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ԱՌԱՋԱԲԱՆ 
 
«ԺԴ դարի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարանների» Բ մասը, 387 

հիշատակարան-միավորով շարունակությունն է 2018 թվականին հրա-

տարակված՝ 459 հիշատակարան ընդգրկող «ԺԴ դարի հայերեն ձեռա-

գրերի հիշատակարանների» առաջին մասի (1301-1325 թթ.): Նույն 

սկզբունքով ու հաջորդականությամբ է կազմվել նաև սույն ժողովածուն՝ 

ներառելով ԺԴ դարի երկրորդ քառորդի՝ 1326-1350 թթ. հիշատա-

կարանները: Այստեղ ևս, Լ. Խաչիկյանի 1950 թ. հրատարակության և 

նոր հիշատակարան-միավորների տարբերակման համար, ընտրել ենք 

նույն սկզբունքը՝ նյութ-միավորի խորագրի կողքին դրված է առաջին 

հրատարակության մեջ նրա ունեցած համարը:  

Ինչպես «ԺԴ դարի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարանների» Ա 

մասում, այնպես էլ այստեղ, տեղ են գտել առաջին հրատարակության 

որոշ հիշատակարաններ՝ քաղված անտիպ ձեռագրացուցակներից և 

որոշ ուսումնասիրություններից, որոնք համառոտ են կամ ոչ ամբող-

ջական: Այս գրքում դրանցից շատերն ստացել են հասցե և ամբողջական 

են: Նման փոփոխություններն ու լրացումները ներկայացված են ծանո-

թագրություններում:  

Առաջին հրատարակության մեջ օգտագործվել է 1327-1350 թթ. 211 

հիշատակարան, դրանց մի մասն այս հատորում փոխարինվել է ձե-

ռագրից կամ ցուցակներից վերցված, նոր՝ ավելի ընդարձակ հիշա-

տակարաններով: 

Ներկայացնենք «ԺԴ դարի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարանները» 

ժողովածուի Բ մասի որոշ հիշատակարան-միավորներում կատարված 

փոփոխություններն ու լրացումները: 

Սեբաստիայի Սբ Նշան վանքի Թ. Գուշակեանի («Հանդէս Ամսօ-

րեայ»), հիշատակարանները փոխարինվել են. նախկին համարը՝ 279, 

նորը՝ 504 (Երուսաղեմ, ձեռ. 3345) նախկին համարը՝ 426, նորը՝ 772 (Սբ 

Նշան վանքի ձեռագրացուցակ, 72):  

Նոր Ջուղայի Ամենափրկիչ վանքի ձեռագրերի հիշատակարանները Ս. 

Տեր-Ավետիսյանի ձեռագրացուցակից էին: Ճշգրտվել են արդեն հրատա-



 

II 

րակված այդ ձեռագրացուցակից վերցված հիշատակարանների համար-

ներն ու էջերը: Հիշատակարանի նախկին համարը՝ 275, նորը՝ 501, 

նախկին համարը՝ 283, նորը՝ 513, նախկին համարը՝ 284, նորը՝ 514, 

նախկին համարը՝ 285, նորը՝ 515: Անհրաժեշտության դեպքում նյութ-

միավորների մեջ կատարվել են հիշատակագրությունների ավելացում-

ներ՝ համապատասխան ծանոթագրություններով:  

Ագուլիսի ցուցակի № 16 հիշատակարանը (Մ. Մաքսուտեան, «Արա-

րատ» 1911 թ., էջ 464) փոխարինվել է Կալիֆորնիայի № 2 ձեռագրի հի-

շատակարանով: Նախկին համարը՝ 257, նորը՝ 478 (Ցուցակ Կալիֆոր-

նիայի, էջ 64-65): 

Վրաց. Պետ. արխիվի ֆոնդ 233, № 587 ձեռագրի հիշատակարանը 

փոխարինվել է Լ. Մելիքսեթ-Բեկի Ցուցակի № 29, ձեռագրի հիշատակա-

րանով: Նախկին համարը՝ 265, նորը՝ 487:  

Վիեննայի № 312 ձեռ., Երևանի՝ 6564-ը, ինչպես նաև «Սիսական», էջ 

374-375 հիշատակարանների համադրումով կազմված հիշատակարանը 

փոխարինվել է նորով: Նախկին համարը՝ 273, նորը՝ 499 (Զմմառ, ձեռ. 

172): Վիեննայի № 439 ձեռ., «Մատենադարան հայկական թարգմանու-

թեանց», էջ 307-308, Ղ. Փիրղալեմյան, ձեռ. 6273, էջ 139, համադրումով 

կազմված հիշատակարանը փոխարինվել է նորով: Նախկին համարը՝ 

299, նորը՝ 541 (Վենետիկ, ձեռ. 107): 

Մ. Սմբատյանցի «Երնջակ»-ի համառոտ հիշատակարանը (էջ 151) 

փոխարինվել է Մ. Բարխուդարյանցի «Արցախ»-ի հիշատակարանով: 

Նախկին համարը՝ 290, նորը՝ 533 («Արցախ», էջ 273-274): 

Փարիզի Ազգային գրադարանի № 56 ձեռագրի, Մակլերի ցուցակի 

հիշատակարանը փոխարինվել է նորով: Նախկին համարը՝ 297, նորը՝ 

535 (Ցուցակ Ազգային գրադարանի, էջ 101-102):  

Ղ. Փիրղալեմյանի ձեռագրացուցակի հիշատակարանների համառոտ 

ընդօրինակությունները փոխարինվել են ընդարձակ հիշատակարան-

ներով: Նախկին համարը՝ 318, նորը՝ 569 (Կարին 10), նախկին համարը՝ 

321, նորը՝ 582 (Կարին 9), նախկին համարը՝ 429 նորը՝ 778 (Երուսաղեմ, 

ձեռ. 3602, թիվ 3): 

«Մատենադարան հայկական թարգմանութեանց»-ից վերցված հի-

շատակարանը (էջ 553) փոխարինվել է Վենետիկի հավաքածուի ձե-

ռագրի հիշատակարանով: Նախկին համարը՝ 359, նորը՝ 648 (Վենետիկ, 

ձեռ. 612):  

Ս. Ջալալյանի «Ճանապարհորդութիւն ի Մեծն Հայաստան»-ից վերց-

ված հիշատակարանը փոխարինվել է Երևանի Մատենադարանի հավա-
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քածուի ձեռագրի հիշատակարանով: Նախկին համարը՝ 363, նորը՝ 670 

(Երևան, ձեռ. 7663 ):  

Ղ. Ալիշանի «Սիսական»-ից (էջ 487) վերցված հիշատակարանը փո-

խարինվել է Վենետիկի ձեռագրացուցակի հիշատակարանով: Նախկին 

համարը՝ 308, նորը՝ 562 (Վենետիկ, ձեռ. 1630): Մյուս հիշատակարան-

ները (էջ 95) փոխարինվել են Երուսաղեմի հավաքածուի ձեռագրերի հի-

շատակարաններով: Նախկին համարը՝ 366, նորը՝ 674 (Երուսաղեմ, ձեռ. 

1033): Նախկին համարը՝ 377, նորը՝ 684 (Երուսաղեմ, ձեռ.1328): 

Ղ. Ալիշանի «Սիսուան»-ից վերցված հիշատակարանները փոխարին-

վել են Վենետիկի ձեռագրացուցակի հիշատակարաններով: Նախկին հա-

մարը՝ 275, նորը՝ 505 (Վենետիկ, ձեռ. 1521), նախկին համարը՝ 342, նորը՝ 

621 (Վենետիկ, ձեռ. 2167): Նախկին համարը՝ 387, նորը՝ 694 (Վենետիկ, 

ձեռ. 27): Նախկին համարը՝ 357, նորը՝ 642 (Վենետիկ, ձեռ. 843): 

Յ. Ճանիկեանի «Հնութիւնք Ակնայ»-ի համառոտ հիշատակարանը 

(էջ 81) փոխարինվել է Յար. Քիւրդեան հավաքածուի № 92 ձեռագրի 

հիշատակարանով: Նախկին համարը՝ 395, նորը՝ 712: 

«Ազգագրական հանդէս», գիրք 12 («Գողթն»)-ից վերցված հիշատա-

կարանը փոխարինվել է Ագուլիս № 31 ձեռագրի հիշատակարանով: 

Նախկին համարը՝ 399, նորը՝ 721 (Մ. Մաքսուտեան, Ցուցակ, 1915, էջ 

69-76):  

Ճշգրտվել է Երևանի Մատենադարանի 1576 ձեռագրի 

հիշատակարան միավորը: Նախկին համարը՝ 264, (հանվել են ԺԶ դարի 

«բ» «գ» հիշատակարանները), նոր համարը՝ 484: 

Կերպարվեստի թանգարանի № 60/244 ձեռագրի պահպանության 

վայրը փոխվել է (Երևան, ձեռ. 9423): Հիշատակարանների նախկին 

համարները՝ 316, 407, նորը՝ 576, 743: 

Ե. Լալայանի անտիպ հիշատակարանը լրացվել և ամբողջացել է 

Երևանի Մատենադարանի հավաքածուի ձեռագրից: Նախկին համարը՝ 

456, նորը՝ 825 (Երևան, ձեռ. 9721) 

Երևանի № 78 ձեռագրի «ա» հիշատակարանը 1334 թվականի է, 

նախկին համարը՝ 324, նորը՝ 604, «բ» հիշատակարանը՝ 1345 թվականի 

է, այն տեղափոխել ենք: Նախկին համարը՝ 324, նորը՝ 783: 

Վենետիկի № 812 ձեռագիրն ունի 1305 թվականի և մի փոքր ուշ 

գրված հիշատակարաններ՝ «ա»-«դ», որոնք 1334 թվականից տեղա-

փոխվել են 1305 թվական: Նախորդ համարը՝ 328, նորը՝ 86: 1334 թվա-

կանի միայն մեկ հիշատակարան կա: Նախորդ համարը՝ 328, նորը՝ 609: 

Հանվել է 1335 թ. թվագրվող Վասպուրական № 115 ձեռագրի հիշա-
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տակարանը (նախկին համարը 344), որը բառացի կրկնությունն է 

1318 թ. հիշատակարանի (նոր համարը՝ 190):  

Նախկին 372, 373, 374, 375 համարների անթվական հիշատա-

կարանները 1338 թ. տեղափոխվել են 1337 թ. (Եսայի Նչեցու մահվան 

տարին): Նոր համարները՝ 658, 659, 660, 676: Իսկ նախկին 361 և 376 

անթվական հիշատակարանները 1337 և 1338 թվականներից հանվել են 

և պետք է տեղ գտնեն ԺԴ դարի «Անթվական հիշատակարաններ» 

շարքում: 

Երևանի № 269 ձեռագրի հիշատակարանի անընթեռնելի հատված-

ները վերականգնվել են ըստ Հ. Ոսկեանի «Վան-Վասպուրականի վան-

քերը» գրքի: Նախկին համարը՝ 385, նորը՝ 691:  

Ուղղվել է Վենետիկի № 2147 ձեռագրի գրչության ժամանակը. «ՉՂ» 

կարդացվել է՝ 1301 (Ցուցակ հ. Դ, էջ 1090), պետք է լինի 1341 թ., հա-

մար՝ 742: 

«Հանդէս Ամսօրեայ»-ից վերցված հիշատակարանը (1926 թ. էջ 344) 

փոխարինվել է Սոֆիայի Ազգային գրադարանի № 180 ձեռագրի հիշա-

տակարանով: Նախկին համարը՝ 433, նորը՝ 784: Նույն ամսագրի մեկ 

այլ հիշատակարան (1895 թ., էջ 304) փոխարինվել է Գեռլա № 3 

ձեռագրի հիշատակարանով (Ս. Քոլանջյան, Ցուցակ): Նախկին համարը՝ 

433, նորը՝ 792: 

Երևանի հավաքածուի ձեռագրի 1331 թվականի հիշատակարանը 

վերցված է ոչ թե 4909 ձեռագրից, այլ 4609 ձեռագրից: Նախկին 

համարը՝ 296, նորը՝ 532: 

Նոր հատորյակում Երևանի Մատենադարանի ձեռագրերից՝ Ղ. Փիր-

ղալեմյանի և Հ. Բարաղամյանի, Կարնո, Մշո Առաքելոց վանքի, Բեռլինի, 

Հռոմի, Վատիկանի և այլ ձեռագրացուցակներից, Գ. Սրվանձտյանցի 

«Թորոս Աղբար» գրքից, «Ազագրական հանդէսից» «Արարատ» 

ամսագրից՝ Արտաշես Մաթևոսյանն ավելացրել է 466, 467, 472, 480, 

494, 506, 508, 510, 522, 523, 524, 525, 527, 536, 537, 538, 539, 547, 

548, 552, 554, 555, 556, 558, 560, 567, 569, 574, 577, 578, 579, 582, 

585, 591, 592, 600, 601, 607, 613, 619, 631, 633, 634, 635, 636, 640, 

641, 643, 649 (ավելացում), 651 (ավելացում), 653, 656, 657, 661, 670, 

671, 675, 687, 691 (ավելացում), 702, 711, 716, 718, 719, 721, 722 

(ավելացում) 725, 729, 740, 741, 746, 749, 753, 759, 765, 766, 770, 773, 

776, 777, 779, 783, 784, 786, 801, 804, 806, 807, 808, 819, 822, 823, 

824, 825, 828, 829, 837, 838, 842, 846 թվակիր հիշատակարանները: 
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Մեր կողմից նոր ժողովածուում Երևանի Մատենադարանի, Վենե-

տիկի, Երուսաղեմի, Նոր Ջուղայի, Սանկտ Պետերբուրգի, Իտալիայի և 

այլ ձեռագրացուցակներից ավելացվել են հետևյալ հիշատակարանները՝ 

460, 461, 462, 463, 464, 465, 468, 476, 477, 478, 485, 486, 487, 488, 

491, 495, 498, 500, 504, 505, 512, 517, 533, 534, 535, 540, 541, 546, 

557, 559, 562, 566, 570, 571, 572, 573, 587, 588, 598, 599, 602, 605, 

606, 613, 614, 615, 617, 617, 621, 622, 642, 644, 647, 648, 652, 655, 

665, 668, 674, 681, 682, 683, 684, 692, 694, 703, 705, 706, 708, 712, 

714, 723, 724, 727, 730, 734, 735, 736, 737, 739, 742, 744, 747, 748, 

755, 761, 778, 780, 790, 796, 805, 809, 811, 812, 816, 817, 830, 834, 

839, 843, 847:  

Այս հատորում լրացվել են առաջին հրատարակության մի շարք 

հիշատակարաններ, որոնց նոր համարներն են՝ 469, 473, 481, 492, 507, 

513, 514, 521, 528, 525, 550, 561, 567, 575, 580, 589, 610, 611, 627, 

649, 667, 689, 691, 695, 696, 699, 717, 722, 745, 751, 758, 762, 779, 

781, 785, 833: Ավելացվել են մանր հիշատակագրություններ ու նոր 

հիշատակարաններ, հերթական միավորներ՝ դասավորված այբբենա-

կան կարգով և օժտված ծանոթագրություններով: 

 Առաջին հրատարակության՝ Լևոն Խաչիկյանի ծանոթագրությունները 

նույնությամբ պահպանել ենք: Ծանոթագրությունների տարբերակման 

համար նպատակահարմար ենք համարել կիրառել նույն համառոտա-

գրումները, ինչ Ա մասում. Լևոն Խաչիկյան՝ (Լ. Խ., №, էջ…, նաև «ա» 

կամ «բ» և այլն), Արտաշես Մաթևոսյան՝ (Ա. Մ.), Արփենիկ Ղա-

զարոսյան՝ (Ա. Ղ.):  

Կազմել ենք նաև ժողովածուի վերջում տեղ գտած գրականության, 

ձեռագրերի, անձնանունների, տեղանունների և առարկայական ցան-

կերը:  

Շնորհակալություն եմ հայտնում ժողովածուի խմբագիր՝ պատմա-

կան գիտությունների դոկտոր, պրոֆ. Կարեն Մաթևոսյանին հատորի 

կազմման աշխատանքներին աջակցելու և օգտակար խորհուրդների հա-

մար, ինչպես նաև՝ իմ կրտսեր գործընկերոջը՝ պատմական գիտու-

թյունների թեկնածու Լուսինե Թումանյանին՝ սույն ժողովածուի նյութերի 

խմբագրման և սրբագրման ժամանակ ցուցաբերած մեծ օժանդա-

կության համար: 

 
Արփենիկ Ղազարոսյան 

պատմական գիտությունների թեկնածու 
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ՉՀԵ 1326 

460 

ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ 

Երուսաղէմ 1698, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Ե, էջ 572 

Գրիչ՝ Առաքել աբեղա 
Վայր՝ Կարնոյ գաւառ, Ծվանից անապատ 

208 Փառք ամենասուրբ Երրորդութեան յամենայն յարարածոց եւ յամե-

նայն սրբոց իւրոց: 

Արդ, գրեցաւ սայ ի թվականի Հայոց ՉՀԵ (1326), ի գաւառիս Կարնոյ, ի 

վանքս, որ կոչի Ծվանից անապատ, ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնիս: 

Ո՜վ դասք լուսերամից, որք աւկտիք ի սմանէ կամ աւրինակէք, զանար-

ժան եւ զբազմամեղ զգծողս՝ զԱռաքել սուտանուն աբեղա եւ զծնողսն իմ յի-

շեսջիք ի մաքրափայլ յաղաւթս ձեր: Եւ որ զմեզ լի սրտիւ յիշէ, Աստուած 

զինք յիշէ յԻւր արքայութիւն. ամէն, ամէն: 

461 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ 

Երուսաղէմ 1794, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Զ, էջ 142-143 

Գրիչ՝ Թոմա կրոնաւոր 

Վայր՝ Խաչենոյ երկիր, 

Բարիմարդկա անապատ 

ա 

378բ Փառք Քեզ Եղովա սաբաւաւթ կոնիաքող Եղովն, Յիսուս Քրիստոս. 

ամեն: 

Շնորհիւն Աստուծոյ սկսա եւ ողորմութեամբ Նորին կատարեցի զսուրբ 

եւ զկենսաբեր Աւետարանս, ի դարայետին թուիս Հաոց ՉՀԵ (1326), կաթո-

ղիկոսութեանս Աղուանից տէր Զաքարէի, հայրապետութեամբ տէր Յոհան-

նէսի, ի յերկիրս Խաչենոյ, ի նահանգիս Մակաղեց, ի յանապատիս Բարի-

մարդկա, ընդ հովանեաւ Սուրբ Նահատակիս, ձեռամբ սոսքանուն՝  Թոմա 

գրչի, Փոքր Թեղենեցի Սարգիս վարդապետի: 
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Որք աւգտիք ի սուրբ Աւետարանէս կարդալով կամ աւրինակելով կամ 

ժառանգելով, յիշեսջիք զբարի մտաւք զհոգեւոր հայրն մեր՝ զԱթանէս 

առաջնորդ տեղւոյս, եւ բարէմիտ զամուսին իւր՝ Բաւրինա, զի յոյժ կամա-

կից եղեն բանիս, եւ զծնողսն իմ՝  Վիրապշահն եւ զԹագոհի, եւ զեղբարսն եւ 

զարե[ա]ն մերձաւորսն մեր: 

Արդ, անկեալ աղաչեմ զձեզ, ո՜վ մանկունք սուրբ եկեղեցոյ, որք ընթեռ-

նոյք զսուրբ Աւետարանս, յիշեսջիք բարի մտաւք ի սուրբ յ[աղաւթս] ձեր, 

զոր գրչով յիշատակեցաք, զի ձեզ փոքր է աշխատութիւնդ եւ մեզ մեծ յոյս 

առ Աստուած, զի կարող է Աստուած ի ձեռն այլոց այլում առնել ողորմու-

թիւն: Եւ Քրիստոս Աստուած, որ առատ է ողորմութեամբ ողորմեսցի յիշո-

ղացդ եւ կարդացողացդ, եւ Քրիստոսի փառք յաւիտենս. ամեն : 

Ո՜վ սուրբ քահանայք, աղաչեմ զձեզ վասն սիրոյն Քրիստոսի խոշորու-

թեան գրւոյս եւ սխալանացն մի՛ մեղադրէք, աւուրքս դառն ու նեղ էր: 

բ 

Ստացող՝ Վանական քահանայ 

380ա Ի հալալ ընչից իմոց ստացա զսուրբ Աւետարանս յիշատակ ինձ եւ 

ծնողաց իմոց անուն  Վարդիհայր, ամուսնոյ իմ՝  Դաւլաթ, հայրն իմ Վար-

դան, մայր իմ՝  Ուռուզուքան, եղբայր իմ՝  Վարդուք, հաւրեղբայրն իմ՝  Որդա-

նան, ամուսին իւր՝ Զարինայ, զհոգեւոր հայրն՝ Պաքան, ամուսին իւր՝ զԽա-

թուն, ժառանքն նորա՝ Պապաք, Պապէր, Մարիան, Թանկազիզ, Սիմիկ, Ճուճ, 

Թուխթանկ, Վանէնի, Կիրակոս, Վարդանշահ, Վարդգունդ: 

Ես՝ անարժան քահանայս Վանականս, ժառանկորդ սուրբ Աւետարանիս, 

ամուսին իմ՝  զՄինախաթուն, զառաջի զաւակ իմ՝  Հոռովփսիմի, Մարթա, 

զեղբայր իմ՝  Յոհաննէս, ամուսին իւր՝ Մարախաթուն, զնորատունկ որդիք 

իւր՝ զՓարշիկ, Մարտիրոս, Քահանապետ, Խաթուն, Ուռզուքան, եղբայր իւր՝ 

զՍտեփաննոս, զհաւրեղբայր իմ՝  զՇերասփ, հոգեւոր հայր մեր՝ Գերք, մայր՝ 

Խալինար, եւս զհոգեւոր հայր մեր՝ Արեւհար, մայր մեր՝ Մլըքխաթուն, Գոր-

խաթուն, Սարգիս, Իշխան, Գրիգորէս, զհոգեւոր միաբանն մեր՝ Սիսախա-

թուն, հոգեւոր հայր մեր՝  Մխիթար, զմայր իւր՝ Մամըսթի, զհոգեւոր որդի 

իմ՝  զՄխիթարելն, զհայրն իւր՝ Բուղաք, զեղբայր մեր՝ Սարգիս, զմայր իւր՝ 

Դաւլաթի, զաւակ իւր՝ Վարդան, Որդան, վարդապետն մեր՝ Հայրապետ, այլ 

փոքր զՍարգիս վարդպետ, զհոգեւոր որդի մեր՝ Սարկաւագ, զհայրն իւր՝ 

Գրիգոր, մայրն՝  Խալինար, զեղբայրն՝  զՈվաննէս, զոր գրչաւ յիշատակեցաք, 

զոր իմանալով: 

Վասն սիրոյն Քրիստոսի որք ընթեռնոյք սուրբ Աւետարանս, զմեզ յիշես-

ջիք մին Տէր ողորմաիւ, եւ Տէր Աստուած, որ առատն է, զձեզ յիշէ ի դասն 

աջմէ. եւ Յիսուսի Քրիստոսի փառք յաւիտեանս. ամեն, ամեն: 
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Ես՝ Վանական ժառանգող սրբո Աւետարանիս, եւ նորաբողբոջ որդեցովս 

զւարճացեալ՝ Մանուիէլ եւ Դանիէլ եւ Սանուէլ եւ Սարգիս եւ զամուսինն 

իւր՝ զԿեսարիայ եւ զքոյրն իւր՝ զԱնանիայ, եւս առաւել զծնողքս սոցին, 

զիս՝ զՎանական քահանայ եւ զամուսինն՝  զՄինախաթուն եւ զեղբայրն իւր՝ 

Զատիկ եւ զՋունդիկ եւ զՄկրտիչ եւ զՍարգիս, զհոգեւոր մայրն մեր՝ զՍիս-

քոյրն, եւ զհայրն իւր՝ զՍումբայն: 

Ես՝ Խոցադեղ ծառայ Աստուծոյ հաւատացեալ ասացելոյն, թէ. Երանի որ 

ունիցի զաւակ ի Սիոն եւ ընտանիս յԵրուսաղէմ, զայս լսելով միաբանեցա 

սրբո Աւետարանիս եւ ետու <ի> ի հալալ արդեանց իմոց մին եզն աւգնու-

թիւն, որ յետ ժամանակի ով որ կարդայ զսա ի բժշկութիւն ախտժետաց, 

Աստուած ողորմի հայցէք յամէնառատ պարգեւողէն ինձ եւ ամուսնոյն իմոյ 

եւ ծնողացն իմոց, եւ Քրիստոս յիշողացտ եւ յիշեցելոցս ողորմեսցի. ամէն: 

462 

ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ 

Ս. Պետերբուրգ, Արեւելագիտ. ինստ. ИВ, В 1, Կ. Եուզբաշեան,  

Ցուցակ Պետերբուրգի, 239, էջ 238-239 

(տե՛ս նաեւ 1358 թ.) 

Ստացող՝ Կոստանդին 

Վայր՝ Խորին անապատ 

477բ Մարդ անպիտանս՝ Կոստ[անդ]ին, 

Որ այցելու Թագուորշինին 

Եվ սպասաւոր անապատին՝  

Այնմ, որ կոչի անուամբ Խորին: 

Ի թուականին Հայոց ազին, 

Յեւթնհարոյր եւթանասնեկին1 

Հինգ յաւելեալ ամի կարգին (1326) 

Վերջի դարու ժամանակին 

Յարքայութեան սուրբ արքային՝ 

Տղայ եւ մանուկ թագաւորին, 

Լեւոն անուն Չորս ի կարգին՝  

Որդի Աւշնի մեծ արքային։ 

Գիրքս որ կարգաւ է առաջին՝  

                                                
1 Բառասկզբի «եւ»-ի վրա գրված է. «օ կարդա՛ եօթնասեկի» (Ցուցակ, էջ 

238), (Ա. Ղ.)։  
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Ստացուած եղեւ սա ինձ վերջին, 

Զի զմարգարէքն ընդ Նոր կտակին՝  

Բազում ամաւք նախագրեցին։ 

Իսկ զարարածքն որ ի կարգին 

Տարեաւք յետոյ տառատպեցին՝ 

Զաւակ Հոգւոյ եւ Սիոնին՝  

Յուրախութիւն սա ինձ կրկին։ 

Բայց թէպէտ գիրքս աստուածային 

Յոմանց ի մի տուփ հաւաքին, 

Այն ոչ աւրէնք է վարժողին՝ 

Է ոչ աւգուտ աշակերտին։ 

Այլ որ գիտնոց է հաճելին՝  

Է ջերմութիւն ընթերցողին, 

Նմանել ջանիւ տանուտէրին՝  

Հանել ըզգանձն նոր եւ հին։ 

Ասեմ զհանճար խորհուրդ բանին, 

Որ կայ ծածկեալ ներքոյ գրին, 

Ոչ ըստ կերպի հրէականին, 

Այլ զոր ուսոյց մեզ Սուրբ Հոգին։ 

Ծանուցանեմ ձեզ յապագայն 

Ընթերցողացն որ յետոյ գան. 

Կամ ստացողաց ըստ պատահման, 

Ժամանակացս փոփոխման։ 

Մի՛ տալ ի ձեռս աղտեղութեան՝  

Մանկանց տղայոց անմտութեան, 

Եւ ոչ պահել ի թաքստեան, 

Կամ նախանձել ոչ տալ ի բան: 

Այլ տալ գիտնոցն անխնայական 

Եւ յաւրինակ անձանձրական, 

Զի յիշատակ սա հոգեկան՝  

Կենաց սեղան անծախական: 

Ինձ եւ իմոցն, որ ի ննջման 

Եւ կենդանեացն որ այժմ կան։ 

Եւ յիշողացն որ յետոյ գան, 

Լիցի նոցա գիրս աւրհնութեան, 

Աստէն մնալ յարդարութեան, 
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Անդ հասանել արքայութեան, 

Տալ գոհութիւն փառատրութեան 

Երրորդութեանն ի մի բերան. ամէն1։ 

463 

ՄԱՆՐՈՒՍՄՈՒՆՔ 

Վենետիկ 2152 (709), Ցուցակ Վենետիկի, հ. Դ, էջ 1093-1094 

Գրիչ՝ Առաքել դպիր 
Վայր՝ Ձորոյ վանք 

238ա Փառք...: 
Արդ, գրեցաւ սա ի թվին Հայոց ՉՀԵ (1326), ի յանապատս, որ կոչի Ձորոյ 

վանք, ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնին եւ Սուրբ Նշանին, ի հայրապե-
տութեան տեառն Յակոբայ եւ ի թագաւորութեան Լեւոնի բարեսիրի եւ ման-
կագոյն պատանեկի, զոր եւ պահեսցէ զնա Քրիստոս ընդ երկայն աւուրս։ 

Արդ, գրեցաւ սա ձեռամբ բազմամեղ եւ անարժան գրչի Առաքե[լի], ի 

խնդրոյ աստուածարեալ եւ պատուական քահանայի Գրիգորի. արդ ստա-

ցաւ զսա ի վայելումն անձին իւրոյ եւ յիշատակ բարի հոգւոյ իւրոյ եւ ծնաւ-

ղաց իւրոց եւ ըստ հոգւոյ ծնաւղի հաւրն իւրոյ Յովանէս միայնակեցի։ 

Արդ, երեսս անկեալ աղաչեմ զամենեսեան որք աւկտիք ի սմանէ կամ աւ-

րինակէք, յիշեցէ՛ք զառաջասացեալ ստացաւղ սորա՝ զԳրիգոր քահանայ եւ 

զՅով[հաննէս] միայն[ակեաց] եւ զամենայն արեան մերձաւորս իւրեանց, 

զկենդանիքն եւ զննջեցեալսն։ 

Ընդ նմին զբազմամեղ գրիչս՝ Առաքե[լ] դպ[իր] եւ զամենայն արեան 

մերձաւորս իմ, զկենդանիսն եւ զհանգուցեալսն, ընդ նմին զտատրակն ող-

ջախոհ եւ զաղաւնին քաղցրաբարբառ զհանգուցեալ եղբայրն իմ ի Քրիս-

տոս՝ զՊետրոս, աղաչեմ յիշել ի Տէր, եւ որ զմեզ [յիշէ]՝ յիշեսցի յառատ 

ողորմութիւնն Աստուծոյ, եւ խոշորութեան եւ սղալանացն անմեղադիր լե-

րուք, վասն զի այս է կար մեր։ 

Յիշեսջիք եւ սրբութեամբ սնեալ զեղբայրն մեր՝ զՍարգ[իս] սարկաւագ, 

որ հանապազ կու սպ[աս]աւորէր մեզ. ամէն։ 

                                                
1 Ձեռագրում կան հետագայի` 1358 թ. Թորոս եպիսկոպոսի, XVI-XVII դդ. երկ-

րորդ կազմողի` Ստեփանոս Երկաթենցի և նույն դարում նրա ազգական (478ա) 
Հովհաննեսի ձեռագրի նկարազարդման հիշատակարանները (Ցուցակ, էջ 316-
317), (Ա. Ղ.)։  
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464 

ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ.  

ՄԱՏԵԱՆ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԵԱՆ 

Վենետիկ 1187 (1034), Ցուցակ Վենետիկի, հ. Զ, էջ 524-525 

Գրիչ՝ Սերովբէ 
Վայր՝ Ակներ անապատ 

354բ Փառք Քեզ, միայնոյ սկզբանդ եւ անսկզբանդ եւ սկզբնաւորիդ 

սկզբանց՝  Սուրբ Երրորդութեանդ եւ միում աստուածութեանդ, աւրհնեալ եւ 

փառաւորեալ համապատիւ եւ միակամ տէրութեանդ յաւիտեան եւ յաւի-

տեանս յաւիտենից. ամէն։ 

Ի թուին ՉՀԵ (1326) ի Հա[յ]կազ[եան] տումարիս, գրեցաւ Մատեանս 

Ողբերգական, որ ունի հաւաքեալ յինքեան զկիրս ամենայն մեղանաց խոս-

տովանողականաց զղջացելոց սրտի մտաւք։ Զի թէ ոք որպէս արժանն է 

պաղատեսցի սովաւ առ ողորմած եւ անոխակալ եւ բարեգութ Տէրն, հաւա-

տամ ստուգապէս թեթեւանալոյ ի ծանրաբեռն կրիցն մեղանաց։ 

Արդ, ամենայն որք ընթեռնուն զսա սրտի մտաւք, եթէ ոչ խաբեսցեն զին-

քանս եւ ոչ կեղծաւորեսցին առ երեսս, գտցեն զինքեանս հաւանական յանձ-

նառութեամբ պարտապան ամենայն սխալանացս, զոր լուիցեն ի սմանէ։ 

Արդ, գրեցաւ սա յաշխարհիս Կիլիկեցոց, ի գաւառիս Ցախուտ կոչեցեալ, 

ի հռչակաւոր Սուրբ անապատիս Ակներ կոչեցեալ, ընդ հովանեաւ Սուրբ Տի-

րամաւրն եւ Սրբոյն Յակոբա եւ այլ ամենայն սրբոց։ Բայց գրեցաւ սա ձե-

ռամբ ի սուտ եւ անյարմար գրչութեան մեղսամակարդ մտաւք եւ ցաւակիր 

անձամբ եւ զի ամենայն մեղաւք/// անարժանս եւ անպիտանս ըստ ներելոյն 

Աստուծոյ՝ Սերովբէ կոչեցեալ գերի եւ ողորմելի եւ բազմաց ողբալի։ Անկեալ 

ի վերայ երեսաց պաղատիմ եւ հայցեմ, հառաչեմ եւ խնդրեմ ի Քրիստոս 

[հոգե]կիր անձանց եղբարց, որք վայելէք ի սեղանոյ աստուածային եւ զա-

նազան եւ անուշահոտ խորտկացս եւ ճաշակէք ի սմանէ, կարեկցաբար եւ 

յաւժարամիտ սրտիւ մեղաց թողութիւն խնդրեցէք ի մարդասիրէն Աստու-

ծոյ, զի թերեւս մաքրափայլ եւ գերամաքուր եւ սուրբ աղաւթիւք ձերովք նե-

րումն ստասցուք բազմաբեղուն յանցանաց մերոց։ 

Դարձեալ աղաչեմ՝  յիշեսջիք ի Քրիստոս, զհայրն իմ՝  Ներսէս եւ զեղ-

բայրն իմ /// որ ի տիս մանկութեան փոխեցաւ ի Քրիստոս եւ ///յիշես/// 
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ԻԳՆԱՏԻՈՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏ.  

ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ՂՈՒԿԱՍՈՒ 

Երուսաղէմ 453, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Բ, էջ 420-421 

Գրիչ՝ Կարապետ 
Վայր՝ Սուլթանիա քաղաք 

494բ Փառք եռակի, եռահիւսակ դաւանութեան, համագաղափար, զու-

գակշիռ, վսեմագոյ, ինքնագոյ, անեղի եւ մշտնջենաւորի էութեան, նոյնու-

թեան, ինքնութեան, միութեան, երիս անձնաւորութեան եւ միոյ աստուա-

ծութեան, հրաշահոսան եւ հիացուցանող զօրութեան, փառազարդ փառատ-

րութեամբ փառս վեր առաքեմք ի ներկայս եւ առյապայն, յաստիսս եւ յա-

պառնիսն, յայժմուս եւ ի հանդերձեալսն, յաւիտեանս եւ յաւիտենից յաւի-

տեանս. ամէն: 

Շնորհիւ Տեառն սկսայ եւ ողորմութեամբ Նորին կատարեցի զաւետարա-

նական վարդապետութիւն Տեառն մերո եւ Աստուծոյ Յիսուսի Քրիստոսի, որ 

ըստ Ղուկա աւետարանագրի, զոր թարգմանեալ է երանելոյն Իգնատիոսի 

հոգելից վարդապետի, ի խնդրո տեառն Գրիգորիսի Հայոց կաթուղիկոսի: 

Արդ, այսմ լուսազարդ եւ հոգիանորոգ սուրբ պատուիրանիս ցանգացող 

եղեալ ճշմարիտ եւ հաւատարիմ քահանայն Աստուծոյ՝ Գրիգոր: Վասն զի 

ընթերցասէր գոլով եւ հմուտ Հին եւ Նոր աստուածային կտակարանաց եւ 

կորովի ի բանս իմաստութեան, որով աստուածային զօրութեամբն յաղթա-

հարէր ի դարձուած բանից զդասս այլասեռից: Եւ ունէր սա զբնակութիւն 

իւր ի մեծ մայրաքաղաքին Անի: Արդ, վասն աւերման աշխարհին իւրեանց 

եւ առաւել վասն մայրաքաղաքին Անոյ, եկեալ բնակէր ի տեղիս յայս: Սորա 

զմտաւ ածեալ զերազական եւ զանկայուն եւ զառօրեայ գնացս զանցաւոր 

կենցաղոյս, ստացաւ զաստուածեղէն գիրս զայս ընտանեակ ի Սիոն եւ զա-

ւակ ի Վերինն Երուսաղէմ եւ յիշատակ ազգաց յազգս: 

Բայց գրեցաւ սա հրամանաւ եւ արդեամբք նորին, ի ՉՀԵ (1326) թուա-

կանութեանս Հայոց ձեռամբ Կարապետի նուաստ եւ անարհեստ գրչի, ի նո-

րաշէն եւ յարքայանիստ քաղաքիս Սուլթանիայ, ի թագաւորութեանն նետո-

ղաց ազգին Բուսայիդ սուլտանին եւ ի Հայոց թագաւորութեան Լեւոնի եւ ի 

յաջորդութիւն սուրբ Լուսաւորչին Կոստանդեայ եւ ի յառաջնորդութիւն 

Սարգիսի քորեպիսկոպոսի, ընդ հովանեաւ Սրբուհոյ Աստուածածնիս եւ այլ 

սրբոցս, որոց աղաւթիւք սոցա եւ բարեխօսութեամբ ամենայն սրբոց, աւրհ-

նեսցէ Քրիստոս Աստուած զստացող սուրբ գրոցս՝ զԳրիգոր քահանայ եւ 

զհայրն իւր՝ զԵփրեմ քահանայ, եւ զմայրն իւր՝  զԱւագտիկին, եւ զեղբայրն 
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իւր՝ զՍարգիս քահանայ, եւ զամուսինն իւր՝ զՏիկնացն, եւ զանդրանիկ որ-

դին իւր՝ զՄխիթար զփոխեցեալն ի Քրիստոս, եւ զսրբասնեալ շառաւեղն 

լուսոյ եւ զժառանգն աւրհնութեան զորդեակն իւր՝ զՊարոն, զոր Տէր 

Աստուած ընդ երկայն աւուրս արասցէ: Նաեւ զհոգեւոր եղբայրն մեր՝ 

զՄխիթար Անեցի զերախտաւորն մեր եւ զայլ միաբանեալսն հոգեւորական 

սիրովըն ի նմայ. ամէն: 

Այլեւ դուք, ո՜վ պատուական քահանայք եւ ամենայն սարկաւագունք, 

հարք եւ եղբարք, որք ընթեռնոյք եւ լուսաւորիք յաստուածախօս սուրբ 

վարդապետութեանց Կենարարին մերոյ, յիշատակի արժանի համարեսջիք 

զստացող սուրբ տառիս զպատուական եւ զընտիր քահանայն՝ զԳրիգոր եւ 

զիւրսն ամենայն զորս վերագոյն յիշատակեցաք: Որպէսզի աղօթիւք ձեր եւ 

բարեխօսութեամբ ամենայն սրբոց տացէ նմա Տէր Աստուած վարձս բարեաց 

աստ եւ ի հանդերձեալսն ընդ ամենայն սուրբս լուսազարդ պսակացն եւ երկ-

նային խորանացն արժանաւորս արասցէ եւ ժառանգակից սրբոցն. ամէն: 

Այլեւ ես իսկ, նուաստ եւ վերջացեալս ի մանկունս եկեղեցոյ՝ Կարապետ 

գրիչ, նաեւ հնացեալ մեղօք եւ տառապեալ1 հոգով հայցեմ յիշել յարժանա-

ւոր յաղօթս ձեր զիս եւ զհայր իմ՝  զՍարգիս քահանայն եւ զմայր իմ՝  զԱւագ-

տիկին, նաեւ զերախտաւորսն մեր, որպէսզի աղօթիւք ձերովք եւ մեք հան-

դիպեսցուք մեծի ողորմութեան Քրիստոսի Աստուծոյ: Եւ որք բարեմիտ կա-

մօք եւ աննախանձ սրտիւ զմեզ յիշէ, յիշեսցէ եւ զձեզ Տէր Աստուած յԻւրում 

յարքայարանին ընդ ամենայն սուրբս եւ ընդ սիրելիս անուանն Իւրոյ, այն 

որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն: 

466 

ՅԱՅՍՄԱՒՈՒՐՔ 

Երեւան 7529 

Վայր՝ [Ղրիմ]՞ 2 

125բ Ի թուականիս ՉՀԵ (1326), ի յապրիլ ամիս Ի (20) աւարտեցաւ 
Պատմութիւնս սրբոց սիրելեացն Աստուծոյ, ի քաղաքս3 ձեռամբ տրուպ ի4, 
Տէր Աստուած ողորմի յիշողացն եւ յիշեցելոցս. ամէն։ 

                                                
1 Հիշատակարանը «տառապեալ»-ի վերջին վանկից մինչև պարբերության վերջը 

շարունակում է Եդեսացի Հովհաննես քահանան (Ցուցակ, էջ 420, ծնթ. 1), (Ա. Ղ.)։  
2 Ձեռագրի 88ա էջում «Քաղոց Է, դեկտեմբեր ԺԷ» օրվա շարքում գրված է «Յայսմ 

աւուր վարք Ստեփանոսի եպիսկոպոսի Սուղտախ քաղաքին ի Ղրիմն ի 
ծովեզրն», որը հավանաբար գրչի հավելումն է: Սա ենթադրել է տալիս, որ 
ձեռագիրը գրվել է Ղրիմում (Ա. Մ.) :  

3 Քաղաքի անվան տեղը բաց է թողնված (Ա. Մ.)։  
4 Բաց է թողնված գրչի անվան տեղը, բայց գրված է «ի» հոլովակերտ տառը (Ա. Մ.)։  
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467 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ 
Երեւան 6763 

Գրիչ՝ Դանիէլ 

1ա /// Մեղաց թողութիւն հայցէք եւ Քրիստոս Աստուած յիշողաց եւ յիշե-

լոցս ողորմեսցի. ամէն, ամէն։ 

Գնեցի զսա յայսմ ա[ւուրս], որ թիւ էր Հայկազե[ա]ն տ[ումարի]/// ես՝ 

Դանիէլ վերա գ[ր]եցի եւ յիշատակ [գր]եցի յայսմ թուի ՉՀԵ (1326) ամի, ի 

թագաւորութեան Բուսաիտ ղանին, եւ ի հայրապետ||(2ա)ութեանն տեառն 

Զաքարիաի Ա///նից կաթուղիկոսի1։ 

468 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ2 

Լեյդեն 5495, Ֆ. Մակլեր, Ցուցակ, 35, էջ 85-883 

Գրիչ՝ Մխիթար սարկաւագ 

Վայր՝ [Սիս]՞ 

ա 

101ա Ո՜վ սրբազան դասք քահանայից եւ պաշտաւ[ն]էից Տեառն մերոյ 

Յիսուսի Քրիստոսի, յորժամ ընթեռնոյք յաստուածաբան Աւետարանէս, 

աղաչեմ զամենեսեան յիշել ի Տէր զմեղուցեալ և զնւաստ սարկաւագս 

զՄխիթար գծող սորա: Եւ յերեսս անկեալ աղերսանաւք աղաչեմ թողութիւն 

շնորհել ծնողացն իմոց՝ Ստեփանոս քահանայի, որ բազում ծախիւք կազ-

մեաց եւ ստացաւ զսայ ի յիշատակ իւր եւ նախնեացն մերոց. Յոհան քահա-

նայի՝ հաւր իւրոյ, եւ եղբարցն իւրոց՝ Սիոնի եւ Ծերունի եւ այլ ամենայն 

հանգուցելոցն ի Քրիստոս, որոյ յիշատակ նոցայ եղիցի աւրհնութեամբ: Եւ 

                                                
1 Հիշատակարանը քաղել ենք 1113 թ. Դրազարկում ընդօրինակված ձեռագրի 1ա 

էջի վրայի դրոշմվածքից, որը նրանից առաջ եղած և այժմ բացակա թերթերից է 
արտատպվել։ Կարդացվեց հայելու միջոցով։ Հիշատակարանը էջի սկիզբում 
թույլ է դրոշմված, չի կարդացվում և վերջանում է «ղանին եւ ի հայրապետ» տո-
ղով։ Շարունակությունը գրված է հաջորդ էջում, որը հենց այդ նույն (2ա) էջն է. 
«ութեանն տեառն Զաքարիաի Ա///նից կաթողիկոսի» (Ա. Մ.)։  

2 Սույն ձեռագրի գրչությանը մասնակցել են երեք գրիչ՝ Մխիթար սարկավագ, 
Գրիգոր երեց, Սարգիս քահանա։ Ավարտին հասցրել է Սարգիս քահանան և թո-
ղել գլխավոր հիշատակարանը (Ա. Ղ)։ 

3 Ցուցակի տվյալները ճշտվել են ձեռագրի լուսապատճենով, որը մեզ է տրա-
մադրել բանասեր Հրաչ Մարտիրոսյանը (Ա. Ղ.)։ 
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որ սրտի մտաւք թողութիւն շնորհեսցէ նոցա զ||(101բ) հարիւրայպատիկն 

ընկալցի ի Քրիստոսէ յուսոյն մերո, եւ Նմա փառք յամենայն արարածոցս 

այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: 

բ 

Գրիչ՝ Սարգիս քահանայ 

349ա Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն եւ միոյ Աստուածութեանն՝ 

Հաւր եւ Որդւոյ եւ Սուրբ Հոգւոյն յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։ Որք 

աստուածային սիրոյն հրովն վառեալ են, միշտ փութան բարի եւ Աստուծոյ 

հաճելի յիշատակ յաշխարհի թողուլ անանց: Որպէս եւ սիրելիս Աստուծոյ՝ 

Գրիգոր Տիվընցի, զի յոյժ եռափափաք սիրով եւ ջերմեռանդն սրտիւ զսուրբ 

եւ զաստուած||(349բ)ային կենսունակ Աւետարանս ետ գրել, զոր էր գրել 

Մխիթար սարկաւագն թագվորին ի սուրբ Աւետարանս զմէկ գլուխն զՄա-

թէոս, եւ անտից մինչեւ ի յՂուկասու վերջքն ի մաւտ Գրիգոր երեց եւ վերա-

փոխեցաւ առ Քրիստոս: Եւ զայլ պակասութիւն սուրբ Աւետարանիս ես՝ 

մեղաւոր եւ անարժան հողս եւ սուտանուն քահանայս Սարգիսս, զի ողոր-

մութեամբն Աստուծոյ կատարեցի եւ զթերութիւն գրոյս լցի ի փառս 

Աստուծոյ: 

Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, որք ընթեռնուք զսուրբ Աւետարանս յարկի 

կամ յանկեան սուրբ տաճարի, յիշեցէք ի բարին Քրիստոս եւ մեղաց թո-

ղութիւն խնդրեցէք յԱստուծոյ աստուածասէր եւ բարերար Տիվնցոյն Գրի-

գորին եւ հանգուցեալ ծնողաց նորին, հաւրն՝ Ճուանին դերձկուն, եւ մաւրն՝ 

Ֆռանկտիկնա, եւ դստերն Ֆիմէ՝ գնացելոցն առ Քրիստոս, //(350ա) եւ 

ամուսնոյ իւր՝ Ավծի: 

Ընդ նմին եւ զպատուական քահանայն զԳրիգոր եւ զՄխիթար սարկա-

ւագն թագվորին՝ զգրիչ սուրբ Աւետարանիս, զգնացեալսն առ Քրիստոս, եւ 

զիս՝ զբազմամեղս զՍարգիս սուտանուն քահանայ, եւ զծնաւղսն իմ եւ 

զամենայն ազգայինս իմ, զի իմով անարժանութեամբս կատարեցի զսուրբ 

Աւետարանս: Գրեցաւ չորեսին գլուխ Աւետարանս ի թվականութեանս Հա-

յոց ՉՀԵ (1326), ի մայրաքաղաքս ի ///1 ի թագաւորութեանն Չորրորդ 

Լեւոնի որդոյ արքային Հայոց Աւշնի եւ ի հայրապետութեանն տեառն 

Կոստանդեա Լամբրունցոյ, ի փառս Քրիստոսի Աստուծոյ յուսոյն մերոյ 

աւրհնելոյն յաւիտեանս. ամէն: Եւ որ զմեզ յիշէ, Քրիստոս Աստուած զինք 

յիշէ ի յԻւր միւսանգամ գալուստն. ամէն, ամէն եւ Ռ (1000) ամմէն: 

Յիշեցէք եւ զվերադիտաւղ սուրբ Աւետարանիս՝ զպատուական քահա-

նայն զԹորոս զնաւմիկոսն, եւ զծնաւղսն իւր, զի յոյժ աշխատեցաւ: 

                                                
1 Մայրաքաղաքի անունը ջնջված է, հավանաբար Սիսն է (Ցուցակ, էջ 87, ծնթ.), 

(Ա. Ղ.): 
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469 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ (254) 

Երեւան 7519 

Գրիչ՝ Յովաննէս 

Վայր՝ Բզնունեաց գաւառ, գիւղ Աղէթ 

ա 

243ա Փառք եզակի եռահիւսակ դաւանութեանն, ապէնիազին կատա-

րեալ եւ անսահմանելի, Աստուծոյ՝ Հաւր, Աստուծոյ՝  Որդւոյ, Աստուծոյ՝ Հոգ-

ւոյ, յաւիտեանս. ամէն: 

Շնորհիւն Աստուծոյ ամենակալի եւ Նորին աւգնականութեամ[բ] աւար-

տեցաւ եռահրաշ եւ հոգիազարդ Աւետարանս, զոր էր շաղկապեալ երանեալ 

աւետ[ա]ր[ան]չացն ըստ բ[ա]զմերանգ գունոց ի[ւր] ոստայն անկելով 

հանճար, զոր արուեստակեալ անուշոցաց ծաղկանց իւղեփեցական կազմու-

թեամբ, որ ըստ հոգւոյն յատկութեամբ իմանի: Զանազան որակութեամբք 

գաղափարելով՝ ըստ յոգունց արփիացելոցն դասակցութեանց առ ի յեկե-

ղեցւոյ յարմարումն յաւդիւ խաղաղութեամբ գլխոյն պատշաճեալ, զի յայս-

մանէ կատարելութիւնն։ Չորք Աւետարանք ի բազում պատճառէ. չորէքկեր-

պեան կենդանիք՝ մարդ, առիւծ, ցուլ, արծիւ: Չորք նիւթք աշխարհիս՝ հող, 

ջուր, հուր, աւդ, հակառակք անհալ տելիք եւ սիրելիք անքակտելիք: Չորք 

||(243բ) <չորք> գիր անուան Երրորդութեանն՝  Հայր, Որդի, Հոգի: Չորք 

գետք բղխեալ ի դրախտէն՝  Փիսովն, Գիհովն, Տիգրիս, Եւփրատէս: Չորս ան-

գիւնս եւ եղջեւրք սեղանոյն, չորս դէմք խաչին, չորք առաքինութիւնք հոգ-

ւոյ՝ խոհեմութիւն, արիութիւն, ողջախոհութիւն, արդարութիւն, եւ այլ բա-

զում պատճառ[ս] յորս գաղափար[ի] չորեքեան աւետարանիչքս: Զի թէպէտ 

եւ բազում բանք ի սոսա, որ երեւին ներհակք միմեանց, այլ քաջ ճշմարիտք, 

եւ յոյժ միաբանք միմեանց: 

Եւ արդ, ես՝ կր[տ]սե[ր]ս յորդիս եկեղեցւոյ եւ անպիտանս ի քահանայս՝ 

Յովաննէս, ցանկացող եղէ աստուածախաւս եւ աւետաբեր սուրբ Աւետարա-

նիս, եւ գ[տ]ի ստոյգ [եւ ը]նտիր աւ[ր]ին[ակէս], զոր գրեալ էր Թորոս փի-

լիսոփայն ի Դրազարկն եւ յուղարկեալ հռչակաւոր ուխտին Սուրբ Առաքե-

լոցն Տ[ար]ա[ւ]նոյ, որ կոչի Ղազարու վանք։ Եւ իմ առեալ [գ]րեցի զսա 
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անարժան ձեռաւք իմովք, ի Մեծ թուիս ի յեղանական շրջագայութեան արե-

գական ստորիջիւք || (244ա) երկնաչու ճանապարհաւ յերկնից յերկիր հայե-

լով, ըստ արարչութեանցն չափեալ, յԱդամա մինչեւ ցայրս (=ցայսր) ամք 

ՑՉԾԲ (6752), իսկ ի Հայոց թուականիս ՉՀԶ (1327), ի գաւառիս 

Բզն[ո]ւնեաց, ի գեաւղս, որ առ [ափն] ծով[ու]ս, ո[ր կ]ոչի Աղէթ, ընդ հո-

վանեաւ Սրբոյ Կարապետիս, ի հայրապետութիւն Կիլիկեցւոց տեառն Յա-

կովբայ եւ ի մերոյ հայրապետութեան Ախթամարեցոյ տեառն Զաքարիա եւ 

ի թագաւորութեան Կիլիկեցւոց նահանգին քրիստոսապսակ եւ բարեպաշտ 

Ղեւոնի եւ ի կայսերական բռնակալութիւն ազգին նետողաց Պուսայիտ խա-

նին, ի թշուառ եւ ի չար ժամանակի, յորում է արդարութիւն կողմն նուա-

զեալ եւ անիրաւութիւն յամենայն կողմանց զաւրացեալ։ Եւ կատարեցաւ 

բանն մարգարէական ի վերայ մեր որ ասէ, թէ՝ Գայ ժամանակ, [որ] ասիցեն 

լերաց, թէ՝ անկե[րո]ւք ի վերայ մեր, եւ բլրոց, թէ՝ ծածկեցէք [զմ]եզ։ 
Արդ, որք ընթեռնուք զսա կամ աւրինակէք, յիշեսջիք ի մաքրափայլ յա-

ղաւթս ձեր զստացող սորա՝ ||(244բ) զՇնոհվոր էրէց1 եւ զամենայն արեան 

մերձաւորսն նորա, զկենդանիս եւ զհանգուցեալսն առ Քրիստոս։ Ընդ նոցին 

եւ զիս՝ զանարհեստ գրիչ զՅովաննէս քահանայ, եւ զծնաւղսն մեր: 

Եւ արդ, ես՝ Շնոհվոր էրէց, որ ստացա զսա գ[ա]նձ յերկինս եւ բարե-

խա[ւս] առ թագաւորն մեր Տէր եւ Աստուածն Յիսուս Քրիստոս, որ տայն 

ամենայնի առատապէս եւ [ոչ] նախանձի, որ եւ մեզ ամէնեցուն տացէ մասն 

ողորմութիւն հայցուածովք ամենայն սրբոց. ամէն: Այլեւ աղաչեմ չլինել մե-

ղադիր խոշորութիւն եւ սղալանաց զի զխոշորութիւն [գրոյս] ուղորդու-

թեան բ[ա՞ն]ին ծածկէ: Զի ըստ կա[րի] մերում յոյժ աշ[խա]տեցաք ի սմա 

եւ զ[ին]չ աւրինակն էր գրեցաք եւ ստուգութեամբ ուղորդեցաք: Յ[ի-

շես]ջիք աղաւթիւք զսրբասէր եւ զհոգելից կրաւնաւորն՝ զԹադէոս, ո[ր] 

զաւրինակն շնորհե[ա]ց։ Ընդ նմին զգրող սորին եւ զստացող, եւ որք զմեզ 

յիշէք սրտի մտաւք եւ դուք յիշեալ լիջիք յառատ ողորմութեանն Աստուծոյ, 

որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. ամ[էն]: 
բ 

184բ Քրիստոս Աստուած, Քո սուրբ աւետարանչի բարեխաւսութեամբ 

ողորմեա՛ Թադէոս կրաւնաւորի, որ զաւրինակն շնորհեաց մեզ եւ ստացողի 

սորա2, ընդ նոցին եւ ինձ մեղապարտի՝ Յովանէսի անարհեստ գրչի։ Ո՜հ 

գրեցաւ ի դառն եւ ի նեղ ժամանակի3։ 

                                                
1 Ստացողի անունը՝ «զՇնոհվոր երէց» գրված է հատուկ այդ նպատակի համար 

դատարկ թողնված տողի վրա ԺԷ դարի ձեռագրով (Լ. Խ., № 254, էջ 202, ծնթ. 2)։  
2 Անվան տեղը բաց է թողնված (Ա. Ղ.)։  
3 Առաջին հրատարակության մեջ «բ» հիշատակարանը բացակայում է ( Լ. Խ., 

անդ, էջ 202), (Ա. Ղ.)։  
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470 

ՈՍԿԵՓՈՐԻԿ (260) 

Վենետիկ 13 (248), Ցուցակ Վենետիկի, հ. Բ, էջ 698 

Գրիչ՝ Իսրայէլ 

Վայր՝ մերձ յՈւժան ի գեղն Պարպեցու 

ա 

64ա Մերձ ի յՈւժան, ի հուսային, ի գեղն Պարպեցու [աւարտեցաւ], ի 

յուրբաթի օր, ի յօգոստոսի յԷ (7), ի պատիւ Սուրբ Կուսին ամենօրհնեալ Տի-

րուհոյն։ 

բ 

174ա Զնուաստ գծողս՝ Իսրայէլ, որ ուղիղ սրտիւ ու դաշնակից գոմ այսմ 

դաւանութեան ուղղափառ, յիշել ի Տէր աղաչեմ։ 

գ 

193բ Ի թվին ՉՀԶ (1327), ի Քրիստոսէ՝ ՌԳՃԻԷ (1327), ի Դոմինիկոսէն 

եւ ի Ֆրանցիսկոսէ ՃԻԵ (125) տարի է։ 

471 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ (255) 

Հալէպ, Սբ Մանկանց եւ մասն., 32, Ա. Սիւրմէեան,  

Ցուցակ, հ. Ա, էջ 396 

Գրիչ՝ Յոհաննէս 
Վայր՝ [Կիլիկիա] 

585 Փառք համագոյ եւ միասնական Սուրբ Երրորդութեանն երից անձ-

նաւորութեան եւ մի տէրութեանն՝ Հաւր եւ Որդւոյ եւ Սուրբ Հոգւոյն. յաւի-

տեանս յաւիտենից: 

Գրեցաւ աստուածային եւ կենսաբեր սուրբ Աւետարանս Տեառն մերոյ եւ 

Փրկչին Քրիստոսի ի թուականութեանս Հայոց ՉՀԶ (1327), ի հայրապետու-

թեանն տեառն Յակովբայ, եւ ի թագաւուրութեան Հայոց Լեւոնի Չորրորդի՝ 

բարեպաշտի եւ աստուածասիրի, որդի արքային Հայոց Աւշնի, ձեռամբ յոգ-

նամեղ եւ անարժան ծառայի Աստուծոյ՝ Յոհաննէսի գրչի, ի յիշատակ հոգւոյ 

իմոյ, եւ ծնաւղաց իմոց, եւ ամենայն զարմից, այլեւ ի վայելումն մանկանց 

եկեղեցւոյ, որդւոյ իմոյ՝ Մինասի ընթերցողին։ Արդ, աղաչեմք զամենեսեան, 
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որք աւգտիք ի սմանէ եւ լուսաւորիք ընթերցմամբ կամ աւրինակաւ, յիշես-

ջիք ի Քրիստոս զառաջասացեալս՝ զՅոհաննէս գրիչ, եւ զծերունի հայրն իմ՝  

<եւ > զՊետրոս, եւ զհարազատ եղբայրն իմ՝  զԹորոս, եւ զծնաւղսն մեր 

զհանգուցեալսն ի Քրիստոս, նաեւ զհանգուցեալ եղբ ///կրաւն քահանայ 

որոյ Տէր Յիսուս ողորմեսցի նմա։ 

Վասն որոյ եւ սղալանաց որ լիցի ի սմա եւ խոշորութեան գրոյս աղաչեմ 

անմեղադիր լինել, զի կարն իմ այս չափ էր եւ այս ոչ եթէ հարկէ ումեք կամ 

յաղագս մարմնաւոր ընչից, այլ վասն յուսոյն կենաց ստայ/// եթէ Երանի 

ունիցի զաւակ ի /// եւ ընտա /// յԵրուսաղէմ եւ ի/// զմըտաւ սկսայ եւ շնոր-

հիւն Աստուծոյ եւ ողորմութեամբն նորին յանկ ելեալ կատարեցի ի փառս 

Քրիստոսի Աստուծոյ յուսոյն մերոյ: Զոր եւ յերեսս անկեալ աղաչեմ զամենե-

սեան, որք պատահիք սմա, յիշել Տէր ողորմայիւ ի թողութիւն մեղաց զվե-

րոգրեալքս ի սմա: Եւ որ առատն էր ի տուրս բարեաց Քրիստոս Աստուած 

մեր յիշաւղացդ եւ յիշեացս ողորմեսցի. եւ Նմա փառք յաւիտեանս յաւի-

տեան յաւիտենից: 
Յայնմ նշանաւոր ամի եղեւ զրաւ գրչութեան սորա եւ կատարումն, որ 

բարեպաշտ ծերունին եւ աստուածասէր իշխանն՝  պարոն Հեթում Նղրեցին1, 

ճանապարհհորդեալ եղեւ յաշխարհն Եգիպտոսի վասն հանգստեան քրիս-

տոնէից, զոր Տէր Յիսուս ողորմեսցի նմա։ Նաեւ ի յիշատակ հոգւոյ քրիստո-

սասէր եւ բարեպաշտուհի աղախնոյն Աստուծոյ՝ Ալծի, փոխելոյն առ Քրիս-

տոս որոյ Տէր Յիսուս ողորմեսցի նմա եւ թողցէ զյանցանս իւր։ 

Ողորմեսցի Քրիստոս Աստուած եւ ծերունի աղախնւոյն՝ Թանգերի, որ ետ 

գրել զսուրբ Աւետարանս ի յիշատակ հոգւոյ իւրոյ եւ հարսինն իւր՝ Ալծի 

գնացելոյն առ Քրիստոս։ Ողորմեսցի Քրիստոս Աստուած/// հոգւոյ եղբաւրն 

մեր՝ Կիւրակոսի, որ առիթ եւ աւժընդակ <եղ> եղեւ գրելոյ սուրբ Աւետա-

րանիս, եւ տացէ նմա մասն բարի Տէր Աստուած մեր։ Եւ դուք մանկունք 

առագաստի, որք վայելէք ի սուրբ եւ կենսաբեր Աւետարանս, յիշեսջիք ի 

Քրիստոս զյառաջասացեալքս ի սմա՝ զՅոհանէս գրող եւ կազմող սորին եւ 

զծնաւղսն իմ։ Ընդ նմին զստացաւղ գրոյս՝ զծերունին Թանգեր, եւ զորդի 

որդոյն իւրոյ՝ զՍտեփաննոս, եւ զքոյրն իւր՝ զՄինախաթուն, եւ զմայրն իւ-

րեանց՝ զփոխեալն առ Քրիստոս՝ զԱլիծ, յորոյ յիշատակ Աւետարանս գրե-

ցաւ։ Յիշեսջիք եւ զծերունին զԱմէնտիկին որ եւ սա///ողորմեսցի սմա։ Յի-

շեսջիք եւ զԿիրակոս, եւ զբարեպաշտուհի ամուսինն իւր՝ զՏալիթայ, եւ զոր-

դին իւրեանց՝ զՍտեփաննոս, եւ յիշաւղացդ եւ յիշելեացս ողորմեսցի 

Քրիստոս Յիսուս յԻւր միւսանգամ գալուստն եւ այնոցիկ, որոց զԱմէնն 

ասեն. ամէն։ 

                                                
1 Տպված է «Նզրեցին» (Լ. Խ., № 255, էջ 203, ծնթ. 1)։  
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472 
ՇԱՐԱԿՆՈՑ 

Երեւան 10524 

Գրիչ՝ Ստեփաննոս Յերկայն 

Վայր՝ Դրազարկ 
ա 

236ա Փառ[ք] Աստուծոյ. ամէն, որ երետ կարո[աւ]ղութիւն: 

Փառք եւ գոհութիւն եւ երկրպագութիւն անբաժանելի եւ միասնական Սուրբ 

Երրորդութեանն՝ Հաւր եւ Որդւոյ եւ Սուրբ Հոգւոյն, յաւիտեանս յաւիտենից։ 
Ի թու[աբերութեան] Հայոց ի ՉՀԶ (1327) գրեցաւ Եղանակ[աւ]որ տառս 

ի սուրբ եւ ի հռչակաւոր ուխտս Դրազարկ, ձեռամբ մեղսաթաւալ || (236բ) 

եւ անարհեստ, սուտանուն գրչկայ Ստեփաննոս Յերկայնի, ի թագաւորու-

թեան Լեւոնի դեռաբոյս պատանեկին, զոր Տէր Աստուած ընդ երկայն 

աւուրս պահեսցէ, եւ ի հայրապետութեան տէր Յակոբայ, ի խնդրոյ 

աստուածազարդ եւ սրբասէր եպիսկոպոսի տէր Վարդանայ եւ քուէրորդւոյն 

իւրոյ՝ պատուական սարկաւագ Վասլին։ 

Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, որք հանդիպիք սմա ուսմամբ կամ աւրինակ 

դնելով, յիշեսջիք աւղաւ|| (237ա)թիւք ի մեղաց թողութիւն զյառաջասա-

ցեալ սրբասէր եպիսկոպոս տէր Վարդան եւ զՎասիլ սարկաւագ եւ զծնողս 

նոցին, նաեւ զմեղաւոր հողս՝ Ստեփաննոս եւ զծնողսն մեր, եւ որք յիշէքդ 

զմեզ սրտի մըտաւք, յիշեալ լիջիք եւ դուք ի նոյն ողորմած Տէրն, որ է աւրհ-

նեալ յաւիտեանս. ամէն։ 

Աղաչեմ չլինել մեղադիր խոշորութեան եւ սխալանաց, զի կար մեր այս էր։ 

Բայց գրեցաւ ի ստոյգ եւ յընտիր աւրինակաց, որպէս ահա յայտնի է 

ստոյգ գիտոողաց։ 
բ 

212ա Զստացաւղ մատենիս զպատուական սարկաւագ՝ Վասիլ եւ զմեղա-

ւոր հողս՝ Ստեփաննոս Յերկայն յիշեսջիք ի մեղաց թողութիւն1։ 

                                                
1 Ձեռագրին ծանոթացել է Գարեգին արքեպիսկոպոսը և թողել համառոտ տեղե-

կություններ հիշատակարանից: «Լաւ և մաքուր ձեռագիր է».-ավարտում է 
գրությունը: Տերը՝ Մ. Փափազյանը 1934 թ. Շարակնոցը ուղարկում է Վիեննա Ն. 
Ակինյանին՝ ի քննություն: Նույն թվականի հունիսի 18-ին պատրաստվում է ձե-
ռագրի ավելի հանգամանալից ուսումնասիրություն. «մանրամասները երևան 
կուգան ձեռագրերու մէջ սկսեալ ԺԳ դարու վերջերէն...: Զարմանքով նկատեցի, 
որ Ձեր օրինակի վրայէն ծագած է Գաղատիոյ Չարխափան վանքի թ. 8 Ման-
րուսմունքը, գրված հավանորէն ԺԴ դարուն, ուր պահված են նաև հիշատակա-
րաններն բառ առ բառ (ըստ Աղան վարդապետ Համամճյանի ցուցակագրու-
թյան, անտիպ): Դրազարկի մէջ գրած ձեռագրերու շարքին կը գրավէ Ձեր օրի-
նակը, յետնագոյն տեղին, գոնէ շատ ծանօթ չեմ 1327 թ.-էն հետո այս վանքի մեջ 
գրված ձեռագրեր: Ա. Ն. Ակինեան» (Ա. Մ.): 
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ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ. 

ՄԱՏԵԱՆ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԵԱՆ (256) 

Երեւան 1562 

(տե՛ս նաեւ 1382 թ.) 

Գրիչ՝ Անդրօնիկոս 

Վայր՝ Սալեռն[ո] քաղաք, [Իտալիա] 

ա 

258բ Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն՝  Հաւր եւ Որդոյ եւ Հոգւոյն 
Սրբոյ, յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:  

Ի թուիս Հայոց ՉՀԶ (1327), շնորհաւք ամենասուրբ Հոգւոյն յանկ ելեալ 

աւարտեցաւ աստուածակերտս այս տառ եւ աստուածազարդ մատեանս հո-

գէպատում, զոր մեծն եւ երջանիկն յորդիս եկեղեցոյ Գրիգորիոս մակագ-

րեալ Նարեկայ վանից վերայդիտող։ Շնորհօք ամենասուրբ Հոգւոյն, որ տա 

բան աւետարանչացն, զաւրութեամբ բազմաւ բարբառեցաւ ի հոգի սուրբ 

վարդապետիս, որ զդէմս առեալ ամենեցուն զարդարոց եւ զմեղաւորաց 

ուժգին բաղձանաւք եւ հառաչանաւք, ի գորով եւ յաղիողորմ բանաստեղ-

ծութեամբ զարթուցանէ զբնաւին թմբրութիւն եւ զյիմարութիւն բանդագու-

շեալ մտաց մերոց տեսութիւն, եւ որպէս սրբազանիցն հոյլք, մարգարէից եւ 

առաքելոց զանճառ տնաւրէնութիւն Միածնին || (259ա) հետազաւտաբար 

բացայայտեալ արտաճառեցին ընդ ոլորտս տիեզերաց աւետիս ցնծութեան 

եւ ուրախութեան առձայնեցին հրաւիրելով ի ճաշն տէրունական եւ բարձին 

զսուգ տրտմութեան, որ ի յաւձէն տարածեցաւ։ Սոյն գունակ նոյն զաւրու-

թիւն Հոգւոյ մխիթարչի առեալ զլեզու մաքուր շրթանց սրբոյ վարդապետիս 

բազմադիմի յեղանակաւ եւ յորդորական քաջալերութեամբ կոչէ զամենի-

սեան յանպատում մխիթարութիւն, միջնորդելով ընդ Աստուած եւ ընդ մար-

դիկ զամենեցունցն ինքեան վարկանելով զպարտս, համանման գոլով այնմ, 

որ զմեղս մեր եբարձ։ Եւ արդ, դրախտ ամենալից պարտիմք իմանալ զսա ոչ 

զգալի, այլ մանաւանդ իմանալի, զի անուշահոտ բուրմամբ զմայլեցուցանէ 

զջերմեռանդն սրտիւք, նաեւ բաժակ քաղցրաճաշակ, որ բառնա զսուգ 

տրտմութեան եւ զաւրացուցեալ քաջալերի հոգին փափագող || (259բ) 

աղաւթիցն։ 

Արդ, ես՝ եղկելիս եւ անուամբ միայն քահանայ Անդրօնիկոս, յոյժ փա-
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փաքմամբ ցանկացող [եղ]է աստուածային բանիցս, եւ գրեցի զսա ի մխի-

թարութիւն բազմամեղ անձին իմոյ, եւ ի յիշատակ ինձ եւ ծնողաց իմոց։ 
Արդ, յերես անկեալ աղաչեմ զձեզ, որք աւկտիք ի սմանէ, յիշեսջիք զա-

նարժանս՝ զԱնդրօ[նիկոս] եւ զծնողս իմ, եւ զբնաւ ազգատոհմ մեր, նաեւ 

զբարի ձիաւորն՝  զսիր Ստեփանոս, եւ որ զմեզ յիշէք Աստուած ողորմիւ, եւ 

դուք ողորմութիւն գտջիք ի Քրիստոսէ, որ է աւրհնեալ յաւի[տանս]։ 

Յիշեսջիք եւ զպատուելի հայրս մեր՝ զՆերսէս առաջնորդ սրբոյ անապա-

տիս Սուրբ Մկր[տ]չիս Քրիստոսի, որ ի Սալեռն, նաեւ զհոգեւոր եղբայ[ր]ն 

մեր՝ ըզՆիկօլայոս, եւ զծնողս իւր, եւ ինքն Տէր Աստուած, որ առատն է ի 

պարգեւս բարութեան, յիշողացդ եւ յիշելոցս ողորմեսցի։ 

Գրեցաւ սա ի յաշխարհս Ֆռանգաց, ի քաղաքիս, որ կոչի Սայլեռն, ընդ 

հովան[ե]աւ Սուրբ Կարապետիս եւ Մկր[տ]չիս Յովանու. եւ Քրիստոսի 

փառք յաւիտեանս. ամէն։ 

բ 

264բ Քաղցր եղբայր ընթերցաւղ, աղաչեմ զքեզ, յիշեա՛յ զանարժանս՝ 

զԱնդ[ր]օնիկոս եւ զծնողս իմ՝  զմեծ հայրն իմ՝  զԿոստանդին, զհայրն իմ՝ 

զՄիխայլ, եւ զմայրն իմ՝  զՃուլինար, եւ զբարի ձիաւորն՝  զՍիր Ստեփանոս, 

եւ որ յիշէ զմեզ, Քրիստոս Աստուած զինք յիշէ ի յԻւր փառսն եւ յարքայու-

թիւնն. ամէն1։ 

474 

ՄԱՇՏՈՑ ԵՒ ԽՈՐՀՐԴԱՏԵՏՐ (261) 

Երեւան 896 

Գրիչ՝ Յոհանէս 

Վայր՝ [Մելիտենէ] ՞ 

ա 

73բ Ո՜վ պատուական եւ սրբասնեալ հոգեւոր հայր տէր Ստեփանոս, ըն-

գալ զսակաւ գիրս ի նուաստ Յոհանիսէ, եւ սղալանաց մի՛ մեղադրել, զի 

կար մեր այսչափ է, եւ աղաչեմ յիշել զմեղաւորս ի ձեր մաքրափայլ աղաւթս։ 

 

                                                
1 Այս հիշատակարանը առաջին հրատարակության մեջ բացակայում է (Լ. Խ., № 

256, էջ 204), (Ա. Ղ.)։  
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բ 

78բ Որոյ Տէր Աստուած վաել տացէ զայս ձեռնադրութեան գիրգս՝ տէր 

Յովանիսի Մելիտենոյ շնորհաբաշխ եպիսկոպոսի. ամէն1։ 

475 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ (259) 

Երեւան 6273, Ղ. Փիրղալէմեան, էջ 134 

(Եւդոկիայ, ի Պիղարու Սբ Յովհաննու Ոսկեբերանի վանք) 

Գրիչ՝ Սէթ [քահանայ] 

Շնորհիւ Տեառն եւ ողորմութեամբ անհասին Աստուծոյ կատարեցի 

զսուրբ Աւետարանս... Սէթ [քահանայ], յիշատակ ծնողաց իմոց՝ Յուսիկ քա-

հանայի եւ Տիրատիկնայ, եւ տղային իմոյ, որ Յուսիկ անուն նա յորջորջի, ի 

պայծառութիւն եկեղեցեաց, ի թուականիս Հայոց ՉՀԶ (1327), ի նեղ եւ ի 

դառն ժամանակի...2։ 

476 

ՄԱՍՈՒՆՔ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԻ 

Երուսաղէմ 2314, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Է, էջ 419 

Գրիչ՝ Աւետիս քահանայ 

ա 

84բ Փառք Քեզ անսահման անուն եւ անզուգական տէրութիւն՝ Հայր եւ 

Որդի եւ Սուրբ Հոգի, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։ 

Ի թուիս ՉՀԶ (1327) գրեցաւ Գործք Առաքելոցն, ի խնդրոյ սրբազան քա-

հանայի Սահակա։ 

                                                
1 Ձեռագրի գրչության տարեթիվը հայտնի չէ. 115բ-116ա էջերում «Եւ սարկա-

ւագսն քարոզէ …» հատվածում հիշվում է Հակոբ կաթողիկոսը և Լևոն թագավո-
րը («… վասն հայրապետին տեառն Յակոբայ եւ պատուական քահանաութեան, 
եւ որ ի Քրիստոս սարկաւագութիւն, եւ ամենայն ժառանգի, եւ զժողովրդեան 
զՏէր [աղաչեսցուք], վասն բարեպաշտ եւ աստուածայպահ թագաօորին մերոյ 
Լեւոնի եւ ամենայն պաղատին եւ զինուորեալ մանկանց նորա…»)։ Ըստ այդմ, 
ձեռագիրը գրած պետք է լինի 1327 թվից ոչ առաջ՝ Հակոբի կաթողիկոսության 
առաջին տարին, և ոչ ուշ քան 1342 թիվը՝ Լևոնի մահվան տարին (Լ. Խ., № 261, 
էջ 206, ծնթ. 1)։  

2 Ղ. Փիրղալեմյանը ծանուցում է, որ ձեռագրի գրչության վայրը անհայտ է եղել 
(Ա. Ղ.)։  
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Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, որք հանդիպիք այսմ տառիս, ընթեռնլով 

կամ իւիք տարազով, յիշեսջիք ի մեղաց թողութիւն՝  զՍահակ քահանայ, եւ 

զծնաւղսն իւր եւ զեղբարսն։ Ընդ նմին եւ զմեղուցեալ գրիչս՝ զԱւետիս քա-

հանայ, որ զսակաւիկ գիրս գրեցի։ Եւ դուք յիշեալ լիջիք ի Քրիստոս Յիսուս, 

ի Տէր մեր, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն։ 

բ 

118բ Տէր Աստուած վայելել տացէ զսա՝ Իսահակ քահանայի, ընթեռնուլ 

բարւոք մըտառնութեամբ, եւ արդիւնացուցանել ըստ Մարդասիրին կամաց, 

յօգուտ անձին իւրում եւ վարժելոց ի նմանէ մինչեւ ի խորին ծերութիւն. 

ամէն։ 

գ 

282բ Տէր Աստուած, ողորմեա՛ Կիրամինային եւ ամենայն զարմից իւրոց1: 

477 

ՃԱՇՈՑ 

Վենետիկ 921 (600), Ցուցակ Վենետիկի, հ. Դ, էջ 635-636 

Գրիչ՝ Յակոբ 

ա 

217ա Փառք Քեզ անսահման անուն եւ անզուգական միութիւն, հարթ եւ 

հաւասար, անորիշ եւ անքակ, անտարր եւ անորոշ, անբաժան, անպատում, 

անճառ եւ անպարագրելի էականութիւն, երեք անձնեայ իսկութիւն եւ միա-

բան զաւրութիւն, Հայր անձնաւոր եւ Որդի դիմաւոր եւ Հոգի միակամ, Հաւր 

եւ Որդւոյ փառակցաբար. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտ[եանս]։ 

Արդ, եղեւ աւարտումն գրութեան սուրբ գրոցս՝ Գործոց առաքելոցն եւ 

Կաթուղիկէիցն եւ սուրբ Աւետարանին Ա գլխոցն Յովհաննու, ի թուաբերու-

թեան Հայկազեան տաւմարին ՉՀԶ (1327)։ 

Արդ, ես՝ գծագրեցի զսա մեղաւոր հող Յակ[ոբ]։ Արդ, ստացաւղ եղեւ 

այսմ տառիս կուսակրաւն քահանայ՝ Յակովբ, յիշատակ իւր եւ երեք եղբարց 

իւրոց եւ զաւակաց նոցա մեծի եւ փոքեր՝ Գրիգոր քահանային եւ Յովանէս 

քահանային եւ այլոցն աշխարհականաց եւ ծնողաց իւրեանց, որ յառաջ առ 

Քրիստոս են գնացեալ եւ որ գնալոց են։ 

Արդ, զսա յիշատակ աւանդեցին Սուրբ ուխտին եւ մենաստանին վանիցն 

Տիմաւթոյն, որ կարդան յամէն շրջագայութեան ամի ի Զատկէն մինչեւ ի 

Պենտակոստէն, ի ժամ Սուրբ պատարագին յերրորդ ժամուն աւուր։ 

                                                
1 Ստորին լուսանցքում է (Ցուցակ, էջ 419, ծանուցում), (Ա. Ղ.)։ 
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Արդ, աղաչեմ զընթերցող սորա զսուրբ ուխտիդ քահանայդ զառաջինսդ 

եւ զմիջինսդ եւ զվերջինսդ եւ որ գալոց էք, յիշեսջիք ի մաքրափայլ յա-

ղաւթս ձեր՝ զՅակոբ կուսակրաւն քահանայն եւ զեղբարք իւր եւ զծնողսն իւ-

րեանց ի մեղաց թողութիւն։ 

Եւ ես՝ յետնեալս ի գործոց բարեաց եւ թափուր մնացեալ, աղաչեմ զձեզ, 

թողութիւն հայցեցէք յանցանաց իմոց եւ ծնողաց իմոց եւ Քրիստոս 

Աստուած որ առատն է ի տուրս բարեաց եւ ողորմութեանն իւրոյ, ձեզ յիշո-

ղացդ եւ մեզ առհասարակ ողորմեսցի, այժմ եւ յապագայն եւ ուրախու-

թեանց արդարոցն մասնակից եւ ժառանգակից արասցէ. եւ Նմա փառք յա-

ւիտեանս: Աղաչեմ զձեզ չմեղադրել տհասութեանս իմոյ, զի շնորհքս այս-

չափ է. մեղայ Աստուծոյ իմոյ ստեղծողին. ամէն։ 

բ 

210ա Ո՜վ դասք քահանայից, յորժամ զհրաշալի Սուրբ Հոգւոյս տաւնս 

կատարէք, աղաչեմ զձեզ, երիս ծունր կրկնեցէք մեղաւոր հողիս՝ Յակ[ոբայ], 

թողութիւն հայցեցէք յանցանաց իմոց եւ Աստուած զձերն թողցէ. եւ Նմա 

փառք յաւիտեանս։ 
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ԱՒԵՏԱՐԱՆ 

Ar. Ms. 2, Ա. Սանջեան, Ցուցակ Կալիֆորնիայի, էջ 64-651 

Գրիչ՝  Աստուածատուր երէց 

218բ-219ա Փառք Հաւրն Էականի, Որդոյն Միածնի եւ ազատիչ Սուրբ Հո-

գոյն, որ ետ կարողութիւն եւ մեղուցեալ եւ տկար ոգոյս հասանել ի վերջ 

քառավտակ աղբերս յարբուցումն ամենայն հավատացելոց եւ ի լուսաւորու-

թիւն մանգանց առագաստի: 

Այլեւ գրեցաւ սայ յամի ՉՀԶ (1327) թուականութեանս Հայոց, ի հայրա-

պետութեանն տեառն Զաքարիայի, ձեռամբ մեղուցեալ եւ անարհեստ գրչի՝ 

Աստուածատուր իրիցու, ի խնդրոյ սրբասնունդ եւ պատուական քահա-

նայիցն՝ Հայրապետի եւ Կարապետի, զոր Տէր Աստուած երկայնակեաց 

արասցէ զնոսա եւ զհոգի ծնողաց նոցա հանգուսցէ ի փառաւորեալ գալս-

տեանն Իւրոյ։ 

Ո՜վ սուրբ մանգունք եկեղեցոյ, յորժամ հանդիպիք սուրբ Աւետարանիս, 

                                                
1 Առաջին հրատարակության մեջ օգտագործվել է Մ. Մաքսուտյանի «Ցուցակը», 

(Ագուլիս № 16, «Արարատ» 1911թ. էջ 464, Լ. Խ., № 257, էջ 204-205), (Ա. Ղ.)։  
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յիշեցէ՛ք ի մաքրափայլ յաղաւթս ձեր զվարդապետն իմ՝  զՊաւղոս եւ 

զԱստուածատուր, եւ զՍարկաւագ, եւ զհայրն իմ՝  զՅոհանէս, եւ զմայրն իմ՝  

զՏիկինմայր, եւ զքոյր մաւր իմո՝ զՏիկներես, եւ զեղբարսն իմ՝  զՏիրատուր, 

զԿարապետ, զՄեծատուր, զՀայրապետ, զՄովսէս, եւ զքոյրն իմ զՈսկի, եւ 

զիս՝ զբազմամեղս զԱստուածատուր, եւ Աստուած զԻւր զողորմութիւնն 

պարգեւեսցէ այնմիկ, որ լիակատար սրտիւ յիշէ զսոսա. ամէն։ 

Կամաւ բարերարին Աստուծոյ, ես՝ Հայրապետ երէցս ետու գրել սուրբ Աւե-

տարանս ի վայելումն անձին իմոյ եւ յիշատակ ծնողաց իմոց///1։ Արդ, որք 

հանդիպիք սմա, մեղաց թողութիւն խնդրեցէք յԱստուծոյ ինձ՝ Հայրապետիս 

եւ ծնողաց իմոց եւ եղբարց իմոց, եւ Աստուած ձեր մեղացն թողութիւն 

արասցէ. ամէն։ 

                                                
1 Անուների համար տեղ է բաց թողնված (Ցուցակ, էջ 65, ծնթ.), (Ա. Ղ.)։  
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ՉՀԷ 1328 

479 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ (262) 

Վրաց. թանգարան, 40  

(տե՛ս նաեւ 1312 թ.) 

Ստացող՝ Ռըզուքան 

Վայր՝ Սիւնիք 

ա 

Շնորհիւն Աստուծոյ Հաւր ամենակալի, եւ ողորմութեամբ բարերար 

Միածնի՝ Որդոյ Նորայ, եւ կենդանարարի եւ ազատիչ Սուրբ Հոգոյն, եւ հա-

մագոյական Երրորդութեամբն խնդրեցի զ[ը]ղձալիս յոքունց, որով ազատե-

ցան համաւրէն ծնունդք Ադամայ լուսաւորեալք Բանիւ կենաց Տեառն մե-

րոյ Յիսուսի Քրիստոսի ո[րո]վ ուրախ[աց]եալ ցնծան մանկունք Նոր 

Սիոնի1 ի կարգ սպասաւորութեան առաքելական եկեղեցոյ։ 

Արդ, ոմն աստուածասէր աստուածային շնորհին փափաքեալ եւ ցանկէր2 

փրկագործ սուրբ Աւետարանիս, հանդերձ պատուե[ա]լ եւ ծաղ[իկ]3 շքե-

ղագեղ եւ գեղեցկատես եւ բարի զաւակաւքն, որոյ անունն Էաչի ճանա-

չի, զոր պահեսցէ Քրիստոս Աստուած ընդ երկայն աւուրս. ամէն, ստանալ 

փրկանս աստուածասէր անձին իւրեանց։ 

Արդ, այս աստուածասէրս, որոյ անուն ԸՌըզուքան ճանաչի, բարեայմիտ 

եւ լի հաւատով, ի հռչակաւոր եւ ի մեծ ազգէ, քանզի այլք բազում ոմանք 

մարմնական շահիւք ընթանան ընդ ծով եւ ընդ ցամաք ոսկոյ եւ արծաթոյ, 

այլ սա ոչ այնպէս, իմաստութեամբ Սուրբ Հոգոյն ի մտի եդե[ա]լ շինել 

տաճար հոգեւորական երկնաւոր մտողաց եւ զարդարեալ մարգարէական 

եւ առաքելական շնորհիւն։ Արդ, ես՝ աղախին Քրիստոսի Ռըզուքանս, ստա-

ցայ զաստուածափառ եւ զաշխարհալոյս զկենսունակ սուրբ Աւետարանս 

ի հալալ արդեանց [յիշ]ատակ ինձ եւ տե[ա]ռն իմոյ՝ [Ա]միր Հասանայ, ի 

վայելում թագազարդ պարծանաց որդոյս մերոյ՝ Էաչոյ, եւ Թուղտիկին, եւ 

                                                
1 Բոլոր ընդգծված նախադասությունները գրված են կարմիր թանաքով (Լ. Խ., № 

262. էջ 207, ծնթ. 1)։  
2 Իմա՛ «ցանկայր» (Լ. Խ., անդ, ծնթ. 2)։  
3 Վերջին երկու տառերը («իկ») չեն կարդացվում, ավելացնում ենք ինքներս կաս-

կածանքով։ Կարող է լինել նաև «ծաղ[կա]շքեղագեղ» (Լ. Խ., անդ, ծնթ. 3)։  
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հանգուցեալ պարոնացն Վահրամայ, եւ Մինախաթունին, եւ տուաք ի 

վանս Լեւայ, զոր էր ընդ իշխանութեամբ մերով եւ էր մեր մաւր (՞) գերեզ-

մանատեղ, ի ձեռն լուսափայլ եպիսկոպոսին Դաւթի, որ էր առաջնորդ 

տեղացս. եւ խոստացան Ա (1) պատարագ ի տարումն Ռըզուքանին հոգոյն, 

ի Ծառազարդին, որ է Գալուստ Փրկչին մերոյ յԵրուսաղէմ ամով։ Որ զԱւե-

տարանս հանել ջանայ, ի Սուրբ Ստեփաննոսէս ու կամ զԺամն խափանէ՝ դա-

տի յԱստուծոյ, նռանց աշխարհի աւերի։ 

Արդ, ով ժառանգէք եւ ընթեռնոյք, ասացէք լի բերանով թէ. Քրիստոս 

Աստուած, ողորմի Ռըզուքանին, եւ Ամիր Հասան[այ], եւ ծնողացն իւ-

րե[ա]նց, ամէն, եւ այլ վեր[ա]գրելոցս. ամէն։ 

[Ի թուականին Հայոց] ՉՀԷ (1328). Հաստա[տէ] կամաւն Աստուծոյ։ 

բ 

Նուիրող՝ Պարոն Էաչի, Ամիր Հասան 

Փառք ամենայսուրբ Երրորդութեան. ամէն։ 

Այս իմ գիր է պարոն Էաջոյ [եւ] զԱմ[իր Հ]ասան զիմ [ո]րդին. [ի] տէր 

Վա[ր]թանիսի [յար]կն դրաք զԱւետար[անս], Վարթանիսի տուաք, որ մեր 

հոգոյ առաջնորդ էր, իմ ///սիրակ1 որ զայս Աւետարանս Վարդանիս տվի, թէ 

նայ է, թէ յիր ազգէ ///2 

480 

ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ 

Երեւան 4515, Ղ. Փիրղալէմեան, Նշխարք, հ. Բ, էջ 81-85 

(Բաղէշ, Ամրդոլու վանք) 

Ստացող՝ Առաքել Հաղբատեցի 

Վայր՝ Գլաձոր 

Փառք անսկզբանն եւ սկզբանն ամենայնի... 

Վասն որոյ ես՝ նուաստս յամենայնի Առաքել, ցանկացող եղէ այսմ 

աստուածաշունչ տառիցս Հին եւ Նոր կտակարանացս, եւ ետու գրել զսա 

մեծաւ փափագանօք եւ ջերմ սիրով... Յաբեթեանս տումարի ՉՀԷ (1328), որ 

                                                
1 Պարոն Էաչիի ինքնագիր հիշատակարանի վրա ձախ կողմից, նորոգման ժամա-

նակ, թուղթ են փակցրել, շատ տառեր մնում են թղթի տակ։ 4-5 բառ չկարողա-
ցանք վերծանել (Լ. Խ., № 263, էջ 208, ծնթ. 1)։  

2 Շարունակությունը չի պահպանվել (Լ. Խ., անդ, ծնթ. 2)։  
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էր, Մեծ շրջանին ՄԽԲ (1326), ի յառաջնորութեան արքեպիսկոպոսութեան 

գաւառից Սիւնեաց տէր Ստեփաննոսի մականուն Տարսայիճի՝ անարատ եւ 

մաքրամիտ, ուղղադաւան քաւչապետի՝ զարդարեալ տեսականաւ եւ գործ-

նականաւ եւ արիականաւ գօտէպնդեալ առաւելեալ ի պէտս շինութեան 

եկեղեցեաց, որ եւ մեք իսկ ականատես եղաք եւ վայելեցաք ի բազում խնա-

մոց նորին. որոյ յիշատակն օրհնութեամբ եղիցի։ Եւ յաշխարհակալութիւն 

մեծ ինքնակալին Բուսայիդ կոչեցեալ՝ յազգէ եւ ի թոռանց սերեալ տիեզե-

րական իշխանին Չնկուզ յորջորջեալ, որ եւ զաշխարհս ունէր՝ սկսեալ ի 

Պոնտոս ծովէն մինչեւ ի ծովն Կասբից։ Եւ ի թագաւորութեան Հայոց Լեւոնի՝ 

նստեալ ի գահն Կիլիկեցւոց, եւ Տանն Վրաց եւ Մեծաց Հայոց Գորգայ, եւ յա-

ւուրս տէրութեան մեծ իշխանաց իշխանին Տանս Սիսակայ Բորթելի՝ ամե-

նաբարէպաշտի, եւ քաջի եւ միշտ յաղթողի, որ էր խստակրօն ցայգաջան եւ 

գիշերավաստակ ծնդրադրող՝ առաւել քան զմիանձունս քարանձաւաց, եւ 

երկու արեգակնանման հարազատ որդոցն՝ Բէշքենայ եւ Իւանէի։ Եւ ամե-

նայն գովութեամբ բարգաւաճեալ՝ ամէնօրհնեալ ամուսնոյն իւրոյ՝ Վախա-

խին, որք են սոքա յարանց եւ ի կանանց ընտրեալք եւ ի վեհից հարց երե-

ւեալք, եւ ի գեղեցկաստեղն ոստոց ընձիւղեալ պտուղք գովեալ եւ լի հաւա-

տովք եւ կատարեալք ամենայն գործովք առաքինութեան։ Ըստ որում հայ-

ցեմ ի Ստեղծողէն բնաւից՝ բարձր եւ հաստատուն առնել զաթոռ իշխանու-

թեան սոցա ի վերայ երկրի, զի կացցեն մնասցեն ընդ արեւու յառաջ քան 

զլուսին ,  յազգէ մինչեւ յազգ, զարմօք եւ զաւակօք իւրեանց, որ եւ զմեզ ըն-

կալան բազում խնամովք եւ գթով. վարձահատոյցն Քրիստոս հատուսցէ նո-

ցա եւ զաւակաց իւրեանց կրկին կենօք եւ երկու ժամանակօք՝ աստ եւ ի 

հանդերձելումն։ 

Դարձեալ յեռեալ հիւսեսցի ընդ յիշատակ է լու[սաւ]որք ///1 յիշման ար-

ժանաւոր ծնողաց զաւակքն՝  ի քաջ եւ արիական ազգէ սերեալ ծնունդքն 

Խաղբակեանցն Պռօշայ եւ իւրոցն, որք են ժառանգ հայրենի տանն իւ-

րեանց՝ զհեզահոգի եւ զողջախոհն՝ Ամիր Հասան եւ զքաջն եւ զարին հո-

լովն՝ Վասակ, եւ զկորովամիտն՝ Ամիր Ասաթն, եւ զտիովք մանուկն՝  զխայ-

տակն եւ զքաջագանգուրն Ջում, որք են տէր եւ իշխեցող սուրբ մենաստա-

նիս եւ տանս դպրոցական ժողովելոց, որոց տացէ Տէր Աստուած զբաղտ եւ 

զանուն քաջութեան նախահարցն իւրեանց. եւ յիշատակ նոցա օրհնու-

թեամբ եղիցի։ 

Արդ, գրեցաւ Աստուածաշունչ տառս այս յառաջնորդութեան լուսաւոր 

առնս Աստուծոյ՝ մեծի սոփեստոսի Եսայի վարդապետի, յորում եւ յայսմ 

                                                
1 Մեկ բառ անընթեռնելի է (էջ 82), (Ա. Մ.)։  
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ժամանակի փայլէր ի գահս իմաստասիրութեան իբրեւ զարեգակն ի կորըն-

թարթն վերին, ոչինչ ըն[դ]հատ առաքելոց եւ ի մարգարէից, ընտրեալ ընտ-

րելոց, ծաղկեալ ծերութեամբ եւ բարգաւաճ առաքինութեամբ, վարս խա-

րազնասգեստ եւ կիրս մարտիրոսական յանձին կրելով՝ յոգնաջան աշխա-

տութեամբ եւ գիշերական տքնութեամբ, զգիրս աստուածային ի վերայ 

բազկաց իւրոց բարձեալ մեկնէր/// զհետ մտեալ սա եւ/// ի եւ ցանկութիւն 

աշխարհի ///1 ոչ գտանէ պնդեալ ի մեռելութիւն մարմնոյն, ընդ կրունկն հա-

րեալ զիշխան աշխարհիս այսորիկ, ճոխաբար հետեւելով ընդ երկնաչու պո-

ղոտայն, մտեալ ընդ առաջին կողմն վարագուրին՝  ծերացեալ եւ լի իմաս-

տութեամբ, ցուպ ի ձեռին առեալ՝ զտհաս եւ զանիմաստ համբակս ժողովէ ի 

փարախս իմաստութեան, ընդ որ եւ այժմ է տեսանել, զի ի բազում գաւա-

ռաց կան դեգերեալ առ պէտս վարժից եւ տէլէտս իմաստից։ Իսկ սա գործէ 

եւ կազմէ զխոպանացեալ անդաստանս իւրոց աշակերտեալ մանկանց, ի 

վեր բողբոջէ արս կատարեալս իւրով որոշմամբ եւ քաղցրաուսոյց վարդա-

պետութեամբ։ Եւ կատարեցաւ առ սա այն բան եթէ. Որ հանէ զանարգն ի 

պատուականէն, բերան իմ կոչեսցի. նաեւ այլ եւս բազում եցոյց մեզ գութ եւ 

խնամ, որ եւ ի գիրս Աստուածաշունչ բազում օրինակս շնորհեաց, այլեւ ի 

խրատատուութիւն ի բանս, եւ յառոգանութիւնս, եւ իստիք, որոյ յիշատակ 

սորա օրհնութեամբ եղիցի։ 

Արդ, եղեւ սկիզբն գրութեան սորա ի թվիս ՉՀԶ (1327), ի յամսեան մայի-

սի Ի (20) յերեքշաբաթի՝ տօնի Երեւման Խաչին, ի վանս Գլաձոր, յոր կոչի 

Աղբերց վանք, ընդ հովանեաւ Սուրբ Նախավկային եւ Սուրբ Գրիգորիս։ Եւ 

եղեւ աւարտ սմին ի սկսեալ նոր ամին ՉՀԷ (1328), յամսեան օգոստոսի 

հինգն, ի տօնի Սրբոց Վարդանանց։ Եւ ետու գրել զսա ձեռամբ կուսակրօն 

քահանայի իմաստուն գրչի եւ քաջ քարտուղարի՝ Դաւթի Գետկեցւոյ, բա-

զում աշխատութեամբ եւ տքնութեամբ յոլով ջանս եդեալ մինչ զամենայն 

Հին եւ Նոր կտակարանս իւրով ձեռամբ յաւարտ հասուցեալ, որ եւ վար-

ձատրողն եւ բարեաց բաշխողն տացէ յանծախելի եւ յանպակաս գանձուցն 

հոգոյ նորա եւ ծնողաց իւրոց եւ ուսուցչին իւրոյ. ամէն։ 

Դարձեալ ես՝ նուաստ Առաքել պիտականուն վարդապետ [ստացայ 

զգիրքս] ի յիշատհակ ինձ եւ ծնողաց իմոց, քաղցրիկ հօրն իմոյ՝ Խոցադե-

ղին, եւ մօրն իմոյ՝ Խաթութէ, եւ քեռն իմոյ՝ Խորիշահի։ 

 

                                                
1 Երկու-երեք բառ անընթեռնելի է (էջ 83), (Ա. Մ.)։ 



ՉՀԷ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐ  1328 

30 

բ 

Գրիչ՝ Դաւիթ Գետկեցի 

Փառք Հօր անծնելութեան եւ Որդւոյ ծնելութեան եւ Հոգոյն բխողութեան, 

զստացող սուրբ գրոցս՝ զԱռաքել վարդապետ եւ զանպիտան ծրողս՝ զԴա-

ւիթ յիշել ի Տէր1։ 

գ 

Որոյ ցանկացեալ հետեւող եղեւ ոմն սրբազան եւ կորովամիտ րաբունի՝ 
Առաքել անուն յորջորջեալ, տենչացաւ այսմ աւետաբեր եւ լուսաւոր գան-
ձուցս, եւ ետ գրել զսա ինձ՝ մեղապարտ եւ անպիտան գրչի Դաւթի Գետկեց-

ւոյ, ի վայելումն...։ Նաեւ՝ զմեծ հռետորն եւ զկորովաբանն եւ զծերացեալն 
ամենայն իմաստութեամբ եւ զարդարեալն խոհականաւն եւ արիականաւն, 
զտէլէտն իմաստից եւ զներհուն վարժապետն Եսայի, որ զօրինակն շնոր-
հեաց, շնորհեսցէ նմա ապենիազն Աստուած յանծախելի ծովէն եւ յանպա-
կաս գանձէն, զոր պատրաստեաց Աստուած սիրելեաց իւրոց2։ 

դ 

Ծաղկող՝ Թորոս [Տարօնացի] 

Զտառապեալ՝ Թորոս գրիչ յիշեա՛ ի Տէր ի Յիսուս Փրկիչ։ 

ե 

Առաքեալ Հաղբատեցի 

Եւ րաբունի ես Թֆլիսի, 
Աղօթք արա դու Թորոսի, 
Որ զգիրքս ծաղկեցի3։ 

481 

ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ (267) 

Վենետիկ 19 (212), Ցուցակ Վենետիկի, հ. Ա, էջ 158-160 

Գրիչ՝ Մխիթար 
Վայր՝ Եկեղեաց գաւառ, Երկայնի վանք 

ա 

167բ ԶՄխիթար մեղաւք մեռեալ ոգի աղաչեմ յիշել ի Տէր սրտի մտօք եւ 
զծնողսն իմ եւ զհարազատսն, եւ դուք յիշեալ լիջիք առաջի Տեառն ի բարի: 
Թվին ՉՀԶ (1327): 

                                                
1 Հիշատակարանը Եզեկիելի մարգարեության վերջում է (էջ 84), (Ա. Մ.): 
2 Հիշատակարանը Հովհաննու Ավետարանի վերջում է (էջ 84-845), (Ա. Մ.): 
3 Հիշատակարանը Մարկոսի Ավետարանի վերջում է (էջ 84), (Ա. Մ.)։ 
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բ 

232բ Մխիթար մեղաւք մեռեալ ոգի, 

Ձեզ պաղատիմ ողորմելի, 

Որք հանդիպիք այսմըն տառի, 

Եւ զմայլիք սորին բանի. 

Յիշման առնել զմեզ արժանի, 

Ծնողաւք, զարմիւք մերովք նախնի, 

Եւ ամենայն արեանառուի. 

Բանիւ ասել. Տէր ողորմի, 

Յաւէտ եւ ձեզ նոյնն լիցի. 

Զի միաբան յաւուրն վերջի, 

Յանփոխանորդն առաւաւտի, 

Միում բնութեանն եռանձնէի, 

Երեքսրբեան փառսն երգեսցի, 

Մեծաց ձրիցն պարգեւողի: 

Այլ գրեցի, ՉՀԶ (1327) թվի. 

Հայկազեանս տումարի, 

Որ յաւէտ սա մեծ կոչի1: 
գ 

350ա Մարդ մահկանացու բնութեամբ անմահ գանձ ունի զսիրոյն պա-
տուիրան որ յԱստուած եւ առ մարդիկ...: 

 Արդ, ես՝ նուաստս յերաստս բանի եւ թարմատարս ի հոյլս բանահիւ-
սաց, ախտապաշար եւ յոքնամեղ անձնս՝ Մխիթար, պիտակ պատկեր եւ 
դրժաւղ կրաւնաւորութեան, որ թափուր եւ ունայն եմ ի հոգեկան եւ ի մարմ-
նական բարեաց եւ ի յարգասեաց։ Վասն որոյ խուն ինչ աշխատեալ ազա-
զուն եւ փցուն գրով տառատպեցի զՊատմութիւն հնոյ դատաւորացն եւ թա-
գաւորացն, որ ունի բազում հրաշս եւ սքանչելիս յինքեան ամբարեալ ի հրա-
շագործողէն Աստուծոյ եղեալ առ մարդիկ ի դարս եւ ի ժամանակս, զի թե-
րեւս պատահաւղք գրոցս ընթերցմամբ, կամ լսելով, կամ գաղափար առնե-
լով, բարեմիտ լինելով առ մեզ՝ ներումն եւ ջնջումն սխալանաց մերոց հայ-
ցեսցեն։ ...Տէր Աստուած, ձրի տուր զՔո արքայութիւնդ՝ Մխիթարայ, բարե-
խաւսութեամբ ամենայն սրբոց։ Նաեւ յիշման արժանի արարէք զծնողսն իմ՝ 
զՊաւղոս եւ զՏիրանց, եւ զհարազատսն իմ՝  զՄատթէոս եւ զՄարտիրոս 
զկրաւնաւորեալսն, եւ զքերսն նոցին հետեւ[ա]լ՝ զՄինայ եւ զՄարթայ, եւ 
զորդեակն իմ զԲարսեղ աբեղայ, եւ զամենայն երախտաւորսն իմ կրկին 
կենաց...։ 

                                                
1 Հիշատակարանների առաջին հրատարակության մեջ «ա» և «բ» միավորները 

բացակայում են (Լ. Խ., № 267, էջ 212), (Ա. Ղ.): 
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Արդ, գրեցաւ գիրքս այս ի գաւառն Եկեղեաց, ի վանսն որ կոչի Երկայնի, 

յորում է մեծ եւ հռչակաւոր վարդապետն Կիրակոս, արժանաւորն ամենայն 

գովեստի եւ յիշման, ի Մեծի թուաբերութեան Հայոց ՉՀԷ (1328)1։ 

Եւ ըստացաւ զայս սուրբ տառս իւրն2։ 

482 

ԳԻՐՔ ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ (263) 

Երեւան 6273, Ղ. Փիրղալէմեան, էջ 134-135  

(Կ. Պօլիս, Միջագիւղի թանգարան) 

Գրիչ՝ Սարգիս քահանայ 
Վայր՝ [Սիս] ՞ 

Գրեցաւ Գիրքս ձեռնադրութեան յամի ՉՀԷ (1328), ի թուականութեանս 

Հայոց, ի թագաւորութեան Լեւոնի Չո[ր]րորդի, որդւոյ արքային Հայոց Աւշ-

նի եւ ի պարոնութեանն Հայոց մեծի գունթին Սավրիոյ՝ պարոն Աւշնի, եւ ի 

հայրապետութեան տեառն Յակոբայ, քուերորդւոյ տեառն Գրիգորի Հայոց 

կաթուղիկոսի, ի լաւ եւ յընտիր օրինակէ, ի խնդրոյ պատուական եւ երջա-

նիկ արքեպիսկոպոսին տէր Ստեփաննոսի Խրիմի աշխարհին։ 

[Յիշեցէք յարաւթս] զԴաւիթ սրբասնեալ քահանայ, որ յանձն առ զմահ, 

եւ եղբայրական սէրն ի գլուխ հանեալ, եւ երկու հետ ի յաշխարհէն իւրմէ 

նաւակոծեալ եկն յաշխարհս Հայոց, ի քաղաքս, որ կոչի ի Սիս, վասն պա-

տուական արքեպիսկոպոսին տէր Ստեփաննոսի, եւ զմիւս եղբայրն 

տեառնս՝ զբարի պարոնն զՏուրայն, եւ զվերադիտողն Խրիմին, ընդ նմին եւ 

զիս՝ զանարժան գրագիրս զՍարգիս քահանայ։ 

 

 

                                                
1 167բ էջի հիշատակարանից պարզվում է, որ ձեռագրի սկզբի մասի 

ընդօրինակությունն ավարտված է եղել ՉՀԶ (1327) թվին (անդ, ծնթ. 1): Նույն 
թվականը կա նաև 232բ էջում` «Դ թագաւորութեան» վերջի հիշատակարանում 
(Ցուցակ, էջ 158), (Ա. Ղ.): 

2 Վերջին նախադասությունը այլ գիր է (Ցուցակ, էջ 160, ծնթ.), (Ա. Ղ.)։  



ՉՀԷ  ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐ   1328 

33 

483 

ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ ԳՐՈՑ ՓԻԼՈՆԻ ԵԲՐԱՅԵՑՒՈՅ (264) 

Երեւան 2057 

Գրիչ՝ Յակոբ Կրակցի 

Վայր՝ Գերմաղբիւր վանք 
ա 

309ա Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն եռանձնեայ եւ միաստուածու-

թեանն՝  Հաւր եւ Որ[դւոյ] եւ Հոգւոյն Սրբոյ. ամէն: 

 Ես՝ տկար ոգի եւ բազմամեղ անձն Յակոբ, կր[տ]սերս բանասիրաց եւ 

յետինս վարժապետաց, ի քարաքէն Կրակկայ կոչեցեալ, յորում զակորակ 

գոյնս քարանց ելանէ, զոր ոմանք հրահալելի արուեստիւ եւ փքով կայծա-

կունս արծարծեն եւ յառաջ բերեն զանազան գործս երկաթոյ, առ պէտս ազ-

գի - ազգի անաւթոց։ Հոգոյն ձեռնատուութեամբ եւ ըստ անձին իմոյ բաղ-

ձանաց ետու գրել զԷ (7) տառս իմաստասիրական, որ է շարագրեալ յեռա-

մեծ իմաստասիրէն Փիլոնի։ 

Եւ եղեւ զրաւ գրչութեան սորա ի վանքս, որ կոչի Գերմաղբիւր, որ է այժմ 

դասատուն կարգեալ ի թագաւորէն Հայոց Չորրորդ Լեւոնի եւ ի ||(309բ) 

թագադրին եւ պայլին Հայոց Աւշնի՝ տէր Կաւռիկաւսոյ1, ձեռամբ Առաքելի 

սրբասէր եւ կուսակրաւն քահանայի։ 

Արդ, ստացայ զսայ ի վայելումն անձին իմոյ եւ ի յիշատակ հոգոյ իմոյ եւ 

ծնաւղաց իմոց եւ ամենայն արեան մերձաւորաց։ Զոր աղաչեմ զամենե-

սեան, որք վայելէք յայսմ գրոցս ուսմամբ կամ աւրինակաւ, յիշեսջիք ի 

Քրիստոս զիս՝ զանարժան [սոսկ] անուամբ վարդապետս Յակոբ, եւ 

զծնաւղսն իմ, եւ զեղբարսն՝  [գ]նացեալքն առ Քրիստոս, եւ զամենայն 

արեան մերձաւորսն իմ, նաեւ զԱռաք[ել] գրիչ եւ զծնաւղսն իւր, որպէսզի 

հանգիստ եւ ողորմութիւն շնորհեսցէ յերանական կեանս եւ ի փառսն իւր, 

որում մեզ՝ յիշելոցս եւ ձեզ՝ յիշողացդ ողորմեսցի գթութեամբն Իւրով Քրիս-

տոս Աստուածն մեր, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։ 

Էր թիւն Յաբեթականս տումարի եւ Հայկազեանս սեռի ՉՀԷ (1328), ի թա-

գաւորութեանն Հայոց Չորրորդ Լեւոնի, որդոյ բարեպաշտ թագաւորին Աւշ-

նի, եւ ի պայլութեանն Հայցոց Աւշնի՝ տիրոջն Կաւռիկաւսոյ, եւ ի կաթողիկո-

սութեանն Հայոց տեառնն Յակոբայ, որ է քուէրորդի տէր Գրիգոր կաթողի-

կոսին, զոր աղաչեմ եւ զսոսա եւս յիշել ի Քրիստոս ողորմայիւ. ամէն։ 

                                                
1 «Հայոց Աւշնի՝ տէր Կաւռիկաւսոյ» բառերը ինչ-որ ժամանակ լավ չեն երևացել ու 

այլ ձեռքով վրայից անցել են. «Հայոց Օշնի ի տէր Կօռիհաւսոյ» ձևով (Ա. Ղ.)։  
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բ 

150ա Ո՜վ, ուսումնասէր եղբարք եւ սպասաւորք բանին, յիշեսջիք ի 

Քրիստոս զվերծանաւղն մեծ՝ զՅակովբ եւ զծնաւղսն իւր, որ ետ գրել զսա ի 

վայելումն անձին իւրոյ, եւ///քահանայ Կրակցի յիշեսջիք ի սուրբ աղաւթս 

ձեր. եւ Քրիստոս Աստուած, որ առատն է ի պարգեւս բարեաց, եւ զձեզ յի-

շեսցէ յԻւր արքայութիւնն, որում փառք յաւիտեանս. ամէն։ 

գ 

180բ Ո՜վ խոհեմագոյն վերծանաւղք, յորժամ յընթեռնուլն տեսանէք 

զերկս փութոյ իմոյ յուղղելն զսա ի կէտ, ի ստորակէտ, ի շեշտ, ի բութ եւ յայլ 

եւս առոգանութիւնս, աղաչեմ յիշել յողորմութիւնն Աստուծոյ՝ զՅակոբ Կրակ-

ցի սոսկ անուամբ վարդապետ, նաեւ զծնաւղսն եւ զեղբարս իմ զհանգու-

ցեալսն ի Քրիստոս, եւ զամենայն արեան մերձաւորսն իմ, որոց եւ ձեզ յիշո-

ղացդ եւ մեզ յիշելոցս ողորմեսցի Տէրն մեր եւ Աստուածն Յիսուս Քրիստոս, 

որ է աւրհնեալ, գովեալ եւ փառաւորեալ ընդ Հաւր եւ Սուրբ Հոգւոյն յաւի-

տեանս յաւիտենից. ամէն1: 

484 

ՇԱՐԱԿՆՈՑ (268) 

Երեւան 1576 

Գրիչ՝ Ստեփաննոս քահանայ 

Վայր՝ Դրազարկ 

ա 

368բ Արդ, գրեալ եղեւ ոսկէնկար Շարակնոցս ի թուին ՉՀ եւ Է (1328), ձե-

ռամբ Ստեփաննոս վանական քահանայի, ի Դրազարգ անապատն, որ ի Սիս։ 

Եւ յետ ՅԻ եւ Գ (323+1328=1651 թ.) ամին ստացող սմին՝ Պօղոս քահա-

նայ ոմն ի յԱրզրում քաղաքէ փո ///2 

                                                
1 Առաջին հրատարակության մեջ օգտագործվել է նաև «դ» միավորը.  

300բ Ի Հայոց մեր թուականիս 
Ութհարիւր եւ յիսնեկիս, 
Եւ ութերորդ յաւելորդիս (1409), 
ՅԵրուսաղէմայ եկաք ի Սիս 
Յողջոյն մեր Սուրբ Լուսաւորչիս, 
Եւ Հայոց մեր պատրիարգիս։  

 Հիշատակագրության հեղինակը չի թողել իր անունը, անհայտ է մնում նրա 
առընչությունը ձեռագրի հետ (Լ. Խ., № 264, էջ 210, «դ»): Տեղափոխում ենք 
տողատակ, քանի որ այն ուշ ժամանակի է (Ա. Ղ.)։  

2 Ձեռագրից թղթեր են ընկել, պահպանվել է միայն այսքանը (Լ. Խ., № 268, էջ 212 
ծնթ. 2)։ Առաջին հրատարակության Մովսես գրչի հիշատակարանները («բ» և 
«գ») հետագայի են` 1651 թ. ուստի հանում ենք (Ա. Մ.)։  
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բ 

Յիշատակարան յետագայի 
Ծաղկող, կազմող՝ Յովանէս աբեղայ 

54ա Զստացաւղ գրոցս՝ զքաջ րաբունին զԿարապետ վարդապետն, որ 

կրկին զարդարել ետ զՇարականոցս ոսկով եւ ծաղկով՝ յիշատակ իւր եւ 

ծնողաց իւրոց։ Ընդ նմին եւ զվերջին ծաղկողս եւ զկազմողս՝ զՅովանէս 

աբեղայս յիշեցէք ի Քրիստոս, եւ դուք յիշեալ լիջիք ի Քրիստոսէ Աստուծոյ 

մերոյ. ամէն1։ 

485 

ՎԱՐՔ ՍՐԲՈՑ 

Երուսաղէմ 97, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Ա, էջ 307 

Գրիչ՝ Յովհաննէս 

Վայր՝ Սկեւռայ անապատ 

ա 

159ա Աղաչեմք զբնակիչս սուրբ ուխտիդ, զՍուրբ Հրեշտակապետացն, որ 

յԵրուսաղէմ, որ վասն Քրիստոսի պանդխտիք սիրով եւ վայելէք ի սեղանս 

աստուածունակ, որ սրբոցն յիշատակն է խորտիկ եւ Քրիստոսի արեամբն 

նոցին արիւնքն խառնեալ գինի, եւ որք զմայլիք ի սմանէ եւ զԱստուած 

փառաբանէք մեղաւոր գրողիս Յոհանիսի եւ ծնողացն իմ յԱստուծոյ 

թողութիւն խնդրեցէք ձեր միջնորդական աղաւթիւքդ, եւ Աստուած մեզ 

վասն ձեր ողորմի եւ զձերն թողցէ զսխալանս. ամէն: 

բ 

388բ Բժըշկեա՛ Քրիստոս զվէրս հոգւոյ եւ մարմնոյ՝ զմեղաւոր գրողիս 

Յոհանիսի, եւ զհաւրն իմ՝  Սարգսի, եւ մաւրն՝ Մինայի, նաեւ զմիաբանաց 

Սուրբ Հրեշտակապետացն, որ է յԵրուսաղէմ, զառաջնոցն եւ որ այժմ են, 

մինչեւ ի գալուստ Քո սուրբ եւ որ ասեն մեզ Տէր ողորմի եւ ամէն: 

                                                
1 Մեզ թվում է, որ 1328 թվի հիշատակությունը վերաբերում է նախագաղափար 

օրինակին, որն արտագրված է եղել Դրազարկում Ստեփաննոսի կողմից, իսկ 
սույն ձեռագիրը ընդօրինակված է 1651 թվին Մովսես գրչի կողմից, հավանա-
բար Արզրումում։ Հնագրական տվյալները նույնպես խոսում են հօգուտ այս են-
թադրության (Լ. Խ., անդ, ծնթ. 3)։ Ծաղկողի հիշատակարանը առաջին հրատա-
րակության մեջ չկա։ Ըստ երևութին Շարակնոցի նկարազարդումը մինչև 349բ 
թերթը կատարվել է Ստեփանոսի ընդօրինակումից ոչ այնքան ուշ` Հովաննես 
ծաղկողի ձեռքով, նորից Կիլիկիայում։ ԺԷ դարի ընդօրինակություն և նկարա-
զարդում ունեն միայն ձեռագրի Մովսես գրչի ավելացրած 349բ-368բ թերթերի 
նյութերը (Ա. Մ.)։  
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գ 

311բ Ո՜վ սուրբ ընթերցաւղք, զմեղաւորս Յոհանէս ծրագրաւղ սորա 

յիշեցէք ի մեղաց թողութիւն, նաեւ զծնաւղսն իմ եւ մի՛ մեղադրէք, 

խարխախեալ եւ ծեր կուրիս, զի յաւժար միայն եմ: 

դ 

707ա Զողորմելի գերիս յիշեցէք եւ մեղացն իմ, եւ ծնողացն, զիս ներումն 

յԱստուծոյ խնդրեցէք, եւ Տէր զձեզ: Յիշեցէք եւ զՎասիլ միակեց, որ այս 

աւուր ննջեաց ի Քրիստոս, եւ Տէր ողորմի ասացէք: 

ե 

796բ Փառք Սուրբ Երրորդութեանն. ամէն: 

Ո՜վ քահանայք Աստուծոյ եւ ինձ մեծ ակնկալութիւն: Ես՝ մեղաւոր եւ չար 

ծառայս բարի Արարչին, խարխալեալս յաչաց եւ ի մտաց, շարահիւսեցի 

զգիրս եւ ընծայ նըւիրեմ Սուրբ Հրեշտակապետացն, որ յԵրուսաղէմ: Աղա-

չեմ զժա[ռա]նգաւղսդ անեզր մեղացն իմ թողութիւն յԱստուծոյ խնդրեցէք, 

եւ ծնողացն իմ, եւ որք աշխատեցան ի սա։ Աստուած, որ գիտէ զամենայն 

ձեր միջնորդելովն եւ անարժանիս ողորմի, զի վասն այսր վաստակեցի ի 

սա: Եւ թէ սխալ կենայ մի՛ բասրէք, այլ ողորմեցէք, զի չէ՛ ի կամաց: Բայց 

աղաչեմ քահանայ, որ այս աւուրս պատարագէ զՔրիստոս, ընդ արժանա-

ւորսն եւ զանարժանս յիշէ, մի՛ զրկէք զիս ի մեծ ողորմութենէդ, զի եւ 

անարժանիցն կայ մասն որք բաշխենն, եւ՛ սիրով եւ՛ հաւատով խնդրեմ, մի՛ 

յամաւթ եղեց եղկելիս ի յուսոյս, եւ որ մեզ ողորմի եւ ինքն հանդիպի բարի 

մասին: Եւ բնակիչք սուրբ տեղոյդ առաջինք եւ այժմուս եւ որ այլ գան շնոր-

հիւ Քրիստոսի մխիթարին, եւ որ սրտիւ լիով ասէն. Տէր ողորմի եւ Ամէն:  

ՉՀԷ (1328) ի Սկեւռայ անապատս: 

486 

ՄԱՆՐՈՒՍՄՈՒՆՔ 

Երուսաղէմ 2438, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Ը, էջ 84 

Գրիչ՝ Կարապետ 

Վայր՝ Ակներ 
ա 

236ա Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն յաւիտեանս. ամէն: 

Յամի եւթնհարիւրերորդի եւթանասներորդի եւթներորդի թուականու-

թեանս Հայոց տումարի գրեցաւ գիրքս այս, որ կոչի Մանրուսումն, ի հռչա-

կաւոր ուխտս Ակներ կոչեցեալ, ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնիս, եւ 

այլ բազմահաւաք սրբոց, ի հայրապետութեան տեառն Յակոբայ, եւ ի թա-
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գաւորութեանս Հայոց Լեւոնի, ի վայելումն կուսակրաւն քահանային  Մխի-

թարայ, ձեռամբ մեղսաներկ եւ եռաթշուառ անձին  Կարապետի: 

Արդ, որք պատահիք սմա ուսմամբ կամ գաղափար առնելով, յիշեսջիք 

զստացաւղ սորա՝ զՄխի[թար] եւ զհանգուցեալ եղբայրն իւր՝ զԹորոս կրաւ-

նաւոր եւ զծնաւղս իւրեանց: Ընդ նմին զգծաւղ սորա եւ զծնաւղս մեր յիշես-

ջիք Տէր ողորմիայիւ, եւ Տէրն զձեզ յիշեսցէ. ամէն: 

Գրեցաւ գիրքս այս յաւրինակէ Գրիգորի, որ մականուն Չուրուկ կոչի: 

Խազտետրս է Մխիթարին, գրեալ ձեռամբ Կարապետին1: 

Ո՜վ եղբայր սուտ մի ասեր, պատճառ մի՛ դներ, զգըլուխդ մի՛ քերել, յետ 

կաց եւ ստամոքացդ տուր: 

Գրեցաւ տետրս թվին ՉՀԷ (1328): 

բ 

Ծաղկող՝ Սարգիս քահանայ 

2բ ԶՍարգիս անարժան քահանայ եւ զծնողն իմ աղաչեմ յիշել ի Տէր, որ 

ոսկով եւ ծաղկով զարդարեցի զսա, եւ որ յիշէ՝ յիշեալ լիցի. ամէն: 

487 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ  

Վրաց. Պետ. արխիվ, ձեռ. 584, Մելիքսեթ Բեկ, Ցուցակ, 29,  էջ 400-4012 

Գրիչ՝ Մկրտիչ քահանայ 
Վայր՝ ի թաղս Դուդուշի 

ա 

312աբ ... Գրեցաւ տառս աստուածա[յին այս Աւե]տարանս ձեռամբ սու-

տանուն քահանայի՝ Մկրտչի, ի թաղս Դուդուշի, ընդ հովանեօ Սուրբ Գորգու 

եւ Սուրբ Սարգսի, ի հայրապետութեան տեառն Յակովբա, եւ ի թագօորու-

թեանն Լեւոնի։ 
Արդ, աղաչեմ զձեզ, դասք քահանայից, ոյք հանդիպիք այսմ աստուածա-

խաւս կտակիս աւրինակելով, կամ տեսանելով, կամ գաղափար դնելով, յի-

                                                
1 Նախադասությունը ծածագիր է, (Ցուցակ, էջ 84), (Ա. Ղ.)։  
2 Առաջին  հրատարակությունում օգտագործվել է Վրաց. Պետ. արխիվ, ֆոնդ 

233, ձեռ. 584, (Լ. Խ., № 265, էջ 210), Լ. Խաչիկյանի հրատարակությունը համա-
ռոտ է,  սակայն առանց միջամտության, ուստի փոխարինելով ավելի ընդարձակ 
ընդօրինակությամբ, հնարավորինս հնից պահպանել ենք հիշատակարանի 
անաղարտ ուղղագրությունը (Ա. Ղ.): 
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շեսջիք ի սուրբ աղաւթս ձեր զգրօղ սորա եւ ծընաւղսն իմ՝  զմայր,  որ ի յաշ-

խատելս առ Աստուած փոխեցօ, եւ զամենայն ազգատոհմ, եւ դուք յիշեալ 

լիջիք բարի աւրհնելոյն յօետ եւ յանվախճան յօիտեանս. ամէն։ 

Իղձ բաղձանաց մարդկային բնութեան ի տեսակս զանազանս անջատեալ  

լինի յիմանալիս եւ ի զգալիս, յաստուածայինս եւ ի մարդկայինս եւ այսորիկ 

դարձեալ զանազանք եւ պէսպէսք շահաւորք եւ սնաջանք երկարաձգեալք 

եւ համառօտեալք, վասն զի ըստ խորհրդականին... 

... Սրբազան եւ պատուելի րաբունիս՝ Յովհաննէս... եռափափագ սիրով 

աստուածային շարժեալ ի բարեգործութեան /// [ստացաւ] զաստուածա-

պարգեւ գանձս...1։ 

...Այնպէս եւ սա, կամելով բարի յիշատակ ինքեանց թողուլ յերկրի եւ 

ծնողաց իւրեանց եւ համօրեն ազգա[յ]նոց կենդանեաց եւ հանգուցելոց, 

զմեծագոյն եւ զհասարակաց ցանկալին ընտրեցին ստանալ, զաստուածա-

պարգեւ գանձս զլուսաւ[ո]ր եւ զբարձրագոյն բանս աւետաւորութեան Փրկ-

չին մերոյ Յիսուսի եւ ընծա յիշատակի մշտնջենաւոր պարգեւել սրբոյ եկե-

ղեցոյ եւ մանկանց նորա, զի ընթերցին եւ օգտին մեղաց թողութիւն  հայցեն 

Աստուծոյ Յովաննիսի՝ բանի սպասաւորի եւ ծնողաց իւր: || 

313ա Նաեւ զեղկելի ոգիս, զյետնեալս՝ զՄկրտիչ գրագիրս, որ բազում 

աշխատանօք եւ ջանիւք գրեցի զսա ի ստոյգ եւ յընտիր աւրինակէ, որ ի Կիւ-

լիկեա յերկիրն Արքայեղբայր անուն կոչեցեալ Յօվհանէս եպիսկոպոս, որ 

իւր ձեռօքն էր գրեալ լաւ եւ ընտիր աւրինակ, նայ եւս յայն որ գրեցի զսայ, 

եւ որ յիշէքդ ի բարի, նոյն եւ դուք յիշեալ լիջիք ի բարի յօրհնելոյն, այժմ եւ 

յօտեանս յօիտենից. ամէն2։ 

Եւ որ մեզ եւ զմեր ծնաւղսն սրտիւ լի միոյ Տէր ողորմայիւ յիշէ, նոյն ինքն 

յիշեալ [լիցի]: 

Ի թվիս ՉՀԷ (1328), ի կատարելն մարտի ԺԵ (15)։ 

բ 

240ա Փրկութիւն, թողութիւն, հանգիստ, ողորմութին խնդրեցէք ի 

Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ Մկրտիչ գրողի եւ ծնողաց մերոց, նաեւ զմեզ ի 

բարին Քրիստոս, յիշողքդ տացէ Տէր Յիսուս զբարին. ամէն: 

                                                
1 /// գծից հետո վերականգնումը Լ. Խաչիկյանի (Լ., Խ., № 264, էջ 210), (Ա. Ղ.)։ 
2 Հիշատակարանի սկիզբը և միջին մասը թերի են, բոլոր ընդգծված «օ»-երը 

պետք է լինեն «աւ», ինչպես հիշատակարանի սկզբից  ուղղել է Լ. Մելիքսեթ-Բե-
կը ծանոթագրելով. «Այստեղ և ստորև՝ «աւ», գրված է «օ» (Ցուցակ, էջ 400), 
(Ա. Ղ.): 
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ԱՒԵՏԱՐԱՆ 

Երուսաղէմ 1953, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Զ, էջ 521 

Գրիչ՝ Մարտիրոս քահանայ 

Վայր՝ [Կիլիկիա]՞ 

ա 

246բ Ո՜վ եղբայր Ստեփ[անոս] յիշէ զգրողս յորժամ ընթեռնուս, ապա թէ 

սղալ կենայ դու սուրբ Աւետարանաւս /// զԳրիգոր ու զՎասիլն, որ զիս 

վիրավորեցին, որ միտք ժղոր կայր: 

բ 

535ա Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն, յաւիտեանս. ամէն: 

Ի թուականութեանս Հայոց ՉՀԷ (1328), ի թագաւորութեանն Լեւոնի փոքր 

որդոյ Աւշնի, ի հայրապետութեանն տեառն Յակոբայ գրեցաւ սուրբ Աւետա-

րանս եւ կազմեցաւ ձեռամբ մեղապարտ եւ սուտանուն քահանայի՝ Մարտի-

րոսի, ի խնդրոյ սրբասնեալ եւ պատուական քահանայի Ստեփանոսի: 

Արդ, ստացաւ զսա ի յարդար ինչից իւրոց, ի վայելումն անձին իւրոյ եւ 

իւրոցն եւ ի յիշատակ իւր եւ իւրոցն ամենայնի, զոր տացէ Աստուած ամ-

բողջ հոգով եւ մարմնով վայելել զսա նոցա. ամէն: 

Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, ոյք կարդայք եւ աւրինակէք, զի խիստ բա-

զում ջանիւ ի յղորդ աւրինակէ գրեցի զսա, զոր պարգեւեց տէր Սարգիս 

Անաւարզու եպիսկոպոսն, յիշեցէք զնոյն վերգրեալ անուն զստացաւղ սորա՝ 

զՍտեփանոս քահանայ եւ զիւր ծնողս եւ զորդիս, եւ զամենայն ազգայինս 

նորա եւ մեղաց թողութիւն խնդրեցէք ի Քրիստոսէ, եւ Աստուած զձեր թողցէ: 

Ընդ նմին աղաչեմ յիշել ի Տէր զգրող սորա՝ զՄարտիրոս սուտանուն քա-

հանայ եւ զծնողս իմ՝  զՅովանէս միայնակեաց, որ ի ծերութեան իւրում 

կրաւնաւորեցաւ եւ բազում ջանիւ աշխատեցաւ եւ թղխթիս կոկելն եւ ի 

սպասու կայր մեր, եւ զեղբայրն իմ զհանգուցեալն ի Քրիստոս եւ զմայրն իմ 

եւ զուսուցիչն իմ եւ զհայրն որ է ա /// զՍտեփանոս քահանայ եւ զքեռին իմ՝  

զԼեւոն եւ զամենայն ազգայինս իմ յիշեցէք ի Քրիստոս, ո՜վ սուրբ ընթեր-

ցողք եւ լսողք եւ մեղաց թողութիւն խնդրեցէք ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մե-

րոյ, որ է աւրհնեալ յաւ[իտեանս]: Եւ Քրիստոս, որ առատն, ձեզ յիշողացդ 

եւ մեզ յիշելոց ողորմեսցի եւ թողցէ զմեղս ձեր եւ զմերս. ամէն: 
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ՄԱՆՐՈՒՍՄՈՒՆՔ (269) 

Բրիտանական թանգարան 41 (Or. 2337),  

Ֆ. Կոնիբեր, Ցուցակ, էջ 87 

Գրիչ՝ Յով[հաննէս] 

Վայր՝ [Կեսարիա] ՞ 

ա 

181ա Փառք...։  

Ի թուականիս Հայոց ՉՀԷ (1328)1, գրեցաւ Եղանակաւոր գիրս ձեռամբ՝ 

Յով[հաննէս]ի անիմաստ գրչի, ի խնդրոյ քեռորդոյն իմոյ՝ սուրբ եւ կուսակ-

րօն բեմբական քահանային Ներսիսի, ի վայելումն անձին իւրոյ եւ ի յիշա-

տակ ծնողաց մերոց...։ Յիշեսջիք զսրբասնունդ քահանայն՝ Ներսէս եւ 

զծնողս իւր, զհայրն իւր՝ զՎահրամ քահանայ, եւ զմայրն՝ զՌիթա, եւ զեղբարս 

իւր՝ զԳրիգոր քահանայ եւ զՍտեփանոս, որք փոխեցան ի Քրիստոս, այլեւ 

զծերունի հաւ[ր]ն իւր՝ զՆերսէս քահանայ եւ զհաւրեղբայրն իւր՝ զՍտեփա-

նոս կուսակրօն քահանայն, որք յառաջ գնացին յաստեացս, նաեւ զիս՝ 

զՅով[հաննէս] անպիտան գրիչ, եւ զծնողս իմ, զհայրն իմ՝ զՍտեփ[անոս] քա-

հանայ եւ զմայրն՝ զՄեծտիկին եւ զեղբարսն իմ՝ զԹորոս քահանայ, եւ զԿոս-

տանտին, եւ զՊողոս, որք արեամբ նահատակեցան։ Յիշեսջիք եւ զծերունի 

հայրն իմ՝ զՆերսէս անապատական քահանայ, զի նա ուսոյց զիս...2։ 
բ 

Յիշատակարան յետագայի 

Գրիչ՝ Մինաս 
182ա Եւ ես աղաչեմ այս հանդիսի 

Յիշման արէք զիս արժանի՝ 
Մինաս գրիչ անցաւորի, 
Որ գրեցի ի Կէսարիի, 
Հասեալ աւարտ Աղուհացի, 
Մարտի ամսոյ քսան եւ վեցի։ 

                                                
1 Ցուցակում հիշատակարանի տպագրության հայերեն տեքստում ընդօրինակու-

թյան թվականը «Հայոց ՉԿԷ» է, դրա անգլերեն տարբերակում Հայոց թվականի 
թվային սխալ հաշվարկն է՝ «777 +551=1327», պետք է լինի 1328 (Ցուցակ, էջ 
87), (Ա. Ղ.)։  

2 Ձեռագրում Ներսես ուսուցչի մասին վկայություններ կան 170բ, «բեմբական 
Ներսէս» ձևով ` 85բ (Ցուցակ, անդ), (Ա. Ղ.)։  



ՉՀԷ  ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐ   1328 

41 

490 

ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ՎԱՐՈՒՑ ԵՒ ՃԳՆՈՒԹԵԱՆՑ 

ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ՈՍԿԵԲԵՐԱՆԻ (266) 

Երեւան 1733 

Գրիչ՝ Ստեփան[ոս] 
Վայր՝ Ստեփանոս Ուլնցու վանք 

235ա Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն՝  Հաւր եւ Որդոյ եւ Հոգոյն 

Սրբոյ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: Որ ետ զաւրութիւն 

անարժանի եւ մեղաւք լցեալ անձին իմոյ հասանել ի զրաւ սորա։ 

Արդ, գրեցաւ Պատմութիւն վարուց երիցս երանեալ քահանայապետին, 

տիեզերաց վարդապետին, եւ եկեղեցեաց Քրիստոսի լուսաւորչին Յովհան-

նու Ոսկեբերանին ի սուրբ եւ ի մեծափառ եւ ի հռչակաււոր ուխտս Սուրբ 

Ստեփանոսի Ուլնցոյն [եւ] երիս||(235բ)ուն եւ չորս ընկերացն իւրոց: Ձե-

ռամբ մեղաւորի եւ անարժանի Ստեփան[ոսի], ի թուին Հայոց ՉՀԷ (1328), ի 

թագաւորութեանն բարեպաշտին Լեւոնի եւ ի հայրապետութեան տեառն 

Յակոբա, ի ժամանակի առաջնորդութեան եւ վերատեսջութեան սուրբ եւ 

քաջամարտիկ վկայիցս՝ հաւր Թորոսի՝ ուսուցչի իմոյ, եւ հեզահոգի փակա-

կալի՝ Կոստանտնի, եւ այլ միաշու[ն]չ եղբարցս՝ Կարապետի, Թորոսի, երկու 

Յովհաննիսի եւ Ստեփանոսի՝ հասակակցի իմոյ եւ միւս Ստեփանոսի եւ 

Վարդանա։ Յիշեցէք զվերոյգրեալ անուանս ի սրտահառաչ պաղատանս 

ձեր, եւ մեղաց թողութիւն խնդրեցէք սոցա ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերո։ Յի-

շեցէք զԲարսեղ տնտես մեր, եւ զԹորոս կրաւնաւոր, զՍտեփանոս դ[պիր]ն, 

զԿոստանտին դպիրն /// 
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ԺԱՄԱԳԻՐՔ, ԽՈՐՀՐԴԱՏԵՏՐ 

Երուսաղէմ 2415, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Ը, էջ 55 

Գրիչ՝ Վարդան 
Վայր՝ Թռմուռ գիւղ 

323 Փառք Սուրբ Երրորդութեանն, յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։ 

Գրեցաւ Աղաւթամատոյցս ձեռամբ մեղապարտ եւ սուտանուն [գրչի] 

Վարդանայ ի գեաւ[ղս որ կո]չի Թռմուռ, ընդ [հովանեա]ւ Սուրբ Աստուա-

ծածնի, ի թուականիս Հայոց ՉՀԷ (1328), ի հայրապետութեան տեառն Յա-

կոբա, ի թագաւորութեանն Հայոց Լեւոնի: 
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Արդ, յերեսս անկեալ աղաչեմ զամենեսեան, որք կարդայք կամ աւրինա-

կէք, յիշման արժանի արարէք եւ մեղաց թողութիւն խնդրեցէք մեզ եւ ծնո-

ղացն մերոց, եւ Քրիստոս զձերն թողու. ամէն, ամէն, ամէն: 

492 

ՅԻՍՈՒՍ ՈՐԴԻ ՆԵՐՍԻՍԻ ՇՆՈՐՀԱԼՒՈՅ (270) 

Երեւան 5972 

Գրիչ՝ Սիմէոն 

274ա Ի յեւթհարուր Հայոց թվի, 

Եւթանասուն եւ եւթնեկի, (1328) 

Ի քսան եւ վեց ամսո Հոռի 

Եւ ի քսան եւ ինն յունվարի, 

Վճարեցաւ երգ սըրբալի, 

Զոր ասացեալ տէր Ներսէսի 

Կըլայեցո եւ Տարսոնի, 

Ի յիշատակ Ամիր Սարգսի 

Եւ ծընաւղաց իւրոց բարի, 

Որ եւ աղաչեմք զՏէրն ամեն[ի] 

Պահել առողջ յայսմ աշխարհի 

Զինքն, իւրոյաւքն հաւաստի, 

Յերկար կենաւք լինել յերկրի, 

Եւ յելանելն իւրում յաստի 

Ընդ || (274բ)իշխանացըն պըսակ[ի], 

[Ընդ] Աբրահամու եւ ընդ Դաւթի 

[Եւ] այլ սըրբոց հարցըն նախնի, 

Զի ետ գրել ըղձմամբ սրտի, 

Զսա որ Յիսուս Որդի ասի, 

Զի յորժամ գա Տէրն ամենի, 

Նստի յԱթոռ դատաստանի, 

Յայնժամ տացէ սմա տեղի 

Յեդեմ դրախտըն հայրենի։ 

Եւ ես մեռեալ մեղաւք ի լի, 

Որ անըզգայ եմ ի բարի, 

Շատ մի բաներ կայր ի մտի, 

Որ շարէի յայս նափորտի, 

Բայց ոք չըկար յայսմ վայրի 
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Որ միտ դնի [ի]մում բանի, 

Եւ ես աւտար այս գաւառի, 

Եւ դըրան սրբո Կարապետի, 

Դարձեալ ըղ ///1  

բ 

150ա Այլեւ ծը[ն]աւղաց իմոց յետին, 

Ախ[մ]ար գրչի՝ Սիմէոնին, 

Եւ ///Սարգսի ընդրեալ զար[մին] 

Եւ իւրոյիցն ամենայնին։ 

Ողորմեսցի Տէրն ամենից 

[Յա]ւուր ահեղ դատաստանին2։ 

493 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ (271) 

Երեւան 6273, Ղ. Փիրղալէմեան, էջ 134 

 (Ի Ճռաշէն գիւղն Վանայ) 

Գրիչ՝ Սոսթանէս քահանայ 

Փառք ամենասուրբ Երրորդութեան...։  

Շնորհօքն [Տեառն] սկսայ եւ ողորմութեամբ [նորին] կատարեցի զլու-

սատու եւ զպատուական մարգարիտս զայս յաղքատ եւ ի դառնաբեր ժամա-

նակիս։ Բազում ջանիւ եւ խանդակաթ սիրով գծագրեցի ես՝ Սոսթանէս յան-

ցաւոր եւ անարժան ի քահանայս...։ 

 Կատարեցաւ սուրբ Աւետարանս ի թուականութեանս Հայոց ՉՀԷ (1328), ի 

սեպտեմբերի Ժէ (17), ի կաթուղիկոսութեան տեառն Յակոբայ, ի թագաւո-

րութեան [Լեւոնի] /// 

                                                
1 Շարունակությունը թափված է (Ա. Ղ.)։ 
2 Առաջին հրատարակության մեջ «բ» հիշատակարանը բացակայում է (Լ. Խ., № 

270, էջ 213-214), (Ա. Ղ.)։  
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ԱՒԵՏԱՐԱՆ 

Երեւան 7534 

(տե՛ս նաեւ 1323 թ.) 

Յիշատակարան յետագայի 

Ստացող՝ Առաքել կրաւնաւոր 

Գրիչ՝ Կիրակոս աբեղայ 

290բ Ընդ նմին եւ վերջին ստացողի սորա՝ Առաքել կրաւնաւորի, որ 

յասդմանէ Սուրբ Հոգոյն պատահեաց այսմ պատուական մարգարտիս եւ 

անգին գանձուս, որ բերեալ եղեւ յայլազգեաց ի գաւառս Չոր մայրո, ի յա-

նապատս Ծվանից, ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնիս, յառաջնորդու-

թեան տեառն Սիմէոնի սուրբ եւ ամենամաքուր ի պարս ամենայն հայրապե-

տաց եւ ի գումարս ամենայն կուսակրաւնից, ընտրեալ գերիվերո իբրեւ 

զարեկակն ի մէջ ||(291ա) աստեղաց, որ ի դառն ժամանակս լուսաւորիչ 

յայտնեցաւ մայրաքաղաքիս Կարնո եւ շուրջակա ամենայն գաւառացս, յաշ-

խարհակալութեան Պուսաիդ ղանին եւ ի պակասելն արբանեկին սատանա-

յի՝ Տամուրտաշին եւ իւր ազգնայնոցն։ 

Արդ, աղաչեմ զամենայն երամս լուսոյ՝ զքահանայից եւ զճգնաւորաց եւ 

զամենայն դասս սրբոցդ, որք աւգտիք յայսմ աստուածային գանձուցս կար-

դալով եւ կամ աւրինակելով, յիշման արժանի առնէք զվերջին ստացաւղ սո-

րա՝ զԱռաքել կուսակրաւն եւ բազմաջան ճգնաւոր[ի], որ փափագմամբ եւ 

բազում աշխատանաւք ստացաւ զսա ի հալալ արդեանց իւրիոց, ի յիշատակ 

իւր եւ ամենայն արեան մերձաւորաց իւրոց, ընդ նմին եւ հոգեւոր եղբարց 

իւրոց՝ Անտոն ճգնաւորի, Մովսիսի, Ա[ստուա]ծատրոյ, Կիրակոսին, որ կու-

սութեամբ էին զարդարեալ զանձինս իւրեանց, եւ ամենայն ճգնաւորաց, 

որք դեգերեալ կային միաբանութեամբ ընդ թեւօք Սուրբ Աստուածածնիս, 

եւ Աստուած յիշողացդ եւ յիշելոցս առհասարակ ողորմեսցի. ամէն։ 

 Գրեցաւ վերջինս այս գիր ի թվ[ին] ՉՀԷ (1328), ընդ նմին եւ գծողիս՝ 

Կիրակոս սուտանուն աբեղայիս խնդրել [զ]թողութիւն մեղաց աղաչեմ. 

[ամէն]։ 
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ԿԱՆՈՆԳԻՐՔ 

Վենետիկ 368 (999), Ցուցակ Վենետիկի, հ. Զ, էջ 357-358 

Գրիչ՝ Ստեփանոս 

ա 

223ա Մեղաւոր ծառայիս՝ Ստեփանոսի, 

Փցուն եւ թարմատար գրչի այսմ գրի, 

Զառանցելոյ մեղաւք ի լի, 

Ողորմեսցի Տէրն ամէնի։ 

Գրեցաւ ի թու[ին] ՉՀԷ (1328)։ 

բ 

63ա Զեղկելի Ստեփանոս՝ զգծող սորին եւ զստացաւղ աղաչեմ յիշել ի 

Տէր ծնաւղաւք մերովք եւ ամենայն զարմիւք. եւ որք յիշէքդ, յիշեալ լիջիք ի 

Քրիստոս Յիսուս1: 

496 

ՃԱՇՈՑ 

Վենետիկ 285 (598), Ցուցակ Վենետիկի, հ.Դ, էջ 605-606 

(ԺԱ-ԺԲ դդ.) 

Յիշատակարան յետագայի 

Գրիչ՝ Յովանէս էրէց 

Նուիրող՝ Տատուր 

148բ Փառք  Հօրն անծնին, 

Անեղ, աներփ իսկականին, 

Եւ Միածնի Նորա Բանի 

Անճառ ծննդեանն հայրենին, 

Եւ Սուրբ Հոգւոյն միշտ փառակցին, 

Ամենառատ պարգեւատուին, 

Գերակատար երից անձին, 

Կատարողի արարածին, 

                                                
1 Նման հիշատակարան կա նաև ձեռագրի 55ա էջում (Ցուցակ, էջ 357), (Ա. Ղ.)։  
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Յանցեալն այժմոյս յապագաին, 

Եւ յանսպառ յաւիտենին. 

Ամէն: 

 

Շնորհիւ եւ ողորմութեամբ Նորին ես՝ Տատուր Յովանիսի որդիս եւ 

կողակիցս իմ՝  Գոմաճխաթունս, Գրերուն դուստրս, ի հալալ արդեանց 

մերոց գնեցաք զսուրբ եւ զտիեզերալոյս ընթերցուածս յիշատակ մեզ եւ 

ծնողաց մերոց եւ տվաք զսա ոխֆզ ի սուրբ տիկինն, յիշատակ Տատուրի եւ 

հօրն իմո Յովանիսին եւ Գոմաճխաթունիս, եւ է իմո Գրերոյն, եւ մօրն իմոյ 

Մամախաթունին եւ Տատուրին, մօրն՝ Խելօքին եւ այլ ամենայն ննջեցելոց 

մերոց: Եդաք զսա յիշատակ ի սուրբ տիկինն, որ ով որ ի յայն եկեղեցին 

կենա զայս գիրքս կարդա, եւ մեր մեղացն թողութիւն խնդրէ յԱստուծոյ: Եւ 

յաստից ի Ռ (1000) տարի ո՛չ մեք եւ ո՛չ մեր ազգականքն, ո՛չ աղբար եւ ո՛չ 

քոյր դաւի չունի ի հետագայս գրոցս: Եղեւ գիրս ի թուիս Հայոց ՉՀԷ (1328), 

եւ այս գիրս հաստատէ։ Էս՝ տէր Ուսամ երէցս՝ Ներսիսի որդիս վկա: 

Ես՝ Բերդ աւագ իսկին՞ զայս գիրքս ծախեցի Սեմեւոն երիցուն ի Կ (60) 

սպ[իտակ], այլ ոչ ով դաւիչ ենէ : 

Ես՝ Յովանէս ջուլհակս վկայ եմ: Ես՝ տէր Աւագ էրէցս վկայ եմ: Ես 

Յովանէս էրէցս վկայ եմ որ զգիրս գրեցի: 
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ԱՒԵՏԱՐԱՆ (272) 

Վասպուրական 91, Ե. Լալայեան, Ցուցակ, սիւն. 179-180 

(Վան, Հայկավանից եկեղեցի) 

Գրիչ եւ ծաղկող՝ Թորոս [Տարոնացի]՞ 
Վայր՝ [Գլաձոր] ՞1 

Փառք...:  

Ուստի եւ տեսեալ զսորայս անճառ փրկագործութեան խորհուրդ՝ ոմն 

անուն Պարոնշահ, որդի Մարտիրոսի, ստացաւ զսուրբ Աւետարանս, յիշա-

տակ իւր եւ կենակցին իւրոյ՝ Փոփըխկանն, փոխեցելոյն՝  ի Քրիստոս, եւ բա-

րի ծնաւղաց իւրոց՝ Մարտիրոսի եւ Փոքրտիկնայ, եւ ի վայելումն որդւոյ իւ-

րում՝  Թաթուլի եւ այլ եղբարցն, որ եռափափագ սրտիւ ցանկացեալ այսմ 

հրաշագործ բանից Փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի, ստանայ զսա յարդար գոյից 

իւրոց, յիշատակ իւր եւ ծնաւղաց իւրոց եւ որդոցն՝  Թաթուլին եւ Աւետվո-

րին, եւ Նաթանիէին, եւ Երանոսին, եւ պարոն Վարդին, եւ բարի կենակցին 

իւրոյ՝ Իկդելին: Զգրեալսն կատարելով, թէ. Երանի որ ունիցի զաւակ ի 

Սիոն, զսուրբ աստուածաբան գիրս ստացեալ, յիշատակ իւր եւ ծնաւղաց իւ-

րոց եւ աստուածասէր եղբարցն՝ Պարոնշահին, Թագաւորին եւ Տնկանն եւ 

հաւրեղբարց իւրոց՝ Յակոբայ եւ Շնոֆորին, եւ փոխեցելոցն ի Քրիստոս՝ 

Վահրամայ եւ Թումին եւ ամենայն արեան մերձաւորացն. եւ Սարգիս քահա-

նայի, որ կամակից եղեւ Պարոնշահին, որ ստացաւ զսուրբ Աւետարանս։ 
Բայց յորժամ գրեցաւ սուրբ Աւետարանս էր թիւ ժամանակի գրութեան 

սորա յելիցն Նախաստեղծիցն մարդոցն ի դրախտէն՝  ԶՌ. եւ ԵՃՂ. եւ ինն ամ 

(6599), ըստ եւթանասնիցն, որում մեք վարիմք. եւ է ի մարդեղութենէ Բա-

                                                
1 Լ. Խաչիկյանը առաջին հրատարակության մեջ ձեռագրի գրչության վայրը թեա-

կան համարում է Տարոնը (Լ. Խ., № 272, էջ 215)։ Չնայած հիշատակարանից մեկ 
թերթ ընկած է եղել ու բացակայում են ձեռագրի գրչության վայրի տվյալները, 
այդուհանդերձ, հիշատակարանային տվյաները ենթադերել են տալիս, որ առաջ-
նորդ արքեպիսկոպոս Ստեփանոսը` Սյունյաց առաջնորդ Ստեփաննոս Տարսա-
յիճն է, «գլուխ Արեւելեան տոհմից» Եսային` Եսայի Նչեցին է, Գլաձորի 
րաբունապետը, իսկ գրիչ մանրանկարիչ Թորոսը` Գլաձորում Նչեցու կողքին եր-
կար տարիներ աշխատող` Թորոս Տարոնացին է, որի հսկողության տակ գրում է 
սույն ձեռագիրը (Ա. Ղ.)։  
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նին Աստուծոյ, անժամանակ Էին եւ Փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի ամս՝ ՌՅԻԸ 

(1328), իսկ ըստ թուոյ Խոսրովային Յաբեթեանս տումարի ՉՀԸ (1329), եւ 

էր Մեծ շրջանին՝  ՄԽԳ (243), ի յառաջնորդութեան արքեպիսկոպոսի տէր 

Ստեփաննոսի, եւ յաշխարհակալութեան մեծ ինքնակալին Բուսայիդ ղան 

կոչեցեալ, որ տիրէր բազում ազգաց, ունենալով ի ծովէն Պոնտոսի մինչեւ ի 

ծովն Կասբից եւ մինչեւ ի գետն Ջահուն կոչեցեալ1։ 

Զմեծն իմաստից եւ զպետն վարժից, զկայծակնամաքուրն եւ զարեգակ-

նամիտն Եսայեաս՝ զգլուխն Արեւելեան տոհմիս, զի իբրեւ զարեգակն փայ-

լեաց ի կորնթարթն երկնից, ընդ որոյ թեւօք բազումք տարբանան։ Ընդ 

որում եւ ես՝ անարժան Թորոս, ընդ հովանեաւ նորա բազում ժամանակս 

խնամօք աշխատեցայ ի գիր եւ ի ծաղիկ եւ զօրինակ սուրբ Աւետարանիս 

նովաւ ըղորդեցի։ Որոյ յիշատակ սորա օրհնութեամբ եւ գովութեամբ եւ գո-

հութեամբ եղիցի. ամէն, եւ յամենայն ժամ։ 

Ով կարէ պատմել, մեք ոչ կարեմք պատմել, զաղէտն, եւ զողբումն, եւ 

զլալումն, եւ զսրածութիւն, եւ զսովն, եւ զգերութիւնն եւ զսասանութիւնն եւ 

զայլ ազգի- ազգի պատուհաս, որ եկն ի վերայ մեր վասն մեղաց մերոց ի 

Տարօն աշխարհին, քաղաքին, եւ երկրին, եւ ամենայն շուրջակայ գաւա-

ռացն, ի յանօրէն ազգէն Քրդաստանաց սրբաջինջ եղեւ ամենայն աշխարհն 

ի քրիստոնէից։ 

498 

ՆԵՐՍԷՍ ԼԱՄԲՐՈՆԱՑԻ. 

ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ ՄԵԿՆՈՒԹԵԱՆՑ 

Երուսաղէմ 391, Ն. Պողարեան,  

Ցուցակ, հ. Բ, էջ 316 

Գրիչ՝ Ստեփանոս 

Վայր՝ Վերին Նորավանք 

ա 

442բ-443ա Որ ետ կարողութիւն մերում տկարութեան ժամանել յաւար-

տումն տառիս իմոյ անարժան գրչի՝ Ստեփանոսի հրամանաւ եւ արդեամբք 

                                                
1 Ե. Լալայանը ծանոթագրում է՝ «մի թերթ ընկած է»։ Փիրղալեմյանը ձեռագրին 

ծանոթացել է, երբ հիշատակարանն անթերի է եղել, ուստի Ե. Լալայան Ցուցակի 
պակասը լրացնում ենք Փիրղալեմյանի արտագրությունից (Երևան 6273, էջ 135-
136), (Լ. Խ., № 272, էջ 215, ծնթ. 1)։  
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սուրբ րաբունապետին  Կիրիոնի՝ առաջնորդի մեծ մենաստանիս՝ Վերին Նո-

րավանք կոչեցելոյ, ընդ հովանեաւ Մօրս Լուսոյ եւ Սուրբ Սիոնի/// Արեւե-

լեաց, ի գաւառիս, որ կոչի Ձոր Վայոյ, ի տերութեան տեղոյս եւ գաւառիս 

մեծահաւատ իշխան[աց] իշխանի պարոն Պուրթելի եւ երկեղազարդ ամուս-

նոյ իւրոյ եւ մեծուհոյ՝ պարոն Վախախին եւ թագաժառանգ զաւակաց իւ-

րոց՝ Պեշքէն եւ Իւանէ կոչեցելոյ եւ ի դիտապետութեան սուրբ եւ արհիա-

կան գլխոյ՝ տէր Ստեփան[ոսի], ի վարժապետութեան Տանս Արեւելեաց մե-

ծարանաշնորհ հռետորի Եսաեայ՝ հօր եւ ուսուցչի վերասացեալ առնս Աս-

տուծոյ սուրբ րաբունապետիս Կիրիոնի՝ սպասաւորի սուրբ գերեզմանի րա-

բունապետին Դաւթի, ի թուականութեանս Հայոց ՉՀԸ (1329): 

բ 

57 Զստացօղ սուրբ մատենիս՝ զՍաղօմոնեան առակիս եւ զմեկնեալ եւ 

զպարզեալս ի Ներս[էս] եպ[իսկոպոսէ], եւ զնմանեալս նորին եւ զվարս եւ 

զմիտս ստացօղի զերջանիկ րաբունապետին՝ զԿիւրիոնին զհոգին, գրեա՛ 

Քրիստոս ի գիր Քո կենդանի ամենայն զարմիւք իւրովք. ամէն։ 

գ 

202 Յիշեցէք ի Քրիստոս զարժանին յիշատակի՝ զԴաւիթ րաբունապետն 

եւ զԿիրիոն սպասաւոր նորին։ 

դ 

347 Զստացօղ այսմ տառիս՝ զԿիրիոն րաբունապետն եւ զԱհարոն 

նորընծայ սարկ[աւագ] յիշեցէք: 
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499 

ՔԱՐՈԶԳԻՐՔ ԲԱՐԹՈՒՂԻՄԷՈՍԻ 

Զմմառ 172, Մ.Քէշիշեան, Ցուցակ, հ.Ա, էջ 394-3951 

(տե՛ս նաեւ 1344 թ.) 

Յիշատակարան թարգմանութեան 

Վայր՝ Երնջակոյ գաւառ, գիւղ Քռնայ 

ա 

13ա Վարդապետք ասեն թէ. Անպատշաճ է զգիտութիւնս խնայել եւ ոչ 

բաշխել այլոց վասն բազում պատճառի... 

Եւ արդ, զի քարոզելն եւ ուսուցանելն յոյժ պատուական եւ օգտակար 

գործ է, եւ անպատշաճ է զգիտութիւն եւ զուսումն խնայել եւ թաքուցանել 

||(14բ), վասն այնորիկ ես՝ Բարդողիմէոս ֆռանկ եպիսկոպոս Մարաղոյ, ի 

կարգէ Սրբոյն Դօմինիկոսի, երկեա Աստուծոյ, եւ ոչ կամեցայ զքանքարն 

տուեալ ինձ յԱստուծոյ՝ թաքուցանել ընդ երկրաւ կամ ծրարել ի 

վարշամակի...։ Վասն այն ջան եդեալ կարգեցի Քարոզգիրք վասն աւգտու-

թեան հուգոց...։ Եւ թէ սխալումն ինչ, գուցէ՝ թողութիւն արասցէ վասն զի 

օտար լեզուով, որ ոչ գիտէի կատարեալ՝ թարգմանեցի, այսինքն ի պարսիկ 

լեզուով ի հայս եւ զթիւրութիւնս եւ զսխալումն որ աստ, մի տացէ ոք եկե-

ղեցւոյն Հռովմա եւ գլխաւոր Աթոռոյն առաքելոյն Պետրոսի այլ տացէ 

զսխալանս ինձ եւ քալամաճոյն...։ Ակամայ կամօք յանձն առի զայս գործ, 

զի ի վեր քան զկարողութիւն իմ, զի հարկեալ յաղաչանաց միաբան 

վարդապետաց, վասն զի եւ եմ յետին եւ ֆռանկ կոչիմ վարդապետ եւ ոչ 

հասեալ ի ծայր գիտութեան նոցա, այլ զսակաւիկ բանս ուսեալ ի փշրանաց 

Սուրբ եկեղեցւոյն Հռոմա, ոչ խնայեցի սրտի մտաւք խնդրողացն ի 

կարողութենէն Քրիստոսի եւ ի գլխաւոր Աթոռոյն Պետրոսի, բանադրանաւք 

                                                
1 Առաջին հրատարակության մեջ օգտագործվել է Վիեննա № 312 ձեռագրի 

Քարոզգրքի թարգմանության հիշատակարանը (№ 273), հետևյալ ծանուցմամբ. 
«Հիշատակարանի բնագիրը կազմել ենք մի շարք ձեռագրերի (հատկապես 
Երևան 6564) և Ղ. Ալիշանի համառոտ հրատարակության («Սիսական», էջ 374-
375) օգտագործմամբ։ Հիշատակարանը տեղադրում ենք 1329-ի թվաշարքում, 
որովհետև ԺԴ դարում գործող տոմարով քրիստոնեական 1331 թվականին հա-
մապատասխանում է արդյան թվագրության 1329, կամ հայկական տոմարի ՉՀԸ 
թվականը։ Այդպես վարվել է նաև Ղ. Ալիշանը» (Լ. Խ., № 273, էջ 217 ծնթ. 1)։ 
Երեք տարբերակներն էլ, համադրումն էլ համառոտ են, ուստի մենք փոխում ենք 
հիշատակարանի ավելի ընդարձակ տարբերակով՝ Զմմառ № 172-ի թարգմա-
նության հիշատակարանով (Ա. Ղ.):  
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լինի մարդն այն եւ ընդ պատրանօք, որ տա զՔարոզագիրքս այս ի ձեռս 

հակառակաց եւ կամ ի ձեռն սուտ միաբանաց, զի փորձեցաք բազում 

անգամ, որ հակառակ մարդիկ զմեր բանս իւրեանց զէն արարին եւ սրով 

մեր պատերազմեցան, ընդ մեզ եւ ընդ ճշմարտութիւնն, վասն այն ընդ 

անիծիւք է մարդն այն, որ տա զգիրքս ի հակառակ մարդ կամ ի 

կեղակարծիք, որ է մեռած անդամ: 

Եւ թարգմանեցաւ գիրքս այս ի ժամանակի, որում էր թիւ մարդեղութեան 

Քրիստոսի Աստուծոյն մերոյ Ռ. եւ ԳՃԼԱ (1331), յաւուրս սրբազան պապին 

Հռոմա, որ Յովհաննէս կոչիւր, եւ էր նա նստեալ յԱթոռն Պետրոսի քսանե-

րորդ երկրորդ Պապ Յովհաննէս անուամբ, եւ ի կաթուղիկոսութեանն Հայոց 

տեառն Յակոբայ, որ էր յոյժ հնազանդ սուրբ եկեղեցւոյն Հռոմա եւ հրամա-

նակատար։ 

բ 

Թարգմանիչ՝ Յակոբոս 

Եւ ես՝ նուաստ եւ յետինս ի բանասիրացն Յակոբոս, որ արժանի եղէ 

միաբանութեան սուրբ եկեղեցւոյն Հռոմայ, եւ հասայ առ ոտս առս Աստու-

ծոյ՝ տէր Բարդողիմէոսի, եւ իբրեւ ծարաւած ոք գտեալ զջրհորս ոսկեղէնս 

լի կենդանի ջրով, եւ խեցեղէն եւ բեկեալ ամանով հանի սակաւ մի յաղբե-

րէս, եւ զովացուցաք զծարաւ մեր։ Զի տէր Բարդողիմէոս ուսեալ էր զպար-

սիկ լեզուն, նաեւ ես սակաւ մի ծանօթ էի այն լեզուին, որ եւ զգիրքս զայս 

բազում ջանիւ փոխեցաք ի հայս, ի գեղեցկանիստ երկիրս, որ կոչի Երընջա-

կայոյ գաւառ, ի գեւղս Քռնայ, ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնին, որ շի-

նեցաւ զօրութեամբ Կուսին Հ (70) օր։ Եւ այս ամենայն եղեւ պատճառ 

ուսումնասէր եւ արիաջան վառեալ աստուածային հրովն ի սէր միաբանու-

թեան սուրբ եկեղեցւոյն Հռոմայ Յոհանէս վարդապետն որ Գառնեցի 

կոչիւր1, եւս որ յոյժ հմուտ եղեալ էր ի մէջ ընկերաց իւրոց Հայաստանեայցս 

ուսմանն։ Եւ այնու ոչ լցաւ փափաք բանասիրութեան իւրոյ, զի առեալ էր 

սակաւ մի զճաշակ գիտութեան Հռոմայեցւոցն, վասն որոյ իբրեւ Եսու Նա-

ւեա երթալ լրտեսեաց զերկիր աւետեացն՝  այսինքն զճշմարտութիւն Հռոմա-

յեցւոցն, եւ եբեր ի նոցանէ պտուղ գեղեցիկ եւ ողկոյզ բարեհամ լծակաւ՝ 

բազում նեղութեամբ՝ զվերոգրեալ այրն Աստուծոյ՝ զսուրբն Բարդողիմէոս 

                                                
1 Ցուցակ, էջ 395: Ձեռագրերում Բարթողիմեոսի Քարոզգրքի թարգմանության 

հիշատակարանի բոլոր տարբերակներում՝  «Յոհան վարդապետն, որ Քռնեցի կո-
չիւր» (Լ. Խ., № 273, էջ 217): Սա իրոք նշանավոր Հովհաննես Քռնեցին է, 
Քռնայի միարարների առաջնորդը, որի նախաձեռնությամբ կաթոլիկ միարար-
ների շատ աշխատանքներ են թարգմանվել (Ա. Ղ.): 



ՉՀԸ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐ  1329 

52 

եւ բնակեցոյց ի գեղս Քռնոյ, ծառայելով նմա իբրեւ մի ի սրբոց, եւ ետ շինել 

զհրաշալի եկեղեցիս եւ զբնակութիւնս բարեպաշտ առն՝ Գորգա առաջնորդի 

գեղջս Քռնայոյ։ Եւ ոչ թաքոյց զայսպիսի գանձս միայն վասն ինքեան, այլեւ 

զբազումս յորդորեաց ի միաբանութիւն սուրբ եկեղեցւոյն Հռոմայ եւ քաջ 

վարդապետութեան նորա, եւ բերեալ զընկերակիցս իւր՝ արար կցորդ այսմ 

մեծի բարութեանս, վասն որոյ աղաչել ի Տէր սրտի մտօք։ 

500 

ՆԱԽԵՐԳԱՆ  

ՔԱՐՈԶԻ ԲԱՐԹՈՒՂԻՄԷՈՍԻ 

Երուսաղէմ 1838, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Զ, էջ 214-215 

(1768-1769 թթ.) 

Յիշատակարան թարգմանութեան 

Գրիչ՝ Յակոբոս 
Վայր՝ Քռնայ 

16ա Վասն այնորիկ ես՝ ֆրայ Բարդուղիմէոս եպիսկոպոս Մարաղոյ, ի 

կարգէ Սրբոյն Տօմինիկոսի, երկուցեալ յԱստուծոյ ոչ կամեցայ զինձ տուեալ 

քանքարն ընդ երկրաւ թագուցանել եւ կամ ի վարշամակի ծրարել, այլ ար-

կի ի սեղանաւորս ի մէջ ոմանս բանասիրաց, զի Տէր արծաթին տոկոսեօք 

պահանջեսցէ ի նոցանէ: Եւ ես կարօտ եմ ընդ ողորմելի այրոյն արկանել 

զերկուս լոմայս ի գանձանակն Տեառն: Եւ որպէս ի շինութիւն խորանին 

Տեառն ոմանք մատուցանէին զպատուական ակունս, ոմանք զոսկիս, ոմանք 

զարծաթ եւ ոմանք զծիրանիս, իսկ յինէն բաւական է մազս յայծեաց, վասն 

ծածկութի խորանին: 

Վասն որոյ ջան եդեալ կարգեցի զՔարոզս յօգտութիւն հոգւոց, զի ոք կա-

րեն ընթեռնուլ զգրեանս բազումս, զի որք ոչ կարեն սահմանել սեղան 

խորտկաց եւ հաց ցորենոյ ի վայելումն կերողաց առ ձեռն պատրաստ 

գտցեն զգարեղէն նկանակս եւ արկցեն ժողովրդեանն: Եւ որք օգտեսցին 

տացեն զշնորհակալութիւնս հանդերձ գոհութեամբ մարմնացելոյն Աստու-

ծոյ Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, զի ի Նմանէ է ամենայն բարութիւն: Եւ 

թէ սղալումն ինչ գտանիցէ ի սմա, թողութիւն շնորհեսցէ, վասն զի օտար լե-

զուաւ որչափ կարացի, գրեցի, այսինքն՝ ի պարսից լեզուէ ի հայս։ Զթիւրու-

թիւնն եւ զսղալումն մի՛ տացեն Սրբոյ եւ մեծի եկեղեցւոյն Հռօմայ, այլ ինձ 

եւ թարքմանողին, քանզի սուրբ եկեղեցին լցեալ է գիտութեամբ եւ ճշմար-
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տութեամբ, ըստ նմանութեան աշտարակին Դաւթի, սպառազինեալ զանա-

զան գործեօք պատերազմականօք, այսինքն՝  գրովք սրբովք եւ արտաք-

նովք, որպէս ասի Երգ Գ՝ Պարանոց քո իբրեւ զաշտարակ Դաւթի զոր շինեալ 

է ի Թալպիօթ, Ռ (1000) վահանք կախեալք կան ի նմա, ամենայն նետք աշ-

տեայք զօրաւորաց: 

Եւ արդ, ակամայ կամօք յանձն առի զայս գործ, որ ի վեր է քան զկար իմ, 

քանզի յոյժ հարկեալ եղէ յաղաչանաց միաբան վարդապետաց, որ եմ ի 

յետինս ի վարդապետաց, եւ ոչ արժանի վարդապետական անուան, զի ոչ 

եմ ժամանեալ ի ծայր գիտութեանն, այլ զսակաւիկ ուսեալ ի փշրանաց 

սրբոյ եկեղեցոյն եւ ոչ խնայեցի ի սրտի մտօք խնդրողացն, վասն որոյ եւ 

շնորհեցի նոցա: 

Սակայն ի կարողութենէն Քրիստոսի եւ ի գլխաւոր Աթոռոյն Սրբոյն Պետ-

րոսի, ընդ բանադրանօք լիցի ամենայն, եթէ տացէ զՔարոզգիրքս զայս ի 

ձեռն հակառակաց եւ սուտ միաբանից, քանզի բազում անգամ փորձեցաք, 

զի հակառակորդք զբանս մեր առեալք, զինեցան ընդ մեզ եւ ընդ ճշմարտու-

թիւնն: Վասն որոյ ընդ անիծիւք է այն, որ տայ զգիրս զայս հակառակորդաց 

եւ կամ կեղակարծից միաբանաց: 

Եւ թարքմանեցաւ գիրս յամի Տեառն 1331, ի ժամանակի վերա-

դի[տո]ղութեան Սրբոյ եւ մեծի Աթոռոյն Հռօմայ 22 Յօհաննէս սրբազանի 

պապին, որ է տեղակալ սրբոյն Պետրոսի՝ գլխաւորին առաքելոց եւ ի կաթողի-

կոսութեան Հայոց Յակօբու, որ էր յոյժ հնազանդ Հռօմայ սրբոյ եկեղեցոյն եւ 

հրամանակատար: 

Արդ, եւ ես՝ նուաստս եւ յետինս ի բանասիրաց Յակոբոս, որ արժանի 

եղէ միաբանութեան ընդ սրբոյ Աթոռոյն Հռօմայ եւ հասի առ ոտս առն Աս-

տուծոյ տեառն Բարդուղիմէոսի գերապայծառ եպիսկոպոսին, եւ իբրեւ 

զծարաւ ոք գտեալ զջրհորս ոսկեղէնս, լցեալ ջրով կենդանեաւ, խեցեղէն եւ 

բեկեալ ամանով հանի սակաւ մի յանմահական աղբերէն, որով զովացուցաք 

զծարաւս մեր: Քանզի երջանիկ եպիսկոպոսն ուսեալ էր զպարսիկ լեզուն, 

որոյ եւ ես սակաւ մի ծանօթ գոլով, յորմէ զայս Քարողգիրքս մեծաւ ջանիւ 

փոխեցաք ի հայ բարբառ, ի գեղեցկանիստ երկիրս, որ կոչի Երնջակայ գա-

ւառ, ի գիւղս Քռնայ, ընդ հովանեաւ Սրբուհւոյ Աստուածածնայ վանացս, որ 

նորագոյն կառուցաւ ի 75 աւուրս, ձեռնատուութեամբ Սրբուհւոյ Կուսին, որոյ 

ընդ Որդոյն իւրում փառք եւ պատիւ: 

Որ եւ այսոցիկ ամենայն բարութեանց եղեւ պատճառ ուսումնասէր եւ 

քրտնաջան վառեալն աստուածայնով սիրով ի սէր միաբանութեան ընդ 

սրբոյ եկեղեցոյն Հռօմայ, Յօհան վարդապետն, որ մակաձայնեալ կոչի 

Քռնեցի, որ յոյժ հմտացեալ էր քան զընկերակիցս իւր ուսմամբ գրոց: Սա-
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կայն այնու ոչ շատացեալ, այլեւ կամեցաւ մեծաւ փափագանաւք կրթիլ գի-

տութեամբ սրբոյ եկեղեցւոյն Հռօմայ, զորոյ զճաշակն սակաւիկ մի առեալ 

էր: Վասն որոյ իբրեւ զՅեսու Նաւեան երթեալ լրտեսեաց զերկիրն Աւետեաց, 

այսինքն՝  զճշմարտութիւնն Հռօմայ եկեղեցւոյն եւ եբեր ի նոցանէ զպա-

տուական պտուղն եւ զբարեհամ ողկոյզն լծակաւ բազում նեղութեան, զվե-

րոյգրեալ այրն Աստուծոյ՝  զտէր Բարդուղիմէոս գերապայծառ եպիսկոպոսն 

եւ բնակեցոյց ի գիւղս Քռնայ, ծառայելով նմա իբրեւ զմի ի սրբոցն Աստու-

ծոյ: Եւ ետ շինել զհիանալի եկեղեցիս բարեպաշտ եւ երկիւղաց առն Աստու-

ծոյ պարոն Գէորգայ, որ էր իշխան եւ առաջնորդ նոյնոյ գեղն Քռնայ: Եւ 

զայսպիսի գանձս, զոր եգիտ վերապատուելի վարդապետն Յօհան, ոչ պա-

հեաց ինքեան միայն, այլեւ զբազումս յորդորեաց ի սէր եւ ի միաբանութիւն 

ընդ մեծի Աթոռոյն Հռօմայ: Եւ ածեալ զընկերակիցս իւր՝ կցորդ արար մեծի 

բարութեանցս այսորիկ, վասն որոյ աղաչեմ սրտի մտօք յաղօթս յիշել զե-

րախտաւորն. ամէն: 

501 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ (275) 

Նոր Ջուղայ 42, Ս. Տէր-Աւետիսեան, Ցուցակ, հ. Ա, էջ 64-65 

Գրիչ՝ Կարապետ 
Վայր՝ Ակներ 

346ա Փառք...։ 

Շնորհիւ առատապարգեւին Քրիստոսի գրեցաւ իւրախաւս Սուրբ գիրքս, 

որ աւետաւղ հնչմամբ, քառավտակ հոսմամբ արբուցանէ զբանականս 

դրախ[տ] բողբոջեցուցանելով եւ յոքնապտուղ առնել յունկնդիր լսաւղսն 

զանազան տունկս առաքինութեան։ 

Գրեցաւ սա ի Կիլիկեցւոցս աշխարհ, ի Լեռնային կողմանս, յաստուա-

ծաբնակ եւ ի հռչակաւոր ուխտս Ակներ կոչեցեալ, ընդ հովանեաւ Սուրբ 

Աստուածածնիս, եւ այլ սրբոցս, ի յոյժ ազնիւ աւրինակէ, զոր է ուղղեալ մե-

ծիմաստ եւ սուրբ վարդապետն Գէւորգ Լամբրունեցի, ձեռամբ՝ ամենաթ-

շուառի Կարապետի ժանտատես գրով եւ բազմաշփոթ մտաւք։ Որք հանդի-

պիք սմա խոնարհեցարուք սիրով առ իմ նուաստութիւնս, եւ մի ըստ արժա-

նոյն բամբասէք զհամարձակութիւնս իմ, զի ոչ յանձին զաւրութիւն վստա-

հացեալ գրեցի, այլ ի փափաք սիրոյ թերեւս պատճառ լիցի փրկութեան հոգ-

ւոյ իմոյ եւ զերծումն յանշէջ հրոյն, նաեւ ծնողաց իմոց եւ ամենայն զարմից, 

յիշմամբ Տէր ողորմեայիւ պատահողի սմա սուրբ եղբարց։ 
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 Եւ գրեցաւ սա ի թուականութեանս Հայոց ՉՀԸ (1329), ի հայրապետու-

թեան տեառն Յակովբայ եւ ի թագաւորութեանս Հայոց Լեւոնի որդւոյ 

Աւշնի։  

Արդ, որք պատահիք սուրբ տառիս, յիշեսջիք զեղկելի գրողիկս՝ զԿարա-

պետ, եւ զծնօղսն իմ, եւ զհաւրեղբայրն իմ՝  զՎարդան քահանա եւ զմաւրեղ-

բայրն իմ՝  զՀայրապետ՝ զուսուցիչն իմ եւ զհանգուցեալ եղբարսն իւր՝ զՍու-

քիաս, զԿարապետ եւ զՍարգիս, աղաչեմ յիշել ի Տէր զարեամբ նահատա-

կեալ քահանայ՝  զՎարդան, որ զաւրինակս էր գրեալ, յիշեսջիք ի Տէր եւ 

զԹորոս քահանայ, որ յուղղելն եւ ի հետելն աշխատեցաւ։ 

Եւ ես դարձեալ յերեսս անկեալ աղաչեմ յիշել զժանտատես գրողս սորա 

եւ զկազմաւղ՝ զԿարապետ եւ զհանգուցեալ ծնաւղսն իմ. եւ որ առատն է 

յամենեսին ձեզ յիշողացդ եւ մեզ յիշելեացս ողորմեսցի յԻւր միւսանգամ 

գալստեանն. եւ Նմա փառք յաւիտեանս. ամէն։ 

Յիշեսջիք ի Տէր եւ զՍարգիս քահանայ եւ զծնաւղս իւր, որ զգիրքս 

ծաղկազարդեաց եւ Աստուծոյ մերոյ փառք յաւիտեանս.յամէն, ամէն, Ռ-իւ Խ 

(1040), ամէն 1: 

502 

ՄԵԿՆԱԿԱՆ ՃԱՌՔ ՍՈՒՐԲ ԳՐՈՑ (277) 

Երեւան 867 

Գրիչ՝ Թորոս քահանայ 
Վայր՝ Կրակայ գիւղաքաղաք 

ա 

145բ Արդ, գրեցաւ գիրքս այս ի ժամանակս հայրապետութեան տեառն 
Յակովբա Հայոց կաթուղիկոսի, եւ ի թագաւորութեան աստուածասիրի եւ 
բարեպաշտի Հայոց Լեւոնի։ 

Ետ գրել զկենսաբեր գիրքս զայս Թորոս քահանայ, որ է ի սպասաւորու-

թիւն աստուածային եւ իմաստասիրական բանիս, ի վայելումն իւր, ի հոգւոյ 

եւ ի մարմնոյ, որ է ի ստոյգ եւ յընտիր աւրինակէ, եւ զիւր քաղցրիկ հայրն՝ 

Մարտիւրոս անուն քահանայ, եւ զմայր իւր, եւ զեղբայր իւր՝ զՊաւղոս, 

աղաչեմ զձեզ, ո՜վ եղբայր մեր, որ հանդիպիք սմայ, թէ ի յաւրինակելոյ կամ 

կարդալոյ, յիշել սուրբ սիրով եւ սրտի մտաւք առ Տէրն մեր։ 

Գրեցաւ ծաղիկս այս ի թուա[կանիս] Հայոց ի ՉՃ եւ ի Հ եւ Ը (1329), ի 

                                                
1 Հրատարակիչը «Ռ-իւ Խ» ընդունել է թվականի հաշվարկով և ստացել 1591: 

(Ցուցակ, էջ 65), (Ա. Ղ.)։ 
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գեղաքաղաքն, որ կոչի անուն || (146ա) Կրակայ, ընդ հովանեաւ Սրբոյն 

Սուրբ Սիմէովնի։ Յորժամ բառնայք՝ նաեւ բանայք. ո՜վ քրիստոսեան քահա-

նայք, սպասաւորք սուրբ բանիցս, աղաչեմ յիշել սուրբ սիրով եւ սրտի 

մտաւք զանարժան եւ զսուտանուն քահանայ՝ զԹորոս, որ զգիրքս գրեցի, եւ 

զեղբարքն իմ՝  զՅոհանէս քահանայ, եւ զմիւս եղբայրն՝ զՅով[սէ՞փ], եւ 

զծնաւղքն իմ ,  աւրհնեսցէ Սուրբ Եր[ր]որդութիւն, եւ աւրհնիչք սոցա աւրհ-

նեալ եղիցին։ Ողորմութիւն հայցեմ եւ ես տառապեալս Թորոս՝ սուղ եւ 

նուաստ գրիչս, զի թողութիւն հայցեսջիք ի Քրիստոսէ մեղաց իմոց, եւ ծնո-

ղաց, եւ ամենայն զարմից իմոց. եւ Քրիստոս ողորմեսցի հասարակաց, այն, 

որ աւրհնեալն է յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։ 

բ 

Գրիչ՝ Մեսրոպ 

184ա Յիշեցէք ի Տէր զԹորոս: 

185բ Յիշեցէք ի Տէր զՄեսրոպ1: 

503 

ՍԱՆԴՈՒՂՔ ԱՍՏՈՒԱԾԱՅԻՆ ԵԼԻՑ (278) 

Երեւան 3678 

Գրիչ՝ Հայրապետ 

Վայր՝ Փոս անապատ 

ա 

423ա Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն եւ միոյ աստուածութեանն՝  

Հաւր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ, այժմ եւ միշտ [եւ յաւիտեանս յաիտենից. 

ամէն]: 

Ի թուիս Հայոց ՉՀԸ (1329) աւարտեցաւ գիրքս, որ կոչի Սանդուղք 

Աստուածային Ելից, եւ միւս՝ Յոհան, որ կոչի Աստուածաբան, յանապատս 

Փոս վերակոչեալ, յաշխարհիս Կիլիկեցւոց, ի թագաւորութեանն Հայոց Չոր-

րորդ Լեւոնի աստուածակարգ արքայի, որդւոյ Աւշնի թագաւորի, ի կաթողի-

կոսութեան տեառն Յակոբոյ, յառաջնորդութեան ուխտիս տէր Ստեփանոս 

սրբասէր եպիսկոպոսի, ձեռամբ մեղաւոր Հայրապետի, եւ վերջին ճառս, որ 

է Միաշաբաթի Յարութեան Տեառն, ձեռամբ՝ Թորոսի, որդւոյ քեռ մերոյ. յի-

շեսջիք զաշխատաւքս. եւ Աստուած զձեզ յիշեսցէ։ 

                                                
1 Ձեռագրի ընդօրինակմանը մասնակցել է երկու գրիչ Թորոս քահանան (9ա-

146ա) և Մեսրոպը (146ա-238բ): Առաջին հրատարակության մեջ Մեսրոպ գրչի 
հիշատակարանները բացակայում են (Լ. Խ., № 277, էջ 220- 221), (Ա. Ղ.)։  
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բ 

424ա Գիրքս այս վերջին, որ է Աստուածաբան Յոհաննու, նոր է թարգ-

մանած յասորւոց ի մերս։ Եւ ես՝ անպիտան եւ մեղաւոր գրողս հանդիպեցայ 

սմա ի վանս Զարդառճոյ, առ ճգնաւորի ումեմն Ատոմ կոչեցելոյ, որ էր բե-

րեալ զսա ի թաբաւրականէն, եւ ասէր եթէ. Ոչ կամեցայ գրել կարգաւ, զի ոչ 

էր ի մերոց վարդապետաց մաւտ, զարհուրեցայ կարգաւ գրել, զի ահ եղեւ, 

զարմանալի իրս է ի պատմել, որպէս ի գրելոցդ է իմանալ։ Վասն այնր սա-

կաւ մի գրեցի, զի ի գիրս գիտութիւն բազում էր, եւ ես երկնչէի. յուսամ 

յԱստուած, եթէ գիտնական ոք հանդիպի եւ տեսանէ եւ իմանա զճշմարիտն։ 

Ես վասն աւգտի գրեցի, վասն իմ եւ այլոց։ Աղաչեմ զընթերցաւղսդ յիշել 

զտառապեալ գրաւղս, եւ Աստուած զձեզ յիշէ յԻւր ողորմութիւնն։ 

գ 

334ա Ի լրման տառատպութեանս լիակատար գոհութիւն Աստուծոյ: Եւ ի 

կատարման ձեռակերտիս անձեռագործ բարեբանութիւն Քրիստոսի: Եւ ի 

հանգստեան աւուրս անհանգիստ բարբառով հանգստարար Հոգին Սուրբ 

աւրհնեսցի ի ներկայս եւ որ գայն եւ ի կատարեալն. ամէն։ || 

334բ ՉՀԸ (1329) թուականիս գրեց[աւ] /// այս մատեան յեռաթշուառ 

մարդոյ յոյժ վշտացեալ անձամբ, յիմարեալ հոգւով, կուրացեալ մտաւք եւ 

խաւարեալ աչաւք եւ աղտով մեղաց ներկեալ մարմնով, եւ որպէս ոք ցաւ 

սաստիկ եւ մահաբեր ի փորի ունելով եւ նեղեալ դեղ խնդրեսցէ եւ գտեալ 

ործացուցիչ դեղ յոյժ զաւրաւոր ի բժշկել եւ առեալ այղ ոչ ըմպիցէ եւ ոչինչ 

աւգտի ի ձեռին ունելն: Նոյպէս եւ ես գտի զայս դեղ հոգւոյ յոյժ զաւրաւոր, 

այղ ոչինչ շահեցայ յընթեռնուլս եւ ի գրելս, որովհետեւ ոչ կամեցայ ըմպել 

զսա գործովք, այղ կամ ի կամակար մտաւք կորուստս, ո՜հ վա՜յ եւ վէրքս 

աւրըստաւրէ ||(335ա) ճարակէ, մատնեալ իմ ի ձեռն չար ոսոխի մարմնոյս 

եւ լկտի եւ անառակ անպատկառ մտացս եւ առաջնորդին չարեաց գտողին 

անաւրէնութեան, դիւրին պղծոյ եւ հասեալ եմ ի վիհս կորըստեան՝  ինքնա-

յաւժար դիմեալ, զոր Աստուծոյ միայն է դարձուցանել եւ կանգնել, որ կեն-

դանի առնէ զմեռեալս:  

Եւ դուք՝ ո՜վ մտառու ընթերցաւղք, որք ի ձեռին կրէք եւ յակն արկանէք 

զսա, յիշեսջիք աղաւթիւք եւ Աստուած ողորմայիւ զաշխատաւղք սորա ի կո-

կել թղթոցս եւ զամենամեղ գրաւղս՝ Հայրապետ, եւ զեղբարսն իմ եւ 

զծնաւղսն մեր եւ զԿարապետ եւ զԹարոս քահանայք Աստուծոյ եւ որդիք 

քերց իմ եւ զնոցին ծնաւղսն, եւ որպէս յիշէքդ կարեկից կամաւք||(355բ) եւ 

դուք լիջիք անմոռաց [առաջի] Աստուծոյ:  

Եղեւ աւարտ սորա յեղբայրանոցս Փոս կոչեցեալ, ի հայրապետութեան 
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տեառն Յակոբայ, եւ ի թագաւորութեան Լեւոնի, որդւոյ Աւշնի արքայի, ի 

տաւնի Համբարձման Տեառն սկսեալ եւ ի Խաչավերաց տաւնիս վճար եղեւ ի 

գրելոյ1, ի փառս Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ, որ շնորհեսցէ հանգիստ եւ 

ողորմութիւն աւրինակիս գրողին՝  Վարդանայ ամենագովելի քահանայի եւ 

արեամբ վկայի, այղ եւ Պետրոսին, որ յաւժար կամաւք ետ, որ գրեցի։ 

 Արդ, յիշաւղքդ եւ յիշեցեալքս յիշեալ լիցուք ի Քրիստոսէ անմահ թագա-

ւորէն. եւ Նմա փառք յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն, ամէն: 

504 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ 

Երուսաղէմ 3345, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Ժ, էջ 199-200 

(տե՛ս նաեւ Սեբաստիա, Սբ Նշան 20, Թ. Գուշակեան, Ցուցակ, էջ 23-24)2 

Գրիչ՝ Ներսէս 

Վայր՝ Փոս անապատ 

ա 

649բ Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն, յաւիտեանս յաւիտենից. 
ամէն։  

Գրեցաւ սուրբ Աւետարանս այս ձեռամբ մեղապարտ ծառայիս Աստու-

ծոյ՝ Ներսէսի սպասաւոր բանի, որոյ փափաքաւղ եղեալ երջանիկ քահանայն 

Գրիգոր, եւ ստացաւ զսա իւր յիշատակ եւ ի վայելումն երկուց որդւոց իւ-

րոց՝ Թադէոսի եւ Սարգսի, որոց Տէր Աստուած խաղաղական կենաւք վայե-

լել տացէ նոցին ընդ երկայն աւուրս։ 
Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, որք պատահէք սմին, յիշեսջիք զտառապեալ 

գրող սորին՝  զՆերսէս, եւ զհարազատ եղբայրն իմ՝  զտէր Թորոս, եւ զհան-

գուցեալ եղբայրն իմ՝  զՅովհաննէս քահանայ, եւ զծնողսն մեր, եւ զամենայն 

ազգայինս եւ զստացաւղ մատենիս՝ զԳրիգոր քահանայ եւ զորդիսն իւր՝ 

զԹադէոս քահանայ եւ զՍարգիս եւ զաւագ հայրն իւրեանց՝ զԱռաքել քահա-

նայ, զհանգուցեալն առ Քրիստոս, եւ զամենայն ազգայինս նոցա, զկենդա-

նիս եւ զհանգուցեալս: 

                                                
1 Ըստ այսմ, ձեռագրի գրությունը սկսել է մայիսի 12 (կամ 17-ին) և ավարտվել 

սեպտեմբերի 14-ին, ուստի շուրջ 120 օրում ընդօրինակել է 334 թերթ, միջին 
հաշվով օրը 3 թերթ (Լ. Խ., № 278, էջ 222, ծնթ. 1)։  

2 Առաջին հրատարակության մեջ օգտագործվել է Թ. Գուշակյանի Սեբաստիայի 
ձեռագրացուցակի «Հանդէս Ամսօրեայի» հրատարակությունը («Հանդէս Ամսօ-
րեայ», 1924, էջ 518, Լ. Խ., № 279, էջ 222), հիշատակարանի համառոտը կա 
նաև Ղ. Փիրղալեմյանի ընդօրինակմամբ (Երևան 6273, էջ 135, Լ. Խ., էջ 222, 
ծնթ. 2), (Ա. Ղ.)։  
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Ողորմեսցի Քրիստոս Աստուած եւ շնորհազարդ քահանային Մխիթարայ, 

որ ծաղկեաց զմատեանս զայս եւ կազմեաց։ Տէր Աստուած, ողորմեա՛ եւ Թո-

րոսի միայնակեցին, որ զնիւթս կոկեաց, թոիղցէ Տէր եւ զյանցանս այնոցիկ, 

որք զԱստուած ողորմին ասեն։ 

Բայց գրեցաւ սա ի Սուրբ ուխտս Փոս կոչեցեալ, ի թագաւորութեանս Հա-

յոց Չորրորդ Լեւոնի, եւ ի հայրապատութեան տեառն Յակովբայ, եւ թուա-

կանիս Հայոց ՉՀԸ (1329)։ 

բ 

Յիշատակարան յետագայի 

653 Դարձեալ աղաչեմ զամենակալն Աստուած՝ զՀայրն անըսկիզբն եւ 

Որդին Միածին եւ զՍուրբ Հոգին ճշմարիտ։ Զի ողորմեսցի արեամբ նահա-

տակեալ ծառային Իւրոյ, ճշմարիտ հաւատացելոյն Քրիստոսի՝ հանկուցեալ 

հոգոյն պարոն Ապլոցի, որ սրով խողխողեցաւ յանաւրինաց, ի թվին ՉՂԸ 

(1349)։ Որք զվերոյգրեալս յիշեսցեն եւ ինքեանք յիշեսցին առաջի Քրիստո-

սի, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս։ 

505 

ՅՈՀԱՆ ՈՍԿԵԲԵՐԱՆ.  

ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ՄԱՏԹԷԻ 

Վենետիկ 1521(1606), Ցուցակ Վենետիկի, հ. Ը, էջ 441- 4441 

Գրիչ՝ Գրիգոր 

Վայր՝ Ձորոյ Սբ Թորոս վկայարան 

ա 

223բ Ողորմելովն Աստուծոյ կատարեցաւ առաջին գիրք Մեկնութեան 

սրբալոյս Աւետարանի Փրկչին մերոյ որ ըստ Մատթէի, արարեալ տիեզերա-

լոյս հայրապետին աստուածարարեալ Ոսկեբերանի։ 

 Որք ընթեռնոյք եւ լսէք, թողութիւն մեղաց խնդրեցէք ի Տեառնէ այնո-

ցիկ, ոյք ի գին նիւթոյս եւ հացին մերոյ երախտիք ունին եւ Յոհաննէս քա-

հանայի որ զթուղթս կոկեաց եւ Վասիլ մառնպնուն եւ Վարդան քահանայի, 

որ զաւրինակս էր գրեալ, եւ որք մեզ յաւրինակ ետուն՝  բնակիչք Ակներոյ 

վանիցն։ Եւ բազմամեղ ստացողի եւ գրողի գրոյս՝ Գրիգորի եւ ծնողաց իմոց 

                                                
1 Առաջին հրատարակության մեջ օգտագործվել են Ղ. Ալիշանի «Սիսուանում» 

եղած համառոտ ընդօրինակությունն ու վիմատպությունը (Ղ. Ալիշան, Սիսուան, 
էջ 155, 156, 150, Լ. Խ., № 275, էջ 219-220, ծնթ. 1, 2), (Ա. Ղ.)։  
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եւ եղբարց՝ Ստեփանոս քահանայի եւ Անդրէասի եւ Սարգսի եւ Թորոսի եւ 

Սիմէովն քահանայի՝ քեռոյն իմոյ, եւ Կոստանդին քահանայի եւ որդւոց իւ-

րոց, եւ Աստուած ձեզ եւ մեզ ողորմեսցի. եւ Նմա փառք։ 

բ 

416ա Փառք...:  

Շնորհելովն Աստուծոյ կատարեցաւ Երկրորդ գիրք Մեկնութեան սրբոյ 

Աւետարանիս Տեառն Մերոյ, որ ըստ Մատթէի, երկասիրեալ աշխարհալոյս 

հայրապետին Յովհաննու։ 

 Եւ արդ, աղաչեմ զամենեսեան, որք հանդիպիք սմա ընթերցմամբ կամ 

լսելով, յիշեսջիք աստուածահաճոյ աղաւթիւք զմիաբան եղբայրութիւն 

հրեշտակաբնակ ուխտին Ակներոյ՝ զհոգեւոր հարքն մեր, զծերունի սուրբ 

վարդապետն զտէր Վարդան եւ զպատուելի քահանայքն՝ զՍտեփանոս փա-

կակալն եւ զԳրիգորն եւ զԿոստանտին զհեզահոգիսն, եւ զԹորոս ժառանկն՝  

որ ի վերայ ամենայն երախտեացն, զոր արարեալ էին մեզ, յաւելին եւ զայս 

եւ լցին զփափաք սրտի իմոյ եւ շնորհեցին զաւրինակն որ գրեցի զսա. գրես-

ցէ Տէր զնոսա ի գիրն կենաց. ամէն։ 

Յիշեսջիք ի Տէր եւ զյիշման արժանին զսուրբ քահանայն զարեամբ նա-

հատակն՝ զՎարդան, որ բազում տառապանաւք էր գրեալ զաւրինակս. երիս 

աւրինակս մերձ ունենալով եւ մեզ դիւր ճանապարհ էր կազմեալ, ողորմես-

ցի նմա Տէր եւ ծնողաց իւրոցն։ 

Յիշեսջիք ի Տէր եւ զՅոհանէս քահանայն եւ զեղբայր իւր՝ զՄարտիրոս 

սարկաւագ, որ զթուղթս կոկեաց։ 

Յիշեսջիք ի Տէր զհոգեւոր հարքն մեր՝ զԳրիգոր միակեցն եւ զեղբայր իւր՝ 

զՄարտիրոսն եւ զծնաւղսն իւրեանց եւ զհաւրեղբայրն իւրեանց զծերունի 

սուրբ քահանայն՝ զՍամուէլ զարեամբ նահատակն, զորոց ի մանկութենէ իմ-

մէ գոհ էի, եւս առաւել այժմ, զի զտունս ետուն, որ հանգեայ ի գրելս, եւ 

յորդաւրող էին միշտ. ողորմեսցի նոցա Տէր Քրիստոս։ 

Ողորմեսցի Քրիստոս Աստուած հոգեւոր եղբաւր մերում՝  Ստեփանոս քա-

հանայի եւ ծնողաց իւրոց եւ եղբարց, որ բանիւք եւ արդեամբք միշտ յորդո-

րաւղ էր մեզ ի գրելս։ Ողորմեսցի Քրիստոս Աստուած եւ Վասիլ մառնպնուն 

եւ ծնաւղաց իւրոց եւ եղբարց, զի նա մեզ էր ողորմած։ 

Ողորմեսցի Քրիստոս Աստուած այնոցիկ, որ ի գին թղթոյս եւ հացին մե-

րոյ երախտիք ունին, եւ գրեսցէ զնոսա ի գիրն կենաց, եւ տացէ նոցա 

զհացն անմահութեան. ամէն։ 

Եւս վերջոյ թէ արժանաւորէք յիշել զերիցս եղկելի եւ զժանտամիտ 

գրաւղս եւ ստացաւղս՝ Գրիգոր, եւ զվախճանեալ հայրն իմ՝  զՎահրամ եւ 
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զմայրն եւ զերիս եղբարսն՝  զԱնդրէաս կրաւնաւոր եւ զՍարգիս եւ զԹորոս 

զյառաջեալսն առ Քրիստոս. եւ զմիւս եղբայրն՝ զպատուելի քահանայն 

զՍտեփանոս, որ զաւրինակն խնդրեաց եւ եբեր եւ սպասաւորեաց մեզ ի 

գրելս։ 

Յիշեսջիք եւ՝ զՍիմէովն երէց, զքեռի իմ եւ զորդի իւր՝ զԿոստանտին քա-

հանայ եւ զորդիսն իւր եւ զամնայն ազգայինսն մեր, զկենդանիս եւ զմե-

ռեալսն։ Եւ Աստուած, որ առատն է ի բարեացն տուրս, յիշողացդ եւ յիշե-

լոցս ողորմեսցի։ Ողորմեսցի Քրիստոս Աստուած ամենայն հաւատացելոց, 

կենդանեաց եւ ննջեցելոց եւ այնոցիկ որ մեզ ձեռնտու էին բանիւ եւ ար-

դեամբք, մինչեւ ի բաժակ մի ցուրտ ջուր. եւ Նմա փառք յաւիտեանս. ամէն։ 

Գրեցաւ ի թուականութեանս Հայոց ՉՀԸ (1329), ի թագաւորութեանն Լե-

ւովնի աստուածասիրի, որդւոյ Աւշնի, եւ կաթողիկոսութեանն տեառն Յա-

կովբայ, ընդ հովանեաւ քաջայաղթ վկայարանիս, որ կոչի Ձորոյն Սուրբ Թո-

րոս, ի փառս Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ աւրհնելոյն. յաւիտեանս. ամէն։ 

Ողորմեսցի Քրիստոս Աստուած Կարապետ քահանայի եւ ծնողաց իւրոց, 

որ զծայրս ճառիցս ծաղկազարդեաց եւ՝ Սերովբէ քահանային որ աշխատե-

ցաւ ընդ մեզ յուղղել գրոցս աւրինակաւն։ Ողորմեսցի Քրիստոս Աստուած՝ 

Մարտիրոս քահանային եւ ծնողաց եւ որդւոց իւրոց, որ զգիրքս կազմեաց, 

յիշատակ բարի իւր եւ ննջեցելոց իւրոց։ 

գ 

416բ Աստուծով մինչ գիրքս պարպաւ՝ մի գրչով գրեցաւ։ 

դ 

417ա Աւարտեցաւ յուլիս Ը (8), յիշատակի Ապողովնի մեծ վկայի, որ է 

չորս ամիս, ի յիշատակէ Սրբոց Քառասնից, մարտի Թ (9)։ 

ե 

55ա Ողորմեսցի Քրիստոս Աստուած ստացաւղաց գրոցս եւ պատրաստո-

ղի որակիս եւ կոկողի թղթոյս եւ գրողի գրոյս եւ ծնողաց իւրեանց եւ եղ-

բարց եւ այնոցիկ որ Ամէն ասեն։ 

զ 

70բ Աստուածահաճոյ հարցն աղաւթիւք ողորմեսցի Քրիստոս Վարդան 

քահանայի, որ զաւրինակս էր գրեալ բազում աշխատութեամբ եւ Վասիլ 

մառնպնուն եւ Ստեփանոս փակակալի եւ այլ միաբան եղբարց Ականց վա-

նիցն, որ զաւրինակս ետուն եւ՝ Ստեփանոս քահանայի, եղբաւր իմում, որ 

եբեր, եւ Յոհանէս քահանայի, որ զթուղթս կոկեաց եւ մեղսասէր գրողիս եւ 

իմոցն եւ ընթերցողին եւ լսողաց եւ զԱմէնն ասողաց։ 
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է 

133բ Ողորմեսցի Քրիստոս Աստուած հոգեւոր հարց եւ եղբարց մերոց 

պատուական քահանայիցն՝ Գրիգորի եւ Կոստանդի ծերունեաց, Կարապե-

տին՝  որ եւ զծայրս ճառիցն կու ծաղկազարդէ, եւ Յովանէսի եւ Յովանէսի 

եւ Մինասին, որք յորդաւրողք էին մեզ ի գրելս, եւ Վասիլ մառնպնուն եւ Յո-

հանիսին՝  որ զթուղթս կոկեաց, եւ բազմամեղ գրողին, եւ այնոցիկ, որ զԱ-

մէնն ասեն։ 

ը 

275բ Տէր Աստուած ողորմեսցի հոգեւոր եղբարց մերոց՝ Գրիգորի եւ 

Մարտիրոսի եւ ծնողաց իւրեանց, եւ Սամուէլ քահանայի՝ հաւրեղբաւր իւ-

րեանց արեամբ նահատակելոյն, որ միշտ խնամաւղք էին մեզ, եւս առաւել 

այժմ, մինչ զգիրքս կու գրեմ։ 

թ 

343ա Կարի խորշակ է։ 

ժ 

409ա Ողորմեսցի Քրիստոս Աստուած պատուական քահանայիցն հոգե-

ւոր եղբարց մերոց՝ Կարապետին, Յովանէսին, Յոհանիսին, Դաւթին, Մինա-

սին, Պետրոսին, Պաւղոսին եւ ծնողաց իւրեանց եւ բազմամեղ գրողիս, եւ 

այնոցիկ, որ ասեն. Ամէն։ 

506 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ 

Բ. Կիւլէսէրեան, Ցուցակ Ղալաթիոյ, 57, սիւն. 368-370 

Գրիչ, ծաղկող՝ Սարգիս [Պիծակ] 
Վայր՝ Սիս մայրաքաղաք 

290բ Փառք անմահի եւ անվախճան, փառաց թագաւորութիւն Քրիստո-

սի, արարածոց փրկաւղին եւ տիեզերաց զանճառ խնդութիւն աւետողին եւ 

Հաւրն զՆա անճառ ծնաւղին, եւ անպատում բղխելոյն ի Նմանէ Հոգւոյն 

Սրբոյ անանջատական էութեան, եւ միապետ եռանձնականութեան։ 

 Որ յանկ հանել հիւծելոյս յանցանաւք ետ զաւրութիւն անպիտան եւ մե-

ղաւոր գրագրիս՝ Սարգսի, անարժան եւ սուտանուն քահանայի, զմարդկան 

անճառ Բանին Հաւր, բանք տնաւրէնութեան, զխոնարհութեամբ անպատում 

իջումն ի Հաւրէ՝ ծնանելով ի սրբոյ Կուսէն Աստուած եւ մարդ միացեալ, եւ 

որ շնորհաւք Սուրբ Հոգւոյն մարմնով աճեալ զարգանայր կատարեալ գոլ 
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աստուածութեամբն, մկրտելով յԱմլորդւոյն առնելով զհրաշս աստուածա-

վայելուչս ընդ հոգւոց եւ զմարմնոց ախտաբուժելով եւ ապա չարչարանաւք 

եւ Խաչիւ եւ Յարութեամբ կենաց լեալ մեզ երաշխաւոր եւ համբարձմամբն 

յերկինս զբնութիւնս յառաջին փառսն վերաթեւեալ եւ հոգւոյն առաքմամբն 

ի դասս առաքելոցն զմարդկան ընդ Աստուած միութիւն յայտնեալ, յորոյ 

զաւրացեալ եւ լցեալ անճառ գիտութեամբ չորքն աւետարանիչք, զայս ամե-

նայն գրով աւանդեցին աշխարհի։  

Որոց աստուածամուխ բանից գրել արժանի արար զիմս անարժանու-

թիւն, քանզի սկսեալ կատարեցի զգիրս աւետանուն, ի թվականիս Հայոց 

ՉՀԸ (1329), եւ իմով արժանութեամբս կատարեալ զամենայն. նախ՝ զբանս 

լուսաւորս եւ զքարոզ աւետարանս ի տիեզերալոյս աշխարհիս. երկրորդ՝ 

զգլխագիրն. երրորդ՝ զծաղիկն ոսկով բաւվանդակ, չորրորդ՝ զխորնին եւ 

չորք աւետարանիչքն. հինգերորդ՝ զհամաբառն ծաղկնովն, ոսկովն, գրովն 

եւ երգակցաւքն որ է՝ Եւսեբի եւ Կարպիանոս, կատարեալ յանգ հանի զամե-

նայն լիապէս կարողութեամբն Աստուծոյ, ոչ թէ իմ ջանաւք այլ աւգնակա-

նութեամբն Աստուծոյ, ի թագաւորութեանն Հայոց բարեպաշտի եւ աստուա-

ծասիրի Լեւոնի, զորոյ զթագաւորութիւնն Տէր Աստուած կարողացուսցէ 

այժմ եւ յաւիտեան ի վերայ ամենայն հակառակորդաց իւրոց։ Եւ բարձըն-

տիր պահեսցէ զթագաւորութիւն իւր, եւ թշնամիսն իւր զերեւելի եւ զաներե-

ւոյթ յամաւթ եւ հալածական արասցէ եւ աղեղունք նոցա փշրեսցին, եւ զէնք 

նոցա յետս դարձցին, եւ որպէս ասէ ի գիրս Սաղմոսաց եթէ. Տեսցես զորդիս 

որդւոց քոց. խաղաղութիւն ի վերայ Իսրայէղի. այնպէս կատարեսցի մար-

գարէութիւնն Դաւթայ Աստուածահաւր անուանելոյն՝  առ բարեպաշտ թա-

գաւորս մեր՝ Լեւոն Չորրորդ, որդի բարեպաշտ եւ աստուածասէր թագաւո-

րին Հայոց Աւշնի՝ հանգուցելոյն առ Քրիստոս յոյսն ամենեցուն, որ եւ տեսցէ 

զորդիս որդւոց իւր. խաղաղութեամբ զամենայն աւուրս կենաց իւր, յամե-

նայն կողմանց, եւ յետ բազում ամաց՝ Քրիստոս Աստուած Իւր Սուրբ արքա-

յութեանն եւ Իւր երկնից թագաւորութեան արժանի արասցէ եւ թագեսցէ 

զինքն երկնային պսակաւն. եւ զծնաւղսն իւր զբարի թագաւորն՝ զԱւշին. եւ 

զաստուածասէր թագուհին իւր՝ Զապլուն, որ եւ Զապէլ կոչիւր, եւ վայելել 

տացէ զս[ուր]բ Աւետարանս, իւր սուրբ թագաւորութեանն։ 

Գրեցաւ ս[ուր]բ Աւետարանս ի մայրաքաղաքս Սիս, ընդ հովանեաւ 

Սրբոց հրեշտակապետացն Գաբրիէլի եւ Միքայէլի, ի հայրապետութեան 

տեառն Յակովբայ, քուերորդւոյ տեառն Գրիգորիսի Հայոց կաթողիկոսի։ 

Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, որք աւկտիք ի սմանէ եւ կամ ընդաւրինա-

կէք, յիշեցէ՛ք զբարեպաշտ եւ աստուածասէր թագաւորն՝ Լեւոն եւ զծնաւղսն 
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իւր, զառաջին թագաւորքն եւ թագուհիքն, զի Տէր ողորմեսցի նոցա եւ հան-

գուսցէ զնոսա ի յԻւր սուրբ արքայութիւն. ամէն։ 

Ընդ նմին եւ զիմ զանարժանութիւն՝ զՍարգիս նուաստ քահանայ, եւ 

զծնաւղն իմ՝  զԳրիգոր քահանայ եւ զՀեղինի զգնացեալսն առ Քրիստոս, եւ 

որ յիշէ զմեզ եւ սրտի մտաւք մեղաց թողութիւն խնդրեսցէ, նա ընդ միոյն 

հարիւրապատիկ առցէ ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ, որ է աւրհնեալ յաւի-

տեանս. ամմէն։ 

507 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ (274) 

Երեւան 7650 

Գրիչ՝ Գրիգոր երէց 

Վայր՝ 0րտուբազար 

ա 

350ա Յիշատակարան սուրբ Աւետարանիս: 

Շնորհք իմաստից Աստուած Հոգւոյն, որ ի ձեռն առաքելոցն տուաւ եկե-

ղեցւոյ, զօրաւոր են եւ հարկաւոր քան զամենայն պատգամս նոյն Աստուած 

Հոգւոյն, որ մարգարէուքն քարոզեցան: Զի թէպէտ Հոգին Սուրբ էր, որ խօ-

սէր յօրէնս եւ ի մարգարէս, սակայն անջրպետութիւնս անբաւս, զի զոր օրի-

նակ լուսաւորքդ, որ յերկինս են, դրութեամբ միոյ Արարչի արարածք են, 

սակայն ոմն քան զոմն առաւելեալ է լուսով եւ ի ծագել արեգականն նուա-

ղեալ ծածկին: Նմանապէս եւ ի բանս Հոգւոյն, որ ի ձկնորսացն ասացաւ եւ 

ի մաքսաւորացն առաւել պայծառ են քան զարեգակն եւ զօրաւորագոյն 

քան զամենայն արուեստական բանս իմաստնոցն, քանզի տիպք են բանիցն 

Հոգւոյն այլագունակք դիւրալուրք եւ համառօտք, որ ընդ ||(350բ)բանս 

արուեստականս երբէք ոչ նմանի եւ ի սակաւուն բազում միտս ընձայեցու-

ցանէ եւ անեզրական իմաստութիւն պարգեւէ որք երկեղիւ արժանապէս 

մարտնչին ի սայ: Իսկ արուեստական բանք իմաստասիրացն եւ մանուածոյք 

թէպէտ եւ երկայնագոյնք են եւ դժուարիմացք եւ աշխատութեամբք լի, սա-

կայն անօգուտք են եւ օտար ի ճշմարտութենէն: Իսկ առաքելոցս բանք եւ 

աւետարանաչացս սրբոց լի են երկնաւոր իմաստութեամբ եւ անհետազօտե-

լիք մտաց, վասն զի խոր են որքան զանդունդս, զի թէպէտ պարզ են բանիւ 

եւ դիւրալուր լսելեաց, սակայն յամենայն բանաւորաց, որք հոգ տարան մե-

նակութեան նոցա. ո՞վ կարաց հասանել վերջին տեսութեան նոցա կամ գո-

նէ զնմանութիւն նոցա յանդիման ցուցանել: Սակայն առ ի մերձենալն լու-

սաւորիչք են մտաց եւ սրբութիւն ||(351ա) սրտի եւ գիտութիւն հոգւոյ եւ 
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մաքրութիւն մարմնոյ եւ առաջնորդ առ Աստուած ճանապարհին, բանք 

սուրբ եւ սքանչելի աւետարանչացս, որք են գետօրէն յորդեալ չորիւք եդե-

մաբուխ վտակօք քառանգեամբք եւ քառաթիւք եւ քառագիր Աւետարանաւս 

արբուցանել զբոլոր հաւատացեալս եւ հաստատել զկաթուղիկէ եկեղեցի ի 

վէմն կենդանի Քրիստոս, որոյ թագաւորութեանն ընդ Հօր եւ Հոգւոյն Սրբոյ 

ոչ գոյ վաղխճան:  

Ուստի եւ աւետարանիչքս սուրբ ուրոյն-ուրոյն կերպացեալ ի ձեւս չորէք-

կերպենիցն, յորոց վերա հանչգի Երրորդութիւնն Սուրբ, աթոռս զնոսայ 

ասելով. մարդ՝ Մատթէոս, առիւծ՝ Մարկոս, եզն՝  Ղօկաս, արծիւ՝ Յոհաննէս, 

որք գերամաքուր յորդորմամբ ուռճացեալ գանձիւք եւ ի բանն միացեալ Դ 

(4) Աւետարանչացն ի Հոգւոյն Սրբոյ զօրացեալ, գրեցին զսուրբ եւ զկենսա-

բե||(351բ)ր Աւետարանս Քրիստոսի եւ ծաւալեցին ընդ ոլորտս տիեզերաց, 

որ եւ ընկալեալ ազգ մարդկան, եղեն յորդիս լուսոյ, զի բանք աստուա-

ծաինք եւ աւետալուրք ամենայնք արդիւնագործք են եւ շահաւէտք, որ եւ ի 

ձեռն քաջանց եւ առաքինայսիրաց ցուցանի աշխարհի գոչողական ձայնիւ 

հարթ եւ կազմն, զսկիզբն եւ զմէջն եւ զծայրն եւ բոլորովին յերեսս բերելով 

եւ բոլորապտուղ զինքեանս Աստուծոյ ընձայելով, որպէս բարեպաշտս եւ 

մաքուր, կուսակրօն ծերունիս, մանկտաւագ Յովաննէս հոգեւոր հայր գոլով 

ստացողի սուրբ Աւետարանիս՝ Ասլանիս: 

Արդ, եւս առաւել յաննախանձ պարգեւատուողէն, որ ամենայնի առա-

տապէս տա եւ ոչ նախատէ, տուաւ արդարամիտ եւ բարէսէր առնս՝ Ասլա-

նիս, որ թէպէտ ամենայն առաքինութեամբ զարդարեալ էր եւ ոչ իւիք նուա-

զեալ, ապա ծա||(352ա)նուցեալ զայս եւս, թէ սնոտի եւ անցաւոր է փառք 

եւ մեծութիւն աշխարհիս եւ առ բոլոր բարութիւն երանելի կենացն եւ ան-

պատում ուրախութիւնսն ոչ երեւի, զի այս ոչ յոլովիցէ նախապատուելի, այլ 

որոց մտաց աչքն պայծառ լուսով հոգւոյն են վայելչացեալք, որպէս եւ սո-

րայս: Զի հոգւոյն ակամբ նայեցեալ յաստուածայինսն, այսինքն՝  ի հրաման 

գլխոյն մերոյ եւ Աստուծոյ որ ասէ, թէ. Զամենայն զոր ինչ ունէր երթեալ 

վաճառեաց եւ գնեաց զայն մարգարիտ: 

Եւ դարձեալ, թէ. Մի՛ գանձէք ձեզ գանձ յերկրի, այլ յերկինս, որ ոչ ցեց 

ուտէ եւ ոչ ուտիչ ապականէ: Եւս ըստ Սողոմոնի զասացեալն, թէ. Լաւ է 

զվաճառն զայն գտանել քան զգանձս ոսկւոյ եւ արծաթո: Եւ թէ. Երանի որ 

ունիցի զաւակ ի Սիոն եւ ընդանի յԵրուսաղէմն Վերին: Որ եւ ստացաւ 

զսուրբ Աւետարանս զայս զանանց գանձարանս եւ զաստուածու-

նա||(352բ)կ ճեմարանս, որ է թագ պանծանաց եւ պսակ փառաց սրբոյ եկե-

ղեցւոյ, նայեւ ամենայն սրբոց առաքելոց եւ մարգարէից, հայրապետաց եւ 

բազմաչարչար մարտիւրոսաց: Վասն զի արեգակնապէս լուսաւորէ զընթհա-

նուր հաւատացեալքս: 
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Արդ, այսմ աստուածային եւ հոգեւոր գանձուցս եւ անշիջանելի լապտե-

րացս եւ ամենագով գերահրաշ պարգեւիս ցանկացօղ եղեւ աստուածասէր 

եւ արդարամիտ, հեզահոգի եւ հաւատարիմ քրիստոն[ե]այս Ասլանս, եւ 

ստացաւ զսուրբ Աւետարանս զայս եւ ետ գրել զսայ ի հալալ արդեանց իւ-

րոց, յիշատակ անջինջ իւր, եւ ծնօղաց իւրոց, հօր իւրոյ՝ Սամադավլին եւ 

մօր իւրոյ՝ Մարգարտին, եւ եղբօր իւրոյ՝ Չարուխին, եւ Շնոֆորտիկնայ՝ յօ-

ժանդակի սորա, եւ ամենայն արեան մերձաւորաց եւ սիրելի բարեկամաց 

սորա, որոց լիցի սայ առ ամենեցուն պատճառ փրկութեան եւ առաջնո|| 

(353ա)րդ երկնաչու ճաապարհին։ Ընդ նմին յիշեսջիք զփծուն եւ զանար-

հեստ գրիչս՝ զԳրիգոր երէցս եւ զծնօղսն մեր ի Քրիստոս։ 

Արդ, աւարտեցաւ լուսապարփակ եւ աստուածային սուրբ մատեանս այս 

յըստ մեզ ի մարդեղութենէն Տեառն մերոյ եւ կենարար Փրկչին Յիսուսի 

Քրիստոսի ի ՌԳՃԼԲ (1332) ամն, եւ ի լուսաւոր վարդապետութենէ սուրբ 

ծնողին մերո եւ երջանկին Գրիգորի ՌՃԼ (1130) ամն, եւ ի թուականու-

թեանս Հայոց տումարի, որ Աբեթական կոչի ՉՀԸ (1329), եւ ի Փոքր թվի 

ՄԽԶ (246), ի թագաւորութիւն նետողական ազգին Բուսայիտ Բահատուր 

ղանին, եւ ի թագաւորութիւն Հայոց աստուածասիրին եւ բարեպաշտին, կո-

րովամիտ առաքինոյն Լեւոնի Չորրորդի ի կարգս թագաւորացն Հայոց Լեւո-

նեանց, եւ սիրեալ ի քաջ նախնեաց կայծակն, ուղղափառ յոյժ, եւ ի հայրա-

պետութեան տեառն Յակովբայ, եւ ի յառաջնորդութիւն|| (353բ) աստուա-

ծապահ նահանգիս Օրտուբազրնուս Սարգիս քօր[եպ]իսկօպօսի հայրապե-

տական աթոռոյն։ 

Արդ, ես՝ ամենամեղ անձն եւ տկար ոգի Ասլան, ստացօղ սուրբ Աւետա-

րանիս, ի ձեռն Սարգիս քօր[եպ]իսկօպօսի նըւէրս ընծայեցի զսայ Օրտու-

բազարի մեծ եկեղեցւոյս Սրբոյ Սարգի[ս] զօրավարին, ի յաճումն եւ ի 

հարստութիւն անկապոյտ գանձուցն աստուածայնոց, որ ի նմա մթերեալ եւ 

ամբարեալ կա. զոր Տէրն մեր եւ Աստուած հաստատ եւ անդրդուելի պահես-

ցէ զսայ ի վերայ առաքելական վիմի։  

Եւ մի՛ ոք իշխեսցէ շփոթել կամ գողանալ զսայ ի յայս եկեղեցոյս, եւ կամ 

կտրել, կամ ջնջել զյիշատակս մեր աստի, զի մի եւ ինքն ջնջեսցի ի գրոյն 

կենաց։ Եւ որ զմեզ յիշեքդ, յիշեալ լիջիք ի յարդար դատաւորէն ողորմու-

թեամբ եւ քաղ||(354ա)ցրութեամբ գթութեանն, ի հանգիստն սիրողաց եւ ի 

խորանն սրբոց իւրոց։ Նայեւ զիս արարէք յիշման արժանի, զանարգ եւ 

զանպիտան հողս յամենայնի, զզրկեալս ի տիրապէս շնորհաց Հոգւոյն եւ 

զխաւարեալս մեղացն արգասեօք, ի դրունս դատաստանին հասեալս եւ եր-

կեղիւ դատաւորին պակուցեալս՝ զԱւագ դպիրս, որ նկարեալ ծաղկեցի եւ 

կազմեցի զսուրբ Աւետարանս։ Յիշեսջիք եւ զծնողսն մեր եւ զբարեմիտ 
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աշակերտս մեր՝ զՇնոֆոր դպիր, որ շատ աշխատեցաւ ի սմա։ Եւ Տէր Քրիս-

տոս յիշողացդ եւ կարդացողացդ ողորմեսցի, եւ յիշեսցէ յանճառ բարու-

թեանս, եւ արժանաւորս արասցէ լսել զերանաւետ բարբառսն, եթէ. Եկայք 

օրհնեալք Հօր իմոյ, եւ թէ. Մտէք յուրախութիւն Տեառն ձերոյ. ամէն։ 

բ 
Ծաղկող՝ Աւագ դպիր 

349բ Յիշեցէք ի Քրիստոս, աղաչեմ, ըզզանապատս ի բարեաց զԱւագ 

դպիրս, որ զսուրբ Աւետարանս ցանկագրեցի մեծ սիրով ի յընդիր օրինակէ 

մեծ վարդապետին Եսայեա, եւ Տէր զձեզ յիշէ ողորմութեամբ եւ գթու-

թեամբ. ամմէն։ 

գ 

25ա ԶԱւագ դպիր նկարող սուրբ Աւետարանիս աղաչեմ յիշել ի Տէր 

Քրիստոս եւ ի Մայր Նորա սուրբ, եւ Աստուած զձեզ յիշէ. ամէն1: 

դ 

25ա Ապան՝ ստացօղ սուրբ Աւետ[արանիս]2։ 

508 

ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ 

Հալէպ Սբ Մանկանց եւ մասն. 126,  

Ա. Սիւրմէեան, Ցուցակ, հ. Ա., էջ 214 

Գրիչ՝ Ստեփանոս Կրակցի 
Վայր՝ Հալապ քաղաք 

ա 

351 Գրեցաւ Ժողովածու գրգունքս ի մեծահռչակ քաղաքս որ է Բերիայ, 

որ կոչի Հալ[ա]պ ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնին, ի թուականու-

թեանն Հայոց ՉՃՀԸ (1329)3, ի նեղ եւ ի դառն ժամանակիս, ի հայրայ-

պետութեան տեառն Յակոբայ եւ ի թագաւորութեանն Տղայ Լեւոնի, որդի 

                                                
1 Առաջին հրատարակության մեջ «գ» և «դ» հիշատակարանները բացակայում են 

(Լ. Խ., անդ, էջ 217-218), (Ա. Ղ.)։  
2 Մանրանկարի մեջ պատկերված է նաև ստացողը (25ա), (Ա. Ղ.)։ 
3 Հրատարակիչը ՉՃՀ կարդացել է 1429 թվական 1329 թ. փոխարեն։ Դա հնարա-

վոր չէ, քանի որ Օշինի որդի Լևոն Տղան թագավորել է (1320-1342 թթ.), այդ 
նույն ժամանակում է կաթողիկոս եղել Յակոբ կաթողիկոսը և ոչ թե մեկ դար հե-
տո, երբ Կիլիկյան Հայկական թագավորությունը գոյություն չուներ։ Բացի այդ, 
Ստեփանոս Կրակցու ձեռքով այդ տարիներին ձեռագրեր են ընդօրինակվել այլ 
վայրերում։ Դա Հալեպից մեզ հասած առաջին ձեռագիրն է (Ա. Մ.)։  



ՉՀԸ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐ  1329 

68 

Աւշին թագաւորի, գրեցաւ ձեռամբ նուաստ եւ սուտանուն քահանայի 

Ստեփանոսի. որք կարդայք կամ աւրինակէք, մեղաց թողութիւն խնդրեցէք 

մեղաւորիս եւ Աստուած մեզ եւ ձեզ ողորմեսցի. ամէն։ Եւ տխմար գրիս մի՛ 

մեղադրէք, զի կար մեր այս էր. եւ Քրիստոս Աստուած աւրհնեալ յաւի-

տեանս։ 

բ 

226 Ո՜վ եղբայրք իմ սիրելիք եւ անձկալիք, որք կարդայք կամ աւրի-

նակէք, յիշեցէք զնուաստ եւ զսուտանուն քահանա զՍտեփանոս Կրակցի. եւ 

Քրիստոս զձեզ յիշէ. ամէն։ Գրեցաւ ի Հալ[ա]պս, որ է Բերիայ, ի թվին ՉՀԸ, 

(1329) Եզնայ սուրբ վարդայպետի Խրատք ոգէահք կրաւնաւորաց գեղեցիկ 

յոյժ եւ պիտանի1։ 

գ 

Ստոցող՝ Ստեփանոս երէց 

(գրիչը) 

284 Զթափաւրս միշտ յատ[նութեան] գործոց եւ զոչ պակասս ի մեղան-

չելն քան սոսայ եւ զյոյժ տարտամս ի յապաշխարելն՝ զՍտեփանոս երէցս, ոչ 

արժան քահանայ, զգրողս փափաքանաւք այսմ պատմութեան, աղաչեմ յիշել 

ի բարին Քրիստոս, ի մեղաց թողութիւն եւ արժանի լինել սոցին ելիցն ի 

յաշխարհէս վիճակել ի փառս Քրիստոսի աւրհնելոյն յօ(=աւ)իտեանս. ամէն: 

Իմոյ Ստեփանոսի է գիրքս: 

դ 

284 Գրեցաւ սայ ի Բերայ, որ է Հալ[ա]պ ձեռամբ իմոյ Ստեփանոսի, ընդ 

հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնին, ի թուականին Հայոց ՉՃՀԸ (1329), ի նեղ 

ի դառն յետին ժամանակին, ի հայրապետութեան տեառն Յակոբայ, 

քուերորդի տեառն Գրիգորիոյ Անարզայբայ եւ ի թագաւորութեանն Լեւոնի 

թագաւորի, որդոյ Աւշին թագաւորի2: 

 

                                                
1 Այստեղ թվականը ճիշտ է հաշվվել՝ 1329, (Ցուցակ, էջ 214), (Ա. Ղ.)։  
2 Այս հիշատակարանը հրատարակիչը համարում է 351 թերթի հիշատակարանի 

կրկնություն (Ցուցակ, անդ), (Ա. Ղ.): 
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509 

ՇԱՐԱԿՆՈՑ (280) 

Վիեննա 180, Յ. Տաշեան, Ցուցակ, էջ 497 

Գրիչ՝ Յովաննէս Կարեւոր 

ա 

328ա Փառք...:  

Գրեցաւ Շարակնոցս ի թվ[ին] ՉՀԸ (1329), եւ ծաղկեցաւ եւ կազմեցաւ 

ձեռամբ բազմամեղ եւ սուտանուն աբեղայի Յովաննէս մականուն Կարեւոր 

կոչեցեալ, ի խնդրոյ սրբասէր եղբաւր մերոյ՝ Ստեփաննոս կրաւնաորի։ Աղա-

չեմ զպատահաւղքդ յիշել զստացաւղս եւ զաշխատաւղս հանդերձ ծնողովք 

մի. Տէր ողորմայիւ, եւ Աստուած զձեզ յիշէ. եւ անարհեստութեանն եւ սխա-

լանաց մի՛ մեղադրէք, զի ի բազում ամբոխի միջի կայաք, որ անբաւ էր, եւս 

առաւել աւտարութիւնս։ 

բ 

303բ Ո՜վ եղբայր՝ տէր Յուսիկ, աղաչեմ զքեզ, խիստ շտապով էի, մի՛ մեղ 

դնել, այլ յաղաւթս յիշեա՛։ 

510 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ 

Երեւան 11027 

Գրիչ՝ Յոհաննէս 

332ա Փառք համագոյ եւ միասնական Սուրբ Երրորդութեանն, երից ան-

ձաւորութեանն եւ միաստուածութեանն՝  Հաւր եւ Որդւոյ եւ Սուրբ Հոգւոյն, 

յաւիտեանս յաւիտենից։ 

Շնորհիւ ամենակալին Աստուծոյ եւ Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի կա-

տարեցաւ սուրբ եւ կենսաբեր Աւետարանս, ի թուականութեանս Հայոց ՉՀԸ 

(1329), ի հայրապետութեան տեառն Յակովբայ, եւ ի թագաւորութեանս 

Հայոց Չորրորդ Լեւոնի բարեպաշտի եւ քրիստոսասիրի, ձեռամբ յոգնամեղ 

եւ անարժան գրչի Յոհաննէսի՝ ի վայելումն եղբաւրորդւոյ իմոյ Մինասի եւ ի 

յիշատակ հոգւոյ իմոյ եւ ծնաւղաց իմոց եւ ամենայն զարմից։ 

Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, [որք] աւգտիք ի ս[մանէ] եւ լուսաւորիք, || 

(332բ) յիշեսջիք զգրաւղ եւ զկազմաւղ սորա՝ զՅոհաննէս, եւ զծնաւղսն իմ 

եւ զհանգուցեալ եղբայրն իմ ի Քրիստոս՝ զՄարկոս քահանայ, այլեւ 
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զծնաւղսն իմ ///1 նաեւ զհոգեւոր եղբայրն իմ եւ զհասակակիցն զծաղկաւղ 

սորին՝  զԿարապետ քահանայ, որպէսզի յիշաւղացդ եւ յիշելեացս ողորմես-

ցի Քրիստոս Աստուած. եւ Նմա փառք յաւիտեանս յաւիտենից։ 

Յայսմ նշանաւոր ամի եղեւ զրաւ գրչութեան սորա, որ թագաւորն մեր 

զսպարապետն Հայոց՝ զԿոստանդին եւ զեղբայրն իւր՝ զմեծ պարոն զԱւշին 

սրով եբարձ ի կենաց, որոց ողորմեսցի Քրիստոս Աստուած։ 

Գործեաց եւ զայս ինչ, զի եւ զթագուհին իւր նոյնպէս սրով եբարձ ի կե-

նաց։ 

511 

ՃԱՇՈՑ (281) 

Երեւան 6301 

 (տե՛ս նաեւ 1318 թ.) 

Յիշատակարան յետագայի 

251ա Յիշեսջիք եւ զհոգեւ[որ] զմայրն՝  զԳոհարխաթուն, եւ զԱզատ 

զսարգաւաքն, զՈհան, եւ զՍուրուխխաթուն, աղաչեմ զամենիսե[ա]ն շնոր-

հեցէք թողութիւն մեղաց, եւ որք յիշէք, յիշե[ա]լ լիցիք ի Քրիստոսէ Աստու-

ծոյ մերոյ, որ [է] աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն։ 
Ամիրշահն ի թվ[ին] ՉՀԸ (1329) փոխեցաւ յաշխարհէս եւ սուգ մեծ եթող 

սիրելե[ա]ց իւրոց. Քրիստոս Աստուած, յորժամ յԱթոռ փառաց նստի, լսել 

արասցէ զձայն երանաւետ կոչման արքայութեան երկնից. ամէն։ Աստուած 

ողորմի սրայ ըստացաւղին եւ ծրողին, սուրբեան: 

512 

ՅԱՅՍՄԱՒՈՒՐՔ 

Երուսաղէմ 1822, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Զ, էջ 194 

(տե՛ս նաեւ 1316 թ., 1330 թ.) 

Յիշատակարան յետագայի 
Գրիչ՝ Գրիգոր Սիմանայկլացի 

Վայր՝ Քարաք 

828 Պարգեւք է գիրքս ի Լեւոն թագաւորէն Հայոց ի Քարաքայ եկեղեցին 

մնացական։ 

                                                
1 1-2 բառ եղծված է (Ա. Մ.)։ 
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Ո՜վ սուրբ եղբայրք, որք ընթեռնոյք զսըրբոցս ճգնութիւնն եւ զկատա-

րումն ու մըխիթարիք հոգով, յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս՝ զպարոն Վասիլն, զտէր 

Սիմանայկլային Բաւդլերն, որ է քեռի Լեւոն թագաւորին, եւ եբեր զգիրքս 

ձեզ ի մըխիթարութիւն։ Դուք խնդրեցէք ի Քրիստոսէ իր թողութիւն, եւ իւր 

նախնեացն արքայութիւն, եւ ի բանտէս ձեզ ազատութիւն, եւ Տէրն կատարէ 

զխընդիրքն ձեր ի բարին։ 

Եւ զանարժանս այլ յիշեցէ՛ք, զԳրիգոր երէց Սիմանայկլացիս, որ եկի ի 

[Քարաք]՞ ի հետ իմ պարոնին ու բերաք գիրքս Քարաքայ եկեղեցոյն. թիվ 

ՉՀԸ <ՉՀԸ> (1329)։ 

Եւ Սիմուն թարգեմանին մեղաց թողութիւն։ 
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ՉՀԹ 1330 

513 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ (283) 

Նոր Ջուղայ 43, Ս. Տէր-Աւետիսեան, Ցուցակ, հ. Ա, էջ 66-67 

Գրիչ՝ Կիրակոս Երզնկայեցի 
Վայր՝  Ջղաւնա անապատ 

279բ Փառք...: 
281ա Արդ, այսպիսի պատուական եւ անգին մարգարտի բաղձացեալ իբ-

րեւ զիմաստուն վաճառականն մեծազարմ իշխանս՝ Վեգեն մականուն կոչե-

ցեալ Վրթանէս, որ արհամարհեաց զսնոտի փափկութիւն կենցաղոյս, խա-

րազնազգեստ եղեալ կրաւնաւորեցաւ եւ շինեաց եկեղեցիք մեծապայծառ 

հանդերձ եղբարբն իւրով՝  Պիչար իշխանաւն յանուն Սուրբ Աստուածածնին. 

եւ զշինեալ եկեղեցին Դեղձանավանաց սալեցին եւ զժամատունն 

գեղ[եց]կապէս յաւրինեցին եւ ժողովեալ բազում կրաւնաւորս եւ զցայգ եւ 

զցերեկ արտասուաթոր պաղատանաւք հայցէ յԱստուծոյ զթողութիւն յան-

ցանաց եւ զխաղաղութիւն ամենայն աշխարհի։ 

Արդ, ընդ այլ բարեացն զոր արար եւ առնէ, բազում տենչանաւք եւ եռանդ-

նաշարժ բաղձանաւք ետ գրել եւ զաւետաբեր կտակս ի վայելումն անձին 

իւրոյ եւ եղբարց իւրոց՝ Ազատային եւ Պիչարին յաղթող եւ քաջ իշխանացն 

բարէսիրաց։ 

Արդ, գրեցաւ սա ի թուականութեան Հայկազեան տումարիս ՉՀԹ (1330), 

ի հայրապետութեան տեառն Յակոբայ եւ ի թագաւորութեան Հայոց Լեւոնի 

եւ Վրաց Գէորգայ եւ ի ղանութեան Պաւսայիտի յանապատիս Ջղաւնա, ընդ 

հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնիս եւ աստուածակիր Սուրբ Նշանացս, ձե-

ռամբ ամենամեղ եւ անարժան ծառայի Աստուծոյ Կիրակոսի պիտականուն 

վարդապետի Եզնկայեցւոյն նշդեհի։ 

Արդ, աղաչեմ զամենեսեան զպատահողսդ այսմ սոփերի, զվերոյասա-

ցեալս՝ Վեգեն ճգնաւոր եւ զեղբայրն իւր՝ զպարոն Պիչար յիշեցէ՛ք ի Քրիս-

տոս, որ յոյժ փափաքմամբ գրել ետուն զԱւետարանս եւ ծաղկել ոսկով եւ 

կազմեցին ոսկէտուփ արծաթապատ եւ ակամբք ||(282ա) եւ ընդելուզեալ 

մարգարտով զարդարեցին։ Յիշեցէք եւ զդեռաբողբոջ մանուկն՝  զՀասան 

զորդի Բիչարին եւ զԱւլատայն եւ զՎարդայն որդի նորա եւ զքոյր պարո-

նացս՝ զԽորիշահ եւ զգլուխ նորա՝ զպարոն Չէսարն ամենայն զաւակաւք, եւ 

զմիւս քոյրն՝  զՎախախ ամենայն ընտանեաւք, եւ զմայր պարոնացս՝ զԴաւ-
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փի եւ զԹաւղթանի զուգակից Պիչարին։ Այլեւ զծնաւղսն Վեգենա՝ զպարոն 

Վարդան եւ զՄահան յիշել աղաչեմ զփոխեալսն առ Քրիստոս եւ զհանիկն՝  

զՎախախ զսնուցանաւղ պարոնացս եւ զյոյժ երախտաւոր զմայր՝ Վարդանա 

եւ զհանիկ սոցայ, որ ամենայն բարէպաշտութեամբ զարդարեալ էր։ 

Աղաչեմ խոշորութեան գրոյս եւ սխալանաց թողութիւն շնորհել եւ 

զսխալն ուղղել սիրով, զի մեք չէաք հմուտ կատարեալ քերթողական արհես-

տի գրչութեան։ Այլ յոյժ սիրով բռնադատեալ եղէ յաստուածասէր առնէս 

Վեգենա։ Եւ վերստին աղաչեմ յիշել զվերոյգրեալսն եւ զմեզ եւ ծնողաւք եւ 

վարդապետաւք եւ եղբարբք եւ զնախնեաւք, որպէսզի մեք յիշեցեալքս եւ 

յիշողքդ արժանի եղիցուք ողորմութեանն Քրիստոսի եւ արքայութեան Նո-

րա. եւ Նմայ փառք յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։ 

Յիշել աղաչեմ զյոյժ հաւատարիմ պաշտաւնեա՝ միայնակեցիս զՅովան-

նէս եւ զզաւակս նորա եւ զմիւս սպասաւորն՝  զԵղբայրադեղն1, զՇնորհք եղ-

բայր նորա, եւ զՄոլոշ տնտեսն, որ բազում բարութիւնս արարին մեզ, նման 

աստուածասէր պարոնի իւրեանց։ Յիշել աղաչեմ եւ զաշակերտն իմ՝  զՄկըր-

տիչ զսպասաւորն իմ եւ զհետող մագաղաթիս եւ զծնողսն իւր եւ Աստուած 

զձեզ յիշէ. ամէն: Յիշել աղաչեմ եւ՝ զԳէորգ կրաւնաւոր որ աւգնեաց յուղ-

ղելն եւ նշդեհակից մեզ էր եւ ցաւակից յամենայնի, եւ Աստուած զյիշողսդ 

յիշէ եւ որ. զԱմէնն ասէ. ամէն։ 
բ 

Ծաղկող՝ Կիրակոս Թաւրիզեցի 

1բ Զնկարող սորայ՝ զԿիրակոս յիշեա՛յ ի Տէր։ 

գ 

21բ Զնկարիչ սրբոյ Աւետարանիս զԿիրակոս Թաւրիզեցի յիշել ի Տէր Յի-

սուս Քրիստոս աղաչեմ, եւ Աստուած զձեզ յիշէ. ամէն2։ 

դ 

Ստացող՝ Վեգեն ճգնաւոր 

136ա ԶՎեգեն ճգնաւոր՝ ստացաւղ աւետաբեր կտակիս, եւ զԿիրակոս 

փցուն գրիչ յիշեցէք ի Քրիստոս. եւ Քրիստոս զձեզ յիշէ. ամէն3։ 

                                                
1 Ցուցակում` «եղբայր Ադեղն» (Ցուցակ, էջ 67), (Ա. Ղ.)։  
2 Նկարչի 1բ հիշատակարանը Ավետման նկարի տակ սպիտակով է գրված, 21բ 

էջում` խորանի տակ: 14ա էջի խորանում` «Զստացօղ աւետարանական վարդա-
պետութեանս Փրկչին մերոյ եւ Աստուծոյ յիշել Տէր աղաչեմ եւ սամաղար Յօհան-
նէս սպասաւոր բանի» (Ցուցակ, էջ 66-67), (Ա. Ղ.)։  

3 Ձեռագրի 283ա-287ա էջերի վրա գտնվում է «Գեղամայ երկրի տէր եւ իշխան» 
Մելիք Շահնազարի ընդարձակ և պատմական մեծ արժեք ներկայացնող հիշա-
տակարանը, 1606 թվականից (Լ. Խ., № 284, էջ 226, ծնթ. 1)։ Առաջին հրատա-
րակության մեջ բացակայում են ծաղկողի` «բ» և «գ» հիշատակարանները (՛Լ. 
Խ., անդ, էջ 225-226), (Ա. Ղ.)։  
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514 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ (284) 

Նոր Ջուղայ 44, Ս. Տէր-Աւետիսեան, Ցուցակ, հ. Ա, էջ 69-70 

Գրիչ՝ Խաչատուր կրաւնաւոր 

Վայր՝ Լանկշէն գիւղ 

ա 

284ա Փառք...։  

Ըստ նմին աւրինակի սրբասէր եւ իմաստուն ճոխ տանուտէրս այս՝ Կոս-

տանդ եւ հաւատարիմ կենակիցն իւր՝ Աւագտիկինն միշտ հանապազ բորբո-

քէին ի սէր սուրբ եւ տիեզերաքարոզ քառավտակ սուրբ Աւետարանիս, եւ 

ըստ բնաւոր բարուց բարւոյն ախորժական մտաւք եւ մեծաւ տենչմամբ ի 

խալալ արդեանց ստացան զսա անջնջելի արձան եւ անմահ զաւակ /// եւ 

ամէնաւրհնեալ բարի զաւակաց սոցին, որդոյն՝ Յովհանիսի եւ դստերն՝ 

Խուանդխաթունի եւ ամենայն արեան մերձաւորաց իւրեանց։ 

Եւ արդ, ես ՝յոգնամեղս եւ փցունս ի գրչաց անպիտան Խաչատուր սուտ 

կրաւնաւոր տեսեալ ցփափաք եւ զսէր սոցա, յանձն առեալ ըստ իմում կարի, 

յանգ հանեալ կատարեցի զխնդիր սոցա շնորհաւք եւ ողորմութիւն Աստու-

ծոյ:  

Գրեցաւ սա ի թուականիս Հայոց ՉՀԹ (1330) ամի, ի գեւղս, որ կոչի 

Լանկշէն, ընդ հովանեաւ Սուրբ Յովանիսի, ի հայրապետութիւն տեառն Զա-

քարիայի եւ ի յաշխար[հ]ակալութեան Բուսաիտի, ի դառն եւ ի վշտաբեր 

ժամանակի, որ հարկ կու տանք վասն Յիսուսի, որ երբ նստի Տէրն յատենի, 

նա զհարկատուքն պսակի։ 

Արդ, աղաչեմ զամենեսեան սիրովն Աստուծոյ, որք հանդիպիք սմա տե-

սութեամբ կամ ընթեռնելով յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս՝ զպարոն Կոստանդ եւ զհո-

գեւոր մայրն մեր զԱւագ եւ զորդեակսն իւրեանց՝ զՈվաննէս եւ զԽուանդ եւ 

սրտի մտաւք: 

Դարձեալ յիշեցէ՛ք աղաչեմ յիշեալսդ Քրիստոս՝ զպարոն Հազրապետ, 

զմեր հոգեւոր մայրն զկենակից նորին հանդերձ ծաղկեալ զաւակաւքն իւ-

րեանց, որ մեզ զ[ս]պա[սա]ւորեցին ի գրել Աւետարանիս, զմեզ կերակրե-

ցին, զմեզ ծառայեցին, զմեզ լուացին եւ թափէցին յայս յաւարտութիւնս։ 

Դարձեալ աղաչեմ յիշել զիս մեղապարտ գրիչս եւ զիմ ծնողսն եւ զեղ-

բարսն եւ զամենայն ազգատոհմն զկենդանիս եւ զհանգուցեալս ի Քրիստոս, 

եւ որք ի նիւթ թխթիս աշխատեցան, եւ ինքն որ Տէրն է /// 
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բ 

Ծաղկող՝ Կիրակոս 

6բ-7ա ԶԿիրակոս ծաղկողս յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս եւ Աստուած զձեզ յիշէ. 

ամէն1։ 

դ 

287բ Յիշեցէք ի Քրիստոս զսրբազան կրաւնաւոր՝ զՍիմէովն, զմիջնորդ 

Աւետարանիս եւ զծնողսն իւր. ամէն: 

ե 

9ա Սրբուհի Աստուածածին, 

Բարեխաւսեա՛յ Քո Միածնին 

Եւ Յովաննու Կարապետին, 

Յորովայնէ մեր ծնընդին, 

Աղաչանաւք սուրբ Մկրտչին։ 

Յիսուս Որդի Հաւր Միածին, 

Զմաղթանս ընկալ վասն նոցին, 

ԶԿոստան[դն]ին եւ զիւր կենակցին։ 

Արդարութեամբ մի՛ դատեսցես, 

Այլ գթութեամբ Քո քաւեսցես։ 

Կոստանդն, աղաչեմ զՔեզ Փրկիչ, ողորմեա՛ ինձ բազմամեղիս. Աւագտի-

կին ողորմեա՛ ինձ, աղաչեմք։ 

զ 

9բ ԶՈվանէս ծաղկեալ զաւակս սոցա, յիշեցէք ի Քրիստոս եւ Աստուած 

զձեզ յիշէ. ամէն, եւ զաներ սորա՝ զտէր Ստեփանոս զպատուական քահա-

նայ եւ զեղբայր սորա՝ զԱւտրակ յիշեշջիք ի Քրիստոս. եւ Աստուած ձեզ յի-

շէ. ամէն։ 

է 

10ա Եւ զեղբաւրորդի սորա՝ զՈհանէս, եւ զբարիբան եւ զպատուական 

Տաւնական՝  զփեսայ սորայ յիշեսջիք ի Քրիստոս. ամէն. զկենակիցն Յովա-

նիսի՝ զԱնիֆայ յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս. ամէն, զզաւակս սոցայ՝ զԽուանդ եւ 

զիւր զաւակն զանդրանիկ տղէն՝  զՊաւղոս յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս. ամէն2։ 

                                                
1 Էջերի ստորին լուսանցքում է (Ցուցակ, էջ 70), (Ա. Ղ.)։  
2 «ե», «զ», «է» մասերի այս հիշատակարանները գրված են պատվիրատուների` 

Կոստանդինի և Ավագտիկնոջ, Ովաննեսի, Ովաննեսի մոր և քրոջ նկարների տակ 
(Ցուցակ, էջ 69, ծանուցում)։ Նույն հիշատակարանը կա նաև ձեռագրի 139ա, 
223ա էջերում (Ցուցակ, էջ 70), (Ա. Ղ.)։  
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88բ Ո՜վ բարի ընթերցողք եւ լսողք, յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս զստացող սուրբ 

Աւետարանիս՝ զԿոստանդ եւ զԱւագտիկինն եւ զբարի զաւակսն իւրեանց՝ 

զՅովաննէս, զԱնիֆա, զԽունդխաթունն եւ զմեղապարտ գրիչ՝ Խաչատուր, 

զի եւ թողութիւն մեղաց լիցի սոցա եւ ձեզ, եւ մեզ, եւ մեր ծնողացն. եւ ի 

Քրիստոսի փառք յաւիտեանս1: 

515 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ (285) 

Նոր Ջուղայ 47, Ս. Տէր-Աւետիսեան, Ցուցակ, հ. Ա, էջ 74-75 

Գրիչ՝ Ռստակէս 

Վայր՝ Արտազ գաւառ, 

Սբ Թադէոսի վանք 
ա 

294բ Փառք...։ 

Եւ արդ, ես՝ նուաստ ոգի Մարգարէ եւ ամուսին՝  Սանդուխտ, ի խնդիր 

լեալ այսմ աւետաւոր հրամանի Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ...։ || 

295ա Եւ արդ, գրեցաւ սա ի թուականութեանս Հայկազեան տումարի 

ՉՀԹ (1330) յամսեանն յուլիս, ի գաւառս, որ կոչի Արտազ, ընդ հովանեաւ 

Սուրբ առաքելոյս Թադէոսի եւ աստուածամուխ սուրբ գեղարդեանս, ի թա-

գաւորութեան Հայոց Լեւոնի եւ ի հայրապետութեան տեառն Յակոբայ, յա-

ռաջնորդութեան այսմ նահանգի տեառն Զաքարիայի եւ տէր Տիրացուի հե-

զի եւ սրբասիրի, զոր Տէր Յիսուս անսասան պահեսցէ զսոսա ամենայն հա-

մացեղիւք եւ հնազանդելովք իւրեանց. ամէն։ 
Այլ ես՝ Մարգարէ քահանայ ստացայ զաստուածաբարբառ եւ զաւետա-

բեր սուրբ Աւետարանս ի հալալ արդեաց մերոց յիշատակ ինձ եւ ծնողաց 

իմոց՝ Ազատշահին եւ հաւրեղբաւրն իմոյ՝ Հազարին եւ մաւր իմոյ՝ Ղումար-

կանն եւ հարազատ եղբարց իմոց՝ Շաքարպէկին եւ պարոն Սարգսին եւ 

ամենայն զաւակաց մերոց։ Այլեւ պարծանաց հաւրեղբաւր որդեացն իմոց՝ 

Ամիրհասանին եւ Ամիրշահին եւ նախնեացն եւ աստուածատուր զաւակաց 

նոցա. ամէն։ 

Եւ արդ, ես՝ մեղապարտ գրիչ Ռստակէս յերկիր անկեալ աղաչեմ զդասս 

լուսերամ սուրբ քահանայից եւ սարկաւագաց, զի որք հանդիպիք յայսմ տէ-

րունական հրամանիս, կարդալով կամ լսելով կամ աւրինակելով, յիշեսջիք 

                                                
1 Առաջին հրատարակության մեջ բացակայում են «բ»-«ը» հիշատակարանները 

(Լ. Խ., № 284, էջ 226), (Ա. Ղ.)։  
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զվերոյգրեալս ի սմա զպատուական եւ զսրբասէր քահանայ՝ զՄարգարէ եւ 

զկենակիցն իւր՝  զՍանդուխտ եւ զծնողսն նոցա՝ զԱզատշահն եւ զՂումա-

րիկն եւ զեղբարս նորա՝ զՇաքարբէկն եւ զպարոն Սարգիսն, եւս առաւել յի-

շեսջիք զհաւրեղբայր նորա՝ զՀազարն եւ զորդի նորայ՝ զԱմիրհասան եւ զԱ-

միրշահն եւ ամենայն զաւակս նոցա։ Զի տացէ Տէր աղաւթիւք ձերովք յեր-

կան ամաւք զխաղաղութիւն կենդանեացն եւ ննջեցելոցն զհանգիստ եւ 

զողորմութիւն. ամէն։ 

Յիշեսջիք եւ զնուաստ քահանայ՝ զՄարգարէ եւ զհոգեւոր հայրն իմ՝  

զպատուական քահանայն զԵղիսցէ եւ զամուսինն իւր՝ զՄէնտիկն եւ զամե-

նայն զաւակս նոցա։ Յիշեսջիք ի մաքրափայլ յաղաւթս ձեր՝ զպարոն Էլթանն 

եւ զզաւակս նորա. յիշեսջիք ի Տէր զպատուական եւ զերեւելի տանուտէրքն՝ 

զԷլպասան եւ զՄէլիքշահ եւ զայլ մեծ ու փոքր տանուտէրք։ 

Զպատուելի եւ զսրբասէր քահանայքն՝  զԿարապետ, զՅովաննէս զՎա-

տենց եւ զՍամուէլ՝ յաղաւթս յիշեցէ՛ք։ Ընդ նոսին յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս զՅով-

հաննէս քահանայն եւ զՅակոբոս, որ զաւրինակն ետուն...1։ 

բ 

Ծաղկող՝Յովսէփ 

295ա Յիշեսջիք ի սուրբ աղաւթս ձեր զպարտապանս Տեառն իմում բիւր 

քանքարոյ՝ զՅովսէփ ծաղկող սուրբ Աւետարանիս։ 

516 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ (289) 

Երեւան 6273, Ղ. Փիրղալէմեան, էջ 136  

(Վան, Տիրամայր եկեղեցի) 

(տե՛ս նաեւ 1368 թ.) 

Գրիչ՝ Բարսեղ երէց 
Վայր՝ Սուլտանիայ քաղաք 

Փառք անսկիզբն...։  

[Յիշեցէք] եւ զիս՝ զԲարսեղ երէցս, որ շնորհօք Տեառն սկսայ եւ ողորմու-

թեամբ նորին կատարեցի զհոգիաբողբոջ սուրբ Աւետարանս, ի Սուլտանիայ 

մեծահռչակ քաղաքս, յիշատակ Վարդան քահանայի եւ ծնողաց իւրոց, եւ ինձ 

եւ իմոցն, ի թուականութեանս Հայոց ՉՀԹ (1330), ի փառս Քրիստոսի։ 

                                                
1 Շարունակությունը՝ բարեմաղթության մի քանի խոսք (Ցուցակ, էջ 75), (Ա. Ղ.)։  
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517 

ՄԱՆՐՈՒՍՄՈՒՆՔ 

Վենետիկ 342(710), Ցուցակ Վենետիկի, հ. Դ, էջ 1096-1097 

Գրիչ՝ Վասիլ սարկաւագ 

Վայր՝ Սիս մայրաքաղաք 

ա 

158բ Փառք...։  

Գրեցաւ եղանակաւոր տետրս, որ կոչի Մանրուսումն, ի թվ[ին] ի ՉՀԹ 

(1330), ձեռամբ մեղսաշաղախեալ եւ անարժան, սուտանուն գրչի՝ Վասիլ 

սարկ[աւագի], ի թագաւորութեան Հայոց բարեպաշտ թագաւորին Լեւոնի, 

որդոյ արքային Աւշնի, որդոյ արքային///1, ի մայրաքաղաքիս Սիսոյ, ընդ 

հո[վանեաւ] ///2 

բ 

70ա Զեղկելի գրիչս՝ զՎասիլ սարկ[աւագ] աղաչեմ յիշել ի Տէր, եւ զմաւր-

քօրիկն իմ՝  զԹեֆանաւն, որ սրախո[խող] եղեալ ի ճանբահն, ի գերեզմա-

նին, նահատակացաւ ի ձեռաց շուն պըռ յարապկերոյն ի տեղիս, որ կոչի 

Տարկուշի լեառն։ 

գ 

Յիշատակարան յետագայի 
Գնող՝ Սէթ կրաւնաւոր 

158ա Ո՜վ մանկունք Նոր Սիովնի, որք հանդիպիք այսմ աստուածային 

մատենի, յիշեցէք ի Քրիստոս, զստացող սորա՝ զՍէթ սոսկանուն կրաւ-

նաւ[որ] եւ Ինքն Քրիստոս Յիսուս, Տէրն եւ Աստուած զձեզ յիշէ. ՊԼ (1381) 

գնեցաւ։ 

518 

ՄԱՇՏՈՑ (282) 

Հալէպ, Սբ Մանկանց, 100, Ա. Սիւրմէեան, Ցուցակ, հ. Ա, էջ 179 

Գրիչ՝ Յովհաննէս երէց 

408 Փառք ամենասուրբ Երրորդութեան յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: 

                                                
1 Անվան տեղը ջնջված է (Ցուցակ, էջ 1096), (Ա. Ղ.)։  
2 Հիշատակարանը անավարտ է (Ցուցակ, էջ 1097), (Ա. Ղ.)։  
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Շնորհիւ Տեառն ամենակալի եւ բարերարի եւ խնամողի եւ մարդասիրի 

սկիզբն արարեալ ողորմութեամբ եւ գթութեամբ Նորին կատարեցի զսակաւ 

գրկունքս ձեռամբ անարժանի եւ ախմար գրչի՝ Յովհաննէս իրիցու, ի հայ-

րապետութեանն տեառն Յակովբա, եւ ի թագաւորութեան Լեւոնի եւ յաս-

պարապետութեանն որդոյ Սմբատայ՝ Լեւոնի, սրբասիրի եւ բարեպաշտի։ 

Արդ, աղաչեմք զամենեսեան, որք ընթեռնոյք կամ աւրինակէք, յիշեսջիք 

զիս՝ բազմամեղս զՅովաննէս զերէցս, զախմար գրիչս, ի սուրբ եւ մաքրա-

փայլեալ յաղաւթս եւ ի մեղսաքաւիչ պատարագս ձեր, եւ զծնողսն իմ զհան-

գուցեալսն ի Քրիստոս, եւ զաստուածասէր որդիսն իմ զպարգեւեալն իմ ի 

Տեառնէ՝ զՍմբատն զգերիվարեալն, զոր եւ ազատեսցէ զնա Քրիստոս 

Աստուած իւր հայրախնամ փառաւքն, եւ զՅոհաննէս սարկաւագն զսրբա-

սէրն եւ զժիրն ///1 

519 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ (286) 

Վենետիկ 1585(184), Ցուցակ Վենետիկի, հ. Ա, էջ 769-770 

Յիշատակարանի 
Գրիչ՝ Մարտիրոս 

263բ Փառք Սուրբ Երրորդութեանն՝ Հաւր եւ Որդւոյ եւ Սուրբ Հոգւոյն, որ 

արժանի արար զմեղուցե[ա]լ ծառայս հասանել ի վերջին գիծս յամի Չ 

երորդի Հ երորդի Թ երորդի (1330) Հայկազեան սեռի իրագործեցաւ սուրբ 

Աւետարանս տիեզերաքարոզ լուսաիղձ եւ շնորհաձիր, որ եւ բուրաստան 

աստուածախումբ եւ համակալոյս ծաղիկ...: Զայս ամենայն բարութեան 

պատճառս լըւեալ ունկամբ եւ տեսեալ ակամբ ճգնազգեաց եւ քրիստոսա-

սէր անձն մաքրամիտ միայնակեացն՝ Քայունն, որ ամենայն բարեգործու-

թեամբ զարդարեալ էր եւ բարեաւ մնալ ասացեալ կենցաղական իրաց, 

զհետ երթալով տէրունական հրամանին բարձեալ ի յուս [իւր] զխաչն Քրիս-

տոսի եւ ի վերայ այսր ամենայնի լաւութեանս ետ գրել զաստուածապա-

տում տիեզերաքարոզ սուրբ Աւետարանս յիշատակութիւն բարեաց ի վայե-

լումն անձին իւրոյ եւ ի փրկութիւն հոգւոյ ի յապառնիսս եւ յապագայսն: 

Արդ, այս երանելի եւ բարի հոգի կրաւնաւորս Քաւունս ցանկացող 

                                                
1 Շարունակությունը թափված է (Ցուցակ, էջ 179): Ա. Սյուրմեյանը նույն գրչի 

գործն է համարում նաև գրիչը, տեղն ու ժամանակը անհայտ հավաքածուի № 
106 Մաշտոցը և տեղադրում հարցականով 1330 թ.-ից առաջ: Այս ձեռագրում 
առաջին խորանի հանդիպակաց էջում կա. «Ո՜վ եղբայր, յորժամ զխաչդ աւծես, 
յիշեա՛ զուսուցիչսն իմ`  զտէր Քրիստոսատուր եւ զծնաւղսն մեր աւրհնեա՛» (Ցու-
ցակ, էջ 185, 184), (Ա. Ղ.)։  
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եղե[ա]լ սուրբ Աւետարանիս, եւ ետ գրել զսա յարդար վաստակոց իւրոց՝ 

անձին իւրոյ ճեմարան սրբութեան եւ վարժարան մաքրութեան, գանձ պա-

տուական, եւ մարգարիտ գեղեցիկ, եւ յիշատակ յաւիտենական։ 

Արդ, երեսասող մաղթանս արկանելով առաջի, աղաչեմ զամենեսեան, 

որք ընթեռնուք զսուրբ Աւետարանս կամ աւրինակէք, յիշեսջիք ի Քրիստոս 

զսրբասէր միայնակեցն՝ զՔաւունն, եւ զծնողսն իւր՝ զԱլէքսն՝  փոխացե[ա]լն 

ի Քրիստոս, եւ զմայրն իւր՝ զՄինայն, զաւակն իւր՝ Ալէքսն, զհոգեւոր զա-

ւակն իւր՝ զՍարգիսն, եւ զնորին զաւակն՝ զՍտեփանոսն, եւ զնորին զաւակն՝ 

զՇատին, եւ զմայր նորին՝ Ատրան, զհաւրեղբայր իւր՝ զԵրանոսն, եւ զկենա-

կիցն իւր՝ զՔեմերն, եւ զզաւակ իւր՝ զԵմինայ, եւ զպապն իւրեանց՝ զՔաւուն, 

եւ զմեծ Սարգիսն, զՊարոնիկն, զՈւմեկն, եւ զԽաչերեսն, զԱստուրն, եւ 

զՆորշահն, եւ զայլ ամենայն արե[ա]ն մերձաւորս։ 

Արդ, դարձե[ա]լ, կրկին յերեսս անկեալ աղաչեմ զամենեսե[ա]ն, ով ըն-

թերցողք սուրբ Աւետարանիս, յիշեսջիք ի Քրիստոս զգրող սուրբ Աւետարա-

նիս՝ զՅակոբ քահան[այն], որ նահատակեցաւ յանաւրինաց եւ ոչ ժամա-

նեաց յաւարտ գրոյս։ 

Դարձեալ, կրկին աղաչեմ սրտառուչ մաղթանաւք զամենեսեան յիշեսջիք 

ի Քրիստոս զմեղուցե[ա]լ եւ զանարժան յետին գրիչ՝ Մարտիրոս սուտա-

նուն, որ գրեցի զյիշատակարան, եւ զճապաղ ցանկ, եւ զգլխագիր գրոյս։ 

Յիշեսջիք եւ զծնող, /// եւ զաւակն՝ մ[ա]հ[տեսի] ՞ Մանուէլ քահանայն եւ 

զմայր իւր՝ զՄամախաթուն, եւ զՍտեփանոս, եւ զՍիրան...։ 

520 

ՄԱՆՐՈՒՍՄՈՒՆՔ (287) 

Երեւան 7125 

Գրիչ, ծաղկող՝ Սարգիս [Պիծակ] 

ա 

261բ Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն՝  Հաւր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն 

Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: 

Գրեցաւ եղանակաւոր տառս, որ կոչի Մանրուսումն, ի թվականիս Հայոց 

ՉՀԹ (1330)-ն || (262ա) ձեռամբ Սարգսի նըւաստ եւ անարժան քահանայի, 

ի խնդրո պատուական եւ երջանիկ կուսակրաւն քահանայի Տիրացուի, ի 

վայելումն անձին իւրոյ եւ ի յիշատակ համաւրէն ազգականաց իւրոց, ի թա-

գաւորութեանն Լեւոնի Հայոց, որդոյ արքային Հայոց Աւշնի եւ ի հայրապե-

տութեան տեառն Յակո[վ]բայ: 
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Արդ, աղաչեմ զամե[ն]եսեան, որք աւկտիք ի սմ[ան]է ուսմամբ կամ աւ-

րինակ դնելով, յիշեցէ՛ք ի մեղաց թող|| (262բ)ութիւն զպատուական քահա-

նայն զՏիրացուն, եւ զծնողսն իւր, եւ զամենայն ազգականքն իւր՝ զկենդա-

նիս եւ զհանգուցեալսն ի Քրիստոս, նաեւ զեղկելի գրաւղ սորին ,  ծաղկաւղ 

եւ ոսկաւղ՝ զՍարգիս նըւաստ քահանայ, եւ զծնողսն իմ, եւ զամենայն ազ-

գայիսն իմ՝  զկենդանիս եւ զգնացեալսն առ Քրիստոս, աղաչեմ յիշել ի մե-

ղաց թողութիւն, եւ Աստուած, որ առատն է ի տուրս ողորմութեան Իւրոյ, 

տացէ զձեզ ընդ միոյն զհարիւրապատիկն. ամէն, ամէն եւ Ռ.(1000) ամէն։ 

բ 

186բ ԶՍարգիս անարժան քահանայ, եւ զհայրն իմ՝  զԳրիգոր քահանայ, 

եւ զմայրն իմ՝  Հեղինի, եւ զքոյրն իմ զգնացեալսն առ Քրիստոս, աղաչեմ յի-

շել ի սուրբ աղաւթս ձեր, եւ որ յիշէ՝ յիշեալ լիցի. ամէն։ 

521 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ (288) 

Երեւան 2929 

Գրիչ՝ Ստեփանոս երէց 

ա 

319բ Փառք եզակի, անճառելոյ, եռահիւսակ դաւանութեանն, համագա-

ղափար, զուգակշիռ վսեմագոյ, ինքնագոյ, անեղի եւ մշտնջենաւորի էու-

թեան նոյնութիւն, ինքնութիւն, միութիւն, հրաշալի երիս անձնաւորութեան 

եւ միաստուածութեան, հրաշահոսան եւ հիացուցանող զաւրութեան. փառս 

վեր առաքեմ ի ներկայս եւ առյապայն, յասդիս եւ յապառնին, յայժմուս եւ ի 

հանդերձեալսն յաւիտեանս, յաւիտենից. ամէն: ||(320ա) Որք աստուածային 

սիրոյն փափագեալ հետեւին միշտ եւ հանապազ յաւրէնս Տեառն ի տուէ եւ 

ի գիշերի, բարեսէր եւ իմաստուն պարոն Յովանէս եւ բարեպաշտ կենակիցն 

իւր՝ Յուստեան մեծաւ տենչմամբ բորբոքէին ի սէր աստուածային գան-

ձուցն, ի պայծառութիւն սրբոյ եկեղեցոյ, եւ ի վայելումն մանկանց առա-

գաստի, եւ յիշատակ հոգւոյ իւրոյ՝ Յովանիսի եւ Յուստիանի, եւ ծնողաց իւ-

րեանց, եւ ամենայն ազգականաց իւրեանց։ 

Եւ ես՝ յոգնամեղս եւ փցունս ի գրչաց՝ Ստեփանոս մեղապարտ երէցս, 

տեսեալ զփափագ եւ զսէր սոցա, յանձն առեալ ըստ իմում կարի, յանգ հա-

նեալ կատարեցի շնորհաւք եւ ողորմութեամբն Աստուծոյ, յամի ՉՀԹ (1330) 

ի թուաբերութեանս Հայկազեան սեռի։ 
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Արդ, աղաչեմ զամենեսեան սիրովն Աստուծոյ, զընթերցողսդ եւ 

զլսաւղսդ՝ յիշել ի Քրիստոս զստացողս սուրբ Աւետարանիս՝ զՅովանէս եւ 

զկենակիցն իւր՝  զՈւստիան, որ եւ ստացան զսա ||(320բ), յ[ի]շատակ բա-

րի, անջնջելի, ի հալալ արդեանց, ի մխիթարութիւն անձին եւ ի յոյս փրկու-

թեան յապագայի, զոր Տէր Աստուած զցաւղ ողորմութեան ցաւղեսցէ յոս-

կերս նոցա։ Եւ առաւել ի ժամ սոսկալի պատարագին ցաւղեսցէ ի հոգի Յո-

վանիսի եւ Յուստիանի, զի արժանասցին ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ 

հանգչել ի գոգն Աբրահամու։ Ընդ որս ողորմածն Աստուած, աւրհնեալն յա-

մենայն ազանց, ողորմեսցի ամենեցուն առհասարակ՝ կենդանեաց եւ մեռե-

լոց, մերոց եւ աւ[տ]արաց, կրկին կենաւք եւ երկու աշխարհաւք։ 

Եւ արդ, ես՝ Ստեփանոս մեղապարտ գծողս, աղաչեմ յիշել եւ զծնողն իմ՝  

զՊետրոս քահանայ, եւ զմայրն իմ՝  զՋաւհար, եւ զամենայն ազգակիցսն իմ 

յիշել ի Քրիստոս յոյսն ամենեցուն, եւ յիշողքդ յիշեալ լիջիք, եւ Ինքն եղիցի 

աւրհնեալ, գովեալ եւ փառաւորեալ յամենայն արարածոց, յիմանալեացն եւ 

սգալեացս, եւ յամենայն գոյից. ամէն։ 

բ 

 

3ա Ո՜վ Տէր յիշեա՛ զայս եղկելիս, 

ԶՍտեփանոս գրիչ ողորմելիս, 

Ի ցանկ խորանացս ճշգրտել, 

Բազում վաստակողիս: 

Ջնջեայ զհոգոյ իմոյ պարտիս, 

Յորժամ հայրական փառաւք բազմիս, 

Եւ արդարոցն երեւեսցիս, 

Ողորմութեամբ Քո գթացիս, 

Ապիկար ոգոյ տառապելիս, 

Եւ ծնողացն իմոց 

Եւ յիշողացն ողորմեսցիս: 
 
 

գ 

Ծաղկող՝ Կիրակոս 
3ա ԶԿիրակոս ծաղկողս՝ զսուտանուն սարկաւաք, աղաչեմք յիշեսջիք ի 

յողորմածն Աստուած, եւ զվարպետն իմ՝  զԹումա քահանա աղաչեմ յիշել ի 
Տէր, եւ Աստուած յիշողացն ողորմի. ամէն։  

Արդ, խոշորութիւն թանաքիս մի՛ մեղադրեք, զի կար մեր այս էր։ 
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դ 

97ա Զստացող սուրբ Ա[ւե]տերանիս՝ զբարեպաշտ եւ զաստուածասէր 

պարոն Յովանէս եւ զկենակիցն իւր՝ զՈւստիան, որ ստացան զսա ի հալալ 

արդեանց յիշատակ հոգւոց իւրեանց, յիշեսջիք ի Քրիստոս։ Նայեւ զմեղա-

պարտ գրող՝ Ստեփանոս եւ զծնողս իմ յիշեսջիք ի Քրիստոս, եւ յիշողքն յի-

շե[ա]լ լիցին։ Եւ զԿիրակոս ծաղկողս աղաչեմք յիշման արժանի արարէք, եւ 

Աստուած զձեզ յիշէ ի յԻւր յարքա[յ]ութիւնն. ամէն։ Եղիցի, եղիցի։ 

ե 

Յիշատակարան յետագայի 

Ստացող՝ Ստեփանոս 

321ա Եւ արդ, աղաչեմք զամենեսեան, որք հանդիպիք այս սուրբ 

Աւետարան[իս], յիշեցէք իր սուրբ եւ յերկնագնաց յաղաւթս ձեր զվե[րջ]ին 

ստացող սորա՝ զՍտեփանոս, որ ստացաւ զսա ի հալալ եւ յարդար 

վաստակոց իւրոց, յիշատակ հոգոյ իւրոյ եւ զաւակի իւրոյ՝ Յովանիսի 

հանգուցելոյն առ Քրիստոս եւ ծնաւղաց իւրոց՝ Գուռջիբէկի եւ 

Շամշախաթունի եւ կենակցին իւրոյ՝ Եղիսաբեթի եւ եղբարցն եւ ամենայն 

արեան մերձաւորաց՝ կենդանեաց եւ հանգուցելոց: Յիշեցէք եւ Աստուած 

ողորմի ասացէք, եւ Ինքն Քրիստոս Աստուած յիշողացդ եւ յիշեցելոցս 

առհասարակ ողորմեսցի. եւ Նմա փառք յաւիտեանս1: 

522 

ՄԽԻԹԱՐ ՍԱՍՆԵՑԻ. ՃԱՌՔ 

Երեւան 952 

Գրիչ՝ Մկրտիչ աբեղա 

ա 

216ա ԶՄկրտիչ աբեղա եւ զաշակերտ Բանին ճշմարտութեան յիշեսջիք ի 

բարի կամաւք առ Տէր Յիսուս2։ 

բ 

223բ Ի թուի Հայոց ՉՀԹ (1330) գրեցաւ ճառս այս ըղձալի ի փառս Քրիս-

տոսի Աստուծոյ մերոյ, յաւիտեանս. ամէն։ 

                                                
1  Առաջին հրատարակության մեջ «բ»-«ե» հիշատակարանները բացակայում են 

(Լ. Խ., №288, էջ 229), (Ա. Ղ.)։  
2 Հիշատակարանը Սասնեցու Բանք Աստուածաբանականք գործի հեղինակային 

հիշատակարանի վերջում է (Ա. Ղ.):  
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523 

ՅԱՅՍՄԱՒՈՒՐՔ 

Երուսաղէմ 1822, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Զ, էջ 194 

(տե՛ս նաեւ 1316 թ., 1329 թ.) 

Յիշատակարան յետագայի 

Նուիրող՝ Լեւոն թագաւոր 

829 Ես՝ Լեւոն թագաւորս Ամենայն Հայոց, ի թվիս ՉՀԹ՞ (1330) շնորհեցի 

զգիրքս Քարաքոյ հայ ծառայոյն, որ յամենայն ժամ կարդան յեկեղե[ցւոջ] 

զմարտիրոսացն զնահատակութիւն, եւ զքաջութիւն հաւատոյն, որ վասն 

անուանն Քրիստոսի յանձինս իւրեանց կրեցին, զոր լսեն ծառայքն, եւ քա-

ջալերեալ  յորդորին ի սէրն Քրիստոսի եւ հաստատին ի հաւատս նորին, եւ 

համբերութեամբ տանին բազում վշտաց եւ նեղութեանց, զոր կրեն վասն 

անուանն Քրիստոսի ակն ունելով երանական յուսոյն, եւ հետեւողք լինին 

բազմայչարչար մարտիրոսացն։ Եւ յորժամ ընթեռն[ուն] եւ լսեն զչարչա-

րանս մարտիրոսաց, նա զմեզ յիշեն յաղաւթս իւրեանց։ Ու կու ա[ղա]չենք 

զքահանայքդ, որ զկարդալն անփոյթ չայնէք վասն սիրոյն Քրիստոսի որ [է] 

աւրհնեալ յաւիտեանս1։ 

 

                                                
1 Լևոն Դ թագավորը (1320-1342 թթ.) Հայսմավուրքը նվիրել է Քարաքո վանքին 

1329 թվականին (տե՛ս է № 509 հիշատակարանը)։ Զեռագիրը վանքին հանձնո-
ղի հիշատակարանը միայն այդ թվականին կամ դրանից հետո կարող էր գրվել։ 
Ղ. Ալիշանը գրում է, որ Կիլիկիայի թագավորները թագավոր ամենայն Հայոց 
տիտղոսը չէին կրում, քանի որ նրանք ամենայն Հայոց թագավորներ չէին։ Լևոն 
Դ այդպես է կոչում իրեն նկատի ունենալով որ. «ոչ գոյր այլ ուրէք թագաւոր 
հայ՝ բաց յինքեանց, կամ զի թերեւս այնու պատուական անուամբ յիշեալք լի-
նէին յաղօթս յեկեղեցւոյ՝ զոյգ ըստ կաթողիկոսին ամենայն Հայոց։ Սակայն անկէ 
հաւանել, եթէ Լեւոն եւ յաջորդք իւր՝ ոչ լոկ հայոց Կիլիկիան մարզից ճանաչէին 
իսկապէս թագաւորք, այլեւ մերձաւորացն, որք ի զանազան վիճակս արեւմտեան 
իշխանաց երկիրն Ասորւոց եւ որք ի Կիպրոս, զորոց բնակիչս տեսանեմք ի յիշա-
տակարանս գրոց սերտագոյն իմն մեր կոչել զթագաւորս Սսոյ, կամ բացարձա-
կապէս՝ թագաւորացն Հայոց» (Ղ. Ալիշան, «Սիսուան», էջ 482, ծնթ. 2)։ Քարաքը 
կամ Կրակը, մեկն էր այն 70 ամրոցներից, որը «սահմանորդ էր Եգիպտոսի, 
Արաբիոյ անապատին եւ ծովու» («Սիսուան», անդ), (Ա. Մ.)։  
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524 

ԲԺՇԿԱՐԱՆ 

Զմմառ 250, Մ. Քէշիշեան, Ցուցակ, հ. Ա, էջ 574 

(1330 առաջ) 

Յիշատակարան յետագայի 

Գնող՝ [Ճարմ]՞  

329ա Թվիս Հայոց ՉՃՀԹ (1330) գնեցի Բժշկարաննս այս ես՝ Ճարմ (՞), 

որ եմ որդի Հարպետին, դառն եւ ի չար ժամանակ էր եփ գնեցի, վատ էր 

այն տարին կարկուտ էրեկ այն աւր շ[ա]փաթ եւ կարկուտն էր մեծայմեծ. 

ամենայն ով զայս գիրս կարդայ թողութիւն խնդրեցէք ի բարին, եւ յիշեցէ՛ք 

ի յաղաւթ ձեր. Աստուած կատարէ զխնդրուածս ձեր1։ 

525 

ՀԻՆ ՄԱԳԱՂԱԹԵԱՅ ԵՐԵՔ ԹԵՐԹ 

ՅԱՋՈՐԴՔ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻՍ ԱՐՏԱԶՈՒ 

ԵՎ ՀՐԱՇԱԳՈՐԾ ՍՈՒՐԲ ՇԻՐԻՄԻՍ  

ԱՌԱՔԵԼՈՑՆ ԹԱԴԷՈՍԻ 

«Արարատ», 1868, էջ 102-104 

Գրիչ՝ Զաքարիա 

Յիշատակագրութիւնք եպիսկոպոսաց առաքելական վիճակիս Արտազու, 

զոր գտաք ի հին յիշատակարանէ միոջ, որ էր գրեալ ՂԸ (649) թուական 

Հայոց, ձեռամբ՝ Յօհաննէս սպասաւորէ, ի սուրբ ուխտէն Մաղարթայ2...։ 

Սոյնպէս եւ մեք զբազումս աշխատեցաք, բայց չկարողացաք գտանել։ 

Ուստի կրկին նորոգեցաք բազում աշխատութեամբ Սուրբ ուխտս, թվին ՉՀԸ 

(1329)։ 

Արդ, յիշեցէ՛ք ի մաքրափայլ յաղաւթս ձեր, ո՜վ ընթերցաւղք, զվերոյի-

                                                
1 Մ. Քեշիշյանը ունի հետևյալ ծանոթագրությունը. «տարբեր եւ տգեղ ու շատ 

դժուարընթեռնելի գրչէ մը» (Ցուցակ, § 14, էջ 574), (Ա. Ղ.)։  
2 Բերում է հաջորդության ցանկը և ավարտում այսպես. «բաց ի սոցանէ չկարա-

ցաք գտանել ասէ հաւաքողն յիշատակագրութեանս, թէ ոյք եւ զո ոք կարգեալ 
եղեւ տեսուչ յայսմ վիճակիս, յաղագս կործանման եւ աւերման քաղաքիս եւ վա-
նուցս, ի ձեռս բռնաւորաց եւ շարժից» («Արարատ», էջ 103), (Ա. Մ.)։  
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շեալ՝ Յօհաննէս վարդապետն, զհաւաքողն այսմ շարագրութեանս, ընդ նմին 

սպասաւորս Սրբոյ առաքելոյն շիրմի եւ իբր դէտս Արտազու գաւառին՝  Զա-

քարիա։ 

Գրեցաւ թվին ՉՀԹ (1330)։ 

Այլեւ գտաք յայլ Պատմութիւնն մի հնագոյն եւ անվերծանելի, զոր շարու-

նակաբար անցուցեալ էր ի գիր յաջորդութիւն Սուրբ առաքելոյն Թադէոսի, 

ի Կեսարիայ Կապադովկացոց վիճակին, ի Թէոֆիլոսէ աշակերտէ առաքե-

լոյն, գրեալ հանդերձ ժամանակագրութեամբ, եւ անուն նորին Ստեփաննոս 

Տարաւնացի, որ էր աշակերտ սրբոյն Մեսրովպայ։ 

Ուստի մեծաւ փափագանօք եւ բազում տաժանմամբ գաղափարեցի, զի 

մի կորիցէ իսպառ, քանզի ոչ էի դիպեալ ուրեք մատենի։ Վասն որոյ որքան 

մարթացաք հանել ի լոյս ի մատենէ անտի, համառաւտիւ կարգեսցուք աստ 

ցսուրբն Գրիգոր Լուսաւորիչ եւ անտի մինչեւ ցսուրբն Բարսեղ Կեսարացի 1։ 

... Ահա այսքան սակաւուք բաւեսցի եւ զիս յիշելոյ մի՛ դանդաղիր, Ո՜վ ըն-

թերցաւղ, աղաչեմ։ 

Թվին ՉՀԹ (1330)։ 

 

 

                                                
1 Բերում է Ժամանակագրության մագաղաթյա սույն թերթերի մասին ծանոթու-

թյուն. «Վերջին անգամ ի Պօլիս գտնուած ժամանակնիս, որ պէտ էր գայինք ի 
Սբ Էջմիածին, վեհափառ կաթուղիկոսը վերոյիշեալ երեք թերթերը… ձեռք բերաւ 
պ. Թ. Միհրդատեանցէն Սբ Էջմիածնայ Մատենադարանին մէջ պահելու համար», 
(«Արարատ», 1868, էջ 41, ծն. 1), (Ա. Մ.)։  
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ՉՁ 1331 

526 

ՀԱՅՐ ՄԱՇՏՈՑ (291) 

Երեւան 4083 

Գրիչ՝ Մկրտիչ սարկաւագ 
Վայր՝ Ծառուտիձոր գաւառ,  

Խումիթ վանք 

235ա [Փ]առք ամենասուրբ Երրորդութեանն եռանձնեայ եւ միաստուա-

ծութեանն՝  Հաւր եւ Որդոյ եւ Հոյգոյն Սրբոյ. այժմ եւ յաւետ: Որ ետ նուաստ 

եւ փցուն գրչիս հասանել ի վերջք գրոցս, եւ ինքն աւրհնեալ յաւիտեանս։ 

Արդ, գրեցաւ Հա[յր] Մաշտոցս ի գաւառիս, որ կոչի Ծա[ռ]ուտիձոր, ի 

վա[ն]ս, որ կոչի Խումիթ, հանդէպ Ծմակա վանիցս։ 

Արդ, ա[յսմ] քառահոս գետոց եւ աստուածաին բարբառոյ <եւ> եռա-

փափաք ըղձիւ ցանկացեա[լ] մի ոմն քահանա[յ]ից՝ Վարդան անուն, շար-

ժեալ ի Հոգոյն Սրբոյ, ի թվական[իս] Հայոց ՉՁ(1331), ի ղ[ան]ութեան Բու-

սաիտին1 եւ ի թագաւոր[ու]||(235բ)թեանն Հաոց Լեւոնի, եւ ի թագաւորու-

թիւն Վրաց Գաւրգէ, ի հայրապետութեան Հայոց տեառն Գրիգորոյ2 եւ ի 

հայրապետութեանն Աղուանից տեառն Զաքարիաի, յեպիսկոպոսութեան Այ-

րարատեան գաւառիս տէր Գրիգորոյ, յիշխանութեանն պարոնաց պարոնին 

Շեխ Հասանա, եւ ի մերոց՝ բարիանուն եւ քրիստոսասէր պարոնացս, որ ի 

մեծ սպարապետէն Հայոց սուրբ նահատակին Վարդանայ շառաւեղէն յա-

ռաջ եկեալ, ի տիրասէր եւ յաստուածասէր ազգէն Մամիկոնեանց, որդիքն 

պարոն Վահրամա՝ տէր Նեսէս, Արղունն եւ Քաինն, եւ հանգուցեալ ի Քրիս-

տոս եղբայր պարոնացս՝ Սարգիս, եւ մայր սոցա՝ Դատիկա, եւ քոյր սոցա՝  

Թամթերին, եւ աստուածատուր զաւակի իւրոյ՝ Մելիքին, եւ ազատածին կե-

նակիցք սոցա Եսուգանն, քոյր պարոն3, եւ որդոյ սորա քրիստոսատուր 

Զանկիկին, եւ միւս հարս||(236ա)ինն՝ Խորիշայի, [որդւոյ իւրոյ զՀամազաս-

                                                
1 Բնագրում` «Մուսաիտին» (Լ. Խ., № 291, էջ 232, ծնթ. 1)։  
2 1331 թ. Կիլիկյան կաթողիկոսական աթոռին Յակոբ կաթողիկոսն էր, Գրիգոր 

Անավարզեցի կաթողիկոսի քրոջ որդին, տե՛ս հաջորդ հիշատակարանը (Ա. Ղ.)։  
3 Անվան տեղը բաց է թողնված (Լ. Խ., անդ, ծնթ. 2)։  
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պա]1, քոյր տէր Սարգսի Խաչինոյ տեառն Տաւփեանց, զի Աստուած զսոսա 

ընդ երկայն աւուրս պահեսցէ խաղաղութեամբ եւ յաղթող ընդդէմ թշնա-

մեաց խաչին Քրիստոսի։ 

Այլեւ՝ Վարդան քահանայս, զոր յառաջն յիշեցաք՝ առաջնորդ տեղւոյս, 

որ կոչի Ջերմառուաց անապատ, եւ մականուն՝  Խումիթ, խորհուրդս բառիս 

ի հոգին բերել եւ լուեալ զբարզբառս զայս, որ ասէ. Երանի որ ունիցի զա-

ւակ ի Սիոն, եւ ընդանիս յԵրուսաղէմ, որ ասէ ցՏէր. Ահաւասիկ եւս եւ ման-

կունք իմ զոր ետ ինձ Աստուած եւ այլ զհետ երթեալ Աւետարանին որ ասէ. 

Գանձեցէք ձեզ գանձ յերկին[ս], որ ոչ ցեց ուտէ եւ ոչ գող հատանէ եւ ոչ 

ուտիչ ապականէ, զի ուր գանձք ձեր են, անդ եւ սիրտք ձեր եղից[ին]: Եւ 

ետ գրել զՀայր Մաշտոցս ի հալալ արդեանց իւրոց, յիշատակ իւր եւ ծնողաց 

իւրոց՝ հաւր իւրոյ՝ Մխիթար[այ] եւ մաւր իւրոյ՝ Ք||(236բ)ածերին, եւ եղ-

բարց իւրոց՝ Վարդանշահին, Հասկանն, Սասնին, եւ Սումպին, եւ քերց իւրոց 

յիշատակ անջննջելի աստ ի կենացս եւ առաջնորդ կենացն յաւիտենական։ 

Այլ ես՝ յետինս ի սարկաւագաց եւ առաջինս ի մեղաւորաց Մկրտիչ սու-

տանուն սարկաւգ, որ միայն զձեւս ունիմ եւ ոչ զգործ սարկաւագի, պար-

տական Տեառն բիւր քանքարոյ՝ [գ]րող եւ կազմող Մաշտոցիս, յերես ան-

կեալ աղաչեմ զամենիսեան, որք ընթեռնոյք կամ աւրինակէք, յիշման արժա-

նի առնէք՝ զՎարդան քահանայ ստացողս սորա, եւ զՄկրտիչ՝ ծրողս, եւ 

զծնաւղսն իմ, եւ զերախտաւորս՝ զմարմնաւորսն եւ զհոգեւորսն, զսնուցիչ 

վարդապետն մեր՝ զՇմաւոն, որ բազում ամաց աշխատեցաւ, եւ սնոյց զիս, 

եւ հասոյց ի չափ սարկաւագութեան, որ բան եւ արուեստ՝ զուսումն քահա-

նայութեան եւ արուեստ գրագրութիւնս ուսոյց, յաշխարհի տանջանացս|| 

(237ա) եւ ցաւոցս ոչինչ չեմ գիտացել, եւ յետ ժամանակիս, որ ծերացաւ եւ 

աչքն պակասեցաւ, եւ ես ի չափ հասա, որ նմա աշխատանացն փոխարէն 

պէտք էր առնել, բանսարկուն ընթացաւ եւ էհայն զիս ի նմանէ, զի 

Աստուած, որ առատն է ի տուրս բարեաց, հատուսցէ նոցա միոյն հազարա-

պատիկ աստ եւ ի հանդերձեալն։ 

Եւ զեղբարն իմ՝  զՈվաննէսս, եւ զմայր իմ զՇնոհոր[տ]իկին, եւ հայր իմ, 

որ ոչ զանունն գիտեմ, ոչ զինքն տեսե[ա]լ եմ, յիշեցէք աղաչեմ։ 

Զմաճակալք տեղւոյս, զտնտես, զհովիւ, զաշխատաւորքս հասարակաց՝ 

հանգուցեալ[ք]ն ի Քրիստոս եւ զկենդանիք[ս], որք բազում եւ սակաւ աշ-

խատեալ են յայսմ քաւարանիս, տացէ նոցա Տէր Աստուած Ճ(100)իւրապա-

տիկ եւ Ռ(1000)պատիկ աստ եւ ի հանդերձեալն, ցաւղ կենաց իջցէ յոսկերս 

հանգուցելոցս, որք յայսմ [տեղւ]ոջս հանգուցեալ են [առ]աջի սուրբ Գրի-

                                                
1 Ուղղագիծ փակագծերում բերված անունը գրված է տողի վերևում, մանր տա-

ռերով (Լ. Խ., անդ, էջ 332, ծնթ. 3)։  
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գորի, եւ բուսուցէ յաւ||(237բ)[էտ զտնտես] տեղոյս՝ զԵրեմ[ի]ա, որ փոքր 

հասակէ ի վեր տնտես կացել ի վանքս, յիշել աղաչեմ։ 

Յիշեցէք եւ զմիաբանք վանից՝ Մեսրոբ քահանայ, զԴանիէլ քահանայ, յի-

շեցէ՛ք զԱւետիսս, որ բազում աշխատեցաւ, գնաց յԵղեգիս՝ քարտիսի ու վա-

ներէց է[կա] ՞ց ի վերա իմ, կերակրոյ համար շատ [ն]եղացաւ հեմ /// որ 

պրծաւ։ Յիշեցէք զՍիմե[ոն Ծ]մակավանից [հա]յրն, որ զաւրինակն շնոր-

հեաց։ 

Յիշեցէք եւ զհոգեւոր մայրն իմ՝  զԱրքայն եւ զսիրական եղբայր մեր՝ զԵ-

զեկիէլ, որ անբաւ սիրովն սիրեցին զմեզ եւ կամեցան զիս, եւ բազում աշ-

խատեցան ի վերա իմ։ Յիշեցէք զաշակերտ իմ՝  Զարդիկ, որ զքարտեզս կո-

կեաց: Որք կարդայք, կամ աւրինակէք, կամ գաղափար առնուք, յերկնաբաց 

յաղաւթս ձեր, յիշեցէք զՎարդան քահանա, որ ի բազում աշխատանաց եւ ի 

դառն ///1 

527 

ՃԱՇՈՑ 

Զմմառ 425, Ն. Ակինեան, Հ. Ոսկեան, Ցուցակ, էջ 4-5 

(Անտոնեան հաւաքածոյ) 

Գրիչ՝ Յովհաննէս Յերկայն 

Վայր՝ Եկեղեաց գաւառ, 
Սուրբ Կիրակոսի ուխտ 

586բ Փառք անսկզբնակ[ան]ին՝ Հաւր եւ Որդւոյ Նոր[ին] Միածնի եւ 
Հոգւոյն Սրբոյ ելողին ի Նոցունց էութենէ այժմ եւ յանսպառ յաւիտեանս. 
ամէն։ 

Արդ, ի յոգնազան իմաստից հոսմանց ի վերուստ աստուածատուր շնոր-

հաց զանազանաբար առեալ ի մարդիկ աստուածաբարք համանգամայն եւ 

լուսանորոգ հմտագունիցս այսոցիկ։ Եւ արդ, այսմ աստուածախաւս եւ աւե-

տարանաքարոզ սուրբ կտակիս ցանկացող եղէ ես՝ մեղուցեալ եւ սուտա-

նուն միայնակեաց Բարսեղ որդի Ստեփանոսի. եւ ստացայ զսա ի հալալ ար-

դեանց իմոց ի պէտս լուսաւորութեան հանդերձեալ կենացն իմոց. եւ յիշա-

տակ բարեաց ինձ եւ ծնողաց իմոց. եւ բոլոր զարմիցն եւս եւ հանգու-

ցելոցն։ 
                                                

1 Ձեռագրից թերթ է ընկել, հիշատակարանը մնում է թերի։ 237 թերթի եզրը մաշ-
ված լինելու պատճառով մի քանի բառ կամ տառ մնում են անընթեռնելի և կամ 
կարդացվում են երկբայաբար, վերջիններս տվել ենք ուղղագիծ փակագծերում 
(Լ. Խ., անդ, էջ 233, ծնթ. 1)։  
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Արդ, ես՝ նուաստ միայնակեացս Բարսեղ ետու շարագրել զսա ըստ կար-

գի բովանդակ տարւոյն, որ յինքեան բովանդակեալ ունի զամենայն աւուր 

ընթերցմունք, բաց յաղուհացիցն, ի դիւրութիւն եւ ի հանգիստ մանկանց 

եկեղեցւոյ. որ արտաձայնեալ հնչեն ի լսելիս մեր զերկնաւոր բարեացն աւե-

տիս. եւ ցուցանեն հոգոյ աչաց զարփիահրաշ լուսոյն ճառագայթ, երկնաւոր 

բարեացն ցանկացողացդ։ 

Ես՝ նուաստ Բարսեղ յերկիր անկեալ աղաչեմ եւ աղերսեմ զամենեսեան 
զձեզ, որ հանդերձեալ էք ի սմանէ լուսաւորիլ, յիշեսջիք զտառապեալ ոգիս, 
զկարաւտս ողորմութիւն Աստուծոյ զԲարս[եղ]1 միայնակեաց եւ զհայրն իմ՝  
զՍտեփանոս եւ զմայրն իմ՝  զՄարեմտիկին, եւ զեղբայրն իմ՝  զԿարապետն 
եւ զամենայն արեան մերձաւորսն, զկենդանիսն եւ զհանգուցեալսն2։ 

Արդ, աղաչեմ զձեզ յիշեսջիք ի Տէր զհեզահոգի քահանայն՝ զՆերսէս, որ 

եղեւ թելադիր եւ յորդորիչ այսմ գրոց, որ յորդորեաց զմեզ ի գործս յայս հո-

գեւոր, զի ետու զսա յիշատակ հոգւոյ իմոյ ի գեղս Բաբերդցիք ի դուռն 

սուրբ եկեղեցւոյս Սուրբ Աստուածածնին: 

Արդ, եղեւ կատարումն սորա ի թուականութեանս Հայոց ՉՁ (1331), ի 

հայրապետութեան Յակոբայ, որ է որդի քեռ տէր Գրիգորի Անաւարզեցւոյ. 

եւ ի թագաւորութեան աստուածասէր թագաւորին մերոյ Լեւոնի, որդւոյ Աւշ-

նի. ի դառն եւ ի նեղ ժամանակի, զոր Տէր Աստուած փութով այց արասցէ 

ամենայն քրիստոնէից ի զըզուանաց այլազգեաց։ 

Արդ, եղեւ աւարտ սորա ի գաւառիս Եկեղեաց, ի հռչակաւոր սուրբ 

ուխտս Սուրբ Կիրակոս կոչեցեալ, ընդ հովանեաւ ամենահզոր աջոյն Յիսու-

սի եւ սրբոյն Կիրակոսի եւ այլ սրբոցս որ աստ, յառաջնորդութեան տեառն 

Սարգսի արքեպիսկոպոսի մայրաքաղաքիս Եզնկայի, ձեռամբ անիմաստ 

գրչի Յոհանիսի սուտանուն աշակերտի։ 

Արդ, ես՝ եղկելի գրչակս Յոհանէս մականուն Յերկայն կոչեցեալ, յերեսս 

անկեալ աղաչեմ զամենեսեան ողորմելի դիմաւք, որք պատահէք այսմ լու-

սանորոգ եւ աստուածահրահանկ մատենիս յիշեսջիք զվերոյգրեալքս ի 

սմա, զստացաւղ սուրբ գրոցս՝ զԲարսեղ միայնակեացն եւ զծնաւղսն իւր եւ 

եղբայրն եւ զհամայն ազգայինսն իւր, որ ստացաւ զսա յարդար յ[ը]նչից իւ-

րոց յիշատակ հոգւոյ իւրոյ եւ ետ զսա ի դուռն սուրբ եկեղեցւոյս։ Եւ ես 

ողորմելի դիմաւք աղաչեմ զամենեսեան չմեղադրել խոշորութեան եւ սխա-

լանացս որ ի սմայ, զի ձեմեռային էր ժամանակս յորում գրեցաք զսա։ 

Դարձեալ աղաչեմ զձեզ զամենեսեան, որք պատահէք, մեղաց թողութիւն 

                                                
1 «Յիշեսջիք ի Տէր զեղբայրն իմ` զՄխիթար եւ զքոյրն իմ` զՍանամ» (այլ գրիչ է), 

(Ցուցակ, էջ 5), (Ա. Ղ.)։  
2 «Եւ զհանգուցեալ զքոյրն իմ` զԿազիկ եւ զհարսն իմ` զԳոհարտիկին» (այլ գրիչ 

է), (Ցուցակ, անդ), (Ա. Ղ.)։  
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հայցեցէք յԱստուծոյ ինձ եւ ձնողաց իմոց ի յողորմած Տեառնէն, յորս եւ 

դուք վայելիցէք եւ արժանաւորիք ի բարերար եւ յողորմածէն Աստուծոյ։ Եւ 

Քրիստոս, որ առատն է ի տուրս բարեաց, ձեզ՝ յիշողացդ եւ մեզ՝ յիշելոցս 

առհասարակ ողոր[մեսցի] /// 

528 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ (292) 

Երեւան 4217 

Գրիչ՝ Յովանէս 

Վայր՝ Բզնունեաց գաւառ, 

գիւղ Աղէթ 
ա 

272ա Փա՜ռք անըսկըզբանն եւ սկըզբանն ամենայնի. անեղ Էին եւ գոյա-

ցուցչին բնաւից, անվախճան եւ անսահման էացուցչին, սահմանիչ եւ կա-

տարումն բոլոր էիցս, երիցս միակին, եզակի եւ միում աստուածութեանն, 

որ անշարժ գոլով, շարժէ զարարածս ի կեանս եւ ի փրկութիւն, Էից էակն եւ 

կենդանեաց կեանքն, որ անփոփոխ գոլով միշտ յէութեանն, անեզր եւ ան-

վայրափակն, լրումն եւ բովանդակիչ ամենայնի եւ յամենայնս է եւ յամենայ-

նէ անհաս է, որպէս ի մաս||(272բ)ունս եւ ի բոլորս, եւ ինքն ո՛չ մասն եւ ո՛չ 

բոլոր, որպէս թէ զմասն եւ զբոլոր զամենայն ինքն ունելով եւ կրէ զամե-

նայն բանիւ զաւրութեան իւրոյ։ Գերալիր գոլով՝ լնու զամենայն եւ անհաս է 

յամենայնէ, որում բան եւ իմաստութիւն եւ լեզու տուեալ բոլոր էիցս, ի բո-

լոր էիցս, հանցուք աւրհնութիւն եւ փառս՝ Հաւր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ, 

այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։ 

Իսկ չորից աւետարանչացն խորհուրդ բազմաւրինակ իմն ցուցմամբ տե-

սանի, զի ոմանք ասեն, թէ. Չորից աւետարանչացն են չորք անկիւնք արա-

րածոց՝ արեւելք, արեւմուտք, հիւսիս, հարաւ՝ պարտ էր համասփիւռ քարո-

զել զԱւետարանն։ 

Իսկ ոմանց հաճոյ թուեցաւ ըստ չորից մշտահոս գետոցն յադենական 

աղբերէն յառաջ խաղացեալ առ ի տիեզերաց առոգումն՝ Փիսոն, Գեհոն, 

Տիգրիս, Եփրատէս։ Եւ սոցա գոլով նմանապէս թուով ուռճացեալք ի կեն-

դանական աղբերէն, աւռոգանել զպասքեալ միտս մարդկային բնութեանս։ 

||(273ա)Նոյնաւրինակ, ըստ տեսութեանն Եզեկիէլի քառակերպեան աթո-

ռոյ՝ մարդ, առիւծ, եզն, արծիւ, զանմարմնոցն Տէր տեսանելով բազմեալ ի 

փառացն աթոռ իմանալի ցուցմամբ, զխնամս բոլոր բնութեանս զակնար-

կումն, որ աստուածապէս եւ տիրաբար բերմամբ նշանակէ զլինելն առ ի հո-
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ղածինս հոգեղինացն անմահից զմահկանացուս առնել հաղորդս։ Եւս եւ ի 

գերակատար հանել ի փառս, վասն զի փառաց թագաւորն Քրիստոս, փա-

ռակաիցն՝ Հաւր եւ Հոգւոյն Սրբոյ զմերս առնլով բնութիւն՝ ինքեան միացոյց 

աստուածութեան, ուսուցանելով. մի Որդի դաւանել որ յԱստուծոյ Հաւրէ, եւ 

որ ի Մարիամայ Սուրբ Կուսէ, անճառ միութեամբ, զոր աւետարանականն 

ուսուցանեն բանք։ Մինչ ի կատարած հաւանութեամբ հաւատա հաստատ 

կարգաւք, ի նոյն յարելով յառաքելաւանդն քարոզութիւնն, որ զաստուածա-

խաւսն վարդապետութիւն դրոշմեալ, զսակաւս ի բազմացն առ ի հաւատալ, 

թէ. Յիսուս Քրիստոս է Որդի Աստուծոյ, ըստ վեհին Յովհաննու, հաւատալ եւ 

զկեանսն յաւիտեանականս ընդունել յանուն Նորա1։ 

Ուստի եւ տեսեալ զսորայս անճառ փրկագործութեան խորհուրդ ոմն քա-

հանայ անուն՝ Սարգիս, որդի սուրբ եւ մաքուր քահանային՝ Յովաննէսին, որ 

բարի գործովք հանգուցեալ է ի Քրիստոս, նա ստացաւ զսուրբ Աւետարանս 

յիշատակ իւր, եւ կենակցին իւրոյ, եւ ծնաւղաց իւրոց եւ ի վայելումն հարա-

զատ որդւոց իւրոց՝ Սուքիասին եւ Անդր[է]ասին, զոր վայէլել տացէ Տէր 

Աստուած խաղաղական կենաւք. ամէն։ || 

273բ Արդ, յայսքան եւ յայսպիսի մեծափառ սուրբ աւետարանչացս գու-

մարս բարեխաւսս աշխարհի եւ ապաւէն ապաստանի, քաւութիւն մեղուցե-

լոց, դիմեալ մեծաւ յուսով բարի արմատոյ շառաւեղն եւ սրբասընունդ քա-

հանայն՝ Սարգիս, կամեցաւ զաստուածաշունչ սուրբ Աւետարանս զայս 

ստանալ, զոր ի վաղուց հետէ փափաքեալ ցանկայր բաղձանաց այսմ լու-

սալրական եւ հոգիաբուխ մատենիս։ Եւ արդ, ես, յետինս ի քահանայս եւ 

անարժանս ի մանկունս եկեղեցւոյ, հրաման առեալ ի պատուիրանադիր 

առաքելական բանէն, որ ասէ. Յոր կոչումն կոչեցար ի նմին կացջիր։ Եւ 

արդ, իմ ոչ բերելով զայսպիսի վստահութիւն, այլ ունայն յամենայն բարե-

վայելջութէնէ, որ առաքինեացն է համարձակութիւն, այլ ի բարէխաւսու-

թիւն մաղթելով զամենայն սուրբս եւ ի մարդասիրութիւնն Աստուծոյ յու-

սադրել զկործանեալ եւ զլքեալ անձն իմ եղկելի։ Ո՜վ դիւրակործան մարմին 

երկրածին, որո՞վք ձայնարկութեամբ զքեզ աւաղեցից կամ զիա՞րդ ի գիր 

յառեցից, եւ կամ զորո՞ց նշանակեցից զմարմնական տածմանց, եթէ զհոգե-

կան սխալանաց՝ զկամայից, եթէ զակամայից, զոր ոչ բաւէ նամակս վերայ 

բերել, եւ կամ ի գիր շարաբառնիլ։ Այլ՝ գիտողին զգաղտներեւակսն, նմա 

առաջի արկեալ հեղից զանձն իմ մաղթանաւք, որ կարողն է կեցուցանել եւ 

վերստին հրաշագործել յիս, աղաւթիւք ամենայն սրբոց։ 

                                                
1 Փառքի մասը մինչև այստեղ, առաջին հրատարակության մեջ բացակայում է, 

չկա նաև 273բ մինչև 274ա շարունակվող հատվածը (Լ. Խ., անդ, էջ 233-234), 
(Ա. Ղ.)։ 
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Այլեւ գրեցաւ սուրբ Աւետարանս ձեռամբ Յովանէսի ||(274ա) անիմաստ 

եւ ախմար գրչի, եւ իմ, անընդունակ գոլով յարուեստ գրչութեան եւ բազում 

մեղաց ցնորիւք պաշարե[ա]լ, այլ ըստ կարի մերում, զոր պարգեւեաց մեզ 

մարդասէր հոգին, բազում աշխատասիրել իմ ի սմա, գրեցի անարժան ձե-

ռաւք իմովք յընտիր եւ ի ստոյգ աւրինակէ՝ կենաւք տառապանաւք եւ բա-

զում պանդըխտութեամբ: Ի Մեծ թուիս, ի յեղանական շրջագայութեան 

արեգական ստորիջիւք երկնաչու ճանապարհաւ յերկնից յերկիր հայելով, 

ըստ արարչութեանցն չափեալ յելանելոյն Ադամա ի դրախտէն՝ ԶՌ. եւ ԶՃ. եւ 

Ա. ամ (6601), ըստ եւթանասնիցն, որում մեք վարիմք. եւ է ի մարդեղութե-

նէ Բանին Աստուծոյ անժամանակ Էին եւ Փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի ամս 

ՌՅԼ (1330), իսկ ըստ թուոյ Խոսրովային Յաբեթեանս տումարի ՉՁ (1331), 

եւ էր Մեծ շրջանին ՄԽԵ (245)։ Ի յառաջնորդութիւն տէր Աստուածատրոյ, 

եւ աշխարհակալութեան մեծ ինքնակալին Բուսայիտ խանին, որ տիրէ բա-

զում ազգաց, [ու]նելով ի ծովէն Պոնտոսի մինչեւ ի ծովն Կասբից, եւ մինչեւ 

ի գետն Ջահուն կոչեցեալ, ի կաթողիկոսութեան Հա[յ]կազանց սեռի տեառն 

Յակովբայ, եւ ի թագաւորութեան Լեւոնի նստեալ ի գահն Կիլիկեցւոց, զոր 

Տէր Աստուած պահեսցէ անսասանելի զԱթոռ հայրապետական եւ զթագա-

ւորական, զի յիշել զանունս նոցա սասանել սաքրին եւ ոչ եւս երեւին թշնա-

միք ճշմարտութեանն։ 

Այլեւ գրեցաւ սուրբ Աւետարանս ի գաւառիս Բզնունեաց, ի գեղս առ 

ափն ծովու, որ կոչի Աղէթ, ընդ հովանեաւ Սրբոյ Կարապետին, ի վայելում 

Սուքիասին եւ Անդր[է]ասին։ 

Արդ, որք ճաշակէք յաստուածային ||(274բ) բուրաստանէս եւ յամենալի 

սեղանոյս, որք պատահիք սմա վայելողք կամ ընթերցաւղք, յիշեսջիք աղաւ-

թիւք զստացաւղ սուր[բ] Աւետարանիս՝ զՍարգիս քահանայ, եւ զծնաւղսն 

իւր, եւ զկենակից նորա եւ զորդիսն իւր՝ զՍուքիասն եւ զԱնդրէասն, եւ զա-

մենայն արեան մերձաւորսն ի Տէր Յիսուս, ընդ նոսին՝ զանպիտան գրիչ 

զՅովանէս, եւ զիմսն զամենայն, եւ որք զմեզ յիշէք սրտի մտաւք, յիշեալ լի-

ջիք յառատ ողորմութեանն Աստուծոյ, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն։ 

Զտուող աւրինակի՝ զԹաթուլ եւ զհայր նորա՝ զՊարոնշահ յիշման արժա-

նի առնել ի Քրիստոս աղաչեմ։ 

ԶՄարտիրոս՝ Բազի որդին յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս, ուր մեղացն թողութիւն 

հայցեցէք յԱստուծոյ, զի բազում ծախաւք աւգնական եղեւ1: 

                                                
1 Մարտիրոսի մասին հիշատակությունը գրված է կարմիր թանաքով (Լ. Խ., № 

292, էջ 234, ծնթ. 1)։  
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բ 

10ա Ո՜վ եղբայր, եթէ աւրինակես, դու զմեծ գիրն՝ մեծ գրէ եւ զմանր՝ 

մանր, եւ թէ կարդաս՝ զմեծն կարդա ու զմանր թող, զի մի այլ եւ այլ լիցի 

գրեալն եւ աւրինակն: Վասն զի ախմար գրաւղքն գրեցին զմեծն եւ զմանրն 

ի կարգն, գիտացին խալատ է գրած եւ գրեցին ի շարն, եւ գրեալքն այլայլե-

ցաւ, ստուգէ ի յայլ գրոց զսխալն եւ ի շարն գրէ եւ զայլն հայնց մանր գրէ, 

զի մի զանազանեսցին: 

ԶՅովանէս գծագրողս յիշեա՛ ի Տէր Յիսուս1: 

529 

ՄԱՇՏՈՑ (293) 

Բրիտանական թանգարան 30 (Or. 2682),  

Ֆ. Կոնիբեր, Ցուցակ, էջ 58-60 

Գրիչ՝ Յոհաննէս 

Վայր՝ Արգելան մենաստան 

ա 

265բ Փառք, աւրհնութիւն եւ գոհութիւն ...։  

Յամի Հայկազեան տաւմարի Աբեդական տոհմի ՉՁ (1331) երորդի, ի 

թագաւորութիւն Աբուսայիտ սուլտանի ազգի նետողաց եւ մերում թագաւո-

րի Հայոց ազգի Լեւոնի թագաւորի եւ Բուրթելի իշխնաց իշխանի, ի հայրա-

պետութիւն տեառն Զաքարիայի, յեպիսկոպոսութիւն ստացողի գրոց տէր 

Վարդանայ, ի մենաստանին, որ կոչի Արգելան, ընդ հովանեաւ Աստուա-

ծածնիս, եւ Սուրբ Նշանիս եւ Յուսկայ Որդոյ Սուրբ գերեզմանիս։  

Ես՝ Յոհաննէս մեղապարտ եւ անպիտան ի պիտանիս, հարկեալ յեղբարց, 

գծագրեցի զշնորհալից զտառս սրբարար եւ աստուածահրաշ, ըստ խնդրո 

եւ փափագանաց նորակնքեալ եպիսկոպոսի տէր Վարդանա, ի ժամ հասեալ 

ծերութեանս, քանզի պատուհանք լուսարանաց պակասեալ եւ ձեռքս խո-

պանացեալ դողդոջէր վասն բազում ժամանակաց խափանելոյ ի գործոյս, եւ 

ոչ գոյր աւրինակ ըստ պատշաճի։ Բայց աղաչեմ զձեզ ի սէրն Աստուծոյ չլի-

նել մեղադիր, զի խանկարեալ էր յիշողականս <եւ> ի բազում հոգոց եւ 

տրտմութեանց անպատմելեաց, որ էհաս ինձ ի բանսարկուէն, ձեռնտու 

եղեւ Քրիստոս, եւ այսչափ յանգեալ շարագրեցաւ։ Այլ փծնութեան եւ սխա-

                                                
1 Առաջին հրատարակության մեջ այս հիշատակարանը բացակայում է (Լ. Խ., անդ, 

էջ 233-234), (Ա. Ղ.)։  



ՉՁ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐ   1331 

95 

լանաց եւ այլայլմանց բանիցս աղաչեմ չլինել մեղադիր ///։ Աստուած առաջ-

նորդեաց եւ գծագրեցի զսայ յաւուրս ԻԲ (22), լալով եւ յոգոց հանելով, զի 

այն, որ կարողն էր ի նշանագրութեան յանկարծադէպ եւ յեղակարծ ժամու, 

ոստեալ ի գրկացն Աստուծոյ, անգաւ ի գիրկսն Բէլիարա, արտաքսեալ յեկե-

ղեցոյ խառնեցաւ՝ որք բնակէին ի վրանս Կեդարու...։ 

բ 

30ա Զերից երանեալ, զերջանիկ եւ զաստուածահաճոյ, զպատուական 

հայրապետ՝ զտէր Վարդան, եւ զծնողս իւր՝ զՅակոբ եւ զԱղբրաց յիշեսջիք/// 

եւ Մովսէս կր[աւնաոր] ՝  զմտերիմ եղբայր մեր /// ընդ նմին եւ զմեղապարտ 

գրիչ՝ զՅոհաննէս զծնողսն իւր /// զի ի ծերացեալ ժամանակս այսչափ յան-

կեցաւ։ ՉՁ (1331), Մահեկի ԻԲ (22)։ 

գ 

89բ Զտէր Վարդ[ան] եւ զհայրն նորին՝  զՅակոբ, որ հաւատարիմ էր մե-

նաստանիս, որ կոչի Արգելան, եւ փոխեցաւ ի Քրիստոս ի թուականիս Հայոց 

ՉՀԹ (1330)։ ...Ընդ նմին եւ զկենակիցն իւր՝ զԱղբրաց, ընդ եղաբերից կա-

նա[ն]ցն դասեսցէ եւ ընդ այլ սրբոց կուսանացն։ 

դ 

103ա Զստացող հոգիալից տառիս՝ զարհիեպիսկոպոս զտէր Վարդան յի-

շեսջիք, Ո՜վ կարդացողք եւ աւրինակողք, զի /// ետ գրել զսա/// ՉՁ (1331), ի 

Մահեկ[ի] Լ (30)։ 

ե 

37ա Դարձեալ յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս զվերջին ստացաւղ գրոց՝ աստուա-

ծասէր տանուտէր զՀիթումն եւ զիւր հայրն՝ զՏղայպարոնն, կենակիցն իւր՝ 

Զառան եւ զիւր հայր՝ Ազատ, որդիքն՝  զԹաւրոսն, եւ զՎարդն եւ զԿովճայն, 

եւ զհարսներն իւր՝ Մանուշակն եւ զԱսլայն, եւ զմայր իւր՝ զՄարուֆն, եւ 

զորդիքն Թորոսին՝  զՍուլթայն, եւ զԱկոբն, եւ զՍարգիսն եւ Խաչուկն, եւ 

զԽազարն, եւ զԻսկատարն, եւ զտուստր իւր՝ զՄարգրիտն, եւ զԿոկճին, որ-

դիքն՝ զՄաղխսուտն, եւ զՈւսուփն, եւ զդուստրն իւր՝ Հատիային, եւ ամե-

նայն արեան մերձաւորս իւր...։ 
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ԱՒԵՏԱՐԱՆ (294) 

Երեւան 5527  

(Վասպուրական 88, Ե. Լալայեան, Ցուցակ, սիւն. 173-174) 

Գրիչ՝ Վարդան քահանայ 

Վայր՝ Պաւղսախի դաշտ, 
գիւղ՝ Աղպինար 

230ա Փառք ամենայսուրբ Երրորդութեան՝  Հաւր եւ Որդոյ եւ Հոգոյն 

Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն, որ զաւրացոյց զտկա-

րութիւնս մեր հասանիլ ի յաւարտումն սուրբ Աւետարանիս։ 

Արդ, աւարտեցաւ քրիստոսայհիմն եւ առաքելայխաւս Սուրբ Հոգոյն 

բխումն յառաքեալսն չորէք գետոյն նման ոռոգանել զա||(230բ)մենայն հա-

ւատացեալ ժողովու[ր]դս, եւ ի պայծառութիւն ժամատեղաց եւ ի լուսա-

ւորութիւն մանկանց Սուրբ Սիոնի, եւ ի վաելումն քրիստոսայպսակեալ եւ 

երջանիկ հայրապետաց եւ քահանայից եւ սարկաւագաց, եւ զաւակիս մեր՝ 

Իքնատոսիս, որ եղեւ ի թվականիս Հայոց ՉԿԵ (1317), որ յիւր անուն եմ 

գրել զսուրբ Աւետարանս. վայելեսցէ զերկար ժամանակս՝ զաստիս եւ 

զհանդերձեալն, առաքինի վարաւք եւ աստուածահաճոյ կամաւք։ Վասն 

որոյ աղաչեմ զամենեսեան, որք կա[ր]դայք կամ աւրինակիք, յիշեցէ՛ք 

զՎարդան քահանայ, եւ զհայրն իմ՝  զՍիմէոն քահանայ, եւ զմայրն իմ՝  Ըռի-

թա, եւ զեղբարսն իմ, եւ զքեւերս իմ զհանգուցեալսն ի Քրիստոս, եւ զբարի 

ամուսին1 իմ, եւ զաւակս մեր՝ զԱռաքեալն եւ զՄելէքտիկին, որ վաղահաս 

մանկական հ||(231ա)ասակին փոխեցաւ ի Քրիստոս եւ խիստ տրտմութիւն 

եղեւ մեզ, եւ զԻքնատոս սարկաւագս յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս։ 

Արդ, ես՝ նուաստս յամենայնի, որ Վարդան կոչի, արարի զսա ինչ 

դրախտ անուշահոտ եւ ի միջի նորա տնկեալ ծառն կենաց. որ ուտէ ի սմա-

նէ, կեցցէ յաւիտեան: 
Արդ, գրեցաւ սայ ի դաշտս, որ կոչի Պաւղսախի, ի գեաւղս, որ կոչի Աղ-

պինար, ըն[դ] հովանեաւ Սրբոյ Սարգսի զաւրավարի, ի թվ[ին] Հայոց ի ՉՁ 

(1331)։ Խոշորութեան եւ սղալանացս անմեղայդիր լերուք, զի չէի հմուտ 

այսմ գործոյ, զի մեր կարս այս էր, այլ զայս եղեալ մտի՝  լաւ է փծուն գ[ր]ել 

քան ունայն շրջել, լցի զփափաքումն անձին իմոյ. եւ Քրիստոսի փառք յաւի-

տեանս. ամէն։ 

                                                
1 Բնագրում՝  «ամունիս» (Լ. Խ., № 294, էջ 236, ծնթ. 1)։  
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531 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ (295) 

Վասպուրական 90, Ե. Լալայեան, Ցուցակ, սիւն. 177-178 

Գրիչ՝ Դէոսկորոս քահանայ 
 Վայր՝ Արճէշ քաղաք 

Փառք ...:  

Արդ, այսմ գաղափարութեան. երջանիկ ոմն պատուական եւ աստուածա-

յին ձրիւքն բարգաւաճեալ, որոյ անուն՝ Դեղիկ յորջորջի ելեալ մեծաւ եւ որ-

դոյ իւր՝ Մկրտիչ քահանայի ցանկութեամբ եւ յոյժ փափաքմամբ ի խնդիր 

աստուածական տառիցս, որ կեանս տայ կամայորդոր լսողաց, ի զարդ ճո-

խութեան հարսնացեալ սրբոյ Մաւր եկեղեցւոյ ի լուսաւորութիւն մանկանց 

Սիոնի ստացաւ զսա. զաւակ ի Սիոն եւ ընդանեակ յԵրուսաղէմ, յիշատակ 

իւրն եւ ծնողաց իւրոց եւ ամենայն արեան մերձաւորաց, յամի թուաբերու-

թեանս Հայոց ՉՁ (1331), ի հայրապետութեան տեառն Զաքարիայի, ի դառն 

եւ վշտաբեր ժամանակի, ի քաղաքիս Արճէշ, ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուա-

ծածնիս եւ Սուրբ Յակոբայ եւ Սուրբ Գրիգորի։ 

Արդ, ես՝ ունայնս յամենայն բարեաց եւ տխմարս ի գրչաց՝ Դէոսկորոսս, 

սկսա եւ կատարեցի ըստ իմում կարի զսուրբ Աւետարանս, ի խնդրոյ ամենի-

մաստ եւ բարիանուն, աստուածասէր եւ բարեպաշտ առն Դեղկան, զոր ըս-

տացաւ զսա ի հալալ արդեանց իւրոց, յիշատակ իւրն եւ ննջեցելոց իւրոց: Զի 

ի միւսանգամ գալըստեանն, ի տիեզերական հրապարակին, ուր սուրբք ամե-

նայն հաւաքեալ սպասեն մեծի հարսանեացն, ի գիրկս իւր առեալ զսուրբ 

Աւետարանս եւ ելանէ ի դէմ Քրիստոսի, զի լսէ բարբառ թէ. Եկ, ծառայ բարի 

եւ հաւատարիմ. մուտ ընդ իս ի յառագաստի Իմում ընդ այլ սուրբսն: 

Եւ արդ, յերեսս անկեալ աղաչեմ զձեզ ո՜վ դասք սուրբ քահանայից եւ 

որք հանդիպիք տեսութեան սորա եւ ընթեռնուք կամ աւրինակէք, յիշեցէք 

զստացող սուրբ Աւետարանիս՝ զԴեղիկս ի սուրբ յաղաւթս ձեր, մանաւանդ 

ի ժամ Սուրբ պատարագին եւ ասացէք. Տէր Յիսուս, ողորմեա՛ քաղցրու-

թեամբ ստացողի սորա՝ Դեղկան, եւ ծնողաց նորա, եւ Գրիգորուն, եւ ամե-

նայն արեան մերձաւորացն կենդանեաց եւ ննջեցելոց. ամէն։ Նաեւ սուտա-

նուն գրչի, անարժան քահանայի՝ Դէոսկորոսի եւ իմ ծնողացն՝  Սիմէոն քա-

հանայի եւ Աւագիսաւր(՞) եւ պատուական եպիսկոպոսին տէր Դանիէլի, որ 

ուսուցիչ եւ վարդապետ է մեզ եւ երախտաւոր1։ 

                                                
1 Ձեռագիրը պատկանել է Լիմ անապատի գրադարանին։ Հիշատակարանը որոշ 

կրճատումներով արտագրված է նաև Ղ. Փիրղալեմյանի ձեռագիր ժողովածուում 
(Երևան, 6273, էջ 138), (Լ. Խ., № 295, էջ 237)։  
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Երեւան 4906
1
 

Գրիչ՝ Աստուածատուր քահանայ 
Վայր՝ Փոքր Ուռս 

ա 

268բ Փառ[ք ա]մենասուրբ Երրորդութեանն, յամենայն յարարածոց յի-

մանալեաց եւ ի զգալեաց, ի հրեշտակաց, ի պետութեանց, յիշխանութեանց 

եւ յաթոռոց. յաւէտ եւ միշտ: 

Գրեցաւ քառավտակ գետ յորդաբուխ սուրբ Աւետարանս ի թուականու-

թեանս Հայոց ՉՁ (1331), առ ոտս Սըրբոյ Աստուածածնին Ընձանեաց, ի տե-

ղիս, որ կոչի Փոքր Ուռս, ընդ հովանեաւ Սրբոցն Շմոնեկի եւ Սուրբ Թագա-

ւորի, ձեռամբ անպիտան ծառայի՝ մեղաւորի քահանայի, որոյ անուն Աս-

տուածատուր կոչի, հրամանաւ եւ արդեամբք Յովանիսի յիշատակ հոգւոյ ///2։ 

բ 

86բ Զստացաւղ սուրբ Աւետարանիս՝ զՅովանէս եւ զկենակիցն իւր՝ զՆոր-

տիկին յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս եւ զմեղաւորս գրիչս՝ զԱստուածատուր էրեց եւ 

զՍիոն, որ զթուխթն կոկեաց, եւ զՅովանէս քահանայ եւ զՅակոբ՝ զընկերսն 

իմ, եւ Աստուած յիշէ ի բարի զյիշաւղն։ 
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ԱՒԵՏԱՐԱՆ 

Մ. Բարխուդարեանց, Արցախ, էջ 273-2743 
(Գանձակի Ոսկանապատ գիւղի Սբ Յակոբ եկեղեցի) 

Յիշատակարան յետագայի 

Ստացող՝ Ստեփաննոս Տարսաիճ 
Վայր՝ Սիւնիք 

[Աւետարանս] ի ձեռն ուրումն եբեր յաշխարհէն Հայոց, գրեալ ոսկեզաւծ 

որակաւք ի Դրազարկն, ձեռամբ Թորոս փիլիսոփային, զոր տեսեալ տեառն 

                                                
1 Առաջին հրատարակության մեջ ձեռագրի համարը սխալմամբ տպված է 4909 

(Ա. Ղ.)։ 
2 Շարունակությունը թափված է (Ա. Ղ.)։  
3 Առաջին հրատարակության մեջ օգտագործվել է Մ. Սմբատյանցի «Երնջակի» 

համառոտ ընդօրինակությունը (Մ. Սմբատեանց, «Երնջակ», էջ 151, Լ. Խ., № 
290, էջ 231), (Ա. Ղ.)։  
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Ստեփաննոսի Տարսայիճ1՝  հզաւր եւ իմաստուն գիտնականի, վարժեալ ի 

վարժարանի վարժապետին Եսայոյ տիեզերաքարոզ լուսաւորչին, որդի իշ-

խանաց իշխանին՝  քաջ սպառազէն մենամարտիկ զինաւորի Ջալալին, թոռն 

մեծ աթաբակին Հայոց եւ Վրաց վեհ Տարսայիճին, տէր եւ վերատեսուչ գա-

հերէց եւ գլուխ արհիերից աթոռոցս Սիւնեաց Տաթեւոյ եւ Նորավանից եւ 

Ցախացքարոյ, պետ երկոտասան գաւառաց, ուրախ եղեւ իբրեւ ընծայ ի վե-

րուստ առաքեալ։ Եւ յաղագս եղբաւր իւրոյ՝ պարոն Շահնշահի, որ կիսաւ-

րեայ մահուամբ, տղա տիաւք ցանկալի տեսողաց, գեղեցիկ հասակաւ եւ 

քաղցր բարուք աներեկեւան հաւատով եւ հաստատուն յուսով ի բազ-

մավրդով կենցաղոյս խրախոյս տուեալ առաջնորդեաց խաղաղական եւ բա-

րի հրեշտակաւք առ յոյսն ամենայնի եւ յԱստուած բոլորից, որ հանգուցա-

նողն է ամենայն հոգւոց բարեաց, հանգուսցէ ի գոգն աբրահամեան, նովին 

հաւատով լցեալ։ Ստացաւ հանդերձ հոգեւոր հարբ իւրով՝ Կիրակոս վարդա-

պետովն ի հալալ արդեանց իւրոց եւ ընդելուզել ոսկւով եւ արծաթով եւ 

ակամբք պատուականաւք յիշատակ վերասացեալ եղբաւր իւրոյ։ 

Եւ արդ, ես՝ նուաստ եղկելի թշուառացեալս Ստեփաննոս բաց լերթոց, եւ 

թախիծ կսկծալի սրտիւ, հողամած դիմաւք զդասդ սրբազանից զպատա-

հեալսդ տիեզերաքարոզ Աւետարանիս սրտի մտաւք յիշել զդեղաղէշ եւ զա-

րեգակնափայլ եղբայրն իմ՝  զպարոն Շահանշահ, առաջի զենմանն Քրիստո-

սի...։ Յիշել զծնողսն իմ, զհայրն իմ՝  զՋալալն եւ զմայրն իմ՝  զամենաւրհ-

նեալ Գոնցա, եւ յերկար կենդանութիւն խնդրել երկուց եղբարց իմոց՝ պա-

րոն Էլիկումի եւ Աղբուղային։ Եղեւ մեզ այս բաւթ տրտմագին ի տաւնի 

Զատկին, ի ՉՁ (1331) թուականին Հայոց, Տրէ Գ (3)2։ 

 

                                                
1 Մ. Սմբատեանցի «Երնջակ»-ում՝  «Ստեփաննոսի» («Երնջակ», էջ 151), (Ա. Ղ.)։  
2 Մ. Բարխուդարյանցը տալիս է նաև ձեռագրի համառոտ նկարագրությունը։ 

Ավետարանն ունեցել է 4 ավետարանիչներ, գեղեցիկ լուսանցազարդեր, զար-
դագրեր (Արցախ, էջ 273)։ Ավետարանը բերվել է Ոսկանապատ և եղել է Հով-
հաննես Ոսկանապատեցի ձեռնավորի սեփականությունը, այդ մասին վկայու-
թյուն է եղել ձեռագրում (Արցախ, էջ 274), (Ա. Ղ.)։  
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ԱՄՆ Հարթֆորդեան ճեմարան, Հիմնադրամ, Յիշատակի գրադարան,  Arm. 3,  
Ա. Սանջեան, Ցուցակ, 10, էջ 86-87 

«Բազմավէպ», 1947, № 9-10, էջ 217 
(տե՛ս նաեւ 1307 թ.) 

Գրիչ՝ Մոմիկ 
Վայր՝ յԵղեգիս, ի Նորավանս 

ա 

299ա Յուսովն որ առ Յիսուս զկնի սակաւ ամաց լոյս աչաց իմոց դարձաւ 

առ իս ի թուիս ՉՁ (1331), եւ զյիշատակարանս արարի եւ գրեցի հրամանաւ 

տէր Տարսայիճին մականուն տէր Ստեփանոսի որդւոյ Ջալալին։ Որ հրամա-

նաւ եւ արդեամբք մեծ պարոնին Բուրթէլին յայսմ ամի զարդարեաց զԱւե-

տարանս ոսկով եւ արծաթով ի մայրաքաղաքիս յԵղեգիս, ի նորավանս, զոր 

իւրով ի նոր շինեալ եկեղեցի կատարեաց՝ յանուն Սրբուհւոյ Աստուածած-

նին եւ Սրբոյն Նիկողայոսի եւ Քրիստափորոյ Սրբոյ։ 

բ 

Ստացող՝ Ստեփանոս Տարսայիճ 

299բ Արդ, ես՝ ապիկար տէր Ստեփանոս որ եւ Տրասայիճ. ի գուճ անկեալ 

աղաչեմ զդասս սրբազանիցդ զպատահեալսդ այսմ աստուածատուր պար-

գեւաց զստացողք սորայ եւ ըզարդարողք ըզվերասացեալ մեծ պարոնայքն 

զամենաւրհնեալն՝ Բուրթէլ եւ զաստուածազարդ քրիստոսասէր՝ բարեհոգի 

դշխոյափառ Վախախն, եւ զծաղկածին վարդափթիթ զաւակսն իւրեանց՝ 

զԲեշքէն եւ Իւանի յաւժար կամաւք եւ զուարթ մտաւք յիշեցէ՛ք ի մաքրա-

փայլ եւ ի սրբազան յաղաւթս ձեր խնդրելով յերկար կենդանութիւն։ Նայեւ՝ 

զտէր Օրպէլի Յովանէ, որ մեծ յուսով յաղաւթս ձեր ապաւինեալ հայցէ թո-

ղութիւն: 

Դարձեալ վասն իմ եղկելոյս աղաչեմ զի զանարժանութիւնս իմ արժանի 

համարեսջիք, յիշման եւ աղաւթից առաջի անմահ Փրկչին Յիսուսի, զողոր-

մածն աղքատաց եւ զառատուրն պարգեւաց, զհայցողն աղաւթից եւ զըն-

դունողն սրբոց, զզարդարիչն եկեղեցեաց, զպարծանքն քրիստոնէից եւ 

զընդդէմն երկաբնակաց զհաւրեղբայրն իմ՝  զտէր Ստեփանոս արհեպիսկո-

պոս Սիւնեաց յիշեցէ՛ք: 

Մեղուցեալ գրչիս՝ Մոմկայ, աշխատողի ի սմայ ողորմեսցի Քրիստոս եւ 

վարձս բարեաց հատուսցէ նմայ։ Տէրն բոլորից եւ Աստուածն ամենեցուն յի-

շելոցս եւ յիշողացդ ողորմեսցի յԻւրում գալստեանն. ամէն։ 
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ՄԱՇՏՈՑ 

Փարիզ 56, Ցուցակ Ազգային գրադարանի, էջ 101-1021 

(1500 թ.) 

Գաղափարի յիշատակարան 

Վայր՝ Ապահաւնեաց գաւառ, 

գիւղ՝ Թոնրակ 

220ա Փա՛ռք Քեզ՝ անսահման անուն եւ անզուգական անձնաւորութիւն՝ 

Հայր եւ Որդի եւ Սուրբ Հոգի, յերկնայնոց եւ յերկրայնոց եւ սանդարամետա-

կանաց ||(220բ) եւ ի բնաւին արարածոց եւ յիմոյ անարժան բերանոյս յաւի-

տեանս յաւիտենից. ամէն։ 

Արդ, յայսքան եւ յայսպիսի բարեփառ եւ վայելուչ սրբոցս գումարս բա-

րէխաւսս մեղուցելոց, զոր մեծաւ յուսով փափագող եղեւ հաւատարիմ եւ 

պատուական կրաւնաւորն՝ Խաչատուր եւ ետ գրել զՄաշթոցս եւ զՔահանա-

յաթաղս ի յիշատակ հոգւոյ իւրոյ եւ ծնաւղաց իւրոց, յարագս որոյ ես՝ 

տկարս եւ տառապեալս գծագրեցի ձեռամբ մեղսամած եւ տարտամ մա-

տամբս ի վայելումն Խաչատուր կրաւնաւորի եւ եղբաւրորդւոյ իւրոյ՝ Բար-

դաղիմոսի, ի թվականութեանս Հայոց ՉՁ (1331) եւ ի հայրապ[ետութան] 

տեառն Յակոբայ եւ յարհիեպիսկոպոս տէր Աստուածատրու, գրեցաւ ի գա-

ւառիս Ապահաւնեաց, ի գեւղս Թոնրակս, ընդ հովանեաւ Սուրբ Ատոմայ։ 

Եւ արդ, աղաչեմ զամենեսեանս Տէրամբ որք ընթեռնուք կամ հանդիպիք 

տեսութեամբ՝ յիշել եւ Աստուած ողորմ[ի] ասել ծերացեալ կրաւնաւորին՝ 

Խաչատրոյ եւ ծնաւղաց իւրոց, եւ զայնոսիկ, որ յանձնեցին զինքեանս յիշել 

ի Տէր։ Եւ Քրիստոս Աստուած յիշողացդ եւ յիշելոցս ամենեցուն առհասա-

րակ ողորմեսցի կրկին կենաւք եւ երկու աշխարհաւք. ամէն։ Եւ թէ գտանէք 

սղալ կամ այլ բան՝  յաւրինակէն գիտացէք։ 

 

                                                
1 Առաջին հրատարակության մեջ օգտագործվել է Փարիզի Ազգային Գրադարանի 

հայերեն ձեռագրերի Մակլեյան Ցուցակը (Լ. Խ., № 297, էջ 238), (Ա. Ղ.)։  
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ՃԱՇՈՑ 

Երուսաղէմ 95, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Ա, էջ 294-297 

Գրիչ՝ Յովաննէս քահանայ 

Վայր՝ Ապահաւնեաց գաւառ, 

գիւղ՝ Թոնրակ 

ա 

556ա Փառք ամենազաւր, ամենիմաստ, ամենառատ Հաւր բարերարի, որ 

անեղական ծնելութեամբ զՈրդի ծնեալ յառաջ քան զամենայն ի կերպա-

րանս Հաւր եւ Հոգւոյն համագոյ, աղբեւրաբար բղխմամբ, որ նոյնինքն՝ ընդ 

Հաւր եւ ընդ Որդւոյն փառակից եւ զուգահաւասար...: 

Արդ, յայսքան եւ յայսպիսի բարեզարդ եւ մեծափառ սրբոցս գումարս 

բարեխաւսս աշխարհի եւ ապաւէն ապաստանի, քաւութիւն մեղուցելոցս, 

դիմեալ մեծաւ յուսով բարի արմատոյ շառաւեղն եւ սրբասնունդ կրաւնա-

ւորն՝  Ստեփանոս կամեցաւ զաստուածաշունչ տառս զայս ստանալ, զոր ի 

վաղուց հետէ փափաքեալ ցանկայր բաղձանաց այսմ լուսալրական եւ հո-

գիաբուխ մատենիս: 

Եւ արդ, ես՝ յետինս ի կրաւնաւորս եւ անարժանս ի մանկունս եկեղեցւոյ 

Ստեփանոս, հրաման առեալ ի պատուիրանադիր առաքելական բանէն, որ 

ասէ. Յոր կոչումն կոչեցար ի նմին կացջիր: Եւ արդ, իմ ոչ բերելով զայսպի-

սի վստահութիւն, այլ ունայն յամենայն բարեվայելչութենէ, որ առաքի-

նեացն է համարձակութիւն, այլ ի բարեխաւսութիւն մաղթելով զամենայն 

սուրբս եւ ի մարդասիրութիւն Աստուծոյ յուսադրեալ զկործանեալ եւ 

զլքեալ անձն իմ եղկելի...: 

Այլեւ գրեցաւ սա ձեռամբ՝ Յովաննէս քահանայի, անիմաստ եւ ախմար 

գրչի եւ իմ անընդունակ գոլով յարուեստ գրչութեան եւ բազում մեղաց ցնո-

րիւք պաշարել այլ ըստ կարի մերում զոր պարգեւեաց մեզ մարդասէր հո-

գին, բազում աշխատասիրել իմ ի սմա գրեցի անարժան ձեռաւք իմովք յըն-

տիր < ընդիր > եւ ի ստոյգ աւրինակէ կենաւք եւ տառապանաւք եւ բազում 

պանդխտութեամբ ի Մեծ թվիս ի յեղանական շրջագայութեան արեգական 

ստորիջիւք երկնաչու ճանապարհաւ յերկնից յերկիր հայելով, ըստ արարչու-

թեանց չափեալ յԱդամա մինչեւ ցայսր, ամք ՑՉԾ (6750), իսկ Հայոց թվիս 

ՉՁ (1331), ի գաւառիս Ապահաւնեաց, ի գեւղս որ կոչի Թոնրակս, ընդ հո-

վանեաւ Սրբոյ Ատոմայ, ի հայրապետութեան տեառն Յակովբայ եւ ի յեպիս-
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կոպոսութիւն տէր Աստուածատրոյ եւ ի թագաւորութիւն Կիլիկեցւոյ հա[յ]-

կազին սեռի եւ բարեպաշտի՝ Լեւոնի, զոր աջ անեղին եւ բազուկն հզաւրին 

անսասանելի պահեսցէ զԱթոռ հայրապետական եւ թագաւորական, զի ի 

յիշել զանունս նոցա սասանել սաքրին եւ ոչ եւս երեւին թշնամիք ճշմար-

տութեանն: 

Այլեւ ստացաւղ զաստուածաշունչ տառս զայս սրբասնունդ կրաւնաւորն՝  

Ստեփանոս, ի հալալ վաստակոց իւրոց, յիշատակ հոգւոյ իւրոյ եւ ծնողաց 

իւրոց, հաւրն իւրոյ՝ Աւետեաց, եւ մաւրն՝  Ազիզին եւ եղբարցն իրոց՝ Վարդ-

կայն եւ Սարգսին եւ քորքն իւր՝ Սառռայ եւ Հայոցտիկնայ եւ ամենայն 

արեան մերձաւորաց իրոց: 

Այլեւ աղաչեմ չլինել մեղադիր խոշորութիւն եւ սղալանաց սորա, զի ըստ 

կարի մերում յոյժ աշխատեցաք ի սմա եւ գրեցաք ի ստոյգ եւ յընդիր աւրի-

նակէ: Եւ ունի սա զընթերցումն բովանդակ տարւոյն զեդեալ ընթերցուածն 

Յակովբա եւ Կիւղրի եւ Զինանց կարգն, զԳործքն եւ զԿաթողիկէն եւ զտաւ-

նից տէրունականաց եւ յիշատակ սրբոց զկիրակէից եւ զշաբաթապահոց, 

զչորեքշաբաթու եւ զուրբաթու, զիւրաքանչիւր ոք յիւրում տեղւոջ եդեալ, 

զոր վասն անաշխատ լինելոյ մանկանց եկեղեցւոյ շարագրեցանք ի սմա: 

Արդ, աղաչեմք զամենեսեան, որք աւգտիք ի սմանէ եւ կամ աւրինակէք, 

յիշեսջիք աղաւթիւք զստացաւղ սորա զառաջագոյն ասացեալն՝  զՍտեփա-

նոս կրաւնաւորն զարմիւք իւրովք եւ ննջեցելովք: 

Ընդ նոսին զիս՝ զանարհեստ եւ զանիմաստ գրիչ զՅովաննէս եւ զհայրն 

իմ՝  զՏիրացու քահանայ եւ զննջեցեալսն մեր եւ զամենեսեան, որք երախ-

տաւորեալ են առ մեզ, յիշեսջիք ի Քրիստոս. եւ Նմա փառք յաւիտեանս. 

ամէն: 

Յիշեսջիք ի Քրիստոս զսուրբ եւ զհեզահոգի զմաքուր եւ զընդրեալ քա-

հանայն՝  զՅոհան մաղդասին զտէրն ու զպարոնն, որ առաջնորդ եղեւ բար-

ւոյ եւ յորդորեալ քաջալերաց զՍտեփանոս կրաւնաւոր եւ առաջնորդ եղեւ 

ուղեգնաց ճանապարհին եւ ետ շինել զաստուածաշունչ կտակս ի յիշատակ 

հոգոց եւ յաւգտակար մարմնոյ: 

Եւ որք յիշէք զմեզ սրտի մտաւք եւ դուք յիշեալ լիջիք յողորմութիւնն 

Աստուծոյ: 

բ 

Ծաղկող՝  Թորոս [Տարօնացի] 

174ա Եւս եւ զԹորոս ծաղկաւղ եւ զծնաւղսն իւր: 
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գ 

228բ Զտառապեալ հոգի Թորոս, 

Յիշեա՛ ի Տէր Յիսուս Քրիստոս1։ 

537 

ՃԱՇՈՑ 

Երեւան 9027 

Գրիչ՝ Յովհաննէս քահանայ 

Վայր՝ Ապահունեաց գաւառ, 

գիւղ՝ Թոնրակ 

24ա Այլեւ գրեցաւ սա ձեռամբ՝ Յովաննէս քահանայի, ի Մեծ թվիս ... իսկ 

ի Հայոց թվիս ՉՁ (1331), ի գաւառիս Ապահունեաց, ի գիւղս որ կոչի Թոն-

րակս, ընդ հովանեաւ Սրբոյ Ատոմայ, ի հայրապետութեան տեառն Յակո-

բայ, եւ յեպիսկոպոսութիւն տէր Աստուածատրոյ, եւ ի թագաւորութիւն Կի-

լիկեցւոց հայկազին սեռի եւ բարեպաշտի Լեւոնի, զոր աջն Ահեղին եւ բա-

զուկն  Հզորին անսասանելի պահեսցէ զԱթոռ հայրապետական եւ թագաւո-

րական, զի յիշել զանունս նոցա սասանել սաքրին եւ ոչ եւս երեւին թշնամիք 

ճշմարտութեան։ Այլեւ ստացաւ զաստուածաշունչ տառս զայս սրբասնունդ 

կրօնաւորն Ստեփաննոս ի հալալ վաստակոց իւրոց, յիշատակ հոգւոյ իւրոյ 

[եւ հօրն]՝ Աւետեաց եւ մօրն՝  Ազիզին եւ եղբարցն իւրոց՝ Վարդկայն եւ 

Սարգսին։ Եւ զանիմաստ գրիչ՝ զՅովհաննէս եւ զհայրն իմ՝  զՏիրացու քահա-

նայն, յիշեսջիք եւ զվերոյգրեալ արքեպիսկոպոս՝ զտէր Աստուածատուր եւ 

զծնողսն մեր։ 

                                                
1 Ն. Պողարյանը ծաղկող Թորոսին նույնացնում է նշանավոր գրիչ և մանրանկա-

րիչ Թորոս Տարոնացու հետ. «Նոյն ինքն Թորոս Տարօնացին է, որ ԺԴ դարու չոր-
րորդ տասնամեակին սկիզբը կը գտնուէր Ապահունեաց գաւառին մէջ» (Ցուցակ, 
էջ 297, ծնթ. 1), (Ա. Ղ.)։  
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538 

ՃԱՇՈՑ 

Երեւան 4515, Ղ. Փիրղալէմեան, Նշխարք, հ. Բ, էջ 89-91 

(Աւեխայ վանք) 

(տե՛ս նաև 1333 թ.) 

Գրիչ՝ Տէրտէր 

Վայր՝ Կարմիր բերդ ուխտ 

Փառք փառաւորեալ Էին, Էիցս Արարչին։ 

Եւ արդ, ծրագրեալ եղեւ պակասութիւն գրոցս, որ է ի Պենտեկոստէն 

մինչեւ ի յԱղուհացքն, ձեռամբ Տէրտէրի սուտանուն գրչի եւ անպիտան կրօ-

նաւորի, ի Սուրբ ուխտս Կարմիր Բերդոյ։ 

Եւ արդ, աղաչեմ զհանդիպողսդ յիշել ի մաքրափայլ յաղօթս ձեր՝ զՅով-

սէփ եւ զԴաւիթ կուսակրօն քահանայք, ստացողք սորին, ծնողօք եւ համա-

ցեղօք նոցին, ՉՁ (1331)։ 

539 

ԲԱՐԹՈՒՂԻՄԵԱՅ ՔԱՐՈԶԳԻՐՔ 

Զմմառ 470, Ն. Ակինեան, Հ. Ոսկեան, Ցուցակ, էջ 67 

(Անտոնեան հաւաքածոյ) 

Գրիչ՝ Իսրայէլ 

Վայր՝ Քռնայ, Թաւրէզ 

ա 

124բ Զվերջինս ի սպասաւորաց բանի, եւ զառաջինս ի մեղաւորացն 

կարգի, զդատապարտեալս իմով մտացս խղճի՝ զԻսրայէլ անպէտ ոգի յիշել 

մաղթեմ յարժանամատոյց յաղօթս ձեր, եւ չմեղադրել սխալանացն եւ փու-

թակի գրելոյն. զի ժամանակս սուղ է եւ արհեստս երկայն. եւ հոգք բազում 

առաջի. զի զայս միայն ոչ բաւական վարկանէի, այլ թէ գոյր հնար հարիւր 

ձեռն ի գծագրութիւն պարապեցուցանէի, վասն զի պատահեցայ առն բա-

րեմտի եւ աստուածասիրի, եւ անյաղթ գիտնականի տէր Բարդօլիմէ ֆռանգ 

եպիսկոպոսի, զոր Տէր անսասան պահեսցէ։ 

Գրեցաւ ի նորաշէն վանքս Քռնայ, ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածած-

նին, թվին ՉՁ(1331), հոկտեմբեր ԺԴ (14)։ 
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բ 

146բ Զբազում աշխատողս զմեղուցեալ՝ Իսրաէլ յիշեցէ՛ք։ 

Զնուատ աշխատող եւ գրչութեան արուեստոր անարհեստ գծիւ եւ փու-

թով գրեցի յիշեցէ՛ք։ 

Եւ զիս համարագրաւղս՝ զՅակոբ սպասաւոր բանի1։ 

գ 

 

191բ Զամենամեղ անձն՝ Իսրայէլ բանի սպասաւոր որ բազում աշխատու-

թեամբս գրեցի, թէպէտ եւ || է, անմեղադիր լիջիք, զի քուն էառ զիս։ 

դ 

 

309ա Մնացորդս ասացւածիս գրեալ եղեւ ի Թաւրէզ յեկեցեցիս ֆռանկ-

նոյն. ի թվ[իս] ՉՁ (1331) յունիս Գ(3), յոյժ դառն ժամանակի. յորժամ նոր 

նստաւ ղան Մուսի անուն, եւ երկրորդ թագաւորութեանն նորա էր Ազի փա-

շան, որ ոք ընթեռնուցու յիշեսցէ եւ մեղաց թողութիւն։ 

ե 

373բ Յիշեցէք ի Քրիստոս զդեռաբոյս քահանայ Թադէոսն, որ  տուն 

երետ: 

540 

ԺԱՄԱԳԻՐՔ ՔԱՐՈԶՈՂԱՑ 

Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, ms. Or. 50 (=169) 

Գ. Ուլուհոջեան, Ցուցակ ձեռագրաց Իտալիոյ գրադարանների, 94, էջ 385-386 

(1714 թ.)2 

Թարգմանիչ՝ Բարդօղօմէոս Մարաղացի 

580աբ Յիշատակարան թարգմանութեան ի միասին եւ տպագրութեան 

սրբոյ մատենիս:  

Ամենակալն ամենազօրն եւ մարդասէրն Աստուած Իւրովին անբաւ նա-

խախնամութեամբն, ի սկզբանէ աշխարհիս մինչեւ ցայսօր ոչ դադարեաց 

առաքել զմշակս ի գործել զայգի Իւր այսուհետեւ ոչ եւս դադարիցէ մինչեւ ի 

                                                
1 Այլ գիր (Ցուցակ, անդ), (Ա. Ղ.)։  
2 Գործի տպագիր օրինակում հայերեն առաջին թարգմանության հիշատակարանն 

է: Աշխատանքը տպագրվել է 1714 թ. Վենետիկում, Անտոնիոս Պոռթոլի տպա-
րանում, (Ցուցակ, էջ 388), (Ա. Ղ.): 
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կատարածն: Ուստի յետ առաքելոցն խ///անեալ եւ կրկին ի քաջ հովւէ եւ 

սուրբ վկայէ Գրիգորէ Լուսաւորչէն Հայոց քրտնաջան աշխատանօք նորոգ 

գործեալ եւ տնկեալ զորթս եւ զտունկս պտղաբերս յայգւոջս Հայաստանոյ 

խորս ոռոգեալ ի յանսպառ աղբերէ առաքելոյն Պետրոսի, փոխանորդին 

Քրիստոսի, աճեցան եւ պտուղս ետուն բարիս ոչ սակաւ ժամանակս: Յետ 

որոց յարուցեալք մշակք ի[ն]քնահաճք կամակորք եւ անձնասէրք, որք 

առաւել իւրեանց քան զՏէր խնդրեցին, որք եւ կրկին աւերեցին զայգին ի 

քրտնաջան նախնեաց մշակացն գործեցեալ խոպան արարին բաժանելով 

զնա ի յանսպառ աղբերէն ցամաքեցուցին, որոյ յաղագաւ յետոյ անթիւ չա-

րիք պատահեցան նմա մինչեւ կոխան եղեւ անբանից եւ վայրի գազանաց: 

Իսկ Վերին Տանուտէրն ոչ արարեալ անտես վատնեալ այգիս արկանելով ի 

սիրտ ծայրագուն հովւապետին որում իսկապէս յանձնեալ է առ ի դառնալ 

եւ հաստատել զեղբարս, որ եւ յուղղի արկելով առաքէ յետին ժամանակս 

տուին Կենարարի ՌՅԼԳ (1333) ի վատնեալ եւ ի խոպանեալ այգին զսրբաս-

նեալ եւ ամենայն առաքինութեամբ եւ վարդապետութեամբ զարդարեալ 

այրն՝ երիցս երանելի զարհեպիսկոպոսն Բարթօղօմէոս, յերկրէն Իտալիոյ, 

յազնիւ քաղաքէն Բօնօնիոյ, ի կարգէն քարոզողաց Սրբոյն Դօմինիկոսի, որ 

եւ ոչ ի քուն մտեալ եւ ոչ ողկողեալ, այլ զտիւ եւ գիշեր արթուն կալով, ան-

պատմելի աշխատանօք եւ անթիւ վշտօք օգնականութեամբ Պարգեւա-

տուին, աշխատեալ յայգւոջս այսմիկ Հայաստանոյ, ի գաւառն Նախիջեւա-

նու տնկեաց զպտղաբեր տունկն՝ զկարգն քարոզողաց Սրբոյն Դօմինիկոսի, 

շինելով ի նմա զվանորայս, զորս սնոյց ի յերկնահոս վտակէն վիմի եւ զար-

դարեաց ամենայն ազգի իմաստութեան վարդապետական գրքօք, որոց 

ոմանք ի լոյս ածեալք են, լի զարմանալի եւ աստուածային վարդապետու-

թեամբ, մանաւանդ եկեղեցականօք մատենիւք ի գործ աստուածային պատ-

ման, որոնց մինն է այս սուրբ Ժամագիրքս: Նա եւս ձողաբարձր ցանկով 

շրջափակեաց զայգիս այս, այսինքն՝ նոյնոյ կարգին սուրբ կանոնօք կա-

ցուցմամբք եւ սահմանադրութեամբք պատսպարեաց եւ սպառազինեաց եւ 

դպրանոցով ի կրթութիւն ուսումնասիրաց զարդարեաց թողելով յետ ին-

քեան զհետեւօղս, ի յիշատակ անջնջելի, որք կառավարեցին ամենայնիւ 

խոհեմութեամբ եւ առաքինութեամբ եւ բազմադիմի աշխատանօք գործեցին 

զայգին յինքեանց յանձնեալ պահելով զնա ի մէջ այնքան շրջապատեալ 

թշնամեաց յամենայնէ որոմնէ, այսինքն՝ մոլորութենէ, կրկնապատկեալ 

զշահ առեալ քանքարոյն բազմացուցին ըստ նմանութեամբ հաւատարիմ 

ծառայի:||(580բ) Ուստի յետ առաջագայութեան ժամանակի հակառակորդն 

բարեաց, հին թշնամին ազգի մարդկան, տեսանելով զվայելչութիւն նորա-

տունկ այգւոյս այսորիկ առլցեալ ոխիւ յարուցանելով զզանազան նեղու-
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թիւնս ի վերայ, ոչ միայն ի այլազգեաց, որք պատերազմի յաղագաւ ի մէջ 

իւրեանց աւար հարեալ կողոպտեցին, մանաւանդ սուրբ անօթսն եւ 

զգրեանսն ճողակոտոր առնելով զտերեւախիթ տունկս բազմապատիկ հան-

դերձ նեղութեամբ եւ չարչարանօք պարտիզպանացն, այլեւս ի նոցունց [ա-

նուամբ միայն] քրիստոնէից հակառակորդացն ճշմարտութիւն ոչ սակաւ եւ 

ոչ միանգամ զխստագուն նեղութիւնս եւ վիշտս մեծաւ համբերութեամբ 

վասն անուան Քրիստոսի եւ հաւատոյ տարան:  

Արդ զի մի՛ ծանրութիւն լիցի երկարաբանութիւն մեր թողումք բարէհան-

ճար եւ ճարտարամիտ ուսումնասիրաց եւ աշակերտաց Սուրբ գրոցս 

զպատմութիւնն նորատունկ այգւոյս այսորիկ գաւառին Նախիջեւանու, 

կարգին քարոզողաց Սրբոյն Դօմինիգոսի, քանզի հանճարեղք եւ ամէնաի-

մաստք վարդապետք պատմիչք լայնատարած ճոխաբանութեամբ ճառեն ի 

յեկեղեցական պատմութիւնս իւրեանց1։ 

541 

ԱՆՍԻԶ ԱՆՏԻՈՔԱՅ2 

Վենետիկ 107(1377), Ցուցակ Վենետիկի, հ. Է, էջ 756-758 

(տե՛ս նաեւ 1375 թ.) 

Գրիչ՝ Սարգիս [Պիծակ] ՞3 

Վայր՝ [Սիս] 

ա 

213ա Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն՝ Հաւր եւ Որդւոյ եւ Սուրբ Հոգ-

ւոյն. ամէն։  

Գրեցաւ Անսիզս Անտաքոյ եւ նաւմաւսս եւ կանոնք ընթանրական եկեղե-

ցականաց եւ աշխարհայնոց եւ փռանկացն եւ ամենայն ազգաց ի մի տեղ 

                                                
1 Թարգմանության այս հիշատակարանին հաջորդում են գործի խմբագրման հա-

ջորդ երկու փորձերը` Գրիգոր Ծործորեցու կողմից (1656 թ.) և երրորդը` հայր 
Պետրոս ու հայր Գրիգորիս Ջահկեցիների կողմից` հրատարակության համար։  

2 Առաջին հրատարակության մեջ օգտագործվել է Հ. Տաշյանի Վիեննայի Ցուցակի 
№ 439 ԺԹ դարի ձեռագրի գաղափարի հիշատակարանը։ Հիշատակարանը հա-
մեմատվել է նաև Մատենադարան Հայկական թարգմանության, (էջ 307-309, Ղ. 
Փրիղալեմյանի ընդօրինակության (Երևան 6273, էջ 139) հետ։ Այդ բոլոր ընդօ-
րինակությունները կատարված են այս ձեռագիր օրինակից (Ա. Ղ)։  

3 Հիշատակարանի հրատարակիչը ձեռագրի ընդօրինակման վայր է համարում Սի-
սը և գրիչ Սարգսին էլ նույնացնում է հայտնի մանրանկարիչ Սարգիս Պիծակի 
հետ, առանց նշելու այդ նույնացման հիմքը (Ա. Ղ.)։  
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հաւաքեալ, վասն իրաւանց եւ դատաստանաց, ի թուականութեանս Հայոց 

ՉՁ (1331), ձեռամբ Սարգսի, նըւաստ եւ անարժան քահանայի եւ ոսկաւղի։ 

Որ եւ հրամայեաց ամենաբարի թագաւորն Հայոց Լեւոն, որդի ի Քրիստոս 

հանգուցեալ թագաւորին Հայոց Աւշնի, վասն գրոցս դատաստանաց, որ 

գրեցաւ առ ի յիշատակ մնալոյ յաւիտեան։ 

Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, որք աւկտիք ի սմանէ եւ աւրինակէք, յիշե-

ցէ՛ք ի բարին Քրիստոս զամենաբարի թագաւորն Հայոց զԼեւոն եւ ի Քրիս-

տոս հանգուցեալ զծնաւղսն իւր զսուրբ արքայն Հայոց Աւշին եւ զԶապէլ 

թագուհին իւր եւ զամենայն արեան մերձաւորսն իւր։ Ընդ նմին եւ զգրող եւ 

զոսկող այսմ գրոցս. եւ որ յիշէ՝ Քրիստոս Աստուած զինքն յիշէ. ամէն։ 

բ 

74ա Զարագս ի չարիս եւ զծոյլս ի բարիս, մեղաւք փարթամս եւ ի բա-

րեաց ունայնս՝ զՍարգիս գրիչս եւ զծն[ողս] իմ աղաչեմ յիշել ի Տէր եւ 

Աստուած զձեզ յիշգ1։ 

542 

ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԻ  

ՄԱԿԵԴՈՆԱՑՒՈՅ (300) 

Երեւան 6273, Ղ. Փիրղալէմեան, էջ 1392 

Գրիչ՝ Ներսէս 
Վայր՝ Փոս անապատ 

Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն...  

Ի թուականութեանս Հայոց ՉՁ (1331) եւ ի հայրապետության տեառն 

Յակոբայ, եւ ի թագաւորութեանս Հայոց Չոր[ր]որդ Լեւոնի գրեցաւ Գործքս 

Ալեքսանդր թագաւորին՝ ձեռամբ մեղապարտ ծառայի Աստուծոյ Ներսէսի, ի 

Սուրբ ուխտս Փոս կոչեցեալ։ 

                                                
1 Ձեռագրի 211ա էջից սկսվում է Մանր ժամանակագրություն, որն ընդգրկում է 

1187 -1310 թթ. դեպքերը (Ցուցակ, էջ 757-758), (Ա. Ղ.)։  
2 Ձեռագիրը, Ղ. Փիրղալեմյանի ծանոթագրության համաձայն, պատկանել է վա-

նեցի Խալֆայան Համբարձումին (Լ. Խ., № 300, էջ 240, ծնթ. 1)։  
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543 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ (301) 

Վենետիկ16( 97), Ցուցակ Վենետիկի, հ. Ա, էջ 436-438 

Գրիչ՝ Թորոս Հռոմկլայցի 

Վայր՝ Դրազարկ 

ա 

387ա Փառք Սուրբ Երրորդութեանն՝ Հաւր եւ Որդւոյ եւ Սուրբ Հոգւոյն, 

որք Աստուծոյ սիրոյն հրովն վառին միշտ յԱստուած խոկան եւ յաստուա-

ծային իրողութիւնսն փութան բանիւ եւ իրաւք բանիւ՝ ի դաւանելն եւ յա-

ղաւթելն ի վաստակ գործոյ անձանձրոյթ նաեւ սիրեն արձան եւ յիշատակ 

բարի ի փառս Աստուծոյ կանգնել եւ այն սիրով որպէս երանելի քահանայս՝ 

Սարգիս, բոցով սիրոյն Աստուծոյ կենդանախարուկեալ, ստացաւ զսուրբ Աւե-

տարանս՝ անձին ի վայելս եւ յապագայն՝ յիշատակ իւր եւ որոց ծնան զնա։ 

Արդ, որք հանդիպիք եւ աւգտիք, յիշեցէք ի բարին Քրիստոս՝ զՍարգիս եւ 

ծնողսն իւր՝ զՄարտիրոս եւ զՄամատիկին, որք բարւոք ծնան եւ ուղղու-

թեամբ սնուցին եւ Աստուծոյ աւանդեցին։ Նաեւ զհանաւրէն զարմն զկեն-

դանի եւ զմեռեալ. եւ որք յիշէք սրտի մտաւք, յիշեսցէ եւ զձեզ Որդին Աս-

տուծոյ՝ յաւրն որ ոչ փոխանակէ գիշեր. եւ տացէ ձեզ, որ յիշէք եւ որոց յի-

շին զանբաւ բարիսն։ 

Աղաչեմ եւ ես՝ մեղաւորս Թորոս Հռոմկլայցի, շարահիւսաւղ սորին, ար-

ժանի զանարժանս առնել եւ յիշել յաղաւթս, զի մեծ յուսով ակն ունիմ խնա-

մոցն Աստուծոյ, եւ այն աղաւթիցն ձեր միջնորդելովն եւ մանաւանդ ի սոս-

կալի եւ անարիւն զենմանն առաջի յորում երկինք բանի եւ Հայր հաշտի, Հո-

գին իջանէ եւ հաւատով ակն ունողքն նորոգին։ Մի անգամ կամ աւելի սրտի 

մտաւք ասացէք. Տէ՜ր, թող զանեզր նորա զմեղս, զի եւ զձերն թողցէ. եւ 

որոց ասեն. Ամէն: 

Գրեցաւ ի թու[ին] ՉՁ (1331), ի թագաւորութեանն Լեւոնի, եւ ի հայրա-

պետութեան տեառն Յակոբայ, յերկնահանգէտ անապատս Դրազարկ, ի լաւ 

աւրինակէ Տէրամբ Յիսուսիւ, որում փառք յաւիտեանս. ամէն։ 

բ 

Ծաղկող՝ Սարգիս աբեղայ 

18ա Ամենաաւրհնեալ Աստուածածին. 

Ընկալ ըզբանս աստուածային՝  

ԶԱւետարանս Քո Միածնին, 
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Ինձ յիշատակ եւ իմ ազգին։ 

Զի ես՝ Սարգիս, յերես անկեալ 

Զքեզ աղաչեմ՝  զայս ուխտս ընկալ. 

Ի տղայութեան եմ խոստացեալ 

Եւ յոյժ սիրով եմ կատարեալ1։ 

18ա Զձեզ աղաչեմ, սուրբ ուխտիս առաջնորդք, մնալ սուրբ Աւետարանս 

յեկեղեցիդ, մինչեւ ի սպառուած ժամանակի. եւ մի՛ ոք իշխեսցէ հանել զսա 

յեկեղեցւոյդ, վաճառել, կամ գրաւել, կամ տալ այլ ումեք. եւ որ յանդըգնի եւ 

հանէ՝ մասն զՅուդային առցէ ի Քիրիստոսէ, այլ կացցէ սա ի սուրբ 

նշխարհքն մինչեւ ի կատարած՝ բարեխաւս մեզ. ամէն։ 

գ 

19բ Սուրբըդ սրբոց անհասական, 

Որ ծաղկեցար յազգըս մարդկան, 

Եւ ըզշնորհս Քո շրթան, 

Հեղեր՝ աւրհնեալդ յաւիտենական։ 

Ես ըստ իմում տըկարութեան, 

ԶՔոյս ընծայեմ Քեզ սիփհական, 

Ընկալ զսա Տէր գթութեան, 

Եւ յիս նայեա՛ ողորմութեան, 

Եւ զծաղկաւղըս անպիտան, 

Յաղաւթս ձեր առնէք արժան, 

Հանուր սեռիւք եւ ծննդեան՝ 

Սարգիս աբեղ[այ]2։ 

 

դ 

Գրիչ՝ Գրիգոր 

17բ Զմեղաւոր հողս՝ Գրիգոր եւ զծնաւղսն մեր, որ զհամաբարբառքս եւ 

զգլխահամարքս եւ զՆախադրութիւնքս գրեցի, յիշեցէ՛ք ի բարին Քրիստոս, 

զի եւ դուք ի նոյն յիշիք. ՉՁԱ (1332)։ 

ե 

Կազմող՝ Գրիգոր 

387բ Ո՜վ զմեղաւք դատապարտեալ կազմաւղ սրբոյ Աւետարանիս՝ 

                                                
1 Մկրտության տերունական պատկերի տակ է (Ցուցակ, էջ 437, ծնթ.), (Ա. Ղ.)։  
2 Գրված է Մատթեոս ավետարանչի նկարի տակ (Ցուցակ, էջ 437)։ Ծաղկողի 

հիշատակարան կա նաև Ղուկաս ավետարանչի նկարի տակ` 193բ «ԶՍարգիս քա-
հանայ զծաղկաւղ սուրբ Աւետարանիս եւ ծնողսն յիշէ» (անդ, էջ 434), (Ա. Ղ.)։  
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զԳրիգոր եւ զծնաւղսն իմ եւ զամենայն ազգայինսն յիշեսջիք ի Քրիստոս եւ 

Ինքն զձեզ, որ է աւրհնեալ յաւիտեան1։ 

544 

ԱՌԱԿՔ ՍՈՂՈՄՈՆԻ (302) 

Հալէպ, Անթիլ. եւ մասն., Ա. 41, Սիւրմէեան, Ցուցակ, հ. Բ, էջ 125-126 

Գրիչ՝ Կոստանդին 
Վայր՝ Մոլէոն դղեակ 

217 Փառք միաբուն եւ համափառ, ամենակարող զաւրութեան եւ բարե-

րար կամաց անեղ Էին՝ եռանձնեա միակին եւ համած երրակին, յատկին եւ 

հաւասարին, Արարչին ամենայն Էից՝ Հաւր եւ Որդւոյ եւ Սուրբ Հոգւոյն: Զի 

արժանացոյց զանարժանս եւ զաւրացոյց զտկարս, զբազմափորձ կեանս եւ 

զմրրկածուփ կամս անպիտան անձինս՝ Կոստանդեա ի գործ հոգեւոր գրչու-

թեան՝  շարագրութեան գրոց աստուածայինն Սողոմոնի։ Քանզի մինչ էի ի 

դղեակն Մոլէոն արգելեալ մեծաբան հրամանաւ՝ արժանապէս ըստ ոմանց 

կարծեաց իրաւանց, ըստ որում նոյն ինքն Սողոմոն յիմաստութիւնն ասէ. 

Եթէ ձգէր զնոսա արժանն յայնր վախճանի տագնապ։  

Եւ իմ անդր գոլով, զսպեալ եւ ճնշեալ կամաւք բարուց նեղասրտութեամբ 

զսա արարի սփոփանք մխիթարութեան սրտի իմ[ոյ], ի ձեռս արեալ գրեցի 

համարձակութեամբ գրչի առաւել, քան թէ գիտութեամբ արուեստի։ Ի 

թուականին Հայոց ՉՁ (1331), ի ժամանակս բարեպաշտին, ճշմարտասիրին 

եւ զվսեմախոհ պատանոյն՝  Մեծի արքային Հայոց Լեւոնի եւ իշխողին Կիլի-

կեցւոց նահանգին, որդւոյ Աւշնի, որդւոյ Լեւոնի, ըստ անուանն Չորրորդ գո-

լով ըստ կարգի։ Վասն որոյ, սիրելի եղբարք մեր ի Քրիստոս, որք պատահէք 

աստուածիմաստ մատենիս ընթերցմամբ կամ աւրինակաւ, արգասաւոր կա-

մաւք խնդրեցէք յԱստուծոյ ծնողացն իմ եւ ինձ՝ մեղաց թողութիւն, ընդ 

նմին եւ եղբաւրն մերոյ՝ Ակոբա վարդապետին՝  քաղաքակցին եւ համշիրա-

կին իմ, ողորմութիւն ի Տեառնէ խնդրեցէք, զի նիւթ թխտիս նա շնորհեաց։ 

Այլեւ զնշդեհակից ընկերս մեր զերիս ընկերս՝ զՅով[ան]էս եւ զՅոհ[ան]էս եւ 

զՍտեփանոս, ի մասն բարի յիշա՛տակեցէք։ 

Բայց ի ձէնջ մի՛ ծածկեալ լիցի այս, զի եթէ կարգադրութիւն բանից կամ 

բաժանմունք տանց գրոց ընդ այլ բնաբանս աւրինակաց ոչ համազուգի, մի՛ 

կարծիս անկանիս, եթէ թեւր է աւրինակն, եւ կամ ի գրելոյն է սխալն, զի 

                                                
1 Կազմողի հիշատակարանն առաջին հրատարակության մեջ բացակայում է (Լ. Խ., 

№ 301, էջ 240-241), (Ա. Ղ.)։  
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վասն պատճառի անզուգութեան աւրինակացն, զի ոչ հետեւէր մեկնչին աշ-

խատանս, ի յանձն առի եւ զբովանդակ խնդրոցն Սողոմոնի, որ է գրեալ 

ըստ կարգի՝ զբնաբանն ի մեկնչէն սրբոյն Ներսէսէ, արտաքս կորզեցի ուղիղ 

ըստ իմում կարի, որպէսզի ընթերցողին դիւրահաս լիցի սովաւ զմեկնու-

թիւնն իմանալ։ Վասն որոյ, ո՜վ եղբարք, յաւժարութեամբ յիշեցէ՛ք զմեզ, զի 

եւ դուք յիշատակեսջիք ի բարեկամս Քրիստոսի, ընդ արդարսն ի կեանսն 

յաւիտենական. ամէն։ 

545 

ՄԱՇՏՈՑ (303) 

Երեւան 6273, Ղ. Փիրղալէմեան, էջ 140 

(Կարին, Սբ Աստուածածին եկեղեցի) 

Գրիչ՝ Կոստանդին 
Վայր՝ Աւագ անապատ 

Փառք ամենասուրբ Երրորդութեան...  

Ես՝ Կոստանդին ծառայ Քրիստոսի, գրեցի զսուրբ մատեանս ի խնդրոյ 

հոգեւոր եղբարց մերոց՝ Յովհաննէսի եւ Գրիգորի...։ Յիշեսջիք զտառապեալ 

գրիչս՝ զԿոստանդին, եւ զծնողսն իմ, զհայրն իմ՝  զՀեթում, եւ զեղբարս իմ՝  

զԲարսեղ, հանդերձ Վահրամիւ եւ Դաւթիւ, եւ զամենայն ազգայինսն իմ...։ 
Բայց եղեւ զրաւ գրչութեան սրա ի Սուրբ ուխտս կոչեցեալ Աւագ անա-

պատ, ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնիս եւ կենսակիր Սուրբ Նշանիս, ի 

թուականիս Հայոց ՉՁ(1331), ի հայրապետութեան տեառն Յակոբայ, եւ ի 

թագաւորութեան քրիստոսապսակեալ արքային Լեւոնի։ 

546 

ՄԱՆՐՈՒՍՄՈՒՆՔ 

Ս. Պետերբուրգ, Ռուսական Ազգային գրադարան, РНБ Арм. н. с. 4,  

Կ. Եուզբաշեան, Ցուցակ Պետերբուրգի, 16, էջ 239-240 

Գրիչ՝ Կարապետ Վայրի 

Վայր՝ Անդրեասանց անապատ 

ա 

230բ Փառք...։  

Արդ, գրեցաւ եղանակաւոր տառս, որ կոչի Մանրուսումն ի լաւ եւ || 
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(231ա) յընտիր աւրինակէ Վաւծնեցի, զոր յարմարեալ էին երաժըշտա-

պետքն Արքայակաղնոյ։ Արդ, գրեցաւ սա ձեռամբ բազմամեղ եւ անարժան 

քահանայի Կարապետի, որ մականուն Վայրի կոչի, ի խնդրոյ սրբասէր եւ 

պատուական քահանայի Յովանիսի, ի թվին Հայոց ՉՁ (1331), ի հայրապե-

տութեան տեառն Յակովբա եւ ի թագաւորութեանս Հայոց Լեւոնի բարե-

պաշտի եւ աստուածասիրի, զոր եւ պահեսցէ զնա Քրիստոս Աստուած ընդ 

երկայն աւուրս։ || 
231բ Արդ, գրեցաւ սա ի սուրբ եւ հռչակաւոր անապատս, որ կոչի Անդ-

րեասանց, ընդ հովանեաւ Սուրբ Սիոնի եւ կենսակիր Սուրբ Նշանի։ Արդ, 

աղաչեմ զամենեսեան մանկունք առագաստի, որք հանդիպիք այսմ տառի 

յիշեցէ՛ք զյառաջասացեալ ստացող սորա՝ զսրբասէր վանից քահանայ զՅո-

վաննէս, որ ստացաւ զսայ ի վայելումն անձին իւրոյ եւ յիշատակ բարի հոգ-

ւոյ իւրոյ եւ ծնաւղաց իւրոց եւ ամենայն արեան մերձաւո||(232ա)րաց. 

հաւր իւրոյ՝ Վրթանէս քահանայի եւ մաւրն իւրոյ՝ Մելիքտիկնայ եւ եղբարց 

իւրոց՝ Սերովբէի եւ Ներսէսի եւ ամենայն զարմից՝  կենդանեաց եւ ննջեցե-

լոց, ընդ նմին եւ բազմամեղ գրչիս՝ Կարապետի. եւ Ինքն՝  ամենառատն 

Աստուած նախ ձեզ ողորմեսցի եւ ապա մեզ եւ որ. զԱմենն ասէ։ 

Արդ, ես՝ Յովհաննէս քահանայ յերեսս անկեալ աղաչեմ, որ զյիշատակա-

րանս իմ ոչ հատանէք եւ ո՛չ ջնջէք եւ, որ յանդգնի եւ կամ ջնջէ՝ ||(232բ) 

ջնջեսցի ի դպրութենէ կենաց. եւ Ինքն Աստուած աւրհնեալ եղիցի յա-

ւիտեան։ 

բ 

Ծաղկող՝ Սարգիս 

232բ ԶՍարգիս սուտանուն քահանա զծաղկաւղ եւ զոսկաւղ սուրբ տա-

ռիս եւ զԱստծուն իմ ազգայնաւք աղաչեմ յիշել ի Տէր1։ 

547 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ 

Տ. Պալեան, Ցուցակ Կեսարիոյ եւ Դանիէլի վանուց, 16, էջ 33 

Գրիչ՝ Գրիգոր 
Վայր՝ Կիլիկիա, Ձորոյ վանք 

341ա Փառք Սուրբ Երրորդութեանն յամենայն արարածոց իւրոց յաւի-

տեանս յաւիտենից. ամէն։  

                                                
1 Ցուցակում այս հիշատակարանը բացակայում է (Ցուցակ, էջ 239-240), (Ա. Ղ.)։  
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Շնորհիւ առատապարգեւին Քրիստոսի գրեցաւ իրաւախաւս սուրբ 

գիրքս, որ աւետող հնչմամբ, քառավտակ հոսմամբ արբուցանէ զբանականս 

զդրախդ, բողբոջեցուցանելով եւ յոքնապտուղ առնելով յունկնդիր լսաւղսն 

զանազան տունկս առաքինութեան։  

Գրեցաւ սա ի Կիլիկեցւոց աշխարհի, ի Լեռնային կողմանս, ընդ հովա-

նեաւ վկայարանիս, որ կոչի Ձորոցն Սուրբ Թորոս, ի///ազնիւ աւրինակէ, ձե-

ռամբ ամենաթշուառի Գրիգորի, ժանտատես գրով եւ բազմաշփոթ մտաւք։ 

Որք հանդիպիք սմա խոնարհեցարուք սիրով առ իմ նուաստութիւնս, եւ մի 

ըստ արժանւոյն բամբասէք զհամարձակութիւնս/// զի ոչ յա/// րութիւն 

վստահացեալ գրեցի այղ ի փափաք սիրոյ։ Թերեւս, պատճառ լիցի փրկու-

թեան հոգւոյ իմոյ եւ զերծումն յանշէջ հրոյն նաեւ ծնողաց իմոց եւ ամենայն 

զարմից յիշմամբ Տէր ողորմայիւ պատահողի սմա սուրբ եղբարց։ 

Եւ գրեցաւ սա ի թուականութեան Հայոց ՉՁ (1331), ի հայրապետութեան 

տեառն Յակոբայ եւ ի թագաւորութեան Հայոց Լեւոնի, որդւոյ Աւշնի։ Արդ, 

որք պատահիք սուրբ տառիս, յիշեսջիք զեղկելի գրողիկս՝ Գրիգոր եւ 

զծնաւղսն իմ, զհայրն եմ՝  զՎահրամ, եւ զմայրն եւ զչորսին եղբարսն իմ՝  

զՍտեփանոս քահանայ, եւ զԱնդրէասն, եւ զՍարգիսն, եւ զԹորոսն, եւ զՍի-

մէովն քահանայ եւ զքեռին իմ եւ զորդին իւր՝ զԿոստանդին քահանայ եւ 

զամուսինն իւր եւ զորդիս նոցին։ Աղաչեմ յիշել ի Տէր զյիշման արժանին 

զսուրբ վարդապետն զտէր Վարդան, որ միշտ խրատտու է մեզ ի բարիս եւ 

յորդորող /// սուրբ տառիս զաւրինակն շնորհեաց, գրեսցէ///գիրն /// աւրի-

նակին գրաւղն, եւ զԿարապետ քահ[անայ], որ զիւր Աւետարանն ետ որ 

զկանաչ գլխահամարսն գրեցի, եւ զՍտեփանոս քահ[անայ], որ յուղղելն 

ընդ մեզ աշխատեցաւ, յիշեսջիք ի Քրիստոս եւ զՅոհանէս ք[ահանայ], որ 

ըզթուղթս կոկեաց, եւ զՍտեփանոսն, որ զհամաբարբառն գրեաց ///1 

548 

ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ. 

ՄԱՏԵԱՆ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԵԱՆ 

Երեւան 11187 

Գրիչ՝ Թորոս 
Վայր՝ Ակներ 

280բ Փառք Սրբոց Երրորդութեանն՝  Հաւր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ յա-

ւիտեանս. ամէն: 
                                                

1 Հաջորդ թերթը ընկած է (Ցուցակ, էջ 33, ծանուցում), (Ա. Ղ. ): 
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Որոյ շնորհիւ աւատեցաւ Ողբերգականս այս մատեան, զոր ի Հոգւոյն 

Սրբոյ շարժեալ գրեաց սուրբն ի հայրս՝ Գրիգոր Նարեկացի, որում ցանկա-

ցաւղ եղեալ իմ, զի տեսի զանհամար ազգս անաւրէնութեանց եւ ախտից, 

զորս սա թուէ առ իս բազմապատկաբար կատարեալ, այղ եւ անդարձ ի 

նոյնն, եւ ստացայ զսա գրչութեամբ ինձ հրապարակիչ, դսրովիչ եւ կառա-

փիչ ի կենդանութեանս եւ զկնի մահուանն որչափ մնասցէ սա կամաւք 

Տեառն ի ձեռս այլոց, պարսաւելով զխայտառակութեան արժանիս, զի թե-

րեւս եւ ողոքանացն, որ աստ լուիցէ վասն իմ Տէր: Եւ զձեզ աղաչեմ, որք 

պատահէք զինչ աւրինակաւ եւ իցէ յիշել աղաւթիւք զեղկելիս՝ զԹորոս եւ 

զԳրիգոր հայրն իմ եւ զիմ մնացեալ եղբարսն եւ անյարամարութեան գրոյս 

ներեցէք, զի այս է կար իմ: 

Յիշեցէք զհոգեւոր հայրս մեր, զիմաստուն րաբունիս՝ զսրբազան եպիս-

կոպոսս զՎարդան, յիշեցէք զհոգեւոր հայրն իմ՝  զԳրիգոր ||(281ա)ծերունի, 

զի շատ ձեռնտու լեալ է մեզ ի հոգեւորն եւ ի մարմնաւոր: Յիշեցէք եւ զԲ (2) 

եղբարս՝ զՊաւղոս եւ զԹ[ա]դէոս, զի աւրինակս սոցա էր, որ գրեցի: Յիշե-

ցէք զՅոհաննէս կրաւնաւոր քահանայ, որ զթուղթս կոկեաց: Յիշեցէք 

զճգնաւոր մինակեաց զազգակից իմ՝  զՎասիլ, զի եւ սա շատ է աշխատել 

առ մեզ, եւ Աստուած յիշողացդ եւ յիշելոցս ողորմեսցի: 

Գրեցաւ սա ի թվին Հայոց ՉՁ (1331), յԱկներոյ վանքս, առ դուրս տաճար 

Տիրամաւրն եւ Սուրբ Առաքելոցն եւ այլ սրբոց, ի թագաւորութեանս Լեւոնի, 

որդի արքայի Աւշնի, ի կաթո[ղիկոսութեան] Յակոբայ, յառաջնորդութեան 

վանիցս Մխիթարայ ի փակակալութեան Ստեփաննոսի, յորդորելով սոցա 

եղբարցս, որոց ողորմեսցի Քրիստոս. եւ Նմա փառք յաւիտեանս, ամէն1: 

549 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ (304) 

Երեւան 8116 

Գրիչ՝ Դաւիթ 

Վայր՝ Կիլիկիա 

277բ Փա՜ռք Սուրբ Երրորդութեանն՝  յամենայն արարածոց Իւրոց, յաւի-

տեանս յաւիտենից. ամէն: 

 Շնորհիւ /// պարգեւին Քրիստոսի գրեցաւ իւրախաւս Սուրբ Գիրքս, որ 

                                                
1 Հմմտ. Երևան 3589, 344 աբ (Ա. Ղ.)։  
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աւետաւղ հնչմամբ, քառավտակ հոսմամբ արբուցանէ զբանականս՝ դրախտ 

բողբոջեցուցանելով, եւ յոգնապտուղ առնելով յունկնդիր լսաւղսն զանա-

զան տունկս առաքինութեան: 

Գրեցաւ սա ի Կիլեկիցւոցս աշխարհ, ի թուականութ[եան]ս Հայոց ՉՁ 

(1331), ի հայր[ապ]ետութեան տե[ա]ռն Յակոբա, եւ ի թագաւո-

րութ[եան]ս Հայոց Լեւոնի, որդոյ Աւշնի արքայի, ընդ հովուանաւ Աստուա-

ծածինիս եւ այլ կենսակիր սուրբ նշանացս, ձեռամբ ամենաթշուառի՝ Դաւ-

թի, ժանտատես գրով եւ բազմաշփոթ մտաւք, ի յընդիր աւրինակէ։ 

Արդ, ես՝ տառապեալս ի բարեաց յորդիս եկեղեցւոյ՝ Դաւիթս, զի յոր կո-

չում յոր կոչեցայ, զայն ծոյլ եւ վարթար գործովք աղտեղացուցի։ 

Յերեսս անկեալ աղաչեմ զձեզ, Ո՜վ սուրբ հարք իմ եւ եղբարք, որք հան-

դիպիք այսմ աստուածախաւս մա[տենիս] ///1 

550 

ՇԱՐԱԿՆՈՑ (305) 

Երեւան 1601 

Գրիչ, ծաղկող՝ Սարգիս [Պիծակ] 

304ա Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն՝ Հաւր եւ Որդւոյ եւ Սուրբ Հոգ-

ւոյն. ամէն։ 

Գրեցաւ Եղանակաւոր տառս ձեռամբ բազմամեղ եւ անարժան սուտա-

նուն քահանայի՝  Սարգսի, ի թուաբերութեանս Հայոց ՉՁ (1331), ի թագաւո-

րութեանն Լեւոնի բարեպաշտի, որդոյ արքային Հայոց Աւշնի, եւ ի հայրա-

պետութեան տեառն Յակովբայ, ի խնդրոյ պատվական եւ երջանիկ սարկա-

ւագին՝  Սարգսի, որ ստացաւ զսայ յարդար վաստակոց իւրոց ի վայելումն 

անձին իւրոյ եւ ի յիշ||(304բ)[ատ]ակ հոգւոյ իւր եւ ծնաւղաց իւրոյ՝ Վասլի 

եւ Թագուհէ։ 

Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, որք աւկտիք ի սմանէ եւ կամ ընդաւրինա-

կէք, յիշեցէ՛ք ի բարին Քրիստոս զյառաջասացեալ պատվական՝  սարկա-

ւագն Սարգիս, եւ զհայրն իւր՝ զՎասիլ, եւ զմայրն իւր՝ Թագուհի, եւ զեղ-

բայրն իւր՝ զպատուական քահանայն զԿոստանդին։ Ընդ նմին զիս՝ զանար-

ժանս զՍարգիս նըւաստ քահանայ, զգրիչ սուրբ տառիս, եւ զհանգուցեալ 

հայրն իմ՝  զԳրիգոր քահանայն, եւ զմայրն իմ՝  Հեղինի, եւ զքոյրն իմ՝  Թե-

ֆանաւ զգնացեալսն առ Քրիստոս, եւ զամենայն ազգայինս իմ զկենդանիս 

                                                
1 Շարունակությունը թափված է (Ա. Ղ.)։  
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եւ զհանգուցեալս. եւ որ յիշէ եւ սրտի մտաւք մեղաց թողութիւն խնդրէ, նայ 

ընդ միոյն հարիւրապատիկ առցէ ի Քրիստոսէ Աստուծոյ, յուսոյն մերոյ. 

ամէն, ամէն եւ Ռ (1000) ամէն։ 

բ 

111ա Ո՜հ, զամենամեղ անձս՝ զՍարգիս անարժան եւ սուտանուն քահա-

նայ, զծրագրաւղ սուրբ տառիս, զծաղկաւղ եւ ոսկաւղ սորին, նաեւ զհան-

գուցեալ ծնաւղսն իմ՝  զԳրիգոր քահանայ եւ զՀեղինի, եւ զքոյրն իմ՝  Թէֆա-

նաւ, զգնացեալսն առ Քրիստոս եւ զամենայն արեան մերձաւորս իմ աղաչեմ 

յիշել ի սուրբ աղաւթս ձեր. եւ որ յիշէ ու սրտի մտաւք մեղաց թողութիւն 

խնդրէ, Նա Քրիստոս Աստուած, որ առատն է ի տուրս ողորմութեան, ընդ 

միոյն հարիւրապատիկ տացէ ձեզ՝ յիշողացդ եւ մեզ՝ յիշեցելոցս. եւ Նմա 

փառք յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն, ամէն եւ Ռ (1000) ամմէն1։ 

551 

ՄԱՍՈՒՆՔ ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՆՉԻ (306) 

Երեւան 149 

(տե՛ս նաեւ 1392 թ.) 

Գրիչ՝ Կարապետ Տիւըրիկեցի 

Վայր՝ Երուսաղէմ  

277բ Փառք եւ գոհութիւն եւ երկրպագութիւն, պաշտելի եւ երկրպագելի 

զուգահաւասար Սուրբ Երրորդութեանն՝  Հաւր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ, 

յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: 

Յամի եւթնհարիւր եւ ութսուն թուականի մերոյ (1331), ի հայրապետու-

թեան տեառն Յակովբայ եւ ի թագաւորութեան դեռաբոյս պատանեկին Լե-

ւոնի որդւոյ Աւշնի, գրեցաւ սուրբ եւ լուսաիղձ եւ կենսակիր, աստուածա-

ւանդ, աստուածախաւս սուրբ Նոր կտակարանս, ի Սուրբ քաղաքս Երուսա-

ղէմ, ի դրունս սուրբ եւ փառաւորեալ տաճարիս Քրիստոսի, ընդ հովանեաւ 

Սուրբ Հրեշտակապետացս, ձեռամբ իմով՝ անարժան եւ մեղսաթաւալ, փա-

նաքի եւ անարհեստ գրչի Կարապետի2, ըզսա մեծաւ փափագա[ն]աւք. եւ 

ես՝ ողորմել[ի] գերիս, յանձն առ[ի] եւ ըստ կարի իմում ջանացի։ 

                                                
1 Առաջին հրատարակության մեջ «բ» հիշատակարանը բացակայում է (Ա. Ղ.)։  
2 254բ էջի հիշատակագրության մեջ գրիչն իրեն անվանում է «Կարապետ աբեղայ 

Տիւըրիկեցի» (Լ. Խ., № 306, էջ 244, ծնթ. 1)։  
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 Արդ, թէպետ եւ անարհեստ էի գրչութեանս, փանաքի եւ անյարմար, այլ 

հանդիպեալ լաւ եւ ընդիր աւրինակի, եւ ես՝ մեղաւոր հողս, յոյժ բաղձա-

նաւք եւ յոգնատոչոր տենչանաւք, մեծաւ աշխատութեամբ ըստ կարի գծագ-

րեցի զս||(278ա)այ ի լուսաւորութիւն մանկանց եկեղեցւոյ։ 

Արդ, յերեսս անկեալ աղաչեմ զամենիսեան, մանաւանդ զդաս քահա-

նայից որք վայելեք ի քաղցրաճաշակ եդեմատունկ վտակաց՝ քառառաջեայ 

հոսանաց կենդանական աստուածախաւս սուրբ Նոր կտակարանացս, մա-

նաւանդ յորժամ բառնայք ի ժամ սոսկալի պատարագին, յայնժամ նովին 

սուրբ Աւետարանաւդ եւ մարգարէին Եսսայ[ե]այ եւ սուրբ առաքելոցն եւ 

միջնորդական կենարար հրաշիւք սուրբ պատարագին, յիշեսջիք զերջանիկ 

եւ զհեզահոգի րաբունի՝ զառաջնորդ ուխտիս զտէր Վարդան եփիսկոպոս 

տեղոյս, զի յոյժ հանգուցեալ է զմեզ ի հոգեւորն եւ ի մարմնաւորն։ Յիշես-

ջիք ծնաղաւք ի մեղաց թողութիւն եւ այլ մերեղէն եղբարքս զՀրեշտակապե-

տացս՝ զքահանայքս եւ զկրաւնաւորս, եւ զՍուրբ Յակովբայ զքահանայք եւ 

զմիանձունս, եւ զիս՝ խաւարեալս մեղաւք զԿարապետ կր[աւնաւոր], եւ 

զծնաւղսն իմ՝  զՊարոնտատ եւ զՃոշարհ1, եւ զեղբարսն իմ՝  զկայսն եւ 

զհանգուցեալսն ի Քրիստոս՝ զԲաննարգէսն, եւ զՅոհաննէս, եւ զՆերսես, եւ 

զՍարգիս, եւ քերց մերոց, եւ զիմսն ամենայն ողորմութիւն գտանել յահեղ 

աւուրն համառաւտի, ընդ կամարարս իւր ի Տեառնէ մերմէ Յիսուսէ Քրիս-

տոսէ. եւ որ յիշեսցէ զվերոյգրեալքս, Քրիստոս Աստուած զինքն յիշէ ողոր-

մութեամբն իւրով. եւ Նմա փառք յաւիտեանս. ամէն։ 

Խնամով պահող աւրհնի յԱստուծոյ։ 

Յաւգոստոս ԺԷ (17) սկսայ եւ դեկտեմբերի Ի (20) աւարտեցի2։ 

                                                
1 Անվան «շ» տառը քերված է ու հազիվ է ընթերցվում, այլ թանաքով վրան 

գրված է «հ», եթե սրբագրությունը գրչինն է, ապա նրա մոր անունը եղել է «Ճո-
հար» - «Գոհար» (Լ. Խ., անդ, ծնթ. 2)։  

2 278 թերթանոց գիրքը, որի յուրաքանչյուր էջի վրա կա միջին հաշվով 550 տա-
ռանիշ, գրիչն ընդօրինակել է 123 օրվա ընթացքում, ուստի յուրաքանչյուր օր 
արտագրել է միջին հաշվով մոտ 2,5 թերթ (5 էջ), (Լ. Խ., անդ, էջ 244, ծնթ. 3)։  
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ՃԱՌԸՆՏԻՐ 

Երուսաղէմ 282, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Բ, էջ 99-1031 

(տե՛ս նաեւ 1356 թ.) 

Գրիչ՝ Ներսէս Կրակցի 

Վայր՝ Երուսաղէմ 

ա 

861 Փառք եւ աւրհնութիւն եւ գոհութիւն անբաժանելի, պաշտելի եւ 

երկրպագելի միասնական Սուրբ Երորրդութեան՝ Հաւր եւ Որդւոյ եւ Սուրբ 

Հոգւոյն յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։ 
Գրեցաւ աստուածապատում եւ լուսազարդ մատեանս, որ կոչի Ճառըն-

տիր, ի թուականութեանս Հայոց ՉՁ (1331), եւ ի թագաւորութեանս Հայոց 

Լեւոնի, որդւոյ Աւշնի եւ ի հայրապետութեանս տէր///2 եւ ի յաթոռակալու-

թեանս Երուսաղէմի տէր Վարդանայ Արեւելցոյ, ի Սուրբ քաղաքս Երուսա-

ղէմս, ի դուռն Հրեշտակապետացս Միքայէլի, Գաբրիէլի եւ Ռափայէլի, ձե-

ռամբ անարհեստ գրչի Ներսիսի Կրակցոյ, եւ աւանդեցի Էրուսարէմ[այ] 

Սուրբ Յակոբայ եկեղեցոյ զՃառընտիրս, որ ունի յինքեան զպատմութիւն 

տէրունական տաւնից եւ մարգարէից եւ առաքելոց եւ հայրապետաց եւ 

ճգնաւո[րաց] եւ վկայից Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ։ 

Արդ, աղաչեմ զամենեսեան սիրովն Քրիստոսի, որ հանդիպիք լուսա-

զարդ տառիս եւ վայելէք յուրախարար բարիս, յիշել ի մեղաց թողութիւն 

զաշխատող տառիս եւ զքեռին իմ՝  զՅովանէս Միակեց, եւ զծնօղսն իմ՝  զԱւ-

տարշահն եւ զՇնոհֆոր եւ զքոյրն իմ՝  զԱւիծ զփոխեալն առ Քրիստոս, եւ 

զայլ քեռիքն իմ՝  զՀանէս Խաւֆաւն եւ զՏէրպապն եւ զկուսակրաւն աբե-

ղայն՝  զԿոստանդին, զՍտեփանոս Խազանն, եւ զայլ արեան մերձաւորքն իմ։ 

Եւ գրեցի ազատաբարոյ կամաւք եւ ոչ վարձու, եւ աւանդեցի Սուրբ Յա-

կոբայ եկեղեցւոյն, զի կացցէ առաջի Սուրբ Յակոբա, ի յիշատակ ինձ եւ 

ծնողացն իմոց եւ ամենայն երախտաւորաց իմոց։ 

Դարձեալ աղաչեմ յիշեցէք՝ զտէր Վարդան զառաջնորդ Սուրբ Յակոբայ, 

որ /// յորդորեց զմեզ ի գրել տառիս եւ զՄաթէոս կուսակրաւն աբեղա, որ 

գիրքս կապեց, եւ զՅովաննէս Գուճեցի, որ զգիրքս ծաղկեց, եւ զայլ կուսակ-

րաւն աբեղայքս եւ հոգեւոր հարքս իմ եւ զեղբարքս իմ, որ վասն սիրոյն 

                                                
1 Հիշատակարանը տպագրվել է «Սիոն» ամսագրում (1933 թ. էջ 418-441), (Ա. Ղ.): 
2 Անվան տեղը բաց է թողնված (Ցուցակ, էջ 99), (Ա. Ղ.)։  
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Քրիստոսի կու պանդխտին ի դուռս Հրեշտակապետացս եւ Սուրբ Յակոբա, 

եւ զճգնազգեաց միակեցունքս, եւ զհոգեւոր հաւատավորքս, եւ զայլ բնա-

կիչքս Սուրբ Յակոբայ եւ Սուրբ Հրեշտակապետացս, զառաջինսն եւ զմիջինս 

եւ զվերջինս։ 

Աղերսարկու մաղթանաւք կողկողիմ պաղատանաւք, յերեսս անկեալ 

աղաչեմ՝  չլինել մեղադիր սխալանաց եւ անյարմարութեան գրչութեանս, զի 

կար մեր այս էր. նաեւ տեղիս յորում պանդխտիմ բազմադիմի ունելով 

զվիշտս եւ զաղմուկս զի եւ ոչ քթել մի ական խաղաղի յաղմկէ։ Եւ այլ որ 

քանի ի գրել սկսայ նա էառ դող եւ տաքութիւն, եւ այլ բռնեցին, թէ. փա-

խած ծառայ ես սուլտնայ, եւ հազար ճորով խալըսեցայ։ 

Արդ, ես՝ ողորմելի գերիս եւ մեղաւք խաւարեալս Ներսէս Կրակցիս գրե-

ցի իմով աշխատութեամբ եւ յաւժար կամաւք զսուրբ մատեանս եւ աւանդե-

ցի Սուրբ Յակոբայ զի միշտ յիշեսցեն զմերս անարժանութիւն եւ զծնողսն 

մեր եւ զքեռիքն իմ եւ զայլ արեան մերձաւորքն իմ։ 

Արդ, մի՛ ոք իշխեսցէ հանել զսա ի Սուրբ Յակոբայ, ո՛չ եպիսկոպոս եւ ո՛չ 

հայրպետ եւ ո՛չ այլ ոք ի հոգեւորաց կամ ի մարմնաւորաց. իսկ եթէ ոք 

յանդգնի եւ հանէ, առցէ անէծս ցաւագինս, եւ ելցէ ինքն իւրայովքն հան-

դերձ ի կենաց գրէն եւ մասն նորա ընդ Կայենի եւ ընդ Յուդայի եւ ընդ խաչ-

հանունսն եղիցի, եւ կալցէ իւր դատախազ զՍուրբ Յակոբ եւ զՀրեշտակա-

պետ։ Իսկ խնամով պահաւղքն աւրհնին յԱստուծոյ. եւ յամենայն սրբոց։ 

Մանաւանդ, թէ խռովութիւն եւ փախուստ լինի հոգ տարցեն եւ փախուս-

ցեն, եւ դարձեալ ի նոյն տեղի ի Սուրբ Յակոբ դարձուսցեն, եւ վարձս մեծա-

պէս առցեն յԱստուծոյ եւ ի Սուրբ Յակոբայ։ 

Ո՜վ եղբարք, զպակասն զոր չկայր յեկեղեցիս զայն եմ գրել մեծ աշխա-

տութեամբ ի մեծ Տաւնականէն, որ երեքիջեն էր եւ լիզած, եւ յայլ խառնակ 

գրեանց։ Եւ յիշողքդ զմեզ ի բարին՝  դուք յիշեալ լիջիք յողորմութիւնն յԱս-

տուծոյ եւ Քրիստոսի՝ յուսոյն մերոյ, փառք յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն, 

ամէն, Ռ (1000) ամէն։ 

Ո՜վ եղբարք, վկայ է Աստուած, որ ի թղթիս գին իսկի մարդ չաւգնեց, որ 

արձակ էի գրել ու գրադարձով։ Յիշեցէք զհոգեւոր մայրն իմ՝  զՔրիստենէ 

հաւատվորն եւ զտիկինն, որ զգրոցս կոճկնին գնեց. եւ Աստուած զձեզ յիշէ։ 

բ 

136 Սուրբ Յարութեամբդ եւ սուրբ եկեղեցաւդ Քո Քրիստոս Աստուած, 

արա՛ ողորմութիւն տաւնողացս եւ ամենայն հաւատացելոց ի Քեզ եւ բնակ-

չաց Սուրբ Յակոբայ յԵրուսաղէմս եւ բազմամեղ գրողիս եւ ստացողիս՝ Ներ-

սէսի, եւ քեռոյն իմոյ՝ Յովանիսի Միակեցի եւ հետ Աստուծոյ ինձ երախտա-
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ւորի, եւ այլ քեռեցն՝  Հանիսի եւ Տէրպապի եւ Թորոսի եւ Կոստանց Կառաւ-

ֆաւստի, եւ որ զԱմէնն ասեն։ Եւ Քրիստոսի՝ յուսոյն մերոյ, փառք յաւի-

տեանս յաւիտենից. ամէն, ամէն Ռ(1000) բիւր բերան. ամէն։ 

գ 

158 Քրիստոս Աստուած, բարեխաւսութեամբ անբարբառ բարեխաւսիդ՝ 

կենսատու Սուրբ Նշանի խաչի Քո, արա՛ ողորմութիւն տաւնողացս, եւ բնակ-

չաց Սուրբ Յակոբայ յԵրուսաղէմս, եւ ամենայն հաւատացելոց ի Քեզ, եւ 

բազմամեղ գրողիս՝ Ներսէսի, եւ քեռոյն՝  Յովանիսի, եւ ծնողաց իմոց եւ 

մաւրքաւրորդւոյն իմոյ՝ Կոստանդին աբեղին եւ հոգեւոր մարցս՝ Քրիստինէ 

հաւատավորի, եւ Մերտենցի Մայրխաթուն հաւատվորին, եւ որ զԱմէնն 

ասեն. եւ Քրիստոսի՝ յուսոյ մերոյ, փառք յաւիտեանս։ 

դ 

196 Քրիստոս Աստուած, բարեխաւսութեամբ անբարբառ բարեխաւսիդ 

կենսատու Սուրբ Նշանիդ եւ հրահոս սուրբ բեւեռացդ, արա՛ ողորմութիւն 

տաւնողացս, եւ բնակչաց Սուրբ Յակոբայ յԵրուսաղէմ եւ ամենայն հաւա-

տացելոց ի Քեզ եւ ի Սուրբ Խաչ Քո, եւ բազմամեղ գրողիս եւ ստացողիս՝ 

Ներսէսի եւ քեռոյն իմոյ՝ Յովանիսի գնացելոյն առ Քրիստոս, եւ այլ քեռեցն՝  

Հանիսին, Տէրպապին, Թորոսին, Աւետեացն, Կոստանց Կառաֆաւստին, եւ 

կարդացողաց եւ լսողաց եւ որ զԱմէնն ասեն. եւ Քրիստոսի՝ յուսոյն մերոյ, 

փառք յ[աւիտեանս]։ 

ե 

232 Քրիստոս Աստուած, բարեխաւսութեամբ Քո սուրբ առաքելոցս Բար-

թողիմէոսի, Թադէոսի, Յուդայի եւ Թումայի եւ ամենայն սրբոց, ողորմեա՛ 

ամենայն հաւատացելոց ի Քեզ, կենդանեաց եւ ննջեցելոց, եւ բնակչաց 

Սուրբ Յակոբա. եւ բազմամեղ գրողիս՝ Ներսէսի եւ քեռոյն իմոյ՝ Յովանիսի 

եւ ծնողաց իմոց՝ Աւտարշահին եւ Շնոհֆորին, եւ Յոհանիսի Միակեցի 

Մրտնցոյ, որ զթուղթս կոկեց, եւ որք զԱմէնն ասեն. եւ Քրիստոսի փառք յա-

ւիտ[եանս]։ 

զ 

250 Քրիստոս Աստուած, բարեխաւսութեամբ սուրբ առաքելոյն Թումայի 

արա՛ ողորմութիւն տաւնողացս եւ բնակչաց Սուրբ Յակոբայ յԵրուսաղէմ, եւ 

ամենայն հաւատացելոց ի Քեզ, եւ բազմամեղ գրողիս՝ Ներսէսի եւ քեռոյն 

իմոյ՝ Յովանէս Միակեցի եւ մեծ մաւրն՝  Մէնտիկնայ, եւ ծնողաց իմոց, եւ 

Յովաննէս աբեղին Գուճեցոյն եւ ծնաւղաց իւրոց, որ զգիրքս ծաղկեց, եւ 

Յոհաննէս Միակեցին, որ զթուղթս կոկեց եւ որ զԱմէնն ասեն. եւ Քրիստոսի 

փառք, յաւի[տեանս]։ 
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է 

263 Քրիստոս Աստուած բարեխաւսութեամբ ս[ուրբ] Թումայի առաքե-

լոյն, սուրբ նշխարացն արա՛ ողորմութիւն տաւնողացս եւ ամենայն հաւա-

տացելոց ի Քեզ եւ բազմամեղ Ներսիսի եւ ծնողաց իմոց եւ քաւրն իմոյ՝ 

Աւծի, որ յայսմ ամի փոխեցաւ առ Քրիստոս եւ կարդացողացն եւ լսողացն 

.եւ որ զԱմէնն ասեն. եւ Քրիստոսի փառք: 

ը 

329 Քրիստոս Աստուած, բարեխաւսութեամբ ս[ուրբ] Իգնատիոսի Աս-

տուածազգեաց հայրապետի ողորմեա՛ ամենայն հաւատացելոց ի Քեզ, եւ 

բնակչաց Սուրբ Յակոբայ, սրբասնեալ եպիսկոպոսին՝  տէր Վարդանայ եւ 

սրբազան քահանայիցդ, եւ միակեցերոյդ եւ մայրցդ, եւ բազմամեղ գրողիս 

եւ ստացողիս՝ Ներսիսի եւ ծնողաց իմոց եւ ազգականաց եւ քեռոյն իմոյ՝ 

Յովանէս Միակեցի եւ Յոհաննէս Միակեցի, որ խիստ շատ աշխատեցաւ ի կո-

կել թղթիս եւ որք զԱմէնն ասեն. եւ Քրիստոսի փառք յաւիտ[եանս]. ամէն։ 

թ 

356 Քրիստոս Աստուած, բարեխաւսութեամբ ս[ուրբ] Գրիգորի մեր Լու-

սաւորչին արա՛ ողորմութիւն տաւնողացս եւ բնակչաց Սուրբ Յակոբայ յԵ-

րուսաղէմ եւ ամենայն հաւատացելոց ի Քեզ եւ բազմամեղ գրողիս՝ Ներսէ-

սի, եւ քեռոյն իմոյ՝ Յովանիսի եւ ծնողաց իմոց եւ որք զԱմէն ասեն. եւ 

Քրիստոսի՝ յուսոյն մերոյ փառք յաւի[տեանս]։ 

Ո՜վ եղբարք, ի ճառիս գրելն դող եւ տաքութիւն ունէի, նա եկին ի Մսրայ 

ճանտրէր սուլտնայ թղթովն ու մուղատամ կու փնթռին. ժողուեցին զամէն 

աբեղայքն ու զմիակեցերն, ու զիս նմանցուցին ի մուղատամն, եւ երէց մի եւ 

այլ Դ(4) միակեց ի յայլք նմանցուցին։ Մինչ գնաց տէր Վարդան ու Աբրամ 

ռայիսն Մրտնցին, ի յոլին, ու դրին Ռ (1000) դեկան ուր զիրենց գլխնին 

պռիստիմոն որ չեն ծառայ եւ ապա խալսեցայք դրամով. թողութիւն մեղաց 

խնդրեցէք՝ տէր Վարդանայ եւ Աբրահամ ռայսին, եւ զձերն Աստուած թող-

ցէ։ Եւ Քրիստենէ հավատվորին եւ իւր ծնողացն մեղաց թողութիւն խնդրե-

ցէք յԱստուծոյ եւ ի Սուրբ Յակոբայ, զի ի յայս տկարութիւնս ինձ խիստ 

պէտ արար. Աստուած աւրհնէ զինք ձեր աղաւթիւք։ 

Ողորմեսցի Քրիստոս Աստուած եւ Յովանէսի բազմամեղ ծաղկողի գրոցս 

եւ ծնաւղաց իւրոց եւ ամենայն արեան մերձաւորաց իւրոց, զի վասն յիշա-

տակի յուսոյ աշխատեցաւ ի սմա. եւ թողցէ զյանցանս նոցա եւ որոց զԱմէնն 

ասեն. ամէն1։ 

                                                
1 Մանրատառ (Ցուցակ, էջ 103), (Ա. Ղ.)։  
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ժ 

439 Քրիստոս Աստուած, բարեխաւսութեամբ սուրբ հայրապետիս Ներ-

սիսի մեր լուսաւորչի, ողորմեա՛ ամենայն հաւատացելոց ի Քեզ եւ բնակչաց 

Սուրբ Յակոբայ յԵրուսաղէմ եւ բազմամեղ գրողիս եւ ստացողիս՝ Ներսիսի 

եւ ծնողաց իմոց՝ Աւտարշահի եւ Շնոֆօրի, եւ քեռեցն իմոյ՝ Թորոսի եւ Վաս-

լի եւ Յովանիսի եւ Հանիսի եւ Տէրպապի եւ Կոստանցի եւ Տատուրի եւ Աւե-

տեացն եւ որ զԱմէնն ասեն. եւ Քրիստոսի՝ յուսոյն մերոյ փառք յաւիետանս 

յաւիտ[ենից]. Քրիստոս աւրհնեալ է յաւիտ[եանս]. ամէն։ 

ժա 

653 Քրիստոս Աստուած, բարեխաւսութեամբ սուրբ Վառվառեա եւ Յու-

լիանեա արա՛ ողորմութիւն տաւնողացս, եւ բնակչաց Սուրբ Յակոբայ յԵրու-

սաղէմ եւ ամենայն հաւատացելոց ի Քեզ եւ բազմամեղ գրողիս Ներսէսի եւ 

ծնողաց իմոց՝ Աւտարշահի եւ Շնոհֆորի, եւ մաւրքոյրկներոյն իմոյ՝ Մամա-

խաթունին եւ Կիրային եւ այլ արեան մերձաւորացն իմոյ եւ որ զԱմէնն 

ասեն. եւ Քրիստոսի՝ յուսոյ մերոյ, փառք յաւիտտեանս յաւի[տենից]. ամէն։ 

ժբ 

715 Քրիստոս Աստուած, բարեխաւսութեամբ սուրբ հաւրս մերոյ Պաւ-

ղոսի Թեբացւոյ մեծի եւ առաջին ճգնաւորի, ողորմեա՛ ամենայն հաւատա-

ցելոց, եւ բնակչաց Սուրբ Յակոբայ յԵրուսաղէմ եւ բազմամեղ գրողիս՝ Ներ-

սիսի, եւ քեռոյն իմոյ Յովանիսի, եւ ծնողաց իմոց, եւ Սարգսի Արեւելցոյ, որ 

զթուղթս կոկեց եւ որք զԱմէնն ասեն. եւ Քրիստոսի փառք։ 

ժգ 

742 Քրիստոս Աստուած բարեխաւսութեամբ սուրբ եւ մեծ ճգնաւոր վար-

դապետի Եւագրի, ողորմեա՛ ամենայն հաւատացելոց ի Քեզ եւ բազմամեղ 

գրողիս Նորսիսի, եւ ծնողաց իմոց, եւ քեռոյն իմոյ ՝ Յովանիսի եւ Բարսղի 

Կեսարացոյ լուսարարի Հրեշտակապետիս, եւ որք զԱմէնն ասեն. եւ Քրիս-

տոսի՝ յուսոյն մերոյ փառք յաւիտեանս: 

ժդ 

786 Քրիստոս Աստուած, բարեխաւսութեամբ ս[ուրբ] Յոհաննու Գրաց-

ւոյն, արա՛ ողորմութիւն տաւնողացս եւ ամենայն հաւատացելոց, եւ Մա-

նուէլ Միակեցին, որ ի թղթիս կոկելն շատ աշխատեցաւ, եւ բազմամեղ գրո-

ղիս՝ Ներսիսի, եւ քեռոյն իմոյ՝ Յովանիսի, եւ ծնողաց իմոց. եւ որք զԱմէնն 

ասեն. եւ Քրիստոսի փառք։ 

Ժե 

860 Քրիստոս Աստուած, բարեխաւսութեամբ սուրբ հայրապետիս Բաբե-
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լայ եւ երիս աշակերտաց իւրոց, արա՛յ ողորմութիւն տաւնողացս, եւ բնակ-

չաց Սուրբ Յակոբայ յԷրուսաղէմ եւ բազմամեղ գրողիս եւ ստացողիս՝ Ներ-

սիսի եւ ծնողաց իմոց, եւ քեռոյն իմոյ՝ Յովանիսի Միակեցի, Հանիսին եւ 

Տէրպապին եւ Կառաֆաւստին։ Եւ Յովսէփ միակեցին եւ Աւրանին, որ մեծ 

Տաւնականն զմակղթէն տարպանի բերին եւ տարան եւ զՆերսէս փակակալն 

զԳանգիռցին, որ զաւրինակն շնօրհեց. եւ Քրիստոսի փառք յաւիտեանս1։ 

ժզ 

Ծաղկող՝ Յովանէս 

329 Ողորմեսցի Քրիստոս Աստուած եւ Յովանէսի ծաղկողի գրոցս եւ 

ծնողաց իւրոց. ամէն եւ յամենայն ժամ։ 

553 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ (298) 

Երեւան 7628 

Գրիչ՝ Երեմիա քահանայ 
Վայր՝ Փերուժ քաղաք 

159բ Փառք համագոյ եւ միասնական Սուրբ Երրորդութեանն. յաւի-
տեանս յաւիտենից ամէն: 

Յամի ԷՃ երորդի Ձ երորդի թու[ին] Հայկազնեան տումարի (1331) 

աւարտագործեալ եղեւ աստուածախաւս եւ կենսատու սուրբ Աւետարանս 

Քրիստոսի Աստուծոյն մերոյ, զոր ընկալեալ յաստուածալուր վարդապետու-

թենէ երկնաւոր հովուապետին սրբոց աւետարանչացն՝  Մատթէոսի, Մարկո-

սի, Ղուկասու եւ սրբոյն Յովհաննու Աստուածաբանի: Յառաջացեալք յանա-

պական եւ յանմահարար գետոցն չորից, յորդախաղաց վտակաց, յարբումն 

եւ ի զովացումն ծարաւի անձանց եւ յաւրինեալ զսա թագ արքայական եւ 

եդեալ ի գլուխ մաւրս մերոյ եկեղեցւոյ, ի պարծանս հանուրց հաւատացելոց 

քրիստոնէից եւ ի փառս փառաց Թագաւորին: 

Զոր իմ՝  մեղապարտ եւ սուտանուն քահանայի Երեմիայի, ցանկացաւղ 

եղէ այսմ աստուածախաւս մատենի եւ ստացա զսա ինձ գանձ անկողոպտե-

լի եւ փրկանս մեղուցեալ հոգոյ իմոյ, ընդ նմին եւ ծնաւղաց իմոց յիշատակ 

անջինջ ինձ եւ իմոցն ամենայն, ըստ այնմ, թէ. Երանի, որ ունիցի զաւակ ի 

Սիովն եւ ընդանեակք իցեն նորա յԵրուսաղէմ: 

                                                
1 Հիշատակարաններ կան ամեն գլխի վերջում, որոնք երբեմն իրենց բովանդա-

կությամբ իրարից քիչ են տարբերվում, ուստի բերված են կարևորները (Ցուցակ, 
էջ 100-101), (Ա. Ղ.)։  
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Արդ, ես՝ թափուրս ի գործոց բարեաց եւ լըցեալս ամենայն յանցանաւք, 

զերեսս ի մայրն եդեալ աղերսահայց մաղթանաւք խնդրեմ յանմենեցունց, 

զի ո ոք եւ իցէ հանդիպեսցի սմա տեսութեամբ, կամ ընթերցմամբ, սրտի 

մտաւք եւ կարէկցաբար, իբրեւ եղբաւր սիրելոյ աղաւթից եւ յիշման արժա-

նի արասջիք եւ թողութիւն խնդրեսջիք առաջի մեղսաքաւիչ պատարագին։ 

Բայց արդ, գրեցաւ սա ձեռամբ յոգնամեղ սուտանուն եւ փցուն եւ յետին 

գրչի՝ Երեմիայի, ||(160ա) ի հռչակաւոր մայրաքաղաքս որ կոչի Փերուժ, ի 

Հանգստարանս Հայոց, առ դրան Սուրբ առաքելոյս եւ աւետարանչիս Մատ-

թէոսիս։ 

Դարձեալ աղաչեմ զամենեսեան վասն սիրոյն Քրիստոսի, որք հանդիպիք 

այսմ սուրբ կտակիս, մեղաց թողութիւն հայցեցէք ի պարգեւողէն հասարա-

կաց Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ գծողի սորա՝ Երեմիայի եւ ծնաւղաց իւրոց. 

