜ջռճսկձ Աղճպճհ ՠս 

յ՜պ՜ոը՜ձզտ Եաձժ՜հ − 1347, Հ՜ջռճսկձ Աջլ՜ձ՜հ ՠս 

յ՜պ՜ոը՜ձզտ Եաձժ՜հ − 1347, Գբճջ՞՜հ ի՜ջռկճսձտ 

յզպ՜ձզտ − 750, Ի Հ՜ջռկ՜ձռ ՞ջճռ Գջզ՞ճջզ Տ՜-

դՠս՜ռսճհ − 208, 312, 1319, Հ՜ջռկճսձտ Դղըճհզ ՠս յ՜-

պ՜ոը՜ձզտ Սճխճկճձզ − 339, Հ՜ջռկճսձտ ՠս յ՜պ՜ո-

ը՜ձզտ Մ՜ժ՜ջ՜հ − 1348, Հ՜ջռճսկձ Մզտ՜հբէզ ՠս յ՜-

պ՜ոը՜ձզ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ − 1346, Պրխճոզ ի՜հճռ չ՜ջ՟՜-

յՠպզ Պ՜պ՜ոը՜ձզտ ՜շ Թբճյզոպբ − 476, Հ՜ջռճսկձ 

Սկ՝՜պ՜հ ՠս յ՜պ՜ոը՜ձզ Եաձ՜ժզ − 526, Հ՜ջռկճսձտ 

Վ՜ձ՜ժ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզ − 748,  Ըձ՟բ՛ջ ՠձ Դ Ասՠպ՜-

ջ՜ձզմտ − 402, Հ՜ջռկճսձտ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ ՠս յ՜պ՜ո-

ը՜ձզ − 328, Հ՜ջռճսկձ չ՜ոձ իջՠղպ՜ժ՜ռ − 315, Աձ-

՜ձճսձտ − 222, 391, 392, 394, 396, 532, 546, 723, 751, 

767, 1133, 1188, 1273, 1406փ 

 

ՀՄԱՅԱԿԱՆՔ 

 

Գզջ ժ՜յ՜թզ − 168, Խջ՜պ ՠջ՜ղպզ − 269, Կ՜ձճձտ 

՜ոպՠխ՜՝՜ղը՜ժ՜ձտ − 1436, Վ՜ոձ ժ՜յ՜թզ ՜ջլ՜ժ-

կ՜ձ − 1326փ 

 

ՃԱՌՔ ԵՒ ՃԱՌԸՆՏԻՐՔ 

 

Ճ՜շտ Աձպզյ՜պջճոզ Բճոպջ՜ռսճհ − բն 1197, Գջզ՞ճջզ 

Լճսո՜սճջմզ Յ՜ծ՜ը՜յ՜պճսկ Ճ՜շտ − 956, 1299, 

1361, Դ՜սդզ Աձհ՜խդզ − 1194, Զ՜տ՜ջզ՜հզ Ձ՜՞ՠռսճհ 

− 449, 1185, Ղ՜ա՜ջճս Ջ՜իժՠռսճհ − 448, Յ՜ժճ՝՜հ 

Ն՜էՠ՜ձզ − 449, Յճի՜ձձճս Մ՜ձ՟՜ժճսձՠռսճհ − 710, 

861 (ՊՊ), 1060, Նՠջոզոզ Լ՜կ՝ջճձ՜ռսճհ − 798, Սՠ՝ՠ-

ջզ՜ձճոզ Եկՠոճս ՠյզոժճյճոզ − 1023, Տզջ՜պջճհ 

չ՜ջ՟՜յՠպզ − 448, Յ՜խ՜՞ո ՠժՠխՠռսճհ − 293 (ՊՊ), 

Վ՜ոձ Յճչի՜ձձճս Մժջպմզ − 113 (ՊՊ), Ճ՜շտ − 726փ 

Ճ՜շգձպզջ − 487 (ՊՊ), 609 (ՊՊ), 709 (ՊՊ), 1193, 

1243 (ՊՊ)փ 

 

ՄԱՇՏՈՑՔ 

 

Մ՜ղպճռտ − բն 87, 91, 99, 107, 119, 121, 125, 127, 131, 

133, 139, 140, 143, 145, 148, 151, 154, 157, 165, 167, 

169, 173, 175, 179, 197, 199, 201, 205, 209, 213, 215, 

217, 219, 223, 225, 227, 231, 234, 237, 241, 242, 245, 

247, 251, 253, 255, 257, 260, 263, 265, 267, 269, 271, 

273, 275, 277, 279, 675, 676, 678, 680, 685, 687, 690, 

Մ՜ոձ Մ՜ղպճռզ − 31, 114, 116, 210, 282, 312, 339, 



 

  

549 (ՊՊ), 671, 674, 722, 759, 865, 1223 (ՊՊ), 1227 

(ՊՊ), 1246, 1403 (ՊՊ), Կ՜ջ՞՜սճջճսդզսձ րջիձճսդՠձ՜-

՝ՠջ ռճսռ՜ժզ − 339փ 

 

ՄԵԿՆՈՂԱԿԱՆՔ 

 

Պ՜պծ՜շ, էճսթկճսձտ ՠս կՠժձճսդզսձտ ՞ջՠ՜ձռձ Աջզոպճ-

պբէզ – բն 53, 305, 313, Բ՜ջճստ՜հ 666, Բ՜ջոխզ - 1369, 

Գջզ՞ճջզ Աոպճս՜թ՜՝՜ձզ - 1327, Գջզ՞ճջզ Ն՜ջՠժ՜ռ-

սճհ - 1371, Գջզ՞ճջզ Նզսո՜ռսճհ - 1369, Դ՜սդզ Աձհ՜խդզ 

- 449, 705, 749, 809, 1267, 1364, 1366, Դզճձՠոզճոզ - 

1365, Եվջՠկզ Աոճջսճհ Մՠժձճսդզսձտ - 779, Ես՜՞ջՠ՜ - 

1216, 1324, 1371, Զ՜տ՜ջզ՜հզ - 726, Պջճժխզ - 482, 

Վ՜իջ՜կ՜հ Ր՜՝ճսձսճհ - 1365, Փզէճձզ - 191, 1375, 

Ախրդզռ յ՜պ՜ջ՜՞զձ - 336, 531, 546, Աձդ՜շ՜կ թ՜խ-

ժզձ - 510, 1297, Աշ՜ժ՜ռձ - 49, 190, 304, 311, 314, 

317, 345, 412, 426, 431, 432, 440, 443, 445, 449, 451, 

461, 477, 533, 566, 602, 607, 619, 726, 774, 781, 845, 

919, 1348, Աջ՜ջ՜թճռ 189, 194, 291, 293, 296, 308, 

385, 389, 405, 448, 526, 669, 712, 724, 1251, 1294, 

Գճջթճռ Աշ՜տՠէճռ - 32, 414, 787, 894, 896, 1069, 1074, 

1075, 1077, 1079, 1082, 1085, 1165, 1168, 1171, 1173, 

1175, 1176, 1178, 1186, Դ՜ձզբէ կ՜ջ՞՜ջբզ - 85, 500, 

583, 782, Դ՜պ՜սճջ՜ռ - 297, 399, 779, 780, Եաՠժզբէզ - 

715, 716, 719, 721, 724, 725, 787, 794, 795, 796, 797, 

798, Եէզռ - 39, 40, 46, 194, 291, 293, Եո՜հՠ՜հ - 52, 

336, 377, 381, 389, 394,  413, 604, 633, 635, 636, 637, 

647, 649, 651, 653, 655, 656, 661, 703, 707, 709, 710, 

795, 874, 1240, Եջ՞ Եջ՞ճռզ - 50, 52, 55, 71, 190, 305, 

319, 321, 323, 324, 325, 327, 330, 331, 346, 362, 372, 

412, 413, 413, 427, 428, 435, 439, 440, 445, 449, 451, 

459, 467, 473, 475, 479, 480, 481, 485, 488, 489, 491, 

492, 503, 505, 507, 509, 515, 533, 566, 601, 607, 620, 

624, 774, 782, 845, 1139, 1214, 1224, 1240, 1318, 

1456, Եջՠկզ՜հզ - 662, 666, 715, 787, 1241, Եջժջճջ՟ 

Օջզձ՜ռ - 30, 48, 696, Թ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ - 31, 296, 

412, 779, 780, Թճսճռ 25, 47, Ժ՜կ՜՞ջտզ - 927, 930, 

933, 941, 1133, ԺԲ կ՜ջ՞՜ջբզռ - 83, 396, 413, 452, 

453, 478, 661, 711, 713, 785, 1241, 1325, Ժճխճչճխզ - 

55, 190, 726, Իկ՜ոպճսդՠ՜ձ - 190, Իձձ ՠջ՜ձճսդզսձձ - 

55, Խճջ՜ձ՜ռձ - 728, 729, 732, 735, 739, 741, 742, 

744, 747, 748, 752, 754, 759, 760, 799, 802, 806, 807, 

810, 835, 843, 851, 886, Ծձձ՟ՠ՜ձ - 33, Ծձձ՟ճռ - 23, 

48, Կ՜դճսխզժՠ՜ռ դխդճռձ - 414, 902, 906, 909, 920, 

1087, 1092, 1095, 1193, 1196, 1198, 1242, 1267, 1317, 

Հ՜կ՜ջտ Աոպճս՜թ՜ղճսձմտ ՞ջճռ - 30, Հ՜հջ Մՠջզ - 272, 

Հձ՞՜կ՜պՠձզձ - 13, 15, 179, 181, 185, 187, 282, 285, 

286, 288, 399, 402, 411, 423, 425, 691, Ղՠսպ՜ռսճռ - 

40, 46, 693, Ղճսժ՜ոճս - 413, 732, 766, 769, 800, 804, 

1023, 1025, 1027, 1029, 1031, 1033, 1129, 1131, 1135, 

1137, 1139, 1241, 1249, 1293, Մ՜պդբճոզ - 329, 394, 

413, 610, 619 (ՊՊ), 729, 732, 735, 739, 741, 742, 744, 

748, 752, 753, 754, 758, 761, 763, 765 (ՊՊ), 766, 769, 

772, 774, 777, 778, 799, 802, 806, 807, 810, 813, 815, 

816, 819, 821, 825, 827, 829, 830, 831, 834, 835, 838, 

840, 843, 844, 845, 849, 851, 854, 855, 859, 863, 865, 

886, 887, 1057, 1067, 1163, 1241, Մ՜ջժճոզ - 348, 888, 

937, 1126, 1127, Յ՜հպձճսդՠ՜ձ - 336, 493, 499, 531, 

917, 1189, 1198, 1212, 1214, 1216, 1223, 1227, 1229, 

1230, 1234, 1237, 1260, 1261, 1263, 1264, 1266, Յ՜-

ջճսդՠ՜ձձ - 31, Յՠոճս՜ - 57, 64, 297, 329, 399, 412, 

779, Յճ՝՜հ - 71, 333, 335, 339, 342, 345, 413, 490, 

513, 517, 519, 521, 523, 524, 525, 531, 533, 535, 725, 

752, 787, 828, 1029, 1165, Յճչի՜ձձճս - 32, 336, 391, 

414, 725, 763, 769, 789, 791, 800, 805, 813, 825, 835, 

849, 918, 1035, 1041, 1043, 1045, 1047, 1049, 1052, 

1057, 1065, 1141, 1145, 1149, 1151, 1154, 1155, 1158, 

1198, 1231, 1231, 1234, 1241, 1266, 1269, Պ՜իճռձ - 

374, Պ՜պ՜ջ՜՞զձ - 194, 933, 935, 939, 944, 947, 

1246, 1249, 1251, 1275, 1275, 1276, 1278, 1280, 1281, 

1293, 1295, 1318, 1435, Պՠպջճոզ ՠս Պ՜սխճոզ - 32, 88, 

386, 390, 414, 703, 912, 915, 1097, 1101, 1102, 1105, 

1107, 1111, 1122, 1123, 1164, 1203, 1204, 1205, 1207, 

1208, 1212, 1242, 1253, 1256, 1258, 1259, 1267, Ս՜ի-

կ՜ձ՜ռ ՞ջճռ - 330, Պ՜պծ՜շտ Սճսջ՝ Գջՠ՜ձռ - 1282, 

Պ՜պծ՜շտ Նճսջ՝ Գջՠ՜ձռ - 1287, Ս՜խկճո՜ռձ - 65, 68, 

69, 77, 197, 211, 390, 347, 348, 349, 351, 353, 358, 

360, 363, 364, 366, 367, 371, 373, 385, 389, 394, 433, 

434, 541, 544, 545, 546, 549, 551, 562, 565, 568, 569, 

571, 575, 577, 581, 586, 589, 591, 593, 595, 597, 600, 

601, 603, 607, 609, 617, 619, 622, 624, 628, 871 (ՊՊ), 

1166, 1177, Սճխճկճձզ - 439, 515, 700, 1240, Սպՠ-

վ՜ձձճոզ Ն՜ը՜չժ՜հզձ - 31 Զ՜ձ՜ա՜ձ - 386փ 

 

ՅԱՅՍՄԱՒՈՒՐՔ, ՈՍԿԵՓՈՐԻԿ 

 

Յ՜հոկ՜սճսջտ − բն 93 (ՊՊ), 151 (ՊՊ), 714 (ՊՊ), 1093 

(ՊՊ), 963, 973, 1016, 1233 (ՊՊ), զ Յ՜հոկ՜սճսջ՜ռ − 

700, Ց՜ձժ Յ՜հոկ՜սճսջ՜ռ − 208, 1140, 1435, Ոոժՠվճ-

ջզժ Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհ − 1301, 1302, 1354փ 

 

ՉԱՓԱԲԵՐԱԿԱՆՔ 

(գոպ ոժա՝ձ՜պճխՠջզ) 

Ահ՝բձ կզձմՠս զ Քբձ զ Քբձ ՞ճի՜ձ՜կ − բն 294, 778, 

Ահ՝բձ կզձմՠս զ Քբձ Քջզոպճո − 473, Ահ՞զ պձժՠ՜էտ − 

294, Ահէ ժՠջ ըկբ − 318, Ահորջ ՠի՜ո − 128, 149, 158, 

170, Աձզջ՜սբ գձմՠխճսդզսձ − 65, Աձծ՜շՠէզ Բ՜ձձ − 

473, Աձռ՜ձբ կՠթճսդզսձ − 120, Աշ տՠա ՜խ՜խ՜ժՠկ − 

473, Աշ տՠա ՞ճմՠկ − 150, Աոպճս՜թ՜թզձ ժճհո − 278, 

Աոպճս՜թ՜պՠո՟ կ՜ջկձ՜ժ՜ձ − 294, Աջ՜ջզմձ Աջ՜-



 

 

ջ՜թճռ − 98, 128, 150, 158, Աջ՟ էճսո՜սճջՠ՜ − 156, 

Աջՠ՞՜ժձ ՜ջ՟՜ջճսդՠ՜ձ − 473, Աջդճսձտ ագչ՜ջդճսձտ − 

119, 128, 1266, Ասջիձՠ՜է ճջ ՠժզջ − 156, Գ՜ձ՞՜պ 

ճսձզկ լՠա − 607, Գՠջ՜ժ՜ Գճհզձ ՞ճհզռ − 156, Գՠջ՜կ-

՝՜ջլ Աոպճս՜թ − 156, 161, Գդ՜ զ կՠա Տբջ − 161, 212, 

214, 219, 260, 264, 266, 268, Եժ՜հտ ՜հո՜սջ ՠխ՝՜ջտ − 

120, 128, 135, Եժ՜հտ ոզջՠէզտո − 158, Եո ՞զպբզ դբ ՜ղ-

ը՜ջիո − 149, 158,473, Եո ՠկ ժճջճսոՠ՜է ճմը՜ջ − 473, 

Եո ազո ՟ջզ − 158, Եջ՞ճհձ ժՠձ՜ռ − 318, Զ՜ջՠ՞՜ժձ 

վ՜հէճսկձ − 486, Զ՜ջդզջ ոբջ զկ − 1252, Էնկզ՜թզձ 

ըզոպ է՜ս պՠխ բ − 318, Թ՜՞՟ յ՜ջթ՜ձ՜ռ − 155, Ի 

իջՠղպ՜ժ՜ռ չՠջձճռ − 318, Իկ՜ձ՜էզ ՜հո ՝ճսջ՜ոպ՜ձ 

− 349, Ի կՠթզ իջ՜ղ՜վ՜շ − 212, 260, 268, Իկ ա՜աջՠէզ 

− 486, Ի հ՜ջճսդՠ՜ձ − 486, Իձլ ճսկբպ ժ՜հջ − 150, 158, 

Իղը՜ձտ զկ − 486, Իղը՜ձտ, յ՜ղպրձտ − 487, Իոժճսիզ 

Աոպճս՜թ՜թզձ − 1251, Ի պ՜ձո ի՜հճռ ժ՜շճսռՠէճհ − 

312, Խ՜ձ՟՜խ՜ժ՜ձ ոջպզս − 119, 128, Կ՜հդՠ՜ Սճսջ՝ 

Կ՜դճսխզժբ − 294, Կ՜ձըՠ՜է զսխ՜՝ՠջ ժ՜ձ՜հտ − 1252, 

Հ՜կ՜՞ճհ՜ժ՜ձ Հ՜սջ − 156, Հ՜հզկ ճխ՝՜կ − 158, Ղ՜-

ջզյզձ ժՠ՜ձտձ − 128, 150, 158, Մ՜ջզ՜կ, կ՜հջ Աո-

պճս՜թ՜թզձ − 1251, Մՠթ ՠս իա՜սջ − 250, Մՠձ՜ռՠ՜է 

՜հջզկ − 1252, Մզ՜ոձ՜ժ՜ձ Սճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդզսձ − 

156, Մզձ՟ զ հԷբձ − 98, 110, 120, 128, 132, 135, 177, 

Յ՜կբձ ՜շ՜ս՜սպ ՠս էճհո − 119, Յՠջբժ իճխչՠջ՜ստձ ՜ձ-

ռ՜հ − 119, 128, 150, 158, Յզոճսո Ոջ՟զ զկ − 318, Ն՜ը-

տ՜ձ աՠխՠ՜էտո − 294, Նճջ րջիձճսդզսձ − 276, 278, 282, 

Ոչ ՜ձկ՜ի ի՜ռ ժՠձ՜ռ − 214, 218, Ոչ տ՜ի՜ձ՜հտ − 98, 

110, 135, 150, 158, 170, 177, Ոջյբո ՠջ՜կո ՜խ՜սձՠ՜ռ 

− 318, Պշձրդզ ակ՜ջ՟ձ ՜շձբ − 240, Պո՜ժ տ՜խ՜տ՜ռ − 

487, Ս՜ջոՠ՜է Հՠջճչ՟բո − 128, Սՠ՜ս ՠկ ՞ՠխՠռզժ − 

1251, Վՠջձ՜հ՜ջժ ըճջ՜ձ − 318, Տ՜ո չՠջձճռ՟ ՜ձը՜-

վ՜ձ − 266, Տ՜ջվ՜ռՠ՜է գխլ՜ձ՜կտ − 266, Տՠոզէ ՜ձ-

ծ՜շ, ՜իՠխ − 161, Տզջ՜ժ՜ձ պ՜սձզո − 156, Ք՜ձ ա՜-

կՠձ՜հձ ՞ճջթո ՝՜ջՠ՜ռ − 1095փ 

 

ՊԱՏՄԱԳՐԱԿԱՆՔ 

 

Ա՞՜դ՜ձ՞ՠխՠ՜հ Պ՜պկճսդզսձ ի՜հճռ − բն 821, 1311, 

1361, 1379, 1385, Ադճշ Եջճսո՜խբկ՜հ − 1236, Ակտ Ն՜-

ի՜յՠպ՜ռ − 1188, Ահո ՠձ դ՜՞՜սճջտ պ՜ծժ՜ռ − 1325, 

Գջզ՞ճջզ Խէ՜դՠռսճհ Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ ՜խբպզռ − 350, 

Դ՜ջ՜՞էճսըտ − 1247, Եխզղբզ Վ՜ոձ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ − 1179, 

1313, 1388, Եսոՠ՝զճոզ Կՠո՜ջ՜ռսճհ Պ՜պկճսդզսձ ՠժՠ-

խՠռսճհ − 1385, Զՠձճ՝՜հ Պ՜պկճսդզսձ Տ՜ջ՜սձճհ − 935, 

1385, Թ՜՞՜սճջտ ի՜հճռ ՠս իճշճկճռ − 1235, Թճսկ՜հզ 

չ՜ջ՟՜յՠպզ Պ՜պկճսդզսձ Թ՜կճսջ՜ − 1401, Ժ՜կ՜-

ձ՜ժ՜՞ջճսդզսձ − 374, Թչ՜ժ՜ձ՜՝՜ջ յ՜պկճսդզսձ− 

465, Կՠձո՜՞ջճսդզսձ Գջզ՞ճջզ Կՠո՜ջ՜ռսճհ − 782, Կզ-

ջ՜ժճոզ Գ՜ձլ՜ժՠռսճհ Պ՜պկճսդզսձ − 1400, Մ՜ջզ՜-

ձճոզ Մրշճձզ Պ՜պկճսդզսձ ՠջժջզձ Ասՠպՠ՜ռ − 1423, 

Մՠոջճյզ Վ՜հճռլճջՠռսճհ Պ՜պկճսդզսձ Մՠթզձ Նՠջոզոզ 

− 935, 1312, Մզը՜հզէզ Աոճջսճհ Հ՜կ՜շրպ ե՜կ՜ձ՜-

ժ՜ռ աջճհռտ − 138, Մզը՜հզէզ Պ՜պկ՜՞ջզ ի՜ս՜տՠ՜է 

Վ՜ոձ մ՜ջ եճխճչճհձ Ք՜խժՠ՟ճձզ − 829, Մճչոբոզ Խճ-

ջՠձ՜ռսճհ Պ՜պկճսդզսձ ի՜հճռ − 1315, 1383, 1392, 

1397, Յ՜խ՜՞ո դ՜՞՜սճջ՜ռ ՠս ժ՜դճխզժճո՜ռ Կզէզժզճհ 

− 620, Յ՜խ՜՞ո ոժա՝՜ձ դ՜՞՜սճջ՜ռձ Կզէզժՠռսճռ − 

754, Յՠժՠխՠռ՜ժ՜ձ յ՜պկճսդՠձբձ − 729, 732, 747, 

748, 753, 754, 757, 799, 802, 806, 807, Յճչոբվզ 

Փէ՜՝զճոզ Պ՜պկճսդզսձ յ՜պՠջ՜ակզձ իջբզռ − 1423, 

Նՠջոզոզ Պ՜էզ՜ձՠձռզ Շ՜ջ՜՟ջճսդզսձ ի՜հջ՜յՠպ՜ռձ 

ի՜հճռ − 463, Պ՜պկ՜՞զջտ Սզսձՠ՜ռ − 1407, Պ՜պկճս-

դզսձ ՜ա՞զձ ձՠպճխ՜ռ − 1274, 1398, Պ՜պկճսդզսձ 

ՠջզռ Սճսջ՝ եճխճչճռձ − 1192, Պ՜պկճսդզսձ ի՜հջ՜յՠ-

պ՜ռ − 1392, Պ՜պկճսդզսձ Սճժջ՜պ՜հ − 1390, Պ՜պ-

կճսդզսձ Ս. Նզժճխճո ՠժՠխՠռսճհձ − 335, Պ՜պկճսդզսձ 

Սջ՝ճհձ Ս՜ի՜ժ՜հ − 1312, Պ՜պկճսդզսձ չՠռզռ եճխճչճռ 

− 1447, Պ՜պկճսդզսձ տ՜շզռ եճխճչճռձ − 1423, Պ՜պ-

կճսդզսձ Օոկ՜ձռսճռ − 1443, 1445, Ս՜կճսբէզ Աձՠռսճհ 

Պ՜պկճսդզսձ Նՠջոբոզ Լ՜կ՝ջճձ՜ռսճհ − 68, Ս՜կճսբէզ 

տ՜ի՜ձ՜հզ Աձՠռսճհ Հ՜ս՜տկճսձտ զ ՞ջճռ յ՜պկ՜՞ջ՜ռ 

− 1392, 1390, 1401, Սզկբճձզ ՠյզոժճյճոզ Ջճսխ՜հՠռ-

սճհ Դջճս՜պզտ հճսըպզձ Հ՜սճսռ դ՜շզձ − 632, Սզկբճձզ 

Կ՜ջ՜յՠ՜պՠ՜ձզ Գզջտ ճջ ժճմզ Ժ՜կ՜ձ՜ժ՜՞ջճսդզսձ 

− 1429, Սպՠվ՜ձձճոզ Տ՜ջրձՠռսճհ Պ՜պկճսդզսձ − 

1383, Վ՜ջ՟՜ձ՜հ չ՜ջ՟՜յՠպզ Պ՜պկճսդզսձ − 1406, 

Վ՜ջ՟՜յՠպտ ի՜հճռ − 620փ 

 

ՎԱՐՔ ԵՒ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆՔ 

 

Ասՠպզո Պՠջյՠջՠ՜ձզ Պ՜պկճսդզսձ ՠջժճպ՜ո՜ձ ՜շ՜-

տՠէճռ − բն 1431, Գզսպ ձղը՜ջ՜ռձ − 31, Գջզ՞ճջզ Վժ՜-

հ՜ոզջզ Վ՜ջտ − 243 (ՊՊ), Դ՜պ՜սճջտ ՠս դ՜՞՜սճջտ 

Իոջ՜հբէզ − 336, Ի չ՜ջճսռ Ի՞ձ՜պզճոզ չ՜ջ՟՜յՠպզ 

Տզ՞ջ՜ձ՜ժՠջպռսճհ − 1254, Հ՜հՠէզ չ՜ջճսռ− 1131, 

Հ՜ջ՜ձռ չ՜ջճսռ − 51, 624, 722, 751, 928, 931, 1157, 

1349, Յ՜խ՜՞ո դ՜՞՜սճջ՜ռձ Իոջ՜հբէզ − 400, Յ՜խ՜՞ո 

ձ՜ի՜յՠպ՜ռ − 400, Յ՜խ՜՞ո ոճսջժճսձզձ − 336, Յճչ-

ի՜ձձճս Ոոժՠ՝ՠջ՜ձզ Վ՜ոձ չ՜ջճսռ Գջզ՞ճջզ Լճսո՜սճջ-

մզ − 1379, Պ՜պկճսդզսձ Ախբտո՜ձ՟ջզ Մ՜ժՠ՟ճձ՜ռսճհ − 

1290, Պ՜պկճսդզսձ Անզձ Պ՜ջո՜կ՜հ − 1060, Պ՜պկճս-

դզսձ Գՠխ՜ջ՟ՠ՜ձ − 1060, Պ՜պկճսդզսձ Գջզ՞ճջզ Տ՜-

դՠս՜ռսճհ − 754, Պ՜պկճսդզսձ Թճսկ՜հզ ՜շ՜տՠէճհ − 

475, 1159, Պ՜պկճսդզսձ Խզժ՜ջ՜հ զկ՜ոպ՜ոզջզ − 

1177, Պ՜պկճսդզսձ Հ՜ռճսձՠ՜ռ ը՜մզ − 328, Պ՜պկճս-

դզսձ Ծզթՠշձՠ՜հ ը՜մզձ − 1386, Պ՜պկճսդզսձ Ղզ՞ճձզ 

Ախբտո՜ձ՟ջ՜ռճհ − բն 1349, Պ՜պկճսդզսձ կ՜պզձ Պՠպ-

ջճոզ − 893, Պ՜պկճսդզսձ ոտ՜ձմՠէՠ՜ռձ Յճչի՜ձձճս 

Մժջպմզձ − 775, Պ՜պկճսդզսձ չ՜ջճսռձ Ա՟՜կ՜հ ՠս 

Ես՜հզ − 1348, Պ՜պկճսդզսձ Տբջճսձ՜ժ՜ձ յ՜պժՠջզձ զ 



 

  

Բզսջզպճձ − 335, 1404, Պ՜պկճսդզսձ պՠոէՠ՜ձ Դ՜ձզ-

բէզ − 397, Պ՜պկճսդզսձ պձ՜սջզձ՜ժ՜ձ ոջ՝ճսդՠ՜ձռձ 

Քջզոպճոզ − 338, Պ՜պկճսդզսձ Փ՜ջբա տ՜խ՜տզձ − 

1396, Պ՜պկճսդզսձ Քջզոպզձՠ՜ ժճսոզձ− 1267, Վ՜ձ՜-

ժ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզ Բ՜ձ ի՜ս՜պ՜էզ ՜ա՞զո կՠջճսկ − 

362, Վ՜ոձ էճսոճհ ժ՜ձդՠխ՜ձձ − 344, Վ՜ոձ Յճս՟՜հզ − 

374, Վ՜ջ՟՜ձ՜հ Վ՜ջ՟՜յՠպզ Վ՜ոձ պձրջզձ՜ժ՜ձ 

ոջ՝ճսդՠ՜ձռձ − 407, Վ՜ջտ Աձպզ՞ճձՠ՜ − 1142, Վ՜ջտ 

Դ՜սդզ վզէզոճվ՜հզ − 344, Վ՜ջտ Մ՜ջզ՜կ՜հ ՠ՞զյ-

պ՜ռճհձ − 131 (ՊՊ), Վ՜ջտ Պՠխՠձզճոզ − 1238, Վ՜ջտ 

Ս՜ս՜ Օթՠ՜էզ − 1047 (ՊՊ)փ 

 

ՎԿԱՅՈՒԹԻՒՆՔ Ի ՊԷՏՍ ԲԱՆԱՍԻՐԱՑ 

 

Վժ՜հճսդզսձտ զ յբպո տ՜ջճաճսդՠ՜ձռ − 1253փ 

 

ՏԵՍԻԼՔ 

 

Աոպճս՜թ՜թձզձ − բն 1064, 1346, Բՠձզժ չ՜ջ՟՜յՠպզձ 

− 1063, Մճսխջճհձ Զ՜ձժ՜ձ տ՜խ՜տզ − 344, Յճի՜ձձճս 

Ասՠպ՜ջ՜ձմզձ − 1064, Յճչի՜ձձճս Գ՜շձՠռսճհձ − 344, 

1389, Ոկձ ժջրձ՜սճջզ զ Կզյջճո ՞՜ս՜շբձ − 1346, 

Պ՜սխճոզ ՜շ՜տՠէճհձ − 1346փ  

 

 

ՏՕՄԱՐԱԿԱՆՔ 

 