եւ որ լի սրտիւ յիշէ, յիշեալ լիցի ի Քրիստոսէ։ Եւ վասն խոշորութեան կամ 

սղալանաց չլինել մեղադիր, քանզի ժամանակս ձմեռնային էր, որ գրեցաւ, եւ 

գծողս ծերացեալ, եւ կար մեր այս էր. եւ որ առատն է յամենայնի՝ պարգե-

ւիչն տիեզերաց Քրիստոս՝ մեզ եւ ձեզ ողորմեսցի, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս 

յաւիտենից. ամէն։ 

Դարձեալ աղաչեմ զամենեսեան, մեղաց թողութիւն խնդրեցէք հաւր վա-

նիցս՝ Յակոբ քահանայի, եւ Վասիլ քահանայի, եւ այլ միա[բա]ն եղբարցս. 

եւ Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ փառք յաւիտ[եան]։ 

Արդ, չեմ արժան ես եղկելի, 

Եւ սուտանուն աբեղայի, 

Գրել իսկ զիս յայսմ տառի 

Եւ սուրբ եղբարցդ վերոյ կարգի։ 

Այլ հուսկ յետոյ ամենայնի, 

Զանյիշելի անուն՝  Երեմիայի, 

Զի ես կարաւտ յիշատակի, 

Որպէս ծարաւ յաղբեւր ջրի, 

Քանզի եղէ նպաստ բանի, 

Շարագրելոյ այսմ տառի 

Թէպէտ որ չի հմուտ գրի, 

Եւ անընդել ճարտար գրչի: 

Իսկ ի Հոգին Սուրբ յուսայի, 

Որով պարգեւքն է բազմալի, 

Որ տա առատ շնորհք բարի, 

Ըստ հաւատոյ իւր խնդրողի: 
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Այլ ես տրուպ յամենայնի, 

Մեղաւք ի լի եւ ողբալի, 

Յերեսս անկեալ ձեր առաջի, 

Եւ մոխրամած դիմաւք ի լի, 

Պաղատելով արտասուալի 

Եւ զգարշապար ձեր համբուրի: 

Յիշել զենման Տեառն առաջի, 

Անծախելի պատարագի, 

Նաեւ մաւր Տեառն Աստուածածնի 

Ամէնաւրհնեալ Սրբոյ Կուսին: 

Որպէսզի ինձ ողորմեսցի, 

Ըստ ձեր մաքուր սուրբ աղաւթի 

Եւ զյանցանաց զգիր պարտի, 

Ջնջել ձեռ ||(160բ)ամբ իւր Միածնի, 

Եւ յապայգա յաուր վերջի, 

Կոյսն փառաւք իւր Յիսուսի, 

Լիցուք տեսլեան իւր արժանի 

Եւ արդարոցն պսակի, 

Զի դուք եւ մեք յամենայնի, 

Ի մի բերան անլռելի, 

Փառս տացուք երրեակ անձի, 

Մի Աստուծոյ Սուրբ անեղի1։ 

Եւ Քրիստոսի Աստուծոյ փառք յաւիտեանս. ամէն: 

Տէր Աստուած, ողորմեա՛ Առաքելին եւ իւր ծնաւղացն, որ զգիրքս կա-

պեաց եւ ջնջե ///2 

 

                                                
1 Լ. Խաչիկյանը հիշատակարանը ամբողջապես չի արտագրել է համարելով, որ 

վերջինիս չափածո հատվածը զուրկ է պատմական հետաքրքրությունից (Լ. Խ., 
№ 298, էջ 239, ծն. 1), (Ա. Ղ.)։  

2 Հիշատակարանի շարունակությունը եղծված է (Ա. Ղ.)։  
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554 

ՃԱՇՈՑ 

Մուշ 10, Ն. Մարտիրոսեան, Ցուցակ, մ. Բ, էջ 103-104 

(Մուշ, Վերին թաղ, Սբ Յարութիւն եկեղեցի) 

Յիշատակարան յետագայի 

Նուիրողք՝ Ծափկանց Շատարեւ, 

Յովանէս, Սմպատ եւ այլք 

ա 

Աստուած լուսաւորէ զԾափկանց նախնեաց հոգին՝  զՇատարեւին, զմեծ 

Յովանէսին, զՍմպատին, զխօջայ Գալուֆին, զպարոն Ումէտին, զմեծ Մել-

քոնին, զՆայիպշին, ուստայ Սաֆարին, եղբօրն՝  Կարապետին եւ խօջայ Յո-

վանէսին, եւ եղբօրն՝  մահտեսի Մելքոնին, տէր Վարդան քահանային, զոր 

ստացան զսուրբ գիրքս ի հալալ վաստակոց իւրեանց եւ եդին ի դուռն 

Սուրբ Յարութեան յիշատակ բարի հոգոց իւրեանց եւ ծնաւղացն եւ զաւա-

կացն եւ ամենայն արեան մերձաւորացն, որպէսզի վայելեսցեն զսա ման-

կունք սուրբ եկեղեցւոյ եւ ուրախասցեն սովաւ եւ յԱստուծոյ մեղաց թողու-

թիւն խնդրեսցեն վերոգրելոցն ամենեցուն մեծի եւ փոքու առհասարակ. 

ամէն։ 
Թվին ՉՁ (1331) էր հին թիւն։ 

բ 

Յիշատակարան յետագայի 

Նորոգող՝ ուսթայ Շեխիջան, Առաքել 

Զվերջին նորոգողի եւ կազմողի սորին յիշեցէք ի Քրիստոս Աստուած 

զուսթա Շեխիջանն եւ զիւր եղբայրն՝ զԱռաքելն, որ են ի թոռանց վերոյգ-

րեալ Ծափկանց, զի տեսեալ զսուրբ գիրքս... յոյժ կարի հնացեալ, որ թա-

փեցու եղեալ, վասն որոյ ջերմեռանդ սրտիւ եւ սերտ հաւատով եւ հաս-

տատուն յուսով ետուն վերստին նորոգել զյիշատակ նախնեաց իւրեանց եւ 

եդին ի դուռն Սուրբ Յարութեան յիշատակ հոգւոյ իւրեանց։ 
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ՄՈՎՍԷՍ ԵՐԶՆԿԱՑԻ. 

ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԺԱՄԱԿԱՐԳՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՊԱՏԱՐԱԳԻ 

Երուսաղէմ 395, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Բ, էջ 322 

Գրիչ՝ Մկրտիչ դպիր 

ա 

348 Զստացաւղ լուսազարդ տառիս՝ զհոգելից արդիւնաբան վարդա-

պետն զԿիրակոս եւ զսրտէ խոցեալս՝ զՄկրտիչ դպիր, յիշեսջիք ի Տէր, 

աղաչեմ: 

Գրեցաւ լուսազարդ մատեանս, ի թվ[ին] ՉՁ (1331)1: 

բ 

373 Զմեղապարտ գրիչս զՄկրտիչ յիշեցէք ի Տէր: 

գ 

523 Զստացաւղ լուսազարդ տառիս զհոգելից եւ զերջանիկ վարդապետն 

մեր՝ զԿիրակոս եւ զծնաւղսն նորա յիշեսջիք ի Տէր, նաեւ զսրտէ խոցեալ եւ 

զառածեալ մեղաւք լցեալ գրիչս՝ զՄկրտիչ դպիր եւ զծնաւղսն իմ յիշեսջիք ի 

Տէր, եւ որք յիշէքդ սրտի մտաւք յաղաւթս ձեր միով Տէր ողորմիայիւ, եւ 

դուք յիշեալ լիջիք յառատ ողորմութիւն Քրիստոսի, Աստուծոյ մերոյ, որ է 

աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն: 

556 

ՃԱՇՈՑ 

Երեւան 9484 

(տե՛ս նաեւ 1313 թ., 1333 թ., 1371 թ., 1390 թ.) 

Յիշատակարան յետագայի 

Գրիչ՝ Ռըստակէս սարկաւագ 

ա 

306ա Զմեղուցեալս եւ զանիմաստս՝ զՌըստակէս սարկաւագ աղաչեմ յի-

շեցէ՛ք ի սուրբ յաղաւթս ձեր, եւ Աստուած զձեզ յիշէ. ամէն։ 

                                                
1 Ն. Պողարյանը վերջին տողը համարում է այլ ձեռք, սակայն` իր ժամանակի (Ցու-

ցակ, էջ 322, ծնթ.), (Ա. Մ.)։  
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Գրեցի ի թվիս ՉՁ (1331), յուլիսի ի Զ (6). եւ Քրիստոսի փառք յաւի-

տեան։ 

բ 

Գրիչ՝ Ներսէս 

304բ Զմեղուցեալս՝ Ներսէս, որ զսակաւս գրեցի, աղաչեմ յիշել ի Տէր։ 

557 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ 

Երուսաղէմ 3578 ԻԶ 2 (թիւ 8), Ն.Պողարեան, Ցուցակ, հ.Ժ, էջ 607 

(տե՛ս նաեւ 1310 թ., 1350 թ., 1375 թ., 1382 թ.) 

Ստացող՝ Մխիթար քահանայ 

Զսա գրել տայ Մխիթար քահանայ, հայրն՝ Գրիգոր, կենակիցն՝ Գոհար-

խաթուն, որդիքն՝ Եբրիանոս քահանայ, Վաղարշակ, Յորդոր, Մնդոր, Գրի-

գոր: Ի թուականութեան Հայոց ՉՁ (1331), ի ղանութեան Մուսայիտի 

[=Աբուսայիդ] եւ խուանդքարի, խաղաղարարի, ի հայրապետութեան 

Զաքարիայի: 

Տէր Մխիթար Գնձկերտեցի ստացայ զԱւետարանս յիշատակ ինձ: 

558 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ 

Երեւան 6292 

(1292 թ.) 

Յիշատակարան յետագայի 

Ստացող՝ Սաւսան 

ա 

102ա Յանուն Աստուծոյ ես՝ Սաւսան եւ ամուսին իմ՝  Գոհար միայբանե-

ցաք սուրբ Աւետարանիս եւ արարաք սայ իշատակ զաւակացն մերոյ՝ Մա-

մին եւ Ազզին, որ ի հարսացու հասել կոչեցան ի Քրիստոս։ 

Արդ, աղաչեմ զամ[են]եսեն, ոյք հանդիպէք եւ ընթեռնոյք, յաղաւթս յիշե-

ցէ՛ք աղաչեմ, աղաչեմ։ 

Թվիս ՉՁ(1331): 

Ով զայս գիրս յայս Աւետարանէս հանեայ, դատի յԱստուծոյ։ 
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բ 

64բ Զտղայ Սելարայ զԽալիլն յաղաւթս յիշեցէք: 

գ 

166բ Աստուած ողորմեա՛յ Ծամայ մաւրն, Պապին, զԽաթունն յաղաւթս 

յիշեցէք1: 

դ 

Յիշատակարան յետագայի 
Ստացող՝ Սարգիս քահանայ 

218բ Ես՝ Սարգիս քահանայս, գնեցի զԱւետարանս ի Ստեփանոս 

քահանայես յիշատակ ինձ եւ ծնաւղաց իմոց՝ Թումայ իրիցուն եւ մաւր իմոյ՝ 

Շնորհորին, եւ եղբաւր իմոյ Յոհանեսին եւ Սէթուն եւ քվուեր իմոյ՝ Ռսուսին 

եւ ամուսնին իմոյ՝ Բուղլղանին եւ դստեր իմոյ՝ Ուղիտայի եւ Հռոբսիմի, եւ 

որդոյ իմո՝ դեռայբոյս Սահակայ, եւ Լալկայ՝ հաւրեղբաւր դստեր իմոյ, որ 

գնեց զԱւետարանս, Աստուած ողորմի իւր եւ ծնաւղաց իւրոց եւ եղբաւր 

իւրոյ՝ Խաչկայ: Ընդ նոսին եւ Մարտիրոս քահանայիս, որ անկարքս եմ ի 

կարքաւորաց, անաղաւթ յաղաւթաւորաց, անսաղմոսս ի <ս>սաղմոսեր-

գաւղաց, անարժանս յարժանաւորաց, ծոյլս եւ անաւղաւթս ի ժրաւորաց եւ 

ամենայն արեան մերձաւորաց մերոց, որք կարդ[այք], զմեզ յիշելոյ արժանի 

առէք եւ Աստուած զյիշողս յիշէ: Եւ զիս՝ զԳամ[աղ]իէլ՝ լցեալ ամենայն 

մեղաւք, աղաչեմ զձեզ զկարդացողսդ յիշել զմեզ. եւ Աստուած զձեզ յիշէ. 

ամէն: 

559 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ 

Նոր Ջուղայ 675, Լ. Մինասեան,  

Ցուցակ Նոր Ջուղայի, հ.Բ, 136, էջ 146 

( ԺԱ-ԺԲդ.) 

Յիշատակարան յետագայի 

նորոգման 
Ստացող՝ Գրիգոր 

282ա Զվերջին ստացող սորայ զԳրիգոր եւ զիւր ծնողքն՝ Ղուլիճանն, 

                                                
1 «բ», «գ» հիշատակարանները 1331 թ. ընդօրինակող գրչի ձեռքով են գրված, 

«դ»՝ ԺԴ դարի է (Ա. Ղ.): 
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զՊզտիկխաթուն, Մեծպապն, Սաթումն, Խաթունպէկին: Դարձեալ յիշեցէք ի 

Քրիստոս զԳրիգորն եւ զիւր կողակիցն՝ Մարգարիտն: Դարձեալ յիշեցէք ի 

Քրիստոս զԳրիգորն եւ իւր եղ[բ]արքն՝ Կարապետն, Գասպարն քոյրն՝ Խա-

թունպէկին:Դարձեալ յիշեցէք ի Քրիստոս զԳրիգորն, որդիքն՝ Միրիթու-

մանն, Հախնազարն, Ղազարն, դստերքն՝ Սօլթանն, Սալւարն, Մուրվաթն, 

Փարին, Եղիսաբեթն, Միրիթումանն իւր կողակիցն՝ Յեզդիխասն1:Դարձեալ 

յիշեցէք ի Քրիստոս հօրեղբարքն՝ Աղայջանն, Հասանջանն, Փանոսն, Մեծ-

պապն, Միրիթումանն: 

Նորոգեցաւ սուրբ Աւետարանս թվին ԷՃՀ (1331). ամէն: 

560 

ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ 

Երեւան 2588 

(1294 թ., 1299 թ.) 

(տե՛ս նաեւ 1332 թ.) 

Յիշատակարան յետագայի 

 

1ա ԶՔեմուրատս եւ [զիւ]ր մայր՝ զԳոհարմելէքն յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս. եւ 

որ զ[մե]զ յիշման ա[ր]ժանի արասցէ, Քրիստոս զինքն յիշէ յԻւր ողորմու-

թեան։  

Գրեցաւ ի թվին Չ հար[իւր] Ձ (1331) փառք։ 

 

 

                                                
1 Տպված է «յԵզտիխասն», (Ցուցակ, էջ 146), (Ա. Ղ.)։ 



ՉՁԱ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐ   1332 

133 

 

ՉՁԱ 1332 

561 

ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ (307) 

Վենետիկ 1007 (12), Ցուցակ Վենետիկի, հ. Ա, էջ 126-128 

Ալիշան, Հայապատում, էջ 545-550 

(տե՛ս նաեւ 1378 թ.) 

Ստացող՝ Ներսէս Տարօնացի 

Վայր՝ Գլաձոր-Քռնայ 

ա 

188ա *Փառաւքն Հաւր ամենակարողի եւ իմաստութեամբ Որդւոյ Նորին 

Միածնի եւ բարութեամբ Հոգւոյն Սրբոյ ճշմարտի, երիցս միակի միասնա-

կան Սուրբ Երրորդութեանն եւ ողորմածութեամբ սրբոյ Աստուածածնին եւ 

առաջնորդութեամբ գլխաւորի վեհագոյն սրբոցն Պետրոսի եւ ամենայն 

սրբոց երկնաւորաց եւ երկրաւորաց աւարտումն եղեւ այսմ աստուածաշունչ 

Հին եւ Նոր կտակարանիս յորժամ էր թիւն ըստ շրջագայութեան ժամանա-

կի՝ ի մարդեղութենէն Քրիստոսի ՌԳՃԼ (1330), եւ ի թուականութեանն Հայ-

կազեանս տոհմի ՉՁԱ (1332) եւ ի հայրապետութեան տեառն Յոհաննիսի 

մեծի Հոռւոմա պապին, եւ ի պատրիարգութեան1տէր Յակոբայ Հա[յ]ոց նա-

հանգի եւ յեպիսկոպոսութեան տէր Զաքարիաի՝ Սուրբ առաքելոյն Թադէոսի 

վերադիտողի, եւ ի վարդապետութեան [Եսա]իեա րաբունապետի, որ այժմ 

կա ի Գայլեձորի, եւ յաշխարհակալութեան ղամ Պուսաիտի2, եւ ի թագաւո-

րութեան Լեւոնի՝ որդո Աւշնի։ 

Զսա սկսեալ ի դեկտըմբերի աւարտեցաւ ի հոկտըմբերի, ի ձեռն երկու 

քաջ քարտուղարի. ես՝ Ներսէս անուամբ վարդապետ, բայց գործով վերջա-

ցեալ հող եւ մոխիրս վարդապետաց, որդի Վահրամա, յաշխարհէն Տարունու, 

ի գաւառէն Սանսնու, ի վանացն Ղազարու, ի գեղջէն, որ կոչի Կոռ3,* եղէ 

ցանկացող ուսման եւ ընթացայ յարեւելս ի գաւառն Վաուձոր, ի վանքն Գայ-

լեձոր, եւ եօթն ամ աշխատեցայ ի վարժումն հին եւ նոր տառից եւ այլ բա-

զում սրբոց բանից։  

                                                
1 Իմա՝ «Ի կաթողիկոսութեան» (Լ. Խ., № 307, էջ 245, ծնթ. 1)։  
2 Տպված է «Ղամպուսաիտի» (Ցուցակ, էջ 126), (Ա. Ղ.)։ 
3 Երկու աստղանիշերի արանքում եղած հատվածը Ցուցակից է վերցված (Ցու-

ցակ, էջ 126): Հիշատակարանը հրատարակիչն արտագրել է խիստ համառոտ 
(Ա. Ղ.)։  
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Յայսմ ժամանակին եմուտ ի հոգիս ի ցանկութիւն մեծ վասն Աստուածա-

շունչ գրոցս. եւ ես էի աղքատ եւ ոչ ինչ ունէի, բայց միայն զՔրիստոս։ Ապա 

ուխտեցի ի մտի իմում, ասացի, թէ. տար ինձ Աստուած իրք՝ նա ես 

յԱստուածածնի անուն տամ գրել։ 

 Յորժամ զայս խորհուրդս ի միտս իմ արարի՝ յայն դէմ եդեալ գնացի 

յերկիրն Ուրնու1 գեօղն, որ կոչի Խանակահ, առ եղբարքն իմ եւ առ ամենայն 

արեան մերձաւորքն, խնդրել օգնութիւն ի նոցանէ. իսկ նոքա շարժեալ սի-

րով, եւ լի սրտիւ՝  ողորմութեամբ սուրբ Աստուածածնին ետուն ի ծախս 

Աստուածաշնչիս՝ իւրաքանչիւրն ըստ կարողութեան իւրում մասն յիշատա-

կի. Մլեհն՝ ԲՃԺ (210) սպ[իտակ], եղբայր նորա՝ Լեւոն՝ Ղ (90) դրամ, Յովան՝ 

Ղ (90) դրամ, Թուրան՝ Լ (30) դրամ, Դամուր՝ Լ (30) դր[ամ], Մկրտչի կին, Կ 

(60) դր[ամ], Մխիթար՝  իմ հօրեղբօրորդին ԽԲ (42) դր[ամ], Մխիթար 

հուսն՝ Լ (30) դր[ամ], Վարդան՝ ԼԳ (33) դր[ամ], Հայրապետն՝ ԼԶ (36) 

դր[ամ], Մարտիր///, Թադկան՝ Լ (30) դր[ամ], Լուսեր ներկարար Լ(30) 

դր[ամ], Զաքար՝ ԺԸ (18) դր[ամ], Ռոմանոսն եւ իւր մայր՝ ԼԶ (36) դր[ամ], 

Ֆռանգ Խլաթեցին՝ Ճ (100) դր[ամ], Անտոն՝ Ի (20) դր[ամ], Ումեկն եւ իւր 

որդիքն՝ Խ (40) դրամ։ 

[Եւ] իմ առեալ զայն, գնացի յաշխարհն Պարսից ի քաղաքն Թավրէժ, յա-

ղագս քարտիսի, եւ բազում ահ ու աշխատանք կրեցի ի ճանապարհն, եւ յոլով 

նախանձ եւ նեղութիւն յագահ եւ սնապարծ քահանայից եւ հակառակող աշ-

խարհականաց. եւ անտի ողորմութեամբն Աստուծոյ յարուցեալ գնացի միւ-

սանգամ ի Գայլիձորն, *եւ կալա միջնորդ զՅոհաննէս Մշեցին՝ զեղբայրն իմ 

հոգեւոր, որ առնէր միջնորդութիւն ընդ իս եւ ընդ երկու գրագիր, ընդ Եփրեմ 

եւ ընդ Դաւիթն, որ էին կուսան քահանայք. եւ ապա ի բազում աւուրս հազիւ 

կարացաք կտրել գրելէ, առանց այլ խարճի ՌՇՃ (1500) դր[ամ], բայց յետոյ 

զրկեց զիս՝ Դաւիթն, քանզի խիստ ագահ էր եւ արծաթասէր. ԳՃ (300) 

դր[ամ]. այլ ել յինքէն*, վասն որոյ թողցէ Աստուած զ[յ]անցանս նորա։  

Եւ ես յայժամ յարեայ անտի եւ գնացի ի Սուրբ առաքեալն Թադէոս՝ առ 

տէր Զաքարէ արքեպիսկոպոս. եւ նա ետ ինձ Շ (500) դր[ամ], եւ յետ բա-

զում աւուրց դարձայ վերստին ի Գայլիձոր բազում նեղութեամբ, քանզի 

ձմեռն էր աւուրքն, եւ վճարեցի զմնացեալ պարտքն յԱստուածաշունչ 

գրոցն. եւ դարձայ ի Սուրբ Առաքեալքն եւ դադարեցի անդ սակաւ աւուրս։ 

Եւ կայր Աստուածաշունչս անկազմիլ. եւ ես թշուառականս կայի հիւանդ հո-

գով եւ մարմնով. ապա խնդրեցի ի սուրբ Աստուածածնէն, եւ նա զօրացոյց 

զիս, եւ յարուցեալ պնդեցի զմէջս իմ եւ ուղղեալ գնացի ի Քռնայ, առ սուրբ 

                                                
1 Ըստ Ալիշանի՝ խոսքը Ապահունյաց գավառի մասին է (Լ. Խ., անդ, էջ 245, ծնթ. 2)։  
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եպիսկոպոսն տէր Բարդողիմոս եւ առ վարդապետքն Հայոց, [որ] առ նմա 

կային յայնժամ. եւ Մարգարէ վարդապետն չէր անդ, որ կազմող էր գրոց, 

այլ գնացեալ էր ի Ճահուկ, եւ ի ներգործութենէ չարին ես հիւանդացայ 

մերձ ի մահ զաւուրս ԽԵ (45), եւ Քրիստոս յարոյց զիս. եւ գնացի ի Ճահուկ 

առ Մարգարէ վարդապետն, եւ նա յանձն առեալ կազմեաց յաւուրս Խ (40) 

եւ ետ ցիս։  

Եւ իմ ուրախացեալ դէմ եդի գնալ յերկիրն Տարունո, եւ ամենեւին ինչ ոչ 

ունէի խարճ ճանապարհին. յանժամ ծախեցի զփիլոն եւ զհողաթափն վասն 

խարճի։ Ապա զայս գիտասջիք, եղբարք, որ գնալս եւ գալս զոր ասացի՝ ի 

բազում տեղի էր, ի մէջ բարբարոս ազգանաց... որ մահմէտականք կոչին, որ 

բռնացեալ ունին զաշխարհս Հայոց վասն մեղաց մերոց. եւ յամենայն տեղիս 

օգնեց ինձ սուրբ Աստուածածին եւ անվնաս մնացի. եւ զամենայն թերի զոր 

ունէի՝ ելից եւ կատարեաց։ Բայց խարճն, որ եղեւ այս Աստուածաշունչ 

գրոցս՝ ընդ ամենայն միահամուռ ԲՌԲՃ (2200) դրամ է1։  

Տէր Աստուած Յիսուս Քրիստոս գրեսցէ զամենայն յօժանդակողքն որ 

շատ եւ որ սակաւ, ամենայն արժանաւորքն ի գիր կենաց Գառինն յաւիտե-

նից եւ առաջնորդեսցէ նոցա յաղբիւրն ջրոյ կենդանոյ. ամէն։ 

բ 

Գրիչ՝ Եփրեմ քահանայ 

189բ Զստացող աստուածաշունչ մատենիս զՆերսէս րաբունին աղաչեմ 

յիշել յողորմութիւնն Քրիստոսի ծնողօքն եւ ամենայն արեան մերձաւորօք, 

նա եւս եւ զհողոյ հաւասար գծող զսուտանուն քահանայ Եփրեմ. եւ որ յիշէք 

յիշեալ լիջիք2: 

գ 

Գրիչ՝  Դաւիթ 

354ա Փառք եւ գոհութիւն մատուցանեմ ես կարկառեալ զձեռս իմ Հօր 

անծնելութեանն եւ Որդւոյ Նորին եւ Բանի ծնելութեան եւ Հոգւոյն Սրբոյ ի 

Նոցունցն յէութենէն է բղխողութեամբն, որ միշտ լնու զամենայն այժմ եւ 

յանսպառ յաւիտենին, զի հասոյց զտկարութիւնս ի կատարումն աստուա-

ծաբան մարգարէիցս:  

                                                
1 Հիշատակարանը հրատարակված է նաև «Մատենադարան Հայկական թարգմա-

նության» աշխատության մեջ (Վենետիկ, 1889, էջ 147-149) և մասամբ՝ Բ. Սար-
գիսյանի կազմած Ցուցակում (Վենետիկ, հ. Ա, էջ 126-127): Բնագիրը կազմելիս 
նկատի ենք առել նաև այդ հրատարակությունները (Լ. Խ., № 307, էջ 246, ծնթ. 1)։  

2 Այս հիշատակարանը առաջին հրատարակության մեջ բացակայում է (Լ. Խ., № 
307, էջ 245-247), (Ա. Ղ.): 
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Արդ, խնդրեմ յամենեցունց՝ յերես անկեալ, զի որք պատահիք առ ի սմա-

նէն օգտութեան՝  թողութիւն հայցեցէք ի Քրիստոսէ ստացողի սուրբ գրոցս՝ 

Նէրսէս վարդապետ[ի] եւ տառապեալ ոգոյ՝ Դաւիթ գրչիս եւ դուք՝ յիշօղք 

յիշեալ լիջիք ի Քրիստոսէ, նաեւ զպատուական քահանայ՝ զՅովհաննէս 

սպասաւոր բանի, եւ զհոգեւոր երկնողն իւր՝ զտէր Ստեփանոս, զհանգու-

ցեալն ի Քրիստոս, որ զօրինակս շնորհեաց այս երեք գրոցս1։ 

դ 

Ծաղկող՝ Թորոս [Տարօնացի] 

349բ Վարդապետն Ներսէս, յիշեա՛ յաղօթս զԹորոս ծաղկող, եւ զպապն 

իմ՝  Սիար, եւ զհայրն իմ՝  Սարգիս քահանայ, եւ զմայրն իմ՝  Մարիամ, ի քա-

ղաքէն Մշոյ։ 

 

ե 

184ա ԶԷլպասան Չարդրանեցին եւ զհօրեղբօրորդին իւր՝ զՏօղանն յիշե-

ցէ՛ք [ի] Քրիստոս Աստուած յաւորն դատաստանի, վասն զի ըստ իւրեանց 

կարողութեանն օգնեցին2։ 

562 

ՆԵՐՍԷՍ ԼԱՄԲՐՈՆԱՑԻ. ՄԱՏԵՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆ 

Վենետիկ 1630 (1139), Ցուցակ Վենետիկի, հ. Զ, էջ 918-9203 

(տե՛ս նաեւ 1358 թ.) 

Գրիչ՝ Դանիէլ 

Վայր՝ Կուքի վանք 

ա 

303բ Փառք ...:  

Որ ետ զօրութիւն փանաքի սուտանուն եւ փցուն գրչի՝ Դանիէլի հասանել 

ի վերջին գիծ տառիս, հրամանաւ եւ արդեամբք սրբափայլ եւ հոգեմաքուր 

կրօնաւորի՝ Մարկոսի, հարազատ եղբօր իմոյ, որ բազում փափաքանօք ստա-

                                                
1 Նկատի ունի Երեմիայի, Դանիելի և Եզեկիելի մարգարեությունների գաղափար 

օրինակները, (Ցուցակ, էջ 127, ծանուցում), (Ա. Ղ.)։  
2 «ա, բ, գ, դ» հիշատակարանների էջակալումը` ըստ Վենետիկի Ցուցակի (Ա. Ղ.): 
3 Առաջին հրատարակության մեջ օգտագործվել է ձեռագրի` Ղ. Ալիշանի «Սիսա-

կանում» եղած համառոտ գլխավոր հիշատակարանը (Լ. Խ. ., № 308, էջ 247), 
(Ա. Ղ.)։  
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ցաւ զսա ի հալալ արդեանց, ինքն բազում ջանիւք եւ բազում արդեամբք կա-

մեցաւ զԿարգաւորութիւնս եկեղեցւոյ զարդարեալ, երգելով զՍաղ[մոս] առա-

ջի Տեառն եւ ուղիղ մտադրութեամբ եւ քաղցր եղանակ պաշտմամբ։ 

Արդ, գրեցաւ սա ի թուականութեան Հայկազեան տումարիս ՉՁԱ (1332) 

յարգիչ եւ զօրացուցիչ մանկանց Սիովնի եւ տաւնից տէրունականաց եւ յի-

շատակ առաքելոց եւ մարգարէից, հայրապետաց եւ համաւրէն սրբոց, զոր 

արարեալ Ներսէսի հայրապետին, զոր ինքեամբ բղխեալ ի խրատ իմաստից 

եւ ի զայրացումն անիմաստից։ Զոր ըղձիւ խնդիր արարեալ պատուական եւ 

բարեմիտ՝ Մարկոս կրօնաւորն եւ յետոյ գտեալ դրուագրեաց ըստ պատշա-

ճին։ Եւ գրել ետ զսայ ի վանս Կուքոյ ի Տան մեծի սրբարանիս եւ աստուա-

ծաբնակ տաճարիս Աստուածածնիս եւ սուրբ եւ ահեղ հզօր Նշանիս հազար 

ու բուրացս, յիշատակ իւր եւ ծնողաց իւրոց։ 

Արդ, գրեցաւ սա ի ժամանակս հայրապետութեան Հայոց տեառն Յակով-

բա եւ ի թագաւորութեանն Լեւոնի եւ ի րաբունապետին Յեսաեա եւ ի յիշ-

խանութեան նահանգիս մերոյ թոռին Պռոշա, զոր ի յազգէն Վարդանանց 

Վասակա, զոր Աստուած յերկար արասցէ զժամանակս նոցա ի խանու-

թեանս Պուսաիտին, զոր ԺԸ (18) էր ամ խանութեան նորա, եւ ի յառաջնոր-

դութեան ուխտիս մերոյ տէր Սարկաւագին։ 

Արդ, աղաչեմ զամենիսեան, որք հանդիպիք սմին վերծանութեամբ, զնա-

խասացեալ ստացող սորին՝զՄարկոս եւ զԴանիէլ յիշեսջիք առաջի անարիւն 

զենման Գառինն Աստուծոյ, որ պատարագի այսաւր ի բարեխաւս նոցին եւ 

վարդապետին իւրեանց՝ Սարգիսի եւ Յովանիսի եւ հարց իւրեանց՝ Խոցադե-

ղայ եւ Մխիթարայ եւ մաւրն իւրեանց՝ Հռոբին եւ Թամամին եւ եղբարց իւ-

րեանց՝ Շարանին, Դաւթի եւ Ճոճերին եւ Գրիգորոյ։ 

Յերես անկեալ աղաչեմ զամենեսեան, որք ընթեռնուք կամ օրինակէք, 

անմեղադիր լերուք խոշորութեան եւ սխալանաց, զի առաջինն եւ այլ չէի 

գրել եւ օրինակն խիստ դժար էր։ Եւ որք յիշէք՝ յիշեալ լիջիք ի Քրիստոսէ 

Աստուծոյ մերոյ, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։  

Քանզի տէրունական է հրամանն թէ. Գանձեցէք ձեզ գանձս յերկինս եւ 

թէ. Տուք փոխ եւ ոչ ակն ունիցիք առնուլ։ 

բ 

12բ ԶԴանիէլ մեղապարտ գծող սորին աղաչեմ յիշել ի Տէր։ 

գ 

Գրիչ՝ Շմաւոն 

78բ Զմեղուցեալս՝ Շմաւոն գծող աղաչեմ յիշել ի Տէր։ 
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դ 

Ստացող՝ Մարկոս քահանայ 

196ա Տէր Աստուած, ի Քո միւսանգամ գալըստեանդ ողորմեա՛ ստացո-

ղին սորա՝ Մարկոս քահանայի, ընդ նմին եւ գծողի սորա՝ Դանիէլի եւ ծնօ-

ղաց իւրեանց եւ ազգականաց. եւ Աստուած յիշողացդ եւ յիշեցելոցդ առհա-

սարակ ողորմեսցի. ամէն։ 

563 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ (310) 

Երեւան 7630 

Գրիչ՝ Մելքիսեդեկ 

Վայր՝ Ի ձորս Խաղտեաց, 

ի բանակետղս Լորի 

ա 

319ա Փառք համագոյ Երրորդութեանն, եռակի անձնաւորութենն եւ 

եզակի տէրութեանն, անանջատելի զուգութեանն եւ անշփոթ միութեանն, 

աննիազ բարերարութեանն եւ անզեղջ քաղցրութեանն յամենայն արարա-

ծոց եւ յամենայն սրբոց, յիմանալեաց եւ ի զգալեաց, ի տարրից եւ յանտար-

րից եւ յամենայն բնաւին արարածոց յանցիւրն եւ ի ներկայս եւ յապառնին 

յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:  

Այսմ աստուածազարդ բուրաստանի, լուսաշաւիղ տումարի, երկնաչու 

շաւղի, տիեզերածաւալ||(319բ) վտակի, արփիածագ շառաւեղի, կեն-

դանարմատ դարաստանի եւ կենսեղուտ կտակի, անմահութեան թոշակի եւ 

հոգելից տումարի, երկնահրաւէր կոչողի, այսահալած բարբառի, սրովբէա-

մեծար տաւնի, յաւարտումն ժամի, յանբարի ամանակի եւ յանլոյս վայրի, որ 

յամենայն կողմանց նեղ եւ դառն է ժամանակս, նաեւս առաւել տոհմի քրիս-

տովն[է]ից, որ բնաջինջ եղեւ աւանս մեր ի դառն եւ յազգի-ազգի պահանջո-

ղաց, յորում եւ աստուածազարդ տումարս կատարեցաւ փանաքի եւ ախմար 

գրչութեամբ, ձեռամբ երկուց ապիկարաց՝ Վարդանայ եւ Մելքիսեդեկի, ի 

ձորս Խաղտեաց ի բանակետղս Լորի, ընդ հովանեաւ սրբոց տաճարացս 

Աստուածածնի, Սուրբ Սիովնի, եւ համայն սրբոցն, որ աստ հաւաքեալ կան։ 

Յամի Աբեթական տովմարի՝ հնգետասան [յ]ոբելինի եւ եւթնեակ քառեկի 

եւ եզակ եռակի (1332)1, յամսեանն սեպ[տեմբեր]ի յերկոտասան եւ եռակի 

(23), ի վեցեակ թշրինի, յաւր չորեքշաբաթի։ 
                                                

1 «Հնգետասան յոբելեան»-ը 750 տարի է, «Եւթնեակ քառեակ»-ը՝ 28, «եզակ եռ-
եակ»-ը՝ 3։ 551 գումարելով այս թվերին ստանում ենք ընդօրինակության թվա-
կանը՝ 1332, (Լ. Խ., № 310, էջ 249, ծնթ. 1)։  
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 Արդ, որք աւգտիք ի սմանէ ուսմամբ կամ գաղափարաւ, յիշեսջիք 

||(320ա) ի մաքարափայլ յաղաւթս ձեր զաշխատաւղք սորա՝ զհայրն իմ՝  

զՎարդան քահանայ, եւ զմայրն իմ զյոյժ սպասաւորաւղ, եւ զեղաբարս իմ, 

եւ զքորս, եւ զամենայն արեան մերձակայս։ Նաեւ թէ արժանի համարիք՝ 

զյետնեալս ի բնաւին բարեաց եւ զառաջարկաւաւղս ամենայն չարեաց, 

զթշւառս ի սննդակիցս եւ ի համայն տպակիցս՝ զՄելքիսեդեկ, զսակաւ աշ-

խատաւղս ի բնակս աւետեաց համայնս փրկութեան եւ խոշորութեանն եւ 

ամենայն սղալանացն զներելն խնդրեմք, զի կայր մեր այս էր, եւ նուրբ եւ 

նեղ ճանապարհիս բնաւ անծանաւթ եւ մերժէաք տեղով եւ կրելով. եւ այժմ 

խնդրեմք զմի ինչ, զի ամենայն ոք, ո եւ հանդիպեսցի, ըստ իւրում գիտու-

թեանն զբարեաց ձիրս մեզ շնորհեսցէ, զի բնաւից պարգեւատուն զանծա-

խելին պարգեւեսցէ ի գալստեան Իւրում յիշելոցս եւ յիշողացտ. ամէն։ 

բ 

320բ Ի Յաբեթական համարոյ թուաբերութեան ՉՁԴ (1335), աստուածա-

սէր ոմն՝  յազատ տոհմէ Ազատ անուն խորհեալ զխորհուրդ ազնուական ի 

Վերին շնորհաց եւ տեսեալ զներկայս ունայն եւ սնաարդիւն: Ապա յազդմա-

նէ հոգւոյն շարժեալ ի գանձս աստուածունակ, աստուածատուփ կամարս եւ 

սիրահարեալ իմացական մթերս որ յԱրարչէն բարգաւաճեալ, զի անծախ 

յապականչաց եւ անմերձ յաւազակաց: Եւ ըստ կայծակնամաքուր մարգա-

րէին՝ որդի ի մեծն Սիոն եւ ընդանի ի նորն Երուսաղէմ, նաեւ ճանապարհ 

կենաց եւ դուռն մտից առ անմահ արքայն եւ ջատագով եւ բարեխաւս սոս-

կալի մեծի եւ ահեղ ատին եւ կաշառ եւ ընծա եւ պատարագ յանակնածելի 

վարկէին: Եւ ռետին բուժիչ հոգէկորուս խաւթութեանց եւ ղամբար անշեջ 

յաննշոյլ եւ ի նաեմ ուղ||(321ա)եգնացութեան եւ անքոյթ նաւահանգիստ ի 

տարբերութե[ան] անդնդային խաւարչու աւդոց եւ կերակուր անսպառ հոգ-

ւոյ տարակուսեալ չուառի եւ ըմպելի անմահացուցիչ թալկացեալ պասքելոց 

փարթամութիւն անկողոպուտ կենաց եւ թաւշակ եւ ըղերձ ննջեցելոց: 

Արդ, այսմ բիւր բարութեանց առիթ եւ նպաստատու բարեաց եռափա-

փագ սիրով ցանկացեալ արժանապատիւ պարոն Ազատ համեստ ամուսնաւ 

իւրով՝ բարետոհմիկ Ճուհարիւ, եւ ստացաւ զանմուտ արեգակնս լուսատու 

ինքնեան, եւ զարմից, եւ ծննդոց, համայն արեան մերձակայիւք։ 

Արդ, ով ոք ընթերցցի, կամ աւրինակէ, կամ շահեսցի յանմահական 

ջրոյս, յիշեսջիք զվերագրեալս ի սմա՝ զԱզատ եւ զՃուհար, զխրատեալս Աս-

տուծոյ՝  զԼալ, եւ զորդիսն՝  զՍարգիս եւ զՍահակ, եւ զհայրն՝  զՍարգիս, եւ 

զմայրն1 եւ զեղբարս՝ զԱւտրիկ եւ զՎարդազատն, ||(321բ) եւ զամենայն 

                                                
1 Անվան տեղը բաց է թողնված (Ա. Ղ.)։  
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արեան մերձակայս, հանդերձ ամենայն զարմիւ: Եւ ով ոք ցաւակցաբար եւ 

սրտայաւժար յիշեսցէ զի սմա նկարագրեալս, բարեգութն Աստուած յԻւր ի 

միւսանգամ գալստեանն, յորժամ բանք սպառին եւ գործք թագաւորեն, 

զվարձս բարեաց հատուսցէ նմա աստ եւ ի հանդերձեալն եւ յիշելոցն եւ յի-

շողացն առհասարակ ողորմեսցի որ Է.ն եւ Է եւ որ գալոցն է. եւ Նմա փառք 

յաւիտեանս. ամէն: 

Նաեւ զկեանսակարաւտ, զվարդափթիթ պատանին, դեռաթառամ եւ վա-

ղամեռիկ զբարշ դպիր զԵլիմելէք փեսայն, որ եւ զծնաւղս իւր լացոյց անմխի-

թար, յիշեսջիք, եւ զծնաւղս՝ Ճուհարին, զՎարթեր, եւ զԹագեր, եւ զեղբարսն, 

եւ վարձահատուցին փառք եւ ունողութիւն յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։ 

564 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ (311) 

Երեւան 6403 

Գրիչ՝ Յակոբ քահանայ 

Վայր՝ Եկեղեաց գաւառ, 
Սուրբ Կիրակոսի վանք 

282ա Փա՜ռք քեզ անսահման անուն եւ անզուգական միութիւն, հարթ եւ 

անհաւասար, անորիշ եւ անքակ, անտարր եւ անորոշ, անբաժ, անպատում, 

անճառ եւ անպարագրելի էականութիւն, երեքանձնեան իսկութիւն եւ միա-

բուն զաւրութիւն։ Հայր անձնաւոր եւ Որդի դիմաւոր եւ Հոգի միակամ Հաւր 

եւ Որդւոյ փառակցաբար. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից։ 

Ի յայսմ կենաց աղբերէ եւ յոր[դ]առա[տ] բարեաց հու /// ասէ բաժանել 

ի չորս վտակս վայելչածինս։ Ճշմարիտ լուսոյն ճառագայթք եւ կենաց աղ-

բիւրին աւետաբեր բղխմունք, Մաթ[տ]էոս, Մարկոս, Ղուկաս եւ Յոհաննէս, 

որք գրեցին զաստուածախաւս բարբառս աւետեաց։ Էապէս բարեացն հե-

տեւողք, չորից եզերաց յաշխարհ մարդկան քարոզք չորեքնիւթ[ե]այ 

մար||(282բ)մնոյս բանական բժիշկք, չորեքկերպե[ան] կառք կազմեալք 

մեզ յերկին ելից զոր եւ գրեցին զաւետաբեր բարբառս աւետեաց սուրբ Աւե-

տարանիս յազգ եւ ի լեզուս. Մատթէոս՝ եբրայեցերէն, Մարկոս՝ յեգիպտաց-

ւոց լեզուն, Ղուկաս՝ հռոմայերէն, Յոհաննէս՝ ի յոյն լեզուն։ 

Արդ, այսմ աստուածախաւս եւ աւետաքարոզ սուրբ Աւետարանիս ցան-

կացող եղէ ես՝ Ղազարս եւ իւր որդիքն՝  Հեթումն եւ Յովաննէսն, ի գեղջէն, 

որ կոչի Դեղնքար։ Ես՝ Ղազարս զսուրբ Աւետարան գրել տուի յիշատակ ինձ 

եւ կենակցին իմոյ՝ Հեղինէ տիկնւոջն, որ փոխեալ է առ Քրիստոս։ 

Արդ, ստացայ զսա ի հալալ արդեանց իմոց զաստուածախաւս քարոզս ի 

պէտս լուսաւորութեան ոգւոյ ինձ եւ կենակցին իմոյ եւ յիշատակ բարեաց, 
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զաւակաց իմոց եւ բոլոր զարմիցն, եւս եւ հանգու||(283ա)[ցե]լոցն հիւսեալ 

որ ս[ր]բագրեցաւ սուրբ /// Աւետարանս թխա/// որակ սեւակիս /// ձայ-

նեալ///ես ի լսելիս մեր զերկնաւոր բարեացն աւետիս եւ ցուցանեն հոգւոյ 

աչաց զարփիահրաշ լուսոյն ճառագայթ երկնաւոր բարեացն ցանկացողացդ 

յերկիր անկեալ աղերսեմ, որ հանդերձեալ էք ի սմանէ լուսաւորիլ ոգւով, 

[յի]շեսջիք ի սուրբ աղաւթս ձեր, զիս՝  զՂազարս, եւ զկենակիցն իմ, զփոխե-

ցեալն ի Քրիստոս եւ զզաւակքն իմ եւ զամենայն մերձակայս իմ, զկենդա-

նիսն եւ զհանգուցեալսն։ || 

283ա Արդ, եղեւ աւարտումն գրութեան սուրբ Աւետարանիս ի թուակա-

նութեան Հայկազեան տովմարիս ՉՁԱ (1332), ի սուրբ եւ հռչակաւոր 

վանքս, որ կոչի Սուրբ Կիրակոս, ի գաւառիս որ կոչի Եկեղեաց։ Բայց գրեցաւ 

սա ձեռամբ անարժան քահանայի Յակոբի նաեւ յիշատակ ե||(283բ)ղիցի 

սա պարոն՝  Ղազրայ եւ կենակցին իւրոյ ի յաջակողմեանն Քրիստոսի դասիլ 

ամենայն զարմաւք եւ արեան մերձակայաւք, կենդանեաւք եւ մեռելովք, սի-

րելեաւք եւ երախտաւորաւք, մերովք մշտընջենաւոր հանգստեան եւ 

ուրախութեանցն արդարոցն մասնակից եւ ժառանգորդ լինել քահանայա-

կան պատուով ճոխացեալք եւ մարդկան սպասաւորք փրկական խոր-

հր[դ]ոյն աստուածացեալ մարմնոյն։ [Եւ] արեանն Քրիստոսի ///իչք յան-

ցանաց /// մարդկան եւ///տեցուցիչք /// ընդ արարած///դասք քահան[այից 

եւ], սարկաւագաց, դպրաց եւ բոլոր ուխտք եկեղեց[այց], որք հանդիպիք 

այս տառի, բարի եւ գթակամաւք խնդրեցէք յԱստուծոյ թողութիւն մեղաց եւ 

շնորհս հանգստեան յարքայութեանն երկնից Ղազրա[յ] եւ ամուսնւոյն իւ-

րոյ, յորս եւ դուք վայելցէք եւ արժանաւր|| (284ա) /// Տեառնէն /// Աստուած, 

որ առատն է ի տուրս բարեաց /// ողորմութեանն իւր ձեզ յիշողացդ եւ [մեզ] 

յիշեցելոցս առհասարա[կ] ամենայն հաւատացեալոցս [եւ] ողորմեսցի այժմ 

եւ յապագայն յանսպառ յաւիտեանն. ամէն։ 

565 

ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ՈՍԿԵԲԵՐԱՆԻ ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ 

ԱՒԵՏԱՐԱՆԻՆ ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ (312) 

Երեւան 1347 

Գրիչ եւ ստացող՝ Գրիգոր 
Վայր՝ Անդրունին բերդ 

ա 

418ա Ի լրման տառատպութեանս՝ լիակատար գոհութիւն Աստուծոյ եւ ի 

կատարման ձեռակերտիս անձեռագործ բարեբանութիւն Քրիստոսի եւ ի 
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հանգստեան աւուրս անհանգիստ բարբառով հանգստարար Հոգին Սուրբ 

աւրհնեսցի ի ներկայս եւ որ գայն եւ ի կատարեալն. ամէն: 

 Յաստուածային ծագման բանի լոյս առ եկեղեցի հեթանոսաց, որով 

մթութեանն հալածեցաւ խաւար եւ լուսալիր լրութեամբ պայծառազարդեալ 

մանկունք Սիովնի եւ բոցաճաճանչ նշողիւք արտափայլեալ զընդհանուրս ի 

հասարակաւրեայ փոխադրեցին զնսեմութիւն խորին խաւարին, յորոց մի է 

եւ իմ պսակաւորս հայր բանիս ի բանէն ընտրութեան ուռճացեալ, աստուա-

ծաբան իւրով հրաշազարդ վարդապետութեամբն ջոլորտս տիեզերաց լի 

արար գունակ առաքելականն դասուց հայր սուրբ Յոհան, զոր ի մերմէ 

գրգանց պանծալի առնել կամեցողացն յոսկի համակեալ զունակացեալն 

բերան զՀոգին Սուրբ: Զոր տեսեալ զսրբոյ Աւետարանին թարգմանութիւնս, 

որ ըստ Յոհաննու, բազմամեղ եւ տրուպս Գրիգոր, գրեցի զսա եւ ստացայ ի 

վայելումն մանկանց Նոր Սիովնի, եւ ի յիշատակ ինձ, եւ ծնողաց իմոց, եւ 

եղբարց, յոյժ ցաւած անձամբ հոգեկանաւք եւ մարմնակա||(418բ)նաւք, ոչ 

ոք ունելով ձեռնտու ի գրելն, այղ միայն զողորմութիւնն Աստուծոյ եւ զաւգ-

նականութիւն աղաւթիւք սրբոց իւրոց։ 

Եւ արդ, աղաչեմ զամենեսեան, որք հանդիպիք սմա ընթերցմամբ կամ 

լսելով, յիշեսջիք աստուածահաճոյ աղաւթիւք զմիաբան եղբայրութիւն 

հրեշտակաբնակ ուխտին Ակներոյ՝ զհոգեւոր հարքն մեր, եւս առաւել զծե-

րունի սուրբ վարդապետն՝ զտէր Վարդան եւ զՍտեփանոս փակակալն, որ 

զաւրինակն շնորհեցին, եւ զՌուբէնն, որ գրեալն էր զաւրինակն, եւ զՎասիլ 

ճգնաւորն, եւ զծնաւղս նոցին եւ զեղբարս. գրեսցէ Տէր զնոսա ի գիրն կե-

նաց. ամէն։ 

Յիշեսջիք ի Տէր եւ զայնոսիկ, որ ի գին թղթոյս եւ հացկանն մերոյ երախ-

տիք ունին, եւ զԱնպէտն, եւ զծնաւղսն իւր, զի եւ նա ետ մեզ հաց, գրեսցէ 

զնոսա Տէր ի գիրն կենաց եւ տացէ նոցա զհացն անմահութեան. ամէն։ 

Եւս վերջոյ թէ արժանաւորէք յիշել ի Տէր զերիցս եղկելի եւ զժանտամիտ 

գրաւղս եւ ստացաւղս՝ զԳրիգոր, եւ զհայրն իմ՝  զՎահրամ եւ զմայրն եւ զեղ-

բարսն՝  զԱնդրէաս կրաւնաւոր եւ զՍարգիս եւ զԹորոս՝  զյառաջեալսն առ 

Քրիստոս եւ զմիւս եղբայրն՝  զպատուելի քահանայն զՍտեփանոս եւ զՍի-

մէոն երէց՝  քեռի իմ եւ զորդի իւր՝  զԿստանդին քահանայ եւ զմանկունսն 

իւր, եւ զՄիխայլն եւ զորդիսն իւր եւ զամենայն ազգայինսն մեր։ Եւ Աս-

տուած որ առատն է ի բարեացն տալն, յիշողացդ եւ յիշելեացս ողորմեսցի: 

Գրեցաւ ի թուականութեանս Հայոց ՉՁԱ (1332), ի թագաւորութեանն Լե-

ւոնի աստուածասիրի,  որդւոյ Աւշնի, ի կաթողիկոսութեանն տեառն Յակով-

բա, ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնին եւ Սուրբ Նշանին, մերձ յաս-

տուածապահ ամրոցն, որ կոչի Անդրունին բերդ, ի փառս Քրիստոսի Աստու-

ծոյ մերոյ աւրհնելոյն յաւիտեանս. ամէն, ամէն, ամէն։ 
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Ողորմեսցի Քրիստոս Աստուած Յովանէս քահանայի, որ աշխատեցաւ 

ընդ մեզ յղորդել գրոցս աւրինակաւն եւ կրաւնաւորացն՝ Ճաւֆրունին եւ 

Պաւղոսին եւ Թորոսին, առ որովք հանգաք ի գրելն եւ ամենայն հաւատացե-

լոց՝ կենդանեաց եւ ննջեցելոց. եւ Նմա փառք յաւիտեանս։ Աւրհնեալ է Աս-

տուած. ամէն: 

բ 

180ա Զժուժկալ եւ զփոյթն յաստուածային բանից ընթերցումն եւ զհամ-

բերաւղն ի խստակրաւն պահս եւ յաղաւթս, զերջանիկ ծերունի սուրբ վար-

դապետն՝  զտէր Վարդան, զյորդորաւղն մեր ի գրել գրոց, աղաչեմ յիշել ի 

Տէր, եւ զՍտեփանոս փակակալ Ականց վանացն, որ զաւրինակս շնորհեաց, 

եւ զՄխիթար հայրն, եւ զայլ միաբան եղբայրութիւնն, որ կամակից եղեն ի 

տալն, յիշեսջիք ի Տէր, քրիստոսասէր ընթերցաւղք եւ լսաւղք. եւ զեղկելի 

գրաւղս. եւ Աստուած զձեզ յիշէ։ 

գ 

194ա Ճգնազգեաց կրաւնաւորացն՝  Վասլին եւ Թորոսին, եւ ծնողաց նո-

ցին ողորմեսցի Քրիստոս Աստուած եւ գրողի գրոյս եւ իւրոցն եւ որք ասեն 

Ամէն. ամէն։ 

դ 

197ա Ողորմեսցի Քրիստոս Աստուած հոգեւոր եղբարց մերոց, պատուա-

կան քահանայիցն՝  Ստեփանոսի եւ Մարտիրոսի եւ ծնողաց նոցին եւ որդւոց 

եւ բազմասխալ գրողի գրոյս, եւ որք ասեն Ամէն։ 

ե 

422բ Ողորմեսցի Քրիստոս Աստուած պատուական քահանային՝  Մինա-

սին եւ ծնողաց իւրոց, որ զայսմ Նախերգան ճառիս թուղթն շնորհեաց, զի 

յայլ աւրինակ գտի զսա եւ գրեցի, եւ բազմամեղ գրողի գրոյս եւ ծնողաց իւ-

րոց եւ եղբարց եւ այնոցիկ, որ զԱստուած ողորմին ասե. ամէն։ 

զ 

Կազմող՝ Մարտիրոս 

422բ Եւս առաւել աղաչեմ յիշել ի Տէր զՄարտիրոս մեղաւոր եւ անարժան 

ծառայս Աստուծոյ զկազմող սորայ, եւ մեղաց թողութիւն խնդրել ի Քրիս-

տոսէ, որ յաղագս յիշման զսակաւս աշխատեցայ ի սմայ, եւ որ յիշէ յիշեալ 

լիցի ի Քրիստոս. ամէն։ 

է 

422բ Ո՜վ եղբայրք եւ զիս՝ զանարժան աբեղայս զՊաւղոս, բազում մե-

ղաւք լցեալ, յիշեցէ՛ք եւ Աստուած զձեզ յիշէ. ամէն։ 



ՉՁԱ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐ   1332 

144 

ը 

104բ Քրիստոս Աստուած բարեխաւսութեամբ ամենայն սրբոց ողորմես-

ցի Ստեփանոսին եւ Առաքելին եւ այլ եղբարցն, որ աւգնական են եղել մեզ 

ի գին թղթոցս եւ գրեսցէ զնոսա ի գիրն կենաց, այղեւ զեղկելի գրաւղս եւ 

զծնաւղսն իմ եւ զեղբարսն եւ զայնոսիկ, որ ասեն Ամէն: 

թ 

210բ Քրիստոսի կարողութեամբն եւ աւգնութեամբ աւարտեցաւ Առաջին 

գիրքս Մեկնութեան սրբոյ Աւետարանին Յովհաննու, զոր բարձր քարոզն 

տիեզերաց Բերանն ոսկի արտայայտեաց ի զմայլումն մանկանց եկեղեցւոյ 

եւ ի կատարումն հերձուածողաց։  

Որք ընթեռնոյք զսա եւ կամ լսէք, սրտի մտաւք թողութիւն մեղաց 

խնդրեցէք այնոցիկ, որ ի գին թղթոյս եւ հացկանն մերոյ երախտիս ունի-

ցին: Եւ որք զաւրինակն եին գրեալ եւ որք ետուն մեզ ի գրելն եւ Վասիլ 

ճգնաւորին եւ ծնողաց նոցին եւ եղբարց եւ մեղսաներկ գրողիս եւ ստացո-

ղի՝ Գրիգորի եւ հաւր իմոյ՝ Վահրամայ եւ մաւրն եւ եղբարց իմոց՝ Ստեփա-

նոսի քահանայի եւ Անդրէասի եւ Սարգսի եւ Թորոսի եւ Սիմէոն երէցու՝ քե-

ռոյն իմոյ, եւ որդւոյ իւր՝ Կոստանդին քահանայի եւ զաւակաց նորին եւ 

ամենայն զարմից մերոց։  

Յիշեսջիք ի Տէր եւ զպատուական քահանայսն՝  զՅովանէսն, որ աշխատե-

ցաւ ընդ իս յուղղել գրոցս աւրինակաւն, եւ զմիւս՝  Յովանէսն, որ զխորան 

գրոցս ծաղկեաց, եւ զՄարտիրոսն, որ զգիրքս կազմեաց յիշատակ բարի իւր 

եւ ծնողաց իւրոց եւ որդւոց եւ ամենայն զարմից եւ Աստուած յիշողացդ եւ 

յիշելեացս ողորմեսցի. եւ Ն[մա փ]առք յաւիտեանս. ամէն, ամէն, ամէն:  

Եւ յիշատակ Պաւղոս աբեղին1։ 

566 

ՇԱՐԱԿՆՈՑ 

Փարիզ, Ֆրասիայի հայկական թանգարան 53 

Գրիչ՝ Վասիլ քահանա 
Վայր՝ Սիս քաղաք 

322ա Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն և միաստուածութեանն՝ Հաւր 

եւ Որդւոյ եւ Սուրբ Հոգւոյն. ամէն։ 

Գրեցաւ Եղանակաւոր տառս ի թուականութեանս Հայոց ՉՁԱ (1332), ի 

                                                
1 «ը» և «թ» հիշատակարաններն առաջին հրատարակության մեջ բացակայում են 

(Լ. Խ., № 312, էջ 251-252), (Ա. Ղ.)։  
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հայրապետութեան տեառն Յակովբա եւ ի թագաւորութեան Հայոց Լեւովնի, 

ի քաղաքս Սիս, ընդ հովանեաւ Սուրբ Ստեփանո[սի], [ձեռամբ] բազմամեղ 

և անարժան քահ[անայի] Վասլի, ի խնդրոյ բարեմիտ դպ[րի] Վասլի [ի] 

վայելումն անձին իւրոյ, եւ որք աւգտիք ի սմանէ, մեղաց թողութիւն 

խնդրեսջիք ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ, եւ Քրիստոսի փառք յաւիտէանս. 

ամէն։ 

567 

ՇԱՐԱԿՆՈՑ 

Երեւան 11130 

Գրիչ՝ Գրիգոր դպիր 

Վայր՝ Սիս մայրաքաղաք 

ա 

254ա Ո՜հ մեղաւք մեռեալ ոգիս զմեղաւոր հողս՝ Գրիգոր դպիրս աղաչեմ 

յիշել ի Տէր, ո՜վ սրբասէր եղբայրք եւ Աստուած զձեզ: 

բ 

290ա Փա՜ռք համագոյ Սուրբ Երրորդութեանն  եւ  միաստվածութեանն՝  

Հաւր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սըրբոյ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. 

ամէն:|| 

290բ Գ[ր]եցաւ Շարակն[ոցս] ի թվ[ին] ՉՁԱ (1332), ի մայրաքաղաքս 

Սիս, ի խնրոյ սր[բ]ասէր եւ [հե]զահոգի Սահակ աբեղայի ի վայելումն ան-

ձին իւրոյ եւ ի յիշատակ ծնաւղաց իւրոց: Արդ, աղաչեմ զամենեսեան յիշել ի 

Տէր <զ>զՍա[հա]կ աբեղայն եւ զծնաւղսն իւր մեղաց թողութիւրն խնդրե-

լո[վ], զի յոյժ աշ[խա]տութեամբ ստացաւ զսա: 

Արդ, գրեցաւ սա ի լաւ եւ յընդիր աւրինակէ, որ կոչի Խլու պապու: Եւ ես՝ 

բազմամեղ եւ անարժան գրիչս՝ Գրիգոր դպիր յերես անկեալ աղաչեմ զամե-

նեսեան եւ զիս յիշման արժանի առնել եւ ըզծնաւղսն իմ՝  մեղաց թողութիւն 

խնդրելով: Եւ ձեզ յիշողացտ եւ յիշելոցս ողորմեսցի ի միւսանգամ գալըս-

տեանն. ամէն: Եւ խոշորութեան եւ [ս]ղալանաց որ ի սմա մի՛ մեղադրէք զի 

առաջինն այս էր: 

գ 

Ծաղկող՝ Սարգիս 

290բ Ընդ նմին՝  եւ զանարժանս զՍարգիս մեղաւոր հողս եւ ծնաւղսն իմ 

ազգայնաւք իմովք աղաչեմ յիշել ի Տէր, որ ծաղկով զարդարեցի զսա, եւ որ 

յիշէ, ինքն յիշեալ եղիցի ի Քրիստոսէ. ամմէն, ամէն: 
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568 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ (313) 

Երեւան 7664 

Գրիչ՝ Գրիգոր Սուքիասանց 
Վայր՝ Սուրխաթ քաղաք 

436ա Շնորհիւն Աստուծոյ ամենակալի սկսայ եւ ողորմութեամբ խնամոց 

Նորա կատարեցի զսուրբ եւ ցանկալի Աւետարանս, յաւրինակէ սրբոյն Սա-

հակայ հայոց թարգմանչի՝  երկրորդ Լուսաւորչի Հայաստանեայցս։ 

Ի Հայ թուականիս ՉՁԱ (1332), յաշխարհս Ղրիմ, ի քաղաքս Սուրխաթ, 

ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնին, ի հայրապետութեան Հայոց տեառն 

Յակոբայ, եւ ի թագաւորութեան բ[արեպաշտ] || (436բ) պատանոյն Լեւոնի, 

գրեցաւ սուրբ եւ ցանկալի Աւետարանս ձեռամբ իմով՝ Գրիգորի Սուքիա-

սանց, ի խնդրոյ աստուածարեալ սրբասէր րաբունոյն, որ Աւետիք [յ]որջոր-

ջի, զի ստացեալ ստացուածս աստուածային կենդանի յարդար ընչից իւրոց, 

յիշատակ բարեաց ինքեան եւ ծնաւղաց իւրոց։  

Արդ, որ ընթեռնոյք եւ կամ ընդաւրինակ դնէք, հաստատուն մտաւք հա-

ւատացէք ստուգութեան բանիցդ եւ ցանկուցդ, եւ զսրբասէր րաբունին զԱ-

ւետիս՝ զստացօղ սորա եւ զծնաւղսն իւր յիշեսջիք ի Տէր, ո՜վ սուրբ հարք եւ 

եղբարք։ Ընդ նորսին եւ զանարժան եւ զբազմամեղ գծաւղս՝ զԳրիգոր, եւ 

զծնաւղսն իմ, եւ1 || (437ա) զեղբարս յիշեսջիք ի Տէր, եւ Քրիստոս Աստուած 

յիշողացդ եւ յիշեցելեացս առհասարակ ողորմեսցի. եւ Նմա փառք յաւի-

տեանս. ամէն։ 

բ 

Ստացող՝ Աւետիք վարդապետ 

209ա Զանմարմինն ի մարմնի եւ զզարդարեալն ամենայն առաքինու-

թեամբ զԱւետիք վարդապետն՝ զստացաւղ սուրբ մատենիս յիշեցէք ի Քրիս-

տոս եւ զծնաւղսն իւր եւ զամենայն ազգայինսն: 

 

                                                
1 Հիշատակարանի շարունակությունը լրացվել է 15-րդ դարում ձեռագիրը նորո-

գող Ավետիք քահանայի հիշատակարանը գրող գրչի ձեռքով (437ա), (Ա. Ղ.)։  



ՉՁԱ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐ   1332 

147 

569 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ 

Կարին 10, Յ. Քօսեան, Ցուցակ Արծնեան վարժարանի, 

«Հանդէս Ամսօրեայ», 1961, էջ 122-1241 

Գրիչ՝ Թորոս քահանայ 
Վայր՝ [Լիկանտոն]՞  

ա 

284ա Փառք եռահիւսակ դաւանութեանն ապէնազին կատարեալ եւ ան-

սահմանելի Աստուծոյ Հաւր, Աստուծոյ Որդւոյն, Աստուծոյ Հոգւոյն յաւի-

տեանս. ամէն։ 

Շնորհիւն Տեառն ամենակալի եւ Նորին աւգնականութեամբ աւարտեցաւ 

աւետահրաշ եւ հոգիազարդ Աւետարանս ի թուականիս Հայոց ՉՁԱ (1332), 

ի հայրապետութիւն տեառն Յակովբայ սրբազան քահանայապետի եւ ի թա-

գաւորութիւն բարեպաշտին եւ աստուածասիրին մերոյ Լեւոնի, որ է որդի 

Օշնի, զոր տացէ Տէր Աստուած ըզսայ մեզ ընդ երկայն աւուրս։ 

Բայց գրեցաւ սուրբ Աւատարանս աշխատութեամբ եւ ծախիւք նուաստ 

քահանայի՝ Թորոսի եւ վերջին սպասաւորի երաժշտական արուեստի, զոր 

աղաչեմ, որք ընթեռնոյք կամ աւգտիք ի սմանէ յինչ պէտս եւ իցէ, խնդրեցէք 

յԱստուծոյ նուաստ Թորոսի եւ ծընաւղաց իմոց եւ եղբարց իմոց եւ քերց 

հանգուցելոցն առ Քրիստոս զի ողորմութիւն գտցեն յամենողորմ Տեառնէ 

Աստուծոյ մերոյ. ամէն։ 
2/// եւ որ առատն է ի տուրս բարեաց Քրիստոս տայ ձեզ պարգեւս բարիս 

ձեզ յիշողացդ եւ մեզ յիշատակելոցս. եւ Նըմա փառք յաւիտեանս. ամէն։ 

Արդ, ես՝ նըուաստ Թորոսս ծառայ Աստուծոյ եւ ծառայից նորա, որ ստա-

ցա զսուրբ Աւետարանս ի հալալ արդեանց իմոց յիշատակ եւ բարեխաւս 

ինձ եւ ծընաւղաց եւ եղբարց եւ ազգականաց եւ ամենայն հաւատացելոց, 

կենդանեաց եւ մեռելոց։ Եւ ոչ ինչ ունէի պատուական եւ գեղեցիկ ստա-

ցուած, որ տայի Աստուծոյ, բայց միայն զայս սուրբ Աւետարանս, որ է 

կեանք եւ կեցուցիչ եւ լոյս աշխարհի ըզսա մատուցի ընձայ Տեառն իմոյ եւ 

իւր սուրբ վըկայիցն, որպէս գրեալ է, թէ. Քոյս ի քոյոց քեզ մատուցանեմք։ 

Զի մնասցէ այս սուրբ Աւետարանս ի Սուրբ Աստուածածին ի Լիկանդոնն, 

                                                
1 Առաջին հրատարակության մեջ օգտագործվել է Ղ. Փիրղալեմյանի համառոտ 

ընդօրինակությունը (Լ. Խ., № 318, էջ 258), (Ա. Ղ.)։  
2 Հիշատակարանի այս մեծ հատվածը հետագայում ձեռագիրը կազմելիս տեղա-

փոխվել է ու հեռացվել բուն հիշատակարանից (Ցուցակ, էջ 123-125, և 123, 
ծանուցում ), (Ա. Ղ.)։  
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զոր ես իմով աշխատութեամբ ծախիւք կանգնե[ս]ցի, այլ մնասցէ սա ի 

սուրբ տաճարն ի Սուրբ Աստուածածինն մինչեւ ի գալուստն Քրիստոսի, եւ 

մի՛ ոք իշխեսցէ յԱստուծոյ բանէն առաջնորդ կամ իշխան կամ այլ ոք խորել 

կամ հանել, եւ որ հանդգնի զայս առնել մի՛ լիցի նմա թողութիւն աստ եւ ի 

հանդերձելում, այլ որպէս գրեցի, այնպէս մնայ ի գեաւղն Լիկանտոն, ի 

Սուրբ Աստուածածին, եւ զաւրութեամբ սուրբ Աւետարանիս պահպանի 

գեղն յամենայն փորձութենէ սատանայի, զաստուածատուր եղբարքս իմ՝  

Դիոսկորոս սարկաւագ եւ Պետրոս աբեղայն եւ զԽաչուկ էրէց, զՊաւղոսն եւ 

զերկուսին քոյրքն իմ՝  զՄարգրհատն զաւակաւք իւրովք եւ զԱղբերաց իւր 

զաւակաւք եւ տամբ եւ հաւրեղբարորդին՝ զԹաթէոս քահանայ, եւ զոր վե-

րոյգրեալսն պահէ Քրիստոս Աստուած յամենայն պատահարաց եւ վըտան-

գից հոգւոյ եւ մարմնոյ. ամէն։  

Ապա ծանիք բնակիչիք աստուածապահ գեղիդ, որ այժմ կայք եւ որ հետ 

մեր եւ ձեր գան որ անդ արձանեմ զայս սուրբ Աւետարանս, որ մնայ մինչեւ 

ի գալուստն Քրիստոսի։ Ապա ըստ ժամանակի չարութեան թէ պատայհի որ 

կարիք լինի յայլասեռից եւ մարդադէմ գազանաց ազգի Իսմայելացւոց, նա 

իմ եղբարքն ու կամ յիմ հաւրեղբարորդի կամ իմ ազգ նոքա խնամի, տանին 

ու պահեն ու մի՛ ոք յԱստուծոյ հրամանէն իշխէ ընդդէմ այսր հակառակել. 

այլապէս մնայ որպէս գրեցաք։ 

բ 

Ծաղկող՝ Սարգիս քահանայ 

Աղաչեմ զամենեսեան, որք կարդայք ըզսայ եւ լուսաւորիք, յիշեսջիք զգե-

րերջանիկ եւ զաստուածապատիւ եւ զառաքելաշընորհ քահանայ՝ Թորոս 

տամբ եւ զաւակաւք, որ Աւետարանիս զթանաք նորեց, որ գրուեցաւ, ընդ 

նմին եւ զիս՝ զանարժան քահանայս Սարգիս եւ զծնողսն իմ, որ ծաղկով 

զարդարեցի զսուրբ Աւետարանս. եւ որ զմեզ յիշէ, յիշեալ եղիցի ի Քրիստո-

սէ. ամէն։ 

570 

ՄԵԿՆՈՒԹԻՆ ԿԱԹՈՒՂԻԿԵԱՅՑ ՍԱՐԳՍԻ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ 

Երուսաղէմ 299, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Բ, էջ 135-138 

Գրիչ՝ Կարապետ քահանայ 

Վայր՝ Երուսաղէմ, Սբ Հրեշտակապետաց 

ա 

670ա Փառք եզակի, եռահիւսակ դաւանութեան, համագաղափառ, զու-
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գակշիռ, վսեմագոյ, ինքնագոյ, անտեղի, եւ մշտնջենաւորի էութեան, երիս 

անձնաւորութեան եւ միոյ աստուածութեան, յիմոյ յանարժան բերանոյ սու-

տանուն քահանայի, որոյ Կարապետ անուն կոչի, որ կարողացոյց յոյսն իմ 

Քրիստոս զտկարութիւնս իմ, եւ ետ ինձ զաւրութիւն աւարտել զսա իմով 

մեղսաներկ եւ զազիր մատամբս, եւ ի հրաբուն սեռից եւ ի բանաւոր կենդա-

նեաց այժմու յաւիտենինս, եւ անվաղնջան յաւիտենին. ամէն եւ եղիցի։ 

Աստուածային իրաց դիտաւորութիւն անպատում գոհութիւն ամենայնի 

անհասելիք են: ... Իսկ ի վերջին դարուս եւ ի նուազել ժամանակին յառա-

ջադէմ լեալ, այր ոմն ի լիաշնորհ հասու լեալ Հին եւ Նոր տառից եւ կտակա-

րանաց աստուածայնոց, բովանդակեալ զմեկնութիւն նոցունց ուսմամբ, եւ 

գրէթէ գերազանցեալ քան զբնաւս ի համադասս իւր եւ խոկայր ի տուէ եւ ի 

գիշերի, զի արժանասցի մեկնե[ա]լ զԸնթհանրական Թուխտսն զառաքելոցն 

քառից։ Եւ ազդեալ նմա ի Հոգոյն Սրբոյ ոչ հեղգալ եւ ծուլանալ առ ի փա-

փաքելին ձեռնարկե[ա]լ։ Եւ նա վստահացեալ ի Տէր եւ ի Հոգին Սուրբ ձե-

ռամուխ լինի յայնս տառ որ ի նախնեացն հարանց անտես լեալ էր. եւ կորո-

վի մտաւք փեռեկէ եւ արտաճառէ անսխալ մեկնութեամբք հանգոյն ըստ 

պատշաճի Յոհաննու Ոսկեբերանի, աւելի ոչ պակաս։ 

Եւ էր նմա անուն կոչեցեալ Սարգիս, ի նահանգէ Հոռոմոց, եւ սնեալ եւ 

վարժեալ ի մեծն դղեկին, կոչեցեալն Կլայ, որ է Աթոռ Հայրապետական ի 

յաւերմանէն Հայոց մինչեւ ցայսր։ Եւ նա սկսանի եւ արտաճառէ հրաշազան 

յաւրինուածաւք ըստ տուեցելոյ նմա շնորհք ի վերուստ։ Սմա ելեալ ի խնդիր 

հոգեւոր վաճառական ոմն առլցեալ իմաստիւք եւ վիպասան յաստուածա-

յինսն զարդարեալ առաքինի վարիւք եւ հաճոյացեալ Աստուծոյ եւ մարդ-

կան։ Խաչաչարչար քահանայութեամբ զբարիոք գնացսն ցուցանելով նշա-

նակեալ իբրեւ աստեղս արեգակն եւ փայլէ յաւուրց ժամանակին՝ կոչեցեալ 

Սարգիս անուն, որդիացեալ աւետեաց Աւետարանին եւ պարծանք լեալ իւ-

րում մտածողի, կեցեալ սրբութեամբ ի մանկութենէ մինչեւ ցարդիս, եւ 

աստուածառաք քաղաքավարութեամբ ջահապայծառ ի դրանց խորանացն 

Աստուծոյ։ 

բ 

Ստացող՝ Կարապետ (գրիչը) 

674ա Փառք միակ երր[ե]ակին եւ երից միակին՝  Հաւր եւ Որդոյ եւ Սուրբ 

Հոգոյն յաւիտեանս յաւիտենից. որ շարժէ զեղեալքս յԻնքենէ, եւ Ինքն յումե-

քէ ոչ շարժի, լնու զէակքս եւ Ինքն ուստէք ոչ լնանի, զի եւ կատարելոյն այ-

լուստ լնուլն անպատշաճ է ...։ 

Եւ արդ, եղբարք եւ ես՝ ծանրամեղս Կարապետ ի բազում աւուրց ցանկա-
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ցող եղէ գրոցս եւ երկնչէի, զի չէի հմուտ արուեստ գրչութեան, եւ կամէի 

զգրելն եւ ոչ տայր յանձն առնուլ զզայս մեծ եւ ծանր գործս։ Իսկ ապա պա-

տահեալ ոգեշահ եղբարց եւ մեծիմաստ դիտապետի եւ առաջնորդ Երուսա-

ղէմի՝ որոյ տէր Վարդան անուն կոչի, եւ ի կարգ դուզնաքեայ բանից ի մէջ 

եկն եւ սոյն բանիս յաւժարութիւն, եւ պատճառն զոր գրեցաք, որով խափա-

նէրն սա, եւ զոր աւրինակ որպէս այր ի քնոյ զարթուցանել եւ զիս զարթու-

ցին ասելով. չէ պարտ յԱստուած ապաւինելոցս՝ զանկարութիւն դնել ընդ-

դէմ բարի գործոյ սկսանելոյն, զի մեզ չէ այլ ինչ կարելի, քան յաւժարութիւն 

ի բարին, եւ կատարողն ի ձեռն մեր զբարին Քրիստոս է։ 

Եւ իմ զայս լուեալ ի բղխմանէ բարի եղբարցն բերանոյ առ ժամայն զաւ-

րացայ հոգւովն, եւ ի բաց եդի զանկարութիւն եւ զայլ մարմնոյ զբաղմունք։ 

Եւ յուսովն որ առ Աստուած սկսայ եւ շնորհիւ Նորին կատարեացաւ. եւ այս 

ոչ յիմմէ զաւրութենէ, այլ յԱստուծոյ. եւ բարետեսիլ եւ ի հոգեւոր առանջ-

նորդէս՝ տէր Վարդանա, եւ այլ մերեղէն եղբարց աղաւթիւք։ Եւ որպէս 

ունիք տեսանել զգործդ, զի զտողն կորուսել եմ եւ զդէմն իսկ։ Բայց զինչ եւ 

է Աստուծոյ շնորհիւն յանկ ելաւ։ 

Արդ, աղաչեմ զժառանգքդ Հրեշտակապետաց, որ Սուրբ տեղոյս բնակիչք 

էք այժմ, եւ որք լինիք մինչեւ ի Քրիստոսի երկրորդ գալն ի դատաստան, 

զեպիսկոպոս, զքահանայ, զկրօնաւոր, զաշխարհական եւ զկուսանս եւ զհա-

ւատաւորս, մի՛ հայիք ի բանիս խոշորութիւն, այլ ի սրտիս յաւժարութիւն. եւ 

աղաչեցէք զՔրիստոս ընդունել զսուրբ ընծայս յանսուրբ եւ յաղտեղի ձե-

ռացս, եւ ի յընթեռնուլն եւ ի մխիթարիլն յիշեցէ՛ք նախ զարժանիս յիշատա-

կի՝ զտէր Վարդան եւ ծնաւղս իւր ի մեղաց թողութիւն, զի յոյժ հանգուցեալ 

է զիս ի հոգեւորն եւ ի մարմնաւորն. եւ զեղբաւրօրդին իւր՝ զհեզահոգին 

զՄարտիրոս քահանայ, զամենայն գովութեանց արժանին, եւ զերջանիկ 

վարդայպետքս՝ զԿիւրակոս՝ զուսուցիչն իմ եւ զվարդապետ Կարապետ եւ 

զայլ միաբան եղբայրութիւնս մեր՝ զՍտեփանոս եւ զՊետրոս եւ Պաւղոս եւ 

զԳրիգոր եւ զԿարապետ եւ զՆերսէս եւ զՍարգիս եւ զԹորոս եւ զԳրիգորիս 

եւ զՄատթէոս եւ զփակակալս մեր՝ զՅովսէփ կրաւնաւոր, եւ զայլ միանձունս 

ամենայն՝ զԲարսեղ եւ զԿիրակոս եւ զՄանուէլ, որ զթուխտս է կոկել սակաւ 

մի, զԹաթէոսն եւ զՍարգիս, զՂազարն եւ զՍտեփանոս ջուլահակ եւ զՏու-

ներն եւ զՅոհաննէս զփակակալն Սուրբ Յակոբայ, եւ զԹորոս խոստովանա-

հայրն, նաեւ իմ աղկաղկութիւնս, զչարին սպասաւորս ի բազում աւուրս, 

որոյ յոլով ժամանակս ծառայեցի կամաց նորա, զԿարապետ որ գրոյս 

ծրագրաւղ եղէ։ 

Եւ յորժամ լսէք մեղաւոր կամ ծանրամեղ, մի՛ կարծէք թէ վասն խոնար-
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հութեան է եւ միայն դուզնաքեայ բան, այլ գիտացիք որ ստոյգ մեղուցեալ 

եմ եւ գլուխ մեղաւորաց։ Զի ո՞ր պոռնիկ, ո՞ր աւազակ, ո՞ր մաքսաւոր, ո՞ր 

անառակ, ո՞ր գող, ո՞ր նենգաւոր, ո՞ր յափշտակող, ո՞ր չարագործ եւ կամ 

այլ մեղաց գործաւղ լինել կարէ, որպէս եսս եմ. զի չթողի չար զոր ոչ գործե-

ցի, եւ զայն ոչ յակամայ կամ ի հարկէ, այլ յառաջին եւ ի յաւժար կամաց, 

խորհել եւ ապա գործել, եւ զայն ոչ Ժ (10) անգամ, կամ Ռ (1000), այլ ան-

յագ ի նոյն. եւ որպէս բնութեանս կիրք, իբր զքաղց եւ զծարաւ եւ զքուն։ Եւ 

քանզի ոչ կարեմ յայտնի զանուն մեղացն գրել, զի մի՛ գայթագղութիւն լիցի 

պարզամտացն, այլ իմաստնոցդ այս բաւական է, զոր խոստովանաբար եդի 

առաջի որպէս Քրիստոսի, եւ ի Նա միացելոյց, զի գիտասջիք, թէ կատարեալ 

մեղաւոր եմ։ 

Յիշեցէք եւ զիմ ծնաւղքն՝  զՊարոնտատ եւ զՃոհար, եւ զեղբայրսն իմ՝  

զԲանարգէս եւ զՅովհաննէս, զՆերսէս եւ զՍարգիս, եւ զքորսն մեր՝ զտիկին 

Եւզխեր եւ զամենայն արեան մերձաւորսն մեր եւ թողութիւն մեղաց յԱստու-

ծոյ խնդրեցէք մեզ, որ մեծ յուսով առ ձեզ անկաք եւ ձեր միջնորդական 

աղաւթիւքդ յԱստուած մի՛ անտես առնէք, զի մի՛ վրիպեսցուք ի յուսոյս. եւ 

ամաչեսցուք զմեծ ամաւթն, զի չեմք յուսալ իբր ի մարդ՝ որոյ ամաւթն գիտէ 

զհետ գալ, այլ իբր ի հրեշտակք Աստուծոյ եւ բարձաւղք զխաչն յոր Քրիս-

տոս հանգչի, եւ, Հայր սիրէ եւ Սուրբ Հոգին բերկրի։ Աղաչեմ զքահանայքդ, 

որ յայսմ աւուր զՔրիստոս պատարագէք, յիշեցէ՛ք զմեզ առաջի անմահ զեն-

մանն, զի այս է մեր յոյսն որ ի ձեռս ձեր եւ ձեր աւգնականութեամբդ փրկէ 

զմեզ Քրիստոս ի հրոյն, որում արժան դատիմ զիս։ 

Բայց դուք՝ ո՜վ հրեշտակապետք Քրիստոսի, միջնորդ լերուք առ Քրիս-

տոս, յոր ունիք համարձակութիւն ընդունել զընծայս ի մեղաւորէս, որպէս 

զայրւոյն խերեւէշն եւ մի՛ լիցի լսել թէ. մեղաւորին խունկն՝ զոհ է, եւ պա-

տարագն՝ հայհոյութիւն։ Զի ընկալցի զմեղաց գործաւղ ձեռինս եւ զաչաց 

քրտունս, սիրով իբր մարդասէր Տէր, զի յԻնքենէ, եւ ոչ յԻնէն կատարեցաւ 

այս գործ, որպէս հաւատամ եւ զիւրսն՝ իւր ընծայեմ եւ յուսով եւ սիրով, որ 

ոչ գիտէ ամաչեցուցանել զկրաւղսն։ 

Գրեցաւ ի հայրապետութեան Յակոբա եւ ի թագաւորութեան Լեւոնի, առ 

դրան Սուրբ եւ փառաւորեալ տաճարի Քրիստոսի, ի քաղաքիս յաստուածա-

կոխ յԵրուսաղէմ, ի վանքս, որ կոչի Հրեշտակապետք։ Եւ իմաստուն հանդի-

պողացդ մաղթեմ զսխալն ուղղել, զի չէ ի կամաց, այլ յանկարութենէ, եւ 

Հայոց թուիս է ՉՁԱ (1332), եւ Քրիստոսի փառք ընդ Հաւր եւ Սուրբ Հոգոյն 

այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։ 
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գ 

451բ Զաշխատաւղ տառիս մեղաւք զմեղուցեալ հոգիս զշարայգծաւղ 

գրիս եւ զծնաւղսն, զիս եւ զերբայրսն իմ եւ զբնակիչք Սուրբ Հրեշտակապե-

տաց եւ զառաջնորդ ուխտիս՝ զտէր Վարդան, յիշեսջիք ի մեղաց թողութիւն. 

Քրիստոս Աստուած, ողորմեսցի այնոցիկ, որ լի սրտիւ Ամէն ասեն։ 

դ 

Ծաղկող՝ Ներսէս 

6ա Յիշեսջիք եւ զբազմամեղ ծաղկաւղս՝ Ներսէս, որ չեմ վարպետ. լուր 

սէր եղբաւրս ստիպեց1։ 

ե 

Սրբագրողի 

676բ Այլ դարձեալ յերեսս անկեալ աղաչեմ զձեզ ո՜վ դասք 

քահանայիցդ, որ լի սրտիւ. Աստուած ողորմի ասէք սըղալ հանողացն, եւ 

քերթողացն, զոր ի սմայ պակաս է գտեալ. եւ Աստուած ձեզ եւ նոցա 

ողորմեսցի. ամէն: 

զ 

289 Եւ զողորդող սորա ըստ չափո մերո աղաչեմ զձեզ՝ յիշեցէ՛ք ի Տէր. 

ամէն2։ 
 

Է 
Կազմող՝ Մատթէոս կրաւնաւր 

676բ Ո՜հ զմեղաւք դատապարտեալս զկազմող սորա՝ զՄատթէոս զյոգ-

նամեղ եւ զմեղսաթաւալ զեղկելի կազմող սորա՝ զՄատթէոս սուտանուն 

կրաւնաւոր յիշեսջիք յաղաւթս ձեր։ Արդ, կազմեցաւ սա յանապատիս ընդ 

հովանեաւ Սուրբ Կարապետիս եւ Սուրբ Վիմի, եւ Սուրբ Աստուածածնի, եւ 

Սուրբ Ծննդիս։ Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, որ կարդայք զսա, մեղաց թողու-

թիւն խնդրեցէք յԱստուծոյ, ինձ եւ ծնաւղաց իմոց եւ Աստուած զձեզ ողոր-

մեսցի. ամէն, ամէն։ 

                                                
1 Հիշատակարանը վերին լուսանցքում է (Ցուցակ, էջ 138), (Ա. Ղ.)։  
2 Հիշատակարանը ներքևի լուսանցքում է (անդ), (Ա. Ղ.)։  
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571 

ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԿԱԹՈՂԻԿԵԱՅՑ  

ՍԱՐԳՍԻ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ 

Երուսաղէմ 319, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Բ, էջ 179 -180 

Գրիչ՝ Կարապետ 

Վայր՝ [Երուսաղէմ], Սբ Հրեշտակապետաց 

ա 

552բ Նաեւ մեղսաներկ շարագրողիս՝ Կարապետի, եւ հաւրն՝  Պարոնտա-

տի, եւ մաւրն՝  Ճոհարի, եւ եղբարց իմո ողորմեսցի Քրիստոս եւ բնակչաց 

Սուրբ Հրեշտակապետաց կարդացողաց եւ լսողաց եւ որք ասեն. Ամէն։ 

բ 

Ծաղկող՝ Ներսէս 

9բ Ողորմեա՛ Քրիստոս Աստուած մեղաւոր գծողի, եւ ծնաւղաց իւրոց եւ 

որոց զԱմէն ասեն. ամէն։ 

Եւ բազմամեղ ծաղկողիս՝ Ներսիսի եւ քեռոյն իմոյ՝  Յովանիսի եւ Հանիսի 

եւ ծնողացն իմոց եւ որ զԱմէնն ասեն. ամէն։ 

11 Բազմամեղ ծաղկողիս՝ Ներսի[սի] ողորմի ասցէք. ամէն։ 

գ 

642 Ո՜վ հայրք եւ եղբարք, վասն Քրիստոսի սիրոյն, միանգամ Տէր ողոր-

մի ինձ ասացէք, որ սակաւիկ մի աշխատեցա յողորդելն. ամէն1։ 

572 

ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ 

Երուսաղէմ 1304, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Դ, էջ 537-541 

Գրիչ՝ Յոհանէս 

Վայր՝ Սուրբ Գորգ անապատ 

ա 

93բ-94ա Փառք Քեզ միայնոյ սկզբանդ եւ անսկզբանդ եւ սկզբնաւորիդ 

սկզբանց Սուրբ Երրորդութեանդ եւ միում աստուածութեանդ, աւրհնեալ եւ 

փառաւորեալ համապատիւ եւ միակամ տէրութեանդ, յաւիտեան եւ յաւի-

տեանս յաւիտենից. ամէն։ 

                                                
1 11 և 642 թերթերը առանց էջակալման են (Ցուցակ, էջ180), (Ա. Ղ.)։  
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Ի ՉՁԱ (1332) թուաբերութեան Հայկազեան տումարիս աւարտեցաւ 

գիրքս այս ձեռամբ եռաթշուառ եւ մեղապարտի Յոհանիսի, ի յանապատիս, 

որ կոչի Սուրբ Գորգ, ընդ հովանեաւ Սուրբ Գորգիս եւ Սուրբ Մառինիս, եւ 

այլ բազմահաւաք սրբոցս, որ աստ կան։ 

Արդ, ես՝ մեղաւք լցեալ գերիս եւ որքան զաւրէ բան դսրովելիս, որ ձե-

ւովս միայն վանական, եւ ոչ գործով, գրեցի զտառս զայս յիշատակ ինձ եւ 

ծնողաց իմոց եւ եղբարց։ 

Արդ, յերես անկեալ աղաչեմ զամենեսեան, որք հանդիպիք սմա զինչ աւ-

րինակաւ եւ իցէ, թողութիւն մեղաց հայցել յԱստուծոյ, բազմաբեղուն մե-

ղաւք լցալ անձին իմոյ եւ ամենայն զարմից եւ սիրելեաց, եւ այնոց որ մեզ 

ողորմութիւն են պարգեւել։ Եւ Աստուած, որ առատն է ի տալն քան թէ ի 

ճշդելն, յիշողացդ եւ յիշեցելոցս ողորմեսցի. եւ Նմա փառք յաւիտեանս. 

ամէն։ 
բ 

Գրիչ՝ Թեսթէ քահանայ 

40ա Որք ընթեռնոյք եւ լսէք, մեղաց թողութիւն խնդրեցէք ի Քրիստոսէ 

գծողի սորա՝ Թեսթէ քահանայի եւ ծնողաց իւրոց եւ Յոհաննէս մեղաւորի, 

սուտանուն եւ չեմ արժան քահանայի, եւ իւրոցն ամենայնի եւ Աստուած 

զձերն թողցէ զանցանս. ամէն։ 
գ 

60բ Աղաւթասէր հաւրս՝ Յոհանու Ոսկիաբանիս բարեխաւսութեամբ, 

Քրիստոս Աստուած, ողորմեա՛ բազմամեղ գրողիս՝ Յոհանիսի, սուտանուն 

չեմ արժան հողիս, եւ իմ ծնողացն եւ իմ Բ (2) եղբարցն, որ ի Քրիստոս 

Աստուած են հանգուցեալ, մեղաց թողութիւն հայցեցէք, եւ Աստուած զձերն 

թողու. ամէն. եւ որ զԱմէնն ասէ, եւ որք աշխատեցան ի սա. եւ Քեզ փառք 

յաւիտեանս1։ 

573 

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԵՐԶՆԿԱՑԻ 

Վենետիկ 174 (1389), Ցուցակ Վենետիկի, հ. Է, էջ 796 

Գրիչ՝ Ներսէս գրագիր 
Վայր՝ Սբ Կիրակոսի անապատ 

187ա Գրեցաւ Քերականաց տառս ձեռամբ սուտանուն աբեղայի՝ Ներսէս 

                                                
1 Գրչի հիշատակարանները վերցված են ընտրովի (Ցուցակ, էջ 541), (Ա. Ղ.)։  
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գրագրի, ի թուականիս Հայոց ՉՁԱ (1332), յանապատիս Սրբոյն Կիրակոսի, 

ի խնդիր սրբամաքուր եւ արդիւնաբան վարդապետի Յովաննէսի, որոյ Տէր 

Աստուած վայելել տացէ ընդ երկայն աւուրս. ամէն։ 

574 

ՄԱՍՈՒՆՔ ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՆՉԻ 

Երեւան 194 

(1207թ.) 

Յիշատակարան յետագայի 

Նուիրող՝ Սարգիս աբեղայ 

Վայր՝ Դաստակերտ 

254ա Փառք եւ պատիւ Հաւրն ամէնի 

Եւ միայնոյն բարերարի, 

Միոյ Որդոյ կենարարի, 

Հոգոյն Սրբոյ շնորհաբաշխի, 

Կեցուցանող մարդասիրի, 

Այժմ եւ ի յայսմ յաւիտէնի, 

Եւ յաւիտեանս յաւիտենի։ 

Շնորհիւն Աստուծոյ եւ ողորմութեամբ Նորա ես՝ Սարգիս աբեղայս ստա-

ցա զՅեսայիս1 ||(254բ) ի նկոյ /// եւ հաւրեղբաւրն իմոյ՝ Գրիգոր քահանայի 

եւ հարազատ եղբարձ իմոց՝ Խոցադեղա եւ Սիրակունա եւ այլ արեն մերձա-

ւորաց մերոց։ 

Արդ, միաբանեցա Սուրբ ուխտիս Դաստակերտ եւ տըւի զգիրքս ի Սուրբ 

Ստեփանոս Նախավկայս։ Տէր Սարգիս եւ այլ եղբարքս ընկալան զմիաբա-

նութիւնս մեր եւ խոստացան ի տարին երկու աւր պատարագ. մինն ինձ՝ 

Սարգսի, եւ միւսն՝  Գրիգորա։ Կատարողքն աւրհնին յԱստուծոյս, խափա-

նողքն՝  դատին։ 

Ի թըւայբերութիւնս Հայոց ՉՁԱ (1332) ընծայեցաւ գիրքս այս։ 

                                                
1 Անջատված պատառիկի վրայի հիշատակարանն է: «Ող» բառից հետո մինչև էջի 

վերջը թուղթ է եղել փակցված, 254ա «որմութեամբ Նորա ես՝  Սարգիս աբեղայս 
ի սուրբ ի հալալ արդեանց իմոց ըղձալի ի Սուրբ Նախավկայս, ի 
հայրապետութեան տեառն Մաթէոսի հեր[ապետի] եւ ամենայն շնաւրհաւք ի լի 
// (254բ) ի նկոյ///» տողերի վրա, որը հետագայում պատռվել է իր ներքին 
մասով և անջատվել փակված սյունեակից ու վնասել հիշատակարանը: Վնասվել 
է պատառիկի վրայի հիշատակարանը ևս (Ա. Մ.) ։ 
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575 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ (309) 

Երեւան 4815 

(Վասպուրական 91, Ե. Լալայեան, Ցուցակ, սիւն. 181-182) 

Գրիչ՝ Կարապետ Աղթամարցի 

ա 

211ա Բժիշկ հոգւոց եւ մարմնոց՝ Յիսուս Քրիստոս, բժշկեա՛ զաղտ հոգ-

ւոյ եւ մարմնոյ յերկուց եղբարցն հարազատացն՝  Մխիթարայ եւ Սիմեոնի, եւ 

զեղբաւրն հանգուցելոյն ի Քրիստոս՝ Գտոնի, եւ զծնողաց նոցին՝ Յոհաննի-

սի եւ Դուխտարայ, եւ զհաւրեղբաւրն՝ Բարսումայ միակեցի բարեխաւսու-

թեամբ աւետարանչին Քո Ղուկասու բժշկի եւ այլ ամենայն սրբոց: Նաեւ 

զիմս՝ զանարժան մեղաւք լցեալ Կարապետ գրչի, եւ զհաւատարիմ կնոջն՝ 

Աւագտիկնայ, որ աշխատանաւք սահմանէր զմարմնական կերակուրն մեր: 

բ 

279ա /// եւ առաջնորդութեան վանիցս տէր Յակոբայ, եւ ի թուաբերու-

թեան Հայաց ՉՁԱ (1332) գրեցաւ եւ աւարտեցաւ սուրբ Աւետարանս, ի 

խնդրոյ գերամաքուր եւ երիցս երանեալ Մխիթարայ եւ Սիմէոնի հարազատ 

եղբարցն, որ յոյժ փափագմամբ եւ սիրոյն, որ առ Քրիստոս ունէին, յիւ-

րեանց արդար վաստակոց գրել ետուն զաստուածախաւս Աւետարանս ի 

վայելում[ն] անձանց իւրեանց եւ յիշատակ հոգւոց իւրեանց եւ բարի ծնո-

ղացն՝  Յոհաննիսի եւ Դոխ[տարայ ///1 տա]րաժամ փոխելոյն ի Քրիստոս, եւ 

հաւրեղբաւրն՝  Բարսումայ միակեցին, եւ այլ ազգայնոցն ամենի կենդա-

նեաց եւ հանգուցելոցն։ 

Յեր[ես ան]կեալ աղաչեմ զ[ընթեր]ցողսդ սուրբ Աւետարանիս աստէնս 

եւ յապագայն, սերտ սրտիւ եւ լի բերանով ասէք Քրիստոս Աստուած ողորմի 

ստացողի Աւետարանիս՝ Մխիթարայ, Սիմէոնի, ծնողացն, եւ եղբաւրն, եւ 

ամենայն արեան մերձաւորացն. ամէն։ 

279բ ///2 Կարապետ գրիչ Աղթամարեցի ի դառն եւ ի վիշտ ժամանակի 

գրեցի զԱւետարանս, կարողութեամբն/// Փրկչիս եւ Մաւր Սոր[ա] Աստուա-

ծածնիս։ 

                                                
1 Թերթի աջ եզրի վերին մասը պատռված է, որի պատճառով անընթեռնելի է 

մնում 3 տող (Լ. Խ., № 309, էջ 248, ծնթ. 1): Լ. Խաչիկյանը ընթերցել է «Դոխիկի՞» 
(Լ. Խ., անդ, էջ 248), (Ա. Ղ.)։  

2 Մի քանի տող թափված է (Ա. Ղ.)։  
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[Աղ]աչեմ զձեզ, Ո՜վ սիրելի եղբարք, վասն սիրոյ Քրիստոսի, ձեր սուրբ 

բերանովդ ասացէք. Քրիստոս Աստուած ողորմի անարժան եւ մեղսասէր 

Կարապետ գրչի [Աղթամարցւոյ] եւ մեր ծնողացն ՝ Ըռամշահի/// կնեսի փո-

խելոյն ի Քրիստոս ///։ 

Եւ որ մեզ լի սիտին Աստուած ողորմի ասէ, Քրիստոս Աստուած իւրն 

ողորմեսցի. ամէն։ Նաեւ զսրբազան եւ զպատուական եղբարքս մեր՝ զընտ-

րեալ կրաւնաւորքս։ ԶՄանուիէլ եւ զՎարդան, որ յաւտարութեանս իմում 

մխիթարակից լինէին մեզ, այլեւ զհոգեւոր եղբայրն՝  զԱտոմ յիշելոյ արժանի 

առնէք, որ ի կոկո թղթիս աւգնական եղեւ մեզ։ 

Յիշելոյ եւ Աստուած ողորմոյ արժանի առնէք զեղբայրն մեր ըստ մարմ-

նոյ՝ զԱւետիսն, որ Է (7) ամ է որ չեմ տեսել, եւ զհաւատարիմ քոյրն իմ՝  զԱ-

ւագտիկին, որ յոյժ չարչարանաւք եւ աշխատութեամբ զուգէր զմար///։  

280բ Քրիստոս Աստուած անմահական հացիւն զինքն կերակրէ եւ լուանայ 

եւ մաքրէ զմեղս իւր. ամէն։ 

Նաեւ զանապատաւոր, սրբազան մաքրազարդեալ ճգնաւոր հայրն մեր՝ 

Կիրակոս, որ անսուաղ պահելով զանձն յամենայն կերակրոց պիտոյից, յի-

շելոյ արժանի առնէք, եւ յիշողացդ եւ յիշեց[ել]ոցդ Քրիստոս Աստուած 

ողորմեսցի յԻւր յարքայութեան. ամէն։ 

Ո՜վ եղբարք, զ/// իցին զԱզատշահ ող///ցին յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս, որ 

զթուղթս մեզ բերին եւ Քրիստոս Աստուած զձեզ յիշէ։ 

գ 

280ա /// Յիսուս Քրիստոս, Քո անճ/// ժամ գաս ի դատել զերկիր/// յաջա-

կողմեան դասուն եւ ընկալ[ող] ///անսդ լուսեղէնս ընդ նոսին դասաւորե[ա 

զ]հաւատարիմ տանուտէրն ըԶաքարէն եւ զծնօղ[սն] իւր՝ զԹումէն եւ զԱ-

ւաքտիկին: Այլեւ զհաս/// եւ զհարկեւոր տանդիկին զՄըրւաթխաթուն, եւ 

զծնօղսն իւր՝ զԱւետիսն եւ զ[Ա]մբար, եւ /// իւր զաւրհնեալ պատանին՝ 

զՄարտիրոսն, որ նմա/// Գեղեցեկին, որ է նա յամենայն սրբոցն Աստուծոյ 

աւրհնեալ եւ///է /// լուսաւորեալ, եւ ի միածին յՈրդւոյն Յիսուսէ Քրիստոսէ 

պահպանեալ, եւ ի Սուրբ Հոգւոյն Աստուծոյ նախախնամեալ:  

Տէր Աստուած մեր աւրհնեա՛ Քո աստուածային եւ անարատ սուրբ 

աջովդ՝ զՄարտիրոս նորաբողբոջ մանուկն եւ հասոյ մի[նչ ի] խորին ծերու-

թիւնն անփորձ եւ անսասան. ամէն: Եւ զկենակիցն իւր՝ զԹուրւանդէն եւ 

զհանգուցեալ տղայքն՝  զՇիրին եւ զԹաթար, եւ զԳուլըստան, եւ զՆախլըս-

տան, յիշեցէք ի Քրիստոս Աստուած եւ Աստուած ողորմի ասացէք [ս]ոցա 
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ամենեցուն, որ յիշեցաք: Որ շուրջառ մի տւին եւ զարտն1 Բերդավանից 

Սուրբ Աստուածածնին, եւ դուք լի բերանով Աստուած ողորմի ասացէք նո-

ցա, եւ Աստուած ձեզ ող[որ]մի յաւրհնութեան պահուն եւ յաններելի դա-

տաստանին. ամէն2։ 

576 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ (314) 

Երեւան 94233 

(տե՛ս նաեւ 1341 թ.) 

Գրիչ՝ Յովհաննէս կրաւնաւոր 

ա 

341բ Փառք անպարագիծ Էին, այնմ, որ ոչ են հետազաւտ եւ ոչ զինչ պի-

տին: Համբարձելոյն յամենայն մտաց սըլացման, գոյութիւն անզննին Գոյին, 

որ է Բան, Կնիք եւ սահման Էին, փառատրութիւն անպար իմանալի սեռին, 

որ է Հոգի համագոյ Էին եւ փառակից Բանին:  

Որ տրամադրեաց զմատունս մեղսամած վերջացեալ տկար ոգւոյ՝  Յով-

հաննիսի նուաստ կրաւնաւորի, գրեալ եւ կարգեալ զըճառս եւ զաստուա-

ծախ||(342ա)աւս մատեանս երախտեաց աստուածագործ սքանչելեացն, 

զոր ճշմարիտ եւ Աստուածն Բան Միածին Որդին Աստուծոյ՝ Յիսուս Քրիս-

տոս ի վախճան աւուրցս այսոցիկ կատարեաց զնշանս եւ զարուեստս, զի 

որք ընթերցցին, ի միտ առցեն եւ ծանիցեն, թէ՝ Նոյն Տէր է, այլեւ չարչարա-

նաց եւ մահու համբերեաց, զի լսելով մեր զանարգանս Տեառն մերում դարձ 

եղիցի մեզ ի մեղաց մերոց:  

Որք աստուածային սիրոյն փափագեալ հետեւին միշտ եւ հանապազ, ի 

տուէ եւ ի գիշերի, բարեպաշտ եւ աստուածասէր եւ իմաստուն՝  պարոն Յո-

վաննէս եւ բարեհոգի կենակիցն իւր՝ Աւագ, բորբոքէին ի սէր աստուածա-

յին գանձուցն ի պայծառութիւն սուրբ եկեղեցւոյ, եւ ի վայելումն մանկանց 

առագաստի, եւ յետ աստի կենացս վճարելոյ յիշատակ հոգոյ իւրոյ, եւ կե-

                                                
1 «Արտն» բառը գրված է տողամիջում (Ա. Ղ.)։  
2 Հիշատակագրության գրությունը ԺԴ դարի է և եղծված: Առաջին հրատարա-

կության մեջ «ա» և «գ» հիշատակարանները բացակայում են (Լ. Խ., № 309, էջ 
248- 249), (Ա. Ղ.)։  

3 Ձեռագիրն այժմ Մաշտոցի անվան Մատենադարանում է: Առաջին հրատարա-
կության մեջ օգտագործվել է Երևանի Կերպարվեսի թանգարանի թվահամարը 
(Երևան, Կերպ. թանգ., 69/244: Լ. Խ., № 314, էջ 253), (Ա. Ղ.)։  
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նակցի իւրոյ, եւ լուսածաղիկ||(342բ) զաւակաց իւրոց՝ Ամիրի եւ Մուղբիլի1, 

եւ ծնողաց իւրոց՝ Շարվինայ, եւ մաւրն իւր՝ Ալամտիկնայ, եւ հարազատաց 

իւր՝ Յակոբայ, փոխելոյ ի Քրիստոս, եւ պարոն Աւագին, եւ ամենայն արեան 

մերձաւորաց իւրեանց, զորոյ Տէր Աստուած ցաւղեսցէ յոսկերս նոցա զցաւղ 

ողորմութեանն։ Եւս առաւել ի ժամ սոսկալի պատարագին, ցաւղեսցէ ի հո-

գի պարոն Յովանիսի եւ կենակց[ի] իւրոյ՝ Աւագի, զի արժանեսցին ի Քրիս-

տոսէ Աստուծոյ մերոյ հանգչել ի գոգն Աբրահամու, որ եւ ստացան զսա ի 

հալալ արդեանց ի մխիթարութիւն անձին եւ յոյս փրկութեան յապագայի, 

յիշատակ բարի անջնջելի առաջի Աստուծոյ։ 

Եւ ես յոգնամեղս եւ փցունս ի գրչաց, յանձն առեալ ըստ իմում կարի 

յանկ հանեալ կատարեցի շնորհաւք եւ ողորմութեամբն Աստուծոյ, յամի 

ՉՁԱ երոր||(343ա)դի թուաբերութեանս Հայոց (1332), ի դառն եւ ի վշտա-

բեր ժամանակիս։ 

Արդ, աղաչեմք զամենեսեան, որք հանդիպիք սմա, յիշեսջիք զիս՝ զմեղ-

սամած գրողս Յոհաննէս կրաւնաւոր եւ զծնողսն իմ։ Ընդ որս ողորմածն 

Աստուած, աւրհնեալն յամենայն ազանց, ողորմեսցի առհասարակ ամենե-

ցուն, կրկին կենաւք եւ երկու աշխարհաւք, եւ Ինքն եղիցի աւրհնեալ, գո-

վեալ եւ բարեբանեալ յաւիտեանս. ամէն։ 

բ 

344ա Դարձեալ աղաչեմ յիշել ի Քրիստոս զեղբարս մեր զշնորհ[ունակ] ՞ 

սկ. (սարկաւագունս)՞, եւ զյարկի շինողս՝ զՄկրտիչ եւ զԱստուածատուր 

քահանա յիշատակ իւր եւ զհոգիացեալ քահանայ Բարսեղ, որ զուարթ 

սրտիւ զկենցաղականս ի բաց դնելով, շնորհեաց մեզ զաւրինակն, շնորհես-

ցէ Աստուած զերկնից արքայութիւն Ի[ւ]ր եւ ծնողաց իւրոց. ամէն։ 

577 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ 

Երեւան 9483 

( 1289 թ.) 

Յիշատակարան յետագայի 

Գնող՝ Գէլձագ 

185բ Ես՝ Գէլձագս գնեցի զԱւետարանս յիշատակ հոգո իմո[յ]ս եւ ծնաւ-

ղին իմոյ՝ Բեխնիկին եւ մաւրն իմոյ՝ Ազիզայ եւ եղբաւրն իմոյ՝ Մկրտչին եւ իմ 

                                                
1 Մեկ ու կես տող դատարկ է թողնված, հավանաբար մյուս զավակների անուննե-

րը գրելու համար (Լ. Խ., անդ, ծնթ. 1)։  
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քըրոչն՝ Ըսթերոն, Ստեփանին, յիշատակ հոգոյ իւրեանց։ Ով որ կարդայ, յի-

շեսջիք ի Քրիստոս. աղաչեմ։ Ես՝ Գէլձագս զԱւետարանս գնեցի, տվի Մու-

սէս իրիցուն, քան որ կենայ մարդոյ դավէ չլինի հետ իւրն, ոչ ազգի, ոչ այլ 

մարդու։ 

Գրեցաւ թիվ ՉՁԱ (1332)։ 

Եւ Աստուած յիշէ զԽոցայդեղն1։ 

բ 

Յիշատակարան յետագայի 

Ստացող՝ Թումայ երէց 

53բ Կամաւ ամենակալին Աստուծոյ՝ Հաւր եւ Որդոյ եւ Հոգոյն Սրբոյ, ես՝ 

Թումայ քահանայ լուայ ի հրամանացան Տեառն, որ ասէ. Երանի որ ունիցի 

զաւակ ի Սիոն եւ ընդանի յԵրուսաղէմ եւ ըստացայ զսուրբ Աւետարանս ի 

հալալ արդեանց իմոց, յիշատակ ինձ եւ ծնողաց իմոց, հաւր իմ[ոյ]՝ Ստե-

փանոսի եւ մաւր իմոյ՝ Շիրինի եւ քուրոջն իմոյ՝ Խելալի եւ կենակցին իմոյ՝ 

Թագուհի եւ ամենայն արեան մերձաւորաց իմոց կենդանեաց եւ հանգուցե-

լոցն ի Տէր։ 

Արդ, ես՝ նուաստ ոգի Թումայ էրեցս յերեսս անգեալ աղաչեմ զձեզ զամե-

նեսեան, որք հանդիպիք սուրբ Աւետարանիս կարդալով կամ աւրինակելով, 

յիշեսջիք ի մաքրափայլ յաղաւթս ձեր, զիս՝ զԹումայ երեցս եւ զիմսն ամենե-

սեան առհասարակ եւ Աստուած, որ առատ է ի տուրս բարեաց, ձեզ՝ յիշո-

ղացդ եւ մեզ՝ յիշեցելոցս առհասարակ ողորմեսցի. եւ Նմայ փառք յաւի-

տեան. ամէն։ 

578 

ԱՆԱՆԻԱ. ՀԱԿԱՃԱՌՈՒԹԻՒՆ 

Երեւան 5618 

(ԺԳ դ.) 

Յիշատակարան յետագայի 

Գնող՝ Աբրահամ Թրիվանեցի-Կոչորեցի 

308բ Արդ, ես՝ Աբրահամ վարդապետս Թրիվանեցի, որ այժմ կոչիմ Կոչո-

րեցի, Անանիայի Հաւաքումս գնեցի, ի վայելումն անձին եւ յիշատակ հոգոյ։ 

                                                
1 Գրված է 185ա էջի ներքևի լուսանցքում (Ա. Մ.)։  
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Իսկ որք կարդայք կամ աւգտիք, յիշեցէ՛ք զիս եւ հարազատ եղբայր իմ՝  

զՍուքիաս մինայկեցն, այլեւ՝ Սարգիսն եւ զՄամախաթուն՝ զքոյրն մեր. եւ 

Աստուած զյիշո[ղ]ացդ ողորմսցի. ամէն։ 

 Եւ էր թվին ՉՁԱ (1332)։ 

579 

ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ 

Երեւան 2588 

(1294 թ.)  

(տե՛ս նաեւ 1331 թ.)  

 

 

Յիշատակարան յետագայի 
Ստացող՝ Խազուն 

1ա Զփափաքող գրոցս եւ զ[ը]նդունող հոգով սուրբ տառիս՝ Խազուն 

անուն յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս. եւ որ զմեզ յիշման արժանի [ա]րաս[ցէ], մի՛ յի-

շեսցի յանցան[ս] նորայ. ամէն։ 

Ի թվին Հայոց ի ԷՃՁԱ (1332)1։ 

                                                
1 Գրված է ԻԹ։ Հ։ Ի։ Է։ Ճ։ Ձ։ Ա (Ա. Մ.)։  
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ՉՁԲ 1333 

580 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ (317) 

Երեւան 5651 

Գրիչ՝ Կերիոն [Կիւրիոն] 

Վայր՝ Վայոց ձոր, 

Վերին Նորավանք մենաստան 

ա 

228բ Փառք Քրիստոսի աստուածութեանն, որ ետ տկար անղունջ մտաց 

եւ մատանց ջիլս եւ ժուժկալութիւն ժամանել յաւարտ Աւետարանիս, ի թվա-

բերութեանս Հայոց ՉՁԲ (1333), ի բռնակալութեան ազգին նետողաց Բու-

սայիտոյ, ի թագաւորութեանն Հայոց Լեւոնա, ի կաթողիկոսութեանն տէր 

Յակոբա, ի դպրապետութեանն մեծ վար[ժա]պետին իմոյ անլուսաւոր կե-

նացս լուսաւորչի՝ Եսայեա, ի յիշխանութեան [Բուր]թելին, եւ երկեղազարդ 

ամուսնոյ նորին՝  պարոն Վախախին, եւ աստուածապարգեւ զաւակաց նո-

ցա, Պէշքինին եւ Իւանին, եւ ի յաթոռակալութեան սուրբ աթորոյս Սիւնեաց 

տէր Սարգսի, ի գաւառիս Վայո ձորոյ, ի մենաստանիս Վերին Նորավանս 

կոչեցելոյ, ընդ հովանեաւ Մօրս լուսոյ եւ Սուրբ Սիոնիս, ձեռամբ մեղսամա-

կարդ անձին [Կեր]իոնի: Արդ, որ [աւգտիք] եւ ընթերցման ա ///1 

բ 

170ա Մեղաւոր գծողիս՝ Կերիոնի թողութիւն հայցեա ո՜վ սուրբ հայր 

Մատթէոս: 

գ 

Ստացող՝ Գրիգորիոս Միանձնացեալ 

50բ Զցանկացող սորայ զսրբամաքուր միանձնացեալն՝  Գիրգորիոս եւ 

զանհմուտ ծրողս յիշեսջիք աղաչեմ: Ո՜վ սուրբ հայր զըղձալիդ ընկալ եւ 

զփընդռողսն մի՛ մոռանա[յ]ր այլեւ անմեղադիր լեր2: 

                                                
1 Հիշատակարանից թերթ է ընկած։ Ձեռագրում կան նաև հետագա շրջանի 

(1587 թ. և այլն) անարժեք հիշատակարաններ (Լ. Խ., № 317, էջ 257, ծնթ. 3)։  
2 Առաջին հրատարակության մեջ բացակայում են «բ» և «գ» հիշատակարանները 

(Լ. Խ., № 317, էջ 257), (Ա. Ղ.): 
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581 

ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԹՂԹՈՑՆ ԿԱԹՈՂԻԿԷԻՑ  

ՍԱՐԳՍԻ ՇՆՈՐՀԱԼՒՈՅ (320) 

Երեւան 4674 

Գրիչ՝ Կարապետ 
Վայր՝ Աղթամար 

510բ Փառք Քեզ՝ Հայր եւ Որդի եւ Սուրբ Հոգի՝ եռաչափ եւ զուգակշիռ, 

հարթ եւ հաւասար, համապսակ Սուրբ եւ Համագոյ Երրորդութիւն, անբա-

ժանելի, անեղ եւ անիմանալի եւ անհասանելի բնութիւն, անսկիզբն եւ ան-

վախճան թագաւորութիւն, անփոփոխելի տէրութիւն, միահեծան իշխանու-

թիւն եւ միասնական աստուածութիւն:  

Որ անբաւագութ շնորհաւք ողորմութեան Քո ետուր զաւրութիւն յամե-

նայնի տկար եւ սարտուցեալ անձին, մեղսամած, փցուն||(511ա) Կարապետ 

գրչի, անպիտան ծառայի Քո եւ անճառ ներողութեամբ Քով բազմապատիկ 

չարեաց իմոց համբերելով երկայնամտեալ հասուցեր զիս ի վերջին գիրս։ 

 Քեզ անլռելի աւրհնութիւն, մշտըջենաւոր սրբաբանութեամբ բարեբա-

նութիւն, անդադար գոհութեամբ գովութիւն, անհատ փառաբանութիւն, ան-

յաղթելի մեծ վայելչութեամբ զաւրութիւն, բարձրագոյն իշխանութիւն, յա-

ւէրժական պատիւ եւ անհանգիստ երկրպագութիւն, վեհագոյն գիտութեամբ 

իմաստութեանդ յառաջ քան զամենայն յաւիտեանս. եւ այժմ եւ յանսպառ 

յաւիտենից. ամէն։ 

Այսմ հոգեւոր եւ աստուածային գանձուցս եկեղեցոյ ցանկացաւ այր ոմն 

բարի շառաւիղ, եւ ընտրեալն ի տանուտէրանց, եւ աստուածասէրն ի քրիս-

տոնէից, որոյ անուն՝  Յակովբ ճանաչի, սորա ըստ բնաւոր բարուց բարոյն 

եւ բազում սիրոյն, որ ունէր առ Քրիստոս, շարժեալ յազդմանէ Սուրբ Հո-

գոյն, ջեռեալ աստուածական սիրովն, բորբոքեալ անծախական հրովն, 

ախորժական կամաւք եւ մեծաւ տենչմամբ ելեալ ի խնդիր այսմ մեծագանձ 

եւ աստուածական տառիցս, գեղեցիկ եւ պատուական մարգարտիս, զոր 

սուրբ եւ երանելի շնորհալից վարդապետն Սարգիս մեկնեալ, զԵւթն 

թուղթքն կաթուղիկեայք։ Զառաջինն՝ զՅակովբայ զեղբաւրն Տեառն եւ 

զՊետրոսին, զերկրորդն՝ եւ զՅովհաննուն, զերրորդն, եւ զՅուդային։ Հզաւր 

եւ լուսաւոր եւ կենսատու բանիւ ի գեղեցիկ եւ յանուշահոտ եւ ի զանազան 

ծաղկաց իմի հաւաքեալ, որ կեանս տա կամայորդոր լսողաց։ Զոր աստուա-

ծասէր տանուտեարս այս Յակոբ ստացաւ զսա զաւակ ի Սիոն եւ ընտանեակ 
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յԵրուսաղէմ, անջնջելի արձան ի մխիթարութիւն անձին եւ ի յոյս փրկու-

թեան։ Եւ ետ զսա ի տաճար Սրբոյն Սահակայ, ի հռչակաւոր եւ յանուանի 

քաղաքն Վան կոչեցեալ։ 

Եւ ես՝ յոգնամեղս եւ փցունս ի գրչաց, բազմամեղ եւ դատապարտեալ 

ծառայս ծառայիցն Աստուծոյ անարժան Կարապետ, տեսեալ զփափագ սո-

րա եւ զսէր, յանձն առեալ ըստ իմում կարի, յանգ հանեալ կատարեցի իմով 

մեղսամած մատամբս, շնորհաւք եւ ողորմութեամբն Քրիստոսի, գրելով զսա 

ի կղզիս, որ կոչի Աղթամար, ընդ|| (511բ) հովանեաւ Սուրբ Խաչիս, եւ Սուրբ 

Նշանիս, եւ աստուածամուխ Սուրբ Գեղարդեանս, ի թուականիս Հայոց ՉՁԲ 

(1333), ի հայրապետութեան տեառն Զաքարիայի եւ յաշխահակալութեան 

նետողական ազգին, ի դառն եւ ի վշտաբեր ժամանակի։ 

Եւ արդ, աղաչեմ զամենեսեան, զհամաւրէն որդիսդ լուսոյ, որք լուսաւո-

րիք աստուածային գիտութեամբ սորա ընթեռնլով եւ լսելով, վասն սիրոյն 

Քրիստոսի յիշեցէ՛ք ի սուրբ եւ յերկնաբացիկ յաղաւթս ձեր զստացող սուրբ 

գրոցս՝ զՅակովբ, եւ զծնաւղսն՝  զՄատթէոս քահանայ, եւ <եւ> զկենակիցն՝ 

զԱւագ, եւ զնորին ծնաւղսն, եւ զծաղկեալ զաւակքսն՝  զՍտեփանոս եւ զայլն 

ամենայն, եւ զազգքն ողջյոն, զի արժանասցին ողորմութեան ի Քրիստոսէ 

Աստուծոյ մերոյ եւ աւրհնեսցին յաւրհնութեանն պահու։ 

Ընդ նոսին եւ ես՝ ամենամեղս ի գրչաց Կարապետ, յերես անկեալ աղա-

չեմ յիշել եւ զիմ անարժանութիւն, վասն որոյ յահէ եւ յերկիւղէ աններելի 

տանջանացն զարհուրեալ, զսուրբ գիրքս զայս արարի պատճառ փրկու-

թեան եւ առ Աստուած բարեխաւս հաշտութեան ինձ, եւ ծնաւղաց իմոց՝  

Թումայի եւ Մամասի, եւ եղբարցն, եւ ազգայնոցն ամենեցուն՝  կենդանեաց 

եւ հանգուցելոց, եւ ամենայն երախտաւորաց։ 

 Յիշեցէ՛ք եւ զայնոսիկ, որք յուսով եւ հաւատով կամ բանիւ եւ ար-

դեամբք յանձնեցին ի մեզ զինքեանս յիշել յաղաւթս մեր կամ գրել ի սուրբ 

գիրքս յայս, եւ որք աշխատեցան ի նիւթս սորա կոկելով եւ ի հարկաւոր 

պէտս մեր սպասաւորելով, որոց վարձս բարեաց հատուսցէ Տէր Աստուած։ 

Այլեւ բարեկամաց մերոց եւ սիրելեաց եւ ատելեացն եւ թշնամեաց ողորմու-

թիւն շնորհեսցէ Տէր Աստուած եւ զթողութիւն յանցանաց, զի հաստատ այս-

պէս է, որ այլում խնդրէ զթողութիւն յանցանաց, իւրն թողցին յանցանքն։  

Վասն որոյ մի՛ յապաղեսցուք անդադար աղաւթիւք հաշտեցուցանել 

զԱստուած ի վերայ միմեանց, զի յոյժ զաւրաւոր են աղաւթք արդարոցն 

յաւգնականութիւն։ Նմին իրի միաբանութեամբ ի բոլոր սրտէ ասասցուք 

հաւատով եւ արտասուալից պաղատանաւք՝ Քրիստոս Աստուած վասն մեր 

եւ վասն աստուածային մարմնոյ եւ արեան Քո, որ ի ժամ սոսկալի եւ հաշ-
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տարար պատարագին բաշխես ի քաւութիւն եւ ի թողութիւն մեղաց մերոց 

եւ ամենայն աշխարհի։ Եւ ||(512ա) վասն սիրոյ եւ բարեխաւսութեան սուրբ 

Աստուածածնին՝ անարատ ծնողի Քո եւ միշտ Կուսի եւ ամենայն սրբոց Քոց։  

Որպէս վասն միո բանի ողորմեցար աւազակին, նոյնպէս ողորմեա՛ եւ 

թող զյանցանս ստացողաց սուրբ գրոցս զՅակովբայ եւ զծնողաց նորին, 

ընդ նոսին եւ զՅովանիսին՝ փեսային իւրոյ եւ զնորին ծնողացն եւ զանար-

ժան Կարապետ թարմատար գրչի եւ զիմոցն եւ զուսուցիչն մեր եւ զհաւրեղ-

բաւր՝ զընտրեալ եպիսկոպոսի տէր Դանիէլի, եւ զիւր ծնողացն, եւ զսրբա-

սէր կրաւնաւորի Ստեփանոսի, որ եղեւ միջնորդ այսմ բարի գործոյ։ 

 Եւ սովաւ ջնջեա՛ զձեռագիր յանցանաց նոցա եւ գրեա՛ ի գիրն կենաց եւ 

զհաւատով ընթերցողք սորա եւ զլսողքն եւ զսրտացաւաբար յիշողսն մեր եւ 

ազատեա՛ զամենեսեան յաններելի տանջանաց գեհենոյն եւ արժանաւորեա՛ 

հասանել միասին ժառանգութեան սրբոցն ի լոյս։ Վասն որոյ բերկրալից 

սրտիւք եւ աւրհնառաք բարբառով զուարճացեալք եւ անլռելի աւրհնաբա-

նութեամբ բարեբանեսցեն զՔեզ բերանք մեր, Քրիստոս Աստուած մեր։ Եւ 

Քեզ <Քեզ> ընդ Հաւր եւ ընդ Սուրբ Հոգոյդ վայել է փա՜ռք, իշխանութիւն 

եւ պատիւ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։ 

Աղաչեմ զամենեսեան, որք ընթեռնուք եւ լուսաւորիք խնամելով սպասա-

ւորել սուրբ գրոցս։ 

582 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ 

Կարին 9, Յ. Քօսեան, Ցուցակ Արծնեան վարժարանի,  

«Հանդէս Ամսօրեայ», 1961, էջ 120-1211  

(Կարին, Սբ Աստուածածին եկեղեցի) 

Գրիչ՝ Խաչատուր եպիսկոպոս 
Վայր՝ Լիմ անապատ 

277աբ Ըստ նմին աւրինակի սրբասէր եւ հոգի խոնարհ Ահարովն միայ-

նակեաց, որ միշտ եւ հանապազ բորբոքէր ի սէր սուրբ եւ տիեզերաքարոզ 

քառավտակ սուրբ Աւետարանիս եւ ըստ բնաւոր բարուց բարւոյն ախորժա-

կան կամաւք եւ մեծաւ տենչմամբ ելեալ ի խնդիր աստուածունակ տառիցս 

կեանս տայ կամայորդոր լսաւղոց. ստացաւ զսա ի հալալ արդեանց իւրոց 

                                                
1 Առաջին հրատարակության մեջ օգտագործվել է այս հիշատակարանի Ղ. Փիր-

ղալեմյանի համառոտ ընդօրինակությունը (Երևան 6273, էջ 143, Լ. Խ., № 321, 
էջ 260), (Ա. Ղ.)։  
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գործակցութեամբ եւ կամակցութեամբ Շատլուս կոչեցելոյ յիշատակ բարի 

իւրն եւ ծնաւղաց իւրոց անջնջելի արձան ի մխիթարութիւն անձին իւրոյ եւ 

ի յոյս փրկութեան ապագային:  

Եւ ես՝ ամենամեղիս եւ փըցունս ի գրչաց Խաչատուր տեսեալ զփափաք եւ 

զսէր սոցա յանձըն առեալ ըստ իմում կարի յանգ հանեալ կատարեցի շնոր-

հաւք եւ ողորմածութեամբն Աստուծոյ յամի ՉՁԲ (1333), ի թուականու-

թեանս Հայոց, ի հայրապետութեան տեառն Զաքարայի, գրեցաւ ձեռամբ 

մեղապարտ գրչի, ի Լիմս՝ ի հռչակաւոր եւ ի մեծ անապատի, ընդ հովանեաւ 

Սուրբ Աստուածածնի եւ Գէորգայ զօրավարիս1։  

Արդ, աղաչեմ զամենեսեան սիրովն Աստուծոյ յիշել ի Քրիստոս զԱհարոն 

ստացաւղ սուրբ Աւետարանիս եւ զծնաւղսն իւր եւ զեղբայրսն իւր եւ զամե-

նայն արեան մերձաւորն, կենդանեաց եւ հանգուցելոցն։ 

Դարձեալ աղաչեմ յիշել զՇատլուս միայնակեացն զծնաւղսն իւր եւ զեղ-

բարսն եւ զընկերակիցսն իւր՝  զԵղիայ, զՄխիթար եւ զայլսն որք միախորհ 

են եւ միակրաւնք, հանդերձ ծնաւղիւքն։ Ընդ սոցին եւ ես՝  մեղապարտ ի 

գրչաց Խաչատուր եպիսկոպոս, յերես անկեալ աղաչեմ զհանդիպեալսդ սմա 

յիշել եւ զիմ անարժանութիւնս, եւ զծնաւղսն իմ եւ զեղբարսն իմ զհանգու-

ցեալսն ի Քրիստոս եւ զհարազատ եւ զգործակից եւ զսպասաւոր սուրբ եղ-

բայրն իմ՝  զՅովհաննէս կրաւնաւորն, որ միշտ եւ հանապազ մեզ կու սպա-

սաւորէ անտրտունջ, որոյ Տէր Աստուած միւոյն հազարապատիկն մատու 

զիւր անպակաս ողորմութիւն։ Ընդ որս ողորմածն Աստուած յիշաւղացդ եւ 

յիշեցելոցս ողորմեսցի առատապէս կրկին կենաւք եւ երկու աշխարհաւք. 

ամէն... եղիցի աւրհնեալ, գովեալ բարեբանեալ եւ փառաւորեալ յարարա-

ծոց իւրոց յամենայնի։ 

583 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ 

Նոր Ջուղայ 45, Ս. Տէր-Աւետիսեան, Ցուցակ, հ. Ա, էջ 71-72 

Գրիչ՝ Խաչատուր Եզնկացի 

Վայր՝ Աճանա գաւառ, Պղնծահանք 

ա 

248բ Փառք ամէնաւրհնեալ մարդասիրին Աստուծոյ, որ արժանի արար 

զիս անարժանս հասանել ի վերջին գծիս։ 

 Գրեցաւ սուրբ Աւետարանս ի թուականութեանս Հայոց ՉԾԲ (1333), ի 

                                                
1 Ղ. Փիրղալեմյանը ուղիղ փակագծերում ավելացրել է [ի խնդրոյ Ահարոն կրօնա-

ւորի] (Լ. Խ., էջ 260), (Ա. Ղ.)։  
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յամսեանն Հոռի ԺԴ (14), ի գաւառիս որ կոչի Աճանա, ի քարխանաս, որ է 

Պղնծահանք, ընդ հովանեաւ Աստուածածնիս եւ Սրբոյն Գրիգորի Հայոց Լու-

սաւորչիս։ 

Գրեցաւ եւ ծաղկեցաւ, կազմեցաւ ձեռամբ յոգնամեղ եւ անարժան, 

փցուն եւ մաքսաւոր լոկ անուն՝  Խաչատուր սուտանուն սարկաւարգի Եզն-

կացո, ի վայելումն սրբազան քահանային։ 

Արդ, աղաչեմ զամենեսեան ընթերցողք սուրբ Աւետարանիս, մանքունք 

Սիոնի, արժանի արարէք յիշման ի սուրբ յաղաւթս ձեր՝ զանպիտան զԽաչա-

տուր զանարժան զսարկաւագ եւ ըզծնողսն իմ, զհայր իմ՝  պարոն Վարդանն 

եւ զմայրն իմ՝  զՇամերտիկինն եւ զվարդապետն իմ՝  զԿարապետ քահա-

նայն։ Ով զմեզ յիշէ, ինքն յիշեալ լիցի յողորմութիւն Աստուծոյ. ամէն։ 

Արդ, գրեցաւ սուրբ Աւետարանս ի թագաւորութեան Հայոց Լեւոնի եւ ի 

հայրապետութեան տեառն Յակոբա եւ իշխանութեան պարոն Բու[ր]թելին 

եւ ի ղանութեան ազգին նետողաց Պուսաիտին եւ ի յարհիեպիսկոպոսու-

թեան մերոյ տէր Սարգսի։  

Արդ, աղաչեմ զամենեսեան իմ երեսս ձեզ ի հողն, ով կարդաք կամ աւրի-

նակէք, թողութիւն խնդրեցէք շատ եւ բազում յանցանաց իմոց, որքան զա-

ւազ ծովու շատ են յանցանք իմ, սղա[լա]նաց եւ խոշորութեան գրիս մի՛ մե-

ղադրէք, զի ի մէջ խալապի նստած էի եւ ԺԲ (12) աշակերտի մէջ գրէի եւ 

կարդացնէ[ի], եւ այլ սուգ մահու յոյժ տրտմեցեալ էր մեզ մինչեւ ի մահ. եւ 

Քրիստոսի փառք յաւիտեանս. ամէն։ 

Աւրհնեալ է ամենասուրբ Երրորդութիւն յաւիտեանս. ամէն, որ արժանի 

եղէ ես մեղուցեալս հասանել ի վերջ գրիս1։ 

բ 

74բ Զանպիտան եւ զանարժան, զպղերգս եւ զփցուն գրիչս՝ զԽաչատուր 

սուտանուն սարկաւարկս եւ զծնաւղսն իմ՝  զպարոն Վարդանն եւ զմայրն 

իմ՝  զՇամերտիկինն եւ զուսուցիչն իմ՝  զԿարապետ քահանայն, որ բազում 

աշխատանաւք ուսուցին զիս։ 

 Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, ո՜վ հարք եւ եղբարք եւ մանկունք առա-

գաստի, որք կարդայք կամ աւրինակէք, թողութիւն խնդրեցէք վասն սիրոյն 

Քրիստոսի, շատ եւ բազում ծովացեալ մեղաց իմոց եւ ծնողաց իմոց եւ խո-

շորութիւն եւ սղալանաց սորա մի՛ մեղադրէք, իմ երեսս ձեզ ի հողն, զի մեր 

շնորհքս այսչափ էր։ 

                                                
1 Այս նախադասությանը նախորդել է 7 և կես տող հունարեն (՞) գրություն կար-

միր թանաքով (Ցուցակ, էջ 72, ծանուցում), (Ա. Ղ.)։  
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584 

ՃԱՇՈՑ (316) 

Երեւան 6273, Ղ. Փիրղալէմեան, էջ 140-141 

(Մարզուանի եկեղեցի) 

Գրիչ՝ Հայրապետ կրօնաւոր 

Վայր՝ մերձ ի Սեբաստիայ 

Փառք արդարեւ սեռն եռակն ադովնայութեան, անպար, անիմանալի, 

անկցորդ պետականի՝ Հօր համալրաբար, Որդւոյ տետեկեան, Հոգւոյն տա-

ռիզի 1 միասանական աստուածութեան։ 

Արդ, ես... տրուպ եւ մեղաւոր կրօնաւորս Հայրապետ անուամբ եւ ձեւով 

միայն, բայց ի գործոց թափուր եւ ունայն...։ Եւ եռափափագ սիրով եւ տեն-

չալի ըղձիւ, մեծ յուսով ձեռն ի գիր արկեալ գրեցի ի զսա ի դառն եւ ի 

դժուար ժամանակի, որ ըստ ծովացեալ մեղաց իմոց յոյժ նեղին ազգք քրիս-

տոնէից յանիրաւ հարկապահանջութենէ եւ ի զրկանաց եւ ի գաղտնի նեն-

գութենէ այլասեռից, զոր անխնայ իբր զչար գազան խողխողեն զբանաւոր 

հօտս Քրիստոսի։ 

Արդ, գրեցաւ տառս ի թուականութեանս ՉՁԲ (1333), ձեռամբ մեղաւոր 

եւ անպիտան գրչի Հայրապետի անարժան կրօնաւորի, ի գերահռչակ Սուրբ 

ուխտս եւ ի հրեշտակաբնակ սուրբ մենաստանս, որ բարձրակառոյց հաս-

տատութեամբ շինեալ է ի յարքայէն Հայոց Դաւթայ2 յանուն աստուածունակ 

եւ լուսակիր Սուրբ Նշանին Քրիստոսի եւ Սրբոյն Գէորգեայ քաջ զօրականին 

Քրիստոսի, մերձ ի մայրաքաղաքս Սեբաստիայ, ի հայրապետութեան Հայոց 

տեառն Յակոբայ, եւ ի թագաւորութեան Լեւոնի, եւ յառաջնորդութեան մե-

րոյ նահանգիս եւ սուրբ ուխտիս աստուածարեալ եւ սրբազան մեծ արքե-

պիսկոպոսի տէր Սիմէոնի, արթուն հովւի եւ արի հեղինակի, զոր Տէր Յիսուս 

պահեսցէ զսա ընդ երկայն աւուրս։ 

Արդ, յերես անկեալ աղաչեմ զսրբազան դասս մաքրագունիցդ, որք հան-

դիպիք սմա եւ օգտիք... յիշեսջիք սրտի մտօք եւ թողութիւն մեղաց խնդրե-

ցէք յԱստուծոյ բազմամեղ գրչիս՝ Հայրապետի, որ մեծ յուսով գրեցի զսա ի 

յիշատակ ինձ, եւ ծնողաց իմոց՝ սիր Ճուանի եւ Շնոֆորի եւ եղբարց իմոց՝ 

                                                
1 Ղ. Փիրղալեմյանը բացատրում է՝ «խորթ բառք են» (Ցուցակ, էջ 140), (Ա. Մ.): 
2 1022 թվին Վասպուրականից Սեբաստիա գաղթած Սենեքերիմ թագավորի որ-

դին է (Լ. Խ., № 316, էջ 257 ծնթ. 1)։  
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Ստեփաննոսի, Սէթի, Սիոնի եւ քերց իմոց՝  Տովլաթի եւ Կիրայի, եւ ամենայն 

զարմից իմոց, եւ ի Քրիստոս հանգուցեալ հոգեւոր հօրն իմոյ՝ Յոհաննէս 

կրօնաւոր քահանայի...։ 

585 

ՃԱՇՈՑ 

Երեւան 4515, Ղ. Փիրղալէմեան,  

Նշխարք, հ.Բ, էջ 89-91 

(Աւեխայ վանք) 

(տե՛ս նաեւ 1331 թ.) 

Յետագայի 
Ստացողք՝ Յովսէփ, Դաւիթ 

Գրիչ՝ Յակոբ 

Փառք փառաց արժանաւոր Սուրբ Երրորդութեանն՝ Հաւր անծնին եւ 

Որդոյ ծնեցելոյն ի բնութենէ Հօր եւ Հոգոյն Սրբոյն բխղեցելոյն ի նոցուն 

էութենէն այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս.ամէն: 

Արդ, ի յանգ եղեւ գիրքս ի սպառեալ ժամանակիս, յորում զօրացեալ 

եղեւ սեռս աղախնածին եւ բռնացեալ ունէր զոլորտս տիեզերաց եւ յոյժ 

նեղէին յերթեւեկաց եւ ի բազմահնար հարկահանաց նուազեալ ազգս քրիս-

տոնէից: 

Արդ, մեք, նուաստքս քան զյոգունս ցանկացող եղաք այսմ աստուա-

ծային գանձուցս՝ զՅովսէփ կրօնաւոր եւ ընդ ձեռամբ իմով սնեալ հարա-

զատն իմ՝  Դաւիթ նոյն կրօնաւոր: 

Արդ... մեք նուաստ ծառայք Քրիստոսի Յովսէփ եւ Դաւիթ սնեալք եւ 

վարժեալք ի Սուրբ ուխտս Կոշայ, որ է յոտին Արագածու, ի նահանգիս Վա-

ղարշապատ քաղաքիս, ուր է Կաթողիկէն առաջնաշէն մայր եկեղեցեաց եւ 

հանգստարան սուրբ կուսանացն երանելեացն Հռիփսիմեանց, ցանկացաք 

սովավ լցուցանել զաղքատութիւն անձանց մերոց, ստացաք մերոց ոգոյս 

զայսպիսի գանձս, որ ո՛չ ժանկով ապականի եւ ո՛չ ցեցակէր կորընչի, ի 

դրան սուրբ տաճարի Սուրբ Ստեփաննոսիս եւ առաջի կենսակիր Սուրբ 

Նշանիս: 

Ընդ սմին եւ ստացաք եւ Աւետարան ի հալալ ընչից մերոց՝ յոյժ պա-

տուական եւ արծաթեղէն զարդու զարդարեալ: Տեսանելով զունայնութիւն 

սնոտի կենցաղոյս ստացաք զայս գանձք աստուածային ուղեկից եւ առաջ-

նորդ անսայթաք նեղ եւ անձուկ ճանապարհին, որ տանի ի կեանս յաւի-
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տենից, եւ բարեկամ մեզ ի մամոնայէ ի յաշխարհաժողով հրապարակին եւ 

յանկաշառ յատենին Քրիստոսի, եւ անշիջանելի յիշատակ մեզ եւ ծնողաց 

մերոց: 

Արդ, աղաչեմ զամենեսեան զհանդիպողսդ, որք ընթեռնուք, զնուաստ 

զՅովսէփ եւ զԴաւիթ յիշեսջիք ի սրբամատոյց յաղօթս ձեր առաջի անարատ 

զենմանն նաեւ զհայրն իմ ըստ զմարմնոյ՝ զՍտեփաննոս եւ զհոգեւորն 

զպարոն Լաւմայն եւ մայրն իմ՝զՏիրանցն եւ հոգեւորն՝ զՄինայն յիշեսջիք եւ 

զհամօրէն եղբարքն իմ՝  զԱւետիս եւ զԱւգերն եւ զԽութլուն եւ զՄարգարէն, 

որ յայսմ ամի փոխեցաւ առ Քրիստոս եւ աղէկիզեալ այրեաց զամենայն 

ազգայինսն իւր եւ սուգ անմխիթար եթող զծնողացն եւ եղբարցն իւրո նաեւ 

քոյրն մեր բարէհոգի՝ զԳուհարխաթուն, յիշեսջիք եւ զվարդապետն իմ՝  

զՆերսէս զարժանին յիշատակի, նաեւ զամենայն արեան մերձաւորսն մեր եւ 

զհամօրէն եղբայրութիւնս, որ այժմ ժողովեալ կան ի յայսմ մենարանիս՝ 

զհայր Սարգիս եւ զՍտեփաննոս եւ զմիւս Սարգիսն, զԳրիգոր եւ զԱնդրէասն 

եւ զայլսն ամենայն նաեւ նորավարժ մանուկն՝ Զաքէոս: 

Արդ, աղաչեմ... 

Արդ, գրեցաւ յիշատակարանս ձեռամբ սուտ եւ սխալ գրչի Յակոբայ 

յորում էր թուաբերութեան Հայկազեան տօմարիս ՉՁԲ (1333) ի թագաւո-

րութիւն Գաւրգէ Բագրատունոյ եւ ի տէրութեան գաւառին մեր Վահրամայ, 

որդոյ մեծին Իւանէի, զոր եւ Տէր Յիսուս պահեսցէ զսա խաղաղական կենօք 

եւ յերկար ժամանակօք ամենայն հեծելազօրօքն իւրովք փառաց փառս 

բարձրանալով եւ զօրացուսցէ զսուր նորա ի վերայ թշնամեաց իւրոց. ամէն: 

586 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ (318) 

Երեւան 6273, Ղ. Փիրղալէմեան, էջ 142 

(Կարին) 

Ստացող՝ Թորոս քահանայ 
Վայր՝ Լիկանդոն գիւղ 

Արդ, ես՝ նուաստ Թորոս [քահանայ] ստացայ զսուրբ Աւետարանս... 

մնասցէ այս սուրբ Աւետարանս ի Սուրբ յԱստուածածին, ի Լիկանդոնն, զոր 

ես իմով աշխատութեամբ եւ ծախիւք կանգնեցի... այնպէս մնայ ի գեաւղն 

Լիկանդոն, ի Սուրբ Աստուածածինն... թվին Հայոց ՉՁԲ (1333)։ 
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587 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ 

Երուսաղէմ 3602 ԻԴ (թիւ 4) Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. ԺԱ, 18-201 

 

Ստացող՝ Առաքել 
Վայր՝ Ձորոյ վանք 

346ա Փառք...։  

Որպէս եւ մեք՝ Առաքելս եւ ///2 բոցով սիրոյն Աստուծոյ կենդանախարու-

կեալ, ստացաք զսուրբ Աւետարանս անձին ի վայելս եւ յապայն յիշատակ 

մեզ եւ որոց ծնան զմեզ։ 

 Արդ, աղաչեմք անարժանքս արժանի առնել յիշել յաղաւթս, զի մեծ յու-

սով ակն ունիմք խնամոցն Աստուծոյ այն աղաւթիցն ձեր միջնորդելովն։ Եւ 

մանաւանդ ի սոսկալի եւ անարիւն զենմանն առաջի, յորում երկինք բանի 

եւ Հայր հաշտի, Հոգին իջանէ եւ հաւատով ակն ունաւղքն նորոգին։ Մի ան-

գամ, կամ աւելի, սրտի մտաւք ասացէք. Տէր, թող զանեզր զմեղս, զի եւ 

զձերն թողցէ, եւ որոց. զԱմէնն ասեն։ 

Ո՜վ մանկունք Նոր Սիովնի, 

Փրկեալք արեամբն Քրիստոսի, 

Յիշման առնէք զիս արժանի, 

Որ զԱւետարանս գծագրեցի։ 

Արդ, աղաչեմ յամենայնի 

Չլինիլ սմա մեղադրելի, 

Վասն զի գիր չգիտէի գրագրի 

Եւ ոչ արուեստ գրադարձի։ 

Զի թէ խոշոր զսա գրեցի, 

Կամ թէ սղալ ի սմա գտանի, 

Յաւրինակէն թէ սա լինի, 

Կամ ի գրչէս անարհեստի։ 

Յերեսս անկեալ միշտ առաջի, 

Հայցեմ յիշել արտասուելի, 

Զննջեցեալսն, որ ի շիրիմի, 

Եւ զկենդանիսն, որ կան յերկրի. 

Զի եւ ձերոցն ողորմեսցի, 

                                                
1 Խ. Խապայեան, Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց, Ատանա, 1919-1921 թթ. (Ցուցակ, 

էջ ծանուցում), (Ա. Ղ.)։  
2 Մեկ բառ ջնջված է (անդ, ծանուցում)։  
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Քրիստոս աւրհնեալ յայսմ աւարտի: 

Բարեաց տուողն յամենայնի 

Տացէ Տէր կեանս ստացաւղի, 

Զի ընդ երկայն աւուրս լինիցի, 

Քրիստոս աւրհնեալ անլռելի 

Ընդ նման՝ Սարգսի սրբասէր քահանայի, 

Հոգւոյ ծնաւղին իմ ըստ բանի, 

Զգիրքս մեզ զարդարաւղի, 

Յիշման առնել զնա արժանի 

Ի ժամ սոսկալի պատարագի։ 

Արդ, փափագմամբ զսա գրեցի 

Ի վանքս որ Ձորոյ Վանք անուն կոչի, 

Ընդ հովանեաւ Աստուածածնի, 

Եւ կենսակիր Սուրբ Նշանի, 

[Զ]որ պահապան սա մեզ լիցի, 

Ի թագաւորութեան Լեւոնի, 

Որ է տղայ եւ պատանի, 

Եւ Սուրբ Հոգին՝  ի[ւ]ր հովանի։ 

Եւ արդ, ես աղքատ եւ եղկելի, 

Անկեալ ի ձեր գարշապարի, 

Եւ պաղատիմ արտասուելի. 

Որք հանդիպիք այսըմ տառի, 

Հայցեմք արէք1 զիս արժանի, 

Լոկոյ միոյ. Տէր ողորմի, 

Այլեւ իմոցն ամենայնի, 

Տէրն եւ նոցա ողորմեսցի։ 

ԶՄարկոս դաստիարակ եւ սպասաւոր մեր աղաչեմ յիշել ի Տէր, զի բա-

զում աշխատեցաւ ի սմա. զսըրբասէր եւ զպատուական քահանայն՝  զՍտե-

փաննոս եւ զքեռորդին իւր՝ զպարոն Թորոսն, զամենայն աւրհնութեանց 

արժանաւոր մայրն իւր՝ զԽոսրովանուշ, որք յայսմ ամի փոխեցան առ Քրիս-

տոս եւ ընկալան զանթառամ փառաց պսակն, աղաչեմ յիշել ի Տէր։ Որոց 

ողորմեսցի նոցա Քրիստոս Աստուած, թողցէ զյանցանս նոցա եւ ջնջէ զձե-

ռագիր յանցանաց նոցա, ցաւղն ողորմութեան ցաւղեսցէ յոսկերս նոցա եւ 

բուսուսցէ զնոսա յաւրն վերջին, եւ աժանի լիցին լսել զերանաւէտ բար-

բառն, որ ասէ. Եկայք աւրհնեալք Հաւր իմոյ։ 

Գրեցաւ ի թվին ՉՁԲ (1333)։ 

                                                
1 Տպագրված է «ա[յ]րէք» (Ցուցակ, էջ 19), (Ա. Ղ.)։  
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588 

ՇԱՐԱԿՆՈՑ 

Հ. Ոսկեան, Ցուցակ ձեռագրաց «Հանդէս Ամսօրեայի», էջ 117 

(Թեհրան 4) 

Գրիչ՝ Սարգիս [Պիծակ] 
Վայր՝ Սիս մայրաքաղաք 

339ա Փառք ամենասուրբ Երրորդութեան՝  Հաւր եւ Որդւոյ եւ ամենա-
սուրբ Հոգւոյն. ամէն։  

Գրեցաւ Եղանակաւոր տառս ձեռամբ Սարգսի բազմամեղ քահանայի ի 

մայրաքաղաքս Սիս, ընդ հովանեաւ Սուրբ Հոգւոյն, ի լաւ եւ յընտիր աւրի-

նակէ, որ կոչի ///1։ Ի խնդրոյ պատուական քահանայի Յակոբայ, որ մակա-

նուն Իշխան կոչի եւ դեռաբոյս սարկաւագին Կոստանդինի, ի վայելումն ան-

ձին եւ ի յիշատակ հոգւոյ իւրոյ եւ ի ծնաւղացն, ի թուաբերութեան Հայոց 

ՉՁԲ (1333), ի թագաւորութեան Լեւոնի բարեպաշտի, որդւոյ արքային Հա-

յոց Աւշնի, եւ ի հայրապետութեան տեառն Յակովբայ։ 
Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, որք աւգտիք ի սմանէ եւ կամ ընդաւրինա-

կէք, յիշեցէ՛ք ի սուրբ յաղաւթս ձեր՝ զպատուական քահանայն զՅակովբ եւ 

զդեռաբոյս հոգեւոր որդին իւր՝ Կոստանդին եւ զծնաւղսն իւրեանց, որ 

ստացաւ զսա յարդար վաստակոց իւրոց, ընդ նմին եւ զիս՝ զանարժան 

զՍարգիս սուտանուն քահանայ եւ զծնաւղսն իմ՝  զԳրիգոր քահանայ եւ 

զՀեղինէ, եւ զքոյրն իմ՝  Թեֆանո զգնացեալսն առ Քրիստոս, եւ զամենայն 

ազգայինս իմ, զկենդանիս եւ զհանգուցեալսն, զի յոյժ աշխատանաւք գրեցի 

եւ ոսկով եւ ծաղկիւ եւ պատկերով զարդարեցի զսա. եւ որ զմեզ յիշէ՝ յի-

շեալ լիցի ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ. ամէն։ 

589 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ (315) 

Երեւան 2829 

Գրիչ՝ Յովաննէս 

ա 

8բ  Յեւթնհարիւր թուականին, 

Յութսուն երկրորդ սկսեալ ամին (1333), 

                                                
1 Անվան տեղը բաց է թողնված (Ցուցակ, էջ 117), (Ա. Ղ.)։  
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Ի Հայկան ազգի սեռին, 

Ի Թորգոմա մեծի զարմին, 

Ի նեղութեանց ժամանակին, 

Զոր այլազգիքն նեղէին, 

Զքրիստոնեայք նախատէին, 

Զեկեղեցիսն քակէին, 

Եւ ըզհիմունսն շարժէին, 

Քահանայք նստեալ լային, 

Եւ ժողովուրդք գումարէին 

Եւ այսպես է՞ր հանդիպէին 

Վասն մեղացն որ գործէին, 

Որ բազմացեալ էր առ նոսին, 

Որպէս զջուրս հեղեղատին։ 

Որպէս եւ ես կամ ի նմին, 

Զգայարանաւքս տասնեսին. 

Բազում չարիք, որ գործեցին, 

Զայրի հոգիս կողոպտեցին, 

Վէրս ի վերայ սորա եդին, 

Եւ կիսամահ թողեալ գնացին, 

Միթէ գթայ Տէրն ամենին, 

Նորոգեսցէ զրկեալ այրին՝  

Միայնակեցն ծերունին։ 

Յետոյ եկեալ նայ ի մտին 

Եւ զղջացեալ ըստ անառակին, 

Զոր եւ գործեաց կրտսէր որդին, 

Զոր հեռացեալ եղեւ նմին 

Ի տարաշխարհ, որպէս պատմին, 

Զինչս վատնեաց զհայրենին, 

Եւ սովամահ լինէր հացին, 

Եւ ոչ ոք էր, որ տայր նմին, 

Եւ նայ ցանկայր ի յեղջիւրին, 

Զոր անբան խոզքն ուտէին։ 

Յետոյ դարձեալ առ հայրենին, 

Անկեալ ի գիրկս իւր ստեղծաւղին, 

Թէ հա՛յր, մեղա քեզ ի յերկին. 

Եւ գթացեալ հայրն առ նմին, 

Ի ձեռս նորա ետ զմատանին, 

Զեզն եզէն զպարարակին, 
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Եգիտ զմեռեալն զիւր որդին։ 

Նոյնպէս գտաւ ծերունին, 

Անուանակից Սիմէոնին, 

Յաշխատանաց իւրոց չնչին, 

Ի յարծաթոյ ժանկահարին, 

Ստացաւ զգանձս աստուածային 

Ի յիշատակ հոգւոյ նմին։ 

Զսա ետ ի ձեռս քահանային, 

Որ յանուանէ Դաւիթ կոչին, 

Եւ հայրազատ որդեաց նորին՝  

Սարգիս անուն քահանային, 

Եւ Յոհաննէս սարկաւագին, 

Եւ յետ նորա՝ Մարտիւրոսին, 

Զոր արժանի լինել նոցին, 

Զսա ընթեռնուլ յեկեղեցին, 

Յայնժամ յիշեն զգծող սորին, 

Զտառապեալ անձն ի բարին՝ 

զՅովաննէս անարժանին, 

Զմեղաւք ծածկեալն ի մէջ տղմին։ 

բ 

139բ Քրիստոս, որդի Աստուծոյ եւ Աստուած ճշմարիտ 

Ողորմեա՛ ստացողի 

Աստուածախաւս աւետարանչի, 

Որ էր աշակեր[տ]Պետրէ վիմի 

Որ եւ Մարկոս անուն կոչի 

Ի բառէ եբրայեցի 

Ոմն անուն այլ ծերունի, 

Եղեւ փափագ այնմ բանի, 

Թէ. Երանի որ ունիցի 

Իւրն զաւակ ի Սիովնի 

Զսա ետ գրել յիշատակի, 

Զոր ընթեռնուն յեկեղեցի, 

Քահանայք կարգ ըստ կարգի 

Եւ զնա յիշեն յայն ժամի, 

Որ Տէրն յաթոռն ողորմութեան բազմի1: 

                                                
1 Չափածո այս հիշատակարանը գրված է Մարկոսի Ավետարանի վերջում և առա-

ջին հրատարակության մեջ բացակայում է (Լ. Խ., № 315, էջ 255-256), (Ա. Ղ.): 
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590 

ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ. ՄԱՏԵԱՆ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԵԱՆ  

ԵՒ ԱՅԼ ԲԱՆՔ (319) 

Երեւան 25571 

Գրիչ՝ Ղազար 

131ա Փառք եւ պատիւ եւ երկրպագութիւն եւ գոհաբանական աւրհնու-

թիւն համապատիւ եւ միասնական Սրբոյ Երրորդութեանն՝  Հաւր եւ Որդւոյ 

եւ Հոգւոյն Սրբոյ: Որ եւ միով բնութեամբ||(131բ) հաւասարեալ միմեանց 

ըստ համակամութեան զաւրութեանն յորում խտրոց բաժանման երբէք ոչ է 

տեսանելըս տէրութեան բնութեան նոցա, իսկ ըստ անձնաւորութեանն դի-

մաց տարորո–շեալք, որոց եւ շաղկապ միութեան ի նոսին ոչ է տեսանել, զի 

ի մինն ասել՝ զերիսն դաւանեմք եւ զերիսն խոստովանելով զմիութիւն բնու-

թեանն ճանաչեմք յամենայն արարածոց իւրոց յիմանալեաց անմահից, 

հրեշտակականն դասուց, որք յարազուարճ բերկրանաւք զերգս աւրհնու-

թեան իմանալի ձայնիւ վեր առաքեն նմա ըստ մարգարէից ոմանց պիտա-

ռութեանց ըստ որում՝  եթէ աւրհնեցէք զՏէր ամենայն հրեշտակք Նորա, եւ 

կամ թէ՝ աւրհնեալ են փառք Տեառն ի տեղոջէ իւրմէ, նա եւս եւ յաւէտ ի 

մարդկան բանականաց, որք առ ի նմանէ պահանջիմք զնոյն հատուցանել 

Նմա հոգւով եւ մտաւ||(132ա)ք հանդերձ եւ զտրիտուր փոխարինին յանկէտ 

յաւիտենին ընդունել զվայելս անճառ պարգեւացն եւ յամենայն երեւոյթից 

եւ յաներեւոյթից ի շնչականաց եւ յանշնչից, ի կենդանեաց եւ յոչ կենդա-

նեաց յերիս յաւիտեանս եւ անդր քան զպայման իմանալեացն, յաւիտենից 

յաւիտեանս. ամէն:  

Յամի ՉՁԲ (1333) թվականի ի խնդիր ելեալ աստուածունակ տառիս յոյժ 

փափագմամբ եւ համառաւտ ետ գրել զայս նուէր բարեաց ոմն հոգիացեալ 

եւ աստուածամերձ հոգի՝ սրբասէր եւ հաւատարիմ եղբայր Սէթ անուն յոր-

ջորջեալ, եւ մեծաւ փափագմամբ ստացեալ զսայ ի վայելումն անձին իւրոյ 

եւ ի մխիթարութիւն հոգւոյ, եւ յետ ելից յաստեացս յիշատակ անջնջելի 

իւրն, եւ ծնողացն իւրոց, եւ ամենայն ազգայնոցն. Զաւակ ի Սիոն եւ ընդա-

նեակ յԵրուսաղէմ։ || 

132բ Ես՝  անպիտանս ի մանկունս եկեղեցւոյ Ղազար մակադրեալ անուն, 

տեսեալ զփափագ եւ սէր սորա, յանձն առեալ ըստ իմում կարի եւ համա-

ռաւտ կատարեցի զբանս աստուածարեալ եւ հոգիընկալ սրբոյն Գրիգոր 

վարժապետի Նարեկա վանից վանականի, այսինքն՝ զքաւութիւն յանցանաց 

                                                
1 Ձեռագիրը Ժողովածու է, բաղկացած է երեք տարբեր ձեռագրերից, առաջին 

երկուսը՝ ԺԴ դարի (երկրորդը՝ 5 թերթ է (175-179), (Ա. Ղ.): 
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եւ զլուծումն մեղացն կապանաց եւ զժառանկութեանն պայման որդէգրու-

թեան անուամբ պիտանացեալ եւ մաղթանս բազմապիսիս ըստ իւրաքանչիւ-

րոց յանցաւորաց, զի զթողութիւն պարտեաց սովաւ է գտանել եւ զմուտ ազ-

նուական յուսոյն, որով մերձենամք առ Աստուած, ընդ որում եւ մշտնջենա-

ւորութիւն անմահականն կենաց ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր, որ է աւրհ-

նեալ ընդ Հաւր Հոգւովդ Սրբով յաւիտեանս. ամէն։ || 

133ա Արդ, հայցեմք ի ճաղակողացդ յայսմ յոգնահանճար սեղանոյ աս-

տուածային հոգւովն ընկալեալք եւ զմայլեալք ուրախական բաժակաւս, աս-

տուածաին սիրովն համեմեալ յաւէտ զՔրիստոս Աստուած ողորմին անյա-

պաղ հատուսջիք՝ Սէթին, ստացաւղի սուրբ գրոցս եւ իւր ծնողացն եւ ամե-

նայն նախնեացն՝ կենդանեաց եւ ննջեցելոցն ի Քրիստոս կատարելոց. ամէն։ 

Ընդ սոցին եւ զիս՝ զամենամեղ գրողս եւ զիմ ծնողսն եւ զեղբարսն եւ զամե-

նայն ազգականսն՝ զկենդանիս եւ զհանգուցեալսն ի Քրիստոս, եւ դուք յի-

շեալ լիջիք ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն։ 

Սղալանաց գրիս աղաչեմ մեղադիր չլինել, զի տեղիքս, որ կու գր[է]ի 

առանձին չէր, այլեւ կար մեր այս էր1։ 

591 

ՃԱՇՈՑ 

Երեւան 9484 
(տե՛ս նաեւ 1313 թ., 1331 թ., 1371 թ., 1390 թ.) 

Յիշատակարան յետագայի 

Գրիչ՝ Կարապետ երէց 

ա 

305ա Զմեղուցեալ եւ զանարժան ծառայս Աստուծոյ՝ Ասլերտիկինս, որ 

ստացա զգրիքս զայս ի հալալ արդեանց իմոց յիշատակ ինձ եւ տղային 

իմոյ՝ Արմանխաթունին եւ ննջեցելոց իմոց՝ պարոն Վարդերեսին եւ տղայիոց 

իւրոց փոխելոց առ Քրիստոս՝ Յոհաննէս քահանային եւ Աստուածատուր 

սարկաւագին, եւ այլ ամենոցն ննջեցելոցն փոխեցելոցն առ Տէրն ամենայնի։ 

Եւ ես՝ Կարապետ երէցս, որ զգիրքս գրեցի, ետու զսա ի տաճար Սրբոյն 

                                                
1 Լ. Խաչիկայնը 132ա, 139ա, 149ա, 149բ, 156ա, 156բ եւ 157ա էջերի ներքին լու-

սանցքներում, կարմիր թանաքով գրված այժմ խունացած և չափազանց դժվար-
ընթեռնելի դարձած մի հիշատակություն համարել է ԺԴ կամ ԺԵ դարի ստացող-
ներից մեկինը և մեծ դժվարությամբ ընթերցել ու տպել ծանոթագրության մեջ 
(Լ. Խ., № 319, էջ 258, ծնթ. 1)։ Սակայն, Զաքեոսի որդիների կողմից այլ 
ստացողի հիշատակարանի եղծման մասին այս դժվարընթեռնելի հիշատակա-
րանը վերաբերում է ձեռագրի երրորդ՝ 1555 թ. գնողի և բոլոր երեք մասերը մեկ 
ձեռագրում ամփոփողի, նորոգողի՝ Ալեքսանոսի 178բ էջի հիշատակարանին։ 
Ուստի ծանոթագրությունը հանվում է (Ա. Ղ.): 
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Յակովբայ, եւ մի՛ ոք իշխեսցէ զսա հանել ի տաճարէս յայսմանէ, եւ եթէ ոք 

աւրինակեսցէ կամ կարդայցէ, յիշեսցէ յաղաւթս իւր զառաջասացեալսն՝ 

զԱսլերտիկինն, եւ զԱրմանխաթունն եւ զիւրեանց ննջեցեալքն եւ զգրող սո-

րա՝ զՍտեփանոս սարկաւագ, եւ որ առատն է ի տուրս բարեաց մեզ եւ ձեզ 

ողորմեսցի։ 

Թվ[ին] ՉՁԲ (1333) գրեցաւ հոկտեմբերի Ա (1)։ 

592 

ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ 

Երեւան 1324 
(1281 թ.) 

(տե՛ս նաեւ 1338 թ.) 

Յիշատակարան յետագայի 
Վայր՝ [Հաղբատ] 

378ա Տէր Աստուած Յիսուս Քրիստոս Քո յամենայն սրբոց բարեխաւսու-

թեամբ ողոր[մեա՛] Բարսեղ վարդապետին եւ եղբաւր նորայ՝ Գռզըկան, եւ 

Սահա[կի] եւ Մարկոսի եւ Աբրահամայ եւ Սարգսի, եւ Դաւթի: Թվին ՉՁԲ 

(1333) գրեցաւ անուանք սոցայ ի դպրութիւն [կենաց]1։ 

593 

ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ ՄԵԿՆՈՒԹԵԱՆՑ (322) 

Երեւան 1270 

Գրիչ՝ Մարգարէ 
ա 

45ա Ո՜վ սուրբ եւ պատուական րաբունի տէր Ահարոն2, ընկալ զսակաւ 

գիրս եւ զիս յիշ[եա՛]։ 

բ 

104ա Զմեղապարտ գր[իչ] զՄարգարէ աղաչեմ յիշել ի Տէր Յիսուս 

Քրիստոս։ 

                                                
1 Գրված է ներքևի լուսանցքում, հետագայում։ Նույն գրով մի շարք լուսանցքնե-

րում դարձյալ գրություններ կան, այսպես. «յունուարի ամսյոյս թվին ՉՁԷ. 
(1338), Նաւասարդի Ը. (8) յա[ւ] եւ գոհութիւն Քեզ Տէր Աստուած» (358ա)։ Ձե-
ռագիրը գրված է Հաղբատում 1281 թ։ Բարսեղ վարդապետի հիշած հոգևոր այրե-
րը Հաղբատի միաբանության անդամներն են (Ա. Մ.)։  

2 Առաջին հրատարակության մեջ սույն Ահարոն րաբունին նույնացվել է ստացող 
«Ահարոն կրօնաւորի» հետ և այս անթվական հիշատակարանը տեղադրվել է № 
321-ին առընթեր, 1333-ի թվաշարքում (Լ. Խ., № 322, էջ 260, ծնթ. 1, տե՛ս № 
582), (Ա. Ղ.):  
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ՉՁԳ 1334 

594 

ԻՄԱՍՏԱՍԻՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ (323) 

Երեւան, պատառիկ 8301 

Գրիչ՝ Յունան 
Վայր՝ Գայլիձոր 

Ի բնա[ւ]իցն բարւոյ բնաւորեալ է սեռիցս բանականաց բաղձանք իմն 

հոգեւոր ընդ բուսոյ բարուցն տրամադրութեան քննական մտաց հանճարոյ 

զարդարելոյ վասն տրամախոհութիւնս, որպէս եւ զառաջինսն է մեզ նկա-

տել զպարս իմաստասիրացն, որք յԱստուծոյ առեալ վկային, զի ի խոր ան-

գիտութեան խաւարի զարմանալիս եւ հիացական գտեալ ճանապարհ եւ ելք 

իմաստից, որոց վայելեալ ի գիւտս արժանեացն եւ ապագայից թողեալ ան-

նիազ լուսաւորութիւն։  

Ընդ որս եւ ես՝  յետինս ի յաշակերտս բնասիրաց եւ կր[տ]սերս ի յընկե-

րակցաց Յունան գծող ապիկար, եկեալ առ ոտս մեծիս ի վարժապետաց եւ 

առաջինս յիմաստասիրաց Եսայիաս կոչեցեալ, որ յայսմ ժամանակի փայլէ 

իբրեւ զարեգակն, լուսաւորելով բանիւ իմաստից զազգս Հայկազեան, նաեւ 

զբոլոր տիեզերս շրջ[ա]կայական։ Եւ եղէ ցանկացող այսմ սոփերի, եւ աշ-

խատութեամբ երկոց մակագրեցի զգիրս յառաջասացեալ իմաստասիրացն, 

ի վայելս անձին իմոյ տկարի, եւ յիշատակ հոգւոյ իմոյ հիքականի, եւ ծնո-

ղաց իմոց, եւ վարդապետաց եւ համօր[էն] երախտաւորաց։ 

Բայց գրեցաւ ի թուի Հայոց ի յեւթ[ն]հարիւրորդի ութսուներորդի երրոր-

դի (1334), ի Ձորս Վայոց, ի յանապատիս մեծափառ Գայլիձոր կոչեցեալ, 

ընդ հովանեաւ Սրբոյն Ստեփանոսի Նախավկայի եւ աւգնականութեամբ 

մեծ վարժապետիս վերոյասացեալ Եսայեա, ի յիշխանութեան եւ տէրու-

թեան համօրէն գաւառացս մեծ իշխանիս [Բ]ու[ր]թելի, եւ որդոց նորին՝ 

Պէշգենի եւ Իւանէի, իսկ ի տեղւոյս տէրութեան՝  թոռանց [մ]եծին Պռոշայ՝  

Ամիր Հասանայ եւ Ջումայի։ 

Արդ, յաղերս անկեալ աղաչեմ զամենեսեան, որք աւգտիք ինչ ի սմանէ, 

ընթեռնլով կամ աւրինակելով, յիշեսջիք առ Քրիստոս զիս՝  զանարժան 

                                                
1 Պահպանվել է միայն ձեռագրի հիշատակարանը։ Առաջին հրատարակության 

ժամանակ այն եղել է պատառիկների ֆոնդից հանված հիշատակարանների ժո-
ղովածուի մեջ (№ 9222, Լ. Խ., № 323, էջ 261 ծնթ. 1), (Ա. Ղ.)։  
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գծողս եւ զամենայն երախտաւորքս, որք յիշեցան ի սմա, զի եւ ձեզ հասցէ 

մասն բարի ի բոլորեցունցն Աստուծոյ, որում փառք յաւիտեանս. ամէն։ 

595 

ՄԱՆՐՈՒՍՄՈՒՆՔ (325) 

Ղ. Ալիշան, Սիսական, էջ 20, ծնթ.1 

Գրիչ՝ Աւագ՞ 

Վայր՝ [Սիւնիք] 

Գրելոյ ի թուին [Հայոց] ՉՁԳ(1334)... Մեծ եւ ամեներջանիկ մետրոպօ-

լիտն եւ արհիական գլուխն այսմ [Սիւնեաց] նահանգիս տէր Սարգիս 

խնդրող լեալ... ի վայելումն անձին իւրոյ սրբազանի եւ եղբօրորդւոյ իւրո՝ 

Յովաննիսի կուսակրօն քահանայի, որ բազում ժամանակս դեգերի յուսումն 

աստուածաշունչ Հին եւ Նոր կտակարանաց եւ արտաքնոցն եւս։ ...  

Այլեւ աղաչեմ... յիշել յամենայն սրտէ զարհիական գլուխն զտէր Ներսէս, 

եւ զազգայինս նորա զամենայն զհայրն՝  Գրիգոր եւ զեղբայրն նորա՝  Սար-

գիս սարկաւագն ի Քրիստոս։  

Եւ դարձեալ կրկին աղաչեմ յիշեցէ՛ք եւ Աստուած ողորմի ասացէք Ներ-

սէս րաբունապետին։ 

596 

ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ՉՈՐԵՔՏԱՍԱՆ ԹՂԹՈՑ ՊԱՒՂՈՍԻ  

ԱՌԱՔԵԼՈՅՆ ԵՓՐԵՄԻ ԵՒ  

ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ՈՍԿԵԲԵՐԱՆԻ (326) 

Երեւան 1379 

Գրիչ՝ Մանուէլ 

Վայր՝ Եզնկայի գաւառ 

ա 

354բ Զստացաւղ գրոցս զերջանիկ եւ զանհուն րաբունապետն՝ զԿիրա-

կոս եւ զեղբաւրորդի իւր՝ զՅովաննէս վարդապետ եւ զծնաւղսն նոցա յիշե-

ցէք ի Քրիստոս. ամէն: Ո՜հ, աղաչեմ յիշել զմեղաւք մեռեալ հոգի գծողակ 

ընդ զՄանուէլ հանդերձ ամենայն զարմիւք ի Տէր Աստուած: 

                                                
1 Առաջին հրատարակության մեջ ձեռագիրը թեական համարվել է Վենետիկում 

պահվող (Լ. Խ., № 325, էջ 262)։ Սակայն, այդ ձեռագիրը Վենետիկի Մխիթար-
յան ձեռագրերի Մայր Ցուցակներում մեզ չհաջողվեց գտնել (Ա. Ղ.)։  
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բ 

Ստացող՝ Կիրակոս Ագրակնցի 

354բ Փառք Սուրբ Երրորդութեանն եւ միոյ աստուածութեանն՝  Հաւր եւ 

Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս, յաւիտենից. ամէն, 

ամէն, ամէն: 

Ազքանազեանըս գըրոհի 

Թուաբերութեանս համարի 

Եւթնհարիւր ընդ ութսուն եւ երրորդի (1334) 

Զրաւ եղեւ այսմ տառի. 
Ի գաւառիս Եզնկայի, 

Ի խանութեան Բաւսաիտի, 

Հայոց Լեւոն թագաւորի։ 

Կիրակոս, մեղաւք մեռեալս ոգի, 

Որ սպասաւոր գոլով բանի, 

Ստացաւղ եղէ այս մատենի, 

Ի յարգասեաց այլոց ձրի, 

Յերեսս || (355ա)անկեալ միշտ ամենի 

Մաղթեմ զեկեալսդ մեր զկնի, 

Յիշել ի Տէր յայսմ վայրի 

Զերախտաւոր այս մատենի։ 

Եւ դուք լիջիք ի նոյն բարի, 

Յանեղ աւուրն աներեկի. 

Եւ Տէր աւրհնեալ յամենայնի. 

Ամէն, ամէն եւ եղիցի։ 

գ 

45բ Ո՜հ հարք եւ եղբարք, վարժապետք եւ վարժողք, վարդապետք եւ 

աշակերտք, ուսուցիչք եւ ուսեալք, դասատուք եւ դասառուք, քնաւղք եւ 

քննիչք, խոհեմատուք եւ խոհեմառուք, հռետատրք եւ հռետօղք, յորժամ 

հանդիպիք, բանի սպասաւորք, փողոյս տարսոնականի, անաւթոյս ընդրելի 

տիեզերալուր վարդապետի՝ երիսս երանեալ Պաւղոսի, որ գրեաց զԹուղթս 

առ Գաղատացի, շնորհաւք անուամբ Յիսուսի, յիշատակեցէք զՄեծպարոն ի 

բարի, որ ետ գրել զսա յաւժարական կամաւք ի լի, սիրահարուստ վարդա-

պետի Ագրակնցոյ Կիրակոսի, վարդապետաց վարդապետի, իւր եւ ծնաւղաց 

անջննջելի, մինչ ի գալուստն Քրիստոսի. ամէն, ամէն, եւ եղիցի։ 

Ողբերգականնուք պաղատանաց ի խոր սրտէ եւ աղաչանք.1 

                                                
1 Վերնագիրը գրված է կարմիր թանաքով (Լ. Խ., № 326, էջ 263, ծնթ. 1)։  
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Զմեղաւք դատապարտեալս եւ զանարհեստ գծող տառիս աղաչեմ, պա-

ղատիմ, խնդրեմ, աղերսեմ, հառաչեմ, գոչեմ, ձայնեմ, մաղթեմ մեղաց թողու-

թիւն խնդրեցէք ի Հաւրէ մերմէ եւ ի Տեառնէ Յիսուսէ Քրիստոսէ. ամէն։ Եւ 

զերկուսին աշակերտքս իմ այլ յիշեցէ՛ք ի Տէր՝ զՅովհաննէս եւ զԳրիգորէս՝ 

ինեւ հանդերձ։ 

դ 

271բ Զստացաւղ գրոցս զկայծակնամաքուր վարդապետաց վարդա-

պետն՝ զԿիրակոս եւ զեղբաւրորդին իւր՝ զՅովաննէս վարդապետ, յիշեա, ո՜ 

ընթերցող ի Տէր. ամէն: Նաեւ զիս, զմեղաւք մեռեալ ոգիս՝ զՄանուէլս եւ 

զծնաւղսն իմ: 

ե 

Գրիչ՝ Թորոս 

91բ Զմեղաւք դատապարտեալ եւ զանարժան Թորոս յիշել ի Տէր երկնա-

հանդէս աղաւթիւք ձերովք, եւ ընդ նմին զարժանս յիշելոյ՝ զՆորպազազն 

հանգուցեալ ի Տէր, զբարէսեր որդեակս նորա՝ զՄեծպարոն, որ ետ գրել 

զսա յիշատակ ի փառս Անեղին յաւիտեանս. ամէն, ամէն։ 

զ 

182բ Զմեղաւք բարգաւաճեալս ի յառաքինութենէ նուաստացեալս՝ զԹո-

րոս զանհմուտս արհեստիս, աղաչեմ յիշել ի Տէր եւ ընդ սմին՝  զՄեծպարոն 

ծնաւղաւք յիշել ի Տէր, որ զմերոյ փոքր մի աշխատանացս զվարձս շնոր-

հեաց, եւ Տէր պահեսցէ պարագայ ամաւք մինչ ի խորս ծերութիւն։ Եւ Տէր 

տացէ զզօրութիւն րաբունապետիս մերոյ՝ Կիւրակոսի, որ ի օթանասնեկին ի 

աւթն շրջապատեսցէ զգիրքս դասատվութեամբ առ բանի աշակերտեալ 

սպասաւորսն իւր։ 

Զհողս յիշեցէք, 

Մոխրիս ողորմեցէք, 

Զհոգիս առ Տէր ձայնեցէք, 

Թէ յանուանէ խնդրիցէք, 

Թորոս ծանիցէք։ 

է 

160բ Աղաչեմ չմեղադրել վասն այն, զի ոչ կարացի զձեւ եւ զշքեղութիւն 

կերպարանաց ձերոյ ձեւացուցանել, այլ միայն զաւրինակն նկարեցի, 

որչափ եւ կարողութիւնս իմ ձեռնատու եղեւ: 
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ը 

1բ Յիշեա՛ Քրիստոս Աստուած զմեղուցեալ ծառայքս՝ զԿիրակոս վար-

դապետ եւ զՅովաննէս վարդապետ եւ զՆերսէս հոգեւոր որդեակն մեր ի 

Քում գալստեանդ. եւ Քեզ փառք1: 

597 

ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ (331) 

Երեւան 3276 

(ԺԷ դ.) 

(տե՛ս նաեւ 1319 թ., 1337 թ., 1355 թ., 1384 թ.) 

Յիշատակարան գաղափարի 

Գրիչ՝ Մխիթար վարդապետ, Գրիգոր աբեղայ 

Վայր՝ Մեծոփոյ վանք 

44ա Առաջին այս գրեցաւ սովփեր հոգեւորական տառից իմով ձեռամբ՝  

Մխիթար պիտականուն վարդապետի, որ եւ հաւաքեցի զսայ յաստուածա-

շունչ մատենից աշխատասիրութեամբ երկոց, ի փառս Սրբոյ Երրորդու-

թեանն. յաւիտեանս. ամէն: 

 Ի թվի ՉՀ երորդի (1321) Հայկազեանս տոմարի, գործակցութեամբ 

ընտրեալ եւ սրբազան Յոհաննու րաբունւոյ եւ մերում հարազատ հոգեւոր 

եղբօր, այլեւ օգնականութեամբ աղօթից Բարսեղ աբեղայի՝ ծառայի Տեառն 

Յիսուսի Քրիստոսի՝ Որդւոյն Աստուծոյ: Իսկ յետոյ մակադրեալ եղեւ2 իմով 

ձեռամբ ի դէմս քարտիսի Գրիգորի աբեղայի եւ սուտանուն կրօնաւորի, ի 

թվի Հայոց ՉՁԳ երորդի (1334), ի լուսազարդ անապատիս Մեծոփոյ վանք 

առձայնելոյ ընդ հովանեաւ Սուրբ Մօրս Լուսոյ Աստուածածնի ի յիշատակ 

բարի հոգեւորական օգտից Վեգենայ կուսակրօն միայնակեցին: 

                                                
1 Առաջին հրատարակության մեջ բացակայում են «ա», «զ» , «է», «ը» հիշատա-

կարանները (Լ. Խ., անդ, էջ 262-264), (Ա. Ղ.)։  
2 Խոսքը Մխիթար Սասնեցու աշխատությունների ընդօրինակության մասին է 

(տե՛ս № 209 Երևան 952 հիշատակարանը), (Լ. Խ., № 331, էջ 267, ծնթ. 1)։  
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ՄԽԻԹԱՐ ՍԱՍՆԵՑԻ. ԲԱՆՔ ԱՍՏՈՒԱԾԱԲԱՆԱԿԱՆՔ1 

Երուսաղէմ 414, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Բ, էջ 362 

(տե՛ս նաեւ 1388 թ.) 

Գրիչ՝ Գրիգոր աբեղա 
Վայր՝ Մեծոփա վանք 

243բ Այս երկրորդ է մակագրությամբ զկնի առաջոյ մատենին, որ ասա-

ցեալ եղեւ ի նորին Մխիթարայ աստուածաշնորհ վարդապետէ: 

Գրեցաւ մատեանս այս հոգեւորական տառից ի փառս Սրբոյ Երրորդու-

թեանն՝  Հաւր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ, ի թուի Հայկազեան տոհմիս տո-

մարի ՉՁԳ (1334) երրորդի ի լուսազարդ անապատիս ընդ հովանեաւ Սուրբ 

Մաւրս Լուսոյ Աստուածածնի ի Մեծոփայ վանս առձայնելոյ, ձեռամբ երկոց 

Գրիգորոյ աբեղայի եւ յետին կրաւնաւորի, աւժանդակութեամբ ձեռին՝ 

Մկրտիչ աբեղայի մերում հոգեւոր վերակացուի, ի ստացումն աւգտութեան 

Մխիթար աբեղաի եւ սպասաւորի եկեղեցւոյ սրբոյ: 

Արդ, հանդիպելոցդ այսմ հոգեւորական մատենիս, որք աւգտիք ինչ ի 

սմանէ առ որս աղաչանս աղերսից մատուցանեմ յիշատակել զվերագրեալս 

ի սմայ բարի կամաւք եւ անյաչաղ խնդրուածովք առ Տէր Յիսուս, զի տացէ 

նոցին շնորհաւք ողորմութեան Իւրոյ զուրախութիւն անմահական կենացն 

ընդ սրբոցն դասուց ի փառս եւ ի գովեստ ինքեան եւ Հաւր եւ Հոգւոյն Սրբոյ 

յաւիտեանս. ամէն: 

Գրեցաւ սայ ի ժամանակս նորին՝  Մխ[իթար] վ[ար]դ[ապետ]ի, որ ին-

քեան ձեռամբ ուղղեալ եւ յարդարեալ ճշմարիտ մակագրութեամբ, զոր մե-

րոյին աչաւք տեսեալ զնայ եւ ի խնամս գթոց նորին վայելեալք եւ իմանալի 

մտաւք յաստուածատուր իմաստից նորին ճաշակեալք, վասն որոյ Քրիստոս 

Աստուած զնայ անճառ պարգեւաւքն լցուսցէ ի փառս եւ ի գովեստս 

անուան Իւրոյ Սրբոյ եւ ծնողաց նորին բարի հանգուցելոցն առ Քրիստոսի, 

տացէ նոցին Տէր Աստուած զուրախութիւն անմահական կենացն ընդ 

սրբոցն դասուց փառաւորելով զՔրիստոս ընդ Հաւր եւ Սուրբ Հոգւոյն յաւի-

տեանս. ամէն: 

                                                
1 Աշխատանքը ընդօրինակվել է Մկրտիչ Մեծոփեցու 1330 թ. օրինակից (Երևան 

952, № 522) և նրա օժանդակությամբ: Ձեռագրի 241բ թերթի 1321 թ. հեղի-
նակային հիշատակարանը շարունակվում է. «Մկրտիչ աբեղայ եւ զաշակերտ 
բանի ճշմարտութեան յիշեսջիք բարի կամաւք առ Տէր Յիսուս: Այլեւ զյիշատա-
կարան այսմ մատենի գրեսջիք առընթեր սմին անվեհեր կամաւք» (Ցուցակ, էջ 
326), (Ա. Ղ.):  



ՉՁԳ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐ   1334 

185 

599 

ՃԱՇՈՑ 

Նիւ Եօրք M. 803, Ա. Սանջեան, Ցուցակ, 134, էջ 617-623 

Գրիչ՝ Վարդան Լորեցի 

Վայր՝ Խաղտեաց ձոր, Վահնաշէն աւան 

ա 

475բ-477ա Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն եւ միաստուածութեանն 

յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: 

Արդ, յանգելումն ժամանակիս որ աւարտեցաւ աստուածատուփ տու-

մարս ի Մեծ թվոյ Կենարարին ի ՌԳՃԼԶ (1336) եւ մերոյ Աբեթական համա-

րոյ ՉՁԳ (1334), ի Մեհեկի ԻԳ (23), ի յուլիս ԺԷ (17), ի Թամուզի ութն, ի 

Ձորս Խաղտեաց, ի մեծաշուք աւանն Վահնաշէն, ընդ հովանեաւ Սուրբ տա-

ճարացն Տիրամաւր Կուսի, բազմահռչակ եւ ամենայաղթ սրբարանի, որ է 

գլուխ ամենայն սրբոց եւ մայր կենսածին եւ սուրբ լուսաւորչացն եւ սուրբ 

տաճարացն: Ձեռամբ փցուն եւ անարհեստ գրչի Վարդանայ Լորեցոյ, զոր 

որդւովք յանձն առաք եւ ոչ ժամանեցաք ի զրաւ սորա խնդութեամբ, զի 

բարշ պատանեակն իմ Ելիմէլէք վաղ ուրեմն ժամանեաց առ Արարիչն իւր եւ 

մեզ սուգ ու թախիծ յոլով թողեալ: 

Արդ, այսպէս եղեալ գործառութիւն սուրբ եւ աստուածահաւաք քաղա-

քիս ըստ բիւրոց յանցանաց իմոց եւ ծովացեալ մեղաց աւերեցաւ բնիկկեցոց 

մերոց եւ եկեալ մեր նժդեհութեամբ պանդխտիլ յաստուածաշէն աւանն այր 

մի բարեշուք հասակաւ, առոյգ տիով, մեծազարդ, երկեղիւ փարթամ, հաւա-

տով հարուստ, յուսով մեծատուն եւ լուսազարդեալ ըստ ներքին մարդոյն, ի 

զարմոց գովելոց յազգէ ականաւոր, որոյ անուն պարոն Շնոֆոր ճանաչիւր, 

զոր մակաձայնեալ Շաւնշաւն կոչիւր ըստ կացման նորա ի Տունս Յունաց: 

Սա պարապեալ գործոյ վերնոյն հրամանի մշտընջենական յարամնացու-

թեան եւ զանծեալ զգոյս իւր յըշտեմարան անմահ արքային: Սորա տեսեալ 

զանուշահոտ բուրաստան անտառախիտ ծաղկաւէտ զարդարեալ եւ դրախտ 

անմահական պտղով առլցեալ եւ ենգադի լցուցիչ զքառունակ գետն, որ փո-

խանակ ծառոյ մրգաբերի պատմաւղ զծառն կենսունակ զԿոյսն Տիրածին եւ 

փոխանակ խաղո[ղո]յ զհնձանն յորում ճմլի անմահարար ողկոյզն, որ ոչ 

ծախեալ սպառի այլ շաւշափողաց նորին ընձեռէ կենդանածնիլ եւ փոխա-

նակ բազմերանգ ծաղկաց զյոգնաչարչար նահատակքն, որք ոչ զերկրաբ-

նակս այլեւ զիմանալեացն զհրանիւթիցն զպարսն զարմացուցին:  

Այսմ մեծի փարթամութեան ըղձացեալ բարգաւաճեալն ի նմանիս իւր եւ 
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որդի եւ ժառանգ եւ պայազատ զսա համարեալ ըստ անսուտ հրամանին, որ 

զերանին հրամայէ անվախճան պահողաց զսոյն եւ ոչ այսու շատացեալ այլ 

յայսմ ամի ի սուղ ժամու արարեալ ընծայ Տեառն ընդունողի զսա ի տուն 

իւր տիրական: Եւ զկնի զանձուկ քարանձաւն զոր յաւէտ վաստ[ա]կեալ ան-

ձամբ եւ արդեամբ յանդաստան գեղջս եւ յոյժ դիւրաց արարեալ յաւէտ ամ-

րութեամբ, զոր ընդունաւղն համայն բարութեանց ընկալցի զսոսա իւր 

զխունկանոջ եւ իբրեւ զընծայս նախնի սրբոցն: Եւ կրկին կենաւք հատուսցէ 

նմա աստ եւ ի հանդերձեալն եւ արասցէ զսա ապացոյց եւ յիշատակ ամե-

նայն բարեգործացն: 

Դարձեալ աղերսիւ աղաչեմ զդասս աստուածային քահայանսդ համայն 

դասուք, որք ընթեռնուք կամ աւրինակէք զսուրբ կտակս, յիշեսջիք ի մաք-

րափայլ յաղաւթս ձեր՝ զպարոն Շնոֆոր համեստ ամուսնաւ՝ Տաւնիայի եւ 

հաւատարիմ [զքոյր նորա՝] զԳինոց եւ զքւերորդի նորա՝ զԲարւոք եւ զամե-

նայն արեան մերձակայսն. եւ հայր նորա՝ զպարոն Մոմեղէնն եւ զմայր նորա 

եւ զազգատոհմն համայն:  

Նաեւ զսուրբ քահանայսն զկամեցաւղս բարեաց նմա՝ զՅովասափ ծերուն 

եւ զՍարգիս քահանա, զԱնդրանիկն եւ զՈմեկ եւ զծերունին՝ Ստեփաննոս եւ 

սպասաւոր սուրբ տաճարին եւ սուրբ մատենիս՝ զՍիմէոն կրաւնաւոր եւ 

զերկնանման մենաստանսն՝զԲերդակ եւ զԱլնոցն սուրբ բնակչաւք, որ բա-

զում հոգաբարձութեամբ աւժանդակեալ աւգնեցին մեզ: Եւ եւս զհռետոր 

յարահրուն տելէտին՝ զՆատեր կնքաւորն որ յանաւգնական ժամու աւգնեաց 

տկար տրտմութեանս մերում եւ ամենայն բնակչաց գեղջն. Աստուած արգա-

սիւք հատուսցէ աշխատողացն մերոց եւ եւս զաշխատեալսն ի նիւթ սորա, ի 

քարտէս եւ յայլ ամենայն պիտոյսն: Եւ եթէ արժան վարկջիք զփցուն 

գրիչսս, զչուառ եւ զանիասմէ(՞) թարմատար՝ Վարդան եւ զանդրանիկն իմ՝  

զՄելքի<քի>սեդեկ, որ բազում աշխատանաւք հոգաց ի բացեա բնակելով, 

մանաւանդ զփոխեալն ի մէնջ զծանաւթն եւ ձեր որ բազմադիմի առաքինա-

կան ճանապարհաւ վարէր թաքուն: 

Եւ որ զի սմա մասնաբանեալսն յիշատակէ ցաւակցաբար ասելով զՏէր 

ողորմեայն, Որդին Աստուծոյ բարեբունն Աստուած յորժամ գայցէ տալ 

վարձս աշխատողաց սակս անուան իւրոյ ըստ առատ ձրիցն իւրոց վարձս 

վաստակաւորի տացէ նմա ի հրախաղաց գալստեանն Իւրոյ եւ ի յանգ եւ յա-

ւարդ եւ ի զրաւ հասուցանողին փառք եւ գոհութիւն յամենայն բերանոյ 

յերկնաւորաց եւ յերկրաւորաց եւ ի սանդարամետականաց այժմ եւ միշտ եւ 

յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն, հազար ամէն: 
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բ 

Ծաղկող՝ Մկրտիչ 

477ա ԶՄկրտիչն ծաղկաւղն աղաչեմ յիշել ի Տէր, ամենայն սպասա-

ւորաւք: 

գ 

185ա-185բ Փառք համագոյ միասնական Սուրբ Երրորդութեանն եւ մի 

տէրութեանն յամենայն արարածոց եւ ամենայն սրբոց այժմ եւ միշտ եւ յա-

ւիտենից յաւիտեանս. ամէն: 

Յամի աւարտման սուրբ մատենիս ի հնգետասան [յ]ոբելենի եւ յերիս 

տասնեկի եւ եզակ եռակի (1334), բարեպաշտ ոմն ի նախնեաց բարեաց շա-

ռաւիղ երկիր արգաւանդ եւ Դեմետրի ուռթի ունաւղ լսելոյ ունկանն կենսե-

ղուտ հրամայաւղին թէ. Աստ սակաւ ինչ պիտոյ է եւ թէ. Աւն արիք գնաս-

ցուք: Նա աւանիկ բացեալ զշտեմարանս սրտին եւ բեղմնաւորեալ զբոյս 

բազմաւոր եւ ի տիս տհաս ծանուցեալ զոչընչութիւն խաբեբ<աբ>այ նիւթա-

կանիս պատիրագործ իրառնութիւնսն ումեճանակ հարստամիտ այրն որ 

Շաւնաւն յորջորջիւր մասամբ եւ ըստ յունական ձայնի ձիւնացուցեալ զներ-

քին մարդն, ի նսեմ մրգոյ զամ այս որ ազգս ամենայն իբր ի յաննշոյլ գիշե-

րի շաւշափեն զխաւար եւ իբր զճճիս ի տղմուտ վայրի կայտռելով անսգա-

յաբար քապկապէս: 

Սա ի նմին յանլոյս ժամու հայեցեալ ի լոյս պատուիրանի Տեառն ըստ եր-

գողի հոգւոյն եւ ստացաւ զսա զաւակ, որդի ի Վերին Սիովն որ է մայր Պետ-

րոսեանցն եւ գործովք որդւոցն նոցին. ի գանձարանն անվրէպ, զոր Տէրն 

շինեալ նկատողաց զչնաշխարհիկ պայծառութիւն սորա: Եւ սա ջանացեալ 

ըստ աջողակ արութեան իւրոյ. զի զհամգոյս իւր անդ աւանդեալ, ըստ 

իմաստուն ըմբշամարտի, զի ի ժամու տարագրութեան փութա զտուն եւ 

զկարասի յանառիկ ամրոցս ամփոփել: 

 Սաապէս քաջս եւ ամենիմաստս՝ Շնահաւոր, որ եւ թարգմանի՝ Աջողումն 

զոր յառաջ իւր աջողեալ մասն դորա, եւ զամենայն ըստ կնոջ խերեւելիցն 

Տեառն ընծայեալ: Յամենայն ժամ բոյս դալար հաճոյ է մարդկան, մանա-

ւանդ յեղանակս ձմերանոյ, զի ի դուն եւ ի սուղ տեղիս գտանի. նոյն գունակ 

գործ սորա ի յանբարի ժամուս: 

Արդ, որ ոք ականատես ի այսմ բազմախումբ քաղաքի յոգներանկ եւ 

երփն-երփն լուսաշաւիղ պողոտայի, յիշեսջիք ցաւակցաբար ի մաքրափայլ 

եւ ի հոգեկեցոյց յաղաւթս զյառաջասացեալ պարոն՝ զՇնոֆոր եւ զհամեստ 

ամուսինն՝ զՏաւնատիկին եւ զքոյր նորա՝ զԳինոց եւ հայր նորա՝ զպարոն 

Մոմեղէնն եւ զմայր նորա եւ զԲարւոք եւ զամենայն արեան մերձակաս եւ 

զքահանայսն ժառանգ, եւ զամենայն ոք որ բարեմտութեամբ կամեցաւղ 
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զբարիս հոգւոյն նոցին կենդանեաց եւ ննջեցելոց: Նա թէեւ վերջինս ի քա-

հանայ եւ զփցունս ի գրիչս եւ զեղեռնագործ անձնս զթարմատարս՝ Վար-

դան Լորեցի, որդւովք՝ Մելքիսեդեկիւ եւ Ելիմէլէքաւ, որ ի սկսմանն ժամու 

բարգաւաճեալ զուարճանայ եւ ի յաւարտմանս ժամ դառն սգով թաղծեալ 

վարանիմ: Արժան վարկջիք եւս առաւել զփոխեալն ի մէնջ, որ ամենիցս չաք 

հոգայր զաւարտումն սորա եւ յանկարծահասեալ մահու յանգիտական տիոց 

եւ կողոպտեաց զծերութեանս սփոփանս եւ զանկարութեանս գաւազան:  

Արդ, որք զի սմա յիշատակեալսն յիշեսցէ յիշեսցի յամենաբարի Տեառ-

նէն, որում վայել է փառք: 

դ 

Գրիչ՝ Նատեր 

169ա Զնուաստ գրիչս զՆատեր երից տետրից զըղձափափագ հայցաւղս 

ի սրբոց արանցդ վասն աղաչելոյ զՏէր Յիսուս թողուլ զսխալանս մեր, զի 

ողոքումն դարձուցանէ զմեղս մեծամեծս որպէս ասէ իմաստունն: 

ե 

271բ Ի թուականիս Հայոց սեռի 

Մեծին յեւթն հարիւրի, 

Եւ երրորդի ընդ ութսընի (1334), 

Լսաւ Ղունկան գործն յայտնի, 

Քանզի սերմանք այս սեբերի 

Ի պարարտում հիւղէ փթթի: 

Սովաւ զատեալ ի գործ բարի 

Եւ միշտ արթուն աննիրհելի: 

Դրուատս յիշման սորին գծողի 

Եւ իմաստուն քարտուլայի: 

Կամաւքն յաւարտ ոչ հպողի 

Էին անեղ իսկականի 

Աճմամբ հոգւոյն գովեալ որդի, 

Ւ’ իւթով գոյիւ ներտեսանի, 

Աննիւթ գործով միշտ նազելի: 

Գովեալն ի գոլ համայն շնորհի 

Եւ անգոյին պաշտաւն բարի: 

Սկըսեալն յանսկիզբն պատճառի, 

Աւարտ սորին նոյն սիրահրի. 

’Ւ իւթին տեսակ յաննիւթն հպի 
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Եւ Էին տիպն յԷէն փարի: 

Այսմ արժանի ստոյգ հաւաստի, 

Եղիմեղէքն բոյս բարի: 

Եղբայրն եղբաւրս անառակի, 

Լուսոյ պսակին սերից թագի, 

Ի յոչ ըմբոնն մերասերի, 

Մաքուր բողբոճն ի մէնջ ուղղի: 

Եւ ի չուառեացս եւ յանբարի 

Լրումն բարեաց ի նմանն յեռի: 

Եթէ մարմին ունի սգալի 

Քատակս էին է ըստ կարի 

Ի հասակէն ոչ իմանի 

Այլ խուն ժամաւ /// բազմի: 

’Ւ իւսմամբ հոգւով ի հասակի 

Րամեալ գոյիւք Սաղովմոնի: 

Հոգւով տեսաւղն Դանիէլի, 

Նորին հանգոյն չքնաղ գրգի: 

Եւ ծանաւթից սորին յետի, 

Արտաւոր անկէտ մտաւք զգալի: 

Լուսոյ աչաց ձեր երանի, 

Յայսմհետէ վերծանողի 

Արթուն մտաւք ընդ չքնաղի, 

Կենացս իմոյ որ խաւսակցի։ 

Որոյ իմաստն անկապտելի, 

Բանք պաճուճեալք բայիւք յայտնի: 

Անիմաստ քաջ սոփեստի, 

ՅԷէն գովեալ սուրբ տելետի, 

Յանհպելին մտաւք յեռի 

Ի կենսակիրն սեղանի, 

Շառաւիղաւք սիրոյն կարգի, 

Անմարթ ի մէնջ պատարագի, 

Տաւիղ հնչմանն կոկորդի, 

Աւրհնութեանցն երգ գոչէ յայտնի: 

Կենաց բարբառն որ ի լեզուի 

Անհիւթ գոյիցն սխրալի: 

Նա չնաշխարհիկ դիտաւղն էի, 
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Խորհուրդ մաքուր միշտ վերածնի: 

Զքեզ աղաչեմ թշուառս ոգի, 

Եւ դէմքս հոգւով յերկիր մածի, 

Լսաւղք ողբոցս այս զգալի, 

Իմ տկարութեանս որ ոչ ժուժի: 

Մաղթել զբնութեամբն առ մեզ բարի, 

Նախկի գծեալքս նովին լցցի, 

Ամենայնիւ մերս աղետի: 

Սիրով Փրկչին ձիր աւարտի, 

Ցանկացելոյն սրբոց գնդի, 

Էին բնութեամբ փառք անկետի1: 

600 

ՄԱՍՈՒՆՔ ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՆՉԻ 

Երեւան 10879 

Գրիչ՝ Կոստանդին սակաւագ 

Վայր՝ Աւագ անապատ 
ա 

117ա Փառք Սրբոյ Երրորդութեանն՝ Հաւր եւ Որդւոյ եւ Սուրբ Հոգւոյն յա-

մենայն արարածոց. ամէն։ 

Շնորհիւ ամենախնամ ողորմութեանն Աստուծոյ եւ գթութեամբ Միածնի 

Որդւոյ Նորին Յիսուսի Քրիստոսի, եւ ամենախնամ Սուրբ Հոգւոյն, յանկ ելեալ 

աւարտեցաւ աստուածախաւս մատեանս սուրբ մարգարէին Եսայայ ի Սուրբ 

ուխտիս որ կոչի Աւագ անապատ, ի խնդրոյ պատուելի վանական քահանա-

յին՝ Պաւղոսի։|| 

117բ Արդ, յերեսս անկեալ աղաչեմ զամենեսեան, որք հանդիպիք սմա, 

յիշեսջիք ի Քրիստոս զՊաւղոս քահանայ, որ է հոգեւոր հայր մեր եւ ուսու-

ցիչ, այլեւ ոչ ըստ իմում արժանութեան, այլ ըստ իւրում հոգոյն սնուցել 

զմեզ եւ ուսուցել։ Եւ ես ըստ իմում կարի գրեցի զսա ի վայելումն անձին իւ-

րոյ, ի Սուրբ ուխտս, որ կոչի Աւագ անապատ, ընդ հովանեաւ Սուրբ 

Աստուածածնիս եւ Սուրբ Նշանիս, ի թուականիս Հայոց ՉՁԳ (1334), ի թա-

գաւորութեանս Հայոց Լեւոնի եւ ի հայրապետութեան տեառն Յակովբայ։ 

                                                
1 Բանաստեղծությունը ունի ծայրակապ, որ հոդում է. «Ի Մելքիսեդեկէ աւագ 

Եսաւեա ե Ելիմելեքի աւրհնեալ Յակոբայ յիշատակ անխզելի մնասցէ» (Ա. Ղ.)։  
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Եւ արդ, ես՝ տարտամս ի բարեաց եւ փարթամս ի չարեաց, լի ամենայն 

մեղաւք եւ անաւրէնութեամբ, աղաչեմ եղբայրաբար սիրով յիշել զիս՝ զան-

պիտան գրիչս զԿոստանդին սուտանուն սարկաւագ, եւ ծնաւղսն իմ ի մեղաց 

թողութիւն, զի շահն իմ ա||(118ա)յտ է, նայեւ, որ զմեզ յիշէ բոլորով սրտիւ 

եւ ինքն յիշեալ լիցի ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ, որ է աւրհնեալ յաւի-

տեանս. ամէն։ 

բ 

204բ Զեղկելի եւ զմեղապարտ գրիչ աղաչեմ յիշել ի Տէր՝ զԿոստանդին 

սարկաւագ, եւ զստացաւղ գրոցս՝ զՊաւղոս քահանայ, եւ որք յիշէքդ, յիշեալ 

լիջիք ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն։ 

601 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ 
Տ. Պալեան, Ցուցակ Կեսարիոյ եւ Դանիէլի վանուց, 11, էջ 27 

Գրիչ՝ Սերովբէ 
Վայր՝ Ականց անապատ 

299ա Փառք ամենասուրբ Երրորդութեան եւ միաստուածութեանն՝  Հաւր 

եւ Որդւոյ եւ Սուրբ Հոգւոյ յաւիտեանս. ամէն։ 

Յամի եւթն հարիւրորդի ութսներորդի երրորդի (1334) թուականիս Հա-

յոց տումարի, գրեցաւ սուրբ Աւետարանս այս ձեռամբ եռաթշուառ անձին 

Սէրովբէի, ի խնդրոյ պատուելի քահանայի Վասլի ի վայելումն եւ ի սփո-

փանս անձին իւրոյ, եւ յետ ելից իւրոց յիշատակ հոգւոյ իւր եւ ծնողաց 

իւրոց։  

Գրեցաւ սա ի թագաւորութեան Հայոց Լեւոնի, եւ ի հայրապե[տութեան] 

տեառն Յակոբայ ի յԱկանց անապատին ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածած-

նին եւ Սուրբ Յակովբայ եւ այլ բազմահաւաք սրբոց։ 
Արդ, որք աւկտիք ի սմանէ մեղաց թողութիւն խնդրեցէք յԱստուծոյ գրո-

ղի սորա եւ ծնողաց իւրոց եւ ամենայն ազգատոհմից՝ կենդանեաց եւ ննջե-

ցելոց, այլեւ ստացողի սորա՝ Վասիլ քահանայի եւ ծնողաց իւրոց, եւ ամե-

նայն զարմից, եւ որ յիշէքդ զմեզ եւ մեղանց թողութիւն խնդրէք, թողցեն 

զյանցանքն ձեր. որ խնամով պահէ զգիրքս աւրհնեսցի յամենայն սրբոց։  

Նաեւ զեղկելիս զանարժան նուաստ ծառայս՝ զԴաւիթ ծաղկաւղս յիշես-

ջիք, եւ զպատուելի քահանայ՝ զՊաւղոս, եւ դուք յիշեալ լիջիք ի Քրիստոսէ, 

աւրհնեալ ընդ Հաւր եւ ընդ Որդւոյ եւ Սուրբ Հոգւոյն այժմ եւ միշտ եւ յաւի-

տեանս յաւիտենից. ամէն։ 
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ՊԱՏԱՐԱԳԱՄԱՏՈՅՑ 

Վենետիկ 2003 (678), Ցուցակ Վենետիկի, հ. Դ, էջ 1036 

Գրիչ՝ Սարգիս [Պիծակ] ՞ 

Վայր՝ Սիս մայրաքաղաք 
ա 

69բ Փառք Սուրբ Երրորդութեան՝ Հաւր եւ Որդոյն եւ Սուրբ Հոգւոյն։  

Գրեցաւ Պատարագամատոյցս ձեռամբ մեղաւոր եւ անարժան քահանայի 

Սարգսի, ի լաւ եւ յընտիր աւրինակէ, ի թուիս Հայոց ՉՁԳ (1334), ի մայրա-

քաղաքս Սիս, ի խնդրոյ պատուական եւ երջանիկ քահանային Հեթմոյ, որ 

եռափափաք եւ յաւժար սրտիւ ետ գրել ըզսայ ի վայելումն անձին եւ ի յիշա-

տակ հոգոյ իւրոյ եւ ծնաւղաց եւ զարմից։ 

Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, վասն սիրոյն Քրիստոսի, յորժամ մատուցա-

նէք զաստուածային պատարագն եւ կարդայք զՄարգարէականք եւ զԱռա-

քելականք, նոյն եւ զԱւետարանն, յիշեցէ՛ք զստացաւղ Սուրբ պատարագիս 

եւ զծն[աւղս]ն իւր, նաեւ զիս զմեղուցեալ գրաւղիկս եւ զոսկողս եւ 

զծն[աւ]ղսն իմ ազգայնաւք. եւ որ զմեզ յիշէ, Քրիստոս Աստուած, որ 

առատն է ի տուրս բարեաց, ձեզ՝ յիշողացդ եւ մեզ՝ յիշեցելոցս ողորմեսցի. 