Աձ՜ձզ՜հզ Շզջ՜ժ՜ռսճհ Յ՜խ՜՞ո ժՠձ՜՟՜ձ՜պՠո՜-

ժ՜ռ − 780, Յ՜խ՜՞ո ղջն՜՞՜հճսդՠ՜ձ ՠջժձզռ − 780, 

Պ՜պծբձ պճկ՜ջզ − 313, Աշ՜տՠէզ Սզսձՠռսճհ Յ՜խ՜՞ո 

ՠջժճպ՜ո՜ձ ժՠձ՟՜ձ՜ժՠջյզռձ − 464, Բ՜ձտ պճկ՜-

ջ՜ժ՜ձտ − 1052, Բճէճջ՜ժ ՜ղը՜ջիզ − 723, Լճսոձ՜ռճհռ 

− 1439, Խ՜մ՜պճսջ չ՜ջ՟՜յՠպզ Բ՜ձտ չ՜ոձ պճկ՜ջզ 

− 1326, Խ՜ս՜ջկճսձտ ՜ջՠ՞՜ժ՜ձ − 1436, Ծզջ ՜ջՠ՞՜-

ժ՜ձ (՜խզսո՜ժ) − 722, Կ՜պ՜ջճսկձ էճսոձզ − 773, 

Կզսջխզ ի՜հջ՜յՠպզ չ՜ոձ ժ՜խ՜ձ՟զ − 1327, Մ՜ոձ 

Պ՜ջա՜պճսկ՜ջզ − 477, Յ՜ժճ՝՜ Ղջզկՠռսճհ  Մՠժձճս-

դզսձ պճսկ՜ջզ − 338, Յ՜խ՜՞ո պճկ՜ջ՜ժ՜ձ կ՜ժ՜-

ռճսդՠ՜ձո − 1436, Պ՜պծբձ պճսկ՜ջզ − 338, 1326, Յ՜-

խ՜՞ո դճսզձ Հշճկ՜հ − 313, Յ՜խ՜՞ո ժՠձ՟՜ձ՜ժՠջ-

յզռձ − 467, 484, 1237, 1327, 1440, Նղ՜ձ՜՞զջտ 

զկ՜ոպձճռ − 841, Ոպ՜ձ՜սճջ պճկ՜ջ՜ժ՜ձ − 740, 

Պ՜ջա՜պճկ՜ջ − 374, 610, Ս՜կճսբէզ տ՜ի՜ձ՜հզ Մՠժ-

ձճսդզսձ Տճսկ՜ջզ − 313, Վ՜ձ՜ժ՜ձզ չ՜ջ՟՜յՠպզ Յ՜-

խ՜՞ո պ՜ջՠկպզձ − 725, Վ՜ոձ ՜ոպՠխ՜ռ ռճէ՜ձ՜էճհ 

− 484, Վ՜ոձ ՠջժձզռ ժ՜ակճսդՠ՜ձ − 375, Վ՜ոձ ԺԲ 

ժՠձ՟՜ձ՜ժՠջյզռձ − 375, Տճկ՜ջ՜ժ՜ձ ՜խզսո՜ժձՠջ − 

386, Օջ՜ռճհռ − 484, Զ՜ձ՜ա՜ձտ − 313, 339, 373, 387, 

466, 780, 1237, 1325փ 

 

ՏՕՆԱՊԱՏՃԱՌ 

 

Տրձ՜յ՜պծ՜շ − բն 407, Մ՜ոձ Տրձ՜յ՜պծ՜շզ − 

629, 726, 736, 787, 865, 923, 933, 1159փ 

 

ՔԱՐՈԶՔ 

 

Ք՜ջճատ Ախբտո՜ձ՟ջճս Ջճսխ՜հՠռսճհ − 319, Աձ՜ձզ՜հզ − 

1298, Բ՜ջ՟ճխզկբճոզ Մ՜ջ՜խ՜ռսճհ − 52, 865, 1256, 

Գբճջ՞՜հ − 526, Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհ − 51, 52, 220, 

396, 445, 459, 525, 669, 750, 766, 768, 851, 866, 868, 

1029, 1031, 1150, 1153, 1252, 1266, 1296, 1302, 1340, 

1434, Խ՜մ՜պճսջզ Էջաջճսկՠռճհ − 71, Խ՜մ՜պճսջզ Կՠ-

մ՜շՠռսճհ − 52, Ղճսժ՜ոճս Լրշՠռսճհ − 1262, Յ՜ժճ՝՜հ 

Ղջզկՠռսճհ − 322, 324, Յճչի՜ձձճս Եջաձժ՜ռսճհ − 624, 

Պՠպջճոզ Ն՜ըզնՠս՜ձռսճհ − 539, Վ՜ձ՜ժ՜ձ չ՜ջ՟՜-

յՠպզ − 362, 780, Տզջ՜պջճհ − 669, Ն՜ը՜՟ջճսդզսձտ 

տ՜ջճազռ − 52, Ն՜ըՠջ՞՜ձ տ՜ջճազռ − 312, Աձ՜ձճսձտ 

− 207, 208, 328, 329, 390, 391, 392, 396, 397, 464, 

510, 526, 623, 669, 710, 711, 750, 753, 787, 866, 941, 

1049, 1060, 1133, 1135, 1142, 1153, 1256, 1261, 1296, 

1299, 1303, 1433փ 

 

ՔԵՐԱԿԱՆԱԿԱՆՔ 

 

Աշ՜տՠէզ Սզսձՠռսճհ Յ՜խ՜՞ո տՠջ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ − բն 312, 

Գբճջ՞ՠ՜ չ՜ջ՟՜յՠպզ Խջ՜պ ՞ջմճսդՠ՜ձ − 343, Գջզ-

՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհ Լճսթճսկձ ի՜կ՜շրպ ՟եճս՜ջզկ՜ռ 

՝՜ձզռ Աջզոպ՜ժզոբ − 343, Խջ՜պ ՞ջմճսդՠ՜ձ − 305, 

344, 525, Դ՜սդզ Զբհդճսձռսճհ Մՠժձճսդզսձ տՠջ՜ժ՜ձզ − 

53, Դզճձզոզճոզ Թջ՜ժ՜ռսճհ Աջճսՠոպ տՠջ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ 

− 1294, Մճչոզոզ Խճջՠձ՜ռսճհ Յ՜խ՜՞ո յզպճհզռ − 

316, Սզկբճձզ Ջճսխ՜հՠռսճհ Յ՜խ՜՞ո ա՜ձ՜ա՜ձ ձղ՜ձ՜-

ժճսդՠ՜ձռ ՝՜շզռ − 483, Վ՜ջ՟՜ձ՜հ չ՜ջ՟՜յՠպզ 

Մՠժձճսդզսձ տՠջ՜ժ՜ձզ − 342, 1320, Յ՜խ՜՞ո ՜շճ՞՜-

ձճսդՠ՜ձ − 342, Յ՜խ՜՞ո տՠջ՜ժ՜ձզ − 343, Մՠժձճս-

դզսձ ՝՜շզռ տՠջ՜ժ՜ձզձ − 343, Զ՜ձ՜ա՜ձտ − 669, 

1236փ  

 

ՔԻՄԻԱԿԱՆՔ 

 

Կՠջյ դ՜ձ՜տ յ՜պջ՜ոպՠէճհ − բն 1137, 1156, Վ՜ոձ 

՟՜՟՜տ ձՠջժՠէճհ − 767, Վ՜ոձ կճսջ ղզձՠէճհ − 767փ 

 

ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆՔ 

 

Օջիձճսդզսձ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ − բն 391, Օջիձճսդզսձ պ՜ձ 

− 670, Օջիձճսդզսձտ − 526փ 



 

 

Դ 

ՏԵՂԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՑԱՆԿ 

 

Ա՝շզ՟զոճձ տ՜խ՜տ - բն 1002 

Ա՞՜ջժճս Սճսջ՝ Ոսըպ - բն 837 

Ա՞ճսէզո - բն 184, 481 

Ա՞շ՜սճս ժխազ - բն 1316 

Ա՟՜ձ՜ - բն 791 

Ա՟ջզ՜ձճսյրէզո - բն 681, 684, 1029, 1032, 1133, 1137, 

1138, 1316, 1441 

Աա՜պ ՞ՠպ - բն 39 

Աաճչջճո - բն 1440 

Ադբձտ - բն 899, 1003, 1071, 1114, 1200, 1440 

Ադը՜ - բն 679, 680, 846 

Աէ՜ղ՜իճջ - բն 376 

Աէ՜ձ ՞՜ս՜շ - բն 1420 

Աէզժրշձ՜հ - բն 461 

Աէզվճսխ՜ջ ՞զսխ - բն 1381, 1390 

Աժ՜ձռ չ՜ձտ - բն 1033, 1040, 1209 

Աժժ՜հջ՜զկ - բն 83, 452 

Աժձՠջզ չ՜ձտ - բն 1207, 1210, 1379, 1380 

Ախ՝՜ժ - բն 281, 284, 1377 

Ախբտո՜ձ՟ջզ՜ - բն 192, 320, 967, 987, 988, 998, 1003, 

1288 

Ախդ՜կ՜ջ - բն 138, 284, 783 

Ախզ թճչ - բն 1386 

Ախըտՠջկ՜ձ - բն 306 

Ախձզ - բն 118 

Ախճչզպ - բն 1396 

Ախճս՜ձտ - բն 256, 257, 996, 1107, 1410, 1411, 1413 

Ախոջ՜ս ՞զսխ - բն 91, 95, 649 

Ախտ - բն 456 

Ած՜ձ՜ձճս ՠջժզջ - բն 800, 934, 1422 

Ակ՜հտ - բն 1048 

Ակ՜ոզ՜ - բն 952, 995, 1001, 1034, 1445 

Ակՠձ՜վջժզմ չ՜ձտ - բն 805, 811 

Ակզ՟ - բն 272, 719, 720, 766, 846, 848, 952 

Ակզջ՟րէճս չ՜ձտ - բն 1378 

Ակվզյ՜սէզո - բն 1071 

Ահձդ՜յ - բն 1170 

Ահջ՜ջ՜պհ՜ձ ՜ղը՜ջի - բն 39, 587, 615, 901, 1001, 

1182, 1200, 1201, 1312 

Ահջզչ՜ձտ - բն 111, 1462 պՠո ձ՜ւ Գՠխ՜ջ՟՜չ՜ձտ  

Աձ՜ա՝բճձ տ՜խ՜տ - բն 982 

Աձդճչդ - բն 1456 

Աձ՜պճէզ՜ - բն 17, 184, 1056 

Աձ՜ջա՜՝՜ - բն 1001, 1012 

Աձ՞ՠխ՜ժճդ ՞զսխ - բն 1417 

Աձ՟զձ տ՜խ՜տ - բն 1007 

Աձ՟ջ՜յզձ - բն 1006 

Աձ՟ջճսձզ ՝ՠջ՟ - բն 1041 

Աձդբտ՜ - բն 272 պՠո Աձպզճտ 

Աձզ Դ՜ջ՜ձ՜խՠ՜ռ - բն 283, 1023, 1025, 1385 

Աձթպ՜ ՞՜ս՜շ - բն 116 

Աձժզսջզ՜ - բն 376, 798, 984, 986, 991, 1004, 1435 

Աձժէճսա՜ռ ՠջժզջ - բն 1018 

Աձպզճտ - բն 272, 660, 745, 789, 791, 966, 969, 977, 

981, 982, 985, 1005, 1007, 1010, 1046, 1071, 1158, 

1270, 1346, 1405, 1407, 1427, 1439 

Այ՜ազձ - բն 20 

Այ՜կզ՜ - բն 1440 

Այճխճձզ՜ - բն 1071 

Այջ՜ժճսձՠ՜ռ չ՜ձտ - բն 385, 628, 833, 836, 838 

Աշ՜ժէզ՜ - բն 1005 

Աշՠսթ - բն 990 

Աշբձ ՞զսխ - բն 649 

Աշզսթճհ չ՜ձտ - բն 1442 

Աշձնժճսո ՞զսխ - բն 649 

Աշգձնճսռ չ՜ձտ - բն 242, 244 

Աոզ՜ - բն 414, 545, 1074, 1270 

Աոզ՜ռսճռ ՠջժզջ - բն 1190 

Աոճջՠոպ՜ձ - բն 84, 272, 375, 452, 966, 969, 977, 

1010, 1020, 1349 

Աոյ՜ի՜ձ - բն 598, 763, 764, 811, 812, 954, 955, 1058, 

1184, պՠո ձ՜ՠս Իոյ՜ի՜ձ, Սյ՜ի՜ձ 

Աոպ՜յ՜պ - բն 40, 254, 304, 942, 962, 1184, 1186 

Աոպճս՜թ՜բն Ադճշ -  բն 685, պՠո Ս. բնկզ՜թզձ 

Աոպջ՜ը՜ձ - բն 288 

Ապ՜էզ՜ - բն 992 

Ապջ՜ձ՜ - բն 569 

Աջ՜՝զ՜ - բն 272, 293, 328, 877, 990 

Աջ՜՝ժզջ - բն 1227 

Աջ՜՞՜թ - բն 1183, 1200 

Աջ՜՞՜թճպձ - բն 1222, 1363 

Աջ՜հզ էՠշ - բն 1183, 1363 

Աջ՜ջ՜պՠ՜ձ ՠջժզջ - բն 98, 227, 314, 340, 465, 569, 

811, 812, 906, 1183, 1189, 1363, 1381 

Աջՠ՞ - բն 17 

Աջ՜կ՜դՠկ - բն 33, 84, 296, 412 

Աջՠսՠէՠ՜ձ ՜ղը՜ջի - բն 1379, 1432 

Աջՠսՠէՠ՜ձ ժճխկ՜ձտ - բն 421, 987 

Աջՠսՠէՠ՜ձ պճսձ - բն 614, 615, 618 

Աջՠսկպՠ՜ձ թճչ - բն 698 

Աջաջճսկ - բն 376, 441, 444, 501, 507, 543, 548, 567, 

618, 1122 



 

  

Աջզկ՜դՠ՜ - բն 140 

Աջթժբ - բն 1122 

Աջթձ - բն 1384 

Աջլ՜ձ Իձձ՜ժձՠ՜ձ - բն 935 

Աջխձզ - բն 819, 822, 952, 1027, 1030, 1249, 1254 

Աջծբղ - բն 95, 1396 

Աջկպ՜ ՞զսխ - բն 863, 869, 870 

Աջնջ՜հ ՞զսխ - բն 649 

Աջպ՜ա - բն 583 

Աջպ՜սզէ - բն 993 

Աջռ՜ը - բն 1235 

Աս՜՞ չ՜ձտ (Եժՠխՠ՜ռ ՞՜ս՜շ) - բն 869, 872, 874 

Ասՠպՠ՜ռ ՠջժզջ - բն 30, 272, 328, 1425, 1440 

Ասլ տ՜խ՜տ 936 

Ավջզժ՜ - բն 1235 

Ացզճձ Ղ՜ջի՜ո՜ջ -  բն 376 

Բ՜՝ՠէճձ - բն 85, 87, 397, 427, 497, 498, 500, 583, 666, 

736, 876, 877, 879, 880, 882, 1134, 1253, 1262, 1272 

Բ՜՝ՠջդ - բն 465, 1054, 1399 

Բ՜խ՜ո՜ժ՜ձ - բն 1412 

Բ՜խ՟՜պ - բն 1020 

Բ՜խբղ - բն 265, 268, 1121, 1363, 1378 

Բ՜խմզո՜ջ՜հ (Պ՜խն՜ո՜ջ՜հ) - բն 236 

Բ՜խտ - բն 1414 

Բ՜հ՜աբպ - բն 291, 434, 1169, 1172, 1352, 1398 

Բ՜ոՠձճհ ՞՜ս՜շ - բն 1384 

Բ՜ոջ՜ - բն 1056 

Բ՜ջ՟ճսխզկբճո ՜շ՜տՠ՜էզ ՜դճշ (Ախ՝՜ժ) - բն 283, 284 

Բ՜ջլջ՜՝ՠջ՟ - բն 1398 

Բ՜ջլջ՜՝ՠջլ Սճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թզձ - բն 1342 

Բ՜ջլջ՜՟զպ՜ժ - բն 1404 

Բ՜ջլջ՜ի՜հՠ՜ռ Սճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թզձ (Աջխձ) - բն 1254 

Բ՜ջլջ՜ի՜հՠ՜ռ Սճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թզձ (Ե՟ՠոզ՜) - բն 

1228 

Բ՜ջլջ՜ի՜հՠ՜ռ Սճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թզձ - բն 822 

Բ՜ջլջ՝ՠջ՟ - բն 1069, 1284 

Բ՜ջկձ ՞՜ս՜շ - բն 284 

Բ՜ջն՜ձն ՞զսխ - բն 113, 116 

Բ՜ջպ՜ (Բ՜ջ՟՜) - բն 127, 130, 1692 

Բՠ՟ոճստ՜ջ՜ ՜՞՜ջ՜ժ - բն 987 

Բՠդ՜՝ջ՜ - բն 424, 1036 

Բՠդ՜ձզ՜ - բն 289, 813, 836 

Բՠդխբիբկ - բն 76, 119, 309, 798, 970, 994, 1003, 1020, 

1028, 1157, 1193, 1249, 1266, 1425 

Բՠդձ՝՜դ ՞ՠպ - բն 985 

Բՠդտ՜՝ճչջ - բն 982 

Բՠէ՜կճչդ - բն 982, 1325, 1454 

Բՠէզջխ՜դ -  բն 1134 

Բՠըՠռ - բն 1422 

Բՠջզ՜ - բն 746, 792 

Բզսա՜ձ՟զ՜ - բն 446, 731, 734, 1006, 1388, 1439 

Բզսջզպճձ տ՜խ՜տ - բն 335, 1404 

Բխՠձճհ Նճջ՜չ՜ձտ - բն 1413 

Բձճսձզտ - բն 1416 

Բճսա՜ձ՟զ՜ - բն 326, 978 

Բնձզ - բն 939, 1200, 1201, 1338, 1381 

Բրաճը - բն 1330 

 

Գ՜էզէՠ՜ - բն 1425 

Գ՜ձ՞ՠո - բն 1440 

Գ՜ձլ՜ո՜ջ - բն 1279 

Գ՜ջՠա էՠշ - բն 698 

Գ՜ս՜շ՜հ ՠջժզջ - բն 1377 

Գ՜սդ՜ռ ՠջժզջ - բն 997, 1000 

Գՠ՝՜խ - բն 698 

Գՠխ՜կ՜ ՠջժզջ - բն 852 

Գՠխ՜ջ՟՜չ՜ձտ - բն 1334, 1449 պՠո ձ՜ՠս Ահջզչ՜ձտ 

Գՠխ՜ջտճսձզտ - բն 1412 

Գՠխճս՜լճջ - բն 1416 

Գՠպ՜ջ՞ՠէ Սճսջ՝ Նղ՜ձ - բն 968 

Գՠպժզ չ՜ձտ - բն 1390, 1400 

Գՠջկ՜ձզ՜ - բն 617 

Գՠջկ՜ձզժճհ (Զՠհդճսձ) -  բն 124, 691, 745, 1169, 1267 

Գդՠս՜ձտ - բն 1416 

Գզսխ՜ջտճսձզ - բն 678 

Գէ՜ժ՜ չ՜ձտ - բն 309, 936, 1386, 1386, 1387 

Գէ՜լճջ - բն 425, 429, 968, 1197, 1199, 1221, 1225 

Գձՠժ՜ռ ՞զսխ - բն 740 

Գճխդ՜ձ պճսձ - բն 184, 576, 812, 1310, 1409 

Գճկգձթ՜հջճս ՠժՠխՠռզ - բն 1442 

Գճջպզձՠ՜ տ՜խ՜տ - բն 1012 

Գճսէոպՠ՜ձ ՞զսխ -  բն 1692 

Գճսկճսղը՜ձբ - բն 740 

Գշձՠջ - բն 463, 1069, 1169, 1284 

Գրաէբչ - բն 286 

 

Դ՜էճ ՞զսխ - բն 92 

Դ՜կ՜ոժճո - բն 638, 876, 898, 980, 1070, 1425 

Դ՜կճսջխ՜վճս - բն 1083 

Դ՜ձզբէ կ՜ջ՞՜ջբզ չժ՜հ՜ջ՜ձ (ՠջբտ կ՜ձժճսձտ) - բն 256 

Դ՜պՠկ - բն 67 

Դ՜ջ՜ձ՜խՠ՜ռ ՞՜ս՜շ - բն 872, 874, 1025 

Դ՜ջ՜ղ՜կ՝ - բն 673 

Դ՜սջբե - բն 811, 812 

Դՠճժջ՜պզ՜ տ՜խ՜տ - բն 1355 

Դՠջն՜ձ - բն 568 

Դզ՜ջ՝՜ժ - բն 1120 

Դզա՜ժ - բն 283 

Դճսջխճսդ - բն 376 

Դոՠխ - բն 131, 134, 1340, 1341, 1690 



 

 

Դճսզձ - բն 39, 780, 1404, 1411 

 

Ե՜կ՜ձ - բն 1438 

Ե՞զյպճո - բն 27, 33, 38, 41, 42, 46, 189, 190, 194, 

282, 292, 293, 394, 406, 412, 416, 417, 424, 475, 510, 

657, 665, 717, 877, 878, 979, 1001, 1002, 1056, 1064, 

1132, 1159, 1290, 1349, 1367, 1425, 1426 

Ե՟՜ձզո ՞զսխ - բն 996 

Ե՟ՠոզ՜ - բն 352, 721, 967, 985, 988, 1010, 1227, 1228 

Ե՟ճչկ - բն 452, 659, 882 

Եաձժ՜ - բն 874, 1025, 1110 

Եդճչյզ՜ - բն 427, 877 

Եէՠսդՠջզ՜ - բն 1003 

Եէէ՜՟՜հ - բն 920, 1373 

Եժՠխՠ՜ռ ՞՜ս՜շ - բն 196, 567, 869, 872, 901, 904, 

1025, 1054, 1371 

Եխՠ՞զո - բն 1410 

Եխՠս՜ջ՟ - բն 609, 615 

Եխժՠ՜ - բն 1454 

Եկ՜կճձ ՞ՠպ - բն 922 

Եձ՞՜՟զո - բն 809 

Եձժպճսձՠ՜ձ - բն 16 

Ես՟ճժզ՜ - բն 363, 365, 456, 538, 741, 744, 751, 754 

Եջ՜ղը՜սճջ Ս. Աոպճս՜թ՜թձզ չ՜ձտ (Կ՜ց՜) - բն 625 

Եջ՜ոը - բն 1410 

Եջՠս՜ձ - բն 17, 25, 55, 98, 148, 179, 183, 184, 205, 

206, 209, 210, 248, 305, 314, 316, 336, 338, 342, 344, 

382, 473, 590, 595, 607, 617, 619, 620, 738, 741, 787, 

788, 811, 821, 824, 906, 931, 933, 938, 973, 1033, 

1059, 1138, 1183, 1187, 1244, 1352, 1450 1457, 1462 

Եջՠս՜ձ (Սյ՜ի՜ձզ դ՜խ) - բն 1338 

Եջաձժ՜ - բն 567, 713, 714, 870, 1023, 1054, 1107 

Եջզռկ՜ձժ՜ձռ չ՜ձտ - բն 253, 256 

Եջզտճչ - բն 116, 528, 589, 1042, 1373 

Եջձն՜ժ -  բն 385, 838, 945, 948, 1120, 1341 

Եջճսո՜խբկ - բն 9, 32, 34, 38, 39, 42, 46, 55, 69, 73, 76, 

84, 104, 105, 112, 115, 150, 171, 272, 289, 293, 300, 

307, 308, 309, 314, 315, 318, 328, 336, 340, 344, 346, 

349, 359, 365, 367, 368, 369, 370, 376, 379, 409, 413, 

415, 446, 450, 455, 459, 487, 488, 503, 527, 528, 567, 

576, 590, 631, 635, 637, 639, 641, 657, 663, 665, 666, 

670, 671, 672, 699, 702, 708, 727, 737, 753, 765, 768, 

797, 798, 804, 827, 828, 830, 870, 873, 877, 878, 879, 

881, 882, 883, 884, 896, 899, 920, 950, 952, 978, 997, 

998, 1001, 1003, 1006, 1008, 1009, 1019, 1037, 1038, 

1069, 1070, 1072, 1091, 1094, 1150, 1157, 1162, 1165, 

1181, 1182, 1212, 1225, 1226, 1235, 1236, 1238, 1246, 

1250, 1270, 1277, 1282, 1364, 1367, 1381, 1336, 1398, 

1428, 1429, 1433, 1434, 1436, 1440, 1456 

Ես՟ճժզ՜ - բն 1087, 1088, 1321, 1393, 1425, պՠո 

Թճը՜դ 

Եսշ՜հճսդ՜ էՠ՜շձ 990 

Եսոպ՜դբզ ՜դճշ (Տ՜դՠս) - բն 390, 615 

Եստ՜շ՜ - բն 832 

Եվՠոճո - բն 414, 493, 512, 643, 830, 899, 960, 980, 

983, 993, 1008, 1054, 1072, 1112, 1243, 1285, 1356 

Եվջ՜պ՜ պճսձ (Բՠդխՠիՠկ) -  բն 1193 

Եվջ՜պ - բն 492, 497, 913, 922, 1277 

Երդձ ՠժՠխՠռզտ(Թճը՜դ) - բն 1300 

 

Զ՜՝ճխչճձզ ՠջժզջ - բն 544 

Զ՜ձժ՜ տ՜խ՜տ - բն 344 

Զՠվզճսշ ՞՜ս՜շ - բն 1007 

Զբհդճսձ - բն 121, 124, 691, 743, 745, 746 

Զկ՜շ - բն 836 

Զկզսշձզ՜ - բն 493, 503, 507, 723, 724, 829, 831, 832, 

884, 995, 997, 1054, 1095, 1096, 1188, 1189, 1190, 

1297, 1298 

 

Էնկզ՜թզձ - բն 12, 24, 32, 46, 48, 50, 54, 66, 68, 84, 92, 

96, 122, 141, 144, 153, 161, 164, 170, 182, 183, 185, 

186, 199, 200, 212, 224, 243, 245, 246, 252, 256, 262, 

266, 270, 272, 277, 306, 312, 318, 334, 338, 342, 344, 

352, 360, 364, 388, 392, 396, 402, 410, 422, 430, 434, 

446, 448, 455, 458, 470, 480, 483, 488, 501, 503, 506, 

507, 530, 535, 536, 538, 542, 548, 562, 564, 574, 576, 

581, 588, 600, 618, 622, 625, 626, 636, 648, 652, 653, 

654, 675, 678, 679, 682, 683, 684, 686, 687, 690, 700, 

704, 708, 716, 722, 728, 746, 754, 766, 772, 776, 782, 

796, 798, 799, 801, 802, 810, 816, 818, 832, 838, 853, 

884, 886, 906, 926, 930, 932, 940, 942, 1024, 1032, 

1042, 1056, 1057, 1058, 1080, 1081, 1088, 1089, 1090, 

1104, 1108, 1110, 1122, 1126, 1130, 1136, 1142, 1144, 

1150, 1152, 1156, 1172, 1178, 1183, 1185, 1186, 1187, 

1189, 1197, 1210, 1212, 1228, 1234, 1237, 1239, 1240, 

1246, 1266, 1267, 1268, 1276, 1277, 1278, 1280, 1296, 

1304, 1311, 1313, 1314, 1332, 1334, 1338, 1353, 1354, 

1357, 1358, 1363, 1392, 1401, 1402, 1408, 1427, 1428, 

1429, 1430, 1444, 1447, 1448, 1462  

Էպջբձբ - բն 870 

Էջաջճսկ - բն 1106, պՠո Աջաջճսկ 

Էջպ՜ռճռ ՜ձ՜յ՜պ - բն 1404 

 

Ըձժճսաճսպ - բն 1416 

 

Թ՜՝զ՜ (Ե՟ՠոզ՜) - բն 352 

Թ՜՝ճջ - բն 1012, 1401 

Թ՜՟բճո ՜շ՜տՠ՜էզ չզծ՜ժ (Աջպ՜ա) - բն 584, 801, 804, 

812, 854 



 

  

Թ՜՟բճոզ ՜դճշ (Տ՜դՠս) - բն 290, 860 

Թ՜խդզ Ղ՜է՜ - բն բն 1428 

Թ՜ձ՜ի՜պզ չ՜ձտ - բն 1412 

Թ՜ձ՜յ՜ - բն 1422 

Թ՜ջոզո - բն 1054 

Թ՜՝ճջ էՠշ - բն 38, 409 

Թ՜սջզա - բն 178, 314, 404, 567, 1117 

Թՠժճս՜ - բն 996, 1454 

Թՠխՠձզո - բն 1200 

Թՠո՜խճձզժբ - բն 969, 983, 996, 999, 1001, 1005, 1019 

Թբ՝՜հզ՟ - բն 1004 

Թբաը՜ջ՜յճս ՞զսխ - բն 227 

Թբճ՟ճսյրէզո - բն 548, 653, 656 

Թբտզջպ՜խ - բն 446, 870 

Թզս՜պզջ ՠժՠխՠռզ - բն 494 

Թզցէզա - բն 314, 1398, 1415 

Թէժճսջ՜ձ ՜ս՜ձ - բն 1048, 1397 

Թճը՜դ - բն 51, 52, 189, 191, 376, 388, 758, 1089, 

1297, 1300, 1392, 1427, 1428 

Թճչջ՜ոժ՜ձ ՞զսխ - բն 951, 954 

Թճջ՞ճկ՜ պճսձ - բն 569, 587, 1231 

Թճս՝ջզպ՜ձզ՜ - բն 995 

Թջ՜ժ՜ռսճռ ՜ղը՜ջի - բն 1244 

 

Իակզջ - բն 376, 578 

Իէճսյճէզո - բն 996 

Իէճչ - բն 761, 1127, 1130 

Իժրձզ՜ - բն 17, 965, 979, 988, 989, 1010, 1011, 1054 

Իձձ՜ժձՠ՜ձ չ՜ձտ - բն 935, 1386 

Իո՜սշճո - բն 983 

Իոպ՜կյրէ - բն 460, 463, պՠո Սպ՜կ՝ճսէ 

Իոջ՜հբէ - բն 25, 26, 27, 28, 29, 33, 40, 43, 55, 74, 80, 

292, 296, 297, 308, 319, 321, 323, 324, 325, 327, 336, 

354, 372, 399, 400, 406, 408, 412, 413, 423, 424, 439, 

445, 481, 485, 507, 510, 607, 637, 657, 658, 660, 666, 

698, 716, 717, 722, 862, 876, 880, 923, 977, 1108, 

1139, 1153, 1166, 1214, 1241, 1282, 1326, 1454 

Իպ՜էզ՜ - բն 142, 634, 825, 1114, 1157 

Իցէ՜ձպզ ՠջժզջ - բն 16 

 