եւ Նմա փառք յաւիտեան։ 
բ 

Ծաղկող՝ Սարգիս (գրիչը) 

31բ ԶՍարգիս անարժան քահանայ՝ զգրող եւ զոսկող սորայ յիշեցէ՛ք ի 

Տէր եւ դուք յիշիք։ 
գ 

Կազմող՝ Յովանէս ավագ սարկաւագ 

70ա Ո՜վ զմեղաւք դատայպարտեալս զկազմող սորայ՝ զՅովանէս ավագ 

սարկաւագս աղաչեմ յիշել ի Տէր եւ զծնողսն իմ եւ որ յիշէ՝ յիշեալ լիցի ի 

Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ1։ 

                                                
1 Նույն հիշատակարանները («ա», «գ») կան նաև Վիեննա ձեռ. 892, 1911 թ. Պա-

տարագամատույցում (Հ. Ոսկեան, Ցուցակ, հ. Բ, էջ 474-475): Ընդօրինակությու-
նը կատարվել է այս օրինակից: Այդ մասին վկայություն կա ձեռագրի 33բ էջում. 
«Այս Պատարագամատոյցս հայոց նախորդ մարտիրոսութեան միջոցին (1895-
96) Ֆռնուզի Սուրբ Կարապետի վանքի աւերի ու աւարի ատենեկեղեցական 
սուրբ կահուց եւ գրեանց հետ գերեվարուած է, ապա Նիկողոս եպիսկոպոս Դաւ-
թեան (հանգուցեալ) ձիով կը բերէ եւ ըստ մեր խնդրեաց Զեյթունի կաթողիկո-
սական փոխանորդ տէր Վաղարշակ վարդապետ 1911-ին Սսոյ վանքը ղրկեց, 
յորմէ օրինակեցաւ ներկայս:1911 Նոյմբ. 29, ի Սիս, Սահակ Բ. Կաթողիկոս Կիլի-
կիոյ» Անդ, էջ 475.), (Ա. Ղ.)։  
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ԱՒԵՏԱՐԱՆ (300) 

Վենետիկ 763 (164), Ցուցակ Վենետիկի, հ. Ա, էջ 698 

Գրիչ՝ Գրիգոր 
Վայր՝ Կիլիկիա 

346բ Փառք Սուրբ Երրորդութեանն յամենայն արարածոց իւրոց, յաւի-

տեանս յաւիտենից. ամէն: 

Շնորհիւ առատապարգեւին Քրիստոսի գրեցաւ իւրախաւս սուրբ գիրքս, 

որ աւետաւղ հնչմամբ քառավտակ հոսմամբ արբուցանէ զբանականս 

դրախտ, բողբոջեցուցանելով յունկնդիր լսաւղսն զանազան տունկս առա-

քինութեան: 

Գրեցաւ սա ի Կիլիկեցւոցս աշխարհ, ի թուականութեանս Հայոց ՉՁԳ 

(1334), ի հայրապետութեան տեառն Յակոբայ եւ ի թագաւորութեանս Հա-

յոց Լեւոնի, որդւոյ Աւշնի արքայի, ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնիս եւ 

Սուրբ Նշանիս, ձեռամբ ամենաթշուառի Գրիգորի, ժանտատես գրով եւ 

բազմաշփոթ մտաւք, ի խնդրոյ հոգեւոր եղբաւր մերում, պատուական եւ 

սրբասնեալ քահանային՝ Պաւղոսի, որ ստացաւ զսա ի վայելումն անձին իւ-

րոյ եւ յիշատակ բարի իւր, եւ ծնողաց իւրոց եւ եղբարց։ 

Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, որք պատահիք սուրբ տառիս, յիշեսջիք ի 

Տէր զպատուելի քահանայն՝ Պաւղոս եւ զհայրն իւր՝ զԿարապետ եւ զմայրն 

իւր եւ զեղբարսն՝ զՄարտիրոս եւ զԳէորգ, զյառաջեալսն առ Քրիստոս, եւ 

զմիւս եղբայրն՝  զԿոստանդին, եւ զքոյրն՝  Աղբրաց եւ զայր նորին՝ զԳրիգոր, 

եւ զհոգեւոր որդին իւր՝ զՅովանէս եւ զհայր նորին՝  զԱնպէտ ոսկերիչ՝ 

զհանգուցեալն ի Քրիստոս, եւ զեղբայր իւր՝ զԿոստանդին, եւ զամենայն 

ազգայինս նոցա, որոց ողորմեսցի Տէր Քրիստոս եւ շնորհեսցէ յարութիւն 

կենաց. ամէն։ 

 Յերեսս անկեալ աղաչեմ զամենեսեան, որք հանդիպիք սմա խոնարհե-

ցարուք սիրով եւ առ իմ նուաստութիւնս եւ մի՛ ըստ արժանոյն բամբասէք 

զհամարձակութիւնս իմ, այլ յիշեսջիք ի Տէր զեղկելի գրողիկս՝ զԳրիգոր, 

զհայրն իմ՝  զՎահրամ եւ զչորեսին եղբարսն՝ զՍտեփանոս քահանայ եւ 

զԱնդրէասն եւ զՍարգիսն եւ զԹորոսն եւ զամենայն ազգայինսն մեր: Եւ որ 

առատն է յամենեսին՝ Քրիստոս ձեզ յիշողացդ եւ մեզ՝ յիշելեաց եւ ամենայն 

հաւատացելոց՝ կենդանեաց եւ ննջեցելոց ողորմեսցի յԻւր միւսանգամ գալս-

տեան. եւ Նմա փառք յաւիտեանս. ամէն: 
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ՄԱՍՈՒՆՔ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԻ(327)1 

Երեւան 78 

(տե՛ս նաեւ 1345 թ.) 

Գրիչ՝ Սարգիս սարկաւագ 
Վայր՝ Թաւրէժ մայրաքաղաք 

289բ Փառք ամէնատեառն տուողի զկեանս, անհաս ստեղծչի զբնաւս, 

անպատում գոյացուցչի զբովանդակ հաստեալս, եզակի եւ եռահիւսակ, 

պարզ եւ անշարունակ, անբաժանելի եւ անորիշ, անկաք տէրութեան վայել 

է երկրպագութիւն, պատիւ եւ զաւրութիւն այժմ եւ հանապազ յաւիտեանս 

յաւիտենից. ամէն: || 

290ա Յամի եւթնհարիւրերորդի ութսներորդի երրորդի թուականու-

թեանս Հայոց (1334) գրեցաւ տառս աստուածային եւ երիցս երանեալ 

սրբոյ առաքելոյն Պաւղոսի՝ քրիստոսագոյ անաւթ, Տարսոնացի փող, ի Հո-

գւոյն Սրբոյ առլցեալ բազմամասնեայ շնորհաւք, որ չորեքտասանեքումբք 

թղթովքս [պա]րունակեալ համայն վարս բարեզարդութեան ծնելոց ամաց։ 

Աստանաւր յանգ ելեալ նորոգեցաւ գիրս այս Պաւղոսի առաքելոյ ի մայրա-

քաղաքս Թավրէժ, որ կոչի Վրէժ ընդ հայք եւ ընդ պարսիկք, ընդ հովանեաւ 

Սուրբ Աստուածածնիս Մաւրս Լուսոյ եւ Սրբոյ զինաւո||(290բ)րին Սրբոյն 

Սարգսի եւ որդւոյ նորա Մարտիւրոսի։ 

Այսմ աստուածազարդ սուրբ առաքելոյս ցանկացող եղեալ հաւատարիմ 

եւ բարեպաշտ քրիստոնեայն Յոհաննէս2, եւ ստացաւ զսա ի հալալ եւ յար-

դար վաստակոց իւրոց, զսա ունելով ապաւէն իւր եւ ծնողաց իւրոց։ 

Ի վերջնում գիշերին, ի ծագել մեծի եւ աներեկ առաւաւտին, ընդ ամե-

նայն արդարացեալսն հասանել լուսոյ փառաց Որդւոյն Աստուծոյ, այցելու-

թիւն գտանել առաջի ահաւոր բեմին եւ անաչառ դատաւորին։ Ընդ նմին եւ 

զապիկար գրիչ՝  զՍարգիս ս[ար]կ[աւագ], որ կարի տաժանմամբ եւ մեծաւ 

տառապանաւք ըստ կարողութեան իմոյ ըստքեցի|| (291ա) մանաւանդ եւ ի 

ջանս սաստիկ յածիլ, շրջիլ, աղերս մատուցանել սակս գաղափար առնելոյ 

սրբաբանութեամբ ընտրեալ, մինչեւ տենչման իմոյ ոչ զկնի գտանիլ, գտի 

զաւրինակս ի նմանս անհամեմատ ստուգութեան։ 
                                                

1 Առաջին հրատարակության մեջ խորագիրը «Չորեքտասան թուղթք Պաւղոսի 
առաքելոյն» և 1334 թ. հիշատակարանը հետագայի՝ 1345 թ. սրբագրման հիշա-
տակարանի հետ է (բ) (Լ. Խ., № 327, էջ 264): Մենք «բ» հիշատակարանը տե-
ղափոխել ենք 1345 թվահամարի տակ (Ա. Ղ.): 

2 Ստացողի անունը գրված է այլ ձեռագրով (Լ. Խ., № 327, էջ 264, ծնթ. 1)։  
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 Վասն որոյ ժտիմք պաղատանաւք, որք ընթեռնուք կամ աւրինակէք կամ 

ուսանիք, աղաւթս անմոռացս յարաժամ աւժընդակ տալ յաւգնականութիւն, 

յիշել ի մոռացումն յանցանաց։ Զի թերեւս ողորմութիւն գտեալ յաներեկ 

աւուրն այց առնել Փրկչին գրեսցէ ի կենացն դպրութիւն զամենեսեան առ-

հասարակ զյիշողսդ եւ զյիշեցեալսս, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն։ 

Աստուած աւրհնե[ալ]։ 

605 

ՃԱՇՈՑ 

Երուսաղէմ 1863, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Զ, էջ 259-261 

Գրիչ՝ Ներսէս Կրակցի 

Վայր՝ Երուսաղէմ, Սբ Ստեֆանի վանք 

328ա Փառք Հաւրն Էականի, 

Որդւոյն Միածնի 

Եւ Հոգւոյն Ճշմարտի... 

Գրեցաւ ձեռամբ անարժանի, 

Որ Ներսէս Կրակցի կոչի, 

Ստունգանող պատուիրանի 

Եւ յանցաւոր Տեառն աւրինի, 

Սուտ քահանայի  

Եւ մեղաւոր յամենայնի 

Ի Հայկազ[ե]անս թուականի 

ՉՁԳ (1334) համարի, 

Ի վանս Ստեֆանի, 

Մերձ առ դրանս Հրեշտակապետացս 

Միքայէլի եւ Գաբրիէլի 

Եւ ի տեղիքս տէրունի 

ՅԵրուսաղէմ Սուրբ քաղաքի: 

Բայց ժամանակս էր անբարի 

Գոլով տեղքս Տեառն գերի, 

Աւերեալ հիմն յատակի, 

Տնակնկալ թէ այլ շինի: 

Քրիստոնէից ազգ նախատի, 

Անաւրինաց կոխան լինի, 
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Բայց լսեցաք համբաւ բարի, 

Թէ ֆռանգ ազգն շարժի, 

Վասն տեղացս տէրունի, 

Երուսաղէմ Սուրբ քաղաքի 

Երանի՜թէ այս մեզ լինի, 

Որ մեր բեկեալ սիրտս կանգնի, 

Գլուխ անկեալ մեր ի գետնի 

Մինչեւ յերկինս բարձրասցի: 

Նշան խաչին պայծառասցի, 

Եկեղեցի զարդարեսցի, 

Բայց ըստ գործոցս որ դեռ գործի 

Չեմ իմ[ա]նալ թէ սա մեզ լինի, 

Բայց ամենայն ինչ կարելի, 

Տեառն Աստուծոյ, իմն Յիսուսի: 

Յայս դառնաշունչ ժամանակի 

Եւ ի նուաղել Հայոց ազգի, 

Անաւրէն ազգն Իսմայէլի, 

Յարեան ի վերա երկրին Կիլիկէի, 

Եւ զամէնն ի սուր մաշեցին սուսերի, 

Եւ զայլն ի Մսր վարեցին գերի, 

Եւ զկէսն յերկիրն տարան Խարամնի: 

Եւ Յիսուս Քրիստոս Տէրն ամենայնի, 

Գերելոցն արասցէ բարի: 

Եւ ի սոյն ժամանակի, 

Է թագաւոր Հայոց ազգի, 

Երիտասարդ ըստ հասակի 

Որոյ անուն Լեւոն կոչի 

Պճնեալ թագիւ Տեառն Յիսուսի, 

Եւ ի Հայոց ազգի հայրապետի, 

Եւ ի յառաջնորդութեան Երուսաղէմի՝  

Տէր Յոհանիսի, որ աւելի՝ 

Անուն  Ճաւշլին կոչի: 

Արդ, ես՝ Ներսէսս մեղաւք լի, 

Որ զձեւ ունիմ քահանայի, 

Եւ ոչ ունիմ մասն բարի 

Այլ ծոյլ, եւ վատթար եւ չարեաւք ի լի: 

Զջան ի յանձն առի եւ գրեցի, 
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Զգիրս որ Ընթերցուած անուն կոչի, 

Եւ ի գլուխ հանի ըստ իմում կարի, 

Թէպէտ որ չէի վարպետ գրի, 

Այլ զփափագն եւ յաւժարութիւն միշտ [ունէի]: 

Ո՜վ կարդացաւղք այսմ գրի, 

Թէ հանդիպիք սղալի, 

Նա դուք ուղղեցէք սիրով եւ մի՛ եպերելի, 

Զի ի վշտալից ժամս գրեցի, 

Որ է աչուիս պակասել ի լուսի, 

Եւ չունի մխիթարանք 

Ոչ յեղբաւրէ եւ ոչ յընկերոջի: 

Եւ էր տեղիքս յորում գրէի 

Խիստ աղմուկով ի լի: 

Արդ, տեսայ զիս մեղաւք ի լի 

Եւ ջան ի սրտի դրի, 

Եւ ձեր սուրբ աղաւթիւք 

ԶԸնթերցուածս եւ զՋուրաւրհնէքն 

Եւ զՈտնլուային ի գլուխ հանի, 

Զի սա ինձ բարեխաւս լինի 

Առ Յիսուս Աստուածն իմ եւ ամենայնի, 

Որ ձեզ եւ մեզ ողորմեսցի: 

Այլեւ քեռոյն իմոյ՝ Յովանիսի, 

Հանիսի եւ Տէրպապի եւ Կոստանցի, 

Եւ Կոստանդին աբեղի եւ իւր ծնողացն 

Եւ երախտաւորացն ամենայնի: 

Եւ մաւրքուրացն՝  Մինայի, 

Եւ Ֆիմէ եւ Կիրայի եւ Մամախաթունի: 

Եւ ծնողացն իմոյ՝ Աւտարշահի եւ Շնոհֆորի, 

Եւ քաւրն՝  Ավծի եւ իւր այլ տղայոցն ամենայնի 

Եւ այլ արեան մերձաւորացն 

Եւ երախտաւորացն ամենայնի, 

Որոյ Տէր Յիսուս ողորմեսցի: 

Եւ սուրբ հարցս եւ եղբարցս, որ են բնակեալ 

Ի Սուրբ քաղաքիս Երուսաղէմի 

Վասն սիրոյն Քրիստոսի, 

Որ թէ իւրեանց մեղացն 

Եւ ծնողացն թողութիւն լինի: 
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Եւ հոգեւոր մաւրս՝ Քրիստոնէի, 

Եւ ի[ւ]ր ընկերոջն՝  Թագուհէի 

Որ խիստ աշխատեցան ի հետ հացի: 

Եւ կուսակրաւն եղբաւր մերո՝ 

Մատթէոսի, գրոց կապողի, 

Եւ իւր ծնողաց եւ եղբարցն ամենայնի, 

Եւ կոկողաց թղթիս /// [Սարգսի]՞ 

Եւ ամենայն մեր երախտաւորի: 

Արդ, զսորին զոր յիշեցի, 

Եւ վերագրեալս պատմեցի, 

Նոցա Քրիստոս ողորմեսցի, 

Յարքայութիւնն երկնից տանի, 

Ուր ամենայն սուրբք ժողովի, 

Յաջակողմեանն Քրիստոսի: 

Ո՜վ աշակերտք Քրիստոսի 

Որդիք մերոյ մաւր Սիոնի 

Ժառանգք վերինն կայանի 

Երուսաղէմ Սուրբ քաղաքի, 

Որք հանդիպիք այսմ տառի, 

Եւ յաւրինակ առնոյք բանի, 

Զգիրս Ընթերցեալս ցանկալի, 

Միտք ձեր եւ սիրտ ուրախասցի, 

Եւ գրողիս եւ ստացողիս այսմ տառի 

Եւ իմ մեծ մաւրկանն՝  Մէնտիկնի 

Միշտ թողութիւն մեղաց խնդրի 

ՅԱրարչէն ամենայնի, 

Որ ձեզ եւ մեզ շնորհէ ձրի: 

Որ ոչ ստացայ այլ ինչ յերկրի, 

Բայց թէ զգիրս ցանկալի, 

Եւ գրիչս անարժանի, 

Որ գրկոյքս գրեցի, 

Եւ ծնողացն իմոց բարի, 

Համայն զարմիցն ամենայնի, 

Մեղաց սպիքն ջնջեսցի 

Չարեացն խորքն մաքրեսցի, 

Յարքայութիւնն դասեսցին, 

Սուրբ երամիցն արժանասցին: 
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Արդ, յիշողացդ եւ յիշելեացս 

Տէրն իմ Քրիստոս ողորմեսցի, 

Յորժամ փառաւք գայ հայրենի, 

Դատողական յաթոռ նստի, 

Աշխարհ ամէն անդ ժողովի, 

Եւ գործք մարդկան հրապարակի, 

Արդարութեան կշիռք դնի, 

Եւ դատաստան ի գրոց լինի, 

Բարեաց գործաւղքն պսակի, 

Չարեացն ի հուրն անշէջ մատնի: 

Արդ, յայնմ ահեղ հրապարակի, 

Ի սոսկալի մեծ յատենի, 

Աղաչանաւք իւր ծնողի, 

Գերամաքուր սրբոյ Կուսի, 

Յարկսն լուսոյ զձեզ ընկալցի, 

Եւ ընդ աջմէ իւր դասեսցի, 

Եւ յաշխատողքս եւ երախտաւորքս 

Սուրբ [տառի] 

Ողորմութեամբ միշտ հայեսցի, 

Լսել ձայնին Հայրականի, 

Եկայք աւրհնեալք յամենայնի 

Եւ Տեառն փառք էականի 

Եւ յապագայն յաւիտենի. 

ամէն: 

 

///րութեանն մի մեղա/// խիստ սղեց եւ աչոս /// չկայր մխիթարանք ուս-

տէք լուր են ընդ իս, կու չարչարէի դառն չարչարանաւք եւ այլ որ ահու 

խապրնին շատ յորդորեաց, վասն այն որ փոքր գիրք գրեցի, որ յով ընկնի 

նա ի ծոցն դնէ ու փախչի, որ յանաւրինաց ձեռն չընկնի. եւ Քրիստոսի 

փառք յաւիտեանս: 

Մեղա՛ Հաւրն երկնաւորի, մեղա՛ Որդւոյն Միածնի, մեղա՛ Սուրբ Հոգւոյն 

ճշմարտի, մեղա՛ Սուրբ Երրորդութեան անբաժանելի, որ է փառաւորեալ յի-

մանալեացն ի սգալեացս եւ ի բնաւին եղանակացս, այժմ եւ միշտ եւ յաւի-

տեանս, յաւիտենից. Քրիստոս աւրհնեալ է յաւիտեանս: 
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606 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ 

Երուսաղէմ 1941, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Զ, էջ 483-485 

Գրիչ՝ Մխիթար Անեցի 

Վայր՝ Սուլթանիա մայրաքաղաք 

ա 

15ա Եւ արդ, ես՝ ամենամեղ անձն եւ տկար ոգի ցաւոտ մարմնով եւ մե-

ռեալ մեղօք Մխիթար Անեցի, մեղապարտ աշխարհական անյիմա մտօք եւ 

լրբենի դիմօք ձեռն արկի ի գործս յայս, եւ ոչ յիշեցի զբան մարգարէի, որ 

ասէ ի բերանոյ Աստուծոյ, զոր ընդդէմ ինձ խօսի, թէ. Ընդէ՞ր բնաւ պատմես 

զարդարութիւն կամ առնուս զուխտ իմ ի բերան քո, զի դու ատեցեր 

զխրատն իմ եւ այլն ըստ կարգին, զոր յիս տեսանի:  

Եւ այժմ զմտաւ ածի զայս եւ այլ բազում նման սորին եւ զարհուրեալ դո-

ղամ: Լռել ամաչեմ զի չտեսողք գործոյս ծաղր առնելով այպանեն, թէ. Սա-

կաւ եւ ոչ կարաց կատարել: Եւ ի գրել պատկառիմ յոյժ, զի երկիւղ մեծ է 

վասն որ մեղապարտ եմ եւ անարժան այսմ գործոյս, մանաւանդ անար-

հեստ, սղալոտ փրցփրցուն գրչաւ եւ յոյժ նեղել յերկուս յայս իրս, եթէ լռեմ 

ծուլութիւն ծնանի եւ ամօթ եւ թէ գրեմ ահ մեծ է եւ պատկառանք յոյժ աստ 

եւ ի հանդերձեալն: Արդ, զի՞նչ արարից օժընդակ առից զաղօթս ձեր ապա-

ւինելով իմ յանոխակալ եւ անյիշաչար ամենողորմ Տէրն իմ Քրիստոս 

Աստուած, զի ոչ հայի յանարժանութիւնս իմ եւ արգելցէ զշնորհս իւր, այլ յօ-

ժար կամս իմ նայելով թէ որպէս ըղձմամբ փափաքիմ ի գործս յայս: 

 Այլ յոյժ սիրով եւ յօժար կամօք յորդորեցին զմեզ զքաջ քարտուղարն եւ 

անհամեմատ նկարողն՝  Ավագ վարդապետն եւ բազմերախտ հոգեւոր հայրն 

մեր, ստոյգ քարտուղարն եւ անհաս ընթերցօղն՝  Գրիգոր երէց Անեցի եւ 

նստել ծրեցի յարքայանիստ քաղաքն Սուլթանիա, հրամանաւ խոստովանա-

հօրն իմոյ՝ Տիրապետ քահանայի եւ վարդապետի վասն փրկութեան հոգոյ 

իմոյ եւ յիշատակ ինձ եւ ծնողաց իմոց եւ եղբարց եւ ուսուցչաց իմոց եւ 

երախտաւորաց եւ ընծայեցի զսա յոյժ սիրով եւ յօժար կամօք, աղերս եւ 

նուէր արեգակնափայլ եւ երկնահանդէս գերահռչակ Սուրբ ուխտի ///1 

բ 

156ա Եւ աստ եւս յիշել աղաչեմ զանապատս ի բարեաց՝ զՄխիթար մե-

ղօք մեռեալ ոգի, անարժան գծող սորին: Նաեւ բարի յիշման եւ աւրհնու-

                                                
1 Մեկ բառ քերված է (Ցուցակ, էջ 484, ծանուցում), (Ա. Ղ.)։  
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թեանց արժանաւորել զառաջնորդ եւ զտեսուջ մեծ շահաստանիս, նորաշէն 

եւ արքայանիստ մայրաքաղաքիս Սուլթանիու, եւ աստուածապահ Օրդուբա-

զարին՝  զտէր Սարգիս քորեպիսկոպոս եւ զտէր Գրիգորիս եպիսկոպոս եղ-

բա[յ]ր նորին եւ զբազմաշնորհ զԱւագ վարդապետն, զնկարող սորին, որք 

բազում աւուրք յոյժ սիրով ընգալան զմեզ եւ զհոգեւոր հայրն մեր՝ զԳրիգոր 

երէց Անեցի եւ զպատուեալ ծերունին՝  զԽաչատուր քահանայ Սեւաստցի եւ 

զանդրանիկ նորին զսիրելի եղբայրն մեր՝ զՆերսէս սարկաւագ եւ զՍտե-

փաննոս երէց Բաբերթցի, եւ զորդին՝  զՇնաւոր սարկաւագն, որք բազում 

սիրով յորդորեցին զմեզ ի գործս եւ օժըդակ եղեն տկարիս նաեւ խնդրեցին 

յանարժանէս գրել զանուանս նոցա բարիս ի տեղիս յայս, որ եւ Քրիստոս 

Աստուած աղօթիւք ձեր եւ ամենայն սրբոց գրեսցէ զյիշատակ անուան սո-

ցա ի գիրն կենդանի եւ սրբոց հայրապետացն եւ քահանայիցն եւ սարկաւա-

գացն դասկից եւ մասնակից արասցէ զսոսա. ամէն: 

Նաեւ զծնօղսն իմ ըստ մարմնոյ զհայրն իմ՝  զտէր Յակոբ քահանայ եւ 

զմայրն իմ՝  զՍեդախաթուն եւ զհարազատ եղբարսն իմ՝  զԳրիգոր քահանայ 

եւ զԳէորգ քահանայ, եւ զքոյրն իմ՝  զՋալալն, եւ զՍարգիս, զբազմերախտսն 

մեր՝ զԼիսոտն եւ զԽէրխաթուն եւ զփեսան՝  զԳրիգորն, եւ զկնքաւոր՝ Իվատ-

շահն եւ զՇնաւորտիկինն, որ շատ սիրով գթացեալ են ի վերայ իմ: 

Նայեւ զսեւացեալս մեղաւք՝ զՄխիթար եղկելի, որ անարժան ձեռաւք 

գրեցի եւ անվարժ ծաղկեցի եւ անարհեստ կազմեցի եւ ետու զուգել զսա 

վասն փրկութեան հոգոյս մեղուցելո եւ յիշատակ անջինջ մեղապարտիս եւ 

ծնողաց իմոց եւ եղբարց եւ ամենայն երախտաւորաց եւ ուսուցչին իմոյ՝ 

Ճանյակոբ քահանայի: Եւ ետու զքառամանեակ աւետեաց լուրս հրաշական, 

յոյժ սիրով կայուն խելօք եւ յօժար կամաւք արտասուաւք յոյժ եւ բազում 

աղերսանաւք ընծա եւ նւէր քրիստոսակիր եւ հրաշագործ ար[ե]ամբ ներ-

կեալ Խաչին եւ աստուածահրաշ Սուրբ Նշանին /// 1, որ հաստատեալ են 

անդ. ոչ եթէ յաւելում ի ծով իմաստից, հոգեւոր գանձուցն, այլ է իբրեւ կաթ 

մի ի ծովն յովկիանոս եւ յոյս ունիմ հաւատամ, եթէ փոքր մասին բարեաց 

արժանի արասցեն զանարժան ծառայս եւ զայլ վերոգրեալս ի սմա: 

գ 

245բ Յերեսս անգեալ աղաչեմ զամենեսեան յիշեսջիք բարի կամօք 

զբազմերախտսն մեր զուսուցիչսն մեր եւ զխրատիչսն, զհոգեւոր հայրն մեր՝ 

զԳրիգոր քահանայ Անեցի եւ զանհամեմատ նկարողն եւ զքաջ քարտու-

                                                
1 Քերծված է մեկ բառ: Ընդգծված նախադասությունը այլ ձեռքով է և հետագայի 

հավելում (Ցուցակ, էջ 484, ծանոցում), (Ա. Ղ.)։  
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ղարն՝  զԱվաղ [վար]դապետն, նաեւ զսիրելի եղբայրն մեր՝ զՇնաւոր սար-

կաւագն, որք օժընդակ եղեն ի գործս եւ ընդ սոցին զմեռեալս մեղօք զա-

նարժան ծրողս եւ որպէս յիշէք յիշել լիջիք յօրն վերջին: 

 

Ես՝ մեղապարտ յամենայնի, 

Եւ պարտապանս բիւր քանքարի՝ 

Մխիթար մեղօք ի լի, 

Որ եմ գծող այսմ գրի, 

Եւ չէր ի բան զոր ձեռն արկի, 

Զի եմ մեռեալ մեղօք հոգի 

Լուր սուտ մարմնովս եմ կենդանի 

Եմ ի ներքուստ խիստ զազրալի, 

Լուր արտաքուստ եմ գովելի, 

Եմ ի ներքուստ զերդ գործելի, 

Եւ արտաքուստ զերդ հայելի, 

Ցնորս հոգոյս եղել ալի, 

Եւ յարաժամ ալեկոծի 

Աղաղակէ անլռելի, 

Թէ այս գործոյս չի արժանի: 

Սուրբ եւ մաքուր հոգով պիտի, 

Եւ կամ գործով առաքինի, 

Եւ կամ ծրող խիստ գովելի, 

Որ [լի]նի հմուտ այսմ արուեստի, 

Որ ապա յայս գործ հպի, 

Ամ ես ոչ գործ ունիմ բարի, 

Ու ոչ արուեստ այսմ բանի, 

Նաեւ ոչ կարգ աստիճանի, 

Այլեւ զայս փոյթ յանձին ունի, 

Թէ որ յայս գործ պարապի, 

Նա իւր մեղացն դարձ լինի: 

Ով ք[ա]հ[անայ], որ աստ դիպի, 

Կամ քարտուղար խիստ արհեստի, 

Թէ ս[ար]կ[աւագ] շնորհօք ի լի, 

Կամ ընթերցող դպիր լինի, 

Թէ կղերիկոսք, որ հանդիպի, 

Եւ ով ի մօտ լսող լինի, 

Եթէ սղալ որ հանդիպի, 



ՉՁԳ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐ   1334 

203 

Եւ կամ արուեստն ծուռ լինի, 

Մի՛ մեղադիր լինիք ինձի, 

Զի իմ կարն այդ էր որ գրեցի, 

Շատ ջանք դրի, որ ղորդէի, 

Ու զայլ ոք այլ աշխատեցի, 

Ու լուր զայդ չափտ կարացի: 

դ 

308ա Փառք Հօր էականի, եւ միշտ ծնեցելոյն ի Նմանէ Որդւոյն Միածնի 

եւ յաւէտ բղխելոյն Հոգւոյն ճշմարտի, որք են միացեալ բնութեամբ եւ ան-

ձամբ յատկացեալք, որում փառք՝ ի հրեղինաց եւ երկրպագութիւն՝ ի հողե-

ղինացս. այժմ եւ անզրաւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: 

Արդ, գրեցաւ ձեռամբ սեւացեալ մեռօք՝ Մխիթար եղկելի, որ զանուն 

ունիմ եւ ոչ զգործս, ի թվականիս Հայոց ԷՃԺԳ՞ (1264)՞ ամին1. յիշեցէք եւ 

Աստուած ողորմի ասացէք. ամէն: 

607 

ՇԱՐԱԿՆՈՑ 

Զմմառ ՃԽԸ, Դիւան, Ցուցակ 1682 

Գրիչ՝ Գրիգոր դպիր 

ա 

...Գրեցաւ Եղանակաւոր տառս ի թու[ին] Հայոց ՉՁԳ (1334), ի թագաւո-

րութեանս Հայոց Լեւոնի աստուածասիրի եւ բարեպաշտի որդւոյ ի Քրիստոս 

Աստուած հանգուցեալ արքային՝ Աւշնի եւ ի հայրապետութեան տեառն Յա-

կոբայ, ի յանապատս, որ կոչի /// ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնիս, եւ 

այլ սրբոց որք աստ, ձեռամբ՝ մեղաւոր եւ անարժան Գրիգորի դպրի, ի 

խնդրոյ պատուական եւ հոգեւոր եղբայրն մերոյ՝ Կոստանդին դպրի, ի վա-

յելումն անձին իւրոյ եւ յիշատակ հոգւոյ իւրոյ եւ ծնողաց իւրոց եւ ամենայն 

զարմից։ 

                                                
1 Ն. Պողարյանը ենթադրում է, որ այս հիշատակարանը գրված է «նոր գրչու-

թեամբ» այլ ձեռքով և գրչի թողած հիշատակարանի անփույթ, սխալներով ար-
տագրությունն է, ուստի հավանական է համարում որ թվականը ևս ճիշտ չի ար-
տագրված, պետք է ոչ թե «ԷՃԺԳ»` 1264թ., այլ «ԷՃՁԳ»` 1334 թ., որը և Ավետա-
րանի գրչության ժամանակն է (Ցուցակ, էջ 485, նկատ.), (Ա. Ղ.)։  

2 Այժմ ձեռագիրը բացակայում է, նկարագվել է 1903 թ. Հ. Իսահակ վարդապետ 
Սարգիսյանի կողմից (Ա. Մ.)։  
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Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, որք աւգտիք ի սմանէ յիշեսջիք զստացաւղ 

գրոցս՝ զԿոստանդին դպիր եւ զծնաւղսն իւր, զկենդանիս եւ զհանգու-

ցեալսն։ Ընդ նմին աղաչեմ յիշել եւ զիս՝ զանարժան գրիչս զԳրիգոր եւ 

զծնաւղսն իմ։ Եւ խոշորութեան գրիս եւ սխալանաց անմեղադիր լերուք, զի 

այսչափ էր կար մեր։ Եւ Աստուած յիշողացդ եւ յիշելոցս առհասարակ ողոր-

մեսցի. եւ Նմա փառք յաւիտեանս. ամէն: 

Ո՜վ հոգեւոր եղբայր իմ Կոստանդին, ընկալ զխնդիրս քո բազում աշխա-

տութեամբ ի նուաստ Սիմեոնէ1 եւ անմոռաց յիշեա՛ ի յաղաթս Աստուած 

ողորմայիւ, զի եւ Տէր զքեզ յիշեսցէ. եւ Նմա փառք յաւիտեանս յաւիտենից. 

ամէն։ 

բ 

 

Ծաղկող՝ Սարգիս քահանայ 

Ընդ նմին եւ զիս՝ զբազմամեղս զՍարգիս սուտանուն քահանայ եւ զծնողս 

իմ եւ զամենայն արեան մերձաւորս իմ աղաչեմ յիշել ի Տէր, զծաղկաւղս 

սուրբ տառիս եւ զոսկաւղ. եւ որ մեզ յիշէ, Քրիստոս զինք յիշէ յԻւր արքայու-

թեանն. ամէն։ 

608 

ՄԱՇՏՈՑ (329) 

Երեւան 6273, Ղ. Փիրղալէմեան, էջ 143-144 
(Վան, Մանդան գիւղ) 

Վայր՝ Արճէշ քաղաք 

...Շնորհիւ Տեառն սկսայ եւ ողորմութեամբ Նորին կատարեցի զսուրբ 

գիրքս հօրն Մաշտոցի ի ստոյգ եւ յընտիր օրինակէ, ի քաղաքս Արճէշ, ընդ 

հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնի, եւ Սուրբ Գրիգորի, եւ Սուրբ Յակոբայ, ի 

հայրապետութեան տէր Զաքարիայի, եւ ի թուականութեանս Հայոց ՉՁԳ 

(1334)։  

Յիշեցէք ի Քրիստոս ... զստացողք սուրբ գրոցս զկուսակրօն եւ զճգնա-

ւոր միայնակեաց զեղբարքն չորեսին՝  զՍարգիս, զՍէթ, եւ զՍիմէոն, եւ զԹու-

մայ, որք շինեցին զսուրբ եկեղեցիս՝ զՍուրբ Առաքեալքս յարդար վաստա-

կոց իւրեանց, ի գիւղաքաղաքն Ականց, եւ եդին անդ զգիրքս Մաշտոց յիշա-

                                                
1 Հիշատակարանում «Կոստանդին» և «Սիմեոն» անձնանունները ծածկագրով 

են «ԼԼ։ ՅՅ։ ՌՌ։ ՍՍ։ ՄՄ։» (Կոստն=Կոստանդին)։ «ԲԲ։ ԺԺ։ ՄՄ։» (Սիմ=Սիմեո-
նէ), (Ա. Մ.)։  
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տակ հոգւոց իւրեանց եւ ծնողաց իւրեանց՝ Մասրուբի եւ Արեւտիկնեայ... 

ընդ նոսին եւ զիմ անարժանութիւնս յիշելոյ արժանի առնէք ի Տէր զամենա-

մեղ գրիչս, եւ զմեր ծնողսն, եւ զերախտաւորն մեր եւ զուսուցիչն՝  զՍիմէօն 

քահանայ զի եւ ձեզ...։ 

609 

ՃԱՌԸՆՏԻՐ (328) 

Վենետիկ 812 (232), Ցուցակ Վենետիկի, հ. Բ, էջ 511-5121 

(1857 թ.) 

214բ ՉՁԳ (1334) Հայոց թվին գրեալ է2։ 

 

                                                
1 Բուն Ճառընտիրի համար գաղափար օրինակ. է եղել 1194 թ. Տիւրիկի Նեղուկ 

գյուղում Ստեփանոս գրչի ընդօրինակած ձեռագիրը: Այնտեղ եղել են նաև Քրիս-
տոսի մարդեղության 1305 թ. հիշատակարաններ: Առաջին հրատարակության 
մեջ ձեռագրի գաղափարի 1305 թ. այդ հիշատակարնները («ա» - «գ») հրատա-
րակիչը տեղադրել է 1334 թ. տակ (Լ. Խ. № 328, էջ 265-266): Քանի որ դրանք 
գրվել են մինչև 1305 թ. մենք դրանք հրատարակվել են ԺԴ դարի հիշատա-
կարաններ հ. Ա-ում, տե՛ս № 86 ( Ա. Ղ. ): 

2 Հիշատակարանը գրված է լուսանցքի վրա (Լ. Խ., անդ, ծնթ. 2)։ Հիշատակարա-
նը հաջորդել է 207բ ՌԳՃԵ (1305) հիշատակարանին: Լ. Խաչիկյանը կասկածե-
լով թվականի իսկության վրա ծանոթագրում է. «Գուցե պետք է լինի ՌԳՃ[Լ] 
(1335)» (Լ. Խ. անդ, ծնթ. 1): 1334 թ. միայն այս հիշատակարանն է (Ա. Ղ.): 
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ՉՁԴ 1335 

610 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ (333) 

Երեւան 7599 

Գրիչ՝ Սարգիս 

Վայր՝ Կարին քաղաք 

ա 

281ա Փառք փառաւորեալ միասնական աստուածութիւնն, երիս անձինս 

եւ մի բնութիւն, յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: 

 Ինքն ամենազաւրն Քրիստոս, որ զաւրացուցիչն է ամենայն տկարաց եւ 

լեզուէ ամենայն համերձից եւ բացող ամենայն լսելեաց իւր աստուածային 

զաւրութեամբն զաւրացոյց զտկար հոգիս, զխաղաղութիւն անարժան յամե-

նայն կարգաւորսն եւ ամաւթալի մշակս եկեղեցոյ շարժեաց զանկարաւղ 

մատունս ձեռաց իմոց գրեալ զսուրբ չորէքքառեայ գլուխ Աւետարանիս, ի 

պայծառութիւն կայթողիկէ եկեղեցոյ: 

Արդ, յերես անկեալ աղաչեմ զամենիսեան վասն սիրոյն Քրիստոսի, իմ 

մահու չափ մեղացն, որ գործել եմ, թողութիւն խնդրեցէք ի Քրիստոսէ Աս-

տուծոյ մերոյ, մեր ծնաւղացն, հաւրն իմոյ՝ Վարդերեսին, եւ մաւրն իմոյ՝  

Հարկիքտիկնայ, եւ արեամբ նահատակեալ եղբաւրն իմ՝  Գրիգորու, զոր եւ 

մեզ խնդրէք. տացէ ձեզ Քրիստոս։ 

Գրեցաւ ի նեղ եւ դառն ժամանակիս, ի ղանութիւնն ա[յ]լազգեաց Բու-

սաիտին, ի հայրապետութիւնն մեր տէր Յակոբայ, եւ ի Հայոց թագաւորու-

թիւնն Լեւոնայ, ի թվ[ին] ՉՁԴ (1335). եւ Ինքն Աստուած աւրհնեալ յաւի-

տե[ա]ն։ 

281բ Գրեցաւ ի Կարնոյ քաղաք, ըն[դ] հովանեաւ Սուրբ Ստեփանոսի Նա-

խավկայիս. աղաչեմ սղալանաց կամ պակասութեան մի՛ մեղադրէք, ի դառ-

նութեան ժամանակիս եւ ի նեղութենէս, ի սրտիս տրտմութենէս այսչափ 

գրեցաւ, մէկ բերանով. Հայր մեր յերկիս ասացէք եւ հառաչմամբ սրտիւ թո-

ղութիւն խնդրեցէք ի Քրիստոսէ, եւ Աստուած մեր յիշողացտ ողորմեսցի. 

ամէն։ 
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Ստացող՝ Սարգիս պարոն 

282բ Փառք համագոյ Սուրբ Երրորդութեանն՝  Հաւր եւ Որդոյ եւ Հոգոյն 

Սրբոյ, երիս անձնաւորութեանն եւ անշփոյթ միաւութեանն եւ մի բնութեան 

անհասանելի, անիմանալի, անճառելի անպարագրելի, ա[ն]տանելի, հզաւր։ 

 

Որ Էնդ որ եւ եսդ՝ Աստուած, 

Որ շնորհես տկար լեզուի 

Բարբառելով շար յաւրենի, 

Մաքսաւորին Մաթէոսի 

Համաբառբար աւետարանչի՝ 

Աշակերտին վիմին Սիոնի, 

Աւետարանչին Մարկոսի, 

Նոյն եւ նըման վարդապետին, 

Ղուկաս ընդրեա[լ]ըն Պաւղոսի: 

Դարձեալ եւ սէր Յոհանիսի, 

Տունկ անմահին Ադին դրախտի, 

Աւետարանիչքդ Սիոնի, 

Եզէկիէլ տեսանողի, 

Տեսլոյ նշան մարգարէի, 

Ի յերկնային քառակերպի. 

Շնորհաւք նորին Տեառըն Փրկչի, 

Որ Էնն Աստուածն Մովսէսի 

Հարցըն ||(283ա)մերոց Աբրահամի 

Եւ Սահակայ Իսրաէլի, 

Հանուրց ամէն մարգարէի, 

Մելքիսեդեկ քահանայի 

Հանգոյն նման Մանուիէլի: 

Դարձեալ յետին մշակ բարի, 

Նոր [ո]ւխտ Հընոյն կտակարանի, 

Սուրբ Յովանէս քարոզ բարի, 

Ճրագ լուսատու զարմանալի, 

Առաքելոցըն Քրիստոսի, 

Սուրբ եւ ընդրեալ հաւտապետի, 

Ճգնողական դասք հրաշալի, 

Աթոռակալ մեսիայի, 
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Խաչանշան բարբառելի 

Տէրունական ուխտեալ տեղի, 

Մաքուր ընձայ Աստուածածնի, 

Երուսաղէմ քաղաք Դաւթի, 

Եւ Բեթխահէմ տուն կերակրի 

Եւ Գողգոթայ [գ]ագաթ տեղի, 

Խմբագործաւղ կենագործի, 

Կենդանատուր Տէր կենդանի: 

Արդ, աղաչեմ զՔեզ Փրկիչ 

Ի վերայ այսր ամենայնի, 

Ողորմեա՛յ Տէր ինձ՝ Սարգսի 

Թարմատ անուն մեղապարտի, 

Յարեւելից խաչըն փայլի 

Ի գալուստ Տեառն կրկնակի, 

Ահեղագո[չ] ||(283բ)Գաբրիէլի, 

Յիշեա՛յ եւ զիս յայն մատենի: 

Դարձեալ շնորհեա՛ տեղ յԱդենի 

Յեդեմական Ադին դրախտի: 

Փառք տամ ես Քրիստոսի, 

Որ Նա լըսէ իւր ծառայի։ 

Փրկիչ, Քո ամենակեցոյ աջովդ եւ հովանաւոր պահպանութեամբ ողոր-

մեա՛յ պարոն Սարգսին, ծնաւղաց եւ զարմից նորին, որ ըստացաւ եռափաք 

պատիւ զսուրբ Աւետարանս ի յարդիւնական եւ յիրաւի յընչից, որ եղիցի 

պահան յամենայն ժամ եւ ընդունարան աղաւթանուէր հայցմամբ վարձատ-

րութիւն առցէ ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ յԻւր խոստացեալ յարքայու-

թիւնն, յանգիստ յաւիտենական աստ եւ ի հանդերձեալն, որում վայել է 

փառք, պատիւ եւ երկրպագութիւն Հաւրն՝  անմահին, Որդոյն  Միածնին եւ 

Սուրբ Հոգոյն՝  ճշմարտին, յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն1: 

                                                
1 Ստացողի հիշատակարանը («բ») առաջին հրատարակության մեջ բացակայում 

է (Լ. Խ., № 333, էջ 270), (Ա. Ղ.)։  
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ԱՒԵՏԱՐԱՆ (339) 

Օքսֆորդ, Ms. Arm. D. 4, Տիրայր վրդ., 52 թղթ. 120, էջ 891-893 

(տե՛ս նաեւ 1341 թ.) 

Գրիչ՝ Ներսէս աբեղայ 

Վայր՝ Եկեղեաց գաւառ, 

Սուրբ Կիրակոսի վանք 

ա 

328ա Փառք անըսկըզբնականի Հաւր... աւրհնութիւն Աստուծոյ, Հաւր որ 

գթացաւ յարարածս իւր... 

Արդ, ես՝ նուաստ յամենայնի Մելիքշահս, ի գեղջէ Թիլուխարձէն, զմտաւ 

ածի զայս ամենայն եւ յիշեցի զայն, որ ասէ. Երանի որ ունիցի զաւակ ի 

Սիոն եւ ընտանեակ յԵրուսաղէմ. եւ գրեալ տվի զսուրբ Աւետարանս զայս 

ողորմութեամբն Աստուծոյ յիմ հալալ արդեանց, յիշատակ ինձ եւ զաւակի 

իմոյ՝ Ստեփանոս քահանայի եւ զաւակին իւրոյ՝ Սարգիս տղային եւ ի վայե-

լումն անձանց մերոց եւ յիշատակ ծնաւղաց իւրոց: 

Արդ, գրեցաւ սա ի թուաբերութեանս Հայոց ՉՁԴ (1335), ձեռամբ սու-

տանուն աբեղայի Ներսէսի, ի թագաւորութեանս Հայոց Լեւոնի, որդոյ Աւշնի 

եւ ի հայրապետութեան տեառն Յակովբայ, ի դառն եւ յամբարի ժամանակս, 

ի գաւառս Եկեղեաց, առ ստորոտով լերինն Բըթնոյ, ի վանքս Սրբոյն Կիրա-

կոսի եւ Սուրբ Նշանիս: 

 Եւ արդ, աղաչեմք զձեզ ո՜վ մանկունք Նոր Սիոնի, որք հանդիպիք այս 

սուրբ գրոցս՝ կարդայք կամ աւրինակէք, յիշեցէք սրտի մտաւք յաղաւթս ձեր 

զՄելիքշահն եւ զկենակիցն իւր՝ զտիկին Վրացն եւ զզաւակն նոցա՝ զՍտե-

փաննոս քահանայն եւ զերիցակինն իւր՝ Մարթայն եւ զմիւս զաւակն՝  զԱս-

տուածատուրն եւ զկենակիցն իւր՝ զԹաճխաթունն եւ զմիւս այլ զաւակն՝ 

զԹադէոսն [եւ զկենակից իւր փոխեալն առ Քրիստոս՝ զԱղբրացն]1 ծնաւ-

ղաւք եւ ամենայն նախնեաւք զկենդանիս եւ զհանկուցեալսն առ Քրիստոս 

Աստուած մերնոյն ամենեցուն ողորմեսցի առհասարակ. եւ որ զԱմէնն ասէն։  

Կրկին աղաչեմք զյիշաւղքդ առ Տէր, զի ձեզ՝ յիշողացդ եւ մեզ՝ յիշելեացս 

առհասարակ ողորմեսցի մարդասէրն Յիսուս Քրիստոս. եւ Նմա փառք յաւի-

տեանս. ամէն: 

                                                
1 Ուղիղ փակագծում եղած նախադասությունը գրված է լուսանցքում (Լ. Խ., № 339 

էջ 276, ծնթ. 2), (Ա. Ղ.)։  
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Եւ զյետնեալ նուաստ գրողիկս՝ զՆերսէս յիշեսջիք, ո՜վ սուրբ ընթեր-

ցաւղք այսմ տառիս յաղաւթս ձեր եւ զծնաւղսն մեր վասն միոյ Տէր ողորմա-

յի[ւ]1։ 

612 

ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆՔ ԱՌԱԿԱՑ ՆԵՐՍԻՍԻ  

ԼԱՄԲՐՈՆԱՑՒՈՅ ԵՒ ԵՐԳՈՑ ԵՐԳՈՅՆ ՎԱՐԴԱՆԱՅ ԵՒ  

ԳՐԻԳՈՐԻ ՆԱՐԵԿԱՑՒՈՅ (336) 

Երեւան 1141 

Գրիչ՝ Գրիգոր քահանայ 

Վայր՝ Գլաձոր 

ա 

331ա Իսկ ահա գոհութիւն եւ փառս վեր առաքեսցուք ամենասուրբ Եր-
րորդութեանն ի սեռից եւ մասանց արարծոց յամենայն յօ(=աւ)իտեան. 
ամէն2: 

Ի թվականութեան Հայկազեանս տումարի ՉՁԴ (1335) եւ յաշխարհակա-

լութիւն Պուսաիտ խանին, որ յազգէն նետողաց: Յորժամ կատարեցօ մա-

տեանս աստուածային ի գծելոյ գոյժ տարածեցօ, թէ Պուսաիտն յօելօ ի 

հարսն իւր: Թագաւորութիւնն Հայոց Ղեւոնի բարէպաշտի, նմանեալ նախ-

նեացն սրբոց Կոս[տանդինի եւ] Թէդ[ոսի] ըստ այնմ պսակեալ ի հրեշ-

տակ[աց], եւ ի հայրապետութեանն տեառն Յակովբա եւ ի վարժապետու-

թիւն մանկանց Սիոնի Տեառն իմոյ՝ վս[ե]մական անյաղթ հռետորին յԵ-

սաեա, որ բարի կամօք շնորհեաց զօրինակս գրել զդպրութիւնս առակաօոր 

հանճարոյ աստուածայնոյն Սողոմոնի, զոր բոցայայտեալ է Ներսէսի արքե-

պիսկոպոսի  Ղամռօնի տեառն եւ տիեզերալոյս վարդապետի: Ի նահանգիս 

Սիւնեաց, ի գաւառիս Վայոյ ձոր, բարձրադիտակ մենաստանիս Գլաձոր, որ 

յանհմուտ եւ գնչու արանց Գայլաձոր ասի, յորս հօաքեալ հրճւին ի սմա հա-

րազատ ծնունդք սուրբ եկեղեցոյ Հայկազինս տոհմի ի տարփումն սիրոյ ան-

ճառ խորհրդոյ տնօրէնութեան անմահ փեսային Յիսուսի, ըստ էլլադական 

                                                
1 Առաջին հրատարակության մեջ «բ» հիշատակարանը բացակայում է (Լ. Խ., № 

339, էջ 276), (Ա. Ղ.)։  
2 Գրիչը հիշատակարանի ամբողջ տեքստում «աւ»-ի փոխարեն կիրառել է «օ»: 

Մենք պահպանել ենք գրչի ընդօրինակությունն այնպես, ինչպես այն ձեռագրում 
է: Մեկ անգամ փակագծերում տալով «օ»-ի համարժեք «աւ»-ը (Ա. Ղ.)։ 
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սահման պայմանի, որք յոլովք ի սոցանէ աշխատեցան ի ծրագրութիւն սո-

րա հրամանօ նախասացեալ առնն, ուստի յայտնագոյն հմտաբար տեսողաց 

յայլատարազ գրչացս: 

Արդ, որ ոք պատահի յարձանս անշունչս, բայց բանօոր իբր կենդան ըն-

թերցեալ, յիշեսջիք ի բարի զստացօղ սորայ եւ զվայելօղ՝ զՍարգիս քահա-

նայ, որ հանդերձեալ է գօազան առ[ն]ուլ րաբունի եւ զեղբայր իւր միայնա-

կե[ց] եւ ամենայն մերձօորօք իւրեանց: Ո ոք որ հանդիպիք մատենիս կար-

դալով, յիշեսջիք ի քաղցր յոյսն մեր Քրիստոս եւ ի Հայր Նորին եւ ի Հոգին 

Սուրբ եւ Երրորդութեանն անձնօորութիւն եւ միաբանութեամբ աստուածու-

թիւնն ողորմեսցի հասարակ միաղաղոյն յիշելոցս եւ յիշողացդ. ամէն, [ա-

մէն]: Նաեւ զիս՝  զգծող մատենիս զԳրիգոր թերեւս արժանի առնէք յիշման 

եւ զմերսն ամենայն [ի] Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր. որում փառք յօի-

տ[եանս] յօիտենից: 

Այլեւ խաւշորութեան գրիս եւ սխալանաց անմեղադիր ///1 

բ 

Ստացող՝ Սարգիս քահանայ 

44ա Զստացաւղ սուրբ մատենիս զՍաղոմովնեան Առակիս եւ զմեկնեալ 

եւ զպարզեալս ի Ներսիսէ եպիսկոպոսէ զհամանունակի՝ զՍարգիս պա-

տուական քահանայ եւ ընտիր կրաւնաւոր, զստացաւղ սուրբ տառիս գրեա՛յ 

Քրիստոս ի գիր Քո կենդանի ամենայն զարմիւք իւրովք: Այլեւ զիս՝ զանպի-

տան եւ զանարհեստ գրիչ Գրիգոր սուտանուն քահանայ եւ զծնօղսն մեր2: 

613 

ՄԱՇՏՈՑ 

Անթիլիաս 107, Ա. Դանիէլեան, Ցուցակ, էջ 364 

Գրիչ՝ Սարգիս 

Վայր՝ Ապահունեաց երկիր, 

Ջուր չկա գիւղ 

ա 

203բ Փառք ողորմութեան Աստուծոյ, որ ետ կարողութիւն հասանել ի 

վերջ գրոյս։ Գրեցաւ ի թվիս ՉՁԴ (1335)։ 

Եւ արդ, ես՝ գլուխս մեղաւորաց եւ նախնիս ամբարըշտաց Սարգիս ոչ 

արժան առեալ յանձին զձեռնադրութիւն սուրբ առաքելոցն համայնի եւ 
                                                

1 Գրված է թերթի ստորին լուսանցքում, մի տող եղծված է (Ա. Ղ.)։  
2 Հիշատակարանը կարմրագիր է (Ա. Ղ.)։  
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զայլս բոլորովին զոր ի գրոցս յիմանայք, կատարեցի հրամայնաւք մեծացն 

ընտրելո յորովայնէ տէր Կիրակոս եւ քաղցրահամ եղբայրն իւր՝ Մարգարէ՝ 

սիւնք եկեղեցւոյ եւ պարիսպք հաւատոյ, զոր բազում ժամանակաւ վայելել 

տացէ նոցա Տէր Աստուած։ || 

204ա Արդ, գրեցաւ սա յերկիրս Ապահունեաց, ի գեղս յորջորջի Ջուր 

չկա, ընդ հովանեաւ Նախավկայի եւ արագահաս եւ կարող յամենայնի 

Գէորգեայ զաւրավարի, որոյ կարողութեամբ իւրով կենցաղավարիմք ի 

փառս Քրիստոսի աւրհնելոյն յաւիտանս. ամէն: 

Արդ, որք աւկտիք կամ ընթեռնոյք յիշեցէ՛ք ի մաքրափայլ յաղաւթս ձեր 

եւ որք յիշէք՝ յիշեալ լիջիք յողորմութիւնն Քրիստոսի, որ է աւրհնեալ յաւի-

տեանս. ամէն։ 

բ 

26ա Զփայլակն պայծառ եւ զլոյսն անշէջ, զարհիական գլուխն՝ զտէր Կի-

րակոսն եւ զմաքուր աղաւնին զքաղցրաբարբառ եղբայրն՝ զհռչակաւոր փի-

լիսոփայն զՄարգարէն յիշել ի Տէր եւ զամենայն իւրսն եւ զապերախտ 

գծողս՝ Ս[ա]րգիս, ոչ ար[ժ]անիս ընդ հեզութեանդ յիշման արժանիս 

աղաչ[եմ]։ 

գ 

63բ Զջահն շքեղազարդ եւ զբարձրահասակ թաքազարդ, զարհիական 

գլուխն գերազարդ՝ զտէր Կիրակոսըն լուսազարդ, նստեալ յաթոռ սուրբ եր-

ջանկացն եւ վիճակեալ ունի զերկիրս Ապահունեաց, գրկոյնքս յիշատակ է 

իւր եւ իւր արեան մերձ||(64ա)աւորացն, բայց զամաիս եւ զանուպայս, 

զխոնարհ սպասաւորս քո՝ Սարգիս աղաչեմ յիշել ի Տէր։ 

614 

ՆԵՐՍԷՍ ՇՆՈՐՀԱԼԻ. ՄԱՏԵՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՔ 

Վենետիկ 951(1069), Ցուցակ Վենետիկի, հ. Զ, էջ 643-646 

Գրիչ՝ Ստեփանոս քահանայ 

Վայր՝ Արտազ, Սուրբ Թադէոսի վանք 

 

82ա Յիշատական տառիս եւ մաղթանք գրողիս։ 

Աստուածանկար տառապօղացն խումբք եւ քրիստոսաբնակ ընտրելոցն 

պարք այնպիսի ընկալան զօրութիւն ի ներգործութենէ ամէնունակ Սուրբ 

Հոգոյն, մինչ զի բանից նոցա բնութիւն զարմս բնաւորելոցս բանիւ քարշեալ 
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անխզելի սիրով յինքեանս պարապնդեն. արդ, թէպէտ զամենեսեան բայց 

մանաւանդ զտենջողս բանիւ։ Բայց եւս յաւէտ քան զհանուրցն առաքելա-

կան բանապետութիւնքն սակս ստուգապէս յինքեանս ունելով, զիրաց 

ճշմարտութիւն եւ գեր քան զնոցին գլխաւորացն նոցին Վիմին հաւատոյ եւ 

սիրոյն սիրեցելոյ Որոտմանն որդոյ, միոյն՝  սակս զնա դաւանելոյն անվրէպ 

ըստ իրին ստուգութեան, երանութեանն արժանաւորելով ժամանեաց մա-

սին, եւ երկ[որ]դին զլանջօք Նորին փարելոյ զանսկզբնականն ընկալեալ 

ճոխաբանութիւն, վասն որոյ եւ հետեւօղքն բանի քան թէ բոլորիցն կարի ի 

սոցայսն ճեպին վիպասանութիւն։  

Զոր եւ ոմն ի սրբազանից առաջնորդաց հայրապետութեանն արժանա-

ցեալ շնորհի եւ վարդապետական վիճակեալ աստիճանի՝ տէր Ներսէս մա-

կանուամբ Կլայեցի հմտասիրացն հետեւելով պարուց երկասիրաբար ըն-

թերձմամբ աշխատեալ ի մատեանս հոգեկիր արանցն աստուածազան 

գլխաւորաց առաքելոցն դասուց մանրամասն խուզմամբ եդեալ առընթեր 

զլուծումն տեսութեան ասացելոցն բանից, գեղեցկանկար բառիւք եւ համա-

ռօտ յարմարութեամբ, ընդ կարգիչ եւ զերջանկացն դասուց պւետիկոսացն 

սրբոց, ի հրահանգ կրթութեան եկեղեցւոյ պաշտաման։ 

Յորոց մի եւ ես գոլով սպասաւորաց բանի, թարմատարս եւ վերջինս յա-

մենեցունք՝ Յոհանէս պիտակ անուամբ, զմեծագոյնն ունելով աշտիճան քա-

հանայականն, ասեմ կարգ ի ներգործութենէ իրացն յոյժ մեկուսի, յաշխա-

րէն Կիլիկոյ, ի նահանկէն Սսոյ, ուր է Աջ մերոյ հովուապետի եւ Լուսաւորչի 

Հայկազեանս զարմի, եղեալ թափառական տարագնաց ընթացիւք ի կոյս 

կողմանց արեւու եւ զկայ առեալ դադարեցի յԱրտազ կոչեցեալ գաւառի, ի 

մենաստան Սուրբ Թադէոսի դեգերեալ առ ոտս աստուածախօս րաբունոյս՝ 

Մեսրօբի, լցեալ զփափագ անձին իմոյ ըստ մերում կարի, եւ հրօրէն վառեալ 

ի սէր այս մատենի եւ ետու գրել զսա յիշատակ հոգոյ եւ մարմնոյ նաեւ ծնօ-

ղաց իմոց փոխեցեալ ի Քրիստոս՝ Մարտիրոս քահանային եւ մօր իմոյ՝ 

Ֆռանկխաթունի, եւ երկու եղբարց իմոց փոխեցեալ ի Քրիստոս՝ Գրիգորէսի 

եւ Ներսէսի եւ հարազատաց եւ բնաւից զարմից, ուսուցչաց եւ խրատօղաց, 

փոխեցելոց եւ որք տակաւին շրջին յաշխարհի. ի թվ[ին] ՉՁԴ (1335)։ 

Արդ, որք օգտիք կամ օրինակէք, յիշեցէ՛ք յաղօթս ձեր վերոյգրեալսդ ի 

սմայ, ընդ նոսին եւ զիս՝ ապիկար զգծօղ սորա անուամբ քահանայ եւ գոր-

ծով ոչ, ունելով կարգ քահանայութեան զՍտեփանոս եւ զծնօղսն՝ զԵրեմայ 

եւ զԱղբրաց, եւ զեղբայրն իմ՝  զԳրիգոր յիշել աղաչեմ ի Տէր։ Խոշորութեան 

գրոյս անմեղադիր լերուք, զի այս էր կար մեր։ Ո՜վ զաստ գրեալս յիշէ՝ յի-

շեալ լիցի եւ ինքն առաջի Գառինն Աստուծոյ։ 

Եղբայր, կարդա՛յ եւ զմեզ յիշեա՛յ, 
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Եւ ասա՛յ միշտ. Տէր ողորմեա՛յ, 

Զմիտքդ ի հոգոց ի բաց ընկեա՛յ, 

Եւ զքեզ անանց երկինքն ուղղեա՛յ1։ 

բ 

Գրիչ՝ Գրիգոր քահանայ 

106բ Յիշատակարան սուրբ տառիս եւ մաղթանք սորա ստացօղիս։ 

Ո՜վ քաջ վերծանօղք սուրբ աստուածային մատենիս, կենսատու եւ ամե-

նահաւաք տնօրէնութեան Բանին մարմնացելո Յիսուսի Քրիստոսի Տեառն 

մերո, զոր ոմն ի սրբոց երկոտասան գնդէն Մաթէոս անուն կոչեցեալ, շար-

ժեալ ի Հոգւոյն Սրբոյ, գրեաց զսուրբ Աւետարանս հրէից բարբառով եւ յետ 

եօթն ամի վերանալոյն Յիսուսի, եւ է սա մի ի չորից վտակաց իմանալի 

դրախտին կենաց։  

Արդ, թէպէտ ամենայն մեկնիչքն հարքն սուրբ եւ երանելիք, որպէս Ոս-

կիաբանն եւ Եփրեմ եւ այլք բազումք եղեն մեկնիչ սրբոյ Աւետարանիս, ոմն՝ 

յերկար, ոմն՝ կարճ, բայց ոչ մին էր պիտանի, յաղագս ձանձրութեան ընթեր-

ցօղացն։ 

Զայս տեսեալ երանեալ հեզահոգի պատրիարգն Հայոց տէր Ներսէս Կլա-

յեցին, հարկեալ ի սրբոց վարդապետաց սկիզբն արար Հաւաքումն մեկնու-

թեան սորա եւ ոչ կարաց աւարտել, վասն զի Հանդիսադիրն կոչեաց զնա ի 

հանգիստն անվախճան, որոյ յիշատակն աւրհնութեամբ եղիցի։ Եւ էր այս 

մեծ աղէտ տարակուսանաց բանասիրաց անձանց։ 

Նաեւ այլ ոմն, յետ այնքան ժամանակաց, զոր հոգին շարժեաց յաշխար-

հէն Դարանաղեաց, ի նահանգէն Եկեղեաց, որ է շիրիմ մերում հովուապետի 

եւ լուսաւորիչ հայկազեանս զարմի Յոհաննէս վարդապետ կոչեցեալ Ծործո-

րեցի2 յոյժ աշխատանօք եւ քրտնաջան վաստակօք կատարեալ զՄեկնու-

թիւն սորա: Էր զոր ի հնոցն սրբոց ժողովեաց եւ է, զի ի յիւրում կորովամիտ 

իմաստութեանն համառօտեաց խիստ պարզ եւ յստակ, դիւրին լսօղաց յա-

ւարտ եւ ի գլուխ էած, զոր Տէր Յիսուս հատուսցէ նորա ընդ հարիւրաւորքն 

եւ ընդ վաթսնաւորքն եւ ընդ երեսնաւորքն վարձս բարեաց ի յաներեկ 

աւուրն։ Եւս եւ ծնօղաց նորա եւ ուսուցչաց նորա, որ այսպիսի պտուղ 

քաղցր մեզ ընծաեցին, տացէ Տէր զերկնից արքայութիւնն յանզրաւ յաւիտե-

                                                
1 Հիշատակարանի վերջի չափածո հատվածը հրատարակվել է միաշար (Ցուցակ, 

էջ 644), (Ա. Ղ.)։  
2 «Ծործորեցի» գրված է ջնջված մեկ այլ բառի տեղում (Ցուցակ, էջ 645, ծանու-

ցում)։ Սա Ներսես Շնորհալու Մատթեոսի Աւետարանի թերի մեկնության Հով-
հաննես Ծործորեցու կողմից շարունակելու և ավարտին հասցնելու մասին հիշա-
տակությունն է (Ա. Ղ.)։  
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նին եւ ամենացուն վարձահատոյց լինի Քրիստոս, որ զՅոհ[աննէս] վարդա-

պետն /// սրտի մտօք յիշեն յԱստուած ողորմին եւ ի Հայր մեր որ յերկինս. 

ամէն։ 

Այլեւ ես՝ թարմատար յոքունց եւ վերջինս յամենեցուց Յոհ[աննէս] աշա-

կերտ բանի, յաշխարհէն Կիլիկեցոց, ծնեալ եւ սնեալ ի մայրաքաղաքն Սիս, 

որդի ի Քրիստոս հանգուցեալ քահանային՝ Մարտիրոսի, եկի յաշխարհս 

Արեւելից տարաշխարհիկ շրջելով սակս ուսման ամանակս բազումս զոր Ե-

ռամեծէն Եսաեայ, եւ է զոր մերո րաբունապետէս Մեսրոբայ, առ ոտս սորա 

դեգերելով եւ վարժելով տեսա ի մերում լսարանիս զայս լուսաւոր եւ թու-

րուանդա մեկնիչս։ 

 Եւ ես՝ անարժանս Յոհ[աննէս] ստացա զսայ յոյժ եռափափաք սիրով եւ 

խիստ ցանկութեամբ, յիշատակ հոգոյ իմոյ եւ ծնօղաց իմոց, հօրն՝  Մարտի-

րոսի եւ մօր՝ Ֆռանկխաթունի եւ եղբարցն իմոց՝ Գրիգորի եւ Ներսիսի։ Արդ, 

որ օգտիք ի սմանէ օրինակաւ եւ ուսմամբ, յիշեսջիք յաղօթս զվերասացեալ 

ծնօղքն իմ եւ զուսուցիչքն իմ եւ դուք յիշեալ լիջիք առաջի զենլոյ Գառինն 

Աստուծոյ։  

Արդ, եղեւ զրաւ գրչութեան սորա ի թուականութեանս Հայոց ՉՁԴ (1335) 

ի յաշխարհիս Արտազ կոչեցեալ, որ է գերեզման նախնոյն մերո Թադէոս 

Առաքելոյն ընդ հովանեաւ Նախավկային Սրբոյն Ստեփաննոսի եւ հայրա-

պետութեան տեառն Յակոբա, որ էր քվերորդի տեառն Գրիգորի Երգեցօղի 

եւ ի թագաւորութեան Լէօնի Չորրորդի, որդոյ Օշնի բարեպաշտի եւ յեպիս-

կոսութեան տեղոյս Արտազու տեառն Զաքարիայի, սպասաւորի Սուրբ Առա-

քելոյն Թադէի, քաջակրօն եւ ողորմած եւ յոյժ ուղղափառի, վասն զի սա 

եղեւ պատճառ եւ շինիչ միաբանութեան/// զիւրոյ քաղցր ջուրն յաշխարհս 

Արեւելից ի բանական երկիր առոգեալ, զոր Տէր Յիսուս պահեսցէ զսայ եր-

կայնօրեա, եւ յետ աստի կենացս ընդ սուրբ հայրապետսն դասեսցէ. ամէն 

եւ եղիցի. եւ Քրիստոսի փառք յաւ[իտեան]։ 

Ընդ որս եւ զիս՝ զփցուն սակաւագիծ տկարոգի եւ արժանացեալ մեծ իմն 

աստիճանի քահանայութեան ասեմ կարգի Գրիգոր, որդի Եսայոյ եւս քահա-

նայի եւ մօր՝ Մարեմի, լիցի մասն ընդ բազում աշխատօղացն յաղագս 

Տեառն եւ դուք՝ ո՜վ աստուածասէրք յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս զվերոյգրեալսդ եւ 

Աստուած Իւր գալստեանն ձեզ ողորմի. ամէն։ Լ. Ե. Մ. Յ. Վ. Ր. (Գրիգոր)։ 

Լաւ ջանա հեշտ է աշխատեաց: 

գ 

Գրիչ՝ Պօղոս 

16բ Իսկ մեր թերի գոլով յերկուցունց կողմանց, յասելոյն մասն ինչ ունե-

լով, իսկ յառնելոյն եւ ոչ բնաւ, վասն որոյ ապաստան եղեալ ի տառատպու-



ՉՁԴ  ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐ  1335 

216 

թիւնս յայս, շարամանելով զգիրս աստուածաշունչս թերեւս արժանի եղէց 

ողորմութեանն Աստուծոյ. այս յիրաւի, սակայն պարտ է զյետինն ստանալ։ 

Ո՜հ, աղաչեմ յիշել զգծող՝ Պօղոսս։ 

դ 

32բ Ո՜վ պատահողք հոգենուագ բանիցս եւ ծնեալք ի սոցուն երկանց, 

յիշեսջիք ի Քրիստոս զստացող գրոցս՝ Յոհ[աննէս] սպասաւոր բանի Կիլիկե-

ցի, եւ զհայր սորին՝ զՄարտիրոս պատուական քահանայ եւ զնուաստ 

գծողս՝ զՊօղոսս աղաչեմ յիշել ի Տէր։ 

ե 
Գրիչ՝ [Կոստանդին]՞ 

88բ Զտառապեալքս հոգով զերկու Յով[հաննէս] եւ զԿ[ոս]տան[դին], որ 

տարաշխարհիկ գոլով վարժէաք ի Մեսրոպայ վարդապետէ, յիշեսջիք առա-

ջի Քրիստոսի Աստուծոյ։ 

զ 
Գրիչ՝ Յոհանէս (ստացող) 

104ա Զսակաւ գրիկս ընկալ, ո՜վ ընթերցօղ եւ զմեղաւոր Յոհանէսս եւ 

հանգուցեալ հայրն իմ՝  զՄարտիրոս յիշեա՛յ ի Քրիստոս Աստուած. ամէն: 

615 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ 

Փարիզ 333, Ցուցակ Ազգային Գրադարանի, էջ 938-940 

Գրիչ՝ Յովաննէս 

Վայր՝ Հիզան գաւառ 

ա 

275բ Փառք անըսկզբանն եւ սկըզբանն ամե[ն]այնի, անեղ Էին եւ գոյա-

ցուցչին բնաւից, անվախճան եւ անսահման էացուցչին, սահմանիչ եւ կա-

տարումն բոլոր էիցս, երիցս միակին, եզակի եւ միում աստուածութեանն, 

որ անշարժ գոլով շարժէ զարարածս ի կեանս եւ ի փրկութիւն Էից էակն եւ 

կենդանեաց կեանքն, որ անփոփոխ գոլով միշտ յէութեանն, անեզր եւ ան-

վայրափակն, լրումն եւ բովանդակիչ ամենայնի, եւ յամենայնս է եւ յամե-

նայնէ անհաս է որպէս ի մասունս եւ բոլորս եւ ինքն ո՛չ մասն եւ ո՛չ բոլոր, 

որպէս թէ զմասն եւ բոլոր զամենայն ինքն ունելով։ Եւ կրէ զամենայն բանիւ 

զաւրութեան Իւրոյ, գերալիր գոլով լնու զամենայն. եւ անհաս է յամենայնէ, 
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որում բան եւ իմաստութիւն եւ լեզու տուեալ բոլոր էիցս։ Ի բոլոր էիցս հան-

ցուք աւրհնութիւն եւ փառս Հաւր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյն այժմ եւ միշտ 

եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։ 

Իսկ չորից աւետարանչացն խորհուրդ բազմաւրինակ իմն ցուցմամբ տե-

սանի, զի ոմանք ասեն, թէ. Չորից աւետարանչացն են չորք անկիւնք արա-

րածոց՝ արեւելք, արեւմուտք, հիւսիս, հարաւ, պարտ էր համասփիւռ քարո-

զել զԱւետարանն։ Իսկ ոմանց հաճոյ թուեցաւ ըստ չորից մշտահոս գետոցն, 

յադենական աղբերէն յառաջխաղացեալ առ||(276ա)տիեզերաց առոգումն՝ 

Փիսոն, Գեհոն, Տիգրիս, Եփրատէս, եւ սոցա գոլով նըմանապէս թուով ուռ-

ճացեալք ի կենդանական աղբերէն առոգանել զպասքեալ միտս մարդկաին 

բնութեանս։ Նոյնաւրինակ ըստ տեսութեանն Եզեկիէլի քառակերպեան 

աթոռոյ՝ մարդ, առեւծ, եզն, արծիւ, զանմարմնոցն տեսանելով բազմեալ ի 

փառացն աթոռ, իմանալի ցուցմամբ զխնամս բոլոր բնութեանս, զակնար-

կումն, որ աստուածապէս եւ տիրաբար բերմամբ նշանակելին ելն առ ի հո-

ղածինս հրեղինացն անմահից, զմահկանացուս առնել հաղորդս։ 

Եւս եւ ի գերակատար հանել ի փառս, վասն զի փառաց թագաւորն Քրիս-

տոս փառակիցն Հաւր եւ Հոգւոյն Սրբոյ, զմերս առնելով բնութիւն Ինքեան 

միացոյց աստուածութեան ուսուցանելով մի Որդի դաւանել, որ յԱստուծոյ 

Հաւրէ եւ որ ի Մարիամա Սուրբ Կուսէ, անճառ միութեամբ։ Զոր աւետարա-

նականն ուսուցանեն բանք, մինչ ի կատարած հաւանութեամբ հաւատա 

հաստատ կարգաւք ի նոյն յարելով յառաքելաւանդն քարոզութիւնն, որ 

աստուածախաւսն վարդապետութիւն դրոշմեալ զսակաւս ի բազմացն, առ ի 

հաւատալ թէ. Յիսուս Քրիստոս է Որդի Սստուծոյ, ըստ վեհին Յովհաննու 

հաւատալ եւ զկեանսն յաւիտենականս ընդունել յանուն Նորա: 

Ուստի եւ տեսեալ զսորայս անճառ փրկագործութեան խորհուրդ, ոմն 

քահանայ՝ անուն Յովաննէս, զոր ի վաղուց հետէ ցանկայր այսմ աստուա-

ծախաւս սուրբ Աւետարանիս եւ ետ գրել զսա յիշատակ հոգւոյ իւրոյ եւ 

ծնողացն իւրոց։ Եւ արդ, ես՝ յետինս եւ անարժանս ի մանկունս եկեղեցւոյ 

հրաման առեալ ի պատուիրանադիր առաքելական բանէն, որ ասէ. Յոր կո-

չումն կոչեցար ի նմին կացջիր: Եւ արդ, իմ ոչ բերելով զայսպիսի վստահու-

թիւն, այլ ունայն յամենայն բարեվայելչութենէ, որ առաքինեացն է համար-

ձակութիւն, այլ ի բարեխաւսութիւն մաղթելով զամենայն սուրբս եւ ի մար-

դասիրութիւնն Աստուծոյ յուսադրել զկործանեալ եւ զլը||(276ա)քեալ ան-

ձնիս եղկելի, Ո՜վ դիւրակործան մարմին երկրածին: Որովք ձայնարկու-

թեամբ զքեզ աւաւաղեցից կամ զի՞արդ ի գիր յառեցից եւ կամ զորո՞ց նշա-

նակեցից զմարմնական տածմանց, եթէ զհոգեկան սխալանաց զկամայից 

եթէ զակամայից, զոր ոչ բաւէ նամակս վերաբերել եւ կամ ի գիր շարաբառ-
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նիլ, այլ գիտողին զըգաղտներեւակսն նմա առաջի արկեալ, հեղից զանձն 

իմ մաղթանաւք, որ կարողն է կեցուցանել եւ վերստին հրաշագործել յիս 

աղաւթիւք ամենայն սրբոց: 

Այլեւ գրեցաւ սուրբ Աւետարանս ձեռամբ Յովաննիսի, անիմաստ եւ ախ-

մար գրչի եւ իմ անընդունակ գոլով յարուեստ գրչութեան եւ բազում մեղաց 

ցնորիւք պաշարեալ, այլ ըստ կարի մերում զոր պարգեւեաց մեզ մարդասէր 

Հոգին բազում աշխատասիրել իմ ի սմա՝ գրեցի անարժան ձեռաւք իմովք, 

յընտիր եւ ստոյգ աւրինակէ, կենաւք տառապանաւք եւ բազում պանդխտու-

թեամբ ի մեծ թուիս, ի յեղանական շրջագայութեան արեգական ստորիջիւք 

երկնաչու ճանապարհաւ, յերկնից յերկիր հայելով՝ ըստ արարչութեանցն 

չափեալ յելանելոյն Ադամայ ի դրախտէն, ԶՌ եւ Ճ եւ Է (6107) ամ, ըստ Եւ-

թանասնիցն, որում մեք վարիմք։ Եւ է ի մարդեղութենէ Բանին Աստուծոյ 

անժամանակ Էին եւ Փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի ամս ՌՅԼԵ (1335), իսկ ըստ 

Խոսրովային Յաբեթեանս տումարի, ի կաթողիկոսութեան Հա[յ]կազ[ե]անց 

բեռի տեառն Կիլիկեցւոյ արհիեպիսկոպոսութեան տէր Զաքարիայի Ախթա-

մարեցւոյ, զոր Աստուած պահեսցէ անսասանելի զԱթոռ հայրապետական եւ 

զթագաւորական, զի յիշել զանունս նոցա սասանեալ սարսին եւ ոչ եւս երե-

ւին թշնամիք ճշմարտութեանն։ 

Եւ գրեցաւ Աւետարանս այս, ի գաւառիս Հիզան կոչեցեալ, ընդ հովա-

նեաւ Սրբոյ Խաչին եւ Գամաղիէլ առաքելոյն եւ առ ոտս Սրբոյ Աստուածած-

նին, եւ Սրբոց զաւրավարացն Սարգսի եւ Գէորգեայ, ի վայելումն հաւատա-

րիմ եւ պատուելի քահանային՝ Յովաննէս կոչեցեալ։ 

Արդ, որք ճաշակէք յաստուածային բուրաստանէս եւ յամենալի սեղա ///1 

բ 

Ծաղկող՝ Յովհաննէս 

3ա Զսուտանուն ծաղկողս՝ զՅովհաննէս անարժան աղաչեմ զձեզ յիշել 

առ Քրիստոս Աստուած, որ զաստուածային սուրբ տնաւրինականասս նկա-

րեցի անարժան ձեռաւք իմովք եւ զվարդապետն իմ, եւ զբարի քահանայն՝  

զՍտեփանոս զփոխեալն ի Քրիստոս, նա[եւ] զամե[նե]սեան յիշեսջիք, որ 

աշխատե[ցան] վասն իմ։ Յիշեցէք ի Քրիստոս եւ զհայրն իմ՝  զՄկրտիչ քա-

հանայ եւ զմայրն իմ, եւ զմեծ մամն իմ եւ զեղբարսն իմ, զփոխեալսն ի 

Քրիստոս՝ զԿարապետն, զՅոհաննէսն. եւ Աստուած զձեզ յիշեսցէ։ 

                                                
1 Հիշատակարանի վերջը թափված է (Ցուցակ, էջ 940), (Ա. Ղ.)։  
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616 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ (344) 
Երեւան 6504 

Գրիչ՝ Յովանէս 

Վայր՝ Փոս անապատ 

ա 

328բ Փառք անեղի, անհասի, անբաւի անքննելի, անզննելի, անհետազով-

տելի, եռանձնակի միասնական Սուրբ Երրորդութեանն, յաւիտեանս յաւիտէ-

նից. ամէն: 

Գրեցաւ սուրբ Աւետարանս ի թուիս Հայոց ՉՁԴ (1335), ի հայրապետու-

թեան տեառն Յակոբա եւ ի թագաւորութեան Հայոց Լեւոնի, որդոյ Աւշին 

թագաւորի, ի յանապատս, որ կոչի Փոս, ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածած-

նին եւ Սուրբ Լուսաւորչին մերոյ Գրիգորի, ի խնդրոյ պատուական քահանա-

յին Մարտիւրոսի, վասն զի բազում փափաքանաւք եւ ըղձալի սրտիւ ետ զսա 

գրել ի յիշատակ իւր եւ ||(329ա) [ե]ղբարց իւրոց՝ քահանայիցն Ստեփանո-

սի, Կոստան[տ]նի, Գրիգորի եւ Իշխանի եւ ծնաւղաց նոցին հանգուցելոցն ի 

Քրիստոս եւ ամենայն ազգականաց իւրոց: 

Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, որք ընթեռնոյք զսա, յիշեսջիք զՄարտիրոս 

քահանայն եւ մեղաց թողութիւն խնդրեցէք ի Քրիստոսէ իւր եւ ամենայն 

զարմից իւրոց, ընդ նմին յիշեսջիք զհանգուցեալ քահանայն՝  Կոստանդին եւ 

եղբայրն իւր՝ Թորոս, եւ զհայրն իւր՝  զԳրիգոր, եւ զմայրն իւր, եւ զհաւրեղ-

բայրն իւր՝ զՅակոբ եւ զորդիսն իւր՝ զՄարտիրոս եւ զՅովանէս եւ զամենայն 

ազգատոհմն իւր: 

Աղաչեմ եւ || (329բ) [ե]ս՝ Յովանէս [մեղ]աւոր ծառայս Աստուծոյ, որ 

զգիրս գրեցի ըստ իմում կարի, չլինել մեղադիր, զի այսչափ էր կար մեր եւ 

մեղաց թողութիւն խնդրեցէք ինձ եւ իմոցն ամենայնի եւ Աստուած ձեզ 

ողորմեսցի եւ այնոցիկ, որ ի լսելն. զԱմէնն ասեն. ամէն: 

բ 

Ծաղկող՝ Սարգիս քահանայ 

329բ Ընդ նմին եւ զիս՝ զանարժանս Սարգիս սուտանուն քահանայ եւ 

զծն[ողսն] իմ եւ զամենայն ազգայ[ինս] իմ աղաչեմ յիշել ի Տէր, որ ծաղկիւ 

զարդարեցի զսուրբ Աւետար[անս]. եւ որ յիշէ յիշեալ լիցի. ամէն1։ 

 

                                                
1 Կարող է նշանավոր մանրանկարիչ Սարգիս Պիծակը լինել (Լ. Խ., № 344, էջ 279, 

ծնթ. 2)։  
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617 

ՄԱՇՏՈՑ 

Վենետիկ 486 (367), Ցուցակ Վենետիկի, հ. Գ, էջ 345-346 

Վայր՝ Ակների ուխտ 

ա 

9բ Փառք Քեզ անսահման անուն եւ զուգական անձնաւորութիւն, փառք 

Քեզ համագոյ եւ միասնական Սուրբ Երրորդութիւն անճառելի, անպատմելի, 

անքննելի, անհասանելի, անբաւանդակելի, անպարագրելի, անկէտ եւ անժա-

մանակ, Հայր անծին՝ Որդւոյ ծնողի եւ Սուրբ Հոգւոյն բղխողի. փառք Քեզ յա-

մենայն բերանոյ եւ ի բնաւին եղանակացս յիմանալեացն ի սգալեացս, ի հրե-

ղինացն եւ ի հողեղինացս, յերկնաւորացն եւ յերկրաւորացս, յանբանիցն եւ ի 

բանականացս: Աւրհնութիւն, գոհութիւն եւ փառաբանութիւն անանուն աս-

տուածութեանդ՝ Հաւր եւ Որդւոյ եւ Ս[ուրբ] Հոգւոյդ յաւիտեանս յաւիտենից: 

Եւ արդ, վասն զի բարւոյ ամենայն ոք ցանկայ. ոմանք մասանց եւ ոմանք 

բոլորին աստուածայնւոյն՝ աստուածասէրքն եւ գերագունին՝ բարեբարուքն, 

զորոց Տէր բանայ զաչս ներքին մարդոյն, գիտել եւ ճանաչել զդիւրակործան 

եւ զապականելի կենցաղոյս վայելս, թէ. ընդ գտանելն վաղվաղակի արագ 

ունի զկորուստ: Իսկ որոց մաքուր եւ յստակ են հոգւոյն տեսարանք եւ 

մտաց աչք, գանծեն անձանց իւրեանց անճողոպրելի շահս, որ միշտ անզրաւ 

ունի զկա ընդ Աստուծոյ, եւ ոչ ական հատանի ի վնասակար գողոց եւ յերկ-

րաքարշ խորհրդոց: 

Որպէս առ երանելիս այս է տեսանել առ ստացաւղ գրոցս՝ Գրիգոր քա-

հանայ, որ զի թէպէտ եւ այլոց գրենեաց պատճառ եւ առիթ եղեւ կատար-

ման յաւել եւ զայս եւս, ի յիշատակ իւր եւ իւրոցն ամենայնի: 

Եւ քանզի յառաջ ժամանակաւ ետ գրել զքաղաքավարութիւն աստուա-

ծաբան աւետարանչին Յովհաննու եւ զՎարս սուրբ հաւրն մերոյ Յոհաննու 

Ոսկէբերանի: Նաեւ զծովահանճար Մեկնութիւն սորա զտասն Թղթոցն 

սրբոյն Պաւղոսի, զորոցս զկնի գրեալ իմ եւ զաստուածաշունչ քնարս Դաւ-

թի մարգարէին ձեռնադրութեամբ գրով: 

Իսկ փակակալն՝ Վարդան եւ վերասացեալ՝ Գրիգոր, խնդիր արարին յա-

ղագս գրոյս այսորիկ, եւ իմ յաւժարամիտ կամաւք յանձին կալայ գրել ըստ 

իմում չափու: Վասն որոյ յերեսս անկեալ աղաչեմ զամենեսեան, որք պատա-

հիք սմա, յիշեսջիք Տէր ողորմեայիւ ի թողութիւն մեղաց՝ զԳրիգոր քահա-

նայ, որ ստացաւ զսա ի յիշատակ հոգւոյ իւրոյ եւ ծնաւղաց իւրոց, քերց եւ 

եղբարց եւ ամենայն զարմից, որոց առհասարակ ողորմեսցի Քրիստոս 

Աստուած մեր եւ տացէ բարի ժամանակաւ վայելել զգիրս բնակչաց Սուրբ 
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ուխտին Թիւրքթոյ վանիցն, յորոյ պայծառութիւն բարի յիշատակս կատարե-

ցաւ: Այլեւ մի՛ ոք իշխեսցէ հանել զսա յեկեղեցւոյն՝ յինչ պէտս որ իցէ: Եւ եթէ 

ոք յանդըգնի առնուլ կամ ծախել կամ տալ, պարտական լիցի յաւուրն դա-

տաստանի սղալանացս ստացողի գրոյս եւ ինքն եղիցի նզովեալ յԱստուծոյ: 

Ողորմեսցի Քրիստոս Աստուած՝ Վարդան փակակալին եւ միաբան եղ-

բայրութեանն, որ այժմ են եւ որ զկնի գալոց են: Ողորմեսցի մարդասէրն 

Աստուած հաւրեղբաւրն ստացողի գրոյս՝ Անտոն կուսակրաւն միայնակեցի 

եւ շնորհեսցէ իւր յարութիւն կենաց: Ողորմեսցի մարդասէրն Աստուած եւ 

Գրիգորի ծերունոյ քահանայի, հեզի եւ իմաստասիրի, որ հայրաւրէնաբար ի 

մանկական տիոց կերակրէ զմեզ աստուածային բանիւտ: 

Եւ արդ, եղեւ զրաւ գրչութեան սորա, ի թուականութեանս Հայոց ՉՁԴ 

(1335) յաստուածաբնակ Ուխտս Ակներ, ընդ հովանեաւ Տիրամաւր 

Աստուածածնիս եւ այլ բազմահաւաքեալ սրբոցս, ի հայրապետութեան 

տեառն Յակովբայ եւ ի թագաւորութեանս Հայոց՝ Չորրոդ Լեւոնի վասն որոյ 

կրկին մաղթելով հայցեմ յամենեցունց որք աւգտիք ի սմանէ յինչ պէտս ///1 

 

բ 

Յիշատակարան թարգմանութեան 
Թարգմանիչ՝ Կոստանդ երէց 

9ա Թարգմանեցաւ ի յունականէն ի մերս ի ձեռն Կոստանդեա երիցու յա-

նուանեալ գեղն Անդրուն, ի խնդրոյ Գրիգորի Ակներցոյ, ի թու[ին] ՉՁԱ 

(1332)2: 

618 

ՇԱՐԱԿՆՈՑ 

Երուսաղէմ 1578, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Ե, էջ 360-361 

Գրիչ, ծաղկող ՝ Սարգիս [Պիծակ] քահանայ 

Վայր՝ Սիս մայրաքաղաք 

ա 

48բ Զպատուելի եւ զկուսակրաւն սրբամիտ քահանայն՝ զՅոհաննէս եւ 

զծնաւղսն իւր հարազատովք իւրովք աղաչեմ յիշել ի Տէր, զի յոյժ եռափա-

                                                
1 Հիշատակարանը մնացել է անավարտ (Ցուցակ, էջ 346), (Ա. Ղ.)։  
2 Գրված է Նորադարձների կանոնից ներքև: Հրատարակիչը ծանուցում ունի. «Ու-

րեմն յունարէնէ թարգմանուած է եւ Մխ. Գոշինէն` տարբեր» (Ցուցակ, էջ 345, 
ծանուցում), (Ա. Ղ.)։  
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փաք սիրով ստացաւ ըզսայ ի վայելումն անձին իւրոյ եւ ի յիշատակ իւր եւ 

զարմից իւրոց: Ընդ նմին եւ զիմ զանարժանութիւնս՝ զՍարգիս սուտանուն 

ք[ա]հ[ա]ն[այ] եւ զմեղաւոր հողս եւ զծն[աւղսն] իմ ազգայնաւք յիշեսջիք 

ի Տէր զգրող եւ զոսկող սորա. եւ որ յիշէ, Քրիստոս զինքն յիշէ. ամէն: 

բ 

93բ Զձեզ աղաչեմ հառաչելի, 

Սուրբ քահանայք յամենայնի, 

Յիշման առնէք զիս արժանի, 

ԶՍարգիս լըցեալ մեղաւք ի լի, 

Որ ըզսուրբ տառըս գըրեցի, 

Եւ ծայր ի ծայր զարդարեցի. 

Որ զմեզ յիշէ, յիշեալ լիցի 

Յարքայութիւն Քրիստոսի. 

Եւ իմ ծնաւղացն եւ ստացաւղի 

Տէրն աղաւթիւք ձեր ողորմի: 

գ 

287բ Ո՜հ զամենամեղ անձն իմ՝  զՍարգիս անպիտան մեղուցեալ հողս եւ 

զհանգուցեալ հայրն իմ՝  զԳրիգոր քահանայ եւ զմայրն իմ՝  Հեղինի եւ 

զքոյրն իմ՝  զԹէֆանաւ զգնացեալսն առ Քրիստոս աղաչեմ յիշել ի սուրբ 

աղաւթս ձեր. եւ որ զմեզ յիշէ, յիշեալ լիցի ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ. 

ամէն, ամէն: 

դ 

329բ Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն՝  Հաւր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն 

Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս. ամէն: 

Գրեցաւ Եղանակաւոր տառս ձեռամբ Սարգիս սուտանուն քահանայի եւ 

մեղաւոր հողի, ի լաւ եւ յընտիր աւրինակէ, որ կոչի Խուլ Գրիգոր, ի մայրա-

քաղաքս Սիս, ընդ հովանեաւ Սուրբ Հոգւոյն եւ այլ սրբոց, որք աստ են, ի 

թուաբերութեանս Հայոց ՉՁԴ (1335), ի թագաւորութեան Հայոց Լեւոնի 

Չորրորդի, որդոյ արքային Հայոց Աւշնի եւ ի հայրապետութեան տեառն Յա-

կոբայ, ի խնդրոյ պատուական եւ երջանիկ կուսակրաւն քահանային՝  Յոհա-

նէսի, որ ստացաւ զսա ի վայելումն անձին իւր եւ ի յիշատակ հոգւոյ իւր եւ 

ծնաւղաց իւրոց: 

Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, որք աւկտիք ի սմանէ եւ կամ աւրինակէք, 

յիշեցէք զպատուական քահանայն՝  զՅոհաննէս եւ զծ[նաւղս]ն իւր եւ զդե-

ռաբուսիկ քըւերորդին իւր՝ զՅովաննէս: 
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619 

ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 

Մայր Աթոռ 123, «Էջմիածին», 1960, Թ, էջ 58 

Գրիչ՝ Գրիգոր քահանայ 
Վայր՝ Կովառայ դղեակ 

188ա Արդ, աղաչեմ զամենեսեան վասն սիրոյն Քրիստոսի յիշեսջիք ի 

մաքուր աղաւթս ձեր զմեղուցեալ եւ զանարժան գրող սորա՝ զԳրիգոր 

նւաստ քահանայ, զհայր Թադէոսի՝ Վասիլն եւ զծաւղսն իմ՝  զՍիրուհի, զտէր 

Դաւութոյն|| (188բ) եւ զմայրն իմ՝  զՄարիուն եւ զամենայն ննջեցեալսն իմ, 

զորոյ աղաւթիւք ձերոյ՝ Յիսուս Քրիստոս եւ բարիխաւսութեամբ սուրբ 

ծնաւղին իւր հանգիստ եւ ողորմութիւն շնորհեսցէ յիշողացդ եւ յիշեցելոցն 

ի միւսանգամ գալըստեանն իւրոյ, զհանգիստ յաւիտենական պարգեւեսցէ 

նոցին եւ ամենայն հաւատացելոց։ Որպէս յիշէք նոյնպէս դուք յիշեալ լիջիք 

ի Տեառնէ Յիսուսէ Քրիստոսէ, որում փառք յաւիտեանս. ամէն։ 

Գրեցաւ սա ի թվականիս Հայոց ՉՁԴ (1335), ընդ հովանանաւ Սուրբ 

Աստուածած||(189ա)նիս, յանառիկ դղ[ե]ակս, որ այժմ Կովառայ կոչի, ի 

հայրապետութեանն տեառն Յակոբա եւ ի թագաւորութեան Լեւոնի, եւ 

դառն եւ ի վատ ժամանակիս, որ ենք այժմ ի Սղար, զի եւ յանկարծակի գե-

րեալ զազգս մեր անաւրէն ազգն Իսմայելացւոց, զորոյ Տէր հատուսցէ նոցա 

ըստ գործոց նոցա եւ առցէ ի նոցանէ զվրէժն մեր, եւ ողորմեսցի մեզ Տէր 

Յիսուս Քրիստոս, նոյնպէս եւ ձեզ եւ ամենայն հաւատացելոց. եւ Նմա փառք 

յաւիտեանս. ամէն։ 

620 

ՇԱՐԱԿՆՈՑ (340) 

Թորոս Աղբար, հ. Բ, էջ 449-450 

Գրիչ՝ Մանուէլ 
Վայր՝ Թիւրքթի անապատ 

Փառք Քեզ հոն արեգսագոն կիսագնդի եւ Դեմետրի, Արարիչ յամենայն 

արարածոց յիմանեալեաց եւ ի զգալեաց, ի մարմնաւորաց եւ յանմարմնոց ի 

հոգեղինաց իմանալեաց զուարթնոց եւ յամենայն գոյից, այժմ եւ միշտ եւ 

յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: 

Արդ, եղեւ [աւարտ] սորա ի թվ[ին] Հայոց ՉՁԴ (1335), ի թագաւորու-
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թեան Հայոց Չորրորդ Լեւոնի, զոր պահեսցէ Տէր Աստուած պարագա[այց] 

ամաւք ընդ երկար աւուրս, ի հայրապետութեան տեառն Յակոբայ, ի մեծ եւ 

ի հռչակաւոր անապատս, որ կոչի Թիւրքթի, երգ աւրհնութեան եւ ձայն 

սաղմոսաց եւ լուցումն լապտերաց եւ բուրումն անուշահոտ խնկոց մի՛ պա-

կասեսցի ի սմանէ մինչեւ ի կատարած աշխարհի: Ի խնդրոյ պատուական եւ 

երջանիկ առաջնորդի Սուրբ ուխտիս՝ տէր Գրիգորու, զոր Տէր Աստուած 

պահեսցէ ըստ կամաց իւրոց. ամէն: 

Արդ, աղաչեմ զամենեսեանդ, որ հանդիպիք այսմ աստուածային մատե-

նիս, յիշեսջիք յաղաւթս ձեր զստացող գրոյս զերիս երանեալ եւ զծաղկեալ 

ալեաւք զհայրապետն՝  զտէր Գրիգոր, ծնողիւք եւ բարեկամաւք հանդերձ. 

ամէն: 

Նաեւ զիս՝ զմեղաւք մեռեալս եւ աշխարհի կենդանիս, զտառապեալ ոգիս 

զՄանուէլս, գրող սորա եւ զծնողսն իմ եւ զսղալս եւ զխոշորութիւն սորա 

ուղղեցէք եղբայրաբար, զի ժամանակս ձմեռնային էր եւ հիւսիսայինն սաս-

տիկ ի տեղիքս լեռնային եւ ես անարհեստ էի քերականութեան: 

Դարձեալ կրկնեմ ծունր եւ երկիրպագանեմ սուրբ գարշապարաց ձերոց, 

զի արժանի արասցէք զմեզ միոյ Տէր ողորմեայի, զի մեր խնդիրն այն է...  

Գրեցաւ Շարակնոցս այս ձեռամբ Սահակ եպիսկոպոսի եւ այլ կրաւնաւո-

րաց վանուցս եւ Մարգարայ փիլիսոփային։ 

621 

ՃԱՇՈՑ 

Վենետիկ 216 (601), Ցուցակ Վենետիկի, հ. Դ, էջ 654-6561 

Գրիչ, ծաղկող՝ Սիմէոն 

Վայր՝ Խոզկրտի գիւղ, Գանձէ դղեակ 

(Կիլիկիա) եւ Մաւշրեֆի 

ա 

343բ-344բ Բանք յիշատակի գրոց այսմ։ 

Փառք համագոյ եւ փառաւորեալ Սուրբ Երրորդութեանն՝ Հաւր եւ Որդւոյ 

եւ Սուրբ Հոգւոյն յաւիտեանս. ամէն։  

Այլ արթուն ակն որ ի խոնարհս քաղցր կամաւք հայի, գթացաւ ի բնու-

թիւնս, եւ զՄիածին Բանն առաքեաց ի խնդիր մարդկան, որ առ մարմին։ Եւ 

                                                
1 Առաջին հրատարակության մեջ օգտագործվել է Ղ. Ալիշանի «Սիսուան»-ի հա-

մառոտ ընդօրինակությունը («Սիսուան», էջ 118-119, Լ. Խ., № 342, էջ 277-
278), (Ա. Ղ.)։  
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զնոյն ետ ի մահ եւ վճարեաց ի զպարտիս մարդկան, որով եւ փրկեցանն 

իսկ եւ փրկին մինչեւ ի սուրբ գալուստն Իւր։ Եւ վասն զի բանական եւ 

իմաստուն էր բնութեամբ մարդս, ի գործ արկ իբրեւ զգաստացաւ զբնու-

թեանն արուեստ եւ տէրունական գործոցն եւ սքանչելեացն յիշատակի եւ 

սահման տաւնի, խմբաւոր, լուսաւոր եւ///եդ պայման, որով հրճուին հաւա-

տացեալք ամ յամէ ի գալ տաւնի աւրինական հրաշիցն եւ անուանի սա Ըն-

թերցուած, այսինքն՝ ընթացք եւ ճանապարհ բարի առ Աստուած, եւ երախ-

տեացն Աստուծոյ առ մարդս անմոռաց յիշատակ։  

Բայց բովանդակ գիրքս այս, երեք գլխաւոր որոշմունս ունի. մարգարէա-

կան, առաքելական եւ աւետարանական, զի յայս իսկ աւարտի սորա տեսու-

թիւնս։ Եւ զի երեք թիւս պատուեալ է արտաքինսն, այլեւ ծննդական. զի ի 

ներքոյ տասինն ծնանի զվեցն եւ զինն, որ են խորհրդական թիւք։ Եւ արդ, 

զի անթիւ եւ յոլով բարեաց ունի տեսակս, զի սա է դուռն երկնից եւ բանալի 

նորին խորանաց. սա դրախտ Աստուծոյ՝ որ ունի զծառն կենաց. սա 

իմա///սա այգի /// զբաժակ///եւ չէ ինչ բարի յերկինս եւ կամ յերկրի՝ զոր ոչ 

ունի սա։ 

Զայսոսիկ տեսեալ պատուելի քահանայիցն բնակիչք գեղջն որոյ անուն 

Խոզկրտի յորջորջի, Բարսեղ եւ Յովհաննէս, եւ ընկերք նոցին եւ փափագա-

նաւք խնդրեցին եւ ետուն գրել զսա ի լուսաւորութիւն եւ ի բերկրումն ման-

կանց եկեղեցւոյ։ Եւ աղաչեցին զմեղսաթաւալս եւ զփցուն գրողիկս՝ Սիմէոն, 

զի գրեցից զսա. եւ ես զտկարութիւն մարմնոյ ի բաց եդեալ շնորհաւք 

Տեառն սկսա եւ ողորմութեամբ Նորին կատարեցի զսա։ 

Բայց ոչ գրեցաւ զսա ի միում տեղոջ, ապա ի յայլ եւ յայլ տեղիս, վասն 

դառնութեան ժամանակիս, եւ վասն ծովացեալ մեղաց իմոց, որ ի յայսմ 

ամի ազգն որ կոչի Խարաման մռտեալ էր ընդ երկիրս Կիլիկւոյ եւ բազում 

վնասս գործեցին ի տեղիս-տեղիս, եւ ես պանդխտեալ նստէի ի դղեակն, որ 

կոչի Գանձէ, առ ստորոտով լերինն Տիւրոսի, եւ գրեցաւ մասն ինչ ի սմանէ 

անդ, եւ աւարտ սորա եղեւ ի գեղս, որ կոչի Մաւշրէֆի, ընդ հովանեաւ Սրբոյ 

տաճարիս Կիւրակոսի։ Ի թվ[ին] Հայոց ՉՁԴ (1335) յամսեանն մայիս ԻԳ 

(23), ի թագաւորութեան Հայոց Լեւոնի, որդւոյ արքային Աւշնի եւ ի հայրապե-

տութեան տեառն Յակոբայ։ 

Բայց գրեցաւ սուրբ տառս ի յ[ը]չից ճգնազգեաց միակեցին Ալեքսի, որ է 

եկեղեցպան այսմ գեղի, որ ետ գրել զսա վասն յիշատակի հոգւոյ իւրոյ եւ 

ամենայն ազգատոհմի։ Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, որք ընթեռնուք եւ լու-

սաւորիք ի սմանէ, սրտի մտաւտ մեղաց թողութիւն խնդրեցէք ստացողի 

գրոցս՝ Ալեքսի եւ մաւր իւրոյ՝ Ամիրշահի, եւ ամենայն զարմից իւրոց, որ 

ստացաւ զսա ի յարդեանց իւրոց եւ ետ ի գեղն Խոզկրտի, ի յեկեղեցին որոյ 

անուն է՝ Սուրբ Հոգի։ 
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Նաեւ ես՝ մեղաւոր հողս Սիմէոն, որ գրեցի զսա եւ ծաղկով զարդարեցի, 

եւ յոյժ աշխատեցայ ի սա, աղաչեմ զձեզ խնդրեցէք յԱստուծոյ յանհաս 

խնամոցն, անսահման մեղացն իմ ներումն եւ անարժանիս ողորմութիւն։ Եւ 

սխալանացս եւ խոշորութեանս մի՛ մեղադրէք, զի հանապազաւր միտքս ի 

ծուփս եւ ի մեղս ամբոխած կայր։ Նաեւ հաւրքոյրն իմ՝  զՃաւհար եւ 

զծնաւղսն իմ արարէք յիշման արժանի [որ] զմեզ յիշէ ///նաքս յիշեսցէ եւ 

զինքն յանուանէ յաւուրն աներեկի. եւ Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ փառք յա-

ւիտեանս. ամէն։ 

Կրկին աղաչեմ պահել զսա ի /// հրոյ եւ ///որ չար է քան զամենայն եւ ի 

մոմէ, զի բազում գիրս տեսաք եղծեալ ի ձեռաց տղայոց. անէծք կրեսցէ նա, 

որ ոչ խնամեսցէ զսա եւ դաստռակով եւ շարգուրով չպահէ, եւ ի սոսկալի 

ժամ Սուրբ պատարագին մի՛ մոռանայք զստացաւղ սորա՝ զԱլեքս եւ զմեղա-

ւոր գրողիկս՝ Սիմէոն, եւ Աստուած զձեզ եւ մեզ ողորմեսցի. ամէն։ 

բ 

44բ Ստացող տառիս սրբասէր կրաւնաւորն՝ զԳրիգոր եւ զհարազատ եղ-

բայրն իւր՝ զպարոն Հեթում զհանգուցեալն ի Քրիստոս աղաչեմ յիշել աղաւ-

թիւք ի Տէր, ընդ նմին եւ զմեղաւոր հողս՝ զՍիմէոն եւ զայնոսիկ որ զԱմէնն 

ասեն։ 

գ 

173ա Զստացող սորա՝ զԱլեքս եւ զծնաւղսն իւր աղաչեմ յիշէք ի Տէր, 

նաեւ զմեղաւոր գրողիկս՝ զՍիմէոն եւ զծնաւղսն իմ եւ զհաւրաքոյրն իմ՝  

զՃաւհար արարէք յիշման արժանի. եւ Աստուած յիշողացդ ողորմեսցի. 

ամէն։ 

622 

ՆԵՐՍԷՍ ԿԼԱՅԵՑԻ. 

ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ՄԱՏԹԷԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԻ 

Երուսաղէմ 1428, Ն.Պողարեան, Ցուցակ, հ. Ե, էջ 96 

(ԺԷ դ.) 

Յիշատակարան գաղափարի 

Գրիչ՝ Յոհան Կիլիկեցի 
Վայր՝ Արտազ 

94 Արդ, թէպէտ բազումք եդին Մեկնութիւն Մատթէոսեան գլխոյ սուրբ 

Աւետարանին, որ է մի ի չորից վտակաց իմանալի դրախտին կենաց, որք 

շարժեալք ի Հոգոյն Սրբոյ, հարքն սուրբք եւ ելանելիք, որպէս Ոսկիաբանն 
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Յովհան եւ Եփրեմ եւ այլք, բազումք եղեն մեկնիչք սրբոյ Աւետարանիս, ոմն 

յերկար եւ ոմն կարճ: Բայց ոչ լինէր ի պէտս բանից պիտանի, յաղագս 

ձանձրութեան ընթերցօղացն: Զոր տեսեալ երանելի հայրապետն Հայոց 

Մեծն տէր Ներսէս Կլայեցին, հարկեալ ի սրբոց վարդապետաց, սկիզբն 

արար հաւաքման Մեկնութեան սորա եւ ոչ եհաս յաւարտն, վասն զի հան-

դիսագիրն կոչեաց զնա ի հանգիստն անվախճան, որոյ յիշատակն օրհնու-

թեամբ եղիցի: Եւ էր այս մեծ աղէտ տարակուսանաց բանասիրաց անձանց: 

Նաեւ այլ ոմն յետ այնքան ժամանակաց յաշխարհէն Դարանաղեաց ի 

նահանգէն Եկեղեաց, ուր է շիրիմ մերոյ հովուապետի եւ լուսաւորչի 

հայկազեանս զարմի Սրբոյն Գրիգորի Յոհան վարդապետ կոչեցեալ Ծործո-

րեցի, յոյժ աշխատանօք եւ քրտնաջան վաստակօք կատարեալ զՄեկնութիւն 

սորա, շարժեալ ի Հոգոյն Սրբոյ էր զոր ի հնոց սրբոց ժողովեաց եւ էր զոր 

յիւրում կորովամիտ իմաստութենէ համառօտեաց խիստ պարզ եւ յըստակ 

եւ դիւրին լսօղաց յաւարտ և ի գլուխ էած1, զոր Տէր Յիսուս հատուսցէ նմա 

ընդ Ճ(100) աւուրս եւ ընդ Կ (60) աւուրսն եւ ընդ Լ (30) աւուրսն վարձս 

բարեաց ի յաներեկ աւուրն եւս եւ ծնօղաց նորա եւ ուսուցչաց, որ զայսպի-

սի քաղցր պտուղս մեզ ընծայեաց, տացէ Տէր զերկնից արքայութիւնն 

անզրաւ յաւիտենին եւ ամենեցուն վարձահատոյց լինի Քրիստոս, որ զՅ[ո-

հա]ն վարդապետս սրտի մտօք յիշեն յԱստուած ողորմին եւ ի Հայր մեր որ 

յերկինսն: 

Այլեւ ես թարմատար Յոհան աշակերտ բանի յաշխարհէն Կիլիկեցոց, 

ծնեալ եւ սնեալ ի մայրաքաղաքն Սիս, եկի յաշխարհս Արեւելից, տարաշ-

խարհիկ շրջելով սակս ուսման, որ եւ ուսայ, զորն եւ յԵռամեծէն Եսայեայ եւ 

է զոր ի մերոյս րաբունապետէ Մեսրոպայ առ ոտս սորա դեգերելով եւ 

վարժելով:Եւ տեսի ի մերում լսարանիս զայս լուսաւոր եւ թուրվանդայ 

Մեկնիչս եւ ստացայ զսայ յիշատակ հոգւոյ իմայ եւ ծնողաց եւ ուսուցչաց: 

Արդ, գրեցաւ սա ի թվականիս ՉՁԴ (1335), ի յաշխարհիս Արտազ 

կոչեցեալ, ի հայրապետութեան տեառն Յակոբայ, որ է քւերորդի տեառն 

Գրիգորի Երգեցողի եւ ի թագաւորութեան Լէօնի որդոյ Օշնի բարեպաշտի եւ 

ի յեպիսկոպոսութեան Արտազու եւ Սուրբ Առաքելոյն Թադէոսի տեառն 

Զաքարիայի: 

                                                
1 Հրատարակիչը իր կողմից փակագծում ավելացրել է Հովհաննես Ծործորեցու 

գործի շարունակության թվականը «(թվին ՉԿԳ)՝ այսինքն՝ 1304 թվականը, 
(Ցուցակ, անդ), (Ա. Ղ.): 
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623 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ (337) 

Վասպուրական 117, Ե. Լալայեան, Ցուցակ, սիւն. 253-254 

(Կտուց անապատ) 

Գրիչ՝ Աւետիս 

Վայր՝ ի գաւառս Լոմպարտք 
ի վանս Սան-Պէնետ (Իտալիա) 

Յամի [եւթնհարիւրերորդի]1 ութսուներրորդ եւ չորրորդի թուականու-

թեան Հայկազեան տումարի (1335) կատարեցաւ սուրբ Աւետարանս ձե-

ռամբ յոքնամեղաւոր ///2 ի գաւառս, որ կոչի Լոմպարտք, ի վանս որ է Սան-

Պէնետ, ընդ հովանեաւ սուրբ եկեղեցւոյս, որ հանգստարան [է] Սուրբ եւ 

սքանչելագործ ճգնաւորին Քրիստոսի Սիմէոնի, որ է լիեալ///աղէտ զայն 

ամենայն ըստ այնմ, թէ. Տէր կատարեալ ի բաց մերժէ զերկիւղն։ 

Արդ, ով սուրբ հարք եւ///հանդիպիք այսմ սուրբ եւ փոքրագոյն Աւետա-

րանիս զմեղապարտ գրիչս՝ Աւետիս /// ամենեցուն. ամէն։ 

Յիշեսջիք ի Տէր եւ զհոգեւոր/// զԻւր ողորմութիւն պարգեւէ նմա եւ ննջե-

ցելոց նորա. ամէն։/// Յովանէսի/// եւ ծնողաց/// պատրաստէ եւ ծնողաց իւ-

րոց ի հանդերձեալ աւուրն /// ամբողջ եւ անարատ պահեսցէ մինչեւ կատա-

րած/// 

624 

ՃԱՌԸՆՏԻՐ (338) 

Վենետիկ 239 (222), Ցուցակ Վենետիկի, հ. Բ, էջ 346-350 

Գրիչ՝ Ներսէս Կրակցի 

Վայր՝ Սուրբ Երուսաղէմ  

ա 

465ա Փառք Հաւրն Էականի, Որդւոյն Միածնի եւ Հոգւոյն ճշմարտի, Եր-

րորդութեանն եզակի, ահաւորի եւ անքննելի, անհասանելի եւ անճառելի, 

ինքնագոյի եւ գերագոյի լուսոյ ծայրագունի...:  

                                                
1 Հիշատակարանը յուղոտվելով փչացած է եղել և մեծ մասամբ դարձել է անընթեռ-

նելի. «եւթնհարիւրերորդի» բառը լրացնում ենք ինքներս, որովհետև ԺԴ դարում 
գրված լինելու համար 84-ով վերջացող թվականի հարյուրավորը միայն կարող 
էր «եւթնհարիւր» լինել (784+551=1335), (Լ. Խ., № 337, էջ 272, ծնթ. 1)։  

2 /// Երկու-երեք տող անընթեռնելի է (Ցուցակ, էջ 253-254), (Լ. Խ., անդ, էջ 273, 
ծնթ. 1)։  
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Արդ, գերապայծառ գիրքս ցանկալի եւ զանազան պտղով ի լի դրախտ 

ախորժելի եւ ծաղկաւէտ բուրաստանի տէրունական տաւնից եւ նահապե-

տաց եւ մարգարէից եւ առաքելոց եւ վկայից եւ կուսից պատմութիւն ի սմա 

գտանի, որ Ճառընտիր եւ Տաւնակնի ձագ սա կոչի: 

Գրեցաւ ձեռամբ՝ անարժանի եւ աներկեղի, որ Ներսէս անուն կոչի, 

ստունգանող պատուիրանի, որ յանցաւոր Տեառն աւրինի, սուտանուն աբե-

ղայի եւ մեղաւոր յամենայնի, ի Հայկազ[ե]անս թուականի ՉՁԴ (1335) հա-

մարի, ի վանս Հրեշտակապետացն Միքայէլի եւ Գաբրիէլի եւ ի տեղիքս տէ-

րունի՝ Երուսաղէմի Սուրբ քաղաքի: 

Բայց ժամանակս էր անբարի, 

Գոլով տեղիքս Տեառն գերի, 

Աւերեալ հիմն յատակի, 
Անակնկալ թէ այլ շինի, 
Քրիստոնէից ազգք նախատի, 
Անաւրինաց կոխան լինի: 
Բայց լսեցաք համբաւ բարի, 
Թէ ֆռանգ ազգն շարժի 
Վասն տեղացս տէրունի, 
Երուսաղէմայ Սուրբ քաղաքի: 
Երանի թէ այս մեզ լինի, 
Որ մեր բեկեալ սիրտս կանգնի, 
Գլուխ անկեալ մեր ի գետն[ի] 
Մինչեւ յերկինս բարձրասցի, 
Նշան խաչին պայծառասցի, 
Եկեղեցի զարդարեսցի: 
Բայց ըստ գործոցս, որ դեռ գործի, 
Չեմ ի մնալ թէ այդ մեզ լինի: 
Բայց ամենայն ինչ կարելի 
Տեառն Աստուծոյ իմ Յիսուսի: 
Յայս դառնաշունչ ժամանակի 
Եւ ի նուաղել հայոց ազգի, 
Անաւրէն ազգն Իսմայէլի, 
Յարեան ի վերա երկրին Կիլիկէի, 

Եւ զամէնն ի սուր մաշեցին սուսերի, 
Եւ զայլն ի Մսըր վարեցին գերի, 
Եւ զկէսն ի յերկիրն Խարամնի: 

Եւ Յիսուս Քրիստոս Տէրն ամենայնի, 
Գերելոցն արասցէ բարի: 
Եւ ի սոյն ժամանակի, 
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Է թագաւոր Հայոց ազգի, 
Երիտասարդ ըստ հասակի, 

Որոյ Լեւոն անուն կոչի, 

Պճնեալ թագիւ Տեառն Յիսուսի: 

Եւ ի Հայոց ազգի հայրապետի 

տէր Յակովբի, 

Եւ ի յաթոռակալութեան 

Երուսաղէմի Սուրբ քաղաքի, 

Որոյ տէր Յոհաննէս անուն կոչի, 

Եւ իւր ծնողացն եւ քաւրն՝ 

Մարեմթագի հայրազատի, 

Որ արդեամբք յորդորեաց 

Զիս ի գրել ճառի: 

Արդ, ես՝ Ներսէս մեղաւք ի լի, 

Որ ձեւ ունիմ քահանայի, 

Եւ ոչ ունիմ մասն բարի, 

Այլ ծոյլ եւ վատթար  

եւ չարեաւք լի, 

Եւ անպիտան յամենայնի 

Եւ անարժան գրողի  

այս սուրբ գրի: 

Դարձեալ եկի ի մտի, 

Եւ տեսի զիս կորացեալ, 

Մեղաւք մինչ ի գետնի, 

Եւ այլ ապաւէն ինձ չգտի, 

Բայց սուրբ աստուածային 

Ճառքս ցանկալի, 

Եւ զջան ի յանձն առի,  

Եւ գրեցի զպատմութիւնս՝ 

Մարգարէիցն եւ առաքելոցն, 

Եւ վկայիցն Քրիստոսի, 

Վասն հոգւոյ եւ մարմոյ իմոյ, 

Եւ ամենայն իմոյ ազգականի, 

Եւ արեան մերձաւորի: 

Եւ Աստուծով ի գլուխ հանի, 

Թեպէտ որ չէի վարպետ գրի, 

Այլ զփափագն եւ յաւժարութիւնս 

միշտ ունէի: 
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Ո՜վ, կարդացաւղք այսմ գրի, 

Եւ հանդիպիք սղալի, 

Նա դուք ուղղեցէք սիրով 

եւ մի եպերելի, 

Զի ի վշտալից ժամս գրեցի, 

Որ է աչքս պակասել ի լուսի, 

Եւ ստամոքցաւ յամէն ժամի 
Եւ չունէի մխիթարաւղ 
Ոչ յեղբաւրէ եւ ոչ յընկերոջի, 
Բայց միայն յԱստուծոյ ամենայնի: 
Եւ էր տեղիքս յորում գրէի 
Խիստ եկ եւ դարձ մարդի։ 
Արդ, տեսա զիս մեղաւք ի լի, 

Զջան ի սրտի դրի, 

Եւ ձեր աղաւթիւք սուրբ տառքս  

Ի գլուխ [հանի], 

Զի սա ինձ բարեխաւս լինի 

Առ Յիսուս Աստուածն իմ 

եւ ամենայնի, 

Որ ինձ եւ ձեզ ողորմեսցի: 

Այլեւ հոգւով ցանկայի, 

Որ յիմ ձեռացս գրի 

Կենայր ի դուռն Սուրբ Սիոնի 

Եւ Սուրբ Քառասուն վկայիցն Քրիստոսի, 

Զի յաւուրն աներեկի  

Բարեխաւս լինի, 

Հոգւոյ իմոյ եւ մարմնի. 

Այլեւ ծնողացն իմոց՝ 

Աւտարշահի եւ Շնոհֆորի, 

Եւ քաւրն՝  Ավծի եւ ի[ւ]ր 

Տղայոցն ամենայնի, 

Եւ Սէթ պարոնի, 

Եւ քեռեցն իմոց՝ միայկեց Յովանիսի, 

Ի հետ Աստուծոյ ինձ երախտաւորի, 

Եւ ծեր Հանիսին եւ Տէրպապի, 

Եւ Կոստանցի, եւ Աւետի եւ Վասլի 

Եւ մաւրաքաւրեացն՝  Մինայ, Ֆիմի, 
Եւ Ֆրի եւ Քաւհարխաթունի, 

Եւ Մամախաթունի եւ Կիրայի 
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Եւ Գորգ Մազմնի եւ ի[ւ]ր տղայոցն ամենայնի, 
Եւ Աստուրտատուրի եւ ի[ւ]ր տղայոցն ամենայնի, 
Եւ Ստեփան Խազանի եւ Լեւոնին եւ Հեթումին 

Եւ ի[ւ]ր տղայոցն ամենայնի: 

Եւ Կոստանդին աբեղին եւ ի[ւ]ր 

Ծնողացն եւ քերցն ամենայնի 

Եւ Անխալատի եւ ի[ւ]ր տղայոցն, 

Տիկնացտիկնի եւ Տնդնի, 

Եւ այլոց ամենայնի: 

Եւ բնակչաց Կրակոյն ամենայնի, 

Եւս առաւել, որ են ի դուռն Սիոնի, 

Առաջնոցն եւ վերջնոցն, 

Որ են յայսմ ժամանակի 

Հոգեւոր հաւրն՝  Մարտիրոս քահանայի 

Եւ իրիցկնոջն եւ ի[ւ]ր տղայոցն՝  

Թորոս աբեղի եւ Պաւղոսի 

Եւ Յովանէս քահանայի եւ Հեթում քահանային 

Եւ նորընծայ քահանայիցդ՝ Թորոսի 

Եւ իր եղբորն՝  Յոհանէս աբեղի 

Եւ Բ (2) Սիմէոնին եւ Ստեփանոսի, 

Եւ այլոց հարցն եւ մարցդ, 

Որ կան ի դուռն Սուրբ Սիոնի, 

Զոր Տէր Յիսուս յիշեսցէ ի բարի 

Եւ երախտաւորաց Սուրբ Սիոնի՝ 

Պակէ եւ Սիրի եւ ի[ւ]ր տղային՝  

Տէր Կոստանդի, որ հալեածեալ է 

Վասն Սուրբ հարցն ուղիղ կանոնի 

Եւ ննջեցեալ քահան[այ]իցն՝  

Թորոսի եւ Ճաւշլնի, 

Եւ ի[ւ]ր տղային՝  Վասլի, 

Եւ սուրբ եղբարցս, որ բնակեալ են ի 

Ի Սուրբ քաղաքիս Երուսաղէմի ...: 

Եւ կուսակրաւն հոգեւոր եղբաւրն մեր՝ 

Մատթէոսի, գրոց կապողի, 

Եւ ի[ւ]ր ծնողացն եւ եղբարցն ամենայնի: 

Եւ գրողիս եւ ստացողի այսմ տառի, 

Միշտ թողութիւն մեղաց խնդրի, 

յԱրարչէն ամենայնի, 

Որ ձեզ եւ մեզ շնորհէ ձրի, 
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Որ ոչ ստացայ այլ ինչ յերկրի, 
Բայց զգիրս ցանկալի...1: 

բ 

Ծաղկող՝ Ներսէս (գրիչը) 

2ա Քրիստոս Յիսուս ծաղկող Ներսիսիս ողորմեսցի. ամէն2։ 

գ 

128բ Ո՜վ եղբարք յազգի-ազգի խապրնոցս չգիտեմ թէ ինչ կու գրեմ, զի 

կու ասեն, թէ. զԽատի մի տաճկնին այասցիք կոտրել են: 

դ 

144բ Հազար վա՜յ ինձ եւ ամէն Երուսաղեմացէց քրիստոնէիցս, որ զետ 

նինուէացիքն կու տապինք յահէ անաւրինացս, թէ ոչխարազինիս չար տա-

ւին իւրեանց, զամէն հայ քրիստոնէքս ի մէկ տեղի պիտի ժողովեն եւ սպա-

նեն, զի կու հաչեն, թէ. Ձեր այասացիքն զխատին եւ զդանըշմներն սպանել 

են ամմէնք զքէնն ի ձեզ պիտի հանէք եւ ամենքս ի դող կանք եւ բաժին մի 

փախեան դէպ ի Հոռոմ գեղանն եւ զառաջիկայն Աստուծոյ յանձին է եւ իւր 

ծնողին: 

ե 

160ա Ո՜վ եղբարք, ի չար խապրնոյս, որ կու ասեն, թէ. սուլտնայ տղայն 

բազում զաւրաւք ի վերայ Սսու կու երթայ. նա միտքս խաւրել է, իսկի չգի-

տեմ թէ ինչ կու գրեմ եւ այլ, որ իսկի մխիթարիչ չունիմ յեղբարց կամ յորդո-

րող եւ են ամէն ընկերքս հռոմնցիք. եւ Քրիստոսի յուսոյն մերոյ փառք յաւի-

տեանս. ամէն: 

զ 

186բ Ո՜վ եղբարք, ի մեծ Տաւնականն այսչափս կայր այս ճառերս, որ 

չգայթակղիք ի յիս, թէ ինքն է կարճ գրել: 

է 

382բ Ո՜վ եղբարք, յորժամ հանդիպիք սղալի, նա դուք ուղղեսցէք սիրով 

եւ մի՛ եպերելով, զի ըղուղս Կրակցի է: Զի վարդապետ մի յղրկեց զաշա-
                                                

1 Ամբողջ հիշատակարանը գրված է անկանոն տաղաչափությամբ։ Շարունակու-
թյունը հրատարակչի կողմից չի բերված (Լ. Խ., № 338, էջ 274, ծնթ. 1)։ «Բայց 
ժամանակս... »-ից մինչև այս հիշատակարանի վերջը չափածո է (Ցուցակ, էջ 
346 ծանուցում), (Ա. Ղ.)։ 

2 Նույնը կրկնվում է 119բ, 201բ, որտեղ հիշվում են ազգականները և թղթի կո-
կողները՝ Ղուկաս աբեղան, Ներսես աբեղա Գանկոցը, Հովհաննես աբեղա Լիկա-
դոնցը և Մխիթար սարկավագը (Ցուցակ, էջ 349-350, ծանուցում), (Ա. Ղ.)։ 
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կերտն, թէ. Գնա գլուխ գնէ. նա գնաց գնեց ու կերաւ զականջն ու զլեզուն 

ու զըղուղն ու եբեր զգանգն առջեւն եդիր, նա՝ հարցաւ, թէ. Ո՞ւր է ականջն. 

նա ասաց, թէ. Ականջ չունէր՝ խուլ էր, ո՞ւր է լեզուն. լեզու չունէր՝ լեզատ 

էր. ո՞ւր է ըղուղն. ի կրակայն էր արծել, ըղուղ չունէր: 

ը 

76բ Ո՜վ եղբարք, ի յայս ննջեցելոց ճառից գրելն մեծ փորձութիւն հա-

սաւ ի վերաս, որ ոմն անուն Գրիգորէս Խարտբերդցի, նման Յուլիանոսի եւ 

գործարար Յուդայի, որ գնաց առ տէր Ճաւշլին Ոսկեւընցին ու ասաց, թէ. 

Կարապետ փիլիսոփայն Խարտբերցին եւ քո Ներսէս Կրակցին չեն այնել 

տաւ[ն]քն ի յուրբաթին եւ ի չորեքշաբաթին եւ ոչ պաշտեցին ի տաւնի 

սուրբ Կարապետին, որ էր տաւն ըստ Հոռոմին:  

Նա տէր ըշարժեալ յազդմանէ չարին եւ լսեց իւր չար խորհրդակցին 

յղրկեց չորս աբեղայ նման լեգէոնին, որ էին նման չորս զինուորին, որ 

զԹովմաս առաքեալն աշտիշուք ի կողն խոցեցին: Եկին ի դուռն Ներսիսին, 

ու զիմ ռահ ու զգիրգ ի յարեգակն հանին եւ զդուռն փակեցին եւ զբալնիքն 

առին եւ այլ յերջեւ գնացին ի տունն Կարապետին եւ զհայսն տաշտովն ի 

դուրսն դրին եւ զայլ ամէն ռահնին եւ առին զերկուքս եւ տարան ի վերի 

վանքն ի դուռն Սուրբ Յակոբին, թէ. Այս են որ ոչ հնազանդին կանոնաց 

Քաղքեդոնին եւ նզովեն զտումարն Լեւոնին:  

Յառաջ մատուցին զԿարապետն ի դարպասին եւ առանց հարցափորձին 

զվեղարն առին ու ձգեցին յերեսս տիրին եւ տարան ի զնդան բանդին: Յեր-

ջեւ զՄսկին Ներսիսուկս առին ու վերամբարձ տանէին. նա ջանցի թէ դուրս 

վազէի ի տանէ բռնաւորին նա յերջեւանց առին զվեղար վեղրգտակին եւ զիս 

թողին գլխիբաց ի մէջ հրապարակին եւ տարան առ ընկերն իմ ի բանդին եւ 

պինդ զգուշացուցին, որ վաղիւն տամ դնել ի յերկաթքն Մելէք Նասրին: Նա 

եկին ամէն շներն, որ հնազանդել էին չար հրամանին եւ աղչեցին, որ խալը-

սեցաք ի տանէ բանդին, զոր հատուսցէ զնոցա Տէր ըստ իւրեանց անիրաւ 

դատաստանին1: 

Ո՜վ եղբարք, զայլ աւելին չըկարցի գրել2: 

                                                
1 Այս միջադեպի նկարագրությունը նույնպես գրված է չափածո, բայց այնքան ան-

կանոն տաղաչափությամբ, որ բարվոք ենք համարում հրատարակել արձակ ձևով 
(Լ. Խ., անդ, էջ 276, ծնթ. 1)։  

2 Վերջին տողը ստորին լուսանցքի վրա է (Լ. Խ., անդ, ծնթ. 2): «բ»-«զ» հիշատա-
կարանները միջին հայերենով են և ժամանակի խոսակցական լեզվի հրաշալի 
նմուշներ են (Ցուցակ, էջ 349), (Ա. Ղ.)։  
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թ 

Յիշատակարան յետագայի 
Գրիչ՝ Ստեփանոս դպիր 

468 բ/// նեսեան որք ընթեռնոյք/// յիշեսջիք ի Քրիստոս զվերջին սորա 

///նեկ եւ զծնաւղս իմ եւ զհարազատ///զՏտուր եւ զկողակիցն իմ///ին եւ 

զամենայն ազգային իմ/// եւ զհանգուցեալսն ընդ նմին եւ /// զՍտեփանոս 

դպիր գրող սակ///ընթերցողաց եւ լսաւղաց յիշել ///ողորմեսցի.ամէն:Ի 

թվականին Հայոց ՉՂԹ(1350 ) ին: 

625 

ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ  

ԻՄԱՍՏԱՍԻՐԱԿԱՆ ԳՐՈՑ (341) 

Օքսֆորդ, Ms. Arm. F. 6, Տիրայր վրդ., 99, թղթ. 122, էջ 1776 

Գրիչ՝ Մանուէլ սարկաւագ 
Վայր՝ Ուղագու վանք 

40ա Փառք երից անձանց եւ եզակի բնութիւն աստուածայինն յաւի-

տեանս յաւիտենից. ամէն։ Որ ետ զօրութիւն տկարութեան իմոյ հասանել ի 

վերջ տառիս:  

Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, որք ընթեռնուք զմատեանս փիլիս[ո]-

փա[յ]ական արհեստիցս, յիշեսջիք ի սուրբ աղօթս ձեր զմեծ հռետորն մեր՝ 

զՄեսրոպ քաղցրահոգի եւ հեզաբարոյ: Տացէ Տէր Աստուած բազում վարձս 

աշխատանաց իւրոց յաներեկ աւուրն: Ընդ նմին եւ զանարժան գծողս՝ զՄա-

նուէլ սարկաւագ, փծուն գրիչ սպասաւոր բանիս: 

Գրեցաւ սա ի թուականութեանս Հայոց ՉՁԴ (1335), յանապատս, որ կոչի 

Ուղագու վանք, ընդ հովանեաւ Նախավկայիս. ամէն: 

626 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ՞ (335) 

Ղ. Ալիշան, Հայապատում, էջ 527 

...Յայնմ ժամանակի երեւալ քաջ եւ արի, յաղթող եւ բարձրաբազուկ իշ-

խանաց իշխանն՝  յազգէ Վաչէի, որդի Տայիրին, որդւոյ բարեպաշտ եւ 



ՉՁԴ  ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐ  1335 

236 

աստուածասէր Քրդին, որ եւ անուն նորա Քուրդ1 կոչի, որոյ անուամբն եւ 

քաջութեամբն մնաց գաւառս մեր եւ վանորայքս անշարժ եւ անվնաս յայսմ 

մեղսաշարժ եւ դառն ցասմանէս, զի յայսմ նուազեալ եւ դառնացեալ 

աւուրս, որ վասն մեղաց մերոց, երեւեալ մեծափառ եւ աստուածահաճոյ 

մեծ զօրավարն եւ երեւելի նախամարտիկ, պարծանաց եւ զարդու զաւակն 

Հայաստանեաց, ամենօրհնեալ Քուրդն: Զի ոտնաձայնք երիվարացն նորա, 

եւ ճոճիւն նիզակացն, եւ փայլատակումն սուսերացն, ճայթմունք աղե-

ղանցն, եւ կուռ զրահքն եւ ասպարափակ լինելն, եւ այլ ահարկու կազ-

մուածն՝  զարհուրեցուցանէին զթշնամիսն, թո՛ղ զյաղթութիւն եւ զքաջու-

թիւն, եւ բազում պատերազմաց վանումն ի ձեռն նորա, եւ ազատազօրաց 

նորա բազմութիւն, գեղեցկութեամբ՝ իբրեւ զօրս երկնից, եւ քաջութեամբ՝  

յաղթութեամբ իբրեւ զառիւծ կամ իբրեւ քաջարծուի ի վերայ Հայաստա-

նեաց, յամենայն պատերազմունս։  

Այնու՝ առաջի այլասեռ թագաւորացն Ղազանին եւ Ղարապանդին եւ 

Պուսայիդի2 եւ մեծամեծ եւ սպարապետ նոյինացն մեծարգոյ եւ փառաւոր 

երեւեալ, եւ յամենեցունց շուք եւ պատիւ եւ խիլայ ընդունեալ, պահէր խնա-

մօք եւ ողորմութեամբն Աստուծոյ զգաւառս եւ զվաներս ի խաղաղութեան, 

եւ այլոց գաւառակցացն բազում կարեկից եւ օգնական լինէր։ Որոյ՝ աջն 

անեղին եւ բազուկն հզօրին Աստուծոյ հովանի եւ պահապան լիցի նմա ի 

տուէ եւ ի գիշերի, աստուածասէր եւ բարեսէր ամուսնաւն՝  Խոյանխաթու-

նիւն եւ ամենայն հեծելազօրացն։ Քաղցրասցի նմա աչք բռնաւորաց եւ մե-

ծամեծաց, եւ թշնամիք նորա առաջի նորա յամօթ եւ նկուն լիցին, եւ իբրեւ 

զԿորխ եւ զԴադան յանդունդս իջցեն. եւ ձեռք նորա հանապազ ի վերայ 

թիկնաց թշնամեաց իւրո. ամէն։ 

                                                
1 Վաչուտյան Քուրդի բուն կալվածքն էր Արագածոտն գավառը Ամբերդ ամրոցով, 

ըստ Ալիշանի, նրանք «թէ Այրարատայ կողմերը տուն տեղ ունէին, եւ թէ հայ 
Աղուանից կամ Արցախոյ» (Լ. Խ., № 335, էջ 271, ծնթ. 1)։  

2 Աբուսայիդ Ղանը վախճանվել է 1335 թվականին (տե՛ս հաջորդ հիշատակարա-
նը), ուստի սույն հիշատակարանի գրության վերջին հնարավոր եզրը 1335 
թվականն է, ըստ այդմ էլ, այդ հիշատակարանները (Լ. Խաչիկյանը նկատի է 
ունեցել նաև առաջին հրատարակության № 334 հիշատակարանը ևս) տեղա-
դրում ենք 1335-ի թվաշարքում (Լ. Խ., անդ, ծնթ. 2.)։ Սակայն առաջին հրատա-
րակության (Վասպ. 115, էջ 248-249, № 334) հիշատակարանային տվյալները 
նույնն են, ինչ այդ հրատարակության № 190 (1318 թ.  4818) Ավետարանի «ա» 
հիշատակարանը, ուստի Ե. Լալայան Ցուցակից վերցված այդ թերի հիշատակա-
րանը (Լ. Խ., № 334, էջ 270-271) հանում ենք, ծանոթությամբ հանդերձ (Ա. Ղ.)։  



ՉՁԴ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐ   1335 

237 

627 

ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ (332) 

Երեւան 2776 

ա 

Գրիչ՝ Գրիգոր երէց 

259ա Յիշատակարան. 

Ապէնիազ եւ անկարաւտ ի սկզբանէ երեք սրբեան 

Զարհուրելի եւ սոսկալի անուն երրեակ մի Տէրութեան, 

Երեք թվով բնութեամբ ի մի յոյժ ահարկու ճառել զայս բան 

Զի իմաստոց սրբազանից է հնարաւոր որք հմտանան։ 

Որք սրբութեամբ տքուն կենաւք ի յաշխարհէ հրաժարեցան, 

Ամենեւին մաքուր սրտիւ յԵրրորդութիւնն միացան 

Նոքայ լինին ճառողք վեհից եւ անհասիցն աստուածաբան, 

Թէ չէ մեզ երբ վաելեսցէ, որք երկրասէրքս եմք անարժան 

Ձկտիլ ի վէր, քան զբնութիւնս անճառելեացն վիպասան, 

Այլ գոհութիւն վեր առաքել, Երրորդութեանդ միասնական 

Փառաւորել զՀայր եւ զՈրդի եւ զՍուրբ Հոգին միշտ յաւիտեան։ 

Վասն հրաշից, որ երեւի, որք ի սկզբան ներգործեցան, 

Ասացւեղեն նախ առաջին, որով երկինք գոյացան 

Ի յայսմ աւուր զօրք երկնայինք փառաբանիչք, որ կարգեցան,|| 

(259բ) Իսկ յեթերին հողմ հակառակ, որք հրամանաւ կան միաբան։ 

Նայեւ բնութիւնք խաւարային, հալածեցաւ եւ լոյսք ցուցան, 

Իսկ ի յերկրորդ աւուր դարձեալ ջուրք ի ջրոց բաժանեցան 

Նոյն եւ հողոյս նիւթ երեւեալ եւ արարածք հաստատեցան, 

Զի արարածք եւ հրեղինաց զաւրք ի միմեանց բաժանեցան։ 

Նոյն հրամանաւ յերրորդ յաւուր տունկք բիւրաւորք եւ բոյսք բուսան, 

Ի չորրորդումն աւուր ստեղծեալ զլուսաւորքդ որ ի փայլման 

Եւ զմարգարիտ շարժուն եւ անշարժ, նըւազ եւ պայծառ,     

                  որք կարգեալ կան։ 

Զհինկ աւուրն արարչութեան ի ջրոց բխեալ սեռք կայտառեան, 

Եւ աւդայինք թռչուն թեւաւք, որք են ի յօդդ թեւական։ 

Դարձեալ խորհուրդ լինի նախնոյն, ծնունդ ի հողոյս չորս1 նիւթական, 

Եւ յօրինեալ ի յուրբաթի, պատկեր գեղով տիպան նման, 

Զոր մարգարէն նախապատմէ, շինեաց զտիպն իւրոյ նման։ 

                                                
1 Ձեռագրում տրված է «Դ» (Ա. Ղ.)։  
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Պատւեալ անճառ || (260ա) եւ հրաշալի, որ եւ հրեղէնքն հիացան, 

Եդեալ իշխան ամենեցուն, որք հրամանաւն իւրով ստեղծան, 

Դարձեալ պատիւ եդեալ նմին, չէ բարի ոք լինել միայն։ 

Այլ ի կողէն սահմանելով կին գեղեցիկ եւ աւգնական, 

Զոր տեսեալ նախաստեղծին եւ խաւսեցաւ բան հրաշական1, 

Նայ կոչեսցի կին ի յառնէ իւրմէ առեալ է յոյժ նման։ 

Եդաւ աւրէնք եւ պատւիրան վասն պտղոյն ոչ ճաշակման, 

Զոր նախանձեալ փառաց անկեալն եւ սկիզբն արար նոցա խաբման, 

Եհան յանճառ լուսոյն զրկեալ, էած յաշխարհս ըստորնական։ 

Գերեաց բազում ժամանակաւք ի գուբն ածեալ դժոխական, 

Կարծեաց տիրել շատ ժամանակ առնել զմարդիկ իւր սեփհական, 

Մըռմռալով վերա բնութեանս, եւ մանրելով զինչ չար գազան, 

Զինչ խոնարհեալ մինն ի յԷից իջեալ յարգանդն կուսական։ 

Եւ երեսուն2 ամ կատարեալ խորհուրդ արար խաչելութեանն, 

Ի գերեզմանըն Ղազարու արտասւելով վերա բնութեանս|| 

(260բ) ուրախացոյց զանկեալ բնութիւնս ի Ղազարու ձայնիւ գոչմանն, 

Երեւեցոյց թէ փրկութիւն լինի բնութեանս ադամական։ 

Մինչեւ եկեալ կամաւ ի խաչ, որ առաքեալքն ամէն փախեան 

Խոնարհեցոյց զիւր սուրբ գլուխն, գոչեաց ահեղ բանք հրաշական 

Աստուած, Աստուած ի մեր թողեր զբնութիւնս ի քէն յոյժ հեռական։ 

Զհոգին առ Հայր իւր աւանդեաց, վէմք ի վիմաց պատառեցան, 

Երկիր հիմամբք պատառէին, եւ գերեզմանք մահու բացան 

Եւ օրինաց հին վարագուրն վերուստ ի վայր պատառեցան։ 

Դարձեալ եկից ի յարութիւն, որով կանայք յառաջ տեսան, 

Եւ պատմեցին ամենեցուն սուրբ զյարութիւն երեքսրբեան. 

Փառք եւ պատիւ եւ գոհութիւն վասն այս հրաշիցս, որ գործեցան, 

Երրորդութիւն միասնական, որ անըսկիզբն է եւ անվաղճան3 

Այս ամենայն սքանչելիս, որ սուրբ գրաւքս մեզ ցուցան: 

Ի յԱդամայ եղեւ սկիզբն, մինչեւ ի յայս նոր թուական՝  

Եւթն հարիւր ութսուն եւ չորս (1335), որ զաւրացան յազգն հագարեան՝  || 

(261ա) Իսմայէլեանք եւ մոգականք, որք ընդ իրար կան միաբան։ 

Ի յայսմ ամի էր զաւրութեամբ յոյժ զաւրացեալ Բուսայիթ ղան 

Եւ ընդ իւրոյ իշխանութեամբ ունէր զաշխարհըս ամենայն, 

Խորասան տիրել ուժգին, մինչեւ ի գետն Ամու անըւան, 

                                                
1 Հետագայում բառը փոխված է հրեշտական (Ա. Ղ.)։ 
2 Ձեռագրում «Լ» է (Ա. Ղ.)։  
3 Չափածո հիշատակարանի սկիզբից (259ա) մինչև այստեղ՝ առաջին հրատարա-

կության մեջ բացակայում է (Լ. Խ., № 332, էջ 268-269), (Ա. Ղ.)։  
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ԶԱսորեստան եւ զՄիջագետն եւ զԲաբել աշխարհն ի լման, 

ԶԿիլիկիայ եւ զՀոռոմք, նայեւ զաշխարհն Պալհաւեան, 

Նայեւ զաթոռ սաղմոսողին եւ զգաւառն վրացական։ 

Ժանտաբարու եղեալ գազան քրիստոնէից ազգիս Հայկեան, 

Է ծարաւի մերո արեան գազանարբու կարճի նըման։ 

Նայ մարտ եդեալ յեկեղեցիս եւ տապալէր զամէն սահման, 

Եւ խորհուրդ չար միտս ունելով կապուտ կտաւ եդեալ նշան, 

Կոփահարեալ յամէն դիմաց զմեզ առնէին հալածական. 

Փրկչին հրամանքն աստ կատարի յԱւետարանն, որ մեզ կարդան, 

Ի ժողովոյն իւրեանց պղծի զձեզ արտաքսեն վարըստական, 

(261բ)Մեծ բռնութեամբ լինէր տիրել ուրախալի անվրիպական։ 

Ի յայսմ ամի էր թագաւոր ազգիս Հայոց յոյժ գիտնական 

Լեւոն անուն, յազգէ մեծաց եւ հարազատ յոյժ աննման։ 

Այս ամենայն բանքս, որ աստի, անտի ի մի ժողովեցան, 

Վասն միոյ պատւականի, որ յայս վայրի ներգոծեցան, 

Եպիսկոպոս մի հրաշալի, բազմաց պատւած եւ մեզ ցուցան՝ 

Տէր Մաթէոս սա անուանի՝ որբոց ՚ւ այրեաց եղեալ պաշտպան. 

Հետեւելով Փրկչի ձայնի՝ հոգալ զաղքատս ՚ւ ածել սեղան, 

Յոլով աղաւթս առանձնական սա կատարէր արիական, 

Եթէ Աստուած փրկեաց զաշխարհս ի խաբողէն իւրմէ սահման, 

Բայց հիացումն զիս պատեաց, զինչ սա հոգայր զազգս մարդկան, 

Զի հողեղէն մարդ յաշխարի զանձըն կամաւ տվեալ մահւան, 

Ի յաշխարհէ չհրաժարելով եւ տիրելով երանութեան. 

Ահա տեսաք նոր սքանչելիք եւ կատարեալ զՓրկչին հրաման. || 

(262ա) Թէ վաճառէ, զոր ինչ ունիս, լեր իմ գանձին վաճառական, 

Ըզմեծութիւնն ոչ թողլով, ստացաւ զակունքն պատւական, 

Գանձէ զգանձն իւր ի յերկինս, փառաւորեաց զԱստուածըն բան։ 

Դառն եւ ի վիշտ ժամանակիս, որ քրիստոնեայք մեղաւք մեռան, 

Զսովորական մեղքն չթողուն արհամարհել զպատւիրան, 

Անւամբ կոչեալ են քրիստոնեայք, գործով հեռի յոյժ անպիտան, 

Չխոստովանեալ զծածուկ բան, լուկ հաղորդին յոյժ անարժան, 

Ապիրատ ՚ւ անբարտաւան, յեկեղեցոյ դուռն ոչ երթան, 

Ոչ սրբոց տաւն մեծարեն, ոչ աւտարեաց դնեն սեղան։ 

Տէրն ոչ արար ընդ մեր մեղացն, աստուածութեան կամք քաղցրացան, 

Յարոյց կրկին կանկնող բնութեանս, ըստ առաջին մաթէոսեան. 

Լուսաւորիչ սուրբ հաւատոյս, որպէս Գրիգոր Պարթեւական, 

Որ զշարժեալ թոյն մահաբեր իժիցն արար փախըստական 

Քաղկեդոնի չար աւանդելով՝ զՆեստոր առնէր թշառական։ || 
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(262բ) Այլեւ զալիս բռնաւորաց քաղցրացուցեալ յոյժ աննման, 

Որք հանապազ մեզ վիշտ կամին փոքրիկ գնդիս այս պետրոսեան, 

Իսկ սայ նման սուրբ Գէորգեայ,  Թէոդորոս չարին սուզան, 

Եւ սուրբ Սարգսի յոյժ զաւրութեամբ, Մեռկեռոսի խաչիւ նշան, 

Եւս առաւել տէր Մաթէոս փայլեաց ի յազգս Հայկազան, 

Որպէս զարծիւ սլանալով առ թագաւոր եւ ընդ իշխան, 

Շիջուցանէր զբարկութիւն, որ բորբոքէր բաբելական։ 

Յոյժ տրտմութիւն փարատեցաւ, ի խաւարէն զերծեալ լուծան, 

Զտիւ եւ գիշեր ոչ դադարեալ զաղաւթս առնել, որ իւր սահման։ 

Ոչ թէ լսել եմ եւ գրել, այլ իմ տեսած է զինչ գրեցան, 

Կամք ունէի յերկար ասել, թէ կարդացաւղքն չձանձրանան։ 

Պիտ էր ի յայս ժամանկիս սուրբըն Ներսէս աստուածաբան, 

Որ նայ պատվէր զինչ որ արժէր զիմ հոգեւոր տէրս պատւական|| (263ա) 

Թէ չէ ես ի՞նչ արժան լինիմ ի դէմ մարդկաց խաւսել մէկ բան, 

Եւ կամ շինել ոտանաւոր անճառիցս այս վիպասան, 

Զի մեղուցեալ եւ ապիկար, տկար ոգի անձն անարժան, 

Այլ զի տեսի զայս բարութիւնս, որ յիմ աւուրս գործեցան, 

Յայնժամ եւ զիս ստիպումն հոգոյս յաղթեաց ՚ւ ասել ետ ինձ զայս բան։ 

Բայց թէ կամիս հարցող լինել չեմ յայս տեղեացս ես բնական, 

Այլեւ աւտար ի սահմանացս եւ անբնակ մոլորական, 

Չունիմ դադարք ի մի տեղի ոչ մի աւուր հանգըստարան, 

Եւ թէ անունս հարցանես՝ Գրիգոր չերէց եմ անարժան, 

Որ կարգեցի յայսմն տառի տունըս թվով հարիւր եւ քսան։ 

 

բ 

Ստացող՝ Եղիա արհեպիսկոպոս 

 

166բ Զտէր Եղիա արհեպիսկոպոս, որ ըստացաւ զԳիրս դատաստանի, 

յիշատակ իւր եւ ծնաւղաց իւրոց եւ ամենայն ազգականաց իւրոց, որք 

աւգտիք ի սմանէ, յիշեցէք յաղաւթս ձեր ի Քրիստոս զվերոգրեալսդ եւ լի 

սրտիւ Աստուած ողորմի ասացէք, եւ որ յիշէ, ինքն յիշեալ եղիցի ի 

Քրիստոսէ. ամէն: Ընդ նմին եւ զմեղապարտ գծողս յիշել աղաչեմ: 

գ 

200բ Զստացող այս կտակիս, 

Դատաստանի գրոց նօմոսիս, 

Զտէր Եղիայ յոյժ ծերունիս, 

Որ է պարծանք մեր ամենիս, 
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Ո՜վ ընթերձողք այս նաւմոսի, 

Դուք յիշեցէք զնա ի բարի, 

Հանդերձ ազգաւքն ամենայնիւ, 

Ասցէք, թէ. Աստուած քեզ ողորմի, 

Եւ զիս գծողս յոյժ եղկելի, 

Յիշել մաղթեմ ի յաղօթի, 

Որ եւ ստեղծաւղ Տէրն ամենի, 

Առհասարակ ողորմեսցի, 

Ձեզ՝ յիշողացդ զմեզ ի բարի, 

Եւ յուսողացս ամենայնի, 

Եւ թողութիւն մեղաց լիցին, 

Այժմ եւ յաւուր դատաստանին. ամէն:  

դ 

223բ Գրչի սորա եւ ստացողի Քրիստոս գթածն ողորմեսցի. ամէն: 

Յունիս ԻԵ (25) գծողս աստ հասաւ1: 

628 

ՆԸՒԱՍՏ ՅՈՀԱՆԻՍԻ ԱՐԱՐԵԱԼ ԵՐԳՍ ՈՏԱՆԱՒՈՐ Ի 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ ԱՄՍՈՅՆ ԵՂԵՒ ԲԱՆ ԽԱՒՍԵԼ ԸՆԴԴԷՄ 

ԵՐԿԱԲՆԱԿԱՑՆ,  

ԴԱՒԱՆՈՒԹԻՒՆ ՈՒՂՂԱՓԱՌ, ԸՍՏ ԽՆԴՐՈՅ ՀՈԳԵՒՈՐ 

ԵՂԲԱՒՐՍ ՄԵՐՈՅ ԱՍԼԱՆԻ ԵՒ ԱՅԼ ՔՐԻՍՏՈՆԷԻՑՍ 

ԹԱՎՐԻԺԻ, ԶՈՐ ՍԻՐՈՎ ԽՆԴՐԵԱԼ (343) 

Երեւան 2776 

(1335 թ.) 

Հեղինակ՝ Յովաննէս Տարբերունի 

Վայր՝ Թավրեժ 

227ա... Ես՝ Յովաննէս Տարբերունի, 

Որ զսակաւ բանքս երգեցի, 

                                                
1 Գրված է «Համառաւտ Ժողովումն աւրինաց վերստին» գործի վերջում: «բ», գ», 

«դ» հիշատակարնները բացակայում են առաջին հրատարակության մեջ (Լ. Խ., 
№ 332, էջ 268-269), (Ա. Ղ.)։ 
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Ոչ զօրաւոր, այլ ըստ կարի, 

Դէմ Հոռոմոց եւ Ֆռանկի. 

ԶՔրիստոս Աստուած դաւանեցի 

Յերկու բնութեանց լինելով մի,|| 

(227բ) Որ չհաւատայ այսմ տառի 

Ընդ Յուդայի դատապարտի: 

Յերես անկեալ զձեզ աղաչեմ 

Յիշման առնել զիս արժանի, 

Զեղբայր՝ Ասլանս փառաւք ի լի 

Եւ զայլ եղբարսդ Թավրը[ր]իժի 

Յիշելիք ձեզ զայս գրեցի 

Եւ թողութիւն ինձ խնդրեցի 

Եւ Քրիստոսի մարդասիրին 

Փառք եւ պատիւ յամենայնի1: 

629 

ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԿԱԹՈՂԻԿԷԻՑ ԹՂԹՈՑ  

ՍԱՐԳՍԻ ՇՆՈՐՀԱԼՒՈՅ (345) 

Երեւան 1318 

Գրիչ՝ Ստեփանոս Սեւագլխոնց 

ա 

138ա Զստացաւղ աստուածային մատենիս զպատուելի տանուտէրն եւ 

զբազմաց պիտանին՝  զպարոն Յովանէսն եւ զիմաստուն եւ զհամեստ կենա-

կիցն իւր՝ զՄարխաթունն եւ յերկոցունց կողմանց զծնաւղս նոցա՝ զԱւետ-

շահն եւ զՄարիանէն եւ զՍտեփանոսն եւ զՇնոֆորն եւ զաստուածատուր 

զաւակս նոցին՝  զԿիրակոսն եւ զՍարգիսն եւ զՍտեփանոսն եւ զԵղիսաբէթն, 

զԽարիպխա[թունն] եւ զՆիկարն, զԽերխա[թունն] եւ զմիւս Աւետշահն, եւ 

զՆերսէսն եւ զեղբարս նոցա՝ զՄկրտիչն եւ զՍարգիսն, եւ զՇնոքորտիկինն, 

զՄայրխաթ[ունն] եւ զՀեղինին, նաեւ զսրբամաքուր քահանայսն՝  զՄխի-

թարն եւ զՍահակն, որք միջնորդք եղեն տառիս եւ յորդորեցին զստացաւղն 

եւ զմեզ, ընդ նմին եւ զեղկելի գրիչս՝ զՍտեփանոս եւ զիմսն ամենայն յիշես-

ջիք առաջի Քրիստոսի, որ է աւրհնեալ յաւիտ[եանս]. ամէն: 
                                                

1 Հովհ. Տարբերունու սույն ոտանավոր հիշատակարանի գրության ժամանակը 
հայտնի չէ: Ձեռագիրը, որից քաղել ենք 1335 թվի է (տե՛ս № 628), ուստի տե-
ղադրում ենք 1335-ի թվաշարքում (Լ. Խ., № 343, էջ 279, ծնթ. 1)։  
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բ 

318ա/// [Աւ]ետշահն եւ զՆերսէսն եւ զեղբարս նոցա եւ զքորս նոցա եւ 

զամենայն ազգայինս նոցա՝ զկենդանիս եւ զհանգուցեալս: Նաեւ զսրբամա-

քուր քահանայսն՝  զՄխիթարն եւ զՍահակն, որք միջնորդ եղեն տառիս եւ 

յորդորեցին զնոսա եւ զմեզ։ Ընդ նմին եւ զեղկելի գրիչս՝ զՍտեփանոս մա-

կանուն Սեւագլխոնց եւ զծնաւղս իմ յիշեսջիք անդ ուր բանք սպառին եւ 

գործք թագաւորեն առաջի ահեղ եւ սոսկալի ատենին Քրիստոսի, որ է 

աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն։  

Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, որք ընթեռնոյք կամ աւրինակէք, յիշեցէք ի 

մաքրափայլ աղաւթս ձեր զպարոն Աւէտչան եւ զհամեստ ամուսինն իւր՝ 

Մարիանէն եւ զդեռաբոյս զաւակն իւր՝ զՅովհաննէս, որ է յիշատակ ամե-

նայն նըջեցելոց /// [զ]Պոաւշն: Եւ Քրիստոսի մարդասիրին փառք։ 

գ 

477ա Տէ՞ր Աստուած, ի Քո ահաւոր  եւ  միւսանգամ գալստեանդ ողոր-

մեա՛ ստացողի սորա պարոն Յովանիսին եւ զուգակցին նորա՝ Մարխաթու-

նին եւ ծնողաց նոցին եւ զաւակաց նոցին եւ եղբարց նոցին եւ այլ ամենայն 

արեան մերձակայից նոցին՝ կենդանեաց եւ մեռելոց։ Եւ Քեզ փառք Հաւր եւ 

ընդ ամենասուրբ Հոգւոյն. ամէն1: 

դ 

138բ Այս գիրքիս թվական է ԷՃՁԴ (1335)ին գրվել է, այլ ուրիշ տեղ 

գրած էր, այստեղէս նշանեցի, ով հարցանէ՝ այս է թիւվէն2: 

630 

ՇԱՐԱԿՆՈՑ (346) 

Վիեննա 161, Յ. Տաշեան, Ցուցակ, էջ 471 

Գրիչ՝ Աւետիք 

1ա Հայոց ՉՁԴ (1335) ///ԶԱւետիք ///զգրաւղ /// եւ զծաղկաւղ եւ զկազ-

մաւղ յիշեսջիք /// գրեցաւ /// 3: Թվին Հայոց ՉՁԴ (1335): 

                                                
1 Առաջին հրատարակության մեջ «բ», «գ» հիշատակարանները բացակայում են 

(Լ. Խ., № 345, էջ 280), (Ա. Ղ.)։  
2 Թվականի ցուցմամբ այս հիշատակարանը գրված է հետագա ստացողներից մե-

կի կողմից (Լ. Խ., № 345, էջ 280, ծնթ. 1)։  
3 Հրատարակիչը հայտնում է, որ շատ բառեր մնում են անվերծանելի (Լ. Խ., № 

346, անդ, ծնթ. 2)։  
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ՉՁԵ 1336 

631 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ (347) 

Երեւան 6257 

(տե՛ս նաեւ 1350 թ.) 

Գրիչ՝ Թումայ Արճիշեցի 

Վայր՝ Գողթան երկիր, 

Կապատափ անապատ 

ա 

267բ Փառք անմահին եւ Արարչին յաւիտենից, Երրոդութեանն եւ միաս-

նական աստուածութեանն՝  Հաւր եւ Որդոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. ամէն: 

Արդ, գրեցաւ սուրբ Աւետարանս բժիշկ հոգւոյ եւ մարմնոյ, ձեռամբ յոգ-

նամեղ եւ փցուն գրչի՝  Թումայի Արճիշեցո, ի յերկրիս Գողթան, ի յանապա-

տիս, որոյ անուն Կապա||(268ա)տափ կոչի, որ յանդիման գեղին Բստոյ։  

Ի յայսմ ամի, որում Արեւելից աշխարհս առանց թագաւորի եկաց ամ մի, 

քանզի երեք թագաւոր փոխեցաւ, եւ մի ի նոցանէ ժամանակ ոչ արար։ Առա-

ջինն անչափ բարի էր քրիստոնէից եւ նայ հաւատայր զՔրիստոս Աստուած, 

իսկ երկրորդն՝  պեղծ եւ անիծեալ, որ անունն Ալի փաշախ կոչի, նման էր 

առաջին կռապաշտիցն, յարոյց բազում հալածանս ի վերայ քրիստոնէից, եւ 

զեկեղեցիսն քակեաց, եւ զխաչերն խորտակեաց, եւ շատ չար արար Քրիս-

տոսի հաւատացելոցս, բայց յետոյ Աստուած մատնեաց զնա ի սուր սուսերի 

եւ չարամահ արար։ 

Արդ, եղբարք, այս ամէն, որ եղեւ յայսմ ժամանակի, վասն մեղաց մերոց 

եղեւ։ 

Արդ, գրեցաւ սայ ի թուականիս Հայոց ՉՁԵ (1336)։ 

Աւրհնեալ Արարիչն արարծոց, Տէրն տէրանց եւ Թագաւորն թագաւորաց 

Քրիստոս Աստուած, որ ետ զաւրութիւն տկարութեան իմոյ հասանել ի վերջ 

սուրբ Աւետարան[ի]ս։ 

 Արդ, ստացաւ զսուրբ Աւետարանս մեծատուն ոմն յաստուածապահ գե-

ղէն ///1 որոյ անուն Շախընշահ կոչի, ստացաւ զսայ <ի> ի խալալ եւ յարդար 

վաստակոց իւրոց, յիշատակ իւր, եւ ծնողաց իւրոց, եւ կենակցին իւրոյ, եւ 

                                                
1 Գյուղի անունը ջնջված է (Լ. Խ., № 347, էջ 281, ծնթ. 1)։  
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ամենայն արեան մերձաւորացն։ Արդ, որք աւկտիք ի սմանէ կարդալով, կամ 

աւրինակելով, կամ տեսանելով, յիշեցէ՛ք ||(268բ) զստացողս սորա՝  զհայր 

եւ զպարոն Շախընշախ՝  ծեր եւ ծերունի, հեզ եւ հնազանդ, բարիբարոյ եւ 

բարի ծնողաց զաւակ, նոյնպէս եւ զկենակիցն իւր զտիկինմայր Նուրըսթի, 

եւ զբարի զաւակսն իւրենաց՝  զԽութլուշախն եւ զԽազարբէկն եւ զՍային-

բէկն՝  աստուածատուր եւ ծաղկեալ զաւակ սոցայ, զորդիքս եւ զհարսունքս՝ 

զԽերիքտիկին եւ զՀռիփսիմայ եւ զՆազեր եւ զթոռունքս՝  զԱնանիայ, զԱզա-

րիայ, զԱմիրբէկ, զԳորգ, զԹումանբէթ, զՋրղանբէթ, զԲաղտատ եւ զՄարգա-

րիտ, եւ զայլ զաւակ սոցա՝  զմեծ եւ զփոքր, զՇարեր, եւ զբարի զաւակն իւ-

րեանց՝ զՍիմոն զփոխեալն ի Քրիստոս։ 

Արդ, ստացան զսուրբ Աւետարանս պարոն պապ Շախընշախ եւ Նուրըս-

թի, ի յարդար վաստակոց իւրեանց, յիշատակ իւրեանց հոգւոյ եւ մարմնոյ, 

եւ ծնողաց, եւ ամենայն արեան մերձաւորացն, եւ ննջեցելոցն առհասարակ։ 

Արդ, յիշեցէ՛ք ի Տէր զննջեցեալսն իւրեանց՝ զբարի զաւակն իւրեանց 

զՍիմոն, որ ի մարդկանէ եղեւ որոգայթ մահու նորա, զմեծ պապն՝  զԳորգ, 

եւ զմայրն՝  զՆազն, եւ զՄարզման, զՎարթն, զԽայոց, եւ զՆազն, զՇաքըռ-

նազ եւ մեծ պապն՝  զՄարզման եւ զմեծ մայրն՝ զՀայոց։ 

 Որք աւկտիք ի սմանէ, եղբարք||(269ա) իմ սիրելիք, յիշեցէ՛ք ի սուրբ եւ 

ի մաքրալուսաթռիչ յաղաւթս ձեր զորս յիշատակեցաք ի սուրբ Աւետարանս, 

եւ խոշորութեան եւ փցուն սխալանաց անմեղացիր լերուք, քանզի ինքն 

Տէրն միայն է անխալատ, եւ այլ ժամանակս անչափ դառն էր ի յանաւրի-

նաց, որ մի ժամ չի կարելի գրել, զամէն փախած եւ թագած կու կայաք։ Ընդ 

նմին եւ զմեղապարտ եւ զանարժան գրիչս՝ Թումայ յիշեցէ՛ք ի Տէր, եւ 

զծնողսն իմ, եւ զայլ արեան մերձաւորսն. Աստուած ողորմի ամենեցուն առ-

հասարակ. ամէն։ 

բ 

Կազմող՝ Սահակ Քաջբերունի 

269ա ԶԱկոբ խ[ա]ռատ սուրբ Աւետարանի տախտակս զուգեց, յիշեցէ՛ք 

ի Քրիստոս, եւ Աստուած զձեզ յիշէ. ամէն։ 

Զանպիտան զՍահակ աբ[եղա] Քաջբերունի՝ զսուրբ Աւետարանի կազ-

մողս, յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս, եւ իմ մեղացն թողութիւն խնդրեցէք, եւ Աս-

տուած զձերն ոչ յիշէ. ամէն։ 
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632 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ (350) 

Երեւան 5734 

Գրիչ՝ Բարսեղ 

Վայր՝ Բասենոյ գաւառ, 

գիւղաքաղաք՝ Մընժընկերտ 

ա 

335ա Փա՜ռք ամենասուրբ Երրորդութիւն՝ Աստուծոյ Հօր եւ Որդոյ եւ Հո-

գոյն Սրբոյ. ամէն։ 

Շնորհիւ Տեառն սկսայ եւ ողորմութեամբ նորին կատարեցաւ սուրբ Աւե-

տարանս ի թուականիս Հայոց ՉՁԵ (1336), ձեռամբ մեղապարտ եւ անար-

հեստ գրչի Բարսեղի, ի դառն եւ ի նեղ ժամանակիս, որում բռնացան ազգն 

Իսմայէլի ի վերայ ազգիս քրիստոնէից՝  Թամուր անուն, աւերելով զբազում 

եկեղեցիս եւ զվանորայս, տարաշխ[արհ]իկ լինելով սուրբ կրաւնաւորաց ի 

յերկիւղէ անօրինաց։ 

Արդ, գրեցաւ սա ի գաւառս Բասենոյ, առ հանառիկ գեղաքաղաքն, որ 

կոչի Մընժընկերտ, ի հայրապետութիւն տէր Վարդանայ։ Արդ գրեցաւ սուրբ 

Աւետարանս ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնիս եւ Սուրբ Ամենափրկչիս 

ձեռամբ Բարսղի մեղսասէր ||(335բ) թարմատար գրիչս։ 

Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, որք աւգտիք եւ կամ աւրինակէք, յիշման ար-

ժան առնէք զծովացեալս մեղօք զԲարսեղ եւ զծնօղքս իմ՝  զՅովանէս քահա-

նայ եւ զՄամատիկինն, եւ զեղբայրքն իմ՝  զՄկրտիչ եւ զԱստուածատուր եւ 

զՊօղոս եւ զԲեներ, եւ զքոյրն իմ՝  զՄարիանէ եւ զայլ ամենայն արեան մեր-

ձաւորքս, զորս ոչ կարացաք ըստ գրով արկանել։ Այլեւ յիշման արժանի առ-

նէք զմիւս ծնօղքն իմ՝  զսրբասէր ծերունին՝  զԱւետիս քահանայ եւ զԼուսա-

բեր քահանան, եւ զկենակիցն իւր՝  զմայր մեր զհոգոյ Քնարն, որ շատ 

երախտիք ունին ի վերայ մեզ՝  ի հոգեւոր եւ ի մարմնաւոր, զվարձս բարեաց 

նոցա զԻւր արքայութիւն տայ. ամէն։ 

Այլեւ յիշեցէք ի Քրիստոս՝  ըզՎարդան քահանան եւ զԽալխաթուն, եւ 

զորդին իւրեանց՝  զԿիրակոս քահանայն, որ տարաժամ փոխեցաւ ի Քրիս-

տոս,  յիշեցէք ի Քրիստոս եւ Աստուած ողորմի ասացէք, եւ Աստուած ձեզ 

ողորմեսցի. ամէն։ 
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բ 

Ստացող՝ Խալխաթուն 

256ա Զստացող սուրբ Աւետարանիս զԽալխաթուն եւ զծնաւղսն իւր եւ 

զզաւակն իւր՝ զԿիրակոս նորակնուք քահանայ, որ տարաժամ մահւամբ 

փոխեցաւ ի Քրիստոս եւ սուգ անմխիթար եթող ծնողաց իւրոց՝ Վարդան 

երիցու եւ Խալխաթի1: 

633 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ (354) 

Երեւան 6273, Ղ. Փիրղալէմեան, էջ 146  

(Վան, Սբ Տիրամայր եկեղեցի) 

Գրիչ՝ Առաքել 
Վայր՝ Մոկաց գաւառ, գիւղ՝ Դաշտ 

Փառք անսկզբանն...: 

 Իսկ ըստ թուոյ Խոսրովային Յաբեթեանս տումարի ՉՁԵ (1336), ի կա-

թուղիկոսութեան Հայկազեանց սեռի տեառն Ստեփաննոսի Աղթամարցւոյ, 

եւ ի թագաւորութեան2 նստեալ ի գահն, զոր Տէր Աստուած պահեսցէ անսա-

սանելի զաթոռ հայրապետական եւ զթագաւորական, զի յիշել զանունս նո-

ցա սասանեալ սաքրին եւ ոչ եւս երեւին թշնամիք ճշմարտութեանն։  

Եւ գրեցաւ Աւետարանս այս ի գաւառիս Մոկաց, ընդ հովանեաւ Սուրբ 

Աստուածածնին եւ Սրբոյն Յակոբայ, ի գեօղս, որ Դաշտ կոչի, ձեռամբ յոգ-

նամեղ գծողի՝ Առաքելի, ի վայելումն խոջայ Յուսուֆին, եւ յիշատակ ծնո-

ղաց նորին...։ 

634 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ 

Նոր Ջուղայ 46, Ս. Տէր-Աւետիսեան, Ցուցակ, հ. Ա, էջ 73 

Գրիչ, ծաղկող՝ Առաքել 

Վայր՝ Մոկաց գաւառ, Դաշտ գիւղ 

ա 

306ա Փառք...։ || 

307ա Ուստի եւ տեսեալ զսորայս անճառ փրկագործութեան խորհուրդ 

                                                
1 Առաջին հրատարակության մեջ «բ», հիշատակարանը բացակայում է (Լ. Խ., № 

350, էջ 285-286), (Ա. Ղ.) 
2 Թագավորի անունը գրված չի եղել: (Ցուցակ, անդ, ծանուցում), (Ա. Մ.)։  
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ոմն ի կարգաւորաց կոչեցեալ Սահակ անուն մահդասի, զոր ի վաղուց հետէ 

ցանկայր այսմ աստուածախաւս սուրբ Աւետարանիս եւ ետ գրել զսայ յիշա-

տակ հոգւոյ իւրոյ եւ ծնաւղացն իւրոց։ Եւ արդ, ես՝ յետինս ի քահանայս եւ 

անարժանս ի մանկունս եկեղեցւոյ հրաման առեալ ի պատուիրանադիր 

առաքելական բանէն որ ասէ. Յոր կոչումն կոչեցար ի նմին կացջիր: 

Եւ արդ, իմ ոչ բերելով զայսպիսի վստահութիւն, այլ ունայն յամենայն 

բարէվայելչութենէ, որ առաքինեացն է համարձակութիւն: Այլ ի բարէխաւ-

սութիւն մաղթելով զամենայն սուրբս եւ ի մարդայսիրութիւնն Աստուծոյ 

յուսադրեալ, զկործանեալ եւ զլքեալ անձն իմ եղկելի, ո՜վ դիւրակործան 

մարմին երկրածին, որովք ձայնարկութեամբ աւաղեցից կամ զիա՞րդ ի գիր 

յառեցից զմարմնական տածմանց, եթէ զհոգեկան սխալանաց զկամայից 

եթէ զակամայից, զոր ոչ բաւէ զնամակս վերայբերել եւ ի գիր շարաբառնիլ, 

այլ գիտողին զըգաղտն երեւակս նմա առաջի արկեալ խեղից զանձն իմ 

մաղթանաւք: Որ կարող է կեցուցանել եւ վերստին հրաշագործել յիս աղօ-

թիւք ամենայն սրբոց: 

Այլեւ գրեցաւ սուրբ Աւետարանս ձեռամբ Առաքելի անիմաստ եւ ախմար 

գրչի եւ իմ անընդունակ գոլով յարուեստ գրչութեան եւ բազում մեղաց ցնո-

րիւք պաշարեալ, ըստ այնմ որ ասէ. Վիշտս յազգէ, վիշտս ի սուտ եղբարց եւ 

թէ յոտից մինչեւ ցգլուխ չիք առողջութիւն, այլ ըստ կարի մերում, զոր պար-

գեւեաց մեզ մարդասէր Հոգին. բազում աշխատասիրեալ իմ ի սմայ գրեցի 

անարժան ձեռաւք իմաւք յընտիր եւ ի ստոյգ օրինակէ կենաւք տառապա-

նաւք եւ բազմադէմ ալէկոծ ծփանաւք: 

Ի Մեծ թուիս ի յեղանակ շրջագայութեան արեգական ըստ որ իջիւք երկ-

նաչու ճանապարհաւն յերկնից յերկիր հայելով ըստ արարչութեանցն չա-

փեալ, յելանելոյն յԱդամայ ի դրախտէն ԶՌ եւ ԶՃ եւ Է (6607) ամ ըստ Եւթա-

նասնիցն, որում մեք վարիմք եւ ի մարդեղութենէն Բանին Աստուծոյ անժա-

մանակ Էին եւ Փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի ամս ՌՅԼԷ (1337), իսկ ըստ թուոյ 

Խոսրովային Յաբեթեանս տումարի ՉՁԵ (1336) եւ էր ի Մեծ շրջանին ՋԼԹ 

(938), ի կաթողիկոսութեան Հայկազ[ե]անց սեռի տեառն Զաքարիայի Աղ-

թամարցոյ, եւ ի թագաւորութեան նստեալ ի գահն Աղուբէկ փաթշախին, 

զոր Տէր Աստուած պահեսցէ անսասանելի զաթոռ հայրապետական եւ զթա-

գաւորական։ Եւ գրեցաւ Աւետարանս այս ի գաւառիս Մոկաց, ի գեաւղս որ 

Դաշտ կոչի, ընդ հովանեաւ Սրբոյն Յակոբայ եւ Անջողոց Սուրբ Աստուա-

ծածնին: 

Արդ, որք ճաշակէք յաստուածային բուրաստանէս եւ յամենալի սեղա-

նոյս, յիշեսջիք աղաւթիւք զստացաւղ սուրբ Աւետարանիս՝ զՄահդասի Սա-

հակն եւ զծնաւղսն իւր, զհայրն՝  զՅոհանէս, զմայրն՝  զԲաղտատ եւ զհաւ-
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րեղբար՝ զՍարգիսն եւ զորդին՝  Ստեփանոսն եւ ջոջպապն՝  զՄկրտիչն եւ 

զԲղլան եւ զամենայն մերձաւորքն սորայ եւ ինձ՝ անպիտան Առաքել գծողի 

եւ իմ ծնողացն՝ հաւրն՝  Կարապետին եւ մաւրն՝  Թագուխին եւ Յովանէս քա-

հանային եւ ամենայն հաւատացեալ քրիստոնէից, եւ մինչեւ ձեզ՝ Աստուած 

ողորմի ասացողացդ ողորմեսցի Քրիստոս Աստուած յահեղ յաւուր դատաս-

տանին. ամէն: Եւ խոշորութեան եւ սղալանաց գրիս անմեղադիր լերուք, զի 

կարն մեր այս էր, ապա ելեւմուտ շատ լինէր ի վերայ ինձ: 

բ 

Ծաղկող՝ Առաքել քահանայ 

5բ Սահակ կրօնօոր եւ հայր՝ Յոհան եւ մայր խնդրեն ի սուրբ Աստուա-

ծածնէն մեղաց թողութիւն, նկարողս՝ զանարժան Առաքել քահանայ եւ որ-

դիքն իմ՝  Վարդան եւ Ստեփանոս եւ Սարգիս1։ 

635 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ 

Մուշ 11, Ս. Մարտիրոսեան, Ցուցակ, մ. Բ, էջ 104 

Գրիչ՝ Խաչատուր եպիսկոպոս 
Վայր՝ Լիմ 

Յամի ՉՁԵ (1336), թուաբերութեան Հայկազեան սեռի, ի հայրապետու-

թեան տեառն Զաքարիայի, գրեցաւ ի Լիմս ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուա-

ծածնի եւ Սուրբ Գեւորգայ զաւրավարի ձեռամբ մեղապարտ եպիսկոպոսի՝ 

Խաչատուր կոչեցելոյ, ի դառն եւ ի վշտաբեր ժամանակի, յորում ամի եւ ըստ 

մեղաց մերոց թալան զարկին զԱրճէշ քաղաք եւ շատ գեղերայն եւ քրիստո-

նեայք զամէն մերկ, կապուտ կողոպուտ արին զարս եւ կանայս եւ տարան 

զկայուն եւ գնայուն։ 

Արդ, աղաչեմ զամենեսեանս///որք հանդիպիք սմա. յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս 

զանպիտան եպիսկոպոս եւ զհարազատ եղբայրն իմ՝  զՅովհանէս զկրաւնա-

ւորն, զստացող ս[ուրբ] Աւետարանիս եւ զմեր ծնօղսն եւ զմեր հանգուցեալ 

եղբայրքն՝ զՊարօնիկ, զԽաչիկ եւ զՍտեփանոս եւ զմեր քորքն եւ զազգա-

տոհմս...: 

բ 

Արդ, ի վերջացեալ դարիւ եւ յերեկոյացեալ ժամանակիս ցանկացող 

                                                
1 Գրված է առաքյալների նկարի ետևում, այդ վեց անձերի նկարների կողքերին 

(Ցուցակ, էջ 73, ծանուցում), (Ա. Ղ.)։  
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եղեալ աստուածային եւ անառիկ գանձիս...մեծաւ տենջմամբ ստացայ զսա՝ 

անջինջ արձան ի դառն եւ ի վշտաբեր ժամանակիս, յորում էր թիւն Հայոց 

ՊԽԶ (1397), ի հայրապետութեան տեառն Դաւիթ Հայոց կաթողիկոսի ///1 

636 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ 

Երեւան 7824 

Գրիչ՝ Գրիգորիս 

Վայր՝ Մարմանց գիւղ 

ա 

304բ Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն եւ միաստուածութեան՝  Հաւր եւ 

Որդոյ եւ Հոգոյն Սրբոյ<ոյ >, այժմ եւ յաւիտեանս. ամէն:  

Թվ[ին] ՉՁԵ (1336)։ || 

305ա Աւրհնեալ կենագործաւղն Աստուած, որ ետ կարողութիւն տկարու-

թեան իմո հասանել ի լրումն սուրբ Աւետարանիս, որ գրեցաւ ձեռամբ յոգ-

նամեղ գրչի՝ սուտանուն Գրիգորիսի, ի գեաւղս որ կոչի Մարմաննց, ընդ հո-

վանեաւ Սուրբ Աստուածածնիս եւ այլ սրբոցս։ Աղաչեմ զամենեսեան, որք 

հա[նդ]իպիք սմա տեսութեամբ կամ աւրինակաւ խոշորութեան եւ ս[ղ]ա-

լանաց անմեղադ[իր] լինել, զի մեր կարս ա[յս] չափ էր։ 

Եւ ես յեր[ե]ս անկեալ աղաչեմ զձեզ, ո՜վ սուրբ հարք եւ եղբարք, յիշել 

զմեզ եւ զծնաւղսն մեր եւ զամենայն արեան մերձաւորսն ի մաքրափայլ 

աղաւթս ձեր. եւ դուք եւ մեք յիշեալ լիջիք առաջի Աստուծոյ։ 

բ 

239ա Զմեղապարտ գրիչս յիշեա՛, 

Որ Գրիգորիս անունս կայ, 

Մեզ եւ ձեզ Տէրն ողորմ[ե]ա՛։ 

Մինչ զայս գրէի նայ ՝[Ար]փաքայուն ղանն ի վերայ Ալ[ի] փաշին գնաց։ 

Աստուած աւգնական լիցի եւ ամենայն քրիստոնէից. ամէն, ամէն։ 

գ 

149բ Ո՜վ պատուական եղբայրք, որք հանդիպիք սուրբ Աւետարանիս, 

զմեղուցեալ ||(150ա) գրիչ զԳրիգորիս զծ[ն]ա[ւ]ղսն իմ՝  զՀայրապետ քա-

հանա եւ զՎրացտիկին եւ զայլ արեան մերձաւորսն իմ աղաչեմ յիշել ի 

Քրիստոս. եւ դուք եւ ձերքն յիշեալ լիցիք առաջի Աստուծոյ. ամէն: 

                                                
1 Շարունակությունը թափված է (Ցուցակ, էջ 104, ծանուցում), (Ա. Ղ.)։  
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637 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ (355) 

Վասպուրական 95, Ե. Լալայեան, Ցուցակ, սիւն. 193-196 

(Մոկսի Դաշտի թաղի Սբ Յակոբ եկեղեցի) 

Գրիչ՝ Յովանէս 
Վայր՝ Հիզան քաղաք 

Փառք...։  

Այլեւ գրեցաւ սուրբ Աւետարանս ձեռամբ՝ Յովանէսի անիմաստ եւ 

տխմար գրչի։ Եւ իմ անընդունակ գոլով յարուեստ գրչութեանս եւ բազում 

մեղաց ցնորիւք պաշարեալ, ըստ այնմ, որ ասէ. Վիշտս յազգէս, վիշտս սուտ 

ի եղբարց, եւ թէ.  Յոտից մինչեւ ցգլուխ չիք առողջութիւն։ Այլ ըստ կարի մե-

րում, զոր պարգեւեաց մեզ մարդասէր Հոգին, բազում աշխատասիրեալ եմ ի 

սմայ, գրեցի անարժան ձեռաւք իմովք յընտիր եւ ստոյգ աւրինակէ, կենաւք 

տառապանաւք եւ բազմադէմ ալեկոծ ծփանաւք։ Ի Մեծ թըւիս, ի յեղանակ 

շրջագայութեան արեգական ըստորիջիւք երկնաչու ճանապարհաւ յերկնից 

յերկիր հայելով, ըստ արարչութեանն չափեալ, յելանելոյն Ադամայ ի դրախ-

տէն՝  ԶՌ եւ ԶՃԷ (6607) ամ, ըստ Եւթանասնիցն, որում մեք վարիմք։ Եւ է ի 

մարդեղութենէ Բանին Աստուծոյ անժամանակ Էին եւ Փրկչին Յիսուսի Քրիս-

տոսի ամս ՌՅԼԵ (1335), իսկ ըստ թւոյ Խոսրովանեան Յաբեթեանս տօմարի 

ՉՁԵ (1336) եւ էր Մեծ շրջանին ՄԽԵ (245)։ Ի կաթողիկոսութեան Հայ-

կազ[ե]անց սեռի տեառն Զաքարիայի Աղթամարեցւոյ եւ ի թագաւորու-

թեան1 նստեալ ի գահն, զոր Տէր Աստուած պահեսցէ անսասանելի զԱթոռ 

հայրապետական եւ զթագաւորական, զի յիշել զանունս նոցա՝  սասանեալ 

թաքչին եւ ոչ եւս երեւին թշնամիք ճշմարտութեանն։ 

Եւ գրեցաւ Աւետարանս այս ի գաւառիս2, ի քաղաքիս Հիզան ընդ հովա-

նեաւ Սրբոյն Աստուածածնին, եւ Սրբոյն Սարգսին՝  զաւրավարին եւ Գէւոր-

գեայ, ի վայելումն աստուածարարեալ եւ պատուելի հայրապետին Մարկոսի։  

Արդ, ո[ր]ք ճաշակէք աստուածային բուրաստանէս եւ յամենալի սեղա-

նոյս, յիշեսջիք աղաւթիւք ստացող սուրբ Աւետարանիս՝ զՄարկոս հայրա-

պետ, եւ զծնողսն իւր, զհայրն՝ Մարտիրոս, եւ զՅօհաննէս կրաւնաւորն՝  զքե-

ռին իւր, եւ զմայրն իւրն՝ Շնորհովորն, եւ զմիաբան կրօնաւորքն՝ զԿիրակոս, 

եւ զՄկրտիչ, եւ զմիւս Կիրակոս, եւ զՄովսէս, յիշեսջիք ի Քրիստոս Աստուած 

բոլորով սրտիւ, եւ զամենայն արեան մերձաւորսն նորա։ 

                                                
1 Թագավորի անունը գրված չի եղել (Լ. Խ., № 355, էջ 289, ծնթ. 1)։  
2 Գավառի անունը գրված չի եղել (Ա. Ղ.): 
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Ընդ նոսին եւ զիս՝ զանարժան գրիչս զՅովանէս, եւ զծնողսն իմ, զհայրն 

իմ՝  զՄկրտիչ քահանայ, եւ զմայրն իմ, եւ զպառաւիկն մեր՝ զԽաթուն, որ 

յոյժ աշխատեալ եւ սնուցեալ էր զմեզ եւ զամենեսեան, որ երաշխաւոր են 

մեզ եւ յորդորիչ ի գրելս, եւ չարքն, որ վիշտ հատուցին մեզ՝ չարաւ կորուս-

[ց]ին։ Այլ աղաչեմ յիշել ի Քրիստոս, ի սուրբ աղօթս ձեր առանձնական, 

զայսոսիկ, որ ես գետնատարած երեսօք խնդրեմ ի ձէնջ ողորմութիւն եւ լի 

բերանով ասել. Աստուած ողորմի սոցա: Զի դուք յոյժ գիտէք, եղբարք, որ 

ամենայն ծնողաց աչք ի զաւակն է, որ հասանի բարի եւ ես չար եւ անպի-

տան զաւակ եղեալ անհաւան ծնողացն այլ այս չափս ի յԱստուծոյ ի վիմէս 

ապառաժէ կաթիլ ջրոյ էր երեւեալ:  

Որք ըմպէք եւ ընդունիք, մի՛ ըստ անհաւանութեան գրոյս առնել, այլ ըստ 

ձերում բարեմտութեանդ ինձ՝ պարտապանիս հատուցանել զխնդրուածս: 

Զի տացէ Աստուած մեզ եւ ձեզ առհասարակ ի յաւիտեանս տեսանել զան-

թեր[ի] ողորմութիւն. ամէն: 

638 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ (349) 

Երեւան 5786 

Գրիչ՝ Սարգիս [Պիծակ]՞ 
Վայր՝ Սիս մայրաքաղաք 

339ա Փառք ամենասուրբ Երրորդութեան՝ Հաւր եւ Որդոյ եւ ճշմարիտ 

Սուրբ Հոգւոյն. ամէն:  

Շնորհիւ Տեառն Աստուծոյ իմոյ սկսայ եւ ողորմութեամբ Նորա կատարե-

ցի զչորեքեան Աւետարանս, որ է բանն աստուածային եւ ամենայն տնաւրէ-

նութիւնն Քրիստոսի, եւ իմով տկարացեալ բնութեամբս՝ բազմամեղ եւ 

անարժան սուտանուն քահանայի՝ Սարգսի, յանկ եւ յաւարտ հանեալ զար-

դարեցի զսա ծայրէ ի ծայր գրովն եւ գլխագրիւն, ծաղկովն եւ ամենայն 

տնաւրինական զարդիւքն, զոր այժմ տեսանէք դրոշմեալ ի սա։ Յայսմ դառն 

եւ չար ժամանակիս, զոր անաւրէն ազգն իսմայէլաց, տունն փարաւոնի, ի 

մեծ նեղութիւն եւ ի վտանգի կալան զաշխարհս Կիլեկեցւոց, եւ արշաւեաց 

զաւրաւք եւ էառ զամենազարդ եւ զաստուածապահ բերդն զՆղիրն, նստե-

լով ի վերայ նորա բազում ժամ եւ աւերեաց, եւ ապա եմուտ յերկիրս, եւ ո՛չ 

քաղաք եւ ո՛չ բերդ եւ գեղ՝ լեառնային եւ դաշտային, վանաւրէայք եւ անա-

պատք, զամենայն միըստմիոջէ, եւ ոչ մնաց տեղ յերկիրս, որ անաւրէնքն 

թողին, որ չմտան, եւ՛ յոյժ զարս բազ||(339բ)ումս սրով սպանին, եւ եկեղե-
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ցականս յոլովս՝ երէց եւ աբեղայ, վարդապետ եւ եպիսկոպոս, սարկաւագ եւ 

դպիր եւ անբաւ քրիստոնեայս՝ արք եւ կանայք, տղայք եւ կուսանք տարեալ 

գերիս, զոր Տէր Աստուած հատուսցէ նոցա ըստ իւրեանց գործոցն զփոխա-

րէնն. եւ այս բաւական է։ 

Արդ, եղեւ զրաւ գրչութեան սորա ի մայրաքաղաքս Սիս, ընդ հովանեաւ 

Սուրբ Հոգոյն եւ այլ բազմահաւաք սրբոց, որք աստ են, ի թուաբերութեանս 

Հայոց ՉՁԵ (1336), եւ աւարտեցաւ ի յամսեանն դեկտեմբերի ԻԹ (29) աւրն, 

որ էր կիրակէ, ձեռամբ Սարգսի սուտանուն քահանայի, ի թագաւորու-

թեանն Լեւոնի Չորրորդի, որդոյ արքային Հայոց Աւշնի, եւ ի հայրապետու-

թեան տեառն Յակովբայ, քւերորդոյ տէր Գրիգորի, եւ ի խնդրոյ եւ պաղա-

տանաց կուսակրաւն եւ պատվական քահանային, որոյ անուն Անդրէաս կո-

չի։ Զի սիրով եւ փափագանաւք ստացաւ զսուրբ Աւետարանս եւ զսայ յոյժ 

գեղեցիկ ետ զարդարել ազգի-ազգի պատկերնով եւ ոսկով եւ ամենայն 

զարդիւք, ի վայելումն անձին իւրոյ եւ ի յիշատակ հոգւ||(340ա)ոյ իւրոյ եւ 

ծնաւղաց իւր, եւ ամենայն զարմից՝ կենդանեաց եւ ննջեցելոց ի Քրիստոս։ 

Որք ընթեռնուք զսա ի յարկի 

Կամ ի յանկեանս սուրբ տաճարի, 

ԶՍարգիս լցեալ մեղաւք ի լի, 

Մաղթեմ վասն Տեառն բանի, 

Թէ զոր թողուք՝ թողեալ լիցի 

Եւ ձեր բանիւդ ջնջեսցի, 

Եւ ամուսնոյն իմ՝  Զալտունի 

Եկեալն աւրհնէ աստուածունի (՞), 

Եւ մաւրն եւ հօրն իմ՝  Գրիգորի, 

Եւ քոյրն իմոյ՝ Խոյանդխաթունի, 

Որ են գնացեալ առ Քրիստոսի, 

Թողուլ մեղաց խնդրէք յերկրի։ 

Եւ աներոջն իմ՝  Յովսէփի 

Եւ զոքանչին իմ՝  Թէֆանէի, 

Հանգուցելոցն առ Քրիստոսի, 

Որ զմեզ յիշէ, յիշեալ լիցի 

Յարքայութեանն Քրիստոսի։ 

Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, որք աւգտիք ի սմանէ կամ ընդաւրինակէք, 

դուք անհոգաբար աւրինակեցէք, զի յոյժ շատ եմ աշխատեալ եւ ըղորդել ի 

Գորգոյ աւրինակէն, որ է բան բանի, եւ թէ գիր պակաս կամ աւելի կենայ, 

դուք անմեղադիր լիք, ապա զցանկքն խիստ եմ ըղորդել։ 

Յիշեցէք զվերասացեալ ստացաւղ գրոցս՝ զԱնդրէաս ի գաւառէ Այրարա-
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տոյ, ի գեղջէ Կոշա եւ զծ[նաւղս] իւր, զհայրն՝ Քոթիթ, եւ զմայրն՝ Գոհար-

խաթուն եւ զհարազատ եղբարսն իւր՝ Առիւծ եւ զԳազան, || (340բ) եւ զա-

մենայն ազգայինսն իւր, ընդ նմին եւ զիմ անարժանութիւնս՝ զՍարգիս սու-

տանուն քահ[անայ], եւ զծն[աւղսն] իմ, եւ զամենայն արեան մերձաւորս 

իմ՝  զկենդանիս եւ զհանգուցեալս. եւ որ զմեզ յիշէ սրտի մտաւք եւ մեղաց 

թողութիւն խնդրէ, Նա Քրիստոս Աստուած, որ առատն է ի տուրս ողորմու-

թեան, ընդ միոյն հարիւրապատիկ պարգեւեսցէ ձեզ՝  յիշողացդ եւ մեզ՝  յիշե-

ցելոցս ի միւսանգամ գալստեանն Իւրոյ. եւ Նմա փառք յաւիտեանս. ամէն, 

ամէն, եւ Ռ (1000) ամէն։ 

բ 

Կազմող՝ Խաչատուր 

340բ Ես՝ Խաչատուրս մեղաւք ի լի, 

Որ ըզսուրբ տառըս կազմեցի, 

Ըզձեւ ունիմ սարկաւագի 

Եւ ի գործոյն եմ խիստ հեռի 

Զձեզ աղաչեմ աղերսալի 

Եւ պաղատիմ արտասուելի, 

Որք հանդիպիք այսմ տառի 

Ասցէք՝ Աստուած իր ողորմի, 

Հաւրն իմ՝  Ծերուն քահանայի 

Եւ իմ մաւրկանն՝ Խելաւքի։ 

Զձեզ աղաչեմ, սուրբ փակակալ, 

Որ ամենայնց ես վերընկալ, 

ԶԱւետարանս հրաշափառ, 

Մի՛ հանապազ ի ձեռն տալ, 

Որ չաղտոտեն զանգին գոհար, 

Աստուածամօր սիրոյն համար։ 

639 

ՇԱՐԱԿՆՈՑ (356) 

Երեւան 1622 

Գրիչ՝ Թորոս քահանայ 
Վայր՝ Աւագ անապատ 

316ա Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն՝  Հաւր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն 

Սըրբոյ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս: 
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Գրեցաւ Եղանակաւոր տառս ի թուիս Հայ[ոց] ՉՁԵ (1336), ի թագաւո-

րութեանն Հայոց Լէովնի եւ ի հայրապետութեան տեառն Յակովբայ, ի դառն 

ժամանակիս, յորում նեղին ազգ քրիստոնէից յանաւրէն ազգէն թուրքաց, 

զոր Տէր խորտակեսցէ, ի յԱւագ անապատիս, ընդ հովանեաւ Սուրբ 

Աստուածածնի եւ կենսակիր Սուրբ Նշանիս, ձեռամբ մեղսաներկ եւ անար-

ժան քահ[անայի] Թորոսի, ի լաւ եւ յընտիր աւրինակէ Գրիգորի դպրի, որ 

մականուն Խուլ կոչիւր։ 

640 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ 

Մշոյ Առաքելոց վանք 22, Ս. Մուրատեան, Ցուցակ, էջ 26 

Գրիչ՝ Յովհաննէս 
Վայր՝ Կիլիկիա, Տուն Հայոց 

Փառք անսկզբանն եւ սկզբանն ամենայնի...:  

Ոմն քահանայ անուն՝ Հայրապետ, որ վաղուց հետէ ցանկանայր այսմ 

աստուածախաւս սուրբ Աւետարանիս, եւ ետ գրել զսա յիշատակ հոգոյ իւ-

րոյ, եւ ծնողացն իւրոց։ ... Ո՜վ դիւրակործան մարմին երկրածին. որո՞վք 

ձայնարկութեամբ զՔեզ աւաղեցից, կամ զիա՞րդ գիր յառից եւ կամ զորո՞ց 

նշանակեցից, զմարմնական տածմանց եթէ զհոգեկան սխալանաց...։ 

Այլեւ գրեցաւ սուրբ Աւետարանս ձեռամբ Յովհաննէսի անիմաստ եւ 

տխմար գրչի, եւ իմ անընդունակ գոլով յարուեստ գրչութեան, եւ բազում 

մեղաւք ցնորիւք պաշարեալ, այլ ըստ կարի մերում, զոր պարգեւեաց մեզ 

մարդասէր Հոգին, բազում աշխատասիրեալ ի սմա, գրեցի անարժան ձե-

ռաւք իմովք յընտիր եւ ի ստուգ աւրինակէ, կենաւք տառապանաւք եւ բա-

զում պանդխտութեամբ. ի Մեծ թուիս ի եղանակական շրջագայութեան 

արեգական ստորիջիւք երկնաչու ճանապարհաւ երկնից յերկիր հայելով 

ըստ արարչութեանց չափեալ յելանելոյն Ադամա ի դրախտէն ԶՌ ԶՃ Է 

(6607) ամ ըստ Եօթանասնիցն, որում մեք վարիմք... եւ է մարդեղութենէ 

Բանին Աստուծոյ անժամանակ Էին եւ Փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի ամս ՌՅԼԵ 

(1335), իսկ ըստ թըւոյ Խոսովային Յաբէթեանս տումարի... ՉՁԵ (1336), եւ 

էր Մեծ շրջանին ՄԽԵ (245)։ Ի կաթողիկոսութեան Հայկ[ե]ազեան սեռի 

տեառն Յակոբայ Կիլիկեցւոյ, արհեպիսկոպոսութեան տէր ///1 Աղթամարցոյ. 

եւ ի թագաւորութեան Լեւոնի նստեալ ի գահն Կիլիկեցւոց, զոր Տէր 

                                                
1 Անունը ջնջված է (Ցուցակ, էջ 26, ծանուցում), (Ա. Մ.)։  
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Աստուած պահէ անսասանելի զաթոռ հայրապետական, եւ զթագաւորա-

կան, զի յիշել զանունս նոցա, սասանել սաքրին եւ ոչ եւս երեւին թշնամիք 

ճշմարտութեան։ Եւ գրեցաւ Աւետարանս ի գաւառիս Կիլիկեայ, կոչեցեալ 

Տուն Հայոց, ընդ հովանեաւ Սրբոյ Կարապետին, ի վայելումն հաւատարիմ 

եւ պատւելի քահանային՝ Հայրապետ կոչեցեալ։ 

641 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ 

Երեւան 5647 

(1293 թ.) 

Յիշատակարան յետագայի 

Գնող՝ Պետրոս Խարտբերդցի 
Վայր՝ Սիս մայրաքաղաք 

163ա Արդ, ես՝  Պետրոս նուաստ կրաւնաւորս Խարտբերդցի, որ ստացայ 

զսա յարդար ընչից իմոց, առ ի յիշատակ հոգւոյ իմոյ եւ ծնողաց իմոյ, եղ-

բարց եւ քուերց եւ ամենայն ազգայնոց։ Զի ոք յիշէք սրտի մտաւք, յիշեալ 

լիջիք եւ դուք ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. 

ամէն։ 

Արդ, գնեցի զսա ի մայրաքաղաքն Սիս, ի թվիս Հայոց ՉՁԵ (1336)։ 

642 

ՄԱՆՐՈՒՍՄՈՒՆՔ 

Վենետիկ 843 (711), Ցուցակ Վենետիկի, հ. Դ, էջ 1099-11001 

Գրիչ՝ Սիմէոն քահանայ 

Վայր՝ Գալու անապատ 

ա 

 

223ա Փառք...: 

Գրեցաւ եղանակաւոր տառս, որ կոչի Մանրուսումն ի թուիս Հայոց ՉՁԵ 

(1336), ի թագաւորութեանս Հայոց Լեւոնի աստուածասիրի եւ բարեպաշտի, 

որդւոյ ի Քրիստոս Աստուած հանգուցեալ թագաւորին Աւշնի եւ ի հայրապե-

տութեան տեառն Յակովբայ ի Սուրբ անապատըս, որ կոչի Գալու, ընդ հո-
                                                

1 Առաջին հրատարակության մեջ օգտագործվել է Ղ. Ալիշանի «Սիսուանում» 
եղած համառոտ վիմատպությունը (Լ. Խ., № 357, էջ 290-291), (Ա. Ղ.)։  
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վանեաւ Սուրբ Աստուածածնիս եւ այլ սրբոցս, որք աստ, ձեռամբ՝ բազմա-

մեղ եւ անարժան քահանայի Սիմէոնի, ի խնդրոյ դեռաբուսիկ պատուական 

եւ հոգեւոր եղբաւր մերոյ, ///1 ի վայելումն եւ ի սփոփանս անձին իւրոյ եւ յի-

շատակ հոգւոյ իւրոյ եւ ծնողաց իւրոց եւ ամենայն զարմից։ 

Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, ո՜վ քրիստոսասէրք, որք հանդիպիք այսմ 

տառի եւ աւգտիք ի սմանէ տեսութեամբ կամ աւրինակելով եւ կամ այլ ազգ 

ինչ եւ իցէ, յիշեսջիք ի մեղսաքաւիչ աղաւթս ձեր զառաջասացեալ եւ զպա-

տուական եղբայրն իմ՝///եւ զծընաւղսն իւր զկենդանիս եւ զհանգուցեալսն, 

ընդ նմին աղաչեմ յիշել եւ զիս՝ զբազմամեղ գրիչս՝ զՍիմէ[ոն] եւ ծնաւղսն իմ:  

Եւ վասն խոշորութեան եւ սխալանաց որ են ի սմա, աղաչեմ լինել անմե-

ղադիր, զի այսչափ էր կար մեր։ Բայց գրեցաւ զսայ ի լաւ եւ յընտիր աւրի-

նակէ՝ որ կոչի Վաւծընցի, եւ Աստուած որ առատն է ի տուրս բարեաց, յիշո-

ղացդ եւ յիշելոցս առհասարակ ողորմեսցի ի միւսանգամ գալստեանն. եւ 

Նմա փառք յաւիտեանս յաւտենից. ամէն, ամէն եւ Ռ (1000) ամէն։ 

բ 

22ա Մեղաւոր գրչակս՝ զՍիմէոն աղաչեմ յիշել ի Տէր, եւ Աստուած զձեզ։ 

գ 

Ծաղկող՝ Յակոբ դպիր 

224բ Ըզյետնեալս ի նկարիչսն՝ զՅակոբ դպիր զծառայ Աստուծոյ եւ ձեր՝ 

զծաղկող գրոցս, ի ծունկս անկեալ աղաչեմ սրտի մտաւք, յիշել զիս եւ 

զծնողսն իմ, եւ որ յիշէ՝ յիշեալ լիցի ի Քրիստոսէ։ Աստուած ողորմի այս 

ծաղկողիս եւ իր ծնաւղացն հոգւոյն. ամէն: 

դ 

Կազմող՝ Խաչատուր դպիր Երուսաղէմացի 

224բ Ընդ նմին եւ զիս զխաւարեալս մեղաւք՝ կազմաւղ սորայ զԽաչա-

տուր դպիր Երուսաղէմացի2 յիշեցէ՛ք ի Տէր, աղաչեմ եւ զծնողսն իմ զհան-

գուցեալսն ի Քրիստոս. եւ Աստուած ըզձեզ յիշէ յԻւրում գալստեան։ 

ե 

Յիշատակարան յետագայի 

Ստացող՝ Սահակ քահանայ 

57բ Գրեցաւ ՊԺ (1361)։ Ո՜վ սուրբ եղբարք, զվերջին ստացաւղ տառիս՝ 

զՍահ[ակ] քահանայ յիշեցէք։ 

                                                
1 Եղբոր անունը երկու անգամ ջնջված և տեղում գրված է «զՍիմեվոն քահանայի» 

(Ցուցակ, էջ 1099, ծանուցում), (Ա. Ղ.)։  
2 Կազմողի անունը տրված է նաև փակագրով (Ցուցակ, անդ), (Ա. Ղ.)։  
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643 

ԱՂԱՒԹԱՄԱՏՈՅՑ ԵՒ ՇԱՐԱԿԱՆ 

Թորոս Աղբար, հ. Բ, էջ 416 

(Տիգրանակերտ, Սբ Սարգիս եկեղեցի) 

Գրիչ՝ Գրիգոր 
Վայր՝ Գանցէ պուրջս 

Գրեցաւ Աղաւթամատոյցս եւ Շարականս ի թուին Հայոց ՉՃՁԵ1(1336), ի 

հայրապետութեան տեառն Յակոբայ եւ ի թագաւորութեան Լեւոնի, ի 

պուրջս, որ կոչի Գանցէ, ընդ հովանեաւ Սուրբ Պաւղոսիս եւ Սուրբ Աստուա-

ծածնիս եւ կենսունակ Սուրբ Նշանիս, ձեռամբ՝ Գրիգորի...։ 

644 

ՄԱՇՏՈՑ ՁԵՌԱՑ 

Երուսաղէմ 2283, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Է, էջ 378 

Գրիչ՝ Յովանէս դպիր 
Վայր՝ Դղեակ, որ կոչի Քաղաք 

217 Փառք Քեզ Երրորդութիւն Սուրբ՝ պաշտելի Հայր եւ Որդի եւ Սուրբ 

Հոգի յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։ 

Յամի եւթնհարիւր[ե]որդի ութսներրորդի եւ հնկի Հայկազեանս թուակա-

նի, ի հայրապետութեանն տեառն տէր Յակ[ոբայ] եւ ի թագաւորութեանն 

Հայոց Լեւոնի, որդոյ Աւշնի բարէպաշտի եւ յառաջնորդութեանն Երուսաղէ-

մի տէր Յոհ[աննէս]ի գրեցաւ գիրքս Մաշտոց, ի յանառիկ դղեակս որ Քա-

ղաք կոչի, ընդ հովանեաւ Սուրբ Թումայի, ձեռամբ Յովանէս դպրի, պատա-

նեակ գոլով եւ անվարժ գրչութեան արուեստ[ի]։ 

Արդ, ես՝ նուաստ ծառայս Քրիստոսի Ամինատինս, ցանկացաւղ եղէ այսմ 

կենսակիր բանիցս տէրունական, մարգարէական եւ առաքելական եւ մաղ-

թողական հայցուածոցս, որ առ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս աւժանդակ եւ 

աւգնական եղէ որդոյն իմոյ՝ Յովանէսի, որ մեծաւ փափաքանաւք գրեց 

                                                
1 Թվականը տպագրված է ԶՃՁԵ (1236)։ Այս թվականին Յակոբ հայրապետը և 

Լևոն թագավորը չէին կարող կառավարել (տես՛ Լ. Խ., № 356, էջ 290, (, ձեռ. 
1622)։ «Զ»-ի փոխարեն պետք է լինի «Է» կամ էլ, «Չ» առանց հարյուրի՝ «Ճ»-ի 
(Ա. Մ.)։  
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զսայ, ի պայծառութիւն եւ ի պատիւ սրբոյ եկեղեցոյ, ի բերկրումն սրբասէր 

քահանաից եւ ուխտի մանկանց, յիշատակ մեզ եւ ծնաւղաց մերոց եւ տէր 

քեռն իմոյ՝ Սարգիս կուսական քահանայի, որ մանկական տիաւք վերափո-

խեցաւ առ Քրիստոս։ 

Արդ, որք վայելէք եւ ընթեռնոյք զվերոյգրեալստ եւ զմեր անարժանու-

թիւնս ի ձեր սուրբ աղաւթստ յիշեսջիք, եւ Քրիստոս յիշողացտ եւ յիշելոցս 

առհասարակ ողորմեսցի. եւ Նմա փառք յաւ||(218) ///1որ աւժանտակ առիթ 

եղեւ սմին: 

 Աղաչեմ խոշորութեան եւ սղալանացն անմեղադիր լինել, զի մեր առա-

ջին գիրն այս է եւ անվարժ էր արհեստի։ 

բ 

Կազմող՝ Մանուէլ քահանայ 

218 Ո՛հ ըզմեղաւք դատապարտեալ կազմաւղ սորա՝ զՄանուէլ սուտա-

նուն քահանայ աղաչեմ յիշել եւ խնդրել մեր մեղացն թողութիւն եւ մեր ծնո-

ղացն հանգիստ եւ ողորմութիւն, եւ Քրիստոս Աստուած յիշելոցս եւ յիշո-

ղացտ ողորմեսցի աստ եւ ի հանդերձեալն. եւ Քրիստոսի փառք յաւի-

տեանս. ամէն։ 

645 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ (348) 

Երեւան 5968 

Գրիչ՝ Թումա 

Վայր՝ Թավրէժ մայրաքաղաք 

ա 

243բ Փա՜ռք եռանձնեա եզականին Սուրբ Երրորդութեան եւ միոյ 

Աստուածութեան եւ գոհութիւն ամենախնամ գթութեանց Նորա, որ կարո-

ղացոյց զտկարս եւ զանիմաստ փցուն՝  Թումա անարժան եւ մեղաւք դատա-

պարտեալ անարհեստ գրիչ հասանել յաւարտ աստուածազարդ միաւետայ 

քարոզ տիեզերահրաւէր սուրբ Աւետարանիս. ամէն։ 

Եւ արդ, սկիզբն եղեւ գործառութեանս այսմիկ նախայխնամութեամբ եւ 

ողորմութեամբ Սուրբ Հոգոյն, ի մայրաքաղաքս Թավրէժ, ընդ հովանեաւ 

Մաւրն Լուսոյ Տիրամաւր Աստուածածնին եւ Սրբոյն Սարգսի զաւրավարին, 

ընդ հովանեաւ սոցա ամրացեալ յեպիսկոպոսութեան եւ վերադիտողու-

                                                
1 Առաջին երկու տողերը այրված են (Ցուցակ, էջ 378), (Ա. Ղ.)։  
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թեան Սրբոյ առաքելոյն Թադէոսի տէր Զաքարիայի եւ տէր Տիրացուի՝ հե-

զոց եւ հանդարտաց եւ բարեսիրաց, որոց տացէ Տէր Աստուած ժամանակ 

սոցա ընդ երկայ||(244ա) ն աւուրս. ամէն։  

Բայց ես՝ մեղուցեալ ծառայս Աստուծոյ Նասխաթունս, ստացայ զսուրբ 

Աւետարանս, Քրիստոսի աստուածային սքանչելագործ տնաւրէնութեանն, 

որ վասն արարածոց փրկութեան յիշատակ հոգոյ իմոյ եւ բարէխաւս առ 

Աստուած Հայրն ամենակալ յաւուր ահեղ ատեն Քրիստոսի Աստուծոյ մերո, 

քանզի յոյս եւ ակն ունիմ ի Քրիստոսէ յոյս եւ ակն ունիմ ի Քրիստոսէ գտա-

նել ողորմութիւն որպէս եւ կինն քանանացի, զոր եւ  հրամաէ ի Սաղմոսն, 

թէ. Ոչ մերժէ Տէր զժողովուրդ իւր եւ զժառանգութիւն իւր ոչ առնէ անտես։ 

 Բայց աղաչեմ զամենիսեան վասն սիրոյն Քրիստոսի, որք հանդիպիք 

սուրբ Աւետարանիս ընթեռնուլ, յիշեսջիք ի Քրիստոս Յիսուս զստացող 

սուրբ Աւետարանիս՝ զՆասխաթուն բարեսէր եւ աստուածասէր քրիստոնէ, 

եւ զբարի ծնողսն իւր, եւ զեղբարսն, եւ զբարիզարմ տղայսն իւր՝ զԱզիզ-

բէկն եւ զԹաւաքալին, զի երկար ժամանակաւ անցուսցեն զկենցաղս. ամէն, 

ամէն։ 

Քրիստոս Աստուած, յիշեա՛ ի Քում յարքայութեանդ զհոգի բարի քրիս-

տոնէին՝  Նասխաթունին, եւ թող նմա զյանցանս իւր՝ զկամա եւ զակամա. 

ամէն։ 

Ի թվ[ին] ՉՁԵ (1336), յամեսե[ան] Արեգ ԺԷ (17)։|| 

244բ Բայց գրեցաւ սուրբ Աւետարանս Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ ի ժա-

մանակս վերջինս, որ էր ազգս ամենայն խաչապաշտից ի բազում տառա-

պանս եւ ի նեղութիւն, վասն բազում դառնութեան, որ վասն մեղաց մերոց 

յարուցեալ էր ի վերա մեր աներեւոյթ աւսոխն մեր եւ բարիատեցն, որ բոր-

բոքէր զսիրտ անսգամաց այլազգեց ընդդէմ քրիստոնէից, եւ ազգի-ազգի 

վիշտս եւ հալածանս յարուցանէր ի ձեռաց անաւրէն եւ թախսուպ նետողա-

կանաց։  

Յաւուրս սուրբ եւ մաքուր սուրբ քահանաին՝  տէր Հայրոսի հեզի եւ հան-

դարտի եւ բարէսիրի, զոր բազում դառնութիւնս կրէր վասն քրիստոնէից, 

այլ Աստուած վերակացու լինիցի նախախնամ բարերարութեամբն Իւրով եւ 

պահէ յամենայն փորձութեանց եւ ի նեղութեանց։ Այլեւ ազգի-ազգի հալա-

ծանս յարուցանէին ի վերա քրիստոնէից, կապոյտ տաւլպանդ ետուն փաթ-

թել, եւ ի տեղիս-տեղիս եկեղեցիք ի հիմանց տապալեցին անաւրէն չարա-

գործէր, բայց մեր ||(245ա) յոյս եւ ակն ողորմութիւն ի Քրիստոսէ է, զոր 

հրամաէ թէ. Մի՛ երկնչիք յայնցանէ, որ սպանանեն զմարմին եւ զոգին ոչ 

կարեն սպանանել, եւ ի վերա այսր ամենայնի Տէր Յիսուս ողորմեսցի կար-

դացողացն եւ լսողացն. ամէն։ 
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բ 

193բ Տէր Յիսուս, արդար, բարի, 

Եւ ողորմած մարդկան ազգի, 

Յորժամ գաս փառաւք Քո հայրենի 

Եւ հրեշտակաւքն ամենայնի 

Բազմիս յաթոռ դատարանի, 

Փողն գոչի Գաբրիէլի, 

Փտեալ մարմինքն նորոգի, 

Քաղցրութեամբ խնամով Քո նորոգին 

Եւ ի սէր Քո ժողովին. 

Հոգիքն սգենուն զանապական մարմին, 

Որք յԱդամայ եւ անդ լինին։ 

Յայնմ աւուր Ահեղ մեծին 

Եւ յանկաշառ Քո ատենին, 

Ողորմեա՛ հոգոյ տիկին Նասխաթունին՝ 

Ստացողի սուրբ Աւետարանիս։ 

Եւ յիշեա՛յ զծնողսն իւր՝ զՊողոս, եւ զամուսինն իւր՝ զՂարիպսթին, եւ 

զեղբայրն իւր՝ զՅովանէս, զհաւրեղբայրսն իւր՝ զՄխիթարն եւ զԱռիւծն, 

զպապն իւր՝ զՄումբարագ, եւ զամուսինն իւր՝ զՄահռու եւ թող սոցայ զյան-

ցանս զկամայ եւ զակամա[յ]. ամէն, ամէն։ 

Թվին ՉՁԵ (1336)1։ 

646 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ (358) 

Երեւան 5019 

(Վասպուրական 96, Ե. Լալայեան, Ցուցակ, սիւն. 195-196) 

Գրիչ՝ Թումա 
Վայր՝ Թավրէժ մայրաքաղաք 

188բ Փառք եռանձնեայ եզականին համագոյ Սուրբ Երրորդութեանն, 

միոյ աստուածութեանն եւ գոհութիւն ամենախնամ գթութեանց Նորա, որ 

կարողացոյց զտկարս եւ զանարժանս հասանել յաւարտ գործառութեանս 

այսմիկ գծայգրութեան միայն աւետաքարոզ տիեզերահրաւէր, կենսաբեր 

սուրբ Աւետարանիս. ամէն։ 

                                                
1 Առաջին հրատարակության մեջ «բ» հիշատակարանը բացակայում է (Լ. Խ., № 

348, էջ 282-283), (Ա. Ղ.)։  
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Եւ արդ, սկիզբն եղեւ գործառութեանս այսմիկ նախախնամու[թ]եան 

Հ///ես մայրաքաղաքիս Թավրէժ, ձեռամբ անարժան եւ դատապարտեալ,  

նուաստ Թումա գրչի, յիշատակ բարեպաշտ եւ աստուածասէր քրիստոնէին՝  

Սարգսին եւ ամուսն[ո]յ իւրոյ՝  Աղաւթխաթունին, զի ստացան սոքա զսուրբ 

Աւետարանս յիշատակ հոգոյ իւրեանց անջնջելի եւ բարեխաւս առ Աստուած 

յաւուրն ապագայի ապաւինելով ի յոյս անմահ Բանին Աստուծոյ, զոր հրա-

մաէ թէ. Ամենայն որ խնդրէ առնու եւ որ հայցէ՝ գտանէ եւ ի միւս գիրն ասէ. 

Երանի, որ ունիցի զաւակ ի Սիոն եւ ընդա/// ելով ողորմութ[եան] Քրիստո-

սի Աստուծոյ մերոյ, հասուցման բարեաց։ 

Բայց գրեցաւ սուրբ Աւետար[անս] ի թվականու[թեան] Հայոց ՉՁԵ 

(1336): 

 Տէր Յիսուս Քրիստոս Աստուած յիշեա՛ ի Քում յարք[այ]ութեանդ զհոգի 

բարեպաշտ քրիստոնէին՝  Սարգսի եւ զամուսնոյ իւրո՝ զԱղութխաթունին, եւ 

զհոգի ծնողաց սոցա՝ զՄէնաւագին եւ զՎարդանէն, եւ զԽոցադեղին, եւ 

ողորմեա՛ հոգոց սոցա ի միւսանգամ Քո գալստեանդ. ամէն։ 

Տէր Յիսուս, ողորմի կարդացողացն եւ լսողացն. ամէն, ամէն։ 

Բայց ի տարին Բ(2) ժամ կու/// 

647 

ԿՈՍՏԱՆԴԻՆ ԵՐԶՆԿԱՑԻ 

Վենետիկ 103 (1387), Ցուցակ Վենետիկի, հ. Է, էջ 788 

Գրիչ՝ Ամիրիս մականուն 

Փօլի Քալայմաշ 
Վայր՝ Թավրէժ 

89ա-90ա Բայց գրեցաւ սայ ի Թավրէժ ի Դառվազայի սնջայռանս, շնոր-

հիւ եւ ողորմութեամբ ամէնաւրհնեալ Տիրամաւր Սուրբ Աստուածածնին, ձե-

ռամբ մեղապարտ եւ դատապարտեալ ոգոյ նուաստ գրչի Ամիրիս, մակա-

նուն Փօլի Քալայմաշ, ի Յուսուփայ որդուս մի թոռի թոռն, ի վայելումն ան-

ձին իւրոյ եւ յիշատակ հոգոյ իւրոյ եւ ծնողացն իւրոյ։ Տէր Յիսուս Քրիստոս 

Աստուածն բոլորից, համայնից ողորմեսցի մեզ եւ ձեզ՝ կարդացողին եւ լսո-

ղին եւ այնոցիկ որք հաւ[ատով] զմեզ ի Քրիստոս յիշեն, Քրիստոս զիւր-

մանքն յիշէ յԻւր արքայութիւնն։ Ի թվ[ի]ս ՉՁԵ (1336), ի Նավասարթի գրե-

ցաւ այս գիրս. ամէն։ 

Աղաջեմ զամէնաւրհնեալ տիրուհի Մարիամ, լիապէս ծնողտ Աստուծոյ, 

դուստր արքայի երկնաւորի, մայր որբոց փառաւոր, մխիթարութեանց 
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վշտացելոց, ճանապարհ մոլորելոց, փրկութիւն յուսայցելոցս ի Քեզ կոյս գո-

լով յառաջ քան զծնունդն, կոյս ծննդեամբ, եւ կոյս յետ ծնընդեանն։ Աղբուր 

ողորմութեան եւ փրկութեան շնորհաց, աղբուր գթութեան եւ քաղցրու-

թեան, աղբուր մխիթարութեան եւ քաղցրութեան, աղբուր շնորհող եւ մխի-

թարիչ մեղաւորաց, բարեխաւսեա՛յ վասն իմ՝  մեղաւորիս քում ծառայիս եւ 

Ամիրիս առաջի Որդւոյ Քո Միածնի, զի յԻ[ւ]րով ողորմութեամբն եւ քոին 

բարեխաւսութեամբտ շնորհեսցէ ինձ՝ ողորմելոյս ժամանակ առաջ քան 

զաւր վախճանի իմոյ, որպէսզի մաքուր զղճման եւ ճշմարիտ խաւստովա-

նութեամբ եւ լիակատար ապաշխարութեամբ քավեցից զմեղս իմ եւ ամե-

նայն հաւատացելոց՝ կենդանեաց եւ ն[ն]ջեցելոց կեանք եւ հանգիստ յաւի-

տենից. ամէն։  

Փառք եւ երկրպագութիւն Հաւր եւ Որդոյ եւ Սուրբ Հոգւոյն...1։ 

648 

ՎԱՐՔ ՀԱՐԱՆՑ 

Վենետիկ 612 (1676), Ցուցակ Վենետիկի, հ. Ը, էջ 623- 6282 

Գրիչ՝ Յովանէս Շաբաթեփեցի 

Վայր՝ Սբ  Երուսաղէմ  

ա 

87 Փառք...։  

Որ ներեցեր մեղսամակարդ մեղապարտիս եւ շնորհեցեր ժամանակ 

քաղցրահայեաց մարդասիրութեամբ յանկ հանել զգիրքս սուրբ հաւրն Նեղո-

սի, զի եւ Քեզ փառս աճեցուսցես յամենայն բերանոյ ի սրբոց եւ յանսրբոց 

որպէս եսս։  

Նայեւ սա յիշատակ հոգոյ եւ կրթ[ութեան] եւ վարժումն մարմնո եղբաւր 

մեր ըստ կամացն Աստուծոյ հաւր՝ Մելեքշային, ի մեղապարտ Յովանէս Շա-

բաթեփեցւոյ։ Զի զայս ընկալ յԱստուծոյ պարգեւս աստ յայսմ աշխարհի եւ 

սովաւ վարժէ զկեանս Քո, ի սմին դեգերելով ի կամս Փրկչին մերոյ Յիսուսի 

Քրիստոսի, զի վարժքն ի սմանէ խաչաբարձք եղեն ի կրաւնս Յիսուսի, վասն 

որոյ յետոյ աստեացս թագաւորեսցեն ընդ նմա։ Յաղագս որոյ աստուածա-

բանն յառաքեալսն Յովհաննէս զոր սիրէր զՅիսուս եւ սիրեցեալն ի Տեառնէ 

                                                
1 Շարունակությունը աղոթական հատվածն է, որն ընդգրկում է 90բ թերթն ամ-

բողջությամբ (Ցուցակ, էջ 788, ծանուցում), (Ա. Ղ.)։  
2 Առաջին հրատարակության մեջ օգտագործվել է հիշատակարանի համառոտ ըն-

դօրինակությունը (Մատենադարան հայկական թարգմանութեանց նախնեաց, 
Վենետիկ, 1889, էջ 553, Լ. Խ., № 359, էջ 291), (Ա. Ղ.)։  
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բարձրայուն ձայնիւ գոչէ ասելով վասն յաւիտենին մշտնջենաւորին, թէ. 

Չգիտեմք թէ զինչ լինելոց եմ[ք], բայց որպէս նայն, որ Տէրն է բնութիւնս, 

նման Նմա լինելոց եմք։  

Արթուն միտք եղբայր Մելեքշայ, զի ի հետեւել ընդ Տեառն Յիսուսի կեանք 

է եւ կեանք անմահ եւ անվախճան, որպէս սրբոցն Աստուծոյ Բանին, զի թէ-

պէտեւ մահուամբ վճարեցան, որպէս եւ այնքն որ հանգստեամբն ի մահ գրա-

ւեցան, այլ ոչ այսպէս որպէս սոցայն, զի սոքա որ սուրբք են, կամաւ եւ յաւ-

ժարութեամբ զկեանս յափշտակեցին մահուամբն իւրեանց։ Իսկ որք յանկա-

մայ ի մահ գրաւեցան, ի նոյն մնացի[ն] թագաւորք եւ բռնաւորքն։ 

Բայց սրբոցս Աստուծոյ այս ինչ է մահ նոցա, որ միշտ եւ հանապազ միա-

շաւիղ ընթանան, թէպէտեւ այլեւայլ գունակ, զի որք ի բռնակալացն ընկա-

լան զսրախոհող լինել, որ եւ ոմն ի սուր եւ ոմն ի հուր վճարել եղեն յանցա-

ւորէս յայսմիկ ի յանանցն հանգիստ։ Սապէս եւ ճգնաւորք սոցա փափաքեալ 

եւ ոչ հասին, վասն որոյ զմեծն եւ զանտանելին բնութիւնս յանձն առին տա-

րագրեալք յաշխարհէ եւ մեռեալք ի դէմ սորին մերկամարմին ադամաւք սո-

վալլուկ լեալք յաճախ եւ բազում տքնութեամբ ընդդէմ հակառակամարտին, 

զի կենդանի գտցին վասն Քրիստոսի եւ հաց մաքուր փայլեսցեն ի մէջ անէ-

նածին Կուսին մաւրն մեր եւ Տեառն Յիսուսի Քրիստոսի։ 

Տե՛ս ո՜վ եղբայր, զի թէպէտ եւ մահուամբ վճարեցան սուրբք այլ եկեղե-

ցիք, միշտ զանմահութեան նոցա հռչակէ ի փառս ամենասուրբ Երրորդու-

թեանն։ Եւ այս որ յառաջ գրեցաք փոքր մի վասն այնորիկ, որ զեկեղեցին 

մայր մեզ անուանեցաք եւ Տեառն Յիսուսի։ Այսպէս իմա՛, որ միշտ ծնանի 

զմեզ ծննդեամբ Սուրբ աւազանին եւ կերակրէ ծննդեամբ Որդոյն Աստուծոյ, 

ի փառս Իւր եւ ի գովեստ Հաւր եւ Հոգոյն Սրբոյ. ամէն։ 

բ 

181 Ի մեղապարտ եւ ի նուաստ ծառայէ Տեառն մերոյ Յիսուսի, Փրկչին մե-

րոյ՝ Յովհաննէս Շապաթեփեցէ, վեհագոյնիդ իմոյ ի Քրիստոս եւ անընդմիջելի 

սիրելի ի սիրտ սիրեցեալ եղբայր իմ աստուածավանդ՝ Մելեքշայ, ընկալ ի 

մէնջ ողջուն եւ բան յաղագս սիրոյ։ Եւ չգիտեմ թէ զինչ խաւսիմ, վասն զի ահ-

մար եւ տգէտ եմ յամենայն ազգ կարգի։ Իսկ դու որպէս իմաստուն եւ ժիր 

մշակ Աստուծոյ Բանին եւ խաչակից Նորա ի նոյն աւարտէ, բարի կրաւնիցդ 

համբեր լի խնդութեամբ եւ ողջանդամ ի մարմին Յիսուսի յաւդեաց, որ ես 

անքակ ի նմանէ ///։ 

Բայց ամենայն յանդգնութեամբս կառուցի, կուտեցի, բարդեցի ի շահ 

աւգտի զբանս հաւրն Նեղոսի եւ Մակարի եւ այլոց սրբոցն հարցն եղբաւր 

մեր անդրանկի ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր՝ Մելեքշայի։ Որով ես՝ մեղա-

պարտս ամենայն դիմաւք ջերմ յաւժարութեամբ եւ լի սիրով գրեցի անյա-
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պաղ կամաւք կամաւն Աստուծոյ, զի եւ դու՝ եղբայր իմ Մելեքշայ առեալ ըն-

կալցիս այնպէս, որպէս թէ վաղուց հետէ կարաւտ էիր սմա եւ լի փափաքա-

նաւք ի վայեալս անձինդ եւ յիշատակ հոգոյդ քո եւ քոյոց արեան մերձաո-

րացն, այժմ եւ յանվախճանս յաւիտեանս. ամէն։ 

Որով աղերս արկանեմ զկեանսաբեր չարչարանս Քրիստոսի եւ հանդի-

պողացդ սորա զհաւատարիմն ի Քրիստոս եւ Հայր եւ ի Հոգին Նորա Սուրբ 

եւ աւգտողացն որ ի սմա, յիշել սրտի մտաւք եւ կատարեալ հաւատով ի 

կամս յաւժար եւ յընղձս արտասուալից, զայր ընդիր կամացն Աստուծոյ՝ 

զՄելեքշայն եւ զծնողսն նորա եւ զեղբայրս նորա հոգեւոր եւ մարմանաւոր 

եւ զամենայն արեան մերձաւորս որ ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր, որ է 

աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն։ 

 Զի Տէր Աստուած ողորմեսցի նոցա եւ թողցէ զ[յ]անցանս նոցա եւ կեն-

դանեաց տայ հոգի սգաստութեան եւ գիտութեան, եւ որք զԱմէնն ասեն. 

ամէն։ 

Եւ արդ, շնորհիւն Տեառն կատարեցաւ եւ ողորմութեամբ Նորին յանկ 

ելեալ աւարտեցաւ մատեանս աստուածային՝  Վարք եւ խաւսք հարցը[ն] 

սրբոց, ի լաւ եւ ընդիր աւրինակէ, ի Սուրբ քաղաքս Երուսաղէմ, ընդ հովա-

նեաւ աստուածակոխ սուրբ տնաւրէնութեանցն, ի Ծննդենէն մինչեւ ի Համ-

բարձումն. մանաւանդ թէ ընդ յարկաւ Սրբոյն Յակոբայ, որ է աթոռ եղբաւրն 

Տեառն մերոյ Յիսուսի եւ հանգստարան եղբաւրն Յովհաննու աւետարան-

չին։ Ի թվա[կանութեանս] ՉՁԵ (1336), ի նոյն յունւարի աւարտեցաւ ԻԶ 

(26), ի թագաւորութեան Հայոց Լեւոնի եւ ի հայրապետութեանն Յակովբայ, 

ձեռամբ մեղապարտ եւ անարժան յիշման եւ ոչ գրչի, այլ Շապաթեփեցի, որ 

զամենայն կեանս իմ ընդ վար անցուցե[ա]լ սբաղմամբ չարին, ի գործս 

անուղղա, կամաւ կամաւքս յաւժարեալ ի բանսբասիրս թելադրութեամբ չա-

րին, որ ի սկզբանէ մարդասպան վկայեցաւ ի Բանէն Աստուծոյ, որ զիս չեմ 

ի մարդիքս իբր զմարդ եսպան։ Վասն որոյ ոչ ունիմ ակն կենդանութեան ի 

յիմոցս գնացիցս եւ ի գործոցս յաղագս անվավեր վարուցս, զի գրեա իմաս-

տուն, թէ. Թուրեալն ոչ ուղղի, եւ թէ այդպէս է, որպէս է ճշմարիտ: Նայ ես յի-

շեցի զբարեգործին զբարիքն զՈրդոյն Աստուծոյ, որ սովոր է, որ այլոց հաւա-

տով, այլոց ողորմութիւն առեալ ի յառաւել բարերար մարդասիրութենէն: 

Արդ, աղաչեմ զձեզ՝ հանդիպողաց սմա, առանց յապաղելոյ խնդրեցէք 

մեղաց թողութեան այսպիսի զառածողիս ի Տեառնէ Աստուծոյ Ամենակալէ, 

զի առատն է ի տուրս բարիս եւ տայ ամենեցուն առանց խնայելոյ, որպէս 

թէ ցրուեալն առաւել յաւել է նորայն քան թէ ի ճնշդելն, սակս որոյ տայ ձեզ 

եւ մեզ Միածին Բանն միջնորդութեամբն Աստուածածնին կուսին, որ է 

աւրհն[եալ] յաւիտեանս. ամէն: 



ՉՁԵ  ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐ  1336 

266 

գ 

113 Փառք միայնոյ Աստուծոյ, անմահի եւ գթածի եւ շարժեաց զմեր լե-

զուս շնորհիւն Իւրով երգել զբանս դատաստանի եւ սիրոյ եւ զապաշաւա-

նաց։ Դարձեալ անձանց լուսաւորիչ է սրտի եւ խորհրդոց աւկտակար, զի 

ամենայն անձն երգելով զայսոսիկ քաղցրասցի եւ ձգեսցի ի կեանս յաւիտե-

նականս ի Քրիստոս Յիսուս, ի Տէր մեր, որում փառք յաւիտեանս։ 

Աստանաւր կատարեցաւ Գիրք դատաստանի ի յաւուր կատարման 

սրբոյն Ստեփանոսի, վասն որոյ աղերսանաւք խնդրեմք Նախավկայէս Աս-

տուծոյ Բանին, որ հայցեց թողութեան շնորհեալ այնոցիկ, որ ոչ ծանեանն 

զԱստուածաբանն եւ ոչ Նախավկայն Նորա։ Հայցեսցէ եւ վասն աղաչողացս 

զՆա, որ միշտ ի տուէ եւ ի գիշերի բարեխաւս ունիմք առ համագոյ Սուրբ 

Երրորդութիւնն, ասելով. Բարեխաւսութեամբ Սուրբ Աստուածածնիդ եւ 

առընթեր ասելով սրբոյ Ստեփանոսի, վասն որոյ աղաչեա՛ մաղթեա՛, 

խնդրեա՛, պաղատեա՛, բարեխաւսեա՛ վասն իմ մեղաւորի գրչի եւ վասն ըն-

դիր եղբաւրն մեր՝ Մելէքշայի եւ ի իւրցն ամենեցուն շնորհել թողութեան մե-

ղաց...։ 

դ 

Գրիչ՝ Կարապետ վարդապետ 

19 Տէր Յիսուս ողորմեա՛ Կարապետ վարդապետի, սակաւ աշխատողի ի 

սմա, եւ նմա, որ զԱմէն ասէ: 

649 

ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ ՔԱՐՈԶԻՑ  

ՎԱՐԴԱՆԱՅ ԱՅԳԵԿՑՒՈՅ (351) 

Երեւան 1654 

Գրիչ՝ Տէրտէր Երեւանցի 

Վայր՝ Սուրխաթ մայրաքաղաք 

ա 

200ա Փառք Հաւր եւ Որդոյ եւ Հոգոյն Սրբո, այժմ եւ միշտ եւ յաւի-

տե[ա]ն յերից անց եւ մի տէրութեանց. ամէն:  

Որ ետ կարողութիւն նւաստութեանս իմո հասանիլ ի վերջին գիծ երգոյս 

Վարդան վարդապետի եւ Աթանասի։ 

Արդ, գրեցաւ ի թվականիս Հայոց ՉՁԵ (1336), ի մայրաքաղաքս ի Սուր-

խաթս, որ Ղրիմ կոչի, ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնիս պարոն Շա-
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հանշահի շինած, ձեռամբ անպիտան եւ փցուն գրչի Տէրտէր սուտանուն քա-

հանայի, [ի] խնդրոյ անձին իմոյ եւ յիշատակ ինձ, եւ ծնողաց իմոց՝ Սար-

գիս քահանայի եւ Գոհարմէլիքին, եւ քվերացն իմ՝  Խատէրեսին եւ Մամայ-

խաթունին, || (200բ) եւ զՍարայխաթունն, եւ զամէնաւրհնեալ զաւաքսն իւր՝ 

զպարոն Ամիրն, եւ զԷլդէմիրն, եւ զհայրն իւրեանց՝ զպարոն Սուճահն, եւ 

զպարոն Շրվանն, եւ Զմրութխաթունն, եւ զսրբասնեալ հաւատ[աւ]որքն, որ 

հետ ինձ շատ աշխատեցան եւ մայրութիւն արին՝ զՀոռոմսիմէն, եւ զՋու-

հարն, եւ զՏաւնիէն։  

Արդ, աղաչեմ զամէնիսեն, որք կարդայք եւ աւքտիք ի սմանէ, Աստուա-

ծածինն ձեզ բարեխաւս, յիշէցէ՛ք ի Քրիստոս. եւ դուք յիշել լիջիք ի Նմանէ։ 

Ես՝ Տիրացուս, անձն անարժան, 

Ծոյլ քահանայ թշուառական, 

Որ եմ անկարգ խիստ ու անսահման 

Եւ յԱստուծոյ ամաւթական, 

Սատանայի ճորտ բանական. 

Զծուլութիւնն արին ինձ բան, 

Զագահութիւնն խիստ անխոտան, 

Հրոյն անզերծ ես կու մնամ, 

Ռ(=Հազար) եղուկ անձինս ես տամ, 

Սաղմոս || (201ա) չա[սա]ցի առանձնական, 

Ոչ հետ [ընկ]երացն միաբան։ 

Յերկրէն եկի այն Վրացտան 

Ի քաղաքէն այն պատուական, 

Որ իր անունն է՝ Էրեւան, 

Խոր Վիրապի նա հարեւան1, 

Ի ծովս անցայ այս անսահման 

Ի քաղաքս ելայ ի ֆռանկ Կաֆան, 

Զգիրքս գրեցի զայս՝ զՎարդան. 

Որք ուսման էլնիք արժան, 

Ի քահանայութիւնն աստուածական, 

Պատարագէք ի Սուրբ սեղան՝  

Ու զպրաւսխաւմէն ասէք ի լման, 

ԶՏիրացուս յայս անպիտան, 

Դուք յիշեցէք, թո՛ղ չեմ արժան, 

Եւ Քրիստոսի փառք յաւիտեան։ 

                                                
1 Գուցէ՝ «Խոր Վիրապին ա (= է) հարեւան» (Լ. Խ., № 351, էջ 287, ծնթ. 1)։  
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բ 

18ա Ես՝ Տիրացու ողորմելի 

Ծոյլ քահանա մեղաւք ի լի, 

Ի գաւառէն Արտաշատի 

Ի քաղաքէն Էրեւանի, 

Որդի Սարգիս քահանայի, 

Որբեւէրի, խեղճ ու լալի 

Յաւտար աշխարհս այս եկի, 

Ի Ղրիմ քաղաքս Աւզբէկ ղանի 

Յեկեղեցիս պարոն Շահանշահի, 

Զգիրքս գրեցի զՎարդանի 

Ողորմութեամբ Սիմեւոնի 

Խիստ սրբասնեալ քահանայի 

Աւրհնեած աջովն Սուրբ Գրիգորի. 

Ի Սիս քաղաք թագաւորի, 

Գոված ամէն քրիստոն[է]ի 

Հարիւր1 տարի թող ինքն ապրի, 

Անամաւթ մշակ Աստուածածնի, 

Շատ երախտաւոր Տիրացուի, 

Գրող Գրոցս Վարդանի. 

Ով զիս յիշէք ի յատենի, 

Թող ձեր մեղաց գիրն ջնջի։ 

գ 

45բ Փառք եւ անմահութիւն. ամէն:  

Զսրբասնեալ անձն եւ զվկաեալն յամենեցունց՝  զտէր Սիմեւոն աւագէ-

րեցն մեր զառաջնորդ Սուրբ Աստուածածնիս, որ Շահանշահի կոչի, ի մայ-

րաքաղաքս Խրիմս, յիշեցէ՛ք անմոռաց, Ո՜վ դասք լուսերամից կարդացողաց 

եւ զմեղապարտ գրիչ՝  Տիրացուս եւ զծնողսն իմ։ 

դ 

61ա Ո՜վ պատուական քահանայք եւ քրիստոսասէր ժողովուրդք, որ կար-

դաք կամ օրինակէք զերգող Գրոցս Վարդան եւ զանարժան, սուտանուն քա-

հանայս՝ Տիրացուս եւ զծնողն իմ՝  Սարգիս յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս Աստուած 

մեր։ 

ե 

89ա Ո՜վ լուսերամ դասք, յորժամ ընթեռնուք մի՛ ||(89բ) մեղադրէք 

                                                
1 Բնագրում` «Ճ» (Ա. Ղ.)։  
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անարհեստ գրչիս, զի ես գրագիր չէի, այլ բազում սէր Գրոցս Վարդանա կու 

նեղէր զիս եւ գրեցի։ Որք կարդայք կամ օրինակէք, սրտի մտաւք զմեղաւոր 

Տիրացուս գրիչ յիշեցէ՛ք առ Քրիստոս եւ զծնողքն իմ, եւ Աստուած զձեզ յի-

շէ Իւր արքայութիւնն։ 

զ 

95բ Մեղաց թողութիւն խնդրեցէք յԱստուծոյ, 

Երգողի Գրոցս Վարդան վարդապետի 

Եւ կրաւն[աւ]որի Զաքարէի 

Նման Պաւղա եւ Անդի, 

Եւ Գրիգորին Նարեկացի 

Որ յաշխարհէ Իւրէն կոչի 

Եկեալ յերկիրս Մուղալի 

Ի Ղրիմ քաղաքս այս անուանի, 

Սպասաւորէ Աստուածածնի, 

Որ շինած է Շահանշահի, 

Եւ ի[ւ]ր խնամոյն՝ պարոն Սարգսի, 

Որք որ ուսման էք արժանի 

Եւ քահանան մեր Քրիստոսի, 

Պատարագէք ի տունս Յիսուսի, 

Ուր անմահից Արքայն բազմի 

Աղաչեցէք զՏէրն ամէնի, 

Որ ողորմի Զաքարէի, 

Եկեղեցպանին պարոն Շահանշ[ա]հի 

Եւ մեղապարտ քահանայի՝ 

Տիրացուի փցուն գրչի 

Եւ ծնողին իմ՝  Սարգսի 

Դուք յիշեցէ՛ք վանց Քրիստոսի։ 

է 

105բ Եւ ինձ՝ մեղապարտ գրչիս՝ Տիր||(106ա)ացու քահանաիս եւ ծնո-

ղացն իմ՝  Սարգսի, Գոհարմելիքին եւ քվերացն իմ՝  Խատէրեսին եւ Սարա-

խաթունին եւ ամենայն ազգականաց իմոց եւ երախտաւորաց, կարդացո-

ղաց եւ լսողաց, արանց եւ կանանց. եւ Քրիստոսի մարդասիրին փառք յաւի-

տեանս1։ 

                                                
1 Առաջին հրատարակության մեջ միայն «ա» հիշատակարանն է (Լ. Խ., անդ, էջ 

286-287)։ «է» հիշատակարանը Վարդան Այգեկցու հեղինակային հիշատակարա-
նի շարունակությունն է (Ա. Ղ.)։  
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650 

ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ ԽՐԱՏՈՒՑ (352) 

Երեւան 8281 

Գրիչ՝ Տէրտէր [Երեւանցի] 

ա 

176ա Ով որ կարդայք զգիրքս աննման՝ 

ԶՏէրտէր գրիչս այս անպիտան, 

Ծոյլ քահանայ թշուառական, 

Որ եմ անարգ խիստ ու անսահման 

Եւ Աստուծոյ ամաւթական, 

Դուք յիշեցէ՛ք, թո՛ղ չեմ արժան։ 

բ 

197ա Զստացող սուրբ գրոց Նարեկի՝ զՏէրտէր քահանա յիշեցէ՛ք ի Քրիս-

տոս, եւ զծնաւղսն իմ՝  զՍարգիս քահանա, եւ զմայրն իմ Գոհարմելիք, եւ 

դուք յիշե[ա]լ լիջիք1։ 

651 

ՔԱՐՈԶԳԻՐՔ ՎԱՐԴԱՆԱՅ ԱՅԳԵԿՑՒՈՅ (353) 

Երեւան 8029 

Գրիչ՝ Տէրտէր Էրեւանցի 

Վայր՝ Կաւկսու քաղաք 

ա 

139ա ԶՏէրտէր գրիչս այս անարժան, 

Որ զգիրքս գրեցի զայս զՎարդան, 

Ծոյլ քահանայ թշուառական, 

Մեղաւք ի լի եւ պարտական, 

Յերկրէն եկի այն Վրացտան, 

Ի քաղաքէն այն պատուական, 

                                                
1 Տերտեր Երևանցին ընդօրինակած ունի ձեռագրեր 1336 և 1341 թվականներին, 

նրա սույն և հաջորդ (647) հիշատակարանները տեղադրում ենք 1336 թ. թվա-
շարքում, որովհետև իրենց ձևով նրանք չափազանց նման են նախորդ՝ 1336 
թվին գրված հիշատակարանին (Լ. Խ., № 352, էջ 287, ծնթ. 2)։  
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Որ իր անունն է Էրեւան, 

Խոր Վիրապին ու Էջմիածնին է հարեւան, 

Ի լեռն ի մաւտս Արարադ[ե]ան1, 

Անդ ուր տապանն է մեծ Նոյեան, 

Յերկիրս եկի հուսուսական, 

Ի նոր քաղաքս Կաւկսու անուան, 

Զգիրքս գրեցի զպատուական, 

Ինչ որ կարդայք զինքս ի լման, 

Զգրիչս յիշեցէ՛ք, թող չեմ արժան. 

Պիթ ի դժողքն չգնամ։ 

բ 

171բ ԶՏէրտէր գրիչս Էրեւանցի, 

Ծուլ քահանայ մեղաւք ի լի, 

Որբ եւ այրի, խեղճ ու լալի, 

Ի մեծ դաշտէն Էջմիածնի, 

Ի ստորոտէնս Արարադի2, 

Յաշխարհս էկ[ի] յայս Մուղալի, 

Զգիրքս գրեցի սուրբ Վարդանի, 

Ինչ որ կարդայք զինքս յատենի, 

Ի ժամատան ու յեգեղեցի, 

Զիս յիշեցէ՛ք վանց Քրիստոսի, 

Պիթ իմ մեղաց գիրն ջնջի3։ 

գ 

15ա Ո՜վ սուրբ եւ պատուական եղբայրք, որ կարդայք կամ աւրինակէք, 

զանարժան մեղապարտ քահանայ Տէրտէր գրիչս, որ շատ աշխատեցայ, յի-

շեցէ՛ք ի սուրբ յաղաւթս ձեր եւ զծնողսն իմ՝  զՍարգիս քահանայ եւ զԳո-

հարմելիք մայրն իմ4։ 

դ 

93ա Որք կարդայք կամ աւրինակէք զսուրբ գիրքս Վարդան վարդապե-

                                                
1 Առաջին հրատարակության մեջ տպված է «ի մաւտ Սարարադեան» (Լ. Խ., № 

353, էջ 288) 
2 Առաջին հրատարակության մեջ տպված է «Ի ստորոտէն Սարարադեան» (Լ. Խ., 

անդ) 
3 Առաջին հրատարակության մեջ միայն «ա» և «բ» հիշատակարաններն են (Լ. Խ., 

№ 353, էջ 288), (Ա. Ղ.)։  
4 Սրանից անմիջապես հետո գրված է այլ գրով՝ «Յիշատակ է սուրբ գիրքս Կաֆա-

յու Սուրբ Քառասունիցն» (Ա. Մ.)։  
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տի, զամենայն աւրհնութեան արժանաւորն զաղքատաց հայրն՝  զպարոն 

Փանոսն եւ զկենակիցն իւր՝ զՈսկեհատն եւ զաւակսն՝  զպարոն Ավրանն եւ 

զԱսլանն յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս։ 

ե 

176բ Ո՜վ սուրբ կարդացողք սուրբ տառիս Վարդան տիեզերալոյս վար-

դապետի Գառնեցոյ, ինչ որ կարդէք առ դրան սուրբ եկեղեցո եւ ի ժամա-

տան, զհոգեւոր եւ զաղքատասէր քահանայ՝ զՍիմէվոնն եւ զկենակից տիրո-

հին իւր՝ զՏուխտարխաթունն եւ զաստուածատուր զաւակսն իւրեանց՝ զԷ-

պիփանն, եւ զԽէրխաթունն յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս եւ ի սուրբ յաղաւթս ձեր եւ 

դուք յիշվիք ի Քրիստոսէ։ 

զ 

178ա Որ զկլեալն Յունան կիտին, 

Հաներ յարձակ հողու ի գետին, 

Եւ զանցաւոր ծառայս յետին, 

Մի՛ տալ տանիլ մեղաց գէտին՝  

ԶՏէրտէր գրիչս՝ խաբած չարին 

Ի ձեռս անկայ ես որսողին, 

Զիս կիսայմահ էթող վերին, 

Որ եմ անկեալ խիստ ցաւագին 

Զքեզ աղաչեմ Տէրդ վերին, 

Որ խնդիր էկեր կորուսելոյն, 

Զիս մի թողուլ յանվայր վայրին։ 

է 

186ա Աստուած ողորմի պարոն Ամիրին, հաւրն՝  Աֆէնդին եւ մաւրն եւ 

ամենայն ազգականացն, որ զտունս էրետ մեզ աղքատացս, որ զգիրքս գրե-

ցի։ Սղալանաց մի՛ մեղադրէք։ 

ը 

220ա Ինչ պաղատիս դու ի գիշերի, 

Ի առաջի Տէր Քրիստոսի, 

Զգրիչս յիշես զողորմելի՝  

ԶՏէրտէր էրիցու Էրեւանցի1։ 

                                                
1 Այս կարգի հիշատակություններ կան և այլուր։ Մի վարժ ծաղկող նկարել է 

սուրբ հայրերին ողջ հասակով։ Էջերը զբաղեցրել են Հովհան Ոսկեբերանի (19բ), 
Գրիգոր Վկայասերի (34բ), Անաստաս քահանայի (71բ), Գրիգոր Լուսավորչի 
(83ա) Հովհան Մանդակունու (98բ), Եզնիկի (178բ), Նարեկացու (199բ) և 
Տիրամայրը մանկան հետ (220բ) նկարները (Ա. Մ.)։  
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թ 

222բ Աստուածածին՝ մայր Քրիստոսի, 

Իմ յոյսն դու աւուր մեծի 

Բարէխաւս ընդունելի, 

Քրիստոս քէնիւ մեզ ողորմի՝ 

Տէրտէր գրիչս ողորմելի, 

Եւ որբ եւ այրի խեղ[ճ] ու լալի 

Եւ քահանա Էրեւանցի 

Դաշտէն էլա Էջմիածնի, 

Յաշխարհս էկի յայս Մուղալի, 

Գիրքս գրեցի սուրբ Վարդանի, 

Զիս յիշեցէ՛ք վանց Քրիստոսի, 

Ինչ որ կարդէք ի յատենի1։ 

652 

ԽՈՍՐՈՎ ԱՆՁԵՒԱՑԻ.  

ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ՊԱՏԱՐԱԳԱՄԱՏՈՅՑԻ 

Ս. Պետերբուրգ, Արեւլագիտ. ինստ., ИВ А. 61,  

Կ. Եուզբաշեան, Ցուցակ Պետերբուրգի, 174, էջ 240 

Գրիչ՝ Ներսէս 

414բ Ի թուականութեանս Հայոց ՉՁԵ (1336), ի թագաւորութեանն Հայոց 

Լեւոնի, ես՝ նուաստ եւ յետին սպասաւորս Ներսէս խոշորագիծ գրով գրեցի 

զՄեկնութիւն պատարագամատուցիս տեառն Խոսրովու, ի մխիթարութիւն 

եւ ի հրճուանս անձին իմոյ, եւ ի յիշատակ ինձ եւ ծնողաց իմոց՝Սարգիս քա-

հանայի եւ մօրն իմ՝  Սառայի եւ եղբարց իմոց եւ քերց՝Ստեփանոսի եւ Կոս-

տանդի, Մարթայի եւ Մարեմտիկնի եւ այլոցն ի Քրիստոս հանգուցելոցն. եւ 

որ յիշէքդ, յիշեալ լիջիք ի Քրիստոսէ Յիսուսէ Աստուծոյ մերոյ. ամէն 2: 

                                                
1 Գրված է «Նորին Գրիգորի Վասն գիշերի աղաւթք եւ պաղատանք» աղոթքից հե-

տո (Ա. Ղ.)։  
2 Վենետիկի 1835 թ. ընդօրինակության № 218 ձեռագիր Ճառընտիրի «Մեկնու-

թիւն պատարագամատուցին» գործը հավանաբար արտագրվել է այս օրինա-
կից: Գործի վերջում գաղափար օրինակի հիշատակարանը նույնն է, սակայն թե-
րի. «Ի թուականութեանս Հայոց ՉՁԵ (1336), ի թագաւորութեանն Հայոց Լեւոնի, 
ես` նուաստ եւ յետին սպասաւորս Ներսէս` խոշորագիծ գրով գրեցի զՄեկնու-
թիւն պատարագամատուցին տեառն Խոսրովու, ի մխիթարութիւն եւ ի հրճուանս 
անձին իմոյ, եւ ի յիշատակ ինձ եւ ծնողաց իմոց///» (Ցուցակ Վենետիկի, հ. Բ, էջ 
291), (Ա. Ղ.)։  
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653 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ 

Մուշ 8, Ն.Մարտիրոսեան, Ցուցակ, մ.Բ, էջ 102 

(տե՛ս նաեւ 1324 թ.) 

Յիշատակարան յետագայի 
Ստացող՝ Մարգարէ քահանայ 

Զստացող սուրբ Աւետարանիս զՄարգարէ քահանայ եւ զծնաւղսն իւր՝ 

զՍարգիս եւ զԱւագտիդին եւ զԼիտիդին եւ զԱղէքտիդին եւ զաւակ իւր 

զՄարգարիտ եւ զԿարապետ, զՄիլիհատ եւ զՊետրոս եւ /// յիշեցէք ի 

Քրիստոս եւ մեղաց թողութիւն խնդրեցէք, նաեւ զհարազատ եղբարս իմ՝  

զՄխիթար եւ զԱռաքել, զՄարտիրոս, զՍտեփանոս, զԱւետիս, զՇաքար, 

զԱղբերաց, զՋուհարն եւ զԳուլխաթուն եւ զամենայն արեան մերձաւորսն 

մեր յիշելոյ արժանի արարէք:  

Ըստ այնմ յիշել ի Քրիստոս զԹադէոս եւ զծնաւղսն իւր՝ զԱւետիս եւ 

զԹամամ, որ երախտիք ունին ի սուրբ Աւետարանս: 

Գրեցաւ յիշատակարանս յամին, յոր թագաւորեաց ոմն բարեպաշտ 

անուն Արփաքայուն եւ էր յայսմ ամի թվին ՉՁԵ (1336):  
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ՉՁԶ 1337 

654 

ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԵՐԿՈՏԱՍԱՆ ՄԱՐԳԱՐԷԻՑ  

ՆԵՐՍԷՍԻ ԼԱՄԲՐՈՆԱՑՒՈՅ (362) 

Երեւան 3606 

(տե՛ս նաեւ 1303 թ.) 

Յիշատակարան յետագայի 

Ստացող՝ Աւագտէր վարդապետ 
Վայր՝ Գայլիձոր 

276բ Արդ, աղաչեմ զամենիսեան, որք հանդիպիք այսմ աստուածաշունչ 

մատենիս Երկոտասան մարգար[է]իցս վերտառութեանս եւ Դան[ի]էլի 

մարգ[ար]էին, յիշեսջիք1 զանարժան եւ նուաստ՝  Աւագտէր սպասաւոր բա-

նին, որ անուամբ միայն եմ վ[արդա]պ[ետ] եւ ոչ ելով զարդինական, որով 

տեսական աւրինի, ||(277ա) որ բազում ժամանակս աշխատեցայ առ ոտս 

մեծ րաբունապետացն յԵսայի եւ Տիր[ատր]ոյ, եւ գնեցի զսայ ի հալալ ընչից 

իմոց՝  ի Ճ (100) մթխալ արծաթ, ի Գայլիձորին, ի թվիս Հայոց ՉՁԶ (1337)։ 

Արդ, երեսառտ2 անկեալ աղաչեմ դարձեալ կրկին, որք ընթեռ[ն]ոյք 

զաստուածային տառս, յիշման արժանի արարէք զԱւաքտէր վարդա-

պետ[ս], մեր ծնաւղաւքն հանդերձ. եւ ով գիրքս անկանի տարէն ինձ Բ(2) 

պատարագ մատուցանէ։ 

655 

ԻՄԱՍՏԱՍԻՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ 

Ս. Պետերբուրգ, Արեւելագիտ. ինստ., ИВ В 116, 

 Կ. Եուզբաշեան, Ցուցակ Պետերբուրգի, 353, էջ 240 

Գրիչ՝ Եփրեմ 
Վայր՝ Աղբերց վանք, Գլաձոր 

254ա Եռիցն անբաւիցն անբաւ բնակցութեանցն փառք յանսպառ յաւի-

տեանս. ամէն:  

                                                
1 Բնագրում՝  «յիշեսցիջ» (Լ. Խ., № 362, էջ 294, ծնթ. 1)։  
2 Ձեռագրում այսպես է (Ա. Ղ.)։  
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Որ սիրով անբաւելի շնորհացն աւժընդակութեամբն արժանի արար 

զտկարս հասանել ի վերջին գիծ տառիս, վասն որոյ երկրպագութիւն Նմա 

յիմանալի եւ ի բոլոր եղանակացս եւ ի զգալեացս ճանաչողաց զՆա. այժմ եւ 

միշտ եւ յաւիտեանս. ամէն: Վերջ գրոյս։ || 

254բ Արդ, ցանկացող եղեալ այսմ իմաստասիրական տառիցս՝ Յովհան-

նէս, մականուն կոչեցեալ՝ Սամաղար, քահանայ եւ սպասաւոր բանի, տղայ 

տիօք եւ ամենահարուստ եւ փարթամ ի բանս եւ ի գործս ալեւորեալ հան-

ճարով նախքան զալիս հոգի թեթեւ ի թանձր մարմնի, անձն ամբծութեամբ 

հիւթի շաղկապեալ կենցաղակից լուսակերպիցն քան թէ երկրայնոցս, ցան-

կալի հրաբունիցն սեռից եւ հողեղինացս զարդարեալ ամենայն առաքինու-

թեամբ եւս եւ մասամբ հեզութեանն բաղդատեալ Դաւթի եւ Մովսէսի մանա-

ւանդ յօժարամիտ սիրով կարեկից եւ ձեռնտու կարօտաց եւ ծանօթից եւ 

օտարաց մեծազարմ եւ արքայաշուք որդի հզօր եւ քրիստոսասէր իշխանին՝ 

Ջեսարի: 

Եւ արդ, ամենայորդոր սիրով եւ յօժարամիտ կամօք ետ գրել զսա ի 

կրթութիւն մտաց իւր եւ ամենայն մակացու արանց եւ ի յիշատակ անձին 

իւրոյ եւ ամենայն արեան մերձաւորաց իւրոց, որում վայել տացէ Աւտուած 

յերկար ամօք եւ բազում ժամանակօք ի վերա երկրի:  

Ըստ որում կատարեալ յուսով եւ սրտառուչ պաղատանօք ձեռաց մա-

տանց ծրեալ տառիւս աղաչեմ զպատահեալսդ այսմ գծածի, ընթերցմամբ 

կամ գաղափար առնելով, յիշեցէք յաղօթս բարի կամօք զհռչակեալն յամե-

նայն բերանոյ զմեծն վարժապետս մեր՝զԵսայի, որ լուսափայլ ճառագայ-

թիւք եւ ճոխացեալ իմաստութեամբ Հին եւ Նոր կտակօք եւ ամենայն իմաս-

տասիրական տառիւք լուսաւորէ զմիտս մանկանց Սիոնի եւ փարատէ 

զխաւ<աւ>ար տգիտութեան յամենայն հոգու եւ է անւանի ի մէջ աշխարհի 

եւ փայլէ ի մէջ տիեզերաց իբրեւ զարեգակն ի կորնընթարթն երկնից, որով 

տացէ Տէր Յիսուս զսա մեզ ընդ երկայն աւուրս: Նաեւ զկնի յիշման մեծի վե-

հիս մեր, յիշեցէք զվերոյգրեալ ստացաւղ տառիս՝ զՅովհաննէս սպա[սա]ւոր 

բանի հանդերձ ծնողօք գեղեցկատիպ հարազատօք ամենայն յօժար կա-

մաւք, ի մաքրափայլ աղօթս ձեր եւ ի ձեռն մեղսաքաւիչ պատարագի զեն-

մանն Քրիստոսի, որ զենեալ միշտ եւ բաշխի եւ է անմահ եւ կենդանի յան-

ցեալն, յայժմուս եւ յապառնին: 

Եւ արդ, եղեւ զրաւ գրութեան սորա ի սուրբ դպրանոցս, ի վանս Աղբեր, 

որ մակագրեալ կոչի Գլաձոր, ընդ հովանեաւ Նախավկայիս եւ այլ սրբոց 

նշխարացս եւ էր ի թիւն Հայոց ՉՁԶ (1337): Որով կրկին եւ երեքկին մաղ-

թանօք աղաչեմ զամենեսեան հուսկ յետո յիշել զտառապեալ ոգի՝ Եփրեմ 

գրիչ՝ հանդերձ ամենայն արեան մերձաւորօք. եւ որք յիշեքդ, յիշեալ լիջիք ի 

Քրիստոսէ Աստուծոյ, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն: 
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ՄԱՆՐՈՒՍՄՈՒՆՔ 

Բեռլին 33, Ms. Or. Oct. 279, Ն. Քարամեանց, Ցուցակ, էջ 26-27 

(տե՛ս նաեւ 1391 թ.) 

Գրիչ եւ ծաղկող՝ Ավագ 

ա 

135ա Յիշատակ Տետրակիս զի յետ գրեցաւ։ 

Փառք պատիւ եւ գոհութիւն ամենասուրբ մեծի անուան միայնոյն Աստու-

ծոյ՝ Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ անզրաւ յաւիտեանս։ 

Գրեցաւ եւ յանգ ելեալ աւարտեցաւ Տետրակս յետ Երգարանիս ՉՁԶ 

(1337) Հայկազեանս թուոյ եւ ի Փոքր թուին ՄԾԴ (254), իսկ յաշխարհակալ 

ղանութեան սուլթան Մահմուտին եւ ի թագաւորութեան Հայոց Լեւոնի 

Չոր[ր]որդի եւ ի հայրապետութեան տեառն Յակովբա եւ յիշխանութեան 

Տանս Սիսակա մեծ սպարապետին Հայոց եւ Վրաց պարոն Բիւրթէլին եւ զա-

ւակաց իւրոց՝ Պէշքենի եւ Իվանէի, որք յՕրպելեանց եւ ի լուսաւոր վարժա-

պետութեան Մեծին Եսայեա։ 

Արդ, մեծ եւ ամեներջանիկ մետրապօլիտն եւ արհիական գլուխն այսմ 

նահանգիս՝ տէր Սարգիս, խնդրօղ լեալ զկնի Երգարանիս նաեւ երաժշտա-

կան եղանակաւորացս լինել ի յանջիմն(՞), եւ ի վայելումն անձին իւրոյ 

սրբազանի, եւ եղբօրորդւոյ իւրոյ՝ Յովհաննիսի կուսակրօն քահանայի, որ 

բազում ժամանակս դեգերի յուսումն աստուածաշունչ Հին եւ Նոր կտակա-

րանաց, եւ արտաքնոցն եւս։ Նա[յ]եւ ես՝ Ավագ մեղապարտ, յետին եւ 

անարհեստ փծուն գրիչ, յառաջմատուցեալ խնդրեցի յիմոյ տեառնէն, ի գե-

րապատիւ մեծ եւ արհի գլխոյն, եւ գրեցի, եւ ծաղկեցի դանդաղկօտ ձե-

ռամբ եւ մոլոր մտօք, եւ մատուցի ընձայ տեառն իմում իբրեւ զխերեւէշս 

այրւոյն։ Զոր Տէր Քրիստոս երկար ժամ ///1 

բ 

Ստացող՝ Սարգիս արհիմետրապոօլիտ 

9ա Զմեծ պռօտօֆրօնտէսն եւ զահրիմետրապօլիտն՝  զտէր Սարգիս 

ստացօղ երաժշտիս, երգողք սմին, յիշէլ ի Տէր աղաչեմ։ 

                                                
1 Հաջորդ թերթը պակասում է և շատ վաղուց է ընկել, որովհետև կից թերթի 1391 

թ. հիշատակարանը շարունակվում է սույն հիշատակարանի վերջին բառից 
(տե՛ս 1391 թ., Ցուցակ, էջ 27), (Ա. Մ.)։  
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գ 

49ա Զեծ մետրապաւլիտն Սիւնեաց՝ զտէր Սարգիս ստացաւղ Տետրըկիս, 

յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս1։ 

դ 

123ա Զերջանիկն՝  տէր Սարգիս զստացօղ Տետրակիս յիշեցէ՛ք ի Քրիս-

տոս Յիսուս. որում, փա՜ռք։ 

657 

ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ 

Զմմառ 251, Մ. Քէշիշեան, Ցուցակ, էջ 579 

Գրիչ՝ Մանուէլ աբեղայ 
Վայր՝ Արտազ գաւառ, Սուրբ Թադէոսի վանք 

290բ Ի թիւ մարդեղութեան կենարարին մերոյ Փրկչի եւ Աստուծոյ Ռ ԳՃ 

եւ ԼԷ (1337) եւ ըստ Հայկազեանս տումարի ՉՁԶ (1337) յանկ ելեալ աւար-

տեցաւ աստուածային Գիրք դատասատանի եւ կանոնաց գերապատիւ եւ 

ապաքինիչ սուրբ եկեղեցւոյն Հռոմայ, որոյ ցանկացօղ եղեալ արիաջան եւ 

խրախամիտ կուսակրօն րաբունին որ կոչի՝ Իսրայէլ, որ է այր խոնարհամիտ 

եւ համեստութեամբ վարուց եւ խորագիտութեամբ բարուց իբր զծեր եւ 

զհինաւուրց ժիր եւ արի ի պաշտօնն Աստուծոյ։  

Սա սնեալ եւ վարժեալ եղեւ առ ոտս ամենապարկեշտ ծերունւոյն եւ 

մաքրամիտ րաբունապետին, որ մականուն Ծործորեցի, որ եւ դաստիարա-

կեալ զսա յերկեղն Աստուծոյ եւ ի պաշտօն եկեղեցւոյ բազում աշխատու-

թեամբ եւ խնամօք փոյթ արարեալ վասն սորա մինչեւ յարբունս կատարե-

լութեան հասուցեալ, զոր ըստ վաստակոցն եւ աշխատութեան նորա Տէր 

հատուսցէ յերանաւէտ կեանսն։ 

Արդ, ստացաւ զսա երջանիկ, հէզ եւ խոնարհ րաբունին, որ կոչի Իսրայէլ 

ի հալալ արդեանց եւ յարդար վաստակոց ի վայելումն անձին իւրոյ եւ յիշա-

տակ ծնողաց իւրոց։ Զի որ ոք եւ պատահեսցի սմա զինչ եւ է տարազու, եթէ 

ուսմամբ եւ եթէ գաղափարաւ, յիշեսցէ զնախագրեալսդ որ ի սմա ի սրբա-

մատոյց յաղօթս իւր, եւ ինքն յիշեալ լիցի ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր, որ 

օրնեալ, յաւ[իտեան]։  

Արդ, եղեւ գծագրութիւն սորա ի գաւառս Արտազ, ձեռամբ անարժան եւ 

                                                
1 Գրված է ստորին լուսանցքում, ուղղագիծ երկաթագրով։ Այս և 123ա հիշատա-

կարանները Ցուցակում բացակայում են (Ցուցակ, էջ 26-27), (Ա. Մ.)։  
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մեղապարտ գրչի, որոյ անուն Մանուիէլ ասի, ընդ հովանեաւ Սուրբ Առաքե-

լոյն Թադէոսի, յառաջնորդութեան արհիական գլխոյն եւ սրբազան քահա-

նայապետին տէր Զաքարիայի, եւ յաջորդի նորին տէր Տիրացուի երջանկի, 

հեզի եւ մարդասիրի լցեալք եւ պայծառացեալք ամենայն առաքինութեամբ, 

զորոց Տէր Աստուած անվրդով եւ անփորձ պահեսցէ զնոսա աստ եւ ի հան-

դերձելումն. ամէն։  

Ի կարի դառն եւ ի վշտաշատ ժամանակի, յորոց բազում փոփոխմունք 

եղեն եւ ի միում ամի Գ (3) ղան նստաւ, եւ ի սոյն ամի ամենաչարն՝ Ալի փա-

շա, ատեցօղն քրիստոնէից եւ քակտիչն եկեղեցեաց արժանապէս ընկալաւ 

զվճիռ չարաչար սպանման եւ եղեւ կործանումն նորա մեծ, բայց քրիստո-

նէից սակաւ ինչ հանգիստ եւ ոգեդարձումն։ Եւ այժմ նստեալ կա յաթոռ ղա-

նութեան մանուկ մի որ կոչի՝ սուլթան Մահմուտ եւ կառաւարեն զաշխարհս 

շէխ Հասանն եւ հաճի Թաղայն, եւ առաջական թէ յինչ հանդերձեալ է վճա-

րիլ Բանն՝  Աստուծոյ է։ 

Շնորհիւ Աստուծոյ սկսայ եւ Նորին կարողութեամբ աւարտեցի զվերագ-

րեալ տառաձեւութեան սուրբ գրեանքս Դատաստանի եւ Կանոնաց Հռոմայ 

սուրբ եկեղեցւոյն, ի վայելումն րաբունապետին մերոյ եւ երջանկին՝ Իսրա-

յէղի, ես՝  նուաստ եւ փանաքի եւ ապիկար Մանուիէլ աբեղայ. իմ կարս այն-

քան էր։ 

Արդ, աղաչեմ զձեզ, ո՜վ սրբասէր քահանայք, որք ստանայք զգրենք ցու-

ցակիս, թողութիւն հայցեցէք յԱստուծոյ անարժան ծառայիս՝ Մանուիէլի։ 

Ո՜վ սուրբ ուխտի մանկունք որք օգտիք ի սմանէ ուսմամբ կամ գաղափար 

առնելով, յիշեսջիք ի մաքրափայլ յաղօթս ձեր զսրբասնեալ րաբունին մեր 

եւ զհեզահոգին՝ զԻսրայէլ եւ զծնօղսն իւր. ամէն։ Ընդ նմին եւ զանպիտան 

գծողս՝ Մանուիէլ աբեղայ եւ զծնօղսն իմ եւ զհօրեղբայրն եւ զուսուցիչն իմ՝ 

զՍտեփանոս քահանայ եւ զծնօղսն իւր փոխեցեալքն առ Քրիստոս եւ 

Աստուած զձեզ յիշէ յԻւր արքայութիւնն. ամէն։  

Խոշորութեան գրիս անմեղադիր լերուք. շտապով գրեցի, զաւրինակն 

կու///1 

                                                
1 Ավարտվում է այսպես (Ցուցակ, էջ 579), (Ա. Մ.)։  
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ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԻՆՆ ԵՐԱՆՈՒԹԵԱՆՑ  

ԳՐԻԳՈՐԻ ՆԻՒՍԱՑՒՈՅ (372) 

Երեւան 749 

Գրիչ՝ Վարդան 

Վայր՝ [Գլաձոր]՞  

122բ Վիմարդեան գլուխ բանի, 

Իննեակ թուով յաւէտ խօսի, 

Տէրն է քարոզ բարձր ի վիմի, 

Աշակերտացն Տեառն Յիսուսի։ 

Ահա ասել զՏեառն ձայնի 

Յոյժ աղքատացն երանելի, 

Հոգով լինել իբր զոսկի, 

Մաքուր մարմնով մինչ ապակի. 

Րախ լինել, հեզ եւ բարի, 

Ժառանգ վերինն կայանի, 

Հաւատ եւ յոյս է կենդանի, 

Միշտ ելանել յերկիր բարի։ 

Դիտումն է լոյս զգայականի, 

Սգաւորք լինել ի յաշխարհի, 

Յորժամ Հոգի Տեառն հնչի 

Մխիթարիչ հոգոց լինի։ 

Ահա քաղցեալքն երանելի, 

Որ ի սեղան Հօրն բազմի, 

Ատել զսէր այս աշխարհի 

Եւ ճաշակել զԲան կենդանի. 

Նախկնաբար մեզ քարոզի 

Յաստուածային Բանն եւ Հոգի, 

Թէ ողորմածն երանելի, 

Տէր մարդասէր առ նա ձայնի,|| 

123ա Հաց քաղցելոյն ճաշակողի 

Յառաջընթա ի յատենի, 

Յորմէ Յիսուսն այն սոսկալի 

Հատուսցանէ զգործս բարի՝ 

Եսայիա վարժապետի, 
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Զիմանալի հաց ծասկողիս 

Ի Վարդանա աշակերտի1, 

Որ մեզ հայցէ առ Տէրունի 

Զթողութիւն յաւիտեանի, 

Եւ ինքն գտցէ յամենայնի2։ 

659 

ԳՐՈՒԹԻՒՆՔ ԴԻՈՆԻՍԵԱՅ ԱՐԻՍՊԱԳԱՑՒՈՅ (373) 

Երեւան 167 

Գրիչ՝ Յովհաննէս Հոռոմիայրեցի 

ա 

337ա Փառք ամենասուրբ, համաբուն եւ միասնական Սուրբ Երրորդու-

թեանն, յաւիտեանս յաւիտենի[ց]. ամէն:|| 

337բ Այս տառ սրբազան մեծին Դիոնոսիոսի Աթենացւոց եպիսկոպոսի 

գրեցաւ ի ստոյգ եւ յընտիր աւրինակէ, ի հռչակաւոր ուխտէն Հաղբատայ, 

հրամանաւ եւ արդեամբք Եռամեծի եւ անյաղթ վարժապետի եւ ժրաջան 

հռետորի Եսաեայ։ 

Արդ, որք աւգտիք ինչ յաստուածազարդ տառէս եւ կամ աւրինակ առ-

նոյք, յիշեսջիք զսրբազան րաբունապետն իմ՝  զԵսայի, հանդերձ ծնողաւք եւ 

վարդապետաւք։ Ընդ նմին եւ զիս՝ զամենաթշուառ գրիչս՝ Յովանէս Հոռո-

միայրեցի, աղաչեմ յիշել ի Տէր, եւ յիշողքն յիշեալ լիցին. ամէն։ 

                                                
1 Առաջին վեց քառյակների սկզբնատողով հոդվում է գրչի անունը՝ «Վարդան», 

որ հավանաբար Եսայի Նչեցու աշակերտ, նշանավոր գրիչ ու ճաշակով գրված 
մի քանի ոտանավորների հեղինակ Վարդան Բարձրբերդցին է (Լ. Խ., № 372, էջ 
301 ծնթ. 1)։  

2 Եսայի Նչեցու անվան հիշատակությամբ որոշակի տարեթիվ չունեցող հիշատա-
կարանների գրության ժամանակը որոշելու համար կարևոր է պարզել նրա մահ-
վան ճշտված տարեթիվը: Տարաբախտաբար, այդ նշանավոր գործիչի կենսա-
գրության հետ կապված շատ հարցեր, որոնց թվում և մահվան թվականը, մթու-
թյան քողով են պատված: 

  Հիշատակարանների սույն ժողովածուի նյութերով Եսայի Նչեցին 1337 թվակա-
նին դեռևս կենդանի էր (տե՛ս գրիչ Ավագի № 668 (360) և ստացող Ավաքտերի 
№ 649 (362) հիշատակարանները): Սակայն հաջորդ` 1338 թվականին արդեն 
Վայոց ձորում գրված հիշատակարանների մեջ, նրա փոխարեն որպես վարժա-
պետ «ընդհանուր հայկազեանս սեռի» հիշատակվում է նրա փոխանորդ Տիրա-
տուրը (տե՛ս № 377, աստ՝ 684 – Ա. Ղ.)։ Այսպիսով, Եսայի Նչեցին պետք է մե-
ռած լինի կամ 1337-ի վերջին կամ՝  1338-ի սկզբին (Լ. Խ., անդ, ծնթ. 2)։  
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բ 

Ստացող եւ մեկնիչ՝ Եսայի Նչեցի 

56ա Զնուաստ եւ մեղապարտ ոգի Եսայի մի՛ մոռանայք յիշել ի բարի, որ 

ուղղեցի ի սա զստոր, զկէտ, եւ զբան, եւ զտուն։ Եւ ի տեղիս-տեղիս դժուա-

րալոյծ բանիցն գրեցի լուծմունս իմով ձեռաւք, որպէս տեսանէք, զի ի ձեռն 

սակաւուս շահեցայց ի ձէնջ յիշել միշտ ծնողաւք եւ վարդապետաւք1։ 

660 (374) 

ԳԻՐՔ ՊԻՏՈՅԻՑ (374) 

Երեւան 1681 

Գրիչ՝ Կիւր[ակոս] 

Վայր՝ [Գլաձոր]՞  

ա 

233ա Ո՜հ, աղաչեմ զողորմելի գերիս յիշել՝ զԿիւր[ակոս] եւ ծնաւղսն իմ 

ի մեղաց թողութիւն, եւ որք յիշեն, յիշեալ լիցին ի Քրիստոսէ. ամէն։ 

բ 

259բ Զգերաբուն բանի սպասաւոր եւ զբարեաց արժանաւոր յիշատակի՝ 

զրաբունապետն մեր՝  զԵսայի [Նչեցի] աղաչեմ յիշել ի մեղաց թողութիւն, 

հանդերձ զարմիւք իւրովք. նաեւ զգրող սորին եւ զծնաւղսն իւր աղաչեմ 

առնել յիշատակի արժանի, եւ յիշողքն յիշեալ լիցին ի Քրիստոսէ. ամէն, 

ամէն։ 

գ 

259բ Թէ գրելոցդ հաւանիս՝ ընկալ եւ թէ ոչ՝ ի կամս քո է, այլ զգրողս եւ 

զծնաւղս իմ աղաչեմ յիշել ի Քրիստոս2։ 

 

 

 

                                                
1 Եսայի Նչեցու մեկնությունները, ինչպես և սույն հիշատակարանը, գրված են ձե-

ռագրի լուսանցքում, տողերի միջև, խառն դասավորությամբ (Լ. Խ., № 373, էջ 
301, ծնթ. 3)։  

2 Այս հիշատակրանը գրված է 259բ էջի ստորին լուսանցքում՝  կարմիր թանաքով 
(Լ. Խ., № 374, էջ 302, ծնթ 1)։  



ՉՁԶ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐ   1337 

283 

661 

ՀԱՄԱՌՕՏ ՀԱՒԱՔՈՒՄՆ ԳՐՈՑ ՀՈԳՈՑ  

ԵՎ ԱՌԱՔԻՆՈՒԹԵԱՆՑ  

ՆՈՐԻՆ ԵՒ ԶՕՐՈՒԹԵԱՆՑ, ՆԱԵՒ ՀՐԵՇՏԱԿԱՑ ՁԵՌԱՄԲ 

ՖՐԱ ՋՈՒԱՆԻ ԱՆԿԻԼԱՑՒՈՅ 

Երեւան 3276  

(ԺԷ դ.) 

(տե՛ս նաեւ 1319 թ., 1334 թ., 1355 թ., 1384 թ.) 

Յիշատակարան թարգմանութեան 

Թարգմանիչ՝ Յակոբոս վարդապետ 
Վայր՝ Քռնայ 

89բ Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն՝ Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն 

Սրբոյ. ամէն։  

Արդ, ի յամի Ծնընդեան Փրկչին մերոյ Ռ երորդի Յ երորդի Լ երորդի Է 

երորդի (1337) թարգմանեցաւ Համառօտ հաւաքումն գրոց հոգոց եւ առա-

քինութեանց նորին եւ զօրութեանց, նաեւ հրեշտակաց՝ ձեռամբ ֆրա Ջուա-

նի Անկլիացւոյ, ի գեղջէն որ կոչի Սուիննէֆօրթ, ի կարգէ քարոզողաց 

Սրբոյն Դօմինիկոսի, որոյ թարգման էր՝ Յակոբոս վարդապետն ազգաւ հայ, 

եւ նա ի կարգէ քարոզողաց Սրբոյն Դօմինիկոսի, ի Վերին վանքս Քռնոյ, 

ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնին, որոյ առաջնորդ էր՝ հոգաբարձու 

Յոհան վարդապետն, որ մականուն կոչի Քռնեցի, որոյ անուն շինեցին 

զսուրբ ուխտս աստուածասէր եւ բարեպաշտ պարոն Գորգն եւ ամուսինն 

իւր՝ տիկին Էլթիկն։ Եւ սոքայ երեքեանն Յոհան վարդապետն եւ պարոն 

Գէորգն եւ տիկին Էլթիկն ինքնայօժար կամօք նուիրեցին զվանս կարգին 

քարոզողաց Սրբոյն Դօմինկիոսի՝ տուրք յաւիտենական։ 

Արդ, վերոյասացեալ վարդապետն  Յոհան եղեւ պատճառ բազում օգտու-

թեան եւ ժողովեաց աստ վարդապետք ի լատինացւոց եւ ի հայոց, տածելով 

զանմենեսեան ըստ հոգւոյ եւ ըստ մարմնոյ եւ թարգմանեաց եւ թարգմանէ 

գիրս բազումս ոգեշահս եւ լուսաւորիչս։ Եւ ոչ այսչափ միայն, այլ եղեւ իբ-

րեւ հաւատարիմ լրտեսն Յեսու Նաւեա, մտանելով յերկիրն Աւետեաց, այ-

սինքն  ի միաբանութիւն Սուրբ եկեղեցւոյ Հռոմայ, եւ եբեր ազգիս Հայոց 

զփրկական համբաւն եւ առաջնորդեաց արժանաւորացն մտանել ի հնա-

զանդութիւն գերադրական Աթոռոյն Հռօմա, որ [է] մուտ եւ դուռն յերկնից 

արքայութեանն, որում զմեզ արժանի արասցէ Քրիստոս Աստուած մեր. 

ամէն։ 
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662 

ՊԱՏԱՐԱԳԱՄԱՏՈՅՑ ՀՌՈՄԷԱԿԱՆ 

Փարիզ 106, Ցուցակ Ազգային Գրադարանի, էջ 321-323 

Յիշատակարան թարգմանութեան 

Թարգմանիչ՝ Յակոբոս 

Վայր՝ Քռնայ 

ա 

264աբ Յամի Ծնընդեան Փրկչին մերոՅ1, 

Որ եւ զհազարն ընդ նմին թուեԱ, 

Հայկազեանս շրջանաԿ, 

Այլեւ ընդ նոյն միացՈ 

Ներարհեստիս թարքմանութեամԲ 

Վարժեալն ուսմամբ լատինացՈ 

Արտասանեալ ֆրա տէր ՊետրոՍ 

Րոտեմ ընդ յայս եւ զթեթգուԹ 

Դասեալ ընդ կարգն եմ ընդ սմԱ 

Արգասաւոր մատեանս յարմաՐ 

Պաազատ ի Քռնոյ վանՔ 

Եւ շինօղք սորա որ համակաՄ 

Տինա պարոն Գորգն ի ՔռնԱ 

Ներհուն ռետոր ոմն իմաստուՆ 

Որ եւ Յոհան իսկ յորջորջԻ 

Րամեաց զրաբունս երփնաեունաԿ 

Կորօվամիտ եւ անուղղիմԱ, 

Որ ըստ Յեսուա խոստմանն յեիՐ 

Չնաշխարիկ զիմաստ եւ զկարԳ 

Եւ զգիրս բազումս թարգմանԷ 

Ցօղօվ շնորհաց հոգոյն լցեալՔ 

Եւ արդ, զՄիսալ ազգիս ՀռոմԱ 

Առ արգասիւք սորին յարմաՐ 

Լինել ի զարդ եկեղեցՈ 

Քան օրէն եղբայր եւ հեԶ 

Ռետոր հմուտ ազգին իւրՈ 

                                                
1 Չափածո հիշատակարանից առաջ գրչից ցուցում կա. «Երկոքին տողերն հետ 

իրաց կարդայ» (Ցուցակ, էջ 321), (Ա. Ղ.)։  
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Նա հայրապետ ժիր աղերսօՂ 

Եւ արդ ի կիր առնօղ ըսԱ 

Ցապաք զՅոհան ուղղիչ հոգոՑ 

Իսկ զՅակոբոս թարքման սորիՆ 

Երից հարիւր եւ երեսնոՅ։ 

Ուր եւ զԵօթնակն, ընդ նոյնԱ 

Համուռ ութսուն էր եւ վեցեաԿ 

Առ զեօթն հարիւրն (1337) եւ դասեցՈ 

Նպաստեղ եւ միջնորդութեամԲ 

Վասն ինքեան յազգէն այնմ գոլՈ 

Առեալ իւր հաւր զԴօմինիկոՍ 

Րասդուն թարքման թէպէտ եւ բուԹ 

Դալա աղքատ եւ ազգաւ հԱ 

Առեալ զաւարտ եւ զկոպաՐ 

Պարաած եղբարքս որ կանՔ 

Են ամուսինք զոյգ համերաՄ՝  

Տիկին Էլթիկն որ ընդ նմԱ 

Նոյն եւ ըստ հոգոյ որդի սոցուՆ 

Որո անուամբ վանքս շինԻ 

Րոտեաց զլատիսն ընդ հայս համաԿ 

Կամաւ դիմեաց յԱթոռ ՀռոմԱ 

Ուղղեա պետեաց մեզ անբասիՐ 

Չքնաղ փոխեաց ի Հայս նուաԳ 

Եւ զհայկազանս լուսաւորԷ 

Ցանկ որք զբանս սորին լուեալՔ 

Ես որ տրուպ եղբայր սորԱ 

Անսխուր եդին ի հայ բարբաՐ 

Լուսաւորել զաչս հոգՈ 

Քարակտօղ եղեալ ընդ մեԶ 

Ռեմին հնազանդ հռոմայեցո եկեղեցՈ 

Նա Բանին Տեառնէ քարոզօՂ 

Եղէք մաղթօղ մեզ յարակԱ 

Ցանկ դասեսցէ Տէրն ընդ սրբոՑ 

Ի ձէնջ յիշել լիցի ընդ սմիՆ1։ 

                                                
1 Բանաստեղծության սկզբնատողերով կարդացվում է՝ «Յոհան վարդապետն որ 

կոչեցեալ Քռնեցի, Յոհան վարդապետն որ կոչեցեալ Քռնեցի», իսկ վերջնատո-
ղերով՝ «Յակոբոս թարքման ի կարգէ Քարոզողացն, Յակոբոս թարքման ի կար-
գէ Քարոզողացն» (Ա. Ղ.)։  
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բ 

264բ Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն՝ Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգոյն 

Սրբոյ։ 

Արդ, ի յամի Ծնընդդեան Փրկչին մերոյ հազարերորդի երեք հարիւրերոր-

դի, երեսներորդի եօթներորդի (1337) թարքմանեցաւ Պատարագամատոյց 

բոլոր տարոյն որ կոչի Միսալ, ի լատին բարբառոյն ի հայս՝ կարգեալ ըստ 

սօվորութեան Սուրբ եկեղեցոյն Հռոմայ եւ ըստ կարգի քարոզողացն, ձե-

ռամբն՝ ֆրա Պետրոսի, ազգաւ լատին եւ աշխարաւ Արակօնացի, ի կարգէ 

քարոզողաց Սրբոյն Դոմինիկոսի, ի Վերին վանքս Քռնոյ, ընդ հովանեաւ 

Սուրբ Աստուածածնին, որո առաջնորդ եւ հոգաբարձու էր Յոհան վարդա-

պետն, որ մականուն կոչի Քռնեցի, յորոյ անունն շինեցին զսուրբ ուխտս 

աստուածասէր եւ բարէպաշտ պարոն Գորգն եւ տիկին Ելթիկն, եւ ինքնայօ-

ժար կամօք նուիրեցին զվանքս կարգին քարոզողաց Սրբոյն Դոմինիկոսի՝ 

տուրք յաւիտենական։ 

Արդ, վերոասացեալ վարդապետն՝ Յոհան եղեւ պատճառ բազում բարու-

թեան, զի ժողովեաց աստ վարդապետք ի լատինացոց եւ ի հայոց, տածելօվ 

զամենիսեան ըստ հոգոյ եւ ըստ մարմնոյ. եւ թարքմանեաց եւ թարքմանէ 

գիրս բազումս ոգէշահս եւ լուսաւորիչս. եւ ոչ այսչափ միայն, այլեւ եղեւ իբ-

րեւ զհաւատարիմ լրտեսն Յեսու Նաւեայ մտանելօվ յերկիր յԱւետեաց, այ-

սինքն՝ ի միաբանութիւն Սուրբ եկեղեցոյն Հռոմայ, եւ եբեր ազգիս հայոց 

զփրկական համբաւն, եւ առաջնորդեաց արժանաւորացն մտանել ի հնա-

զանդութիւն գերադրական Աթոռոյն Հռոմայ, որ էմուտ եւ դուռն երկնից 

արքայութեան, որում զմեզ արժանաւորեսցէ Քրիստոս։ 

Արդ, որք ի կիր առնոյք զգործիական խորհրդոյս այս, ողորմութիւն 

խնդրեցէք ի վերնատուօղէն Աստուոծոյ վերոյասացեալ աշխատողացս եւ 

նոցին երախտաւորացն, եւ աղաչեմք, զի որք օրինակէք զգիրքս զսակաւ յի-

շատակարանս գրեցէք, ոտանաւորօքն հանդերձ եւ դուք գրեալ լիջիք ի 

գիրն կենաց. ամէն։ 

Ամենայն օր պատարագ կայ ի զգաբիթլն սուրբ պապին եւ յամենայն 

գուրդս Հռոմայ գոն եւ այլ թարքմանք, բայց էին անհաճելիք՝ վասն տխմա-

րութեան թարքմանողացն. բայց այս հաճելի եղեւ ամենայն Հայոց վարդա-

պետացն, որ աստ կային. վասն այնորիկ աղաչեմ զսիրելի եղբայրստ իմ ի 

Քրիստոս Յիսուս, ով ոք իցես որ փափաքիցես եւ կամիս գրել զՍուրբ պա-

տարագ գիգքս վասն սիրոյն Քրիստոսի եւ զյիշատակարանս յայսմ տեղոջս 

եւ առցես վարձս ի Քրիստոսէ, եւ զայս կամեցաք մեք վասն երկու պատճա-
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ռի. նախ՝ զի <զի> գիտասցեն ամենիքեան, թէ ի լաւ եւ յընդիր թարքմանէէլ 

է ամենեւին լաթինն ի հայէրէն փոխած. եւ էրկրորդ՝ յիշատակեսցեն զի 

ձվարձս առցեն յԱստուծոյ, ամէնիքան՝  որք աշխատեալ են ի սմա՝ եթէ մե-

ծամեծք եւ թէ փոքրունք։  

Աւարտեցաւ ի սոյն ամի, ի մարտի ամսոյ ի ԻԵ (25) եւ թուականութիւնն 

Հայոց ՉՃՁԳ (1334), ի փառս Յիսուսի Քրիստոսի Տեառն մերոյ, որ է օրհ-

նեալ յաւիտեանս. ամէն։ Եւ պատիւ երանելոյն Մարիամու Աստուածածնին, 

յոր եւ ակն ունիմք գտանել զփրկութիւն ի յամենայն թշնամեաց. ամէն։ 

663 

ԳԻՐՔ ԵՒԹ ԱՌԱՔԻՆՈՒԹԵԱՆՑ  

ՊԵՏՐՈՍԻ ԱՐԱԳՈՆԱՑՒՈՅ (365) 

Երեւան 46 

(ԺԴ դ.) 

Յիշատակարան թարգմանութեան 

Թարգմանիչ՝ Յակոբոս 
Վայր՝ [Քռնայ] 

335ա Արդ, ի յամի Ծնընդեան Փրկչի մերոյ հազարերորդի երեքհարիւրե-

րորդի երեսներորդի իններորդի1 թարգմանեցաւ գիրքս Եւթն առաքինու-

թեանց, եւթն պարգեւաց Հոգոյն Սրբոյ եւ եւթն երանութեանց ի լաթին բար-

բառոյ ի հայս, հաւաքեալ ձեռամբ՝ ֆրա Պետր[ոս]ի ազգաւ լաթին եւ աշ-

խարհաւ Արագօնեցի, ի կարգէ քարոզողաց Սրբոյն Տօմինիկոսի, որոյ 

թարգման էր Յակոբոս՝ ազգաւ հայ, եւ սա դարձեալ ի կարգ[է]ն Դօմի-

նիկոսի։ 

                                                
1 ՌՅԼԹ (1339) թվականին համապատասխանում է հայկական ՉՁԶ (1337) թվա-

կանը (տե՛ս, օրինակ, նախորդ հիշատակարանը), ուստի տեղադրում ենք 1337-ի 
թվաշարքում (Լ. Խ., № 365, էջ 297, ծնթ. 1)։  
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664 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ (364) 

«Ազգագրական Հանդէս», Բ, գիրք, 1897 թ., էջ 284  

(Ջաւախք, Վաչիան գիւղի եկեղեցի) 

(տե՛ս նաեւ 1349 թ.) 

Գրիչ՝ Յովհաննէս քահանայ 

Վայր՝ Բզնունեաց գաւառ, 

գիւղ Աղէթ 

...[Գրեալ] ի յստոյգ աւրինակէ, կենաւք տառապանաւք եւ բազում 

պանդխտութեամբ։  

Ի Մեծ թուիս ի յեղանական շրջագայութեան, արեգական ստորիջիւք 

երկնաչափու ճանապարհաւ յերկնից յերկիր հայելով, ըստ արարչութեանցն 

չափեալ՝  յելանելոյն Ադամայ ի դրախտէն ԶՌ եւ ԶՃԱ1 (6601) ամ, ըստ Եօ-

թանասնիցն, որում մեք վարիմք եւ է ի մարդեղութենէ Բանին Աստուծոյ ան-

ժամանակ Էին եւ Փրկչի Յիսուսի Քրիստոսի ամս ՌՅԼԹ (1339), իսկ ի թուոյ 

Խոսրովային Յաբէթեանս տոմարի ՉՁԶ (1337), եւ է [ի] Մեծ[ի] շրջանին 

ՄԽԵ (245)։ Ի յառաջնորդութեան տէր Զաքարիայի, եւ ի յաշխարհակալու-

թեան մեծ ինքնակալին Մահմուտ խանին, որ տիրէ բազում ազգաց, ունելով 

ի ծովէն Պոնտոսի, մինչեւ ի ծովն Կազբից եւ մինչեւ ի գետն Ջահուն կոչե-

ցեալ։ Ի կաթողիկոսութեան Հայկազ[ե]ան սեռից տեառն Յակոբայ, եւ ի 

թագաւորութեան Լեւոնի նստեալ ի գահն Կիլիկեցւոց, զոր Տէր Աստուած 

պահեսցէ անսասանելի զաթոռ հայրապետական եւ զթագաւորական, զի յի-

շել զանուանս նոցա սասանել սաքրին եւ ոչ եւս երեւին թշնամիք ճշմար-

տութեան։ 

Այլեւ գրեցաւ սուրբ Աւետարանս ի գաւառիս Բըզնունեաց, ի գեղս առ 

ափն ծովու, որ կոչի Աղէթ, ընդ հովանեաւ Սրբոյ Կարապետին, ի վայելումն 

եղբաւրորդոյն իմոյ՝ Պետրոս քահանայի։ 

 

 

                                                
1 Տպված է «ԶՌ եւ ԶՃՌԱ.» (Լ. Խ., № 364, էջ 296, ծնթ. 1)։  
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ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ 

Երուսաղէմ 1291, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Դ, էջ 503-504 

(ԺԴ, ԺԷ դդ.) 

Գրիչ՝ Ներսէս սարկաւագ 

Վայր՝ Եկեղեաց գաւառ, 

Սուրբ Գէորգ վանք 

ա 

518 բ/// տէր սուրբ կրաւնաւոր Խաչատուր ընկալ զսակաւ /// պարտ հո-

ղըս ի սուտանուն սարկաւագէ Ներսիսէ անմեղադիր լեր, զի անհմուտ էի եւ 

տկար մարմնով ///։ Արդ, աղաչեմ, պաղատիմ, հառաչեմ, գոչեմ աղերս ար-

կանեմ մաղթանաւք, եւ յերեսս անկեալ մոխրաթաւալ դիմաւք զի յոր-

ժամ///յայնմ ժամու յիշեա՛ եւ զիս, Տէր, թերեւս ի ձեռն աղօթից քոց ողոր-

մեսցի ինձ ողորմածն Աստուած եւ թեթեւացուսցէ զծանրութիւն բեռանց մե-

ղաց իմոց. եւ որ առատն ի տուրս բարեաց, միոյն հազարապատիկ քեզ հա-

տուսցէ աստ եւ ի հանդերձեալն. ամէն: 

Արդ, որք սպասաւորքդ էք բանի, ճշմարիտ բանասիրացն, սուրբ րաբու-

նապետք եւ րաբունիք եւ աշակերտեալք եւ համաւրէն դասք Նոր Սիոնի, յի-

շեցէք զամենամեղ հողիկս պիտականուն՝  Խաչատուր կրաւնաւոր, որ եմ ի 

գաւառէ Կիլիկեա, ի քաղաքէ Ատանո եւ տարաշխարհիկ գոլով յաշխարհի 

յԱրեւելք, տեսի զայս շարադրութիւն իմաստասիրացն եւ ցանկացա սմա, 

քանզի բազում իմաստք հաւաքեալ կա ի սմա եւ ստացա զսա յիշատակ ինձ 

եւ ծնաւղաց իմոց հոգեւորացն եւ մարմնաւորացն եւ ամենայն արեանառու 

մերձաւորացն: Եւ յետո ի գաւառին Եկեղեաց ի վանս Սրբոյն Գէորգեա գտի 

զսակաւ վերջնագիծերս ոգեալ Եռամեծին Դաւթի Անյաղթ փիլիսոփաի եւ 

մեկնեալ տիեզերալոյս կաթողիկոսին Հաոց տեառն Ներսէսի եւ ետու գրել 

եւ զսա: 

Արդ, որք աւկտիք ընթեռնլով կամ գաղափար առնելով, յիշեցէք սրտի 

մտաւք ի սրտամատոյց աղաւթս ձեր զհամաւրէն աշխատեալքն ի սմա եւ 

զիմ անարժանութիւնս եւ Աստուած ձեզ՝ յիշողացտ եւ մեզ՝ յիշելոցս առհա-

սարակ ողորմեսցի. ամէն, ամէն եւ եղիցի։  

Ի թվին ՉՁԶ (1337), ի յաւգոստոս ԼԱ (31)ն գրեցաւ վերջին ման-

րագծիկս: 
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518ա Ո՜վ սուրբ ընթերցօղք, մարութեան գծիս եւ անարհեստութեանն 

աղաչեմ չլինել մեղադիր, զի բանքս երկար էր եւ քարտէզս սակաւ եւ գիրգս 

կապած. եւ իմ կարն այսչափ էր: 

գ 

366բ ԶՍամաղար մեզահոգի, 

Որ զաւրինակ ետ անձանձրալի, 

Յիշեա՛ ո՜վ սպասաւոր բանի, 

Քանզի յիշման է արժանի, 

Ի սուրբ եւ մաքուր աղօթք բարի: 

Եւ զգծող զյոյժ եղկելիս, 

Ի յաղօթից ոչ մոռասցիս: 

դ 

470ա Որ սխալիս ոչ նմանքն շատ է, խիստ նեղացա.յիշեա՛ ի Տէր զգրելդ 

ասեմ: 

ե 

484ա Ո՜հ, ո՜հ զեղկելիս աղաչեմ յիշեա՛ եւ թողութիւն խնդրեա՛ 

յԱստուծոյ ամենայն յանցանաց իմոց եւ զՅովաննէս մականուն Սամաղար, 

որ զօրինակս ետ եւ յղորդելն օգնեաց: 

զ 

586բ-587ա Ո՜վ հանդիպողք այսըմ գըրի, 

Աշակերտեալքդ վարդապետի, 

Անմեղադիր լերուք սխալի, 

Զի էր պատճառ այս սըխալի, 

Այլ չգրեցի զի չյերկարի, 

Բայց թող պատճառն անյայտ լիցի, 

Եւ պարսաւանքն ինձ վիճակի. 

Այլ դու ուշիմ մտօք արի, 

Կարդայ զբաներդ տողով ի լի, 

Թէ ամէն բան որքան յիշի, 

Մինչեւ որ տողըն աւարտի. 

Գիտեմ տեսլեամբ հեշտ երեւի, 

Այլ բանն աչօք ոչ կատարի, 

Մինչեւ գործիւ աւարտ առնի1: 

                                                
1 Գրված է թերթերի ստորին լուսանցքներում (Ցուցակ, էջ 503), (Ա. Ղ.) 
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ԱՒԵՏԱՐԱՆ (367) 

Երեւան 6151 

Վայր՝ Վայոց ձոր, 
Բոլորաձոր անապատ 

325բ Փառք ամենակարող եւ անբաժանելի Սուրբ Երրորդութեանն, որ 
հասոյց զմեր տկարութիւնս ի յաւարտումն եւ ի վերջին գիծս սուրբ Աւետա-
րանիս։ 

Արդ, գրեցաւ սա ի թվականիս Հաոց ՉՃՁԶ (1337), ի Ձորիս Վայոյ, ի յա-

նապատիս, որ կոչի Բոլորաձոր/// 

667 

ՄԱՍՈՒՆՔ ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆԻ (368) 

Վիեննա 274, Յ. Տաշեան, Ցուցակ, էջ 695-696 

Գրիչ՝ Մարգարէ քահանայ 

Վայր՝ Բերդձոր դղեակ 

ա 

 

373ա Փառք...։ 

Գրեցաւ աստուածային հոգեբուխ Գիրք Առակաց իմաստնոյն Սողոմոնի, 

յԱստուծոյ պատուեալ թագաւորին, ի թու[ին] Հայոց ՉՁԶ (1337), ձեռամբ 

անարհեստ եւ մեղսասէր գրչի Մարգ[արէ] կոչեցեալ, հրամանաւ սրբասնեալ 

քահ[անայի] Ղազարու, ի դղեակս, որ կոչի Բերդձոր, ընդ հովանեաւ Սուրբ 

Առաքելոցն եւ բարիակրաւն ճգնաւորացն Դանիէլի եւ Ղազարու։  

Արդ, ես՝ նուաստ գրիչս աղաչեմ զամենեսեան, որք աւգտիք յայսմ հո-

գէաբուխ աղբերէս ընթերցմամբ կամ ընդաւրինակելով, յիշեսջիք ի Քրիս-

տոս զսրբասնեալ եղբայր մեր՝ զՂազար քահանա, եւ թողութիւն հայցեցէք 

հանգուցելոցն մերոց՝  հաւրն մերում՝  Դանիէլի եւ մաւրն՝ Մարթայի, ընդ 

նմին յիշեսջիք զննջեցեալ քորքն մեր՝  զՀռիփսիմէ եւ զՆորխաթունն եւ դուք 

յիշեալ ...։ ||(373բ) Ո՜վ մանկունք եկեղեցոյ, ծնեալք Սուրբ յԱստուծոյ, զո-

գէշահ տառս այս ստացեալ Ղազարու եւ զվա[յ]ելեալ զսա, այլ թողեալ կա-

րաւտ ի սմանէ ննջեալ ///1 

                                                
1 Շարունակությունը կտրված է (Ցուցակ, էջ 696, ծանուցում), (Ա. Ղ.)։ 
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224բ Փառք...:  

Որ ետ կարողութեան ինձ մեղապարտ եւ տրուպ գրչիս յանգ եւ ի կատար 

ելանել գրոյս Առակաց Սողովմոնի եւ Պատմութեանն Յոբա արդարոյն։  

Արդ, աղաչեմ զամենեսեան ո՜վ հաւատացեալք եւ գնեալք արեամբ 

Քրիստոսի, որք հանդիպիք այսմ տառիս, զստացող սորա՝ զՂազար նորա-

տունկ քահանայ, յիշեցէք եւ մեղաց թողութիւն հայցեցէք յԱստուծոյ իւր եւ 

ծնողաց իւրոց, ընդ նմին եւ զիս՝ զեղկելի գրիչս զՄարգա[րէ], զեղբայր նո-

րին, յիշեսջիք եւ դուք յիշեալ լիջիք...։ 

գ 

347բ ...Զբազմամեղ գրիչս Մարգարէ քահանայ եւ ստացաւղ սորա՝ 

զՂազար քահանայ յիշեսջիք1: 

668 

ՇԱՐԱԿՆՈՑ 

Երուսաղէմ 1914, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Զ, էջ 350 

Գրիչ՝ Թորոս աբեղայ 
Վայր՝ Փոս անապատ 

ա 

510 Ո՜բազմամեղ գրողիկս Թորոս սուտանուն աբեղայս յիշեա՛, ո՜վ 

եղբայր որ հանդիպիս տառիս. եւ Աստուած քեզ շնորհէ: 

բ 

636 Փառք Սուրբ Երրորդութեանն եւ միաստուածութեանն յաւիտե[անս]: 

Յամի եւթնհարիւրերորդի ութսներորդի վեցերորդի թվականութեանս 

Հայոց (1337), գրեցաւ Եղանակաւոր տառս ձեռամբ մեղսաներկ եւ անար-

ժան քահանա Թորոսի սուտանուն վանականի, ի թագաւորութեան Հայոց 

Լէոնի եւ ի հայրապետութեան տեառն Յակովբոսի, ի Սուրբ ուխտս, որ Փոս 

անուն կոչի, ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնի եւ Լուսաւորչին Գրիգորի 

ի լաւ եւ յընտիր աւրինակէ Գրիգորի գրագրի, որ մականուն Խուլ յորջորջի: 

                                                
1 «բ» և «գ» հիշատակարանները առաջին հրատարակության մեջ բացակայում են 

(Լ. Խ., № 368, 298), (Ա. Ղ.)։ 
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ՇԱՐԱԿՆՈՑ 

Երեւան 10689 

(Հ. Ոսկեան, «Ցուցակ Հանդէս Ամսօրեայի», էջ 53) 

Գրիչ, ծաղկող, կազմող՝ Կարապետ 
Վայր՝ Ակներ 

312բ Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն, յաւիտեանս յաւիտենից: 

Կատարեցաւ եղանակաւոր տառս, որ կոչի Շարակնոց, ի թուիս Հայոց 

ՉՁԶ (1337), ի թագաւորութեանն Լեւոնի եւ ի հայրապետութեան տեառն 

Յակոբայ, ի հռչակաւ[ո]ր ուխտս Ակներ կոչեցեալ, ձեռամբ բազմամեղի ան-

ձին՝  Կարապետի, ի դառն եւ յանբարի [ժ]ամանակիս, յորում երերեալ 

ծփեաք իբրեւ զնա[ւ ի] մէջ ալեաց ծովու:  

Զի ո՞վ կարասցէ պատմել զանցս աղետից, զոր անցուցին ընդ մեզ անաւ-

րէն ազգն Իսմաէլի, զի ի յայսմ ամի առին զանառիկ դղեակն զՆղիրն եւ 

զպարոն Պաղտին՝ մարաջախտն Հայոց, զոր վասն սիրոյ եւ խաղաղութեան 

առնելոյ էր գնացեալ առ անաւրէն սուլտանն Մէլէք Նասրն եւ կեցեալ ի 

բանտի զամիսս ինն: Եւ ի բանտին աւանդեաց զհոգին եւ բերին զմեռեալ 

մարմինն Լ (30) աւուր մեռած եւ բերեալ թաղեցին յիւրեանց հանգստեան 

շիրիմս յԱկներս:  

Եւ մեք եղաք ամենեւին վհատեալ եւ սրտաբեկ եւ անակնունելի ի բա-

րեաց. եւ այլուստեք ||(313ա) ակն բարեաց ոչ ունիմք, բայց մի[ա]յն յԱս-

տուծոյ, զի այց արասցէ եւ փրկեսցէ զմեզ ի նեղութ[ե]նէս եւ ի բարկութե-

նէս յորում եմք: Զի ի յայսմ ամի ետուր թագաւորն զգետին յայնդեհն, բեր-

դիւքն եւ քաղաքաւն հանդերձ ի ձեռս անաւրինացն: Եւ ապա շիջեալ-շիջաւ 

սիրտ անաւրէն սուլտանին, զոր Քրիստոս Որդին Աստուծոյ ընդ բարկու-

թեան եւ զողորմութիւն արասցէ ամենայն քրիստոնէից իւր Սուրբ ծնողին 

բարեխաւսութեամբ: 

Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, որք հանդիպիք սմա, յիշեսջիք ի մեղաց թո-

ղութիւն զեղկ[ել]ի գրաւղս եւ զծաղկաւղս եւ զկազմաւղս՝ զԿ[ա]րապետ եւ 

զծնաւղսն մեր, զի խիստ ի կարիս ենք եւ Աստուածն հասարակաց ձեզ՝ յիշո-

ղացդ եւ մեզ՝ յիշելեացս ողորմեսցի ի յԻւր միւսանգամ գալստեանն. եւ Նմա 

փառք յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: 
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ԱՒԵՏԱՐԱՆ 

Երեւան 76631 

(1297թ.) 

Յիշատակարան յետագայի 

Ստացող՝ Վասիլ 
Վայր՝ Կիլիկիա, [Այաս]՞  

382ա Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն՝  Հաւր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն 

Սրբոյ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: 

Գրեցաւ սուրբ Աւետարանս ձեռամբ Ստեփանոսի գրչի ի թուականիս Հա-

յոց ՉՃԽԶ (1297), ի թագաւորութեան Հայոց Սմբատայ, ի հայրապատու-

թեանն տեառն Գրիգորի, ի յիշատակ մեղուցեալ քահանայ Մանուէլի եւ կո-

ղակցի իւրոյ՝ Իշխանաւրէ, եւ ծնողաց իրոց, եւ ամենայն զարմից եւ ի վայե-

լումն որդւոյ իւրոյ Յովանէս դպրի։  

Արդ, աղաչեմ զամէնեսեան, որք աւգտիք եւ ընթեռնոյք զսուրբ Աւետա-

րանս, յիշեսջիք զգրող սորա՝ զՍտեփանոս քահանայ, եւ զծնաւղս իւր, եւ 

զամենայն զարմս||(382բ) իւր: Ո՜ զմեղաւք դատապարտեալ ծառայս Աս-

տուծոյ՝ զԳրիգոր քահանայ, եւ զծնաւղսն մեր եւ զկողակիցս մեր՝ զՀեղինի, 

եւ զորդիսս մեր, զի ոսկով զարդարեցի զսուրբ Աւետարանս այս առ ի յիշա-

տակ հոգւոց մերոց։ Եւ որ յիշէնն զմեզ, յիշեալ լիցի[ն] ի նոյն ողորմածն 

Աստուած, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն։ 

Արդ, յետ կատարելոյ զսուրբ Աւետարանս ամենայն աւրհնութեանց ար-

ժանիքն, զորս յիշեալ են յիւրեանց յիշատակարանն, անկեալ էր սուրբ Աւե-

տարանս ի հանգուցեալ հոգին՝  ի սիր Սիրունն, որ էր դռնապան արքային 

Հայոց Լեւոնի։ Եւ նա շնորհեալ էր զսայ Սուրբ տաճար||(283ա)ին Աստուա-

ծածնին, զոր ինքն վերստին էր շինեալ ի յԱտանայ խէչ (=մօտ) իւր տնվոյն, 

որ կոչի՝ Անհամբեր Աստուածածին։ 

Նա, ի բազմանալ անաւրէնութեանն մերոյ՝ վասն բազում մեղաց մերոց 

անաւրէն նայիպն Հալպայ՝ Ալթուն Պուղայն, իբրեւ զըռափսակ եւ զաւձն 

                                                
1 Առաջին հրատարակության մեջ օգտագործվել է Ս. Ջալալյանի «Ճանապարհոր-

դութիւն ի Հայս» աշխատանքում եղած հիշատակարանը: (Ն. Նախիջեւան Սբ 
Լուսաւորիչ եկեղեցի, Ս. Ջալալեան, Ճանապարհ., մաս. Բ, էջ 158-160, Լ. Խ., № 
363, էջ 294-296): Ձեռագիրը ԺԳ դարի է: Ստեփանոս գրչի ընդօրինակած Ավե-
տարանը ծաղկել է Գրիգոր Պիծակը, Սարգիս Պիծակի հայրը: Գեղեցիկ նկարա-
զարդված է վարպետորեն կատարված զարդագրերով, լուսանցազարդերով։ Ձե-
ռագրում բացակայում են ավետարանիչների նկարները, որոնք մատյանում չեն 
էլ եղել։ Դրանց համար ձեռագրում մագաղաթյա ազատ թերթեր կան (Ա. Մ.)։  
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առաջին, խաբեալ զարքայն Հայոց Լեւոն բազում բանիւք եւ անհոգ ցուցեալ, 

եւ էր արքայն անհոգ նստեալ յԱտանայ, եւ աշխարհն ամենայն անհոգ. 

ամէն մարդ ի յիւր տուն ու ի յիւր գործն, վստահ ի սուլտանին ամանաթն, եւ 

ի յայն, որ մեր դեսպներն մալովն առ սուլտանին եւ առ անաւրէն ամիրայս։ 

Եւ սայ խա||(283)բէութեամբ առեալ զՀալպայ հեծեալն, անուանելով թէ. 

ՅԵփրատ ի ճապարն կու երթամ, ու յիշուեց յերկիրս ի ԻԶ (26), ի մայիսն, ի 

Ե(հինգ)շաբաթի, յաւուր Համբարձման Փրկչի։ Եւ երեկ զորդի Մլուննու ի յԱ-

տանայու ինչվի Տարսուս, եւ առեալ բազում ըռզակս ու մարդ, ու անասուն, 

ու արար ուժով սպանումն, ու արար բազում աւեր ու այրեցումն։ Եւ արքայն 

հազիւ զերծեալ յԱտանոյ ու գնացեալ իմու Լեւոնի առջեւ։ Եւ կեցաւ Թ(9) օր 

յերկիրս ու ելաւ, եւ վարեցաւ գերի սուրբ Աւետարանս ի Հալպ, հետ այլ 

անաւթից եկեղեցւոյն։  

Եւ գտեալ զսա աւրհնութեանց արժանին, պատուելին իշխանն՝  պարոն 

Պետրոս Խպտենց, որ ||(284ա)առաքեալ էր դեսպան առ անաւրէն ամիրայս 

եւ վասն Աստուծոյ սիրոյն եւ գիտելոյ, որ մեր եկեղեցոյն էր՝ գնեալ զսա եւ 

բերեալ յերկիրս, եւ ետ յանարժան ծառայս Աստուծոյ եւ ձեր ի Վասիլս, որ 

եմ թղթագիր արքայիս, եւ առեալ զգինն, զոր գնեալ էր յանաւրինացն։ Եւ ես 

մեծաւ սիրով եւ յոյժ փափագանաւք ընգալայ զսայ ի վայելս սուրբ եկեղե-

ցեաց եւ Սուրբ տաճարին Տիրամօր Աստուածածնին։ 

Եւ յետ աւերելոյ զերկիրս անաւրինացն, դարձեալ խաբէութեամբ, թէ. 

այն զոր եղաւ, եղաւ, սուլտանն ընդ ձեզ սէր է, տուք զմալն ու իառ խասատ 

մի մալ՝ ի մէնէ, որ էր ԶՃՌ (600 000) դր[ամ], ու տարի մի ի բուն, ինչվի մէկ 

այլ ապրիլն, ծեծելով ու հարամով անցոյց զերկիրս։ Եւ յետ, մալին առնելոյն 

սուլտանին ||(284բ)ուզեց զբերդերն, զգետին այն դեհին, զոր այլ էր տված։ 

Նայ՝ արքայն Լեւոն առաքեաց զպարոն Պաղտին մարաջախտն ու զիս՝  զա-

նարժան զՎասիլս առ սուլտանն Եգիպտոսի Նասրն, ուզելով ամանաթ, որ 

ինք արքայն երթայր առ ինք վասն փրկութեան երկրիս։ Նայ, անաւրէնս 

այս՝ Ալթուն Պուղայս արգել զմեզ ի Հալպա բերդն ի զնդան։ Եւ ինք մտաւ 

հեծելով յերկիրս ու իառ զՆղիրն։ Եւ յետ բազում տանջանացն ի զնդանն, 

յետ Է (7) ամսոյն հասեալ վախճան մարաջախտուն, որոյ ողորմեսցի Տէր Յի-

սուս եւ տացէ իր պսակ մարտիրոսական, եւ բերեալ մարմինն ի Հայք։ Եւ 

զիս արգել անաւրէն ամիրայն բոլոր տարի մի։ Ու կուզէր սուլտանն, զոր 

Ջահ||(285ա)ան կտրէր, ու շատ ջանաց արքայն վասն փրկութեան երկրին 

ու չկարաց։  

Եւ յերկրորդ տարին մտեալնոյն ամիրիս այլ վայր յերկիրս, բազում հեծե-

լով ու բաբնով ու աւերեցին զերկիրս՝ զլեռն ու զդաշտս ու այրին բազում 

սպանումն, ու առին անբաւ ծառայս ու առ, ու կու կորսնվէր երկիրս։ Նա 
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անճար կեցաւ թագաւորն ու կատարեաց զսուլտանին կամքն ու երետ, զոր 

կտրէր Ջահան՝  բերդերովն ու զերկիրն ու զպանծալին՝  Այաս, զոր բազում 

ծախիւք շինեալ էր։ 

Եւ հասեալ ի յանարժանս խնամքն Աստուծոյ բարձրելոյն, բարէխաւսու-

թեամբ իր սուրբ մօրն սուրբ Կուսին Մարիամայ, ազատեցայ ի բանտէն ու 

եկի յերկիրս։ 

Եւ սոյն ամի տագնապ մեծ էր յերկիրս Կիլիկոյ յահէ անաւրինացն, ի 

սրոյ, ի գերութէնէ եւ ի սովոյ,||(285բ) որ չմնաց շէն յետ ի բերդերոյն, զոր 

մնացին, ոչ մարդութիւն յետ այնոց, որ ի բերդերն ի փախուստ էին ակն 

ունելոյ ողորմութեանն Աստուծոյ, եւ ես գրեցի զայսչափս առ ի յիշելոյ զա-

նարժանս։ 

Արդ, աղաչեմ զամենեսան վասն սիրոյն Քրիստոսի, որք աւկտիք ի սուրբ 

Աւետարանէս կարդալով կամ աւրինակելով, յիշեցէ՛ք առաջի Քրիստոսի եւ 

մեղաց թողութիւն խնդրեցէք, նախ եւ առաջին ստացաւղաց սուրբ գրոցս, 

եւ երկրորդ ստացաւղին զսայ՝ սիր Սիրունին, եւ իշխանին՝  պարոն Պետրո-

սի, որ ազատեաց զսա յանօրինացն, եւ յետոյ անարժանիս՝ Վասլի, եւ ծնո-

ղաց իմոց՝ Ստեփաննոսի եւ Մարիամու, եւ Ալիծին, եւ ամուսնոյն իմոյ՝ Սպլի, 

եւ դեռաբոյս որդեկին իմոյ անդրանկին՝  Յակոբայ, որպէսզի ընդ միոյ հա-

րոյրապատիկ հատուսցէ ձեզ Աստուած աստ եւ ի հանդերձեալն։  

Գրեցի զսա ի դառն եւ յետին ժամանակիս, ի մարդեղայնալոյն Քրիստո-

սի Աստուծոյ, յուսոյն մերոյ ՌԳՃԼԷ (1337), եւ ի Հայոց թվին ՉՁԶ (1337). եւ 

Քրիստոսի փառք յաւիտեանս. ամէն։ 
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Երեւան 9554 

Գրիչ՝ Առաքել 

Վայր Կոպիտառ կլայ 

ա 

297բ Փառք ամէնասուրբ Երրորդութեանն յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: 

Արդ, գրեցաւ երգարանս այս Մանրուսման եւ կցուրդս, առընթեր յանառ 

կլայս ի Կոպիտառայ, ընդ հովանեաւ Սուրբ Դաւթի եւ Սուրբ Վասլի, ի թվին 

ՉՁԶ (1337), ի թագաւորութեանն Լեւոնի եւ ի հայրապետութեան տեառն 

Յակոբայ։ Արդ, գրեցաւ սայ ի դառն եւ ի թշվառ ժամանակիս, ձեռամբ՝  

բազմամեղ եւ անարժան Առաքելի, ի խնդրոյ սրբասէր եւ պատուական սար-
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կաւագին Կոստանդեայ ի ||(298ա) վայելումն անձին իւրոյ եւ յիշատակ բա-

րի հոգոյ իւրոյ եւ ծնաւղաց իւրոց, որ բարիոք սնուցին եւ Աստուծոյ 

նուիրեցին։  

Արդ, յերեսս անկեալ աղաչեմ զամենեսեան, ո՜վ դասք լուսերամք, որք 

աւկտիք ի սմանէ, կամ աւրինակէք, յիշեցէ՛ք զառաջասացեալ ստացաւղ սո-

րա՝ զԿոստանդին եւ զամենայն արեան մերձաւորս՝ զկենդանիքն եւ զհան-

գուցեալքն ի Քրիստոս։ Ընդ նմին՝  զբազմամեղս զԱռաքել եւ զիմսն ամե-

նայն. եւ որ մեզ յի||(298բ)շէ, յիշեալ եղիցի, եւ ինքն յառատ ողորմութիւնն 

Աստուծոյ, որ է աւրհնեալ յաւ[իտ]եանս յաւիտենից. ամէն։ 

ԶՄարկոս դպիր, որ բազում աշխատեցաւ եւ սպասաորեաց մեզ, աղաչեմ՝  

յիշել ի Տէր։ 

բ 

Յիշատակարան յետագայի 

Ծաղկող՝ Սարգիս քահանայ 

298բ Ընդ նմին եւ զվերջին ստացաւղ սուրբ տառիս Ստեփանոս կրաւնա-

ւոր քահանայն, որ ստացաւ զսա յարդար վաստակոց իւրոց, ի վայելումն 

անձին իւրոյ եւ ի յիշատակ հոգւոյ իւր, եւ ծնողաց իւրոյ, հաւրն՝  Մարտիրո-

սի եւ մաւրն՝  Գումայճի, եւ աշակերտին իւր՝ Թորոսի եւ զիս՝ զոսկաւղ եւ 

ծաղկաւղ սորա ||(299ա) զՍարգիս անարժան, սուտանուն քահանա եւ 

ծնողսն իմ զգնացեալսն առ Քրիստոս, ազգայնաւք իմովք, եւ ամենայն զար-

միւք, աղաչեմ յիշել ի սուրբ աղաւթս ձեր. եւ որ զմեզ յիշէ, եւ մեղաց թողու-

թիւն խնդրէ, Նա Քրիստոս Աստուած զինք յիշէ. ամէն1։ 
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Երուսաղէմ 1703, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Զ, էջ 6 

Գրիչ՝ Առաքել 
Վայր՝ Կոպիտառայ դղեակ 

288ա Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն յաւիտեանս յաւիտենից. 

ամէն: 

Արդ, ես՝ առաջինս մեղաւորաց եւ յետնեալս յամենայն գործս բարեաց 

Առաքել գրեցի զտետրս զայս Մանրուսման լի ցաւաւք եւ տրտմութեամբ, 

                                                
1 Սարգիս ծաղկողը ձեռագրի սկզբում, լուսանցքում նկարել է Ներսես Հայոց կա-

թողիկոսին ամբողջ հասակով (2ա), (Ա. Մ.)։  
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յաստուածապահ դղեակս ի Կոպիտառայ, ընդ հովանեաւ Սուրբ Վասլի եւ 

Սուրբ Դաւթայ: Գրեցաւ սա ի թվին ՉՁԶ (1337), ի հայրապետութեան 

տեառն Յակովբայ եւ ի թագաւորութեանն Լեւոնի, ի խնդրոյ սրբասէր քա-

հանայի Թորոսի, ի վայելումն անձին իւրոյ եւ յիշատակ բարի հոգւոյ եւ 

ծնաւղաց իւրոց, որ բարիոք սնուցին եւ Աստուծոյ նըւիրեցին: 

Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, որք աւկտիք ի սմանէ կամ աւրինակէք, յիշե-

ցէք զյառաջասացեալ ստացաւղ սորա՝ զԹորոս եւ զամենայն արեան մերձա-

ւորս իւր, ընդ նմին զբազմամեղս զԱռաքել եւ զիմսն ամենայն. եւ որ զմեզ 

յիշէ, յիշեալ եղիցի եւ նա: 

Արդ, աղաչեմ յամենայնի, 

Չլինել սմա մեղադրելի, 

Զի թէ խոշոր զսա գրեցի, 

Կամ թէ սղալ ի սմա գտանի, 

Յաւրինակէն թէ սա լինի, 

Կամ ի գրչէս անարհեստի, 

Յերեսս անկեալ միշտ առաջի, 

Չլինել սմա [մեղա]դրելի. 

Զի ժամանակս է դառն եւ լեղի, 

Եւ ամենայն մարդ շփոթի. 

Բարեաց տուաւղն, 

Աւրհնեալ յայսմ աւարտի: 
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ԱՒԵՏԱՐԱՆ (360) 
Երեւան 212 

Գրիչ, ծաղկող, կազմող՝ Աւագ 

Վայր՝ Ատրպայկան աշխարհ 
Սուլտանիա-Թավրէժ 

308բ Փառք անհաս վեհի, անկարօտ հզօրի, աննիազ բարերարին, ապե-

նիազ Արարչին՝  Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւի-

տեանս զյաւիտենից. ամմէն: 

Յիշատակարան սուրբ Աւետարանիս: 

Ծագմամբ Բանին Աստուծոյ լուսազա<զա>րդեալ պայծառացան եկեղե-

ցիք Նորոյս Սիովնի: Ուստի յորդեալ ուռճալրապէս աղբերացան ի հոսանս 

Հոգւոյն Սրբոյ յիւրաքանչ||(309ա)իւր դարս եւ ի ժամանակս: Հրաւիրակ վե-

րածից եւ օժանդակ լեալ սեռ ի մարդկութեանս: Զմարգարէսն ասեմ, նա-
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խասերմանօղ եւ զառաքեալսն՝  մանգաղաւ Բանին մշակօղ, զոր հրով մաք-

րականաւ եւ հեծանաւ ճշմարիտ Բանին որոշեալ խլեցին զորոմն մոլորու-

թեան: Յաղագս այսորիկ զի որք ուղղակի բարեպաշտութեամբ եւ սեռն սի-

րով առ ի յաստուածայինսն խոհեամ մտօք հրահանգեալ հրամային: Նայեւ 

ի ճշմարիտ նախասացեալ պատգամացն Աստուծոյ ընկալեաք եւ ի կեցուցիչ 

ճաշակս Բանին զմայլեալք եւ ի սքանչելի կտակս աստուածաշունչ հրամա-

նացն յառեալ հային անյագ յինքեանս ձգեն զկաթն Բանին ի կրկնակի 

ստեանց հարսին եկեղեցոյ զխրախարն բղխումն եւ դաստիար[ակ]իչ եւ ի 

նմանէ զարգացեալ հոգեւոր հասակաւ յիմաստս որոշողական ընդրութեան, 

քանզի եւ ում ոչ արդեօք այս իցէ ծանօթագոյն առ ի կենցաղս նաւելով եւ 

միշտ զմարդկայինս տեսանելով պայծառացեալ ազգ|| (309բ) որք ոչ միայն 

կերպարանի զանազանութեամբ, սքանչելի զարարչականն զօրութեան գործ 

ցուցին, այլեւ անձնիշխան եւ ազատ բարուք ազգի-ազգի յոքնազան ախոր-

ժակացն բերմամբ բաժանեալ գտան: Քանզի ոմանք զայս ինչ եւ ոմանք 

զայս ինչ ողջոյնելով ի հոգեւոր գործս եւ ի մարմնաւոր արուեստս եւ ի 

գործս: 

Յորոց միջի հաւեալ աջողակութեամբ եւ գեր քան զբնաւս, յընդրութիւն 

բարւոյն, գեղաղէշ եւ շնորհաշուք յորդիս Սիովնի անդրանիկն եւ Հայոց Մե-

ծաց թագազարմից ժառանկն, տէր Տանն Սիսակայ՝ մեծիմաստ պարոնաց 

պարոն Պեշգէն, սնեալ սրբութեամբ, սիրող ղեղեալ սրբազանից կտակարա-

նաց, գիտելով խոհեամ ընդրութեամբ զսնոտի կենցաղս անհաստատ բե-

րուն: Յաղագս որո զձեռն յուսոյ ի գործ արկեալ մեծաւ տարփանօք, եւ 

ստացաւ զանհամեմատ փարթամութիւնս, եւ որ պահին մշտնջենապէս տա-

լով ընդ սգալի յոլովութեան գանձուցն եւ զանչափ յօժարութիւն ըղձից, եւ 

ստացաւ զպատուակա||(310ա)ն մարգարիտս զայս ի վարժումն եւ ի վայելս 

ներհուն եւ սրբազան մտաց իւրոց, եւ նորաբոյս ոսկէբողբոջ աստուածա-

տուր հարազատ ծիրան[ա]ծին եւ բարենշան զաւակին իւրոյ՝ Էլիկումին, եւ 

աստուածապատիւ եւ մեծաշուք ծնողաց իւրոց Աստուծով զօրացելոց՝ մեծ 

իշխանաց իշխանին եւ մեծահաւատ բարեպաշտին՝  Բուրթելին եւ մէծուհոյն՝  

պարոն Վախախին, նաեւ պարծանց սիրալիր հարազատին իւրո՝ պարոն 

Իւանէի, եւ ի յիշատակ մեծայոյս եւ երկեղազարդ ամուսնո իւրո փոխեցե-

լոյն ի Քրիստոս։ 

Արդ, եղեւ սկիզբն եւ աւարտ տառատպութեան աստուածային մատենիս 

յաշխարհն Ատրպայկան, յարքայանիստ քաղաքն Սուլտանիա եւ Թավրէժ, 

ընդ հովանեաւ Սրբոյ Մօրն Լուսո եւ Սրբոյն Սարգսի զաւրավարի, ձեռամբ 

անիմաստ եւ անարհեստ փցուն գրչի եւ ոսկէնկար ծաղկի Աւագի, յետին 

կարօտի բանի, ի թվաբերութեան ամի մարդեղութեան Տեառն մերո եւ 
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Փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի ի Ռ. եւ ԳՃ. եւ Խ. (1340) ամն, եւ ըստ գրոյս թվո 

ՉՁԶ (1337), ||(310բ) ի բռնակալութեան ազգին նետողաց կարճակեցին Ար-

փայի, եւ յիշխանութեան զօրացելոյն Յիսուսիւ եւ փառաց ի փառս բարձրա-

ցելոյն կրկին կենօք եւ աշխարհօք՝ մեծ իշխանաց իշխանին պարոն Բուրթէ-

լին՝ հօր վերասացեալ զարդու զաւակին պարոն Պեշգենին՝  ստացողի 

աստուածային գանձուս, եւ ի վերատեսջութիւն եպիսկոպոսութեան տեառն 

Սարգսի մետ[ր]ապօլտի, ի դպրապետութեան մեծ հռետորին Եսայեա։ 

Այլեւ որք օգտիք եւ վայելէք յաստուածային բուրաստանէս ընթերցմամբ 

կամ գաղափար ունելով, յիշեսջիք ի սրբամատոյց եւ յաստուածահաճոյ 

աղօթս ձեր զտէրն մեր ըստ մարմնո, զայրն զուարթնոց ցանկութեանց զխո-

հեամ խորհրդեանն զմեծայոյս պարոնաց պարոնն՝ զՊեշգէն, բարէյաղթ 

ծնողօք, զարմօք, հարազատօք, որ մեծաւ սիրով եւ կատարեալ հաւատով 

զաւակ ի Սիոն ստացաւ զսա եւ ետ նուէր արձան անմոռանալի ընդ այլ 

բազմութեան արդեանցն եւ զոսկէծաղիկ բազմածախ, անգին եւ անհամե-

մատ Աւետար||(311ա)անս յիւր սեփհական եւ գերահռչակ մեծ ուխտն Տա-

թեւոյ, ի յիշատակ գերեզմանի աղախնոյն Քրիստոսի եւ յոյժ չքնաղագեղոյն՝ 

Փաշային, որ էր ամուսին նորին եւ տղա հասակաւ փոխեցաւ յաստեացս։ 

Զոր աղաչեմք զամենեսեան խնդրել ի Քրիստոսէ նմա եւ վերոյգրելոցդ եւ 

մեզ տալ զանվաղխճան զկեանսն, եւ ուրախութեամբ վայելել զաստիսս, եւ 

զմշտնջենաւորն ընդ Քրիստոսի յանսպառ յաւիտեանն։ 

Այլեւ ոք մի՛ իշխեսցէ զսուրբ Աւետարանս գողանալ, կամ թուղթ կտրել, 

կամ հանել ի սուրբ եւ ի գերամաքուր յուխտէ Տաթեւոյ մեծի եկեղեցոյն, 

մասն եւ բաժին զԿայենին, զՅուդային եւ զխաչահանւացն առցէ եւ անէծս 

ցաւագինս ժառանգեսցէ. ամմէն։ 

Դարձեալ մեծաւ աղերսանօք կրկին աղաչեմ զհանդիպողսդ սուրբ Աւե-

տարանիս, միով Տէր ողորմայիւ յիշել զիս՝ զԱւագ կարօտ բանի եւ զծնողսն 

իմ, զի յոյժ սիրով, փրցփրցուն գրչաւ եւ տարտամ ձեռամբ գրեցի, ոսկեցի 

ծաղկերանգ1 եւ կազմեցի։ Եւ որպէս յիշէքդ՝ յիշեալ լիջիք։ 

 

 

 

                                                
1 Ձեռագիրը զարդարված է բազմարվեստ մանրանկարներով (Լ. Խ., № 360, էջ 

293, ծնթ. 1)։  
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ՍԱՂՄՈՍԱՐԱՆ 

Երուսաղէմ 1033, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Դ, էջ 481 

(«Սիոն», 1868, № 8, էջ 192)  

(տե՛ս նաեւ 1306 թ.) 

Վերջնաստացուութեան 
Գրիչ՝ Սարգիս արքեպիսկոպոս 

60 [Զ]մեծ նախախնամութիւն բարերարին Հօր եւ զգութ Միածնին Որդ-

ւոյ եւ զպարգեւս Հոգւոյն Սրբոյ ընկալեալ ազգք մարդկան յաննախանձ 

պարգեւատուողէն, որով եւ նախախնամեալ ունի զիւրաքանչիւրսն յիւրումն 

ի կարգ եւ ի սահման, պէս-պէս եւ զանազան իրս ներգործել: Ուստի 

զաստուածանման լինելն ըստ կարողութեան ի մարդն է տեսանել, որքան 

արժանապատիւ եւ բազմերջանիկ արհիական քաւչապետս եւ մետրապօ-

լիտս Մեծ Հայոց, մանաւանդ Տանս Սիւնեաց եւ պռօտօֆրօնտէս սուրբ հայ-

րապետանոցիս Տաթեւոյ եւ աշխարհիս Սիսակա: 

Սա մինչ սպասոաւորն գոլով Սուրբ ուխտիս եւ աստուածարեալ մենաս-

տանիցս ցանկայր միշտ Սուրբ տեղերացն Երուսաղէմի եւ տեսութեան 

սխրագործ Գերեզմանին Փրկչին եւ այլ փրկագործ տնօրինականացն, զոր 

եւ Աստուած Հոգւոյն առաջնորդութեամբն փութապէս հասեալ գտանիւր 

անծկալիր ոգոցն բաղձանացն:  

Եւ արդ, ի Սուրբ քաղաքն Երուսաղէմ, ընդ բազում եւ զանազան ար-

դեանցն եւ վաստակոցն, զոր ամբարեալ ունէր ի յըշտեմարանս հոգւոյ նայ 

եւս յաւել զայս գանձ եւ ստացաւ զսուրբ Երգարանս Սաղմոսացն Դաւթի 

մարգարէի եւ Աստուածահօր, ի յառաջնումն ամի իւրո բարէվայելուչ հայ-

րապետութեանն, որ եւ իբրեւ զջահ վառեալ եւ զԱրօսեակ պայծառ լուսա-

ւոր երեւիւր ի կարգս պատուակ[ա]ցացն ծաղկեալ ամենայն ուղղափառու-

թեամբ եւ սրբութեամբ քանոն լրման օրինաց գոլ եւ կարգաց կրօնի եւ կա-

նոնաց, որ ի սուրբ Լուաւորչէն: 

Արդ, այսմ ծաղկերանգ վարդափթիթ բուրաստանի եւ աստուածայնո 

նուագարանիս ստացող եղեւ յարդար արդեանց իւրոց մեծ մետրապօլիտս՝  

                                                
1 Առաջին հրատարակության մեջ օգտագործվել է Ղ. Ալիշանի «Սիսական»-ից 

(առանց ձեռագրի բովանդակության մասին տեղեկության) այս հիշատակարա-
նի վերջին մասը` հովվապետի, թագավորի, իշխանների անունների հիշատա-
կությունը (Ղ. Ալիշան, «Սիսական», էջ 95։ Լ. Խ., № 366 և ծնթ. 2), (Ա. Ղ.)։  
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տէր Սարգիս ընծայ եւ յաւելուած սրբուհոյ մօր եկեղեցւոյ, նաեւ ի վայելս 

անձին իւրոյ արհիականի եւ սրբազանի եւ յիշատակ անջինջ իւր եւ ծնողաց 

իւրոց, հօր իւրոյ՝ Հասանայ, որ էր յազգէ եւ յազնէ մեծափառ իշխանաց 

Տանս Սիւնեաց, մօր իւրո՝ տիկին Վախախին եւ եղբօրն իւրում պայազատի 

եւ քաջագօտի գամրի՝ Իվանէի, որ էր ամիրա եւ պետ երկրին Որոտան եւ 

եղբօրորդւոյ իւրոյ՝ կորովամիտ սրբազան նորընծա քահանայի Յովաննիսի, 

յաստուածային համալսարանս նախաշար պւէտի, որ մեծ ջանիւ եւ սիրով 

յիմաստս բանի դեգերի, զպատուականսն ի սուրբ մատենաց որոճալով եւ 

ճրագ գոլով ի վերա աշտանակի աշխարհալոյս: Նայեւ եղբարց սորին հա-

րազատաց եւ հսակայազօրու հաստաբազուկ մանկտուողցն՝  Հասանայ եւ 

Զաքարէի եւ ամենայն արեան մերձաւորաց: 

Արդ, յաւուրս տեառն Սարգսի մեծ արհիականի քաջ հովւութեան եւ լու-

սաւոր պետութեանն էր քահանայապետութեանն օծման եւ գլուխ ի նախ-

նականն աթոռ, յաջորդ սրբոյ Լուսաւորչին ,  տէր Յակովբ եւ թագաւոր Հայոց 

քրիստոսապսակն Լեւոն, սերեալ ի քաջ նախնեացն եւ Չորրորդ ի կարգս Լե-

ւոնեանց, եւ ի տէրութեան Տանն Սիսակա մեծի սպարապետին Հայոց եւ 

Վրաց թագազարմ իշխանին Բուրթէլին, եւ լուսընծա ծիրանածին զօրու եւ 

գամիր քաջ զաւակաց նորին՝  Պեշգենի եւ Իվանէի, որ ամենայնիւ նման գոլ 

հօրն բարեպաշտի, այսինքն՝ խոհականութեամբ եւ մատակարարութեամբքն 

զաշխարհս եւ զզօրս նաեւ յառաջադէմ յարքունիս եւ մեծափառ, զի մեծա-

րանս արար Տէր երեսաց սոցա եւ այլ սոյնպէսք յոլովք: 

Արդ, որք հանդիպիք Երգարանիս այսմ նուագելով եւ կամ գաղափար 

առնելով, խումբք սրբոյ Սիոնի մօր վերոգրեցելոցդ ի մատեանս. Աստուած 

ողորմի ասել եւ թողութիւն յանցանաց խնդրել յանաչառ տուողէն, որ տայն 

յամենայնի առատապէս եւ ո՛չ նախատէ: Զի եւ նոյն ինքն Տէր Քրիստոս յիշո-

ղացդ ողորմեսցի եւ յիշեսցէ յԻւրում արքայութեանն. ամմէն: 

Եւ մատեան յիշատակիս, որ գրեցաւ ի Վերջնաստացուութեանս, ի 

տեառն Սարգսէ արհիեպիսկոպոսէ, էր Յաբեթական թիւ ՉՁԶ (1337) եւ 

Փոքր շրջան թու[ո], որ եւ Սարկաւագին կոչիւր ՄԾԴ (254). եւ Քրիստոսի 

փառք միշտ զաւ(=յաւիտեան) ՞ յիշել աղաչեմ։ 
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ՄԱՍՈՒՆՔ ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԱՑ 

Միաբանք եւ այցելուք Երուսաղէմի, էջ 199-200 

Յիշատակարան յետագայի 

Ստացող՝ Կարապետ Տոսպեցի 

ա 

Ես՝ նուաստ Կարապետ վարդապետս, որ եմ ի գաւառէն Տոսպայ, մերձ 

առ ստորոտ լերինն Վարագայ եւ ի տղայութեան հասակին սիրեցի զսպա-

սաւորութիւն բանի, գնացի առ Յովհաննէս վարդապետն Արճիշեցի եւ աշա-

կերտեցի նմա Գ (3) ամ, եւ առի զաւրհնութիւն կարգի քահանայութեան. եւ 

անտի գնացի ի մենաստանն Գլաձոր առ հռչակաւոր վարդապետն Յեսայի, 

եւ անդ կացեալ ամս Ը (8) առի զաւրհնութիւն հրամանի վարդապետու-

թեան՝  յերեսուն ամին եւ առաջնորդութեամբ Քրիստոսի եկի ի Սուրբ քա-

ղաքս Երուսաղէմ երկիրպագանել սուրբ տնաւրինական տեղեացս եւ տեսի 

զՍուրբ Փրկիչ եկեղեցին, որ է տեղիք չարչարանաց Քրիստոսի Աստուծոյ յու-

սոյն մերոյ, էր կոխան լեալ անաւրինաց, այլեւ ձիոց եւ իշոց քակած եւ ծա-

կած։ Եւ ես, նուաստ կարողութեամբն Յիսուսի գնեցի ի Պէթլմալէն ի չորս 

հազար դրամ ընդ գինն եւ ընդ կաշառքն եւ Գ (3) անգամ յԵգիպտոս իջայ եւ 

առի թուղթ հրամանի յարքայէն Եգիպտոսի շինութեան վանիցս Սուրբ 

Փրկչին, Բ (2) անգամ յերկիրն Կիլիկեցւոց գնացի եւ բազում աշխատանս 

կրեցի ի ծովու եւ ի ցամաքի, զի հետիոտս ընթանայի ընդ ցամաքն. եւ ի յԵ-

րուսաղէմ անպատմելի վշտացայ ի յանաւրինաց եւ յաւրինաւորաց, այլեւ ի 

սուտ եղբարց։ 

Եկն եւ մայրիկն իմ յերկրպագութիւն սուրբ տնաւրինականացս եւ երկր-

պագեալ դարձաւ ի գաւառն իւր եւ գնացեալ ի յերկիրն Կիլիկեցւոց փոխե-

ցաւ առ Քրիստոս. Քրիստոս Աստուած թողութիւն մեղաց եւ յարութիւն կե-

նաց շնորհէ նմա. ամէն։ 

Եւ որք հանդիպիք այսմ տառի թողութիւն մեղաց եւ յարութիւն կենաց 

խնդրեցէք ինձ վշտագնելոյս, եւ ծնաւղաց իմոց, հաւրն իմոյ՝Թումա քահա-

նայի եւ մայրկան իմոյ եւ Աստուած ձերն թողու. ամէն։  

Մի՛ոք իշխեսցէ հանել սուրբ կտակս ի Սուրբ Փրկչէս եւ որ յանդգնի եւ 

հանէ, մասն եւ բաժին զԿայենին եւ զՅուդային առցէ, բայց, թէ ահ լինի կամ 

փախուստ պահեն, եւ այլ ի յԵրուսաղէմ դարձուսցեն ի յիւր տեղիքն խնա-

մով. պահպանողքն աւրհնին յԱստուծոյ եւ անխնամքն զպատիժն կրեսցեն. 

Տէր Յիսուս արդար /// 
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Յիշատակարան յետագայի 
Նուիրող՝ Կարապետ վարդապետ 

Ես՝ նուաստ Կարապետ վարդապետս տուի զիմ գրկունքս, որ է Նոր կտա-

կարանքն, Առակքն եւ յԵսային Սուրբ Փրկչին, որ է տեղիք չարչարանաց 

Քրիստոսի, Աստուծոյ յուսոյն մերոյ եւ կայ սեղան աստուածամերձ վէմն, որ 

զՅիսուս ի վերայ ձաղեցին, յիշատակ ինձ եւ իմոցն, հաւրն իմոյ՝ Թումայ քա-

հանային եւ մայրկանն իմոյ հանգուցելոյն առ Քրիստոս ըստ յԵսայեայ, թէ. 

Երանի որ ունի զաւակ ի Սիոն եւ ընտանեակ յԵրուսաղէմ. խնամով պա-

հողքն աւրհնին յԱստուծոյ1։ 

676 

ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ (375) 

Վենետիկ 1270 (9), Ցուցակ Վենետիկի, հ. Ա, էջ 100 

Գրիչ՝ Եզեկիէլ սարկաւագ 

ա 

105ա Զմեղապարտ գրիչ Եզեկիէլ ս[ար]կ[աւագ], բարի մտօք յիշել ի 

Տէր, յերեսս անկեալ աղաչեմ զընթերցողդ։ 

բ 

190բ Մեծ դիտապետն սրբազան 

Եւ քաւչապետն արհիական2, 

Որ զօրինակս ետ մեզ ի բան, 

Քրիստոս պահէ զինքն անսասան՝ 

Հանդերձ իւրովք միաբան, 

Այժմ եւ յաւէտ եւ յապագայն։ 

Նաեւ գրիչս արէք արժան 

Բարի կամօք ի Տէր յիշման։ 

                                                
1 Անթվակիր սույն հիշատակարանը տեղադրում ենք 1337 թվաշարքում, քանի որ 

Գլաձորի համալսարանը, հավանաբար, գոյատևել է մինչև այս թվականը՝ Եսայի 
Նչեցու մահը` 1337 թ.։ Ուստի րաբունապետ Եսայի Նչեցու անվան հիշատակու-
թյամբ առաջին հրատարակության 1338 թվաշարքում անթվական հիշատակա-
րաններն էլ (Լ. Խ., №, № 372- 375, էջ 300-302) տեղադրում ենք այս թվաշար-
քում։ Քանի որ արդեն 1338 թ. Վայոց ձորում` Հերմոնի վանքում գրված ձեռա-
գրի հիշատակարանում «ընդհանուր հայկազեան սեռի վարժապետ» է հիշվում 
նրա փոխանորդը՝ Տիրատուր Կիլիկեցին (տե՛ս № 684), (Ա. Մ.)։  

2 Սույն «սրբազան դիտապետի» անունը չի պահպանվել։ Հավանաբար Եսայի Նչե-
ցին է (Լ. Խ., անդ, ծնթ. 2)։  
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ՇԱՐԱԿՆՈՑ 

Վենետիկ 341 (460), Ցուցակ Վենետիկի, հ. Դ, էջ 55-56 

Գրիչ՝ Կարապետ  
կուսակրաւն քահանայ 

317բ Փառք Քեզ, անսահման անուն եւ անզուգական անձնաւորութիւն՝ 

Հաւր եւ Որդի եւ Հոգի Սուրբ, յամենայն արարածոց՝ յիմանալեաց եւ ի զգա-

լեաց եւ ի բնաւից եղանակացս. ամէն։ 

Արդ, աղաչեմ զաենեսեան, որք հանդիպիք յայսմ Եղանակի, յիշեսջիք 

զստացաւղ սորա զարի եւ քաջ րաբունին՝ Յակոբ, եւ զհայրն իւր եւ զմայրն 

եւ զեղբայրն եւ զքեռեկն իւր՝ զՄարտիւրոս քահանայ հանգուցեալն առ 

Քրիստոս եւ զՍտեփանոս սարկ[աւագ], որ յայսմ ամի փոխեցաւ առ ի Քրիս-

տոս, որոց ողորմութիւն շնորհեսցէ նոցա Տէր Աստուած։ 

Արդ, գրեցաւ Եղանակս ձեռամբ սուրբ եւ ճգնաւոր կուսակրաւն քահա-

նային Կարապետի, որ յայսմ ամի յանաւրինաց արեամբ նահատակեցաւ, ի 

թու[ին] Հայոց ՉՁԶ (1337)։  

Արդ, աղաչեմ զձեզ Ո՜վ եղբայրք, յիշեցէ՛ք զյառաջասացեալ եւ զերանելի 

վարդապետն՝ Յակոբ եւ զծնաւղքն իւր եւ զամենայն զարմն եւ զարեան մեր-

ձաւորն՝ զՍտեփանոս սարկաւագ, եւ զքաջ նահատակն Քրիստոսի՝ զԿարա-

պետ, որոյ ողորմեսցի Տէր եւ յիշողացտ վարձս տացէ. եւ Նմա փառ[ք] յա-

ւիտան. ամէն, ամէն։ 

678 

ՄԱՆՐՈՒՍՄՈՒՆՔ (369) 

Երեւան 767 

Գրիչ՝ Ներսէս քահանայ 

111բ Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն՝  Հաւր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն 

Սրբոյ, որ արժանի արար զիմ տկարութիւնս հասանել յաւարտումն տետրա-

կիս, որ կոչի Մանրուսումն:  

Եղեւ զրաւ գրչութեան սորա ի թվաբերութեանս Հայոց տումարիս ՉՁԶ 

(1337), ձեռամբ յոգնամեղ եւ սուտանուն քահանային, որ եւ Ներսէս անուն 

կոչի, ի խընդրոյ սրբամաքուր քահանայի, զոր եւ Մկրտիչ անուն կոչի։ Այլեւ 

տացէ Տէրն ամենի ժառանգել զսա ուրա||(112ա)խալի, շնորհաւք Տեառն 
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Յիսո[ւս]ի. եւ լիցի իւր եւ զաւակաց իւրոց յիշատակ անջընջելի, այժմ եւ յա-

ւէտ յապագայի եւ յանսպառ յաւիտենին։  

Դարձեալ աղաչեմ ես՝ Ներսէս մեղաւք ի լի, յիշման առնել զիս արժանի, 

թողութիւն խնդրել անթիւ մեղացն, զոր գործեցի. եւ յիշողացդ թողցէ Տէրն 

բարի, այն որ առատ է յամենայնի. եւ Նմա փառք յաւիտեանս յամենայնի։ 

Կատարեցաւ ի յամսեանս ի հոկտեմբերի ԺԳ (13), աւուր երկուշ[ա-

բաթի]1։ 

679 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ (370) 

Երեւան 7928 

(տե՛ս նաեւ 1304 թ.) 

Յիշատակարան յետագայի 
Ստացող՝ Իաղուպ 

237բ Ես՝ ծառայս Աստուծոյ Իաղուպս, եւ Մեծխաթունս, որ ի մեր հալալ 

արդեացն տվաք յիշատակ ի Սուրբ Ամենափրկիչն շուրջառ մի ծիրանի խա-

ւուն (՞), որ քահանա, որ սպասաւոր լինի ի յաղաւթքն յիշէ զմեզ եւ յամե-

նայն տարի Դ (4) պատարագ առնէ. Բ (2) Մեծխաթունին եւ Բ(2) իւր 

մաւրն՝  Հիլալին։  

Եւ մի՛ ոք իշխեսցէ հանել շուրջառն ի Սուրբ Փրկչէն։ Եւ թէ յանդգնի ոք, 

մասն եւ բաժին զաստուածասպանիցն ա[ռ]ցէ, այլ մնասցէ մեզ յիշատակ եւ 

մեր ծնաւղացն, եւ կատարողքն, պահօղքն աւրհնին յԱստուծոյ. ամէն։ 

Ի թվ[ին] ՉՁ եւ Զ (1337): 

680 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ (371) 

Երեւան 2844 

Գրիչ՝ Աստուածատուր դպիր 

176բ Թվ[ին] ՉՁԶ (1337) Խ[նդրե՞մ զմեղա]պարտ դպիր Աստուածա-

տուրն եւ զծողսն իմ [յիշման] արժանի առնէք աղաչեմ, եւ Քրիստոս զձեզ 

յիշէ. ամէն։ 

                                                
1 Գրված է անկանոն տաղաչափությամբ (Լ. Խ., № 369, էջ 298, ծնթ. 1): Գրված է 

«աւուր Բշ» (Ա. Ղ.)։  
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681 

ԳԷՈՐԳ ՍԿԵՒՌԱՑԻ. ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԵՍԱՅԵԱՅ 

Վենետիկ 997 (1378), Ցուցակ Վենետիկի, հ.Է, էջ 761-762 
(1292 թ.) 

(տե՛ս նաեւ 1375 թ.) 

Յիշատակարան յետագայի՝ 
Ստացող՝ Յովհաննէս Կլայցի 

291ա Վերջին ստացաւղս Մեկնութեան սուրբ մարգարէին Եսայայ մե-

ղաւոր հողս՝ Յովհաննէս Կլայցիս, պարգեւեցի զսա սրբոյ տաճարիս Տի-

րամաւր Աստուածածնիս Դրազարկուս, որչափ ի կայի եւ շէն մնասցէ 

աշխարհս այս եւ անապատս: 

Արդ, մի՛ ոք իշխեսցէ հանել զսա ի սուրբ տաճարէս, եւ որ ոք յանդգնի 

համարձակել ձեռնարկել ի սա, թէ՛ յեկեղեցականաց, թէ՛ յաշխարհարակա-

նաց, թէ՛ ի մեծամեծաց, թէ՛ ի փոքունց, թէ՛ առաջնորդ, ո՛ոք եւ իցէ վանիցս 

եւ կամեցի տալ ումեք կամ իւր սեփհականել կամ թոյղ տացէ այլոց զայս 

առնել, այնպիսիքն առնաւղքն եւ կամեցաւղքն մասն զՅուդայի եւ զանաս-

տուած խաչհանուացն ընկալցին եւ ընդ սատանայի պատժեսցին եւ ապաշ-

խարութեամբ թողութեան մի՛ արժանասցին.եւ որ ոք զգիրս այս ջնջեսցէ, 

ջնջեսցի նա ի դպրութենէն կենաց:Ինձ եւ իմոցն ողորմութիւն ի Քրիստոսէ 

հայցեցէք եւ յաւարտման Մեկնութեանս ընթերջիք եւ զյիշատակարանս, զի 

եւ դուք յիշեսջիք ի Քրիստոսէ, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն: ՉՁԶ 

(1337) թու[ին] գրեցաւ: 

682 

ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ՄԽԻԹԱՐ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ [ՍԱՍՆԵՑՈՅ] 

Երեւան 952 
(տե՛ս նաեւ 1330 թ.) 

Հեղինակ՝ Մկրտիչ [Մեծոփեցի] 

 

4բ... փոխի մահուամբ առ Քրիստոս ի թուականութեանս Հայոց ՉՁԶ 

(1337), յամսեանն Հոռի ԻԷ (27) յաւուր ուրբաթու, որոյ եւ պատուական 

մարմինն եդեալ կայ ի նոյն վասն Մեծոփոյ, ընդ հասարակաց գերեզմանսն, 

որ է հարաւոյ կողմանէ անապատին ի փառս Քրիստոսի:  

ԶՍտեփաննոս վարդապետ՝ զհոգեւոր հարազատ նորին եւ զանարժան 

Մկրտիչ, որ շարագրեցի զսակաւ պատմութիւնս, պաղատանս ձեզ 
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վերընձայեմ՝  յիշել զմեզ առ Տէր Յիսուս Քրիստոս, իբրու թէ ներումն 

յանցանաց եւ թողութիւն մեղաց արասցէ Քրիստոս Աստուած մեր, որում 

փառք եւ երկրպագութիւն ընդ Հաւր եւ Սուրբ Հոգւոյն, յաւիտեանս. ամէն1: 

683 

ՏԱՒՆԱԿԱՆ 

Փարիզ 117, Ցուցակ Ազգային գրադարանի, էջ 413 
(տե՛ս նաեւ 1307 թ.) 

Յիշատակարան յետագայի 
Գնողք ՝ Աւետիք վարդապետ, 

Թորոս աբեղայ 

149բ /// ծղկանն բնակ///լինեցի ինձ///եցոց անձինս աշխատանաւ ///վասն 

իմ հոգոյս ///եւ զայլն տնվին տեղովն ծախել ///ի մի որ է կէսն չորս 

հար[իւր]///:  

Եւ ես՝ երեսփոխանս Աւետիք վարդա[պետս], Թորոս աբեղայս վարդա-

պետին հրամանաւ գնեցի այս տներս Պեղովա վասն Սրբոյ Երրորդութեանն, 

թվին ՉՁԶ (1337), տաւնի սրբոյն Սարգսի զաւրավարին: Եւ միջնորդ բանիս 

Յովանէս որդի Մարգարէին՝ վկայ եմ, ես՝ Ոհանէսս, որդի Մարգարէին՝ վկայ 

եմ, ես՝ Աստուածատուրս, Մուշեղայ որդիս՝ վկայ եմ, ես՝ Առաքել երեցս, 

որդի Սարգսի՝ վակայ եմ, ես՝ Ալեքսանոս երեցս, որդի Բարսեղի՝ վկայ եմ, 

ես՝ Ստեփանոս ///, ես՝ Աբրահամ երեցս Սուղտացի, այնմ զգիրս գին՝ վկայ 

եմ. Քրիստոսի փառք յաւիտեանս.ամէն: 

                                                
1 Մխիթար վարդապետի Պատմությունը, եթե 1337 թ. չի գրվել, ապա դրանից ոչ 

շատ ուշ պետք է գրված լինի ( Ա. Ղ.): 
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ՉՁԷ 1338 

684 

ՅԱՂԱԳՍ ԵՐԿՆԱՅԻՆ ՔԱՀԱՆԱՅԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆՑ 

Երուսաղէմ 1328, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Դ, էջ 5921 

Գրիչ՝ Գրիգոր 

Վայր՝ Հերմոնի վանք 

ա 

406 Փառք Սրբոյ Երրորդութեանն՝  Հաւր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ 
եւ յանըսպառ յաւիտեանս. ամէն։ 

Արդ, ի յընթացս շրջագայութեան ամանակաց յառաջշարժութեան, որ 

ըստ լրապատարն լուսաբերի, ականն արեւու եւ ստեղծականն Արուսեկի, 

որ ժողովէ, չափէ, կուտէ, ըստ հոլովման՝  ամաց յոլովութիւն, ի չափս դա-

րուց եւ ի յերիս որոշմունս աներեւութի, որ ջեռուցանէ եւ կենդանածնէ, 

սնուցանէ եւ դարձեալ խամրեցուցանէ ի շնչասպառ եւ կենդանանորոգ առ 

ուղեկան յաւիտենիս, ի յաւարտման ՉՁ եւ Է երորդի թուականութեանս 

(1338) Թորգոմեան տոհմի, ես՝ անիմաստ եւ անվարժս ի յաշակերտեալս 

բանի Գրիգոր ցանկացող եղէ այսմ սոփերի, եւ գծագրեցի ի դէմս քարտենի, 

աշխատութեամբ երկոց, եւ գործակցութեամբ եղբաւր իմով՝ Կիւրակոսի, 

զաստուածաշարժ եւ հոգեբուխ մատեանս Դիոնիսեա, ի նահանգիս Վայո 

Ձոր, ի վանս Հերմոնի, ընդ հովանեաւ Սրբոյն Գրիգորի, ի վայելումն անձին 

իմոյ հիքականի, եւ յիշատակ բարի հոգւոց մերոց եւ ծնօղաց։ Ի յիշխանու-

թեան եւ տէրութեան տեղոյս՝ մեծ եւ բարեպաշտ իշխանին Բուրթէլի, եւ զա-

ւակաց նորին՝ Պէշգէնի եւ Իւանի։ Եւ ի վարժապետութեան ընդհանուր Հայ-

կազեանս սեռի, երջանկի մեծի եւ երիցս երանեալ հռետորի Տիրատուր առ-

ձայնելոյ, առ որ կամք դեգերեալ ի վարժս կրթութեան, փափաքելով բանա-

կան ստեանց սորա, որպէս մանուկ առ մայր եւ որպէս զաւակ առ ծնաւղ, որ 

սփոփէ զկեանս մեր ըստ հոգւոյ եւ ըստ մարմնոյ։ 

Արդ, աղաչանս բազմապիսիս մատուցանեմ հանդիպողացդ եւ աւգտեցե-

լոց յայսմ հոգեւոր լուսաւորութեանց, յիշեսջիք բարի մտաւք առ Քրիստոս 

զվերոյգրեալքս ի սմա կարդացեալս անուանք, որպէսզի եւ ի մշտագոյ յա-

                                                
1 Առաջին հրատարակության մեջ օգտագործվել է Ղ. Ալիշանի «Սիսականում» 

եղած համառոտ հիշատակարանը (Ղ. Ալիշան, «Սիսական», էջ 125, Լ. Խ., № 
377, էջ 303-304), (Ա. Ղ.)։  
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տենին զերանականսն վիճակեսցին հանգիստ, եւ միշտ ընդ Աստուծոյ եղի-

ցին, որքան զանմենայն բարութիւն է վեհագոյն, հանդերձ յիշեցողաւքդ. 

որում փա՛ռք յաւիտեանս. ամէն։ 
բ 

Ստացող՝ Սարգիս րաբունապետ 

406 Նաեւ զմեծ րաբունապետն՝  Սարգիս, զաշակերտեալն մեծին՝ Գրիգո-

րի գծողի այսմ տառի, յիշեսջիք ի Քրիստոս, հանդերձ ծնողօք եւ ամենայն 

արեան մերձաւորաւք. ամէն։ Զի սմա աւանդեցաւ այս տառս։ 

685 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ (378) 

Երեւան 7643 

Գրիչ՝ Յովաննէս 

Վայր՝ Եզնկա-Ճլիմոն 

ա 

314ա Փառք համագոյ, անբաժանելի եւ միասնական Սուրբ Երրորդու-

թեան. Հաւր՝  Արարչի, եւ Որդոյ Միածնի եւ Սուրբ Հոգւոյն Նոցին փառակցի, 

գերակատար երիցն անձին, կատարողի արարածին, փա՜ռք բարձրագոյն 

իշխանութիւն. փառք, պատիւ եւ զաւրութիւն յանցեալն, յայժ[մ]ուս եւ յա-

պագային եւ յանվախճան յաւիտենին: 

 Ի շրջագայութեան ժամանակաց յամի եւթնհարիւրերրոր[դ]ի ՁԷ Հայոց 

թուականի (1338), ի թագաւորութեանն Հայոց Լեւոնի, որդւոյ Աւշնի եւ ի 

հայրապետութեանն տեառն Յակովբայ եւ ի յեպիսկոպոսութեան մերոյ տէր 

Սարգսի, գրեցաւ Դ (4) գլուխ աւետարանս այս՝  Մատթէոս, Մարկոս, Ղաւ-

կաս եւ Յոհաննէս։ 

Արդ, ստացաւղ եղեն սուրբ Աւետարանիս Մարխաթուն հաւատավորն ի 

հարսնայդուստր Մուրվարի եւ Հերթիկն ի Կեռսենու[ր]էն, որդի՝ Վահրմ[ի]ն, 

որ են այժմ ի գ[եղս, որ]1 կոչի Խարաթուշ, ||(313բ) եւ եդին զսա յիշատակ 

իւրեանց եւ իւրեանց ծնաւղացն ի գեղս որ կոչի Խարաթուշ, ի մեծ եւ ի 

հռչակաւոր եկեղեցիս, որ յանուն Սուրբ Աստուածածնին։ Արդ, որք ընթեռ-

նուք զսա, յիշեսջիք զստացաւղքս սորա՝ զՀերթիկ ժամակոչն եւ զծնաւղսն 

իւր՝ զհայրն իւր՝ զՎահրամ եւ զմայրն իւր՝ զՇուշանտիկին, եւ զՄարխաթուն 

հաւատաւոր[ն], եւ զծնաւղսն իւր, զ[հայրն] իւր՝ զՄուրվա[ր եւ զ]մայրն իւր՝ 

զՍով[հար, եւ] զ[այլ] ամենայն զարմն իւրեանց՝ զկենդանի եւ զհանգուցեալ։ 

                                                
1 Պատռված է (Լ. Խ., № 378, էջ 304, ծնթ. 2)։  
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Ընդ նմին եւ յիշեսջիք եւ զիս՝ զբազմամեղ գրողս՝ զՅովաննէս, եւ 

զծնա[ւ]ղսն իմ, զհայրն իմ՝  զՄարտիրոսն հիւսն, եւ զմայրն իմ՝  զՄեծտի-

կին՝  զփոխեցեալսն առ Քրիստոս, եւ զմիւս մայրս իմ հոգեւոր՝ զՇամիրամ, 

եւ զայլ ամենայն զարմ իմ զկենդանի եւ զհա[ն]կուցեալ։ 

Արդ, գրեցաւ սա ի յԵկեղեց գաւառս, ի յԵզնկայս, եւ վասն դա[ռն]ու-

թեան ժամանակիս ի հինգ տեղիս փոխեցեալ եղաք ի գրել1||(315ա) սորա 

զ///թիւն սորա ի տիր[ու]թիւն: Եղեւ աւարտումն սորա ի Ճլիմոնիս, ընդ հո-

վանեաւ Սուրբ Աստուածածնիս, եւ Սուրբ Գէորգեա զաւրավարին, եւ Սուրբ 

Կաթուղիկէիս եւ այլ սրբոց։  

Եւ արդ, յիշեսջիք եւ զեղբայրն իմ՝  զդեռաբոյս աբեղայ զՍարգիս, որ 

զթո[ւ]ղթս կոկեց եւ սպասաւորեր գրողիս։ Ընդ նմին յիշեսջիք եւ զհայր 

վանիցս Ճլիմոնոյս՝ զԳրիգորէս աբեղա, եւ զա[յլ] միաբանքս՝զՍոսի[թե]ն-

նէս ծերունի աբեղա, եւ զՍէթ աբեղա, եւ զ[Յով]աննէս աբեղա, եւ [զԿ]արա-

պետ աբեղայ, եւ զՍարգիս աբեղա, եւ զՅովաննէս սուտանուն աբեղա՝  

զգրող սորա։ Եւ արդ, յիշեսջիք եւ զքահանայքս զգեղ Խարաթշոյ՝ զՅովան-

նէս քահանայ, եւ զԴաւիթ քահանայ, զՆերսէս քահանայ, եւ զՍտեփանոս 

քահանայ եւ զաւաք տանուտէրքս՝ զՍողոմոնն եւ զՖէրսն, եւ զայլ պաղի 

զմեծ եւ զփոքր. եւ Ինքն, որ առատն է ի տուրս բարեաց եւ ողորմութեան, 

ձեզ՝ յիշողացս եւ մեզ՝ [յիշ]եցելոցս առհասա[րա]կ ողորմեսցի. եւ Նը[մա] 

փա[ռք] յաւիտ[եանս]. [ա]մէն 2։ || 

315բ Ո՜վ եղբարք, խ[ոշոր]ութեան գրոյս եւ [սխալա]նաց մի մե-

ղադ[րէք]3, զի ի դառն եւ ի նեղ ժամանակի գրեցաւ։  

Զի յայսմ ամի[ն], որ Տամուտաշ յայտնեցաւ, եւ եկն ի վերայ աստուածա-

պահ քաղաքիս Եզնկայիս, եւ ժողովեց զամենայն շուրջակայիցս զքուրթ եւ 

զթաթար, եւ պաշարեաց զքաղաքս։ Եւ նստաւ ի վերայ սորա ամիսս Դ(4) եւ 

ի դառն նեղութիւն հասոյց, բայց քաղաքին ոչինչ կարաց վնասել, զի /// րու-

թիւնն4 պահէր զն[ա], ապա զերկի/// խիս[տ] դառ /// զոմ[անս] ի սուր ս[ու-

սեր]ի մաշեց, եւ զոմանց զինչս եւ զստացուածս յափշտակեց եւ ոմանք փա-

խեան՝  եւ ի ձիւն եւ ի սառն մեռան, զի ձմերային էր ժամանակն։ Զի որ ի 

                                                
1 Էջի ներքին լուսանցքում գրչի կողմից գրված է՝ «եւ զԿիրակոս միակեցն յիշե-

ցէ՛ք, որ զգրողիս մուշտակն կար[եց]» (Լ. Խ., անդ, ծնթ. 3)։  
2 Հովաննես գրիչը մանր հիշատակարաններ է թողել նաև 1բ, 89բ, 148բ եւ 244ա 

էջերում, որոնք, սակայն, նոր բան չեն ավելացնում գլխավոր հիշատակարանի 
վրա (Լ. Խ., անդ, էջ 305, ծնթ. 2)։  

3 Ջնջված և խունացած տողեր են, փակագծերով առաջարկված տառերը չեն ըն-
թերցվում (Լ. Խ., անդ, էջ 304, ծնթ. 4)։  

4 Այս և հաջորդ չորս տողերը խիստ եղծված են և մասամբ պատռված։ Սույն բա-
ռը գուցե հնարավոր լինի վերականգնել «[ամ]րութիւնն կամ, [զաւ]րութիւնն» 
ձևով (Լ. Խ., անդ, էջ 305, ծնթ. 1)։  
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տան բնակէր՝ ի ձեռս նոցա մատնէր, եւ որ փախչէր՝ ի ցրտոյ տոչորէր. եւ ի 

յետին շունչն հասաւ երկիրս այս։ Եւ իմ լսէի եւ տեսանէի զայս եւ ի բազում 

տրտմութենէն ոչ կարէի գրել զգիրս։ 

բ 

Ծաղկող՝ Յովաննէս եպիսկոպոս 

2բ Զնկարաւղ պատկերիս՝ զՅովաննէս անվամ[բ] եպիսկոպոս եւ ոչ գոր-

ծաւք, յիշեսջիք ի Քրիստոս1։ 

686 

ԲՐԵՎԻԱՐ (ԺԱՄԱԳԻՐՔ) (390) 
Բրիտանական թանգարան 61, Add. 16, 408, 

Ֆ. Կոնիբեր, Ցուցակ, էջ 158-160 

Թարգմանիչ՝ Յակոբոս 

Վայր՝ Քռնայ 

405բ Յամի Ծննդեան2 Փրկչին մերո Յ 

Որ է հազար ընդ նմին Թ վեր Ա3, 

Հայկազ[ե]ան զշրջանա Կ 

Այլեւ ընդ նոյն միաց Ո4, 

Ներարհեստիւ թարգմանութեամ Բ 

Վարժեա՛ ուսմամբ Լաթինաց Ո, 

                                                
1 Շատ հետաքրքիր ու ինքնատիպ են Հովաննեսի նկարած ավետարանիչները, 

նրանց առաջ դրված են գրչության և նկարչության համար անհրաժեշտ բոլոր 
իրերի ու գործիքների շատ բնորոշ պատկերներն իրենց անուններով։ Այսպես. 
2ա էջում, Մատթեոս ավետարանիչի աջ կողմում, վերից վար դասավորված են 
«քանոն», «թղթի կոկիչ», «կաղ[ա]մար» (2 հատ), «գրիչ» (2 հատ), «մկրատ», 
«ձեւիչ», «դանակ» (մեծ և փոքր), «սնտուկ», (ըստ երևույթին փայտից, փո-
րագրված զարդաքանդակներով. միջից երևում են երկու` կարմիր և սև ներկի 
ամաններ), «խուփն» (սնտուկի կափարիչ նույնպիսի զարդաքանդակներով 
(Ղուկաս ավետարանիչի առջև (էջ 149բ), բացի վերոհիշյալ առարկաներից, 
նկարված է նաև «մարմար» (մարմարյա տախտակ, հավանաբար ներկերի պատ-
րաստման և փորձարկման համար), (Լ. Խ., անդ, ծնթ. 3)։ «Մարմարը», որը 
հիմնականում մարմարից էր, թուղթ կոկելու և ապա նշայելու համար էր (Ա. Ղ.)։  

2 Թարգմանության թվականը տրված է անորոշ և անհասկանալի։ Այս ժամագրքի 
մի այլ ընդօրինակություն պահվում է Փարիզի Ազգային Գրադարանում (Bibl. 
Nationale, № 105)։ Ըստ Ֆ. Մակլերի, այն թարգմանված է 1330 թ.։ Ալիշանն իր 
«Սիսական»-ի 375-րդ էջում թարգմանությունը կատարված է համարում 1338-
ին, իսկ 385 էջում՝  1333-ին։ Մեծ կասկածանքով հիշատակարանը տեղադրում 
ենք 1338-ի թվաշարքում (Լ. Խ., № 390, էջ 317, ծնթ. 1)։  

3 Տպված է «Յ», ուղղում ենք «Ա» և «Ո», որովհետև տողերի սկզբնատառերով և 
վերջնատառերով հոդվող նախադասություններն այդ են պահանջում (Լ. Խ., 
անդ, ծնթ. 2)։ 

4 Տե՛ս նախորդ ծանոթությունը (Ա. Ղ.)։  
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Արդասանեալ ֆրաթ Պետրո Ս 

Րոտեմ ընդ այս զթեթգու Թ, 

Դասեալ ի կարգ եմ ընդ սմ Ա։ 

Արգասաւոր մատեանս յարմա Ր, 

Պաազատ ի Քռնա վան Ք։ 

Եւ [զ]շինողք սորա, որ համագա Մ 

Տիա պարոն Գորգ ի Քըռն Ա, 

Ներհուն հռետոր ոմն իմաստու Ն, 

Որ եւ Յոհան իսկ յորջորջ Ի, 

Րամեաց զրաբունս երբնագունա Կ, 

Կորովամիտ եւ ուշիմ Ա, 

Որ ըստ Յեսուա խոստմանց յերկի Ր 

Չնաշխարհի1 յիմաստ եւ կար Գ 

Եւ զգիրս սուրբս թարքման Է 

Ցօղով շնորհաց հոգոյն լցեալ Ք։ 

Եւ արդ, զԲրեվիար ազգին Լաթին Ա, 

Առ արգասիւք սորին յարմա Ր 

Լինել ի զարդ եկեղեց Ո, 

Քան[զի] օրհն[եալ] եղբայր եւ հե Զ, 

Ռետոր հմուտ ազգին իւր Ո, 

Նա հայրապետ ժիր աղերսո Ղ2 

Եւ արդ, ի կիր առնողք զս Ա3 

Ցակաք (՞) զՈհան ուղ[ղ]իչ հոգո Ց 

Իսկ Յակօփոս թարքման սորի Ն։ || 

(406ա) Յեր հարիւրից եւ երեսնո Յ 

Որ եւ զօթնեակն ընդ նմին յետ Ա4, 

Համ ութսուն էր եւ ութա Կ, 

Առ զվեցհարիւրն եւ դասե[ց] Ո։ 

Նպաստ եղեւ միջնորդութեամ Բ 

Վասն ինքեան յազգէ այնմ գոլ Ո5 

Առեալ իւր հայր՝ զՏօմինիկո Ս. 

Րաբուն թարքման թէպէտ եմ բ[ո]ւ Թ 

Դաղմատ աղքատ եւ ազգաւ հ Այ6 
                                                

1 Տպված է «Ձնա աշխարի» (Լ. Խ., անդ, ծնթ. 3)։  
2 Տպված է «Յ» (Լ. Խ., էջ 318, ծնթ. 1)։  
3 Տպված է «զսայԱ» (Լ. Խ., անդ, ծնթ. 2)։  
4 Տպված է «յետ Յ» (Լ. Խ., անդ, ծնթ. 3)։  
5 Տպված է «այն նմգլՈ» (Լ. Խ., անդ, ծնթ. 4)։  
6 Տպված է «ազգաւ և Ա» (Լ. Խ., անդ, ծնթ. 5)։  



ՉՁԷ   ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐ  1338 

314 

Առեալ զաւարտ եւ զկոպլա Ր, 

Պարապ ածեալ եղբարքս, որք կան Ք։ 

Են ամուսինք զոյգ համերա Մ, 

Տիկին Ելթիկն, որ ընդ նմ Ա, 

Նոյն եւ ըստ հոգոյ որդի սոցու Ն, 

Որոյ անուամբն վանքս շին Ի, 

Րամեաց զԼաթինս ընդ Հայս հասա Կ, 

Կամաւ դիմեաց յաթոռ Հռոմ Ա, 

Ուղապետեաց մեզ անբոյսի Ր, 

Չքննաղս փոխեցի հայս նուա Գ։ 

Եւ զհայկազ[ե]անս լուսաւոր Է, 

Ցանկան, որ բանն սորա լուեալ Ք։ 

Ես, որ տրուպ եղբայր սոր Ա, 

Անսխալ եդի ի հայս բառբա Ր, 

Լուսաւորել զաչս հոգ Ո1 

Քարակատող եղեալ ընդ մե Զ, 

Ռէմին հնազանդ հռոմաց Ո2 

Նա Բանին Տեառն է քարոզո Ղ, 

Եղէք մաղթողք մեզ յարակ Ա, 

Ցանկ դասեսցէ Տէրն սրբո Ց, 

Ի ձէնջ յիշեալ լիցի ընդ սմի Ն3։ 

687 

ԺԱՄԱԳԻՐՔ ԿԱՐԳԻՆ ԴՈՄԻՆԻԿԵԱՆՑ 

Ն.Ակինեան, Ցուցակ Հռոմի հիւրանոցի, 10, էջ 6 

(1870 թ.) 

Յիշատակարան թարգմանութեան 

Վայր՝ Քռնայ 

381ա-2բ Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն՝ Հօր եւ Որդոյ եւ Հոգոյն 

Սրբոյ: 

Արդ, ի յամի Ծնընդեան Փրկչի մերոյ հազարերորդի երեքհարիւրերորդի 
                                                

1 Տպված է «Հոգո Յ» (Լ. Խ., անդ, ծնթ. 6)։  
2 Տպված է «Հռոմաց Յ» (Լ. Խ., անդ, ծնթ. 7)։  
3 Տողերի սկզբնատողերով երկու անգամ հոդվում են «Յոհան վարդապետն, որ 

կոչեցեալ Քռնեցի», իսկ վերջնատառերով՝ «Յակոբոս թարքման ի կարգէ Քարո-
զողացն» նախադասությունները (Լ. Խ., անդ, էջ 318, ծնթ. 8)։  
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Խ (40) երորդի թարգմանեցաւ Ժամայգիրքս բոլոր տարոյն, որ կոչի Պրէ-

վիար ի լատին բարբառոյս ի հայս կարգեալ ըստ սովորութեան կարգին 

քարոզողաց Սրբոյն Դօմինիկոսի ձեռամբ ֆրա Պետրոսի, ազգաւ լատին եւ 

աշխարհաւ Արագօնացի ի կարգէ քարոզողաց Սրբոյն Դօմինիկոսի, ի Վէրին 

վանքս Քռնոյ, ընդ հօվանեաւ Սուրբ Աստուածածնին, որոյ առաջնորդ եւ 

հոգայբարձու էր Յոհան վարդապետն, որ մականուն կոչի Քռնայեցի. յորոյ 

անունն շինեցին զսուրբ աստուածասէր եւ պարէպաշտ պարոն Գորգն եւ 

ամուսինն իւր ՝ թիկին Էլթին եւ [ս]ոքայ երեքեան ինքնայօժար կամօք նուի-

րեցին զվանքս կարգին քարոզողաց Սրբոյն Դօմինիկոսի. տուրք յաւիտենա-

կան: 

Արդ, վերոյասացեալ վարդապետն Յոհան եղեւ պատճատ բազում 

բարութեան, զի ժօղօվեաց աստ բազում վարդապետք ի լատինացացոց եւ ի 

հայոց, տածելօվ զամենեսեան ըստ հոգոյ եւ ըստ մարմնոյ եւ թարգմանեաց 

եւ թարգմանէ գիրս բազումս ոգէշահս եւ լուսաւորիչս: Եւ ոչ այսչափ միայն 

այլեւ եղեւ հաւատարիմ լըրտեսն Յեսու Նաւեայ, մտանելօվ յերկիրն 

Աւետեաց, այսինքն՝ ի միաբանութիւն Սուրբ եկեղեցոյն Հռօմայ եւ եբեր 

ազգիս հայոց զփրկական համբաւն եւ առաջնորդեացն արժանաւորացն 

մտանել ի հնազանդութիւն գերաթրական Աթոռոյն Հռոմայ, որ է մուտ եւ 

դուռն երկնից արքայութեանն. որում եւ մեզ արժանաւորեսցէ Քրիստոս, որ 

է օրհնեալ ի յամենայն արարածոց.ամէն, եղիցի, եղից. ամէն: 

688 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ (381) 

Վասպուրական 97, Ե. Լալայեան, Ցուցակ, սիւն. 195-198 

(Մոկսի Դաշտի Թաղի Սբ Յակոբ եկեղեցի) 

Գրիչ՝ Առաքէլ 
Վայր՝ Մոկաց գաւառ, գիւղ Դաշտ 

Այլ գրեցաւ սուրբ Աւետարանս ձեռամբ Առաքել գծողիս, անիմաստ եւ 

ախմար գրչի, եւ իմ անընդունակ գոլով յարուեստ գրչութեան եւ բազում մե-

ղաց ցնորիւք պաշարեալ, ըստ այնմ, որ ասէ. վիշտս յազգէ, վիշտս ի սուտ 

եղբարց, եւ թէ յոտից մինչեւ ցգլուխ չիք առողջութիւն, այլ ըստ կարի մե-

րում, զոր պարգեւեաց մեզ մարդասէր Հոգին Աստուած բազում աշխատա-

սիրեալ եմ ի սմայ, գրեցի անարժան ձեռաւք իմովք յընտիր եւ ի ստոյգ աւ-

րինակէ, կենաւք տառապանաւք եւ բազմադէմ ալէկոծ ծփանաւք։ Ի Մեծ 

թուիս, ի յեղանակ շրջագայութեան արեգական ըստորիջիւք երկնաչու ճա-
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նապարհաւ յերկնից յերկիր հայելով, ըստ արաչութեանցն չափեալ՝ յելանե-

լոյն Ադամայ ի դրախտէն ԶՌ եւ ԶՃ եւ Ե (6605) ամ ըստ Եւթանասնիցն, 

որում մեք վարիմք։ Եւ է ի մարդեղութենէ Բանին Աստուծոյ անժամանակ 

Էին եւ Փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի՝ ՌՅԼԸ (1338) ամս, ըստ թուոյ Խոսրովա-

յին Յաբեթեանս տումարի ՉՁԷ (1338), եւ էր ի Մեծ շրջանին ՄԽԵ (245)։ Ի 

կաթողիկոսութեան Հայկազ[ե]անց սեռի տեառն Ստեփանոսի Աղթամարեց-

ւոյն, եւ ի թագաւորութեան նստեալ ի գահն ///, զոր Տէր Աստուած պահեսցէ 

անսասանելի զաթոռ հայրապետական եւ զթագաւորական, զի յիշել զա-

նունս նոցա, սասանեալ թաքչին եւ ոչ եւս երեւին թշնամիք ճշմարտութեան։ 

Եւ գրեցաւ Աւետարան[ս] այս ի գաւառիս Մոկաց, ընդ հովանեաւ Սրբոյն 

Յակոբայ եւ Անջողոց Սուրբ Աստուածածնին, ի գեաւղս, որ Դաշտ կոչի, ձե-

ռամբ՝ Առաքէլ անպիտանն գծողիս, ի յիշատակ հոգոյ իմոյ եւ ծնաւղացն 

իմոց, հաւրն՝ Կարայպետին, եւ մաւրն՝ Թագուխին, եղբարցն՝  Մկրտչին, 

Մարտիրոսին եւ Ստեփանոսին, քուերն՝  Թուրուանդին, եւ որդոցն իմոց՝ Կա-

րայպետին եւ Յովանիսին, մաւրն՝ Խէրմելէքին, եւ հաւր պապուն իմ՝  Ստե-

փաննոսին, եւ եղբայրն՝  Յովանէս քահանային, Ատոմին, Գրիգորին, Թումին, 

եւ Կարապետ սարկաւագին, եւ ամենայն արեան մերձաւորացն մերոց. 

ամէն։ 

689 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ (382) 

Վասպուրական 128, Ե. Լալայեան, Ցուցակ, սիւն. 275-276 
(Վանի Արարուց եկեղեցի) 

Գրիչ, ծաղկող՝ Առաքէլ Մոկացի 

ա 

Ես մոլորեալ մըտօք գերի, 

Որ ցընորեալ կամ յաշխարհի, 

Վայ եւ եղուկ յամենայնի, 

Առաքէլ հողըս Մոկացի1, 

Դառըն ցաւօք շըրջիմ յերկրի. 

Որպ[էս] ըզբու յաւերակի, 

Կամ տատանեալ բեկեալ նաւի, 

[Որ] հանապազ հանգիստ չունի[մ]։ 

                                                
1 Առաքել Մոկացին նախորդ հիշատակարանի գրիչն է։ Ըստ այդմ, սույն անթվական 

հիշատակարանը հրատարակում ենք նրան առընթեր, 1338-ի թվաշարքում (Լ. Խ., 
№ 381, էջ 313, ծնթ. 1)։  
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ԶԱւետարանըս ծաղկեցի 

Մատամբ իմով մեղսամածի։ 

Ըզձեզ աղաչեմք, եղբա՛րք բարի, 

Ինձ ասացէք. Տէր ողորմի. 

Յորժամ կանգնէք ի յատենի, 

Յիշման առնէք զիս արժանի, 

Զի եւ Փըրկիչն ձեզ ողորմի 

Յաւուր մեծի դատաստանին։ 

բ 

Ստացող՝ Յովհաննէս եպիսկոպոս 

Եղկելի Առաքել ծաղկողս։ Տէր Աստուած, Յիսուս Քրիստոս խաչի լուսովն 

լուսաւորեա՛ զհոգի ստացողի՝ Յովհաննէս եպիսկոպոսին. ամէն1։ 

690 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ (384) 

Հալէպ, Սբ Մանկանց 33, Ա. Սիւրմէեան, Ցուցակ, հ. Ա, էջ 72-73 

Գրիչ՝ Յովան քահանայ 

Վայր՝ Արծկոյ վանք 

ա 

604ա Ի Քեզ հայեսցի ամենայն ակն տեսնողի Քրիստոս Աստուած երկր-

պագեալդ՝ ընդ Հաւր եւ ընդ Հոգւոյդ Սրբոյ:  

Բարեխաւսութեամբ մաւր Քո եւ Կուսի պարգեւեա՛ վարձս բարեաց ստա-

ցողի աստուածային տառիս՝ Հայրապետի կուսակրաւն աբեղայի զանթա-

ռամ եւ զերկնային ժառանկութեանն ընդ սուրբս ամենայն եւ ջնջեա՛ զձե-

ռագիր նորին յանցանաց Քոովդ կարողութեամբ, զի ամենայն ինչ Քեզ կա-

րելի է. եւ զնոյն գթութիւն եւ ողորմութիւն արասցես ննջեցելոց նորա, շնոր-

հելով զթողութիւն մեղաց նոցա ի փառս անուանդ Քում սրբոյ աւրհնեալդ եւ 

փառաւորեալ յամենայնի: 

Յամի ՉՁԷ (1338) երրորդի Հայկազեան տոհմիս տումարի, ի փառս զու-

գական եւ համապատիւ Սուրբ Երրորդութեանն՝ Հաւր եւ Որդւոյ եւ Հոգոյն 

Սրբոյ։ 

                                                
1 Այս հիշատակարանը առաջին հրատարակության մեջ բացակայում է (Լ. Խ., № 

381, էջ 313)։ Ավետարանն ունեցել է 16 տերունական պատկերներ, որոնցից վեր-
ջինում, պատկերի ներքևի մասում, երկու հոգևորականներ են, որոնց գլխավերև-
ներում գրված են «ա» և «բ» հիշատակարանները (Ցուցակ, սիւն. 275), (Ա. Ղ.)։  
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Գրեցաւ աստուածայինս այս մատեան, գանձ անկապուտ եւ մարգարիտ 

պատուական զսորայս ունելով զբանս պանծալիս մանկանց Նորոյ Սիոնի 

հրաւիրեալք յառագաստ երկնաւոր փեսաին Քրիստոսի եւ Աստուծոյ մերոյ. 

որ եւ զաւրէ սա զմիտս խաւարեալս լուսաւորել աստուածային լուսոյ ճա-

ռագայթիւք, որ ի սմա համբարեալ կան յանապատիս Արծկոյ վանս առձայ-

նելոյ, ընդ հովանեանւ Սուրբ Մաւրս Լուսոյ Աստուածածնի եւ Սուրբ Նշանի 

Սքանչելագործի եւ այլ հաւաքեալ սրբոցս, յառաջնորդութիւն տեղւոյս Յաւ-

հաննէս հաւր, ի ստացումն սրբազան քահանայի Հայրապետի կուսակրաւն 

աբեղայի, յիշատակ հոգոյ իւրոյ եւ ծնաւղաց իւրոց եւ ամենայն արեան մեր-

ձաւորաց ի Քրիստոս կատարելոց. պատճառ եւ առիթ անմահական կենաց 

ընդ սուրբս ամենայն, ձեռամբ անպիտան գրչի Յովանի մեղապարտ քահա-

նայի, ի դառն եւ ի վշտաբեր ժամանակիս, յորում վիշտս վտանկի եւ աղէտս 

տարակուսանաց յոքունս հասուցանելով քրիստոսական ոճոյս ազգաց 

անաւրինաց ուրացելոց ի քառաց Որդոյն Աստուծոյ, նեղութեամբ եւ տառա-

պանաւք, հարկապահանջութեամբք եւ այպանման ձաղանաւք, որոց հա-

տուսցէ նոցին ըստ գործոց նոցին հզաւր Թագաւորն Քրիստոս եւթնապա-

տիկ ի ծոցս նոցա: Լսել զհեզութիւն կապելոցս ի տոռունս մեղաց եւ արձա-

կել զորդիս մահապարտաց յանդորր եւ ի խաղաղ նաւահանգիստ ողորմու-

թեամբ ///1ով։  

Արդ, աղաչանս բազմապիսիս առ որս հանդիպիք աստուածաին մատե-

նիս ի պէտս ինչ աւգտութենէ, ի սմանէ եղելոյ յիշել սեռն սիրով ի միտս բա-

րիս եւ ի պատկանաւոր խնդրուածս զստացողն՝ զՀայրապետ քահանայ իւ-

րովքն հանդերձ եւ զաշխատողս ի սմայ աներկեւան ցնծութեամբ հասանել 

զանմահականն կենաց ողորմութեամբ եւ գթութեամբ եւ մարդասիրու-

թեամբ Փրկչին մերոյ Յիսուսի Աստուծոյ: Տեսանել զնա եւ ուրախանալ խան-

դակաթ սիրով նորին, յորժամ գայցէ փառաւք Հաւր եւ հրեշտակաց սրբոց 

փառաւոր լինել ի մէջ սրբոց եւ սքանչելի ի մէջ ամենայն հաւատացելոց իւ-

րոց աւրհնել, փառաւորել, եւ գոհաբանել զնա ընդ Հաւր եւ Հոգւոյն Սրբոյ. 

ընդ դասս սրբոց հաւատացելոց յերիս յաւիտեանս եւ անդր քան ըզպայման 

սահմանի իմանալեացն յաւիտենից. ամէն:  

Ընդ նմին եւ զՅորդանան կուսակրաւն աբեղայ եւ զծնաւղսն իւր եւ զիս՝ 

զանպիտան գրիչ եւ զծնողսն իմ յիշման արժանի արարէք եւ զմեղաց թո-

ղութիւն խնդրեցէք յԱստուծոյ. եւ Աստուած յիշողացդ ողորմի. ամէն, ամէն։ 

 

                                                
1 Մի տող քերված է (Ցուցակ, էջ 73 ծանուցում), (Ա. Ղ.)։  
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բ 

Ծաղկող՝ Կիրակոս 

20 Զանպիտան ծաղկող սուրբ Աւետարանիս՝ զնուաստ եւ սուտանուն 

Կիրակոս աղաչեմ զձեզ, ով///սորայ եւ լուսաւորեալ մանկունք սուրբ աւա-

զանիս եւ ընթերցողք: Զի եմ զանարժան երեսս ի գետինն պագանեմ, յիշ-

ման արժանի արարէք զիս եւ զվարդապետն իմ՝  [Ուսէ՞պ]  քահանայ, եւ 

Աստուած յիշողացդ ողորմի. անմեղադիր լերուք, զի կար մեր այս էր ///1։ 

691 

ՄԱՍՈՒՆՔ ՆՈՐՈՅ ԿՏԱԿԱՐԱՆԻ (385) 
Երեւան 269 

Գրիչ՝ Ստեփանոս 

Վայր՝ Մեծոփայ վանք 

ա 

216ա Գրեցաւ մատեանս աստուածային ի փառս համապատիւ եւ միաս-

նական Սուրբ Երրորդութեանն՝  Հաւր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ, ի թուի[ն] 

Հայոց ՉՁԷ (1338) [եր]որդի, յանապատիս Մեծոփայ վանս, ընդ հովանեաւ 

Սուրբ Աստուածածնիս, ձեռամբ Ստեփանոսի պիտականուն եւ անարուեստ 

եւ փցուն գրչի։ 

 Ի Քրիստոս Աստուած յիշել զմեզ հայցեմ, զի բազում աշխատութեամբ 

գրեցի զգիրքս զայս՝ ի սուրբ եւ յընդիր աւրինակէ րաբունոյն մերոյ՝ 

[փոխ]եցելոյն ի Քրիստոս, որ զաւրինակս, այլեւ [բազում մատե]անս2 եթող 

ի վանքս՝ յիշատակ [իւ]րն եւ ծնողաց [իւրոց]։ Աղաչեմ զամենեսեան, յիշե-

ցէ՛ք ի Քրիստոս. Աստուած զմե[զ յ]Իւր սուրբ յաղաւթ[ս յիշ]է. ամէն։ 

 

բ 

Ստացող՝ Կարապետ կրօնաւոր 
216բ ԶԿարապետ պարզամիտ կրօնաւո[ր]՝ ստացող աստուածային 

գրոցս յիշեցէք, [որ]ոյ Տէր Աստուած վայելել տացէ ընդ յեր[կա]յն աւուրս 

խաղաղական կենա[ւ]ք3: 

                                                
1 Մի քանի բառ չի կարդացվում (Ցուցակ, էջ 73, ծանուցում), (Ա. Ղ.)։  
2 Ձեռագրի կարկատման ժամանակ վերջին երեք տողերի աջ եզրին թուղթ է 

փակցված, որոշ բառեր, մնալով թղթի տակ, չեն ընթերցվում (Լ. Խ., № 385, էջ 
315, ծնթ. 1): Մենք հիշատակարանում ուղղել և վերականգնել ենք բացակա 
բառերը ըստ Հ. Ոսկյանի ընդօրինակության (Հ. Ոսկեան, Վանի և Վասպուրակա-
նի վանքերը, հ. Բ, էջ 429), (Ա. Մ.)։  

3 Առաջին հրատարակության մեջ այս հիշատակարանը բացակայում է (Լ. Խ., № 
385, էջ 315), (Ա. Ղ.)։  
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ԱՒԵՏԱՐԱՆ 
Հայկական կենտրոն ք.Տուղանէ, Շվեցարիա  

(տե՛ս նաեւ  1359 կամ 1369) 

Գրիչ՝ Խաչատուր եպիսկոպոս 

Վայր՝ Լիմ 

ա 

265ա Փառք Քեզ Աստուած եւ Տէր:|| 

265բ Փառք եզակի անճառելոյ եռա||(266ա)հիւսակ դաւանութեանն 

համագաղափար, զուգակըշիռ, վսեմագոյ, ինքնագոյ, անեղի եւ մշտնջենա-

ւորի, էութեան, նոյնութեան, ինքնութեան միութիւն հրաշելի երիս անձնա-

ւորութեան եւ միաստուածութեան հրաշահոսան եւ հիացուցանող զաւրու-

թեանն փառս վեր առաքեմ ի ներկայս եւ առ յապայն, յաստիս յապառնին, 

յայժմուս եւ ի հանդերձեալսն յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: || 

266ա Որք աստուածային սիրոյն փափաքեալ հետեւին յարաջուարճ 

բերկրանաւք խորհին յաւրէնսն Տեառն ի տուէ եւ ի գիշերի, ըստ նմին աւրի-

նակի եւ սրբասէր եւ իմաստուն կրաւնաւորն, հարզատ եղբայրն իմ՝  Յովան-

նէս միշտ եւ հանապազ բորբոքէր ի սէր սուրբ եւ տիեզերաքարոզ քառավ-

տակ սուրբ Աւետարանիս: Եւ ըստ բնաւոր բարուց բարւոյն ախորժական 

կամոք մեծաւ տենչմամբ փափաքեր աստուածունակ ||(266ա)ըս տառիցս, 

որ կեան տայ կամայորդոր լսաւղաց ստացաք զսա անջնջելի յիշատակ 

հոգւոց մերոց եւ ի մխիթարութիւն անձանց մերոց եւ ի յոյս փրկութեան 

յամենայն մեղաց: 

Եւ արդ, ես՝ անարժան եպիսկոպոս Խաչատուր տեսեալ զփափաք եւ զսէր 

եղբար իմոյ ՝ Յովանիսի յանձն առի ծերացեալ անձամբ ըստ իմում կարի 

յանգ հանել կատարեցի շնորհաւք եւ ողորմութեամբն Աստուծոյ:|| 

266բ Յամի ՉՁԷ (1338) թուաբերութեան Հայկազեան սեռի ի հայրապե-

տութեան տեառն Զաքարիայի գրեցաւ ի Լիմս, ընդ հովանեաւ Սուրբ Աս-

տուածածնի եւ Սուրբ Գէորգեայ զաւրավարի ձեռամբ մեղապարտ եպիսկո-

պոսի Խաչատուր կոչեցելոյ, ի դառն եւ ի վշտաբեր յամանակի յորում ամի եւ 

ըստ մեղաց մերոց թալան զարկին զԱրճէշ քաղաք եւ շատ ի գեղերացն եւ 

զքրիստոնեայքն զամէն մերկ կապուտ և կողապուտ արին զարս եւ զկանայս 

եւ տարան զկացուն եւ զգնայուն: 

Արդ, աղաչեմ զամենեսեան սիրովն Աստուծոյ, որք հանդիպիք սմա զըն-

թերցողսդ եւ զլսաւղսդ անմոռաց յիշեցէք ի Քրիստոս զանպիտան եպիսկո-

պոս եւ զհարազատ եղբայրն իմ ՝ զՅովանէս կրաւնաւոր զստացոսղ Աւետա-
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րանիս եւ զմներ ծնողսն եւ զմեր հանգուցեալ եղբարքն ՝ զՊարոնեկ, 

զԽաչիկ եւ զՍտեփանոս եւ զմեր քորքն եւ զազգատոհսն զվ||(267ա)աղջա-

նե/// [ա]ռաւել ի ///ժա/// եւ սոսկալի պատարագին զի արժանասցին ողոր-

մութեան ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ:Ընդ որս ողորմածն Աստուած 

յիշողացդ եւ յիշեսցելոցս ողորմեսցի առատապէս եւ ամենայն քրիստոսա-

դաւան քրիստոնէից հաւատացելոյս կրկին կենաւք եւ Բ(2) աշխարհաւք եւ 

ինքն եղիցի աւրհնեալ, գովեալ եւ փառաւորեալ յամենայն եղելոց արա-

րածոց յիմանալեացն եւ ի սգալեացս եւ /// յից. ամէ[ն]: 

բ 

Ծաղկող՝ Կիրակոս  

124բ  ԶԿիրակոս  սուտանուն քահանայ  զծաղկող սորայ աղաչեմ յիշել ի 

Տէր:  

693 

ՄԱՆՐՈՒՍՄՈՒՆՔ (383) 

Երեւան 8570 

Գրիչ՝ Առաքել 
Վայր՝ Ձորոյ վանք 

198բ Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն՝  Հաւր եւ Որդւոյ եւ Սուրբ Հոգ-

ւոյն յաւիտեանս. ամէն: 

Գրեցաւ եղանակաւոր տառս, որ կոչի Մանրուսումն եւ առընթեր՝ կցուրդ 

Փոխման Աստուածածնի, ի թվին ՉՁԷ (1338), ի թագաւորութեանն Հայոց 

Լեւոնի, որդւոյ արքային Աւշնի, ի հայրա[պետութեանն] տեառն Յակոբա, 

յանապատս որ կոչի Ձորոյ վանք, ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնիս եւ 

կենսակիր Սուրբ Նշանիս ձեռամբ բազմամեղ, եղկելի եւ անիմաստ գրչի 

Առաքելի, ի խնդրոյ սրբասնունդ, սրբասէր եւ պատուական սարկա[ւագին] 

Ներսիսի ի վայելումն անձին իւրոյ եւ յիշատակ բարի հոգւոյ եւ ծնաւղաց 

իւրոց։ 

Արդ, աղաչեմ զա||(199ա)մենեսեան, որ աւկտիք ի սմանէ կամ աւրինա-

կէք, յիշեցէ՛ք զյառաջասացեալ ստացաւղ սորա՝ զՆերսէս եւ զամենայն 

արեան մերձաւորս իւր՝ զկենդանիքն եւ զհանգուցեալքն, ընդ նմին՝ զբազ-

մամեղս Առաքել եւ զիմսն ամենայն. եւ որ զմեզ յիշէ, յիշեալ եղիցի յառատ 

ողորմութիւնն Աստուծոյ, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։ 

ԶՄարկոս աղաչեմ յիշել ի Տէր: 
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ՄԱՇՏՈՑ 

Վենետիկ 27 (331), Ցուցակ Վենետիկի, հ. Գ, էջ 1421 

Գրիչ՝ Դաւիթ 

Վայր՝ Ըռամանոս անապատ 

ա 

152ա Շնորհիւ Տեառն սկսայ 

Եւ ողորմածութեամբ Նորին 

Կատարեցի զսակաւ գիծս, 

Ի վայելումն մանկանց Նոր Սիովնի. 

Յերեսս անկեալ աղերսալի, 

Եւ աղաչեմ արտասուալի, 

Յիշման առնել զիս արժանի. 

Զհայր իմ եւ զմայր 

Եւ զամենայն ազգատոհմի. 

Նայեւ զստացաւղ գրոցս, որ եւ լինի 

Յիշման առնել զինքն արժանի։ 

Զի թողութիւն գտանէ 

Յաւուրն դատաստանի 

Հանդերձ զարմիւքն ամենայնի։ 

Արդ, գրեցաւ զսա ի թուականութեանս Հայոց ՉՁԷ (1338), ի սուրբ եւ 

փառաւորեալ անապատս, ի Սուրբ Ըռամանոս, մերձ ի գեաւղն Պոտռաւմ, ի 

հայրապետութեան տեառն Յակոբայ, եւ ի թագաւորութեանն Լեւոնի, որդւոյ 

Աւշնի։ Արդ, որք աւգտիք ի սմանէ, ուսմամբ կամ աւրինակաւ, յերեսս ան-

կեալ աղաչեմ զձեզ, ո՜վ ընթերցողք, մեղաց թողութիւն հայցել ի Քրիստոսէ 

աշխատողացն ի սմա եւ ինձ՝ մեղաւոր գծողի գրոցս եւ ննջեցելոցն իմոց. եւ 

Աստուած հարիւրապատիկ պարգեւեսցէ ձեզ եւ որ զԱմէնն ասեն։ 

բ 

15բ Գառն Աստուծոյ, բարձաւղ մեղաց աշխարհի, մաքրեա՛ զյանցանս 

անպիտան ծառային Քո՝ Դաւթի եւ զծնողաց իւրոց, եւ զստացողի գրոցս եւ 

որք զԱմէնն ասեն։ 

                                                
1 Առաջին հրատարակության մեջ օգտագործվել է Ղ. Ալիշանի «Սիսուանից» վերց-

ված շատ փոքր (2 տողանոց) հիշատակարանը (Լ. Խ., № 387, էջ 316), (Ա. Ղ.)։  
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ՄԱՆՐՈՒՍՄՈՒՆՔ (386) 

Հալէպ, Սբ Մանկանց 7, Ա. Սիւրմէեան, Ցուցակ, հ. Ա, էջ 24 

Գրիչ՝ Առա[քել]՞ 

Ստացող՝ Թորոս սարկաւագ 

Վայր՝ Կոպիտառայ դղեակ 

ա 

490 Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն յաւիտենս յաւիտենից. ամէն: 

Գրեցաւ տետրակս այս Մանրուսման ի թուիս Հայոց ՉՁԷ (1338), յանառ 

դղեակս, որ կոչի Կապիտառայ, ընդ հովանեաւ Սուրբ Դաւթայ եւ կենսակիր 

Սուրբ Նշանիս Ջասլի, ի հայրապետութեան տեառն Յակովբայ եւ ի թագաւո-

րութեան Լեւոնի բարեպաշտի, ձեռամբ բազմամեղ եւ անարհեստ գրչի, ի 

խնդրոյ սրբասէր եւ պատուական սարկ[աւագի] Թորոսի, ի վայելումն ան-

ձին իւրոյ եւ ի յիշատակ բարի հոգւոյ եւ ծնողաց իւրոց, որք բարիոք սնու-

ցին եւ Աստուծոյ նուիրեցին։ Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, որք աւկտիք ի 

սմանէ կամ աւրինակէք, յիշեսջիք յառաջասացեալ ստացաւղ սորա՝ զԹորոս 

սարկաւագ եւ զամ[ենայն] արեան մերձաւորս իւր զկենդանիքն եւ զըհան-

գուցեալքն, ընդ նմին զբազմամեղս՝ զԱռա[քե՞լ] եւ զա[մենայն] մերձաւորս 

իմ. եւ որ զմեզ յիշէ, յիշեսցի եւ նայ: 

բ 

Ծաղկող՝ Սարգիս 

500 ԶՍարգիս անարժան քահանայ՝ զծաղկօղ եւ զոսկաւղ սուրբ տառիս, 

եւ զծն[ողսքն] իմ, ազգայնաւք իմովք, աղաչեմ յիշել ի Տէր։ Եւ որ զմեզ յիշէ 

ի մեղաց թողութիւն, Քրիստոս զինքն յիշէ. ամէն։ 

գ 

355 Զսրբասնեալ եւ զպատուական եւ ըստ հոգւոյ ծնաւղն մեր զՍարգիս 

Հայրմանուկն եւ զամենայն արեան մերձաւորս իւր՝ զկենդանիքն եւ զհան-

գուցեալքն աղաչեմ յիշել ի Տէր1: 

                                                
1 Առաջին հրատարակության մեջ «գ» հիշատակարանը բացակայում է (Լ. Խ., № 

386, էջ 315- 316), (Ա. Ղ.) 
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ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ (380) 

Երեւան 4429 

Գրիչ՝ Մխիթար Անեցի 
Վայր՝ Սուլթանիա 

ա 

148բ [Հ]ասրաթ ունիմ ի յիմ սրտիս, 

Միշտ տագնապիմ վասն այս բանիս, 

Որ մինչ հոգիս է ի մարմնիս 

Ես տեսանեմ զթամամ գըրիս։ 

Ոսկով զուգած այս խորաննիս 

Եւ զանազան այս ծաղկնիս 

Չքնաղագեղ այս սուրաթնիս, 

Պարպէ Աւագն, հայնց որ կամիս։ 

Նաեւ կազմեմ ըստ իմ սրտիս 

Եւ յաւանդ տամ յիմ սիրելիս, 

Որ եւ զմեղօք մեռեալ հոգիս 

Յիշման առնել միշտ արժանիս։ 

Մինչ այլ տղայ, իւ ուժս առ իս, 

Ես փոյթ չարի այսմն բանիս. 

Ի զանազան զբաղման սրտիս. 

Այս յո՞ւր լինէր ի յիմ մըտիս։ 

Երբ գնաց ուժս երեկ ալիս, 

Եւ ի լուսո վատեց աչվիս, 

Այս իմ յիմար խելքս եկն առ իս 

Ւ ապա սկիզբն ածի գործիս 

Այս, որ պիտէր գործս բարիս 

Ու խիստ հմուտ այսմ արհեստիս. 

Որ զթարկն ասէր զաստընվորիս 

‘Ւ ապա հպէր նա յայս գործիս։ 

Ես ոչ ունիմ գործս բարիս, 

‘Ւ ոչ հմուտ եմ այս արվեստիս 

Եմ կապել սէր աստընվորիս, 

Միշտ թաւալիմ ի մէջ տղմիս, 

Ապա այս մէկս յաղթեց զիս, 
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Եւ յանդգնիլ երետ լըրբիս, 

Թէ ոչ ունիս դուստր ու որդիս. 

‘Ւ ոչ յիշատակ յեկեղեցիս. 

Մեզ պատշաճ է, որ աշխատիս 

‘Ւ այն պատճառաւըն թէ յիշիս. 

Արդ, թէ գովիս, թէ քամահիս, 

Լուր մէջ յեղբարցն թող յիշիս։ 

Արդ, համբուրեմ ըզձեր ոտվիս 

Մեզ մի՛ դընէք անլի բանիս, 

Մի՛ բամբասէք զայս եղկելիս, 

Թ’ ինչու կու հաճէ այս անհարկիս։ 

Մինչ դեռ էի ի մէջ բանիս, 

Նա կու նեղէր ցաւըն կշտիս, 

Եւ զայս եդի ի յիմ սրտիս՝ 

Լինի չհասնիմ յեզըր գըծիս։ 

Արդ, փուք է կեանք աստընվորիս, 

Մահու կասկածըն նեղէ զիս, 

Չառնէք անտես զաղերս ծերիս՝ 

Յիշման առնել միշտ արժանիս, 

Թէ հաւանիս, թէ չհաւանիս, 

Թէ բանբասես կամ սիրտ ելնիս, 

Թէ բարկըն բարկըն ծիծաղիս, 

Թէ ինչ կու ասէ այս աղտեղիս։ 

Եւ թէ խղճաս արս անմըտիս 

Եւ ողորմիս այս յիմարիս, 

Անտես առնես ըզկարգ բանիս, 

Միայն ի սիրտս դու հայիս։ 

Աստուածաբար ինձ ողորմիս 

Եւ հայրաբար խնամ տանիս 

Այս մեղաւոր տառապելիս, 

Որ է մեղօք մեռեալ ոգիս, 

Ինձ՝ անարժան փծուն գրչիս՝ 

Ողորմելի Մըխիթարիս, 

Որպէս յիշէքդ յիշեալ լիցիս, 

Առնուք միոյն հազար բարիս, 

Եթէ որք խէթ ունի ընդ իս, 

Զի ձեզ արել եմ շատ չարիս, 
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Ես ձեզ մեղա, ողորմելիս. 

Թողէք զ[յ]անցանս մեղապարտիս, 

[Դ]արձեալ կրկնեմ ծունր կրկին, 

Միշտ աղաչեմ անլռելին, 

Յիշման առնել միշտ արժանին, 

Ըզվեհագոյնքս, որ հեմ յիշին, 

Ըզհանգունակ իմոյ Փրկչին, 

Ըստ չափոյ Տեառըն խնամողին, 

Մեր երջանիկ գլխոյ վեհին, 

Առաջնորդաց այս նահանգին՝ 

Տէր Սարգսի, տէր Գրիգորին, 

Որ միշտ մնան անդրդվելին։ 

Բազում աւուրք յոտըս սոցին|| 

Եւ զովացա յիւրեանց շըքին։ 

149ա Մեծ օժընդակ այսմ գործին, 

Արի եւ քաջ քարտուղարին 

‘Ւ անհամեմատ նըկարողին 

Շնորհաց Աւագ սարկաւագին, 

Այնչափ վերայ ինձ հոգ տանին, 

Որպէս տանի ոք զաւակին, 

Արդ, զտրիտուր փոխարինին 

Զբարին առցեն յօրըն վերջին. 

Եւ բազմերախտ հանգոյն ծնօղին, 

Մեղաւորիս գաւառակցին՝  

Գըրիգորու քահանային, 

Քաջ եւ ընդիր գիտնականին, 

Սընընդակցին իմ պարոնին, 

Նայեւ՝ Սարգիս սարկաւագին, 

Մարտիրոսին եւ Սարգսին, 

Եւ Տրդատա քահանային, 

Եւ այլ ընդրեալ քահանայիցն 

Սուլթանիու յեկեղեցին, 

Ստեփաննոսըն Բաբերթցին՝  

Սիրով զմեզ ընդունողին, 

Նայեւ Բարսեղ կրօնաւորին՝  

Քարցրաբարբառ երգեցողին, 

Եւ Յոհաննէս փակակալին. 
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Եւ Հայրապետ քահանային, 

Անկեղծ եղբաւրն իմ՝  Ներսէսին, 

‘Ւ Աստուածատուր ոսկերչին, 

Նայեւ Շնաւոր սարաւագին, 

Եւ Պետրոսին, եւ Մժդնին, 

Պարոն Սարգսի, եւ Խորիշին, 

Եւ Մարտիրոս իւր անդրանկին, 

Քաղցրիկ եղբօր մեր՝ Փօլատին, 

Առ մեզ շատ սէր ցուցանողին։ 

[Յ]իշեմ զգաւառն իմ հայրենին, 

Զմայրաքաղաք ամուրն Անին. 

Եւ ըստ մարմնոյ իմ ծնօղին՝  

Տէր Յակոբա եւ Սեդային, 

Եւ իմ եղբարցն հարազատին՝  

Գէորգա եւ Գրիգորին, 

Նայեւ քվերն իմ՝  Ջալալին, 

Որք են ննջել ի տապանին. 

Սարգսին եւ Լիսոտին, 

Եւ փեսային իմ՝  Գրիգորին 

Եւ իւր ամուսնուն՝  Խերխ[ա]թին, 

Թաւաքալուն՝  իւր անդրանկին, 

Զոր հովանի լիցի սոցին 

Ամենակալ աջն Անեղին. 

Զոր ծնողաբար գութ տանէին, 

Եւ յարաժամ խնամէին, 

Երէց եղբօրն իմ՝  Գէորգին, 

Ըզկնի իմ շատ աշխատողին 

Եւ առաջին իմ ուսուցչին՝ 

Ճան Ակոբա քահանային։ 

Եւ այլ արեան մերձաւորին, 

Աշխատողաց եւ ուսուցչին, 

Եւ որք առ մեզ սէր ցուցուցին՝  

Եւ ըզտնանգըս հանգուցին, 

Եւ որք մի օր կերակրեցին, 

Կամ բաժակաւ ջուր արբուցին, 

Ոչ կորուսցէ զվարձըս նոցին, 

Վասն անսուտ Տեառըն հրամանին, 
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Այլ հատուսցէ հարիւր՝ մեկին, 

Աստ եւ յաւուրն աներեկին. 

Յիշողացս եւ յիշողին, 

Առհասարակ ի միասին։ 

Յիշող[ք]ն մեր յիշեալ լիցին 

Այն աներեկ յօրըն վերջին, 

Որպէս յիշեն, այնպէս յիշին 

Առջեւ ահեղ Թագաւորին. 

Ինքն, որ կարող յամենայնին, 

Ներող, գթած, քաղցր ու բարին 

Հայի ի սիրտս հայեցողին 

Եւ տայ առատ զփափաքելին՝  

Մեզ՝ յիշողացս եւ յիշողին, 

Կարդացողաց եւ լսողին 

Եւ Ինքն աւրհնեալ յամենայնին 

Յարարածոցս ի բնաւին։ 

[Ե]ւ աշակերտքն իմ աստ յիշին՝ 

Արասբուղին եւ Թաթոսին, 

Սայինբէկին եւ Գրիգորին, 

Լինին արժան իւրեանց կարգին։ 

/// /// /// /// /// /// /// /// /// 1 

148բ Նայեւ՝ Կոստանդ քահանային, 

‘Ւ Աբրահամու՝ իւր անդրանկին, 

Զոր բարերար կամաւ Փրկչին 

Չա[ր]ն ոչ կարէ յաղթել սոցին։ /// 

149ա Յեօթնհարիւր ’ւ ութսուն թվին 

Եւ եօթներորդ աւելորդին (1338)2։ 

Աշխարհս հայնց է ի վշտին, 

Որպէս պատմեն վասն նեռին, 

Զի չէ լուեալ ամենեւին, 

Թէ թագաւորք լեալ եկին 

Աջապ թէ չէ օրըն վերջին, 

Որ սրով միմեանց կոտորեսցին։ 

                                                
1 Մի տող ջնջված է, հաջորդ տողերը գրված են 148բ և 149ա էջերի ներքին լու-

սանցքներում (Լ. Խ., № 380, էջ 311, ծնթ. 1) ։ 
2 Բնագրում՝  «Յեօթն Ճ 'ւ Ձ թվին եւ Է երորդ աւելորդին» (Լ. Խ., անդ, ծնթ. 2.)։  
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բ 

247բ Մեծ վտանգի կամ յայս նեղուս, 

Զի խիստ յաղթեց ցավն մարմնոյս 

Եւ ի ձեռացս ի դողալուս, 

Այլ չեմ կարել տալ շար գրոյս. 