Լ՜կ՝ջճձ - բն 429, 620 

Լ՜կո՜ժ տ՜խ՜տ - բն 1005 

Լ՜ջ՜ձ՟ճձ տ՜խ՜տ - բն 983 

Լ՜ջբձ՞բճձ - բն 979 

Լ՜սճ՟զժՠ՜ ՠժՠխՠռզ - բն 494, 978, 1000 

Լ՜սշբճհ - բն 56 

Լՠի՜ոպ՜ձ - բն 16, 20, 306, 357 

Լբչ (Լչճչ) - բն 13, 18, 19, 20, 21, 22, 211, 306, 1247, 

1250, 1295 

Լզ՝՜ձ՜ձ - բն 142 

Լզ՝զ՜ - բն 990, 1001, 1009, 1074 

Լզկ - բն 54, 1086,  

Լզճսոպջ՜ - բն 745 

Լզոպջճձ տ՜խ՜տ - բն 991 

Լզչճշձճ - բն 463 

Լրշզ - բն 1340, 1341, 1342 

 

Խ՜էժճյճ ՜ոպզ՜ - բն 976 

Խ՜ըպՠ՜ռ ՠջժզջ - բն 465, 1388, պՠո Բ՜՝ՠջդ 

Խ՜ձզ ՠժՠխՠռզ - բն 1086 

Խ՜մբձ ՞՜ս՜շ - բն 1068 

Խ՜ո՞զսխ - բն 918, 1429, 1431 

Խ՜ջ՜ոճս - բն 827, 830 

Խ՜ջ՝ՠջ՟ - բն 66, 370, 853, 854 

Խզա՜ձ - բն 465, 470, 1101, 1103, 1106 

Խէ՜դ - բն 1120 

Խճհ - բն 1352 

Խճշ՜ձռ ՞զսխ - բն 649 

Խճպ՜ժՠջ՜ռ չ՜ձտ - բն 1413 

Խճպ՜ձ՜ձ - բն 799, 800, 1415 

Խճջ՜ակ - բն 390 

Խճջ՜ձ՜ղ՜պ - բն 380, 709 

Խճջ՜ո՜ձ - բն 1083, 1427 

Խճջզձ ՜ձ՜յ՜պ, Կզէզժզ՜ - բն 1215, 1218 

Խճջլզսձ - բն 567 

Խճջկ՜ռ պճսձ- բն 826 

Խճջ Վզջ՜յ - բն 959, 965, 966, 981, 982, 1355 

Խճսէ՜հ չ՜ձտ (Խ՜ջ՝ՠջ՟) - բն 853, 854 

Խճսվ ՞զսխ - բն 781, 783 

 

Ծ՜՞՜լճջ - բն 1420 

Ծ՜խժգձճս ՠջժզջ - բն 95, 99, 153 

Ծզթՠշձ՜ ը՜մ - բն 968, 1018, 1386 

Ծզյՠշզ ՞զսխ - բն 608 

Ծխճսժ ՞՜ս՜շ - բն 1416, 1417 

Ծճչ ՟խՠ՜ժ - բն 104 

Ծճջթճջ - բն 804 

Ծյ՜պ - բն 809, 811 

 

Կ՜էժ՜դ՜ - բն 943 

Կ՜խաչ՜ձ - բն 376 

Կ՜կ՜ը - բն 874, պՠո Դ՜ջ՜ձ՜խՠ՜ռ ՞՜ս՜շ 

Կ՜կ՝՜ձճս ՠջժզջ - բն 998, 1011 

Կ՜կբձբռ - բն 303, 823, 825 

Կ՜ձ՜ - բն 464, 1036, 1042 

Կ՜ձծ՜ - բն 702 

Կ՜յ՜՟ճչժզ՜ - բն 724, 1216, 1368 

Կ՜յ՜ձ - բն 1414 

Կ՜յՠշձ՜սճսկ - բն 747 

Կ՜ոպ՜խճձ ՞զսխ - բն 175, 178, 1054 



 

 

Կ՜պ՜էզ՜ Պ՜ձդՠ՜հ - բն 1010 

Կ՜ջ՝զ - բն 933, 936, 1183, 1222, 1363 

Կ՜ջզձ - բն 567, 737, 780, 811, 991, 1085, 1086, 1181, 

1327, 1330, 1411 

Կ՜ջզ Ադ՜ջզկ - բն 308, 1454 

Կ՜ջծՠս՜ձ - բն 1416 

Կ՜ջկզջ թճչ - բն 1425 

Կ՜ջկճսձն ՞զսխ - բն 649 

Կ՜ջո - բն 213, 214, 1138, 1384 

Կ՜վ՜շձ՜սճսկ - բն 610, 733 

Կ՜ց՜ - բն 13, 14, 19, 181, 183, 215, 218, 233, 235, 

236,623, 625, 908 

Կ՜ց՜հճս դ՜խ (Սպ՜կ՝ճսէ) - բն 569 

Կՠխզ - բն 565, 567 

Կՠմ՜շզո - բն 151, 153 

Կՠո՜ջզ՜ - բն 493, 510, 520, 531, 679, 724, 747, 782, 

832, 898, 935, 966, 967, 982, 984, 989, 990, 994, 1009, 

1070, 1089, 1091, 1137, 1146, 1189, 1198, 1212, 1214, 

1223, 1227, 1229, 1230, 1234, 1237, 1250, 1260, 1261, 

1263, 1264, 1266, 1287, 1312, 1330, 1386, 1458 

Կՠո՜ջզ՜ Պ՜խՠոպզձ՜ռսճռ - բն 995 

Կզէզժզ՜ - բն 104, 178, 375, 419, 421, 493, 620, 791, 

792, 1007, 1054, 1157, 1200, 1218, 1232, 1276, 1398, 

1434 

Կզէզժզճհ ՜դճշ - բն 219, 220, 791 

Կզյջճո - բն 974, 1003, 1346, 1396, 1425 

Կզսզժզպճհ տ՜խ՜տ - բն 996 

Կզսկզսղը՜ձ - բն 291 

Կզսջՠձ - բն 995 

Կճժզոճձ - բն 1016, 1379 

Կճխճոզ՜ - բն 414, 986, 1107, 1243 

Կճոպ՜ձ՟ՠ՜ տ՜խ՜տ - բն 1396 

Կճոպ՜ձ՟ձճսյճէզո - բն 9, 32, 46, 48, 50, 57, 65, 66, 86, 

123, 151, 228, 237, 247, 256, 257, 280, 316, 325, 326, 

333, 338, 396, 418, 493, 500, 503, 505, 523, 524, 531, 

540, 569, 693, 696, 700, 735, 738, 744, 765, 791, 792, 

793, 796, 811, 814, 815, 816, 830, 870, 891, 892, 907, 

915, 916, 918, 949, 950, 966, 976, 983, 984, 985, 990, 

992, 994, 1003, 1031, 1032, 1035, 1040, 1048, 1056, 

1077, 1079, 1102, 1112, 1136, 1145, 1146, 1179, 1189, 

1192, 1193, 1198, 1203, 1204, 1205, 1207, 1209, 1241, 

1273, 1275, 1287, 1319, 1320, 1329, 1330, 1359, 1367, 

1368, 1379, 1384, 1428, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 

1436, 1440 

Կճպ՜հտ - բն 1200 

Կճջձդճո - բն 313, 642, 766, 912, 920, 1000, 1285 

Կճջ՟՜կ՜ - բն 1006 

Կպճսռ Սճսջ՝ Աձ՜յ՜պ (Գ՜ձլ՜ժ) - բն 585, 586 

Կջՠպբ - բն 415, 914, 1007, 1010, 1012, 1115, 1124, 

1210, 1212, 1244, 1286 

Կջպճսձ՜ժզձ տ՜ջտզդ - բն 634 

Կրաէբչ - բն 565, 567 

 

Հ՜էբյ - բն 376, 977, 1054, 1271, 1274 

Հ՜էզլճջ - բն 931, 934 

Հ՜խ՝՜պ - բն 269, 270, 353, 360, 435, 489, 549, 568, 

579, 581, 596, 598, 917, 925, 1224, 1236, 1389 

Հ՜կ՜հտ - բն 1397, պՠո ձ՜ՠս Ակ՜հտ 

Հ՜կ՜պ՜ձ - բն 314, 1083 

Հ՜կզդ - բն 22, 261, 264, 727, 729, 843 

Հ՜հ՜ոպ՜ձ - բն 183, 323, 385, 390, 914, 976, 996, 

1010, 1032, 1362, 1380 

Հ՜հժ՜ ՠջժզջ - բն 1222 

Հ՜հճռ ՠջժզջ - բն 17, 36, 56, 102, 165, 229, 312, 339, 

392, 562, 576, 811, 894, 966, 980, 983, 993, 1001, 

1017, 1398 

Հ՜հճռ Մՠթ՜ռ - բն 306, 954 

Հ՜ղպ՜ջը՜ձ - բն 673, 674 պՠո ձ՜ՠս Աոպջ՜ը՜ձ 

Հ՜շզծ՜հ չ՜ձտ - բն 1123, 1125 

Հ՜ոՠջրդ - բն 27 

Հ՜ջ՝՜ձ՟ ՞զսխ - բն 95, 99 

Հ՜ջտ ՞՜ս՜շ - բն 344, 1385 

Հ՜սճսռ դ՜շ - բն 632 

Հ՜ռճսձՠ՜ռ ը՜մ - բն 1403 

Հՠ՝ՠսճձ - բն 417 

Հՠէէ՜՟՜ - բն 1000 

Հՠջ՜յճէզո - բն 982 

Հՠջկճձզ չ՜ձտ - բն 377, 380, 609, 615, 696, 709, 712, 

1032 

Հձ՟ժ՜ոպ՜ձ - բն 413, 638, 971, 981, 1083, 1159, 1356, 

1357, 1404, 1440 

Հձլճսռ չ՜ձտ - բն 567 

Հճխճռզկ ՞զսխ - բն 1315 

Հճձ՜ռ ՜ղը՜ջի - բն 568 

Հճշճկ՜հջ - բն 31, 39 

Հճշճկ՜ռ պճսձ - բն 17, 376, 576, 926, 1005 

Հճո՜ս էՠ՜շձ - բն 966, 983 

Հճսձ՞ճսո՟՜ձ վճտջ - բն 16 

Հշ՜վզպզկ - բն 42 

Հշճկ - բն 36, 102, 103, 104, 105, 142, 414, 498, 893, 

922, 960, 966, 967, 969, 974, 975, 980, 985, 989, 997, 

1001, 1004, 1006, 1007, 1009, 1019, 1113, 1114, 1115, 

1235, 1274, 1381, 1392, 1396, 1436 

Հշճկժէ՜ - բն 134, 407, 492, 896, 931, 1260, 1277, 1415 

Հջբ՜ոպ՜ձ - բն 84, 95, 309, 411, 452, 717, 1031, 1069, 

1159, 1165, 1425 

Հջկճսա - բն 16 

Հրշ էՠ՜շձ - բն 28 

 

Ձ՜՞՜չ՜ձտ - բն 337, 340  



 

  

Ձզդՠձՠ՜ռ էՠ՜շձ - բն 1069 

Ձճջճչ՜ձտ - բն 96 

 

Ղ՜՝զձ - բն 20 

Ղ՜ա՜հ - բն 1440 

Ղ՜ջ՜իզո՜ջ - բն 740 

Ղ՜ջ՜ոճս - բն 236, 1263 

Ղ՜ջ՜տզէզոբ - բն 1416 

Ղ՜ջո - բն 145, 1054 

Ղ՜վ՜ձ - բն 826 

Ղջզկ - բն 183, 184, 236, 267, 269, 286, 830 

Ղրձՠ՜հ - բն 1233, 1238 

 

Մ՜՟զ՜կ - բն 42 

Մ՜՟ջ՜ո - բն 1356, 1357 

Մ՜աձ՜սձ ՟խՠ՜ժ - բն 1069 

Մ՜է՜դզ՜ - բն 745, 749 

Մ՜ըդէՠխ՜ - բն 634 

Մ՜ժՠ՟ճձզ՜ - բն 352, 459, 899, 913, 1113, 1114 

Մ՜խ՜ջ՟՜չ՜ձտ - բն 40 

Մ՜կՠոպզ՜ - բն 230, 1323, 1340 

Մ՜ձ՜աժՠջպ - բն 1020 

Մ՜ձ՜ձ՜խզ - բն 1385 

Մ՜ձՠ՜ ՜հջ - բն 1346 

Մ՜ղժՠսճջ - բն 892 

Մ՜ոզո - բն 1232 

Մ՜ջ՜ղ - բն 1054, 1267, 1277 

Մ՜ջ՜ռ ՜ղը՜ջի - բն 576, 1438 

Մ՜ջ՞ճջ՞ (Բ՜խՠղ) - բն 265, 268 

Մ՜ջկՠպ ՞զսխ - բն 655 

Մ՜ջճսդ՜ - բն 961 

Մ՜ջպզձ - բն 272, պՠո Ակզ՟ 

Մ՜սոէ - բն 848 

Մՠէզպբ - բն 1072, 1382, 1385 

Մՠթճվ՜ չ՜ձտ - բն 95, 338, 519, 968, 1109, 1115, 

1116, 1117, 1206, 1226 

Մՠխջզ - բն 1416 

Մՠշՠ՜է թճչ - բն 30 

Մզ՟զճսխ՜ տ՜խ՜տ - բն 967 

Մզն՜՞ՠպտ - բն 104, 967, 1047, 1384, 1397 

Մզն՜՞զսխ - բն 792 

Մզսշզո տ՜խ՜տ - բն 988 

Մզսշճձ Լզսժՠ՜ռսճռ - բն 1000 

Մթ՝զձ - բն 669 

Մճա - բն 1410 

Մճըջ՜դ՜խ - բն 963, 971, 972 

Մճժ՜ռ ՠջժզջ - բն 740, 809, 811 

Մճոճջճդ - բն 1454 

Մճչ՜՝ճս ՟՜ղպ - բն 28 

Մճսըջ՜ձզո ՞զսխ - բն 157, 163 

Մճսղ, - բն 1138, 1264 

Մճսջ՜պդ՜վբ - բն 1083 

Մոջ - բն 19, 892 

Մրէՠսճձ - բն 1284 

Մրջՠ՜ - բն 1258 

 

Յ՜ժգէ ՞զսխ՜տ՜խ՜տ - բն 636 

Յ՜ժճ՝ Մթ՝ձ՜ ի՜հջ՜յՠպզ կ՜ձժ՜պճսձ (Կ. Պճէզո) - 

բն 950 

Յՠջ՜յճէզո - բն 918 

Յՠստ՜ - բն 1006 

Յՠտճձզ՜ - բն 664, 716 

Յբր՟բկզղ - բն 793 

Յճջ՟՜ձ՜ձ - բն 14, 77, 129, 152, 414, 544, 585, 1168 

Յճս՟՜հզ ՠջժզջ - բն 296 

Յճսձ՜ոպ՜ձ - բն 1258 

Յճսոժ՜ձ Ոջ՟ճհ չ՜ձտ - բն 861, 864 

Յճսոժճս՟՜ջ - բն 730, 744 

Յճչի՜ձ՜չ՜ձտ - բն 895, 902, 1177, 1179, 1181, 1182, 

1183, 1184, 1215, 1222, 1361, 1362, 1363, 1413 

Յճի՜ձՠոժճստ - բն 908 

Յճսձ՜ռ պճսձ - բն 906 

 

Ն՜ա՜ջՠդ - բն 1246, 1269, 1434 

Ն՜ըզնՠս՜ձ - բն 132, 183, 184, 567, 811, 812, 1342, 

1404 

Ն՜ձճիա՜ջնզջ - բն 156 

Ն՜ջՠժ - բն 321 

Նՠ՜յրէ - բն 142 

Նՠ՝ճս՜ - բն 698 

Նՠխճոզ չ՜ձտ - բն 937, 939 

Նՠճժՠո՜ջզ՜ - բն 986 

Նՠջտճսէ տ՜խ՜տ - բն 970 

Նՠվդ՜խզկ՜ ՠջժզջ - բն 544 

Նզ՞ (Նզծ) - բն 716, 718, 798 

Նզժզ՜ - բն 830, 868, 964, 968, 970, 981, 989, 992, 

1005, 1020, 1192, 1206, 1216, 1415 

Նզժճկզ՟ՠ՜ - բն 976, 993, 1011 

Նզժճյ՜սէզո - բն 1009, 1115 

Նզձճսբ - բն 33, 84, 317, 452, 1018 

Նզսոզ՜ ՞զսխ - բն 1089, 1091 

Նզց - բն 376 

Նձնկ՜ձ Ս. Աոպճս՜թ՜թզձ (Լչճչ) - բն 22 

Նճջ՜ղբձ ՞զսխ - բն 1403, 1408 

Նճջ՜ղբձ (Եջձն՜ժ) - բն 945, 948 

Նճջ՜ղբձ կՠձ՜ոպ՜ձ (Կ՜ց՜) - բն 625 

Նճջ՜ղբձ - բն 1351 

Նճջ՜չ՜ձտ - բն 1413, 1414 

Նճջ՞ՠխ - բն 228 

Նճջՠ՜հչ՜ձտ - բն 164 



 

 

Նճջղբձ ՞զսխ - բն 649 

Նճջ-Ջճսխ՜ - բն 169, 230, 597, 599, 703, 708, 818, 885, 

1055, 1058, 1141, 1145, 1149, 1152, 1338, 1341, 1344 

Նճջ տ՜խ՜տ - բն 449, 455 

 

Շ՜ի՜ոպ՜ձ - բն 1083 

Շ՜խ՜պ - բն 1409, 1410 

Շ՜կ՝՜պճսձ - բն 178 

Շ՜կ՝ճսձ - բն 633 

Շ՜կզջ՜կ՜ժՠջպ - բն 812 

Շ՜կջզձ - բն 83, 926 

Շ՜պզժ՜ ՜ձ՜յ՜պ - բն 371 

1211, 1214 

Շ՜տզ - բն 1235 

Շՠձտճսղճհ ՞՜ս՜շ - բն 381 

Շբձիբջ - բն 1301 

Շՠխժՠջպ - բն 1421 

Շզջ՜ժ - բն 812 

Շզջչ՜ձ - բն 441 

Շխ՞ՠձզ ՞զսխ - բն 839, 841 

Շխջժ՜ չ՜ձտ - բն 577, 579 

Շխվ՜հ - բն 1384 

Շձիՠջ - բն 1415 

Շճխ՜ժ՜դ - բն 409 

Շճսղզ - բն 1352 

Շչբպճս ՠջժզջ - բն 16, 21 

Շրղ - բն 230, 357, 708, 764, 812, 954, 955, 1089, 1145 

Շրշճդ - բն 237, 240, 371, 939, 942, 955, 964 

 

Ոէճկյզ՜ժ՜ձ էՠ՜շձ - բն 459 

Ոոժբտ՜ջ - բն 811, պՠո Դ՜սջբե 

Ոտճո - բն 1405 

 

Ոսաճսկզ ՞զսխ - բն 252 

 

Ոսղ՜խ - բն 376 

Ոսշի՜ - բն 352, 701, 720, 975, 990, 1384, 1436 

Ոսշճսկբէ - բն 17, 184 

Ոսշճսկխ՜է՜ - բն 272, 293, 328 

Ոսո՜՟ճձ՜ տ՜խ՜տ - բն 1008 

Ոսջ՜՞ջզ՜ձճո թճչ - բն 1398 

Ոսջի՜ - բն 120 

Ոսջպ՜՝ճս էՠշձ - բն 1121 

 

Չ՜ջոճս՝՜ա՜ջ - բն 908 

Չկղժ՜թ՜՞ - բն 1020 

 

Պ՜էոզձբ տ՜խ՜տ - բն 1267 

Պ՜խՠոպզձ - բն 12, 415 

Պ՜խպ՜պ - բն 848 

Պ՜ձվզսէ՜ - բն 1157, 1158, 1276 

Պ՜պկճո - բն 493, 1375 

Պ՜ջոժ՜ոպ՜ձ - բն 172, 390, 397, 474, 764, 812, 936, 

954, 956, 984, 998, 1000, 1002, 1004, 1006, 1007, 

1010, 1019, 1145, 1152, 1182, 1252, 1337, 1344 

Պՠղՠձժ - բն 1270 

Պՠջ՞՜կ՜ ՠժՠխՠռզ - բն 493 

Պՠջոյ՜ ՞զսխ - բն 1002 

Պբժրխէզ (Կ. Պճէզո) - բն 46, 48, 50 

Պզոզ՟ճձ՜ ՞՜ս՜շ - բն 1009 

Պխլի՜՞ (Պխձլ՜ի՜ձտ) - բն 910, 1459 

Պճձ՟զճխճձ - բն 995 

Պճձպճո - բն 318, 874 

Պճջյ տ՜խ՜տ - բն 936, 1386 

Պշ՜ս՞ճո - բն 328 

Պպխճկզպՠ՜ - բն 1277 

Պջճսո՜ - բն 54, 382, 1004, 1006, 1133, 1138, 1251, 

1307, 1310 

Պջրյճձ՟ճո - բն 318 

Պրէ՜չ՜պ - բն 376 

Պրջ՜կճոզ պ՜ծ՜ջ - բն 43 

 

Ջ՜իձ՜ ՞՜ս՜շ - բն 1278 

Ջ՜իճսժ (Ճ՜իճսժ) - բն 567 

Ջճսէ՜կՠջզժ - բն 283 

Ջճսխ՜ (իզձ) - բն 811, 812, 817 

Ջճսպժ՜ի ՞զսխ - բն 649 

 

Ռճ՟ճոպճէՠ՜ տ՜խ՜տ - բն 986, 1001 

Ռճկզ՜ձճոզ չ՜ձտ - բն 1158 

Ռճսդ՜ էՠ՜շձ - բն 968, 1018 

Ռճսկՠէզ Պճձպճո - բն 1056 

Ռճսո՜ռ ՠջժզջ - բն 230, 1002, 1355, 1357, 1357, 1358, 

1421 

 

Ս՜՝՜հզ ՞՜ս՜շ - բն 76 

Ս՜էպճս ՞զսխ - բն 1157 

Ս՜խՠ՜ձ չ՜ձտ - բն 1420 

Ս՜խզ (Եժՠխՠ՜ռ ՞՜ս՜շ) - բն 902, 904 

Ս՜խկճո՜չ՜ձտ - բն 928, 1181 

Ս՜կ՜դզ՜ - բն 1041, 1042 

Ս՜կ՜ջզ՜ - բն 876, 1425 

Ս՜կ՜ջզձ՜ - բն 1455 

Ս՜ձ՜իզձ - բն 289, 627, 632, 814, 1125 

Ս՜ձժդ՜ Պզպջճ՝ճսջը - բն 227, 230, 1355, 1357 

Ս՜ձճսձ - բն 1132 

Ս՜ջ՜ջ՜՟ՠ՜ձ ՞՜ս՜շ - բն 1230, 1231, 1232, պՠո ձ՜ւ 

Ահջ՜ջ՜պՠ՜ձ... 

Ս՜ջ՟զ՜ռճռ ՠժՠխՠռզ - բն 494 

Ս՜ջ՟զժբ ժխազ - բն 1192, 1270 



 

  

Ս՜ջժ՜ս՜՞՜ձռ չ՜ձտ - բն 837, 840 

Ս՜սջզ՜ - բն 104 

Ս՝ճձ՜հն՜ձտ - բն 133 

Սՠ՝՜ոպզ՜ - բն 191, 194, 456, 841, 866, 966, 984, 993, 

997, 1010, 1054, 1167, 1169, 1170, 1270 

Սՠդզկ - բն 28 

Սՠէՠսժզ՜ - բն 1071 

Սՠձ ՜ձ՜յ՜պ - բն 28, 30 

Սՠջկճզո ՞՜ս՜շ - բն 975 

Սՠս՜ձ՜ ժխազ - բն 350, 374, 506, 849, 852 

Սզ՟ճձ - բն 171, 717, 719 

Սզժզէզ՜ ժխազ - բն 993 

Սզձ՜ - բն 26, 28, 43, 282, 504, 547, 698 

Սզձՠ՜ժ՜ձ էՠ՜շձ - բն 968, 1018 

Սզձճյ տ՜խ՜տ - բն 979, 986 

Սզճձ - բն 34, 39, 46, 112, 168, 171, 235, 288, 300, 307, 

308, 318, 340, 353, 360, 371, 379, 380, 396, 399, 427, 

429, 430, 582, 590, 594, 596, 598, 630, 639, 641, 661, 

667, 701, 712, 750, 805, 859, 866, 877, 878, 880, 882, 

900, 924, 945, 955, 1032, 1053, 1103, 1168, 1181, 

1224, 1226, 1364, 1425, 1436 

Սզո - բն 19, 217, 220, 230, 375, 409, 418, 421, 422, 

633, 661, 662, 791, 792, 794, 1054, 1172 

Սզո՜ժ՜ձ - բն 1407, 1408, 1409, 1412, 1414, 1416, 

1417, 1419, 1420 

Սզսխզ չ՜ձտ - բն 1183 

Սզսձզտ - բն 141, 223, 233, 312, 339, 429, 503, 642, 662, 

674, 683, 716, 718, 721, 722, 723, 794, 795, 796, 797, 

883, 931, 933, 941, 1011, 1304, 1389, 1407, 1408, 

1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 

1418, 1419, 1420 

Սզստՠկ - բն 1454 

Սզստզ՜ - բն 1009 

Սզվ՜ (Աջՠկ՜դՠ՜) - բն 296 

Սժզսդզ՜ - բն 1349, 1350 

Սժզսդճյ՜սէզո - բն 966 

Սկ՝՜պ էՠշ (Բ՜ոՠձ) - բն 1384 

Սճ՟ճկ - բն 433, 604, 876 

Սճխճկճձզ պ՜ծ՜ջ - բն 1426, 1437 

Սճս՜ջ՜ձ - բն 1421 

Սճսը՜ջ՜ չ՜ձտ - բն 861, 864 

Սճսժ՜սՠպ էՠ՜շձ - բն 966, 976, 983 

Սճսջ՜ռսճռ ՞՜ս՜շ - բն 1355 

Սճսջ՝ Ակՠձ՜վջժզմ զ Շրղ - բն 708, 818, 1152 

Սճսջ՝ Աձ՜յ՜պ զ Լզկ - բն 1086 

Սճսջ՝ Աշ՜տՠէճռ 

- հԱըդ՜ - բն 679, 680, 846 

- հԱս՜՞ չ՜ձտ - բն 874 

- զ Գՠխ՜կ՜ ՠջժզջ - բն 852 

- զ Տ՜դւ - բն 775 

Սճսջ՝ Աշ՜տՠէճռ ՟յջճռ զ Կ. Պճէզո - բն 1431 

Սճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թզձ 

- հԱ՟՜ձ՜ - բն 820 

- հԱժձՠջ - բն 1210 

- հԱխգձզ - բն 118 

- հԱկզջ՟րէճս չ՜ձտ զ Բ՜խբղ - բն 1378 

- հԱհջզչ՜ձտ - բն 111, 1462 

- հԱձ՟ջճսձզ ՝ՠջ՟ - բն 1041 

- հԱձժզսջզ՜ - բն 376, 798 

- հԱջաջճսկ - բն 444 

- հԱջխձ - բն 1030 

- հԱջկպ՜ - բն 870 

- հԱս՜՞ չ՜ձտ - բն 874 

- զ Բնձզ - բն 1338 

- զ Գ՜խ՜պզ՜ - բն 798 

- զ Գՠխ՜կ՜ ՠջժզջ - բն 852 

- զ Գճսէոպ՜ձ - բն 130 

- զ Դ՜պՠկ - բն 67 

- հԵ՟ՠոզ՜ - բն 352, 783, 1228 

- հԵս՟ճժզ՜ - բն 754 

- զ Զբհդճսձ - բն 691 

- զ Լզ՝՜ձ՜ձ - բն 142 

- զ Լչճչ - բն 761 

- զ Խզա՜ձ - բն 1103, 1106 

- զ Խճպ՜ձ՜ձ - բն 800 

- զ Խճսվ - բն 783 

- հԱջպ՜ա - բն 584 

- զ Կ՜կբձբռ - բն 303, 825 

- զ Կ՜ոպ՜խճձ - բն 178 

- զ Կ՜ջ՝զ - բն 936 

- զ Ղջզկ Կ՜ջկճսձծզ - բն 236 

- զ Կ՜ջո - բն 214 

- զ Կՠմ՜շզո - բն 153 

- զ Կՠո՜ջզ՜ - բն 520 

- զ Կ. Պճէզո - բն 700, 1203 

- զ Հ՜էզլճջ - բն 934 

- զ Հ՜շզծ - բն 1126 

- զ Հ՜՝՜ձ՟ - բն 99 

- զ Ձճջճչ՜ձտ - բն 96 

- զ Ղջզկ - բն 269 

- զ Մՠթճվ՜չ՜ձտ - բն 1117, 1120, 1206, 1226 

- զ Մճսըջ՜ձզո - բն 163 

- զ Յ՜ժգէ - բն 636 

- զ Նՠխճո - բն 939 

- զ Նճջ՜ղբձ - բն 948 

- զ Նճջՠ՜հչ՜ձո - բն 164 



 

 

- զ Շՠձտճսղճհ ՞՜ս՜շ - բն 381 

- զ Շբժզ չ՜ձտ - բն 274 

- զ Շբձիբջ - բն 1304 

- զ Շրշճդ - բն 371 

- հՈսջի՜ - բն 120, 720, 721, 722 

- զ Պջճսո՜ժՠջպ - բն 1310 

- զ Ս՜ձ՜իզձ - բն 814 

- զ Ս՝ճձ՜ չ՜ձո - բն 138 

- զ Սյէՠձլ՜ի՜ձ - բն 56 

- զ Վ՜խ՜ջղ՜ս՜ձ - բն 227 

- զ Վ՜ձոպ՜ձ - բն 274 

- պՠխձ ՜ձհ՜հպ - բն 438, 874 

Սճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թզձ Խձ՟ջ՜ժ՜պ՜ջ - բն 564 

Սճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թզձ Չ՜ջը՜վ՜ձ 

- զ Տջ՜յզաճձ - բն 1053 

- զ Նզսոզ՜ - բն 1091 

Սճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թձ՜ ՟յջ՜պճսձ (Ակ՜ոզ՜) - բն 952 

Սճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թձզ ՜ձ՜յ՜պ (Խ՜ջ՝ՠջ՟) - բն 370 

Սճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թձզ ՞ՠջՠակ՜ձ (Եջճսո՜խբկ) - բն 1162 