Եւս առաւել ի յայլ շողուս 

Ու ի թանաքի թանձրանալոյս, 

Եւ մանաւանդ ի յայս քնուս, 

Զաւր հասարակ մրափելուս, 

Եւ յանիծեալ այս ճանճերուս 

Ի սնավաստակ ա[յ]ն կենդանուս, 

Որ միշտ նստին ի վերայ գրչուս, 

Ծըծեն զթանաքն գրերուս, 

Կելնեմ ի սիրտ այս ոչընչուս, 

Չգիտեմ թ’ինչ առնեմ նզովծնուս 

Եւ ի քթիս միշտ հոսելուս 

Եւ հանապազ ի ծորալուս, 

Այլ երբ կու տա իմ աչքս լուս, 

Որ ես այլ շար տամ գրերուս, 

Եղբար, մեզ մի դնէ ցգերուս. 

Այս տառապեալ ’ւ ողորմելուս, 

Ինչ հնացաւ տարիք մարմնուս 

Պէս-պէս ցաւեր յայտնի ծերուս։ 

Օ՜խ, թէ լինէր ճար այս նաւուս, 

Որ հասանէր յեզր ի ծովուս, 

Որ ես տեսնում զվերջք գրուս 

Ու ապա հասնի մահն հողուս։ 

Աստուածածին անարատ Կոյս, 

Միշտ բարէխօս լեր առ Յիսուս, 

Չառնել անտես զիմ արտասուս, 

‘Ւ ոչ ի յուսոյդ առնել անյուս 

Այլ տա զհայցւած փափաքելուս։ 
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գ 

270ա Ով դասք լուսերամից եւ պատուական սուրբ ընթերցողք, յիշեսջիք 

ի մաքրափայլ յաղօթս ձեր, զհոգեւոր եղբայրն մեր՝ զՄխիթար 

ս[ար]կ[աւագ], եւ զիս զմեղուցեալ գծողս1։ 

դ 

319բ Զկնի իմոյ վայելողք, անմեղադիր լերուք խոշորութեան գրոյս եւ 

սխալանաց սորա, զի էի տկար մարմնովս եւ մեռեալ հոգովս. աղաչեմ 

անտրտունջ ղորդել եւ զմեզ անբամբասանս արձակել. յօժարութիւնս հա-

յեաց եւ մի՛ յարհեստն։ 

697 

ԹՈՒՂԹՔ ՊՕՂՈՍԻ (388) 

Թորոս Աղբար, հ. Բ, էջ 462 

(Չնքուշի Սիրահայեաց Սբ Աստուածածնայ վանք) 

Գրիչ՝ Սարգիս 

...Եղբայրս մեր՝ Ներսէս սարկաւագ... ստացաւ զսա զաւակ ի Սիոն... յի-

շատակ իւր եւ ծնողացն... առ ի բարեխաւս լինել յաւուր որոտընդոստ 

գալստեան Փրկչին...։ Յիշեցէք զՍարգիս ապիկար գրիչս...։  

Ի թվին ՉՁԷ (1338)։ 

698 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ (389) 

Երեւան 7649  

(տե՛ս նաեւ 1308 թ.) 

Յիշատակարան յետագայի 

Ստացող՝ Աբրայհամ 

312բ Ես՝ Աբրայհամ երէցս, գնեցի զԱւետարանս յիշատակ ինձ եւ ծնաւ-

ղաց իմոց եւ ազգականաց, եւ աւգնական եղեն ի գին/// [Յով]հանէսն։ Արդ, 

որք կարդաք կամ [աւր]ինակէք || (313ա) յիշեսցիք ի մաքրափայլ յաղաւթս 

ձեր զստացող սորայ եւ յիշողացդ եւ յիշեցելոցս ողորմեսցի Քրիստոս առ-

հասարակ. ամ[էն]։ Գրեցաւ ի թվականիս ՉՁԷ (1338)։ 
                                                

1 Առաջին հրատարակության մեջ բացակայում է «գ» հիշատակարանկ ները (Լ. 
Խ., № 380, էջ 307, 312), (Ա. Ղ.)։ 
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699 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ (379) 

Երեւան 4813 

Գրիչ՝ Մելքիսէդեկ 

ա 

187ա Փա՜ռք եռանձնեա տէրութեանն եւ միասնական աստուածու-

թեանն՝  Հաւր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ, այժմ եւ միշտ, եւ յաւիտեանս: 

Արդ, գրեցաւ չորեքվտակեան գետս աստուածահոս ձեռամբ մեղաւոր եւ 

փցուն գրչի՝ Մելքիսէդեկի, ||(187բ) ի խնդրոյ պատուական քահանայի՝  

Հայրապետի յիշատակ իւրն եւ ծնաւղաց իւրոց՝ Աստրոյ եւ Նազխաթունի, եւ 

զաւակաց իւրոց1, եւ եղբարց իւրոց՝ Ախշիբէկի եւ Տալիթայի եւ Էմնայի, զոր 

վայելել տացէ նմա Տէր Աստուած ժամանակս բազումս, եւ յետ աստի կե-

նացս բարեխաւս ընդունելի առ Աստուած։ Ընդ որս աղաչեմք առնել արժա-

նի յիշման զվերագրեալս ի սմա եւ մեղաց թողութիւն խնդրել, զի եւ ձեզ 

թողցէ Տէր Աստուած զյանցանսն ձեր։ 

Այլ աղաչեմք, զի եւ զիս՝ ըզփցուն գրիչ զՄելքիսէդեկ, եւ զծնողսն իմ՝  

զՍտեփաննոս քահանայն եւ զԽաթուն, եւ զեղբարսն իմ՝  զՆերսէս քահանայ, 

եւ զՍիրախաթուն, եւ զԹանկխաթուն, եւ զՄարեմտիկին, եւ զամենայն 

արեան մերձաւորսս յիշել ի Քրիստոս. եւ Ինքն Աստուած, որ առատն է ի 

տուրս, որ հարըստանայ ընդ տալան քան թէ ընդ առնուլն, եւ բազմազան 

գանձք Նորա ի ցրուելն քան ի ժողովելն, տացէ ձեզ զգանձն անկապուտ եւ 

զկեանսն անկողոպուտ։ Եւ խոշորութեան գրոյս անմեղադիր լինել, զի ամե-

նայն մարդ սխալի ի գործս, եւ եւս առաւել քան զամենայն ոք, զի աշխարհս 

աւտար էր, եւ աւուրքս չար, եւ ժամանակս դառն, եւ ես պարտական եւս 

առաւել հոգւով։ Ընդ որս աղաչեմ խնդրել թողութիւն սխալման մերոյ, զի եւ 

ձեզ թողցէ Տէր զյանցանս ձեր։ 

ԶՎարդան քահանայ՝ զհոգեւոր եղբայր մեր եւ զՅոհաննէս եւ զՍտեփան-

նոս եւ զՇնոխվոր եւ ծնողսն իւր՝ զԾերուն եւ ըզՄարթա եւ զԴուդէշ եւ զա-

մենայն երախտաւորսն մեր յիշեցէ՛ք ||(188ա) ի Քրիստոս. եւ յորս յիշէք 

զմեզ եւ դուք ի նոյն լիջիք. ամէն։ 

Գրեցաւ ի թուականիս Հայոց ՉՁԷ (1338), ի ժամանակս որ ոչ ղան կայր 

եւ ոչ սուլտան, եւ աշխարհս էր իբրեւ զնաւ յերերման, եւ քրիստոնէայք էին 

հալածական եւ փախստական։ 

                                                
1 Գրչի բաց թողած տեղում, ԺԸ դարում, այլ ձեռքով՝ «ԶՊաւղ[ոս] քահանա եւ 

զկենայկից իւր՝ զՀերխաթուն, զԱսլանբէքն եւ զՎարդէթերն՝ զկենայկից» (Ա. Ղ.)։  
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Զի ել ոմն՝  անուն Դամուրտաշ 

Եւ արար զազգս մեր ի մաշ, 

Եւ Քրիստոս ետ նմա մահու ճաշ 

Եւ եղեւ յաչս մեր հրաշ. 

Քրիստոսի անմահին վաշ, 

Որ արար զնա լաշ։ 

Կրկին աղաչեմք յիշել՝  զՀայրապետ քահանայ եւ զկենակից իւր՝  զԳինոց 

եւ զքւերս իւր՝  զՄիլա եւ զՍիրմա եւ զՔաւչիկ եւ զհոգէսէր տանուտէրն՝  զԿի-

րակոս եւ զՆազիկ եւ զՏիրամերն եւ զԱմէնտիկինն եւ զԱբրահամ ի Քրիս-

տոս. եւ զձեզ Քրիստոս յիշէ յԻւր արքայութիւնն. եւ Նմա փառք։ 

ԶԳուման զհոգեսէր աղախին յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս եւ մեղաց թողութիւն 

խնդրեցէք, եւ Քրիստոս զձեր մեղքն թողու եւ զմերն ոչ յիշէ. ամէն։ 

ԶՄամախաթուն՝  զհոգեւոր քոյր մեր յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս։ 

բ 

147ա ԶՄելքիսէդեկ գրիչ յիշեա՛ ի Քրիստոս, ո՜վ սուրբ եղբայր, զի մեղա-

ւոր եմ եւ ի ձեզ յանձին արարի զհոգի իմ, ///նզի կարող է Աստուած այլոց 

աղաւթիւք այլում ողորմել, զի ողորմած է եւ մարդասէր: 

Քրիստոս անճառ Աստուած, Քո սուրբ ծնաւղիդ բարեխօսութեամբ եւ 

ամենայն սրբոց Քոց, որք ի սկզբանէ Քեզ հաճոյացան, ողորմեա՛յ այնոցիկ, 

որ ի վերայ մեր երախտիք ունին՝  հոգեւոր կամ մարմնաւոր, եւ այնոցիկ, 

որք հաւատով յանձնեցին զինքեանս ի մեզ յիշել ի Քեզ եւ այնոցիկ եւս, որք 

յիշեն զմեզ յաղաւթս. եւ Քեզ՝  Քրիստոսի յամենայնի փառք այժմ եւ միշտ: 

Գրեցաւ ի դառն ժամանակիս, որ էր թիւն ՉՁԷ (1338)։ Յայսմ ժամանակի 

ել ոմն անաւրէն անուն նորա՝  Դամուրտաշ եւ աւար եհար զազգս քրիստո-

նէից. եւ Քրիստոս զինքն կորոյս յետոյ, հետ Ալիտաշին1։ 

գ 

147բ Յիշեցէք եւ Աստուած ողորմի ասացէք՝ Ազարիային, որ ի կազմել 

սուրբ Աւետարանիս խաղող եբեր, կերանք. Աստուած ողորմի ասացէք. 

ամէն։ 

դ 

Թղթի կոկող՝ Եբրեմ սարկաւագ 

89բ ԶԵբրեմ սարկաւագ, որ զթուղթս կոկեցի, յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս, եւ 

զծնողսն իմ՝  զՍիմէոն քահանայ եւ զՍիրախաթուն, եւ Քրիստոս զձեզ յիշէ, 

որպէս դուք զմեզ. ամէն։ 

                                                
1 Անվան «տ» տառը պարզ չի ընթերցվում, կարող է լինել նաև «Ալիբաշին» (Լ. Խ., 

№ 379, էջ 307, ծնթ. 1)։  
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Ստացող՝ պարոն Փանոս 

147բ Թվական էր ՉՁԷ (1338) ամին պարոն Փանոս առաւ սուրբ Աւետա-

րանս Հայրապետ քահանայից1։ 

700 

ՀԱՄԱՌՕՏ ՀԱՒԱՔՈՒՄՆ ԱՍՏՈՒԱԾԱԲԱՆԱԿԱՆ  

ՃՇՄԱՐՏՈՒԹԵԱՆ ԱԼԲԵՐԹԻ ԱՐԱԳՈՆԱՑՒՈՅ (391) 

Երեւան 3640 

Գրիչ՝Ֆրա  Մատթէոս2 

119բ Զտառապեալ ոգի՝ ծրօղ եւ ստացաւղ տառիս՝ զֆրա Մաթտէոս յի-

շեցէ՛ք ի Քրիստոս. որպէս յիշէք, եղիջիք եւ դուք յիշեալ ի Նոյնն։ 

701 

ՇԱՐԱԿՆՈՑ (402) 

Երեւան 1603 

Գրիչ՝ Ստեփանոս 

294բ Գրեցաւ Եղանակատար տառս ի մարդեղութենէն Քրիստոսի Աս-

տուծոյ մերոյ ՌՅ[Խ] ՞ (1340՞)3, ի հայրապետութեան տեառն Մխիթ[ա]րա, ի 

թագաւորութեան Հայոց Լեւոնի, ձեռամբ Ստեփանոսի, ի վայելումն կուսակ-

րաւն կրաւնաւ/// 

                                                
1 Առաջին հրատարակության մեջ այս հիշատակարանը բացակայում է (Լ. Խ., № 

379, էջ 306- 307), (Ա. Ղ.)։  
2 Ամենայն հավանականությամբ, Մատթեոս Երզնկացի գրիչն է, որն ընդօրինակել 

է լատիներենից 1338 թ. (՞) թարգմանված Բրևիարը (Manus. Bibl. Nationale. 46), 
ուստի և ապրել է շուրջ 1338 թվին։ Այս նկատառումով, անհայտ տարեթվով 
սույն հիշատակարանը տեղադրում ենք 1338-ի թվաշարքում (Լ. Խ., № 391, էջ 
319, ծնթ. 1)։  

3 Գրչի ձեռքով գրված թվականը քերված է և ավելացված այլ ձեռագրով։ ՌՅԽ 
թվանշաններից հետո, աղոտ կերպով նկատվում է միավոր ինչ-որ թվանշանի 
հետք, որը կարող է եղած լինել «Ե»։ Այդ դեպքում, ձեռագրի գրության ժամա-
նակը կլինի 1345 թ. (Լ. Խ., № 402, էջ 326, ծնթ. 2)։  
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702 

ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ 

Երեւան 1324 

(1281 թ.) 

(տե՛ս նաեւ 1333 թ.) 

Յիշատակարան յետագայի 

ա 

96բ Տէր Աստուած Յիսուս Քրիստոս, Քո անհատ ողորմութեամբն հանա-

պազ մտանեմ ի Քո սուրբ տաճարս խոստովանութեամբ եւ յաւրհ[ն]ու-

թեամբ։ Թվ[ին] Չ///1։ 

բ 

357ա Սուրբ Բարսեղի հայրապետին տունին Ա (1) աւր պատարագ 

Բար[ս]եղ վարդապետին առնէն անխաբան եւ յիշէն զամենայն ազգ նորայ։ 

Յիշեսցջիք եւ մեղուցեալ Դաւիթս։ 

գ 

357բ Տէր Աստուած Յիսուս Քրիստոս թողեր զիմ մեղքն հաստ եւ ի հան-

դերձեալն բարեխաւսութեամբ Քո Սուրբ հրեղէն պատարագին եւ անհատ 

աղաւթիցն բարեխաւսութեամբ ||(358ա) յունուարի ամսոյս թվին ՉՁԷ 

(1338) Նաւասարդի Ը (8), յաւռ[հ]նութիւն եւ Գոհութիւն Քեզ Տէր Աս-

տուած։ 

703 

ՍԱՐԳԻՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏ. ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԿԱԹՈՂԻԿԵԱՅՑ 

Երուսաղէմ 2, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Ա, էջ 43-462 

(տե՛ս նաեւ 1355 թ.) 

Գրիչ՝ Գրիգոր 

ա 

848բ-850բ Փառք անսկզբան եւ անծնին Հաւր եւ ծնիցելոյն եւ Նմանէ 

Միածնի Որդւոյ Նորա Յիսուսի Քրիստոսի Տեառն մերոյ, եւ ելողին ի Նո-

ցունց էութենէ Սուրբ Հոգւոյն ճշմարիտի, յաւիտենից յաւիտեանս։ Որ արժա-
                                                

1 Մյուս տողը կտրված է (Ա. Մ.)։  
2 Ձեռագրի նկարագրությունը տե՛ս Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. ԺԱ, էջ 282 (Ա. Ղ.)։  
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նի արար զանարժանութիւնս իմ հասանել յաւարտումն մեծափառ եւ աս-

տուածազարդ կտակիս. որ է բուրաստան ամարանի ծաղկեալ, դրախտ 

պտղալից զանազան երանգաւք գեղեցկացեալ, աղբիւր յորդառատ արբու-

ցանել զանձինս ծարաւելոց եւ մխիթարել աստուածային վարդապետու-

թեամբ։ 

Արդ, ի դառն եւ յանբարի ժամանակիս, ի դարս վերջին յորում դադա-

րեալ լինէր ամենայն բարեգործութիւն ի մարդկային բնութեաննս, եւ ոչ 

գոյր սէր ընթեռնուլ զգիրս սուրբս, կամ ի միտ առնուլ՝ այլ իւրաքանչիւր ոք 

անասնաբար զկամս մարմնոյ եւեթ ջանայր տնաւրինել ամենեւին՝ անփոյթ 

առնելով հոգեւորացն։ 

Յայնմ ժամանակի շարժեալ ի շնորհաց Հոգւոյն Սրբոյ աստուածարեալ եւ 

երջանիկ հայրն Վարդան քահանայ, եւ իբրեւ իմաստուն վաճառական ի 

խնդիր ելեալ աստուածային եւ պատուական գանձիս, գեղեցիկ եւ անգին 

մարգարտիս, ետ գրել զսա եռափափագ բաղձանաւք եւ անձկալի սիրով, ի 

վայելումն անձին իւրոյ եւ սիրելի որդւոց իւրոց եւ յիշատակ հոգւոյ իւրոյ եւ 

իւրայոցն։ Ի պայծառութիւն սրբոյ եկեղեցւոյ, ի վարժումն եւ ի լուսաւորու-

թիւն եւ յուրախութիւն մանկանց Նորոյ Սիովնի, որք զմայլեաք յերկնաւոր 

պարգեւացս եւ քաղցրահամ խորտկացս եւ յանուշաճաշակ ըմբելեացս, որ ի 

սմա ամբարեալ կան աստուածային պատգամք։ Նախ ինքեանք բերկրին 

յընթեռնուլ, եւ ապա զլսաւղսն յորդորել ուրախակիցս առնելով ինքեանց 

զամենեսան, որք հաւանին եւ առնեն զկամս Աստուծոյ եւ զպատուիրանս 

աւանդեալ մեզ ի ձեռն սրբոց առաքելոցն եւ վարդապետաց, զի եւ մեք ընդ նո-

սին արժանաւրք եղիցուք փառաւորել զՀայր եւ զՈրդի եւ Սուրբ Հոգին, 

այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից։ 

Յանգ ելնումն աւարտի, 

Յաբեթականս տումարի, 

Ի հնկետասան [յ]ոբելենի, 

Ի յերիրս տասնեկի, 

Եւ եզակ եւթնեկի (1338), 

Ի յունիս ամսոյ յունի, 

Եւ ի Սիւան եբրայեցի, 

Եւ յԱրաց իմում սեռի, 

Եւ ի յարդեան ժամանակի, 

Տեառն Յակովբայ հեղինակի, 

Ի թագաւորութեան Լեւոնի 

Տղայ կոչեցեալ, բարեպաշտի, 

Եւ ի մերումս նահանգի, 
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Տէր Սահակայ առաջնորդի, 

Ի բռնակալութեան սուլտանի 

Կոչեցելոյ Պուսայիտի։ 

Ի վրդովմանց ժամանակի, 

Նեղ եւ ի դառն վայրկենի, 

Ի յաւերման բազմաւինի, 

Ի գերութեան մերում ցեղի, 

Ամանակաց դառն անբարի, 

Եւ պաշարման խումբ խաւարի, 

Յորում զրաւ է գործ բարի, 

Ի փորձութեանց բազմադիմի, 

Եւ ոչ ոք է յազգս ուղղակի, 

Որ եւ ակամբ յուսով հայի, 

Զի ամենից կամք հոլովի, 

Հակամիտէ ընդ խաւարի, 

Զի երկ եւ գործ համայն սեռի, 

Ի պաճարանս առաւրէի, 

Ի նազումն խումբախի, 

Եւ ի չգոյէ հիւթանիւթի, 

Զի քան զկար եւս աւելի, 

Դըժրանք փորձից ազգի-ազգի, 

Զի սով եւ սուր սեռ ըստ սեռի, 

Եւս եւ խուճապ Պարթեւ տոհմի, 

Եւ այս յաւէտ գործ յիրաւի, 

Եղերնագործս չուառի, 

Զի պատաբաշխ բարւոյն նախկի, 

Բիւրապատիկ չար հատուցի, 

Ըստ կամս աւետման Բիլիարի։ 

Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, որք ընթեռնուք զսա եւ լուսաւորիք եւ կամ 

ընդաւրինակէք, յիշեսջիք ի Տէր սրտի մտաւք զստացաւղ սորա զերիցս երա-

նեալն եւ զիմաստութեամբ լցեալն, եւ առաքինութեամբ զարդարեալն ըն-

դունակ եղեալ երկնաւոր շնորհացն, զսրբազան քահանայն զՎարդան եւ 

բարեպաշտ ամուսին իւր՝ զՃուհարտիկին, եւ զաստուածատուր զաւակս նո-

ցա՝ զՄելքիսեդեկ, զԵլիմելէք եւ զՄելքիսաւէ եւ զհայր նարա՝ զՄխիթարն եւ 

զմայր նորա՝ զՇնոֆոր եւ զեղբայր իւր՝ զՅովէլն եւ զքորս նորա՝ զԼալն եւ 

զՔոյրխաթունն։ Յիշեսջիք ի Տէր եւ զաներ Վարդանայ՝ զԿարապետ քահա-

նայ եւ զկենակից նորա՝ զԵլչիխաթունն, եւ զաւակս նոցա՝ զՎարդապետն։  
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Յիշեսջիք ի Տէր զՍարկաւագ քահանայ, որ աշակերտեցաւ ի բերել թղթին 

եւ զԿարապետ քահանայ, որ զթուղթն ծախեաց, եւ զՏաւնայ տիկինն, որ 

յուսով խնդրեաց։ Եւ զիւրաքանչիւր գրելոցս ի սմա զարեան մերձակայս, յի-

շեսջիք ի մեղաց թողութիւն, ո՜վ ընթերցաւղք։ 

Յիշեսջիք ի Տէր զպատուելի քահանայ զՍահակ, որ զաւրինակն շնոր-

հեաց, զծնաւղսն նորա։ Նաեւ թէ արժանի համարիք զապերախտ եւ զանար-

ժան ծառայս՝ զԳր[ի]գոր աշխատաւղ, մանաւանդ թէեւ ոչ այսպիսի անուան 

գոլ արժանաւոր, եւ զծնաւղսն իմ եւ զեղբարս եւ ըզքորս զկենդանիս եւ 

զմեռեալս, եւ որպէս զմեզ յիշէք եւ դուք յիշեալ լիջիք ի նոյն ողորմածն 

Աստուած, որում փառք պատիւ եւ իշխանութիւն, այժմ եւ միշտ եւ յաւի-

տեանս յաւիտենից։ 

Յիշեսջիք ի Տէր եւ զեղբայրն մեր ըստ հոգւոյ՝ զԱռաքեալ սարկաւագ, որ 

զգիրքս ծաղկեաց մեծաւ աշխատութեամբ, եւ զծնաւղս նորա՝ եւ զընտա-

նիս։ Եւ խոշորութեան գրիս եւ սխալանաց մի՛ մեղադրէք, զի կար մեր այս-

քան էր եւ ոչ աւելի։ 

Յիշեսջիք ի Տէր՝ զՍտեփանոս դպիրս զաշխատաւղ տանս։ 

Յիշեսջիք ի Քրիստոս եւ զամէնաւրհնեալ պատուական տանուտէրն՝ 

զպարոն Ամիրշահն, որ աւգնական եղեւ գինս գրոյս, Քրիստոս Աստուած 

զիւր հոգին եւ զիւր ծնաւղացն հոգին յերկնից արքայութեանն արժանասցէ. 

ամէն։ 

Յիշեսջիք ի Քրիստոս եւ զամէնաւրհնեալ պատուական տանուտէրն՝ 

զպարոն Խութլուպէկն եւ զհայր իւր, որ հանգուցեալ է ի Քրիստոս եւ զհան-

գուցեալ կենակիցն՝  զՄարթախաթունն եւ զդուստր իւր՝ զՍիրախաթունն եւ 

դեռաբոյս զաւակն իւր՝ զՈւլուպէկն եւ իւր ծնաւղաց հոգին յերկնից արքա-

յութեան արժանի արասցէ. ամէն։ 

բ 

259բ Զամենամաքուր եւ զսրբազան քահանայ զՎարդան եւ զպարկեշտ 

ամուսինն իւր՝ զՃուհարտիկին, եւ զսիրելի մանկունս նոցա՝ զՄելքիսեդեկ եւ 

զԵլիմելեք յիշեսջիք ի Տէր սրտի մտաւք ո՜վ պատուական ընթերցաւղք, 

աղաչեմք։ 

գ 

499բ Ո՜վ պատուական ընթերցաւղք, յիշեսջիք ի Տէր զստացաւղ սորա 

զերիցս երանեալ քահանայն՝ զՎարդան եւ զշնորհազարդ հարազատսն իւր՝ 

զՄելքիսեթ եւ զԵլեմելեք եւ զՄելքիսաւի հանդերձ բարեբարոյ մարբն իւ-

րեանց, որ եռափափագ սիրով ցանկացաւղ եղեն այսմ աստուածային գան-

ձիս եւ անգին մարգարտիս։ 
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դ 

էջ 581բ Ո՜վ պատուական ընթերցաւղք, յիշեսջիք ի Տէր զամենայն աւրհ-

նութեանց արժանաւորն զառաջնորդ Խայիք գեղջս՝ զպարոն Կարապետն եւ 

զաստուածասէր կենակիցն իւր՝ զՄուլքայն եւ զբարի շառաւիղս նոցին, 

զհարազատ մանկունս նոցա՝ զՄկրտիչն, զՏէրն եւ զՏիրացուն, զՅովանէսն, 

զՅովհանէսն, զԽաղաղութիւն եւ զքոյրս իւրեանց. զի բազում մարդասիրու-

թիւն եւ սէր ցուցին առ մեզ, զամենայն պէտս մեր հոգալով առաւել քան 

զարժանն մեր։ Հատուսցէ նոցա Տէր ըստ ամենայն բարեացն նոցա հազա-

րապատիկ աստ եւ ի հանդերձեալն զանսպառ բարիսն եւ զանտրտում 

ուրախութիւնսն. ամէն։ 

ե 

646բ Զստացաւղ սորա՝ զՎարդան քահանայ եւ զամենայն տուն նորա յի-

շեսջիք ի Տէր, ո՜վ պատուելի ընթերցաւղք եւ զՅովհաննէս քահանայ եւ 

զծնաւղսն իւր եւ զամենայն ազգայինսն իւր, որ զթուղթս կոկեաց. Տէր 

Աստուած վարձս բարեաց հատուսցէ նմա այժմ եւ յաներեկ աւուրն։ 

զ 

836բ Տէ՛ր Աստուած, ողորմեա՛ Թորոս քահանայի եւ հաւր իւրոյ՝ Խաչա-

տուր երիցու եւ ամենայն տան իւրոյ։ 

704 

ՄԱՇՏՈՑ 

Երուսաղէմ 376, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Բ, էջ 303 

Գրիչ՝ Աւագ 

384բ Այլեւ գրեցաւ տառս այս ձեռամբ Աւագի անիմաստ եւ տխմար գրչի 

եւ իմ անընդունակ գոլով յարուեստ գրչութեան եւ բազում մեղաց ցնորիւք 

պաշարե[ա]լ. այլ ըստ կարի մերում, զոր պարգեւեաց մեզ մարդասէր Հո-

գին, բազում աշխատասիրել եմ ի սմայ։ Գրեցի անարժան ձեռաւք իմովք 

յընտիր եւ ի ստոյգ աւրինակէ, կենաւք տառապանաւք եւ բազում պանդխ-

տութեամբ։  

Իսկ ըստ թուոյ Խոսրովային Յաբեթեանս տումարի ՉՁԷ (1338), ի կաթո-

ղիկոսութեան Հայկազ[ե]անց սեռից, տեառն Յակովբայ եւ ի թագաւորու-

թեան Լեւոնի, նստեալ ի գահն տէր Կիլիկեցւոց, զոր Տէր Աստուած պահեսցէ 

անսասանելի զաթոռ հայրապետական եւ զթագաւորական, զի յիշել զա-

նունս նոցա սասանել սաքրին եւ ոչ եւս երեւին թշնամիք ճշմարտութեան։ 

Արդ, այսքան եւ այսպիսի մեծափառ եւ ապաւէն ապաստանի, քաւութիւն 
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մեղուցելոց եւ ի բարի յարմատոյ շառաւիղն եւ սրբասնունդ հայրապետն եւ 

մեր երկրորդ լուսաւորիչն տէր Կիրակոս, զոր Տէր Աստուած վայելեալ տացէ 

զաթոռ հայրապետական մինչ ի խորին ծերութիւն. ամէն։ 

Կամեցաւ զաստուածաշունչս զայս ստանալ, զոր ի վաղուց հետէ փափա-

քեալ ցանկայր բաղձանաց։ Յիշատակ եւ ի վայելումն անձին իւրոյ, որոյ Տէր 

Աստուած վայելեալ տացէ պարագած ամաւք եւ երկար ժամանակաւք. 

ամէն։ 

705 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ 

Երեւան 11025 

Գրիչ՝ Անտոն 

ա 

284բ Տէ՛ր Աստուած ահաւոր եւ սքանչելագործ, սահման սիրո եւ ողոր-

մութեան, Քրիստոս թագաւ[ո]ր բարձր եւ ահաւոր. Հաւր Որդի՝ գթած, բա-

րերար, ստեղծիչ մարդկանոցս եւ գոացուցիչ անգոից, բարեբանեալդ ի 

հրեշտակաց եւ ի մարդկանէ եւ աւրհնեալդ յամենայն ստեղծուածոց յիմմէ 

անարժան բերանոյս Քեզ ընդ Հաւր Քում ահաւորի եւ ընդ Հոգւոյն Սըրբւո 

փառք յաւիտեան եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: 

Ի յամս Հայկազեան թուաբերութեան տումարին յորում էր թիւ համարո 

թուականին Թորքոմեան տոհմին ՉՁԷ (1338) աւարտ գործեալ եղեւ սուրբ եւ 

կենսատու Աւետարանս Յիսուսի Քրիստոսի Աստուծոյն մերո, որ ընկալեալ 

յաստուածալուր վարդապետութենէն երկնաւոր հովուապետին, զոր հրա-

տարակեաց ի լուր ականջաց ամենայն հաւատացելոց եւ պատուիրեաց 

սրբոց աւետարանչացն եւ ասէ. Գնացէ՛ք, աշա||(285ա)կերտեցէք զամենայն 

հեթանոսս: 

Իսկ նոքա յառաջացեալք յանմահ արար գետոյն ծաւալմանէ չորից յոր-

դախաղաց վտակաց մատըռուակեցին յարբումն եւ ի զովացումն ծարաւի 

անձանց եւ յաւրինեալ զսա թագ արքա[յ]ական եդին ի գլուխ երկնաին ար-

քաուհոյն եւ փառազարդ կաթուղիկէ սուրբ եկեղեցո ի վարժումն եւ ի մխի-

թարութիւն աւրիորդաց նորա եւ ի պարծանս հանուրց հաւատացելոց եւ ի 

փառս անմահ Թագաւորին եւ այսպէս գրեցին. Մաթէոս աւետարանիչն ի 

կոչմանէ Փրկչին երթալ զհետ Քրիստոսի, ականայտես եղեալ սքանչելեացն 

Տեառն եւ վարդապետութեան ընկալեալ զՀոգին Սուրբ ի Վերնատանն. յետ 

Է (7) ամի համբառնալո Փրկչին մերո, գրէ զԱւետարանն յԱնդիոք քաղաքի 

եբրաեցւոց բարբառովն, որ բովանդակէ յինքն թիւս ՅԾԵ (355) եւ աւետա-
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րանս գլխաւորս ԿԶ (46)|| (285բ): Մարկոս աւետարանիչ աշակերտեալ 

Պետրոսի առաքելոյն եւ հրամանաւ նորա գրեաց զԱւետարանն յԱղէքսանդր 

քաղաքի յետ ԺԵ (15) ամի վերանալո Տեառն յերկինս եգիպտացւոց բարբա-

ռովն, որ բաւանդակէ յինքն ՄԼԲ (232) եւ աւետարանս գլխաւորս ԾԲ (52): 

Ղուկաս աւետարանիչ աշակերտեալ առաքելոյն Պաւղոսի ի Հռոմ քաղաքի 

յետ Ի (20) ամի համբառնալո Տեառն յերկինս, գրեաց Աւետարանն հռով-

մաեցւոց բարբառովն, որ բովանդակէ յինքն թիւս ՅԽԲ (342) եւ աւետա-

րանս գլխաւորս ՀԲ (72): Յովհաննէս աւետարանիչ ականատես եղեալ 

Փրկչին սքանչելեացն եւ վարդապետութեանն յետ ԾԲ (52) ամի գրեաց զԱ-

ւետարանն յԵփեսոս քաղաքի յունական բարբառովն, որ բաւանդակէ յինքն 

թիւս ՄԼԲ (232) եւ աւետարան գլխաւոր՝ ԾԶ (56), զոր իմ անար-

ժան||(286ա)ի եւ անպիտան եւ սուտանուն քահանաի, որ տեսի զաւրինակս 

գովելի եւ անսղալ վկաեալ ի բազմաց եւ ցանկացող եղէ որպէս պատուա-

կան մարգարտի եւ գրեցի զսա իմ անիմաստ եւ տկար մտաւքս: 

Արդ, յերես անգեալ աղաչեմ զամենեսեան, որք հանդիպիք սուրբ Աւետա-

րանիս, զբազմամեղ գծողակս՝ զսուտանուն Անտոնս եւ զծնաւղսն իմ եւ զա-

մենայն արեան մերձաւորսն իմ, նաեւ զհոգեւոր մայրն իմ՝  զՆուղտան, որ 

բազում աշխատեցաւ զհետ մեր եւ զդեռաբոյս մանգունս իմ՝  զԿիրակոսն եւ 

զԵրինայն եւ զմայր սոցա՝ զՇարաֆն: Յերես անգեալ աղաչեւ յիշել ի մաք-

րայփայլ յաղաւթս ձեր զմեզ զամենեսեան. եւ որ լիով զԱմէնն ասէ, վարձս 

բարեաց ընկալցի ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերո, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. 

ամէն:  

ԶԱնտոն սարկաւագն աղաչեմ յիշման աղաւթից արժանի առնել, որ զԱ-

ւետարանիս թուղթն կոկեց:|| 

286բ Տէր Յիսուս ամենակալ ի հրախաղաց ամբով Քո գալ ճառագայթիցն 

ցոլանալ ճաճանճ լուսոյն ախոանալ, յայնժամ հրէից հրկիզնանալ, ուրացո-

ղաց կոծումն եւ լալ դատողականքն մերձենալ պիտի եւ ան /// ինձ միանալ 

հա/// եւ իմ գործոցն տալ խնդրեմ կամաց Քոց քաղցրանալ, ի ձախայկողմա-

նէն տուր հեռանալ, միայն ի հրոյն ինձ զատանալ: 

Արդ, որք հանդիպիքդ այս աստուածայինս գանձու եւ մեծագինս մար-

գարտի առ ի պէտս ինչ աւկտութեան ի սմանէ եղելոյ, յերես անգել աղաչեմ 

յիշման աղաւթից առ Քրիստոս արժանի առնել զստացաւղ սուրբ Աւետարա-

նիս զսրբասնեալ քահանա զԹորոսն եւ զԿիրակոսն1 հանդերձ իւրովք ննջե-

ցելովքն, եւս առաւել աղաչեմ յիշման արժանի առնել զմանկտաւագ Մելեք-

շահն եւ զծնաւղսն իւր եւ զկողակիցն իւր եւ զաստուածատուր զաւակ[ս]ն 

իւր՝ զԱւզմանն եւ [զ]Մե[սր]աւպն: 

                                                
1 Գրված է այլ ձեռքով (Ա. Ղ.)։  



ՉՁԷ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐ   1338 

341 

Կրկին աղաչեմ ||(287ա) յիշման արժանի առնել զիրիցկինն՝  զՍառայն ու 

փոխեցե[ա]լ որդին՝  զՍերովբէն ու զեղբայրն՝  զԽարիպն եւ զյիշատակ որ-

դիքն՝  զՔերովբէն ու զԹութալն եւ առհասարակ զամենեսեն, որք աւգնական 

եւ արդիւնատուք եղեն ի սուրբ Աւետարանս: Ընդ որոց եւ աշխատողիս քա-

ւութիւ յանցանաց հայցել յամենառատ պարգեւացն Աստուծոյ, եւ որ զմեզ 

զամենեսեան լի սրտիւ յիշէ Քրիստոս Աստուած զինք յիշէ յԻւր արքայու-

թիւնն. եւ Քրիստոսի փառք յաւիտեանս. ամէն: 

Կրիկին աղաչեմ յիշման աղաւթից արժանի առնել՝ Մեսր[աւ]պն եւ զեղ-

բարն իւր՝ զԽարիպն ու զՍահակն եւ զծնաւղս իւրեանց՝ զԹորոս եւ զեղ-

բարն իւր՝ զԽարիպն եւ զծնաւղսն իւր, զՄիրանն եւ զծնաւղս իւր, զՏիկինն 

եւ զծնաւղս իւր, զԹութալն եւ զծնաւղսն իւր, զՍարգիսն եւ զՆազխաթունն 

եւ զորդիսն իւր, զԹորոսն եւ զկողակիցն իւր՝ զԵլխաթունն եւ զծնաւղսն 

իւր,  զՆուռնազիզն եւ զծնաւղսն իւր, զՆիկիֆաւռն եւ զծնաւղսն իւր, 

||(287բ) զՍտեփանոս եւ զծնաւղսն իւր եւ զԱռջուկն եւ զ[ծ]նաւղսն իւր, 

զՀոռոմտիկին եւ զծնաւղսն իւր, [եւ] զՊարաւնշահն եւ զծ[ն]աւղսն իւր, 

զՆազխաթունն եւ զծնաւղսն իւր, զՍառայն եւ զծն[աւ]սն [ի]ւր, զՇահն եւ 

[զ]ծնաւղսն իւր, զՏիկ[ն]ացն եւ զծնաւղսն իւր եւ ընդ սոցին զյոյժ մեղաւք 

թաղծե[ա]լ անարհեստ գրչակս յ[ի]շման աղաւթից ար[ժա]նի առնել զի 

[եւ]ձեզ պարգեւեսցի. [եւ] Քրիստոսի փառք յաւ[իտ]եանս. ամէն: 

բ 

80բ Աղաչեմ յիշման աղաւթից արժանի առնել զմանկտաւաք ՝ Մէլէքշահն 

հանդերձ իւրովք նընջեցելաւքն եւ զՀեթումն իւր նընջեցելովքն, ընդ նմին 

եւ զստացաւղ սուրբ Աւետարանիս զսրբամաքուր քահանայն՝  զԹորոսն 

հանդերձ իւրովք ննջեցելովքն եւ ամենայն արեան մերձաւորաւք, եւ զմեղա-

պարտ գծողակս աղաչեմ յիշման արժանի առնել. եւ Աստուած զձեզ յիշէ: 

գ 

128ա Յերեսս անկեալ աղաչեմ զձեզ, որք աւկտիք ի սմանէ, զստացող 

սորայ՝ զԹորոս քահանայ յիշման արժանի համարիք, զծնաւղս իմ՝  զԹութայլ 

եւ զԳոհարն եւ զկողակիցն իմ՝  զՍառայն եւ զմայրն է իւր՝ Աւտարտիկին, 

զհայրն իւր՝ զԱռաքել եւ զեղբայրն իմ՝  զԽարիպն եւ զհաւրեղբայրն իմ զԹո-

րոսն եւ զորդիքն իմ՝  զԿիրակոս քահանայ, զՍերոբէն, զԹութայլ, զՔերոբէն 

եւ զԼի[ո]ցն եւ զՆորտիկինն, զԱրջուկն եւ զծնողս, զՆազիկն եւ զծնողս իւր, 

զՀեթում եւ զՄիրան եւ ծնաւղս իւրենց: || 

128բ Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, որք կարդայք կամ աւրինակէք ըսուրբ 

Աւետարանս, յիշման արժանի առնէք ըզմանկտաւագ՝ Մէլէքշահն, զծնաւղսն 

իւր եւ զՆաւայպետ եւ զՈսկիտիկին եւ զկողակիցն իւր զփոխեցեալն առ 

Քրիստոս՝ զՄայրխաթուն եւ զՍիրայն եւ զորդին իւր՝ զԱւզման, զԹորոսն եւ 
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զեղբայրն իւր՝ զԽարիպն եւ զծնողսն իւր, զՄեսրոպն եւ զեղբայր նորայ զԽա-

րիպն եւ զՍահակն եւ զծնող իւր, եւ որ մեզ Ողորմի ասէ. Նա, Աստուած զիւր 

մեղք թողու: 

դ 

216բ Յերես անկեալ աղաչեմ զձեզ, սուրբ քահանայք, որք կարդայք 

զսուրբ Աւետարանս, յիշեսջիք ի սուրբ յաղաւթս ձեր զմանկտաւաք՝ Մէլէք-

շահն եւ ծնողսն ի[մ] ՝ զՆաւայպետն եւ զՈսկիտիկինն եւ զորդին իմ 

զԱւզման եւ զկողակիցն իմ զփոխեալն առ Քրիստոս՝ զՄայրխաթուն եւ զՍի-

րայն, զԹորոս քահանայ եւ զծնողս իմ եւ զորդիքն իմ եւ զկողակիցն իմ եւ 

զծնողս իւր, զՍիմէոն քահանա եւ զծնողս իւր, զՍառայն եւ զծնողս իւր: Եվ 

որ մեզ մեղաց թողութիւն խնդրէ, Աստուած զի[ւ]ր մեղքն թողու. ամէն: 

706 

ՅՈՎՀԱՆ ԴԱՄԱՍԿԱՑԻ. ՄԱՏԵՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՔ 

Վենետիկ 608, Ցուցակ Վենետիկի, հ.Ը, էջ 396 

(1708 թ.) 

Յիշատակարան գաղափարի 

144բ Փառք ամենասուրբ Երրորդութեան՝ Հօր եւ Որդոյ եւ Հոգոյն Սրբոյ: 

Աւարտեցաւ ի թուաբերութեան Հայկազուն տումարի ՉՁԸ (1339) եւ հին 

օրինակն, իսկ եւ սա նորս ՌՃԾԵ (1708) ամի ի փառս Սրբոյ Երրորդութեան. 

ամէն: Հայր մեր ///1 

 

                                                
1 Մնացել է անավարտ (Ցուցակ, անդ), (Ա. Ղ.) 
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ՄԱՆՐՈՒՍՄՈՒՆՔ (393) 

Երեւան 764 

Գրիչ՝ Ներսէս Կելընցի 

Վայր՝ Եկեղեայց գաւառ, 
Սուրբ Կիրակոսի անապատ 

246ա Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն՝  Հաւր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն 

Սրբոյ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: 

Գրեցաւ Եղանակաւոր տառս ի թիւս Աբեթական գրոհի ՉՁԸ (1339), ի 

թագաւորութեանս Հայոց Լեւոնի, որդւոյ Աւշնի եւ ի հայրապետութեան 

տեառն Յակոբայ, ի գաւառիս Եկեղեայց, առ լերամբն Բթնոյ, ի յանապատիս 

Սրբոյն Կիրակոսի, ձեռամբ Ներսէս գրագրի, եղբաւրորդեկիս մերոյ՝  Սար-

գիս տղայի, ի վայելումն անձանց մերոց եւ յիշատակ ծնաւղաց մերոց։ || 

246բ Արդ, աղաչեմք զամենեսեան, ո՜վ դասք լուսերամից եւ մանկունք 

սուրբ եկեղեցւոյ, որք հանդիպիք այսմ եղանակաւոր տառիս ուսանելով, 

կամ աւրինակելով, կամ գաղափար դնելով, յիշեսջիք զանպիտան գրիչս՝ 

զՆերսէս Կելընցիս, եւ զեղբաւրորդեակս մեր՝  զՍարգիս տղայն, եւ 

զծնաւղսն մեր, եւ զքոյր մեր՝ զՇնովորն, եւ զծնաւղսն իւր, որ շատ բարու-

թեամբ առ մեզ աշխատեցան, տալով եւ աւգնականութեամբ։  

Տէր Աստուած վարձս հատուցանէ ըստ գործոց նոցա, եւ Աստուած յիշո-

ղացդ եւ յիշ||(247ա)եցելոցս ողորմեսցի. ամէն: Եւ որ սրտի մտաւք ի բարին 

զմեզ յիշէ, վարձս ի Տեառնէ առցէ, որ ի վերջին աւրն գալոց է. եւ այս է: 

708 

ՄԱՆՐՈՒՍՄՈՒՆՔ 

Վենետիկ 661 (712), Ցուցակ Վենետիկի, հ. Դ, էջ 1103-1104 

Գրիչ՝ Ներսէս Կելընցի 

Վայր՝ Եկեղեաց գաւառ, Եզընկայ, 
Սուրբ Կիրակոսի անապատ 

241ա Փառք...: 
Գրեցաւ Եղանակաւոր տառս ի թուաբերութեանս Հայոց ՉՁԸ (1339), եւ ի 
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թագաւորութեանս Հայոց Լեւոնի, որդոյ Աւշինի եւ ի հայրապետութեան 

տեառն Յակոբա, ի յԵկեղեայց գաւառա Եզընկայ կոչեցեալ, ի յանապատիս 

Սրբոյն Կիրակոսի, առ ստորոտով լերամպն Բթնոյ, ձեռամբ սուտանուն քա-

հանայի եւ գրագրի Ներսէսի Կելընցոյս ի յընտիր եւ ի լաւ աւրինակէ։ 

Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, որք աւգտիք ի սմանէ, յիշեսջիք զանպիտան 

գրիչս՝ զՆերսէսս եւ զծնաւղսն իմ, եւ Աստուած յիշողացդ եւ յիշեցելոցս 

ողորմեսցի. ամէն։ 

Դարձեալ կրկին աղաչեմ զամենեսեան, ոյք աւգտիք ի սմանէ, յիշեսջիք 

պատուական եւ զկուսակրաւն քահանայն՝ զՍտեփանոս, որ ստացաւ զսա ի 

յարդար վաստակոց իւրոց եւ ի վայելումն անձին իւրոյ եւ յիշատակ ծնողաց 

իւրոց. եւ Տէր Աստուած յիշողացդ եւ յիշեցելոցս ողորմեսցի. ամէն։ 

Կատարեցաւ ի յամսեանս յուլիս Ը (8)։ 

Ձեռս երթայ, գիրս մնայ,  

Տէրն ողորմի ինձ եւ նորա, 

Որ զայս գիրս կարդայ, 

 Խիստ արուեստին  

Այսքան է եւ չափ։ 

709 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ (394) 

Վասպուրական 99, Ե. Լալայեան, Ցուցակ, սիւն. 201-202 

(Ջուլամերիկի Փոկան գիւղի եկեղեցի) 

(տե՛ս նաեւ 1388 թ.) 

Գրիչ՝ Ստեփանոս կրաւնաւոր 

Վայր՝ Տարօն, Ղազարու վանք 

Փառք...: 

Գրեցի յընտիր եւ ի ստոյգ աւրինակէ ի թուականիս Հայոց ՉՁԸ (1339), ի 

գաւառիս Տարաւնոյ, ի հռչակաւոր ուխտիս Ղազարու վանք կոչեցեալ ընդ 

հովանեաւ Սուրբ Առաքելոյս ի հայրապետութեան տեառն Յակոբայ եւ ի 

թագաւորութեան Կիլիկեցոյց նահանգի Լէոնի եւ յառաջնորդութեան Սուրբ 

ուխտիս Ղազարու վանից տէր Յովհաննեսի, հեզոյ եւ հնազանդոյ: 

Արդ, աղաչեմք զամենեսեան, որք աւգտիք ի սմանէ, յիշեսջիք ըզգրող սո-

րա՝  զսուտանուն կրաւնաւոր զՍտեփանոս, որ զայս մագաղաթս ի շահ ածի։ 

Զի յառաջն Աւետարան էր, եւ անկեալ էր ի ձեռս այլազգեաց, եւ թուխթ- 

թուխթ էր արած. ես լուացի զինքս ու շատ աշխատեցայ այնոր համար, որ 

ըզգիրն դժար կու առնէր ու ըզծակներ/// 
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710 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ (396) 

Երեւան 7511 

Վայր՝ Վահանշէն գիւղ 

 Գրիչ՝ Առաքել Բաբերթացի 
ա 

38բ Փառք ամենայսուրբ Երրորդութիւն յաւիտեանս. ամէն: 

Շնորհիւն Աստուծոյ սկսայ եւ ողորմութեամբ Քրիստոսի եւ կարողու-

թեամբ Սուրբ Հոգոյն կատարեցի զՈհան գլուխ աւետարանս1 եւ զԳործք 

առաքելոցն, որ կոչի Յինունք, ՉՁԸ ի թուակ[ան]ութիւնն Հայոց (1339), 

գրչաւ եւ աշխատութեամբ նուաստ եւ անարժան քահան[այ]ի Առաքելի Բա-

բերթացոյ, ի գեղ Վահանշինոյ։ 

բ 

150բ Աստուած ողորմի ստացողի սորա՝ Առաքելի մեղապարտ քահանայի։ 

711 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ 

Երեւան 11151 

(տե՛ս նաեւ 1348 թ., 1366 թ.) 

Յիշատակարանի  

Գրիչ, կազմող՝ Ստեփաննոս կրաւնաւոր 

Վայր՝ Քաջբերունի գաւառ, 

Մեծոփայ վանք 
ա 

295ա Փառք Քեզ՝ Հայր եւ Որդի եւ Սուրբ Հոգի, եռազաւր եւ զուգակշիռ, 

հարթ եւ հաւ||(295բ)ասար համայպսակ Սուրբ եւ համագոյ Երրորդութիւն, 

անբաժանելի, անեղ, անիմանալի եւ անհասանելի բնութիւն, անսկիզբն եւ 

անվախճան թագաւորութիւն, անփոփոխելի տէրութիւն, միայհեծան իշխա-

նութիւն: Որ ետուր կարողութիւն սարտուցեալ անձինս, վասն գթութեանդ 

Քո, եւ անճառ ողորմութեամբ Քով հասուցեր զիս ի վերջին գիրս. Քեզ անլ-

ռելի աւրհնութիւն։ 

                                                
1 Իմա՝ «Աւետարան Յովհաննու» (Լ. Խ., № 396, էջ 322, ծնթ. 1)։  
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Արդ, յանկ ելեալ կատարեցաւ սուրբ Աւետարանս, չորեսին գլուխս, ի 

բերկրումն մանկանց սուրբ եկեղեցոյ, հրամանաւ եւ ծախիւք Թաւրոս միայ-

նակեցի, յիշատակ բարի հոգւոյ իւրում եւ ծնողաց, հաւրն՝  Յովանիսի, 

մաւրն՝  Թամթայի, եւ եղբաւրն՝  Յակովբայ, եւ քեռցն՝  Ռաղնայի, Տիրանցի, 

եւ Մարթայի, եւ այրոյն իւրոյ՝ Ամիշահի, եւ ամենայն արեան մերձաւորաց 

իւրոց։ 

Արդ, որք հանիդիպիք այս սուրբ Աւետարանիս կարդալով կամ աւրինա-

կելով, յիշեսջիք ի սուրբ յաղաւթս ձեր զԹաւրոս միայն||(296ա)ակեց, եւ 

զծնողսն իւր եւ զամենայն արեան մերձաւորս իւր եւ զիս՝ զեղկելիս զհեղ-

գացեալ սուտ կրաւնաւոր Ստեփանոս անուն, որ զյիշատակարանս գրեցի եւ 

կազմեցի սուրբ Աւետարանս։ Արդ, անգեալ աղաչեմ զձեզ, յիշեսջիք ի սուրբ 

յաղա[ւ]թս ձեր։ 

Արդ, գրեցաւ սուրբ Աւետարանս ի գաւառս Քաջբերունի ի վանս Մեծո-

փայ ընդ հովանեաւ Սուրբ Մաւրս Լուսոյ Աստուածածնիս։ Ի թվականիս Հա-

յոց ՉՁԸ (1339)։ 

բ 

Ծաղկող՝ Ներսէս սարկաւագ 

10ա Աղաչեմ զձեզ, ո՜վ եղբարք, յիշեցէ՛ք զՆերսէս ծաղկաւղս, սուտա-

նուն սարկաւագի, սուրբ յաղաւթս ձեր եւ զծնաւղսն իմ եւ զեղբարս. եւ 

Աստուած զձեզ յիշեսցէ յԻւր միւսանգամ գալուստն. ամէն1։ 

712 

ՎԱՐԴԱՆ ԱՅԳԵԿՑԻ. ԽՐԱՏՔ 

Ցուցակ ձեռագրաց «Յարութիւն Քյուրդեան հաւաքածոյի», 92 

«Բազմավէպ» 1990 թ., էջ 484 2 

Գրիչ՝ Մկրտիչ քահանայ  
Վայր՝ Ազախ քաղաք 

201բ Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն անբաժանելի Հաւր եւ Որդւոյ 

եւ Հոգոյն սրբոյ յաժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանբս յաւիտենից. ամէն: 

Գրեցաւ գիրգս Խրատ անլուծելի  ի պէտս հոգւոյ եւ մարմնոյ եւ իմ հայե-

ցեալ ի բանս աւգտութեան, ցանկացող եղէ ես՝ նուաստ ծառայս Աստուծոյ 

Սարգիս Լոռեցի  եւ ետու գրել զսա ի վարժումն եւ ի կրթութիւն անձին իմոյ 

                                                
1 Գրված է Խաչելության նկարի մեջ (10ա), (Ա. Մ.)։  
2 Առաջին հրատարակության մեջ օգտագործվել է՝  «Յ. Ճանիկեան, Հնութիւնք Ակ-

նայ», էջ 81, (Լ. Խ., № 395, էջ 321), (Ա. Ղ.)։  
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եւ ի սբաղումն կենաց իմոց  եւ ի պատճառս սգաստութեան ճանաչել եւ 

յիշել զանթիւ համարս երախտաց իմոյ Արարչին եւ սովաւ յարաժամ մատու-

ցանել զգոհաբանութիւն գերագոյնին բարեաց, այլեւ յիշատակ ինձ եւ 

ծնողաց իմոց առ Քրիստոս հանկուցելոցն: 

Արդ, գրեցաւ սա ի քաղաքս Ազախ, ընդ հովանեաւ Սրբոյն Գրիգորի, ձե-

ռամբ անիմաստ եւ անարժան սուտ քահանայի, անուամբ միայն կոչեցեալ 

Մկրտիչ, որ եւ աղաչեմ զամենեսեան անմեղադիր լինել վասն անարհեստու-

թեանն եւ վասն սղալանացն, զի կայր մեր այս էր: 

Աղաչեմ յիշել ի Տէր զպարոն Սարգիսն, որ զստացաւ զսա ի հալալ ար-

դեանց իւրոց, ընդ նմին եւ զՄկրտիչ քահանայ, գծող սորին եւ որ յիշէ՝ ինքն 

յիշեալ լիցի առաջի զենլոյն Քրիստոսի, ի թուին ՉՁԸ (1339) Դեկ[տեմբեր]:  

713 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ (397) 

Վասպուրական 98, Ե. Լալայեան, Ցուցակ, սիւն. 197-198 
(Շատախ, Թաղ գիւղ) 

Գրիչ, կազմող՝ Յոհաննէս 
Վայր՝ Երուսաղէմ  

Փառք...:  

Շնորհիւ ամենակալին Աստուծոյ աւարտեցաւ սուրբ Աւետարանս յաս-

տուածակոխ քաղաքս Երուսաղէմ, առ դրան Սրբոյն Յակովբա, ձեռամբ մե-

ղապարտի Յոհանիսի, ի թուականութեանս Հայոց ՉՁԸ (1339)։ 

Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, որք աւգտիք ի սմանէ, յիշեսջիք Տէր ողոր-

մայիւ ի թողութիւն մեղաց զգծաւղ եւ զկազմաւղ սորա՝  զՅոհաննէս, որպէս-

զի եւ զձեզ ողորմեսցի Քրիստոս Աստուած. եւ Նմա փա՛ռք յաւիտեանս յաւի-

տենից. ամէն։ 

Վ  Մ  Ե1 Թ  ԲՒ  Ռ  Է  Ր  Դ  Ռ  Ե  Ռ Խ2:  

                                                
1 Սխալմամբ տպված է «Է» փխ. «Ե»-ի (Լ. Խ., № 397, էջ 322, ծնթ. 2)։  
2 Փոխարինագիր ծածկագրով կարդացվում է «գիրքս է Աւետարան»: Շարունակու-

թյամբ գծակետային ծածկագրով գրված է մեզ համար անհասկանալի հետևյալ 
տողը | | : : : | . . | | | |. | | | . | | : | :. | | | | :։ | | |... | . | | | . (Լ. Խ., անդ, ծնթ. 3)։  
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714 

ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ 

Զմմառ 489, Ն. Ակինեան, Հ. Ոսկեան, Ցուցակ, էջ 87 

(Անտոնեան հաւաքածոյ) 

Գրիչ, ստացող՝ Վասիլ 

Վայր՝ Մսր, որ կոչի Եգիպտոս 

ա 

293բ-94բ Շնորհաւք եւ առատ գթութեամբ մարդասիրին Աստուծոյ՝ Հաւր 

եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ, այն, որ վասն կամելոյ զկեանս ամենայն մարդ-

կան ընդարձակեալ աճեցոյց զաւրինակս եւ զճանապարհս փրկութեան ըստ 

այլ եւ այլ բարոյից հասակաց եւ արուեստից մարդկան այլ եւ այլ ձեւս եւ 

արուեստս փրկականս, բարձրագոյն եւ խոնարհագոյն, նրբաշաւեղս եւ ան-

դորրընթացս, յոլովաջանս եւ թեթեւախոնջս, նախապատիւս եւ երկրորդա-

կանս, զի ըստ կարի կամ յաւժարութեան այսմ կամ այլում հետե-

ւել||(294ա)ով ոք մի յուսահատեալ ի դժուարութենէն վերջնոտեալ անհա-

ղորդ մնասցէ փրկական ճանապարհի իմիք, այլ ըստ չափոյ զաւորւթեան 

կամ յաւժարութեան ընդ մի կամ ընդ յոլովս ի ճանապարհաց հետեւեալ ժա-

մանեսցէ փրկութեան։  

Յայս ամենառատ գթութիւն Աստուծոյ հայեցեալ ծառայս Աստուծոյ՝ Վա-

սիլ զմտաւ ածի, զի գոնէ այնու աւրինակաւ շահեցայց դոյզն ինչ մասն 

փրկական, զտխմարութեան եւ զտկարութեան վհատութիւնս ի բաց եդեալ 

ձեռնամուխ եղէ ի գրութիւն ժողովածոյս, մեծաւ աշխատութեամբ /// հանի 

/// յիշատակ /// ծնաւղացն [հան]գուցելոց եւ եղբարց եւ ամենայն զա///զմե/// 

աւ թախանձ/// խնդրեմ ի ձենջ որք հ[անդ]իպիք սմա ի սոյն զմեզ բարոյ 

յիշման արժանի արասցէք, զի եւ ինքն յիշեսցի ի բարերարէն Աստուծոյ. 

ամէն։ 

Կատարեցաւ գիրս ի Մեծ թուականութեան Հայոց ՉՁԸ (1339), ի հայրա-

պետութեան տեառն Յակոբա եւ թագաւորութեան Լեւոնի Տղայ գոլով. ի 

փառս Աստուծոյ, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. ի Մսր, որ կոչի յԵգիպտոս։ 

բ 

187բ Զկորդս, զփշաբերս, զհեղձուկս///զՎասիլ/// թողութիւն խնդրեցէք ի 

Քրիստոսէ մեզ եւ մէր ծնողացն եւ իմ եղբաւրն՝ Հանէսին ///։  

Վասն գրոյս աղաչեմ անմեղադիր լինել, զի ես աշխարհական մարդ էի, 

ապայ գրի ծանաւթ էի եւ գտայ զայս աստուածային աւրինեաց բանքս/// եւ 
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կայաք ի գիրութիւն յԵգիպտոս, որ կոչի Մսր բազում քրիստոնէք ի ժամա-

նակս թագաւորին Հայոց Լեւոնի եւ հայրապետութեան տեառն Յակոբայ ի 

փառս Աստուծոյ. ամէն։ 

դ 

160բ Զողորմելի ստացող գրոցս՝ զՎասիլս զանգին գիրիս1 եւ /// զեղ-

բայրն մեր՝ զՀանէս յիշեցէ՛ք/// 

Ո՜վ մանգունք Նոր Սիոնի 

Եւ սպասաւորք Սուրբ սեղանի, 

Աղաչեցէք զՏէրն բարի, 

Տացէ ձեզ շնոր[հ]ք ու ինձ ողորմի, 

Եւ հաւրն իմոյ՝ Յովանէս քահանայի2։ 

715 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ (392) 

Երեւան 7837 

Գրիչ՝ Նատեր 

ա 

279բ Փառք եռակի անձանց արփիականաց անզննից եւ միաստուածու-

թեանն՝ Հաւր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ յաւիտեանս. ամէն։ || 

280ա Բազումք ի հրաշացեալ անձանց հետազաւտելով կամեցան հասա-

նել ծայրագոյն իմաստիցն աստուածայնոյ գիտութեանցն, հասին դոյզնա-

քեա եւ սուղ զոր Հոգին կամեցաւ ըստ ունակութեան ոմանց եւ ըստ կրա-

կան որակութեան ձեւի շարագրեցին ըստ չափու ի պէտս ուսումնասիրաց։ 

Այլ եթէ ոք բարձրագորով հմտանա եւ պանծա հասանել առաւել քան զունե-

լիս բանականիս ազանց թանձրացելոցս ի ներհակ բաղկացելոցս յոյժ հեռի 

եւ թափուր գտցի ի բնաւ իմաստիցն, զի յառաջ քան զիմանալն ճողոպրէ եւ 

նախքան զունելն ի բաց փախչի, զի թէ որ ի քառորակ նիւթոյս միջաբար 

շաղկապի ի մերս ասեմ իշխանականս եւ որ եւ յոյժ ի վեհագոյնեն ունի զդի-

                                                
1 Տպված է «գիրիս(=գերիս)», պետք է լիներ «գրիս» (Ցուցակ, անդ), (Ա. Ղ.)։  
2 Ձեռագրի լուսանցքներում այլ գրով կան ժողովածուի նյութերի բովանդակու-

թայն մասին դիտարկումներ՝ (160ա) «Գիրքս այս է լի սպանութեամբ եւ սխա-
լանս ընդդէմ հաւատոյ, վասն որոյ որ ամենեցուն պարտ է թողնուլ ընթեռնուլ, 
զի ի բնութենէ իւրմէ արգիլեալ է ուստի եւ այլն»: Գրեթե նույնը՝168ա-ում: 
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մակն զքատական անսկիզբն լուսոյն եւ ունի զդրութիւնն ի նախկի բաղդա-

տելոյն, որ փչմամբ ենթակացաւ անորոնելի իմացմամբ եւ անհասանելի ի 

հանուրց, այլ հասանելի հաւատալովն ճշգրտի, այլ աղաւտաբար ընդ աչաց 

բնաւ անհուն. եւ թէ որ առ մեզս է եւ մեք եմք եւ ի մեզ գտանի նոյնգունակ 

դժուարընկալ իմանի, ապա ո՞րչափ բիւրապատիկ առաւել անհասանելի եւ 

անքննելի, որոյ ամենայնի վեհից եւ նւաստից առիթ է լինելութեան եւ ցու-

ցանօղ || (280բ) անիմաստ հողեղինաց իմաստիւք Հոգւոյն նա եւս մաքրե-

ցելոցն մաքուր աւթակցի ըստ ներընդունելոյն որչափ տանիլն բաւէ։ Այլ ի 

պարզամտաց եւ յոչ մաքրեցելոցն յոյժ հեռանա անչափ հեռաւորութեամբ եւ 

նոքա ի վայրապար բանս հաշին խուզեալ խուճապելով եւ յոչ հասանելն ոչ 

ստորագրին, այլ ի վերինն յառին ի խորսն, ուր ոչ ունին, ուր դադարեսցին, 

որոց կատարածն է ապաշնորհ եւ հատուցումն՝ արտաքինն խաւար։ Որով եւ 

մեզ պարտ է իմանալ եւ զմիջինն ընթանալով պողոտայն յերկնաչու ճանա-

պարհ ըստ սուրբ հարցն աւանդութեանց ուղղափառացն երից ժողովոցն, 

որք ընդ Երրորդութեամբն պարսպեալք էին, եւ ծանուցին անհաս գոլով յա-

րարածոց։ Եւ որ յերից անձանցն՝ Որդի եւ Բան, որ կամաւ Հաւր եւ Հոգւոյն, 

յանձն առ մարմնանալ ի Սրբոյ Կուսէն եւ միանալ ի մարդումն անշփոթ եւ 

անբաժանելի խառնամբ, որ ունի գաղափար որ մածեալս է ենթայիւս եւ մե-

լանաւս եւ զբոլորն զզիա՞րդն, ինքն գիտէ, որ նստեալ է Հաւր եւ Հոգւոյն 

հաւասար, զոր եթէ յանդգնաբար ոք բաժանէ զմի Քրիստոսն՝ զՆեստորին 

կրէ, եւ եթէ ոք շփոթմամբ միաւորէ, զԵւտիքէին ընդունի։  

Զի յայսմ աւուր, որում գրեցաւ ||(281ա) աստուածաբան Աւետարանս էր 

թվական Հայկազանց տումարի ՉՁԸ (1339) եւ Կենարարին ՌՅԽԱ (1341) եւ 

էր յոյժ նեղ եւ նուրբ ժամանակ ի վերայ քրիստոնէից, եւ այն՝  վասն մեղաց 

ամենայն մարմնոյ, զի վասն խստութեան ժողովրդեան թագաւորէ այր կեղ-

ծաւոր։ Եւ լաւ էր եթէ մի այր էր թագաւոր եւ կեղտ, այլ ամենայն իշխան եւ 

ապարաս[ա]ն, զոր ընդ գրով ոչ մարթասցի բաւանդակել։ 

Արդ, յայսմ ամի զրաւ եղեւ իմով ձեռամբ՝ նուաստ եւ յետին եւ անար-

հեստ գրչի Նատեր մեղապարտի, կամաւ հեզահոգի հոգեւոր եղբաւր մերոյ 

եւ յաւէտ սիրելոյ՝ Առաքեալ շնորհազարդ նկարչի։ Որք դիպիք այսմ 

աստուածահոտ վտակացս քառաբղխմամբ ծաւալմամբ ընդհանուր տիե-

զերս, որ լուսաւորէ զհոգի ծանուցելոցն, զնա յիշեցէ՛ք զգրիչս եւ զնկարիչս 

ի նոյն ինքն ի Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս, որ մի է եւ ոչ բաժանելի յերկուս 

ըստ վկայելոյ յաստուածազանից արանց եւ ի հոգեկիր վարդապետաց, զոր 

եւ Ինքն իսկ ուսուցանէ. Ես՝ տէրս եւ վարդապետս, եւ թէ դուք կոչէք զիս 

Տէր, քանզի եմ իսկ, եւ թէ որ ետեսն զիս, ետես զՀայր եւ այսմ կերպիւ ամե-
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նայն Աւետարանն պատմաբանի. զի մի է Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս բնու-

թեամբ եւ անձնաւորութեամբ, ներգործութեամբ եւ կամաւ յաւիտենից յաւի-

տեանս, աւրհնեալ է։ 

բ 

132բ Աւետարանս խիստ հաստատ է, ապա օրինակն ի Սըսցուն է։ 

716 

ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ 

Երեւան 10337 

Գրիչ, ստացող՝ Գրիգոր Սուքիասանց 

Վայր՝ [Սուրխաթ]՞  

ա 

183բ Գրեցաւ գիրս ի թվ[ին] ՉՁԸ (1339), յամսեանն յապրիլ, ձեռամբ 

Գրիգորի Սուքիասանց ի վայելումն եւ յիշատակ հոգոյ իմոյ եւ, եղբարց 

իմոց՝ Յակոբ քահանայի եւ Թորոսի, եւ կենակցի իմոյ։ 

 Որք հանդիպիք սակաւ օգտութեան ի սմա, յիշեցէ՛ք զվերոյգրեալքս. եւ 

Քրիստոս յիշողացդ եւ յիշելոցս առհասարակ ողորմեսցի. եւ Նմա փառք, յա-

ւիտեանս. ամէն։ 

բ 

159բ Գրեցաւ ուղղակի Հարցմունքս եւ պատասխանիքս այսոքիկ ի 

ճշմարտ եւ ի ստոյգ աւրինակէ, ի թվ[ին] ՉՁԸ (1339), ձեռամբ Գրիգորի 

Սուքիասանց՝ ի վայելումն բազմաթարախ հոգոյ իմոյ եւ ծնողաց իմոց։ 

գ 

167ա Զստացող եւ զգրօղ՝ զԳրիգոր Սուքիասանց, եւ զծնօղսն իմ եւ զեղ-

բարսն՝ զՅակոբ եւ զԹորոս եւ զկենակիցն իմ, յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս։ 

դ 

140բ Քրիստոս Որդի Աստուծոյ, Աստուած ճշմարիտ, ողորմեա՜ բազմա-

մեղ գրչի՝ Գրիգորի Սուքիասանց եւ թող զանթիւ զմեղս իմ, զոր յանցեա ի 

մանկութենէ ցարդ եւս, զի գին եմ անարատ արեանդ Քո։ 

ե 

126բ ԶԳրիգոր Սուքիասանց յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս, որ բազում փափաքա-

նօք գրեցի ի վայելումն անձին իմոյ։ 
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զ 

94բ Այս գծածք հանդիսադիր խմբի յառաջագոյն տառից1, տրամախոհ 

իմաստասէր մակացու արանց ներբողեալ ի Դաւթէ Եռամեծէ ընթադրեցաւ։ 

ԶԳրիգոր Սուքիասանց յիշեցէ՛ք։ 

717 

ՃԱՇՈՑ (398) 
Երեւան 5320 

Գրիչ՝ Աւետ[իս] քահանայ 

ա 

339ա Տէ՜ր Աստուած, ողորմեա՛ յոգնամեղ եւ անարհեստ գրչի՝ Աւետ[իս] 

անարժան քահանայի, եւ ծնողաց մերոց եւ երախտաւորաց եւ ամենայն 

արեան մերձաւորացն եւ ստացողաց սուրբ գրոցս՝ Ռէսի եւ ծնողացն եւ եղ-

բարց եւ ամենայն ազգայնոցն եւ գծողին։ Եւ որք զմեզ յիշեն աւրհնութեամբ 

եւ սիրով Աստուած ողորմի ասելով, նոքա յիշեալ եւ աւրհնեալ եղիցին ի 

Քրիստոսէ Աստուծոյ. ամէն։ 

ՉՁԸ (1339), Մեհեկանի ի ԻԵ (25)։ 

բ 

23բ Եղբա՛յր, անմեղադի՛ր լեր, զի ղալատեցայ: 

գ 

258ա Ո՜վ  բարի ընթերցող զթուխթս շր[ջ]է, ի մէկէլ յերեսն զԳործքն 

կարդա, մինչդեռ Ապաւղոսն ի Կորընթոսն էր եւ ապա զԿաթուղիկէս, որ էրն 

ի սկզբանէ, յաւրինակն որիշ էր, Գործքն եւ Կաթուղիկէն մեք միաւորեցաք, 

այս յառաջ գրեցւաւ փոխս, քան զիւր գործքն, մի՛ մեղդրել, զի ի բազում 

տարակուսի կամ2: 

 

 

                                                
1 Խոսքը Դավիթ Իմաստասերի «Սահմանք իմաստասիրաց» կամ «Գիրք Սահմա-

նաց» աշխատության մասին է, որը 93բ էջում վերջանալուց հետո գրիչը 94ա-ից 
ավելացնում է «Դաւթի մեծի Անյաղթ փիլիսոփայի Ընդդէմ Առարկութեանցն չո-
րից Պիռհոնի իմաստակի եւ սահմանք եւ տրամաբանութիւնք իմաստութեան» 
փոքրիկ, մի թերթանոց աշխատանքը (Ա. Մ.)։  

2 Առաջին հրատարակության մեջ «բ», «գ» հիշատակարանները բացակայում են: 
(Լ. Խ., № 398, էջ 323): Դրանք թերթերի լուսանցքներում են գրված (Ա. Ղ.): 
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ՏԵԱՌՆ ՆԵՐՍԷՍԻ.  
ԽՆԴԻՐ ՀՈԳԵՒՈՐԱԿԱՆ 

Մշոյ Առաքելոց վանք 23, Ս. Մուրատեան, Ցուցակ, էջ 27 

Գրիչ՝ Գրիգորիս երէց 
ա 

Ո՜վ բարեմիտ ընթերցօղք, զամենամեղս եւ զանպիտան գրիչս՝ զԳրիգո-

րէս երէց անւամբ եւ ոչ գործով հանդերձ ծնօղօք յիշեցէ՛ք ի մեղաց թողու-
թիւն։ Եւ աղաչեմ չլինիլ մեղադիր վասն անարհեստութեան գրոյս. զի ի 
դառն եւ յանհանգիստ ժամանակիս գրեցաւ. զի վասն ծովացեալ մեղաց մե-
րոց բազմացեալ են այլազգիք ի վերա քրիստոնէից. զոր Տէր Աստուած 
ազատեսցէ զհաւատացեալս անուանն Իւրոյ. եւ պահեսցէ ընդ ամրածածուկ 
աջով Իւրով. ամէն։ 

Գրեցաւ սայ ի Հայոց թուականիս ՉՁԸ (1339), ընդ հովանեաւ աստուա-
ծազարդ տաճարիս Սրբոյ Կաթողիկէիս, ձեռամբ մեղապարտ եւ անարժան 
ծառայիս՝ Գրիգորիսի, ի խնդրոյ սրբասէր եւ հաւատարիմ աբեղային բանի 
սպասաւորի, որ ստացաւ զսայ մեծաւ փափագանօք ի վարժումն անձին իւ-
րոյ եւ յիշատակ հոգոյ իւրոյ։ 

բ 
Գրիչ՝ Ներսէս 

Ո՜վ եղբարք, յիշեսջիք զգրող սորա՝ զՆերսէս եւ մի մեղադրէք սխա-
լանաց...1։ 

719 

ՃԱՌԸՆՏԻՐ 

Վենետիկ 633(230), Ցուցակ Վենետիկի, հ. Բ, էջ 486 

(ԺԳ դ.) 

Յիշատակարան յետագայի 
Գրիչ՝ Մկրտիչ վարդապետ 

2բ Ես՝ Մկրտիչ վարդապետս հանդիպեցայ [մատենիս], ի Սիս, թիվն ՉՁԸ 
(1339) էր2, ի փետրվար ամսոյ ի ԻԵ (25), օրն երեքշաբթի։ 

                                                
1 Ձեռագրի նկարագրությունից հետո կա ծանուցում հրատարակչից՝ բովանդա-

կության մասին. «Այստեղ կը դնենք, Պատճառ սահմանաց գրոց»-էն հետեւեալը 
«Մեծն Դաւիթ եւ Եզնակ Կողբացի չոգան ի յԱթենս… իմաստիւք» (Ցուցակ, էջ 
26), (Ա. Մ.)։  

2 Սկզբի «Չ» տառը, ինչպես նշված է ցուցակում, կարելի է կարդալ նաև «Զ», նա-
խընտրեցինք գրչության մոտ ժամանակը (Ցուցակ, էջ 486, ծանուցում), (Ա. Մ.)։  
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720 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ (350) 

Երեւան 5734 

(տե՛ս նաեւ 1336 թ.) 

Յիշատակարան յետագայի 

Գրիչ՝ Բարսեղ քահանայ 

 

256բ Աստանաւր կատարեցաւ սուրբ Աւետարանս ի թվ[ին] ՉՁԸ (1339), 

յիշատակ եւ զաւակ ի Սիովն։ Ստացաւ պատուելի կրաւնաւորն՝ Կիւրեղ կոչե-

ցեալ, յիշատակ հոգեւոր որդոյ իւրոյ՝ Ներսէս քահանաին, եւ եղբաւր իւրոյ՝ 

Յորդանշին եւ Շահնշահին, եւ ծնողաց մերոց՝ Ճորանին եւ Պեշգենին///1 

իմոյ՝ Շահաստանին եւ ամենայն արեան մերձաւորաց մերոց, զորս ոչ կարա-

ցաք ըստ գրով արկանել։ 

Արդ, որք աւգտիք կամ ընդաւրինակէք, յիշման արժան առնէք զՆերսէս 

քահանա եւ զամենայն արեան մերձաւորքս իւր։ Եւ Քրիստոսի յիշողացտ եւ 

յիշեցելոց || (257ա) ///ի հանդերձեալն. ամէն։ 

Արդ, ես՝ նուաստ եւ ապիկար գծողս Բարսեղ, տրուպ ամենայն քահանա-

յից, իմ կամաւ վաճառեցի զիմ Աւ[ետարանս] Ներսէս քահանային, որ այլ 

մարդու հայ ու չէ չկա, եւ Տէր շնահաւոր առնէ ընդ երկար ամաւք մինչեւ ի 

խորին ծերութեան. ամէն։ 

Կրկին աղաչանք առ ձեզ պատուեալ քահանայք, զի յիշման արժան առ-

նէք զպատուելի մանուկն՝ զՍարգիս կոչեցեալ, որ աւգնական եղեւ սուրբ 

Աւետարանիս։ 

                                                
1 Հիշատակարանի եռակի ուղիղ գծերով նշված մասերում 4 -ական տող ջնջված է 

(Ա. Ղ.)։  
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ՉՁԹ 1340 

721 

ՃԱՇՈՑ 

Ագուլիս 31, Մ. Մաքսուտեան,  

Ցուցակ, «Արարատ», 1915 թ., էջ 69 - 761 

 

Գրիչ՝ Սարգիս կրաւնաւոր 
Վայր՝ Աջաւնից վանք 

417ա Փառք եւ աւրհնութիւն, գովութիւն, բարէբանութիւն, երկրպագու-

թիւն եւ փառաբանութիւն եւ մեծ գոհութիւն ի բոլոր սրտէ եւ ի բաւանդակ 

մտաց եւ յանձնէ եւ յամենայն զաւրութենէ մերմէ Սուրբ Երրորդութեանն՝ 

Հաւր եւ Որդոյ եւ ամենազաւր Սուրբ Հոգւոյն այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեան:  

Քրիստոսի Յիսուսի մարդեղութեանն, խաչելութեանն եւ Սուրբ Յարու-

թեանն փառք եւ աւրհնութիւն յամենայն արարծոց եւ յամենայն ազգաց, 

ազանց եւ ի սուրբ լեզուաց աւկտակարաց թարգմանչաց, յերկնաւորաց եւ 

յերկրաւորաց, յիմանալեաց եւ ի սգալեաց, ի զաւրաց հրեշտակաց եւ ի 

սրբոց ճգնաւորաց եւ յամենայն սուրբ եկեղեցեաց։ Աւրհնեալ եւ փառաւո-

րեալ խաչեալ Տէրդ. արհնեալ Միածին Որդիտ. արհնեալ բարձրեալ Հաւր 

Որդիտ. աւրհնեալ բարերար Տէրդ. աւրհնեալ բարէգութ Տէրդ. աւրհնեալ եր-

կայնամիտ Տէրդ. աւրհնեալ կատարիչ խնդրուածոց Տէրդ. աւրհնեալ անբաւ 

մարդասիրութիւնդ, Տէր թագաւոր. աւրհնեալ շնորհատու բարեաց Տէր թա-

գաւոր. աւրհնեալ աստուածային Ծնունդտ Որդի Աստուծոյ կենդանոյ. Աւրհ-

նեալ աստուածային Մարդեղութիւնդ, Քրիստոս թագաւոր. աւրհնեալ 

աստուածային Խաչելութիւնդ, Փրկիչ թագաւոր. աւրհնեալ աստուածային 

Թաղումն կենդանարար Տէր. աւրհնեալ աստուածային Յարութիւնդ կենսա-

տու բաշխող շնորհաց եւ ողորմութեանց. աւրհնեալ աստուածային Համ-

բարձումդ եւ նստեալդ յաթոռ շնորհաց. աւրհնեալ աստուածային գալուստդ 
                                                

1 Առաջին հրատարակության մեջ օգտագործվել է Ե. Լալայանի «Գողթն»-ում 
եղած ընդօրինակությունը («Գողթն», «Ազգագրական հանդէս» գիրք XII, 1905, 
էջ 165: Լ. Խ., № 399, էջ 324)։ Ե. Լալայանը հիշատակարանն ընդօրինակել է 
շատ համառոտ ու ձեռագրի գրչության վայրն ընթերցել է «Աղաւնից վանք»: 
Մեզ այսպիսի անունով վանք հայտնի չէ, սակայն Աջաւնից Սբ Գէորգ անունով 
վանք կա Քաջբերունիքում, ուստի մենք նպատակահարմար ենք գտնում տե-
ղադրել հիշատակարանի ընդարձակ տարբերակը (Ա. Մ.)։  
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ի դատաստան արդար դատաւորութեանն: Աւրհնեալ, աւրհնեալ, եւ դար-

ձեալ աւրհնեալ, ամենագութ եւ ողորմած Տէր, քանզի ով ոք բաւէ աւրհնել 

զամէնաւրհնեալ անուն Քո Սուրբ եւ ով ոք բաւէ պատմել զմարդասիրու-

թիւնդ Քո եւ ով կարէ յայտնել զողորմութիւնդ Քո Տէր եւ կամ ով կարէ թուել 

զանթիւ շնորհդ Քո առ Քո հաւատացեալս, զի բազմապատիկ է խնամ ողոր-

մութիւնդ Քո առ ազգս մարդկան: Զի դու միայն ես վասն մարդոյ, եւ մար-

դասէր եւ մարդ միայն է վասն փառացն Աստուծոյ, զի աւրհնեալ է փառք 

Քո, Տէր ի տեղոջ սրբութեան եւ փառք Քո փառաւորեալ փառաց Թագաւոր: 

Զի անպատում է փառք մարդոյ ի փառաց Քոց, Տէր եւ լոյս գերազանց ի լոյս 

երեսաց Քոց Տէր, զի պատկերակից Քեզ արար զնա եւ դու առեր մարմին եւ 

եղեր մարդ նման Նմա եւ գործակից Քեզ արարեր զնա անուանադրութեան 

ամենայն կենդանեաց եւ փառաց Քոց, տեսողս արարեր սուրբ վկայսն բա-

նալ երկնից եւ տեսանել զՈրդիտ ընդ աջմէ Հաւր: Եւ յափշտակել մինչեւ յեր-

րորդ յերկինս եւ լսել բանս անճառս ի փառաց Քոց եւ արարեր զմարդն տե-

սող փառաց Քո: Հայր, կամիմ, զի ուր ես իցեմ եւ սոքա ընդ իս իցեն զի տե-

սանիցեն զփառսն իմ: Ո՜վ անպատում փառք մարդոյ զոր ի Քումմէ բարե-

րարութէնէդ ընկալաւ եւ գերահրաշ ի Քէն պատուեցաւ եւ լուսազարդեցաւ 

ի լոյս երեսաց Քոց եւ գովեցան դասք սրբոցն եւ պսակեցան յանմատոյց 

լուսոյ Քո: Եւ հոգով շնորհեաց Քոց լցան մարգարէքն եւ առաքեալքն եւ 

բխեցին զբանս աւրհնութիւն ի սէր սրբութեան Քո: Մարգարէքն՝ մարգա-

րէացան զայս պանծալի ծաղիկս որ ի սմա ամբարեալ կայ. եւ առաքեալքն՝ 

ընկալան զհոսանս շնորհաց յերկնային ծովէդ եւ արբուցին սովաւ զազգս 

մարդկան. եւ հայրապետքն եւ սուրբ մարտիրոս նահատակքն՝  լուան զայս 

գիր աւրհնութեան եւ վասն Քո մեռան եւ սովաւ ի Քէն աւրհնեցան եւ սովաւ 

երեւեցան. երանի, որ լսէ զԲանս Աստուծոյ եւ պահէ եւ առնէ զնոսա, զի 

գիրք կենդանի են եւ կենդանի առնեն զսիրողս իւր: Քանզի սովաւ հաւա-

տացաք յԱրարիչն յարարածոց, ի Սուրբ Երրորդութեանն, ի Հայր եւ յՈրդի եւ 

ի Սուրբ Հոգի:  

Եւ սովաւ տեսաք զԱրարիչն արարածոց զՏէրն ամենեցուն վասն մեր 

խաչեալ եւ դարձեալ յարուցեալ. Սա թագ թագաւորաց եւ սայ պսակ եկեղե-

ցեաց. Սա գանձ անկողոպտելի եւ փարթամութիւն անթարգմանելի. Սա հա-

րուստ դարուց, որ ի դարս եւ ի ժամանակս պատմի. Սա արծաթ ընտիր որ 

ոչ փորձի. Սա ոսկի գովելի, որ ընտրելոցն է գտանելի. Սա համեղ ճաշակ եւ 

որք ճաշակեն քաղցրանան. Սա հաց քաղցելոց եւ որք ուտեն գոհութեամբ 

զԱստուած աւրհնեն: Սա ջուր ծարաւելոց եւ որք ըմպեն արբենան սիրովն 

Աստուծոյ. Սա գետ յորդառատ որ արբուցանէ զոլորտս տիեզերաց. Սա 

խունկ անուշահոտ հաւատացելոցն, հոտ անոյշ ի կեանսն յաւիտենից: Եւ 
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անհաւատիցն հոտ ի մահունէ ի մահ. Սա ճրագ ճշմարտութեան, որ լոյս տայ 

այնոցիկ, որ ի Քրիստոս իցեն. Սա պսակ կաթողիկէ եկեղեցոյ, որ զփեսայն 

գովէ ի սենեակ սրբութեան իւր. Սա մանկանց առագաստ ի Սուրբ Սիոնի, ման-

կանց եկեղեցոյ դաստիարակ սրբութեամբ, որ սնուցանէ սրբութեամբ եւ հա-

սուցանէ ի Քրիստոս, զոր ասէ. Եթէ անխարդախ կաթինն փափագեցէք, զի սո-

վաւ աճիցէք ի փրկութիւն: 

Գերահրաշ է գիրքս այս ի փրկութիւն հաւատացելոց: 

Արդ, կատարեցաւ եւ աւարտեցաւ քրիստոսահիմն եւ առաքելախաւս, 

մարգարէաշէն, հոգիաբուխ, աստուածազարդ եւ երկնային շնորհ կտակ 

տառիս։ Այս հոգեւոր, փառաւոր, դիմաւոր, անձնաւոր, երկնաւոր, խորան 

լուսաւոր, խնկաւոր եւ խորհրդաւոր, բարձրացիր սովաւ Սիոն հոգեւոր եւ 

դու փառաւոր իմ մայր լուսաւոր, ընկա՛լ զիս ի ծոց Քո հարսնդ երկնաւոր, 

բարձրացրո՛յ զիս ի սեղան Քո հոգեւոր, դասաւորեա՛ զիս ընդ փեսայն երկ-

նաւոր: Քարոզեա՛ սովաւ զարքայութիւնն աւետաւոր եւ զՔրիստոս, Տէր Յի-

սուս զյոյսն մեր թագաւոր: 

Սա եւ սովաւ գեղեցիկ սայթագ ... ծովածին մարգարտաց, ծիրանագոյն 

ծաղկանց երփն-երբն գերագոյն գունաց, կտաւ վարշամակաց ի գլուխ եկե-

ղեցեաց, առատագոյն բուրաստանաց եւ հոտ բուրումն կնդրկաց խնկոց: 

Ընդ որս եւ ժողովեալ, կուտեալ, դիզեալ, բարդեալ, տստակեալ եւ ի փունջ 

մի կապեալ, որով բարգաւաճեալ, բարեբանեալ, զարդարեալ տաւնք տէրու-

նականք եւ վերաձայնին ամենայն սրբոց դասքն տաւնախմբելով պատուե-

լով պատմեն զյիշատակս նոցա եւ զանուանս նոցա յիշեն եւ յիշատակեն ի 

փառս Սուրբ Երրորդութեանն: 

Նախահարցն, մարգարէիցն, առաքելոցն, հայրապետացն, համաւրէն 

մարտիրոսացն եւ սուրբ կուսանացն եւ երջանիկ ճգնաւորացն եւ հրաշազարդ 

վարդապետացն, հրեշտակաց եւ հրեշտակապետաց երգեն սովաւ զյիշա-

տակս սոցայ: Զորս եւ լի եւ անթերի եւ յաւելուածով ունի ինքեան զՀին եւ 

զՆոր կտակարանս ի փառս Սուրբ Երրորդութեանն եւ յաւրհնութիւնս հաւա-

տացելոց, եւ ի յուսումն մանկանց Սուրբ Սիոնի ի յուրախութիւն նոցա սրտի 

եւ ի գեղմն իմանալի։ 

Գրեցաւ ձեռամբ յիմար եւ փցուն գրչի Սարգսի եւ ունայն կրաւնաւորի, ի 

յալիս տատանեալ նաւաբեկի եւ ոչ ապաւինեալ ի նաւապետն Յիսուս բարի, 

այլ ի կենցաղս ի յայս տեսի, եւ ի հանդէս սորա սիրոյ ջանացի, եւ զորքան 

սորա երբեք ոչ գտի, եւ զաւանդ արծաթն, զոր ետ ինձ Տէր ի սմա իսկ՝ կո-

րուսի, այլ զարթուցեալ ի չարեացս զոր իսկ տեսի, այլ բեկեալ սրտիւ եւ յոգ-

նախումբ հոգով զյոյս դարձեալ առ Տէրդ իմ եդի, պաղատիմ առ Փրկիչդ եւ 

Տեառն իմո Յիսուսի ողորմեա՛ ինձ բազմամեղի անուն՝ Սարգսի վասն ծնողի 
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Քո եւ միշտ Կուսի եւ կենսատու Խաչի Քո պատուականի եւ հեղմամբ արեան 

Քո անեղի եւ վասն ամենայն սրբոցն երկնաւորի եւ երկրի, ողորմեա՛ ինձ՝ 

Սարգիս գրչի եւ թող զմեղս իմ որ ի մարմնի, վասն անուան Քում մեծի եւ իմ 

ծնողացն եւ իմ ննջեցելոցն ամենայնի եւ իմ Տէր Յիսուս, Քեզ փառք յա-

մենայնի: 

Ի թուականութիւնս Հայոց ՉՁԹ (1340) ի վանս Աջաւնից, ընդ հովանեաւ 

Սուրբ խորանիս քաջ եւ յաղթող Սուրբ Գէորգեա, ի յառաջնորդութիւն Սուրբ 

ուխտիս Կիրակոսի եւ Սիմէոնի երջանիկ եւ սուրբ կրաւնաւորաց, որ են սո-

քայ բարիք ի բարերարէն բարէգործեալք, առատատուրս առ հեղս եւ աղ-

քատս եւ մատակարարք հաւասարատեսք եւ տեսողք շնորհացն Յիսուսի, որ 

եւ մարմնաւոր բան ի մէնջ ոչ պահանջեցին, քանզի եւ աւրհնեալք լիցին սո-

քա՝ Կիրակոս եւ Սիմէոն եւ ծնողք սոցա ընդ սոսա զոր ոչ բաժանին ի մի-

մեանց, այլ սիրով Հոգոյն միացեալ ընդ միմեանս: 

Ի հայրապետութեան տեառն Ստեփաննոսի, որ է սա բարի որ եւ ազա-

տեաց զազգս քահանայից ի հարկէ հարաճեաց եւ նոյն ինքն տեսանէ զա-

զատութիւնն իւր. ի թագաւորութեանն, զոր ոչ գոյ. Այլ բարձեալ է թագաւո-

րութիւն, քանզի իշխանք են խռովարարք եւ տատանեալք, ի վերա միմեանց 

աղմկեալք։ Զոր ոչ կարէ բերան պատմել, զոր յայսմ ամի տեսին աչք մեր 

զաղէտ տարակուսանաց ի հեծելեաց զորս էրէսուն հազար մարդադէմ գա-

զանաց ի վերայ երկրիս մերում յարձակեալք, զնետս սրեալ եւ զաղեղն լա-

րեալ եւ զթիւրս իւրեանց թափեալ յարեան ի վերա երկրիս մերում։ Եւ ո՞վ 

կարէ պատմել զանաւրէնութիւնս նոցա, զոր արարին եւ գործեցին, քանզի 

բազում գաւառս գերեցին եւ աւերելով կործանեցին, եւ զինչս արդիւնաց 

զամենայնն յափշտակեցին եւ զամէնեսեան զքրիստոնեայք կողոպուտ արա-

րին մերկ եւ բոկ եւ ոչ թողին ոչ մի ինչ ի վերա անձանց քրիստոնէից, այլ զա-

նասունս տաւարաց, ջոկս-ջոկս առեալ տարան՝  զոչխարաց եւ զեզանց, զկո-

վուց եւ զցլուց, զիշուց եւ զերիվարաց, զհանդերձս ի յանձնէ մերկացուցին եւ 

մերկս արարին ի տեսիլս խայտառակաց, քանզի որ աչք բաւէր տեսանել զա-

ղիողորմ տարակուսանաց, եւ կամ որ անձն բաւէր տեսանել այնմ չարչարա-

նաց, որ յերէկ տան տանուտէր եւ ամենայն իւրաւք լի, եւ այսաւր բեկեալ 

սրտիւ եւ տրտմեալ եւ/// [ի] մերկ ի վերա մոխրոյ նստեալ։ 

Քանզի այնպէս լի էր երկիրս ամենայն բարութեամբ եւ յանկարծակի 

այնպէս արարին, որ շունք ի սովոյ սատակէին, քանզի զխորս ամբարաց 

հացից հանէին, եւ այնպէս բարկութեամբ եւ սրտմտութեամբ ի վերա բոլոր 

երկրիս արձակեցան, որ եւ հարիւր անձն սրով խոհխոհեալ նահատակեցան, 

որ եւ ծաղկողի սորա մայրն նետով խոհխոհեալ փոխեցաւ ի Քրիստոս զոր 

եւ համարեսցի Տէր եւ պսակեսցի ընդ արեամբ մարտիրոսացն: 
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Կար///մ եղբարք, եթէ դեւք ող[որմի]՞ն մարդկան, այլեւ նոքա քանզի 

արիւն ահեղք արիւնարբուք էին, գազանք վայրենիք, աւերիչք եւ ապակա-

նիչք, քանզի իշխանք էին չարք եւ չար իշխանն խաւարի սրով հոգո /// սա-

տակի։ Արդ, Տէր, զի՞նչ լինիցիմք ի մէջ ուրացողաց եւ ի ձեռաց այլազգեաց, 

միթէ՞ կատարեցաւ բան մարգարէութեանն Մեծին Կոստանդանոսի, որ 

ետես ի տեսելեանն, եթէ յետ բազում ժամանակաց յարիցեն այլազգիք եւ 

գերեսցեն զՏունս Տրդատա եւ վա՜յ եւ եղուկ յայնմ ժամանակի որ եղեւ, իսկ 

յայսմ ամի առաւել վա՜յ եւ եղուկ, զի յետին աղքատութիւն մատնեցաւ 

ազգս հայոց, զի ասացեր. Եթէ յաշխարհի աստ նեղութիւն ունիցիք եւ եթէ 

բազում նեղութիւնք են արդարոց եւ եթէ նեղութեանց համբերեցէք: 

Արդ, առաւել նեղեցաք յայլազգեաց եւ քան զկարն մեր առաւել վշտա-

ցաք, զոր ոչ կարեմք համբերել եւ տանել մինչեւ անյոյս լինել մեզ եւ ի կե-

նացս յայսցանէ եւ ասել. Երանի մեռելոցն որ ոչ են մատնեալ ի ձեռս այլազ-

գեաց եւ ազատեն նոքա յայսմ տանջանաց: Մինչեւ յե՞րբ, Տէ՜ր, մոռանաս 

զմեզ իսպառ, մինչեւ յե՞րբ աղաղակեմք եւ ոչ լուիցես ձայն ի հառաչանաց 

մերոց. մինչեւ յե՞րբ, Տէ՜ր, մոռանաս զձայն պաշտաւնէից Քոց եւ ամբար-

տաւանք զզուեսցեն զմեզ: Մինչեւ յե՞րբ բարկանաս, Տէ՜ր, մինչեւ յե՞րբ դար-

ձուցանես զերեսս Քո ի մէնջ. մինչեւ յե՞րբ մոռանաս զաղքատութիւն եւ զնե-

ղութիւնս մեր յորում կամք: Այլ թէպէտ եւ մեք մեղաք եւ անաւրինեցաք եւ 

ոչ արարաք զկամս Քո, սակայն անուն Քո կոչեցեալ է ի վերա մեր եւ 

արաեամբ Քո գնեալք եղեաք. մի՛ մեզ Տէր, մի՛ մեզ եւ մի՛ վասն մեղաց մե-

րոց առնել մեզ: Այլ վասն մեծի անուան Քո եւ ահեղ արեան Քո, որ վասն 

մեր հեղեր եւ զմեզ յանիծից բարկութենէն գնեցեր. լո՛ւր աղաչանաց մերոց 

եւ աւգնեա՛ մեզ ի նեղութեան մերում: 

Եւ արդ, Տէր, նուաղեցաք մեք, քան զամենայն ազգս եւ եմք ըմբռնել ի 

ձեռս այլազգեաց վասն մեղաց մերոհ: Եւ արդ, Տէր մի՛ լռեր եւ մի՛ դադա-

րեր, այլ զարթո՛յ զզաւրութիւնդ Քո եւ եկ ի կեցուցանել զմեզ: Լու՛ր մեզ 

վասն հարցն սրբոց եւ բարէխաւսութեամբ եւ աղաւթիւք սոցա աւգնեա՛ մեզ 

եւ փրկեա՛ զմեզ ի վշտաց եւ ի նեղութեանց եւ ի նեղչաց մերոց, ապրեցո՛յ 

զմեզ բարերար Տէր եւ ողորմեա՛ ամենայն անձանց քրիստոնէից եւ խաղա-

ղացո՛յ զկեանս մեր ի վերա երկրի, եւ զյարուցեալսն ի վերա մեր կործա-

նեա՛ եւ յետս յետս խորտակեա՛ եւ յեկեղեցի Քո յիշեա՛ եւ հաստատեա՛ եւ 

զժողովուրդս Քո, աւրհնեա՛ եւ հովեա՛ եւ պահեա՛ եւ յայսմհետէ մինչեւ յա-

ւիտեան եւ ամրացո՛յ զյուսացեալքս ի Քեզ, հաստատեա՛ եւ աշխարհի խա-

ղաղութիւն շնորհեա՛ եւ զդառնութիւնս մեր ի քաղցրութիւն փոխեա՛ եւ 

զխաւարեալքս ի լոյս փոխարկեա՛:  
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Եւ զաղաչանս մեր ընկալ եւ զընկերակիցս մեր աւրհնեա՛, որ եմք ի մի 

ուխտի վանաց, որք սիրով Հոգւոյն յիշատակեմք ի գիրս կենաց զԿիրակոս՝ 

զբարի եւ զլաւ, զխոնարհ եւ զհեզ առաջնորդս մեր եւ զՍիմէոն բարի եւ ըն-

կերասէր, սրբապահ կրաւնաւոր, համբերող եւ ճգնող առատ ի տուրս աղ-

քատաց, զոր Տէր Աստուած տացէ սոցա եւ ծնողաց եւ եղբարց կեանսն երա-

նական։ ԶԽաչիկ եւ զՎարդան, որ ձայնիւ հնչման գովեն զՈրդին Աստուծոյ, 

զՅակոբ խոնարհ եւ զՅովանէս ժրաջան, զԱւետիս՝ աւետեաւք լցեալ, զԿի-

րակ[ոս] ՞ զսպասաւոր եկեղեցւոյս մերոյ զՊետրոս եւ ///1 թեեւ ոչ բարկու-

թեան: Մեք ակն ունիմք ի Քէն, Տէ՜ր, ողորմութեան եւ ոչ խռովութեան. մեք 

ակն ունիմք զՔէն, Տէ՜ր, քաղցրութեան եւ ոչ դառնութեան, մեք ակն ունիմք 

ի Քէն, Տէ՜ր, անոխակալութեան եւ ոչ ցասումն սրտմտութեան, մեք ակն 

ունիմք ի Քէն, Տէ՜ր, լուսոյ փառաց արքայութեան եւ ոչ խաւարումն դժո-

խոց. մեք ակն ունիմք ի Քէն Տէր փրկութեան փառաց երկայնամտութիւն եւ 

համբերութիւն ի վերա անձանց մերոց: Դարձ առ մեզ Աստուած Փրկիչ մեր 

եւ դարձո՛յ զսրտմտութիւնս Քո ի մէնջ. Մի՛ յաւիտեան բարկանար մեզ Տէր, 

այլ քաղցրութեամբ Քո խնայեա՛ ի մեզ. Աստուած, Դու դարձեալ կեցուսցես 

զմեզ, եւ ժողովուրդ Քո ուրախ եղիցին ի փրկութեան Քում. քաւեա՛ զմեղս 

անձանց մերոց եւ լուսաւորեա՛ զհոգիս մեր. եւ Քեզ փառք յամենայնի. 

ամէն: 

Արդ, սիրելի հարք եւ եղբարք լուսերամ դասուց ազգընտիր եւ քահանա-

յութեան ժողովուրդ սեփհական մանկունք Սիոնի սուրբ եկեղեցոյ զդէմս ի 

յերկիր եդեալ պաղատիմ առաջի ձեր ամէնեցուն, որք հանդիպիք սմայ այսմ 

ընթերցուածոյ սուրբ գրոցս եւ աստուածային կտակիս, յիշել արժանի արա-

րէք զմեզ՝ զՍարգիս գրիչ, որ բազում անգամ աշխատեցաւ ի սմայ եւ զեր-

կուս ամս պահեցի զսայ ///: Թվին ՉՁԹ (1340)։ 

 

 

                                                
1 Հիշատակարանի երկու թերթ վնասված է եղել, և ընդօրինակողը առաձին բա-

ռեր ու տառեր է բերում տպագրված բնագրում, ինչպես երևում է այդ բառերից, 
շատ կարևոր, գրչին ու գրությանը վերաբերող հատվածն է եղել վնասվածը (Ցու-
ցակ, էջ 74-75 և էջ 76 ծնթ.), (Ա. Մ.)։  
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722 

ՃԱՌԸՆՏԻՐ (400) 

Վենետիկ 1002 (207), Ցուցակ Վենետիկի, հ. Բ, էջ 173-175 

(1251-1288 թթ.) 

Յիշատակարան յետագայի 

Գրիչ՝ Գրիգորիս քահանայ 

Վայր՝ Եզընկայ մայրաքաղաք 

ա 

277ա Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն երից անձնաւորութեանն եւ 

միում բնութեանն եւ միաստուածութեանն՝  Հաւր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյ Սրբոյ։ 

Որ արժանի արար զիմ անարժանութիւնս հասանել եւ տեսանել զվերջին 

գիծ այսմ սուրբ եւ լուսազարդ տառիս՝ որ է գանձ անկողոպտելի եւ ծաղիկ 

անուշահոտ՝ մանկանց Սիովնի եւ զարդարիչ սուրբ եկեղեցւոյ։ 

Արդ, ես՝ անպիտանս յամենայնի եւ որքան բան զաւրէ՝ պարսաւեալս 

Աստուածատուր, անուամբ կրաւնաւոր, եւ գործով արատաւոր. քան զԿային 

խոտելի եւ քան զՍոդոմ այլ գէճու այլ աղտեղի. քան զՓարաւոն ողորմելի, 

քան զամենայն մարդ ողբալի։ Արդ, ցանգացայ այսմ բուրաստանի. եւ էի 

յընչից կարի աղքատ. եւ մեղաւք փարթամ. ի սէրս կայր եւ յոյժս չկար։ Լուր 

զմտաւ ածէի զայն աղքատսն, որ յաւուրս հնձոցն հասկիկ հասկիկ կու ժողո-

վեն եւ ամբարեն, որ ի ձմեռնային ժամանակն սովամահ չկորնչին. նոյնպէս 

եւ ես զմտաւ ածի եւ սկիզբն արարի այսմն գրոցս եւ առի զՔրիստոս ինձ 

ապաւէն եւ աւգնական եւ անուամբ Տեառն կատարեցի զսայ։ 

Արդ, աւարտեցաւ հոգէպատում տառս ի շրջագայութեան ժամանակիս 

յայս ամի, յորում էր յելանելոյն Ադամայ ի փառակենցաղ դրախտէն ամք 

ԶՌԷՃԿԶ (6766), եւ Ծնընդենէ Կենարարին մերոյ ամք ՌԳՃԽԳ (1343), եւ ի 

թուականութեանս Հայկազեան տումարիս Չ[ՁԹ] (1340), յամսեանն հռով-

մեայեցւոց սեպտեմբեր Ա(1) աւրն. Յեկեղեաց գաւառս, ի մայրաքաղաքս 

աստուածապահ Եզընկայ, ընդ հովանեաւ սուրբ երկնանման տաճարիս 

Սուրբ Կաթողիկէի եւ Սուրբ Առաքելոցն եւ Սուրբ Սարգսի եւ Սուրբ Աստուա-

ծածնին, ձեռամբ դեռաբոյս եւ անիմաստ քահանայիս՝ Գրիգորիսի, որ զքա-

հանայութեան անունն միայն ունիմ եւ զգործն ոչ, զոր Տէր Յիսուս անտէս 

արասցէ զյանցանս ծառայի իւրոյ. ամէն։ 

Արդ, ես՝ անարժանս Ծատուրս, ստացայ զսայ ի վայելումն եւ ի մխիթա-

րութիւն անձին իմոյ, եւ ի յիշատակ ինձ եւ ծնողացն իմոց, եւ ամենայն 
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արեան մերձաւորացն՝  կենդանեացն եւ ննջեցելոցն։ Արդ, ո՜վ մանկունք 

Նոր Սիոնի, որ հանդիպիք այս անուշահոտ բուրաստանիս, որ է գանձ անկո-

ղոպտելի ընթեռն[ե]լով կամ աւրինակելով, յիշեսջիք ի մեղաց թողութիւն՝  

զԱստուածատուր մեղաւք մեռեալ ոգիս, յիշեսջիք եւ զծնաւղսն իմ զկենդա-

նիսն եւ զհանգուցեալսն եւ զամենայն երախտաւորս սորայ։ Յիշեսջիք ի 

Քրիստոս եւ զայնոսիկ, որ զաւրինակքն շնորհեցին, զի ի բազում աւրինա-

կաց է գիրքս. Քրիստոս Աստուած զերկնից արքայութիւնն Իւր նոցա պար-

գեւեսցէ եւ ննջեցելոց նոցայ եւ Սուրբ Լուսաւորիչս՝ նոցա վարձահատոյց լի-

նիցի. ամէն։ Եւ որ մեզ յիշէ՝ յիշեալ լիցի ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ։ 

Յիշեսջիք եւ ի սրբամաքուր աղաւթս ձեր զիս՝  զանպիտան զհողս հաւա-

սար, զանարժան եւ զանիմաստ, զփցուն եւ զյետնեալ գրիչ սորա՝ զԳրիգո-

րիս, եւ զծնաւղսն իմ՝  զՄկրտիչ քահանայ եւ զՏալիթ երիցկինն, եւ զայլ 

ամենայն արեան մերձաւորսն իմ՝  զկենդանիս եւ զհանգուցեալս...։ 

Եւ արդ, աղաչեմ չլինել մեղադիր սխալանաց եւ անարհեստութեան գրիս, 

զի դառն եւ ի յանհանգիստ ժամանակիս գրեցաւ, զի վասն ծովացեալ մե-

ղաց մերոց զաւրացեալ են ազգն նետողաց ի վերա քրիստոնէից, եւ ի սուր 

սուսերի մաշեն, եւ յաւարի հարկանեն, եւ ի գերութիւն վարեն զբազում գա-

ւառս, եւ բազում եւ անիրաւ հարկապահանջութեամբ դատեն զամենեսեան, 

եւ այլ բազում չարիս լինի ժամանակիս մերում, զոր ոչ է կար մի ըստ միոջէ 

պատմել կամ ընդ գրով արկանել։ Իսկ մեք ոչ ունելով հանգիստ, այսր անդր 

շրջելով եւ փախստական լինելով, էաք որպէս գառինս ի մէջ գայլոց, զոր 

Տէր Յիսուս պահեսցէ ընդ ամրածածուկ աջոյ իւրոյ, զհաւատացեալսս 

անուան Իւրոյ. ամէն։ Եւ որ ս[ր]տի կամաւ եւ յաւժարութեամբ արժա-

նացնեն զմեզ միոյ Տէր Ողորմայի, Քրիստոս Աստուած զինքն Իւր անճառ 

բարեացն արժանացնէ. ամէն1։ 

                                                
1 Հրատարակիչը հիշատակարանի թվականի մասին գրում է. «Թուական աշխար-

հի կամ ելիցն Ադամայ ի դրախտէն, որ կը նշանակուի գրչէն սոյն յիշատակարա-
նիս մէջ ԶՌԷՃԿԶ. (6766), կը ցուցնէ թէ ամ Տեառն պարտին լինել 1342 և թուա-
կան Հայոց ՉՂԱ, ըստ ժամանակագրութեան Անդրէասայ տումարագրի, որ աշ-
խարհի սկզբէն մինչեւ ցԾնունդն Քրիստոսի կը դնէ 5420 կամ 5424 ամս…» (Ցու-
ցակ, էջ 175-176)։ Սակայն մենք հիշատակարանը դասում ենք 1340 թվականի 
շարքը, հիմք ունենալով ձեռագրի 185ա էջի տվյալը, որտեղ Փրկչական ՌԲՃՀԵ 
(1275) թվականի դիմաց դրված է Հայոց ԷՃԻԱ (721) թվականը, այսինքն՝ Հայոց 
ու Փրկչական թվականների տարբերությունը հաշված է ոչ թէ 551, այլ 553 տա-
րի։ Այս տվյալի հիման վրա, Հայոց թվականի վերջին երկու՝ քերված թվանշան-
ները վերականգնում ենք՝ «ՁԹ» (89)։ Իսկ ՉՁԹ (789) Հայոց թվականը համա-
պատասխանում է ոչ թե 1343-ին (ինչպես գրել է գրիչը) կամ 1342-ին (ինչպես 
նշում է հրատարակիչը), այլ 1340-ին (Լ. Խ., № 400, էջ 325-326, ծնթ. 1): 
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152ա Միածին Տէր իմ Աստուած Յիսուս Քրիստոս, Սուրբ ծնաւղի Քո բա-

րեխաւսութեամբ յիշեա՛ ի Քո միւսանգամ գալստեանդ զստացաւղ գրոցս՝ 

զԱստուածատուր սրբասէր կրաւնաւոր, եւ զծնաւղսն իւր. եւ զԱրեւշա[տ] 

միայնակեացն, որ զաւրինակն շնորհեաց, եւ զիս՝ զեղկելի գրիչս զԳրիգո-

րիս. եւ որ սրտի կամաւք զմեզ յիշեն. եւ Քեզ փառք յաւ[իտեանս]1։ 

723 

ՄԱՆՐՈՒՍՄՈՒՆՔ 

Վենետիկ 572 (714), Ցուցակ Վենետիկի, հ. Դ, էջ 1108 

Գրիչ, ծաղկող՝ Յովասափ երաժիշտ 
Վայր՝ [Սիս]՞  

20բ Փառք...:  

Գրեցաւ եւ ոսկով զարդարեցաւ եւ կազմեցաւ Տետրակս ի թվ[ին] ՉՁԹ 

(1340) ձեռամբ՝ բազմեամեղ եւ անպիտան ոգւոյ Յովա[սափ] պիտակ 

երաժշտի եւ եղբաւր իմոյ՝ Մովսէս դպրի, որ ի յոսկելն եւ ի կապելն աւգ-

նեաց եւ աշխատեցաւ, ի խնդրոյ իմաստութեամբ լցեալ եւ հեզ կրաւնաւո-

րին՝ Թադէոսին զոր ստացաւ զսա ի յարդար գոյից իւրոց, յիշատակ հոգւոյ 

իւրոյ եւ ի վայելումն դեռաբոյս դպիր եղբաւրորդւոյ իւրոյ՝ Սուքիասին, զոր 

Տէր Աստուած վայելել տացէ զսա նմա ընդ երկայն աւուրս. ամէն։ 

Աղաչեմ զամենեսեան սիրովն Աստուծոյ, յիշել սրտի մտաւք զստացողքս 

եւ զաշխատողքս, զհայր Սուքիասին, աստուածասէր եւ զբարեպաշտ քրիս-

տովնեայն՝ զպարոն Սէթն եւ զմայրն իւր՝ զԳուհարտիկինն, զփոխեցեալն ի 

Քրիստոս, որոյ յիշատակն աւրհնութեամբ եղիցի։ 

Յիշեցէք առհասարակ մեղաց թողութիւն խնդրելով, զի եւ ձեզ ողորմես-

ցի յողորմածէն Աստուծոյ. ամէն։ 

                                                
1 Լ. Խաչիկյանը սույն հիշատակարանը հրատարակել էր կրճատումներով։ «բ» հի-

շատակարանը առաջին հրատարակության մեջ բացակայում է (Լ. Խ., № 400, էջ 
325), (Ա. Ղ.)։  
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724 

ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ 

Երուսաղէմ 1379, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Ե, էջ 25-26 

Գրիչ՝ Ստեփանոս քահանայ 
Վայր՝ Ակն բերդ 

ա 

255 Յանուն Հաւր եւ Որդոյ եւ ամենայխնամ ճշմարիտ Սուրբ Հոգոյն: 

Ես՝ նվաստ եւ անարժան ծառայս Աստուծոյ եւ սուտանուն եւ անպիտան 

քահանայ Ստեփանոս, աւգնականութեամբն Աստուծոյ սկսայ գրել զհոգե-

շահ եւ յունկն լսաւղաց ի բանս աստուածայինս ի գիրս յայս եւ Նորին կա-

րաւղութեամբն յաւարտումն հասուցի, որ է պիտոյ ամենայն եկեղեցեաց 

ուղայփառաց եւ ի պիտոյ ամենայն ուղայփառ լսաւղաց, որ է ի պէտս տգի-

տաց եւ այր նորհասու գիտնականաց եւ ամենայն մանկանց սուրբ եկե-

ղեցոյ, ի թվ[ ին] Հայոց ՉՁԹ (1340), ի հայրապետութեան տեառն Յակոբայ 

եւ ի թագաւորութեան Լեւոնի բարեպաշտ թագաւորի, ի յաստուածայպահ 

յանառիկ բերդս, որ կոչի Ակն, ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածայծնին եւ 

Սրբոյն Կիրակոսի սուրբ եւ հռչակաւոր ուխտի ի վայելումն որդոյն իմոյ՝  

Գրիգորի եւ դեռայբուսիկ որդի որդոց իմոց՝ Յաւհանիսի եւ Կիրակոսի: Տէր 

Աստուած՝ յոյս եւ ակնկալութիւն քրիստոնէից, աւգնեա՛յ Գրիգոր սարկաւա-

գի, Յոհանիսի եւ Կիրակոսի եւ ընդ երկայնաձիգ ամաւք պահեա՛յ զսոսայ, 

այժմուս եւ զաւիտենայկան կ[ե]անսն ժառանգել ի փառս Քո, որ ես կա-

րաւղ յամենայնի եւ տվաւղ բարեաց եւ Քեզ փառք ի Քոոց ստեղծուածոցս: 

Արդ, ես՝ մեղաւք լցեալ ծառայս Աստուծոյ Ստեփանոս գրեցի զսայ յիշա-

տակ ինձ եւ ծնաւղաց իմոց եւ եղբաւրն իմ՝  Սիմեւոն քահանայի: 

Արդ, աղաչեմ զամենիսեան, որք աւկտիք ի սմանէ կարդալով կամ աւրի-

նակելով մեղաց թողութիւն խնդրեցէք ինձ՝ մեղուցելոյս Ստեփանոսի եւ 

ամուսնին իմոյ եւ հաւրն իմոյ՝ Պողոս քահանայի եւ մաւրն իմոյ՝ Ըռիթայի եւ 

եղբարց իմոց՝ Կոստնդնայ եւ Հանիսի եւ քեռց եւ ամենայն ազգատոհմի 

իմոյ եւ մեղաց թողութիւն խնդրեցէք յԱստուծոյ եւ ինքն Տէր, որ ողորմածն 

է յամենայնի, մեզ եւ ձեզ ողորմեսցի: Աղաչեմ զկարդացաւղդ եւ զլսաւղք 

մեղաց թողութիւն խնդրեցէք, զի Աստուած ի ձեռն այլում բազմաց ողոր-

մեսցի. եւ Նմայ փառք յաւ[իտեանս]: 

Արդ, յերեսս անկեալ աղաչեմ զամենեսեան վասն սիրոյն Քրիստոսի ի բո-

լոր սրտէ մեղաց թողութիւն խնդրեցէք որդոյն իմոյ՝ Պողոս քահանայի եւ 

ամուսնոյն իւրոյ՝ Մարթայի, զի դեռայբուսիկ քահանայ էր եւ մէկ ամի եր-
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կուքանն փոխեցան ի Քրիստոս յոյսն մեր, եւ թուխտս իր գնած էր, որ գրէր 

ու չժամանեց: Ես վասն այն ի յանձն առի գրել խիստ աշխատութեամբ, զի 

ծեր էի ու աչքս վատել էր ու ձեռս փատցել ու անվարժ էի ի գիրս եւ յամե-

նայն նեթս սորայ: Աղաչեմ չլինել մեղայդրելի, թէ պակաս ի սմայ գտանի 

յաւրինակէս, թէ այս լինի կամ ի գրչէս անարհեստի, զի ուս[ե]ալ բնաւ չէի, 

այլ ըստ կամաց իմ ջանացի. եւ Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ փառք յաւիտեանս 

յաւիտենից, Ռ (1000) ամէն: 

բ 

254 Ո՜վ պատվական քահանայք եւ ուխտի մանկունք սուրբ եկեղեցոյ, 

որք ընթեռնոյք զսայ եւ սղալանաց եւ խոշորութեան գրոյս չլինել մեղադիր. 

եւ Տէրն ձեզ եւ մեզ ողորմեսցի.ամէն, ամէն: 

գ 

306 Զարժանին յիշատակի զսուրբ վարդապետն Վարդան1, լուսոյ 

բանիցս ծագաւղ, յիշեսջիք ի Տէր. ընդ նմին եւ զաղքատս ի բարեաց զսորին 

աշխատաւղս՝ զՍտեփանոս եւ զծնաւղս իմ եւ ամենայն ազգայտոհմ իմ և 

զՊողոս քահանայն եւ Աստուած զձեզ յիշէ եւ որ բոլորով սրտիվ զԱմէնն 

ասէ. եւ նմայ ողորմեսցի Քրիստոս յոյսն մեր: 

725 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ 

Երեւան 6384 

(902թ.) 

Յիշատակարան յետագայի 
Ստացող՝ Ներսէս քահանայ 

191բ Արդ, անգեալ աղաչեմ զդասս քահանայից յիշել ի Քրիստոս յոյսն 

զՆերսէս քահանայ եւ զկենակիցն իւր՝ զՏիկին եւ զծնողսն իւր եւ զեղբայրս 

իւր, եւ [ս]տացաւ զսայ ի հալալ յարդեանց///իւրոց /// կատարեցաւ /// Հի-

զան ակ /// աստուածավաել /// նակ բազում /// [եղ]բոր իւրոյ՝ Սահակի եւ 

Դաւթի եւ զաւակաց իւրո[ց] Սամվելի եւ Մանուելի, Թանթիխաթունի եւ 

զիս՝ զգծողս յիշատակարանիս զՆերսէս սուտանուն քահանայ յիշեցէ՛ք ի 

Քրիստոս եւ Աստուած զձեզ յիշէ. ամէն, եղիցի Իւր փառս։ 

Թվ[ին] ՉՁԹ (1340), յԱրաց Բ (2)։ 

                                                
1 Գրված է Վարդան Արևելցու դավանաբանական թղթերի վերջում, (Ցուցակ, էջ 

21), (Ա. Ղ.) 
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726 

ՄԱՆՈՒՍՄՈՒՆՔ (401) 

Վիեննա 183, Յ. Տաշեան, Ցուցակ, էջ 499 
Գրիչ՝ Մկրտիչ երէց 

227բ-28բ Յամի ՉՁԹ երորդի (1340) թուաբերութեանս Հայոց գրեցաւ 

տառըս Եղանակաւոր, ծախիւք եւ արդեամբք Ներսէսի քահանայի՝ որդւոյ 

Գրիգորէս քահանայի, եղբաւր՝Թորոսի բանի սպասաւորի զարդարելոյն 

իմաստիւք հոգւոյն, որ եւ յայսմ ամի ընկալաւ գաւազան ի մեծ րաբունոյն՝ 

Խոտաճարակ յԱւետիսէ։ Աղաչեմ զամենեսեան, որք հանդիպիք սմա, յիշե-

ցէ՛ք ի Քրիստոս՝ զՆերսէս քահանայն եւ զշնորհազարդ որդիսն իւր՝ զՂա-

զարն, զՌստակէսն, զԳրիգորէսն, զԱնաստասն եւ զհանգուցեալն ի Քրիս-

տոս՝ զՅոհաննէս կրաւնաւորն եւ զբարեսէր մայր սոցա՝ Թագուհին, զքը-

ւեսն1/// ընդ նմին եւ զապիկար աշխատողս՝ զՄկրտիչ երէց յիշեցէ՛ք եւ Տէր 

Յիսուս առհասարակ ողորմեսցի...։ 

727 

ՄԱՆՐՈՒՍՄՈՒՆՔ 

Վենետիկ 2149 (713), Ցուցակ Վենետիկի, հ. Դ, էջ 1106 

Գրիչ եւ ծաղկող՝ Մկրտիչ երէց 

ա 

206բ Փառք...: 

Գրեցաւ եւ ծաղկեցաւ տետրակս ի թվ[ին] ՉՁԹ (1340) ի մայիսի ԻԹ (29) 

ձեռամբ բազմամեղ եւ անպիտան ոգո՝ Մկրտիչ իրիցու, ի խնդրոյ սրբասէր 

եւ հեզահոգի կրաւնաւորի՝ Յովանիսի, զոր ստացաւ զսա ի վայելումն ան-

ձին իւրոյ եւ յիշատակ ծնաւղաց իւրոց։ 

Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, յիշեսջիք ի Տէր զստացաւղ տառիս եւ 

զգծողս զնոյնն եւ ձեզ շնորհեսցէ Աստուած։ 

բ 

105բ Ջանիւ հասցես ասէ շնորհաց, 

Մի՛ ծոյլ կենալ եւ դեգերաց, 

Մի՛ սիրել քուն դանդաղանաց, 

Մի՛ արթնութեամբ զբաղանաց: 

                                                
1 Մի տող դատարկ է թողնված (Լ. Խ., № 401, էջ 326, ծնթ. 1)։  
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ՉՂ 1341 

728 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ (403) 

Երեւան 2653 

Գրիչ՝ Նատեր 

Վայր՝ Տայոց գաւառ, 
գիւղ Վարդնշէն 

226ա Այս աւետաբեր հրամանս Փրկչին մերոյ եւ Աստուծոյն, Յիսուսի 

Քրիստոսի աւրհնելոյն յաւիտեանս յերկնաւորաց եւ յերկրաւորաց եւ յամե-

նայն եղելոց յանգ ելեալ կատարեցաւ ձեռամբ անիմաստ եւ յետին գրչի՝ 

Նատեր մեղապարտի, ի թվիս Հայոց ՉՂ (1341), յապրիլ Բ (2), ի գաւառիս 

Տայոց, ի գեղս որ կոչի Վարդնշէն։ 

Այլեւ Բ (2) գլուխն առաջինք յառաջ գերալ էր ումեմն Ստեփանոս իրի-

ցու, որ էր ի Կանու քաղաքէ, եւ ոչ էր ժամանել ի կատարումն սորա, ի ձեռն 

հասարակադիր հայրենական հնչմանն հողմոյն մահու, եւ փոխեալ էր յաս-

տեացս առ Քրիստոս. եւ զկնի ամաց իբրեւ///1, թոռն նորա՝ Գէորք սարկա-

ւագ ետ զսա աւարտել մերոյ նուաստութեանս, եւ մեք կարողութեամբն Աս-

տուծոյ յանգ հասուցաք։ Եւ էաք եկք յանառիկ դղեկէն Բաբերդոյ գաւառէն, 

բնակեալ ի գեղն, որ կոչի Կան, սկսաք || (226բ) անդ ի գրել մասն ինչ։ Եւ 

եղեւ փախուստ ամենայն գաւառին նա եւս քաղաքին միահամուռ քրիստո-

նէից եւ իսմայելաց[ոց] եւ ամենայն բնակչացն ի ձեռաց Բ (2) իշխանաց, 

որոց ոչ է պարտ գրել զանուն նոցա։ Եւ ամենայն ոք փախաւ, եւ չուեցին 

յերկիր աւտար. եւ եղեւ ի լերինն Վտվակա հողմ ձիւնաբեր, եւ հեղձան անդ 

սակաւ մարդ եւ անասուն յոյժ, եւ յայլ լերին, որ կոչի Տեռեւանց,  բազում 

մարդ եւ անասուն յոլով, զոր զաղէտ խղճոյ ո՜ կարէ գրել. եւ յաւուր Խ(քա-

ռասուն, երորդ պահոց տաւնի Քառասնիցն։ Եւ այն ամենայն եղեւ վասն մե-

ղաց եւ բազում սխալանաց մարդկան: 

Արդ, որք հանդիպիք այսմ լուսաւոր աստուածախաւսութեանս, յիշեցէ՛ք 

ի Տէր աղաւթիւք ձերովք եւ առաջի զենլոյն Քրիստոսի թողութիւն խնդրե-

ցէք առաջին գրողին՝  Ստեփաննոս քահանային, որ իւրով ձեռամբն գրեալ 

էր եւ ոսկով զարդարեալ յիշատակ իւր, եւ բարեխաւս առ Քրիստոս, եւ զա-

                                                
1 Տարեթվի լրացման համար տեղ է թողնված (Լ. Խ., № 403, էջ 327, ծնթ. 1)։  
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ւակ ի Սիոն, եւ գանձ յերկինս, եւ ի ժառանգութիւն իւրոց զաւակաց եւ ազ-

գականաց։ Յիշեցէք ի ՏԷր եւ՝ զԳէորգ սարկաւագ, որ է ժառանգ նորա, որդի 

որդւոյ նորա, որ նորոգել ետ, եւ ի կատարումն յանգել եւ հաստատել զմե-

ծանձնութիւն հաւուցն իւր, յիշեցէ՛ք եւ զմայրն նորա, որ կամակից եղեւ եւ 

աւժան[դ]ակ լրման սորա, եւ զեղբայր մօր նորա՝ զԱւագ դալալն, նաեւ զմեզ 

զծրողքս ամենայն եղբարբ եւ ազգաւ, եւ որք յիշէք, յիշիք ի Քրիստոսէ։ 

729 

ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԱՒԵՏԱՐԱՆԻՆ ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ 

Տէր-Աւետիսեան Ս., Ցուցակ Սուրբ Նախավկա վանքի, 115/1, անտիպ  

Գրիչ՝ Ղուկաս քահանայ 

Վայր՝ [Վերին]Նորավանք 

ա 

424բ Արդ, թարգմանեցաւ գիրքս այս ի լատին լեզուէ ի հայս հրամանաւ 

մեծ դիտապետին եւ արհիական գլխոյն աթոռակալի Սուրբ առաքելոյն Թա-

դէոսի՝ արժանաւոր եպիսկոպոսի տէր Զաքարիայի, զոր բազում ըղձիւք եւ 

սիրայեղձ՝ փափագանօք թարգմանեալ ետ զսա ի նեղ եւ ի դառն ժամանա-

կի ի լուսաւորութիւն Հայաստանեացս եկեղեցոյ եւ խրախութիւն ու ի վար-

ժումն մանկանց Սիոնի զոր թարգմանեաց քաջ րաբունապետն ֆրա Պօնի-

ցուս կոչեցեալ, միջնորդելով բարեմիտ վարդապետին Իսրայէլի։ 

Արդ, որք հանդիպիք սմին, յիշեցէ՛ք ի մաքրափայլ յաղօթս զվերոյգ-

րեալք, զոր առընկալեալ քաջ եւ գիտնական րաբունապետն՝  Կիւրեղ եւ յոյժ 

փափագանօք ցանկացեալ սմա ետ գրել ի յիշատակ իւր///ան պատուական 

յետ աստեացս հոգոյ իւրոյ եւ ծնօղաց իւրոց, զոր գրեցի ես՝ նուաստ Ղու-

կաս սոսկ անուամբ քահանայ եւ աշակերտ բանի ի մենաստանս Նորավանս 

կոչեցեալ, ընդ հովանեաւ Սուրբ Սիոնի, առ ոտս սմին երջանիկ րաբունապե-

տի։ Արդ, որք հանդիպիք այսմ տառի ընթերցմամբ եւ կամ օրինակաւ, յիշե-

ցէ՛ք ի մաքրափայլ յաղօթս ձեր զքաջ րաբուապետն իմ՝  զԿիւրիոն, եւ 

զծնողս իւր, ընդ նմին եւ զիս՝ զփցուն գրիչ Ղուկաս մի՛ մոռանայք, աղաչեմ։ 

Գրեցաւ ի թուականիս Հայոց ՉՂ (1341) եւ աւարտեցաւ յամսեանս հոկ-

տեմբերի ԻԵ (25), ի փառս Քրիստոսի, որ է օրհնեալ. ամէն։ 

բ 

424ա Կատարեցաւ Մեկնութիւն որ ըստ Աւետարանին Յոհանու ի վերայ 

բնաբանիս, ի ձեռն վսեմախոհ վարդապետի Ֆրապօնցի, եւ քերթելով քաջ 

հռետորի՝ Իսրայէլի, որք ընթեռնուք եւ կամ օրինակեք, յիշեցէ՛ք յաղօթս։ 
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ՎԱՐԴԱՆ ԱՐԵՒԵԼՑԻ.  

ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ՍԱՂՄՈՍԱՑ 

Վենետիկ 278 (1365), Ցուցակ Վենետիկի, հ. Է, էջ 708-711 

Գրիչ՝ Սարգիս Ծառերո որդի 

ա 

346բ Առաջին եւ Երկրորդ թագաւորութիւն Սամւելի ասեն գրել եւ Եր-

րորդն եւ Չորրորդն Յեսւա ասեն գրել։ Իսկ աւն եւ աւն ասելն, ոմանք փոյթ 

ընդ փոյթ ասեն, եւ այլք աստ եւ ի հանդերձեալն, բայց զայս ստուգ են 

ասել, մի՛ եւ մի՛ լիցի բան աւելորդ ի սրտի քում։ Յիշեսցի անպիտան գրիչս՝ 

Սարգիս Ծառերո որդի եւ մերո նախնեաց. ամէն։ 

բ 

136բ Զմեղապարտ գծագրիչս՝ Սարգիս սուտանուն յիշեցէ՛ք ի Տէր եւ ան-

մեղադիր լերուք, զի շտապով է գրաց։ 

գ 

182բ Խոշորութեան գրիս կամ փոյ, անմեղադիր լերուք աղաչ[եմ]1։ 

դ 

Յիշատակարան յետագայի 

Նորոգող, կազմող՝ Կարապետ 

Վայր՝ Կամախ 

347ա Կենաց պատճառ եւ յոյս եւ ապաւէն մեր Աստուծածին, քանզի դու 

ես մայր Քրիստոսի եւ տաճար երկնաւոր թագաւորին, բարեխաւսեա՛յ վասն 

մեր առ Միածին քո Որդին, զի ող[որ]մեսցի ամենայն եղելոցս, եւ յիս 

գթասցի սիրովն երկնային: 

Արդ, աւրհնեալ է կենդանին Հայր որ եստեղծ զհրեշտակս եւ զամենայն 

ինչ եւ աւրհնեալ է Միածին Որդին, որ ի լուսոյ գոհացոյց զնոսայ, որով ամե-

նայն ինչ եւ աւրհնեալ է ճշմարիտ Սուրբ Հոգին, որ շնորհիւք ճշմարտու-

թեամբ առաքինացոյց զնոսա եւ ինքն է յամենայն ինչ եւ աւրհնեալ է փա-

ռաբանեալ եռռահիւսեակ եւ միեղէն աստուածութիւնն, որ կամեցաւ եւ ներ-

գործեաց զերկիր եւ սահմանակարգեաց զերկինս յերկրէ, զծով ի ցամաքէ, 

                                                
1 Ձեռագիրը հրատարակիչը համարում է ԺԴ դարի, ուստի, մենք այս անթվա-

գիր(«ա», «բ», «գ») հիշատակարանները տեղադրում ենք կազմողի հիշատակա-
րանից առաջ (Ա. Ղ.)։  
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զերկնից լուսաւորաց լոյսն, ի խաւարէ եւ լցոյց զծով լողակաւք, եւ զցամաք 

ամենայն շնչաւորաւք եւ եդեալ զբնութիւն մարդկան ի տընտեսութիւն ամե-

նայն երկրաւորացս եւ հրամանատար է փառաւորիչ անուան իւրոյ սրբոյ: 

Բայց հէքն եւ ամբարտաւանն սատանայ հեղձամուղձ եղեալ ընդ այն եւ 

ինքն անգաւ յիւր փառացն, վասն զի ել ի սահմանաց Կենարարին, բայց ընդ 

իւր կորուստն ոչ բաւականեաց, այլ նախանձեալ ընդ զուգաւորութիւնս 

մարդկան հետաքրքիր եղեալ խափմամբ եւ արտաքսեցոյց յանմահական 

դրախտէն: Եւ այնու ոչ էառ դադարումն, այլ գրաւեաց զոգիս առաջին ար-

դարոցն, զնախահարցն, զնահապետացն եւ զմարգարէիցն եւ արարեալ 

զաշխարհս ամենայն ողբոյ եւ աշխարելոյ արժանի: 

Իսկ ամենագէտ եւ ամէնողորմն Աստուած ոչ անտես արարեալ զմեզ, 

գթացաւ ի կողոպտած եւ ի մերկ ոգիս մեր խոնարհեցաւ ի յերկնից եւ էջ ի 

յերկիր եւ մարմնացաւ ի սուրբ եւ ի փառաւորեալ ամենագովելի Աստուա-

ծածնէն եւ կրեաց զամենայն կիրս մարմնոյ, բայց ի մեղաց եւ վասն մեր 

չարչարեցաւ եւ թաղեցաւ եւ յարեաւ յաւուր երրորդի եւ զդժոխս աւերեաց 

եւ զգերիքն ազատեաց եւ ինքն էր յայս ամենայն զինուորութիւնս եւ էր 

միացեալ յաթոռ փառաց իւրոց, ոչ զատեալ եւ ոչ բաժանեալ, եւ եհան զպա-

տիժ պատուհասին ի գլուխն պատճառաւորին եւ խորտակեաց զզաւրութիւն 

բանսարկուին. բայց նախանձաւորն սատանայ լրբենի դիմաւք ոչ դադա-

րեաց յամենայն խաբէութենէ, այլ արաք կայ ի կորուստ մարդկան, ըստ 

հրամանի Փրկչին թէ. Հնար ինչ իցէ եւ զընդրեալսն: 

Բայց ես զի՛նչ արարից, անառակ որդիս եւ դատարկ յամենայնէ սուտա-

նուն ի կարգէ՝ Կարապետս, որ չէ արժան մարմնոյս այսորիկ յայս անուն 

գոլ։ Արդ, կամ զազիր մեղաւք եւ ի տարակուսի, զի սատանայ ընդրելոցն 

լար արկանէ։ Եւ զի՛նչ արդեաւք լինիցիմ, ըստ ասացելոյն Պաւղոսի, եթէ. 

Արդարն հազիւ կացցէ, իսկ մեղաւորն ուր գտանիցի։ Եւ արդ, ///նք եւ 

զաղաւթք մարտիրոսացն եւ զառ յապայ եկելոց, եթէ արժանի առնէք միոյ 

ողորմ[ե]ա[յ]իւ եւ ինքն ամենողորմ Աստուած զձեզ յիշէ. ամմէն։ 

Արդ, պատմեցից ձեզ զհանդիպումն աստուածաշունչ քնարիս, զի զառա-

ջինն երեկ զՄեսրաւպ վարդապետն ի տեղս առ մեզ եւ կամք ունէր որ ժա-

մանակ մն[այր] դադարէր ի դուռն Սուրբ Աստուածամաւրս եւ սպասաւորի 

[անար]ժանիս՝ որ Կարապետ անուանի եւ ընդ միեղէն եղբարց։ Եւ տեսեալ 

զՄեկնիչս, փափաքեցաւ առնուլ, զի յաւտար աշխարհէ բերին զտառս, նայ 

մեր մերոնակից եւ սնընդակից եղբա[յ]ր՝ Աւաքն շարժեալ ի սէր նորայ, մեք 

եւս առաւել յորդորեցաք զնայ որ գնեաց զգիրքս ի վայելումն վարդապե-

տին։ Եւ վարդապետն կամեցաւ գնալ Եզնկայ առ Կիրակոս վարդապետն, 

շարժիլ ի նմանէ եւ հրաման առնուլ եւ դառնալ առ մեզ։ Եւ ի գնալն նորայ 
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ըզգիրքս առ մեզ եթող, բայց մեր մեղացն պատուհասն որ տիրեաց աշխար-

հի եւ նայ ընդ այն տարաժամ մահու վաղջանեալ անդ, եւ իւր աղբարն երեկ՝ 

Սարգիսն եւ եբեր Կիրակոս վարդապետին գիրն, որ անդարձ էր արել Մես-

րաւպ վարդապետն ու ասցել թէ. Ի Կամախ գիրք կայ ինձ, ի Կարապետ 

երէցն ի մաւտ նայ Եփիր աղբարն, խնդիր երեկ թէ կամ///գիրք տու կամ 

գնեցէք։ Մեք ի վիրաւորանք մտա/// ք, սակայն ի փ/// մն շարժեալ միտք իմ 

ընթերցման գրոյս եւ գնեցի զսա ի հալալ արդեանց իմոց, ի վարժումն ոգոյս 

իմոյ եւ կապեցի ձեռաւք իմաւք՝ ըստ կարեաց իմոց։ 

Արդ, որ մտանէք ընդ դուռն այսմ բուրաստանիս եւ ///ուցանէք /// րտ մ-

տաց ձերոց ընդ ոստս ծառոց այս դրախտիս եւ ճաշակէք յայսմ անմահա-

կանս պտղոյս եւ քաղէք ///ելալ տնկերուս ողկոյս եւ ճմլիցէք եւ արբեալ յա-

մենառատ բաժակէն զուարճանայք, յայնժամ բերէք զսէր եղբայրութեանն 

եւ հեզութեան ի սիրտս ձեր յայնժամ պատշաճ է գալ յողորմածութիւն, զի 

ձրի վայելեաց եւ ձրի պարտ է բաշխել, յայնժամ ընդ աղքատացն, որ զողոր-

մութիւնտ առնէք յի յանարժանս հայեսցիս ի Կարապետս եւ տես որ մերկ 

եմ, որով եւ թողութիւն հայցեայ յԱստուծոյ, թերեւս գթասցի ի մեղաւորս 

ընդ ասելտ քո, թէ Քրիստոս ջնջէ զԿարապետ երիցու [ա]նարժանի յան-

ցանքն եւ զիր երախտաւորացն. յայնժամ համարեայ. թէ աս աղքատիս 

ողորմութիւն շնորհեցեր, եւ Արարիչն Աստուած, որ զձեռս որ զյիշատակս 

գրեցի հրաժարեցուցանէ եւ ի յարութեանն ըստ արժանեացն կացուցանէ, 

ամէնողորմն Աստուած զձեր յանցանքն թողու. ամմէն։ 

Եւ զձ///ան դարձեալ աղաչեմ զձեզ եւ զերեսս ի մոխիրն դնեմ, որ զՈղոր-

միս հանէք դեռաբոյս եւ կարճահասակ շառաւեղին իմոյ՝ տէր Յովանիսին։ 

Գրեցաւ յիշատակս ի մառտի Գ (3) աւուրն, թվ[ին] ՉՂ ին (1341)։ 

731 

ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ (404) 
Վենետիկ 935 (8), Ցուցակ Վենետիկի, հ. Ա, էջ 93-95 

(տե՛ս նաեւ 1355 թ.) 

Գրիչ՝ Կարապետ 

Վայր՝  Սուլտանիա քաղաք 

ա 

2ա Զստացող աստուածագումար տառիս՝ զամեներջանիկ եւ զճոխացեալն 

ամենայն իմաստութեամբ՝ գերանաշնորհ քահանայն՝ զԳրիգոր, ծնողօք, զար-

մօք եւ զաւակօք աղաչեմ յիշել ի Տէր Յիսուս Քրիստոս Աստուածն մեր։ 
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բ 

Ծաղկող՝ Աւագ դպիր 

2ա Նաեւ նկարակերտող սորա զԱւագ դպիր ծնողօք հանդերձ յիշեցէք ի 

Քրիստոս եւ զայլ աշխատողսն։ Ընդ նոսին եւ զփցուն գրչիկս՝ զԿարապետ 

յիշատակի արժանի արարէք։ 

գ 

448ա Փառք միակ երրակի, միակի աստուածութեան՝ Հօր եւ Որդւոյ եւ 

Հոգոյն Սրբոյ...: 

Աստուածային ճոխութեանս անձկացեալ փափաքմամբ... վեհիմաստ քա-

հանայ Աստուծոյ՝ Գրիգոր, որ եւ ինքն իսկ ունէր զշնորհս վարդապետու-

թեան՝  զօրեղ բանիւ լեզուաց եւ վկայութեամբ Սուրբ գրոց, եւ լիապէս զար-

դարեալ առաքինութեամբ եւ իմաստութեամբ զմասունս հոգւոյ իւրոյ եւ 

մարմնոյ եւ բազում աշխատութեամբ ստացաւ զսա ի հալալ արդեանց իւ-

րոց, յիշատակ իւր եւ ծնողաց իւրոց եւ ի ժառանգութիւն զաւակի իւրոյ՝ 

պատուական քահանային Եփրեմի, ի թվականութեանն Հայոց ՉՂ (1341), ի 

յաշխարհակալութեան Փոքր Շեխ Հասանի, եւ հիւպատոսութեանն եւ սպա-

րապետութեանն Հայոց՝ Բիւրթելին, ի քաղաքն Սուլտանիայ, ի քորեպիսկո-

պոսութեանն Օրտուի տէր Սարգսի, եւ եպիսկոպոսութեան տէր Գրիգորի...։ 

դ 

Յիշատակարան յետագայի 
Նուիրող՝ Եփրեմ քահանայ 

448ա Եւ արդ, ես՝ նուաստ Եփրեմ քահանայ, որ ունէի զգիրքս Աստուա-

ծաշունչ ի հօրէ իմմէ՝ Գրիգոր քահանայէ, նուիրեցի եւ ետու զսա ուխտին՝ 

Վարագայ Սուրբ Նշանին, յիշատակ ինձ եւ ծնողաց իմոց...։ 

732 

ՔԱՐՈԶԳԻՐՔ ՎԱՐԴԱՆԱՅ ԱՅԳԵԿՑՒՈՅ (405) 

Երեւան 8030 

Գրիչ՝ Տէրտէր Էրեւանցի 

Վայր՝ Ազախ քաղաք 

ա 

327բ Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն՝  Հաւր եւ Որդոյ եւ Հոգոյն 

Սրբոյ: 

Արդ, գրեցաւ Ճառընդիրս ի սուրբ եւ ընտիր աւրինակէ ձեռ[ամբ] ամե-

նայմէղ սուտանուն քահանայի՝ Տէրտիրի, ի խնդրոյ ինձ, եւ ծնողաց իմոց՝ 
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Սարգիս քահանայի, եւ մաւրն իմ՝  Գոհարմէլիքին, եւ ամենայն ազգականաց 

իմոց յիշատակ, որ կամաւքն Աստուծոյ յուժարացա գրել փափաքանաւք, ի 

թուականութեանս Հայոց Չ ու Ղ (1341), ի թագաւորութեանն Հայոց Լէվոնի՝ 

որդոյ Աւշընտրի եւ ի կաթողիկ[ոս]ութեանն տէր Մխիթարայ։ Գրեցաւ 

գիրքս յաշխարհիս ամենաւրհնեալ խան Աւզպէկին եւ բարէհամբաւ որդոյ 

իւրոյ՝ Դինիպէկին, ի քաղաքս յԱզախս, առ դրան Սուրբ Գրիգորոյ Լուսա-

ւորչին, ի յայպիսկոպոսութեանն տէր Ստեփանոսի՝ որդոյ Գրիգոր քահանա-

յի Սուղտացոյ, եւ յաւագիրիցութեանն տէր Սարգսի՝ որդոյ Մա-

նու||(328ա)իէլ քահանայի։ 

Ես՝ Տիրացուս անձ [ա]նարժան, 

Ծոյլ քահանայ թշուառական, 

Որ եմ անկարգ խիստ ու անսահման, 

Եւ Աստուծոյ ամաւթական, 

Սատանայի ճուտ բանական, 

Զծուլութիւնն արի ինձ բան, 

Զագահութիւնն խիստ անխոտան. 

Սաղմոս չա[ս]ցի առանձնական 

Ու ոչ հետ ընկերացն միաբան. 

Հազար եղուկ անձինս ես տամ, 

Որ ի դժոխքն կու գնամ։ 

Զոչ ով չունիմ անդ<անդ > աւգնական, 

Քաւեալ զՄայրն Փրկչական, 

Որ աղաչէ զԱստուածն Բան, 

Թափէ ի հրոյն անշիջական, 

Խառնէ ի հաւտըն սրբազան, 

Այս մոլորեալս եւ անպիտան. 

Յերկրէն էկի այն Հայաստան, 

Ի քաղաքէն այն պատուական, 

Որ իր անունն է Էրեւան 

Ու Վիրապին ու Էջմիածնին է հարեւան, 

Ի լեռն ի մաւտս Արարադեան1, 

Անդր, որ տապանն է մեծ Նոյէն 

Ու նշխարն ի նեսն է մեր նախ||(328բ)նեան։ 

Ի ծովս անցայ այս անսահման, 

Ի քաղաքն էլայ՝ ի ֆռանկ Կաֆան, 

ՅԱզախս էկի այս աննման, 

                                                
1 Տպված է «մաւտ Սարարադեան» (Լ. Խ., № 405, էջ 329), (Ա. Ղ.) 
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Գիրքս գիրեցի զայս՝ զՎարդան։ 

Որք որ ուսման ելնիք արժան, 

Ու պատարագէք ի Սուրբ սեղան, 

Ու զմասն վերցնէք զքրիստոսական, 

Ու զՊրաւսխումէն գոչէք միաբան, 

ԶՏէրտէր գրիչս այս անպիտան 

Դուք յիշեցէ՛ք, թող չեմ արժան։ 

բ 

Ստացող՝ Տէրտէր քահանայ (գրիչը) 

327ա Ով որ կարդայք կամ աւրինակէք կամ եւ զՔրիստոս Աստուած 

պաշտէք, Ինքն ձեզ բարէխաւս, որ զմեղայպարտ եւ զսուտանուն քահանա 

գրիչ զՏէրտէրս՝ ստացող սորայ, եւ զծնողսն իմ՝  զՍարգիս քահանա, եւ 

զմայրն իմ՝  զԳոհարմէլիքն, եւ զայլ ամենայն ազգակիցսն իմ եւ զերախտա-

ւորքն՝  զՊարոնհայրն եւ զկենակիցն իւր՝ զՄեծխաթուն եւ զամէնաւրհնեալ 

զաւակն իւր՝ զԱթապէն եւ զպարոն Աֆէնդեւ եւ զիւր կենակիցն եւ զամէ-

նաւրհնեալ զաւակսն իւրեանց՝ զԿոստանդինն եւ ի Քրիստոս հանգուցեալ 

Դամուրն եւ զԱմիրն եւ զԹորոսն եւ զծնողսն իւրեանց յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս 

եւ դուք յիշե[ա]լ լիջիք։ 

733 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ (408) 

Վիեննա 434, Յ. Տաշեան, Ցուցակ, էջ 885 

(տե՛ս նաեւ 1319 թ.) 

Յիշատակարան յետագայի 

Գնող, նուիրող՝ Նասխաթուն 
Վայր՝ Ազախ քաղաք 

443բ-44ա Ի թվին Հայոց ՉՂ (1341), ես՝  Աֆենտի դուստր Նասխաթունս, 

գնեցի զսուրբ Աւետարանս ի հալալ արդեանց իմոց Բ (2) սոմ. եւ տվի ի 

Սուրբ Գր[իգոր] յԱզախ քաղաք՝  եկեղեցին տէր Մանուէլի, յիշատակ հոգոյ 

իմոյ եւ հանգուցեալ որդոյ իմոյ՝  Սիրպէկի, զոր Տէր Աստուած յարութիւն 

պարգեւեսցէ նմա։ 
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734 

ՇԱՐԱԿՆՈՑ 

Փարիզ 67, Ցուցակ Ազգային գրադարանի, էջ 129-130 

Գրիչ՝ Աւետիս քահանայ, Սարգիս երէց 

Վայր՝ [Ղրիմ]՞ 

ա 

314բ Աստանաւր եւ յանգ ել[եալ] կատարեցաւ տառս եղանակաւոր, որ 

կոչի Շարակնոց, ձեռամբ՝ ամենամեղ եւ անիմաստ գրչի Աւետիս անպիտան 

եւ յետին քահան[այ]ի, ծախիւք եւ արդեամբ սըրբասէր եւ առաքելաշնորհ 

քահանայի՝ Աստուածատուրի եւ յոյժ փափագաւղի այսմ անգին մարգարտի 

ի թվին ՉՂ (1341)։ Ի ժամանակս անբարի աւուրցս, զոր յարեան ազգ նետո-

ղաց ի վերայ միմեանց եւ զբազմում գաւառս եւ զքաղաքս եւ զամենայն աշ-

խարհս՝ յարեւելից մինչեւ ի մուտս արեւոյ, ի սուր եւ ի գերութիւն վարեցին։ 

Եւ զքահանայս եւ զկրաւնաւորս զոմանս սրախաւխող արարին, եւ զոմանս 

կողոպտեցին։ Եւ արդ, ո՞ պատմեսցէ զանցս աղէտից, զոր Տէր Յիսուս Հոգ-

ւով զաւրութեամբ Իւրով խափանեսցէ եւ ըզչարս ի բարին դարձուսցէ։ 

Արդ, ի յայսմն վերջացեալ ժամանակիս կին մի հոգեսէր, որոյ անուն Թաճ 

յորջորջի || (315ա) տղայական տիով եւ հանճարեղ, մտարթուն եւ ժրա-

գլուխ ըստ սողոմեան հրամանին փափագե[ա]լ այսմ կտակի, ետ մասն մի ի 

գինս այս մատենի՝ յիշատակ իւր եւ ծնաւղաց իւրոց։ Եւ զայլ ծախսն՝ 

Աստուածատուր քահանայէ արեալ՝ զոսկին եւ զայլ խարճսն, յիշատակ իւր 

ծնաւղացն եւ ի վայելումն անձին իւրոյ, հաւր իւրոյ՝ փոխեցելոյն առ Քրիս-

տոս՝ Մարգարէի եւ մաւրն՝ Թուխմաւրն, եղբարց իւրոց՝ Անդրանկի, Աբրա-

համու, եւ Սահակայ, եւ Զատկի եւ Տիրատրի եւ ամուսնոյ իւրոյ՝ Լալխաթու-

նին, հարսներուն իւրոյ՝ Թամարտիկնայ, նաեւ զհոգեւոր ըզհայրն իւր՝զարի 

եւ զսրբասէր քահանայն զՂեւոնդիոս ըզվերափոխեալն յաստեացս եւ 

զտղահասակ եւ զբարէմիտ զաւակն իւր՝ զԱստուածատուրն, որ տիս երի-

տասարդական գնաց առ Քրիստոս եւ սուգ անմխիթար եթող ծերացեալ 

մաւրն իւրոյ եւ քերցն եւ մաւրն իւրոյ՝ Տիկնաց ի նորոց աղաւթիւք ձերովք 

Քրիստոս Աստուած ննջեցելոցն հանգիստ եւ ողորմութիւն պարգեւեսցէ եւ 

կենդանեացն կեանս խաղաղականս։ 

Արդ, աղաչեմ զձեզ, ո՜վ դասք քահանաից, ||(315բ) որք ընթեռնուք կամ 

գաղափարէք, յիշեսջիք ի սուրբ եւ ի մաքրափայլ յաղաւթս ձեր զԱստուա-

ծատուր քահանայ եւ զԹաջտիկինն, եւ զայլսն որ յիշատակեալ են գիրս։ Եւ 

Տէր Յիսուս յիշողացդ եւ յիշեցելոցս ողորմեսցի յԻւրում գալստեանն. ամէն։ 
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ԶՅակոբ միակեացն ///յիշեցէ՛ք ի Տէր որք զ///էն աւգնեցին, ընդ նմին եւ 

զտաղանդապարտս բազում քանքարաց՝ զսուտանուն երէցս զՍարգիս, որ 

ըզսակաւ գիրս յիշատակարանիս գրեցի անիմաստ բանիւք, յերես անկեալ 

աղաչեմք յիշեսջիք յաղաւթս, եւ զյետին ծառայս՝ զՅոհաննէս, որ աշխատե-

ցաւ ի յոսկին եւ ի ծաղիկն, յիշեա՛ ո՜վ եղբարք։ 

բ 

Գրիչ՝ Սարգիս երէց 

122ա Զստացաւղ սուրբ Երգարանիս՝ զառաքինի եւ ըզուսումնասէր քա-

հանայն զԱստուածատուր եւ զհեզ հոգի, ժրագլուխ կանանց արքայն ըզտի-

կին՝ Թաճխաթունն, որ եղեւ պատճառ այսմ հոգեւոր քնարին եւ անգին մար-

գարտի, եւ ըստացան զսա յիշ||(212բ)ատակ ինքեանց եւ ծնողաց իւրեանց, 

ըստ մարգարէին որ ասէր, թէ. Երանի որ ունիցի զաւակ ի Սիոն եւ ընտանի 

յԵրուսաղէմ։ 

Արդ, լսելով զայն՝  Թաճխաթունս ոչ ունելով զաւակ, ապաւինելով ի 

Քրիստոս արար ըզսայ իւր ժառանգ եւ ետ գրել ի հալալ արդեանցն, վասն 

փրկութեան հոգւոյ իւրոյ եւ յիշատակ՝ տիկին Մանեա փոխեցելոյն առ Քրիս-

տոս՝ մաւրն իւրոյ եւ ամենայն զարմիցն, զի զկէս գին Շարակնոցիս՝ Թաճ-

խաթունն է տըւել։ 

Արդ, աղաչեմ զձեզ, ով սուրբ դասք քահանայից՝ որք աւքտիք ի սմանէ 

ուսմամբ կամ գաղափարաւ, յիշեսջիք մաքրափայլ յաղաւթս ձեր զյիշատա-

կել Քրիստոս ի սմայ, եւ Տէր յիշողացտ եւ յիշեցելոցս ողորմեսցի Իւրում 

գալստեանն. ամէն։ Նաեւ զքանքարապարտս բազում տաղանդից՝ զՍարգիս 

նուաստ երէցս յիշեսջիք՝ զգծող սակաւ գրոյս։ 

735 

ԺԱՄԱԳԻՐՔ1 

Երուսաղէմ 1255, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Դ, էջ 427 

Գրիչ՝ Կարապետ կրանաւոր 

Վայր՝ Երուսաղէմ, 
Հրեշտակապետ վանք 

ա 

875բ Փառք...։ 

Յամի ի թուականութեան Հայոց ՉՃՂ (1341) գրեցաւ աստուածախաւս եւ 

                                                
1 Ն. Պողարյան Ցուցակում ժողովածուն «Ճաշոց» անվան տակ է (Ցուցակ, էջ 

423), (Ա. Ղ)։  
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լուսազարդ մատեանս, որ կոչի Ժամագիրք, իբրեւ զծաղկազարդ դարաս-

տան ի հին եւ ի նոր աւրինակաց Աստուծոյ հաւաքեալ ի պէտս պայծառու-

թեան տաւնից տէրունականաց եւ սրբոց եւ ընտրելոց Աստուծոյ, առաքելոց 

եւ մարգարէից, եւ բազմաչարչար մարտիրոսաց, հայրապետաց եւ միան-

ձանց, եւ ամենայն հաճոյացելոց Աստուծոյ, որով մեծախորհրդութիւնն եւ 

շնորհ մերոյ փրկութեանն սովաւ միշտ հռչակի յեկեղեցիս սրբոց, խնկա-

նուէր հնչմամբ առաջի Աստուծոյ ի բարէխաւսութիւն մեզ մեղաւորացս եւ ի 

վարդապետութիւն խրատու յաւիտենական կենացն ժամանելոյ: 

Բայց գրեցաւ սա ի Սուրբ յաստուածակոխ քաղաքս Երուսաղէմ, ի մեծ եւ 

հռչակաւոր վանքս, որ կոչի Հրեշտակապետ, ձեռամբ յոգնամեղ եւ անար-

հեստ, թարմատար գրչի՝ Կարապետի, ստուեր կրաւնաւորի, ի թագաւորու-

թեան Հայոց Լեւոնի, որդւոյ Աւշնի եւ ի հայրապետութեան տէր Մխիթարայ, 

ի դառն եւ յանբարի ժամանակս, որ չէ կար ումեք եւ հնար ընդ գրով արկա-

նել զմեծ աղէտս եւ զանհնարին ազգի-ազգի նեղութիւնս եւ զվիշտս, որ 

էանց ընդ եկեղեցին Քրիստոսի եւ դեռեւս անցանէ յարտաքին եւ ի ներքին 

պատերազմողաց եւ մանաւանդ ընդ ազգս հայոց: Բայց մեք աղաչեսցուք 

զբազումողորմն Տէրն, զի զառաջիկայն ի բարին կատարեսցէ: 

Արդ, աղաչեմ զամենեսեան սիրովն Քրիստոսի, որք հանդիպիք լուսա-

զարդ մատենիս եւ վայելէք յուրախարար բարիս, յիշել ի մեղաց թողութիւն 

զաշխատող տառիս, որ գրեցի ազատաբարոյ կամաւք եւ ոչ վարձու: 

Դարձեալ աղաչեմ յիշել զտէր Յոհաննէս եւ զծնաւղս նորա, որ է ի սոյն 

ժամանակս եպիսկոպոս Երուսաղէմի եւ առաջնորդ Սուրբ Յակոբայ: Յիշես-

ջիք եւ զՄատթէոս քահանայն, որ ըգիրքս կազմեաց, նաեւ զայլ հնագ-

րեանսն նորոգեաց, զորոյ նորոգեսցէ Քրիստոս Աստուած մեր զհոգիս նորա 

եւ զծնաւղաց նորին: Յիշեսջիք եւ զբոլոր բնակիչըս Սուրբ Հրեշտակապե-

տացն, զհոգեւոր եղբայրն մեր՝ զՍտեփանոս, եւ զփակակալն՝  զՄատթէոս 

կրաւնաւոր, նաեւ զամենեսեան զմեծամեծս եւ զփոքունս, զառաջինս եւ 

զմիջինսն եւ զվերջինս: 

Դարձեալ աղաչեմ՝  յիշեսջիք զծնաւղսն մեր՝ զՊարոնտատ եւ զՃոհար եւ 

զեղբայրսն իմ՝  զԲանարգէս եւ զՅոհաննէս, զՆերսէս եւ զՍարգիս եւ քոյերց 

մեր եւ զամենայն արեան մերձաւորաց, որոց ամենեցուն յիշելեացս եւ յիշո-

ղացն ողորմեսցի Քրիստոս Աստուած ի գալըստեան Իւրում. եւ Նմայ փառք 

յաւիտեանս. ամէն: 

Աղերսարկու մաղթանաւք կողկողիմ, պաղատանաւք յերեսս անկեալ 

աղաչեմ չլինել մեղադիր սխալանաց եւ անյարմանութեան գրչութեան, զի 

կար մեր այս էր: 

Արդ, ես՝ ողորմելի գերիս եւ մեղաւք խաւարեալս Կարապետ գրեցի իմով 
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աշխատութեամբ եւ յաւժար կամաւք ըզսուրբ մատեանս, զի միշտ յիշեսցեն 

զմերս անարժանութիւն եւ զծնաւղսն մեր եւ զեղբարսն ի մեղաց թողութիւն, 

մանաւանդ ի ժամ սոսկալի եւ մեղսաքաւիչ խորհրդոյն: 

Յիշեսջիք զՅովաննէս եւ զՅոհաննէս զփակակալն եւ զերեսփոխանն 

Սուրբ Յակոբայ ծնաւղաւք ի մեղաց թողութիւն: 

բ 

880ա Տէր Աստուած արա՛յ ողորմութիւն Սարգըսի սարկաւագի եւ 

ծնաւղաց նորա.ամէն: 

736 

ԽԱԶԳԻՐՔ 

Երուսաղէմ 1724, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Զ, էջ 36 

Գրիչ՝ Գրիգոր Սուքիասանց 
Վայր՝ Ղրիմ քաղաք 

467 Փառք համագոյ Սուրբ Երրորդութեանն եւ միաստուածութեանն՝  

Հաւր եւ Որդւոյ եւ Սուրբ Հոգւոյն: 

Կատարեցաւ Խազտետրս ի թվականին Հայոց ՉՂ (1341), ի Ղրիմ քա-

ղաքս, ի վայելումն Թորոս վարդապետի, ձեռամբ Գրիգորի Սուքիասանց: 

737 

ՈՍԿԵՓՈՐԻԿ 

Երուսաղէմ 1337, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Դ, էջ 604 

Գրիչ՝ Պողոս 
Վայր՝ Կիպպրոս կղզի, Լեւքոսիա քաղաք 

36 Արդ, գրեցաւ սակաւ գիծս միաբանութեան եւ սիրոյ Բ (2) ազգաց հա-

յոց եւ հռոմայեցւոց ընդ միմեանս կամաւքն Աստուծոյ ձեռամբ ամենամեղ 

ոգւոյ Պողոսի, ի թուին Հայոց ՉՂ (1341) յունվար ԻԲ (22), ի Կիպպրոս 

կղզւոջ, ի քաղաքիս Լեւքոսիա ընդ հովանեաւ Սուրբ Սարգսիս, ի տէր Անդ-

րոնիկոսի գրած աւրինակէ: Որք հանդիպիք սմա, մեղաց թողութիւն հայցե-

ցէք ամենայն հաւատացելոց եւ ինձ՝ գծողիս եւ իմոցն ամենայնի, եւ որ զԱ-

մէնն ասէ. ամէն։ 
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738 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ (406) 

Օքսֆորդ, Ms. Arm. D. 4, Տիրայր, 52, թղթ. 120, էջ 893-894 

(տե՛ս նաեւ 1335 թ.) 

Յիշատակարան յետագայի 

Ստացող՝ Դաւիթ երէց 

331ա Ես՝  Դաւիթ երէց, ի գեղջէ Վարդնցեցս, որ վերստին գնեցի զԱւե-

տարանս ի Ստեփանոս իրիցու յիմ հալալ արդեանց, ի յիշատակ ինձ եւ 

ծնաւղաց իմոց եւ զաւակաց իմոց եւ տուի գին ///1 սպ[իտակ]։  

Ո՜վ բարեմիտ ընթերցաւղ, աղաչեմ զձեզ յիշեցէ՛ք սրբափայլ աղաւթս 

ձեր զիս՝ զԴաւիթ քահանայս եւ զերիցակինն իմ զՄանանայն եւ մեղաց թո-

ղութիւն խնդրեցէք յԱստուծոյ ամենաբարի պարգեւողէն եւ Ինքն ամենայն 

բարեաց կամեցօղն Աստուած զնոյն եւ ձեզ պարգեւեսցէ: Յիշեսջիք ի Տէր 

զեղբայրն իմ՝  զՈսկէտունկն եւ զկենակիցն՝ Զէբէթն եւ զորդին իմ՝  Տէր-

պապն եւ զՅովսէփն եւ զկուսակրաւն զեղբարդուստրն իմ՝  զԹաճն եւ զբարի 

շառաւիղ մանկունքն՝ զԳորգիրն եւ զՍահակն եւ զայլ ամենայն մերձաւորսն 

զկենդանիս եւ զհանգուցեալսն։  

Եւ յետ իմոյ ելանիլոյ յաշխարհէ լիցի սուրբ Աւետարանս զաւակաց իմոց՝ 

Տէրպապուն եւ Յովսէփին եւ Գորգիրին եւ Սահակին եւ խնամով պահեսցեն 

եւ մի՛ ծախեսցեն եւ մի գրաւիսցեն։ Առաջի իմ եղեւ Յովաննէս վարդապե-

տիս եւ Թումաս աբեղիս բան սուրբ Աւետարանիս, որ հաստատէ եւ զմեզ 

յիշման արժանի արարէք յաղաւթս ձեր եւ Աստուած ձեզ պարգեւեսցէ զԻւր 

արքայութիւնն. ամէն։ 

Գրեցաւ գիրս ի թուականիս Հայոց ՉՂ (1341), ի մայիս ամսոյ ԺԵ (15), ի 

փառս Քրիստոսի Աստուծոյ յուսոյն մերոյ, որ է աւրհնեալ յաւիեանս. ամէն։ 

Դարձեալ աղաչեմ՝  յիշեցէ՛ք յաղաւթս ձեր՝ զՄարտիրոս միայնակեցն եւ 

զծնաւղս իւր, աղաչեմ։ 

 

                                                
1 Քանակի տեղը ծակած է, սակայն մի թվանշան է միայն եղել (Լ. Խ., № 406, էջ 

330, ծնթ. 1)։  
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739 

ԽԱԶԳԻՐՔ 

Երուսաղէմ 1736, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Զ, էջ 47-48 

Գրիչ՝ Յովաննէս երաժիշտ 

451 Փառք քեզ...: 

Գրեցաւ եւ ծաղկեցաւ եւ կազմեցաւ տետրակս ի թվ[ին] ՉՂ (1341) ձե-

ռամբ բազմամեղ եւ անպիտան ոգւոյ՝ Յովա[ննէս] պիտակ երաժշտի եւ եղ-

բաւր իմոյ՝ Մովսէս դպրի, որ ի ծաղկելն եւ ի կապելն աշխատեցաւ, ի 

խնդրոյ հեզահոգի եւ իմաստուն կրաւնաւորին ///1։ 

Աղաչեմ զամենեսեան սիրովն Աստուծոյ յիշել սրտի մտաւք զաշխա-

տաւղքս եւ զստացաւղքս հանդերձ ծնողովք, մեղաց թողութիւն խնդրելով. 

եւ Աստուած ձեզ շնորհեսցէ. ամէն: 

740 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ 

Բ. Կիւլեսերեան, Ցուցակ Անկիւրիոյ, 244, սիւն 1113-1114 

(տե՛ս նաեւ 1311 թ.) 

Յիշատակարան յետագայի 

Ստացող՝ Սպիլ 

2-32 Փառք ամե[նայսուրբ Ե]ր[ր]որդութեանն եւ միաստուածութեանն՝ 

Հաւր եւ Որդւոյ եւ Սուրբ Հոգոյն. ամէն: 

Ի թվականին Հայոց ՉՂ (1341), ի հայրապետութեան տեառն Մխիթարայ, 

եւ պարոնութեան Հայոց Ճաւսլինի, ստացաւ սուրբ Աւետարանս կին ոմն՝ 

Սպիլ անուն [յոյժ փափաքմա]մբ եւ ջերմեռանդ սրտիւ եւ խնդութեամբ յու-

սացաւ դնել զսա ի վերա Սրբոյ սեղանոյն Սուրբ Աստուածածնին, եւ սովաւ 

ողորմութիւն գտանել յԱստուծոյ եւ թողութիւն։ Եւ կինս այս յամէն ժամ սո-

վոր էր [տալ] տուրս ողորմութեան յեկեղեցիս Աստուծոյ՝ ապայ ոչ ունելով 

զաւակ ըստ մարմնոյ, յիշելով զայն թէ. Երանի որ ունիցի զաւակ ի Սիոն եւ 

ընդանեակք իցեն նմայ յԵրուսաղէմ: 

[Արդ, աղաչեմ] զամենեսեան, որք հանդիպիք սմա, յիշեսջիք զբա-

րե[րար] կինս՝ զՍպիլ, եւ թողութիւն խնդրեցէք ի Քրիստոսէ սորայ եւ հան-

գուցեալ ծնողացն իւր՝ Թորոսի եւ եղբաւրն իւրում՝  [Կա]րա[պետի]՞  եւ 
                                                

1 Եղծված է (Ցուցակ, էջ 48)։ Հրատարակիչը ձեռագրի գրչության վայրը թեական 
համարում է Կայիփոսի վանքը (Ցուցակ, էջ 47), (Ա. Ղ.)։  

2 Ձեռագրի էջադրումն անկանոն է, հրատարակված է նաև առանց էջադրման 
(Ցուցակ, էջ 1113), (Ա. Ղ.): 
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ամենայն ազգականաց իւրոց՝  կենդանեաց եւ ննջեցելոց, եւ գնե[ա]ց զ-

սուրբ Աւետարանս յարդար վաստակոց իւրոց, յիշատակ իւր եւ ծնողաց իւ-

րոց /// սրտի մտաւք եւ թողութիւն խնդրե/// ողաց իւրոց եւ ինքն յիշեալ լիցի 

յԱստուծոյ. եւ որ զԱմէն ասէ. ամէն։ 

Կինս այս խնդրեաց գրել զյիշատակս իւր զանուն ի սուրբ Աւետարանս. 

խնդրեցէք յԱստուծոյ գր[ել զան]ուն սորայ ի գիրն կենաց. եւ որ առատն է 

[ի տուրս] ողորմութեան, ամենեցուն առհասարակ ողորմեսցի. ամէն: 

741 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ 

Կարին 7, Յ. Քօսեան, Ցուցակ Արծնեան վարժարանի,  

«Հանդէս Ամսօրեայ», 1961, էջ 118 

(տե՛ս նաեւ 1308 թ., 1347 թ.) 

Յիշատակարան յետագայի 
Գրիչ՝ Մատթէոս դպիր 

176ա Զվերջին ստացող սորա՝ զՅովաննէս եւ զամուսին իւր՝ զՄարխա-

թունն եւ զզաւակն իւր՝ զԱմիր Սարգիսն յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս, որ ստացայ 

զսայ ի հալալ արդեանց իւրեանց, յիշատակ իւր եւ ծնաւղաց իւրոց։ Տէր 

Աստուած շնաւրհաւոր արասցէ. ամէն։ 

Յիշեսջիք եւ զհանգուցեալն առ Քրիստոս՝ զԱմիրշահ եւ զՄարեմխա-

թունն եւ Աստուած յիշողացդ եւ յիշելոցդ առհասարակ ողորմեսցի. ամէն։ 

Թվին ՉՂ (1341) գրեցաւ։ 

ԶՄատթէոս դպիր յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս, որպէս դուք զմեզ յիշէ՛ք, եղիջիք 

եւ դուք յիշեալ ի Նոյն։ 

742 

ՄԱՆՐՈՒՍՄՈՒՆՔ 

Վենետիկ 2147 (708), Ցուցակ Վենետիկի, հ. Դ, էջ 1092 

Գրիչ, ծաղկող՝ Գրիգոր Սուքի 

ա 

204բ Փառք Սուրբ Երրորդութեանն եւ միաստուածութեանն: 

Գրեցաւ տետրակս ի թվ[ին] ՉՂ (1341)1 դեկտեմբերի ամսոյ, ի վայելումն 

Տիրացու քահանայի եւ աստուածատուր զաւակաց իւրոց: 
                                                

1 Ցուցակում այն կարդացվել է 1301 թ. (№ 708, էջ 1090), (Ա. Ղ.)։  
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բ 

247ա Տէր Աստուած վայելել տացէ զսա Տիրացու քահանային ընդ եր-

կայն աւուրս, եւ զաւակաց իւրոց՝ Յովանէսին, Անդրէասին, եւ Միքայէլին. 

ամէն: 

գ 

55ա Գրիգոր Սուքի1: 

743 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ (407) 

Երեւան 94232 

(տե՛ս նաեւ 1332 թ.) 

Յիշատակարան յետագայի 

344ա Զայս Աւետա[րան]ս ձեզ3 եմ ի գնել Շ(500) սպ[իտակ]։ Ես՝  

Շրգիրն վկա եմ՝  Ասպրգործի որդ[իս], ես Խտպիս Պխդրաւս(՞) վկա եմ, ես՝  

Մահմատս վկանս(՞) վկայ եմ, ես՝  Տիրապետ, Հրպետի որդիս վկա եմ, ես՝ 

Հրենիսն, Թագորշախ[ի] որդիս վկա եմ, ես՝  Սուլտանշին, Լուսկայ որդիս 

վկայ եմ։ Թվ[ա]կան ՉՂ (1341), Մարգաց։ 

744 

ՆԵՄԵՍԻՈՍ.ՅԱՂԱԳՍ ԲՆՈՒԹԵԱՆ ՄԱՐԴՈՅ 

Երուսաղէմ 1862, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Զ, էջ 257 
(1047 թ.) 

Յետագայի 

Ի թվին ՉՂ՞(1341) եկն ի Սանահին մեծ րաբունին Կիրակոս վարդապետն 

եւ մեք յոյժ դեքերել կայաք մեծ տառապանաւք, միայն Քրիստոս ապաւինե-

լով, վասն դառնութեան ժամանակիս, զի յայս ամի բազում աւերումն եհաս: 

                                                
1 Կիսախորանի վերևում բնագրի գրչությամբ (Ցուցակ, էջ 1089), (Ա. Ղ.)։ Ձեռա-

գիրը պահվել է Զմմառի վանքում (Անտոնյան հավաքածու, № ՃՀԶ) 1903 թ. 
նկարագրվել է Իսահակ վրդ. Սրապյանի կողմից (Զմմառ, Դիվան, տուփ 168), 
(Ա. Մ.)։ 1963 թ. Ժակ Մաթևոսյանը գնել և նվիրել է Վենետիկի Մխիթարյան 
միաբանության Մատենադարանին (Ցուցակ, էջ 1089, Տեղեկութիւնք), (Ա. Ղ.) 

2 Առաջին հրատարակության մեջ ձեռագրի Երևանի Կերպարվեստի թանգարանի 
գույքահամարն է (Կերպարվեստի թանգարան, 69/244, Լ. Խ., № 407, էջ 330), 
(Ա. Ղ.)։  

3 Իմա` «ես» (Լ. Խ., անդ, ծնթ. 2.)։  
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745 

ՏՈՄԱՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ (410) 

Երեւան 1973 

Գրիչ՝ Գրիգորիս քահանայ 

Վայր՝ Եզնկայ քաղաք 

ա 

327բ Փառք Սուրբ Երրորդութեանն, որ արժանի արար զմեղապարտս 

հասանել ի յաւարտ գրոյս։ 

Գրեցաւ գիրքս այս, որ է Տաւմար, ի Հայոց թուականիս ՉՂԱ (1342), ի 

դեկտեմբերի Դ(4), ձեռամբ մեղուցեալ եւ անարժան հողո հաւասար ծառա-

յի՝ Գրիգորիսի սուտանուն քահանայի, անւամբ միայն եւ ոչ գործով, ընդ հո-

վանեաւ սուրբ եւ երկնանման տաճարիս Սուրբ Կաթողիկէի եւ այլ բազմու-

թեան սրբոցս, որ կան ի սմա հաւաքեալ, ի քաղաքիս Եզնկայի, ի խնդրոյ 

սրբամաքուր եւ առաքինազարդ, շնորհաշուք քահանային Աբրահամու։ 

Արդ, աղաչեմ զամենեսեան զհանդիպաւղսդ յիշել ի սուրբ յաղաւթս ձեր 

զստացաւղ սորա՝ զԱբրահամ քահանայ եւ զծնաւղսն իւր հանդերձ ամե-

նայն ///1 

բ 

280բ Ո՜վ սուրբ ընթերցողք, աղաչեմ զձեզ վասն սիրոյն Քրիստոսի յիշել 

ի Տէր զսրբասէր եւ զշնորհալից քահանայն զԱբրահամ՝զստացաւղ Տումա-

րիս, եւ զծնողսն իւր նայեւ զանպիտան հողս՝ զԳրիգորիս եւ զծնաւղսն իմ, 

եւ դուք յիշիք ի Տեառնէ Աստուծոյ. ամէն։ 

Եւ դարձեալ յերես անգեալ աղաչեմ զամենեսեան չլինել մեղադիր վասն 

սխալանացն գրոյս կամ անարհեստութեան, զի չէ իմ գործ, ի վեր քան 

զկարն իմ ձեռնարկեցի եւ կարիքն կու պահանջէ, որ կու յանդըգնիմ։ Ապա 

աղաչեմ դարձեալ զամենեսեան՝ ներելով զմեզ եւ յիշել ի սուրբ յաղաւթս 

ձեր միով Տէր ողորմայիւ զբազմամեղս, զի եւ ձերն թողցի յանցանք. ամէն։ 

                                                
1 Շարունակությունը թափված է (Ա. Ղ.)։  
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գ 

Գրիչ՝ Յովհանէս1 

38ա Աղաչեմ զՔեզ՝ Տէր, յիշեա՛ զիս՝ զմեղաւոր գրչիկս Յոհանէսս ի բարի, 

եւ Քրիստոս բարեաց տուաւղն զձեզ յիշէ յԻւր բարութիւնսն. ամէն։ Եւս 

առաւել զստացող սորա՝ զսրբազան քահանայ զԱբրահամն, որ բազում աշ-

խատեցաւ ի հետ բոլորակիս, ուսմամբ եւ աշխատութեամբ։ 

դ 

114ա Ահայ եղբայր, գիտութիւն երկնաւոր, յիշեա՛ զսուրբ վարդապետն 

զՅոհաննէս, ո՜վ եղբայր։ 

ե 

Ստացող՝ Աբրահամ քահանայ 

 

70ա Եւ զրող գրոցս եւ զաւրինակիս շնորհաւղն եւ զստացաւղ սորա 

զԱբրահամ քահանայ, ո՜վ սուրբ ընթերցո՛ղք, յիշեսջիք միով Տէր 

ողորմայիւ2: 

զ 
Յիշատակարան յետագայի 

Ստացող՝ Յովանէս երէց 

1ա Ես՝ Յովանէս երէցս սուրբ Եհնայ, որ տվի զՏումա[ր] գիրքս յիշատակ 

ի յԷրկանին վանքն, ի դուռն Սուրբ Գէորգայ եւ Սուրբ Աստուածածնին յիշա-

տակ իմ հոգւոյս եւ իմ ծնողացն՝  Կարապետին եւ Քարամխաթունին, եւ իմ 

հաւրեղբաւրն՝  Առաքել երիցուն եւ Ներսեսին, եւ Տէրպապուն, եւ այլ ամե-

նայն մերձաւորաց մերոց. ոչ ով չունի իշխանութիւն, ո՛չ ի զաւակաց, եւ ո՛չ 

յազգականաց, որ եւ ո՛չ յաւտարաց, որ զայս սուրբ գիրքս հանէ, որ թէ 

յանդգնի եւ հանէ ծախելով կամ գրաւելով, ի յահեղ դաստաստանին Քրիս-

տոսի պարտաւոր լինի Սուրբ Գէորգայ։ Աստուած աւրհնէ զխնամաւղ - պա-

հաւղն, ով որ սէր ունենայ ուսանէլով կամ աւրինակելով, թող Ներսէս աբե-

ղին կամաւքն լինի, որ զխնամքն ի վերայ կալնու3։ 

                                                
1 Ձեռագրի ընդօրինակմանը մասնակցել են երկու գրիչ` Գրիգորիս քահանան ու 

Հովհաննեսը (Ա. Ղ.)։  
2 Գրված է բոլորակի մեջ (Ա. Ղ.): 
3 Առաջին հրատարակության մեջ միայն «ա» և «զ» հիշատակարաններն են (Լ. Խ., 

№ 410, էջ 331-332), (Ա. Ղ.)։  
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746 

ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ 

Տ. Պալեան, Ցուցակ Կեսարիոյ եւ Դանիէլի վանուց, էջ 5-6 

(Տե՛ս նաեւ 1348 թ., 1366 թ.) 

Գրիչ՝ Մարուգէ երէց 

Վայր՝ Կարին մայրաքաղաք 
ա 

91ա Յիսուս Քրիստոս, լոյսդ Հայրական 

Ծոցոյ ծագումն անճառական, 

Ընդ Հօր անսկզբնական, 

Եւ ընդ Հոգոյդ միասնական, 

Խնդրեա զմոլորեալ ոչխարս բանական, 

ԶՄարուգէ սուտ երէցս, 

Որ բիւր քանքարոյ եմ պարտական։ 

Զայս մատենի սադարս գրչողական, 

Զի թէպէտ արհեստիս պարապական, 

Սակայն ի մեղաց ոչ զատական, 

Վատնիչ գանձուց տէրունական, 

Եւ ամենիւ տարապատկան, 

Այլեւ վատիցն ընդունական։ 

Եմ յամառեալ անզղջական, 

Այլ դու խնդրեա այցողական, 

Գըթութեամբ Քով Հայրական, 

Ընկալ զմաղթանս բարբառական։ 

Վեր տար ի դասս հրեշտակական, 

Քեզ փառք ի բնաւից ներբողական, 

Արժանի արայ զիս ասել. 

ԶԱմէնն նուագական 

Զիմ Փրկիչդ՝ Յիսուս  

Տեսանել ի փառս հայրական 

Իցէ՞ արդեօք տալ ինձ բաժին 

Ի կեանս տէրունական 

Եւ Քեզ փառք եւ պատիւ  

միշտ յաւիտեան. ամէն։ 

ԶԳոհարխաթունն յիշեա, Տէր1։ 

                                                
1 Հիշատակարանը տպված է միահար տեքստով (Ցուցակ, էջ 5, § 5), (Ա. Մ.)։  
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բ 

107բ Զեղկելի գրիչս՝ զՄարուգէ տրուպ քահանայ եւ զամուսինն իմ՝  զԳո-

հարխաթունն, որ հանգաւ առ Քրիստոս, աղաչեմ յիշել ի Տէր Յիսուս Քրիս-

տոս։ 

գ 

143ա Զսրբասնեալ եւ զխոնարհ հոգի քահանայն՝ զՊօղոս, եւ զծնողսն 

նորա՝ զՄարտիրոս քահանայ եւ զՄէնազիզն զհանգուցեալսն ի Քրիստոս, 

աղաչեմ յիշել ի Տէր Յիսուս Քրիստոս, ո՜վ սուրբ ընթերցողք, եւ զբազմամեղ 

ծրողս՝ զՄարուգէ։ 

դ 

468բ Քրիստոս, Որդի Աստուծոյ, Աստուած ճշմարիտ, յորժամ գաս փա-

ռօք Հօր դատել զկենդանիս եւ զմեռեալս, յայնմ աւուր ահեղին, ողորմեա՛ 

ինձ՝ մեղապարտ ծառայի Քո Մարուգէ սուտանուն քահանայի, եւ ծնողաց 

իմոց՝ Աւետիս քահանայի եւ Աննաի, եւ զաւակաց իմոց՝ Սոսթէնէսի եւ Ան-

նայի փոխեցելոցն առ Քեզ, աղաչեմ1։ 

ե 

239ա Զանարժան եւ զբազմամեղ գծողս՝ զՄարուգէ սուտանուն քահա-

նայ եւ զծնողն իմ՝  զԱւետիս քահանայ եւ զԱննա զփոխեցեալսն ի Քրիստոս 

աղաչեմ յիշել ի Տէր եւ սխալութեան եւ անարուեստ գրիդ մի՛ մեղադրէք, զի 

կար իմ այսչափ է. եւ Աստուած զձեզ յիշէ. ամէն։ 

զ 

546բ Փառք Հօրն անծին, 

Անեղ աներբ, իսկականին, 

Եւ Միածնին նորա Բանին, 

Անճառ ծնընդեանն հայրենին, 

Եւ Սուրբ Հոգոյն միշտ փառակցին, 

Ամենառատ պարգեւատուին, 

Միոյ բնութեան եւ միշտ Էին, 

Գերակատար երից անձին, 

Կատարողի արարծին 

Յանցեալն յայժմուս յապագային 

Եւ անսպառ յաւիտենին. 

Ամէն2։ 

Արդ, գրեցաւ սուրբ եւ տիեզերալոյս Աստուածաշունչ գիրքս այս յամին 

                                                
1 Նման հիշատակարան կա նաև 239ա էջում (Ցուցակ, էջ 6), (Ա. Մ.)։ ։  
2 Տպված է միահար տեքստով (Ցուցակ, էջ 6, և 11), (Ա. Մ.)։  
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Ծննդեան Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, ՌՅԽԲ (1342) եւ ի թվին Հայոց 

ՉՂԱ (1342), ի մայրաքաղաքիս Կարնոյ, առ դրանն Սրբուհոյ Աստուածած-

նիս, օգնականութեամբ եւ շնորհօք սորա, ձեռամբ բազմամեղ եւ յետին գրչի 

Մարուգէիս։ Մեծ խնդութիւն է գրչին, յորժամ ի վերջին գիծն հասանէ։ 

747 

ՊԵՏՐՈՍ ԱՐԱԳՕՆԱՑԻ. ՅԱՂԱԳՍ ՄՈԼՈՒԹԵԱՆՑ 

Roma, Biblioteca Casanatense ms. 2207 

Գ. Ուլուհոջեան, Ցուցակ Իտալիայի գրադարանների, 84, էջ 346-347 

(1653 թ.) 

Յիշատակարան թարգմանութեան 

Թարգմանիչ՝ Յակոբոս վարդապետ 
Վայր՝ Քռնա 

282ա Փառք ամենասուրբ Երրորդութեան՝ Հօր եւ Որդոյ եւ Հոգոյն Սրբոյ. 

ամէն: 

Արդ, ի յամի Ծննդեան Փրկչին մերո հազարերորդի երեքհարիւրերորդի 

քառասներորդի երկրորդի (1342) թարգմանեցաւ Գիրք Մոլութեանց եւ Ժ 

բանեան հրամանացն, ձեռամբ ֆրա Պետրոսի ազգաւ լատին եւ աշխարհաւ 

Արագօնացի, ի կարգէն քարոզօղաց սրբոյն Դօմինիկոսի, որո թարգմանն էր 

Յակոբոս վարդապետն ազգաւ հա[յ] եւ նա ի կարգէն քարոզողաց Սրբոյն 

Դօմինիկոսի ի Վերին վանս Քռնոյ, ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնին, 

որո առաջնորդն եւ հոգաբարձու էր Յոհան մականուն կոչի Քռնեցի. յորոյ 

անուն շինեցին զսուրբ ուխտս աստուածասէր եւ բարեպաշտ պարոն Գորգն 

եւ ամուսինն իւր՝ տիկին Ելթիկն: Եւ սոքա երեքեան՝ Յոհան վարդապետն եւ 

պարոն Գորգն եւ տիկին Ելթիկն ինքնայօժար կամօք նուիրեցին զվանքս 

կարգին քարոզողաց Սրբոյն Դօմինիկոսի, տուրք յաւիտենական: 

Արդ, վերոասացեալ վարդապետն՝ Յոհան եղեւ պատճառ բազում բարու-

թեան, զի ժողովեաց աստ վարդապետք ի լատինացոց եւ ի հայոց, տարա-

ծելով զամենեսեան ըստ հոգոյ եւ ըստ մարմնոյ եւ թարգմանեաց եւ թարգ-

մանէ զգիրս բազում յոգեշահս եւ լուսաւորիչս: Եւ ոչ այսչափ միայն, այլ 

եղեւ իբրեւ զհաւատարիմ լրտեսն Յեսու Նաւեա՝ մատնելով յաշխարհ Աւե-

տեաց, այսինքն՝ ի միաբանութիւն Սուրբ եկեղեցոյն Հռոմայ եւ եբեր ազգիս 

Հայոց զփրկական համբաւն եւ առաջնորդեաց արժանաւորացն մտանել ի 

հնազանդութիւն գերակա Աթոռոյն Հռոմա, որ է մուտն եւ դուռն երկնից ար-

քայութեանն, որում եւ զմեզ արժանաւորեսցէ Քրիստոս: 
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Արդ, որք ի կիր առնուք եւ օգտիք ի սմանէ ողորմութիւն խնդրեցէք վե-

րոյասացեալ աշխատողացս եւ նոցին երախտաւորացն: Եւ աղաչեմ, զի որք 

օրինակէք զգիրքս, զսակաւ յիշատակարանս գրեցէք եւ դուք գրեալ լիջիք ի 

գիրն կենաց. ամէն: 

748 

ՇԱՐԱԿՆՈՑ 

Փարիզ, Ֆրասիայի հայկական թանգարան, 50 

Գրիչ՝ Ներսէս Կեղընցոյս 

Վայր՝ Յուլայի վանք 

ա 

352ա Փառք Սուրբ Երրորդութեանն եւ միաստուածութեանն. ամէն։ 

Գրեցաւ Շարակնոցս ի թվիս ՉՂԱ (1342), ձեռամբ բազմամեղ եւ անպի-

տան ոգոյ Ներսէս Կեղընցոյս, ի յանապատիս, որ Յուլայի վանք յորջորջի, ի 

խնդրոյ սրբասէր եւ իմաստուն կրաւնաւորին Առաքելին, որ ստացաւ զսա ի 

վայելումն անձին իւրոյ եւ յիշատակ բարի ծնաւղաց իւրոց։ 

Արդ, աղաչեմ զամեն || (352բ)սեան մեղաց թողութիւն խնդրելով աշխա-

տողացն եւ ստացողի սորա․ [զի եւ ձեզ] զշնոր[հե]սցէ բարերարն եւ ողոր-

մածն Աստուած. ամէն։ 

բ 

54ա Զմեղաւոր հողս զՆերսէս Կեղընցիս յիշեսջիք յաղաւթս ձեր ո՜վ 

սուրբ ընթերցաւղք այսմ եղանակաւոր տառիս։ 

749 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ 

Վիեննա 849, Հ. Ոսկեան, Ցուցակ, հ. Բ, էջ 431 

(տե՛ս նաեւ 1370 թ.) 

Գրիչ՝ Նատեր (Նատիր)  
Վայր՝ Ղրիմ 

240ա Զգրող սորին՝ զՆատիր անիմաստ յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս։ Գրեցաւ ի 

թուականութեանս Հայոց ՉՂԱ (1342)-ն, ի Ղրիմ քաղաքիս, ի Հողերներս Վե-

րի։ Յիշեցէք եւ զորդին իմ՝  զԱւետիս, որ զմանր ծաղիկն շինեաց նոր։ 
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ԱՒԵՏԱՐԱՆ (409) 
Երեւան 6273, Ղ. Փիրղալէմեան, էջ 151  

(Կարինի եկեղեցի) 

Գրիչ՝ Սարգիս երէց 
Վայր՝ Թավրէժ քաղաք 

Փառք Աստուծոյ անմահին ...։ 

Ընդ նմին յիշեսջիք զփծուն եւ զանարհեստ գրիչս՝ զՍարգիս էրէցս...: 

Արդ, աւարտեցաւ լուսապարփակ եւ աստուածային սուրբ մատեանս այս...։ 

Եւ ի թուականութեան Հայոց տումարի ՉՂԱ (1342), ի թագաւորութեան նե-

տողական ազգին Սուլայիման Բահադուր խանին եւ ի մեծ նոյինինի Շեյխ 

Հասանին՝  որդւոյ Թամուրթաշին, զոր Տէր Աստուած ընդ երկայն աւուրս 

արասցէ զինքն, ամէն. եւ ի թագաւուրութեան Հայոց աստուածասիրին եւ 

բարեպաշտին1, եւ ի հայրապետութեան տեառն Մխիթարայ, եւ ի յառաջնոր-

դութեան աստուածապահ նահանգիս Թավրիժու քաղաքիս տէր Տիրացուի 

եպիսկոպոսի։ 

Արդ, մեք՝ ամենաանմեղ անձինք եւ տկար ոգի Հունարխաթունս եւ Սիոն, 

ստացող[ք] սուրբ Աւետարանիս, նուէր ընծայեցաք զսուրբ Աւետարանս 

Սուրբ Սարգսի՝ Թավրիժոյ եկեղեցւոյ։ 

751 

ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ ԳՐՈՑ ՓԻԼՈՆԻ ԵԲՐԱՅԵՑՒՈՅ (412) 
Երեւան 2102 

Գրիչ՝ Թորոս 

ա 

294բ Զնուաստ Թորոս յիշեա՛: || (295ա) Տես եւ իմա՛ եթէ խորու գիրն է լաւ, 
թէ բոլորն, գիր բոլոր: 

բ 

346բ Վա՜յ, քարտիզիս, թէ դառն է եւ դժուար||(347)ին գրուեցաւ սա2: 

                                                
1 Թագավորի անունը գրված չի եղել, ըստ Ղ. Փիրղալեմյանի՝ «թերեւս յետ մա-

հուան Լեւոնի դեռ չէր նստեալ Կոստանդին Գ» (Լ. Խ., № 409, էջ 331, ծնթ. 1)։  
2 Առաջին հրատարակության մեջ միայն ստացողների հիշատակարանն է («գ») 

(Լ. Խ., № 412, էջ 332)։ Ձեռագրի գլխավոր հիշատակարանն ընկել է ու անհայտ 
է մնում վերջինիս ընդօրինակման տեղն ու ժամանակը: Թորոս գրիչն այն ավար-
տել է մինչև 1342 թվականը (Ա. Ղ.)։  
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գ 

Յիշատակարան յետագայի 

Ստացողք՝ Կիրակոս րաբունապետ, 

Յովհաննէս վարդապետ 

154ա Զստացաւղ աստուածային մատենիս, գերանաշնորհ եռամեծ րա-

բունապետն՝  Կիրակոս եւ զնուաստ ծառայ նորին՝ զՅովաննէս պիտակա-

նուն վարդապետ ստացաւղք սուրբ տառիս Փիլոնի Մեծի, յիշեցէ՛ք ի Տէր Յի-

սուս Քրիստոս, եւ հայցեցէք թողութիւն մեղաց մեզ եւ ծնողաց մերոց, եւ յի-

շողքդ յիշեալ լիջիք յողորմութիւն բարերար Փրկչին. որում փառք յաւի-

տեանս. ամէն։ 

Գրեցաւ ի թվ[ին] ՉՂԱ (1342), ի մարտի յԷ (7), Սահմի ի ԺԲ (12)։ 

752 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ (413) 

Երեւան 7642 

(տե՛ս նաեւ 1349 թ.) 

Գրիչ՝ Սիմէոն երէց 

ա 

387ա Ի թու[ին] Հայոց ՉՂԱ (1342) յանկ ելեալ կատարեցաւ սուրբ Աւե-

տարանս Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի շարայդրեալ ի չորից ամոլաց, ի 

ստոյգ եւ ընտիր աւրինակէ կոչեցեալ Մուրղանեցոյ, զոր ստացաւ ի հալալ 

արդեանց մեծաւ փափաքանաւք <ի> սրբասնեալ քահանայս Գէորգ՝ յիշա-

տակ իւր եւ ծնաւղաց իւրոց եւ աշխատողացն ի սմա, եթէ ոք յանդգնի /// ով 

կամ հատանելով ինչ ի սմանէ, տարամերժի ի կենացն յաւիտենից եւ ջնջես-

ցի ի դպրութենէն եւ ասասցէն հրեշտակք եւ մարդիկ՝ Եղիցի, եղիցի, եւ 

Քրիստոսի փառք յաւիտենէ: 

բ 

386բ Զմեղաւք լցեալ գրիչս զՍիմէոն էրեց եւ ծնաւղսն իմ յիշել աղաչեմ։ 

գ 

Յիշատակարան յետագայի  
Ստացող՝ Թագվորշահ պարոն 

2ա Ո՜վ դասք լուսերամից եւ մանկունք սուրբ եկեղեցւոյ, յորժամ կար-

դայք կամ աւրինակէք զսուրբ Աւետարանս, յիշեսջիք ի Տէր զստացաւղ սո-
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րա՝ զպարոն Թագվորշահն եւ զՅոհաննէս կրաւնաւորն եւ զեղբայրն իւր՝ 

զՆերսէսն, որ ստացաւ զսա ի հալալ արդեանց իւրոց. եւ Աստուած զձեզ յի-

շէ յԻւր միւսանգամ գալուստն. ամէն1։ 

753 
 

ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ՍԱՂՄՈՍԻ ՎԱՐԴԱՆԱՅ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ ԵՒ 

ՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ՆԵՐՍԻՍԻ ԼԱՄԲՐՈՆԱՑՒՈՅ 

Երեւան 6333, Յ. Բարաղամեան, Ցուցակ, 245, էջ 113 

(տե՛ս նաեւ 1343 թ.) 

Գրիչ՝ Յովհաննէս քահանայ 

Վայր՝ Սալմաստ2 

ա 

Գրեցաւ Մեկնութիւն Յովհաննու աւետարանչի աստուածաբան եւ սիրե-

ցելոյն Յիսուսին թվին ՉՂԱ (1342) եւ զսակաւանիւթս զսուտանուն Յովհան-

նէս քահանայի աղաչեմ յիշել ի Տէր Յիսուս Քրիստոս միով Ողորմեայիւ։ 

բ 

Ստացող՝ Ավագ 

Եւ զիս՝ զծովացեալս մեղաւք եւ զոչ արժանս յիշատակի զԱվագ կարօտս 

/// որ հոգոյ բաղձանօք /// եցի եւ ետու գրել զՀանգիստս Յովհաննու բացա-

յայտեալ ի տեառնէ Ներսիսէ /// ի վայելս բանասիրաց /// մեղացելոյս միով 

Տէր ողորմայիւ /// 

754 

ՃԱՌԸՆՏԻՐ (411) 

Մատենադարան Հայկական թարգմանութեան, էջ 730 

Վայր՝ Եկեղեաց գաւառ, 

Եզնկայ մայրաքաղաք 

...[Գրեցաւ] ի թուականութեան Հայկազեան տումարիս ՉՂԱ (1342) ... 

                                                
1 Հիշատակարանը ԺԴ դարի է։ Առաջին հրատարակության մեջ այս հիշատակա-

րանը բացակայում է (Լ. Խ., № 413, էջ 332), (Ա. Ղ.)։  
2 Ձեռագրի ընդօրինակման վայրի մասին տե՛ս1343 թ.( № 759) հիշատակարանը 

(Ա. Ղ.):  
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յԵկեղեաց գաւառս, ի մայրաքաղաքս աստուածապահ Եզնկայ, ընդ հովա-

նեաւ սուրբ եւ երկնանման տաճարիս Սուրբ Կաթուղիկէի եւ Սուրբ Առաքե-

լոց եւ Սրբոյն Սարգսի եւ Սուրբ Աստուածածնին։ 

755 

ՅԱՅՍՄԱՒՈՒՐՔ 

Ղ. Ալիշան, Սիսուան, էջ 235 

Յայսմ աւուր հանգեաւ ի Քրիստոս իմաստուն եւ հանճարեղ երաժիշտն 

Թորոս աւագերէցն Թափրոնց, ի թվ[ին] ՉՂԱ (1342) ի դեկտ[եմբերի] ԻԷ 

(27), որոյ ողորմեսցի նմա Տէր Յիսուս Քրիստոս։ 



ՉՂԲ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐ   1343 

393 

 

ՉՂԲ 1343 

756 

ՇԱՐԱԿՆՈՑ (414) 

Վիեննա 173, Յ. Տաշեան, Ցուցակ, էջ 489 

Գրիչ՝ Ներսէս սարկաւագ 

Վայր՝ Կապոսի [վանք] 

ա 

231ա Փառք...: 

Գրեցաւ Շարակնոցս ձեռամբ՝ մեղաւոր եւ սուտանուն սարկաւագ Ներսի-

սի, ի լաւ եւ յընտիր աւրինակէ, որ կոչի Խըլկցի, ընդ հովանեաւ Սրբոյ Յա-

կովբայ Կապոսի։ Ի դառն ժամանակի էաք, որ երեկ Սուլայիման ղանն ու 

գնաց ի Յարաթնին վերայ՝ ի Սեբաստիայ: Նայ Աստուծով յաղթեց Յարաթ-

նան ու փախստեայ արար զնոսայ. ի թվ[ին] ՉՂԲ (1343)։ 

 Արդ, աղաչեմ զձեզ եղբարք, անմեղադիր լերուք...։ 

Յիշեսցիք զհեզահոգի վարդապետն իմ՝  զՅովաննէս փիլիսոփայն եւ 

զկրաւնաւոր եղբայր իւր՝ զՄովսէս ծաղկօղն, որ բազում աշխատեցան ի 

հետ ինձ եւ խնամս տարան ի վերայ իմ, Քրիստոս Աստուած միայն հարիւ-

րապատիկ նոցա եւ իւրեանց ծնողացն վարձս պարգեւեսցէ. ամէն։ 

բ 

Ստացող՝ Պաւղոս սարկաւագ 

231բ Զստացացաւղ սորին՝ զՊաւղոս սարկաւագ եւ զծնաւղս իւր, զպա-

տուեալ ծերունին՝ զԹագուոր Մանկտաւագն եւ զմայր իւր զփոխեցեալն առ 

Քրիստոս՝ զՄէնտիկինն, եւ զեղբարսն իւր՝ զՍիմէովն եւ զայլսն յիշեսջիք եւ՝ 

զՀարպետն եւ նոցա մեղաց թողութիւն խնդրելով։ Տէր Աստուած վայել[ել] 

տացէ զսա՝ Պաւղոսին ընդ երկայն աւուրս. ամէն։ 
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ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԻՄԱՍՏԱՍԻՐԱԿԱ ԳՐՈՑ  

ՊԵՏՐՈՍԻ ԱՐԱԳՈՆԱՑՒՈՅ (422) 

Վիեննա 293, Յ. Տաշեան, Ցուցակ, էջ 720 

(տե՛ս նաեւ 1348 թ.,  1349 թ., 1377 թ.) 

Յիշատակարան թարգմանութեան 

Թարգմանիչ՝Ֆրա  Յակոբոս 

Վայր՝ Քռնայ 

227ա Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն՝ Հօր եւ Որդո եւ Հոգոյն Սրբո: 

Արդ, ի յամի Ծննդեան Փրկչին մերո հազարերորդի երեքհարուրերորդի 

քառասներորդի չորրորդի (1344) եւ ի թուականութեան Հայոց՝ եաւթնհա-

րիւրերորդի [ի]նսներորդի երկրորդի (1343) թարգմանեցաւ Վերլուծութիւն 

ի վերայ շարագրութեանցն Պորփիւրիոսի, եւ տասն Ստորոգութեանցն 

Արիստոտելի, Վեցից Սկզբանցն, եւ Պերիարմէնիասին, ի լատին բարբառոյն 

ի հայս՝ հաւաքեալ ձեռամբ ֆրա Պետրոսի՝ ազգաւ լատին եւ աշխարհաւ 

Արագօնացի, ի կարգէ քարոզողաց Սրբոյն Դօմինիկոսի, որոյ թարքման էր 

ֆրա Յակոբոս ազգաւ հայ, եւ նա ի կարգէն քարոզողացն Սրբոյն Դօմինիկո-

սի, ի Վերին վանս Քռնո, ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնին, որոյ առաջ-

նորդ եւ հոգաբարձու էր Յոհան վարդապետն, որ մականուն կոչի Քռնեցի, 

յորոյ անունն շինեցին զսուրբ ուխտս աստուածասէր եւ բարեպաշտ՝ պարոն 

Գորգն եւ ամուսին իւր՝ տիկին Ելթին. եւ սոքա երեքեան՝  Յոհան վարդա-

պետն եւ պարոն Գորգն եւ տիկին Ելթիկն, ինքնայօժար կամօք նուիրեցին 

զվանքս կարգին քարոզողաց Սրբոյն Դօմինիկոսի տուրք յաւիտենական։ 

Արդ, վերոասացեալ վարդապետն Յոհան եղեւ պատճառ բազում բարու-

թեան, զի ժողովեաց աստ վարդապետք լատինացոց եւ ի հայոց, տածելով 

զամենեսեան ըստ հոգո եւ ըստ մարմնո, եւ թարքմանեաց եւ թարքմանէ 

գիրս բազումս ոգեշահս եւ լուսաւորիչս եւ ոչ այսչափ միայն, այլ եղեւ իբրեւ 

զհաւատարիմ լրտեսն Յեսու Նաւեա մտանելով յերկիրն Աւետեաց, այսինքն՝ 

ի միաբանութիւն Սուրբ եկեղեցոյն Հռոմա եւ եբեր ազգիս Հայոց փրկական 

համբաւն եւ առաջնորդ արժանաւորացն մտանել ի հնազանդութիւն գերադ-

րական Աթոռոյն Հռոմայ, որ է դուռն եւ մուտ երկնից արքայութեանն, որում 

եւ զմեզ արժանաւորեսցէ Քրիստոս։ 

Արդ, որ ի կիր առնոյք զոգէշահ գիրքս զայս, զողորմութիւն խնդրեցէք 
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յԱստուծոյ վերոասացեալ աշխատողացս եւ նոցին երախտաւորացն, եւ 

աղաչեմք զի ոք օրինակէք զգիրքս, զսակաւ յիշատակարանս գրեցէք, եւ 

դուք գրեալ լիջիք ի գիրն կենաց. ամէն1։ 

758 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ (418) 

Վենետիկ 1584 (181), Ցուցակ Վենետիկի, հ. Ա, էջ 755 

(տե՛ս նաեւ 1347 թ.) 