Սճսջ՝ Աջոՠձպզ զ Սՠ՝՜ոպզ՜ - բն 841 

Սճսջ՝ Բ՜ջ՟ճսխզկբճո հԱխ՝՜ժ - բն 281 

Սճսջ՝ Գ՜կ՜խզբէ ՜շ՜տՠ՜է զ Խզա՜ձ - բն 470 

Սճսջ՝ Գՠխ՜ջ՟ - բն 911, 1462 

Սճսջ՝ Գՠխՠ՜ձ չ՜ձտ - բն 910 

Սճսջ՝ Գՠպ՜ջ՞ՠէ զ Ձ՜՞՜չ՜ձտ - բն 340 

Սճսջ՝ Գՠջՠակ՜ձ հԵջճսո՜խբկ - բն 369 

Սճսջ՝ Գբճջ՞ 

- հԱջկպ՜ձ - բն 869 

- զ Ս՜կ՜դզ՜ - բն 1042 

- զ Տրջճո - բն  276, 493 

Սճսջ՝ Գճխ՞ճդ՜ հԵջճսո՜խբկ - բն 369 

Սճսջ՝ Գջզ՞ճջ Լճսո՜սճջզմ 

- հԱջաջճսկ - բն 444 

- զ Բ՜հ՜աՠպ - բն 1172 

- զ Գՠխ՜կ՜ ՠջժզջ - բն 852 

- զ Դ՜ջ՜ձ՜խՠ՜ռ ՞՜ս՜շ - բն 1025 

- զ Դոՠխ - բն 134 

- հԵժՠխՠ՜ռ ՞՜ս՜շ - բն 872 

- զ Զբհդճսձ - բն 124 

- զ Թճչջ՜ոժ՜ձ - բն 954 

- զ Խզա՜ձ - բն 1103, 1106 

- զ Կ՜ջզձ - բն 1181, 1330 

- զ Կՠմ՜շզո - բն 153 

- զ Կ. Պրէզո - բն 1276 

- զ Հ՜շզծ - բն 1125 

- զ Հՠջկճձ - բն 380, 712, 1032 

- զ Սճսջո - բն 662 

- պՠխձ ՜ձհ՜հպ - բն 1182 

Սճսջ՝ Գջզ՞ճջ Աձ՜յ՜պ - բն 1081, 1083, 1084 

Սճսջ՝ Լճսո՜սճջմզ Դ՜կ՝՜ջ՜ձ - բն 368, 369, 626, 627 

Սճսջ՝ Դբճդճջճո հԱ՟ջզ՜ձճսյճէզո - բն 1137 

Սճսջ՝ Եջՠոզ զ Նճջ Ջճսխ՜ - բն 818 

Սճսջ՝ Եջժճս Եջՠոձզ հԵջՠս՜ձ - բն 316 

Սճսջ՝ Եջՠսձճս չ՜ձտ -  բն 1033, 1034 

Սճսջ՝ Զՠձճձճո ՠժՠխՠռզ - բն 1017 

Սճսջ՝ Թ՜՟բճո 

- զ Բ՜հ՜աՠպ - բն 1172 

- պՠխձ ՜ձհ՜հպ - բն 638 

Սճսջ՝ Թբճ՟ճջճո Զզձ՜սճջ 

- հԱ՟ջզ՜ձճսյրէզո - բն 1032 

- զ Կ՜ց՜ - բն 235 

Սճսջ՝ Թճչկ՜հ ՜շ՜տՠ՜էզ չ՜ձտ 

- հԱ՞ճսէզո - բն 184, 185, 481, 484 

- զ Գճխդձ - բն 1310 

- զ Զկզսշձզ՜ - բն 723, 726 

- զ Ցխձ՜ - բն 576 

- պՠխձ ՜ձհ՜հպ - բն 430 

- պՠխձ ՜ձհ՜հպ - բն 1232 

- պՠխձ ՜ձհ՜հպ - բն 1076 

Սճսջ՝ Թճջճո 

- զ Կ՜ց՜ - բն 236 

- զ Քՠրդ՜իզ՜ - բն 1270 

Սճսջ՝ Խ՜՟բզ ճսըպ - բն 1248 

Սճսջ՝ Խ՜մ 

- հԻէճչ - բն 1130 

- պՠխձ ՜ձհ՜հպ - բն 437 

Սճսջ՝ Ծձձ՟ՠ՜ձ Ահջ զ Բՠդխՠիՠկ - բն 1157, 1161 

Սճսջ՝ Կ՜հվճո հԱջ՜՝ժզջ - բն 1228 

Սճսջ՝ Կ՜դճխզժբ 

- հԵջՠս՜ձ - բն 382, 1244 

- զ Հ՜շզծ - բն 1125 

- զ Յճչի՜ձձ՜չ՜ձտ - բն 1183 

Սճսջ՝ Կ՜ջ՜յՠպ 

-հԱյջ՜ժճսձզո - բն 628, 836 

- հԱս՜՞ չ՜ձտ - բն 874 

- զ Բ՜էճս - բն 862 

- զ Գ՜ձլ՜ժ - բն 586 

- զ Գՠխ՜կ՜ ՠջժզջ - բն 852 

- Ի Գէ՜ժ - բն 936, 1387 

- հԵչ՟ճժզ՜ - բն 365 

- հԵջձն՜ժ - բն 838, 1342 

- հԻմյ՜խզ - բն 762 

- զ Կՠո՜ջզ՜ - բն 1138 

- զ Մճժո - բն 811 

- զ Մճսղ - բն 1138 



 

  

- զ Յճի՜ձ՜չ՜ձտ - բն 1222, 1362 

- զ Ն՜ըզնՠս՜ձ - բն 132 

- զ Նճջ՜ղբձ - բն 948, 1351 

- զ Նճջՠ՜հչ՜ձո - բն 164 

- զ Ս՜խզ - բն 903, 904 

- զ Ս՜ձ՜իզձ - բն 814 

- զ Սյՠպ՜վ՜շ - բն 838 

- զ Վ՜ձոպ՜ձ - բն 274 

- պՠխձ ՜ձհ՜հպ - բն 1078, 1336, 1345 

Սճսջ՝ Կզջ՜ժճո 

- հԵժՠխՠ՜ռ Գ՜ս՜շ - բն 1371 

- զ Կ՜ջ՝զ - բն 936 

- զ Կ. Պճէզո - բն 762 

- զ Հ՜կզդ - բն 264, 720, 729, 846 

Սճսջ՝ Հջՠղպ՜ժ՜յՠպ՜ռ 

- զ Կ. Պճէզո - բն 950, 1330, 1360 

- զ Սՠ՝՜ոպզ՜ - բն 456, 942, 1169 

Սճսջ՝ Մ՜ջպզջճո 

- հԱ՞՜ջ՜ժ - բն 837 

- Ի Նճջՠ՜հչ՜ձո - բն 164 

Սճսջ՝ Մզձ՜ո զ Գճսէոպ՜ձ - բն 130 

Սճսջ՝ Յ՜ժճ՝ 

- հԱժձՠջ - բն 1210 

- հԱխոջ՜ս - բն 95 

- հԱջ՜՝ժզջ - բն 1228 

- հԵչ՟ճժզ՜ - բն 365 

- հԵջճսո՜խբկ - բն 150, 314, 346, 369, 486, 645, 646, 

702, 768, 798, 884, 1094, 1320, 1351, 1428 

- զ Սյ՜ի՜ձ - բն 474 

- պՠխձ ՜ձհ՜հպ - բն 405, 410, 826 

Սճսջ՝ Յ՜ջճսդզսձ 

- հԵջճսո՜խբկ - բն 368 

- զ Խզա՜ձ - բն 1103, 1106 

- զ Կՠմ՜շզո - բն 153 

Սճսջ՝ Յզոճսո զ Ցխձ՜ - բն 576 

Սճսջ՝ Յճչի՜ձձբո Մժջպզմ 

- հԱկզջ՟րէճս չ՜ձտ զ Բ՜խբղ - բն 1378 

- զ Խզա՜ձ - բն 1103, 1106 

- զ Մՠխջզ -  բն 1416 

- զ Նճջՠ՜հչ՜ձո - բն 164 

- պՠխձ ՜ձհ՜հպ -  բն 438 

Սճսջ՝ Յճսխզպ՜ 

- զ Կ՜ջ՝զ - բն 936 

- զ Հ՜կզ՟ - բն 720 

Սճսջ՝ Նզժճխ՜հճո 

- հԵչ՟ճժզ՜ - բն 754 

- հԵջճսո՜խբկ - բն 335 

- զ Կ՜կՠձզռ - բն 825 

- զ Կ. Պճէզո - բն 524, 734 

- պՠխձ ՜ձհ՜հպ - բն 1040 

Սճսջ՝ Նղ՜ձ 

 - հԱձ՟ջճձզ ՝ՠջ՟ - բն 1041 

- զ Կՠմ՜շզո - բն 153 

- զ Հ՜խ՝՜պ - բն 435, 489, 1224 

- զ Ղջզկ - բն 236 

- զ Յ՜ժգէ - բն 636 

- զ Նճջ տ՜խ՜տ - բն 455 

- զ Ս՜ձ՜իզձ - բն 814 

- զ Սՠ՝՜ոպզ՜ - բն 841 

- զ Վ՜ջ՜՞ - բն 1098 

Սճսջ՝ Շ՜կճձՠ՜ զ Փ՜շ՜ժ - բն 826 

Սճսջ՝ Պ՜ջո՜կ հԵս՟ճժզ՜ - բն 456, 744 

Սճսջ՝ Ս՜ջ՜ո - բն 844 

Սճսջ՝ Ս՜ջ՞զո 

- զ Զբհդճսձ - բն 745 

- զ Թճը՜դ -  բն 1088, 1428 

- զ Խզա՜ձ - բն 470, 1103, 1106 

- զ Կ՜ց՜ - բն 183 

- զ Կՠո՜ջզ՜ - բն 782 

- զ Կճոպ՜ձ՟ձճսյճէզո - բն 1079 

- զ Հ՜կզդ - բն 729 

- զ Ձ՜՞՜չ՜ձտ - բն 340 

- զ Շխ՞ՠձզ - բն 841 

- զ Քՠրդ՜իզ՜ - բն 1269 

- պՠխձ ՜ձհ՜հպ - բն 275, 276, 1182 

Սճսջ՝ Սզճձ 

- Ի Շ՜պզտ՜ չ՜ձո - բն 1214 

- զ Քՠ՝ջճձ - բն 1427 

Սճսջ՝ Սզճձ ՜ձ՜յ՜պ - բն 397, 400 

Սճսջ՝ Սճվզ՜ 

- զ Կ. Պճէզո - բն 895 

- զ Սզո - բն 792 

Սճսջ՝ Սպՠվ՜ձձճո 

- հԱ՟՜ձ՜ - բն 820 

- հԱխոջ՜ս - բն 95 

- հԱկզջ՟րէճս չ՜ձտ զ Բ՜խբղ - բն 1378 

- հԱոպ՜յ՜պ - բն 304, 523, 528, 942, 962 

- զ Բ՜ջն՜ձն - բն 116 

- զ Գէ՜լճջ - բն 1199, 1225 

- զ Դ՜ջ՜ղ՜կ՝ - բն 673, 674 

- հԵչ՟ճժզ՜ - 365 

- զ Թճը՜դ - բն 1427 

- զ Խ՜ո՞զսխ - բն 918, 1431 

- զ Խզա՜ձ - բն 1103, 1106 



 

 

- զ Հ՜էզլճջ - բն 934 

- զ Նճջ՜ղբձ - բն 948 

- զ Նճջՠ՜հ չ՜ձո - բն 164 

- զ Ս՜խզ - բն 901, 904 

- զ Սյ՜ջժՠջպ - բն 438 

- պՠխձ ՜ձհ՜հպ - բն 1216 

Սճսջ՝ Փճժ՜ո զ Նճջՠ՜հչ՜ձո - բն 164 

Սճսջ՝ Փջժզմ 

- հԵջճսո՜խբկ - բն 1163 

- պՠխձ ՜ձհ՜հպ - բն 828 

Սճսջ՝ Ք՜շ՜ոճսձտ 

- հԵս՟ճժզ՜ - բն 714 

- զ Ծզյՠշ - բն 608 

Սճսջո - բն 647, 650 

Սճսջպ՜ս (Ե՟ՠոզ՜) - բն 352 

Սյ՜ի՜ձ - բն 471, 474, 534, 567, 677, 708, 801, 805, 

815, 816, 817, 818, 1145, 1335, 1337, 1338 

Սյ՜ձզ՜ - բն 16 

Սյ՜պժՠջպ ՞՜ս՜շ - բն 433, 438 

Սյզպ՜ժ թճչ - բն 1056 

Սյէՠձլ՜ի՜ձ - բն 53, 56 

Սպ՜դբ ՜շ՜տՠ՜է - բն 503, 529 

Սպ՜կյրէ - բն 17, 184, 314, 336, 338, 543, 548, 567, 

569, 615, 618, 734, 1054, 1141, 1439 

Սջ՝ճռ Հջՠղպ՜ժ՜յՠպ՜ռ հԱոպ՜յ՜պ - բն 304, 335 

 

Վ՜ի՜ձղզձճս չ՜ձտ - բն 465 

Վ՜խ՜դՠս - բն 707 

Վ՜խ՜ջղ՜յ՜պ - բն 122, 151, 153, 171, 210, 213, 216, 

218, 223, 234, 237, 241, 258, 263, 272, 335, 810, 838, 

862, 959, 967, 974, 1028, 1135, 1154, 1207, 1311, 

1312, 1354, 1356, 1357, 1448 

Վ՜խ՜ջղ՜ս՜ձ - բն 227 

Վ՜հճռ լճջ - բն 298, 429, 1200, 1410, 1413 

Վ՜ձ - բն 812 

Վ՜ձ՜ձ՟ - բն 184 

Վ՜ձ՞ճհզ Սճսջ՝ Նղ՜ձ - բն 492 

Վ՜ձՠջ՜ռսճռ ոպճջճպ - բն 1388 

Վ՜ձոպ՜ձ չ՜ձտ - բն 273, 274 

Վ՜ձտ ՞զսխ զ Կՠո՜ջզ՜ - բն 883 

Վ՜ոյճսջ՜ժ՜ձ - բն 438, 660 

Վ՜ջ՜՞ - բն 893, 995, 1076, 1098 

Վ՜ջ՟զոճսյ՜ձ - բն 157, 163 

Վ՜ջ՟ժ՜ ՜խ՝զսջ զ Շխջժ՜ չ՜ձո - բն 577, 579 

Վ՜ջղ՜չ՜ - բն 21, 22 

Վՠ՜ձծ՜ - բն 314 

Վՠձՠպզժ - բն 34, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 

132, 156, 192, 294, 315, 316, 433, 799, 800, 861, 894, 

899, 916, 926, 1074, 1123, 1308, 1448 

Վՠռզռ եճխճչ՜ջ՜ձ զ Մ՜ջ՜ղ - բն 1267 

Վզՠձձ՜ - բն 100, 101, 827, 836, 1194, 1307, 1459 

Վզչէճյ՜սէզո տ՜խ՜տ - բն 1007 

Վզջտ - բն 323, 390, 926, 1048 

Վջ՜ռ պճսձ - բն 576, 874, 1173, 1176, 1388, 1414 

 

Տ՜դՠս - բն 291, 307, 523, 609, 773, 775, 800, 840, 

1304, 1407, 1408, 1412, 1413, 1414, 1416, 1417, 1419, 

1420, 1422 

Տ՜ծժ՜ոպ՜ձ - բն 996, 1042 

Տ՜հտ - բն 1384 

Տ՜ձթվ՜ջ՜ը ՜ձ՜յ՜պ - բն 1174 

Տ՜ոճձ տ՜խ՜տ - բն 981 

Տ՜ջ՜սձ - բն 66, 704, 935, 936, 937, 1054, 1385, 1388 

Տ՜ջոճձ - բն 68, 83, 211, 309, 396, 413, 431, 433, 434, 

436, 438, 443, 445, 446, 450, 452, 493, 499, 516, 544, 

662, 667, 701, 702, 785, 943, 944, 946, 948, 1010, 

1048, 1094, 1244, 1245, 1251, 1260, 1282, 1324, 1348 

Տբէ Քրջչր - բն 1316, պՠո Ա՞շ՜սճս ժխազ 

Տզ՝ՠջզ՜ - բն 1054 

Տզ՞ջ՜ձ՜ժՠջպ - բն 1252, 1254 

Տզչջզժ - բն 730, 872 

Տզսջճձ տ՜խ՜տ - բն 1011 

Տզսջճո (Ծճսջ, Սճսջ) - բն 171, 335, 493, 639, 717, 719, 

877, 997, 1074, 1276, 1404 

Տճոյ ՞՜ս՜շ - բն 660 

Տճջճկՠձզ՜ - բն 1010 

Տջ՜յզաճձ - բն 1051, 1053, 1054 

 

Ցխձ՜ - բն 573, 576 

Ցճսջ՜՝ՠջ՟ - բն 1413, 1422 

 

Փ՜հպ՜հժ՜ջ՜ձ - բն 322, 1173, 1176 

Փ՜ձ՜ ՝ՠջ՟ - բն 857 

Փ՜շ՜ժ ՞զսխ - բն 184, 826 

Փ՜շ՜ձ - բն 1436 

Փ՜շզոճո - բն 1383 

Փ՜ջզա - բն 374, 1307, 1322, 1396 

Փզէ՜՟ՠէվ՜ռճռ ՠժՠխՠռզ - բն 494 

Փզէզյյՠ՜հ Կՠո՜ջզ՜ - բն 611, 747 

Փզի՜իզշրդ - բն 42 

Փզոճձ - բն 922, 1440 

Փզսձզժզ՜ - բն 1405 

Փշզս՞զ՜ - բն 414, 992, 1008, 1107, 1243 

 

Ք՜խժՠ՟ճձ - բն 829, 988, 1048, 1157, 1158, 1322, 1324, 

1356, 1411 

Ք՜ձ՜ձ - բն 27, 28, 29, 697, 698 

Ք՜ձ՜տՠշ - բն 204 

Ք՜ն՝ՠջճսձզտ - բն 91, 95, 519, 864 



 

  

Ք՜ո՜խ ՞ՠպ - բն 1183, 1363 

Ք՜ջ՜իճսձն - բն 1420 

Ք՜ջը՜ձ՜ - բն 1422 

Ք՜ջժճս - բն 1413, պՠո Խճպ՜ժՠջ՜ռ չ՜ձտ 

Ք՜ջչ՜ձո՜ջ՜ - բն 206 

Քՠ՝ջճձ - բնբն 1427 

Քՠխ՜հ ՟խՠ՜ժ - բն 39 

Քՠխճհ Ձճջ - բն 273, 274 

Քՠոճսձ - բն 1024 

Քՠջոճձ - բն 996, 1001, 1235 

Քբկզ - բն 1440 

Քբկզ՜դ չ՜ձտ - բն 740 

Քբրդ՜իՠ՜ - բն 1268, 1269,  

Քճ՝՜հջ - բն 1337, 1341, 1342 

 

Օթճյ ՞զսխ - բն 1068 

Օոկ՜ձռճռ ՠջժզջ - բն 1056 

Օջդ՜՞զսխ - բն 935 

Օջճսնճսխ տ՜խ՜տ – բն 776 

 

Ֆՠձՠշ - բն 1432 

Ֆզէՠոզճո - բն 206 

Ֆշ՜ձժ՜ռ ՜ղը՜ջի - բն 1396 

Ֆջ՜ձ՞զոպ՜ձ – բն 1308 

Ֆջ՜ձոզ՜ - բն 16, 209, 1258, 1322 

 
 

 



 

 

 

 

Ժ 

ՁԵՌԱԳՐԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԱԽՏԱԿ 

 

 

Բճչ՜ձ՟՜ժճսդզսձ Ժ՜կ՜-

ձ՜ժ 

Վ՜հջ Գջզմ Ծ՜խժճխ Կ՜ակճխ Սպ՜ռճխ 

1001 Մ՜ղպճռ 

Մզձ՜ո 

՜ոջտՠյզոժճյճո 

Ժ - - - - - 

1002 Յ՜խ՜՞ո 
՜ջ՜ջճխճսդՠ՜ձ ւ 
իզկձ՜ջժճսդՠ՜ձ 
Սճջճհ ՠժՠխՠռսճհ 

ԺԳ Էնկզ՜թզձ - - - - 

1003 Ժճխճչ՜թճհ 1718 Կ՜ց՜հ Տզջ՜ռճս Մ՜ջ՞՜ջ - - Ա՝ջ՜ի՜կ չջ՟. 

1004 Վ՜ջ՟՜ձ 

Աջւՠէռզ 

Մՠժձճսդզսձ 

իձ՞՜կ՜պՠձզձ 

1636 Լբչ Աձ՜ձճսձ, Սզկբճձ 

՟յզջ 

- - - 

1005 Կճսշձՠէզճո 

Մՠժձճսդզսձ 

թձձ՟ճռ 

ԺԸ - - - - - 

1006 Կճսշձՠէզճո 

Մՠժձճսդզսձ դճսճռձ 

Եջժջճջ՟ Օջզձ՜ռ 

ԺԸ - - - - - 

1007 

Տրձ՜յ՜պծ՜շ 

ԺԳ Հշճկ՜՛հջ Աշ՜տՠ՜է - - Յճչի՜ձձբ՛ո տիհ. 

1008 Կճսշձՠէզո  

Մՠժձճսդզսձ Եէզռ ւ 

Ղՠսպ՜ռսճռ 

ԺԸ - - - - - 

1009 Կճսշձՠէզո  

Մՠժձճսդզսձ Եէզռ ւ 

Ղՠսպ՜ռսճռ 

ԺԸ 
- - - - - 

1010 Կճսշձՠէզճո 

Մՠժձճսդզսձ Թճսճռ 

ՠս Եջժջճջ՟ րջզձ՜ռ 

ԺԸ - - - - - 

1011 Կճսշձՠէզճո 

Մՠժձճսդզսձ 

Ծձձ՟ճռ 

- - - - - - 

1012 Ժճխճչ՜թճհ       

1012 Ա 1716 - - - - - 

1012 Բ ԺԸ - - - - - 

1013 Ժճխճչ՜թճհ 1227 Սյէՠձլ՜ի՜ձ Սզկՠճձ - - - 

1014 Յ՜ժճ՝ 
Ն՜էՠ՜ձ 
Մՠժձճսդզսձ 
՝՜ջճհ՜ժ՜ձ վզէզ-
ոճվ՜հճսդՠ՜ձ 

1770 Կճոպ՜ձ՟ձճսյրէզո Աոպճս՜թ՜պճսջ 

Ծ՜խզժ 

- - - 

1015 Յ՜ժճ՝ ԺԹ - - - - - 



 

  

Ն՜էՠ՜ձ 

Մՠժձճսդզսձ 

՝՜ջճհ՜ժ՜ձ վզէզ-

ոճվ՜հճսդՠ՜ձ 

1016 Յ՜ժճ՝ 
Ն՜էՠ՜ձ 

Մՠժձճսդզսձ 

՝՜ջճհ՜ժ՜ձ վզէզ-

ոճվ՜հճսդՠ՜ձ 

ԺԸ Կճոպ՜ձ՟ձճսյրէզո Աոպճս՜թ՜պճսջ 

Ծ՜խզժ 

- - - 

1017 Նՠջոբո 

Լ՜կ՝ջճձ՜ռզ 

Մՠժձճսդզսձ 

Ս՜խկճո՜ռ 

1628 Կճոպ՜ձ՟ձճսյրէզո Յ՜ժճ՝ - - Աշզոպ՜՞բ՟ չջ՟ 

Հ՜ջ՝ՠջ՟ռզ 

1018 Նՠջոբո 

Լ՜կ՝ջճձ՜ռզ 

Մՠժձճսդզսձ 

Ս՜խկճո՜ռ 

ԺԸ - - - - - 

1019 Ժճխճչ՜թճհ ԺԸ - - - - - 

1020 Գջզ՞ճջ 

Տ՜դւ՜ռզ 

Մՠժձճսդզսձ 

Ս՜խկճո՜ռ 

ԺԷ - Գջզ՞ճջ ոջժ. - - - 

1021 Նՠջոբո 

Լ՜կ՝ջճձ՜ռզ 

Մՠժձճսդզսձ ԺԲ 

կ՜ջ՞՜ջբզռ 

ԺԸ - - - - - 

1022  Ժճխճչ՜թճհ ԺԸ - - - - - 

1023 Մ՜ղպճռ 1644 - Յճչի՜ձձբո - - - 

1024 Մ՜ղպճռ 1564 Ախո՜ջ՜՞զսխ 

Զ՜ջ՝ՠջճսձզտ 

Մժջպզմ Եջբռ - - Կճսէհճսձ 

1025 Մ՜ղպճռ 1636 Հ՜ջ՝՜ձ՟ ՞զսխ 

Ծզխժճսձճսռՠջժզջ 

Ոչ՜ձձբո տիհ. - - - 

1026 Մ՜ղպճռ ԺԴ - - - - - 

1027 Մ՜ղպճռ 1458 Ահջզչ՜ձտ Յճչի՜ձձբո ՜՝խհ. - - Յ՜ժճ՝ տիհ. 

1028 Ժճխճչ՜թճհ 1296 Բ՜ջն՜ձն ՞զսխ  Աձ՜ձզ՜ ոջժ. - - Իղը՜ձ ոջժ. 

1029 Մ՜ղպճռ ԺԶ - - - - Սզջյ՜ջճձ կխպՠոզ 
1030 Մ՜ղպճռ 
Ձՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ 

ԺԷ - - - - - 

1031 Մ՜ղպճռ 
ԺԷ - - - - - 

1032 Մ՜ղպճռ 1692 Գճսէոպ՜ձ ՞զսխ, 

հՠջժզջ Բ՜ջպ՜հ 

Դ՜սզդ - - Մՠէտզոբդ տիհ. 

1033 Մ՜ղպճռ 1690 Դոՠխ Ս՜ջ՞զո տիհ. - - - 

1034 
1574 Ս՝ճձ՜հն՜ձտ - - - Ակզջ ՜ազա պճսձպբջ 

1035 Ժճխճչ՜թճհ       

1035 Ա ԺԲ - - - - - 

 

1035 Բ ԺԸ - - - - - 

1035 Գ ԺԸ - - - - - 



 

 

1036 Մ՜ղպճռ 1617 - Տբջ Ս՜ջ՞զո - - - 

1037 Մ՜ղպճռ 

Ձՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ 

1732 Ղ՜ջո Եջՠկզ՜հ տիհ. - - - 

1038 Մ՜ղպճռ 1648 - Աջզոպ՜ժբո ՠջբռ - - - 

1039 Մ՜ղպճռ ԺԵ Կՠմ՜շզո Մ՜պդբճո - - - 

1040 Մ՜ղպճռ ԺԵ - - - -  

1041 Մ՜ղպճռ ԺԵ - - - - - 

1042 Մ՜ղպճռ 1438 Մճսըջ՜ձզո ՞զսխ` 

Վ՜ջ՟զ ոճսյ՜ձ 

- - - - 

1043 Մ՜ղպճռ 

Ձՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ 

ԺԶ Մըզդ՜՛ջ - - - - 

1044 Մ՜ղպճռ 1582 - - - - Աոպճս՜թ՜պճսջ 

1045 Մ՜ղպճռ 1662-

1666 

Նճջ Ջճսխ՜հ - - - Վ՜ջ՟՜ը՜դճսձ Տբջ 

Յճի՜ձ 

1046 Մ՜ղպճռ ԺԵ - - - - Ոսոպ՜հ Յճչ՜ձբո 

1047 Մ՜ղպճռ 1517 Կ՜ոպ՜նճձ ՞զսխ Յ՜ժճ՝ - - Ս՜ի՜ժ կխպՠոզ 

1048 Ղ՜ա՜ջ 

Ջ՜իժՠռզ Կ՜ջ՞ 

թ՜հջ՜՞ճհձ 

չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ՜ձ 

ԺԸ - - - - - 

1049 Վ՜ջ՟՜ձ 
Աջւՠէռզ 
Մՠժձճսդզսձ 
իձ՞՜կ՜պՠձզձ 

ԺԷ - - - - - 

1050 Վ՜ջ՟՜ձ 
Աջՠսՠէռզ 
Մՠժձճսդզսձ 
Հձ՞՜կ՜պՠձզձ 

1739 ժ՜ց՜հ Մ՜ջ՞՜ջ - - Մզտ՜հբէ չջ՟. 

1051 Վ՜ջ՟՜ձ 
Աջՠսՠէռզ 
Մՠժձճսդզսձ 
Հձ՞՜կ՜պՠձզձ 

ԺԸ - Յճչի՜ձձբո ՠջբռ - - - 

1052 Վ՜ջ՟՜ձ 
Աջՠսՠէռզ 
Մՠժձճսդզսձ 
Հձ՞՜կ՜պՠձզձ 

1647 - Խ՜մ՜պճսջ եբիռզ - - - 

1053 Ժճխճչ՜թճս       
1053 Ա ԺԸ - - - - Ա՝ջ՜ի՜կ չջ՟. 

դՠտզջ՟՜ղռզ 
1053 Բ ԺԸ Թճը՜դ - - - Ս՜ջ՞զո չջ՟. 

դբտգպ՜խռզ 

1053 Ժճխճչ՜թճհ       

1054 Ա ԺԸ - Աձպճձ - - - 

1054 Բ ԺԸ - - - - - 

1055 Գջզ՞ճջ 

Տ՜դւ՜ռզ Յ՜խ՜՞ո 

՞՜ս՜ա՜ձ պ՜էճհ 

ԺԸ - - - - - 

1056 Ղ՜ա՜ջ 

Ջ՜իժՠռզ Կ՜ջ՞ 

թ՜հջ՜՞ճհձ 

չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ՜ձ 

1758 Էնկզ՜թզձ Եջՠկզ՜հ ոջժ. - Եջՠկզ՜հ 

ոջժ. 

Ասՠպզո ՜ջտՠյո. 



 

  

1057 Մ՜ղպճռ 1699 - Գջզ՞ճջ - - Աշ՜տՠէ Ք՜ձ՜տՠշռզ 

1058 Ժճխճչ՜թճհ       

1058 ՜ ԺԸ - - - - - 

1058 Բ 1688 Եւ՜՛ձ Յճչի՜ձձբ՛ո ՜՝խհ - - - 

1058 Գ ԺԷ-ԺԸ - - - - - 

1058 Դ ԺԷ-ԺԸ - - - - - 

1058 Ե ԺԷ-ԺԸ - - - - - 

1059 Մ՜ղպճռ 

Ձՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ 

ԺԶ - - - - - 

1060 Նՠջոբո 

Լ՜կ՝ջճձ՜ռզ 

Մՠժձճսդզսձ 

Աշ՜ժ՜ռ 

ԺԷ Իէճ՛չ - - - - 

1061 Մ՜ղպճռ 1700 Կ՜ջո Թճջճո ՠջբռ - - - 

1062 Մ՜ղպճռ 

Ձՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ 

1722 Կ՜ց՜հ Դ՜սզդ ՜՝խհ - - Դ՜սզդ չջ՟. 

1063 Մ՜ղպճռ 

Ձՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ 

1716 Սզո Աէՠտո՜ձզճո չջ՟. - - Գջզ՞ճջ չջ՟. 

տ՜ձ՜տՠշռզ 

1064 Մ՜ղպճռ 

Ձՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ 

1737 - Կ՜ջ՜յՠպ - - - 

1065 Մ՜ղպճռ ԺԶ-ԺԷ - Աա՜ջզ՜, Պՠպջճո, 

Ս՜ջ՞զո 

- - - 

1066 Մ՜ղպճռ 

Ձՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ 

1744 - Աոպճս՜թ՜պճսջ 

ՠջբռ 

- - Եազ՜ա՜ջ չջ՟. 

1067 Մ՜ղպճռ 

Ձՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ 

1751 Ս՜ձձդ՜ 

Պզպջճ՝ճսջը 

Յ՜ջճսդզսձ Պՠպջճո-

ՠ՜ձ Նճջ Ջճսխ՜հՠռզ 

- - - 

1068 Մ՜ղպճռ 

Ձՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ 

ԺԸ - - - - - 

1069 Մ՜ղպճռ 

Ձՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ 

1621 Կ՜ց՜հ Խ՜մ՜պճսջ ՜՝խհ - - - 

1070 Մ՜ղպճռ - - - - - - 

1071Մ՜ղպճռ       

1071 Ա ԺԵ - Գջզ՞ճջ տիհ. - - Սպՠվ՜ձճո ՠյո. 

1071 Բ 1494 Աշգձնճսռ չ՜ձտ Մժջպզմ  

Դ՜սզդ 

Սպՠվ՜ձճո - - 

1072 Մ՜ղպճռ 

Ձՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ 

1723 Էնկզ՜թզձ Յ՜ջճսդզսձ ոջժ. 

Ճ՜իժՠռզ 

- - Աոպճս՜թ՜պճսջ 

չջ՟. 

1073 Գջզ՞ճջ 

Տ՜դւ՜ռզ Յ՜խ՜՞ո 

՞՜ս՜ա՜ձ պ՜էճհ 

1732 Էնկզ՜թզձ Պճխճո ՟յզջ 

Բ՜էչՠռզ 

- - Աոպճս՜թ՜պճսջ 

Տզ՞ջ՜ձ՜ժՠջպռզ 

1074 Մ՜ղպճռ 1722 - - - - Սպՠվ՜ձճո չջ՟. 

1075 Մ՜ղպճռ 

Ձՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ 

ԺԵ - - - - Սպՠվ՜ձճո չջ՟. 

1076 Ղ՜ա՜ջ 

Ջ՜իժՠռզ Կ՜ջ՞ 

Ծ՜հջ՜՞ճհձ 

չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ՜ձ 

ԺԸ - - - - - 

1077 Մ՜ղպճռ 1700 - Նՠջոբո չջ՟. - - Նՠջոբո չջ՟. 



 

 

Ձՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ Աոպ՜յ՜պՠռզ Աոպ՜յ՜պՠռզ 

1078 Մ՜ղպճռ 

Ձՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ 

1760 Եջզռ Մ՜ձժ՜ձռ 

չ՜ձտ 

Ա՝ջ՜ի՜կ ՠյո. 

Շ՜տՠռզ 

- - - 

1079 Մ՜ղպճռ 
Ձՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ 

ԺԷ - - - - - 

1080 Մ՜ղպճռ - - - - - - 

1081 Մ՜ղպճռ ԺԶ Հ՜կզդ Ա՝ջ՜ի՜կ ՠջբռ - - Մՠէտբո ՠյո. 

1082 Մ՜ղպճռ 

Ձՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ 

1558 Մ՜ջ՞ճջդ, Բ՜խբղ Վ՜ջ՟՜ձ ՠջբռ - - Խ՜մ՜պճսջ ժդխ. 

1083 Մ՜ղպճռ 

Ձՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ 

1704 Ղջզկ Դ՜սզդ ՠջբռ - - Պրխճո չջ՟. 

1084 Մ՜ղպճռ 
Ձՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ 

1498 ի՜խ՝՜պ Փզէզյճո ՠյո. - - - 

1085 Ժճխճչ՜թճհ ԺԲ - - - - - 

1086 Մ՜ղպճռ 
Ձՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ 

1560 Վ՜ձ՞ոպ՜ձ չ՜ձտ 

(Քՠնճհ լճջ) 

Խ՜՟ - - Հ՜հջ՜յՠպ ՠյո. 

1087 Մ՜ղպճռ 
Ձՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ 

1555 
Ս. Ս՜ջ՞զո չ՜ձտ Մժջպզմ - - Մ՜ձճսբէ ՜ջտՠյո. 

1088 Մ՜ղպճռ 

Ձՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ 

1616 Էնկզ՜թզ՛ձ Աշ՜տՠէ ՠջբռ - - Մՠէտոբդ ժդխ. 

1089 Գջզ՞ճջ 
Տ՜դւ՜ռզ Յ՜խ՜՞ո 
՞՜ս՜ա՜ձ պ՜էճհ 

ԺԸ - - - - - 

1090 Մ՜ղպճռ 

Ձՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ 

ԺԶ - - - - - 

1091 Վ՜ջ՟՜ձ 
Աջւՠէռզ 
Մՠժձճսդզսձ 
իձ՞՜կ՜պՠձզձ 

1398 Ախ՝՜ժ  
Ս. Բ՜ջ՟ճսխզկբճոզ 

չ՜ձտ 

Պՠպջճո - - Պՠպջճո տիհ 

1092 Ժճխճչ՜թճհ ԺԷ - Ս՜ջ՞զո - - - 

1093 Վ՜ջ՟՜ձ 
Աջւՠէռզ 
Մՠժձճսդզսձ 
իձ՞՜կ՜պՠձզձ 

1739 - Մ՜ջ՞՜ջ պզջ՜ռճս - - Սպՠվ՜ձձճո չջ՟. 

1094 Վ՜ջ՟՜ձ 
Աջւՠէռզ 
Մՠժձճսդզսձ 
իձ՞՜կ՜պՠձզձ 

ԺԷ, ԺԸ - - - - - 

1095 Գջզ՞ճջ 

Խէ՜դՠռզ 

Մՠժձճսդզսձ 

՜ջ՜ջ՜թճռձ ՠս 

ՠէզռ 

ԺԷ - - - - Աա՜ջզ՜հ չջ՟. 

1096 Ժճխճչ՜թճհ 1569 Կզսկզսղը՜ձ Պՠպջճո ՠջբռ - - - 

1097 Ժճխճչ՜թճհ 1280 - Յճսոՠջ, Եո՜հզ - - Նՠջոբո չջ՟. 

1098 Ժճխճչ՜թճհ 1320 - Աոզէ, Մըզդ՜ջ - - - 

1099 Ժճխճչ՜թճհ       

1099 Ա ԺԵ - Նզժճէ՜հճո Ախտՠջ-

կ՜ռզ 

- - - 

1099 Բ ԺԷ - Յ՜ժճ՝ տիհ - - Պ՜ջճձ Մ՜ջ՞՜ջ 

1100 Ժճխճչ՜թճհ 1726 Եջճսո՜խբկ - - - - 



 

  

1101 Ժճխճչ՜թճհ       

1101 Ա ԺԷ - - - - - 

1101 Բ 1698 - Խ՜մ՜պճսջ ՟յզջ - - - 

1101 Գ 1688 Եջւ՜ձ Սպՠվ՜ձձճո տիհ - - - 

1102 Ժճխճչ՜թճհ       

1102 Ա պյ՜՞զջ 1700 Վբձբպզժ - - - - 

1102 Բ Ժճխճչ՜թճհ 1727 Եջճսո՜խբկ Մ՜ջ՞՜ջ ՜՝խհ - - - 

1103 Ժճխճչ՜թճհ ԺԷ - Նՠջոբո 

Աոպ՜յ՜պՠռզ 

- - - 

1104 Ժճխճչ՜թճհ ԺԷ - Մՠէտՠոբդ Եջՠս՜ձռզ - - Ախբտո՜ձ՟ջ ՜՝խհ 

1105 Գջզ՞ճջ 

Ն՜ջՠժ՜ռզ 

Մՠժձճսդզսձ Եջ՞ճռ 

Եջ՞ճհձ 

ԺԸ - - - - Պ՜ջճձ Խ՜մզժ 

1106 Ժճխճչ՜թճհ ԺԸ - - - - - 

1107 Գջզ՞ճջ 

Ն՜ջՠժ՜ռզ 

Մՠժձճսդզսձ Եջ՞ճռ 

Եջ՞ճհձ 

1769 Կ.Պրէզո Մ՜ջպզջճո - - - 

1108 Գջզ՞ճջ 

Ն՜ջՠժ՜ռզ 

Մՠժձճսդզսձ Եջ՞ճռ 

Եջ՞ճհձ 

ԺԴ - - - - - 

1109 Ժճխճչ՜թճհ 1640 - Պՠպջճո ՠջբռ - - - 

1110 Ժճխճչ՜թճհ 1633 - Սպՠվ՜ձճո - - - 

1111 Յճչի՜ձձբո 

չջ՟. (Մջտճ՛սա)  

Մՠժձճսդզսձ Եջ՞ճռ 

Եջ՞ճհձ 

1713 - իՠխզձ՜՛ժգ - - - 

 

1112 Յճչի՜ձձճս 

չ՜ձ՜ժ՜ձզ 

Մՠժձճսդզսձ Յճ՝՜հ 

ԺԵ - - - - Սզկբճձ չջ՟. 

1113 Ժճխճչ՜թճհ 1648-

1662 

Կճոպ՜ձ՟ձճսյրէզ՛ո Յ՜ժճ՝ Աժձՠ ռզ - - Յ՜ժճ՝ Աժձՠռզ՛ 

1114 Ժճխճչ՜թճհ 1425 Ձ՜՞՜չ՜ձտ Սպՠվ՜ձճո ժջ., 

Մ՜դբճո 

- - Դ՜սզդ չ՜ձ՜ի՜հջ ՠս 

Ս՜ջ՞զո ժջ. 

1115 Ժճխճչ՜թճհ 1409 - - - - - 

1116 Ժճխճչ՜թճհ 1601 - Ղ՜ա՜ջ ՟յզջ - - Մժջպզմ չջ՟. 

1117 Ժճխճչ՜թճհ 1687 Սՠս՜ձ ժխազ Յճչ՜իձձբո չջ՟. 

Շրշճդՠռզ 

- - - 

1118 Նՠջոբո 

Լ՜կ՝ջճձ՜ռզ 

Մՠժձճսդզսձ 

Ս՜խկճո՜ռ 

ԺԴ - - - - Գջզ՞ճջ կզ՜հժՠռ 

1119 Վ՜ջ՟՜ձ 

Աջւՠէռզ 

Մՠժձճսդզսձ 

Ս՜խկճո՜ռ 

ԺԳ - Տզջ՜ռճս - - - 



 

 

1120 Վ՜ջ՟՜ձ 

Աջւՠէռզ 

Մՠժձճսդզսձ 

Ս՜խկճո՜ռ 

1637 Շ՜սղ Խ՜մ՜պճսջ - - - 

1121 Ժճխճչ՜թճհ       

1121 Ա ԺԴ - - - - - 

1121 Բ ԺԴ - - - - - 

1122 Գջզ՞ճջ 

Տ՜դւ՜ռզ 

Մՠժձճսդզսձ 

Ս՜խկճո՜ռ 

ԺԵ - Ս՜ջ՞զո Ղջկՠռզ - - - 

1123 Գջզ՞ճջ 

Տ՜դւ՜ռզ 

Մՠժձճսդզսձ 

Ս՜խկճո՜ռ 

1644 Եչ՟ճժզ՜ Աէբտո՜ձ ՠջբռ 

Էպջբձռզ 

- - Կզջ՜ժճո չջ՟. 

1124 Գջզ՞ճջ 

Տ՜դւ՜ռզ 

Մՠժձճսդզսձ 

Ս՜խկճո՜ռ 

ԺԷ - - - - - 

1125 Գջզ՞ճջ 
Տ՜դւ՜ռզ 
Մՠժձճսդզսձ 
Ս՜խկճո՜ռ 

1432 Եջճսո՜խբկ Յ՜ժճ՝ ՜՝խհ Բՠջժջՠ-
ռզ 

Մՠջտզոբդ ՜՝խհ - Մ՜ջպզջճո չջ՟. 

1126 Ժճխճչ՜թճհ 
ԺԷ - - - - - 

1127 Ժճխճչ՜թճհ ԺԷ - - - - - 

1128 Ժճխճչ՜թճհ 1415 Հՠջկճձզ չ՜ձտ Յճչի՜ձձբո չջ՟. - - - 

1129 Գջզ՞ճջ 

Տ՜դւ՜ռզ 

Մՠժձճսդզսձ 

Եո՜հՠ՜հ 

եԷ - - - -  - 

1130 Ժճխճչ՜թճհ - Պՠպջճո, 

Յճչի՜ձբ՛ո 

- - - Վ՜ջ՟՜ձ չջ՟. 

1131 Ժճխճչ՜թճհ ԺԵ - Շ՜իզժ - - - 

1132 Ժճխճչ՜թճհ - - - - - - 

1133 Նՠջոբո 

Լ՜կ՝ջճձ՜ռզ 

Մՠժձճսդզսձ ԺԲ 

կ՜ջ՞՜ջբզռ 

ԺԷ - - - - - 

1134 Ժճխճչ՜թճհ 1695 - Մ՜ձճսբէ ՜՝խհ - - Մ՜աջ՞՜ջբ չջ՟. 

Այզմՠխռզ 

1135 Ժճխճչ՜թճհ 1288-

1380 

Սճսջ՝ Սզճձ 

Աձ՜յ՜պ 

Սզկբճձ, Գջզ՞ճջ - - Թճսկ՜, Յճի՜ձձբո, 

Կզջ՜ժճո 

 

 

1136 Վ՜ջ՟՜ձ 

Աջՠսՠէռզ 

Մՠժձճսդզսձ 

իձ՞՜կ՜պՠձզձ 

1381 - Ս՜ջ՞զո տիհ. - - - 

1137 Ժճխճչ՜թճհ ԺԵ Սճսջ՝ Յ՜ժճ՝ չ՜ձտ Զ՜տ՜ջզ՜հ - - Զ՜տ՜ջզ՜հ 



 

  

1138 Ժճխճչ՜թճհ 1347 Սզո Դ՜սզդ, Մժջպզմ 
՞ազջ 

- - Մըզդ՜ջ տիհ. 

1139 Վ՜ջ՟՜ձ 

Աջՠսՠէռզ 

Մՠժձճսդզսձ 

իձ՞՜կ՜պՠձզձ 

ԺԷ - - - - - 

1140        

1141 Ժճխճչ՜թճհ 1335 Գ՜է՜լճջ Գջզ՞ճջ տիհ - - Ս՜ջ՞զո տիհ. 

1142 Նՠջոբո 

Լ՜կ՝ջճձ՜ռզ 

Մՠժձճսդզսձ 

Աշ՜ժ՜ռ 

1389 - Նՠջոբո - - - 

1143 Ժճխճչ՜թճհ ԺԳ - Գջզ՞ճջ - - Պ՜ջճձ Կճոպ՜ձ՟զձ 
1144 Ժճխճչ՜թճհ 1388 Սյ՜պժՠջպ ՞՜ս՜շ Յճի՜ձձբո - Մժջպզմ Կզջ՜ժճո ՠս 

Յճի՜ձձբո 

1145 Ժճխճչ՜թճհ 1694-

1695 

- Ա՝՜ո ՠջբռ - - Վէ՜ո ջ՜՝ճսձ՜յՠպ 

1146 Նՠջոբո 

Լ՜կ՝ջճձ՜ռզ 

Մՠժձճսդզսձ 

Աշ՜ժ՜ռ 

- - - - - - 

1147 Ժճխճչ՜թճհ       

1147 Ա 1722-

1723 

Գ՜էզյրէզ 

՞զսխ՜տ՜խ՜տ 

Խ՜մժ՜ս Գ՜էզյրէռզ - - Ա՝ջ՜ի՜կ ժջՠպ՜ռզ 

1147 Բ ԺԷ-ԺԸ - - - - - 

1148 Ժճխճչ՜թճհ 1787 Եջճսո՜խբկ Աշ՜տՠէ չջ՟. - - - 

1149 Ժճխճչ՜թճհ 1684-

1687 

Նճջ տ՜խ՜տ Մզտ՜հզէ` ճջ՟զ 

Բ՜ջ՜խ՜կ ՞ջմզ 

ձճհձգ - Մզձ՜ո չջ՟. հԱկդՠռզ 

1150 Ժճխճչ՜թճհ ԺԸ - Ղ՜ա՜ջ - - Բ՜ջոՠխ չջ՟. 

1151 Ժճխճչ՜թճհ ԺԸ      

1151 Ա Ժճխճչ՜թճհ 1693 Իոպ՜կյրէ Կճկզպ՜ո ՠջբռ 

Քբկճսջծճձռ 

- - - 

1151 Բ Ք՜ջճատ ԺԷ - - - - - 

1151 Գ ԺԷ - - - - - 

1152 Ժճխճչ՜թճհ 1367 Խզա՜ձ Գջզ՞ճջ տիհ - - Յճի՜ձձբո չջ՟. 

ի՜ձ՞զոպ 

1153 Ժճխճչ՜թճհ 1659 Սյ՜ի՜ձ Յճսձ՜ձ, Մզտ՜հբէ 

չջ՟. 

- - Բ՜ջոՠխ ժջ. 

1154 Ժճխճչ՜թճհ       

1154 Ա 1674 - Խ՜ոյբժ, Խ՜մ՜պճսջ 

ՠջբռ 

- - - 

1154 Բ 1673 - Խ՜ոյբժ, Խ՜մ՜պճսջ 

ՠջբռ 

- - Ասՠպզտ պզջ՜ռճս 

1155 Ժճխճչ՜թճհ ԺԷ - - - - - 

1156 Ժճխճչ՜թճհ ԺԸ - - - - - 

1157 Ժճխճչ՜թճհ 1709 Ա՞ճսէզո Յճչի՜ձձբո տիհ - - - 

1157 Ա - - - - - - 

1157 Բ ԺԷ - - - - - 
1157 Գ ԺԷ - Սպՠվ՜ձձճո Ցխձՠռզ - - Բ՜ջոՠխ չջ՟. 

1158 Ժճխճչ՜թճհ  
1768 Էնկզ՜թզձ Խ՜մ՜պճսջ չջ՟. - - - 



 

 

Պրէոՠռզ 

1159 Ժճխճչ՜թճհ ԺԷ - - - - Տբջ Մ՜ջ՞՜ջբ 

1160 Ժճխճչ՜թճհ 1601 Աձ՜ձճսձ Սզկճձ 

պջռ. 

- - - Մժջպզմ չջ՟. 

1161 Ժճխճչ՜թճհ 1407 - Յճչ՜ձբո, Յճչոբվ 

տիհ Սպՠվ՜ձճո 

- - - 

1162 Յ՜ժճ՝ 

Կ՜ջձՠռզ Սզկճձ-

ՠ՜ձ  

Մՠժձճսդզսձ Եջ՞ճռ 

Եջ՞ճհձ 

1782 Էնկզ՜թզձ, Աջաջճսկ - - - Ա՝ջ՜ի՜կ չջ՟. 

1163 Յ՜ժճ՝ 

Կ՜ջձՠռզ Սզ-

կրձՠ՜ձ  

Մՠժձճսդզսձ Եջ՞ճռ 

ՠջ՞ճհձ 

1806 Կճոպ՜ձ՟ձճսյրէզո - - - - 

1164 Յ՜ժճ՝ 

Կ՜ջձՠռզ Սզ-

կրձՠ՜ձ  

Մՠժձճսդզսձ Եջ՞ճռ 

ՠջ՞ճհձ 

1782 Էնկզ՜թզձ, Աջաջճսկ իՠխզձ՜ժգ - - Գջզ՞ճջ չջ՟. 

1165 Ժճխճչ՜թճհ 1769 - Պՠպջճո Ախ՜կ՜էՠ՜ձ - - - 

1166  Ժճխճչ՜թճհ 1303 - Դ՜ձզբէ Աձ՜ձճսձ - - Յճչի՜ձձբո  

1167 Մՠժձճսդզսձ 

Յճ՝՜հ 

ԺԷ - - - - - 

1168 Յճչի՜ձձճս 

չ՜ձ՜ժ՜ձզ, 

Մՠժձճսդզսձ Յճ՝՜հ 

1808 - Պ՜խպ՜ո՜ջ ՟յզջ - - - 

1169 Մՠժձճսդզսձ 

Յճ՝՜հ 

ԺԷ - - - - - 

1170 Մՠժձճսդզսձ 

Յճ՝՜հ 

- - Յճչի՜ձձբո տիհ - - - 

1170 Ա 1602 - Յճչի՜ձձբո - - Գջզ՞ճջ յ՜ոջզ ՜ջտ. 

Կճոպ՜ձ՟ձճսյճէո

ՠռզ /Կՠո՜ջ՜ռզ 

1771 Ժճխճչ՜թճհ 1628 Սճսջ՝ Սպՠվ՜ձձճո 

Ն՜ը՜չժ՜, Տ՜դւ 

Մժջպզմ, ՜՝խհ 

Ջճսխ՜հՠռզ 

- - - 

1172 Ժճխճչ՜թճհ ԺԷ - Յ՜ջճսդզսձ - - - 

1173 Ժճխճչ՜թճհ 1688 Սյ՜ի՜ձ Աոպճս՜թ՜պճսջ ոջժ. - - Գջզ՞ճջ Ջճսխ՜հՠռզ 

1174 Ժճխճչ՜թճհ 1776 - Պՠպջճո ՠյո. 

Ախ՜կ՜էՠ՜ձ 

Բՠջդճսկՠ՜ձ 

- - - 

1175 Նՠջոբո 

Լ՜կ՝ջճձ՜ռզ 

Մՠժձճսդզսձ 

Ս՜խկճո՜ռ 

ԺԶ - Մ՜ջպզջճո - - Աջզոպ՜ժբո չջ՟. 

1176 Նՠջոբո 

Լ՜կ՝ջճձ՜ռզ 

Մՠժձճսդզսձ 

Ս՜խկճո՜ռ 

ԺԴ - Մ՜ջպզջճո - - Աջզոպ՜ժբո չջ՟. 

1177 Ժճխճչ՜թճհ 1653 Սպ՜կյրէ,Աջաջճսկ Յ՜ջճսդզսձ պջռ. - - Զ՜տ՜ջզ՜ 



 

  

Սՠ՝՜ոպ՜ռզ, 

Զ՜տ՜ջզ՜ 

Ջճսխ՜հՠռզ 

Ջճսխ՜հՠռզ 

1178 Վ՜ջ՟՜ձ 

Աջՠսՠէռզ 

Մՠժձճսդզսձ 

Ս՜խկճո՜ռ 

ԺԸ - Յճի՜ձձբո, Սզկՠսճձ - - Բ՜ջոՠխ 

1179 Դ՜ձզբէ 

Աոճջզ Մՠժձճսդզսձ 

Ս՜խկճո՜ռ 

ԺԷ - - - - - 

1180 Վ՜ջ՟՜ձ 

Աջՠսՠէռզ 

Մՠժձճսդզսձ 

Ս՜խկճո՜ռ 

ԺԴ - Մըզդ՜ջ - - Բ՜ջոՠխ ՠս Դ՜սզդ 

ժջ. 

1181 Գջզ՞ճջ 

Տ՜դՠս՜ռզ 

Մՠժձճսդզսձ 

ո՜խկճո՜ռ, 

Աշ՜ժ՜ռ, Եջ՞ճռ 

Եջ՞ճհձ 

1723-

1724 

Կրաէբչ Կՠխզ Եաՠժզբէ, Մՠէտճձ 

Կՠխՠռզ 

- - Պՠպջճո չջ՟. 

Ճ՜իճսժՠռզ 

1182 Վ՜ջ՟՜ձ 

Աջՠսՠէռզ 

Մՠժձճսդզսձ 

Ս՜խկճո՜ռ 

1610 - Սզկբճձ Տզյջզժռզ - - - 

       

1184 Վ՜ջ՟՜ձ 

Աջՠսՠէռզ, Գջզ՞ճջ 

Տ՜դՠս՜ռզ,  Մՠժ-

ձճսդզսձտ 

Ս՜խկճո՜ռ 

1634 Ցխձ՜ Մ՜ջճսդ՜ ՠջբռ, 

Մ՜ջպզջճո 

- - Խ՜մ՜պճսջ չջ՟. 

1185 Վ՜ջ՟՜ձ 

Աջՠսՠէռզ 

Մՠժձճսդզսձ 

Ս՜խկճո՜ռ 

1320 Սճսպ Վ՜ջ՟ժ՜ Ախ-

՝զսջ (Շխջժ՜ 

չ՜ձտ) 

Մ՜ջպզջճո չջ՟. 

Աձ՜ձճսձ 

- - - 

1186 Վ՜ջ՟՜ձ 

Աջՠսՠէռզ 

Մՠժձճսդզսձ 

Ս՜խկճո՜ռ 

ԺԴ - Տբջ Գջզ՞ճջ - - - 

1187 Ժճխճչ՜թճհ ԺԶ - - - - - 

1187 Ժճխճչ՜թճհ ԺԶ - - - - - 

1188 Վ՜ջ՟՜ձ 

Աջՠսՠէռզ 

Մՠժձճսդզսձ 

Ս՜խկճո՜ռ 

1624 Թճդ՜ ՟յզջ - - - Ղճսժ՜ո չջ՟. 

1189 Վ՜ջ՟՜ձ 

Աջՠսՠէռզ 

Մՠժձճսդզսձ 

Ս՜խկճո՜ռ 

1507 - - - - Պՠպջճո ՠյո. 

1190 Վ՜ջ՟՜ձ 
Աջՠսՠէռզ 

ԺԵ - Յճի՜ձձբո Կ՜կզձռզ - - - 



 

 

Մՠժձճսդզսձ 
Ս՜խկճո՜ռ 

1191 Վ՜ջ՟՜ձ 

Աջՠսՠէռզ 

Մՠժձճսդզսձ 

Ս՜խկճո՜ռ 

1630 - Ս՜ջ՞զո 

Պ՜է՜ը՜սջռզ 

- - Խ՜մ՜պճսջ ՠջբռ 

1192 Վ՜ջ՟՜ձ 

Աջՠսՠէռզ 

Մՠժձճսդզսձ 

Ս՜խկճո՜ռ 

ԺԷ - - - - - 

1193 Վ՜ջ՟՜ձ 

Աջՠսՠէռզ 

Մՠժձճսդզսձ 

Ս՜խկճո՜ռ 

1624 Նճջ Ջճսխ՜ Սպՠվ՜ձճո տիհ. - - Խ՜մ՜պճսջ չջ՟. 

1194 Գջզ՞ճջ 

Տ՜դՠս՜ռզ 

Մՠժձճսդզսձ 

Ս՜խկճո՜ռ 

ԺԵ - Մ՜ջժճո ոջժ. - - - 

1195 Գջզ՞ճջ 

Տ՜դՠս՜ռզ 

Մՠժձճսդզսձ 

Ս՜խկճո՜ռ, Աշ՜-

ժ՜ռ, Եջ՞ճռ Եջ՞ճհձ 

1672 - Կզսջՠխ ՠջբռ - - - 

1196 Ժճխճչ՜թճհ ԺԷ - Տբջ Ղ՜ա՜ջ - - - 

1197 Գջզ՞ճջ 

Տ՜դՠս՜ռզ 

Մՠժձճսդզսձ 

Ս՜խկճո՜ռ, 

Աշ՜ժ՜ռ, Եջ՞ճռ 

Եջ՞ճհձ 

1669 - Պրխճո - - Պրխճո տիհ. 

1198 Գջզ՞ճջ 

Տ՜դՠս՜ռզ 

Մՠժձճսդզսձ 

Ս՜խկճո՜ռ ՠս 

Ասՠպ՜ջ՜ձզձ 

Մ՜պդբճոզ 

1413 Տ՜դՠս, Հՠջկճձ, 

Եխչ՜ջ՟ 

Յճի՜ձձբո Եաձժ՜ռզ - - Ս՜ջ՞զո 

1199 Գջզ՞ճջ 

Տ՜դՠս՜ռզ 

Մՠժձճսդզսձ 

Ս՜խկճո՜ռ 

1607 Սպ՜կյրէ Մզտ՜հզէ - - Տբջ Դ՜սզդ 

1200 Գջզ՞ճջ 

Տ՜դՠս՜ռզ 

Մՠժձճսդզսձ 

Ս՜խկճո՜ռ, Աշ՜-

ժ՜ռ, Եջ՞ճռ Եջ՞ճհձ 

ԺԵ - Յճի՜ձձբո - - - 

1201 Գջզ՞ճջ 

Տ՜դՠս՜ռզ 

Մՠժձճսդզսձ 

Ս՜խկճո՜ռ 

1611 - Յ՜ժճ՝ տիհ  - - - 

1202 Գջզ՞ճջ ԺԵ - Ղ՜ա՜ջ - - - 



 

  

Տ՜դՠս՜ռզ 

Մՠժձճսդզսձ 

Ս՜խկճո՜ռ 

1203 Ժճխճչ՜թճհ 1449 Կ՜ց՜ Մ՜ջպզջճո Խճծՠ՜-

ազառզ, Մ՜ջ՞՜ջ 

- - Մ՜ջպզջճո ՠյո. 

Սճսջը՜դՠռզ 

1204 Ժճխճչ՜թճհ 1231 Ս՜ձ՜իզձ Մ՜պդբճո, 

Սպՠվ՜ձձճո, 

Կ՜ջ՜յՠպ 

- Յճսոբվ Հ՜կ՜ա՜ոյ 

1205 Գբճջ՞ 

Սժՠսշ՜ռզ 

Մՠժձճսդզսձ 

Եո՜հՠ՜հ 

ԺԴ - Ս՜ջ՞զո ՜՝խհ - - Գջզ՞ճջ տիհ. 

1206 Գբճջ՞ 

Սժՠսշ՜ռզ 

Մՠժձճսդզսձ 

Եո՜հՠ՜հ  

1626 - Աոպճս՜թ՜պճսջ ոջժ. - Կ՜ջ՜յՠպ Ղճսժ՜ո չջ՟. 

1207 Գբճջ՞ 

Սժՠսշ՜ռզ 

Մՠժձճսդզսձ 

Եո՜հՠ՜հ 

ԺԶ - Յճչի՜ձձբո 

՝՜խզեՠռզ 

- - - 

1208 Ժճխճչ՜թճհ 1739 Եջճսո՜խբկ - Յ՜ջճսդզսձ 

Կճոպ՜ձ՟ձճսյրէոՠռ

զ  

- Յճչի՜ձձբո չջ՟. 