Գրիչ՝ Սիմէոն երէց 

Վայր՝ Սուրխաթ մայրաքաղաք 

ա 

327ա Շնորհիւն Աստուծոյ ամենակալի սկսայ եւ ողորմութեամբ խնամոց 

Նորա կատարեցի զսուրբ Աւետարանս յաւրինակէ սրբոյն Սահակայ Հայոց 

թարգմանչի եւ երրորդ Լուսաւորչի Հայաստանեայցս, ի Հայ թուականիս ՉՂԲ 

(1343), յաշխարհ Ղրիմի, ի մայրաքաղաքս Սուրխաթ ընդ հովանեաւ Սուրբ 

Աստուածածնին, ի հայրապետութեան Հայոց տեառն Մխիթ[ա]րեա, եւ ի 

թագաւորութեան2 բարեշնորհի՝ Սարգսի, ձեռամբ իմով՝ Սիմէոնի, մեղու-

ցեալ յետին եւ անարժան երիցուի եւ ապիրատ գրչի, [ի] խնդրոյ աստուա-

ծարարեալ սրբասէր կրօնաւորի՝ Աստուածատրի, զի ստացեալ զստացուածս 

աստուածային կենդանի յարդար ընչից իւրոյ, յիշատակ բարեաց ինքեան եւ 

ծնաւղաց իւրոց։ 

բ 

Ստացող՝ Աստուածատուր կրաւնաւոր 

327ա Արդ, որք ընթեռնուք եւ կամ աւրինակէք հաստատուն մտաւք հա-

ւատացէք ստուգութեան բանիցդ եւ յիշեսջիք զստացող սորա՝ Աստուածա-

տուր կրաւնաւորի եւ զծնաւղսն իւր, ընդ նմին եւ զանարժան եւ բազմամեղ 

գրիչ՝ զՍիմէոն եւ զծնաւղսն իմ եւ զեղբա[յ]րս եւ զաւակս եւ զուսուցիչսն 

մեր եւ Քրիստոս Աստուած յիշողացդ եւ յիշեց[ել]ոցս ողորմեսցի. եւ Նմա 

փառք յաւիտեանս. ամէն3։ 

                                                
1 Օգտագործել ենք նաև հիշատակարանի Երևանի № 1646 ձեռագրի մեջ պահ-

պանված ընդօրինակությունը (Լ. Խ., № 422, էջ 338, ծնթ. 1)։  
2 Պետք է լիներ՝ «յառաջնորդութեան» (Լ. Խ., № 418, էջ 336, ծնթ. 1)։  
3 Առաջին հրատարակության մեջ «բ» հիշատակարանը բացակայում է (Լ. Խ., № 

418, անդ), (Ա. Ղ.)։  
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ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ՍԱՂՄՈՍԻ ՎԱՐԴԱՆԱՅ  

ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ ԵԻ ՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՅՈՀԱՆՆՈՒ  

ՆԵՐՍԻՍԻ ԼԱՄԲՐՈՆԱՑՒՈՅ 

Երեւան 6333, Յ. Բարաղամեան, Ցուցակ, 245, էջ 113  

(տե՛ս նաեւ 1342 թ.) 

(Լիմ) 

Գրիչ՝ Ստեփաննոս 
Վայր՝ Սալմաստ քաղաք 

Փառք անմահ անեղին անկարօտ հզօրին բնաւից Արարչին յամենայն 

արարածոց, որ ետ կարողութիւն տկարիս եւ տարագրելոյս ի կենաց ի 

վախճան հասանել գծիս այսմ աստուածաշունչ երգոյս մեծ մարգարէին 

Դաւթի, զոր անյաղթն երաբանիս մեծ վարդապետն Վարդան բազում ջանիւ 

եւ աշխատութեամբ բացայայտեալ ի վարժումն եկեղեցւոյ մանկանցն։ Զոր 

նոր երեւեալ արեգակուն կրկին Լուսաւորիչն Հայոց մեծ րաբունին՝  Ավագ 

հրամայեաց գրել զսա առ ի յիշատակ նմին, ի թվին ՉՂԲ (1343), ձեռամբ՝  

զառածեալս Ստեփանոսի, ի Սալմաստ քաղաքի, յիշխանութեան շեխ Հասա-

նի, որդո Թամուրթաշին, որ սկսաւ մի խաղաղութիւն էտ քրիստոնէից, բայց 

սով սաստիկ յոյժ։  

Ով ոք որ հանդիպի սմա յիշեցէ՛ք զմեզ առ բան բարին եւ Տէրն ամենե-

ցուն, որ է աւրհնեալ յաւիտեան. որպէս յիշէք զմեզ, դուք եւս յիշեալ լիջիք ի 

Քրիստոսէ։ 

Բայց խոշորութեան գրիս մի՛ մեղադրէք։ 

760 

ՍԱՄՈՒԷԼ ԱՆԵՑԻ.  

ՀԱՒԱՔՄՈՒՆՔ Ի ԳՐՈՑ ՊԱՏՄԱԳՐԱՑ 

Երեւան 3681 

Գրիչ՝ Նաթանայէլ եպիսկոպոս 
Վայր՝  Մաղասայ բերդ (Շիրակ) 

ա 

83բ ՉՂԲ (1343) Սահմի: Ես՝ նուաստ Նաթ[անայէլ] եպ[իսկոպոս] Հա-
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յոց Թառոյ յոյժ /// ծե(ա)լ եւ անմխիթար տրտմե[ա]լ եկի լալագին աչաւք եւ 

կացի ի Մաղըսբերդ Զ(6) ամիս եւ յԱստուած հաւատարիմ հոգեւոր եղբայրն 

իմ՝  Ամիրզայն մեծաւ սիրով ընկալաւ զիս եւ|| (84ա) քաղցրութեամբ մխի-

թարե[ա]ց, Աստուած զինքն մխիթարէ. ամէն1: 

բ 

4ա /// աց սրբոցն միջնորդութեամբ ազա /// [զՇահ]անշահն ի յանաւ-

րի[նաց]: 

գ 

5ա /// այ զպարոն Թամարն եւ զՇրվանշահն ի ձեռա /// եւ ժառանգեցայ 

զտունս հայրէնի. ամէն: 

դ 

45բ Քրիստոս Աստուած պահեայ զպարծանաց եղբայրքն՝ զպարոն Ամիր-

զայն եւ զԹանզութն եւ փրկեայ ի չարեաց: 

ե 

91ա Ես նուաստ Նաթ[անայէլ] եպ[իսկոպոս] ստացայ զգիրքս ի 

յիշա[տակ] ինձ /// զպարծանաց եղբայրս /// զավակաց իր զՄաղազ/// 

զ 

92բ Քրիստոս Աստուած լոյս արայ խաւարիս, որ Աղփէկն բազում զաւ-

րաւք եկն ի վերայ բերդիս Մաղասայ/// 

է 

93բ-94ա Քրիստոս Աստուած Քում արդ բարեխաւսութեամբ /// յարքայու-

թիւնդ հոգեւոր մաւրն իմ՝  Արազխաթունին, որ բազում ար[ար] /// զմեզ /// 

եայ զԱմիրզայն եւ զՄաղազխաթ[ունն] /// 

ը 

113բ [Քրիստոս] Որդի Աստուծոյ, Աստուած ճշմարիտ, սուրբ Աստուա-

ծածնիդ միջնորդութեամբ /// ած խաչիդ եւ սուրբ ամենափրկչիդ եւ սուրբ /// 

||(114ա) [պ]ահ[պանեա] զՇրվանշահ յանաւրինացն չարեն /// եա եւ հաս-

տատեա /// 

                                                
1 Սույն ձեռագրում Հավուց թառի առաջնորդ Նաթանայել եպիսկոպոսի թողած 

հիշատակարանները, ինչպես նաև Սամվել Անեցու ժամանակագրության մեջ կա-
տարած հավելումները հրատարակել են մի քանի տարի առաջ (Սամուէլ Անեցի 
եւ շարունակողներ, Ժամանակագրութիւն, աշխ. Կ. Մաթևոսյանի, Երևան, 2014, 
էջ 50-52)։ Ներկա հրատարակության մեջ որոշ հիշատակարանների թափված 
հատվածների տեքստը մասամբ լրացվել է Մատենադարանի կրկնագրերի թվայ-
նացման սարքի օգտագործման շնորհիվ (Կ. Մ.)։  
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761 

ԺԱՄՈՒՑ ԳԻՐՔ 

Pavia, Bibliօteca Universitaria, Ms. Aldini 346 

Գ. Ուլուհոջեան, Ցուցակ Իտալիայի գրադարանների, 64 էջ 259-260 

(1351 թ.՞ ) 

Յիշատակարան թարգմանութեան 

Թարգմանիչ՝ Թադէոս Կաֆացի 
Վայր՝ Կաֆա մայրաքաղաք 

ա 

216ա Յամի մարդեղութեան Տեառն մերոյ եւ Աստուծոյ Յիսուսի Քրիստո-

սի ՌՅԽԳ (1343), յամսեանն դէկտեմբեր ԻԴ (24) ի վիճիլ Ծնընդեան նոյ-

նումն Տեառն, օժանդակութեամբ Հոգոյն Աստուծոյ, որ տա ամենայնի առա-

տապէս եւ ոչ նախատէ նաեւ աղօթիւք բարէպաշտ եւ մտերիմ խնդրողաց, 

այսինքն է միաբան եղբարց հնազանդելոցն Սուրբ մայր եկեղեցոյն Հռոմայ, 

ես՝ նըւաստ Թադէոս եղբայր կարգին Սուրբ Դօմինիկոսի եւ ողորմութեամբն 

Աստուծոյ եպիսկոպոս մայրաքաղաքին Կաֆայի, թարգմանեցի ի ֆրանգ 

բառէ ի հայկականս զԺամուց գիրք, որ կոչի Դիուռնալ, այսինքն է ցերե-

կաին, որք ասին ի Վեսպրն, որ է երէկոյին ժամն եւ ի խաղաղականն 

||(216բ)յառաջինն եւ յերրորդն եւ ի վեցերորդն եւ յիններորդ ժամանակս 

ընդ բոլոր տարին, ի կիրակէսն եւ ի տէրունական տօնս, նաեւ յամենայն 

սրբոց տօնսն: Իսկ ի գիշերաին ժամ[ա]ն[ակ]ն դեռեւս ոչ փութացա թարգ-

մանել, զի որպիսի եւ իցէ, ունին զինչ ասասցեն, բայց ի վերոյյիշեալ ցերե-

կաին ժամերս յոյժ կարօտէին եւ ունել ցանկաին, զորս եւ յոյժ գեղեցկայար-

մար կարգաւորեալ է ամենասուրբ պապն Գրիգորիոս լուսատուն եկեղեցոյ: 

Վասն որոյ եւ դուք հայրք իմ եւ եղբարք աղաչեմ զձեզ սիրովն Աստուծոյ 

մի՛ ձանձրանայք ի յուսանելն, զի թեպետ եւ դժւարին թւի ի սկիզբն վասն 

անսովորութեանն, սակայն ի ներհմտանալն զանճառելին ունի զցնծութիւն: 

Զոր օրինակ, յորժամ մարդն արտաքոյ կա պարսպաց այգոյ եւ դրախտի, ոչ 

ինչ կարէ տեսանել կամ ճանաչել զվայելչութիւն եւ զքաղցրութիւն պտղոցն, 

այլ յորժամ ի ներքս մտանէ, յայնժամ եւ զուարճանա տեսանելովն զվայել-

չութիւնն եւ զմայլի ճաշակելովն զքաղցրութիւնն: 

Վասն որոյ եւ ես ցանկացեալ անպարտականութեան ոգոց ձերոց ըստ 

տուեցելոց ինձ շնորհին, յարմարեալ թարգմանեցի զգիրքս զայս Դիուռնալ 
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ամենակարողին Աստուծոյ, Հօր եւ Որդոյ եւ Հոգոյն Սրբոյ եւ երանելոյն Մա-

րիամու Աստուածամօր կուսին եւ տեառն իմոյ սրբոյն Միքաէլի հրեշտքա-

կապետին, ի փառս եւ ի գովութիւն եւ ձեզ եղբարցդ իմոց, ի հոգոց մխիթա-

րութիւն եւ ինձ ի պատճառ յիշատակութեան եւ ի մեղաց թողութիւն: 

 Բայց աղաչեմ զի ուր եւ գրեսցի գիրքս, գրեսցին եւ վերոյգրեալ բանքս 

եւ մի՛ ի բաց թողցին զարժանին յիշատակի՝ զՅակոբ սարկաւագն զխնդրօղ 

թարգմանեալ պաշտման ննջեցելոցն, որ ի նոյն օրն յորում կատարեցաւ 

թարգմանութիւնն, կատարեաց եւ ինքն զընթացս կենաց եւ փոխեցաւ ի 

Քրիստոս բարւոք յուսով եւ հաւատով եւ յուսով յիշեցէք ի Տէր, որում ողոր-

մեսցի Քրիստոս աղօթիւք ամենայն սրբոց. ամէն: 

բ 

Գրիչ՝ Յակոբ Պրեւս 

120բ ԶՅակոբ Պրեւս յիշեցէք ի Տէր՝ զգրող սորին1։ 

762 

ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ Ի ԲԱՆԻՑ ԵՒԱԳՐԵԱՅ (416) 

Երեւան 19812 

Գրիչ՝ Յովաննէս 

ա 

91բ Աստուած ողորմի զԱբիսողոմայ, Տունկին որդոյն: Ո՜հ, ո՜հ զողորմե-

լի մեղաւք գերիս աղաչեմ յիշել ի մեղաց թողութիւն եւ զծնողսն իմ: 

բ 

91ա Զերջանիկ եւ զբազմաշնորհ զերիցս ե[րանեալ՝ րաբու]նապետն 

                                                
1 Գ. Ուլոհոջյանը ձեռագրի գրչության ժամանակը թեական համարում է 1351 թ. 

(Ցուցակ, էջ 215), (Ա. Ղ.)։  
2 Ժողովածուն բաղկացած է երկու ձեռագրերից, որից մեկը՝ ԺԴ դարի է, մյուսը՝ 

ԺԵ դարի: Յովհաննես գրչի ծողովածուն ԺԴ դարի է և Լ. Խաչիկյանը այն թեա-
կան համարել է Գլաձորում գրված (Լ. Խ., № 416, էջ 335)։ Սակայն, վերջին 
ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ համալսարանը Գլաձորում մնացել է 
մինչև Եսայի Նչեցու մահը` 1338 թ., ուստի 1343 թ. չէր կարող Գլաձորում գրված 
լինել (տե՛ս Ս. Արևշատյան, Ա. Մաթևոսյան, Գլաձորի համալսարանը միջնադար-
յան Հայաստանի լուսավորության կենտրոն, Երևան, 1984, էջ 48): Քանի որ տե-
ղը և ժամանակը անհայտ Ա ձեռագիրը ԺԴ դարի է, սույն հիշատակարանը թող-
նում ենք իր տեղում (Ա. Ղ.)։ 
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Դ[աւի]թ1 յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս, եւ զիս՝ զՅով[աննէս] նուաստ աղա[չեմ]2: 

գ 

133բ Ո՜վ հայր հոգեւոր եւ տէր մարմնաւոր, ընկա՛լ զսակաւ ծրեալս ի քո 

մեղապարտ աշակերտէս՝ Յովաննիսի քո յառանձինն յաղաւթս, եւ Աստուած 

զձեզ յիշէ. եւ Նմայ փառք։ 

դ 

175բ Աստուած իմ, Տէր Յիսուս Քրիստոս մի՛ անտեսել զիս, վասն բազում 

սխալանաց իմոց, վասն զի դու ետուր [ան]ձն Քո, յաղթեցար ի մարդասի-

րութեանէ. փրկեա՛ զմեղօք մեռեալս յանըսպառ տանջանացն. եւ Քեզ փառք 

յամենայն եղելոց: 
ե 

 

Ծաղկող՝ Կիւրակոս 

39բ ԶԿիւրակոս յիշեա՛3: 

Գրիչ՝ Դաւիթ 

զ 

175բ Յիշէ՛ զԴաւիթ, ո՜յ սիրելի4: 

 

                                                
1 Լ. Խաչիկյանը ծանոթագրում է. «Ամենայն հավանականությամբ Գլաձորի հա-

մալսարանի նշանավոր վարդապետ Դավիթն է, որը դեռեւս կենդանի էր 1340-
1343 թթ. (տե՛ս «Խաղբակեանք», էջ 208)։ Ուստի սույն և հաջորդ հիշատակա-
րանների գրության ժամանակագրական վերջին եզրը մերձավորապես կարելի է 
համարել 1343 թվականը» (Լ. Խ., № 416, էջ 335, ծնթ. 1)։ Սակայն էջի ստորին 
լուսանցքում եղած այս հիշատակարանի Դավիթ րաբունապետը ոչ մի կապ չէր 
կարող ունենալ Գլաձորի Դավիթ եռամեծ վարդապետի հետ, որը հիշվում է Գլա-
ձորում Եսայի Նչեցու հետ մինչև 1326 թ.: Ավելին, հետագայում նա դառնում է 
Վերին Նորավանքի րաբունապետ և մահանում այնտեղ 1329 թ.: (Տե՛ս Ս. Արև-
շատյան, Ա. Մաթևոսյան, Գլաձորի համալսարանը միջնադարյան Հայաստանի 
լուսավորության կենտրոն, Երևան, 1984, էջ 42), (Ա. Ղ.): 

2 Հիշատակարանը գրված է կարմիր թանաքով, մի քանի բառեր մաշված են և 
անընթեռնելի (Լ. Խ., անդ, էջ 335, ծնթ. 2), 

3 Գրված է խորագրին կից (Ա. Ղ.): 
4  «ա», «դ», «ե» հիշատակարանները առաջին հրատարակության մեջ բացակա-

յում են (Լ. Խ.,  № 416, էջ 335), (Ա. Ղ.)։  
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763 

ՃԱՌԸՆՏԻՐ (419) 

Երեւան 4709 

Գրիչ՝ Յովանէս 

ա 

431բ Քրիստոս Աստուած, ողորմեա՛ ամենայն հաւատացելոց, եւս առա-

ւել ստացողի սուրբ գրոցս՝ Էլմէլէքին եւ ծնողացն իւրոց եւ ինձ՝ մեղաւոր 

գծողիս Յովանիսի եւ իմ ծնողացն. եւ Քեզ փառք յաւիտեան։ 

բ 

Գրիչ՝ Դէոսկորոս քահանայ 

415ա Քրիստոս Աստուած ողորմած, ողորմեա՛ ամենայն հաւատացելոց 

Քոց, եւս առաւել ստացաւղ սուրբ գրոցս՝ Էլմէլէքին եւ ծնողաց իւրոց եւ 

ինձ՝ մեղաւոր գրողիս Դէոսկորոս սուտանուն քահանայիս եւ իմ ծնողացն 

եւ կարդացողաց եւ լսողացն. եւ Նմա փառք յաւիտեանս. ամէն1։ 

գ 

Յիշատակարան յետագայի 

Ստացող՝ Յարթեն 

612ա Ի թուականութիւնս Հայոց ՉՂԲ (1343), ի դառն եւ ի վշտալից ժա-

մանակիս, ի հայրապետութեան տէր Ստեփանոսին [գրեցաւ մատեանս] 2։ 

764 

ՃԱՌԸՆՏԻՐ (420) 

Երեւան 1523 

Գրիչ՝ Յովանէս 

182ա Քրիստոս Աստուած, Քո սուրբ եւ հրաշալի Յարութեանդ բարեխաւ-

սութեան յարոյ զամենայն մեղաւք մեռեալ հոգի հաւատացելոց քրիստո-

                                                
1 Նման հիշատակարաններ պահպանվել են բոլոր գլուխներից հետո (Լ. Խ., № 

419, էջ 336, ծնթ. 2)։  
2 Ձեռագրի գրության տարեթվի մասին սույն հիշատակարանը թողել է ձեռագրի 

հետագա ստացողներից «մեղաւոր Յարթեն»-ը` 1795 թվին (Լ. Խ., անդ, էջ 337, 
ծնթ. 1)։ Սրանից հետո շարունակվում է 1795 թ. հիշատակարանը (Ա. Ղ.)։  
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նէից, եւս առաւել՝ զհոգի Էլմէլէքին, զստացողի սուրբ գրոցս եւ զծնաւղացն 

իւրոց եւ զամենայն արեան մերձաւորաց, եւ զիմ՝  զմեղաւոր գրչիս՝ զՅովա-

նիսի եւ զիմ ծնողացն եւ զազգականացն եւ զկարդացողաց եւ զլսողաց. եւ 

Քեզ փառք յաւիտ[եանս]1։ 

765 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ 

Մուշ 12, Ն. Մարտիրոսեան, Ցուցակ, մ. Բ, էջ 105 

(Մատին-Պետրոս առաքելոյ վանք) 

Ստացող՝ Ներսէս քահանայ 

ա 

Զստացող սուրբ Աւետարանիս՝ զտէր Ներսէս, զծնողքն եւ ազգատոհմն 

յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս. եւ Աստուած յիշողացդ ողորմեսցի։ 

բ 

Ստացող՝ Յովհաննէս երէց 

Շնորհիւ եւ ողորմութեամբ Աստուծոյ ես՝ Յովհաննէս երէց ստացա սուրբ 

Աւետարանս ի հալալ արդեանց իմոց /// յիշատակ հոգո իմո եւ ծնաւղաց 

իմոց՝ Սարգսի եւ Մարեմտիկնա եւ հարազատ եղբաւր իմո՝ Քավթարա եւ այլ 

առհասարակ ազգականաց զարմից եւ զաւակաց։ 

Ընդ նոսին եւ զմեղապարտ եւ զսուտանուն քահանայ Յովասափ կազ-

մողս յիշեսջիք ի սուրբ եւ մաքրափայլ յաղաւթս ձեր... 

գ 

Յիշատակարան յետագայի 
Ստացող՝ Մկրտիչ 

Եւ արդ, ես՝ Մկրտիչս ստացայ զսուրբ Աւետարանս ի յարդար վաստակոց 

իմոց ի Յովաննէս քահանայէ յիշատակ հոգւոյ իմոյ եւ ծնողաց իմոց։ Արդ, 

աղաչեմ զամենեսեան վասն սիրոյն Քրիստոսի յիշեցէ՛ք ի մաքրափայլ յա-

ղաւթս ձեր զՄկրտիչ եւ զհայրն իմ՝  զՅակոբ եւ զմայրն իմ՝  զԹանկտիկին եւ 

զեղբայրն իմ /// ընդ նմին զկենակիցն իմ՝  զՇնոխվորտիկին եւ զանդրանիկ 

որդին իմ՝  զՈհաննէս. եւ ընդ նմին՝ Սիմէոն քահանայի, որ աւգնական եղեւ 

                                                
1 Գրիչն ու ստացողը՝ Հովանես և Էլմելեք, նույնանում են նախորդ հիշատակարա-

նի «ա» հիշատակագրության գրչի և ստացողի հետ։ Այս տվյալի հիման վրա 
սույն հիշատակարանը տեղադրում ենք նախորդին կից՝ 1343-ի թվաշարքում (Լ. 
Խ., № 420, էջ 337, ծնթ. 2)։  
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տրովք եւ ծնողս նորին յիշեսջիք ի Քրիստոս. եւ որք սրտի մտաւք յիշեն 

զմեզ, յիշեալ լիցին յամենառատ պարգեւողէն Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ, 

եւ Ինքն որ առատ է ի տուրս բարեացն, յիշողացդ եւ յիշեցելոցդ ողորմեսցի 

Տէր Յիսուս Քրիստոս, եւ որ զԱմէնն ասէ, եղիցի, եղիցի: Ի թվին ՉՂԲ (1343) 

գրեցաւ։ 

766 

ՔԱՐՈԶԳԻՐՔ ԲԱՐԹՈՂԻՄԵՈՍԻ 

Երեւան 3037 

(մ. Բ, 1690 թ.) 

395բ Յամի Տեառն մերո Յիսուսի Քրիստոսի ՌՅԽԳ (1343) սե[պտե]մբեր 

Ժ(10) սկսաւ քակիլ Կաֆան ի Ճանիպէկէն եւ հոկտեմբեր Ե (5) նստաւ հե-

ծելն շուրջ քաղաքին ԴՃՌ (400 000) մարդ։ 

767 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ (415) 

Երեւան 5505 

(տե՛ս նաեւ 1321 թ.) 

Վայր՝ [Խլաթ]՞  

222բ Ի թվ[ին] ՉՂԲ (1342), որ Ղարայ Հասան զԽլաթ թախթանեաց ու 

Աւետարանս պարոն Չարուխն պահել էր. աղաչեմ զձեզ յիշել Չարուխն ի 

մաքրայփայլ յաղաւթս ձեր, եւ զկենակիցն իւր՝ զՇնոհվորն, եւ զորդին իւր՝ 

զԷվատն, որք յիշէք զսոքայ եւ դուք յիշել լիցիք ի բարեց տվողէն Աստուծոյ. 

ամէն։ 

768 

ՔԱՀԱՆԱՅԱԹԱՂ (421) 

Երեւան 7784 

185բ Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն, երից եւ մի տէրութեանն եւ 

աստուածութեանն՝  Հաւր եւ Որդոյ եւ Հոգւոյդ [Սրբոյ]. այժմ եւ միշտ եւ յա-

ւիտեանս յաիտենից. ամէն: 
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Շնորհիւ Տեառն շարադրեցի զհիւսումն հոգէզան [դ]րուածութեանս աս-

տուածազարդ կտակիս ի թելադրութենէ Հոգոյն Սրբոյ, զյոքնակից իմաս-

տից գի[ւ]տըս յաւրհնութիւնաբեր ցուցակ[ի]ս սակաւ [բ]անիւք բովանդա-

կեալ՝ զնահապետացն [աս]եմ, եւ որ ի նոցանէ մարգարէական պարք 

գլխ[աւոր]եա[լք] ի Քրիստոս, զառաքելոցն զսրբոց հարցըն՝  նոցին հետե-

ւողաց, ուղղափառ քարոզչացն, վսեմաբան վարդապետաց, զի արբեալ ի 

Հոգւոյն Սրբոյ նախնիքն մեր եւ յարմարեալ զաստուածային գան[ձ]արանս 

հասուցին առ մեզ, որով եւ սովա[ւ] զամենայն դասս քահանայից առ Քրիս-

տոս յուղարկե[ալ] ՞ ազգս Հայաստանեաց եւ ծնունդ[ս] Լուսաւորչին։ 
Արդ, գրեցաւ Քահանայաթաղս ի ատաւք լի անթերի երկոյտասան 

աւու[րս], ի թուաբերութեանս Հայկազան տումարի ի ՉՂԲ (1343), յամ-

սեանն մայիսի ԺԳ (13)։ Արդ ///1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Հիշատակարանի շարունակությունը չի պահպանվել։ 185 թերթի աջ եզրը վնաս-

ված է, որոշ բառեր լրիվ չեն կարդացվում, ուղղագիծ փակագծերում տալիս ենք 
հավանական ընթերցումներ (Լ. Խ., № 421, էջ 337, ծնթ. 3)։  
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ՉՂԳ 1344 

769 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ (423) 

Երեւան 7637 

Գրիչ՝ Նատէր 

Վայր՝ [Ղրիմ] 

209ա Յ[ունի]ս ամսոյ տասն եւ հնգի 

Ո /// ի կէտ հասի1 

Հ ///աս ինձ ողբալի 

Ա /// գույոց կսկծալի, 

Նուաստ Նատերս ողորմելի, 

Է ինձ եղուկ յայս կենցաղի. 

Սուգ ժամանեաց ողորմաղի, 

Որով ողբոց եմ արժանի։ 

Րամեալ ժողովք այս նահանգի 

Դասք լուսերամ պաշտաւնէի, 

Եկէք տեսէք արտասուալի 

Այս թշուառիս, որ նուաղի. 

Կամ եւ հառչեմ ի խոր սրտի, 

Ինձ մխիթար խնդրեմ բարի, 

Մաղթանք առ Տէրն մեր բարի, 

Վասն բարոյն, որ զուրկ ելի։ 

Այս Յովանէսն էր իմ որդի 

Յաւուրս հասեալ Ի(20) ամի, 

Էր ամենայն շնորհիւ ի լի 

Զարթ եւ պարծանք մերոյ սեռի, 

Րասդուն մտաւք եւ հոգելի, 

Կարդացողաց էր ցանկալի, 

                                                
1 Սույն հիշատակարանը գրված է գրչի որդու մահվան ծանր տպավորության ներ-

քո, և, չնայած թվականին վերաբերող երկրորդ տողը եղծված է, հնարավոր է 
հաստատապես որոշել գրության ժամանակը։ 1347 թ. ընդօրինակված Ավետա-
րանում (տե՛ս № 802), Նատեր գրիչն իր Հովաննես որդու մասին գրում է՝ «Վախ-
ճանեալ է Գ (3) ամաւ յառաջ», ուստի՝ մահը, ինչպես և սույն հիշատակարանի 
գրությունը տեղի է ունեցել` 1344 թվականին (Լ. Խ., № 423, էջ 339, ծնթ. 1)։  
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Ունէր ճաշակ եղանակի, 

Ղորդ ի յարհեստ երաժշտի։ 

Արդ, զգրչին գովասանի, 

Ցուցմանն ի գիրս գտանի, 

Սարաս յաւուրս ոչ ոք գտուի 

Ի հոյլս արանց գրչկանի։ 

Քանի գովեմ բան չհասնի. 

Էին շնորհիւն էր ծաղկալի, 

Նա ամենայն գեղեցկալի, 

Անձն եւ պատկերն ցանկալի։ 

Յիմաստն մարդ սակաւ հասնի, 

Վարքն գործաւքն գովելի։ 

Աւա՜ղ հազար բերան ի լի 

Յայսմ ժամու, որ ես հասի1, 

Չունիմ ճարակ ապաւինի, 

Այլ զՀոգին Սուրբ, թէ ինձ հասնի, 

Խաւարելոյս, թէ լոյս ծագի, 

Միջաբեկիս, թէ ոյժ շնորհի, 

Նմա դիւրին է, թէ կամի, 

Թէ ձեր աղաւթք աւժնդակի, 

Քրիստոս գթով մեզ ողորմի, 

Առ իմ որդեակն յուսով տանի։ 

770 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ (424) 

Երեւան 70482 

Գրիչ՝ Գրիգոր Սուքիասանց 

Վայր՝ Սուրխաթ մայրաքաղաք 

ա 

212բ Շնորհիւն Աստուծոյ ամենակալի սկսայ եւ ողորմութեամբ խնամոց 

Նորա կատարեցի զսուրբ եւ ցանկալի Աւետարանս բազում ջանիւ եւ մեծաւ 

                                                
1 Մինչ այստեղ տողերի սկզբնատառերով հոդվում է՝ «Յոհանէս որդեակ իմ վայ է 

զրկողացս ի քէն, ա՜յ վա՜յ» (Լ. Խ., № 423, էջ 340, ծնթ. 1)։  
2 Ձեռագիրը մեզ հասած սակավաթիվ կրկնագիրներից մեկն է (Լ. Խ., № 424, էջ 

340)։ Ընդօրինակված է ուղղագիծ երկաթագրով գրված թերթերի վրա, որի 
բնագիրը ընթերցված չէ (Ա. Ղ.)։  
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աշխատութեամբ յօրինակէ սրբոյն Սահակայ Հայոց թարգմանչի եւ երկրորդ 

Լուսաւորչի Հայաստանեայցս, ի Հայ թվականին ՉՂԳ (1344), յաշխարհս 

Ղրիմի, ի մայրաքաղաքս Սուրխաթ, ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնին, 

ի հայրապետութեան Հայոց տեառն Մխիթ[ա]րայ եւ ի թագաւորութեան 

Կոստ[անդեայ]։ 
Գրեցաւ սուրբ եւ ցանկալի Աւետարանս ձեռամբ իմով՝ Գրիգորի Սուքիա-

սանց մեղուցեալ, յետին եւ անարժան գրչի, յիշատակ բարի ինձ եւ ծնողաց 

իմոց։ || 

213ա Արդ, որք ընթեռնոյք եւ կամ ընդ օրինակ դնէք, հաստատուն մտօք 

հաւատացէք ստուգութեան բանիցդ եւ ցանկուցդ, եւ զմեղուցեալ գրչակս՝ 

զԳրիգոր, եւ զծնօղսն իմ, եւ զեղբարս յիշեսջիք ի Տէր, եւ Քրիստոս Աս-

տուած յիշողացդ եւ յիշելոցս ողորմեսցի. եւ Նմա փառք յաւիտեանս. ամէն։ 

բ 

111ա ՅԱդամա մինչեւ ի կատարումն աշխարհի, զինչն [յԱւետ]արան 

գրած է եւ կարդացած. ամեն [նվիրեալքն] ՝  զհաճի Յոհանիսուկն, զՎասիլն, 

զԶմրութն, զմեծ պարոն Աբրահամն1: 

771 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ (426) 

Երեւան 7588 

Գրիչ՝ Սիմէոն երէց 
Վայր՝ Սուրխաթ մայրաքաղաք 

ա 

78ա Զմեղաւք լցեալ գրիչս՝ զՍիմէոն եւ զծնողսն իմ յիշել աղաչեմ։ 

բ 

128ա Զապիրատ գրիչս զՍիմէոն էրեց եւ զծնողսն իմ անմոռաց յիշել 

աղաչեմ եւ դուք յիշեալ լիջիք ի Տէր։ 

գ 

279ա Շնորհին Աստուծոյ ամենակալի սկսայ եւ ողորմութեամբ խնամոց 

Նորա կատարեցի զսուրբ եւ ցանկալի Աւետարանս բազում ջանիւ եւ մեծաւ 

աշխատութեամբ, յաւրինակէ սրբոյն Սահակայ Հայոց թարգմանչի եւ երկ-

րորդ Լուսաւորչի Հայաստանեայցս, ի Հայ թուականին ՉՂԳ (1344), յաշ-

                                                
1 Առաջին հրատարակության մեջ «բ» հիշատակարանը բացակայում է (Լ. Խ., № 

424, էջ 340), (Ա. Ղ.)։  
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խարհս Ղրիմի, ի մայրաքաղա[քս Ս]ուրխաթ, ընդ հովանեաւ Սուրբ 

Աստուածածնին, [ի կաթողիկոս]ութեան Հա[յոց Մխի]թարայ եւ թա[գաւո-

րութեան] Կոստան[դեայ] ///1 մեղուցեալ, յետին եւ անարժան գրչի, ի 

խնդրոյ՝ Սէթ քահանային, որ բազում փափագանաւք ստացաւ զսա ի վայե-

լումն մարմնոյ իւրոյ եւ յիշատակ հոգոյ։ 

Արդ, որք ընթեռնոյք եւ կամ ընդ աւրինակ դընէք, հաստատուն մտօք 

հաւատացէք ստուգութեան բանիցդ եւ ցանկուցդ եւ զվերոյգրեալ զսրբա-

զան քահանայն՝ զՍէթ եւ զհայրն իւր՝ Պատոս եւ զմայրն իւր՝ Գրոց եւ զեղ-

բայր՝ զՄարտիրոս եւ զքոյրն [յիշեցէ՛ք] /// 

772 (426) 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ 

Սեբաստիա, Սբ Նշան 72, Թ. Գուշակեան, Ցուցակ, էջ 542 

Ստացող՝ Մկրտիչ քահանայ Բաբերդցի 
Վայր՝ Կաֆայ 

586 Փառք...։ 

Արդ, այսմ... աստուածապարգեւ տառիս փափաքող եղեւ՝ հոգիազարդ 

կուսակրաւն քահանայն Մկրտիչն, բնական Բաբերդցի, եւ ետ գրել զսա ի 

վայելումն կենաց իւրոց եւ յիշատակ հոգւոյ իւրոյ, եւ ծնաւղաց իւրոց, 

հաւրն՝  Իշխանին եւ մաւրն՝  Հռաւբին, փոխեցելոյն առ Քրիստոս յոյսն մեր, 

եւ եղբարցն՝  Մեհրազին, Աստուածատրին, Վրթանէսին, Ռստակէսին եւ փո-

խեցեալ եղբարցն՝  Ասթանիսին եւ Յովանիսին քւերցն՝  Մամախաթունին եւ 

Գոհարխաթունին, հանգուցելոցն առ Քրիստոս։ Եւ միւս քւերն՝  Վարդեթփին 

եւ հաւրաքրոջն՝  Շամամին եւ դստեր իւրոյ՝  Քոյրազատին, որ յայսմ ամի 

հանգեաւ առ Քրիստոս եւ մասն ինչ ունի ի գիրքս...։ 

Բայց եղեւ զրաւ գրչութեան սորա ի թուաբերութեանս Հայոց ՉՂԳ 

(1344), եւ դառն ժամանակիս, ի պաշարմանն Կաֆային։ Յիշեսջիք՝ զՄխի-

թար քահանայն, զուսուցիչն իմ՝  զփոխեալն առ Քրիստոս եւ զԱւետիք քա-

հանայն եւ զծնողսն իւր, զփոխեցեալսն ի Քրիստոս, եւ զհաւրաքեռն իմ՝  

զԽաժիկն եւ զորդիսն ... . ամէն։ 

                                                
1 Թերթը ներքևից մաշված է և մասամբ պատռված, ուստի վերջին տողերը չեն 

պահպանվել, իսկ որոշ տողեր պահպանվել են թերի բառերով (Լ. Խ., № 426, էջ 
341, ծնթ. 1)։  

2 Առաջին հրատարակության մեջ օգտագործվել է այս նույն ցուցակի «Հանդէս 
Ամսօրեայի» հրատարակությունը (Սեբաստիա, Սբ Նշան, 72, Ցուցակ «Հանդէս 
Ամսօեայի», էջ 237-238, Լ. Խ., № 426, էջ 341), (Ա. Ղ.)։  
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Հիշատակարան, 1336 թ., գրիչ՝ Սարգիս Պիծակ,   

գրչության վայր՝ Սիս մայրաքաղաք (Մատենադարան, ձեռ. 5786, էջ 339ա) 
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773 

ՇԱՐԱԿՆՈՑ 

Երեւան 9749 

Գրիչ՝ Թորոս Սուքիասենց 
Վայր՝ Սուրխաթ քաղաք 

348բ Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն, յաւիտեանս. ամէն: 

Գրեցաւ Եղանակաւոր տառս ի թվականութեանս ՉՂԳ (1344), ի հայրա-

պետութեան տեառն Մըխիթարայ եւ ի թագաւորութեան Կոստանդեա բարե-

պաշտի, ի քաղաքս ի Սուրխաթ, ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնիս ձե-

ռամբ բազմամեղիս Թորոսի Սուքիասանց ի վայելումն /// եւ յիշատակ հոգւոյ։ 

Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, որք հանդիպիք սմա եւ տարազաւ ինչ աւգ-

նութեան, յիշեսջիք ի Քրիստոս զստացող սորա ///1 եւ զբազմամեղ գ[ծո]ղս՝ 

զԹորոս եւ զծնողսն իմ. եւ Քրիստոս յի[շ]ողացդ եւ յիշելոցս ողորմեսցի. 

ամէն։ 

774 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ (427) 

Թորոս Աղբար, հ. Բ, էջ 355 

(Խարբերդ, Ծովք գիւղի Սբ Նշան եկեղեցի) 

Գրիչ՝ Կարապետ կրանաւոր 

Եւ արդ, յայսմ տարտարոս եւ ի դառն եւ ի վշտալից ժամանակիս, որ էր 

ՉՂԳ (1344)...։ Այցելու որբոց եւ այրեաց պարոն Յովանէս մեծ սիրով եւ 

յոյժ փափաքանաւք ետ գրել զսուրբ Աւետարանս՝ յիշատակ հոգւոյ իւրոյ եւ 

ծնողացն՝  Կիրակոսին եւ Շողտիկնայ եւ կենակցին՝  Թագուհւոյն եւ զաւա-

կացն... եւ Հռիփսիմի հաւատաւորի...։ 

Յիշեցէք զանյիշելի գրիչս... զԿարապետ կրաւնաւոր... զմայրն՝  Ասլմէլիք, 

եւ զքոյրսն՝  զՍուլթանմէլիք եւ զՋանմէլիք եւ զզաւակսն՝  զՅոհաննէս եւ 

զԳուռջիհբէկն... եւ զբարի յիշատակն իւր՝ զԲոյս որդին...։ 

                                                
1 Երկու դեպքում էլ ստացողի անվան տեղը բաց է թողնված (Ա. Մ.)։  
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ՃԱՇՈՑ (428) 

Երեւան 936 

Գրիչ՝ Թումա 

222բ Ըզդատապարտեալս մեղաւք զանարժան՝  Թումա փցուն գրիչ յիշես-

ջիք ի Տէր Քրիստոս Յիսուս աղաչեմ, եւ զՆորսէս սրբասնեալ քահ[անայ]՝ 

ստացող գրոցս, եւ զընտրեալ պատանեակն իւր՝ զԳրիգորիս, սիրուն 

ուսումնասէր եւ վարժող իմաստութեան եւ հանճարոյ, Տէր Աստուած վայել 

տացէ ընդ երկայն աւուրս, եւ ողորմեսցի կարդացողացն եւ լսողացն. ամէն։ 

Թվ[ին] ՉՂԳ (1344), յամիս Արաց։ 

776 

ԱԼՊԵՐՏԻ ՀԱՄԱՌՕՏ ՀԱՒԱՔՈՒՄՆ  

ԱՍՏՈՒԱԾԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆ 

Երեւան 66 

Գրիչ՝ Ֆրա Յեսու 
Թարգմանիչ՝ Յակոբոս վարդապետ 

ա 

120ա Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն՝  Հօր եւ Որդոյ եւ Հոգւոյն 

Սրբոյ: 

Արդ, ի յամի Ծննդեան Փրկչին մերոյ հազարերորդի երեքհարիւրերորդի 

քառասներորդի չորրորդի եւ ի թուականութեանս Հայոց եօթ[ն]հա-

րիւր[ե]որդի [ի]նս[ն]երորդի երրորդի (1344), թարքմանեցաւ վերստին 

գիրքս, որ կոչի Ալպէրտ ի լատին բարբառոյն ի հայս, ձեռամբ՝  ֆրա Պետրո-

սի, ազգաւ լատին եւ աշխարհաւ Արակօնացի, ի կարգէ քարոզողաց Սրբոյն 

Դօմինիկոսի, որոյ թարքմանն է Յակոբոս վարդապետն, ազգաւ հայ։ Եւ նա ի 

կարգէ քարոզողաց Սրբոյն Դօմինիկոսի, ի Վերին վանքս Քռնոյ, ընդ հովա-

նեաւ Սուրբ Աստուածածնին, որոյ առաջնորդ եւ հոգաբարձու էր Յոհաննէս 

վարդապետն, որ մականուն կոչի Քռնեցի. յորոյ անունն շինեցին զսուրբ 

ուխտս։ 

Աստուածասէր ու բարէպաշտ պարոն Գորգն եւ ամուսինն իւր՝ տիկին Էլ-

թին, եւ սոքա երեքեանս՝ Յոհաննէս վարդապետն եւ պարոն Գորգն եւ տի-

կին Էլթին, ինքնայօժար կամօք նուիրեցին զվանքս կարգին քարոզողաց 

Սրբոյն Դօմինիկոսի, տուրք յաւիտենական: 
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Արդ, վերոյասացեալ՝  Յոհաննէս եղեւ պատճառ բազում բարութեան, զի 

ժողովեաց աստ վարդապետք ի լատինացոց եւ ի հաոց, տածելով զնոսա 

ըստ հոգւոյ եւ ըստ մարմնոյ եւ թարքմանեաց եւ թարքմանէ գիրս բազումս 

ոգէշահս եւ լուսաւորիչս: Եւ ոչ այսչափ միայն այլեւ եղեւ իբրեւ զհաւատա-

րիմ լրտեսն Յեսու Նաւեա, մտանելով ի յերկիրն Աւետեաց, այսինքն՝  ի միա-

բանութիւն Սուրբ եկեղեցոյն Հռոմայ եւ եբեր ազգիս հաոց զփրկական համ-

բաւն: Եւ առաջնորդեաց արժանաւորացն մտանել ի հնազանդութիւն գե-

րադրական Աթոռոյն Հռոմայ, որ է մուտ եւ դուռն երկնից արքաութեանն, 

որում զմեզ արժանաւորեսցէ Քրիստոս։ || 

120բ Արդ, որ օգտիք ի սմանէ կամ աւրինակէք, ողորմութիւն խնդրեցէք 

յԱստուծոյ վերոյասացեալ աշխատողացս եւ նոցին երախտաւորացն: Եւ 

աղաչեմք, զի որք օրինակէք զգիրքս զսակաւ յիշատակարանս գրեցէք. եւ 

դուք յիշեալ լիջիք ի գիրն կենաց. ամէն: 

բ 

120բ Զպատուական եւ զմենամարտիկ րաբունին՝  Մարգարէ, որ բազում 
աշխատեցաւ ի վերայ մեր, յաղօթս յիշեցէք 1: 

գ 

120ա Զտառապեալ ոգի՝  ֆրա Յեսու, բիւր քանքարոյ պարտապան եւ 

վերջին ի կարգս միաբանողաց եւ առաջինս մեղաւորաց, որ սակաւ աշխա-

տեցայ ի գիրքս յայս, յաղօթս յիշեցէք եւ սխալանացն անմեղադիր լերուք, 

զի բազում անգամ տկարացայ ի գրելն զսա։ Նաեւ զմայրն իմ այրի՝ Մամեր 

կոչեցեալ, որ բազում աշխատեցաւ ի վերայ իմ, յաղօթս յիշեցէք։ 

դ 

70բ Աղաչեմ յիշել զծրողս սորայ՝ զֆրա Յեսու քահանայ եւ զծնօղս իմ։ 

ե 

Ստացող՝ Յեսու (գրիչը) 

19ա Զաղքատ ֆրա Յեսու յիշեցէք զստացօղ սուրբ գրոցս2։ 

                                                
1 Նույն թարգմանության հիշտակարանները («ա», «բ», տե՛ս Երուսաղեմ 262, Ն. 

Պողարեան, Ցուցակ, հ. Բ, էջ 55 և Երուսաղեմ 468, հ. Բ, էջ 453), (Ա. Ղ.)։  
2 Ձեռագիրը գրված է 1344 թ. ոչ շատ ուշ։ Դնում ենք այդ թվաշարքում որպես 

թարգմանության թվական (Ա. Մ.)։  
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ՔԱՐՈԶԳԻՐՔ  

ԲԱՐԴՈՒՂԻՄԷՈՍԻ ՄԱՐԱՂԱՑՒՈՅ 

Զմմառ 172, Մ. Քէշիշեան, Ցուցակ, էջ 399 

Գրիչ՝ Մկրտիչ դպիր 

ա 

15բ Զամենիմաստ եւ զհեզահոգի եպիսկոպոս զտէր Յոհաննէս 

մականուն Դանիլձագ յիշեսջիք ի Քրիստոս եւ զծնողսն մեր, ընդ նմին եւ 

զերկու եղբարք քահանայքն՝ զԳրիգորն եւ զԹորոսն, որ զօրինակն 

շնորհեցին մեզ, եւ թէպէտ որ բանադրանաւք պնդել են, այլ իւրեանց 

խաւսաւք զիւրեանք ստել պիտի, զի գրեալ են թէ.Ոչ է պարտ խնայել 

զուսումն: Զնուաստ գրիչս զՄկրտիչ դպիր յիշեցէք ի Քրիստոս: 

Գրեցաւ ի թուին ՉՂԳ (1344) յունարի ԻԶ (26).պահոց երկուշաբաթի 

Առաջաւորին1: Ո՜հ զանհաս ցուրտս եւ զվատ նիւթս եւ զանյարմար տեղս եւ 

զանհանկստութիւ քրիստոնէից յանաւրինաց աղաչեսցուք զԱստուած, զի 

ազատեսցէ զմեզ: 
բ 

321բ ԶԹաթէոս նուաստ եպիսկոպոս զթարգմանիչ գրոցս եւ զգծող ի 

հռոմայական բարբառոյն ի հայկականս շնորհաւք Աստուծոյ եւ իրական 

աշխատութեամբ յիշեցէք, որք աւգտիքս: 
 
 

                                                
1 Հրատարակչից ցուցում «իմա՝1545 Յունվ. 26 Բշ. Առաջաւորաց, ուստի կարդա՛ 

ՋՂԳ» (Ցուցակ, անդ, ծանուցում), (Ա. Ղ.) 
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ՉՂԴ 1345 

778 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ1 

Երուսաղէմ 3602 (թիւ 3), Ն .Պողարեան, Ցուցակ, հ. ԺԱ, էջ 17 

(1290 թ.) 

(տե՛ս նաեւ 1373 թ.) 

Յիշատակարան յետագայի 

Ստացող՝ Կոստանդին արքայ 

347ա Ի թուականիս Հայոց ՉՂԴ (1345) ես՝  Կոստանդին Հայոց արքայ, 

ստացայ զսուրբ Աւետարանս, որ է կազմեալ արծաթեղէն եւ ոսկեղէն նկա-

րակերպ գեղեցկութեամբ զարդարեալ, որ եւ ստացա զսա յարդար ար-

դեանց իմոց, զոր յառաջին նախնեաց մերոց հասեալ եղեւ առ մեզ նշան բա-

րեաց, եւ նովաւ ետու զսուրբ Աւետարանս ծածկել գեղեցիկ կերպարանաւք 

եւ շնորհեցի զսա սրբոյ եկեղեցւոյ, ըստ փափագանաց սրտի իմոյ եւ մեծ 

յուսոյ, միշտ յիշատակ լինել ինձ եւ ամենայն զարմից իմոց, եւ հաւրն իմոյ՝ 

պարոն Պաղտուն մարաջախտուն հանգուցելոյն առ Քրիստոս, այլեւ վասն 

յերկար կենդանութեան մերոյ եւ աստուածատուր որդւոցն մերոց՝ Աւշնի եւ 

Լեւոնի, որով մաղթեմ զձեզ զամենեսեան, որ տեսանէք եւ վայելէք ի սմանէ 

եւ մխիթարիք ի սուրբ բանից Աւետարանիս, հայցել մեղաց թողութիւն մեզ 

եւ մեր ամենայն ազգատոհմին, եւ խնդրել ի Տեառնէ տալ մեզ վարձս բա-

րեաց զերկնից արքայութիւնն, զի հանդերձեալ աւուր գալստեան Որդւոյն 

Աստուծոյ արժանի լիցուք տեսանել զՆա պարզ երեսաւք եւ ընդ հրեշտակս 

աւրհնել զամենասուրբ Երրորդութիւնն՝ զՀայր եւ զՈրդի եւ զՍուրբ Հոգին 

յաւիտեանս, յաւիտենից. ամէն: 

                                                
1 Մեզ չհաջողվեց գտնել Կ. Պոլսում 1846-1852 թթ. հրատարակված «Հայաստան» 

շաբաթաթերթի համարները («Հայաստան» շաբաթաթերթ, 1851, № 73), ուստի 
հիշատակարանը մեջ ենք բերում Ղ. Փիրղալեմյանի ժողովածուից (6273, Ղ. Փիր-
ղալէմեան, էջ 151-152 Լ. Խ., № 429, էջ 343, ծնթ. 1)։ Ն. Պողարեան Ցուցակի 
այս հատորում Սահակ Խապաեանի 1919-1921 թթ. կազմած Ատանայի Ցուցակի 
հիշատակարանն ավելի ամբողջական է, ուստի Առաջին հրատարակության 
№ 429 հիշատակարանը փոխվում է, թեպետ կարծում ենք, որ մարաջախտի 
անունը Լ. Խաչիկյանի մոտ ավելի ճիշտ է նշված՝ «Պաղտին» (Ա. Ղ.): 
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ԳԻՐՔ ՏՆՕՐԻՆՈՒԹԵԱՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ  

ԹՈՎՄԱՅԻ ԱՔՈՒԻՆԱՑՒՈՅ (430) 

Երեւան 68 

(տե՛ս նաեւ1383-1384 թթ.) 

Յիշատակարան թարգմանութեան 

Թարգմանիչ՝ Ֆրա Յակոբոս 
Վայր՝ Քռնայ 

276ա Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն՝  Հօր եւ Որդոյ եւ Հոգոյն 

Սրբոյ. ամէն: 

Արդ, յամի Ծնընդեանն Փրկչին մերոյ հազարերորդի երեքհարիւրերորդի 

քառասներորդի հինգերորդի (1345) եւ ի թուականութեանս Հայոց էօթնհա-

րիւրերորդի [ի]նսներորդի չոր[ր]որդի (1345) թարքմանեցաւ Գիրքս տնօ-

րէնութեանն Քրիստոսի, որ է առաջին հատոր երրորդ մասին երանելոյն Թօ-

մաի, ի լատին բարբառոյն ի հայս, ձեռամբ ֆրա Պետրոսի, ազգաւ լատին եւ 

աշխարհաւ Արագօնացի, ի կարգէ քարոզողաց Սրբոյն Դօմինիկոսի, որոյ 

թարքման էր ֆրա Յակոբոս, ազգաւ հայ, ի կարգէն քարոզողաց Սրբոյն Դօ-

մինիկոսի, ի Վերին վանքս Քռնոյ, ընդ հօվանեաւ Սուրբ Աստուածածնին, 

որոյ առաջնորդ եւ հոգեբարձու [էր]՞ վերախնամող կարգին միաբան[ո-

ղաց՝  Յ]ոհան մականուն կոչեցեալ Քռնեցի. ի յորո անունն շինեցին զսուրբ 

ուխտս աստուածասէր եւ բարէպաշտ պարոն Գորգն եւ ամուսինն իւր՝  տի-

կին Էլթիկն։ Եւ սոքա երեքեան՝  վերախնամողն եւ պարոն Գ[որ]գն եւ տի-

կին Էլթիկն ինքնա[յօ]ժար կամօք նուիրեցին զվանքս կարգին քարոզողացն 

Սրբոյն Դօմինկոսի տուրք յաւիտեանական։ 

Արդ, վերոա[սաց]եալ վերախնամողն եղեւ պատճառ բազում բարու-

թեան, զի ժօղօվեա[ց աս]տ վարդապետք ի լատինացոց եւ [հայ]ոց, տածե-

լօվ զնոսա ըստ հոգո եւ ըստ [մարմնո], եւ թարքմանեացաւ եւ թարքմանէ 

գիրս բազումս ոգեշահս եւ լուսաւորիչս, եւ ոչ այսչափ միայն, այլեւ իբրեւ 

զհաւատարիմ լրտեսն Յեսու Նաւեա՝ մտանելօվ յերկիրն Աւետեաց, այ-

սինքն՝  ի միաբանութիւն սուրբ եկեղեցոյն Հռոմայ, եւ եբեր ազգիս Հայոց 

զփրկական համբաւն եւ առաջ[նորդեաց] արժանաւորաց մտանել ի հնա-

զանդութիւն գերադր[ադրական Աթոռոյ] ՞ն Հռոմայ, որ է մուտ եւ դու[ռն] 

երկնից արքայութեանն, որում[ եւ մ]եզ արժանաւորեսցէ Քրիստոս /// 
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Արդ, որք աւգտիք ի սմա[նէ կա]մ օրինակէք, ողորմութիւն [խնդ]րեցէք 

յԱստուծոյ վերոասացեալ աշխա[տո]ղացն եւ նոցին երախտաւորացն։ Եւ 

աղաչեմք, զի որք օրինակէք զգիքս, զսակաւ յիշատակարանս գրեցէք. եւ 

դուք յիշեալ լիջի[ք ի գ]իրն կենաց. ամէն։ 

780 

ՄԱՇՏՈՑ 

Վենետիկ 1173 (332), Ցուցակ Վենետիկի, հ. Գ, էջ 190-192 

Գրիչ՝ Գրիգոր դպիր 

Վայր՝ Սիս մայրաքաղաք 

ա 

406բ Փառք անծնին Հօր եւ ծնիցելոյն ի Նմանէ Որդւոյ եւ բղխեցելոյն ի 

Սուրբ Հոգւոյն. ամէն։ 

Աստանօր յանկ ելեալ աստուածային եւ հոգեւոր տառս աստուածա-

խումպս, որ անուն Մաշտոց կոչի, Հոգւոյն Սրբոյ թելադրութեամբն մեծ 

վարդապետին Հայոց: Գրեալ ձեռամբ յոգնամեղ անձին գրչի՝ Գրիգոր դպրի, 

ի խնդրոյ շնորհազարդ եւ աստուածասէր հոգիացեալ պատուական՝ տէր 

Յոհաննիսի արհիեպիսկոպոսի, աթոռակալ Սրբոյն Առաքելոյն Բարդո-

ղեոմէոսի: Որպէսզի զփափաքումն սրտին եւ զընդրեալ սէրն որ Աստուած 

Հոգին Սուրբ ունէր եւ խանդակաթ էր ի սէր սորա, որ եւ թէ ժամանակ լինէր 

տեսանելոյ զերեսս իրերացս, աղաչէր զփանաքի եւ զտըգէտ գրիչս զայս, եւ 

ես ոչ եթէ իբրեւ զքաջ արուեստաւոր կամ հըմուտ այսմ արուեստի շատ հա-

մարէի գրել զսա։ Զի թէպէտ եւ տխմար գոլով, այլ կարի վտանգէի ի յամե-

նայն կողմանց. ապա առ կատարեալ եւ կապակցեալ սէրն որ առ Աստուած 

եւ առ տէրն մեր՝ Յոհաննէս, յանձն առի գրել զսա, մեծաւ աշխատութեամբ 

ի յայս չար եւ դառն ժամանակիս, վասն զի կարի յոյժ հարկաւորէի եւ ընդ 

լծով եկեղեցո։ Զի որ ի ներքոյ հարկաց են, ոչ կարեն ըստ իշխանութեամբ 

կալ, բայց յաստուածայնոցն։ Եւ է սա յիշատակ սրբոյ եպիսկոպոսի՝ տէր Յո-

հաննիսի եւ նախնի ծնողի իւր՝ Յոհաննէս քահանայի, եւ հօրն՝ Բանարգէս 

քահանայի եւ մօրն իւր՝ Թամբայի եւ եղբօրն իւր՝ Կարապետի, եւ քերցն՝ Մա-

նանայի, Մէլիքայի եւ Ասուդայի հանգուցելոցն առ Քրիստոս, եւ այլ ամե-

նայն ազգականաց եւ երախտաւորաց։ Եւ զեղբաւրորդին՝ զԲէսուդան, պա-

հեսցէ Քրիստոս Աստուած ըստ հաճոյից իւրոց մինչեւ ի խորին ծերութիւն. 
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եւ որ ոք առնուցու զսա ի ձեռս ի յընթեռնուլ կամ յօրինակել եւ լուսաւորի ի 

սմանէ եւ կամ վարդապետեսցի ի յայսմ աստուածաշունչ եւ օգտակար եր-

գոցս, յիշման արասցէ զսա առ Աստուած եւ թողութիւն մեղաց հայցեսցէ 

սուրբ եւ երջանիկ քահանայապետիս՝ տէր Յոհաննէսի եւ իւրայոցն ամենե-

ցուն։ Ընդ նմին եւ զեղկելի գրիչս՝ զԳրիգոր դպիր եւ զծնօղքն իմ, եւ զուսու-

ցիչն իմ՝  զտէր Սարգիս եւ զԳրիգոր եկեղեցպանն, զսպասաւորն աջոյն 

սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչի, որ զօրինակն շնորհեաց։ Եւ զեղբայր մի որ 

զլայքարթն թղթիս շնորհեաց, յիշել ի Տէր աղաչեմք: Եւ խոշորութեանս եւ 

սղալանացս գրոյս չլինել մեղադիր, զի կար մեր այսչափ էր։ Եւ որք յիշենն 

զվերոյգրեալս ի սմա յիշեալ եւ աւրհնեալ լիցին ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մե-

րոյ, որ եւ աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն։ 

Արդ, գրեցաւ սա ի թագաւորութեանն Հայոց Կոստանդեա, ի հայրապե-

տութեան տեառն Մխիթարա, ի յարքայանիստ մայրաքաղաքս ի Սիս, ընդ 

հովանեաւ Սուրբ Ստեփաննոսի Նախավկայի, որոյ Գունտուստապլի եկեղե-

ցի անուանի, ի թուականութեանս Հայոց ՉՂԴ (1345)։ Աստանաւր յիշեսջիք 

զբազմաշնորհ քահանայն եւ քաջ քարտուղարն՝ զՎարդան Վարագեցին, որ 

է ըստ բանի սնընդեան հոգեւոր ծնօղ եւ Բանի ճշմարտութեանն խրատող՝ 

տէր Յոհաննիսի արհիեպիսկոպոսի։ 

բ 

195ա Քրիստոս Աստուած, Քո Սուրբ եւ կամաւոր չարչարանացդ եւ կա-

մաւոր խոնարհութեամբդ, որ խոնարհեցար ի ծունկս Քո եւ սուրբ եւ ընդ-

րեալ աշակերտացն, լուեա՛ եւ զհոգի սորա եւ զծնողաց իւրոց զմեղսն՝ զՅո-

հաննէս եպիսկոպոսի որ զնիւթս ետ գրել. եւ որոց զԱմէնն ասեն 1: 

 

                                                
1 Ոտնլվայի կանոնի վերջում (Ցուցակ, էջ 192, ծանուցում), (Ա. Ղ.)։  
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ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ   

ԴԱՒԱՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ՆԻՒԹԵՐԻ (431) 

Երեւան 7311 

Գրիչ՝ Ներսէս երէց 

Վայր՝ Դաւրէժ մայրաքաղաք 

ա 

250բ Աստուածաին շնորհիւն եւ ողորմութեամբն արարչական զօրացեալ 

արի||(251ա)ութեամբ ի սէրն Աստուծոյ եւ յուսումն սուրբ պատուիրանաց 

Նորա, խորհուրդ բարի ի միտ անկեալ եւ զերկայնօրեա յիշատակ եւ 

զկա[յ]ուն գործ շինեալ ի վերայ վիմի ուղղափառ հաւատո, հաստատուն 

ըստ Պօղոսի առաքելո, որ ասէ, թէ. Ուրուք գործն կացցէ վարձս առցէ, եւ 

որո գործն այրեսցի՝ տուժեսցի: Եւ ըստ այնմ խրատու, թէ. Երանի որ ունի-

ցի զաւակ ի Սիոն եւ ընդանեակ յԵրուսաղէմ: Զոր հաւատարիմ, քաջ եւ արի, 

բարի ծառայս Աստուծոյ՝ Նորոգէսս, ուսեալ պատուիրանն Աստուծոյ եւ 

հաստատեալ ուղղափառ հաւատով, լցեալ սիրովն Քրիստոսի, ոչ կամելով 

զչարախօսութիւն ի ճշմարիտ հաւատս, որ ի Քրիստոս Յիսուս, եւ յաղագս 

յոյժ սիրոյ աստուածային տառիս փափաք||(251բ)անօք եւ աղաչանօք ետ 

գրել զսուրբ գիրքս, զի սովաւ յանդիմանեսցէ զհերձուածողսն, եւ յամօթ 

արասցէ զխոստովանողսն երկու բնութեան ի Քրիստոս, եւ հաստատեսցէ 

զուղղափառսն ի հաւատս անսասանելի եւ հաստատուն։ 

Արդ, ո՜վ դասք լոյսերամիցդ՝ քահանայք եւ սարկաւագունք եւ ամենայն 

ուխտք եկեղեցո, յորժամ հանդիպիք ի վարժումն աստուծայշունչ սուրբ տա-

ռիս կարդմամբ կամ օրինակելով, յիշման արժանի արարէք զընդրեալս ի 

դասս սարկաւագաց եւ սիրեցեալս յԱստուծոյ, ըստ սրբո Նախավկային, զա-

մենաջանս եւ զուսումնասէրս եւ զհաւատարիմ ծառայս Աստուծոյ՝ զՆորո-

գէսս եւ զծնողսն իւր՝ զտէր Յովանէս եւ ///2 || 

                                                
1 Ձեռագրի գրչության տարեթիվը (1345) կասկածելի է։ Ձեռագրի 6բ-7ա էջերում 

կա Տոնացույց ցանկ, որը սկսվում է ՉՂԳ (1345) թվից և ավարտվում` ՊԺ (1361) 
թվով։ Կարծում ենք, որ գրիչն արտագրել կամ կազմել է այդ ցանկը գործնական 
նպատակներով, ուստի ցանկի առաջին թվականը համարում ենք ձեռագրի 
գրչության հավանական տարեթիվը (Լ. Խ., № 431, էջ 344, ծնթ. 1)։  

2 Տեղ է բաց թողնված անունների լրացման համար, գրիչը ներքին լուսանցքում 
մանր տառերով գրել է՝ «զո կամիս յիշատակել՝ յիշեա՛յ եւ գրեա՛յ» (Լ. Խ., անդ, 
էջ 344, ծնթ. 2)։  



ՉՂԴ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐ   1345 

419 

252ա Եւ զիս՝  զեղկելիս եւ զամենամեղս եւ զչարաչար եւ զանպիտան 

ծառայս Աստուծոյ զՆերսէս երէցս, որ զանունս ունիմ եւ զգործս ոչ ունիմ, 

եւ զվարդապետն իմ՝  զՍտեփաննոս սարկաւագն, զփոխեալն ի Քրիստոս, եւ 

զծնողսն իմ՝  զՈվաննէս, եւ զմայրն իմ՝  զԳոհարտիկին, զփոխեալն ի Քրիս-

տոս, աղաչեմ յիշել ի ՏԷր. եւ զսղալանացն մի՛ մեղադրէք, զի կարի յոյժ զօ-

րինակն կու յիշպատցնէին1, եւ եթէ սղալ գտանէս՝ ողորդեա՛յ եւ զԱստուած 

ողորմին հանապազ ասա, եւ Աստուած ամենաառատն եւ ձեզ ողորմեսցի 

յԻւր միւանգամ գալուստն. ամէն։  

Արդ, գր[եցաւ] եւ կատարեցաւ ընդ հովանեաւ Զօրավարիս Քրիստոսի 

Սուրբ Սարգսի, ի մայրաքաղաքս ||(252բ) Դաւրէժ, ընդ Հայս եւ ընդ Փարսիս։ 

բ 

Գրիչ՝ Կարապետ 

253ա Որ զշնորհս զայս աստուածային եւ անպարագիծ պարգեւեաց սի-

րելեաց իւրոց, զոր եւ ընկալեալ ամեներջանիկ եւ քաջ հռետորն, եւ ըստ հո-

գոյ եղբայրն մեր՝ պարոն Բաներեգէսն, որ եւ Նօրօգէսն, ի յիւր ընտրեալն եւ 

ի յԱստուծոյ շնորհեալ հոգեւոր եղբօրէն՝  ի տէր Ներսեսէ քահանայէն, ի լու-

սաւորութիւն մտաց իւրոց եւ մանկանց եկեղեցոյ, ընդ որ եւ զհանդիպողքդ 

այսմ աստուածաշունչ տառիս զյիշեալքս ի սմա յիշեսջիք ի Քրիստոս եւ զա-

նարժան՝ Կարապետս։ 

գ 
Յիշատակարն յետագայի 

Գրիչ՝ Գրիգոր 

305ա ԶԳրիգոր պիտականուն սպասաւոր բանի, որ ազատեցի զաստուա-

ծային գիրքս յաղանդոյ հերձուածոց, որ շարամանեալ էին ի սա անգիտա-

բար իբրեւ զտիղմ ընդ մարգարտի, եւ սակաւ ինչ գլխագրեցի։ Հանդիպողք, 

յաղօթս յիշեցէք։ Նաեւ՝  զկուսակրօն միայնակեաց զՀնդու, զստացաւղ սորա, 

հանդերձ ծնօղօք եւ ամենայն արեան մերձաւորօք յիշեսջիք յաղօթս ձեր, 

ո՜վ իմաստուն ընթերցողք2։ 

 

 

 

                                                
1 Ուզում է ասել՝ «շտապեցնում էին» (Լ. Խ., անդ, էջ 345, ծնթ. 1)։  
2 Առաջին հրատարակության մեջ «գ» հիշատակարանը բացակայում է (Լ. Խ., № 

431, էջ 344-345), (Ա. Ղ.)։  
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ԱՒԵՏԱՐԱՆ (432) 

Վենետիկ 68 (123), Ցուցակ Վենետիկի, հ. Ա, էջ 5441 

(911 թ.) 

Յիշատակարան յետագայի 

Ստացող՝ Աստուածատուր քահանայ 

2ա Կամաւն Աստուծոյ ես՝ անարժան քահանայ Աստուածատուր, գնեցի 

զսուրբ քառավտակ եդեմաբուխ Աւետարանս ի հալալ արդեանց իմոց՝ յիշա-

տակ ինձ եւ ծնողաց իմոց, ի վայելումն զաւակաց իմոց, ի քահանայէ ումեմն 

Սարգսէ2, [որ] Փոքր կոչի Յոհաննէս Քաւշայկերանցոյ։  

Արդ, որք ընթեռնոյք եւ աւկտիք ի սմանէ, յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս զհայրն 

իմ՝  զՍարգիս եւ զմայրն իմ՝  զ[Աքարթի]՞  եւ զիս՝ /// եւ տրուպ զԱստուածա-

տուրս. եւ Աստուած յիշողաց եւ յիշեցելոցտ ողորմեսցի։  

Ի թվ[ին] ՉՂԴ (1345)3 եւ ես ///երէց վկայ եմ [որ զա]յս գրեցի։ 

783 

ՄԱՍՈՒՆՔ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԻ 

Երեւան 78 

(տե՛ս նաեւ 1334 թ.) 

Յիշատակարան յետագայի 

Սրբագրող՝ Գրիգոր Մեղուցեալ 

ա 

42բ-43ա Կրկնաբանութիւնս այս ոչ է ըստ այլում աւրինակաց, եւ ոչ 

կարացի ուղղել զսա, զի բազում է այլայլութիւն սորա եւ դժուարիմաց է 

ըստ բառին, բայց մի է ըստ մտացն, եթէ ուղղապէս իմասցիս: 

                                                
1 Ավետարանն, ըստ Բ. Սարգիսյանի, գրված է Թ-Ժ դարում։ 4ա էջում, համաձայն 

նրա տվյալի, կա մի մենագիր՝ «ի թ. Յ Կ.», որ նա թողնում է առանց մեկնության։ 
Մեր այն կարծիքով պետք է կարդալ «ի թուին ՅԿ» (360+551=911), ուստի Վե-
նետիկի № 123 ձեռագիր Ավետարանը գրված է 911 թվականին (Լ. Խ., № 432, 
էջ 345, ծնթ. 2)։  

2 Ձեռագրում «Սգէ» (հապավված), (Լ. Խ., անդ, ծնթ. 3)։  
3 Հնարավոր է կարդալ նաև «ՇՂԴ» (1145), բայց անհավանական է (Լ. Խ., անդ, 

ծնթ. 4)։ Գրված է երրորդ խորանի տակ (Ցուցակ, էջ 544, ծնթ. 2), (Ա. Ղ.)։ 
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բ 

86բ Ի Թուղթս Հռոմայեցի բազում կայր այլ ընդ այլոյ, զոր փոքր ի շատէ 

ուղղեցաք եւ անտարակոյս արարաք, զի յիշել արժանի առնէք յաղօթս: 

գ 

127բ Զվերջին աշխատող եւ ուղղիչ սորա զԳրիգոր ընդ առաջին 

երախտաւորացն յիշել յաղօթս աղաչեմ: 

դ 

290բ Ընդ առաջնոցդ երախտաւորաց եւ աշխատողացդ յիշեսջիք եւ 

զաշակերտ բանի զԳրիգոր մականուն Մեղուցեալ, որ բազում աշխա-

տանաւք փոքր ինչ նպաստ եղէ յուղղութիւն գրոցս՝ ի բանս, ի բայս, ի կէտս 

եւ յոլորակս, զորս թէ մանրամասնաբար եւ մտադրութեամբ ընթեռնուցուս՝ 

գտցես, եւ թողութիւն մեղաց խնդրեսցես բազում եւ անթիւ սխալանաց 

իմոց. ընդ խնդրուածոց իմոց եւ ձեզ եղիցի մասն բարի յամենառատ 

պարգեւացն Քրիստոսի, որում փա՜ռք յաւիտեանս. ամէն: 

Ի թուի[ն] ՉՂԴ (1345): 
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ՉՂԵ 1346 

784 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ 

Սոֆիա, Ազգային գրադարան 580,  

Ն. Գասապեան, Ցուցակ Բուլգարիայի, 23, էջ 47- 48 1 

(966 թ.) 

Յիշատակարան յետագայի 

Նորոգող՝ Յոհաննէս Նահաշ 

Վայր՝ Խաղտեանց գաւառ, 
դղեակ Բաբերդ 

264ա-265բ Փառք եւ պատիւ Հաւր անծնին, 

Ահեղ, աններբ իսկականին, 

Եւ Միածնի Նորա Բանին, 

Անճառ ծնընդեանն հայրենին, 

Եւ ի նոցունց միշտ ելողին, 

Եւ Սուրբ Հոգւոյն շնորհատուին, 

Եւ ի նոցունց միշտ ելնողին, 

Եւ զարարածս լցողին, 

Կատարողի արարծին, 

Ի յայժմոյս եւ յապագային, 

Եւ անըսպառ յաւիտենին. ամէն։ 

Արդ, ցանկացող եղեալ այսմ լուսերանք եւ վարդափթիթ հոգէնորոգ 

բու[ր]աստ[ան]իս, քառավտակ գետոցս եւ աստուածաբան սուրբ Աւետա-

րանիս պատուելի այրն Աստուծոյ՝ Խոսրովշահն, եւ ետ զսա վերստին նորո-

գեալ, զոր Տէր Աստուած նորոգիսցէ զմանգութիւն նորա. ամէն։ 

 Ի նեղ եւ ի դառն ժամանակիս, յորում մեծ մայրաքաղաքն Թէոդաւպաւ-

լիս անապատ եղեւ ի մարդոյ եւ անասնոյ ի յազգէն հաքարու եւ Իսմայէլաց-

ւոցն։ Նաեւ արեւելեանք ամենայն եւ Տուն Վրաց, որ յոլովք ի սուր սուսերի 

մաշեցան եւ այլք ի սովոյ մեռանէին. որ ոչ ոք կարէ պատմեալ զանցս աղե-

տիցս, զոր եկն ի վերայ ազգիս քրիստոնէից, եւ այն՝  վասն առաւել յաճախ 

                                                
1 Առաջին հրատարակության մեջ օգտագործվել է ձեռագրի հիշատակարանի 

«Հանդէս Ամսօրեայի» ընդօրինակությունը («Հանդէս Ամսօրեայ», 1926 թ., էջ 
344, Լ. Խ., № 433, էջ 346)։ Ավետարանը 966 թվականի է (Ա. Մ.)։  
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մեղաց մերոց։ Որ բազում տանուտեարք եւ քահանայք մուրողք տարաշ-

խարհիկ շրջէին ի հայրենի գաւառաց, եւ ոչ ոք լինէր աւգնական, զի հասա-

րակաց էր վիշտն սովոյ եւ տագնապն՝  յանաստուած ազգէն որպէս եւ Երու-

սաղէմացւոյն առ Բաբելոնաւն։ Լո՛ւր։ Երեմիաս պիտէր, որ լայր զանըմբռնե-

լի վիշտս քրիստոնէից, եւս առաւել՝ ազգիս Հայոց։ 

Արդ, աս՝ զայս ամենայն յոչինչ համարելով, ստացաւ զսա զաւակ ի Սիոն 

եւ սանդուխք ելից վերնոյ քաղաքին Երուսաղէմի եւ դղեակ ապաւինի ի 

հնարից եղեռնագործին եւ նաւ ուղղակի անցուցանել ընդ ամեհի ալեացն 

կուտակաց ի ծփմանէ ալեկոծութեան կենցաղոյս հասանելով ի նաւահան-

գիստն ամենեցուն՝ Քրիստոս։ Եւ աստեացն ի վարժումն ուսումնասիրաց, ի 

յիշատակ իւր եւ եղբաւրն իւրոյ՝ Շերինշահին եւ ծնաւղացն՝  ումիկին եւ Թա-

գուհէ, Պարոնշահին եւ Սիրատիկինայ՝ փոխեցելոցն ի Քրիստոս, զոր Տէր 

Աստուած բարձակից արասցէ զնոսա նահապետ[ի]ն Աբրահամու. ամէն։ 

Արդ, եղեւ վերջին նորոգումն սուրբ Աւետարանիս ի թուականութեանս 

Հայոց ՉՂԵ (1346), ի գաւառիս Խաղտեաց, ի յանառիկ դղեակս, որ կոչի Բա-

բերդ, ձեռամբ սուտանուն սարկաւագի Յոհաննէս նահաշի եւ կազմողի, առ 

դրան Սրբոյ Աստուածածնիս եւ Սրբոց Հրեշտակապետացս, ի Հայոց վերայ-

դիտողութեան տեառն Մխիթարեա եւ ի հայրապետութեան այսմ գաւառիս 

տէր Սահակայ1 եւ տէր Ստեփաննոսի եւ ի թագ[աւորութեան] Հայոց Կոս-

տանդի եւ յիշխանութեան աշխարհին Հռոմայ Յորաթնային, որ էր այր բա-

րեպաշտ, զի յոլովք ի յաշխարհի նորա լնուին հացիւ զսովեալ անձիս, զոր 

Տէր Աստուած յերկար առնէ զպետութիւն նորա. ամէն։ 

Արդ, որք աւկտիք ի սմանէ, քահանայք եւ ժողովուրդք, յորժամ աւկտիք 

ի սմանէ, յիշեսջիք ի սրընթաց եւ ի մաքրամատուց աղաւթս ձեր զբարեմիտ 

այրն՝ զԽոսրովշահն եւ զայլ ամենայն համացեղս իւր՝ զվերոյգրեալսն, եւ 

Քրիստոս յոյսն ամենեցուն, որ առատ է ի տուրս պարգեւացն, յիշողացդ եւ 

յիշելոցս ողորմեսցի առհասարակ. եւ Նմա փառք յաւիտեանս։ 

 

                                                
1 Հիշատակարանում շփոթված են վերադիտողի և հայրապետների անունները (Ա. 

Մ.)։  
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785 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ (434) 

Երեւան 7656 

(ԺԴ դ.) 

Յիշատակարան յետագայի 

Ստացող՝ Աւան 

Վայր՝ Այրերուաց գիւղ 

ա 

81բ Ի թվիս Հայոց ՉՂԵ (1346), ես՝  անպիտան ծառայս Աստուծոյ Աւան՝  

Այրերուաց1 ձեռնաւոր, գնեցի զսուրբ աստուածաբան Աւետարանս՝  պա-

րիսպ եւ պահապան աստուածապատիւ պարոնին իմոյ՝  պարոն Ջումին, եւ 

տեառն որդեացն իմ՝  պարոն Արղութին եւ պարոն Չարխիկին եւ ի պատճառ 

խաղաղութեան եւ շինութեան գեղիս մերոյ Այրերուաց։ Քրիստոս Աստուած 

Իւր Աւետարանիս միջնոր[դ]ութեամբն եւ բարեխաւսութեամբ զիմ՝  պարոնն 

զՋումայն եւ զիւր աստուածատուր զաւակքն խաղաղութեամբ պահէ եւ 

փրկէ յամենայն փորձութենէ։ Եւ ես՝  մեղուցեալ ծառայս Աստուածոյ Աւանս, 

յերեսս անկեալ աղաչեմ զամենեսեան, որք կարդայք եւ որք լսէք || (82ա) 

իմ շատ մեղաց եւ յանցանացն թողութիւն խնդրեցէք. յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս 

եւ զծնողն իմ՝  զհայրն իմ՝  զԳերգ եւ զմայրն իմ՝  զԱմէնտիկին, եւ զկենա-

կիցն իմ՝  զՀուրիայ, զորդին իմ ՝զԱստուածատուր, կենդանեացս մեղաց թո-

ղութիւն խնդրեցէք եւ մեռելոցն հանգիստ եւ ողորմութիւն հայցեցէք. եւ որ 

ուղեղ մտաւք եւ լի սրտիւ մեր մեղաց եւ յանցանացն թողութիւն առնէ, 

Աստուած իւր մեղաց եւ յանցանաց թողութիւն արասցէ, ըստ անսուտ Բա-

նին Քրիստոսի, որ ասաց. Եթէ թողցուք մարդկան զյանցանս նոցա, Հայրն 

երկնաւոր թողցէ ձեզ զյանցանս ձեր: 

 Փառք եւ աւրհնութիւն ամենաբարի շնորացն Քրիստոսի, Աստուծոյ 

մերոյ2։ 

բ 

130ա Եւ զվերջին ստացող սուրբ Աւետարանիս՝ զԱւան յիշեցէք ի Քրիս-
տոս: 

                                                
1 Գուցե «Երերոյք» գյուղանվան հնագույն ձևը լինի (Լ. Խ., № 434, էջ 347, ծնթ. 1)։  
2 Հիշատակարանն Ավանի անունից գրել է Սեդեկ գրիչը, որն իր մասին, 81բ էջի 

վրա թողել է հետևյալ հիշատակարանը. «Եւ զիս՝ զանարժան ծառայս Աստուծոյ` 
զՍեդեկ յիշեցէ՛ք ի բարի» (Լ. Խ., անդ, էջ 347, ծնթ. 2)։  
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գ 

Ստացող՝ Յովաննէս կրաւնաւոր 

130ա ԶՅովաննէս կրաւնաւոր զստացող սուրբ Աւետարանիս, յիշեցէք ի 

Քրիստոս եւ զգրող սորա. ամէն1։ 

786 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ 

Երուսաղէմ 1973, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Զ, էջ 555-556 

(տե՛ս նաեւ 1392 թ., 1396 թ.) 

Գրիչ՝ Ներսէս 

Վայր՝ Սիս մայրաքաղաք 

ա 

273ա Եւ արդ, ես՝ յոգնամեղ եւ անպիտան ծառայս Աստուծոյ Ներսէս, 

ցանկացող եղէ այսմ սրբոյ Աւետարանիս գրել զսա՝ յիշատակ բարի եւ գրե-

ցի ըստ իմում կարի ի ստոյգ աւրինակէ թարգմանչացն եւ պարգեւեցի զսա 

հեզահոգի եւ ողորմած թագուհւոյն Հայոց՝ Մարիաւնոյն, որ բազում բարե-

գործութեամբ զարդարեալ է, եւս առաւել հեզութեամբ եւ խոնարհութեամբ 

եւ ողորմածութեամբ, եւ որ զայսպիսի առաքինութիւն ստացեալ է, զտէրու-

նական պատմուճանն զգեցեալ է, առաւել եւս սա է զգեցեալ զայս լուսաւոր 

հանդերձ, իբրեւ զպարիսպ ամուր։ Այլեւ զմեր անարժանութիւնս եղբայր կո-

չեաց իւր, եւ ինձ այսպէս թուի, եթէ ի կամացն Տեառն եւ ի շնորհաց Սուրբ 

Հոգւոյն յայտնեցաւ մեզ հոգեւոր քոյր եւ կատարեալ բարեկամ։ 

Ես շնորհեսցի նմա զայս սուրբ Աւետարանս ի վայելումն անձին իւրոյ եւ 

յիշատակ բարի, որ եւ յուսամք ի Քրիստոս, զի ընդ երկայն աւուրս պահեսցէ 

զնա ամբողջ կենդանութեամբ հոգւով եւ մարմնով եւ ամենայն սրբոց 

աղաւթք՝ պահապան լիցի նմա ի տուէ եւ ի գիշերի. եւ զամենայն յանցանս 

իւր զոր գործեալ է՝ թողցէ Տէր Աստուած։ 

Ողորմեսցի Քրիստոս Աստուած եւ իւր բարի ծնաւղացն՝ պարոն Աւշնի, 

որ տէր էր Կաւռիկոսոյ, եւ պայլ Հայոց։ Սուրբ Աստուածածնին բարեխաւ-

                                                
1 Նման հիշատակարան կա նաև 81բ էջում: Ձեռագիրը ԺԴ դարի է, թերի, ավարտ-

վում է Ղուկասի Ավետարանով. շարունակությունը թափված է: Պակասում է 
նաև գլխավոր հիշատակարանը: «բ» և «գ» հիշատակարանները գրչության ժա-
մանակի են, որոնք առաջին հրատարակության մեջ բացակայում են (Լ. Խ., № 
434, էջ 347), (Ա. Ղ.)։  
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սութեամբ ողորմեսցի Տէր Յիսուս Քրիստոս եւ բարեգործութեամբ զարդա-

րեալ մաւր իւրոյ՝ Ճուանին, որ յառաջն թագուհի էր Աւշին թագաւորին. 

հանգուսցէ Տէր Յիսուս զհոգիս նորա յարքայութեանն երկնից։ 

Ողորմեսցի Քրիստոս եւ պարկեշտ քաւրն իւրոյ՝ Ալիծին, որ յառաջն թա-

գուհի էր Լեւոն թագաւորին։ Յիշման արժանի արարէք եւ զհաւրեղբայրն 

իւր՝ զպարոն Կոստա[նդին] սպարապետն Հայոց եւ զհայր նորին՝  զպարոն 

Հեթում զտէրն Կոռիկոսոյ եւ հանղուսցէ զհոգիս նոցա։ 

Երկնաւոր թագաւորն Քրիստոս, աւրհնեսցէ զմեր Հայոց թագաւորս՝ Կոս-

տանդիանոս, եւ ընդ երկայն աւուրս արասցէ, եւ պահեսցէ յերեւելի եւ յանե-

րեւոյթ թշնամեաց։ Եւ զաստուածատուր որդիսն իւր՝ զպարոն Աւշին, եւ 

զպարոն Լեւոն, եւ զպարոն Հեթում անվնաս պահեսցէ յամենայն փորձանաց 

կենցաղոյս։ 

Աւրհնեսցէ Տէր Աստուած եւ զպարկեշտ թագաւորիս զպարոն՝ Սմբատ 

Գունդստապլ Հայոց եւ ընդ երկայն աւուրս արասցէ։ 

Աւրհնեսցէ Տէր Աստուած եւ զմայր թագաւորին՝  զՄարիաւնն եւ է մեր հո-

գեւոր մայր։ Մայրն Աստուծոյ նմա բարեխաւս եղիցի հանապազ ի տուէ եւ ի 

գիշերի եւ պահեսցէ ամպողջ կենդանութեամբ հոգւով եւ մարմնով եւ յամե-

նայն մեղաց քաւեսցէ։ 

Աւրհնեսցէ Տէր Աստուած եւ զպարկեշտ դուստրն իւր՝ զՖեմին, եւ է մեր 

հոգեւոր քոյր եւ բարեկամ. պահեսցէ Տէր Աստուած զնա ամբողջ կենդանու-

թեամբ, հոգւով եւ մարմնով, յամենայն ազգ փորձութենէ եւ թողցէ զյան-

ցանս իւր։ 

Ողորմեսցի Քրիստոս Աստուած եւ հանգուցեալ հաւր իւրոյ՝ պարոն Պաղ-

տին մարաջախտուն Հայոց, եւ հանգուցեալ քաւրն իւրոյ՝ տիկին Ալիսին եւ 

քեռոյն իւրեանց՝ պարոն Սմբատայ եւ պարոն Լեւոնի եւ դասեսցէ զհոգիս 

նոցա եւ զծնաւղաց իւրեանց եւ զամենայն ազգականաց յԻւր սուրբ ար-

քայութիւնն։ 

Աղաչեմ եւ ես՝մեղապարտ ծառայս Աստուծոյ գրող սորա Ներսէս, յիշման 

արժանի արարէք զիս եւ զծնաւղսն եւ զեղբարսն իմ, զկուսակրաւն քահա-

նայսն՝  զՅովանէս եւ զԹորոս եպիսկոպոս, զհանգուցեալսն ի Քրիստոս եւ 

զհաւրեղբարսն մեր՝ զկուսակրաւն քահանայ զՍիմեւոն եւ զՍտեփ[անոս]. եւ 

որ զմեզ յիշէ եւ ինքն յիշեալ եղիցի առաջի Քրիստոսի։ 

Բայց գրեցաւ սա ի հայրապետութեան տեառն Մխիթարայ եւ ի թագաւո-

րութեանն Կոստանդիանոսի եւ յեպիսկոպոսութեան մայրաքաղաքիս Սըսոյ՝ 

Բասիլիոսի եպիսկոպոսի եւ ի թվականութեանս Հայոց ՉՂԵ (1346), ի մայ-

րաքաղաքս Սիս կոչեցեալ ընդ հովանեաւ սրբոյ տաճարիս, որ կոչի Սուրբ 

Նշան։ 
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Կատարեցաւ կարողութեամբ Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, որ է 

աւրհնեալ եւ փառաւորեալ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։ 

բ 

269բ Ո՜վ եղբարք սուրբք, թողութիւն արարէք գծողիս, զոր գրեցիդ, որ-

պէս ի դիմաց սրբոյ վարդապետին Կիրակոսի, զի այսպիսի էր պատուէր յաւ-

րինակի նորա։ Յիշել աղաչեմ եւ զվերջին գրողս զմեղապարտ՝ Ներսէս ծառայ 

Աստուծոյ1։ 

գ 

Ծաղկող՝ Սարգիս 

77բ, 258բ Սոքա են շինեալ ձեռամբ՝ Սարգիս նըւաստ քահանայի2։ 

787 

ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ 

Երեւան 10182 

Գրիչ՝ Գրիգոր քահանայ 

Վայր՝ Գբոյ անապատ 

ա 

208բ Փառք եւ պատիւ եւ գոհութիւն անմահի, անեղի, անսկզբան, անքն-

նին, անճառ անպատումն եւ անվայրափակ, ամենասուրբ Երրորդութեանն 

յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։ 

Ողորմութեամբ Հզաւրին սկ[ս]այ եւ աւգնականութեամբ Նորին կատա-

րեցի զտենչալիս իմ, որ աւուրբք բազմաւք փափաք կալեալ աստուածա-

խաւս եւ սուրբ մատենիս, եւ ոչ հանդիպէր ուղղաբան լուսայեղձ ի գրչաց եւ 

ապա ըստ յաջողելոյն Աստուծոյ կամեցողին բարեաց ամենայն հոգւոց 

գտեալ զ[ը]ղձալիս՝ գեղեցիկ եւ ընտիր ամենայն յաւժարութեամբ զաշխա-

տութիւն եւ զջան առաւել քան զկար յանձին կալեալ, ես՝ տառապեալս եւ 

ըստ ոչ արժանեաց քահանայ Գրիգոր, եւ հրամանաւ վեհիս իմոյ եւ սուրբ 

տեառնս տէր Սիմէովնի թելադրութեամբ եւ աւժանդակութեամբ յամենայն 

կարիս մարմնոյ իմոյ։ 

 Շնորհիւ Տեառն սկսայ գրել զկտակ մաղթանաց ամենագով սուրբ եւ 

                                                
1 Ձեռագիրը ընդօրինակվել է «ի ստոյգ եւ ընտիր գաղափարէ սրբոյն Սահակայ 

թարգմանչի» (Ցուցակ, էջ 555, գաղափար օրինակի հիշատակարն` 269բ), (Ա. Ղ.)։  
2 Հիշատակարանները գրված են ավետարանիչների նկարների տակ (Ցուցակ, էջ 

556), (Ա. Ղ.)։  
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հանճարեղ գերդականաւոր, մեծանուն եւ երանեալ վարդապետին՝  Գրիգո-

րի Նարեկացւոյն, զոր Հոգին Սուրբ մարդասիրաբար սակս կենաց 

ամե||(209ա)նից իւրային յորդայորձան հոսանաւքն առատագոյն լցեալ եւ 

զսա սահման եւ կնիք երկնագնաց ճանապարհին հաստատեաց մեզ բարե-

գործն եւ դուռն մտից կենաց՝ սովաւ վարժելոցն, որք այսու աստուածա-

բուղխ աղբերաւք լուասցեն զներկութիւն հոգւոց իւրեանց։ 

 Ի ՉՂԵ (1346) թուականիս Հայոց բազմաբաղձիկ տարփմամբ եւ կենա-

ղաւտ տենչմամբ եւ սիրայորդոր փութով ստացուած պատուական եւ 

աստուածային եւ վերին պայծառութեանն առիթ թեպէտ եւ ես անիմաստ եւ 

ախմար գոլով, այլ ըստ կամելոյն Աստուծոյ եւ ոչ իմոց արժանեացս, իբրեւ 

զիմաստուն վաճառական ստացայ զագարակս զայս՝ յորմէ ծածկեալ անեզ-

րական գանձն աստուածային եւ մարգարիտն՝  Քրիստոս։ 

Յաղագս այսր սափեար, եւ Տեառնն աւրինադրելով անձանձրանալի 

սպասել իւրագալուստ աւուրն, զի արթուն եւ պատրաստս կարասցուք կեալ, 

եւ հանդիպիլ գեղեցիկ եւ ամենաբարի հանդիպմամբ յամեցելոյ փեսային։ 

Արդ, որք աւգտեսցի ի սմանէ եւ կամ լուսաւորեալ բերկրեսցի, եւ որ ոք 

գաղափարեսցի ///1 զտարամերժեալս ի բարեաց զաշխատողս՝ Գրիգոր 

սրտահառաչ պաղատանաւք, ախտակցելով ողորմելւոյ հոգւոյս յիշեսցէ ան-

մոռաց հայցմամբ ||(209բ) աղաչեմ, եւ յառաջագոյն ի Քրիստոս զննջե-

ցե[ա]լսն մեր՝ զծնաւղս եւ զազգայինս, զհարազատ եղբայրն իմ՝  զԱմիրխէր 

եւ զքըւերսն մեր եւ զամենայն արեանառու մերձաւորսն։ 

Դարձեալ աղաչեմ եւ առաւել հայցեմ աղաւթից մասին արժանի առնել 

զվերասացեալ սրբազան եպիսկոպոսս մեր՝ զառաջնորդ սուրբ ուխտիս 

Սուրբ Նշանի՝ զտէր Սիմէովն, եւ զփոխեցեալն առ Քրիստոս զնախնի սորին՝ 

զտէր Ստեփանոս՝ զհոգեւոր հայրն մեր, յաստիճան զմեզ կոչողին եւ զամե-

նայն զարմն սոցին՝  զկենդանիս եւ զհանգուցեալս։ Նաեւ զսուրբ եղբարսն 

մեր զաստիճանակից եւ զհամշիրակ՝ զՅակոբ, զԵւստռատ եւ զՆերսէս եւ 

զայլ միեղէն եղբայրութիւնն յիշեսջիք ի մաքուր աղաւթս ձեր, եւ Տէրն ամե-

նայն պարգեւաց եւ ողորմութեանց, ըստ Իւրում առատ բարեացն ամենե-

ցուն ողորմեսցի աշխատողացս եւ յիշողացդ, եւ Նմա փառք յաւիտեանս. 

ամէն։ 

Աւարտեցաւ երկնաշաւիղ լուսոյ պաւղոտայս ի գաւառիս Սեբաստւոյ, ի 

լեառնս Արտենիս հանդէպ Սեբաստւոյ, ի Սուրբ անապատս Գբոյ, ընդ հովա-

նեաւ Մաւրս Լուսոյ Աստուածածնի, մերձ ի մենարան Սրբոյ Վլասայ եպիս-

կոպոսին Սեբաստիոյ, ի հայրապետութեանն տեառն Մխիթարա եւ ի թագա-

ւորութեան Կոստանդեա՝ որդւոյ մարաջախտին պարոն Աւշնի, եւ յիսմայէ-

                                                
1 Այս բառի վերջը և հաջորդ բառերը քերված են և չեն կարդացվում (Ա. Մ.)։  
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լացւոց տիրեալ Տանս Հոռոմոց Յարաթ||(210ա)նայի, յոր եւ զազգս մեր 

առաւել նեղեն ի հարկապահանջութիւն, զոր Տէր Յիսուս կարող զաւրու-

թեամբն Իւրով ընդ փորձութեանս եւ զելն արասցէ։ 

Արդ, աղաչեմ եւ արտասուաւք հայցեմ պաղատել առ Տէր վասն ծանրա-

բեռինս, որ բազում կրից համբերեցի ի սմա՝ ցրտոյ եւ տքնութեան, ի գիշե-

րի եւ ի տուընջեան, զի թերեւս բարեգութն Աստուած գթասցի ողորմել ինձ, 

եւ ես նախաշինաւղ ցանկապատիս նաեւ՝ Սարգիս կրաւնաւոր քահանաի 

փոխելոյն առ Քրիստոս, յորում եւ այժմ մեքս տաղաւարիմք պանդխտու-

թեամբ եւ ոչ ունելով սպասաւոր մեր, այլեւ ըստ իմոյ անբաւ յանցանացն, 

զոր առ Տէրն իմ յարոյց սկզբնաչարն զոմն կարգընկեց ի վերայ մեր, հալա-

ծել զբնակիչ եւ զսպասաւոր տեղւոյս, զոր Տէր Յիսուս ըստ արժանեացն 

զիւրն հատուսցէ աղաւթիւք ձեր։ 

 Նաեւ՝ զՊաւղոս աշխատող լուսանոյց պատուհանիս եւ զեղբայրն իւր յի-

շեսջիք։ 

Կրկին աղաչեմ խոշորութեանս անմեղադիր լինել, զի վասն յուսոյ գրեցի 

եւ ոչ վասն ընչից, զի եւ կար մեր այսչափ էր, եւ անզաւրիս Զաւրացուցչին 

փառք, որ է աւրհնեալ յաւտեանս. ամէն։ 

բ 

85ա Զամէներջանիկ եւ զսրբասնեալ արքեպիսկոպոսիս մեր՝ Սեբաստիոյ 

քաղաքիս՝ զտէր Սիմէոն եւ զծնօղսն իւր, եւ զնախնիսն սորին՝  զտէր Ներսէս 

եւ զհոգեւոր հայրն մեր՝ զտէր Ստեփաննոս յիշել սրտի մտաւք առ Քրիստոս, 

ո՜վ սուրբ եղբարք եւ զնուաստ գծողս՝ Գրիգոր։ 

գ 

241ա Արդ, ամենայնի յամենայնի մեղայ, որ գրեցաւ եւ որ ոչ զգրեցաւ։ 

Նաեւ այլ բազում է թողել առաջին գրիչն եւ համառօտ էր գրել զՄեղայքս1, 

զի թուղթն պակասել էր եւ լուսաւորեալքդ սիրով ընդունեցէք եւ զմեղաւոր 

գծողս՝ Գրիգոր յիշեցէ՛ք. եւ Աստուած զձեզ յիշէ։ 

դ 

243ա Եւ Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ փառք, որ առաջնորդեաց ինձ՝ մե-

ղաւորիս հասանել ի վերջին սպառուած եւ յաւարտ գրոցս բուրաստանի՝  

զանազան ծաղկանցս, որ ի սմա հաւաքեալ՝ պէս-պէս ցաւոց դեղ, որ ի յո-

գիս տրամադրի ի սկզբնաչար հակառակէն, զի ես՝ մեղաւորս եւ յետին 

                                                
1 Գրված է «Երանելոյն Գրիգորի գիտնականի եւ հնգեմատեան հռետորի, որ էր 

բնակեալ յանապատն, որ կոչի Յեսուաց, ասացեալ յայտնութեանց գաղտնեաց մե-
ղայիւ» գործից հետո (Ա. Մ.)։  
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ստրուկ ծառայս ծառայիցն Քրիստոսի՝ Գրիգոր բազմաբիծ ոգի, զսա եդի 

ինձ յոյս եւ ապաւէն, զի թերեւս ի հանդիպողացդ եւ մտավարժ ընթ[երց]ո-

ղացդ եւ ինձ մասն լիցի ընդ ձեզ թողութեանց մեղաց1։ 

ե 

243բ Բայց սաստիկ ծռեցաւ ճշգրիտ բանքդ ի ձեռն անփութութեան 

գրագրաց եւ թուլութեան ուսմաւորաց2, ||(244ա) զոր վերահասու եղեալ 

մեծ իմաստասէրն Հայոց հոգէխառն վարդապետն սուրբ Յովհաննէս, մակա-

նուն Սարկաւագ, որ ի գերահռչակ Սուրբ ուխտն ի Հաղբատ եւ գտեալ ի 

յարկեղ սուրբ վարդապետացն եւ թագաւորաց զթարգմանչագիր Սաղմոսա-

րանն։ 

Եւ պարապեալ ի յայնմ աւուրս բազումս, ի լոյս էած զգանձն ծածկեալ եւ 

եբաց զխցեալ աղբեւրն, եւ ցրուեաց ընդ ամենայն սահմանս Հայաստա-

նեայց զաւրինակս զայս։ Եւ, արդ, նշմար սեւակի, որ ծրի յառաջիկայդ՝  

յայնմ աւրինակէն է։ Հաստատ ուսի՛ր եւ յիշէա՛ զմեզ աղօթիւք։ 

զ 

302բ [Ո՜վ սուրբ] ընթերցողք, աղաչեմ զձեզ յիշման արժանի առնել 

զգաղափարիս տէրն՝  զԳրիգոր միայնակեցն Արեւելացի3։ 

է 

346ա Յերեսս անկեալ առ ոտս սրբազանից քահանայից, ընթերցողաց, 

այլեւ համօրէն ամենայն հանդիպողացդ եւ լսողացդ մեղաւոր հողս՝ Գրի-

գոր, արտասուալից աչաւք խնդրեմ յամենեցունց յիշել սրտի մտաւք զհոգե-

ւոր հայրն իմ՝  զտէր Ստեփանոս եւ զիւր ձեռնասնունդ զաւակն հոգեւոր՝ 

զտէր Սիմէոն, զոր յայժմու ժամանակիս ջահ լուցեալ կու փայլէ յեկեղեցիս 

ուղղափառաց։ Նաեւ զ///ք4 սոցա զառաջին եպիսկոպոսն եւ զիմ անարժա-

նութիւնս եւ զիմսն ամենայն, զի վասն այս յուսոյ շարագրեցի, եւ ոչ վասն 

լումայի. եւ Քրիստոս Աստուած զձեզ յիշէ նոր անճառ բարիսն. ամէն։ 

ը 

392ա Եւ Գրիգորի՝ փոխարկողի գրոյս 

Եւ անուանս ոչ արժանի, 

Որ հաւատամ Քո Յիսուսի, 
                                                

1 Գրված է Գևորգ վարդապետի «Նախադրութիւն Սաղմոսաց»-ից հետո (Ա. Մ.)։  
2 Գրված է Սաղմոսարանին նախորդող «Բան խրատական ի սուրբ հօրէն մերմէ 

Յովհաննիսէ Սարկաւագէ վասն Սողոմոնին» նախաբանից հետո (Ա. Մ.)։  
3 Գրված է ստորին լուսանցքում հույժ մանրագրով (Ա. Մ.)։  
4 Քերված է պատռվելու աստիճանի և միայն վերջին ու առաջին տառերն են ըն-

թերցվում (Ա. Մ.)։  
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Տէր իմ տէր սուրբ րաբունի, 

Քո աղաւթիւք Տէրն ամենի 

Մեզ եւ ծնողաց մեր ողորմի, 

Նաեւ եղբարց ու ազգատոհմի, 

Եւ ամենայն քրիստոնէի. ամէն1։ 

788 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ (435) 

Երեւան 7636 

Գրիչ՝ Նատեր 

Վայր՝ Սուրխաթ քաղաք 

ա 

275բ Փառք Աստուծոյ ամենակալին՝  Հաւր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. 

յաւիտեանս յաւիտենից: Յամենայն արարածոց յիմանալեացն եւ ի զգա-

լեացս, որ հասոյց զմեզ յաւարտ աստուածախաւս մատենիս, որ է աւետիք կե-

նաց եւ յոյս փրկութեան եւ բարէխօս ամենայնի, որք հաւատով յուսան, 

ճշգրտիւ հասանեն խոստացելոցն բարեաց, որ կայ եւ պահի սիրելեաց Իւրոց: 

Արդ, յամի ՉՂԵ (1346) երորդի թվականութեանս Հայոց գրեցաւ սուրբ 

Աւետարանս ի խնդրոյ քրիստոսասէր եւ ողջախոհ քահանայի՝ Աբրահամ 

իրիցոյ, որ յուսով ստացաւ զսա յարդար ընչից իւրոց՝ բարեխաւս վասն հոգ-

ւոյ իւրոյ, եւ յիշատակ աստի կենացս, եւ որդի յաւիտենականին, եւ ընտանի 

ի Վերինն Երուսաղէմ։ Որք հանդիպիք այսմ աստուածաբան մատենիս, յիշե-

ցէ՛ք ի սուրբ եւ ի մաքրափայլ աղաւթս ձեր զԱբրահամ երէց եւ զորդի իւր, 

զժառանգաւղ սորա՝ զԿարապետ աբեղայ եւ զՎարդապետն եւ զՍիմէոնն եւ 

զծնօղսն իւր՝ զԱստուածատուրն եւ զԹագուհին եւ զեղբարսն իւր զփոխե-

ցեալսն, նաեւ զիրիցակինն իւր զփոխեալն եւ զորդիսն եւ զամենայն արեան 

մերձաւորսն, որք Տեառն են պաշտաւնեայք, եւ ճանաչել զնոսա, որք կան եւ 

որք գնացին Տէր, որում ողորմեսցի նոցա եւ սոցա ըստ մեծի ողորմութեան 

Իւրում։ Ընդ նոսին եւ զմեղապարտ գրիչս՝ զՆատերս, եւ զորդին իմ զԱւե-

տիք, որ ծաղկով զարդարեաց զսա եւ կազմեաց եւ զամենայն եղբայրսն իմ 

եւ զծնօղսն եւ զզաւակսն եւ որք աւգնեցին ի սուրբ Աւետարանս եւ մասնա-

կից եղեն սորին, բարեաց հատուցման ողորմեսցի յիշելոցս եւ ընթերցո-

ղացդ, որ է աւրհնեալն յաւիտեանս. ամէն։ 

                                                
1 Գրված է Ներսես Շնորհալու «Յիսուս Որդի» գործից հետո (Ա. Մ.)։  
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Արդ, գրեցաւ սա յաշխարհս ի հիւսիւսոյ, որ կոչի Խրիմ, ի քաղաքս, որ 

ասի Սուրխաթ, յաշխարհակալութեանն Ճանիպէկ խանի, ի վերադիտողու-

թեանն տէր Ստեփանոսի, եւ յաթոռակալութեանն Յովհաննէս կրաւնաւորի։ 

Յայսմ ամի շինեացաւ Սուրբ Աստուածածինն մերձ ի վանքն Սուրբ Ավք-

սենտի, ձեռամբ Աւետիս Խոտաճարակ րաբունոյ եւ Աբրահամ իրիցու, որ 

երկուց բարեաց եղեւ գործակից՝ սուրբ Աւետարանիս եւ սուրբ տաճարին, 

որ յանուն Սուրբ յԱստուածամօրն շինեցաւ, եւ յայսմ աւուր վիրաւորեալ 

Խո[տա]ճարակն գնաց աստի։ 

բ 

84ա Զստացաւղ աստուածապատում հրամանիս զԱբրահամ երէց եւ 

զծնաւղսն իւր եւ զեղբայրսն իւր եւ զորդիսն իւր եւ զամենայն արեան մեր-

ձաւորսն եւ զերախտաւորսն եւ որք աւգնեցին ի գին սորա, թէ շատ եւ թէ 

սակաւ, ամենեցուն ողորմութիւն եւ թողութիւն խնդրեցէք, ո՜վ սուրբ ըն-

թերցողք, զի եւ դուք գտջիք ողորմութիւն յԱստուծոյ։ Ընդ նոսին եւ զապի-

կար գրիչս՝ զՆատեր, եւ զծնաւղսն իմ եւ զեղբարսն եւ զքուերսն եւ զոր-

դիսն՝  զԱւետիս ծաղկաւղ եւ կազմաւղ, եւ զՅովանէս սարկաւագ, որ տղայ 

հասակաւ ել աստի եւ եմուտ առ Քրիստոս, իսկ մեզ սուգ անմխիթար եւ 

վիշտ անմոռանալի մնաց եւ քոյր նորա զկնի նորա գնաց. ողորմութիւն 

գտցեն նոքա յողորմածէն Աստուծոյ ձերով սուրբ աղօթիւք. եւ մեզ վհատե-

լոցս յիշող լերուք ի թողութիւն, զի եւ ձեզ լիցի թողութիւն յԱստուծոյ՝  

յաւրհնելոյն յաւիտեանս. ամէն։ 

ԶՄարան Խաթունն յիշեցէ՛ք ի Տէր եւ զքոյր նորա՝ զՄայրապետն, եւ 

Աստուած զձեզ յիշէ։ 

գ 

Ծաղկող՝ Աւետիս, որդի Նատերի 

214բ Ո՜վ սուրբ ընթերցող Աւետարանիս սրբոյ, յիշեա՛ զբազմամեղ 

Աւետիսս՝ զնկարող եւ զսանտրող այսմ, եւ խոշորութեան արւեստին մի՛ մե-

ղադրէք: 

Կրկին աղաչեմ յիշեա՛ եւ զգովելի անձն, զցանկալի տիպն, զեղբայր 

թշուառութեանս իմոյ՝ զՅովաննէս սարկաւագ, որ ի մանկութեան հասակ 

փոխեցաւ ի կենացս եւ զիս եթող ի մէջ բազմածուփ ալեաց, զոր եւ հայցեմ 

զսուրբ մանկունսդ խնդրել աղաւթիւք, զի Տէր մեր արասցէ դասակից ար-

դարոց զեղբայրն իմ, եւ ինձ մեղաւորիս շնորհեսցէ զթողութիւն, զի եւ դուք 

գտջիք զողորմութիւն ի Քրիստոսէ։ 

դ 

276ա Որք հանդիպիք այսմ աստուածաբան մատենիս, յիշեցէ՛ք ի սուրբ 
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եւ ի մաքրափայլ յաղաւթս ձեր՝ զՇահերն, եւ զկենակիցն իւր՝ զՓոքրտի-

կինն, եւ զաւակսն իւրեանց՝ զԿարապետն եւ զԱմիրքայն, որ աւգնական 

եղեն Աւետարանի ծախսն եւ որք արեանն են պաշտաւնեայք, եւ հաւատոյ 

զպարտս նոցին ըստ ընդաբոյս առատ ողորմութեան Քում աստ եւ հանդեր-

ձելումն. եւ Քրիստոսի փառք յաւիտեանս։ 

789 

ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ (436) 

Թորոս Աղբար, հ. Բ, էջ 426-427 

(Տիգրանակերտ, Սբ Սարգիս եկեղեցի) 

Գրիչ՝ Նատեր 
Վայր՝ Սուրխաթ մայրաքաղաք 

Յամի ՉՂԵ (1346) թուականիս Հայոց եղեւ զրաւ գրչութեան Աստուածա-

շունչ տառիս ձեռամբ՝ մեղաւոր... Նատերի1, ի խնդրոյ պատուական եւ մա-

քուր կրաւնաւոր եւ հեզահոգի աբեղայի՝ Գրիգորի եւ եղբայր իւրոյ՝ Վահան 

աբեղայի, յաշխարհս հիւսիսոյ, ի մայրաքաղաքն Ղրիմի, եւ հոյակապ եւ ի 

հռչակաւոր բազմաժողով տեղիս, որ կոչի Սուրխաթ, յառաջնորդութեան 

առաքելական իշխանութեան տեառն Ստեփաննոսի եւ յաթոռապահութեան 

հանճարեղ հռետորին Յոհաննէս աբեղային, յաշխարհակալութեան Ճանի-

պէկ ղանին, եւ ի քաղաքապետութեան Ռամատնայ, որ այժմս արժանի յի-

շատակելի է վասն իրաւագնացութեան ի վերայ սահմանի ըստ աւրենի քա-

ղաքականութեան...։ 

790 

ՇԱՐԱԿՆՈՑ 
Վենետիկ 1460 (461), Ցուցակ Վենետիկի, հ. Դ, էջ 58-59 

Գրիչ՝ Նատեր 

Վայր՝ Խրիմ քաղաք 

ա 

349ա Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն ի բարձունս՝ Հաւր եւ Որդւոյ 

եւ Հոգւոյն Սրբոյ, երից անձանցն եւ միաստուածութեանն յաւիտենից յաւի-

տեանս. ամէն։ Որ ետ զաւրութիւն եւ կարողութիւն տկարիս հասանել ի 

զրաւ մատենիս յայսմ ահալլուկ տարիս, որ զբազում տունս յաւեր դարձոյց 

մահ տարաժամ, որ գրով ոչ պատմի եւ լեզուաւ ոչ ճառի։  

                                                
1 Տպված է «Նատիրի» (Լ. Խ., № 436, էջ 349, ծնթ. 1)։  
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Արդ, յամի ՉՂԵ երորդի (1346) թվ[ին] Հայոց, յանգեալ կատարեցաւ Շա-

րակնոց տառս ձեռամբ՝ անիմաստ գրչի Նատեր մեղապարտի, ի քաղաքի 

Խրիմ, ծախուք եւ արդեամբ գեղազարդ քահանայի Գրիգորի։ 

Արդ, որք հանդիպիք սմա տարազաւ իւիք, յիշեցէ՛ք զսրբազան քահա-

նայսն՝ զԳրիգոր Սուքիասանց եւ զծնօղսն նորա, զհարազատ եղբայրսն քա-

հանայք՝ զՅակոբ եւ զշնորհազարդ նկարիչն՝ զԹորոս, զհեզահոգիքն եւ 

զմայլասէրքն, եւ զգեղեցկատիպ որդիսն՝ Գրիգոր քահանայի, զի մականուն 

Խուլ կոչի դպիրն ա1 եւ համայն զիւրսն ամենայն, զկենդանիսն եւ զհանգու-

ցեալսն։ Ընդ նոսին եւ զյետնեալ ի բարեաց եւ զփցունս ի գրչաց զապի-

կարս՝ զՆատեր եւ զամենայն որք յանձնեցին յիշատակել զիւրեանց 

անուանս ի գրչութիւնս մեր, գրեսցին նոքա ողորմութեամբ Արարչին Աս-

տուծոյ ի գիրն դպրութեան կենաց: 

 Որք յիշեն եւ նոքա գրեսցին, բարեխաւսութեամբ սուրբ Աստուածածնին 

եւ ամենայն համարձակագումար սրբոցն երկնաւորաց եւ երկրաւորաց, եւ 

գիտեմ զի Տէր կամի զամենայն ոք ընդունել յԻւր անճառ բարիսն ի պատճա-

ռէ իմեքէ, այնր աղագաւ խնդրեմ ի ձէնջ, զի դուք ի Տեառնէ խնդրէք եւ Տէր 

լուիցէ եւ կեցուսցէ զյիշեալքն եւ զյիշողքդ։  

Եւ խոշորութեան գրիս եւ սխալանաց չմեղադրել, զի հազիւ յանգ հասայ 

վասն խոշորութեան ենթայիս եւ անիմաստ ծառայիս եւ ահագին ժամուս. եւ 

Քրիստոսի փառք յաւիտ[եանս]։ 

բ 

184բ Զստացաւղ տառիս՝ զԳրիգոր քահանայ ծնողօք եւ զարմիւք յիշե-

ցէ՛ք ի Տէր. եւ զանիմաստ գրիչս՝ զՆատեր։ 

գ 

232բ ԶԳրիգոր քահանայ յիշեցէ՛ք. եւս եւ գրողս։ 

791 

ՃԱՇՈՑ 

Տ. Պալեան, Ցուցակ Կեսարիոյ եւ Դանիէլի վանուց, 48, էջ 75-76  

(տե՛ս նաեւ 1349 թ., 1398 թ.) 

Գրիչ՝ Սոսթանէս կրաւնաւոր 

Վայր՝ Ղրիմ 

268ա Այս հրաշափառ մեծի տաւնիս 

Քեզ երանի որ հանդիպիս, 
                                                

1 Նախադասության «զի մականուն… դպիրն ա» ընդգծված մասը ջնջված է և հե-
տագայում գրված (Ցուցակ էջ 59, ծանուցում), (Ա. Ղ.)։  
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Լուսափթիթ բուրաստանիս, 
Հոգիաբուխ սրբոյ տառիս, 
Երբ լի սրտանց ծունր կրկնես, 
Սիրով հոգոյդ յԱստուած հպիս, 
Յորժամ յիշեա՛ դու զեղկելիս 

ԶՍոսթենէս, գրող գրիս, 

Մեղաւք ծածկեալ ի մէջ տղմիս1։ 

Գրեցաւ ի թվին Հայոց ՉՂԵ (1346), ի դառն եւ յանբարի ժամանակիս, 

զոր ոչ կարեմք գրով արկանել, բայց միայն լռել։ Աղաչեմ զձեզ, սուրբ ըն-

թերցողք, թողութիւն մեղաց խնդրեցէք, ինձ եւ իմոցն. ամէն։ 

բ 

276բ Քրիստոս Աստուած, ի Քո միւսանգամ գալստեանդ ողորմեա՛ Իշ-

խան իրիցու եւ զաւակաց իւրոց՝ Գուհարտիկնա, Ճուհարին, Մուլքերին եւ 

տղայոց իւրոց՝ Քարամին, եւ Վլթանիսին, եւ հանգոյ զնոսա յարքայութեան 

Քում։ Եւ զիս, զմեղուցեալ գծաւղս՝ զՍոսթենէոս, եւ զծնաւղսն իմ, եւ զհան-

գուցեալ եղբարսն իմ ի Քրիստոս՝ զԹէոթոսն եւ զՎարդանն, Տէր Աստուած 

եւ նոցա ողորմեսցի, եւ ընդ արդարսն դասեսցէ. ամէն։  

Եւ յիշողացդ եւ յիշեցելոցս առհասարակ ողորմեսցի Տէր Աստուած. 

ամէն։ 

գ 

286բ Արդ, ո՜վ պատուելի սուրբ հարք եւ մանկունք սուրբ եկեղեցւոյ, 

յորժամ ընթեռնուք կամ աւրինակէք զսա, զսուրբ եւ զմաքրամիտ կրաւնա-

ւորն զհարանց հայրն՝ զՊետրոս զտուաւղ աւրինակիս յիշեսջիք անմոռաց ի 

Քրիստոս Յիսուս։ 

Ընդ նմին եւ զիս՝ զանարհեստ եւ զանպիտան գրիչս՝ զՍոսթենէս, եւ զեղ-

բայրն իմ՝  զՄելքիսէթ սարկաւագ, եւ զիմսն զամենայն յիշեսջիք ի սուրբ 

աղաւթսդ, բայց խոշորութեան եւ սղալանաց մի՛ մեղադրէք։ 

դ 

481բՓառք... գթութեամբ եւ մարդասիրութեամբ Էին Աստուծոյ աւարտե-

ցաւ տառս տէրունի ի լրումն կաթուղիկէ եկեղեցւոյ ըստ քա[ր]տակութեան 

վիմին Կեփայեան նախագիծ շարադրութեան...։ Որոյ ականատես լեալ, յե-

տինս ի գրիչս, եւ փանաքիս ի քարտուլայս, չուառս եւ աղկաղկս յամենայնի, 

եւ մոռացեալ զիս եւ զբնիկ տկարութիւնս՝ ցանկացաւղ եղեալ սմա, թէպէտ 

եւ յոյժ անըմբոն, ապաւինեալ յայն՝  որ տայն ամենայնի առատապէս եւ ոչ 

նախատէ։ Ձեռնարկեցի ի սմա ես՝ Սոսթենէս կրաւնաւոր, թարմատար մելա-

                                                
1 Նման հիշատակարան կա նաև 124բ էջի վերին լուսանցքում (Ցուցակ, էջ 75), 

(Ա. Ղ.)։  
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նաւոր, հասի եւ զրաւ գրչութեան սորա, ոչ թէ ըստ արհեստիցս եւ զաւրու-

թեան անձիս, այլ ի կատարումն ուխտեալ հրամանի Մարդասիրին, թէ. Ամե-

նայն որ խնդրէ՝ առնու։ 

 Արդ, աղաչեմ զհանդիպողսդ այսմ տառի, յիշման արժանի վարկջիք զա-

նարժան գրիչս զՍոսթենէս կրաւնաոր, եւ զիմսն ամենայն, զհայրն իմ՝ 

զՊետրոս քահանայ, եւ զմայրն իմ՝  զՃուհար, եւ զեղբայրն իմ՝  զՄելքիսեդեք 

եւ զՌստակէս այլեւ զԹադէոս եւ զՎարդան զփոխեցեալսն առ Քրիստոս։ Եւ 

զամենայն արեան մերձակայս զկենդանի եւ հանգուցեալս յիշման առնել 

առաջի անմահ զենլոյն Քրիստոսի, զի որ առատն է ի տուրս բարեաց եւ նա-

խախն[ամ]ող յամենայնի՝ անպարագրելի ողորմած գթութեամբն Իւրով, 

գթասցի ի մեզ եւ ողորմեսցի ի միւսանգամ գալստեանն Իւրում։ 

Կատարեցաւ սա յաշխարհիս Ղրիմ կոչեցեալ, ի հոյակապ եւ հռչակաւոր 

քաղաքիս Ղրիմ յորջորջրալ, ի վեհագոյն տիրակալն իշխանութիւնն տեառն 

Մխիթարայ, յարհիական եպիսկոպոսութիւնն տէր Ստեփաննոսի, ի պետու-

թիւնն Ճանիպէկ ղանին եւ յիշխանութիւնն պարոն Տուրային։ Ի թուականու-

թեանս Հայոց ՉՂԵ (1346)1 յուլիս Ի (20) եւ որ ցաւակցաբար յիշեսցէ զի 

սմա յիշատակեալք եւ ինքն յիշեալ լիցի ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ, որ է 

աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն։ Բայց եղեւ վերջին զրաւ սորա ի նորաւանս 

Տապարաղըլ կոչեցեալ ընդ հովանեաւ Սրբոյն Թէոդորոսի զաւրավարի եւ 

այլ սրբոցս։ 

Կազմեցաւ ձեռամբ՝ Մելքիսեդի սուտանուն քահանայի, յիշման աղաչեմ 

արժանի համարել սեռիւ, եւ մի՛ անտես առնել եւ կամ մոռանալ եւ փոխա-

րէնն ի Տեառնէ հատուսցի. ամէն, եւ որ զԱմէնն ասէ։ 

792 
ԱՒԵՏԱՐԱՆ 

Գեռլա 3, Ս. Քոլանջեան, Համառոտ ցուցակ, էջ 439 

Հ. Ոսկեան, Ցուցակ «Հանդէս Ամսօրեայի», Կեռլա 11, էջ 240 2 

Գրիչ՝ Կիրակոս աւաք սարկաւագ 
Վայր՝ Սուրխաթ մայրաքաղաք 

ա 

575 Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն՝ Հաւր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն 

Սրբոյ, յաւիտենս յաւիտենից. ամէն:  

                                                
1 ՉՁԵ-ն սխալվել և 1346 թ.-ի փոխարեն կարդացել են 1348 թվական (Ցուցակ, 

էջ 77), (Ա. Ղ.)։  
2 Առաջին հրատարակության մեջ օգտագործվել է «Հանդէս Ամսօրեայի» հրատա-

րակությունը, («Հանդէս Ամսօրեայ», 1895, էջ 304, Լ. Խ.,  № 433, էջ 346), (Ա. Ղ.)։  
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Յամի եւթնհարիւրերորդի [ին]նսուներորդի հինգերորդի, թուաբերու-

թեանս Հայոց նոր տումարիս (1346), ի գաւառիս Խրիմի, ի մայրաքաղաքս 

Սուրխաթ կոչեցեալ, ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնի եւ Սուրբ Գրիգո-

րի Լուսաւորչի, ||(576) ի հայրապետութեան տեառն Մխիթարայ եւ յեպիս-

կոպոսութեան ամենայն Հիւսիսային կողմանցս տէր Ստեփաննոսի արհիե-

պիսկոպոսի, ի յայսմ ժամանակի գրեցաւ ամենագովելի եւ գերահռչակելի, 

գերակատար եւ գերապանծ, պաշտելի եւ երկրպագելի սուրբ Աւետարանս 

ձեռամբ մեղօք լցեալ եւ անպիտան հոգւոյ՝  Կիրակոս սարկաւագի, յամ-

սեանն աւգոստոսի ի ԺԵ (15), ի փառս Քրիստոսի աւրհնելոյն յամենայն բե-

րանոյ յաւիտեանս. ամէն։  

Արդ, աղաչեմ զամենեսին զդասս լուսերամիցդ, որք հանդիպիք այսմ 

աստուածախաւսութեան սուրբ Աւետարանիս, յիշեսջիք ի մաքրափայլ 

աղաւթս ձեր՝ զԿիրակոս աւաք սարկաւաք եւ զծնողսն իմ՝  զԿարապետ քա-

հանայ, եւ զմայր իմ՝  զԱննայ զփոխեցեալն առ Քրիստոս, եւ զկուսակրօն 

քահանայ՝ զՄինաս, զեղայրն իմ, եւ զսոցին հարսն՝  զԽայաթ զփոխեցեալն 

առ Քրիստոս՝ զուգակիցն իմ։ Արդ, կրկին աղաչեմ ձեզ, սրտի մտաւք յիշել 

զվերոյգրեալսդ եւ դուք յիշեալ լիջիք առաջի Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ, որ 

է աւր[հ]նեալ յաւիտեանս. ամէն։  

Նայեւ՝ զԳրիգոր քահանայ յիշեսջիք ի Տէր մեր, որ զօրինակն շնորհեաց, 

եւ անմեղադիր լերուք, ո՜վ սուրբ հայրք, վասն անար||(577)ուեստ գրոյս եւ 

սղալանացս, որ ի սմա, զի կայր իմ այս չափ էր եւ չէի տեղեակ այսմ արհես-

տի, այլ հարկէ եւ փափաքանաց սրտիս համարձակեցայ ի սմա եւ նոյն ինքս 

պարգեւեաց ինձ ի կատար ելանել սմա, ի փառս Սուրբ Երրորդութեան, որ է 

աւրհնեալ յամենայն բերանոյ. ամէն։ 

բ 

10 Ո՜վ աստուածազարդ ընթերցողք, այս Գ (3) տուփս ի քաշելն պակաս 

հանդիպեցաւ, զի վիշտ էի, անմեղադիր լեր1։ 

 

                                                
1 Այս հիշատակարանը բացակայում է առաջին հրատարակության և Ս. Քոլանջյա-

նի ցուցակի մեջ (Լ. Խ., անդ, էջ 346, Ս. Քոլանջեան, Ցուցակ, էջ 439)։ Վերցրել 
ենք Հ. Ոսկյանի «Հանդէս Ամսօեայի» ցուցակից, էջ 240 (Ա. Ղ.)։  
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793 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ (437) 

Երեւան 7353 

(1296 թ.) 

Յիշատակարան յետագայի 

Ստացող՝ Հայրապետ1 քահանայ 

Վայր՝ [Միլիվանք]՞ 
ա 

1բ [Կամա]ւն Աստուծոյ ես՝ Հայրայպետ քահանայս, [Հ]այրանունայ որ-

դիս Միլիվանեացի, որ [փ]ափաք ունայի պատարագի եւ սուրբ Աւ[ետ]ա-

րանի, որ նոր կարգ առի, ամ Աստուած չէթո[ղ, որ]ք պատարագ ելի կամ 

զԱւետարանս կար[դ]ացել, սիրովն լցել։ Ո՜վ սուրբ քահանայք, աղաչեմ 

զձեզ, ի հալալ ընչից իմոց դրամ տվի ու առի իշատակ ինձ եւ ծնողաց իմոց՝ 

Հայրաննոյ եւ եղբարց իմոց՝ Մանանիսի, Ովանիս[ի] եւ այլ տղայացս։  

Ես՝ Հայրանուն Գերգու պտուղ, որ մեր հաւրն՝ Գրգորոյ, ու մաւրն՝ Հազ-

րեւվարդայ, ու Ասլանխաւթունայ եւ ամենայն ազգականաց, գնեացաք զԱ-

ւետա[րա]նս մեզ, մեր տղայովն իշա[տա]կ։ Ամ տղեն Աստուած փոխեցաւ, 

մեք սրտայբէկ ու լալագին աչաւք ի վայր մնացաք, Ո՜վ սուրբ վարդայպետք 

եւ քահանէք, ով կարդէք եւ զԱստուած փառայբանէք, աղաչեմ զձեզ վանց 

սիրին Քրիստոսի իշէք զմեզ զմոլորելքս ի սուրբ աղաւթս ձեր, եւ Աստուած 

ողորմի ասէք որդին մերոյ՝ Հարապետայ նորայկնուք էրիցին եւ ծնողացն եւ 

ազգայկանացն իւրոց, սուրբ Աստուածածնին, բարեայխաւսութեամբ սուրբ 

առաքելոցն, մարգարայիցն, մարտիրոսացն, եւ սուրբ ճնգայաւորացն սոցա 

մեղ///. [ամէն]2։ 

Թ[ուին] ՉՂԵ (1346)։ Աւրհնել եւ փառայվորել է Աստուած, ամենաո-

ղորմն Աստուած ողորմի ///3 

բ 

210բ Երբ Վարդանն ընձայեցաւ՝ թիվն ՉՀԲ (1323), ի յամսեն Տրէ։ 
Երբ Աւծել ընձայեցաւ՝ թիւն ՉՁԳ (1334) էր, ի յամսէն Տրէ. եւ Քրիստոսի 

մարդասիրին փառք յաւիտեանս. ամէն։ 
գ 

Կազմող՝ Սանուէլ 

305բ Զիս զմեղայպարտ քահանայս անուամբ կոչեցեալ Սանուէլ, կազմող 
                                                

1 Առաջին հրատարակության մեջ ստացողի անունը «Հայրանուն» (Լ. Խ., № 437, էջ 
349), (Ա. Ղ.)։  

2 Մի տող կտրված է։ Շարունակությունը գրված է լուսանցքի վրա (Լ. Խ., № 437, էջ 
350, ծնթ. 1)։  

3 Երկու բառ անընթեռնելի է (Լ. Խ., անդ, ծնթ. 2)։  
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սուրբ Աւետարանիս եւ զամուսին իմ՝  զՏիրանց, որ բազումս սպասաւորեց, 
յիշեցէք ի Քրիստոս եւ լի բերանով մեր մեղացն թողութիւն արարէք: 

դ 

Կազմող՝ Սարկաւագ քահանայ 

305բ Յանունն Աստուծոյ ես՝ Սարկաւագ քահանայ, որ կազմեցի զսուրբ 
Աւետարանս ի գաւառիս Աճանոյ ի գեղւղս, որ /// ընդ հով///: Արդ, ///իք 
զծնողսն իմ՝  զՍանուէլ քահան[այ] եւ զամուսին իւր՝ զՏիրանց, կարող է Աս-
տուած ի ձեռս այլում ողորմութիւն առնել, այլում եւ Քրիստոս յիշէ զիշ///. 
ամէն1։ 

794 

ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ (439) 

Երեւան 2187 2 

Գրիչ՝ Թորոս Տարօնացի 

ա 

162բ Զծրօղ Թորոսս յիշեա՛ եւ ասա միշտ՝ Տէ՜ր ողորմեա, ի թվ[ին] 
Հայ[ոց] ՉՂԵ (1346)։ 

բ 

245ա Զստացօղ սուրբ ասացուածոցս՝ զՄարտիրոս քահանայ Սանահնե-

ցի եւ զծրող՝ Թորոս Տարօննցի, աղաչեմ զձեզ, յիշեցէ՛ք զմեզ մաքուր աղօ-
թիւք, ի թուիս Հայ[ոց] ՉՂԵ (1346)։ 

795 

ՏՕՆԱՊԱՏՃԱՌ (440) 

Երեւան 41663 

(ԺԳ դ.) 

142բ Շինեացւ սուրբ եւ հռչակաւոր բազմաժողով մեծ մենար[ան]ն Հա-

յոց Թառ ի սուրբ թարքմանչացն՝  ի Սահակ հայրապետէ Հայոց եւ ի Մեսրոփ 

                                                
1 Առաջին հրատարակության մեջ «գ», «դ» հիշատակագրությունները բացակա-

յում են (Լ. Խ., № 437, էջ 349-350), (Ա. Ղ.)։  
2 Բաղկացած է երկու տարբեր ձեռագրերից. ձեռագիր Ա-ն ԺԵ դարի է (Ա. Ղ.): 
3 Ձեռագիրը, ըստ հնագրական տվյալների, գրված է ԺԳ դարու վերջին, Սարգիս 

գրչի կողմից, ոմն Թաղադինի հիշատակին (էջ 35ա-ի հիշատակագրության մեջ 
կարդում ենք. «զԹաղադին արեամբ ներկեալն յիշեա՛յ» (Լ. Խ., № 440, էջ 351)։ 
Ձեռագրի ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ Սարգիսը իր համար է գրում և 
ստանում այս ժողովածուն. «Եւ Սարգիս գծողի եւ ստացողի, ողորմութիւն» 
(148բ), ուր հիշում է նաև իր վաղամեռիկ եղբորը` «Զտառապեալ ոգի՝ Սարգիս, 
աղաչեմ յիշել ի Տէր, ո՜վ սուրբ վարդապետք եկեղեցոյ, եւ զտարաժամ գնացեալ 
եղբայրն իմ ի Քրիստոս՝ զԹաղիադինն» (205բ), (Ա. Ղ.)։  
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վարդապետէ ԴՃ եւ ԻԳ (423) ամի Ծնընդեանն Քրիստոսի, ի թագաւորու-

թեանն Հայոց Վռամշապ[հ]ոյ, ի թագաւորութեան Հոռոմոց Արկադէոսի եւ 

Ոներիոսի, եւ ի պատրհարգութեան Յոհանու Ոսկեբերանի։ 
ԲՌԷՃ եւ ԺԷ (2717)1 ամով յառաջ քան զՀայ թուականն (իմա՛ 2166 թ. ն. 

Ք.)2 շինեցաւ գեղաքաղաքն Գառնի ի Գեղամայ եւ ի Գառնկոյ։ ԳՌԵՃ [ԺԲ] 
(3512)3 տարի է մինչ ի յայս, որ է թիւս ՉՂԵ (1346)։ 

Ի Հայոց թուին ՃԼ (681)4 շինեցաւ Սուրբ Սիոն ի Կուրապաղատին, ի վե-
րայ Գառնոյ հողոհատի5, տէր Ներսիսի հրամանաւ։ 

Գառնոյ մին կոպարն այս է, մինն՝  Շաղուաքայ6, մին[ն] ՝ Կոտուայ7 Շա-
հառահն8 մինչեւ ի ծովն9։ 

796 

ՄԱՇՏՈՑ ՀՌՈՄԵԱԿԱՆՔ10 

Վենետիկ 86 (368), Ցուցակ Վենետիկի, հ.Գ, էջ 358-360 

Յիշատակարան թարգմանչի 
ա 

173բ ///11արհիեպիսկ[ոպոս] մի՛ մոռանայք աղաչեմ յիշել ի Տէր մեր եւ 
Տէր որ առատն է [ի] տուրս՝ տացէ ձեզ և մեզ զողորմութիւնն իւր. ամէն: 

                                                
1 Սույն թվականը հետագայում՝  գուցե նույն գրչի կողմից, փոխված է, և «ԲՌԷՃ. 

եւ ԺԷ»-ն դարձված է՝ «ԲՌԹՃ. եւ ԿԱ», այսինքն՝ 2961։ Լուսանցքում կան անըն-
թեռնելի բառեր, որոնք, համաձայն թվականից առաջ գրված ¡ նշանի, վերաբե-
րելու են բնագրի այս մասին (Լ. Խ., անդ, էջ 351, ծնթ. 2)։  

2 Պետք է լինի Նախքան Քրիստոս 2167 թվական։  
3 Փոխված է նաև այս թվականը, և վերը բերվածի փոխարեն գրված է «ԳՌԷՃՀԴ»։ 

Մեծ դժվարությամբ միայն հնարավոր է լինում վերականգնել նախկին գրածը 
(Լ. Խ., անդ, ծնթ. 3)։  

4 Նույնպես փոխված է, «ՃԼ»-ի փոխարեն այժմ կարդացվում է «ՄԽԴ» (=795), (Լ. 
Խ., անդ, էջ 352, ծնթ. 1)։  

5 Սույն բառն այնքան մաշված է, որ առաջարկված ընթերցվածքի («հողահա-
տին») ճշտության վրա կարելի է կասկածել (Լ. Խ., անդ, ծնթ. 2)։  

6 Հնարավոր է կարդալ նաև «Շոսլուաքայ» (Լ. Խ., անդ, ծնթ 3)։  
7 Մաշված է և դժվարընթեռնելի, կարելի է կարդալ նաև՝ «Կոտռայ», «Կոտուց» և 

այլն։ Եթե ճիշտ լինի («Կոտուց») ընթերվածը, ապա, անշուշտ, հիշատակված է 
«Կոտայք»-ը (Լ. Խ., անդ, ծնթ. 4)։  

8 Կամ գյուղի անուն է (հմմտ «Շահրիար»), և կամ, առավել հավանականությամբ՝ 
ճանապարհի («առեւտրական ճանապա՞րհ», «արքունի ճանապա՞րհ»), (Լ. Խ., 
№ 440, էջ 352, ծնթ. 5)։  

9 Ծով ասելով հիշատակագիրը, անտարակույս, նկատի է ունեցել Սևանա լիճը (Լ. Խ., 
անդ, ծնթ. 6)։  

10 Հրատարակիչը ձեռագրի ընդօրինակման ժամանակը համարում է 1346-
1347 թթ. (Ցուցակ էջ 347), ( Ա. Ղ.): 

11 Բարսեղ Սարգսյանը ջնջված մասում թեական ընթերցել է երկու անուն՝ «Յովհան-
նէս» և «Բարթուղիմեոս»: Գործի հեղինակ համարում է Բարթուղիմեոս Բոնոնա-
ցուն, թարգմանիչը՝ Հովհաննես Քռնեցին (Ցուցակ, էջ 360, ծանուցում), (Ա. Ղ.): 
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բ 

Յիշատակարան հեղինակի 

169բ ... Վասն այսոցիկ պատճառաց զկարգս զայս ի քահանայապետա-

կան գրեանսն գրեն: Նայեւս եւ այս յոյժ նուազ գտանի գրեալ, բայց միայն ի 

գիրս պապին: Քանզի եմ գոլով ի գուրդս Հռոմայ, խուզմամբ յածեալ ընդ 

ամենայն տեղիս եւ քննեալ շօշափմամբ զամենայն գրեանս եւս եւ 

զկարտինալացն քահանայապետականսն եւ ոչ գտի բնաւ: 

Այլ որպէս եւ ոյր աղագաւ զայս կարգս գրեցի1, վասն զի յառաջ Գ (3) 

ամաց ականատես եղէ այն արարողութեանս, զի Կլեմենդոս պապն 

վեցերորդն զիշխան ոմն Իմպերտ անուն եւ մականուն՝ Տոֆին, կոմս 

Վիէնիոյ, արարեալ եւ կարգեալ գլխաւոր ընդդէմ թուրքանց ի վանումն 

նոցա եւ յղեաց ի քաղաքն Զմեռնիոյ Լիկէացոց: Եւ իմ յայնժամ տեսեալ 

զկարգ առնողութեանն՝ գրեցի զստորագրեալս արարողութիւն...: Գիտեայ, 

զի կացուցանելն Տօֆինին, զոր ի վերո պապն Գլեմենդէս, զայս ինչ եդիր 

բնաբան.Խօսեցաւ Տէր ընդ Յեսուայ որդւոյ Նաւեա եւ ասէ. Արի անց ընդ 

այդ Յորդանան եւ տաց քեզ զերկիրն զայն ի ժառանգութիւն: Ի վերայ այսմ 

բանի հրաշալի եւ հիանալի բան խօսեցաւ եւ արդարեւ անճառս: Քանզի է 

սա տէրս այս պապս աստուածաբան վարդապետ անհաս եւ մեծահռչակ 

յոյժ եւ առատաբան իր վեր քան զպատմութիւն մարդկան: Քանզի որպէս 

աստիճանաւ ֆարտ է, նոյնպէս եւ բանիւն գիտութեամբն2: 

 

                                                
1 Խոսքը «Կարգաւորութիւն խրատական վասն երկրին սրբոյ ազատութեան» 

կարգի մասին է (169ա, Ցուցակ, էջ 357), (Ա. Ղ.): 
2 Գրված է՝ «Կարգաւորութիւն խրատական վասն երկրին սրբոյ ազատութեան» 

գործի վերջում: Հրատարակիչը պարզաբանում է, որ գրիչը Կղմես վեցերորդի 
արքունիքին մոտ կանգնած մեկն է։ Հեղինակի հիշատակարանում վկայություն 
կա 1344 թ. խաչակիրների կողմից Զմյուռնիա քաղաքի ազատագրման մասին, 
որից 3 տարի անց էլ նա գրել է իր աշխատանքը։ Ուստի, ձեռագիրը գրվել է 
1347 թ. ոչ ուշ (Ցուցակ, էջ 360 ծանուցում), ( Ա. Ղ.): 
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ՉՂԶ 1347 

797 

ՃԱՇՈՑ (441) 

Պրոֆ. Դ. Պ. Գորդեեւի ձեռագրերից  
(Թբիլիսի) 

Յիշատռակարան յետագայի 

Ստացող՝ Կիրակոս երէց 

Վայր՝ Անի մայրաքաղաք 

Ընդ նմին յիշեսջիք զյետի ստացաւղ գրոց՝ զԿիրակոս եր[էց] եւ զամու-

սին իմ՝  զԳայիանէ յաղաւթս ձեր, եւ Աստուած յիշողացդ ողորմեսցի յԻւրում 

գալըստեան։ Բայց գրեցաւ սայ ի յԱնի, ի թվ[ին] ՉՂԱ (1342), ի հալալ ար-

դեանց իմոց, յիշատակ ինձ եւ իրիցկնոջն եւ ծնողաց իմոց, հաւր իմոյ՝ Շահ-

պատնին եւ մաւր իմո՝ Նուրայխաթունին եւ եղբարց իմոց՝ Սիմէոնին եւ 

Ստեփաննոսին, եւ Աստուածատրին եւ քուրոչն՝  Թանկազիզին։ Ի թվ[ին] 

ՉՂԶ (1347)։ 

Ի յԵզընկան եկի խաղաղութեամբ եւ եղեւ մահ տարաժամ. եւ Քրիստոսի 

փառք յաւ[իտեան]1։ 

798 

ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆՔ ՍՈՒՐԲ ԳՐՈՑ, ԲԱՌԳԻՐՔ (442) 

Երեւան 1138 

Ստացող՝ Մխիթար աբեղայ 

Վայր՝ Սիս մայրաքաղաք 

ա 

416բ Էն յէական իսկութեան, անզնին նունութեամբ ի պայման սահմանի, 
իւրական էութեանն անհետազաւտելի, անսահման, եւ սահմանելեացս 
պատճառ, եւ որոց ներբերիւր ի կէտ սահմանին, գերագոյակն իսկութիւն, 
աստուածապետական եւ գերակատար լոյսն համատարած՝ Երրորդութիւն 
անսկիզբն միով բնութեամբ աւրհնեալ եւ փառաւորեալ յերիս յաւիտեանս, 
յանցեալն, ի ներկայս եւ յապառնին, եւ անդր քան զպայման սահմանի իմա-
նալեացն, յաւիտենից. ամէն։ 

                                                
1 Կան նաև հիշատակարաններ ՌՁԳ (1634) և ՌՃԺԲ (1663) թվականներից (Լ. Խ., 

№ 441, էջ 353, ծնթ. 1)։  
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Արդ, Էն Աստուած ամենաբարի ոչ կամեցաւ յիւրական բարիսն միայն 

վայելել, այլ ստեղծ զէակս ամենայն յոչէից: Իսկ հուսկ յետոյ եւ զմարդն բա-

նական եւ ներհուն պայազատ կամաւք վայելել յանծախելի բարիսն Արար-

չին: Սահման եւ կոպար ունելով զտիրաւանդ պատուէրսն Հաստչին, զոր 

եթէ պահեալ էր յետ[ոյ] գերակայ ժամանեալ էր պատիւ: Իսկ նա որ իշխա-

նականաւն գերիշխան <գերիշխան>գոլով, ընդ հարկիւ մտանէր աւձապա-

տիր կուսին, գլուխն ոտիցն խոնարհելով ճաշակեալ ի պտղոյն, այնուհետ եւ 

մերկ եւ կողոպուտ գտանիւր յաստուածականն զարդարանաց: Ուստի 

սկզբնաչարն տեսեալ զիւր նիւթեալ խրատ յանգ ելեալ, հետամուտ եղեալ 

վիրաւորեցելոյն ցիր ու ցան կացուցանէ զնա վայրաց եւ դաշտաց, գրաւեալ 

ընդ մահու եւ չարչարանաց, նուաճելով ի ներքոյ իշխանութեան իւրոյ: Եւ 

այսպէս զյոլով ժամանակս ի ձեռն ուրուական պատկերաց զպաշտաւն 

Արարչին յինքն գը||(417ա)րաւեալ կարծէր բաց ընկեցիկ լեալ զմարդն յԱ-

րարչեն: Համայն մահու վիճակեալ ըստ Տեառն վճռին, ըստ որում տեսեալ 

Արարչին զպատկերն իւրաստեղծ յայսպիսի աղէտս չարչարանաց գոլով, ոչ 

հանդուրժեալ գթութեանցն խորք, Հայրն բոլորից, այլ յաղթեալ յիւրական 

մարդասիրութենէն, եւ նրբահայեաց տեսութեամբ իբր ընդ հայելի ի ձեռն 

տեսանողացն յայտնէ զխորհուրդ փրկութեան մերոյ: Զգալ Բանին իւրոյ եւ 

զմարմնանալն, զխաչելութիւն, զթաղումն եւ զյարութիւն եւ զայլսն ամենայն 

խորհուրդ փրկութեան մերոյ: Զորս ի դարս եւ ի ժամանակս ծանուցին 

մարդկայինս ազին առակաւ եւ աւրինակաւ, զորս որում պատմի աստուա-

ծաշունչ քնարս Հին եւ Նոր կտակարանացս1։ 

Զոր եւ ոմանք սրբամաքուրք եւ գերիմաստ քաջ րաբունիք Հայոց, իբր 

զաշխատասէր մեղու քրտնաջան աշխատութեամբ բարձան լերացն զյոյժ 

քաղցրահամ եւ զլուսատու միտս հաւաքեալ, ծասկեալ ի յագումն մանկանց 

եկեղեցւոյ ուսումնասիրաց՝  համառաւտեալ եւ պայծառացուցեալ բացայայ-

տեցին, որոց յիշատակ նոցա աւրհնութեամբ եղիցի։ 

Զոր եւ ոմն վանական կուսակրաւն քահանայ, որոյ անուն Ստեփաննոս 

վերակոչիւր՝  Կանչցի, բազում աշխատութեամբ ի մի տուփ հաւաքեալ 

զնախկի բացայայտեալսն ի սրբոց հարցն աստուածազգեցիցն։ Զոր եւ ես՝ 

նուաստ ծառայ Քրիստոսի եւ տրուպ ամենեցուն, սպասաւոր Բանի Տեառն 

Մխիթար կոչեցեալ, ի կողմանց Արեւելեան, յաղագս տառապանաց եւ չքա-

ւորութեան տարաշխարհիկ լինելով եկի ի նահանգս Կիլիկւոյ, ի դառն եւ 

յանբարի ժամանակի, ի մայրաքաղաքս Սիս։ Եւ տեսայ զցանկալի մատեանս 

զայս, եւ յոյժ տոչորմամբ սրտի իմոյ վառեցա ի սէր նորա, եւ ցանգայի՝  թէ 

լինէր հնար զսա գաղափարել։ 

                                                
1 Հիշատակարանի սկզբից մինչև այս տեղը առաջին հրատարակության մեջ բացակա-

յում է (Ա. Ղ.)։  
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 Եւ վասն զի ոչ էի կարաւղ անձամբ ի կիր արկանել, զի անտեղեակ էի 

գրչի, եւ փանաքի մարմնով, եւ կարի աղքատ ի գոյից. եւ վասն այսր մեծաւ 

ցաւաւք տարակուսեալ կայի, եւ տրփմամբ ըղձիւ այրէի ի սէր սորա։ Իսկ 

Սփոփիչն ամենայն տարակուսելոց ոչ եթող զիս ի բաց, այլ ոմն բանիւ յոր-

դորելով, եւ ոմն տրաւք, եւ ոմն անձամբ աշխատութեամբ, եւ աւգնու-

թեամբն Աստուծոյ սկսա, եւ արարի զաւրինակն յերկուս հատուածս, եւ 

ետու զառաջին հատորն յաստուածասէր ոմն Դաւիթ անուն եւ զվերջին հա-

տորն ի վանական ոմն դպիր՝ Մկրտիչ անուն, զոր եւ մեծաւ աշխատանաւք 

եւ շնորհիւն Աստուծոյ փութով յանկ հանին եւ լցին զփափագ սրտի իմոյ։ 

Արդ, եղեւ սկիզբն եւ աւարտ սորա ի յաստուածապահ մայրաքաղաքս 

Սիս, ոչ իմոյ կարողութեամբ, այլ շնորհիւն Աստուծոյ եւ աւգնականութեամբ 

բարի արանց, ի թուականութեանս Հայոց ՉՂԶ (1347), ի հայրապետութեան 

տեառն Մխիթարա, եւ ի թագաւորութեան Հայոց Կոստընդեա, եւ յառաջնոր-

դութիւն քաղաքիս տէր Բասիլիոսի։ 

 Արդ, որք վայելէք յայսմ սեղանւոյ յոգնահամ բարեաց, աղերսարկու 

մաղթանաւք աղաչեմ յիշել ի Տէր զհոգեւոր եւ զմարմնաւոր երախտաւորսն 

մեր, եւս առաւել||(417բ) զայնոսիկ, որ ի գրաւղչէքն մասնակցեցան, ընդ 

որս եւ՝ զպարոն Հանէս Ձագուկն, որ զմեզ յոյժ հայրաբար կու խնամէ, նաեւ 

աւրինակին շնորհողին, եւ իմոյ անարժանիս՝ Մխիթարայ, եւ ծնողացն իմոց 

հոգեւորաց եւ մարմնաւորաց, եւ եղբարց եւ ազգայնոց, զոր եւ հայցեմ յա-

մենառատ Փրկչէն, զի զյիշաւղքդ եւ զյիշեցեալսն առհասարակ գրեսցէ ի 

գիրն կենդանի, ի մատեանսն վերին դպրութեանն եւ վարձ զանճառելին 

տացէ, յորժամ գայցէ փառաւք Հաւր փառաւոր լինել ի մէջ սրբոց իւրոց. 

ամէն։ 

Արդ, որք հանդիպիք սմա տեսութեամբ կամ կարդալով, կամ աւրինակե-

լով, աղիաղերս մաղթանաւք եւ բոլորով սրտիւ յիշեսջիք ի Քրիստոս միով 

Տէր ողորմայիւ զիս՝ զսուտանուն գրիչս զՄկրտիչ դպիր, որ զանուն միայն 

ունելով եւ գործս ոչ, եւ զհարազատ եղբայրն իմ՝  զտէր Յոհանէս մականուն 

Դանիլձագ եւ զծնաւղսն մեր. եւ որ յիշէ՛քդ, յիշեալ լիջիք առաջի Քրիստոսի. 

ամէն։ 

Եւ արարի զսկիզբն հաւատոյն իմոյ ի մարգարէէն Յունանու, որ է մինչեւ 

ցայժմ քսան տետր։ Սխալանաց եւ խոշորոթեան եւ անարհեստութեան, որ ի 

սմա, անմեղադիր լերուք, զի այսչափ էր կար մեր, եւ յոյժ նեղէաք յազգէն 

իսմայելեան։ 
բ 

Գրիչ՝ Դաւիթ Խորին 

101ա Անմահ թագվորն, որ է Աստուած, 

Հաստատէ Իւր գործ արարված, 
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Փառք Իւր վայել է միշտ, զորս է երգած, 

Այժմ եւ յաւէտ միշտ զարդարած։ 

Ո՛վ, սուրբ անբիծդ ըրաբունի, 

Ի յայս ի պեղծ ժամանակի 

Դու այր արդար ես ի յերկ[ր]ի, 

Զոր դու բնակիս ի Սիս քաղքի, 

Նա իւր թշնամին շոյտ կործանի. 

Յորժամ կարդաս, զոր աստ գրեցի, 

Յիշման արժան գերիս լինի, 

Որ եմ հմուտ պատվիրանի, 

Եւ չեմ գործել ըստ [ա]րժանի, 

Սուրբ աղօթիւք քո զայս գրեցի, 

Շնորհէ առատն, որ ձրի կոչի։ 

Ես իմ յուսով հաւատալի, 

Որ զոր խնդրես յոլով կատրի, 

Քո ծառայիս՝ <Դօիթ > Դաւիթ կոչի 

Եւ մականուն՝  Խորին գրողի, 

Հօրն իմ՝  Յակոբ իրէց ասի, 

Որ էր վարպետ այսմ արհեստի, 

Յիւրմէ փոքր ինչ ես մասն առի, 

Զնոյնն եւ զնայ յիշատակէ, 

Որ իմ երկրորդ ստեղծողն նայ է, 

Դու զվարձն առնուս ի Քրիստոսէ 

Որպէս Իւր բանքն հրամաէ, 

Միոյն հարոյր Ինք պարգեւէ։ 

Սակաւ եւ տխմար բանիս, զոր սղալել լինիմ ի գիրն, մի՛ մեղադրէք, զի 

ատորնօք էր, եւ զկատարել յիշատակարանն ի յերջքն1 տեսէք։ 

գ 

Գրիչ՝ Դաւիթ 

183ա Փառք վայել է ամենասուրբ Երրորդութեանն եւ միաստուածու-

թեան, եւ մեծ գոհութիւն տամք զԻ[ւ]ր անչափ մարդասիրութեան, որ այն-

չափ հոգացաւ վասն մեր մեղօորացս. եւ փրկեաց ի գերութենէ սատանայի:  

Զոր եւ մեկնէ Հին եւ Նոր կտակարանքս ըստ կարճոյ առ պակասագէտսն 

եւ զկատարեալն պատմի առ այն, որ զլմանն է հալծել եւ կարդացել: Սա բա-

                                                
1 Իմա՝ «վերջքն» (Լ. Խ., № 442, էջ 355, ծնթ. 1)։  
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ւական գաւազան է նմա, զի վասն ուսմնասիրացն կազմած է Գիրքս համա-

ռօտ, յոր եւ ուսմնասէրն հաստի եւ մեկնէ յերկար, զի ոչ կարէր ամենայն 

ուսմնասէր զամենայն գրենք միկնիչ ի լման զհետ իր ունել։ 

Նայ, ի ժամանակիս յայս, յոր ի մեծ վիշտ կա երկրիս Կիլիկիոյ յանօրի-

նաց, եւ ի մեծ նուազութիւն հասեալ, յոր եւ ի յերկիրն ամենայն ոչ գոյ 

գեա[ւ]ղ քան քաղաք միայն, որպէս մեղուի, որ անցեալ են ի տեղիս-տեղիս 

ճիռ է մնացեալ, նայ խնդիր ելեալ բարի շառաւեղ գրոցս սրբասնեալ եւ պա-

տվական քահանայս ճշմարիտ սուրբ կարգի Մելքիսեդեկի՝ Մխիթար աբե-

ղայն, որ է ր[աբ]ունի եւ ինք ոչ առնու յանձն, զորոյ Աստուած ի[ւ]ր վայե-

լել տացէ եւ փոխեսցէ զվարս իւր եւ զգոր[ծ]ս փառաց ի փառս, հաճոյ լինել 

Աստուծոյ Հօր եւ Որդոյ եւ Սուրբ Հոգոյն, յոր եւ եկեսցէ առ ինք աստուածու-

թիւն եւ հանգիցէ եւ աւթեւանս առ նմա արասցէ, եւ յետ աստից փոխելոյ 

զվերին հանգիստն տայ ի[ւր] ընդ ի հաճոյացեալ սրբունքն, եւ զծնաւղս իւր 

զհայրն՝ զԱնդրիաս եւ զմայրն՝ զԼիբանան, զեղբայր իւր՝ Մկրտիչ եւ զամե-

նայն ազգատոհմսն իւր։ 

Նայեւս աղաչեմ զամենաբարի հեզտ, զխոնարհդ, զնմանող Արարչին մե-

րոյ, զի եւ տառապեալս եւ զմեղօոր գրիչս, որ չեմ արժան գրել զաստուա-

ծաշունչ գիրս զայս, որ կատարեցի զխնդրուածս քո եւ գրեցի զպատվական 

գիրքս զայս, նայ յառանձնական աղօթս ձեր յիշես, թերեւս || (183բ) ողոր-

մութիւն գտցեմ ի Քրիստոսէ սուրբ աղօթիւք ձերովք, եւ դուք միայն զհա-

րիւր օորն առցէք ի յայն, որ պարգեւողն է բարեաց առատ ըստ կամաց 

խնդրողին, որպէս հրամաէ ինք՝ Փրկիչն, թէ. Բախեցէք եւ բացից, հայցեցէք 

եւ գտչիք, խնդրեցէք եւ տացի ձեզ։ Նա ըստ սոյն յուսոյ եւ ես բախեմ, հայ-

ցեմ, խնդրեմ ողորմութիւն ի ձէնջ եւ յԱստուծոյ տառապել գերոյս՝ Դաւիթ 

թխթագրիս, որ ազատէք ի մեղաց, զի զոր դուք աստ թողոյք եւ Տէր յեր-

կինս, ըստ Ի[ւ]ր անսուտ հրամանին։  

Կատարեցօ գիրքս ի բայժին գիրս ի յամսեանն ոգոստոսի ԺԷ (17), որ 

տօն էր ամէնօրհնեալ Սուրբ Տիրուհոյն Աստուածամօրն, ի Մեծ թվին ՉՂԶ 

(1347), եւ վասն այսր գրեցի զյիշատակարանն, որ ի դէմս էր: Վերջք գրոյս։ 

դ 

Գրիչ՝ Մկրտիչ դպիր Դանիլձագ 

295բ Զհեզահոգի եւ զկուսակրօն զՄխիթար քահանայ՝ զստացօղ աս-

տուածաշունչ գրոցս, յիշեցէք ի Քրիստոս միով Տէր ողորմայիւ, ընդ նմին եւ 

զեղկելի գրիչս զՄկրտիչ դպիր Դանէլձագ. եւ Աստուած՝ զձեզ1: 

                                                
1 Գրչի անվան հիշատակությամբ մանր հիշատակարան կա նաև ձեռագրի 299բ 

էջում (Ա. Ղ.): 
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799 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ (443) 

Երեւան 5736 

(1290 թ.) 

Յիշատակարան յետագայի 

Ստացող՝ Ստեփանոս հայրպետ 
Վայր՝ Տարօն, Սուրբ Կարապետի վանք 

314բ Ի թվ[ին] Հայոց ՉՂԶ (1347) գողացան սուրբ Աւետարանս ի Սուրբ 

Կարայպետես եւ տարան ի գեղն, որ կոչի Լուսորմ։ Զոր տեսեալ պատուա-

կան քահ[անայ]՝ Կիրակոս եւ գնեց զսայ ի յարդար ընչից իւրոց եւ ետ վե-

րըստին ի Սուրբ Կարապետս ի յիշատակ իւր եւ ծնողաց իւրոց եւ ամենայն 

արեան մերձաւորաց։ 
Արդ, որ կարդայք կամ աւրինակեք, յիշեցեք ի մաքրափայլ յաղաւթս ձեր 

զԿիրակոս քահանայ, եւ զամուսին իւր՝ զՄարթայն, եւ զհայրն իւր՝ զԹորոս 

քահ[անայ], եւ զմայրն զփոխեցել ի Քրիստոս, ընդ նմին եւ՝ զպարոն Սերով-

բեն եւ զծնողս իւր։ 

Ես՝ Ստեփանոս հայրպետս ու այլ միաբանք, որ ուխտեցաք ի Սուրբ Կա-

րապետս, որ յամեն տարի ի Սուրբ Կարապետի տաւնին զպատարագն իւ-

րենց առնենք1։ 

                                                
1 Գնված 7 նվիրաբերված ձեռագիրը մի փառահեղ, խորաններով, գլխատառերով 

ու լուսանցազարդերով հարուստ Ավետարան է, գրված 1290 թվականին, Դրա-
զարկում, գրչի և ծաղկող Թորոս կողմից։ Ձեռագրի մանրանկարչական գործերը 
կարծել են տալիս, որ վերոհիշյալ Թորոսը կարող է նույնանալ մեծահռչակ Թո-
րոս Ռոսլինի հետ։ Եթե հաստատվի այս ենթադրությունը, ապա գրչի կողմից 
գրված ընդարձակ հիշատակարանից հնարավոր կլինի պարզել Ռոսլինի ան-
հայտ կենսագրությունից որոշ դրվագներ. ա) Հայրը եղել է Շատախցի («Յիշե-
լով իմ զպատմութիւնս ծերունի հաւրն իմո զհայրենի գաւառէն Շատախ կոչեցե-
լոյ»)։ բ) Լևոն Բ թագավորը եղել է նրա հովանավորն ու խնամածուն. նա գրում 
է. «Բ ամաւ յառաջ տէրն իմ եւ խնամողն, եւ անընդմիջելի սիրով սիրողն եւ 
սնուցողն զիմս նուաստութիւն, բարեպաշտ եւ աստուածասէր թագաւորն Հայոց 
հանգաւ ի Քրիստոս ՉԼԷ (1288), յամսեանն փետրուարի Զ (6), յաւուր շաբաթու», 
գ) Սույն ձեռագիրը գրել և նվիրել է Տարոնի Սուրբ Կարապետի վանքին, որի միա-
բանները ի դիմաց այդ նվիրաբերության, խոստացել են Թորոսի եւ նրա ծնողների 
հոգու համար տարին մի օր պատարագ անել («մի աւր զպատարագն ժամարարքն 
ինձ եւ իմ ծնողացն արասցեն»)։ Թորոսի ընդարձակ հիշատակարանը գտնվում է 
ձեռագրի 310բ-314ա էջերի վրա (Լ. Խ., № 443, էջ 356, ծնթ. 1)։ Այսօրվա ուսում-
նասիրություններով այս ենթադրությունը չի հաստատվում (Ա. Ղ.)։  
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800 

ՄԱՆԿՈՒԹԵԱՆ ԱՒԵՏԱՐԱՆ (444) 

Երեւան 55991 

Գրիչ՝ Ստեփանոս քահանայ 

Վայր՝ Ուրէլ 

177բ Փառք ամենայսուրբ Երրորդութեանն եւ միաստուածութեանն՝  

Հաւր եւ Որդոյ եւ Հոգոյն Սրբոյ, այժմ եւ անսպառ յաւիտեանս, յաւիտենից: 

Գրեցաւ աստուածային սքանչելի եւ հիանալի, սոսկալի եւ զարմանալի, 

անհասանելի եւ անպատմելի, անճառելի եւ անիմանալի, անքննելի եւ ան-

հետազաւտելի, անտանելի եւ անքննելի, անբաւելի եւ անթարգմանելի, 

խորհուրդ սուրբ տնաւրէնութեանն Քրիստոսի, որ եկն եւ մարմնացաւ յամէ-

նաւրհնեալ եւ յամենայն ազգաց երանեալ ի սուրբ Կուսէն Մարիամու եւ 

շրջեցաւ ի վերայ երկրի, իբրեւ զմեր մարդկանէ եւ կատարեաց զամենայն 

գրեալսն ի մարգարէիցն վասն Նորայ, յաղագս մերոյ փրկութեան. մեղաւոր 

եւ անարժան սոսկանուն քահանայի Ստեփանոսի, ի գեղս, որ Ուրէլ կոչի, 

ընդ հովան[ե]աւ Սուրբ [Աստուածածնի] եւ Սուրբ Թորոսի, ի թուական Հա-

յոց Մեծի ՉՃՂԶ (1347), ի թագօորութեանն Կոստընդնայ, որդոյ պարոն 

Պաղտնի, ի նեղ եւ ի դառն ժամանակի ///2։  

Որք կարդայք կամ աւրինակէք, անարժան եւ մեղօոր տխմար գրողիս մե-

ղաց թողութիւն խնդրեցէք, եւ որք յիշէքդ, յիշեալ լիջիք յանսփառ ողորմու-

թիւնն Քրիստոսի։ 

801 

ԳԻՐՔ ՀԱՒԱՔՄԱՆ ԹՈՎՄԱՅԻ ԱՔՒԻՆԱՑՒՈՅՆ 

Հռոմ 45, Ե. Տիզերան, Ցուցակ Վատիկանի, էջ 74-75 
(տե՛ս նաև 1395 թ.) 

Յիշատակարան թարգմանութեան 

Թարգմանիչ՝ Ֆրա Յակոբոս 
Վայր՝ Քռնա 

390բ Փառք ամենայսուրբ Երրորդութեանն՝ Հօր եւ Որդո եւ Հոգւոյն 

սրբոյ. ամէն։ 

                                                
1 Ձեռագրի 219ա-221բ էջերում պահպանվել է շատ հետաքրքիր ժամանակագրու-

թյուն՝ «Ժամանակագրութիւն ըստ եւթանասնիցն թարգմանութեան», ուր գրանց-
ված են կիլիկյան անցուդարձերը մինչև ՉՂԳ (1344) թվականը (Լ. Խ., № 444, էջ 
357, ծնթ. 1)։  

2 Մի բառ չի կարդացվում (Լ. Խ., անդ, ծնթ. 2)։  
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Արդ, ի յամի Ծնը[ն]դեան Փրկչին մերո հազարերորդի երեքհարիւրերոր-

դի քառասներորդի եւթներորդի (1347) եւ ի թվականութեանս եւ Հաոց 

եւթնհարիւրերորդի [ի]նսներորդի վեցերորդի (1347) թարգմանեցաւ գիրք 

Եւթն խորհրդոց, որ է երկրորդ հատոր ե[ր]րորդ մասին հաւաքման երանե-

լոյն Թօմաի Աք[ւ]ինեցո, ի լատին բարբառոյն ի հայս, ձեռամբ ֆրա Պետրո-

սի, ազգաւ լատին եւ [աշխարհ]աւ Արագօնացի ի կարգէ քարոզողաց 

Սրբոյն Դօմինիկոսի, որ ի յամս այս, ընդ աւարտել գրոցս յետ ութ աւր փո-

խեցաւ առ Քրիստոս, յունիս Գ (3), որ թարգման էր ֆրա Յակոբոս ազգաւ 

հա[յ]։ Եւ նա ի կարգէ քարոզողաց Սրբոյն Դօմինիկոսի, ի Վերին վանքս 

Քռնո, ը[ն]դ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնին, որո առ[ա]ջ[նոր]դ եւ հո-

գաբարձու էր եւ առ[ա]ջին վերախնամող կարգիս միաբանողաց, ֆրա Յո-

հանն մականուն կորեչե[ա]լ Քռնեցի. որո յանունն շինեցին զսուրբ ուխտս 

աստուածասէր եւ բար[ե]պ[ա]շտ պարոնն՝ Գորգն եւ ամուսին իւր՝ տիկին 

Էլթկին եւ սոքաքեանս՝ վերախնամողն պարոն Գորգն եւ ամուսին իւր տի-

կին Էլթիկն ինք[ն]այօժար կամօք նուիրեցին զվանքս կարգին քարոզողաց 

Սրբոյն Դօմ[ի]նկ[ո]սի տուրք յաւիտեն[ա]կան։ 

Արդ, վերոասացե[ա]լ վերախնամողն՝ Յոհան եղեւ պ[ա]տճ[ա]ռ բազում 

բ[ա]ր[ո]ւթեանց, զի ժողովեաց աստ բազում վարդապետք լատինացոց եւ 

ի հաոց տածելով զնոսա ըստ հոգո եւ ըստ մարմնո, եւ թարգմանեաց եւ 

թարգմանէ գիրս բազումս ոգէշահս եւ լուսաւորիչս եւ ոչ այսչափ միայն, այլ 

եղեւ իբրեւ զհաւատարիմ լրտեսն Յեսու Նաւեա՝ մտանելով յերկիրն Աւե-

տեաց, այսինքն՝  ի միաբանութիւնն Սուրբ եկեղեցւոյն Հռոմա, եբեր ազգիս 

Հաոց փրկական հա[մ]բաւն եւ առաջնորդեաց արժանաւորացն մտանել ի 

հնազանդութիւն գերադրական Աթոռոյն Հռոմա, որ է մուտ ի դուռն երկնից 

արքայութեանն1, որում զմեզ արժանաւորեսցէ [ի] Քրիստոս։ Որ եւ վերոա-

սացեալ վերախնամողս՝ Յոհան Քռնեցի յայսմ ամի փոխեցաւ առ Քրիստոս, 

յունուար ԻԶ (26)։ 

Արդ, որք օգտիք ի սմանէ կամ օրինակէք, ողորմութիւն խ[ն]դրեցէք յԱս-

տուծոյ վերոասացեալ աշխատողացս եւ նոցին երախտաւորացն. եւ աղա-

չեմք, որք օրինակէք զգիրքս, զսակաւ յիշատակարանս գրեցէք. եւ դուք 

գրեալ լիջիք գիրն կենաց. ամէն։ 

                                                
1 Տպված` «արքաւեն» (Ցուցակ, 75), (Ա. Ղ.)։  
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ԱՒԵՏԱՐԱՆ (445) 

Երեւան 7742 

Գրիչ՝ Նատեր 
Վայր՝ Սուրխաթ քաղաք 

ա 

251ա Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն ի բարձունս՝ Հաւր եւ Որդւոյ 

եւ Հոգւոյն Սրբոյ, յաւիտենաս. ամէն:  

Ի թվ[ին] Հայոց ՉՂԶ (1347) կատարեցաւ սուրբ մատեանս աստուածա-

խաւս Աւետարանս յաշխարհս Հոնաց, որ այժմ Ղրիմ ասի, ի մեծ եւ ի հոյա-

կապ քաղաքս Սուրխաթ կոչեցեալ, ի հողե տներս վերի, առ ոտն Սուրբ Խա-

չին, ի հայրապետութեանն տէր Մխիթարայ եւ յեպիսկոպոսութեան տէր 

Ստեփանոսի, յաթոռակալութեանն Յոհանէս իմաստուն եւ սուրբ կրաւնաւո-

րի, ձեռամբ ամենամեղ եւ անարհեստ գրչի Նատերի, ի խնդրոյ սրբազան 

քահանայի Մկրտիչ իրիցու. որք աւգտիք կարդալով կամ աւրինակելով, յի-

շեցէ՛ք յաղօթս ձեր զստացօղն եւ զգրողս. եւ դուք յիշիք ի Քրիստոսէ Աս-

տուծոյ մերոյ, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս։ 

բ 

Ստացող՝ Մկրտիչ երէց 

250ա Աստանաւոր աւարտեցաւ աստուածախաւս մատեանս չորեքծա-

գեան Աւետարանս, որք ունին գաղափարաւ զչորից գետոցն հոսումն յեդե-

մական վտակացն յարեւելից կուսէ առոգանել զընդհանուր տիեզերս եւ սա 

զբովանդակ հոգիս մարդկան լուսաւորէ, սրբէ եւ մաքրէ յամենայն ախտից 

զկրկին տեսութիւն մարմնոյն եւ անմարմնոյն, որք հաւատով բոլոր եւ սի-

րով կատարեալ պարզ մտաւք եւ մաքուր հոգւով, յստակ հայեցուածովք 

հոգւոյ ակամբ ուշ եդեալ նայիցին, տեսցեն զոր կամին եւ առցեն զոր 

խնդրեն: Որպէս բժշկեալքն ի Տեառնէ, որք հաւատով խնդրէին. կոյրքն 

տեասնէին, կաղքն գնային, բորոտքն սրբէին, մեռեալքն յառնէին, եւ Տէրն 

ամէնառատ գթածաւրէն ընձեռէր եւ ասէր ցնոսա. Ըստ հաւատոց ձերոց 

եղիցի ձեզ: Որք հաւատայինն, ընդունէին զշնորհսն եւ որք անհաւատու-

թեամբն էին, ոչ բժշկէին, որպէս ինքն Տէրն ասէ: Նոյնպէս է եւ այժմ, որ հա-

ւատայն, կեցցէ, եւ որ ոչ հաւատայ, դատապարտեսցի: Յոր եւ նայեցեալ 

իմաստութեամբ քննել աչաւք մարմնոյ եւ որոնել իմանալի ակամբ հոգւոյն 

յանցաւորութիւն սնոտի կենցաղոյս խաբէութիւնն, զի չէ եւ չէ ինչ, զի որ այ-

սաւր է, վաղիւն ոչ երեւի: 

Այլեւ մտաւք սլացեալ եւ նկատեալ զգերակայիցն կայանս՝ այրս աս-

տուածահաճոյ, սրբասնունդ եւ սրբագործ քահանայ Մկրտիչ եւ իմաստու-
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թեամբ հոգւոյն փորձեաց եւ ընտրեաց զիրսն եւ որոշեաց զլաւն ի վատթա-

րէն եւ կամեցաւ ըստ ազնիւ ծառայիցն արկանել զարծաթն իւր ի տրապէզս 

գործոյ, որոյ շահն ոչ կրկնակի եւեթ, այլ զհարիւրնաւորն եւ նմանեաց որոց 

գովեցան ի Տեառնէ եւ լսեցին զերանութիւնն. Եթէ ծառայ բարի եւ հաւա-

տարիմ, որովհետեւ ի սակաւուդ հաւատարիմ ես ի վերայ բազմաց կացու-

ցից զքեզ, մուտ յուրախութիւն տանն Քո: 

Արդ, այսմ փառաց փափագեաց եւ ցանկացաւ այսմ աստուածաբան Աւե-

տարիանիս եւ ստացաւ զսա յարդար ընչից յիշատակ ծնողաց իւրոց եւ իւրն 

ի զբաւսանս հոգեշահ խրատու եւ եգիտ զսա անջնջելի յիշատակ. Եւ զաւակ 

ի Սիովն եւ ընտանի ի Վերինն Երուսաղէմ եւ գանձեաց զսա գանձ յերկինս, 

որ եկեղեցի յերկրի, զի կերակրին ի սմանէ ամենայն պասքեալ անձինք 

յաստուածային հրամանէն, զի սովաւ լուսաւորին ամենայն հաւատացեալք: 

Արդ, որք հանդիպիք այսմ փառաւոր եւ գերազարդ տէրունական պատ-

գամացս, յիշեցէ՛ք ի սուրբ եւ ի մեղսաքաւիչ մաքուր աղաւթս ձեր նաեւ 

առաջի զենլոյն Քրիստոսի զճշմարիտ եւ զհեզահոգի քահանայ՝ զՄկրտիչ 

երէց եւ զհայր նորա՝ զՍարգիս երէց, եւ զմայր՝ զՄարոց, եւ զերկու եղբայր 

նորա՝ զգեղեցկատիպ պատանիք զՀամազասպն եւ զԳրիգորն, որ տղայ հա-

սակաւ եւ մատաղ տիաւք յայս ամ փոխեցան յերկրէ եւ ելին յերկինս եւ 

խառնեցան ի դասս անմարմնոցն յանխռով խաղաղութիւնն, ըստ ասելոյ 

իմաստնոյն, եթէ. Հոգիք արդարոց ի ձեռին Աստուծոյ եւ ոչ մերձենայ ի նո-

սա մահ, եւ եթէ այդպէս է, որպէս եւ է իսկ ճշմարիտ, այլ սուգ անմխիթար 

մնաց սիրելեաց եւ ծնողաց, որոց լիցի մխիթար Հոգին Սուրբ Աստուած։ || 

250բ Յիշեցէք ի սուրբ աղաւթս ձեր՝ զՄկրտիչ երէց, ամենայն զարմաւք 

եւ մերձաւորաւք, ի պապանց մինչեւ ի թոռունս, նաեւ զբարեմիտ ամուսին 

նորա՝ զիրիցկին Կիրակկան, այլեւ զծնաւղսն նորա եւ զեղբարսն՝  զգովե-

լիքն եւ զցանկալիքն բազմաց, որք երիտասարդ եւ մանուկ տիաւք յայս ամ 

միահամուռ եհաս վախճան եւ թողին սուգ անմխիթար եւ տրտմութիւն անբե-

րելի, որոց ողորմեսցի նոցա Տէր Քրիստոս եւ թողցէ զամենայն յանցանս նո-

ցա եւ յերկնայինսն դասեսցէ ընդ ամենայն սրբոցն դասսն եւ զյիշատակքն 

մխիթարեսցէ Սուրբ Հոգին՝ ամենայն տիեզերաց Մխիթարիչն։ Ընդ ամենեցուն 

հուսկ յետոյ յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս, Ո՜վ սրբազան դասք լուսերամից, զմեղա-

պարտ եւ զանիմաստ գրիչս՝ զՆատեր, եւ զծնաւղսն իմ եւ զեղբարսն եւ 

զքուերսն՝ զփոխեալքն ի կենցաղոյս, եւ զտղայսն իմ՝  զՅովանէս սարկաւագ, 

որ քսանամեայ եւ նա վախճանեալ է Գ(3) ամաւ յառաջ, եւ զդստրիկն իմ Տի-

կինն, որոնց ողորմեսցի եւ նոցա Յիսուս Քրիստոս՝ Հարբ եւ Հոգւով։ 

Այլեւ զնկարիչ սուրբ Աւետարանիս, զորդի իմ՝  զԱւետիս սարկաւագ1 եւ 
                                                

1 Ձեռագրում պահպանված նկարները վկայում են Ավետիս սարկավագի բարձր 
արվեստի մասին (Լ. Խ., № 445, էջ 358, ծնթ. 1)։  
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զմիւս Բ (2) որդիսն՝  զՍտեփանոսն եւ զԳրիգոր պատանիքն, եւ զՀեղինէն եւ 

զմայր նոցա՝ զՄլհաւանն, եւ որք յանձնեցին ի մեզ յիշատակել ի գիրս 

արուեստից մերոց՝ զբարի հոգին եւ զխնդրաւղն արքայութեանն Աստուծոյ՝  

զՄարանխաթունն եւ զքոյր նորա՝ զՄայրապետն. եւ որք յիշէք, թողութիւն 

խնդրեցէք ամենայն յիշեցելոցս, զի բան ձեր առատ է, եւ Տէրն բազումողորմ 

լուիցէ աղաչանաց ձերոց եւ գթացեալ կեցուսցէ, զի Նմա վայել է փառք, իշ-

խանութիւն եւ պատիւ յաւիտեանս յաւ[իտենից. ամէն]։ 

Ի ծագմանէ Յայտնութեան Որդւոյն Աստուծոյ էր թիւ ամաց ՌՅԽԹ(1349), 

ի դեկտեմբերի Ժ (10)։ 

Այլ գոյ բան յիշելոյ եւ յոյժ զարհուրելի. զի մինչեւ ցայժմ ԺԵ(15) ամիս է, 

որ ահպատմելի եւ անթուելի մեռան տարաժամ մահուամբ, սկսեալ յարեւե-

լից՝ հիւսիսական կողմամբք մինչեւ աստ, եւ գնաց մինչեւ յարեւմուտս, զոր 

ոչ ոք կարէ ընդ գրով արկանել, զի վասն մեղաց մերոց եկն ի վերայ ամե-

նայն աշխարհի, եւ դեռեւս մինչեւ ցայսաւր եւ ոչ ոք է, որ անցուցանել կարէ 

զբարկութիւնս եկեալ, այլ յոյս մեր եւ ամենայն մնացելոցս առ Ինքն է, որ է 

ողորմած եւ գթած, բարերար եւ բազումողորմ, որ է աւրհնեալ յամենայն 

արարածոց յաւիտեան1։ 

803 

ՃԱՌԸՆՏԻՐ (446) 
Երեւան 37972 

Գրիչ՝ Նատեր 

Վայր՝ [Սուրխաթ] ՞ 

ա 

30ա Ո՜վ սուրբ ընթերցողք, յիշեցէք ի սուրբ աղաւթս ձեր զստացողք 

տառիս՝ զԹադէոս ներկարարն, եւ զորդին իւր՝ զՄուրատն եւ զնախնիս նո-

                                                
1 Գիրը տարբեր է։ Հիշատակարանը Նատեր գրչի անունից գրել է ձեռագրի նա-

խադրություններ գրող գրիչը (Ա. Ղ.)։  
2 Սույն ձեռագրի ընդօրինակության մերձավոր ժամանակը և վայրը որոշվում է 

հետևյալ կերպ` ԿԷ (57) հիշատակագրության մեջ Նատերի կրտսեր որդի Գրիգո-
րը հիշատակվում է որպես «պատանեակ»։ Այդպիսին է Գրիգորը նաև 1347 
թվականին (տե՛ս նախորդ հիշատակարանը)։ Իսկ 1357 թվականին այդ պատա-
նին արդեն վարպետ գրիչ է և իր ընդօրինակած ձեռագրի հիշատակարանում 
(Երևան 8388, էջ 165ա), գրում է. «Զհայրն իմ զՆատեր, զպատուական ծերու-
նին, զբազմաց գովելին յիշեցէ՛ք»։ Ուստի, սույն ձեռագիրը գրված պետք է լինի 
մոտավորապես 1347 թվականից մեկ-երկու տարի առաջ կամ հետո։ Այդ ժամա-
նակ Նատերը բնակվում և աշխատում էր Սուրխաթում, այսպիսով, մեծ հավանա-
կանությամբ, որոշվում է նաև գրչության վայրը (Լ. Խ., № 446, էջ 359, ծնթ. 1)։  
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ցա զննջեցեալսն եւ զիս՝ զանիմաստ գրիչս զՆատեր իմովք ծնողիւք. եւ որք 

յեշէք, յիշեալ լիջիք ի Քրիստոսէ. յեկայք աւրհնեալն, եւ Ինքն աւրհնեալ է 

յաւիտեան: 

բ 

37բ Քրիստոս Որդի Աստուծոյ, Քո սուրբ Ծննդեամբդ յամենամաքուր 

ծնաւղէն մաւր Քո Աստուածածին Մարիամու, ողորմեա՛ ստացողի սորա՝ 

Աբիմելէքայ եւ ծնողաց իւրոց եւ քւեր, զի յուսով եւ սիրով Քո ետ գրել զսա. 

եւ տուր ի Քո անճառ բարեացն մասն եւ բաժին ընդ սուրբս Քո, եւ զիս մի՛ 

մոռանար, այլ յիշեա ի Քում արքայութեանդ, եւ Քեզ փառք։ 

գ 

40բ Զստաց[ող] ճառիս՝ զբարեմիտ ծառայն Աստուծոյ զՏալիթն յիշեցէ՛ք 

ի Քրիստոս, եւ դուք յիշիք։ 

դ 

46ա Տէր Աստուած, Քո սուրբ մարդեղութեամբ ողորմեա՛ ստացողի սո-

րայ՝ Մարոցին եւ թող զմեղս նորա, զի Դու Տէր կամեցող ողորմութեանց ես 

եւ կեցուցիչ հոգւոց. եւ զՔո մեղաւոր գրիչս՝ զՆատեր յիշեա ի Քում արքա-

յութեանդ, եւ ասա. Թողեալ լիցին քեզ մեղս քո։ 

ե 

50ա Զհեզահոգի եւ զխոնարհամիտ ծառայն Աստուծոյ՝ զծերունի 
կաւշ[կա]կարն՝ զՊարոնշան յիշեցէ՛ք, ո՜վ քրիստոսասէրք, ծնողաւք եւ թո-
ղութիւն խնդրեցէք յԱստուծոյ եւ զմեղաւոր գրիչս մի՛ մոռանայք. եւ 
Աստուած զյիշողքդ յիշէ ի բարի յիշումն Իւր: 

զ 

52բ ԶՀամազասպն եւ Գրիգորն՝  զփոխեալն յաստեացս մատաղ տիօք ի 

տարաժամ մահուանէ, եւ զծնօղս նոցա՝ զՍարգիս քահանայ եւ զՄարոցն յի-

շեցէ՛ք ի Տէր, ո՜վ սուրբ ընթերցողք։ 

է 

54ա Զբարեմիտ եւ զքրիստոսասէր տիկինն՝  զԵղիսաբէթն ծնօղաւք եւ 

զաւակաւք յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս, եւ զմեղաւոր գրիչս մի՛ մոռանայք յիշել եւ 

թողութիւն հայցել ի Քրիստոսէ, զի եւ ձեզ եղիցի թողութիւն։ 

ը 

56ա ԶԿարապետ բազազն՝  ծնողաւք եւ ամենայն զարմաւք, յիշեցէ՛ք ի 

Քրիստոս, ո՜վ սուրբ ընթերցողք եւ ունկնդիրք եւ զմեղսամակարդ գրողս 

միով Ողորմայիւ ի Տէր. եւ Տէր զձեզ յիշէ յԻւր փառսն։ 
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թ 

60բ ԶԵղիսէ աստուածասէր ծերունին իւր ծնողաւքն յիշեցէ՛ք ի Քրիս-

տոս, եւ ողորմութիւն խնդրեցէք եւ թողութիւն մեղաց, եւ ձերն թողցի Աս-

տուծով։ 

ժ 

71ա Բարեխաւսութեամբ սրբոյն Վահանայ գթա՛ Քրիստոս Աստուած ի 

հոգի ///1 եւ թող զմեղսն նորա եւ զժողովրդեանս, որ կան եւ լսեն զնահա-

տակութիւն սրբոյն Վահանայ [Գողթնացւոյն]. եւ զմեղաւոր գրիչս մի՛ մոռա-

նար ի Քո արքայութեանդ։ 

ժա 

74ա Զծերունի եւ զքրիստոսասէր բարեմիտ տիկինն ///2 յիշեցէ՛ք ի Քրիս-

տոս, ո՜վ սուրբ քահանայք եւ ժողովուրդք եւ թողութիւն խնդրեցէք յԱստու-

ծոյ եւ ինձ՝ գրողիս. եւ Աստուած թողցէ զձերն եւ զմերն։ 

ժբ 

85բ Զցանկացաւղն տեսոյն Աստուծոյ զքրիստոսասէր այրն [զտէր Աւաք 

եկեղեցպանս]3 յիշեցէ՛ք ի սուրբ աղաւթս ձեր, ո՜վ սուրբ ընթերցողք եւ 

ունկնդիրք, զի արժանի արասցի պսակակից առնել սրբոյ վըկայիս. եւ զիս՝ 

զմեղուցեալ գրիչս յիշեցէք։ 

ժգ 

92բ Յիշեցէք ի Քրիստոս զփոխեալն ի կենացս Խ(40)-ամեայ զՄարտիրոս 

կնքաւորն իմ եւ զմեղաւոր գրիչս՝ զՆատեր, եւ դուք յիշիք ի Քրիստոսէ. Յե-

կայք աւրհնեալք Հաւր իմոյ, ո՜վ սուրբ ընթերցողք քահանայք եւ ունկնդիրք 

եւ արասցէ զամենեսեան պսակակից յիշատակեալ սրբոցս. եւ Նմա փա՜ռք: 

ժդ 

100բ Հայցմամբ սրբոյ վկայիս, Քրիստոս Աստուած, ողորմեա՛ ստացողի 

սորա [Կիրակոս ճոնի]4 եւ իւրոցն ամենայն՝  կենդանեաց եւ մեռելոց, եւ 

զմեղաւոր հողս՝ զՆատեր գրիչս յիշեա՛ ի քո բարի յիշումն եւ ասա. Ո՜վ Տէր 

իմ, Տէ՜ր, թողեալ լիցին քեզ մեղք քո, մուտ յուրախութիւն Տեառն քո. եւ Քեզ 

փա՜ռք։ 

                                                
1 Մի տող դատարկ է թողնված, հետագայում ստացողի անունը լրացնելու համար 

(Լ. Խ., անդ, էջ 360, ծնթ. 1)։  
2 Անվան տեղը բաց է թողնված (Լ. Խ., անդ, ծնթ. 2)։  
3 Փակագծի մեջ առնված նախադասությունները լրացված են այլ ձեռագրերով, 

հետագայում, գրչի կողմից դատարկ թողնված տեղում (Լ. Խ., անդ, ծնթ. 3)։  
4 Անունը լրացված է այլ ձեռքով (Ա. Ղ.)։ 
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ժե 

104ա Սրբոյ վկայիս բարեխաւութեամբ, Քրիստոս Աստուած, ողորմեա՛ 

ստացողի սորա՝ [Կիրակոսի եւ որդւոյ նորա՝ Աստուածատրին եւ Թադուլին 

եւ ամենայն ազգացն]1 եւ ինձ՝ գրողիս, եւ տուր ողորմութիւն։ 

ժզ 

119բ Բարեխաւսութեամբ սուրբ վարդապետացս գթա՛ Քրիստոս Աստ-

ուած ի հոգի ստացողի սարա՝ [Թորոս ջուլահկին, եւ տուր զՔո արքայու-

թիւնդ], եւ ամենայն ժողովրդեանս՝ արանց եւ կանանց ողորմեա՛ եւ բա՛ց 

զաչս հոգւոյ սոցա եւ տեսանել զՔեզ արժանապես եւ լինել ժառանգակից 

սրբոցս, փառաւորել զՔեզ ընդ Հաւր եւ Սուրբ Հոգւոյդ յաւիտեանս, եւ ողոր-

մեա՛ թողութեամբ մեղաւոր գրչիս։ 

ժէ 

140ա Բարեխաւսութեամբ սրբոյն Սարգսի զաւրավարի, եւ որդւոյ նորա՝ 

Մարտիրոսի, եւ ամենայն սրբոց վկայիցս, ողորմեա՛ Քրիստոս Աստուած 

ստացողի սորա՝  Սարգիս բազազին, եւ հաւր իւրոյ՝  Խաղութնա2 եւ եղբաւր 

իւրոյ՝ Խաչատրին եւ մաւր իւրոյ եւ ամենայն զարմից նորա, զի դու Տէր կա-

րաւղ ես ողորմիլ եւ տալ ի Քո բազում աւթեվանաց տան Հաւր Քո երկնաւո-

րի եւ զմեղաւոր գրիչս՝ զՆատեր ընկալ ի Քո սուրբ արքայութիւնդ իմով 

ծնողաւք եւ եղբարբք եւ քւերբք, եւ տղայիւք. եւ Քեզ փառք յաւիտեանս։ 

ժը 

148ա Բարեխաւսութեամբ սքանչելի վկայիցն, Քրիստոս Աստուած, ողոր-

մեա՛ ստացողի սորա՝ [Վարդերեսին որդւոյ՝ Շիրասցին, որ է մականուն], եւ 

արա արժանի պսակակից լինել նոցա եւ զմեղաւոր հողս՝ զՆատեր գրողս 

իմով ամենայնիւ յիշեա՛ ի Քում արքայութիւնդ. եւ Քեզ փա՜ռք։ 

ժթ 

150ա Բարեխաւսութեամբ սրբոց Ոսկեանցն եւ սուրբ Լուսաւորչին Գրի-

գորի ողորմեա՛, Քրիստոս Աստուած, ստացողի սորա՝ [Մելքիսէդ ոսկերչին 

եւ եղբաւր նորա՝ Ասիլին] եւ թող զմեղս նորա եւ զիւր ամենայն ազգացն, 

վասն զի բանիւ Քո թողեալ լիցի, թէ կամիս. եւ մեք աղաչեմք, զի կամեսցիս, 

եւ զգրողիս ամենայն սխալանքն քաւեա՛, Քաւիչ բարերար. եւ Քեզ փա՜ռք 

յաւիտեանս: 

ի 

161ա Քրիստոս Աստուած, Որդի Աստուծոյ, բարեխաւսութեամբ քաջ նա-

                                                
1 Անուների տեղը բաց է թողնված, հետո լրացված։  Այսուհետ բոլոր հետագա 

լրացումները դնելու ենք ուղիղ փակագծերի մեջ (Ա. Ղ.)։  
2 «Խաղաղութիւն» անվան աղճատված ձևն է (Լ. Խ., № 446, էջ 361, ծնթ. 1)։  
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հատակացս, որք վասն անուան Քո չարչարեցան, ողորմեա՛ ստացողի սորա՝  

[զՈւռումբէկի ոսկերիչն] եւ իւրոցն ամենայնի եւ տուր ի Քո արքայութիւնդ 

տեղի մասն ինչ հանգստեան ընդ սրբոցս եւ որք տաւնեն զյիշատակ երանե-

լեացս եւ ընթերցողաց եւ ունկնդրաց եւ ամենայն ժողովրդեանս եւ ինձ մե-

ղաւոր գրչիս, զի Քո է ամենայն կարողութիւն եւ զաւրութիւն եւ փառք յաւի-

տեանս: 
իա 

177ա Բարեխաւսութեամբ սուրբ Վարդանանցս ողորմեա՛ Քրիստոս 

Աստուած ստացողի սորա՝ [Սարգիս սարկօագի, եւ ծնողաց նորա՝ Գորգու] 

եւ գրողիս, եւ ամենայն ժողովրդեանս. եւ Քեզ փառք յաւի[տեանս]։ 

իբ 

198բ Տէր Աստուած միայն ողորմած, որ ետուր համբերութիւն Քոյոց 

սրբոցս եւ շնորհք անճառելի սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչի եւ Յովհաննու Ոս-

կիբերանի՝ յաւրինողի ճառիս, սոցա բարեխաւսութեամբ զստացող ճառիս՝  

զՄելիքն եւ զբարեմիտ ամուսին իւր՝ զՈսկին արա՛ արժանի միում յաւթեվա-

նաց տան Հաւր Քո երկնաւորի ընդ սրբոց Քոց սիրողաց եւ զյանցանս նոցա 

ջընջեա՛ բարեխաւսութեամբ Մաւր Քոյ եւ ամենայն սրբոց, եւ զմեղաւոր 

հողս՝ զՆատեր գրիչս յիշեա՛ ի բարի յիշումն Քո եւ զժողովուրդս Քո աւրհ-

նեա՛ եւ մաքրեա՛ յամենայն մեղ[ա]ց եւ բաց զաչս հոգւոյ ճանաչել ըզՔեզ, 

զի ի Քենէ փրկութիւն. եւ Քեզ փառք յաւ[իտեանս]: 

Սուրբ ընթերցողք այս մատենի, 

Յիշման արէք զմեզ արժանի, 

Ի յետ ելից այս կենցաղի, 

Յորժամ մտեմ ի մէջ հողի, 

Ի նեղ ’ւ ի նուրբ անել բանտի, 

Առանց ուրուք աւգնականի, 

Կարաւտ լինիմ ես մաղթողի 

Եւ բարեկամ բարեխաւսի. 

Ի սէր Փրկչին մեր Քրիստոսի, 

Վասն միոյ Ողորմայի 

Հայցեմ ի ձէնջ աղերսալի. 

Տէր ողորմեա՛ Նատեր գրչի, 

Աղաչանաւք սուրբ Գրիգորի 

Հայաստանեաց, Լուսաւորչի 

Եւ Յոհաննու Ոսկիբանի, 

Եւ յիշողացդ ողորմեսցի, 

Այն, որ միայն բնութեամբ բարի, 

Եւ Նմա փառք յաւիտենի։ 
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իգ 

205բ Քրիստոս Աստուած, Քո սուրբ եւ ընտրեալ վկայիցս սրբոց կուսա-

նացս բարեխօսութեամբ ողորմեա՛ ստացողի սորա՝ [ներկարար Գորգու եւ 

կողակցին նորա՝ Գուհարտիկնայ եւ զօակի] եւ գրողիս եւ արա արժանի 

մասնակից լինել նոցին, զի դու՝ Տէր բազումողորմ ես եւ մաւտ է Քեզ, յոր-

ժամ կամիս կարող լինել, եւ մի՛ հայիր յանարժանութիւնս մեր, զի եթէ մե-

ղանչեմք, Քո եմք, բայց ոչ մեղիցուք, քանզի ի Քում համարի եմք: Այլեւ ամե-

նայն ժողովրդեանս շնորհեա՛ Հոգի զգաստութեան՝  առ ի բանալ զաչս իմա-

նալի տեսանել զՔեզ եւ լսել զերանաւետ ձայնն եթէ. Եկայք աւրհնեալք 

Հաւր իմոյ, ժառանգեցէ՛ք զպատրաստեալն յարքայութեանն իմ. եւ Քեզ 

փառք յամենայն յաւիտենից: 

իդ 

209ա Զաւրինակին տուօղն՝  զՅովանէսն եւ զհայր նորա՝ զՅովասափ քա-

հանայ եւ զեղբարք նորա՝ զՍարգիս քահանայ եւ զՍիմէոն կրաւնաւորն յիշե-

ցէ՛ք ի Տէր։ 

իե 

270ա Զստացաւղ ճառիս՝ զԳրիգոր ծերունին յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս, ո՜վ 

սուրբ ընթերցողք եւ զծնողսն նորին եւ զլսողք պատմութեանս եւ զընթեր-

ցողսդ, եւ որք հանդիպիք այսմ հրաշալի սքանչելագործութեանս սրբոյ Լու-

սաւորչին, ասացէք. Քրիստոս Աստուած, ողորմեա՛ ծեր եւ աղքատ Գրիգո-

րին, որ վասն Քո սիրոյդ ստացաւ զտառս, տու՛ր ի Քո արքայութիւնդ տեղի, 

եւ գրողիս՝ Նատեր մեղաւորիս. եւ որք ասեք զնոյն բանս, լիցի ձեզ ողորմու-

թիւն եւ թողութիւն. եւ Քրիստոսի փա՜ռք: 

իզ 

287ա Զստացաւղ ճառիս՝ զԹագուորշան եւ զամուսինն իւր յիշեցէ՛ք ի 

Քրիստոս, եւ թողութիւն մեղաց հայցեցէք. եւ որք յիշէք, յիշեալ լիջիք ի 

Քրիստոսէ։ 

իէ 

293ա Քրիստոս Աստուած, Քո սուրբ գալստեամբդ յԵրուսաղէմ այժմ ե՛կ 

եւ հանգի՛ր ի ժողովարանս մեր եւ տուր յաւրհնութենէ Քումմէ որպէս Քոց 

ժողովրդեանն եւ տուր հոգի տեսանել զՔեզ եւ մաքրեա՛ եւ տաճարացո զհո-

գի ստացողի ճառիս՝ զԵղիսերին եւ զգրողի՝ մեղապարտ Նատերի եւ զօրի-

նակիս շնորհողին՝  Յովանիսին եւ զամենայն ժողովուրդս Քո աւրհնեա՛ ընդ 

ծերոցն եւ ընդ տղայոցն աւրհնաբանիցն Քո. եւ Քեզ եւ Հաւր Քո եւ Սուրբ 

Հոգւոյդ փա՜ռք յաւի[տեանս]: 
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իը 

305բ Զստացաւղ սորա յիշեցէք ի Տէր՝ զԿիրակոսն, որ ստացաւ զսա յի-

շատակ իւր, զի որք ընթերցցին զլուսաւոր վարդապետութիւնս եւ որք լսի-

ցեն եւ առնեն եւ յիշեն ի Քրիստոս զստացողս եւ զգրողս եւ զթողութիւն 

հայցեն ի Քրիստոսէ, զի եւ ինքեանք ողորմութիւն գտցեն յայսմ կեանս յա-

ւիտենականն. եւ Ինքն Տէրն աւրհնեալ է յաւիտեանս: 

իթ 

310բ Ո՜վ սուրբ ընթերցողք եւ հաւատացեալ ունկնդիրք, յիշեցէ՛ք ի 

Քրիստոս զստացաւղ ճառիս՝ [զդանկրար Սարգիսն եւ զիւր ծնօղքն յիշեցէք 

ի Տէր Յիսուս Քրիստոս] եւ զապիրատ գրիչս, եւ թողութիւն խնդրեցէք յԱս-

տուծոյ. եւ Աստուած զձերն թողցէ եւ արքայութիւն շնորհեսցէ. եւ Ինքն 

աւրհնեալ յաւիտեանս: 

լ 

316բ Քրիստոս Աստուած, Քո սուրբ եւ ահաւոր տնաւրենութեամբդ, որ 
բարձեր զմեղս աշխարհի, Քո սուրբ չարչարանաւքդ, վասն անբաւ մարդա-
սիրութեան Քո Հաւր հաճութեամբ եւ Սուրբ Հոգւոյդ, թո՛ղ զյանցանս զստա-
ցաւղի ճառիս՝ զՀայրապետ քահանայի եւ զիւր ծնողացն եւ զմեղաւոր 
գրչիս, զի Քեզ դիւրին է, ասա՛ Քո աստուածային բերանովդ՝ թողեալ լիցին 
մեղք ձեր եւ ամենայն ժողովրդեանդ. եւ Քեզ փառք: 

լա 

324ա Քրիստոս Աաստուած ընդ սրբոյն Յովսէփայ ողորմեա՛ եւ ընկալ 

զհոգի ստացողի ճառիս՝ զՄարգարէ ջուլհակին, եւ զիւր ծնողացն, եւ զգրո-

ղիս, եւ զկարդացողիս, եւ որք լսեն սիրով։ Եղիցին աւրհնեալք նաեւ զոգի 

եղբաւր Մարգարէին՝  զԱւետիք ջուլհակին, որ տղայ հասակաւ փոխեցաւ ի 

Քրիստոս յառաջ Գ (3) ամաւ, եւ ետ գինս գրոցս յիշատակի, թող նմա Տէր 

Աստուած զյանցանս նորա։ 

լբ 

326բ Զստացաւղ ճառիս՝ զպատուելի [ծերն զԱմպէտ կտաւագործն, իւր 

ծնողաւքն] յիշեցէ՛ք ի Տէր, ո՜վ սուրբ ընթերցողք, եւ զգրողս եւ ձեզ յիշո-

ղացդ եւ մեզ յիշեցելոցս Յարութեամբն Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ լիցի յա-

րութիւնն կենաց, ուր հանգիստք արդարոց են, Նովաւ, որ յարեաւն այսաւր 

ի մեռելոց, զի Նմա վայել է փառք յաւիտեանս: 

լգ 

327բ Զստացաւղ ճառիս՝ [զՅովաննէսն եւ զբարի ամուսինն իւր՝ զԳրոցն] 

յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս ի Սուրբ Յարութիւնն. ընդ աջակողմեան դասուն արժա-

նաւորեսցէ: 
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լդ 

333բ Սուրբ Յարութեանդ Քո՝ Քրիստոս Աստուած, արժանի արա՛ յարու-

թեան կենաց զստացաւղ ճառիս՝ [զՃաշիկ երէցն, ծնաւղաւքն], եւ զգրողս 

ու զընթերցողս, եւ զունկնդիրքս, զի Քո է ողորմութիւն կարաւղ յամենայնի 

եւ ներաւղ ամենեցուն. եւ Քեզ վայել է փառք: 

լե 

335ա Ո՜վ աստուածասէր ընթերցողք եւ ունկնդիրք այսմ հոգեւոր պատ-

մութեանս, յիշեցէ՛ք ի սուրբ աղաւթս զստացաւղ ճառիս՝ զՃոն Կիրակոսն եւ 

զիւր ծնողսն եւ թողութիւն մեղաց խնդրեցէք յԱստուծոյ, եւ ինքն՝ Թողիչն եւ 

Քաւիչն թողցէ եւ ձեզ շնորհեսցէ թողութիւն եւ գրողի մեղապարտիս. եւ 

Ինքն աւրհնեալ է յաւիտեանս: 

լզ 

340ա Զստացաւղ սուրբ ճառիս՝ զՇահն յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս եւ զԿոս-

տանդ քահանայ, որ փոխեցաւ ի կենացս առ Քրիստոս յոյսն ամենեցուն, եւ 

զմեղաւոր հողս՝  զՆատեր գրիչս. եւ դուք՝ յիշողքդ յիշեալ լիջիք ի Քրիստոսէ, 

որ է աւրհնեալ յաւիտեանս: 

լէ 

344բ Հայր ամենակալ, որ առաքեցեր զփառակից Սուրբ Հոգիդ Քո ի 

ձեռն Միածնի Որդւոյ Քոյ ի սուրբ առաքեալսն եւ լուսաւորեցեր զնոսա եւ 

զաւրացուցեր, այժմ առաքեա՛ ի ժողովարանս մեր զնոյն Սուրբ Հոգիդ կա-

մաւք Միածնի Որդւոյդ Քո եւ սրբեա՛ զամենեսեան յամենայն աղտեղի 

խորհրդոց, բանից եւ գործոց, եւս առաւել մաքրազարդեա՛ զհոգի եւ զմար-

մին ստացողի ճառիս՝ զՄեծպարոնին եւ զծընողաց նորա եւ զխաւարեալս 

մեղաւք զանիմաստ գրիչս սրբեա, Ո՜վ սուրբ Աստուածդ՝ Հայր եւ Որդի եւ 

Սուրբ Հոգիդ. եւ Քեզ փա՜ռք: 

լը 

349ա Զստացաւղ ճառիս՝ զՍտեփան Վանեցի յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս եւ թո-

ղութիւն մեղաց խնդրեցէք, եւ զՍտեփանոսն, որ ետ գրել զսա յանուն 

Ստեփնա, եւ զապիրատ գրիչս. եւ որք յիշեք, յիշեալ լինիք ու դուք յերանու-

թիւնն Քրիստոսի ի մուտն արքայութեանն. եւ Նմա փառք։ 

լթ 

355բ Ո՜վ սուրբ ընթերցողք եւ ունկնդիրք, որք ընթեռնուք եւ լսէք 

զսուրբ պատմութիւնս, յիշեցէք յաղաւթս ձեր զստացաւղ սորա՝ զԲարելի ոս-

կերիչն, եւ թողութիւն խնդրեցէք յԱստուծոյ նմա եւ իւր ծնաւղացն, զի թէ-

պէտ փոքր է սա քանակիւ, այլ յոգնակի որակութեամբ. եւ որք յիշէք եւ 
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խնդրէք արքայութիւն, նոյնպէս ձեզ լիցի թողութիւն յամենեցունց Տեառնէ. 