1209 Գբճջ՞ 

Սժՠսշ՜ռզ 

Մՠժձճսդզսձ 

Եո՜հՠ՜հ 

ԺԳ - Ս՜ջ՞զո, Աձ՟ջբ՜ո - - Վ՜ջ՟՜ձ չջ՟. 

1210 Գբճջ՞ 

Սժՠսշ՜ռզ 

Մՠժձճսդզսձ 

Եո՜հՠ՜հ 

ԺԶ Սճսջո Պՠպջճո - - - 

 

1211 Գբճջ՞ 

Սժՠսշ՜ռզ 

Մՠժձճսդզսձ 

Եո՜հՠ՜հ 

1677 - Յճչոբվ չջ՟. - - - 

1212 Գբճջ՞ 

Սժՠսշ՜ռզ 

Մՠժձճսդզսձ 

Եո՜հՠ՜հ 

1773 Էնկզ՜թզձ Խ՜մ՜պճսջ չջ՟. 

Կճոպ՜ձ՟ձճսյրէոՠռզ 

- - Յճչոբվ ՠյո. 

Աջխճսդՠ՜ձ 

Ս՜ձ՜իձՠռզ 

1213 Գբճջ՞ 

Սժՠսշ՜ռզ 

Մՠժձճսդզսձ 

Եո՜հՠ՜հ 

1756 Թբճ՟ճսյրէզո - - - - 

1214 Յճչի՜ձձբո 

ճջ՟զ Մճսղզ  

Մՠժձճսդզսձ 

Եո՜հՠ՜հ 

1118 Մ՜ջկՠպ ՞զսխ Հՠխզձ՜ժգ - - - 

1215 Ժճխճչ՜թճհ 1644 Սզո Թճջճո - - Թճջճո 

1216 Ժճխճչ՜թճհ 1283 - - - - Գջզ՞ճջ Բնձՠռզ 

1217 Ժճխճչ՜թճհ 1734 Եջճսո՜խբկ Ա՝ջ՜ի՜կ 

Բզսա՜ձ՟՜ռզ 

- - - 



 

 

1218 Ժճխճչ՜թճհ ԺԶ - - - - - 

1219 Մ՜ոձ Մՠթ 

Մ՜ղպճռզ 

1776 Հ՜ղպ՜ջը՜ձ Մզձ՜ո - - Յրչոբվ 

1220 Մ՜ղպճռ 

լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ 

ԺԷ - - - - - 

1221 Մ՜ղպճռ 

լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ 

1738 Էնկզ՜թզձ Յճչի՜ձձբո ոջժ. - - Ղ՜ա՜ջ ժդխ. Ջ՜ի-

ժՠռզ 

1222 Մ՜ղպճռ 

լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ 

1746 Էնկզ՜թզձ Մ՜ջ՞՜ջբ ՜՝խհ - - Նՠջոբո չջ՟. 

1223 Մ՜ղպճռ 

լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ 

1739 Կՠո՜ջզ՜ Աոպճս՜թ՜պճսջ 

ՠջբռ 

- - Յճի՜ձ ջ՜՝ճսձ՜յՠպ 

1224 Ժճխճչ՜թճհ 1685 Էնկզ՜թզձ Գջզ՞ճջ Եջՠս՜ձռզ - - - 

1225 Մ՜ղպճռ 

լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ 

1693 Ա՟ջզ՜ձճսյրէզո ՄԻձ՜ո տիհ 

Էպջբձ՜ռզ 

- - Եվջՠկ չջ՟. 

1226 Մ՜ղպճռ 

լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ 

1738 Էնկզ՜թզձ Յճչի՜ձձբո ոջժ. - - Ղ՜ա՜ջ ժդխ. 

Ջ՜իժՠռզ 

1227 Մ՜ղպճռ 

լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ 

1807 - Յճչի՜ձձբո - - - 

1228 Մ՜ղպճռ 

լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ 

1741 Էնկզ՜թզձ Մժջպզմ Ն՜ըմճս՜ձռզ - Մժջպզմ 

Ն՜ըմճս՜ձռզ 

Յճչի՜ձձբո չջ՟. 

1229 Մ՜ղպճռ 

լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ 

ԺԸ - - - - - 

1230 Վ՜ջ՟՜ձ 

Աջՠսՠէռզ 

Մՠժձճսդզսձ 

իձ՞՜կ՜պՠձզձ 

1607 Զՠհդճսձ Խ՜մ՜պճսջ ՟յզջ, 

Մ՜ձճսժ 

- - Սզկբճձ ՜՝խհ 

Սՠ՝՜ոպ՜ռզ 

1231 Կճսշձՠէզճո. 

Մՠժձճսդզսձտ 

Ղւպ՜ռճռ, Եջժջճջ՟ 

րջզձ՜ռ 

1739 Կ. Պրէզո Յճչի՜ձձբո չջ՟. 

Կճոպ՜ձ՟ՠ՜ձ 

- - Յճչի՜ձձբո յ՜պջ. 

Բ՜խզղՠռզ 

1232 Նՠջոբո 
Լ՜կ՝ջճձ՜ռզ 
Մՠժձճսդզսձտ 

1620 Եջճսո՜խբկ Ըոժ՜ձպ՜ջ Յճչի՜ձձբո Կՠո՜ջ՜ռզ - Յճչի՜ձձբո չջ՟. 

1233 Ժճխճչ՜թճհ 
1679 - Պրխճո Հ՜կդՠռզ - - - 

1234 Ժճխճչ՜թճհ 1746 Նճջ Ջճսխ՜ Աի՜ջրձ - - - 

1235 Գջզ՞ճջ 
Տ՜դՠս՜ռզ 
Մՠժձճսդզսձ 
Եո՜հՠ՜հ 

ԺԸ - - - - - 

1236 Ժճխճչ՜թճհ ԺԸ - Աէՠտոճսկձ ՠջբռ - - Կ՜ջ՜յՠպ չջ՟. 

1237 Ժճխճչ՜թճհ 1415 Հՠջկճձզ չ՜ձտ Յճչ՜ձբո չջ՟. - - - 

1238 Ժճխճչ՜թճհ ԺԸ - Ս՜ջ՞զո ՜՝խհ 
Կ՜ջձՠռզ 

- - - 

1239 Նՠջոբո 

Լ՜կ՝ջճձ՜ռզ 

Մՠժձճսդզսձ 

ՠջժճպ՜ո՜ձ 

կ՜ջ՞՜ջբզռ 

ԺԳ 

1599 

Եջաձժ՜ Մ՜ջ՟՜ջճս, Ս՜ի՜ժ 

Եջաձժ՜ռզ 

- - - 



 

  

1240 Ժճխճչ՜թճհ ԺԸ - Խ՜մ՜պճսջ Կ. 

Պրէոՠռզ 

- - - 

1241 Եո՜հզ Նմՠռզ 

Մՠժձճսդզսձ 

Եաՠժզբէզ կ՜ջ-

՞՜ջբճսդՠ՜ձ 

1612 Ակզդ Սպՠվ՜ձճո տիհ - - Սպՠվ՜ձճո Ե՟ՠո՜ռզ 

1242 Ժճխճչ՜թճհ ԺԴ - Աձ՜ձճսձ 

Յճչի՜ձձբ՛ո 

- - - 

1243 Ժճխճչ՜թճհ 1681 

1721 

Զկզսշձզ՜, Թրկ՜էզ 

չ՜ձտ 

Պրխճո Ցխձՠռզ, 

Սպՠվ՜ձձճո Ցխձՠռզ 

- - Բ՜ջոՠխ 

1244 Ժճխճչ՜թճհ ԺԴ - Մժջպզմ Աձ՜ձճսձտ - - - 

1245 Նՠջոբո 

Շձճջի՜էզ, 

Աջզոպ՜ժբո, 

Եվջՠկ Մՠժձճսդզսձ 

Ասՠպ՜ջ՜ձզձ 

Մ՜պդբզ 

1613 Հ՜կզդ Յճչ՜ձբո ՠջբռ - - Մ՜խ՜տզ՜ չջ՟. 

Թրը՜դՠռզ 

1246 Ժճխճչ՜թճհ 1621 Բզսա՜ձ՟զ՜ Յ՜ժճ՝, Յճի՜ձձբո - - Խ՜մ՜պճսջ 

Կՠո՜ջ՜ռզ 

1247 Ժճխճչ՜թճհ ԺԳ - - - - - 

1248 Գջզ՞ճջ 

Կ՜ջձՠռզ 

Մՠժձճսդզսձ 

Ասՠպ՜ջ՜ձզձ 

Մ՜պդբզ 

ԺԹ Կ՜ջզձ  իՠխզձ՜ժգ - - - 

1249 Ժճխճչ՜թճհ ԺԷ - - - - - 

1250 Նՠջոբո 

Շձճջի՜էզ, 

Աջզոպ՜ժբո, 

Եվջՠկ, Մՠժձճս-

դզսձ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ 

Մ՜պդբզ 

ԺԷ - - - - - 

1251 Նՠջոբո 

Շձճջի՜էզ 

Մՠժձճսդզսձ 

Ասՠպ՜ջ՜ձզձ 

Մ՜պդբզ 

1645 Ես՟ճժզ՜ Ս՜ի՜ժ ՠջբռ - - Ս՜ի՜ժ ՠջբռ 

1252 Նՠջոբո 

Շձճջի՜էզ, 

Աջզոպ՜ժբո, 

Եվջՠկ, Մՠժ-

ձճսդզսձ 

Ասՠպ՜ջ՜ձզձ 

Մ՜պդբզ 

1635 Զՠհդճսձ Եվջՠկ Լզճսոպջ՜ռզ Յճի՜ձ - Գջզ՞ճջ չջ՟. 

Զՠհդճսձռզ 

1253 Նՠջոբո 

Շձճջի՜էզ, 

Աջզոպ՜ժբո, 

Եվջՠկ, Մՠժ-

ձճսդզսձ 

Ասՠպ՜ջ՜ձզձ 

1590 Մ՜է՜դզ՜ Մ՜ջպզջճո ՠյո. - Յճի՜ձբո Դ՜ձզբէ չջ՟. 



 

 

Մ՜պդբզ 

1254 Ժճխճչ՜թճհ ԺԷ - - - - - 

1255 Նՠջոբո 

Շձճջի՜էզ, 

Աջզոպ՜ժբո, 

Եվջՠկ, Մՠժ-

ձճսդզսձ 

Ասՠպ՜ջ՜ձզձ 

Մ՜պդբզ 

1644 Ես՟ճժզ՜ Կ՜ջ՜յՠպ ՠջբռ 

Թճը՜դՠռզ 

- - Նՠջոբո չջ՟. 

Սՠ՝՜ոպ՜ռզ 

1256 Ժճխճչ՜թճհ 1633 Եջճսո՜խբկ Յճի՜ձ ՠջբռ 

Հզա՜ձռզ 

- - Մ՜ի՟՜ոզ Մ՜ջժճո 

1257 Ժճխճչ՜թճհ ԺԴ - Աոպճս՜թ՜պճ՛սջ - - - 

1258 Ժճխճչ՜թճհ ԺԸ - - - - - 

1259 Գջզ՞ճջ 
Տ՜դւ՜ռզ 
Մՠժձճսդզսձ 
Ասՠպ՜ջ՜ձզձ 
Մ՜պդբզ 

1562 Իէճչ Պրխճո ձճպ՜ջ - - Թճսկ՜հ տիհ 

1260 Գջզ՞ճջ 
Տ՜դՠս՜ռզ 
Մՠժձճսդզսձ 
Ասՠպ՜ջ՜ձ՜ռ 
Մ՜պդբ, 
Յճչի՜ձձճս 

1642 Աոյ՜ի՜ձ Աձպճձ Ջճսխ՜հՠռզ 
կ՜ջ՞՜ջբ, Ասՠպզո 

՟յզջ 

Հ՜հջ՜յՠպ - Պ՜խպ՜ո՜ջ չջ՟. 
Խ՜մ՜պճսջ չջ՟. 

Ջճսխ՜հՠռզ 

1261 Ժճխճչ՜թճհ       
1261 Ա 

1725 Եջճսո՜խբկ Ս՜ի՜ժ չջ՟. 
Եջաձժ՜ռզ 

- - Ս՜ի՜ժ չջ՟. 
Եջաձժ՜ռզ 

1261 Բ 
ԺԸ - - - - - 

1262 Ժճխճչ՜թճհ ԺԷ - Խ՜էզց՜հ - - - 

1263 Գջզ՞ճջ 
Տ՜դՠս՜ռզ 
Մՠժձճսդզսձ 
Ասՠպ՜ջ՜ձզձ 
Մ՜պդբզ 

1646 - Ղ՜ա՜ջ - - Տբջ Յ՜ժճ՝ 

1264 Գջզ՞ճջ 
Տ՜դՠս՜ռզ 
Մՠժձճսդզսձտ 
Ասՠպ՜ջ՜ձզձ 
Մ՜պդբզ, Եջ՞ճռ 
Եջ՞ճհձ 

1416 Տ՜դՠս Յճսձ՜ձ, Մճչոբո 
՜՝խհ 

- - Յճչի՜ձձբո ՜՝խհ. 

1265 Գջզ՞ճջ 
Տ՜դՠս՜ռզ 
Մՠժձճսդզսձ 
Մ՜պդբզ 

ԺԷ - - - - - 

1266 Գջզ՞ճջ 
Տ՜դՠս՜ռզ 

ԺԵ - - - - - 

1267 Ժճխճչ՜թճհ ԺԵ - Գբճջ՞ ՠջբռ, Պՠպջճո - - Գբճջ՞ չջ՟. 

1268 Ժճխճչ՜թճհ 1603 Խճսվ ՞զսխ Մզտ՜հբէ տիհ Մզտ՜հբէ տիհ - Եկզմժճհո Սջ՜յզճձ 
Ոսշի՜հՠռզ 

1269 Նՠջոբո 
Լ՜կ՝ջճձ՜ռզ 
Մՠժձճսդզսձ ԺԲ 
կ՜ջ՞՜ջբզռ 

ԺԴ - Սպՠվ՜ձճո 
Սՠս՜՞էըճռ 

- - Կ՜ջ՜յՠպ տիհ 

1270 Ժճխճչ՜թճհ 
 

ԺԴ - Մ՜ջ՞՜ջբ - - Աի՜ջճձ ջ՜՝ճսձ՜-
յՠպ 



 

  

1271 Եվջՠկ Սոՠռզ 
Մՠժձճսդզսձ 
կ՜ջ՞՜ջբճսդՠ՜ձ 
Յճչի՜ձճս 

1785 - Կզջ՜ժճո ՜՝խհ - - - 

1272 Եվջՠկ Սոՠռզ 
Մՠժձճսդզսձ 
կ՜ջ՞՜ջբճսդՠ՜ձ 
Յճչի՜ձճս 

1818 Կ. Պրէզո - - - - 

1273 Եո՜հզ Նմՠռզ 
Մՠժձճսդզսձ 
Եաՠժզբէզ 

ԺԴ - - - - - 

1274 Եո՜հզ Նմՠռզ 
Մՠժձճսդզսձ 
Եաՠժզբէզ 

1725 Կճոպ՜ձ՟ձճսյրէզո - - - - 

1275 Եո՜հզ Նմՠռզ 
Մՠժձճսդզսձ 
Եաՠժզբէզ 

1322 - Աոզէ ոջժ.  
Յճչի՜ձձբո ՠջբռ 

- - - 

1276 Եո՜հզ Նմՠռզ 
Մՠժձճսդզսձ 
Եաՠժզբէզ 

ԺԷ - - - - - 

1277 Ժճխճչ՜թճս 1725 Եջճսո՜խբկ Նՠջոբո 
ՠձժզսջ՜զ՜ռզ 

- - - 

1278 Ժճխճչ՜թճս 1625 
1644 

Խճպ՜ձ՜ձ Ս. 
Էնկզ՜թզձ 

Ղ՜ա՜ջ, Իո՜ի՜ժ 
չջ՟. 

- - Մճչոբո Խճպ՜ձ՜ձռզ 
ժդխ. 

1279 Ժճխճչ՜թճս ԺԷ Իոյ՜ի՜ձ Բ՜ջոՠխ ժջ.   - 

1280 Նՠջոբո 
Շձճջի՜էզ 
Մՠժձճսդզսձ 
Ասՠպ՜ջ՜ձզձ 

ԺԵ - Ս՜ջ՞զո - - Հ՜կ՜կղզձճս չջ՟. 

1281 Ժճխճչ՜թճս 1671 - Ասՠպզո ՠջբռ  - - Եվջՠկ չջ՟. 

1282 Նՠջոբո 
Շձճջի՜էզ, 
Աջզոպ՜ժբո, 
Եվջՠկ Մՠժ-
ձճսդզսձտ 
Ասՠպ՜ջ՜ձզձ 
Մ՜պդբզ 

1604 Ծյ՜ջ (Մճժո) Բ՜ջոՠխ չջ՟. 
Բ՜խզղՠռզ 

Մՠէտՠոՠդ Մճժ՜ռզ - - 

1283 Ժճխճչ՜թճհ ԺԲ  
ԺԳ 

Ս՜ձ՜իզձ Սճոդՠձբո 
ի՜հջ՜յՠպ 
Յճչի՜ձձբո 

- - - 

1284 Գջզ՞ճջ 
Տ՜դՠս՜ռզ 
Մՠժձճսդզսձ 
Ասՠպ՜ջ՜ձզձ 
Մ՜պդբզ 

ԺԷ Սպ՜կյրէ, 
Ըոյ՜ի՜ձ 

Յճի՜ձ - - - 

1285 Գջզ՞ճջ 
Տ՜դՠս՜ռզ 
Մՠժձճսդզսձ 
Աՠպ՜ջ՜ձզձ 
Մ՜պդբզ 

1613 Աոյ՜ի՜ձ Յճչի՜ձբո - - Մզտ՜բէ տիհ 

 

1286 Գջզ՞ճջ 
Տ՜դՠս՜ռզ 
Մՠժձճսդզսձ 
Աՠպ՜ջ՜ձզձ 
Մ՜պդբզ 

1724 Ապ՜ձ՜հ Աջճսդզսձ ՟յզջ - Յ՜ջճսդզսձ 
՟յզջ 

Քբդբձծզ Յճչ՜ձբո 

1287 Գջզ՞ճջ 
Տ՜դՠս՜ռզ 

1686 Աջխձզ Պ՜խպ՜ո՜ջ - - - 

1288 Ժճխճչ՜թճհ 1611 Կ՜կՠձզռ Աոպճս՜թ՜պճսջ - - Տբջ Յճչոբվ 



 

 

1612 Թճը՜դռզ, Յ՜ժճ՝ 
Կ՜կՠձռզ 

1289 Ժճխճչ՜թճհ ԺԷ Եջճսո՜խբկ Յճի՜ձբո Մջժ՜ռզ - - Տբջ Ս՜կճսբէ 

1290 Գջզ՞ճջ 
Տ՜դՠս՜ռզ 
Մՠժձճսդզսձ 
Աՠպ՜ջ՜ձզձ 
Մ՜պդբզ 

1752 Խ՜՝՜ոճս Յ՜ջճսդզսձ - - - 

1291 Գջզ՞ճջ 
Տ՜դՠս՜ռզ 
Մՠժձճսդզսձ 
Աՠպ՜ջ՜ձզձ 
Մ՜պդբզ 

1695 Զկզսշզձ - - - Կզջ՜ժճո Թ՜էձռզ 

1292 Գջզ՞ճջ 
Տ՜դՠս՜ռզ 
Մՠժձճսդզսձ 
Աՠպ՜ջ՜ձզձ 
Մ՜պդբզ 

1745 Յճչի՜ձձբո 
Կճո՜ջ՜ռզ 

- - - Յճչի՜ձձբո չջ՟. 

1293 Գջզ՞ճջ 
Տ՜դՠս՜ռզ 
Մՠժձճսդզսձ 
Աՠպ՜ջ՜ձզձ 
Մ՜պդբզ 

ԺԷ - - - - - 

1294 Գջզ՞ճջ 
Տ՜դՠս՜ռզ 
Մՠժձճսդզսձտ 
Աՠպ՜ջ՜ձզձ 
Մ՜պդբզ, 
Յճչի՜ձձճս 

1642 - - - - - 

1295 Գջզ՞ճջ 
Տ՜դՠս՜ռզ 
Մՠժձճսդզսձ 
Ասՠպ՜ջ՜ձզձ 
Մ՜պդբզ 

1410 Ս՜ջժ՜չ՜՞՜ձռ 
չ՜ձտ 

Ա՝բէ - - Յճչի՜ձձբո ՝ջ՟. 
Կ՜ջկզջ 

1296 Գջզ՞ճջ 
Տ՜դՠգ՜ռզ 
Մՠժձճսդզսձ 
Ասՠպ՜ջ՜ձզձ 
Մ՜պդբզ  

1656 Շխաՠձզ ՞զսխ Ղ՜ա՜ջ ոջժ.    
Մՠոջճյ ՜՝խհ 

- - - 

1297 Գջզ՞ճջ 
Տ՜դՠս՜ռզ 
Մՠժձճսդզսձ 
Ասՠպ՜ջ՜ձզձ 
Մ՜պդբզ 

ԺԷ - - - - - 

1298 Գջզ՞ճջ 
Տ՜դՠս՜ռզ 
Մՠժձճսդզսձ 
Ասՠպ՜ջ՜ձզձ 
Մ՜պդբզ 

ԺԵ - Աոպճս՜թ՜պճսջ - - - 

1299 Ժճխճչ՜թճհ ԺԵ Հ՜կզդ Եխզ՜ ոջժ.  - - Բ՜ջոՠխ չջ՟. 
Ադ՜ըՠռզ 

1300 Գջզ՞ճջ 
Տ՜դՠս՜ռզ 
Մՠժձճսդզսձ  
Մ՜պդբզ, 
Յճչի՜ձձճս 

1456 - Մ՜պդբճո - - Ի՞ձ՜պզճո 

1301 Ժճխճչ՜թճհ 1451 Սՠս՜ձ Դ՜ձզբէ ՜՝խհ - - - 

1302 Գջզ՞ճջ 
Տ՜դՠս՜ռզ 

1627 Խ՜ջ՝ՠջ՟, Խճսէ՜հ 
չ՜ձտ 

Մ՜դբճո ՠյո. - - Մժջպզմ չջ՟. 



 

  

Մՠժձճսդզսձ 
Ասՠպ՜ջ՜ձզձ 
Մ՜պդբզ 

1303 Գջզ՞ճջ 
Տ՜դՠս՜ռզ 
Մՠժձճսդզսձ 
Ասՠպ՜ջ՜ձզձ 
Մ՜պդբզ 

1417 - Գջզ՞ճջ ժջճձ՜սճջ - - Յճչ՜ձձբո ջ՜՝ճսձզ 

1304 Գջզ՞ճջ 
Տ՜դՠս՜ռզ 
Մՠժձճսդզսձ 
Ասՠպ՜ջ՜ձզձ 
Մ՜պդբզ 

ԺԵ - Յճչ՜ձբո 
Ս՜ջ՞զո ՝՜ձ՜ոբջ  

- - - 

 

1305 Գջզ՞ճջ 
Տ՜դՠս՜ռզ 
Մՠժձճսդզսձ 
Ասՠպ՜ջ՜ձզձ 
Մ՜պդբզ 

ԺԵ - Յճչ՜ձբո, Ղ՜ա՜ջ - - - 

1306 Գջզ՞ճջ 
Տ՜դՠս՜ռզ 
Մՠժձճսդզսձ 
Ասՠպ՜ջ՜ձզձ 
Մ՜պդբզ 

1419 Տբջ Յճսոժ՜ձ ճջ՟ճհ 
չ՜ձտ, Սճսը՜ջ՜ 

չ՜ձտ 

Մժջպզմ չջ՟. 
Ն՜ի՜յՠպՠ՜ձռ 

- - - 

1307 Գջզ՞ճջ 
Տ՜դՠս՜ռզ 
Մՠժձճսդզսձ 
Ասՠպ՜ջ՜ձզձ 
Մ՜պդբզ 

1805 - Ս՜ի՜ժ - - Պո՜ժ 

1308 Ժճխճչ՜թճհ ԺԶ 
1645 

Աջթպ՜հ ՞զսխ Մզտ՜հբէ ՠջբռ - - - 

1309 Դզճձզոզճո 
Աջզոյ՜՞՜ռզ   
Մ՜պՠձ՜՞ջճսդզսձտ 

1464 Եժՠխՠ՜ռ, Աս՜՞ 
չ՜ձտ 

Սպՠվ՜ձճո Գջզ՞ճջ Կ՜ց՜հՠռզ Մ՜պդբճո 
Սՠ՝՜ոպ՜

ռզ 

- 

1310 Կճսշձՠէզճո 
Մՠժձճսդզսձ 
Եո՜հՠ՜հ 

1812 
1816 

Եջճսո՜խբկ  Պՠպջճո ՠյո. 
Կՠո՜ջ՜ռզ 

- - Սպՠվ՜ձճո ՠյո. 
Զկզսշձ՜ռզ 

1311 Եո՜հզ Նմՠռզ 
Մՠժձճսդզսձ 
Եաՠժզբէզ 

1772 - Յճչի՜ձձբո Վ՜ձՠռզ - - Ա՝ջ՜ի՜կ 
Աոպ՜յ՜պՠռզ 

1312 Նՠջոբո 
Շձճջի՜էզ, 
Աջզոպ՜ժբո, 
Եվջՠկ 

1648 Նճջ Ջճսխ՜հ Ս՜ի՜ժ չջ՟. 
Ջճսխ՜հՠռզ 

Ասթէբ Ղ՜ջ՜պճսձբձռ - - 

1313 Գջզ՞ճջ 
Տ՜դՠս՜ռզ 
Մՠժձճսդզսձ 
Ասՠպ՜ջ՜ձզձ 
Մ՜պդբզ 

ԺԷ - Սզկճձ - - - 

1314 Բ՜ջոՠխ 
Մ՜ղժՠռսճռզ 
Մՠժձճսդզսձ 
Ասՠպ՜ջ՜ձզձ 
Մ՜ջժճոզ 

1325 - Հՠխզձ՜ժգ - - - 

1315 Ժճխճչ՜թճհ ԺԴ - Յճչի՜ձձբո 
՜ջտ՜ՠխ՝՜հջ, Յ՜ժճ՝ 

- - Յճչի՜ձձբո 
՜ջտ՜ՠխ՝՜հջ 

1316 Յճչի՜ձ 
Ոոժՠ՝ՠջ՜ձ 
Մՠժձճսդզսձ 
Գջճթճռ Աշ՜տՠէճռ 

1288 Յճչի՜ձ՜չ՜ձտ Կ՜ջ՜յՠպ - Յճի՜ձ Հ՜կ՜ա՜ոյ ՠյո. 



 

 

1317 Ս՜ջ՞զո 
Շձճջի՜էզ 
Մՠժձճսդզսձ 
ժ՜դճխզժՠ՜հռ 
դխդճհո 

1413 Եժՠխՠ՜ռ, Ս՜խզ ո. 
Սպՠվ՜ձճո 

- - - - 

1318 Ս՜ջ՞զո 
Շձճջի՜էզ 
Մՠժձճսդզսձ 
Կ՜դճխզժՠ՜հռ 
դխդճռ 

1335 - Սպՠվ՜ձձճո 
Սՠս՜՞էըճձռ 

- - Պ՜ջրձ Յճչի՜ձձբո 

1319 Ս՜ջ՞զո 
Շձճջի՜էզ 
Մՠժձճսդզսձ 
Կ՜դճխզժՠ՜հռ 
դխդճռ 

ԺԶ - Մ՜պդբճո - - Եո՜հզ ՜՝խհ 

1320 Գբճջ՞ Կ՜ղ 
ըկ՝՜՞զջ 
Մՠժձճսդզսձ ԺԴ 
դճխդռձ Պրխճոզ 

1211 - Բ՜ջոՠխ - Պՠպջճո ժջ. Պՠպջճո չջ՟. 

1321 Յճչի՜ձ 
Ոոժՠ՝ՠջ՜ձ 
Մՠժձճսդզսձ 
Թՠո՜խճձզժՠռսճռ 
դխդճհձ 

ԺԳ - - - - - 

1322 Կճսշձՠէզճո 
Մՠժձճսդզսձ 
իշճչկ՜հՠռսճռ 
դխդճհձ 

ԺԸ - - - - - 

1323 Աձ՟ջբ՜ո 
Կ՜յ՜՟ճչժ՜ռզ, 
Մՠժձճսդզսձ Յ՜հպ-
ձճսդՠ՜ձ 

1822 Կ. Պրէզո Ա՝ջ՜ի՜կ ՟յզջ - - - 

 

 

1324 Ժճխճչ՜թճհ 1281 Հ՜խ՝՜պ Յճի՜ձ, Բ՜ջոՠխ, 
Ա՝ջ՜ի՜կ 

- - Բ՜ջոՠխ չջ՟. 

1325 Ժճխճչ՜թճհ 1620 - Ք՜ո՝՜ջ, Մժջպզմ, 
Յճչոբվ, Ղճսժ՜ո 

՟յզջ 

- - Թճսկ՜հ ՠյո. 

1326 Ժճխճչ՜թճհ 1562 - Յճչոբվ - - - 

1327 Ժճխճչ՜թճհ 1653 Հ՜էզլճջ Հշզվոզկբ 
կ՜հջ՜յՠպ 

- - Յճչի՜ձձբո ՜՝խհ. 

1328 Ժճխճչ՜թճհ 1278 ժ՜ջվզ Մժջպզմ տիհ - - Տզջ՜պճսջ չ՜ձ՜-
ի՜հջ Ս՜խկճո՜-

չ՜ձզռ 

1329 Ժճխճչ՜թճհ 1272 Նՠխճո չ՜ձտ Ս՜ջ՞զո - - Գջզ՞ճջ Բնձՠռզ 

1330 Ժճխճչ՜թճհ 1711 Շրշրդ Ս՜ջ՞զո - - Պՠպջճո 
Աոպ՜յ՜պՠռզ 

1331 Նՠջոբո 
Լ՜կ՝ջճձ՜ռզ 
Մ՜պՠձ՜՞ջճսդզսձտ 

ԺԴ - Յճչոբվ - - Յճչի՜ձձբո տիհ. 

1332 Նՠջոբո 
Լ՜կ՝ջճձ՜ռզ 
Մ՜պՠձ՜՞ջճսդզսձտ 

1696 Եջձն՜ժ, Նճջ՜ղբձ 
՞զսխ 

Բ՜խ՟՜ո՜ջ ՟յզջ - - Մճչոբո տիհ. 

1333 Մճչոբո 
Եջաձժ՜ռզ 
Հ՜ս՜տճսկձ 
ի՜կ՜շրպ 
կՠժձճսդՠ՜ձ 
Պ՜պ՜ջ՜՞զձ 

1820 - Գջզ՞ճջ 
Վ՜ջ՟՜ա՜ջՠ՜ձռ 

Աղպ՜ջ՜ժՠռզ 

- - - 



 

  

1334 Յ՜ժճ՝ 
Ն՜էՠ՜ձ Կջդճսդզսձ 
Աոպճս՜թ՜՝՜ձ՜-
ժ՜ձ ըճջիջ՟ճռձ 
ՠժՠխՠռսճհ 

1767 Կճոպ՜ձ՟ձճսյրէզո - - - - 

1335 Ժճխճչ՜թճհ 1712 - Պՠպջճո չջ՟. - - - 

1336 Ժճխճչ՜թճհ 1654 Թճչջ՜ոժ՜ձ ՞զսխ Յ՜ժճ՝ Աձ՜ձճսձտ - - Ա՝ջ՜ի՜կ, Պ՜ջճձ 
Թճջճո, Կճոպ՜ձ՟զձ 

1337 Ժճխճչ՜թճհ 1706 Շրշրդ Ս՜ջ՞զո - - Յճչոբվ չջ՟. 

1338 Յ՜հոկ՜սճսջտ Ժա   
ԺԷ 

Մճըջ՜դ՜խ ՞զսխ Ս՜ջ՞զո - - Գջզ՞ճջ, 
կճըջ՜դ՜խ՜հ 

եճխճչճսջ՟ 

1339 Յ՜հոկ՜սճսջտ ԺԶ - Թ՜՟բճո ոջժ. - - Աոպճս՜թ՜պճսջ տիհ 

1340 Յ՜հոկ՜սճսջտ ԺԶ - Յ՜ժճ՝, Մՠէտՠոՠդ, 
Պջձ Ակզջ 

- - - 

1341 Ժճխճչ՜թճհ ԺԷ - Հՠխզձբ, Պՠպջճո, 
Աձ՜ձճսձ 

- - - 

1349 Ի՞ձ՜պզճո 
Մՠժձճսդզսձ 
Ղճսժ՜ոճս Ասՠպ՜-
ջ՜ձզձ 

1292 Եջաձժ՜, Աձզ Աձ՜ձճսձ Աի՜ջ՜ձ 
չջ՟. 

- - - 

1343 Ի՞ձ՜պզճո, 
Մՠժձճսդզսձ 
Ղճսժ՜ոճս Ասՠպ՜-
ջ՜ձզձ 

ԺԶ - - - - - 

1344 Ժճխճչ՜թճհ 1693 Ամխձզ Պրխճո Ակդՠռզ - - Իո՜ի՜ժ չջ՟. 

1345 Ժճխճչ՜թճհ 1692 Ա՟ջզ՜ձճսյրէզո Մզձ՜ո ՠջբռ - - Եվջՠկ յ՜պջզ՜ջտ 

1346 Ժճխճչ՜թճհ 1671 Ս. ՠջՠսձճս չ՜ձտ Ս՜ի՜ժ ՜՝խհ 
Ակ՜ոզ՜ռզ, 

Խ՜մ՜պճսջ, Տբջ 
Ղ՜ա՜ջ Կ՜ջճսղէ՜ռզ 

- - - 

1347 Յճչի՜ձ 
Ոոժբ՝ՠջ՜ձ 
Մՠժձճսդզսձ 
Յճչի՜ձձճս 

1332 Աժ՜ձռ չ՜ձտ Գջզ՞ճջ Յճչ՜ձբո Մ՜ջպզջճո Գջզ՞ճջ 

1348 Ն՜ձ՜հ Աոճջզ 
Մՠժձճսդզսձ 
Յճչի՜ձձճս 

1848 Ս՜կ՜դզ՜ Մժջպզմ ոջժ. - - Գջզ՞ճջ չ՜ջե՜յՠպ 

1349 Ժճխճչ՜թճհ ԺԷ - Ոչ՜ձձբո պզջ՜ռճս - - չ՜ջ՟՜ձ չջ՟. 

1350 Ժճխճչ՜թճհ ԺԶ - Փզէզյյճո - - - 

1351 Ժճխճչ՜թճհ ԺԷ - - - - - 

1352 Գջզ՞ճջ 
Տ՜դՠս՜ռզ 
Լճսթկճսձտ 
Յճչի՜ձձճս Ասՠ-
պ՜ջ՜ձզ 

1720 - Խ՜մ՜պճսջ ՠջՠղբռ, 
Աձ՜ձճսձտ 

- - - 

1353 Գջզ՞ճջ 
Տ՜դՠս՜ռզ 
Լճսթկճսձտ 
Յճչի՜ձձճս Ասՠ-
պ՜ջ՜ձզ 

ԺԷ - - - - - 

1354 Գջզ՞ճջ 
Տ՜դՠս՜ռզ 
Լճսթկճսձտ 
Յճչի՜ձձճս Ասՠ-
պ՜ջ՜ձզ 

1608 Տջ՜յզաճձ Սջ՜յզճձ ոջժ. 
Բ՜՝ՠջդ՜ռզ 

- - Մզձ՜ո 
ջ՜՝ճսձ՜յՠպ 



 

 

1355 Ժճխճչ՜թճհ 1614 Նճջ Ջճսխ՜ Զ՜տ՜ջզ՜ տիհ - - Զ՜տ՜ջզ՜ տիհ 

1356 Ժճխճչ՜թճհ 1783 - - - - - 

1357 Ժճխճչ՜թճհ ԺԶ - - - - - 

1358 Մ՜պդբճո 
Ջճսխ՜հՠռզ, 
Մՠժձճսդզսձ 
Յճչի՜ձճս 
Ասՠպ՜ջ՜ձզձ 

ԺԷ - - - - - 

1359 Մ՜պդբճո 
Ջճսխ՜հՠռզ, 
Մՠժձճսդզսձ 
Յճչի՜ձճս 
Ասՠպ՜ջ՜ձզձ 

ԺԷ - - - - - 

1360 Գջզ՞ճջ 
Տ՜դՠս՜ռզ 
Մՠժձճսդզսձ 
Ասՠպ՜ջ՜ձզձ 
Մ՜պդբզ 

1728 - - - - - 

1361 Ժճխճչ՜թճհ ԺԷ - - - - - 

1362 Գբճջ՞ 
Սժՠսշ՜ռզ 
Մՠժձճսդզսձ 
՞ճջթճռ Աշ՜տՠէճռ 

ԺԸ - - - - - 

1363 Ժճխճչ՜թճհ 1292 - Յճչ՜ո՜՝ - - Եո՜հզ ջ՜՝ճսձ՜յՠպ 
Նմՠռզ 

1364 Գբճջ՞ 
Սժՠսշ՜ռզ 
Մՠժձճսդզսձ 
՞ճջթճռ Աշ՜տՠէճռ 

ԺԴ - Յճի՜ձձբո Սճսջ՞ՠխզ - - - 

1365 Գբճջ՞ 
Սժՠսշ՜ռզ 
Մՠժձճսդզսձ 
՞ճջթճռ Աշ՜տՠէճռ 

1641 Կ. Պրէզո Խ՜մ՜պճսջ ՠջբռ - - Աջզոպ՜ժբո չջ՟. 

1366 Գբճջ՞ 
Սժՠսշ՜ռզ 
Մՠժձճսդզսձ 
՞ճջթճռ Աշ՜տՠէճռ 

1637 - Եաՠժզբէ - - Թճջճո ՠջ՜եզղպ 

1367 Գբճջ՞ 
Սժՠսշ՜ռզ 
Մՠժձճսդզսձ 
՞ճջթճռ Աշ՜տՠէճռ 

ԺԴ - - - - - 

1368 Մ՜պդբճո 
Ջճսխ՜հՠռզ, 
Մՠժձճսդզսձ 
՞ճջթճռ  Աշ՜տՠէճռ 

1745 Ս. Գջզ՞ճջ 
Աձ՜յ՜պ 

Յճչի՜ձձբո ՠջբռ - - Աձպճձ չջ՟. 

1369 Մ՜պդբճո 
Ջճսխ՜հՠռզ 

1809 Կ՜ջզձ Մճչոբո Կ՜ջձՠռզ, 
Յրի՜ձձբո, Ղ՜ա՜ջ 

- - Հ՜ո՜ձ Մ՜ձոճսջռզ, 
Պրխճո ջ՜՝ճսձզ 

1370 Ս՜ջ՞զո 
Շձճջի՜էզ 
Մՠժձճսդզսձ 
Կ՜դճխզժՠ՜հռ 
դխդճռ 

1687 Ես՟ճժզ՜ Մժջպճսկ Ջճսխ՜հՠռզ Մզտ՜հբէ - Մզձ՜ո չջ՟. 
Յ՜կդՠռզ 

1371 Ս՜ջ՞զո 
Շձճջի՜էզ 
Մՠժձճսդզսձ 
Կ՜դճխզժՠ՜հռ 
դխդճռ 

1717 
1717 

Կՠո՜ջզ՜, Նզսոզ՜հ 
՞զսխ 

Ս՜ջ՞զո տիհ 
Կճսշզձռզ, Տբջ 

Աջճսդզսձ 
Սՠ՝՜ոպ՜ռզ 

- - Յ՜ժճ՝ չջ՟. 

1372 Ժճխճչ՜թճհ 1681 Եջճսո՜խբկ Եջկյ ՠջբռ- -  Եխզ՜ա՜ջ ժդխ. 



 

  

(յ՜պջ.) 

1373 Ժճխճչ՜թճհ ԺԷ - - - - - 

1374 Մՠոջճյ 
Գ՜ձլ՜ժՠռզ 
Մՠժձճսդզսձ 
ժ՜դճխզժՠ՜հռ 
դխդճռ 

1758 Զկզսշձզ՜ Մՠոջճյ Գ՜ձլ՜ժՠռզ - - Ա՝ջ՜ի՜կ չջ՟. 
Աոպ՜յ՜պՠռզ 

1375 Յճչի՜ձ 
Ոոժՠ՝ՠջ՜ձ, Եվջՠկ 
Աոճջզ, Մՠժձճսդզսձ 
ԺԴ դխդճռ Պրխճոզ 

1631 - Գջզ՞ճջ Վ՜ձՠռզ - - Մ՜ջպզջճո չջ՟. 

1376 Յճչի՜ձ 
Ոոժՠ՝ՠջ՜ձ, Եվջՠկ 
Աոճջզ, Մՠժձճսդզսձ 
ԺԴ դխդճռ Պրխճոզ 

ԺԹ - - - - - 

1377 Յճչի՜ձ 
Ոոժՠ՝ՠջ՜ձ, Եվջՠկ 
Աոճջզ, Մՠժձճսդզսձ 
ԺԴ դխդճռ Պրխճոզ 

1603 Խզա՜ձ Թճսկ՜հ ՜ջտՠյո, 
Սզճձ 

Գջզ՞ճջ չջ՟. Գջզ՞ճջ չջ՟. Կ՜ջ՜յՠպ չջ՟. 

1378 Յճչի՜ձ 
Ոոժՠ՝ՠջ՜ձ, Եվջՠկ 
Աոճջզ, Մՠժձճսդզսձ 
ԺԴ դխդճռ Պրխճոզ 

1600 Խզա՜ձ  Դզէ՜տ ոջժ., Տբջ 
Սզկբճչձ 

Մ՜ջպզջճո - Աա՜ջզ՜ ժդխ. 
Ջճսխ՜հՠռզ 

1379 Յճչի՜ձ 
Ոոժՠ՝ՠջ՜ձ, Եվջՠկ 
Աոճջզ, Մՠժձճսդզսձ 
ԺԴ դխդճռ Պրխճոզ 

1334 Եջաձժ՜հ Թճջճո ոջժ. Մ՜ձճսբէ Մ՜ձճսբէ - Կզջ՜ժճո չջ՟. 
Եջաձժ՜ռզ 

1380 Յճչի՜ձ 
Ոոժՠ՝ՠջ՜ձ, Եվջՠկ 
Աոճջզ, Մՠժձճսդզսձ 
ԺԴ դխդճռ Պրխճոզ 

1435 Մՠթճվ՜հ չ՜ձտ - - - - 

1381 Եվջՠկ Աոճջզ 
Մՠժձճսդզսձ ԺԴ 
դխդճռձ Պրխճոզ 

ԺԴ - - - - - 

1382 Ժճխճչ՜թճհ 1219 Հ՜շզծ՜հ չ՜ձտ Յճի՜ձձբո - - Յճի՜ձձբո 

1383 Բ՜ջոՠխ 
Մ՜ղժՠսճջ՟զ 
Մՠժձճսդզսձ 
Ասՠպ՜ջ՜ձզձ 
Մ՜ջժճոզ 

1720 - Եաՠժզբէ ՠջբռ - - Թճջճո ջ՜՝ճսձ՜յՠպ 

1384 Բ՜ջոՠխ Ճճձ 
Մՠժձճսդզսձ 
Ասՠպ՜ջ՜ձզձ 
Մ՜ջժճոզ 

ԺԷ 
1740 

- Կ՜ջ՜յՠպ ՜՝խհ - - Կ՜ջ՜յՠպ ՜՝խհ 

1385 Ժճխճչ՜թճհ 1615 Իէճչ Զ՜պզտ Պճխպ՜ձզ - - Թջզհճջ ՜՝խհ 

1386 Ժճխճչ՜թճհ ԺԷ - Մ՜տ՜հբէ Աձ՜ձճսձ - - - 

1387 Ժճխճչ՜թճհ 1733 
1735 

Պջճսո՜ 
Աձ՟ջզ՜ձճսՊրէզո 

Ս՜ջ՞զո - - - 

1388 Մ՜պդբճո 
Ջճսխ՜հՠռզ, 
Մՠժձճսդզսձ 
Ասՠպ՜՜ձզձ 
Ղճսժ՜ոճս 

ԺԸ - - - - - 

1389 Ժճխճչ՜թճհ ԺԷ - - - - - 

1390 Ժճխճչ՜թճհ 1666 Նճջ Ջճսխ՜  Յճի՜ձձբո - - - 

1391 Ժճխճչ՜թճհ 1414 - Կզջ՜ժճո - - Սզկբճձ չջ՟. 



 

 

1392 Ժճխճչ՜թճհ ԺԷ 
1732 

Նճջ Ջճսխ՜ Յ՜ժճ՝ ՜՝խհ - - Յ՜ժճ՝ ՜՝խհ 

1393 Ժճխճչ՜թճհ ԺԷ - - - - - 

 

1394 Գջզ՞ճջ 
Տ՜դՠս՜ռզ 
Մՠժձճսդզսձ 
Ասՠպ՜ջ՜ձզձ 
Յճի՜ձձճս 

1437 - Աս՞ոբձ՟ ՜՝խհ - - Ս՜ջ՞զո 
ջ՜՝ճսձ՜յՠպ  

1395 Գջզ՞ճջ 
Տ՜դՠս՜ռզ 
Մՠժձճսդզսձ 
Ասՠպ՜ջ՜ձզձ 
Յճի՜ձձճս 

ԺԵ - - - - - 

1396 Ժճխճչ՜թճհ ԺԵ - Ղ՜ա՜ջճո - - - 

1397 Ժճխճչ՜թճհ 1735 
1737 

Բՠդխՠիբկ 
Եջճսո՜խբկ 

Յճչ՜ո՜վ Կ՜ջ՝ՠռզ Յճչ՜ո՜վ Կ՜ջ՝ՠռզ - - 

1398 Ժճխճչ՜թճհ ԺԴ - - - - - 

1399 Գբճջ՞ 
Սժՠսշ՜ռզ 
Մՠժձճսդզսձ 
՞ճջթճռ Աշ՜տՠէճռ 

1600 Սՠ՝՜ոպզ՜ Աէբտո՜ձճո 
Աձդ՜յռզ, Յ՜ժճ՝ 

՟յզջ 

- - Յճչի՜ձձբո 
ջ՜՝ճսձ՜յՠպ 

1400 Մ՜պդբճո 
Ջճսխ՜հՠռսճհ 
Մ՜պՠձ՜՞ջճսդզսձտ 

1646 Պ՜հ՜աՠպճս ՝ՠջ՟ Մզձ՜ո ՠջբռ - - Ս՜ջ՞զո չջ՟ 

1401 Մ՜պդբճո 
Ջճսխ՜հՠռսճհ 
Մ՜պՠձ՜՞ջճսդզսձտ 

- - - - - - 

1402 Մ՜պդբճո 
Ջճսխ՜հՠռսճհ 
Մ՜պՠձ՜՞ջճսդզսձտ 

ԺԷ - Վ՜ջ՟՜ձ - - - 

1403 Մ՜պդբճո 
Ջճսխ՜հՠռսճհ 
Մ՜պՠձ՜՞ջճսդզսձտ 

ԺԷ - - - - Ոձճվջզճո չջ՟. 

1404 Ժճխճչ՜թճհ 1664 Յճչի՜ձձ՜չ՜ձտ Խ՜մ՜պճսջ չջ՟. 
Զ՜տ՜ջզ՜ ոջժ. 

Կ՜ջ՜յՠպ չջ՟. - Զ՜տ՜ջզ՜ 
Ս՜ջժ՜ս՜՞ 

1405 Ժճխճչ՜թճհ       

1405 Ա 1765 Էնկզ՜թզձ Վ՜ջ՟՜ձ ոջժ. 
Աոպ՜յ՜պՠռզ 

- - Վ՜ջ՟՜ձ ոջժ. 

1405 Բ ԺԳ - - - - - 

1405 Գ 1651 Զկզսշձզ՜ Կզջ՜ժճո չջ՟. 
Թ՜էձռզ 

- - Կզջ՜ժճո չջ՟. 
Թ՜էձռզ 

1406 Ժճխճչ՜թճհ ԺԸ - - - - - 

1407 Ժճխճչ՜թճհ 1596 - Պճխճո ՠջբռ - - Մժջպզմ չջ՟. 

1408 Ս՜ջ՞զո 
Կճսձ՟ Մՠժձճսդզսձ 
Կ՜դճխզժՠ՜հռ 
դխդճռ 

ԺԲ 
1423 

- Գջզ՞ճջ, Սզկբճձ 
չջ՟. 

- - - 

1409 Ժճխճչ՜թճհ 1298 Գէ՜լճջ Մժջպզջ Թՠխՠձ՜ռզ - - - 

1410 Ժճխճչ՜թճհ ԺԵ - Սզկբճձ չջ՟. - - Սզկբճձ չջ՟. 

1411 Նզժճխ՜հճո 
Լզսջ՜ռզ 
Մՠժձճսդզսձ ՜շ 
ՠ՝՜ջհՠռզո դխդճհձ 
Պրխճոզ 

1741 Կճոպ՜ձ՟ձճսյրէզո - - -  



 

  

1412 Նզժճխ՜հճո 
Լզսջ՜ռզ 
Մՠժձճսդզսձ ՜շ 
ՠ՝՜ջհՠռզո դխդճհձ 
Պրխճոզ 

ԺԷ - - - - - 

1413 Ժճխճչ՜թճհ ԺԹ Կ.Պրէզո Թ՜՟բճո չջ՟. - - - 

1414 Յճի՜ձ 
Ոոժՠ՝ՠջ՜ձ 
Մՠժձճսդզսձ 
դխդճռձ Պրխճոզ 

1325 Աձժձՠջ չ՜ձտ Գջզ՞ճջ Կ՜ջ՜յՠպ Բ՜ջոՠխ տիհ Գջզ՞ճջ 

1415 Մՠժձճսդզսձ 
դխդճռձ Պրխճոզ 
՜շ՜տՠէճհձ 

ԺԴ - - - - - 

1416 Ժճխճչ՜թճհ 1662 Շ՜պՠտ՜ չ՜ձտ Ն՜ի՜յՠպ - - - 

 

1417 Ժճխճչ՜թճհ ԺԷ - Յճչի՜ձձբո 

Աձ՜ձճսձտ 

- Տբջ Մզձ՜ո - 

1418 Ժճխճչ՜թճհ 1280 Խճջզձ ՜ձ՜յ՜պ Բ՜ոզէ տիհ, Աձ՜ձճսձ - - Մճչոբո ժջ. 

Եջաձժ՜ռզ, 

Հ՜կ՜ա՜ոյ ՠյո., 

Մ՜ջպզջճո չջ՟. 

1420 Ժճխճչ՜թճհ 1650 Ե՟ՠոզ՜ Պ՜խպ՜ո՜ջ ՠջբռ - Պ՜խպ՜ո՜ջ 

ՠջբռ 

- 

1421 Աձ՟ջբ՜ո 

Կ՜յ՜՟ճչժ՜ռզ, 

Մՠժձճսդզսձ Յ՜հպ-

ձճսդՠ՜ձձ 

Յճչի՜ձձճս 

1725 - Պՠպջճո ՠջբռ - - Պՠպջճո ՠջբռ 

1422 Ժճխճչ՜թճհ 1284 - Եո՜հզ - - 
Գջզ՞ճջ ՜ջտՠյո. 

Ս՜ջ՜ջ՜՟ՠ՜ձ 

՞՜ս՜շզ 

1423 Աձ՟ջբ՜ո 

Կ՜յ՜՟ճչժ՜ռզ, 

Մՠժձճսդզսձ Յ՜հպ-

ձճսդՠ՜ձձ 

Յճչի՜ձձճս 

ԺԸ - Մժջպզմ Մ՜է՜ա - - - 

1424 Ժճխճչ՜թճհ 1620 Ղրձՠ՜հ Պ՜խղզ ՟յզջ, 

Յճչի՜ձձբո չջ՟. 

- - - 

1425 Ժճխճչ՜թճհ 1690 Էնկզ՜թզձ Գջզ՞ճջ Եջւ՜ձռզ 

Յճչ՜ո՜վ ՜՝ՠխ՜ 

- - Յճչ՜ո՜վ Կ՜ջ՝ՠռզ, 

Յճչ՜ո՜վ չջ՟. 

1426 Ժճխճչ՜թճհ ԺԴ - - - - - 

1427 Նՠջոբո 

Լ՜կ՝ջճձ՜ռզ 

Մ՜պՠձ՜՞ջճսդզսձտ 

ԺԴ - - - - - 

1428 Ժճխճչ՜թճհ 1648 - Յ՜ժճ՝ - - Յճչի՜ձձբո 

1429 Ժճխճչ՜թճհ 1616 Լճչ Գջզ՞ճջ ՜՝խհ, 

Աձ՜ձճսձ 

- - - 

1430 Ժճխճչ՜թճհ 1658 

ԺԸ 

Աջխձզ՛ - - - - 

1431 Ժճխճչ՜թճհ ԺԸ - - - - - 

1432 Ժճխճչ՜թճհ ԺԸ - - - - - 

1433 Ժճխճչ՜թճհ ԺԷ - - - - - 



 

 

1434 Կճսշձՠէզճոզ 

Մՠժձճսդզսձ 

Թխդճհձ Պրխճոզ 

ԺԸ - - - - - 

1435 Կճսշձՠէզճոզ 

Մՠժձճսդզսձ ՜շ 

Տզկրդբճո Թխդճհձ 

Պրխճոզ 

ԺԸ - - - - - 

1436 Աձ՟ջՠ՜ոզ 

Կ՜յ՜՟ճչժզ՜ռսճհ 

Մՠժձճսդզսձ Յ՜հպ-

ձճսդՠ՜ձձ Յճչի՜ձ-

ձճս  

ԺԸ - - - - - 

1437 Ժճխճչ՜թճհ ԺԸ - Տբջ Աա՜ջզ՜հ 

՝՜ձ՜ոբջ 

- - - 

1438 Ժճխճչ՜թճհ 1632 - - - - - 

 

1439 Ժճխճչ՜թճհ ԺԷ - - - - - 

1440 Աձ՟ջբ՜ո 

Կ՜յ՜՟ճչժզ՜ռզ, 

Մՠժձճսդզսձ Յ՜հպ-

ձճսդՠ՜ձձ 

Յճչի՜ձձճս 

ԺԷ - - - - - 

1441 Ժճխճչ՜թճհ       

1441 Ա ԺԸ - - - - - 

1441 Բ 1717-

1730 

Քՠրդ՜իզ՜ - - - - 

1442 Մՠժձճսդզսձ 

Յ՜հպձճսդՠ՜ձձ 

Յճչի՜ձձճս 

ԺԸ - - - - - 

1443 Ժճխճչ՜թճհ 1642 Հ՜է՜յ Դ՜սզդ, 

Աոպճս՜թ՜պճսջ 

- - Խրն՜հ Պ՜խպ՜ո՜ջ 

Ջճսխ՜հՠռզ 

1444 Ժճխճչ՜թճհ 1706 Կ. Պրէզո Աոպճս՜թ՜պճսջ 

ՠջբռ 

- - Ս՜ի՜ժ Իոյ՜ի՜ձռզ 

1445 Ժճխճչ՜թճհ ԺԷ - - - - - 

1446 Ժճխճչ՜թճհ 1728 Էնկզ՜թզ՛ձ Աոպճս՜թ՜պճսջ 

ՠջբռ 

- - Յ՜ժճ՝ չջ՟. 

Շ՜կ՜ըՠռզ 

1447 Ժճխճչ՜թճհ ԺԸ - Աոպճս՜թ՜պճսջ 

ՠջբռ 

- - - 

1448 Ժճխճչ՜թճհ ԺԷ - Աոպճս՜թ՜պճսջ 

ՠջբռ 

- - - 

1449 Ժճխճչ՜թճհ 1656 - Յճչոբվ, Աձ՜ձճսձտ - - - 

1450 Ժճխճչ՜թճհ ԺԷ - - - - - 

1451 Յճի՜ձ Պրձ՜ 

Կ՜ջ՟զձ՜է, 

Յ՜խ՜՞ո 

Սջ՝՜աձճսդՠ՜ձ 

Պ՜պ՜ջ՜՞զ 

ԺԸ - Յճչոբվ - - - 



 

  

1452 Ժճխճչ՜թճհ 1812 Զկզսշձզ՜ - - - - 

1453 Ժճխճչ՜թճհ 1702 Թճը՜դ Լ՜նզձ - - - 

1454 Գջզ՞ճջ 

Տ՜դՠս՜ռզ 

Ոոժՠվճջզժ 

ԺԸ - Յ՜ժճ՝ ՠջբռ - - - 

1455 Գջզ՞ճջ 

Տ՜դՠս՜ռզ 

Ոոժՠվճջզժ, 

Ք՜ջճատ 

1673 Շբձիբջ Մ՜ջզ՜կ 

ի՜ս՜պ՜սճջ 

- - - 

1456 Ժճխճչ՜թճհ ԺԸ - - - - - 

1457 Լճս՟ճչզժճո 

Փ՜ջզաՠռզ, Ոսխ ւ 

թճսթ ՜ոպճս՜թ՜-

՝՜ձճսդՠ՜ձ 

1748 Պջճսո՜ժՠջպ Ոի՜ձբո ՠջբռ 

Նճսոձզ՜ռզ 

- - - 

1458 Ժճխճչ՜թճհ 1705 Էնկզ՜թզձ Յճչի՜ձձբո չջ՟. 

Ղ՜աչզձռզ 

- - - 

1459 Ժճխճչ՜թճհ ԺԷ - Նՠջոբո ոջժ. - - Եվջՠկ չջ՟. 

1460 Ժճխճչ՜թճհ 1311 - Կզսջզճձ - - - 

1461 Ժճխճչ՜թճհ ԺԸ - - - - - 

1462 Կճսզէբէկր 

Փ՜ջզաՠռզ 

Լճսո՜սճջճսդզսձ 

ըճոպճչ՜ձճսդՠ՜ձ  

1726 Կ. Պրէզո Ղճսժ՜ո չջ՟. - - - 

1463 Գբճջ՞ 

Մը՜հէզկ Օխէզ 

Մՠժձճսդզսձ 

Կ՜դճխզժՠ ՠժՠ-

խՠռսճհ 

1825 Ես՟ճժզ՜ Յճչի՜ձձբո ոջժ. 

Գբճջտՠ՜ձ 

- - - 

1464 Ժճխճչ՜թճհ 1707 Փ՜ջզա Գբճջ՞ չջ՟. 

Կճոպ՜ձ՟ձճսյրէոՠռզ 

- - - 

1465 Ժճխճչ՜թճհ 1628 - ձ՜ա՜ջ - - - 

1466 Մՠոջճյ 

Գ՜ձլ՜ժՠռզ 

Մՠժձճսդզսձտ Աշ 

ճջո ՠս Քջզոպճո 

թձՠ՜է ծ՜շզռձ 

Գջզ՞ճջզ 

Աոպճս՜թ՜՝՜ձզ 

1750 Կ՜ջզձ Մՠոջճյ Գ՜ձլ՜ժՠռզ - - - 

1467 Եճսոճսց 

Էցբձ՟զա՜՟բ, 

Մ՜պՠ՜ձ 

- - - - - - 

1468 Պՠպջճո 

Աջ՜՞ճձ՜ռզ Գզջտ 

կճէճսդՠ՜ձռ 

- - - - - - 

1469 Պՠպջճո 

Աջ՜՞ճձ՜ռզ Գզջտ 

կճէճսդՠ՜ձռ 

1659 - Կճակ՜ձ - - Խ՜մ՜պճսջ 

ջ՜՝ճսձ՜յՠպ 



 

 

1470 Պՠպջճո 

Աջ՜՞ճձ՜ռզ Գզջտ 

կճէճսդՠ՜ձռ 

ԺԶ - Ֆջ՜ Մ՜դբճո - - - 

1471 Պՠպջճո 

Աջ՜՞ճձ՜ռզ Գզջտ 

կճէճսդՠ՜ձռ 

ԺԸ - - - - - 

1472 Պՠպջճո 

Աջ՜՞ճձ՜ռզ Գզջտ 

կճէճսդՠ՜ձռ 

1659 Սյ՜ի՜ձ Իո՜ի՜ժ չջ՟. 

նճսխ՜հՠռզ 

- - - 

1473 Ժճխճչ՜թճհ 1675 Քճ՝՜հջ Շկ՜սճձ Դոՠխՠռզ - - - 

1474 Պՠպջճո 

Աջ՜՞ճձ՜ռզ Գզջտ 

կճէճսդՠ՜ձռ 

1664 Նճջ Ջճսխ՜ Ասՠպ - - Պՠպջճո Ջճսխ՜հՠռզ 

1475 Ժճխճչ՜թճհ 1539 Ս. Կ՜ջ՜յՠպզ 

չ՜ձտ 

Գ՜՝ջզբէ - - Գջզ՞ճջ կ՜իպՠոզ 

1476 Պՠպջճո 

Աջ՜՞ճձ՜ռզ Գզջտ 

կճէճսդՠ՜ձռ 

1634 - - - - Յ՜ժճ՝ Աս՜՞ՠջբռ 

1477 Շ՜ի՜կզջ 

Շ՜ի՜կզջՠ՜ձռ, 

Գզջտ ՜ձճս՜ձՠ՜է 

Ոջճ՞՜հդ վ՜շ՜ռ 

1805 Ս. Պՠպՠջ՝ճսջ՞ Մ՜ջ՞՜ջ ըրծՠձռ - - Եվջՠկ ձճսզջ՜ժ 

1478 Պրխճո 

՟՜ո՜ո՜ռ ՟յզջ, 

Պ՜պժՠջ վջժճս-

դՠ՜ձ 

1821 Կ. Պրէզո Յճչի՜ձձբո 

Շ՜իը՜դճսձՠ՜ձռ 

- - - 

1479 Ժճխճչ՜թճհ 1293 Յճչի՜ձձճս չ՜ձտ- - - - Հ՜կ՜ա՜ոյ ՠյո. 

1480 Ժճխճչ՜թճհ 1615-

1617 

Բ՜խբղ Վ՜ջ՟՜ձ Հզա՜ձռզ, 

Սպՠվ՜ձճո 

- Գջզ՞ճջ Բ՜ջոՠխ Բ՜խզղՠռզ, 

Յճի՜ձ 

1481 

Ա՞՜դ՜ձ՞ՠխճո 

Պ՜պկճսդզսձ ի՜հճռ 

1261 Աժձՠջ Դ՜սզդ Բնձՠռզ - - Սզկՠճձ 

1482 Ժճխճչ՜թճհ 1678 Աէզվճսղ՜ջ ՞զսխ Գջզ՞ճջ, Թճսկ՜ - - Մզձ՜ո չջ՟. 

1483 Ժճխճչ՜թճհ 1687 Թճը՜դ Մժջպճսկ Ջճսխ՜հՠռզ - - Մզձ՜ո չջ՟. 

Հ՜կդՠռզ 

1484 Ժճխճչ՜թճհ 1666 - Յճչ՜ձբո - - Յճչ՜ձբո ոջժ. 

1485 Ժճխճչ՜թճհ ԺԷ - - - - - 

1486 Ժճխճչ՜թճհ 1597 Բ՜՝ՠջ՟ Ս՜ի՜ժ ՠջբռ 

Եջաձժ՜ռզ, Ղ՜ա՜ջ 

- - - 

1487 Ժճխճչ՜թճհ 1657 Նճջ՜ղպ ՞զսխ Ախբտո՜ձ՟ջ ՟յզջ - - - 

1488 1781 Տ՜դՠս Պ՜խպ՜ո՜ջ չջ՟. 

Ք՜ջ՜իճսձծՠռզ 

- - Յճչ՜ժզկ ՠյո. 

Սզսձՠռզ 

1489 Յճչոբվ 

Փէ՜՝զճո 

Պ՜պկճսդզսձ 

յ՜պՠջ՜ակզձ 

ԺԸ - - - - - 



 

  

իջբզռ 

1490 Պ՜պկճսդզսձ 

տ՜շզռ եճխճչճհձ 

ճջ զ Նզժզ՜հ, զ 

Ս՜ջ՟զժզ՜հ, զ Կրո-

պ՜ձ՟ձճսյրէզո ՠս 

հԵվՠոճո 

ԺԸ Կ. Պյրէզո - - - - 

1491 Ժճխճչ՜թճհ ԺԸ - - - - - 

1492 Ժճխճչ՜թճհ 1715 Ես՟ճժզ՜ Ասՠպզտ 

Տզ՞ջ՜ձ՜ժՠջպռզ 

- - - 

1493 Սզկրձ Կ՜ջ՜-

յՠպՠ՜ձ, Գզջտ ճջ 

ժճմզ ե՜-

կ՜ձ՜ժ՜՞ջճսդզսձ 

1821 Խ՜ո՞զսխ Գջզ՞ճջ ՟յզջ - - - 

1494 Ասՠպզո 

Պՠջյՠջՠ՜ձ 

Պ՜պկճսդզսձ 

ՠջժճպ՜ո՜ձ 

՜շ՜տՠէճհձ 

ՠրդ՜ձ՜ոճսձՠջժճս 

՜ղ՜ժՠջպ՜ռձ 

Քջզոպճոզ 

1836 Կ. Պրէզո Ասՠպզո Պՠջյՠջՠ՜ձ - - - 

1495 Ժճխճչ՜թճհ 1684 Կ.Պրէզո Եվջՠկ չջ՟.  - - Եվջՠկ չջ՟. 

1496 Պ՜պկճսդզսձ 

Օոկ՜ձռսճռ 

ԺԸ - - - - - 

1497 Պ՜պկճսդզսձ 

Օոկ՜ձռսճռ 

ԺԹ - - - - - 

1498 Պ՜պկճսդզսձ 

չՠռզռ եճխճչճռ 

Հ՜հճռ ՜ջպ՜ի՜ձ-

ՠ՜է զ Պ՜պկճսդՠձբ 

Մզտ՜հբէ Չ՜կմՠ՜ձռ 

1844 Էնկզ՜թզձ - - - - 

1499 Յ՜խ՜՞ո 

տջզոպճձՠ՜ժ՜ձ 

ի՜ս՜պճ Աշ՜տՠէ՜-

ժ՜ձ ՠժՠխՠռսճհ 

Հ՜հ՜ոպ՜ձՠ՜հռ 

1844 Էնկզ՜թզձ - - - - 

1500 Ճ՜շգձպզջ 1283 Մըզդ՜ջ 

Ահջզչ՜ձՠռզ 

Ս՜ջ՞զո ՞ջզմ, 

Սպՠվ՜ձճո 

- - Մըզդ՜ջ 

Ահջզչ՜ձՠռզ 

 





 

  

Ժ 

ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԱԽՏԱԿ 

 

 

N N Ձՠ-

շ՜՞ջզ 

Էն 

ռճս-

ռ՜ժզ 

Լՠաճս Բճչ՜ձ՟՜ժճսդզսձ Ժ՜կ՜ձ՜ժ Թՠջդ Նզսդ Գջճսդ. Գզջ 

1.  1007 31 ի՜հ Մ՜ոձ Մ՜ղպճռզ (պյ)  3 դճսխդ կզ՜ոզսձ  

2.  1013 54 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճս Թ-Ժ 4 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժդ՞ջ 

3.  1024 93 չջ՜ռ Յ՜հոկ՜սճսջտ ԺԳ-ԺԴ 4 կ՞խդ ՠջժոզսձ ձճսըճսջզ 

4.  1026 100 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճս Ժ 2 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՜՞զջ 

ՠջժդ՞ջ 

5.  1027 107 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճս Թ 4 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

6.  1028 113 ի՜հ Ճ՜շ չ՜ոձ Յճչի՜ձձճս 

Մժջպմզ 

Թ-Ժ 2 կ՞խդ կզ՜ոզսձ ճսխխ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

7.  1028 114 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜ջժճոզ Ժ 4 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

8.  1029 118 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜պդբճոզ Թ 2 կ՞խդ կզ՜ոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

9. 1030 1030 121 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճս Թ-Ժ 2 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

10.  1033 131 ի՜հ Վ՜ջտ Մ՜ջզ՜կ՜հ 

Ե՞զյպ՜ռճհձ 

ԺԵ 3 դճսխդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՞զջ 

11. 1 1036 143 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Յճչի՜ձձճս Թ 1 կ՞խդ կզ՜ոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

12.  1039 151 ի՜հ Յ՜հոկ՜սճսջտ ԺԲ 16 դճսխդ կզ՜զոսձ ՝ճէճջ՞զջ 

13.  1039 151 ի՜հ Մ՜ջ՞՜ջբճսդզսձ 

Եո՜հՠ՜հ 

Ժ 4 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

14. 14 1041 159 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճս Թ-Ժ 2 կ՞խդ ՠջժոզսձ ճսխխ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

15.  1043 167 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Յճչի՜ձձճս Թ 4 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

16. 16 1046 173 ՀԱՅ Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜պդբճոզ Թ-Ժ 2 կ՞խդ կզ՜ոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

17.  1049 179 հճսձ Ճ՜ղճռ-Յ՜հոկ՜սճսջտ ԺԲ 4 կ՞խդ ՠջժոզսձ  

18.  1054 193 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜պդբճոզ Թ-Ժ 2 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

19.  1059 209 է՜պ Ժ՜կ՜՞զջտ պճսգձնՠ՜ձ ԺԳ 2 կ՞խդ կզ՜ոզսձ  

20. 1069 1069 233 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Ժ-ԺԱ 4 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

21.  1071 240 չջռ Ճ՜շգձպզջ Ճ՜ղճռ Ժ-ԺԱ 1 կ՞խդ ՠջժոզսձ կջ՞էճչ՜ձզ 

22.  1072 243 ի՜հ Վ՜ջտ Գջզ՞ճջզ 

Վժ՜հ՜ոզջզ 

ԺԴ 1 դճսխդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՞զջ 

23.  1080 259 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Յճչի՜ձձճս Ժ-ԺԱ 2 կ՞խդ կզ՜ոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

24.  1082 265 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜ջժճոզ Ժ-ԺԱ 4 կ՞խդ ՠջժոզսձ ճսխխ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 



 

 

25.  1084 269 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜պդբճոզ Թ-Ժ 3 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

26.  1091 281 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜պդբճոզ Թ-Ժ 3 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

27.  1096 293 ի՜հ Ճ՜շ հ՜խ՜՞ո ՠժՠխՠռսճհ Ը-Թ 2 կ՞խդ ՠջժոզսձ ճսխխ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

28.  1097 295 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Յճչի՜ձձճս Թ-Ժ 3 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

29.  1102 316 ի՜հ Մՠժձճսդզսձ 

Ակ՝՜ժճսկ՜հ 

ԺԸ 2 դճսխդ կզ՜ոզսձ ձրպջ՞զջ 

30.  1108 325 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Յճչի՜ձձճս Թ-Ժ 2 կ՞խդ կզ՜ոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

31.  1110 329 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճս Ժ-ԺԱ 2 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

32.  1115 341 ի՜հ Ճ՜շ ԺԱ-ԺԲ 2 կ՞խդ կզ՜ոզսձ ճսխխ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

33.  1116 345 ի՜հ Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ԺԲ-ԺԳ 2 կ՞խդ կզ՜ոզսձ ճսխխ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

34.  1117 347 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜ջժճոզ  2 կ՞խդ ՠջժոզսձ ճսխխ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

35.  1118 351 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Ժ-ԺԱ 4 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

36.  1120 357 ի՜հ  Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճս Թ-Ժ 2 կ՞խդ կզ՜ոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

37.  1121 359 ի՜հ Խճջիջ՟՜պՠպջ ԺԳ-ԺԴ 1 կ՞խդ կզ՜ոզսձ ՝ճէճջ՞զջ 

38.  1122 362 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ  Ժ-ԺԱ 4 կ՞խդ ՠջժոզսձ ճսխխ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

39.  1125 366 ի՜հ Եէզռ ՞զջտ Ժ 4 կ՞խդ կզ՜ոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

40.  1127 373 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճս Ժ 4 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

41.  1130 383 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճս Ժ-ԺԱ 5 կ՞խդ կզ՜ոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

42.  1130 383 ի՜հ Մՠժձճսդզսձ 

Յ՜հպձճսդՠ՜ձ 

ԺԵ-ԺԶ 6 կ՞խդ կզ՜ոզսձ ՝ճէճջ՞զջ 

43.  1131 388 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ  Թ-Ժ 4 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

44.  1132 393 ի՜հ Աձգձդՠշձՠէզ  4 կ՞խդ  ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

45.  1135 398 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճս Ժ-ԺԱ 4 կ՞խդ ՠջժոզսձ ճսխխ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

46.  1137 405 չջռ Շ՜ջ՜ժձճռ ԺԴ-ԺԵ 4 կ՞խդ  ձճսոըճսջզ 

47.  1138 411 ի՜հ Գճջթտ Աշ՜տՠէճռ ԺԱ-ԺԲ 4 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

48.  1141 426 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճս ԺԱ 2 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

49.  1142 430 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Յճչի՜ձձճս Ժ-ԺԱ 2 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

50.  1144 433 ի՜հ Մՠժձճսդզսձ Ս՜խկճո՜ռ ԺԱ 3 կ՞խդ կզ՜ոզսձ ճսխխ՜՞զթ 



 

  

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

51.  1149 451 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Թ-Ժ 2 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

52.  1152 467 ի՜հ Աշ Ե՝ջ՜հՠռզո Ժ-ԺԱ 2 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

53.  1153 471 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜պդբճոզ Ժ-ԺԱ 2 կ՞խդ կզ՜ոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

54.  1154 475 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜պդբճոզ ԺԱ-ԺԲ 2 կ՞խդ ՠջժոզսձ ճսխխ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

55.  1157 479 ի՜հ Մ՜ջ՞՜ջբճսդզսձ 

Եո՜հՠ՜հ 

Ժ-ԺԱ 2 կ՞խդ կզ՜ոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

56.  1159 487 ի՜հ Ճ՜շգձպզջ Թ-Ժ 2 կ՞խդ ՠջժոզսձ ճսխխ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

57.  1161 491 ի՜հ Ճ՜ղճռ Թ-Ժ 2 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

58.  1166 513 ի՜հ Գճջթտ Աշ՜տՠէճռ Ժ-ԺԱ 3 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

59.  1174 535 ի՜հ Հ՜պճս՜թտ տ՜ջճազռ ԺԸ 2 դխդ կզ՜ոզսձ ձրպջ՞զջ 

60.  1175 541 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜պդբճոզ Ժ 2 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

61.  1178 549 ի՜հ Մ՜ղպճռ Ժ 2 կ՞խդ ՠջժոզսձ ճսխխ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

62.  1179 551 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճս ԺԱ-ԺԲ 2 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

63.  1180 561 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜ջժճոզ Թ-Ժ 2 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

64.  1183 571 ի՜հ Կզսջՠխզ Կճմճսկձ 

գձթ՜հճսդՠ՜ձ 

Թ-Ժ 2 կ՞խդ ՠջժոզսձ ճսխխ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

65.  1184 574 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜պդբճոզ Թ-Ժ 2 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

66.  1186 580 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճս Թ-Ժ 2 կ՞խդ ՠջժոզսձ ճսխխ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

67.  1187 581 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճս ԺԱ-ԺԲ 2 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

68.  1188 585 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜ջժճոզ Ժ-ԺԱ 2 կ՞խդ կզ՜ոզսձ ճսխխ՜՞զթ 

ՠջժդ՞ջ 

69.  1188 585 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜ջժճոզ Ժ 2 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

70.  1189 587 չջռ Շ՜ջ՜ժձճռ ԺԴ-ԺԵ 2 կ՞խդ  ձճսոըճսջզ 

71.  1190 590 հճսձ Ճ՜ղճռ ԺԲ 1 դխդ   

72.  1191 593 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜ջժճոզ Թ-Ժ 4 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

73.  1192 595 հճսձ Յ՜հոկ՜սճսջտ Ժ-ԺԱ 1 կ՞խդ կզ՜ոզսձ  

74.  1194 599 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճս Թ-Ժ 2 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

75.  1197 607 հճսձ Ասՠպ՜ջ՜ժ՜ձ 

Ղճսժ՜ոճս 

 4 կ՞խդ կզ՜ոզսձ  

76.  1198 609 ի՜հ Ճ՜շգձպզջ Ժ՜-ԺԲ 2 կ՞խդ ՠջժոզսձ ճսխխ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 



 

 

77.  1199 617 է՜պ Ժ՜կ՜՞զջտ ԺԴ 2 կ՞խդ ՠջժոզսձ  

78.  1201 619 հճսձ Ոոժՠ՝ՠջ՜ձզ 

Մՠժձճսդզսձ Մ՜պդխզ 

ԺԳ-ԺԴ 4 կ՞խդ ՠջժոզսձ  

79.  1202 621 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜պդբճոզ ԺԳ-ԺԴ 2 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՞զջ 

80.  1203 623 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ ԺԱ-ԺԲ 4 կ՞խդ ՠջժոզսձ ճսխխ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

81.  1206 633 ի՜հ Թճսխդտ Պրխճո 

՜շ՜տՠէճհձ 

ԺԱ-ԺԲ 4 կ՞խդ կզ՜ոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

82.  1210 649 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճս Ժ-ԺԱ 4 կ՞խդ ՠջժոզսձ ճսխխ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

83.  1224 679 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜պդբճոզ Ժ-ԺԱ 3 կ՞խդ կզ՜ոզսձ ճսխխ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

84.  1225 681 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճս Թ-Ժ 2 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

85.  1230 691 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜պդբճոզ Թ-Ժ 2 կ՞խդ կզ՜ոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

86.  1232 699 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Ժ-ԺԱ 4 կ՞խդ կզ՜ոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

87.  1236 708 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜ջժճոզ Ժ-ԺԱ 4 կ՞խդ կզ՜ոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

88.  1237 709 ի՜հ Ճ՜շգձպզ՛ջ Ժ-ԺԱ 1 կ՞խդ ՠջժոզսձ ճսխխ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

89.  1239 713 ի՜հ Ճ՜ղճռ ԺԲ-ԺԳ 2 կ՞խդ կզ՜ոզսձ ՝էջ՞ջ 

90.  1240 715 ի՜հ Ճ՜ղճռ (պյ)  4    

91.  1241 719 ի՜հ Ճ՜ղճռ ԺԱ,ԺԲ 4 կ՞խդ ՠջժոզսձ ճսխխ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

92.  1245 727 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜ջժճոզ Ժ-ԺԱ 2 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

93.  1246 731 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜պդբճոզ Ժ-ԺԱ 3 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

94.  1247 735 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜ջժճոզ Ժ-ԺԱ 4 կ՞խդ կզ՜ոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

95.  1248 737 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜ջժճոզ Ժ-ԺԱ 4 կ՞խդ ՠջժոզսձ ճսխխ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

96.  1249 739 հճսձ Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճս ԺԲ-ԺԳ 4 կ՞խդ կզ՜ոզսձ  

97.  1251 741 հճսձ Յ՜հոկ՜սճսջտ Ժ-ԺԱ 3 կ՞խդ կզ՜ոզսձ  

98.  1252 743 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Ժ-ԺԱ 4 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

99.  1253 746 չջռ Ծզո՜կ՜պՠ՜ձ ԺԳ-ԺԴ     

100.  1255 752 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Յճչի՜ձձճս Թ-Ժ 4 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

101.  1261 705 ի՜հ Ոոժՠ՝ՠջ՜ձզ 

Մՠժձճսդզսձ Մ՜պդբզ 

Ժ՝-ԺԳ 4 դխդ ՠջժոզսձ ըճղճջ 

՝ճէճջ՞զջ 

102.  1263 772 ի՜հ Եէզռ ՞զջտ Ժ-ԺԱ 3 կ՞խդ կզ՜ոզսձ ճսխխ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

103.  1264 773 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜պդբճոզ ԺԱ-ԺԲ 2 կ՞խդ կզ՜ոզսձ ճսխխ՜՞զթ 

կ՜ձջ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

104.  1266 777 ի՜հ Ճ՜շ զձմ ԺԱ-ԺԲ 2 կ՞խդ կզ՜ոզսձ ճսխխ՜՞զթ 



 

  

կ՜ձջ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

105.  1269 785 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Յճչի՜ձձճս Ժ-ԺԱ 4 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

106.  1273 794 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճս Ժ-ԺԱ 4 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

107.  1275 795 ի՜հ Մՠժձճսդզսձ 

Ասՠպ՜ջ՜ձզ 

ԺԱ 4 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

108.  1278 799 ի՜հ Ա դճսխդ ՜շ 

Կճջձդ՜ռզո 

Թ-Ժ 1 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

109.  1278 799 ի՜հ Ոոժՠ՝ՠջ՜ձզ 

Մՠժձճսդզսձ Մ՜պդբզ 

Ժ-ԺԱ 2 կ՞խդ կզ՜ոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

110.  1280 805 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Յճչի՜ձճս Ժ-ԺԱ 3 կ՞խդ ՠջժոզսձ ճսխխ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

111.  1282 809 ի՜հ Ճ՜ղճռ ԺԱ-ԺԲ 2 կ՞խդ ՠջժոզսձ ճսխխ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

112.  1285 815 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜պդբճոզ Ժ-ԺԱ 2 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

113.  1287 821 ի՜հ Ա՞՜դ՜ձ՞ՠխՠ՜հ 

Պ՜պկճսդզսձ 

 ԺԱ-ԺԲ 4 դճսխդ ՠջժոզսձ ըճղճջ 

՝ճէճջ՞զջ 

114.  1288 825 է՜պ Հշճչկՠ՜ժ՜ձ զջ՜սճսձտ ԺԴ 1    

115.  1289 827 ի՜հ Կզսջՠխ Եջճսո՜խբկ՜ռզ 

Կճմճսկձ գձթ՜հճսդՠ՜ձ 

Ժ-ԺԱ 4 կ՞խդ ՠջժոզսձ ճսխխ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

116.  1293 833 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճս Ժ-ԺԱ 4 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

117.  1294 835 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Յճչի՜ձձճս Ժ-ԺԱ 2 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

118.  1295 837 ի՜հ Ախ՜սդտ Ժ-ԺԱ 1 կ՞խդ ՠջժոզսձ ճսխխ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

119.  1295 837 ի՜հ Ճ՜ղճռ Ժ-ԺԱ 2 կ՞խդ ՠջժոզսձ ճսխխ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

120.  1297 842 հճսձ Ճ՜ղճռ ԺԲ-ԺԳ 3 կ՞խդ ՠջժոզսձ  

121.  1299 845 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜պդբճոզ Թ-Ժ 2 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

122.  1300 851 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Յճչի՜ձձճս Թ-Ժ 1 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

123.  1302 853 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճս Թ-Ժ 4 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

124.  1304 858 չջռ Մՠժձճսդզսձ 

Ասՠպ՜ջ՜ձզ 

 4 կ՞խդ կզ՜ոզսձ  

125.  1305 861 ի՜հ Յճչի՜ձ Մ՜ձ՟՜ժճսձզ 

Վ՜ոձ վճըճռ ՠս 

չ՜ղըզռ 

Ժ-ԺԱ 4 կ՞խդ կզ՜ոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

126.  1306 862 ի՜հ Ճ՜ղճռ Ժ՜-ԺԲ 4 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՞զջ 

127.  1309 871 ի՜հ Մՠժձճսդզսձ Ս՜խկճո՜ռ Ժ-ԺԱ 6 կ՞խդ կզ՜ոզսձ ճսխխ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

127 1309 871 ի՜հ Ի չ՜ջճսռ Յ՜ժճ՝՜հ 

Մթ՝ձ՜հ ի՜հջ՜յՠպզ 

 1 կ՞խդ կզ՜ոզսձ ճսխխ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

128. 128 1312 885 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճս Թ-Ժ 4 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 



 

 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

129.  1314 887 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜պդբճոզ Ժ-ԺԱ 2 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

130.  1317 901 ի՜հ Ճ՜շգձպզջ Ժ-ԺԲ 1 կ՞խդ կզ՜ոզսձ ճսխխ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

131.  1318 905 ի՜հ Մ՜ղպճռ (պյ)       

132.  1319 909 չջռ Դ Թ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձռ ԺԴ-ԺԵ 1 կ՞խդ ՠջժոզսձ ըճղճջ 

ձճսոըճսջզ 

133.  1320 911 չջռ Հզձ Կպ՜ժ՜ջ՜ձ ԺԳ-ԺԴ 4 կ՞խդ ՠջժոզսձ ըճղճջ 

ձճսոըճսջզ 

134.  1325 926 ի՜հ Վժ՜հճսդզսձ Աձ՟ջբզ 

Աշ՜տՠէճհ 

ԺԱ-ԺԲ 2 կ՞խդ ՠշ՜ոզսձ ճսխխ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

135.  1326 929 ի՜հ Աշ Կճջձդ՜ռզո Թ-Ժ 4 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

136.  1329 937 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜ջժճոզ Ժ-ԺԱ 2 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

137.  1331 943 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճս Ժ-ԺԱ 2 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

138.  1332 945 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճս Ժ-Ժ՜ 2 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

139.  1335 950 չջռ Ճ՜ղճռ Ժ-ԺԱ 4   կջ՞էճչ՜ձզ 

140.  1340 1015 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ ԺԱ-ԺԲ 3 կ՞խդ ՠջժոզսձ ճսխխ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

141.  1341 1023 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Ժ-ԺԱ 6 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

142.  1344 1028 ի՜հ Մ՜ձջճսոկճսձտ ԺԳ-ԺԴ 4 կ՞խդ կզ՜ոզսձ ՝ճէճջ՞զջ 

143.  1347 1035 ի՜հ Մ՜ղպճռ ԺԱ-ԺԲ 2 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

144.  1349 1047 ոէ՜ս Վ՜ջտ Ս՜չչ՜ րթՠ՜էզ ԺԲ 2 կ՞խդ ՠջժոզսձ  

145.  1353 1050 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճս Ժ-ԺԱ 1 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

146.  1354 1051 ի՜հ Ճ՜ղճռ ԺԱ-ԺԲ 2 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

147.  1367 1081 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜ջժճոզ Ժ-ԺԱ 4 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

148. 1 1370 1087 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜ջժճոզ Ժ-ԺԱ 2 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

149.  1373 1093 հճսձ Յ՜հոկ՜սճսջտ ԺԲ 1 կ՞խդ   

150.  1375 1097 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճս Ժ-ԺԱ 1 կ՞խդ ՠջժոզսձ ճսխխ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

151.  1377 1101 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜պդբճոզ Ժ-ԺԱ 3 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

152.  1378 1104 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜պդբճոզ Ժ-ԺԱ 3 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

153.  1380 1111 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜պդբճոզ ԺԱ 2 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

154.  1380 1111 ի՜հ Յ՜հոկ՜սճսջտ Ժ-ԺԱ 2 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

155.  1381 1121 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜ջժճոզ Թ-Ժ 2 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 



 

  

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

156.  1391 1145 ի՜հ Ճ՜ղճ՛ռ, Մ՜ղպճռ Ժ-ԺԱ 2 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

157.  1393 1151 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճս Թ-Ժ 2 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

158.  1394 1154 ի՜հ Ճ՜ղճռ ԺԱ-ԺԲ 10 կ՞խդ ՠջժոզսձ ճսխխ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

159.  1404 1177 ի՜հ Եյզվ՜ձ՜հ Կզյջ՜ռսճհ 

Մՠժձճսդզսձ Ս՜խկճո՜ռ 

Ժ-ԺԱ 4 կ՞խդ ՠջժոզսձ ճսխխ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

160.  1407 1193 ի՜հ Ճ՜շգձպզջ Ժ-ԺԱ 4 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՠջժ՜դ՜՞զջ 

161.  1407 1193 ի՜հ Յ՜հոկ՜սճսջտ ԺԳ-ԺԴ 3 կ՞խդ կզ՜ոզսձ ՝ճէճջ՞զջ 

162.  1407 1193 ի՜հ Տրձ՜ռճհռ ԺԴ-ԺԵ 2 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՞զջ 

163.  1409 1197 ի՜հ Աձպզյ՜պջճոզ զ 

կժջպճսդզսձ Տՠ՜շձ 

Ժ-ԺԱ 4 կ՞խդ ՠջժոզսձ ճսխխ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

164.  1410 1202 ի՜հ Ճ՜ղճռ Ժ-ԺԱ 1 կ՞խդ ՠջժոզսձ կ՜ձջ 

ճսխխ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

165.  1414 1207 ՜ոճջ Եջՠկզ՜հզ 

կ՜ջ՞՜ջբճսդզսձ 

Ժ 1 կ՞խդ կզ՜ոզսձ բոպջ՜ձ՞ՠէճ 

166.  1417 1213 ի՜հ Գզջտ Ս՜խկճո՜ռ Թ-Ժ 4 կ՞խդ կզ՜ոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

167.  1418 1215 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜պդբճոզ Ժ-ԺԱ 2 կ՞խդ ՠջժոզսձ ճսխխ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

168.  1419 1223 ի՜հ Մ՜ղպճ՛ռ Ժ-ԺԱ 1 կ՞խդ ՠջժոզսձ ճսխխ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

169.  1419 1223 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճս Ժ-ԺԱ 1 կ՞խդ կզ՜ոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

170.  1420 1227 ի՜հ Ճ՜ղճ՛ռ ժ՜կ Մ՜ղպճ՛ռ Ժ-ԺԱ 1 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

171.  1421 1229 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ ԺԱ-ԺԲ 4 կ՞խդ ՠջժոզսձ ճսխխ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

172.  1423 1233 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճս Թ-Ժ 4 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

173.  1426 1239 ի՜հ Ճ՜ղճռ ԺԴ-ԺԵ 2 դճսխդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՞զջ 

174.  1427 1243 չջռ Ճ՜շգձպզջ ԺԲ-ԺԳ 4 կ՞խդ կզ՜ոզսձ ձճսոըճսջզ 

175.  1428 1245 չջռ Ճ՜շգձպզջ ԺԳ-ԺԴ 1 կ՞խդ կզ՜ոզսձ ձճսոըճսջզ 

176.  1429 1249 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Թ-Ժ 4 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

177.  1439 1263 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճս Թ-Ժ 4 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

178.  1448 1279 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜ջժճոզ Թ-Ժ 4 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

179.  1449 1281 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճս Թ-Ժ 4 կ՞խդ ՠջժոզսձ ճսխխ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

180.  1450 1293 ի՜հ Կզսջխզ զ Ղճսժ՜հ 

Մՠժձճսդՠձբձ 

Ժ-Ժ՜ 4 կ՞խդ ՠջժոզսձ ճսխխ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

181.  1455 1301 ի՜հ Աշ ՠ՝ջ՜հՠռզո Ը-Թ 4 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

182.  1459 1315 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜պդբճոզ Ժ-ԺԱ 4 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 



 

 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

183.  1460 1317 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճս Թ-Ժ 4 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

184.  1465 1323 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Ժ-ԺԱ 4 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

185.  1470 1333 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճս Թ-Ժ 2 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

186.  1472 1335 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜պդբճոզ Ը-Թ 4 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

187.  1473 1339 ի՜հ Ճ՜ղճռ Ժ-ԺԱ 4 կ՞խդ ՠջժոզսձ ճսխխ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

188.  1474 1342 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճս Թ-Ժ 2 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

189.  1476 1354 ի՜հ Կճձ՟՜ժ Մՠէտզոբդ 

ժ՜դճխզժճոզ 

1627 2 դճսխդ կզ՜ոզսձ ՝ճէճջ՞զջ 

190.  1486 1399 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜պդբճոզ ԺԱ-ԺԲ 4 կ՞խդ ՠջժոզսձ ճսխխ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

191.  1487 1403 ի՜հ Յ՜հոկ՜սճսջտ ԺԳ-ԺԴ 1 դճսխդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՞զջ 

192.  1500 1409 ի՜հ Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճս ԺԱ-ԺԲ 1 կ՞խդ ՠջժոզսձ ՝ճէճջ՜՞զթ 

ՠջժ՜դ՜՞զջ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