եւ զմեղաւոր հողս՝ զՆատեր գրիչս միով ողորմայիւ յիշեցէ՛ք ի Տէր, եւ Տէր 

ողորմեսցի յիշողացդ եւ յիշեցելոցս. եւ Նմա փառք: 

խ 

369բ Սուրբ եւ փառաւորեալ տիրուհի Աստուածածին Մարիամ, բարե-

խաւսեա՛ առ Սուրբ Երրորդութիւնն, զի թողցէ զյանցանս ստացող ճառիս՝ 

քո հրաշալի Փոխմանն զՄարգարէ քթանգործն, եւ զեղբայր նորա՝ զԱւետիք 

ննջեցեալ, եւ զամենայն ժողովրդեանս, որք տաւնեմք զտաւն հանգստեան 

Քո եւ որք խնդրեն ի Քէն խնդրուածս Քո աղաչանաւք Քրիստոս Որդին Քո 

կատարեսցէ Իւր բազում գթութեամբն. եւ զմեղաւոր հողս՝ զՆատեր գրիչս 

ծնողօք իմովք արժանի արասցէ Իւրում սուրբ արքայութեանն, որ է աւրհ-

նեալ յաւիտեանս: 

խա 

390ա Քրիստոս Աստուած, Քո սուրբ Խաչիս բարեխաւսութեամբ արա՛ 

արժանի Քում արքայութեանդ եւ անթառամ պըսակացդ, զոր պատրաս-

տեալ ես երկրպագուաց Քո սուրբ Նշանիս ուղիղ հաւատացելոցն եւ տուր ի 

Քո Հաւրն բազում աւթեվանացն տեղի հանգստեան, ստացաւղի ճառիս՝ Սա-

տաւն Ապրեփեցին եւ մեղաւք մեռեալ գրողիս զկենդանութիւն ուրախու-

թեամբ, զի Քո ամենայն ինչ կարելի է, եթէ կամիս. եւ Քեզ փառք: 

խբ 

393ա Զստացաւղ ճառիս զԳիւտ սուրբ Խաչին պատմութեանս՝ զՈւստիա-

նէ կին ոմն քրիստոսասէր, յիշեցէք ի Քրիստոս եւ թողութիւն մեղաց խնդրե-

ցէք եւ յարքայութիւնն Աստուծոյ տեղի ուրախութեան. եւ որք յիշէք, յիշեալ 

լիջիք ի յիշումն յայն՝  Ծառայ բարի, մուտ յուրախութիւն Տեառն Քո, եւ զիս 

արասցէ Տէր լսօղ այնմ հրամանի, զի Նորա է տէրութիւն, զաւրութիւն. եւ 

փառք յաւիտեանս: 

խգ 

396ա Քրիստոս Աստուած, Քո սուրբ Խաչի բարեխաւսութեամբ արա՛ 

մասնակից սուրբ եւ երանելի թագուհոյն Հեղինեայ եւ սուրբ եպիսկոպոսին 

Կիւղրի, զոգի ստացողի ճառիս՝  [զԱննային՝  զփոխեցելոյն ի Քրիստոս] եւ 

զգրողիս, եւ որք աշխատեցան ի սմա եւ կամեցան եւ որք ընթեռնուն եւ 

լսեն, ամենեցուն ողորմեա՛ եւ կեցո, զի դու ես Փրկիչ եւ կեցուցիչ. եւ Քեզ 

փա՜ռք յամենայն արարածոց յաւիտեանս։ 
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խդ 

413բ Ո՜վ պատուական տաւնասէրք անհասիցն, զստացաւղ սուրբ կտա-

կիս զներբողեանս անմարմնոցն զԹորոս քահանայն եւ զծընօղս նորա յիշե-

ցէք ի սուրբ աղօթս ձեր եւ զգրողս մի՛ մոռանայք յիշել. եւ դուք յիշիք ի բա-

րի յիշումն Քրիստոսի, որ աւրհնեալ է յաւիտեանս. ամէն: 

խե 

435բ Քրիստոս Որդի Աստուծոյ, բարեխաւսութեամբ Քո սուրբ առաքե-

լոցն թող զամենայն սըխալանս ստացողի ճառիս՝ [զԳորգն եւ զԳուհարտի-

կինն եւ Նորշան եւ զկողակից նորա՝ զՈւստիանէն]: 

խզ 

481բ Զստացաւղ ճառիս զքրիստոսազգեաց հայրապետին սուրբ Իգնա-

տիոսի՝ զՎարդերես ջուլահակն յիշեցէ՛ք ի սուրբ աղաւթս ձեր, եւ թողութիւն 

խնդրեցէք յԱստուծոյ1։ 

խէ 

494ա Քրիստոս Աստուած, Որդի եւ Բան Հաւր եւ էակից եւ փառակից 

Սուրբ Հոգւոյն, գթա՛ ի հոգի ստացողի սորա՝ [ի Ստեփաննոս ժամկոչի], բա-

րեխաւսութեամբ Քո արիւնաներկ նահատակին՝  Ստեփանոսի Նախավկայի 

եւ արա մասնակից նորա եւ զմեղաւոր հողս՝ զՆատեր յիշեա՛ ի Քում արքա-

յութեանդ. եւ Քեզ փառք: 

խը 

497ա ԶՍտեփանոս հուսն2 յիշեցէ՛ք ի Տէր եւ թողութիւն խնդրեցէք յԱս-

տուծոյ, ո՜վ սուրբ պաշտաւնեայք Աստուծոյ։ 

խթ 

520բ Այս բազմասեռ սքանչելի նահատակացս բարեխաւսութեամբ ողոր-

մեսցի Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս ստացողի սորա՝ [բարէմիտ եւ քրիստոսա-

սէր կնոջն Եղիսաբէթի, որ շատ աւգնեաց ի կազմ սորա] եւ գրողիս եւ թող-

ցէ զսխալանս ամենայն ումէք, որ տաւնեն զյիշատակ սրբոցս՝ եւ զձեր, եւ 

զմեր: 

ծ 

535ա Քրիստոս Աստուած, կամաւ Քո Հաւր եւ Սուրբ Հոգւոյդ Քում էակից 

փառակցացդ ողորմեա՛ ստացողաց սորա՝ Աստուածատուր թաւկրին, մաւրն 

նորա՝ Մարթայի եւ Լուսերուն եւ ամուսնոյն իւրոյ եւ այլոց, որք փոքր-փոքր 

                                                
1 Գրված է ձեռագրի ստորին լուսանցքում, այլ ձեռագրով (Լ. Խ., № 446, էջ 364, 

ծնթ. 1)։  
2 Իմա՝ «հիւսն» (Լ. Խ., անդ, էջ 365, ծնթ. 1)։  
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աւգնեցին ընչիւք, ըստ կար եւ ըստ կամս, դու հազարապատիկ հատո, զի 

Քո գործ է ողորմութիւնն ի Քո Հաւրն երկնաւորի բազում աւթեւանացն, զոր 

սրբոցն է պատարստեալ, եւ ինձ՝  մեղաւորիս ընձեռեա զկերակուր սովեալ 

շանն հովուասիրի, բժշկելով զհոգիս իմ ի չարաչար հիւանդութեանց. եւ Քեզ 

փառք: 

ծա 

536բ Յիշեցէք ի Տէր զհաւատարիմ պատանին՝  զՍաթի դերձակն եւ զիւր 

ծնողսն, եւ թողութիւն խնդրեցէք յԱստուծոյ, եւ ձեզ լիցի թողութիւն, եւ 

մեզ՝ գրողիս, եւ ամենայն ժողովրդեանս։ 

ծբ 

542բ Քրիստոս Աստուած, Քո սուրբ եւ փառաւորեալ սքանչելի նահատա-

կիս բարեխաւսութեամբ արա՛ մասնակից եւ պսակակից փոքր ի շատէ Քո-

յով մարդասիրութեամբդ եւ առատ ողորմութեամբդ զստացաւղ սորա՝ զԵր-

կայն Թորոսն ծնողաւքն եւ տամբ եւ զաւակաւք եւ զգրողս անարժան եւ մե-

ղաւոր յիշեա՛ ի Քում արքայութեանդ ընդ խաչակից Քո չարչարանաց աւա-

զակին եւ զժողովուրդս քահանայիւք զտաւնախմբողք յիշատակի զաւրավա-

րիս, զընթերցողս եւ զունկնդիրսն աւրհնեա՛ Քո ամենակարող զաւրու-

թեամբդ եւ բա՛ց զաչս հոգւոց ամենեցուն ճանաչել զՔեզ եւ զՀայր Քո եւ 

զՀոգիդ Սուրբ մի տէրութիւն, որում վայել է փառք: 

ծգ 

548բ Քրիստոս Աստուած, յոյս եւ Փրկիչ ի Քեզ յուսացելոց, բարեխաւսու-

թեամբ սրբոյն Յովհաննու եւ Աթանագինեի եւ սուրբ Լուսաւորչին Գրիգորի 

թո՛ղ զմեղս ստացողի սորա՝ զՂարա Սարգիսին եւ իւր ամուսնաւն եւ ծնո-

ղաւքն եւ դասեա՛ զհոգիս սորա մերձաւորագոյն առ սուրբսն եւ զմեղաւոր 

ոգիս՝ զՆատեր գրիչ յիշեա՛ ի Քում արքայութեանդ. եւ Քեզ փառք: 

ծդ 

561բ Քրիստոս, յոյս արարածոց, սրբոց Քոց Մանկանցն Եփեսասցւոց 

բարեխաւսութեամբ արա՛ նոցին մասնակից եւ պսակակից զստացաւղ սո-

րա՝ զԽաւռասն, որ վասն յուսոյն, որ ի Քեզ կալաւ զսա յիշատակ իւր, եւ եթէ 

մեղուցեալ ինչ իցէ, թող սմա եւ կեցո զսա, զի դու՝ Տէր կեցուցիչ եւ մարդա-

սէր ես: Յիշեա՛ ի Քում արքայութեանդ եւ զծնողսն սորա եւ զմեղաւոր հողս՝ 

զՆատեր գրողս մի՛ մոռանար, այլ որպէս գթացար ի կինն քանանացի եւ 

փրկեցեր զդուստրն նորա ի չարէն, նոյնպէս փրկեա՛ զոգի իմն եւ բժշկեա՛ 

յամենայն հենից նորա, եւ զՔո ժողովուրդս աւրհնեա՛ եւ արա՛ արժանի Քո 

սուրբ արքայութեանդ. եւ Քեզ փառք։ 
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ծե 

562ա ԶՄկրտիչ ժամկոչն յիշեցէ՛ք ի Տէր եւ զԱստուած ողորմիսն ասացէք 

լի հոգւով, եւ դուք՝ յիշողքդ յիշիք ի բարի ի կոչումն տէրունական հարսա-

նիսն: 

ծզ 

565բ Ո ՛վ դասք լուսերամ քահանայից եւ դասք քրիստոնէից յիշեցէք ի 

սուրբ աղաւթս ձեր զստացաւղ սորա՝ զԱվրան կտաւագործն եւ զիւր 

ծնօղքն եւ տուր ի Քո արքայութենէդ եւ զմեղապարտ գրիչս եւ թողութիւն 

խնդրեցէք յԱստուծոյ, եւ ձեզ թողցէ ամենողորմ Տէրն տերանց նոյն 

Աստուած եւ Բան: 

ծէ 

571ա Քրիստոս Աստուած, Քո սուրբ առաքելոյն բարեխաւսութեամբ, որ 

վասն Քո քարկոծեցաւ, զի առցէ ի Քումմէ Տէրութենէդ փառք եւ պսակ, 

արա՛ պսակակից սրբոյն Անանիայի զստացաւղ մատենիս՝ [Մարտիրոսն՝ 

զորդի Վարդնայ, որ Խ(40) ամեա փոխեցաւ ի կենացս եւ թողութիւն խնդրե-

ցէք յԱստուծոյ], եւ զգրողս փոքր մի մերձաւորագոյն արաժանւորեա. եւ 

Քեզ փառք1։ 

ծը 

575ա Քրիստոս Աստուած, Քո սուրբ առաքելոցն բարեխաւսութեամբ 

տուր զվարձս զբարեպաշտ կնոջն՝  Սոփեան, որ պատեաց զՔո սուրբ նահա-

տակքն եւ այժմ մինչ ի գիր յիշատակիս խնդրեմ ի Քէն, տո՛ւր ի Քո լուսեղէն 

հանդերձիցն այս բարեպաշտ կնոջս՝ Տալիթիս, որ այս մատենի եբեր ծած-

կոց վասն սիրոյ զՔեզ, Տէր եւ որք Քո են. եւ Քեզ փառք։ 

ծթ 

582ա Ո՜վ սուրբ քահանայք, ընթերցողք եւ ունկնդիրք, յիշեցէ՛ք ի Տէր 

Յիսուս Քրիստոս զստացօղ ճառիս սուրբ Մկրտչին՝ զՄկրտիչ դանկագործն, 

եւ զհայրն իւր՝ զՎարդապետն, եւ զմայրն իւր, եւ թողութիւն խնդրեցէք յԱս-

տուծոյ ամենայն մեղաց, եւ ձեզ լիցի թողութիւն. եւ Քրիստոսի փա՜ռք յաւի-

տեանս։ 

կ 

590բ Ո՜վ սուրբ ընթերցողք եւ աստուածասէր ունկընդիրք, որք տաւ-
                                                

1 Առաջին հրատարակության մեջ օգտագործվել է 572բ էջի հիշատակարանը. 
«Զսացաւղ սորա զՄարտիրոսն, որդի` Վարդանայ յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս…» (Լ. Խ., 
անդ, ծէ, էջ 366), (Ա. Ղ.)։  
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նախմբէք զտաւն սքանչելագործին Մինասայ, աւրհնեցէ՛ք զԱստուած եւ յի-

շեցէք յաղաւթս ձեր զստացող սորա՝ զԹաւտա բազազն եւ խնդրեցէ՛ք յԱս-

տուծոյ թողութիւն եւ արքայութիւն եւ ինձ գրողիս փոքր մի եւ ձեզ բազում 

պարգեւեսցի ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս: 

կա 

617բ Քրիստոս Աստուած, Քո սուրբ եւ լուսաւոր նշանաւն լուսաւորեա՛ 

զհոգի ստացողի սորա՝  [զՀեթում դարբինն] եւ զխաւարեալսմ եղաւք՝ 

զգրող սորա յիշեա՛ ի Քում արքայութիւնդ. եւ Քեզ փառք յաւիտեանս: 

կբ 

619բ Ո՜վ երանելի սուրբ նահատակ, որ յաղթեցեր թշնամւոյն Խաչիւն 

Քրիստոսի, առեր իշխութիւն բարեխաւսութեան, աղաչեա՛ զՏէրն վասն 

ստացողի սորա՝  [զԱղբարշահ գինեծախն] եւ գրողիս եւ ամենայն ժողովր-

դեանս շնորհել ողորմութիւն ի յանբաւ բարութիւնսն եւ յանսպառ ուրախու-

թիւնսն. եւ Ինքն աւրհնեալ է յաւիտեանս: 

կգ 

621ա Քրիստոս Աստուած, որ ընկալար զոգիս անմեղացն, որք վասն Քո 

նահատակեցան եւ ի Քէն ընկալան զպսակս անապական, նոցին բարեխաւ-

սութեամբ ընկալ զոգի ստացողի սորա ի դասս նոցա՝ [զԳրիգորէս եգե-

պանն] եւ որք տաւնեն զաւր կատարման նոցա թո՛ղ զմեղս նոցա ու զմեղա-

ւոր գրիչս մի՛ մոռանար, այլ յիշեա՛ ի Քում արքայութիւնդ. եւ Քեզ փառք: 

կդ 

630ա Ո՜վ սուրբ ընթերցողք՝ քահանայք եւ ժողովուրդք, որք յիշատակէք 

զտաւն սուրբ աւետարանչին, խնդրեցէք յԱստուծոյ բարեխաւսութեամբ 

սրբոցս, զի գթասցի եւ թողցէ զյանցանս ստացողի սորա՝ [սանդրգործ Պա-

րոնշահին]1 եւ զգրողիս եւ ձեզ շնորհեսցէ Տէր ողորմութիւն, զի կարաւղ է 

ամենեցուն շնորհել եւ Ինքն յԻնքենէ եւ յամենայն արարածոց աւրհնեալ, գո-

վեալ եւ փառաւորեալ յաւիտեանս: 

կե 

639ա Տէր Աստուած, բարեխաւսութեամբ Քո սուրբ աղախնոյն Նեքտա-

ռինէ սքանչելի կուսին, զխնդիրսն, որ ի Քէն ընկալեալ է, տուր ստացողի 

սորա բարեմիտ եւ սրբասէր կնոջս՝ Մանանային եւ արա մասնակից սրբոյն 

հանգուցանելով ի խորանսն լուսոյ, եւ զմեղաւոր գրիչս մի՛ մոռանար յաւուր 

                                                
1 Անունը գրված է այլ ձեռքով (Ա. Ղ.)։  
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ոգէվարի իմոյ քաղցրութեամբ ընկալ, եւ ի կոչելն առ Քեզ անսասան անցո՛, 

եւ յաւուր դատաստանին յաջակողմն դասեա՛, զի Քեզ դիւրին է բարեխաւ-

սութեամբ Նեքտառինեա եւ ամենայն սրբոց. եւ Քեզ փառք: 

կզ 

649ա Քրիստոս Աստուած, որպէս ողորմեցար մեղանչական թագաւորին ի 

ձեռն սուրբ հայրապետին եւ թողեր զմեղս նորա, նոյնպէս գթա՛ ի ստացող 

սորա՝ [զՅովանէս կտաւգործ] եւ ի մեղաւոր գրողս, զի Քեզ ամենայն ինչ կա-

րելի է եւ սովոր ես ողորմութեան. եւ Քեզ փա՜ռք յամենայն արարածոց: 

կէ 

658ա ԶԳրիգոր պատանեակն՝  զկր[տ]սեր որդին իմ յիշեցէ՛ք ի Տէր, զի ի 

թղթին կոկելն շատ աշխատեցաւ, հատուսցէ նմա Տէր վարձս բարեաց աստ 

եւ ի հանդերձեալն։ 

կը 

664բ Էգեպան Տուրքին է ճառս յիշատակս1։ Տէր Քրիստոս Աստուած, 

սքանչելագործ սուրբ հայրապետի բարեխաւսութեամբ լուսաւորեա զհոգի 

ստացողի սորա [զՏուրքին] և զգրողիս վասն մեծի փառաց անուան Քո, զի 

Քեզ դիւրին է, եւ Քո գործն ողորմութիւն է, զի սովորես թողուլ զմեղս, եւ 

Քեզ փառք յաւիտեանս։ 

կթ 

667բ Բարեխաւսութեամբ սուրբ առաքելոց Քոց արեամբ նահատակելոցն 

եւ մարմնով չարչարելոցն ազգի-ազգի ԲԺ (12)իցն եւ Հ (70)իցն ողորմեա՛ 

ստացողի սորա՝ [զյԵրկայն Կարապետ ջուլահակն] եւ ամենայն մերձաւո-

րաց, եւ տուր տեղի մերձաւորագոյն ընդ նոսին, զի բազում են աւթեվանք ի 

տան Հօր Քո երկնաւորի: Քրիստոս Աստուած մարդասէր, եւ ամենամեղ հո-

ղոյս՝ Նատեր գրողիս տուր ձեռն եւ հան ի ծովէ մեղաց, որպէս երբեմն Պետ-

րոսի, զի զի՞նչ աւգուտ է Քեզ յարենէ իմմէ, թէ իջանեմ ես յապականութիւն: 

Որ լուար քանանուհոյն եւ բժշկեցեր զդուստրն, վասն հաւատով խնդրողին 

զկերակուր շանցն զփշրանս սեղանոյ մանկանցն, զնոյն եւ ինձ շնորհեա՛ եւ 

փրկեա՛ զիմ ոգի եւ զմարմին զվասն մեծի փառաց անուան Քո: 

հ 

671բ Զստացող սորա՝ զՇահ Պալենցին եւ զԿոստանդ երէց՝ զփոխեալն, 

յիշեցէ՛ք եւ աղաւթեցէք, զի փուշքն խլեսցին եւ ծաղիկքն տնկեսցին ի փառս 

Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ եւ գրողիս թողութիուն խնդրեցէք. եւ ձեզ պար-

գեւի թողութիւն Աստուծոյ։ 

                                                
1 Գրված է այլ ձեռագրով (Լ. Խ., անդ., էջ 367, ծնթ. 1)։  
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հա 

692բ Քրիստոս Աստուած, միայն ողորմած եւ մարդասէր, որպէս ընդու-

նեցար զմոլորեալ երիտասարդն ազատելով ի բանսարկուէն եւ դասեցէր ի 

սուրբ դասս եկեղեցեւոյն, նոյնպէս խնայեա՛ ի մեզ ի ստացող սորա՝ [ի Կոս-

տանդ քահանայ եւ ի Սամուէլ սարկաւագ] եւ ի գրողս, եւ ազատեա յամե-

նայն մեղաց մերոց բարեխաւսութեամբ սուրբ հայրապետին Բարսղի եւ 

ամենայն սրբոց, վասն մեծի փառաց անուան Քո, զի Քո եմք, եթէ մեղուցեալ 

եմք, եւ յոյս փրկութեան մերոյ Դու ես. եւ Քեզ վայել է փառք յամենայն յա-

րարածոց յաւիտենից յաւիտեանս. ամէն:  

հբ 

700բ Տէր Աստուած, ողորմեա՛ ստացաւղի սորա՝ Գրիգորու, որ ուրախու-

թեամբ ետ զգինս սորա ըստ Տեառն բանին, թէ. Վաճառեցէք զինչս ձեր եւ 

տուք Տեառն, եւ միոյն հազարապատիկ հատուսցէ ձեզ։ Եւ սա ի չքաւորու-

թենէ իւրմէ զանձն խաբեաց եւ զհոգին ուրախացոյց եւ արկ ի սեղանն 

Տեառն. եւ զսա յիշման արժանի արարէք։ Եւ որք յիշէք, յիշե[ա]լ լիցիք ի 

Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ, որում փառք։ 

հգ 

713բ Զստացաւղ ճառիս զ[Սարգիս] ՞ միայնակեցն, որ էր ի տղայու-

թեանն յազգէն Բոծորայ, եւ եբաց Քրիստոս զաչս նորա, եւ հայեցաւ ի Քրիս-

տոս եւ հաւատաց եւ եղեւ միանձնաւոր եւ սուրբ ճգնաւոր, յիշեցէ՛ք յա-

ղաւթս, ո՜վ ընթերցողք։ 

804 

ՃԱՇՈՑ 

Երուսաղէմ 22, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Ա, էջ 113-114  

(տե՛ս նաեւ 1350 թ.) 

Գրիչ՝ Սոսթենէս 

Վայր՝ [Սուրխաթ]՞ 

ա 

268ա Յայս հրաշափառ մեծի տաւնիս 

Քեզ երանի, որ հանդիպիս, 

Լուսափթիթ բուրաստանիս, 

Հոգաբուղխ սրբոյ տառիս, 

Երբ լի սրտանց ծունր կրկնես, 
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Սիրով հոգւոյդ յԱստուած հպիս, 

Յայնժամ յիշեա՛ դու զեղկելիս, 

զՍոսթենէս գծող գրիս, 

Զմեղաւք ծաղկեալս ի մէջ տղմիս1։ 

Գրեցաւ ի թվ[ին] Հայոց ՉՂԶ (1347) ի դառն եւ յանբարի ժամանակիս, 

զոր ոչ կարեմք գրով արկանել, բայց միայն լռել։ 

Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, որք ընթեռնուք եւ լուսաւորիք կամ աւրինա-

կէք, յիշեսջիք ի սուրբ եւ ի մաքրափայլ յաղաւթսդ զեղբայրն իմ՝  զՄելքի-

սէթն, որ բազում աշխատեցաւ ի սա։ Եւ դուք յիշեալ լիջիք յաջակողմ Քրիս-

տոսի Աստուծոյ մերո։ 

բ 

276բ Քրիստոս Աստուած, ի Քո միւսանգամ գալստեանդ ողորմեա՛ հաւրն 

իմոյ՝ Պետրոս իրիցու, եւ մաւրն իմ՝  Ճուհարին եւ երկու եղբարցն իմոց՝ Թէո-

դոսին եւ Վարդանայ, փոխեցելոցն ի Քրիստոս. ամէն։ Եւ յիշեցելոցս եւ յիշո-

ղացդ ողորմեսցի Տէր Աստուած. ամէն։ Յիշեսջիք եւ զՓոքրտիկինն, որ բա-

զում աշխատեցաւ զհետ մեր։ 

գ 

417ա Վեցերորդ կիրակէին կարդա՛ եւ զգծողս եւ զեղբարսն զփոխե-

ցեալսն առ Քրիստոս՝ զԴիոթոսն եւ զՎարդանն յիշեա՛ ի Քրիստոս2։ 

805 

ՖՐԱ ՄԱՐԹԻՆ. ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐՈՒԹԻՒՆ 

Վենետիկ 1578 (1586), Ցուցակ Վենետիկի, հ. Ը, էջ 357-358, 360-361 

Յիշատակարան թարգմանութեան 

Թարգմանիչ, գրիչ՝ Ներսէս Պալիանենց 

Վայր՝ Վինիունս քաղաք 
ա 

1ա Սկսանի գիրքս պատմութեանց, որ կոչի ըստ հայոց Գիրք գաւազա-

նաց, որ պատմէ զծայրագոյն քահանայապետից, նաեւ զԿայսերաց հռօմա-

                                                
1 Չափածո հիշատակարանը կրկնվում է նաև 125բ-126ա էջերի ստորին լուսանց-

քում, որն ավարտվում է այլ գրով՝ «Եւ զՊետրոս եղկելիս» (Ցուցակ, էջ 112-
113), (Ա. Ղ.)։  

2 Գրչի կողմից այսպիսի մանր հիշատակարանները տասնյակներով են, հրատա-
րակողը ընտրել է դրանցից կարևորները։ Այս հիշատակարանը ստորին լու-
սանցքում է։ Հիշատակագրության վերջին տողը գրված է այլ ձեռքով (տես Ցու-
ցակ, էջ 112-113, էջ 113, ծանուցում), (Ա. Ղ.)։  
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յեցւոց, զկարգն ժամանակագրութեան նոցին եւ զեղեալսն ի նոցանէ եւ առ 

նոքօք գիրս նորագոյնսն զզարմանալիսն, զոր շարադրեալ էր ֆրաթէր Մար-

թինոսն, ի կարգէ քարոզողաց։ Ես թարգմանեցի զսոյնս ի լատին լեզուէ ի 

հայս, ես՝ տրուպ Ներսէսս Պալիանենց կոչեցեալ, գաւառաւ Սըսեցի գոլով եւ 

կարգաւոր եւ աստիճանաւ լատինացի կանոնիկոս քահանայ, թէպէտ եւ 

անարժան իսկ:  

Արդ, եղեւ թարգմանութիւն գրքիս ի բազում տեղիս եւ գաւառս՝ յայլ եւ 

այլ ժամանակս։ Իսկ ի սրբասնեալ պալատս Հռօմայ, ուր այժմ համահաւաքի 

ի Վինիունս կոչեալ քաղաքի, յամի մարդեղութեան Տեառն մերոյ Յիսուսի 

Քրիստոսի 1348, ի քահանայապետութեանն տեառն Կլէմէսի Վեցերորդի, 

յամի նորին քահանայապետութեան եօթներորդի, զթարգմանեալսն ի յո-

մանս տեղիս ի մի եդեալ եւ կարգաւորեալ, սրբագրելով գրել սկսանիմ ըստ 

կարգի։ Նա եւս ի մտի եդեալ է իմ, զի որքան եւ կարացից գտից զպատմու-

թիւնս հայկազնեաց եւ հայրապետաց եւ թագաւորացն Հայոց, գրել իսկ, եթէ 

շարս գրոցս եւ եթէ ի վերջն, որպէս դիպեսցի, միայն թէ կարացից գտանել1: 

բ 

Հեղինակ եւ գրիչ՝ Ներսէս Պալիանենց 

132բ Արդ, վասն զի Գիրքս Ժամանակագրաց կոչեցեալ մինչեւ ցայս վայր 

ի գրոյ լադին ի հայ թարգմանեցաւ ինեւ՝ փցուն Ներսէսիւ Պալիանցի կո-

չեալ, ի Կիլիկիոյ գաւառէն, պարտ վարկայ վերջոյ ինքնակալութեան Հռո-

մայեցոցն եւ տէրութեան լադինացոցն, զ[յ]իշողութենէն եւ զթագաւորութե-

նէն [Հա]յոց համառօտաբար շարադրել նաեւ զհայրապետացն...2։ 

գ 

137ա Եւ արդ, վասն զի զկնի ինքնակալացն հռոմայեցոց զթագաւորացն 

Հայոց համառօտաբար ի մէջ բերաք զպատմութիւն եւ զաւուրս, սմին վասն 

եւ զկնի ծայրագունիցն քահանայապետիցն եւ զմասնաոր առ[ա]ջնորդաց 

եւ կաթողիկոսացն Հայոց շարագրեսցուք զանուանսն եւ զաւուրս յառաջ-

նորդութեան նոցա։ Իսկ կաթողիկոսք, որք ուղղափառք են լեալ եւ միաբան 

սրբուհւոյ եկեղեցոյն Հռոմ[այ], զնոսայ նախ կէտ դնեմք եւ Տէր գրեմք եւ 

ապա զանունն, եւ որք ոչ են միաբան, զանուն գրեմ սոսկ3։ 

                                                
1 Ձեռագիրը Ֆրա Մարթինի գործի թարգմանությունն է, ինչպես նաև թարգմանիչ 

Ներսես Պալեանենցի թարգմանության և հեղինակային ինքնագիր օրինակը: Այդ 
մասին աշխատանքի սկզբում կա Ղ. Ալիշանի նկատառումը. «Ինքնագիր 
նախագաղափար թարգմանութիւն է Ներսիսի Պալեանց այս մատեան» (Ցուցակ, 
էջ 357, ծանուցում), (Ա. Ղ.): 

2 Հիշատակարանը գրված է «Իշխանութիւն եւ թագաւորք Հայոց» գլխի սկզբում 
(Ցուցակ, էջ 360, և 23), (Ա. Ղ.)։  

3 Հիշատակարանը գրված է «Կաթողիկոսունք Հայոց» գլխի սկզբում (անդ, էջ 
360-361, և 24), (Ա. Ղ.)։  
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դ 
Յիշատակարան յետագայի  

Նորոգող եւ լրացնող՝  
Օգոստինոս Արզրումցի 

131բ Յամի ծննդեան Տեառն Յիսուսի Ռա Յի Ձա (1380) թըվականի ես՝ 
Օգոստինոս Արզրումցի ըզբանյտ զայս շարադրեցի1: 

806 

ԳԱՒԱԶԱՆԱԳԻՔ  

ՖՐԱԴ ՄԱՐՏԻՆՈՍԻ ՕՊԱՒԱՑՒՈՅ2 

Երեւան 2038 

(1674 թ.) 

Յիշատակարան թարգմանութեան 

Թարգմանիչ եւ խմբագիր՝ 

Ներսէս Պալիանենց 

ա 

1բ Սկսանի գիրքս Պատմութեանց, որ կոչի ըստ հայոց Գիրք գաւազա-

նաց, որ պատմէ զծայրագոյն զհայրապետացն, նայեւ զկայսերացն Հռօմայ, 

զկարգ ժամանակագրութեան նոցին եւ զեղեալսն ի նոցանէ: Զգիրքս զայս 

ֆրադ Մարդինոսն, ի կարգէ քարոզողացն, եւ թարքմանեցի զսոյնս ի լադին 

գրոյ ի հայումս ես՝ տրուպ Ներսէս կարգաւոր եւ աստիճանաւ լադինացի 

կօնօիկոս քահանայ, Պալիանենց կոչեցեալ, գաւառաւ Կիւլիկեցի, Սըսեցի 

գոլով, թէպէտ եւ անարժան իսկ: Արդ, եղեւ թարքմանութիւն գրոցս ի 

բազում տեղիս եւ ի գաւառս յայլ եւ այլ ժամանակս, իսկ ի սրբասնեալ 

պալատս Հռօմայ, ուր այժմ հաւաքի ի Վնիունս (=Աւինիոն) կոչեալ քաղա-

քի: Յամի մարդեղութեան Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ՌՅԽԸ (1348), ի 

քահանայապետութեան տեառն Գլէմէնդոսի Զ.(6)երորդի, յամի նորա քա-

հանայապետութեան Է.(7)երորդի: Զթարքմանեալս ի յոմանս տեղիս, ի մի 

եդեալ եւ կարգաւորեալ, սրբագրելով գրել սկսանիմ ըստ կարգի, նայեւ ի 

մտի եդեալ է իմ, զի որքան եւ կարացից եւ գտայց զպատմութիւնսն 

                                                
1 Նույն գրչի այլ հավելագրումներ կան ձեռագրի 137բ-137բ, 139բ թղթերում 

(Ցուցակ, էջ 360, № 22, ծանուցում), (Ա. Ղ.): 
2 Ստերև տրվող «ա» հիշատակարանի Ներսես Պալիանենցի ինքնագիր օրինակը 

Վենետիկ 1578 ձեռագիրն է (Ցուցակ, հ. Ը, էջ 357-358, տե՛ս նախորդ հիշա-
տակարանը ), (Ա. Ղ.)։  
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հայկազեանցն եւ զհայրապետացն եւ զթագաւորացն հայոց գրել իսկ, եթէ ի 

շարս գրոցն, եւ եթէ ի վերջո նորա եւ դիպեսցի, թէ կարացից գտանել1: 

բ 

Յետագայի գրիչ 

199ա Արդ, վասնզի գիրքս առաջակայ Գաւազանաց կամ Ժամանակագ-

րաց կոչեալ, մինչեւ ցայս վայր ի գրոյ լադին ի հայ թարքմանեցաւ ինեւ 

փծուն Ներսէսիւ Պալիանցի կոչեալ, ի Կիլիկիոյ գաւառէն։ Պարտ վարկայ 

վերջոյ ինքնակալութեան Հռոմայեցւոցն եւ տէրութեան Լադինացւոցն, զիշ-

խողութենէն եւ զթագաւորութենէն Հայոց համառօտաբար շարադրել։ Նայ 

եւ զհայրապետացն իսկ յիւրում տեղին, եթէ որպէս սկսան եւ որք զորն փո-

խանորդեցին եւ զանուանսն եւ զժամանակն եւս զորքանութիւն աւուրցն 

բացայայտել ըստ կարի, ըստ ուխտադրութեան իմոյ, ի նախերգան գրոցս 

մինչեւ առ մեզ հասուցանելով զպատմութիւնն։ Եւ քանզի բազումք այլ ընդ 

այլոյ բազում ինչ պատմեցին, իսկ մեք առցուք ի ձեռն գրել ի ըստուգաբան 

մատենիցն Եւսեբեայ Ժամանակագրի եւ Մովսէսի Հայոցս Վիպակագրի2... 

//(207բ) որ է թուական Հայոց Պ (1351) եւ Քրիստոսի՝ ՌՅԾԱ (1352): 

807 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ 

Կարին 7, Յ. Քօսեան, Ցուցակ Արծնեան վարժարանի,  

«Հանդէս Ամսօրեայ», 1961, էջ 117-118 

(տե՛ս նաեւ 1308 թ., 1341 թ.) 

Յիշատակարան յետագայի 

Ստացող՝ Հայրապետ 

176ա Զվերջին ստացողս՝ զՀայրապետս եւ զկողակիցն իմ՝  զԹանկտիկին 

եւ զհանգուցեալ զՖռանկն եւ Խիկարն յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս եւ թողութիւն 

շնորհեցէք. եւ զԱստուած զձեզ յիշէ, որ ստացայ զԱւետարանս յիմ հալալ 

արդեանց՝ յիշատակ իմ եղեւ մեր ննջեցելոց։ Տէր Աստուած, շնարհաւոր 

արայ։ 

                                                
1 Այս նույն թարգմանության հիշատակարանի մեկ այլ տարբերակ կա Երևան 

2037 ձեռագրում (1բ), (Ա. Մ.)։  
2 Գավազանգրքի «բ» մասի հիշատակարանային վկայության և ժամանակի 

մասին տե՛ս «Մանր ժամանակագրություններ», հ. Բ, կազմեց Վ. Հակոբյան, 
էջ 195 (Ա. Մ.)։  
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Յիշեսջիք՝ զՄելիքշահն եւ զիւր կողակիցն՝  զՆաթելխաթուն եւ զաւակն 

իմ՝  զՄուղալխաթուն եւ մեր տղայն՝ զԱմիրպէկն. եւ Աստուած յիշողացդ եւ 

յիշեցելոցդ առհասարակ ողորմեսցի. ամէն։ 

Գրեցաւ յիշատակարանս ի թվիս ՉՂԶ (1347), որպէս դուք ըզմեզ յիշէք, 

եւ Աստուած զձեզ յիշէ։ 

808 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ  

Վենետիկ1584(181), Ցուցակ Վենետիկի, հ.Ա, էջ 755-756 

(տե՛ս նաեւ 1343 թ.) 

Յիշատակարան յետագայի 

Գրիչ՝ Անտոն  
Վայր՝ [Ղրիմ]՞ 

328ա Զերախտաւորս, որ աւգնական եղեն ի պատճառ Աւետարանիս, ի 

գիրն. ի կազմն սորա եւ այլ ամենայն ինչ, զտէր Յուսամն և զորդիս իւր՝ 

զԳորգն, զԳրիգորէսն եւ զքոյրն մեր՝ զՎարթտիկինն եւ զհոգեւոր հայր մեր՝ 

զԱւագն, որ բազում աշխատեցաւ յԱւետարանս եւ զկոստեղ եւ զկոճակ 

Աւետարանիս սա շինեաց եւ զեղբայրս  սորին՝ զՔրիստոսատուր և զԳրիգոր 

յիշելոյ արժանի համարեսջիք եւ զծնող սոցին, որք կարդայք կամ աւրի-

նակէք մեղաց թողութիւն հայցեցէք յամենառատ պարգեւողէն, որ տայ 

առատապէս ամենայնի եւ ո՛չ նախատէ. եւ յիշելոցն եւ յիշողացդ Աստուած 

ողորմեսցի, եւ զանպիտան ծառայս՝ զԱնտոն  զգրող յիշատակիս, թէ ար-

ժանի համարիք յիշելոյ: Ի թուականիս Հայոց ՉՂԶ (1347), յիշատակ սորա. 

եւ Քրիստոսի փառք, յաւիտեանս ամէն:  

Արդ, որք սերմանեցին ի սմա ի սուրբ Յոհաննէս աւետարանիչն եւ ի 

Սուրբ Աստուածածնին Ղիմաթն, որ ետ պարգեւ հոգոյ և մարմնոյ իւրոյ եւ 

խնդրէ զթողութիւն յանցանաց եւ յիշատակ իւր եւ ծնողաց իւրոց. եւ որք  

յիշեն յիշեալ  լիցին ի Տէր. Աստուածատուր եւ Տիրատուր ծոռայ Սուրբ 

Աւքսենտին. եւ Քրիստոսի փառք յաւիտեանս ամէն։ 
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ՉՂԷ 1348 

809 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ 

Նոր Ջուղայ 48, Ս. Տէր-Աւետիսեան, Ցուցակ, հ. Ա, էջ 76-77 

(տե՛ս նաեւ 1351 թ.) 

Գրիչ՝ Սիոն 

Վայր՝ Վայոց ձոր, Հերմոնի վանք 

ա 

289ա ///1 ի վերուստ ասդեալ առ այնոսիկ, որք ուղղակի բարէպաշտու-

թեամբ առ ի յաստուածայինսն եւ ի ճշմարիտ պատգամսն անծկալի սիրով 

ներընդունակք եղեն: Նայ, զի եւ անյագ յինքեանս ձգեն զկաթն բանին ի 

կրկնակի ստեաց հարսին եկեղեցւոյ զդաստիրակիչ եւ զխրախարարն 

բխումն եւ ի նմանէ զարգացեալք հոգեւոր հասակաւ ճեմ առեալ ի հովտէս 

տրտմութեանց յուխտեալն խորհուրդս: 

Որպէս եւ հանճար եղեւ երկիւղազարդ մեծայոյս երանոհիս այս՝ Բախ-

տիկ յաստուածառաք առատաձիր շնորհացն ստացեալ ունէր անհամեմատ 

ճոխութեամբ բախտի՝ Այնախոջայ եւ զհոգւոյն փարթամութիւնն։ Սակս որոյ 

ստիպեալ ի սիրոյ սքանչելեաց եւ հոգէկեցոյց հրամանաց Բանին Աստուծոյ 

մեծաւ հաւատով եւ լիակատար աներկբա յուսով ընդ այլ սխրալի պայծառ 

եւ ոսկիանկար աստուածաշունչ գիրս ստանալ կամեցան երկիւղածքն Քրիս-

տոսի՝ Այնախօջայ եւ բարէպաշտ ամուսինն իւր՝ Բախտիկն, զայս, աստուա-

ծային կըտակ, ի վայելումն անձին եւ ի յիշատակ բարի անուանցն առ 

Աստուած եւ ծնօղացն իւրեանց եւ զաւակաց՝ Միրանայ եւ Մարիանէի եւ 

ամենայն յարեան մերձաւորացն՝ կենդանեաց եւ հանգուցելոց։ 

Արդ, եղեւ սկիզբն եւ կատարումն սորին ի նահանգիս Սիւնեաց, ի գաւա-

ռիս, որ կոչի Ձոր Վայոյ, ի մենաստան Հերմոնի վանս անուանելոյ, ընդ հո-

վանեաւ Սրբոյն Գրիգորի, ի թուականութեանն Հայկազեանս տոհմի եւաթն-

հարուր [ի]նսուն եւ եաւթներորդի (1348) ձեռամբ Սիոնի, ի դառն եւ ամ-

բարի ժամանակի խազմ եւ խռովարար բռնակալացն ջնջելոցն ի դպրութենէ 

անուանցն։ Ի տէրութեան եւ յիշխանութեան, որ ի կայս եւ ի կոյս նահան-

գաց Սիւնեաց, Աստուծով զօրացեալ մեծ իշխանաց իշխանին՝  Բէշքէնայի եւ 

հարազատ եղբօրն նորին՝  Իվանէի՝ որդոց բարի պաշտըմամբ փոխեցելոյն 

առ Քրիստոս յոյսն ամենեցւոյն՝  պարոն Բիրթէլին։ 
                                                

1 Երեք տող եղծված է (Ցուցակ, էջ 76), (Ա. Ղ.)։  
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Արդ, որք հանդիպիք ի վայելումն աստուածային սուրբ Աւետարանիս, յի-

շեցէ՛ք զարժանին յիշատակի եւ օրհնութեանց՝ զԱյնախօջէն, եւ զամուսինն 

իւր՝ զԲախտիկն, եւ զաւակս նոցայ՝ զՄիրանն եւ զՄարիանէ եւ զծնողս նո-

ցայ եւ զամենայն արեան մերձաւորսն, զստացող սուրբ Աւետարանիս. եւ 

դուք յիշեալ լիջիք ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ օրհնելոյն յաւիտեանս. 

ամէն1։ 

բ 

73ա Զստացող սուրբ Աւետարանիս զարժանին ամենայն աւրհնութեանց՝ 

զերանուհին Բախտիկ, զՏէրամբ պատշաճեալ առն իւր՝ Այնախաւջայ նայեւ 

զմանգագոյն զաւակսն իւրեանց՝ զՄիրանն եւ զՄարիանէ յիշման արժանի 

արասջիք առաջի մեղսաքաւիչ Սուրբ պատարագաց։ 

գ 

124ա Զմեծայոյս եւ զբարեպաշտո[ւ]հին զամենայն օրհնութեանց եւ յիշ-

ման բարեաց՝ զԲախտիկն հանդերձ պարծանաց գլխովն եւ զաւակօք յիշես-

ջիք ի Քրիստոս: Նայեւ զկուսակրօն քահանայ զՄամուէլ, որ բազում աշխա-

տանօք ետ գրել, յիշեսջիք ի Քրիստոս աղաչեմ/// 

դ 

Ծաղկող՝ Գրիրոր 

224բ Զծաղկող սուրբ Աւետարանիս՝ զփցուն Գրիգորս յիշեա՛յ ո՜վ սուրբ 

հայր ա /// 

810 

ՄԱՇՏՈՑ (449) 

Թորոս Աղբար, հ. Բ, էջ 307 

(Սբ Տաճար Թորդանայ) 

Գրիչ՝ Ներսէհս 

Վայր՝ Տիվրիկոյ գաւառ, 
Աւթմնա վանք 

...Գրեալ ի գաւառին Տիվրիկոյ, ի վանք, որ կոչի Աւթմնա, ընդ հովանեաւ 

Սուրբ Աստուածածնիս, ձեռամբ... Ներսէհսի, ի թուակ[անութեան] Հայոց 

ՉՂԷ (1348), ի սեպտ[եմբերի] Ժ (10)։ Արդ, աղաչեմ չմեղադրել սղալա-

նացս... քանզի տեսանէաք զբազում դիակունս մարդկան առաջի մեր, եւ 

                                                
1 Առաջին հրատարակության մեջ բացակայում են հիշատակարանի չափածո մասը 

և «բ», «գ», «դ» հիշատակարանները (Լ. Խ., № 448, էջ 368-369), (Ա. Ղ.)։  
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ցնդէր միտս իմ իբրեւ զվայրենագնաց գազան եւ հազիւ առ իս ժողովէի յեր-

կիւղէ մահուն, եթէ ոչ ժամանէի յաւարտումս տառիս, քանզի առ մեզ այլ 

եհաս ի ցաւոց տարաժամ մահուան, այլ ներողութեամբն Աստուծոյ զեր-

ծաք...։ 

811 

ՏԱՂԱՐԱՆ 

Վենետիկ 2070 (786), Ցուցակ Վենետիկի, հ. Ե, էջ 659-660 

Գրիչ՝ Յեսու իրեց Արեւելցի 

Վայր՝ Սիս մայրաքաղաք 

ա 

281ա Փառք Սուրբ Երրորդութեանն եւ միաստուածութեանն՝ Հաւր եւ 

Որդւոյ եւ Սուրբ Հոգւոյն. ամէն, ամէն։ 

Գրեցաւ Տաղարանս ի թվ[ին] ՉՂԷ (1348), ի թագաւորութեանս Հայոց 

Կոստանդեա, որդւոյ իշխանաց իշխանին մարաջախտուն եւ հայրապետու-

թեան տեառն Մխիթարայ, ի մայրաքաղաքս ի Սիս ընդ հովանեաւ Սրբոյն 

Մինասայ ձեռամբ անիմաստ գրչի եւ սուտանուն Յեսու իրեց ֆ[լի]ս[ո-

ֆայ]ի, ի վայելս անձին իմոյ։ 

Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, ո՜վ քրիստոսասէրք, որք հանդիպիք այսմ 

տառի եւ աւգտիք ի սմանէ, յիշեսջիք ի սուրբ աղաւթս ձեր զիս զանարժանս՝ 

զՅես[ու] ֆլ[ի]ս[ոփաս] եւ զհայրն իմ՝  զՏիրացու քահանայ եւ՝ զԳրիգոր 

քահանայ եւ զհօրեղբայրն իմ՝  զԵրեմիա քահանայ, եւ զեղբարս իմ՝զԴաւիթն 

եւ զԹումայն եւ զքեռին իմ զվարդապետն զԲարսամ եւ զամենայն արեան 

մերձաւորսն իմ եւ զհանգուցեալս։ Եւ Աստուած յիշողացդ եւ յիշելոցս, ողոր-

մեսցի. եւ Նմա փառք յաւիտեանս. ամէն։ 

բ 

196ա Քրիստոս Աստուած իմ, Քո սուրբ պայծառակերպութեանդ բարե-

խաւսութեամբ ողորմեա՛ ստացօղի նոյն եւ գրողիս սուտանուն 

փ[ի]լ[ի]ս[ոփայն]՝ Յեսու իրեց Արեւելցոյ եւ ծնողաց իմոց։ Եւ Յովաննէս 

սարկաւագն, որ զօրինակս շնորհեաց։ Եւ որ յիշէ սրտի մտօք, եւ ինքն յի-

շեալ լիցի։ 
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812 

ՅԱՅՍՄԱՒՈՒՐՔ 

Նիւ Եօրք, M 622, Ա. Սանջեան, Ցուցակ, 126, էջ 553-561 

Գրիչ՝ Սարգիս քահանայ 

Վայր՝ Սիս մայրաքաղաք 
ա 

600-602 Ամենազաւր կենդանարար Սուրբ Երրորդութեանն եւ միաս-

տուածութեանն՝ Հաւր եւ Որդոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ վայել է փառք, իշխանու-

թիւն եւ պատիւ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: 

Սովորութիւն է աստուածային արանց միշտ եւ հանապազ խոկալ յամե-

նայն աստուածային պատուիրանս ի տուէ եւ ի գիշերի զհոգեւորն եւ նոյն-

պէս մասն ինչ զմարմնաւորն: Ըստ այսմն յարացուցի ամենագովելի երջա-

նիկ, ընտրեալ, պատելի եւ աստուածահաճոյ ամենայն գովութեանց արժա-

նաւորեալն սուրբ արհիեպիսկոպոսն Կաւռիկաւսոյ, Սըսոյ եւ առաջնորդ 

աստուածաբնակ Սուրբ ուխտին Դրազարկուն տէր Բասիլիոս յոյժ սիրելի 

գտեալ ամենայն սրբոց ի տաւնախմբութիւն անյապաղ եւ առանց ձանձրա-

նալոյ մի ըստ միոջէ կատարելով զտաւնս սրբոց նահապետաց, նախահարց, 

սրբոց մարգարէիցն մինչեւ ի խոնարհելն Որդոյն Աստուծոյ եւ իջանել յերկ-

նից կամաւ Հաւր եւ Սուրբ Հոգւոյն գալ բնակիլ յամենաւրհնեալ սուրբ Կոյսն 

Մարիամ աւետեաւքն Գաբրիէլի եւ զՍուրբ Ծնունդն Քրիստոսի եւ սրբոց 

առաքելոցն, սրբոց մարտիրոսացն, սրբոց հայրապետացն, սրբոց ճգնաւո-

րացն եւ սրբոց թագաւորացն եւ կուսանացն: Նաեւ զՔրիստոսի զամենայն 

տնաւրինական փառաւոր տաւնսն եւ զսրբոց Իւրոյ մեծաւ ուրախութեամբ 

եւ փառաւոր հանդիսիւ մոմեղինաւք լուցելովք եւ խնկաւք անուշահոտու-

թեամբ եւ ողորմութեամբ տրաւք աղքատաց եւ կարաւտելոց բաշխէր եւ բա-

զում ծախիւք եւ անոյշ խորտկօք կերակրէր զքահանայսն, զսարկաւա-

գունսն, զմիայնակեացս եւ այլք յաշխարհայնոց վասն սրբոցն յիշատակի: 

 Եւ ինք անձամբ առանց ձանձրանալոյ հսկէր զամենայն գիշերն եւ ինք-

նին մատուցանէր զպատարագն եւ քաջալերէր զամենեսեան վարդապետու-

թեամբն իւրով: Նա յոյժ գովելի գտեալ յաստուածայնոցն ետ գրել զամե-

նայն սրբոց պատմութիւնս, որ անուանեալ կոչի՝ Այսմաւուրք, փարթամ եւ 

լիակատար, զոր ի Քրիստոս հանգուցեալ հայրապետն ու կաթողիկոսն՝ 

զտէր Գրիգոր փարթամացուցել էր աստուածային վարդապետութեամբն իւ-

րով: Նա՝ տէր Բասիլիոս, եռափափագ սիրով եւ ջերմ յուսով ետ գրել զսա եւ 

ծաղկել ոսկով եւ պատկերաւք սրբոցն իմոյ անարժանիս եւ մեղուցեալ հո-

ղոյս՝ Սարգսի անպիտան քահանայի, որ այժմ մաւրաքեռորդի կոչիմ՝  տէր 
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Բասիլիոսի առ ի յիշատակ մնալոյ յաւիտեան իւր եւ ծնողաց իւրոյ եւ ամե-

նայն զարմից. եւ հրամայեաց երկու գիրք առնել, զոր եւ տեսանէք այժմ: 

Արդ, եղեւ զրաւ գրչութեան սորա ի մայրաքաղաքս Սիս, ընդ հովանեաւ 

Սուրբ Հոգւոյն եւ Սուրբ հաւրն մերոյ Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին, ի թվա-

բերութեանս Հայոց ՉՂԷ (1348), ի հայրապետութեան տեառն Մխիթարայ եւ 

ի թագաւորութեանն Հայոց Կոստընդնայ որդոյ ավաք մարաջախ[տ]ուն Հա-

յոց Պախտնի եւ ի շառաւիղէ եւ յազգէ թագաւորին Հայոց Հեթմոյ: 

Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, որք կարդայք եւ կամ աւրինակէք, յիշեցէք ի 

սուրբ աղաւթս ձեր զսրբասնեալ եւ պատուական արհիեպիսկոպոսն՝ զտէր 

Բասիլիոս եւ զհանգուցեալ ծնաւղսն իւր՝ զպատուական քահանան Թորոս եւ 

զամենաւրհնեալն ի կանայս զմայրն՝ Բարիտիկին եւ զհարազատ եղբարսն 

իւր՝ զԿոստանդին քահանան եւ զԼեւոն եւ զՆերսէս եւ զՂուկաս եւ զքեռ իւր՝ 

Շուշանթաք զգնացեալսն առ Քրիստոս, զի ողորմեսցի նոցա Տէր Յիսուս 

Քրիստոս:  

Ընդ նմին եւ զամենաբարի պարոնայքն՝ զպարոն Աւշին՝ տէր Կաւռիկաւ-

սոյ եւ զորդիսն իւր՝ զՀեթում եւ զամեներեւելի հեզ եւ իմաստուն սրբուհի 

դուստրն իւր՝ զՄարիունն, որ այժմ սուրբ դշխոյ է թագուհի եւ զաստուածա-

տուր որդիսն, իւր նաեւ՝ զպարոն Կոստանդին գունդուստապլն եւ զմիւս եղ-

բայրն՝ զԿիաւդինն: 

Եւ դարձեալ, աղաչեմ յիշել ի բարին Քրիստոս, զսուրբ եւ քրիստոսապ-

սակեալ թագաւորն՝ զԿոստանդին եւ զեղբայրն իւր՝ զՍմբատ գունդուս-

տապլն եւ զամենաբարի ծնողքն իւր, զհանգուցեալ հայրն՝ զպարոն Պաղ-

տին՝ մարաջախտն Հայոց եւ կենդանի սուրբ մայրն՝ Մարիուն եւ զքոյրն իւր: 

Եւ այլ աղաչեմ յիշել ի Տէր զբարի պարոնն եւ գունդուստապլն՝ զպարոն 

Ճուան եւ զեղբարսն իւր զթագաւորն Հայոց՝ [Կոստանդ]ին՞, զգունթն զՊէ-

մունդ զգնացեալսն առ Քրիստոս: 

Ընդ նմին եւ զիս՝ զանարժան մեղուցեալ հողս զՍարգիս եւ զծնողքն իմ 

հանգուցեալսն առ Քրիստոս եւ զեղբայրն իմ եւ զքոյրն, զի յոյժ տառապա-

նաւք եւ յերկար ժամանակաւ յանկ հանեալ աւարտեցի զսա ամենայն ջա-

նիւք եւ Քրիստոսի յաջողութեամբ ոչ ըստ իմում կարի, այլ Աստուծոյ ձեռն-

տուութեամբ կատարեցի, զի ամենայն մի ըստ միոջէ զնշայելն, զթղթին կո-

կելն իմով անձամբս եմ աշխատել եւ զգիրն եւ զծաղկելն ոսկով եւ պատ-

կերնով սրբոցն: Եւ որ մեզ յիշէ եւ սրտի մտաւք մեղաց թողութիւն խնդրէ, 

Նա Քրիստոս Աստուած, որ առատն է ի տուրս պարգեւաց, ողորմեսցի ձեզ՝ 

յիշողացդ եւ մեզ՝ յիշեցելոցս ի յԻւրում սուրբ արքայութեանն եւ անմահ թա-

գաւորութեանն. եւ Քրիստոսի Աստուծոյ մեր վայել է փառք իշխանութիւն եւ 

պատիւ յաւիտեանս. ամէն: 
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բ 

258 Յայսմ վկայութիւն Կոստանդիա իշխանի եւ ընտանեաց նորա, որ 

ընդ նմա կատարեցան ի Քրիստոս: 

Եւ դուք վկայք տաւնելի, 

Երջանկացեալք յամենայնի, 

Որ ըզբաժակըն Յիսուսի 

Արբէք սիրով անճառելի: 

Յուրախութիւնըդ ցանկալի, 

Ուր վայելէք անտըխրելի, 

Լիք բարեխաւս Բասիլիոսի, 

Առաջնորդին Սրբոյ ուխտի, 

Որոյ Դրազարկ անուն կոչի, 

Նաեւ Սըսոյ մայր քաղաքի, 

Զի միաձայն փառաւորի 

Ձեր պըսակողն պաշտելի, 

Որ զաւրացոյց զտըկար ոգի, 

Յանկել զճառ ձեր հանդիսի: 

Աւրհնեալ է Տէրն յամենայնի 

Այժմ եւ յաւէտ եւ յապառնի. 

Եւ Նմա փառք յաւիտեան: 

գ 

177 Սուրբ վկայիցս բարեխաւսութեամբ Քրիստոս Աստուած զաւրացո՛յ 

զաստուածասէր և զբարեբուն եւ զողորմածն առ ամենեսեան, եւս առաւել 

զտաւնասէրն՝ զտէր Բասիլիոս եւ զցանկալի ծնողաց իւր հանգոյ յարքայու-

թեան Քում եղբարբք եւ զարմիւք եւ բարի պարոնին՝ պարոն Աւշին Կաւռի-

կաւսոյ տիրոչն եւ եղբարց իւր եւ որդոյ եւ դստերն եւ զաստուածասէր 

զթագաւոն զԿոստանդին զաւրացո՛յ ի վերայ թշնամեաց խաշի Քո, Քրիստոս 

եւ լե՛ր հովանի եւ պահապան աստուածասէր դշխոյին իւրոյ՝ Մարիունի 

զաւակաւք իւրովք եւ Քո անպիտան ծառայիս՝ Սարգսի գրչի եւ ծնողաց իւր. 

եւ ամենայն հաւատացելոց .եւ Քրիստոսի փառք յաւիտեան: 

դ 

70 Զբարեբարոյն եւ զտաւնասէրն զտէր Բասիլիոս՝ զստացող այս տառիս 

յիշեցէք բարի մտաւք ի մաքրափայլ յաղաւթս ձեր ո՜վ սուրբ ընթերցողք, 

ընդ նմին եւ զանարժան անձն՝ զՅովանէս պիտակ աշակերտ եւ սիրող 

բանի. եւ Աստուած զձեզ յիշէ յԻւր արքայութեանն.ամէն: 
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ե 

Գրիչ՝ Յովանէս 

317 /// կեցո՛ Քրիստոս Աստուած զստացող տառիս զտէր Բասիլիոս. եւ 

զսակաւ գրողակս զՅովանէս մեղսաներկ անձն.եւ Քեզ փառք յաւիտեան: 

813 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ (450) 

Երեւան 7857 

Գրիչ,  ծաղկող՝ Աւետիք որդի Նատերի 

Վայր՝ Սուրխաթ քաղաք 

ա 

288բ Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն Աստուծոյ՝ Հաւր եւ Որդւոյ եւ 

Հոգւոյն Սրբոյ, երից անձանցն եւ միասնական աստուածութեանն յերկինս ի 

վեր եւ յերկիր ի խոնարհ յամենայն արարածոց՝ յիմանալեացն եւ ի զգալեցս 

եւ ի հանուրց էականաց յաւիտենից յաւիտեանս. ամէն: 

Յամի թուաբերութեանս ըստ երեւեցելոյ Բանին Աստուծոյ յաշխարհս 

Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ծնընդեամբ մարմնով յամէնաւրհնեալ եւ 

յերջանիկ Կուսէն Մարիամու Աստուածածնէն, ճշմարիտ մարդեղութեամբ 

ՌՅԾ (1350) եւ ի Հայոցն թուականի ՉՂԷ (1348)1 եղեւ զրաւ գրչութեան 

սրբոյ Աւետարանիս ձեռամբ Աւետիս սարկաւագի՝ նուաստ եւ յետին գրչի, 

յաշխարհս Հոնաց, որ այժմ Ղրիմ յորջորջի, ի հռչակաւոր եւ ի հոյակապ քա-

ղաքիս, որ կոչի Սուրխաթ, ի հողե տներս վերի, որ Ճղբնիս անուանի, առ 

ոտն Սուրբ Խաչիս, ի հայրապետութեան տէր Մխիթարայ, եւ յեպիսկոպոսու-

թեան նահանգիս տեառն Ստեփաննոսի արքեպիսկոպոսի Ամենայն Հիւսի-

սական կողմանց, եւ յերկրորդի նորին՝  Յոհանէս կրաւնաւորի կորովամիտ 

սոփեստի եւ յոյժ ուղղափառի։ Ի խնդրոյ աստուածասէր եւ բարեպաշտ առն 

Պաւղոսի, ձեռնտուութեամբ Վարդան քահանայի, յիշատակ անջնջելի [Յ]ո-

վանէսի, որ է որդի Պաւղոսի, ի տիս երիտասարդական մեկնեալ յամենայն 

ցանկութեանց, ցանկալի բազմաց ի վարս սրբութեան եւ ողջախոհ իմաս-

տութեամբ, մաքուր քա||(289ա)ղաքավարութեամբ վկայեալ ի բազմաց, 

կայր խաղաղութեամբ ըստ իւրում կենցաղավարութեանն։  

                                                
1 Թվականի վերջին թվանշանը գրված է այնպես, որ կարող է կարդացվել նաև 

«Ե», սակայն, ի նկատի առնելով այն, որ քրիստոնեական թվականը նշանակված 
է 1350, կարելի է անկասկած համարել ՉՂԷ ընթերցումը (Լ. Խ., № 450, էջ 369, 
ծնթ. 1)։  
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Եւ յանկարծակի իբրեւ զգող գիշերի եհաս ի վերայ նորա տարաժամ հայ-

րենադիր խորշակ հնչման հողմուն մահու, որ տիրեալ էր ի վերայ ամենայն 

նանրատեսակ բնութեան մարդկան, ժամանեաց ի կէտ կոչման հրամ[ան]աւ 

անմահին Աստուծոյ, եւ փոխեցաւ ի կենացս եւ եմուտ առ Քրիստոսն՝  յոյսն 

ամենեցուն, զանունն ի յերկրի եթող եւ Հոգւով Սրբով ել յերկինս, ուր Տէրն 

մեր կամեցաւ, եւ սուգ անմխիթար եւ կսկիծ անմոռանալի եթող ծնաւղաց 

իւրոց՝ Պաւղոսին եւ Աւագտիկնայ եւ եղբարց իւրոց՝ Լուսերոյն եւ Շնոհֆո-

րին(՞) եւ ամենայն ծանաւթից իւրոց. իսկ յաւանդել հոգւոյն իւրոյ զիմաս-

տութիւնն Սողոմոնի արար, որ ասէ, թէ. Իմաստութիւնն յելս ճանա-

պար[հ]ացն գովի, եւ զոր ունէ ինչս յԱստուծոյ շնորհեալ պարգեւացն, ոչ 

եթող անարգ յերկրի, այլ էարկ ի սեղան հոգեւոր եւ գանձեաց յերկինս, որ է 

եկեղեցի յերկրի եւ ետ հրաման, որ զամենայն արդար ստացուած[ս] իւր 

ժողովեալ, ի պէտս քահանայից եւ եկեղեցւոյ աւան[դի]ցեն1, որ եւ մի է ի 

յիշատակացն սուրբ եւ աստուածխաւս Աւետարա[նս], որ գրեցաւ յիշատակ 

եւ բարեխաւս առ Քրիստոս։  

Արդ, որք հա[ն]դիպիք այսմ աստուածաբան մատենիս, յիշեցէ՛ք ի սուրբ 

աղաւթս՝ զՅովանէսն, եւ զծնօղսն նորա եւ զեղբարսն եւ զամենայն մեր-

ձա[ւորսն] եւ զՎարդան քահանայ, որ ետ գրեալ զսա եւ զեղբայր նորա՝ 

զԱ/// քահանայ եւ զնուաստ գրիչս՝ զԱւետիք եւ զնկարիչ2 եւ զհ[այրն] իմ՝  

զՆատեր եւ զմայրն իմ եւ զեղբարսն. եւ որք յիշէք, [թողու]թիւն խնդրեցէք 

ամենայն յիշեցելոցս. եւ Աստուած զձերն թող[ցէ]։ 

բ 

288բ (ստ. լս.) Յիշեցէք եւ զհոգեւոր եղբայրն մեր՝ զՍարգիս դանկրարն, 

զի յոյժ սիրող է եւ պահող պատուիրանացն Տեառն, եւ յանձնեաց /// ի գիրս 

մեր, զոր եւ դուք պարտիք յիշել ի Քրիստոս, եւ առ նմին եւ զիս զանպիտան 

գրիչս՝ զԱւետի[ք], եւ դուք յիշիքի Քրիստոսէ, ||(289ա) եւ որ յանդգնաբար 

ի ջնջե[լ] փութայ բանիցս, որ է /// եւ ինքն ի կենաց դպրութենէն3։ 

                                                
1 Վերջին տողի աջ եզրերը մաշված են, որոշ տառեր չեն ընթերցվում (Լ. Խ., անդ, 

ծնթ. 2)։  
2 Ավետարանիչների նկարները շատ հաջող են (Լ. Խ., անդ, ծնթ. 3)։  
3 Այս հիշատակարանը գրված է 288բ-289ա էջերի ստորին լուսանցքներում (Լ. Խ., 

անդ, ծնթ. 4)։  
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814 

ՀԱՄԱՌՕՏ ՀԱՒԱՔՈՒՄՆ ԱՍՏՈՒԱԾԱԲԱՆԱԿԱՆ  
ՃՇՄԱՐՏՈՒԹԵԱՆ ԱԼԲԵՐՏՈՍԻ (451) 

Երեւան 104 

Գրիչ՝ Ֆրա Անդրէաս 

Վայր՝ Կաֆա մայրաքաղաք 

ա 

398բ Յամի մարդեղութեանն Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ ՌՅԾ (1350)1, 

յամսեանն նոյեմբերի ԻԸ (28) գրեցաւ տառս, որ կոչի Ալպէրտ, ի մայրաքա-

ղաքն Կաֆայն, ընդ հովանեաւ Սրբոյն Նիկօլայոսի, յորոյ առաջնորդ եւ հո-

գաբարձու էր առաքելաշնորհ եպիսկոպոսն տէր Ոհաննէս, ձեռամբ նուաստ 

ֆրա Անդրէասի, որ է ի կարգէ Միաբանողաց. եւ Քրիստոսի Աստուծոյն մե-

րոյ փառք, որ է օրհնեալ յաւիտեանս, յաւիտենից։ 

Ո՜վ եղբարք, որ եւ կարդաք եւ կամ օրինակէք, անմեղադիր լերուք սղալ 

գրիս. ես գրա||(399ա)գիր չէի, այլ հարկ արարին ի վերայ իմ գրել /// 

բ 

3ա Թուխտս անպէտ եւ գծողս անգէտ2։ 

815 

ԻՄԱՍՏԱՍԻՐԱԿԱՆ (452) 

Վիեննա 293, Յ. Տաշեան, Ցուցակ, էջ 721 

(տե՛ս նաեւ 1343 թ., 1349 թ., 1377 թ.) 

Գրիչ՝ Ֆրա Յակոբ 

Վայր՝ Կաֆա մայրաքաղաք 

ա 

299բ Այս գծածք հանդիսադիր խմբից առաջնոցն տառից տրամախոհ 

իմաստասէր մակացու արանց ի Դաւթէ Եռամեծէ ընթադրեցաւ։  

Արդ, աղաչեմ զամենեսեան միո[վ] Տէր ողորմիաիւ յիշել զապերախտս 

Յիսուսի իմո՝ զաղքատս ֆրա Յակոբս. յիշօղք, յիշեալ եղիջիք ի Տէր Յիսուս 

Քրիստոս. եւ Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ փառք յաւիտեանս. ամէն: 
                                                

1 Ընդօրինակության տարեթիվը համարում ենք ոչ թե 1350-ը, այլ 1348-ը, որով-
հետև առաջնորդվում ենք հայկական թվականներով, իսկ քրիստոնեական ՌՅԾ 
(1350)-ին համապատասխանում է հայկական ՉՂԷ (1348) թվականը (տե՛ս նա-
խորդ հիշատակարանը), (Լ. Խ., № 451, էջ 371, ծնթ. 1)։  

2 «բ» հիշատակարանը առաջին հրատարակության մեջ բացակայում է (Լ. Խ., № 
451, էջ 371), (Ա. Ղ.)։  
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բ 

299բ Յամի Ծննդեան Տեառն եւ Փրկչին ՌՅ եւ Ծ երորդին (1350)1, եւ 

յամսեան յուլիսին կատարեցաւ գիրքս սուրբ առաքելոյն Յակոբա տօնին, 

ֆրա Յակոբս աղքատ հոգին, Միաբանողաց եղբարց կարգին, ձեռնտուու-

թեամբ աստուածային, գրեցի գիրս, որ է փիլիսոփայական արուեստին, որ 

եւ Սահմանքն Դաւիթ Անյաղթ փիլիսոփին ընդ նմա լինին, ի փառս Տեառն 

համազօրին, եռականին եւ միակին եւ ի պատիւ իսկ միշտ կուսին՝  Մարիա-

մու Աստուածածնի, ի մայրաքաղաքն ի Կաֆաին, ընդ հովանեաւ Սրբոյն Նի-

կօլաոսին, սքանչելագործ հայրապետին։ Ո՜վ եղբարք՝ իմաստ բանին, ան-

մեղադիր լերուք անիմաստիս...2։ 

816 

ՏՕՆԱՊԱՏՃԱՌ 

Երուսաղէմ 372, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Բ, էջ 293 

Գրիչ՝ Ստեփանոս 
Վայր՝ Սուրխաթ քաղաք 

ա 

812բ Գրեցաւ ի թվիս Հայոց ՉՂԶ (1347): Զծոյլս ի բարիս եւ զարագս ի 

չարիս՝ զՍտեփ[անոս] գրիչ աղաչեմ յիշել ի Տէր: 

բ 

Ստացող՝ Սահակ,  

Վարդան քահանայք 

813աբ Կատարեցաւ տառս վսեմախոհ բազմահմուտ քննութեամբ, ի 

հնոց եւ ի նորոց թելադրութենէ յաստուածաշունչ տառից վասն տաւնից տէ-

րունականաց հեզ եւ հանդարտ գնացինք ի ճահ մեկնութեամբ, ստոյգ վկա-

յութեամբ ի սրբոց հարցն ի հոգեկիր եւ աստուածահաճոյ նախկի գտողաց 

սրբոց վարդապետաց ուղղադաւան հովուաց Հայոց Մեծաց, զոր իմաստու-

թեամբ Հոգւոյն Սրբոյ արձանացուցին գրով զՊատճառ տաւնից ի պէտս 

տաւնասիրաց եւ անձանց աստուածասիրաց վասն ի վերայ հասանելոյ 

ճշմարտութեան պողոտային, որ դէմ յանդիման կացուցանէ առաջի ահաւոր 

արքային Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ աւրհնելոյն յաւիտեանս. ամէն: 

Արդ, գրեցաւ հոգեպատում տառս զկնի մարդանալոյ Բանին Աստուծոյ, ի 

                                                
1 Տե՛ս նախորդ ծանոթագրությունը (էջ 480, ծնթ. 1), (Լ. Խ., № 452, էջ 371, ծնթ. 2)։  
2 Գրված է անկանոն տաղաչափությամբ (Լ. Խ., անդ, էջ 372, ծնթ. 1)։  
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ՌՅԾ (1350) ամի, յաշխարս Հոնաց, որ ասի այժմ Ղրիմ, ի քաղաքս, որ կոչի 

Սուրխաթ, ի հողե տներս վերի, ի հայրապետութեան տէր Մխիթարայ եւ յե-

պիսկոպոսութեան տեառն Ստեփաննոսի արհի վերադիտողի ամենայն Հիւ-

սիսական կողմանցս եւ յաթոռապահութեան նորին Յոհանէս կրաւնաւորի, 

յոյժ հմուտ աստուածային աւրինացն, հեզ հոգւով եւ մաքուր վարիւք ուղ-

ղափառութեամբ եւ պապանծեցուցիչ երկաբնակացն ամենիմաստ գիտու-

թեամբ Հոգւոյն Աստուծոյ: 

Արդ, արք աստուածասէրք հարազատ եղբարք սուրբք խորհրդով եւ մա-

քուր հոգւով եւ ճշմարիտ հաւատով եւ կատարեալ յուսով քահանայք ըն-

տիրք աստուածահաճոյ վարիւք՝ Աստուածատուր եւ Վարդան ցանկացան 

այսմ երկնային գանձիս Տաւնապատճառ կտակիս եւ ըղձալի սրտիւ եւ ջերմ 

սիրով ստացան զսա՝ գանձ անկողոպտելի, յիշելով բան գրոյն, թէ. Երանի 

որ ունիցի զաւակ ի Սիոն եւ ընտանի յԵրուսաղէմ, եւ զպատուէր տէրունա-

կան հրամանին, թէ. Գանձեցէք ձեզ զգանձս յերկինս, ուր ոչ գող մերձանայ 

ու ոչ ցեց ապականէ. եւ է երկինք եկեղեցի յերկրի եւ սա գանձ ցանկալի 

ուսումնասիրաց, որք տենչանաւք ընթեռնուն, եւս գերագոյն քան զոսկի եւ 

քան զականս պատուականս, որպէս մարգարէն ասէ. Ճրագ է բանն աւրի-

նաց եւ լոյս տայ շաւղ[ու]աց եւ թէ քաղցր են ի քիմս իմ բանք Քո քան 

զմեղր բերնոյ իմոյ, եւ թէ պատուիրանք Տեառն լոյս են եւ լոյս տան աչաց, 

եւ իմաստութիւն գրոց ճրագ է հոգւոց, եւ եթէ ընդ լուսոյ համեմատես, զի-

մաստութիւն առաւել գտանի քանզի զլոյս գիշեր փոխանակէ, իսկ գիտու-

թիւն գրոց եւ քան զերկաթ հզորագոյն է, թէպէտ այժմիկ անպատուի ի տգի-

տաց, յետոյ լսելի լինի քան զձայն զաւրաւորաց բիւրաւորաց չարեաց փա-

փագողացն եւ որ զգիտութիւն գրոց ոչ ունի, հոգին սովամահ կորնչի, որ-

պես արմատք տնկոց եւ բուսոց առանց ջրոյ չորանան: Իսկ որ զգիրս սիրեն 

եւ հոգւով ընթեռնուն եւ ի միտ առնուն եւ առնեն եւ ուսուցանեն, ընկալցին 

զկեանս յաւիտենականս: 

Եւ զայս ամենայն իմացեալ աստուածասէր քահանայքն՝  Աստուածա-

տուրն եւ Վարդանն եւ յարդար ընչից իւրեանց ստացան զգանձս զայս՝ հո-

գեւոր յիշատակ իւրեանց աստ ի զբուսանս եւ ի խրատ իւրեանց եւ ի դաս-

տիարակութիւն լսողաց եւ ի հանդերձեալն զաւակ եւ ընտանի եւ ընդունող 

ասպնջական ըստ տերունական հրամանին, որ ասէ թէ. Արարէք ձեզ բարե-

կամս ի մամոնայէ անիրաւութեան, զի յորժամ սպառեսցի այս, ընկալցին 

զձեզ ի յարկսն յաւիտենականս:  

Արդ, որք հանդիպիք այս բազմափթիթ բուրաստանիս հոգեւոր, յիշեցէք 

ի սուրբ յաղաւթս ձեր՝ զԱստուածատուրն եւ զՎարդան քահանայքն եւ 

զծնօղսն նոցա՝ զՍտեփանոսն եւ զՄինայն եւ զերկու կանայք քահանայիցն՝ 
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զԹագուհին եւ զԱրքայն, յիշեցէք եւ զորդի՝ զԱւետաբերն եւ զորդին նորին՝ 

զՄարտիրոսն, զՍտեփանոսն, զՅակոբն, զԳրիգորն, զԴաւիթն, զՄարիանէն, 

զԼալերն, զԳարիանէն, զՖռանկն եւ զՍէթն եւ զայլ ամենայն ազգայինսն եւ 

զկենդանիս եւ զննջեցեալսն եւ զծեր քահանայն զխրատիչն բազմաց եւ 

զյորդորող գրոյս եւ զշնորհօղ օրինակ՝ զՎարդան Լօրեցի. եւ որք յիշէք յի-

շեալ լիջիք ի Քրիստոսէ: 

 Զմեղապարտ կազմողս՝ զՆատեր եւ զոսկերիչ՝ Ներսէսն մի՛ մոռանայք 

յիշել եւ խնդրել յԱստուծոյ թողութիւն, զի եւ ձեզ լիցի: 

817 

ՏՕՆԱՊԱՏՃԱՌ 

Երուսաղէմ 373, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Բ, էջ 297-298 

Գրիչ՝ Գրիգոր Աղքատ 

Վայր՝ Ղրիմ, ի վանս Յոհաննիսի 

ա 

683 Փառք համագոյ եւ միասնական Սուրբ Երրորդութեանն՝  Հաւր ամե-

նակալի եւ Որդւոյն Միածնի եւ Հոգւոյն Սրբոյ նորոգողի եւ նախախնամողի, 

որ արժանի արար զթափուրս ի գործոց բարեաց եւ զլրացեալս մեղաւք հա-

սանել ի յետին գիծ հոգեւոր երկանց, սրբամաքուր եւ հոգիացեալ եւ հոգւով 

լցեալ ուղղափառ եւ ուղղադաւան վարդապետաց զժողովեալս յաստուածա-

յին բուրաստանաց զհոգեւորական եւ զպարարող պտուղս ի կերակուր որ-

դոց մաւրն մերոյ Սիոնի եւ զհոգեւորական գանձս, զոր եւ զՊետրոս բաշխէր 

Տաբիթեայ առ ի բժշկութիւն ախտացեալ հոգւոցս. նաեւ զերգս հոգոյն, 

որով նկարեսցի Քրիստոս ի մեզ:  

Արդ, աւրհնութիւն եւ փառք յամենայն բերանոյ եւ յիմոյ անարժանէս 

զաւրացուցչին իմոյ՝ Հաւր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ յանվախճան 

յաւիտեանս. ամէն: Արդ, ի գերաբուն բարէտրապէս յԱստուածուստ բաւան-

դակեալ բարոյն Յիսուսի Քրիստոսի եւ ի Հոգոյն Սրբոյ մակացւին ամենայն 

արհեստի եւ Հաւր ամենաբաւականի երեքանձնեա եւ մի բնութեամբ տէրու-

թիւին անբաժանելի. որում փառք անբաւ հազար անլռելի: 

Գրեցաւ գիրքս, որ կոչի Տաւնապատճառ, ձեռամբ անիմաստ գրչի սու-

տանուն եւ անպիտան Գրիգոր աբեղի, որ մականուն Աղքատ կոչի, ՉՂԷ 

(1348) թուականի, ի Հիւսիսային կողմանս Խրիմի, ի վանս որ կոչի Յոհան-

նիսի, ընդ հովանեաւ Սուրբ տաճարիս Լուսաւորչին մերոյ Գրիգորի։ 
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Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, որք հանդիպիք այսմ տառի կարդացմամբ 

կամ գաղափարելով կամ տարազաւ իւիք աւգտի, յիշեցէ՛ք ի մաքրափայլ 

աղաւթս ձեր՝ զՊետրոս հայրպետն որ բազում յաւժարութեամբ զաւրինակն 

ետ, նաեւ զհոգեւոր ծնողքն մեր եւ զաշխատողքն եւ զուսուցիչսն եւ զսրբա-

սէր կրաւնաւորսն զկայսն եւ զհանգուցեալսն՝  զՅոհաննէս, զՎասիլն, զՏի-

րացուն, զԿիրակոսն, զՄկրտիչն, զՆերսէսն եւ զայլ միահաւատք հարքն ու 

եղբարք եւ երախտաւորքն մեր։ 

Նայեւ զմարմնոյ ծնաւղքն մեր եւ զեղբարքն եւ զքւերքն, որ բազում 

ախորժական դիմաւք աշխատեցան զհետ մեր նայեւ՝ զԱստուածատուր 

աբեղայ դեռաբոյս կրաւնաւոր, որ ցաւակցաբար աւժանդակեաց ի նիւթն ի 

թղթին կոկելն եւ յամենայն սպաս ձեռնտուութեան եւ ոչ ձանձրացաւ։  

Նայեւ զիս զանպիտան եւ զյետին գրիչ, որ վասն բազում մեղաց իմոց 

էհար զաշխարհս ամենայն, եւ զՀիւսիսայինս առաւել գաւազանն բարկու-

թեան ի սուր, ի սով, եւ ի գերութիւն, եւ վասն հնկից զգայութեանց գործե-

լեաց մեղացն մերոյ հինգ ամաւք պատուհասեցաք, եւ ի վերայ ամենայնի, 

վասն սաստիկ մեղաց մերոց զանբարկանալի բնութիւնն Աստուծոյ եւ զան-

ցասումն, ի բարկութիւն եւ ի ցասումն շարժեցաք, եւ եհար գաւազանն տա-

րաժամ մահու մինչ զի ջնջէին ազգն տոհմաւն տուն ընդանեաւքն եւ տեսա-

նէին հարք զորդիս, եւ որդիքն զհարս, եւ մայր զդստերս, եւ դստերք զմայր, 

եւ ի վտանկէն փախըստական լինէին, եւ որ գթոյն յաղթեալ լինէր եւ դիմէր 

ի ազգայինս իւր, նայ ախտէն իբրեւ ի չար գազանէ ընբռնեալ լինէին եւ ի 

ժամէ ի ժամ ոչ հասանէին. եւ այնպէս ահագին էր սաստն, որ ոչ կարէ բա-

նիւ ճառել։  

Եւ մեք զայս տեսեալ եւ անզեղջ մնացեալ եւ ապաւինելով ի մաքրափայլ 

աղաւթս ձեր. եւ որ յիշէ զյիշատակեալքս ի սմա սրտի մտաւք, ողորմածն 

Աստուած մեզ եւ ձեզ առհասարակ ողորմեսցի այժմ եւ յաւուրն աներեկի։ Եւ 

դարձեալ աղաչեմ սղալանաց եւ խոշորութեան, եւ աննոյն գրիս անմեղա-

դիր լինել, զի յայսմ տարբերք ժամանակի գրեցաւ, եւ ես էի անհմուտ. եւ 

Քրիստոսի փառք յաւիտեանս. ամէն, Ռ (1000) ամէն1։ 

բ 

61 Տէ՜ր Աստուած, Քո սրբոցն բարեխաւսութեամբ ողորմեա՝ Կիրակոս 

կրօնաւորի եւ Ներսիսին, Մկրտչին՝ աշխատելոցն մերոց, եւ թղթին կոկողին, 

եւ ինձ՝ բազմամեղ եւ անիմաստ գրչի եւ ծնաւղացն եւ երախտաւորացն մե-

րոց եւ կարդացողացն եւ լսողացն առհասարակ ողորմեսցի. եւ Նմա փառք 

յամենայնի։ 

                                                
1 «Արդարև ձեռագիրս հեռու է միօրինակ գրչութեան վայելչութենէն», նշում է Ն. 

Պողարյանը (Ցուցակ, էջ 298, ծանուցում), (Ա. Ղ.)։  
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գ 

117 Քրիստոս Աստուած, որ եկիր խոնարհութեամբ առաքմամբ Հաւր եւ 

գործակցութեամբ Սուրբ Հոգւոյդ, Երրորդութիւն անբաժին, լի եւ անթերի, 

յորժամ գաս ահաւոր թագաւորութեամբդ դատել զկենդանիս եւ զմեռեալս 

եւ հատուցանէս ըստ իւրաքանչիւր գործոց, յայնժամ Քո արարչական սի-

րովդ յանւանէ կոչեա՛ զծառայքս Քո՝ զՏիրացուն, զԿիրակոսն, զՆերսէսն եւ 

զՄկրտիչն, զհոգեւոր ծնողքս մեր։ Նաեւ զմարմնոյ ծնողքն եւ զեղբարքն՝ 

զԿաղ Ճոնն եւ զՍտեփաննոսն եւ զՊատուականն։ Նաեւ զպատանեակ եղ-

բարս մեր՝ Աստուածատուր, որ հասարակ աշխատեցաք։ Ո՜վ սուրբ ընթեր-

ցողք, յիշատակելոցս մեղաց թողութիւն հայցեցէք, եւ Տէրն մեզ եւ ձեզ առ-

հասարակ ողորմեսցի. եւ Նմա փառք յամենայնի. ամէն։ 

դ 

242 ԶԳրիգոր սուտանուն աբեղայ անպիտան գրիչ եւ զԱստուածատուր 

դեռաբոյս պատանի եղբայրն մեր՝ յիշեսջիք ի մաքրափայլ աղաւթս ձեր 

սրտի մտաւք. եւ որ յիշէ զասացեալս եւ ողորմութիւն հայցէ յԱստուծոյ եւ 

Տէրն մեզ եւ ձեզ առհասարակ ողորմեսցի. Նմա փառք յամենայնի այժմ եւ 

միշտ եւ հանապազ անլռելի։ 

ե 

342-343 Ի լրման ճառիս Աստուածածնիս, 

Եւ ի սկզբան Սրբոյ խաչիս 

Ի դրան Սրբոյ Լուսաւորչիս, 
Ձեռօք անիմաստ թարմատ գրչիս, 

Տէր ողորմեա՛ Քո պարտականիս, 

Ի միւսանգամ յորժամ ծագիս1։ 

818 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ (453) 

Երեւան 6273, Ղ. Փիրղալէմեան, էջ 152-153 

(Արաբկիրի եկեղեցի) 

Յիշատակարան յետագայի 

Կազմող՝ Կարապետ 
Վայր՝ Մատներոյ վանք 

Արդ, ի յայսմ դառնացեալ ժամանակիս, որ է թիւս Հայոց ՉՂԷ (1348), եր-

                                                
1 Գրված է 342-343 թերթերի ստորին լուսանցքում (Ցուցակ 298, ծանուցում), 

(Ա. Ղ.)։  
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ջանիկ եւ ընտրեալ կրօնաւորն Ստեփաննոս՝ հայր եւ առաջնորդ Սուրբ ուխ-

տին Մատներոյ վանիցն1 եւ սքանչելագործ զօրավարին Սրբոյն Գէորգայ, 

վերստին ետ կազմել զսուրբ Աւետարանս՝ յիշատակ հոգւոյ իւրոյ եւ ծողացն 

իւրոց եւ ամենայն երախտաւորաց սուրբ ուխտին։  

Եւ ես՝ ունայնս ի գործոց բարեաց սուտանուն Կարապետ կազմող, աղա-

չեմ զհանգիպեալսդ սուրբ Աւետարանիս, յիշեսջիք ի մաքրափայլ յաղօթս 

ձեր զՍտեփաննոս սրբասնեալ կրօնաւորն՝  զհայրն վանից եւ զմիւս զՍտե-

փաննոսն՝  զծերունի հայրն, զերանելի կրօնաւորն, որ է բարի բարուք եւ 

սուրբ վարուք...։ 

819 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ 

Ագուլիս 21, Մ. Մաքսուտեան, Ցուցակ, 

«Արարատ», 1911, էջ 564-565 

(տե՛ս նաեւ 1321 թ.) 

Յիշատակարան յետագայի 

Նուիրող՝ Գրիգոր քահանայ 

268բ Իսկ արդ որք աստուածային սիրոյն հետեւեալ փափագեալ խորհին 

յաւրէնս Տեառն գնալով զցայք եւ զցերէկ բարէպաշտութեամբ եւ ողորմու-

թեամբ միշտ եւ հանապազ: 

 Ըստ նմին աւրինակի եւ սրբասնեալ եւ ուղղափառ, քաջ եւ արի յաղթող 

քահանայս՝ Գրիգոր անուն կոչեցեալ, առեալ զսուրբ Աւետարանս ի հալալ 

յարդեան իւրոյ, յիշատակ իւր եւ կենակցին իւրոյ՝ Սիմիկին եւ ամենայն մեր-

ձաւորաց իւրոց եւ ի վայելումն որդոյ իւր՝ Սէթեկայ եւ Յորդանանու. եւ ոչ 

եղեւ կատարեալ սիրոյ իւրոյ՝ Սէթեկայ ելանել ի կենցաղո[յ]ս տղայ մանուկ 

կենաւք եւ եթող սուգ մեծ եւ դառն կսկիծ հաւր եւ մաւր եւ եղբաւր իւրոյ։ 
Ես՝ Գրիգորս տուի իմ սրտի յաւժարութեամբ զսուրբ Աւետարանս Գաղի-

տոյ Սուրբ Գերգին, Գրիգոր աբեղի ձեռամբն, իմ որդւոյն՝  Սեթեկին հոգոյն 

յիշատակ, որ քանի Աւետարանս կենդանի է յեկեղեցոյն դռանն, տարեն 

Բ(2) աւր ժամ կատարեն, մի աւրն Քառասնից տօնին, շաբաթ աւրն, սպա-

սաւորք Սուրբ Գերգին անխափան կատարեն. կատարողքն աւրհնին յԱս-

տուծոյ։ Ով յանդգնի ի հանել ջանայ յեկեղեցոյն, գրաւէ, կամ ծախէ, կամ 

                                                
1 Ղ. Փիրղալեմյանը կցում է հետևյալ ծանոթագրությունը. «Երկու Մատնավանք 

անուամբ ուխտ կայ ի Հայս, մինն ի Տարօն և միւսն ` ի Բզնունիս, յարևմուտից 
կուսէ Ռշտունեաց ծովուն, բայց ի սոցանէ որն է, չէ ինձ յայտ» (Լ. Խ., № 453, էջ 
372, ծնթ. 2):  
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գողանայ, զվարձքն Յուդայի առնուէ, զԿայենին եւ զխաչահանուացն Քրիս-

տոսի, եւ ոչ լինի թողութիւն եւ փրկութիւն՝  ո՛չ աստ եւ ո՛չ ի հանդերձելումն։  

Ես՝ Գրիգոր աբեղէս վկայ, ես՝ Բոզէդս(՞) վկա, ես՝ Գերգս վկա։ Ի թվ[ի] 

ՉՂԷ (1348)։ Ես՝ Ստեփանոս այբեղէս, որ զգիրս գրեցի, վկայ եմ։ 

820 

ԲԱՐՍՂԻ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԻ ԿԱՊԱԴՈՎԿԻԱՑՒՈՅ  

ՅԱՂԱԳՍ ԿՐՕՆԱՒՈՐԱՑ (455) 

Երեւան 2811 

Գրիչ՝ Յոհանէս 

ա 

15ա Յիշեա՛ զՅովհանէս անարհեստ եւ զփցուն գրիչս եւ անմեղադիր լեր, 

զի սիրո է պտուղ եւ ոչ այլ ինչ իրաց: 

բ 

146բ Քրիստոս Աստուած, Քո սուրբ եւ ընտրեալ հայրապետին Բարսղի 

բարեխաւսութեամբ եւ աղաչանաւք ամենայն սրբոց եւ սիրողաց Քոց, ողոր-

մեա՛ ստ[աց]աւղի գրոց, որ ջերմեռանդ սիրով խնդրեաց՝ Ստեփանոս կու-

սակրաւն կրաւնաւորի, ընդ նմին եւ անարժան գծողիս՝ Յոհանէս արգելա-

կանի, եւ անմեղադիր լերուք խոշորութեան գրոյս, զի սիրտ եւ պտուղ եւ ոչ 

այլ ինչ իրաց։  

Յիշեցէ՛ք եւ զՅակոբ սպ[աս]աւոր մեր եւ զՄխիթար պատանեկ, եւ Ինքն, 

որ առատն ի տուրս, ձեզ եւ մեզ ողորմեսցի, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. 

ամէն։ Ի թվականիս ՉՂԷ (1348) գրեցաւ գիրքս։ 

821 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ (447) 

Բրիտանական թանգարան 6 (Or. 2679), Ֆ. Կոնիբեր,  

Ցուցակ, էջ 8  

(1281 թ.) 

Յիշատակարան յետագայի 
Ստացող՝ Ստեփանոս 

291ա Փառք...։  

Արդ, յայսմ դառնացեալ եւ ի տարտարոս ժամանակիս, որ է թիւս Հայոց 

տումարիս ՉՂԷ (1348), քանդեալ եւ աւերեալ եղեւ աշխարհս ամենայն առ-

հասարակ յարիւնարբու ազգէն նետողաց, եւ եղեւ անապատ ի մարդոյ եւ 



ՉՂԷ   ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐ  1348 

488 

յանասնոյ, եւ տարածեցաւ սով... եւ բազում առաքելաշէն եկեղեցիք 

դրունքն փակեցան, եւ աղաւթք եւ Սուրբ պատարագք խափանեցան, եւ 

սպասք եւ սուրբ Աւետարանք գերիվարեցան։ Յորում հանդիպեալ այսմ Աւե-

տարանիս աստուածասէր եւ երջանիկ քահանայն՝ Ստեփանոս... ստացաւ 

զսա յիշատակ հոգոյ իւրոյ, եւ ծնաւղաց իւրոց՝ Գրիգորոյ եւ Ղբէլի եւ եղ-

բարցն՝ Ըռստակիսի եւ Ներսէսի, եւ տիրուհոյ իւրոյ՝ Խիկարի եւ քուրոջն՝ 

Մարթայի եւ զաւակացն՝ Թումայի եւ Սաղդամելիքի եւ Թաճմելիքի, եւ ազ-

գայնոցն ամենեցուն...։ 

Արդ, ստացաւ զսա ի հալալ արդեանց իւրոց եւ ի վաստակոց ... եւ ետ 

վերստին ծաղկել եւ կազմել զսա...1։ 

822 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ 

Երեւան 3793 

(1053 թ.) 

(տե՛ս նաեւ 1323 թ.) 

Յիշատակարան յետագայի 
Գրիչ՝ Գրիգոր 

88բ Ես՝ Աւաքս եւ Զըմրուծս, ծառայ սուրբ Աւետարանիս եւ Սուրբ Կոս-

տընտնայ, ես՝ Զմրութս ի յիմ ձեռացս ի բանէն յամէն տարի Դ (4) նուկի 

իրըխտին կիրիսն լըումն ու տամ, եւ ես՝ Աւաքս ի յիմ ձեռաս յամէն տարի 

աղեկ գառնմ Սուրբ Գրիգորոյ եւ Սուրբ Կոստընդնայ ուխտին բերեմ ան-

պատճառ եւ որ ոչ կատարէ զհրաման սուրբ ուխտիս եւ տացէ ի յաեղ դա-

տաստանեն Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն։ 

Վկայ է այս բանքս սուրբ Աւետարանս Քրիստոսի եւ ժողովուրդք, որ 

այստ հանդեպեցան։ 

Ես՝ Լուսս վկայ։ Ես՝ Միարեւս վկայ։ Ես՝ Ղարիպշահս վկայ։ Եւ ես՝ նվաստ 

Գրիգոր երեցս, որ զգիրս գրեցի՝ վկայ։ Գրեցի ի թվ[ին] Հայոց ՉՁԷ (1348), 

ի մայիսին ԻԸ (28)։ 

                                                
1 Ունի նաև այլ հիշատակարաններ, որոնց բովանդակությունը վերապատմում է 

հրատարակիչ Կոնիբերը անգլերն. դրանք են. ա) ՌԲ. (1553) թ. Ատուրի (՞) նրա 
կին Խուվանդի և նրանց որդիների կողմից սույն Ավետարանը Եդեսիայի Սուրբ 
Աստվածածին եկեղեցուն նվիրելու մասին («որ եդին ի յՈւռհայ ի Սուրբ Աս-
տուածածին», էջ 292), և բ) «Յիշեցէք զԴաւիթն, որ գնեց զԱւետարան[ս] եւ Դ. 
(4) արծաթն եւ խաչ մի, որ ի վերայ բեւեռեցին…» (էջ 292), (Լ. Խ., № 447, էջ 
368, ծնթ. 1)։  
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823 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ 
Երեւան 2877 

(ԺԱ դ.) 
(տե՛ս նաեւ 1385 թ.) 

Միաբանող՝ Մարտիրոս 

ա 

4բ Ես՝ Մարտիրոս, Սուքիասայ որդիս ու իմ կենակիցս՝ Խութանխաթունս 

միաբանեցաք Սուրբ Վկայիցն, որ մեր աւագ որդին յԱստուած էր փոխել՝  

Սուլտանշահն, զԹաւլբանդն Սուրբ Սեղանոյն ծածկոց տվաք, որ հարդէք, 

յաղաւթ յիշեցէ՛ք ի թվին ՉՂԷ (1348) յամսենս Արեգի։ 

բ 

4բ Քրիստոս Աստուած Քո անարատ ծնողիտ բարէխաւսութեամբ, ողոր-

մեա՛յ Խոնծին եւ իւր ծնաւղացն եւ զայլ ամենայն արեան մերձաւորսն մեր, 

որ ի Քրիկսոս են հանգուցեալ: Քրիստոս ջնջեա՛յ զձեռայգիր անցանաց 

նոցա եւ գրեա՛յ զանուն նոցա ի դպրութիւն: 

824 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ 

Երեւան 11151 
(տե՛ս նաեւ 1339 թ., 1366 թ.) 

Յիշատակարան յետագայի 
Ստացող՝ Պռաւշ տանուտէր 

ա 

97բ Ես՝ Պռաւշս, Սարգսի որդիս գնեցի զսուրբ Աւետարյանս յիշատակ 

հոգոյ իմոյ եւ հաւրն իմ վերոյգրելոյն եւ մօրն իմ՝  Մամխաթունին, ի թուին 

ՉՂԷ (1348): 

բ 

148ա Արդ, աղաչեմք զձեզ, մանկուքն, որ Սիոնի, յորժամ հանդիպիք սուրբ 

Աւետարանիս կարդալով կամ տեսլեամբ կամ աւրինակելով, անմոռաց յիշե-

ցէք զստացաւղ սուրբ Աւետա[րա]նիս1, զիս զանարժանս ի կարգս տանուտ-

րացս՝ զՊռօշտ, զի ստացայ ի հալալ վաստակոց իմոց յիշատակ հոգոյ իմոյ 

եւ ծնողաց իմոց, հօրն իմ՝  Սարգսին, մօրն իմ՝  Մամխաթունին եւ կենակցին 

իմոյ՝ Շահրնազին, թեռցն իմոյ՝ Թաչխաթունին, եւ Ախբրացին. եւ Ինքն, որ ի 

տուրս առատ է, յիշողացդ ողորմեսցի եւ մեզ յիշելոցս. ամէն: Եւ որ ողորդ 

սրտով զԱստուած ողորմին ասէ, Աստուած զիւր մեղքն թողու. ամէն: 
                                                

1 Ձեռագրում` «Աւետանիս» (Ա. Մ.)։  
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ԱՒԵՏԱՐԱՆ(456) 

Երեւան 9721, Ե. Լալայեան, անտիպ  
(Վարդաշէնի Սբ Աստուածածին եկեղեցի) 

(տե՛ս նաեւ 1315 թ.) 

Յիշատակարան յետագայի 

Ստացող՝ Թուղթանի իշխանուհի 

Վայր՝ Երերան վանք 

Փառք...:  

 Որ արժանի արար զամենայն հաւատացեալս պէս-պէս եւ զանազան 

եղանակաւք գտանել զարքայութիւնն Աստուծոյ, ոմանք պահաւք եւ աղօ-

թիւք ապրեցան ի տանջանաց, ոմանք ողորմութեամբ զողորմութիւն ընկլան 

ի Քրիստոսէ, ոմանք տկարագունիցն աւգնելով ողորմութիւն գտին յԱստու-

ծոյ, ոմանք աղքատութեամբ եւ վասն Քրիստոսի անընչութեամբ ապրեցան, 

ոմանք մեծողութեամբ եւ բարեպաշտութեամբ զգանձս իւրեանց յեղլով ի 

դուռն եկեղեցւոյ՝ հաճոյ եղեն Աստուծոյ, որպէս երանելի եւ բարեպաշտ իշ-

խանաց իշխանս Թուղթանի, դուսր Իւանէ թագաւորատոհմ եւ բարեպաշտ 

իշխեցողի Որոտան գաւառի։  

Արդ, սայ հարսն բերեալ ի տունս. Հայոց Մեծաց եւ թագաւորատոհմն, 

հարազատ եւ քաջազաւր իշխանաց իշխանին՝  որդոյն Շահուռեցոյ՝ նահան-

կակալի Հայկազե[ա]ն գաւառիս Վայոց Ձորոյ, Վահրամայ անուն կոչեցեալ, 

յազգէն մեծ Տարսաիճենց, եւ ամուսին սորայ՝ նոյնպէս թագաւորատոհմ եւ 

իշխանաց իշխան, բարեպաշտ եւ աստուածայսէր, որոյ անուն՝ Գոնցայ 

ճանաչէր։ 

Արդ, Վահրամ իշխան երիտասարդ հասակաւ փոխեցաւ առ Քրիստոս եւ 

եթող սուգ անմխիթար յետամնացաց իւրոց։ Եւ ունէր երիս որդիս՝ նորայ-

բույսք եւ ըստընդեայք, թողեալ յաշխարհիս։ Ամուսին սորա՝ Գոնցայ բազ-

մաջան աշխատութեամբ եւ դառն չարչարանաւք հասուցեալ ի չափ հասակի, 

որ էին պարծանք Հայոց ցոցայ կոչի Ուքան, Ամատայ եւ Հասան։ Սոքա սպա-

ռազինութեամբ քաջացած ընդդէմ այլասեռից, նահատակեցան ի վերայ 

քրիստոնէից եւ թերայկատար օրով ի Քրիստոս փոխեցան, եւ կրկին թողին 

սուգ անմոռանալի ծնաւղաց իւր եւ կենակցաց իւրեանց։ 

Արդ, Թուխթանի, կենակից գոլով կորովի եւ քաջայզաւր իշխանին՝ Ամա-

տային, որ ի վերայփոխիլն իւրում եթող մեծ աշխար[հ]ումն եւ սուգ Տանս 
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Վայոց Ձորոյ։ Եւ ամուսին սորա՝ Թուխ[թ]անի անմխիթար գոլով յամենայնի, 

բայց միայն դուստր մի ի սփոփումն եւ ի մխիթարութիւն անձին իւրոյ՝ Նա-

թիլ անուն, դեռաբոյս եւ նորայպսակ, զոր Տէր Աստուած հասուսցէ զնայ, 

գլխովն իւրով խորին ծերութիւն. ամէն։ 

Արդ, բարեպաշտ Թուխթանի յելից զբան Հին եւ Նոր կտակարանաց, որ 

ասէ թէ. Երանի, որ ունի զաւակ ի Սիոն եւ ընտանի ի վերին Երուսաղէմ, եւ 

զբանն մարգարէին Դաւթի, որ ասէ. Մարդոյ որպէս խոտոյ են աւուրք իւր, 

որպէս ծաղիկ վայրի, այնպէս ծաղկէ, շինէ ի նմայ հողմն, ոչ է եւ ոչ երեւի 

տեղի նորայ։ Սայ յիշելով, թէ սուտ է կենցաղս այս՝ եդ զյոյս իւր ի դուռն 

եկեղեցոյ, որ տանէ զարքայութիւն, այս լինի փրկանք առն ի[ւ]րում՝  Ամա-

տային. եւ գնեց զԱւետարանս ի հալալ արդեանց իւրոց յիշատակ իւր եւ ծո-

վայծաեալ եւ գեղեցիկ եւ քաղցրահայեց, եւ առիւծաբազուկ առն իւրում՝  

Ամատ[այ]ին եւ դեռայբոյս զաւակին իւրոյ՝ Նաթիլին եւ ամենայն արեան 

մերձաւորաց իւրոց. ամէն։ 

Արդ, ես՝ անարժան Թուխթանի, դուստր Իւանէ Որոտան իշխեցողի, քոյր 

քաջ քարուղարի եւ երջանիկ րաբունապետի՝ Յովաննէս վարդապետի, 

հարսն մեծ Շահուռեցեանց, կենայկից՝ հզաւր եւ մեծ իշխանին Ամատին, շի-

նեցի զԵրերան ժամատունս զԱստուածածնիս, եւ դասեր լալեացի(՞), եւ 

գնեցի զԱւետարանս ի հալալ արդեանց իմոց եւ ետու Երերան Սուրբ 

Աստուածածնին, յիշատակ ինձ, եւ առն իմում՝  Ամատին, ըսկեսեր եւ սնուց-

չին եւ երախտաւորին իմոյ՝ աստուածայսէր եւ բարեպաշտ պարոն Գոնցին 

եւ զաւակին իմ՝  Նաթիլին, եւ հաւր իմ1, ||(1ա) Իւանէ եւ մաւր իմ Տիկնանց-

տիկնայ, հարազատ եղբարց իմոց Հասանայ եւ Զաքարէի եւ ամենայն 

արեան մերձաւորաց իմոց։ 

Ով որ զայս եկեղեցիս ծառայէ՝ տարէն երեք աւր պատարագ կատարեն՝  

զտաւն զԱւագ հինգշաբթին ու զՎարդեւառին ու զԾառզարդարին, որչափ 

ես կենդան եմ՝  Ամատին առնեն, ինչ ես մեռնիմ՝  ինձ առնեն։  

Կատարիչքն աւրհնին յԱստուծոյ եւ խափանիչքն դատին ի Տեառնէ։ 

Եւ գնել եղեւ սայ ի դառն եւ ի նեղ ժամանակի, ի բռնակալութեան տաճ-

կաց Մելիք Աշրափին եւ Աշտարին եւ ի ղանութիւն Էդիլ Շրուանին, որ էին 

դատաստանք նոց[ա] ըստուերք եւ անիրաւք։ Եւ իշխանութեան քաջ զաւ-

րավարին Հայոց աստուածասէր եւ բարեպաշտ իշխանաց իշխանին Բեշքե-

նայ եւ Իւանէ, եւ յետ աստուածասէր եւ երկիւղալից թագաւորայշնորհ պա-

րոն Բիւրթելին եւ Վախախին, որ ի Քրիստոս փոխեցան։ 

                                                
1 Առաջին հրատարակության մեջ օգտագործվել է Ե. Լալայանի անտիպ ընդօրինա-

կությունը (Լ. Խ., № 456, էջ 374-378): Հիշատակարանի մինչև այս հատվածը 
այժմ ձեռագրում պակասում է, ուստի սկիզբը թողնում ենք Ե. Լալայանի ընդօրի-
նակությունը և ապա շարունակում ձեռագրից (տե՛ս Երևան 9721, 1աբ), (Ա. Մ.)։  
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 Յետ սոցան մահուանն անկաւ սով սաստիկ, կոտորեցան յերից մասանց 

Հայոց աշխարհս, եւ յետ սովոյս մխիթարութիւն եհաս աստուածայսա[ս]տ 

բարկութիւն ի վերայ մեր, եւ անկ[աւ] մ[ա]հ տարաժամ յամենայն աշ-

խարհս, եւ տարաւ զկէս[ո]յ մասն աշխարհիս։ Եւ այս վասն ծովաց մեղաց 

մերոց եղեւ։ Եւ դեռ ոչ կու դառնան[ք], այլ կու աւելունք ի չարիս՝ նման 

անաւրինաց։ Եւ զայս ամենայն տեսանելով երկեղայլիցն Թուխթանի, ստա-

ցաւ զաստուածային գանձս հոգեւոր։ Ով որ հանդիպիք, կամ ուսմամբ, կամ 

աւրինակաւք, յիշեսջիք զաստուածայսէր եւ զբարեպաշտ զԳոնցայն եւ 

զԹուխթանի եւ զամենայն վերայգրեալս ի սմայ։ Մի՛ ոք իշխեսցէ հանել 

զսայ ի Սուրբ Աստուածածնէս Էրերան, կամ գողանալով, կամ իւիք պատ-

ճառանաւք։ Ով որ զայս յիշատակարանս ջնջէ՝ ջնջի ի կենաց գրոյն, ով զայս 

Աւետարանս արտաքս հանէ՝ արտաքսել եղիցի յարքայութենէն Աստուծոյ։ 

Գրեցաւ յիշատակարանս ի վանս Էրերան, ընդ հովանեաւ Սուրբ Աս-

տուածածնիս եւ Գէորգեայ զաւրավարիս, ձեռամբ անարհեստ մեղսայմա-

կար[դ] եւ փցուն գրչի՝ Վահանայ ի թվայբերութեան Հայկազեան տոմարիս 

ՉՂԸ (1349)։ Աղաչեմ ընդ վերայգրեալսն զիս յիշման առնել արժանի, Ո՜վ 

սուրբ մանկունք Սիոնի, եւ Աստուած յիշողացդ եւ յիշեցելոցն առհասարակ 

ողորմեսցի. ամէն, եղիցի, եղիցի1։ 

բ 

Եւ այս զաւրավարս՝ քաջ Ամատայս, էր նիզակակ[ալ] ՞ եւ կորովաձիգ 

ասպարապետ ի դրան թագաւորաշուք իշխանաց՝ Բիւրթելին եւ Վախախին, 

սիրեցած յամենից, որպէս հարազատ որդի։ Եւ յորժամ փոխեցաւ առ Տէր եւ 

տրտմեցոյց զամենեսեան, ոչ գոլով ժառանգ հայրենեաց իրոց։ Եւ վասն յոյժ 

սիրելոյ, որ սիրէին՝ պարոն Բիւրթելն եւ Վախախն զպարոն Ամատայն, 

ետուն զթոռ իւրեանց՝ զորդի Բեշքենայ զԿուկայն2, ժառանգ էառ (՞) յե-

տայմնաց եւ տէր հայրենեաց Վահրամայ որդոյ Շահուռեցոյն՝  Երերան եւ 

Վանացն եւ Քալատակին եւ այլ հայրենեացն ամենայնի։ 

Արդ, Կուկայս այս գովելի, 

Սայ որդի մեծ իշխանի 

Բեշքենայ քաջ զաւրավարի, 

Որդի մեծի Տարսայիճի։ 

                                                
1 Հայտնի չէ, թե «բ» հիշատակարանը որ թերթերում է եղել, քանի որ այս հիշա-

տակարանն իր չափածո մասով այժմ մատյանում բացակայում է: Ուստի հիշա-
տակարանը թողնում ենք ինչպես Ե. Լալայանն է ընդօրինակել, այսինքն` միա-
հար շարադրանքով, այնպես, ինչպես առաջին հրատարակության մեջ է (Լ. Խ., 
№ 450, էջ 376), (Ա. Մ.)։  

2 Ընդօրինակության մեջ՝ «զկնի այն», ուղղում ենք ըստ բովանդակության (Լ. Խ., 
անդ, էջ 376, ծնթ. 1)։  
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Սա հրամանաւ իւր մեծ նախնին 

Երեկ տէր այսմ գաւառի, 

Տէր եւ Աստուած յամենայնի 

Տացէ սմա զաւրք գովելի, 

Ըտենց, որ նմանն չլինի։ 

Յիսուս Քրիստոս՝ յոյս աշխարհի 

Աւրհնէ զպարոն յայսմ նահանկի 

ԶԿուկոնից գեղեցիկ, 

Գեղեցիկ եւ դեռաբոյս 

Կենակցին իւր՝ Նայ[թիլ]՞ 

Երկու կենաւք, 

Եվ երկու աշխարահաւք 

Պահեա՛յ անսասան 

Մինչ ի խոր ծերութեան ամ1։ 

Արդ, որք այս հա[յրեն] ՞ե[ա]ցս դաւի ան[ի կամ հա] ՞նելոյ ջանայ կա[մ] 

/// ելն զրկելոյ [հայր] ՞ենեացս ///հայրապետաց նզոված2 եւ /// եւ մասն զՈւ-

դային ու զխաչա[հանուացն առցէ]3։ 

                                                
1 Առաջին հրատարակության «գ», «դ», «ե», «զ» (տե՛ս № 401 ծնթ.) հատվածնե-

րից յուրաքանչյուրը տեղադրել ենք իրենց թվաշարքերում (Ա. Ղ.)։  
2 Ընդօրինակության մեջ՝ «Ով ԱԾ» (Աստուած), (Լ. Խ., անդ, էջ 376, ծնթ. 2)։  
3 Այս և ութ հարյուրի չափ այլ ձեռագրերի նկարագրություններ, որոնք եղել են Ե. 

Լալայանի Ձեռագրաց ցուցակի անտիպ մասում, այժմ բացակայում են Ե. Լալա-
յանի Պետ. Պատմական թանգարանում պահվող արխիվից։ Վարդաշէնի Սբ Աստ-
վածածնի եկեղեցում մի ժամանակ պահվող սույն Ավետարանի հիշատակարան-
ների հետ մենք ծանոթացանք պատահական մի ընդօրինակությամբ, որ կատար-
ված է Լալայանի Ցուցակից 1920-ական թթ. վերջերին։ Ձեռագիրը գրված է 
1314-15 թթ.։ «գ», «դ», «ե», «զ», հիշատակարանները պետք է որ տեղադրվեին 
նշված թվականի տակ, սակայն մեր ժողովածուի սկզբի մասում լրացումներ կա-
տարելն, արդեն, կապված էր դժվարությունների հետ, մենք 1349 թվաշարքում 
տեղադրեցինք Թութխանի իշխանուհու հիշատակարաններից բացի, նաև ձե-
ռագրի մյուս հիշատակարանները։ Մեր ձեռքի տակ եղած ընդօրինակության 
կատարողը հայտնում է, որ ձեռագրի նկարագրությունը «կատարված ըլալով 
շատ անպիտան ձեռագրով, անընթեռնելի է բազում ուրեք», ուստի և սույն հրա-
տարակությունը զերծ չէր կարող լինել թերություններից։ Աշխատել ենք հնարա-
վորինս վերականգնել հիշատակարանների աղճատված մասերը։ Ուղղագիծ փա-
կագծերով ու հատուկ ծանոթագրություններով ցույց ենք տվել մեր ուղղումներն 
ու լրացումները (Լ. Խ., անդ, ծնթ. 3): Ձեռագրի Մաշտոցի անվան Մատենադարա-
նում լինելը հնարավորություն ընձեռեցին կատարել այդ ուղղումները (Ա. Մ.)։ 
Ուղղումներով այս հիշատակարանները 1315 թ. (ՉԿԴ) թվահամարի տակ են 
(տե՛ս № 266), (Ա. Ղ.)։ 
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ՄԱՏԵԱՆ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԵԱՆ  

ԳՐԻԳՈՐԻ ՆԱՐԵԿԱՑՒՈՅ (457) 

Երեւան 1565 

Գրիչ՝ Մովսէս կրաւնաւոր 

Վայր՝ Վայոց ձոր, ի վանս Հերմոնի 

ա 

212բ Գրեցաւ աստուածային եւ հոգէբուխ մատէանս ի փառս Սուրբ Եր-

րորդութեանն եւ միաստուածութեանն՝  Հաւր եւ Որդւոյ եւ Սուրբ Հոգւոյն:  

Ի նահանգիս Սիւնեաց, ի Ձորս Վայոց, ի վանս Հերմոնի, ընդ հովանեաւ 

Սուրբ քաւարանիս Գրիգորի, առ ոտս մեծ վարժապետիս Տիրատուր կոչե-

ցեալ, կամօք եւ ձեռնտուութեամբ սորին, ձեռամբ Մովսէս կրաւնաւորի, 

անարժան քահանայի, յետին եւ տկար ի սպասաւորս բանի, ի [թ]ուականու-

թեան Յաբեթեան տոհմիս տաւմարի մերձ ||(213ա) ի կատարման վեշատա-

սան յոբելինին, պակաս երկու ամ՝  ՉՂԸ (1349)։ 

Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, որք ճաշակէք յանմահական սեղանոյս, յի-

շեսջիք սեռն սիրով ի միտ բարիս եւ ի պատկանաւոր խնդրուածս զսուրբ 

վարդապետն իմ եւ զհայրն ըստ հոգւոյ՝ զվերոյասացեալդ, այլեւ՝ զՍամուէլ 

կուսակրաւն քահանայ եւ զՅոհաննէս, ընդ որս եւ զծնողսն իմ եւ զերախ-

տաւորսն ըստ հոգւոյ եւ ըստ մարմնոյ։ 

Այլեւ զկր[տ]սեր եղբայրս իմ՝  Ներսէս, որ սպասաւորէր ինձ պղերգու-

թեամբ եւ յոչ կամաց, եւ զիս զբազմամեղ գրիչս, զի ի փափագմանէ սրտի 

գրեցի ի վայելումն անձին իմոյ։ Եւ նիւթս ոչ պատահեաց որպէս կամէի, 

բայց բանիցն ի ճշմարտութենէ ոչ ինչ նուազեալ ի փառս երրեակ եւ 

միաստուածութեանն՝  Հաւր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ, բնաւից հաստաւղի 

եւ յաւրինաւղի յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։ 

բ 

Յիշատակարան յետագայի 

Նուիրող՝ Մովսէս վարդապետ (գրիչը) 

213ա Ես՝ Մովսէս վարդապետ զիմ ձեռացագիր Նարեկեցիս տվի Նահա-

պետ աբեղին յիշատակ ինձ եւ ծնօղաց իմոց, ով ոք յիմոց կամ յաւտարաց 

դաւի առնէ, անէծք զՅուդային առնու եւ զայլ խաչահանուացն։ 
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ԱՒԵՏԱՐԱՆ (458) 

«Ազգագրական Հանդէս», Բ գիրք, 1897 թ., էջ 285  

(Ջաւախք, Վաչիան գիւղի եկեղեցի)  

(տե՛ս նաեւ 1337 թ.) 

Յիշատակարան յետագայի 

Ստացող՝ Դանիէլ տանուտէր 
Վայր՝ [Ցղնայ]՞ 

Ի յայսմ ամի թուաբերութեանս Հայոց ՉՂԸ (1349), ի դառնացեալ եւ ի 
վշտացեալ ժամանակիս, յորում զաւրացեալ է ազգն Իսմայէլի, եւ բազում 
նախատանաւք եւ արհամարհանաւք տանջեն եւ նեղեն զազգս քրիստոնէից, 
մինչեւ զոմանց ինչս յափշտակեն, եւ զոմանս տուգանեն, եւ զոմանց տունս 
բուխտանաւք եւ հերձաւք եւ զուր բանիւք աւերել ջանան. զոր եւ սմա իսկ 
Դանիէլ տանուտիրոջս բազում անգամ արարին, որ ի սուտ եւ ի զուր մատ-
նեցին եւ հազար դահեկան առին, եւ սա սրտի մտաւք եւ յաւժար կամաւք, 
վասն Քրիստոսի սիրոյն ետ զայն ամենայն եւ ոչ տրտմեցաւ, զի փոխարէնն 
տացէ հարիւրապատիկ եւ հազարապատիկ եւ բիւրապատիկ աստ1 եւ ի 
սուրբ դատաստանին. ամէն։  

Բայց գրեալ իսկ է ի սուրբ Աւետարանիս, թէ. Ընդ ամենայն դատարկ բա-
նից, զոր խաւսեցին մարդիկ, տացեն հարմար յաւուրն դատաստանի զոր 
արժանի է կրել հերձասացն եւ բուխտանասացն եւ զուր մատնաւղն, զպա-
տիժ պատուհասի յարդար դատաւորէն Քրիստոսի եւ ընդ Յուդայի եւ ընդ 
խաչհանուացն մատնեսցին ի հուրն անշէջ, եւ որդն անքուն, եւ ի տարտա-
րոսն ներքին, եւ թողութիւն մի լիցի նոցա. ամէն։ 

Եւ արդ, սա՝ Դանիէլ տանուտէրս, ստացաւ զսուրբ Աւետարանս յիշատակ 

հոգոյ իւրոյ, եւ զծնողաց իւրոց՝ Խաղութնի եւ Շնոհվորի, եւ կենակցին իւ-

րոյ՝ Թաճին, եւ զաւակացն՝  Խաղութնի եւ Խեթնի եւ Առիւծուն՝  տարաժամ 

հանգուցելոցն ի Քրիստոս, եւ այլ զաւակացն՝  մեծի եւ փոքու, եւ ամենայն 

յարեան մերձաւորաց, եւ ետ զսա անջինջ յիշատակ ի գեղեցիկ եւ յաստուա-

ծաբնակ տաճարս Ցղնոյ մեծիայն Սուրբ Աստուածածնին, որ հանապազ 

մանկունք սորա հրճուին սովաւ յընթեռնուլն զսուրբ Աւետարանս։ 

                                                
1 Տպված է «այս» (Ցուցակ, էջ 285), (Ա. Ղ.)։  
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ՄԱՆՐՈՒՍՄՈՒՆՔ 

Երեւան 7157 

Գրիչ՝ Գրիգոր քահանայ 

Վայր՝ Սկեւռայ 

ա 

209ա Փառք երից Միակին եւ միակ Երրակին, որով անէքն էացան յա-

նէից, եւ էացեալն ձեւացաւ՝ ըստ էացուցչին կամաց, յորոց մի է մարդ բա-

նական կենդանիս, որ է տիպ եւ կերպ զԻնքն եւ զորս ընդ Ինքեան էացուց-

չին: 

 Եւ արդ, վասն զի բարի ստեղծաւ, միշտ ցանկացաւղ է բարւոյն: Նաեւ 

ես՝ մեղաւոր հողս, ովրեկս ||(209բ) եւ քայքայեալս յամենայն բարւոյ գոր-

ծոց տառապեալ ոգիս, ստուերս քահանայից՝ Գրիգոր, ըղձացայ այսմ բարի 

գործո եւ մերձենալոյ ի գիրս սուրբս, թէպէտ եւ անվարժ էի յարհեստէ 

գրոյս եւ ունի մարմին խեւենոտ՝ իջվածոյ ի գլխոյ յաչս եւ յայլ ամենայն ան-

դամս. մի աւր գրելով եւ երկուս կամ աւելի ի վտանգէն կոծեալ տագնապէի։ 

Սակս այնորիկ խոշոր եւ անհաւասար, եւ թէ այսպէս եւ կամ այն, նա ի 

Սուրբ Հոգւոյն շնորհաց յանկ հանեալ կատարեցի զսակաւ գիծս Խազտետր 

իմոյ մեղաւոր ձեռաւքս ի վայելու||(210ա)մն անձին իմոյ եւ յիշատակ 

զծնաւղաց իմոց եւ զարմից։ 

Եւ իմ առ ոտս անգեալ աղաչեմ զամենայն հանդիպողսդ այսմ չնչին գծի, 

մանաւանդ եւ որ ժառագէքդ, իսկ սղալանացս որ ի սմա, ներեցէք եւ խոշո-

րութեանս մեղ մի՛ դնէք, զի չէ ի կամաց եւ բարի յիշատակի արժանի արա-

րեք։ Եւ Աստուած, որ առատն է ի տուրս բարեաց, ձեզ՝ յիշողացդ եւ մեզ՝ յի-

շեցելոցս ողորմեսցի եւ որ ս[ր]տի մտաւք զԱմէնն ասէ։ 

Արդ, գրեցաւ սա ի Սուրբ ուխտս Սկեւռայ, ընդ հովանեաւ Սուրբ Փրկչիս 

եւ կենսունակ Սուրբ Նշանիս եւ Մաւր Լուսոյն Սուրբ Աստուածածնիս, ի 

դառն եւ դժընդակ ժամանակիս, ||(210բ) ի թուականիս Հայոց ՉՂԸ (1349), 

ի հայրապետութեան տեառն Մխիթարայ, եւ ի թագաւորութեանն Կոստան-

դեա։ Ո՜ սրսռալի եւ դառն ժամանակիս, զի յազդմանէ չարին յարուցեալ 

անաւրինաց ի վերայ քրիստոնէիցս եւ ի սուր սուսերի մաշեցէին զազգս 

մեր, ուր եւ ուր մնացեալի յամրոցնիս սակաւ ի հաւատացելոցս Աստուծոյ: 

Եւ ի յայսմ ամի, որ աւր Ը (8) էր յուլիս ամսոյ, ի տակք ամրոցիս սրախոխոհ 

արարին երկուս յեղբարց մերոց։ 
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բ 

189ա Զեղկելի գրող այսմ սակաւ եւ մացառոտ գրոյս՝ զտարտամեալս 

մեղաւք Գրիգոր աղաչեմ յիշել ի Տէր։ 

գ 

Ծաղկող՞ Սահակ 

145ա Զմեղաւոր հողս՝ զՍահակ սուտանուն քահանայ յիշեցէ՛ք 1։ 

829 

ՃԱՇՈՑ 

Տ. Պալեան, Ցուցակ Կեսարիոյ եւ Դանիէլի վանուց, 48, էջ 77 

(տե՛ս նաեւ 1346 թ.) 

Յիշատակարան յետագայի 

Ստացող՝ Յոհաննէս 
Վայր՝ Ղրիմ 

481բ Վերստին ստացաւ զտառս աստուածաւանդ, հոգիազարդ եւ սպի-

տակափառ գերալրացեալ ի տեսակս տենչման բաղձալի /// զամենայն տաւնս 

յիշատակի՝ Տեառն եւ տիրականացն։ Արդ, ի ժամանակս յետին եւ յոյժ անբա-

րի ցանկացող եղեալ այսմ աստուածաբեր եւ տէրունակ կտակիս՝ ցանկալի եւ 

գովելի ոմն բարի մանուկ՝ տիազարդ եւ շնորհալի ի համայն նմանիս իւր՝ 

Յովհաննէս կոչեցեալ ըստ տեսութեան Յոսեփայ, Սողոմոնի եւ Դանիէլի ի 

տես մանկութեան զարգացեալ վեհ իմաստութեամբ, զվերինն խորհելով, ուր 

Տէրն է փառաց եւ յամենայն կենցաղավարութիւնն իւր բաղձանօք տենչայր 

սմա յամենայն սրտէ եւ յամենայն զօրութենէ, իսկ նախնի աւրհասականն 

մեր՝ պատահեալ նմա ի ծաղկածին ժամանակին եւ ի վարդափթիթ տեսակին 

յորում վայելչանայր ամենայն մերձակայից, այլեւ անմերձից՝ յորում ժամա-

նակի եւ ինքն ծանեաւ զվերափոխումն իւր՝ յունայնութեանցս ի ճշմարտու-

թիւնն ի մահու ի կեանսն, յապականութենէս յանապականութիւնն, ի 

վշտացս եւ ի միշտ հեծեծանացս՝ յերանական ուրախութիւնն ապաւինեցաւ 

ի յոյսն ամենեցուն եւ յապաւէն ամենայնի եւ ի նախնի ցանակացեալս իւր 

զամենայն գրոյս իւր վիճակեցոյց յաղագս սորին ստանալոյ, զաւակ զսա ի 

Սիոն, անջնջելի յիշատակ եւ ընդունակ յԵրուսաղէմ։ Իսկ այն որ զկամս եր-

կիւղածաց իւրոց առնէ մինչչեւ կարդան առ նա. Ահաւասիկ եմ, ասէ եւ 

խնդրողացն տայ եւ հայցողացն /// եւ բախողացն բանայ զկենացն մուտ /// 

ելից այժմ զփափաք ցանկութեան նորայ ետ նմա զսա անկողոպտելի/// 

                                                
1 Գրված է կարմիր թանաքով (Ա. Մ.)։  
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Արդ, որք հանդիպիք սմա վերծանելով կամ գաղափարելով, հայելով կամ 

նկատելով, յիշեսջիք ի մաքրափայլ եւ ի մեղսաքաւիչ յաղաթս ձեր զյիշա-

տակեալս ի սմա զտիազարդն զՅովհաննէսն զբազմաց պիտանին եւ զանկա-

լին. այլեւ զվշտագնեալ եւ զաղեկոծեալ զսրտակսկիծ զարտաւսրախարշ, 

զհառաչական եւ հեծեծակենցաղ զծնողս նորա եւ զբնաւին սեռս իւր՝  

զհայրն իւր՝ զպարոն Պաւղոսն եւ զմայրն իւր՝ զԱւագտիկինն, զզաւակն իւր՝  

զԳրիգորն, զկենակիցն իւր՝ զԳոհարտիկինն, եւ զքոյրն իւր՝ զՄարգրիտն, 

զեղբայրն իւր՝ զԼուսերն, զՇնոֆորն, զՍարգիսն, զքոյրս նորա՝ զԾաղիկն, 

զՄարիանէն, զՃուհարն, զՏիրամայրն, եւ զԵղիազարն, զքեռիսն իւր՝ զՅա-

կոբն, զՍիրաւագն, եւ զփոխեալն առ Քրիստոս՝ զԱմենաւագն եւ զՏաւնիկն, 

զՍիմէոն րայիսն զարեան ազգայինն իւր, զփեսայս նորա՝ զԱւագն եւ զՂրիմ-

շահն, զսպասաւոր Սէթն, զՈստիանէ փոխեալն եւ եւ զԱղբերացն, զԱզիզն 

եւ զնախնի հաւսն իւր՝ զՇահերն, եւ զՇնոֆորն եւ զհօրեղբայրն իւր՝ զԵղիա-

զար քահանայ...1։ 

Եղեւ կատարումն յիշատակի սորա ի հայրապետութեան տեառն Մխիթա-

րայ եւ արհիական եպիսկոպոսութեան տէր Ստեփանոսի, ի ղանութիւն Ճա-

նիպէկին, յԱրամական առաջնորդութիւն պարոն Տուրային, ի նահանգս 

Ղրիմ կոչեցեալ, յաւանս նորաշէն Տարապաղըլ յորջորջեալ, ընդ հովանեաւ 

Սրբոյն Թէոդորոսի լուսեղէն տաճարի եւ այլ սրբոցս։ Ի թուականութեանս 

Հայոց ՉՂԸ (1349) ի մարտի Ի (20), որ է հասարակաց։ Յեկեղեցական 

առաջնորդութիւն Տիրատուր վարդապետին եւ Կիրակոս վարդապետի, եւ 

Աւետիս Խոտաճարակին, որոց աղօթիւքն յիշեալ լիցի՝ Յովաննէսն ի խնամս 

Քրիստոսի Աստուծոյ /// 2 

830 

ՃԱՇՈՑ 

Ս. Պետերբուրգ, Ռուսական Ազգային գրադարան, РНБ Арм. о. к. 1|1, 2,  

Կ. Եուզբաշեան, Ցուցակ Պետերբուրգի, 70, էջ 241-242 

Գրիչ՝Ստեփաննոս երէց 

Վայր՝ Սուրխաթ մայրաքաղաք 

ա 

193ա Յայս սոսկալի սուրբ գիշերիս, 
Քեզ երանի, որ հանդիպիս 

                                                
1 Նորից կրկնվում են Հովհաննես ստացողի ու նրա բոլոր հարազատների անուն-

ները (Ցուցակ, էջ 77, ծանուցում), (Ա. Ղ.)։  
2 Մնացած մասն անընթեռնելի է (Ցուցակ, անդ), (Ա. Ղ.)։  
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Վարդափըթիթ բուրաստանիս, 

Հոգիաբուխ սրբոյ տառիս: 

Երբ լի սրտանց ծնրիկ կրկիս, 

Սիրով հոգւոյդ յԱստուած հպպիս, 

Յայնժամ յիշեա՛ դու զեղկելիս, 

Եւ զբազմամեղ ողորմելիս՝ 

ԶՍտեփաննոս գծող տառիս, 

Զմեղաւք նեխեալս ի մէջ տըղմիս: 

բ 

281ա Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն Աստուծոյ՝ Հաւր եւ Որդւոյ եւ 

Հոգւոյն Սրբոյ յաւիտեանս յաւիտենից, որ հասոյց զիս ի զրաւ սորին հոգե-

բուղխ կտակիս ի սրբոց շարադասեղ: 

Յամի ՉՂԸ (1349) ի թվականութեանս Հայոց յանգ ելեալ կատարեցաւ 

տառս յաշխարհս Հոնաց յերկիր Ղրիմի, ի հոյակապ եւ ի հռչակաւոր մայրա-

քաղաքս, որ կոչի Սուրխաթ, ձեռամբ նուաստ իրիցու՝ Ստեփանոսի, ի հայ-

րապետութեանն Հայոց սեռի տէր Մխիթարայ եւ յեպիսկոպոսու[թեանն] 

///րաւան:Եւ ստացօղ/// զորդի տէր Ստեփանոսի///1 

Արդ, որք հանդիպիք այսմ գեղեցկայարմար կտակիս կարդալով կամ աւ-

րինակելով, յիշեցէք ի սուրբ աղաւթս ձեր ցստացաւղ մատենիս2եւ զգրիչս 

անիմաստ՝ զՍտեփաննոս երէց եւ զծնողսն իմ եւ զամենայն արեան մերձա-

ւորսն իմ. եւ որք յիշէք, յիշեալ լիջիք ի Քրիստոսէ Աստուծոյն մերոյ, որ է 

աւրհնեալ յասւիտեան: 

831 

ԻՄԱՍՏԱՍԻՐԱԿԱՆՔ 

Վիեննա 293, Յ. Տաշեան, Ցուցակ, հ. Ա, էջ 721 

(տե՛ս նաեւ 1343 թ., 1348 թ. 1376 թ.) 

Գրիչ՝ Յակոբ 
Վայր՝ Կաֆա մայրաքաղաք 

299բ Յամի Ծննդեան Տեառն եւ Փրկչին ՌՅ եւ Ծ երորդի (1350) եւ ի յամ-

սեան յուլիսին կատարեցաւ գիրքս սուրբ առաքելոյն Յակոբայ տօնին ֆրա 

Յակոբս աղքատ հոգին Միաբանողաց եղբարց կարգին ձեռնատուութեամբ 

                                                
1 Մնացած մասն անընթեռնելի է, լվացված լինելու պատճառով (Ցուցակ, էջ 242, ծնթ. 

1), (Ա. Ղ.)։  
2 Անվան համար տեղ է բաց թողնված (Ցուցակ, անդ, ծնթ. 2), (Ա. Ղ.)։  
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աստուածային գրեցի զգիրս, որ է փիլիսոփայական արուեստին, որ է Սահ-

մանք Դաւիթ Անյաղթ փիլիսոփին. ընդ նմա լինին ի փառս Տեառն համազօ-

րին Եռականին եւ միակին եւ ի պատիւ միշտ Կուսին Մարիամու Աստուա-

ծածնի ի մայրաքաղաքն ի Կաֆային ընդ հովանեաւ Սրբոյն Նիկօլայոսին 

Սքանչելագործ հայրապետին: Ո՜վ եղբարք, իմաստ բանին անմեղադիր լե-

րուք անիմաստնիս...: 

 

832 

ՏՕՆԱՊԱՏՃԱՌ (459) 

Երեւան 21951 

(ԺԳ դ.) 
Յիշատակարան յետագայի 

Ստացող՝ Էլխաթուն 

ա 

152բ Գանձդ անապական եւ պահապան ամենայն եղելոցս, ազատեայ ի 

հրոյ յաւիտենից զստացող սորայ՝ զԷլխաթունն եւ զծնողս նորայ2։ 

բ 

196բ Իբրանոս քահանային մահն, որ ի Քրիստոս փոխեցաւ, ի թվակա-

նիս ՉՂԸ (1349)։ Ախցացն3 միջնանցն փոխեցաւ4։ 

գ 

Յիշատակարան յետագայի 
Ստացող՞՝ Ավագ 

219բ Սուրբ հարք Կոճերեաց բերթի անապատիդ, զանապատս ի բարեաց 

զԱվագ վայդեպյետ5 յիշեցէ՛ք ի ժամ ընթերցման զգիրքս Տօնապատճառ ի 

տօնս տէրունականս եւ միով Տէր ողորմի ասելով օգնական լերուք ինձ՝ մե-

ղուցելոցս, թերեւս ողորմեսցի մեղուցելուս, զի սովոր է ի ձեռն այլոց այլում 

ողորմել. եւ որպէս յիշէք, յիշեալ լիջիք ի Քրիստոս. ամմէն։ 

                                                
1 299ա էջի աջ լուսանցքի լուսանցազարդի մեջ գրված է «Յովանէս», հավանաբար 

գրչի անունն է (Լ. Խ., № 459, էջ 379)։ Ձեռագիրը հավանաբար ԺԳ դարի է և 
Յովանէսն՝ ընդօրինակման գրիչն է (Ա. Ղ.):  

2 Գրված է 152բ էջի ձախ լուսանցքում (Լ. Խ., անդ, ծնթ. 2)։  
3 Իմա՝ «Աղուհացի» (Լ. Խ., անդ, էջ 380, ծնթ. 1)։  
4 Գրված է 196բ էջի ներքին լուսանցքում (Լ. Խ., անդ, ծնթ. 2)։  
5 Իմա՝ «վարդապետ» (Լ. Խ., անդ, ծնթ. 3)։ «ա» և «գ» հիշատակարանները ևս ԺԴ 

դարի են ( Ա. Ղ.): 
 



ՉՂԸ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐ   1349 

501 

833 

ՏԱՂԱՉԱՓՈՒԹԻՒՆՔ  

ՆԵՐՍԻՍԻ ՇՆՈՐՀԱԼՒՈՅ (460) 

Վիեննա 547, Յ. Տաշեան, Ցուցակ, էջ 1020 

Ստացող՝ Յովհանէս Սեբաստացի 

ա 

211բ Յիշատակարան տառիս ի ստացողէ սորին՝  ի նուաստ Յովհանիսէ 

Սեբաստացոյ աղերս մաղթանաց բանի առ իմըն Յիսուս աւծեալ Տէր, ան-

վախճան Հօր, Միածին Որդի եւ Բան որով երկինք հաստատեցան իմանա-

լեօքն համանգամայն ... : 

բ 

217ա Այլ ես՝ նըւաստըս քո ծառայ 

Յոյժ անպիտանըս պաշտօնեայ, 

Զերանելոյս1 գիրն ընթերցայ... 

Վասն այնորիկ կարօտացայ։ 

Գըրել ի նիւթ մագաղաթեայ 

Գըրչաւ ճարտար, զոր ես ծանեայ2, 

Պըճնեալ ոսկւով ի գոյն ծաղկեայ. 

Քարեա տախտակն, որ ըստացայ, 

Յիս անմոռաց պահել ըզսայ 

Եւ յիշատակ ինձ առյապայ 

Եւ ինձ եւ իմոցըն մըշտակայ։ 

Նոյնպէս եւ սոյն տառիս գրողին, 

Աշխատողին եւ ստուգաւղին, 

Պայծառ ծաղկօք զարդարողին, 

Ի շար եւ կապ աւարտաւղին 

Փափագանաւք ընթերցաւղին, 

Զմիտըս բանից քըննաւղին, 

Մաքուր մըտօք աղաւթողին: 

Եւ ստացողիս յղձմամբ սըրտին՝ 

Ինձ եւ յիմոցըն ամենայնի, 

                                                
1 Իմա՝ Ներսիսի Շնորհալւոյ (Լ. Խ., անդ, ծնթ. 4)։  
2 Գրիչն ու ծաղկողն է Գրիգորը, գրվել է հավանաբար Սուրխաթում (Ցուցակ, էջ 

1019, ձեռագրի նկարագրություն ), (Ա. Ղ.) 
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Որ տարփանօք սիրոյ կրկին, 

Ետու գրել ինձ ըզսորին։ 

Ի ծննդենէ մարմնով Քոյին 

Ի թիւ յատուկ մի հազարին, 

Յերեքհարիւր եւ ի յիսնին, 

Եւ ի մի ամ սկսեալ ամին(1351). 

Սակայն ի թիւ Այսքանազեան 

Յեւթնհարիւր տօմարական 

Ի յիննըսուն աւարտական 

Եւ ի յութնեակ թիւն յանգական (1349), 

Իսկ ի Փոքրիկըն մեր շրջան 

Յերկուհարիւրն թուական 

Եւ վաթսուն եւ հինգ աւարտական (265) 

Ի վեցերորդ ամին սկըսման։ 

Քեզ մատուցի նըւերական, 

Զտառըս մաքուր աղօթական, 

Ես, որ ծառայս եմ անարժան, 

Քո՝ Յովհաննէս այր անպիտան, 

Զի յաներեկն օր Քո ծագման, 

Զմեզ ընկալցիս յաջոյն կողման։ 

Եւ Քեզ տացուք փառս անվախճան, 

Այժմ եւ յապայն եւ յաւիտեան։ 

գ 

Գրիչ՝ Գրիգոր 

148բ Եւ զյետնեալ Գրիգորս յիշեսջիք, 

Որ եմ լըցեալ մեղաւք ի լիք: 

դ 

272բ Ո՜վ երգող բանիս եղբայր յիշեա՛ եւ զիս զանպիտան Գրիգոր 

գրիչս1: 

                                                
1 Առաջին հրատարակության մեջ «գ» և «դ» հիշատակարանները բացակայում են 

(Լ. Խ., № 460, էջ 369-370), (Ա, Ղ)։ 
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834 

ՃԱՇՈՑ 

Վենետիկ 1404 (602), Ցուցակ Վենետիկի, հ. Դ, էջ 674 

Գրիչ՝ Յոհաննէս 

ա 

231բ Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն յաւիտեանս. ամէն։ ԶՅովան-

նէս գրչակս մեղաց իմոց թողութիւն խնդրել ի Տեառնէ եւ ծնողաց իմոց 

խնդրել թողութիւն յԱստուծոյ։ Ի թվին ՉՂԸ (1349)։ 

բ 

232ա Ո՜վ տէր վարդապետ, զսակաւ գիրս ընկալ եւ զիս յիշեա՛յ ի սուրբ 

աղաւթս քո։ 
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ՉՂԹ 1350 

835 

ՄԱՏԵԱՆ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԵԱՆ  

ԳՐԻԳՈՐԻ ՆԱՐԵԿԱՑՒՈՅ (461) 

Երեւան 5597 

(տե՛ս նաեւ 1356 թ., 1359 թ.) 

Գրիչ՝ Ստեփաննոս կրաւնաւոր 

Վայր՝ Սարի Սբ Գէորգեայ վանք 

ա 

254բ Գրեցաւ աստուածային այս մատեան ի թուի[ն] Հայոց ՉՂԹ (1350) 

երորդի, յանապատիս Սարի Սուրբ Գէորգեայ վանս առձայնելոյ, ընդ հովա-

նեաւ Սուրբ Մաւրս Լուսոյ Աստուածածնի, յառաջնորդութիւն տեղոյս՝ Կիրա-

կոս կրաւնաւորի, ձեռամբ Ստեփաննոս կրաւնաւորի, ի վայելումն անձին 

իմոյ եւ յիշատակ հոգւոյ իմում եւ ծնողաց իմոց՝ ի Քրիստոս կատարելոց եւ 

որոց գթացին ի կեանս մեր. ամէն։ 

Բաղձանք հոգեւորական սիրոյ գերազանց գոլով քան զամենայնէսս 

ցանկալիս մին[չ զ]ի որոց առեալ ունիցին զնա, մոռ[ացո]ւմն ամենայն 

մարմնականաց իրաց առն[է]։ Որում եւ ես կցորդեալ ըստ կարի ||(255ա) 

ամենաթշուառս հոգւով, տաժանմամբ երկոց ջանացեալ գրեցի զլուսազարդ 

եւ զգեղեցկայեղց մատեանս արգասաւոր, ասացեալ եւ յարդարեալ գոր-

ծակցութեամբ Հոգւոյն Սրբոյ յաստուածայնւոյ առն սրբոյ Գրիգորիոսէ Նա-

րեկայ վանաց վանականի, աստուածաշունչ վարժապէտէ, ի ստոյգ եւ յընդ-

րելագոյն աւրինակէ, ես՝ Ստեփաննոս կրաւնաւորս, ի վայելումն անձին 

իմոյ հիքականի եւ աւժանդակ մխիթարութեան տրտմեցելոյս մեղաւք եւ 

առաջնորդ երկնաւոր ճանապարհին լուսատու իմումս խաւարեալ մտաց, որ 

զաւրէ սայ զմասն հոգւոց ոմանց խաւարելոց լուսաւորել աստուածային լու-

սոյ ճառագայթիւք, պայծառ եւ անաղաւտ լապտեր, զոր այս ընկալեալ 

զբանս պանծալիսս։ Առիթ եւ պատճառ անմահականն կենաց, որով ընդ յա-

ջեայցն է ընդունել զվայելս անճառելւոյ փառացն ընդ սուրբս ամենայն 

Քրիստոսիւ Յիսուսիւ Տեառբ մերով, որով եւ ընդ որում՝  Հաւր եւ Սուրբ Հո-

գոյն փառք [եւ պա]տիւ եւ երկրպագութիւն յամենայն Էից եղելոց անմար-

մին եւ մարմնական սեռից յերիս յաւ[ի]տե||(255բ)անս եւ անդր քան զպայ-

ման սահմանի իմանալեացն, յաւիտենից յաւիտեանս. ամէն: 
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Առ որս աղաչանս բազմապիսիս, որք հանդիպիք աստուածայինս այս 

գանձու ի պէտս ինչ շահի հոգեւորական աւգտի կարդալով սովաւ առ 

Աստուած, որ երջանկացն է բաղձալի եւ կամ աւրինակ գաղափարի զայս 

առնլով առ ի յայլս փոխելով, յիշել զհոգի տառապելոյս անյաչաղ մտաւք 

առ Տէր իմ Յիսուս Քրիստոս, որում եւ յաւետ կարաւտիմ եւ զթողութիւն մե-

րոցս յանցանաց հայցել յամէնառատ պարգեւացն Աստուծոյ եւ ննջեցելոց 

մերոց ի Քրիստոս հանգուցելոց, եւ ամենայն երախտաւորաց նախնեաց 

իւրոց՝ Յորդորոյ եւ Յորդանանայ, Սանվիէլի եւ Մեսրաւպի, Թումայի եւ Յո-

հանիսի եւ Գորգոյ, հաւրեղբայրաց իմոց՝ Տիրատրոյ եւ կենակցի իւրոյ, Հայ-

րապետի եւ կենակցի իւրոյ, Կարապետի եւ այլ առհասարակ ամենեցուն, 

մաւր իւրոց եւ քւերի իմոյ Մարթայի եւ Վարդան քահ[անայի] եւ եղբարց 

իմոց եւ ծնողաց նոցին՝  Ծ[երու]նոյ հանգիստ եւ ողորմութիւն խնդրել ի 

Քրիստոսէ Յիսուսէ Փրկչէն մերմէ, զի եւ ձեզ հասցէ [յոյս]ն փրկութեան 

աներկեւան ցնծութեամբ ի ||(256ա) նմանէ գտանել յաւուրն յետնում եւ 

յանսպառ յաւտենին։  

Ընդ նմին յիշեցէ՛ք զՄովսէս կր[աւնաւոր], եւ զԿիրակոս կր[աւնաւոր], եւ 

զՄարտիրոսեանք կր[աւնաւորք], եւ զԱնդրէաս կր[աւնաւոր], եւ զհարա-

զատ եղբայրն իմ՝  զՅոհաննէսէս, զի կայցեն սոքայ ըստ կամացն Աստուծոյ, 

աջն Հայրական եւ Բազուկն Քրիստոսի պահե[ս]ցէ անարատ, եւ զաւրհնու-

թիւնն ի բերանոյ Աստուծոյ հանգիցէ ի վերայ սոցայ եւ ի գալըստեանն Որ-

դոյն Աստուծոյ լսեն բարբառ աւետեացն եւ՝ զաւրհնեալք Հաւր իմոյն եւ յա-

ջակողմեանն դասեսցին եւ ընդ հրեշտակս փառաբանեն զԱստուածն մեր 

Քրիստոս: 

Կրկին աղաչեմ զձեզ, ո՜վ սուրբ ընթերցողք, յիշման արժանի առնել 

զհայրն իմ եւ զվարդապետն՝  զԱստուածատուր քահանայ, զի յոյժ աշխա-

տեալ ի վերայ մեր, որոյ Տէր Աստուած ողորմեսցի նմա յաւուր գալստեան 

Իւրոյ եւ յաջակողմեանն Իւրոյ դասեսցէ զնայ ըստ կամարարաց Իւրոց: 

Կրկին աւրհնեսցէ Քրիստոս Աստուած՝ զՄովսէս եւ զԿիրակոս կրաւնաւորքն, 

որք [յոյ]ժ կամակից եղեն գծագրելոյ սոր[այ]։ || 

256բ Աւրհնեսցէ Քրիստոս Աստուած զՍիմէոն կրաւնաւորն, որ բազումս 

հոգայր ի վերայ մեր, ըստ հոգեւոր խրատուց, ընդ նոսին յիշեսցի ///1 որ 

զպէտս պակասութեան մերոյ տայր հանապազ: Աւրհնեսցէ Տէր Աստուած 

զտնտեսս մեր՝ զԱպրիլուս, որ սպասաւորէր մեզ յաւժարութեամբ։  

Ցաւղեսցէ Քրիստոս Աստուած զցաւղ ողորմութեան Իւրոյ ի հոգի եւ յոս-

կերս ննջեցելոցս՝ ընկերաց մերոց՝ Վարդանայ եւ Դանիլայ եւ Յոհանիսի եւ 

Վարդիկ իրիցու եւ մաւրն իմոյ եւ քւերն եւ Սարգիս կրաւնաւորացն եւ Սու-

                                                
1 Անունը ջնջված է (Լ. Խ., № 461, էջ 383, ծնթ. 1)։  
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ջաղին, որ մլքատէր էր սուրբ ուխտիս, որոց ողորմեսցի Քրիստոս Աստուած 

ամենեցուն եւ քաղցրութեամբ նայեսցի յամենեսեան՝  յառաջնոցն մինչեւ ի 

վերջինսն եւ յիս յանպիտան գրիչս, որ չեմ արժանի անունս կրաւնաւո-

րու[թեան]. ով զմեզ յաւժար կամաւք [յիշ]է, Հայրն երկնաւոր զնոսայ ընդ 

/// առաքելոցն դասեսցէ. ամէն։ || 

257ա Ո՜վ եղբայր եւ հոգւոյ իմում հարազատ, որ աւրինակ ընդունիցիս 

զսա առ ի յայլս գրելոյ, յոյժ վստահացիր ի բանս սորա, զի ի ստոյգ եւ ի 

ճշմարիտ աւրինակէ գրեալ եւ ուղղեալ եմ զսա, ի նմանէ, որ Մխիթար վար-

դապետն էր գրել եւ ուղղել, որ ոչ ինչ պակաս գտանիւր ի ճշմարտութենէ։ 

Եւ այնպիսի խնամ տարցես սմա, որպէս զքոյին մատանց գրեալ եւ տաժա-

նեալ ի սայ, որպէս եւ եսս, ոչ ինչ բան եւ կամ բայ եւ տառ քերելով ի սմանէ, 

եւ կամ յաւելուլ ինչ ի սմայ. այլ եւ զգուշացիր յամենայն դժրողաց զսայ՝ ի 

ցեցոյ եւ ի կերչաց եւ ի հիւթոց եւ յամենայն վատնողաց զվայելչութիւն դո-

րա, միանկամայն եւ վերակու ծածկութիւ հոգ տարցես դմայ, որպէս եւ 

իմաստուն վաճառական պատուական մարգարտաց։ Ո՜վ ստացող սորայ, 

յորժամ զրաւեսցես զսայ ընթեռնլ[ով] կամ աւրինակելով, ծունր [աղաչեմ] ՞ 

կրկնե[լ] վասն իմոյ եւ քոյոյ փրկութեան մ /// ոյնք /// 

բ 

Յիշատակարան յետագայի 
Վաճառող՝ Յոհաննէս 

259ա [Ես՝ Յ]ոհաննէս, Աստուածատուր իրիցու որդիս, Ստեփաննոսի եղ-

բայրս ծախեցի զՆարեկացիս Մկրտիչ կրաւնաւորին առաջի Աստուծոյ եւ 

ամենայն սրբոց ///1 

գ 

Յիշատակարան յետագայի 
Գնող՝ Մկրտիչ կրաւնաւոր 

257բ Ես՝ Մկրտիչ կրաւնաւորս ստացայ զհոգեշունչ մատեանս՝ զսուրբ 

Նարեկացիս ի խալալ արդեանց իմոց, յիշատակ ինձ եւ ծնօղաց իմոց՝ Ներ-

սեսի եւ Թաճխաթունի եւ եղբաւրն իմոյ՝ Յովաննիսի, եւ քըւերն իմոյ՝ Խէր-

խաթունի։  

Արդ, որք հանդիպիք սմա կարդալով կամ աւրինակելով, յիշեցէ՛ք յերկ-

նաթռիչ յաղաւթս ձեր զվերոյգրեալսն՝  զՄկրտիչ կրաւնաւորն եւ զհայրն 

իւր՝ զՆերսէս, եւ զմայրն իւր՝ զԹաճխաթուն եւ զամենայն արեան մերձա-

ւորսն։ Կրկին աղաչեմ զձեզ, ո՜վ սուրբ ընթերցողք, յիշման արժանի առնել 

զհոգեւոր մայրն իմ՝  զԹամթայ, զի յոյժ գթայր ի վերայ մեր ծնօղաբար. Տէր 

                                                
1 Շարունակությունը՝ 6 տող, քերված է (Լ. Խ., անդ, էջ 383, ծնթ. 2)։  
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Աստուած զնա իւր ծնօղաւքն եւ զյիշողքդ եւ զմեզ զամենեսեան հանգուսցէ 

յարքայութեան Իւրում, եւս առաւել՝ զլի սրտիւ Աստուծ [ողո]րմի ասա-

ցողսն. եւ Նմա փառք [յաւի]տեա[նս]. ամէն։ 

դ 

Յիշատակարան յետագայի 

Ստացող՝ Ստեփանոս Սագարածենց 

259ա Զվերջին ստացող սուրբ գրոցս՝ զՍտեփանոս աբեղայն, որ մակա-

նուն Սագարածենց կոչի, յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս, որ ստացաւ զսա ի հալալ ար-

դեանց իւրոց՝ յիշատակ հոգւոյ իւրոյ եւ ծնաւղաց իւրոց։ Արդ, որք հանդի-

պիք սուրբ գրոցս, յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս զՍտեփանոս կրաւնաւորն եւ զամե-

նայն արեան մերձաւորքն իւր /// զԿիրակոս վարդապետն եւ [Աստուա]ծ զ-

ձեզ [յի]շէ. ա[մէն]:|| 

259բ Արդ, ես՝ Ստեփանոս կրաւնաւորս՝ ստացող սուրբ գրոցս, ետու 

զսուրբ գիրքս Պատըրկի վանից Սուրբ Աստուածածնիս եւ Սուրբ Գէորգ 

զաւրավարիս՝ անջինջ յիշատակ հոգւոյ իմոյ եւ ծնաւղաց իմոց. ամէն։ Արդ, 

մի՛ ոք իշխեսցէ ծախել, կամ գրաւ դնել, եւ կամ հեռացուցանել ի դրանէ 

Սուրբ Աստուածածնիս եւ Գէորգեա զորավարիս. եւ եթէ ոք յանդգնի ծախել 

եւ կամ հեռացուցանել, նա մասն զՅուդային առնու եւ զայլ խաչահանացն, 

եւ որոշեալ լիցի ի Քրիստոս. ամէն1։ 

836 

ՄԱՆԿՈՒԹԵԱՆ ԱՒԵՏԱՐԱՆ (462) 

Թորոս Աղբար, հ. Բ, էջ 411  

(Տիգրանակերտի Սբ Սարգիս եկեղեցի) 

Գրիչ՝ Յոհաննէս քահանայ 
Վայր՝ Վանայ գաւառ, գիւղ Աւանց 

Գրեալ է յիշատակ Գէորգ կրաւնաւոր քահանայի ի թուա[կանութեան] 

Հայոց ՉԾԹ (1350) ձեռամբ Յոհ[աննէս] գծագրող քահանայի, ի հայրապե-

տութեան Զաքարէի Հայոց կաթողիկոսի եւ յառաջնորդութեան գերահռչակ 

Սուրբ ուխտիս Վարագայ՝  համահունչ եղբարց՝ տէր Սարգսի եւ տէր Պետրո-

սի, որք հեզութեամբ եւ հանդարտութեամբ հովուեն զբանաւոր հաւտս...։  

Գրեցաւ ի գաւառիս Վանայ, ի գեաղն Աւանց, ընդ հովանեաւ Սուրբ Յով-

հաննու Կարապետին եւ Սուրբ Գրիգորի Հայոց Լուսաւորչին։ 

                                                
1 Ըստ հնագրական տվյալների՝ «բ», «գ», և «դ» հիշատակարանները պետք է լի-

նեն կամ ԺԴ դարի վերջին, կամ ԺԵ դարի սկզբներին (Լ. Խ., անդ, էջ 384, ծնթ. 1)։  
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837 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ 

Թեհրան 2, Հ. Աճառեան, Ցուցակ, էջ 3 

Ստացող՝ Անդրէաս 
Վայր՝ Սիս մայրաքաղաք 

ա 

336բ Փառք անսըկիզբն Էին՝  Հաւր Էնն ի յԷէն ծնեալ անժամանակ Որդոյն 

եւ էակից եւ փառակից Սուրբ Հոգւոյն, երեք անձնաւորութեանն եւ 

միաստուածութեանն այժմ եւ յանբաւ, յաւիտեանս. ամէն:  

Աստուածային եւ երկնաւոր շնորհն, որ պար[գ]եւէ ամենեցուն բազմա-

պատիկ պար[գ]եւս ըստ իւրաքանչիւր աւգտի եւ յաւժար կամաց հաւատով 

խնդրողաց: Նոյն ինքն Աստուածն բոլորիցս, որ առատն է ի տուրս եւ բա-

րեր||(337ա)ար ամենեցուն, որ եւ զիս՝ զանարժան հոգիս արժանի արար Իւ-

րում ողորմութեանն: Նոյն ինքն զկատարումն ըստ հաճոյիցն Իւր պահեսցէ, 

զի պարգեւելն աստուածային է, բայց բարիոք վայելեալն ըստ յաջողելոյն է 

եւ ի կամս վայելողին: 

Արդ, ես՝ տրուպ հոգի եւ անկատար յամենայն գործս բարեաց Անդրէաս 

եպիսկոպոս, ի ժամանակիս, յորում էր թվականս Հայոց ՉՂԹ (1350), որում 

էր կաթուղիկոս Հայոց տէր Մխիթար, եւ բարեպաշտ թագաւոր Կոստանդին։ 

Որ եւ ես եկեալ ի մայրաքաղաքս ի Սիս առաջի սուրբ շնորհաբաշխ քահա-

նայապետիս, տեսի զսուրբ Աւետարանս, որ համակ ոսկով եւ ծաղկերանգ 

վայելչութեամբ եւ զարմանալի պատկերաւք հարշագործեալ է ձեռամբ՝ 

Սարգիս քահանայի, որ է շնորհաւք Հոգոյն ||(337բ) լըցեալ եւ այր գովելի, 

եւ սիրեցի զսա յամենայն սրտի կամաց եւ ստացայ զսուրբ Աւետարանս 

Քրիստոսի յայժմու կենացս հոգւոյ եւ մարմնոյ իմոյ եւ բազմաց մխիթարու-

թիւն եւ ի հանդերձեալն յոյս բարեաց եւ յիշատակ կենաց առաջի Քրիստոսի 

ինձ եւ ծնաւղացն իմոց եւ հոգեւոր եւ մարմնաւոր եղբա[ր]ց իմոց եւ ամե-

նայն հաւատացելոց եկեղեցւոյ Քրիստոսի պայծառութիւն եւ մանկանց Սիո-

նի հրճուանք եւ ցնծութիւն: 

Արդ, հաւատով խնդրեմ ի Քրիստոսի մարդասիրութենէն, զի տուրս իմ 

վասն սմա եւ զսէր ըղձի սրտիս իմոյ առ Իւրն համարեսցի աստուածային 

մարմնոյ ընծայաբերութիւն, որպէս զպոռնիկ կնոջն զեւղն աւծութեան եւ 

քանանացի տիրասէր շանս տացէ մառն ողորմութեան ի փշրանաց սեղանոյ 

Իւրոյ եւ ընդ միւս ||(338ա) այլ կնոջն յանցաւորի բազմամեղ ծառայիս հրա-
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մայեսցէ. Հաւատք եւ սէր քո որ սովաւ առ Իս կեցուսցեն զքեզ. երթ ի խա-

ղաղութիւն եւ եղիցիս ողջ ի տանջանաց քոց, զի Արարչին անսահման բնու-

թեանն միշտ զբարերարելն է առ արարծս սահման: 

Արդ, ես՝ Անդրէաս եպիսկոպոս յերես անկեալ աղաչեմ զմանկունս Սիո-

նի, որք սպասաւորէք սմա կամ ընթեռնոյք, երկիղիւ եւ սրբութեամբ ծառա-

յեցէք սմայ եւ զիս՝ զԱնդրէաս եպիսկոպոս եւ զծնաւղսն իմ յիշեցէ՛ք ի սուրբ 

յաղաւթս ձեր առաջի Սուրբ պատարագին Քրիստոսի. եւ Աստուած, որ 

ողորմածն է, ձեզ՝ յիշողացդ եւ մեզ՝ յիշեցելոցս ողորմեսցի. ամէն. եւ Նմա 

փառք յաւիտեանս. ամէն։ 

բ 

Գրիչ, ծաղկող՝ Սարգիս քահանայ 

338ա Ընդ նմին եւ իմոյ անարժանութեանս՝ Սարգիս նըւաստ քահանայի, 

որ բազումս աշխատու||(338բ)թեամբ յանկ հանեալ աւարտեցի զսուրբ Աւե-

տարանս զայս վասն դառնութեան ժամանակիս եւ ծերութեան իմո, նախ՝ 

գաղափար առնելով, եւ ապա՝ ոսկով եւ ծաղկիւ զարդարեցի եւ ազգի-ազգի 

պատկերնով, որ ի սմայ է, համաբարբառովն եւ աւետարանիչներովն։ Արդ, 

ես՝ Սարգիս նըւաստ եւ մեղացեալ ծառայս Աստուծոյ յերես անկեալ աղա-

չեմ զձեզ, ո՜վ դասք լուսերամից եւ պատուական սուրբ քահանայք եւ սար-

կաւագունք. 

Որք ընթեռնոյք զսա ի յարկի, 

Կամ յանկեան սուրբ տաճարի, 

զՍարգիս լցեալ մեղաւք ի լի, 

Յիշման առնէք զիս արժանի, 

Թէ, զոր թողուք, թողեալ լիցի 

Եւ ձեր բանիւդ ջընջեսցի։ 

Եւ զուգակցին իմոյ եւ ծնողացն իմ գնացելոցն առ Քրիստոս եւ ամենայն 

արեանառու մերձաւորաց իմոց եւ՝ տէր Բասիլիոսի, մաւրաքաւրորդոյն իմոյ 

եւ ամենայն ||(339ա) հաւատացելոց։ Եւ որ զմեզ յիշէք եւ սրտի մտաւք մե-

ղաց թողութիւն խնդրէք, Քրիստոս Աստուած զձեզ յիշէ եւ ծնողսն ձեր ի 

յԻւր սուրբ արքայութիւնն. ամէն, ամէն։ 
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838 

ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ 

Զմմառ 227, Մ. Քէշիշեան, Ցուցակ, հ. Ա, էջ 542 

Գրիչ՝ Ստեփաննոս քահանայ 

Վայր՝ Սուրխաթ քաղաք 

ա 

294ա Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն՝  Հաւր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն 

Սրբոյ այժմ եւ յաւիտեանս յաւիտենից։  

Աստանաւր յանգ ելեալ կատարեցաւ տառս այս իմաստնապատում, որ 

կոչի Քերական, արարեալ եւ մեկնեալ զսա մեծ վարդապետն Հայոց Վարդա-

նայ, ի խնդրոյ սուրբ թագաւորին Հայոց Հեթմոյ եւ Խրատք մեծ հռետորին 

Արիստակէս գրչի եւ Գէորգեայ վարդապետի, ի թվիս Հայոց ՉՂԹ (1350), 

ձեռամբ Ստեփաննոսի սուտանուն քահանայի, ի վայելումն անձին իմոյ եւ 

յիշատակ հոգւոյն իմոյ։  

Վասն զի սա է ճանապարհ, եւ կանոն, եւ գաղափար ամենայն արհեստից 

եւս առաւել, որք փութան յարուեստ գրչութեան։ Զի որպէս անհնար է 

թռչնոց ի լուծ լծել եւ ակաւսս պատառել, եւ կամ եզանց յաւդս վերանալ, 

նոյնպէս առանց ընթերցման եւ աշխատանաց ի սմա ոչ ոք կարէ համարձա-

կիլ յարուեստն մեծ, որ գրագրութիւն։ Եւ որ յանդգնեալ համարձակի՝  ոչ 

կարէ գրել զճշմարիտն, այլ եղծանէ եւ աղաւաղէ զգրեալսն, ըստ անիմաստ 

խոհակերի, որ ոչ գիտէ զյաւդուածսն, այլ բաժանեալ հանէ զանդամայն 

միսն ի միւս անդամն, եւ զմիւսոյն ի միւսն։ Սակայն են ոմանք, որ ծաղր 

արասցեն զասացելովքս, որպէս է մեր ազգիս հպարտութիւն եւ բրտավը-

գութիւն. բայց որպէս մարգարիտ ի քիթս խոզի եւ մանեակ ոսկի ի պարա-

նոց իշոյ՝ այնպէս եւ սա ի ձեռն անիմաստ եւ անմիտ առնն։ Այլ որ արբ ի 

սիրոյ սորին, նա միայն գիտէ զճաշակ քաղցրութեան դորա, եւ որ ի վերայ 

հասանի, խիստ լուսաւորի հոգւովն: 

Արդ, որք հանդիպիք սմա ուսմամբ կամ աւրինակաւ, յիշեսջիք ի մաքրա-

փայլ աղաւթս ձեր՝ զՍտեփաննոս անիմաստ գրիչ եւ զծնաւղն իմ, եւ թողու-

թիւն մեղաց հայցեցէք ինձ՝ մեղաւորիս, եւ Աստուած, որ առատն է ի տուրս 

բարեաց, մեզ՝ յիշելեացս, եւ ձեզ՝ յիշողացդ առհասարակ ողորմեսցի յԻւր 

միւսանգամ գալստեանն, յորժամ բանք սպառին եւ գործք թագաւորին. եւ 

Նմա փառք յաւիտեանս. ամէն: 
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Գրեցաւ յաշխարհիս Հոնաց, յերկիր Խրիմի, ի հոյակապ եւ ի հռչակաւոր 

քաղաքս, որ կոչի Սուրխաթ։ Յայսմ ամի Աւետիք վարդապետն, որ Խոտաճա-

րակն կոչէին, փոխեցաւ ի կենացս եւ եմուտ առ Քրիստոս, յոյսն ամենեցուն, 

եւ թաղեցաւ յիւրում մենաստանին։ 

բ 

80բ Գրեցաւ ի թվիս ՉՂԹ (1350) ի յուն[ուարի]։ 

գ 

Գրիչ՝ Յովհաննէս աբեղայ 

308ա Զապիկարս՝ գրիչ Յովհաննէս աբեղէս աղաչեմ յիշել ի Տէր հան-

դերձ ծնողօք եւ ամենայն արեան մերձաւորաւք. եւ Աստուած զձեզ յիշէ. 

ամէն։  

839 

ՃԱՇՈՑ 

Երուսաղէմ 22, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Ա, էջ 114-115  

(տե՛ս նաեւ 1347 թ.) 

Յիշատակարան յետագայի 

Կազմող՝ Մելքիսեդեկ երէց 

Վայր՝ Սուրխաթ 

487ա Փառք համագոյ Սուրբ Երրորդութեանն՝  Հաւր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն 

Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեան։ 

Յանգ ելեալ աւարտեցաւ տառս աստուածային կոչեցեալ Ճաշոց եւ Քա-

ղաքագիրք եւ Ժամագիրք յամենայն ժամու պիտանացու, ըստ օրինի արե-

գական ի տուէ եւ առ սեղան հացի, եւ որպէս մարմնոյ ոգի, սոյնպէս եւ սա ի 

ծոց եկեղեցւոյ, որ կոչի մարմին Աստուծոյ։ 

Արդ, եղեւ սկիզբն եւ աւարտ սորա նիւթիւ եւ ամենայն ծախիւք՝ ձեռամբ 

Սոսթանէս կրաւնաւորի՝ յոյժ պիտանի մելանաւորի, որ ստացաւ զսա յիշա-

տակ իւր, եւ ծնողաց իւրոց եւ եղբարց իւրոց եւ ամենայն արեան մերձա-

կայից։ 

Արդ, յաւարտումն յաստուածային սուրբ սեբերիս եղեւ նմա հասանել 

աւրհասականն հասարակաց, ի սուրբ մենաստանին, որ յանուն Երաշխաւոր 

Սուրբ Աստուածածնին, որոյ առաջնորդ եւ հիմնարկու գոլով՝ հայրն Պետ-

րոս գլուխ կուսակրաւնից, որոյ սատարութեամբ եւ աւգնականութեամբ յա-

ւուր վերջին կտակին կամաւ եւ յաւժարական սրտիւ տարփմամփ ըղձիւ եւ 
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յաւէտ փափագանօք, ետ զսա Սոսթանէս վիճակ մասին ժառանգութեան առ 

մայրն աւրինաց, ի խաղաղութիւն ամենայն հոգւոց, ի ծնաւղն մարգարէից, 

յաճեցուցիչն առաքելոց, ի մարմնարանն անեղին, ի տեսաւորութիւնն ան-

տեսին, ի կենդանատուն բնաւից։ 

Ուր ստեղծումն նախնոյն յորում սկիզբն աւրինացն լուսոյ, ուր հրաշքն 

անթուելիք, յորում մահ Անմահին, յորում կեանք մահացելոցս, յորմէ աւե-

րումն նախնի եւ նոր դժոխոց, յորում իջումն Անեղին աստուածացեալ մարմ-

նովն ի ծոց երկրի, յօրմէ լոյսն անշիջանելի յամենայն ամի, միշտ խաւարե-

լոցս, յորում ամենայն տնաւրինականքն յաւետմանէ զուարթնոյն առ Կոյսն 

Աստուածածին, Ծնունդն, Խ (40) աւրեայ ի տաճարն, թլփատութիւնն, 

մկրտութիւնն, խաչելութիւնն, ամենայն կատարեալ տնաւրինականաւքն 

Համբարձումն Տեառն, յորում Իջումն բղխմանն Հօր յառաքեալսն, որպէս 

էակից առ մայրն կուսութեանց, յորում եւ օրն անհրաժեշտ, միակն անփո-

խանորդ, որում արեգակն է լոյսն փառաց ի նոր երկինն եւ երկիր, յորում եւ 

հատուցումն ամենայն գործոց յարդարն Դատաւորէ եւ ձայնէին եզակի եր-

կեակ դիմառնութեամբ, յորում արքայութիւնն արժանացելոցն: 

Յաղագս որոց մեծաւ տարփանօք յառաջասացեալ սրբասէր կրաւնա-

ւորն՝  Սոսթենէս առաքեաց զսա ի Սուրբ Հրեշտակապետքն յիշատակ իւր եւ 

ծնողաց իւրոց՝ հօր իւր՝ Պետրոս քահանայի եւ մօրն իւր եւ եղբարց իւրոց՝ 

Մելքիսեդեկին, Սեթին եւ Թադէոսին եւ այլոց ամենեցուն /// եւ ամենայն 

կենդանեաց արեան սեռին մերձակայից եւ յուսով ի Քրիստոս ննջելոց հա-

մաւրէն ամենայն երախտաւորաց։ 

Արդ, որ հանդիպիք սմա նկատելով եւ կամ ունկամբ լսելով, յիշեսջիք ի 

Տէր սրտի մտաւք ըստ. յիշիցնդ եմ ասայ1 զՍոսթանէս կրաւնաւոր եւ 

զծնօղսն եւ զեղբարսն եւ զամենայն սեռս։ 

Եւս առաւել յիշեսջիք ի Տէր՝ զհայրպետն Պետրոս, որ պատճառ եւ աւժն-

դակ եւ խրատատու եղեւ այսր յիշատակի, եւ սորին հոգաբարձութեամբ եւ 

շնորհիւ եղեւ կատարումն սորա, հոգալով եւ հաստատելով առաւել քան 

զիւրոյ անձին եւ նորին աւգնականութեամբն եւ աւժանդակելովն հասանիցէ 

յաւանդեալ սրբութեանդ։ 

Նաեւ, թէ արժանի համարեսջիք յիշման զանարժանս՝ զՄելքիսեդեկ երէց, 

որդի՝ Վարդան իրիցու Լորեցւոյ, որ եղբարբ իմով՝ Յոհաննէս քահանայիւ եւ 

աշխատեցաք ի կազմ սորա ըստ կարի մերում, յիշեսջիք եւ զծնօղսն մեր եւ 

զզաւակս մեր եւ զամենայն արեան մերձակայս. եւ որ ցաւակցաբար եւ յաւ-

                                                
1 Հրատարակիչը ընդօրինակել է «ըստ յիշիցն դեմ ասայ՞» ձևով (Ցուցակ, էջ 114), 

(Ա. Ղ.)։  
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ժար սրտիւ յիշեսցէ, զի սմա յիշատակեալսս, յիշեալ լիցի ի յահագին 

ատեանն առաջի անմահին Աստուծոյ ի կամս ողորմածին Աստուծոյ, որ 

առատն ի տուրս ողորմութեան, զորս ընկալցի բարերարն, զգիրս ընդ 

մարմնոց, եւ զբանս ընդ հոգւոց, աւգնականութեամբ աղաւթից ձեր միշտ 

թախանձել զբարոյ բարեկամն տալ զերիս անմահ նկանակն՝  Սոսթանէս 

կրաւնաւորին եւ ամենայն սեռին եւ ամենայն երախտաւորաց եւ հաւատով 

խնդրողաց։ 

Եղեւ կատարումն սորա ի հոյակապ եւ ի հռչակաւոր քաղաքիս Սուրղաթ, 

ի նահանգս Ղրիմ, ի հայրապետութեան տեառն Մխիթարայ, յարհիական 

եպիսկոպոսութիւնն տէր Ստեփանոսի, յաթոռակալութիւնն Պետրոսի հաւրս 

մերոյ, ի ղանութիւնն Ճանիպէկ ղանին, յիշխանութիւնն պարոն Տուրային, ի 

թուականիս Հայոց ՉՂԹ (1350) յունուար Զ(6), որ է Յատնութիւն Քրիստոսի 

Աստուծոյ մերոյ։ 

Յիշեսջիք ի Տէր՝ զԿարապետ որդեակն իմ, զպատանին, որ խնդրեաց յի-

շել ըզնա։ Յիշեսջիք ի Տէր զամենայն աշխատողք ի կազմ սորա յերթեւեկու-

թիւն, եւս առաւել՝ զԱռաքել երէց զծաղկողն սորայ բազում աշխատու-

թեամբ. եւ որք յիշեն ի Տէր, յիշեալ լիցին ի Տեառնէ Աստուծոյ, որ է օրհնեալ 

յաւի[տեանս]. ամէն։ 

Զյիշատակարանս յուլիսի ԺԱ (11) գրեցի, որ է օր ծննդեան Յովհաննու 

Կարապետի1։ 

840 

ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ  

ՃԱՌԻՑ ԵՊԻՓԱՆՈՒ (465) 

Վիեննա 11, Յ. Տաշեան, Ցուցակ, էջ 107 

Գրիչ՝ Ներսէս 
Վայր՝ [Սեբաստիա]՞  

ա 

857 Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն... շնորհօք համագոյ Սուրբ Եր-

րորդութեանն. ամէն։ Շնորհել մանկանց յառագաստի յիշատակ՝ Ասլանին, 

եւ ի վայելումն Աւետիս2 քահանային... զոր ընկալցիս Աստուածորդի... 
                                                

1 Ն. Պողարյանը նշում է, որ հիշատակարանը գրված է գրչից տարբեր գրով, խա-
ռը՝ բոլորգիր և նոտրգիր (Ցուցակ, էջ 114, ծանուցում):Հավանաբար հետագա-
յում նորոգողի ձեռք է (Ա. Ղ.)։  

2 Տպված է «Աւետիտ» (Լ. Խ., № 465, էջ 386, ծնթ. 1)։  
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զճգնութիւն սուրբ Գիրգորի... Հայոց ազգինս Լուսաւորչի՝ տէր Սիմէովն հայ-

րապետի, որոյ գաւառս Սեբաստի, աթոռ սորա մենաստանի, եւ Սուրբ Նշան 

եւ Սուրբ Գէորգ զօրաւարի... յիշատակ՝ պարոն Ասլանին եւ կենակցին՝ 

Թաճմէլէքին եւ ծնողացն՝ պարոն Ծերին, եւ Քիմիախաթունին եւ եղբարցն՝ 

Տումանին եւ յԱստուած փոխեալ՝ Սինանին եւ Պահրխաթունին եւ զաւա-

կացն՝  պարոն Լուսին եւ Ծերին եւ Ասարբէկին, Սանամխաթունին եւ զաւա-

կացն՝  Սրապին եւ կենակցին՝ Տայուսխաթունին, Անպետին եւ Կունաշին... 

Գրեցաւ գիրքս աստուածային ի թուականութիւնս Հայոց ՉՂԹ (1350), ի 

վայելումն՝ Ասլանին... եւ գրողի սորա՝ Ներսէս կրօնաւորի, հարց եւ մարց եւ 

եղբարց մերոց, մեր մեղացն եւ յանցանացն թողութիւն խնդրէ1։ 

բ 

227 Տէր Աստուած, բարեխոսութեամբ սուրբ Ծերունւոյն Սիմէոնի մեղած 

թողութիւն շնորհեա՛մեղածարտ գրչիս Ներսէս կրօնաւորի: 

841 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ (463) 

Երեւան 8772  

(տե՛ս նաեւ 1371 թ., 1391 թ.) 

270բ Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն՝  Հօր եւ Որդոյ եւ Հոգոյն 

Սրբոյ, այժմ եւ միշտ [եւ յա]ւիտեանս յաւիտէնից. ամէն: 

Ի թ[ուա]ժողովոյ Հայկազեան տօմարի [Չ]Ղ[Թ]՞(1350) գրեցաւ || Աւե-

տարանս եւ [գիրս]՞ կաթօղիկեօքն ի ընդիր||(271ա)2 այլեւ զգլուխ հո[յ]ա-

կապ ուխտի եւ զարժանաժառանգ յաջորդ Սուրբ առաքելոյս Թադէոսի վի-

ճակի զտէր Զաքարայ՝ զհանգուցեալն ի Քրիստոս։ Եւ զժառանգ նորին՝ 

զտէր Տիրացուն, որ է այ[ր բար]էխորհ եւ իմաստուն, յոյժ անուանի եւ ամե-

                                                
1 Սույն հիշատակարանը Եպիփանի ճառերի ժողովածուի հետ մեկտեղ արտագրել 

է 1853 թվին Սահակ վարդապետ Ամասիացին, իր արտահայտությամբ «յայնպի-
սի օրինակէ որոյ գրիչն գոլով անարհեստ, բազումս աշխատեցոյց զմեզ» (Լ. Խ., 
անդ, ծնթ. 2)։ Հիշատակարանի վերջում կա ծանոթագրություն հրատարակչից. 
«Ի ժամանակիդ եթէ ոչ յետոյ գրեալ իցէ թուականդ ամ Տեառն լինի 1350 աթոռ 
կաթուղիկոսի Մխիթարայ ի Սիս աստի ցայժմ 503» (Ցուցակ, էջ 107), (Ա. Ղ.)։  

2 Ջնջված է, հնի վրա հետագայում, նոր թանաքով, գրված է «ՆՂԲ» (1050) սխալ 
թվականը, համոզված ենք, որ «Ն»-ի տակ գրված է եղել «Չ», իսկ «Բ»-ի տեղ 
նշանակում ենք «Թ», որովհետև այն վերափոխվածի տակից կարդացվում է և այ-
սօր (Լ. Խ., № 463, էջ 385, ծնթ. 1.)։  
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նեցուն մեծարմեծաց սիրելի, վասն որոյ աղաչեմ զձեզ, զի խնդրեսջիք ի 

Տեառնէ կրկին մաղթանօք, ամենայն սրբոց միջնորդութեամբ եւ աղերսա-

նօք, զի տացէ զսայ մեզ ընդ երկայն աւուրս, եւ պայծառութիւն սուրբ եկե-

ղեցոյ եւ ջահ լուսատու լինել բանիւ եւ գ[որ]ծով նուաղե[ա]լ ազգիս մերոյ, 

հանդերձ հարազատ եղբար[բ]ք իւրովք, այլեւ նախնեօք հարց եւ հաւուց, եւ 

ամենայն արեան մերձաւորօք կենդանեօք եւ հանգուցելովք։ Եւ յետ աստէս 

հրաւիրանաց դասեսցի դասս լուսեղինաց երանայշնորհ սուրբ դիտապե-

տացն եւ հայրապետացն խնբից կաճառակցեսցէ [իւր]այօքն հանդերձ ///1 

842 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ 

Երեւան 7351 
(ԺԳ դ.) 

Յիշատակարան յետագայի 

Գրիչ՝ Կիրակոս 

ա 

114բ Զվերջի ստացաւղ սուրբ Աւետարանիս՝ զպարոն Շիրաքն, որ ստա-

ցաւ զսա ի հալալ արդեանց իւրոց՝ յիշատակ իւր, զի հանապազ եռայր ի սէր 

Սուրբ Հոգոյն եւ փափաքէր սայ Աստուածաին գանձուցս եւ բանին տէրու-

նական եւ հրամանին Տեառն Յիսուսի Քրիստոսի, որոյ գտեալ զսայ՝ զգանձս 

տէրունականս եւ զանուշահոտ եւ զքաղցրահամ ճաշակս եւ վայելուչ ծա-

ղիկս գովասութեան հաւատարմաց արքայութեան Վերին գաւառին Երուսա-

ղէմա, ի ժողովարանս ամենայն արժանացեալ մաքուր հոգոց, որով ամենե-

քեան ակն ունիմք յայնմ աշխարհին հասանել եւ փափաքեմք Աստուածային 

փառացն ժառանգել զկեանս յաւիտենականս, զոր խոստացաւ Տէրն մեր ան-

սուտ բերանովն իւրով ի սուրբ Աւետարանիս։ 

Արդ, սայ պատուական եւ հաւատարիմ եւ սիրող Աստուծոյ՝ պարոն Շի-

րաքս փափագէր հանապազ արքայութեանն Աստուծոյ, ստացաւ զսայ յիշա-

տակ բարի հոգո եւ մարմնո իւրոյ, եւ ամենայն արեան մերձաւորաց իւրոց 

եւ ի վաելումն ծաղկեալ զաւակի իւրում՝  Եատշա սարկաւագին։ 

Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, որք հանդիպիք սմա տեսութեամբ կամ աւ-

րինակելով, յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս՝ զպարոն Շիրաքն, եւ զծնողսն իւր՝ զՅի-

նովքն, եւ զմայրն իւր՝ զԼրջիկ, եւ զեղբայրն իւր՝ Զաքարիա, եւ զաւակ սո-

                                                
1 Թերթ է ընկել (Լ. Խ., անդ, ծնթ. 2)։  
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րայ՝ զՏիրացելն, եւ զԵւատն, եւ զԲարոքն1, եւ զբարի հաւատարիմ կենա-

կիցն սորա՝ զՆասապխաթուն, որ փոխեցաւ ի Քրիստոս || (115ա) եւ զհան-

գուցեալն ի Քրիստոս զաւակ սորայ՝ զՄուրատն եւ Յինոքն, որ տղա հասա-

կաւ փոխեցան յաստեացս յերկնից արքայութիւն, յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս։ 

Դարձեալ, աղաչեմ զամենեսեան. յիշեցէ՛ք զՏիրացել զաւակն եւ զկենա-

կիցն իւր՝ զՍիրէն, զաւակն իւր, որ փոխեցաւ ի Քրիստոս՝ զԱմիրհնդուն եւ 

զԴովլաթն եւ զՓլասն եւ զԵւատշայ սարկաւաքն եւ զԹուրասանն՝  զկենա-

կիցն իւր։ Յիշեցէք ի Քրիստոս զքոյրն Շիրաքին՝  զՆազիկն եւ զԹամսին եւ 

զդստերք սորա՝  զԱզիզտիկինն եւ զԳոհարտիկին, զԵդիլն եւ զՇայմէլիքն եւ 

զամենայն արեան մերձաւորք սորայ, յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս եւ Աստուած յիշո-

ղացտ ողորմի. ամէն։ 

Յիշատակեցաք զսա ի թվ[ին] ՉՂԹ (1350), յամի չար եւ զաւրացեալ ազգ 

իսմայելեայ իշխանին՝  Աշրաֆին, որ զամենայն աշխարհս աւար ելար եւ 

ապականեց եւ ոչ եթող շինութիւն, Աստուած հատուսցէ նմայ զփոխարէնն. 

եւ Քրիստոսի փառք, յաւիտեանս. ամէն։ 

Զանարժանս ի կարգս քահանայից՝ զԿիրակոս գծողս յիշեցէ՛ք ի Քրիս-

տոս. եւ Աստուած զձեզ յիշէ։ 

բ 

Յիշատակարան յետագայի 

Գրիչ՝ Կարապետ աբեղա 

189բ Զվերջին ստացաւղ սուրբ Աւետարանիս՝ զՅովանէս կուսակրաւն 

աբեղայ, որ ստացաւ զսուրբ Աւետարանս ի հալալ արդեանց իւրոց՝ յիշա-

տակ իւր եւ ծնողաց իւրոց, հաւրն՝  Գրիգորի, եւ մաւրն՝  Թագուհոյ եւ քվերն՝  

Հռիփսիմէ եւ եղբաւրն՝  Մսրշին եւ դեռաբոյս որդոյ իւրոյ՝ Ներսիսի։ 

Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, որք հանդիպիք սմայ տեսութեամբ կամ աւ-

րինակելով, յիշեցէ՛ք ի սուրբ յաղաւթս ձեր՝ զՅովանէս աբեղայս եւ 

զծնաւղսն իւր, եւ զհաւրեղբայրքն իւրն՝ զՆերսէս քահանայն, զՆորշայն, 

զԿիրակոսն, զՎարդանն, զԳրիգորն, զԲաւներգէսն եւ զդուստրն իւր՝ զՍուլ-

                                                
1 Ձեռագիրը գրված է ԺԳ դարում: Նորոգման ժամանակ համաբարբառի խորանի 

մեջ նկարված են պարոն Շիրաքի որդիները: Բարոքի նկարը աշխարհիկ զգես-
տով գտնում ենք ձեռագրի 2ա էջի համաբարբառի մեջ հետևյալ մակագրու-
թյամբ. «Զաւակ կրսէր պարոն Շիրաքին՝ Բարոքն է, երկայն աւուրք խնդրեցէք ի 
Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ, եւ փառք Աստուծոյ. ամէն»։ Հաջորդ՝ 2բ էջի վրա 
նկարված է Շիրաքի որդի սարկավագ Եվատը հոգևորականի զգեստով, Ավետա-
րանը սեղմած կրծքին ու խաչը մյուս ձեռքին։ Նկարի աջ և ձախ կողմերում կա 
հետևյալ մակագրությունը. «Աւետարանս Եւադին է գնել ի նորոգումն անձին իւ-
րում. յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս Աստուած, վայել տացէ սմայ. ամէն։ Զբարի զաւակս՝ 
զԵւատ սարկաւագ, որդի պարոն Շիրաքին, յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս. ամէն» (Ա. Մ.)։  
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թանխաթունն եւ զքվեր որդիքն իւր՝ զնարին Դաւիթ եւ զնարին Խոճէն եւ 

զամենայն մեղաւորք սորա զկենդանիս եւ զհանգուցեալս յիշեցէ՛ք ի Քրիս-

տոս։ Եւ Ինքն որ առատ է ի տուր բարեաց պարգեւաց, եւ աղբիւր ամենայն 

բարութեան, յիշողացդ եւ յիշեցելոցս առհասարակ ողորմեսցի. եւ Նմա 

փառք յաւիտեանս. ամէն։ Զսակաւ ծրող սորա՝ զԿարապետ անարժան աբե-

ղայ յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս եւ Աստուած զձեզ յիշէ։ 

843 

ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ 

Երուսաղէմ 3301, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Ժ, էջ 133 

(տե՛ս նաեւ 1386 թ.) 

Գրիչ՝  Ներսէս կրաւնաւոր  

ա 

435ա Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն՝  Հաւր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն 

Սրբոյ, փառք յաւիտեանս. ամէն: 

Ձեռամբ գրեալ Ներսէսի մեղայպարտի, 

Եւ աւարտեալ ի փառս Քրիստոսի, 

Աւանդ տուեալ Նոր Սիովնի։ 

Շնորհեալ մանկանց առագաստի, 

Ի յիշատակ անհնանալի 

Եւ ի պատուէր անլռելի, 

Արձանանայ անջնջելի 

Եւ ծառ կենաց պտղով իլի, 

Կամուրջ իմանալի՝ 

Մահու ի կեանս անցանելի. 

Փառք եւ պատիւ, այժմ եւ յաւիտեանս: 

Գրեցաւ գիրքս ի յիշատակ Ստեփաննոս քահանայի եւ որդոյ նորա՝ Սա-

հակ քահանայի եւ մաւր նորայ՝ Համբերի եւ եղբարց նորայ՝ Ասլանի, Յա-

կովբի եւ Աբրահամու, քուրն՝  Մամայխաթունի եւ Քնարի, Գայիանէ, մեռեալ՝  

Հռիփսիմէ, Թագուհի, Մարխաթունի եւ Շնովորխաթունի, Մեծխաթունի, Մա-

մայխաթունի, Հռիփսիմէ, Մարխաթունի եւ մաւր նորայ, այլ իւրեանց ննջե-

ցելոցն, այլ ով աշխատեալ է թէ Ա (1) սպիտակ է տվեալ Քրիստոսի ողոր-

մութիւնն հանկչի յիւրեանց հոգին. եւ ով զԱմէն ասէ: 

Գրեցաւ ի սուրբ ուխտս, ընդ հովանեաւ Սուրբ Նշանիս եւ Գէորգեայ զաւ-
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րայվարիս, ի հայրապետութիւն տէր Սիմէովնի, ձեռամբ Ներսէս կրաւնաւո-

րի՝ փցուն եւ անարհեստ գրչի: Շատ աշխատեցայ եւ ի գլուխ հանի, ի յիշա-

տակ՝ Սահակ քահանայի եւ այլ մեր ննջեցելոցն: 

 Այլ աղաչեմ զձեզ՝ սխալանաց եւ խոշորութեան գրիս անմեղադիր կալէք. 

տունս խիստ ղալապայ էր: Ով զմեզ յիշէ կարդալով, Աստուած զինքն յիշէ 

յԻւր արքայութեանն, ով զԱստուած ողորմի ասէ. ամէն եւ յամենայն ժամ, 

յաւիտեանս. ամէն: 

Ի թվականութիւնս Հայոց ՉՂԹ (1350) յամսեանն ապրիէլի հայ յամիս ի 

Տրէ զՏաւնիկն եւ զՇատարեւն յիշեցէք ի Քրիստոս Ավագ երէց, զվարդա-

պետն՝  Ամիրազիզ ///1 

բ 

174բ Քրիստոս Աստուած Քո Սուրբ Յայտնութեամբն թող ցանցանս 

ստացողի գրոցս Ստեփաննոս <ս> իրիցու եւ Սահակ իրիցու եւ նախնեաց 

իւրոց, եւս առաւել Հայրապետի <ւ> եւ Ներսիսի գրչի եւ ծնողաց իւրոց եւ 

եղբարց, որ մեծ յուսով աշխատեցաւ ի սմա.ամէն: 

գ 

271բ Ստացող գրոցս զՍտեփանոս երէց, Սահակ երէց, զիւրեանց 

ծնաւղսն, զգրող սորայ զՆերսէս աբեղայ յիշեցէք ի Քրիստոս.եւ զձեզ յիշէ 

Աստուած յԻւր արքայութիւնն: 

դ 

Գրիչ՝ Հայրապետ 
434բ Մեղապարտ գրիչ Հայրապետ թողութիւն մեղաց խնդրեցէք 2: 

844 

ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ3 

Վենետիկ 671 (1407), Ցուցակ Վենետիկի, հ. Է, էջ 834, 836-388 

Գրիչ՝ Ներսէս 

ա 

170բ Գրեցաւ ի թվիս ՉՂԹ (1350) ի յունվարի ԺԵ (15): 

                                                
1 Հիշատակարանի շարունակությունը թափված է (Ցուցակ, էջ 133, ծանուցում), 

(Ա. Ղ.): 
2 Ձեռագրի այս մասի ընդօրինակությանը մասնակցել է նաև Հայրապետ  գրիչը 

(Ա. Ղ.) 
3 Ձեռագրի մի մասը գրվել է 1350, մյուս մասը` 1415 թվականներին (Ցուցակ, էջ 

834, տե՛ս ձեռագրի նկարագրությունը), (Ա. Ղ.)։  
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բ 

24բ-25ա ԶՆերսէս գրիչս յիշեա՛1: 

Եղբայր հմուտ ես թէ սորին, 

Նա չես հաջաթ իմ խրատին, 

Եւ խնդրես զբանալին, 

Նամբուրէ զակն խաչին, 

Եւ առ ի քեզ փականս սորին, 

Եւ բաց եւ մուտ ի մէջ դրախտին, 

Յիշեա՛ զնախկի տնկող սորին, 

Եւ զեղկելի գծող յետին, 

Որ խիստ հիմար են արուեստին2: 

845 

ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ (464) 

Թորոս Աղբար, հ. Բ, էջ 391-392 

(Արղնոյ Բարձրահայեաց Սբ Աստուածածնի եկեղեցի) 

...Գրեալ ի թվ[ին] ՉՂԹ (1350), ի հայրապետութեան տէր Մխիթարայ 

ուղղափառ հայրապետի, ի թագաւորութեան Կոստանդիանոսի, յեպիսկոպո-

սութեան այսմ նահանգի Հիւսիսային կողմանցս հեզահոգի եւ գեղեցկատիպ 

եւ յոյժ ողորմածի՝ տէր Ստեփաննոսի, եւ երկրորդի նորին՝  Յոհաննէս աբե-

ղայի Սեբաստացւոյ՝ ուղղափառ հռետորի եւ իմաստասիրի, եւ յաշխարհա-

կալութեան Ջանիպէկ ղանի, եւ իշխանի քաղաքի Ռամատնայ՝ իմաստուն 

դատաւորի։ 

846 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ 

Երեւան 6257  

(տե՛ս նաեւ 1336 թ.) 

Յիշատակարան յետագայի 

269բ Արդ, ես՝ Խութլաշահս, Շահանշահայ որդիս ծախեցի զսուրբ Աւե-

տարանս, զոր մնացեալ էր ինձ ի հօրէն իմ[մ]է, Նորկայ Գանձակեցո, զոր 
                                                

1 Աղյուսակավոր պատկերի մեջ (Ցուցակ, էջ 836, ծանուցում), (Ա. Ղ.)։ 
2 Աղյուսակավոր պատկերի տակ (Ցուցակ, էջ 387, ծանուցում), (Ա. Ղ.)։ 
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Քրիստոս Աստուած վա[յ]ելել տացէ Յովանիսի՝ որդոյ սորայ՝ կարդացողի, 

ընդ երկայն աւուրս. ամէն։ Ի թվականին Հայոց ՉՂԹ (1350), որ յե[տ] այսո-

րիկ յիմ ազգէ մարդ ո՛չ աշխարհական եւ ո՛չ եկեղեցական այլ դաւի չառնէ, 

եւ թէ ոք զընդ[դ]էմն առնէ, դատի յԱստուծոյ եւ յամենայն սրբոց՝ աստ եւ ի 

յանդերձեալն. ամէն։ 

 Արդ, որք օգտիք ի սմանէ կարդալօվ կամ գրելօվ, յիշեցէք ի սուրբ յա-

ղօթս ձեր զպատուելի հայրն՝  զՆորիկ եւ ողորմայսիրտ ամուսին սորայ՝ 

զԹամթիկ եւ զհեզայհոգի զաւակսն՝  զՈվանէս, որ լինի ճշմարիտ քահանայ 

եւ զեղբայր նորին՝  զԷնատինն եւ յիշօղքտ յիշեալ լիցին յԱմենակարօղէն՝  

Հօր եւ յիմաստութէնէ՝ Որդո եւ ի զօրութենէ Հոգոյն Սրբոյ. ամէն: 

847 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ 

Երուսաղէմ 3578 (ԻԶ 2, 1), Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ.Ժ, էջ 605 

(տե՛ս նաեւ 1310 թ., 1331 թ., 1375 թ., 1382 թ.) 

Յիշատակարան յետագայի 

ԶՅակոբ քահանայ եւ զլծակից նորա եւ զՅովհաննէս վերակացու հոգեւոր 

գործոյս յիշեցէք ի բարի1: 

 

 

 

                                                
1 Սկզբում ունի հետևյալ ծանուցումը. «Աւետարան երկաթագիր, վերջին տետրը 

բոլորգիր, զի նորոգեալ է ի թուին ՉՂԹ» (1350), (Ցուցակ, անդ), (Ա. Ղ.): 



  

 

 

 

ՑԱՆԿԵՐ 

 

ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, 

ԱՆՁՆԱՆՈՒՆՆԵՐ, ՏԵՂԱՆՈՒՆՆԵՐ, 

ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ 
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Աղբյուրները ներկայացվում են հետևյալ սկզբունքով՝ նախ նշվում է 

Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարանի ձեռագրական հավաքածուի 

հերթական միավորի թվահամարը, ապա՝ սույն ժողովածուում տվյալ ձեռա-

գրից քաղված հիշատակարանի համարը: 
Նույն կարգով նշվում են նաև հայերեն ձեռագրերի խոշոր հավաքածու-

ները (Երուսաղեմ, Վենետիկ, Վիեննա, Նոր Ջուղա), իսկ մյուս աղբյուրները՝ 

ըստ ձեռագրացուցակների և մենագրությունների հեղինակների ազգանուն-

ների այբբենական հերթականության, որոնց դիմաց կրկին տրվում է հիշա-

տակարանների սույն ժողովածուում տվյալ աղբյուրից քաղված հիշատա-

կարանի համարը: 

1. ԵՐԵՎԱՆ, ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՎԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ 

Ա. Ձեռագիր 

46-663 

66-776 

68-777 

78-604, 784 

104-814 

149-551 

167-659 

194-574 

212-673 

269-691 

731-781 

749-658 

764-707 

767-678 

896-474 

936-775 

952-522, 682 

1138-778 

1141-612 

1270-593 

1318-629 

1324 592, 702 

1347-565 

1523-764 

1562-473 

1565-826 

1576-484 

1603-701 

1622-639 

1654-649 

1681-660 

1733-490 

1973-745 

1981-762 

2038-806 

2057-483 

2102-751 

2187-794 

2195-832 

2557-590 

2588-560, 579 

2653-728 

2776-627, 628 

22811-823 

2829-589 

2844-68  

2877-826 

2929-521 

3037-766 

3276-597, 661 

3578-557, 850 

3606-654 

3640-700 

3681-760 

3678-503 

3793-822 

3797-803 

4083-526 

4166-875 

4217-528 

4429-696 

4674-581 

4709-763 

4813-699 
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4815-575 

4906-532 

5019-646 

5320-717 

5505-767 

5527-530 

5597-836 

5599-800 

5618-578 

5647-641 

5651-580 

5734-632, 720 

5736-800 

5786-638 

5968-645 

5972-492 

6151-666 

6257-631, 847 

6292-558 

6301-511 

6384-725 

6403-564 

6504-616 

6763-467 

7048-770 

7125-520 

7157-828 

7351-844 

7353-794 

7511-710 

7519-469 

7529-466 

7534-494 

7588-774 

7599-610 

7628-553 

7630-563 

7636-789 

7637-769 

7642-752 

7643-685 

7649-797 

7650-507 

7656-785 

7663-670 

7664-568 

7742-802 

7784-768 

8030-732 

8116-549  

8281-650 

8570-693 

8772-842 

9027-537 

9423 -576, 743 

9483-577 

9484- 556, 591 

9554-671 

9721-825 

9749-773 

10182-787 

10337-716 

10524- 472 

10689-669 

10879-600  

11025-705 

11027-510 

11130-567 

11151-711, 824 

11187-548 

 

 

Բ. Պատառիկ 

830-594 

Գ. Հավաքածու 

4515, 6273 համարի ձեռագրերը Ղ. Փիրղալեմյանի «Նշխարք պատմու-
թեան Հայոց» հիշատակարանների անտիպ ժողովածուներն են: 6333 ձեռա-
գիրը՝ Հ. Բարաղամյանի ձեռագրաց անտիպ ցուցակն է: Սրանցից վերցվել են 
ժողովածուի հետևյալ հիշատակարանները. 

4515 – 480, 538, 585 
6273 – 475, 482, 493, 516, 542, 545, 584, 586, 608, 633, 750, 818 
6333 – 753, 759 
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Դ. Երուսաղեմ  

Սրբոց Յակոբեանց Մատենադարան, Ն. Պողարեան, Մայր ցուցակ ձեռա-
գրաց սրբոց Յակոբեանց, Երուսաղէմ, Հ. Ա. 1966, հ. Բ, 1967, հ. Գ, 1968 հ. Դ, 
1969, հ. Ե, 1971, հ. Զ, 1972, հ. Է, 1974, հ. Ը, 1977, հ. Թ, 1978, հ. Ժ, 1990, հ. 
ԺԱ, 1991։ 

 

2-703    

22-804, 840 

95-536 

97-485 

282-552 

299-570 

319-571 

372-816 

373-817 

376-704 

391-498 

395-555 

414-598 

453-465 

1033-674 

1255-735 

1291-665 

1304-572 

1328-684 

1337-737 

1379-724 

1428-622 

1578-618 

1698- 460 

1703-672 

1724-736 

1736-739 

1794-461 

1822-512, 523 

1838-500 

1862-744 

1863-605 

1914-668 

1941-606 

1953-488 

1973-786 

2283-644 

2415-491 

2438-486 

 3301-844 

3578-557, 848 

3602-587, 778 

Ե. Վենետիկ  

Սբ Ղազար, Մխիթարեան մատենադարան, Բ. Սարգիսեան, Մայր ցուցակ 
հայերէն ձեռագրաց մատենադարանին Մխիթարեանց ի Վենետիկ, Վենետիկ, հ. 
Ա, 1914, հ. Բ, 1924, Բ. Սարգիսեան, Գ. Սարգիսեան, հ. Գ, 1966, Ա Ճեմճեմեան, 
հ. Դ, 1993, հ. Ե, 1995, հ. Զ, 1996, հ. Է, 1997, հ. Ը, 1998։ 

 

13-470 

16-543 

19-481 

27-694 

68-782 

86-796 

103-647 

107-541 

174-573 

216-621 

239-624 

278-730 

285 -496 

341-677 

342-517 

368-495 

486-617 

572-723 

608-706 

612-648 

661-708 

671-845 

763-603 

812-609 

843-642 

921-477 

935-731 

951-614 
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997-681 

1002-722 

1007-561 

1173-780 

1187-464 

1270-676 

1404-834 

1460-790 

1521-505 

1578-805 

1584-758 

1585-519 

1630-562 

2003-602 

2070-811 

2147-742 

2149-727 

 

Զ. Վիեննա 

Մխիթարեան Մատենադարան, Յ. Տաշեան, Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Մա-

տենադարանին Մխիթարեանց ի Վիեննա, Վիեննա, 1895, Հ. Ոսկեան, հ. Բ, 1963։ 

 

11-841 

161-630 

173-756 

180-509 

183-726 

274-667 

 293-757, 815, 831 

434-733 

547-834 

849-749 

 

Է. Նոր Ջուղա  

Ամենափրկիչ վանքի Մատենադարան, Ս. Տէր-Աւետիսեան Ցուցակ հայե-

րէն ձեռագրաց Նոր Ջուղայի Ամենափրկիչ վանքի, հ. Ա, Վիեննա, 1970։ 

 

42-501 

43-513 

44-514 

45-583 

46-634 

47-515 

48-809 
 

2. ՁԵՌԱԳՐԱՑՈՒՑԱԿ 

Սկզբում լրիվ վերնագիրն է, ապա՝ ցուցակի համառոտագրությունը և 
ցուցակից քաղված հիշատակարանի համարը։ 
 
1. Ակինեան Ն. և Ոսկեան Հ.,  Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Զմմառի վանքի 

Մատենադարանին, Վիեննա, 1971, – Ն. Ակինեան, Հ. Ոսկեան, Ցուցակ, – 
527, 539, 714   

2. Ակինեան Ն., Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Հռոմի հայոց հիւրանոցի ի 
Սբ Վլաս եւ Լեւոնեան հայ վարժարանի, Վիեննա, 1961, – Ն. Ակինեան, 
Ցուցակ Հռոմի- 687 
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3.   Աճառեան Հ. Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Թեհրանի, Վիեննա, 1936 - Հ. 
Աճառեան, Ցուցակ – 838 

4   Գասապեան Ն., Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց ի Բուլգարիա, Վենետիկ, 1981-
Ն. Գասապեան, Ցուցակ Բուլգարիայի – 786 

5. Գուշակեան Թ., Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Սբ Նշանի վանաց ի Սեբաս-
տիա, Վիեննա, 1961, – Թ. Գուշակեան, Ցուցակ – 772 

6. Դանիելեան Ա., Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Անթիլիասի, Անթիլիաս, 1984 
– Ա. Դանիլեան, Ցուցակ- 613 

7. Լալայեան Ե., Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Վասպուրականի, պրակ Ա, 
Թիֆլիս, 1915, – Ե. Լալայեան, Ցուցակ – 497, 531, 623, 637, 688, 689, 
713 

8. Conybeare F. C., A catalogue of the Armenian manuscripts in the British 

museum, London, 2013 (1913), Ֆ. Կոնիբեր, Ցուցակ – 489, 529, 686, 822 

9. Կիւլեսէրեան Բ., Ցուցակ ձեռագրաց Անկիւրիոյ Կարմիր վանուց և 
շրջակայից, Անթիլիաս, 1987, Բ. Կիւլեսէրեան, Ցուցակ Անկիւրիոյ – 740 

10. Կիւլեսէրեան Բ., Ցուցակ ձեռագրաց Ղալաթիոյ ազգային Մատենադարանի 
Հայոց, Անթիլիաս, 1961, – Բ. Կիւլեսէրեան, ՑուցակՂալաթիոյ – 506 

11. Karamianz, N., Verzeichniss der armenischen handschriften der könig-

lichen bibliothek zu Berlin, Berlin, 1888-Ն. Քարամեանց-656 
12.  Kévorkian R. H., Ter-Stépanian A., Manuscrits Arméniens de la Bib-

liothèque nationale de France, Catalogue, Paris, 1998, – Ցուցակ Ազգային 
գրադարանի – 535, 615, 662, 683, 734 

13. Macler F., Rapport sur une mission scientifique en Belgique, Hollande, 

Danemark et Suéde, Paris, 1924, 35 – 468 
14. Մաքսուտեան Մ., Նկարագրութիւնք եւ յիշատակարանք ձեռագրաց Սբ Թով-

մայ առաքելոյն վանուց եւ եկեղեցեացն Վերին Ագուլեաց եկեղեցւոյն Տանա-
կերտ գեղջ եւ անձանց մասնաւորաց, «Արարատ», 1911, – Մ. Մաքսուտեան, 
Ցուցակ, «Արարատ», 1911 – 820  

15. Մաքսուտեան Մ., Նկարագրութիւնք եւ յիշատակարանք ձեռագրաց Սբ Թով-
մայ առաքելոյն վանուց եւ եկեղեցեացն Վերին Ագուլեաց եկեղեցւոյն 
Տանակերտ գեղջ եւ անձանց մասնաւորաց, «Արարատ», 1915, – Մ. 
Մաքսուտեան, Ցուցակ, «Արարատ», 1915 – 721 

16. Մելիքսեթ-Բեկ Լ., Ցուցակ հայերեն ձեռագրաց Վրաստանի կենտրոնական 
պետական արխիվի, «Բանբեր Մատենադարանի» № 4, Երևան, 1958, էջ 
3- 487 

17. Մինասեան Լ., Ցուցակ ձեռագրաց Նոր Ջուղայի Ամենափրկիչ վանքի թան-
գարանի, հ. Բ, Վիեննա, 1972, – Լ. Մինասեան, Ցուցակ Նոր Ջուղայի, հ. Բ 
– 599 

18. Մուրատեան Մ., Մարտիրոսեան Ն., Ցուցակ ձեռագրաց Մշոյ Սբ Առաքելոց 
թարգմանչաց վանքի եւ շրջակայից, Երուսաղէմ, 1967 — Մ. Մուրատեան, 
Ցուցակ – 721: Ն. Մարտիրոսեան, Ցուցակ, հ. Բ – 554, 635, 640, 653, 765 
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19. Ոսկեան Հ., Ցուցակ ձեռագրաց որ ի «Հանդէս ամսօրեայ», Վիեննա, 1970, 

էջ 117, 53, Հ. Ոսկեան, Ցուցակ «Հանդէս ամսօրեայ»-ի – 588, 669, 792 
20. Պալեան Տ., Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց վանաց Սբ Կարապետի և Սբ 

Դանիէլի ի Կեսարիա, Վիեննա, 1963, – Տ. Պալեան, Ցուցակ Կեսարիոյ եւ 
Դանիէլի վանուց – 547, 601, 746, 829 

21.  Sanjian A. K., Catalogue of medieval armenian manuscripts in the United 

States, Los Angeles-London, 1976, – Ա. Սանջեան, Ցուցակ – 534, 599, 812 

22. Sanjian A. K., Taylor A., Merian  S., Medieval armenian manuscripts at the 

University of California,  Los Angeles- London, 1999, Ա. Սանջեան, Ցու-
ցակ Կալիֆորնիայի – 478 

23. Սիւրմէեան Ս., Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Հալէպի Սբ Քառասուն ման-
կունք եկեղեցւոյ և մասնաւորաց, Երուսաղէմ, 1935, – Ա. Սիւրմէեան, 
Ցուցակ հ. Ա – 471, 508, 518, 690  

24. Սիւրմէեան Ս., Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Հալէպի  և Անթիլիասի ու 
մասնաւորաց, հ. Բ, Հալէպ, 1936 – Ա. Սիւրմէեան, Ցուցակ հ. Բ -544 

25. Տիրայր վարդապետ, General catalogue of the armenian manuscripts in the 

Bodleian Library at Oxford, Մատենադարան, արխիվ, 52, թղթ. 120, էջ 891-
893, – Տիրայր վրդ. Ցուցակ 52, թղթ. 120- 611, Մատենադարան, արխիվ, 
99 թղթ. 122, էջ 1776- Տիրայր վրդ. Ցուցակ, 99, թղթ. 122-625 

26. Tisserant E., Codices armeni Bybliothecae Vaticane, Borgiani, Rome 1927, 

– Ե. Տիսերան, Ցուցակ Վատիկանի - 802 – 27. Uluhogian G., Catalogo 

dei manoscritti  armeni delle biblioteche d’Italia, Roma, 2010 - Գ. 
Ուլուհոջեան, Ցուցակ Իտալիայի գրադարանների - 540, 751, 765 

28. Քեշիշեան Մ., Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Զմմառի վանքի մատենա-
դարանին, Վիեննա, 1964, – Մ. Քէշիշեան, Ցուցակ, հ. Ա – 499, 524, 657, 
777, 839 

29. Քոլանջեան Ս., Համառօտ ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Գեռլա հայաքա-
ղաքի, «Բանբեր Մատենադարանի» № 9, 1969, էջ 436-484 – Ս. Քոլան-
ջեան, Համառօտ Ցուցակ- 792 

30. Քօսեան Յ., Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Արծնեան վարժարանի ի Կարին 
եւ Կարնոյ գիւղերու, Վիեննա, 1964, – Յ. Քօսեան, Ցուցակ Արծնեան վար-
ժարանի – 569, 582, 741, 807 

31. Юзбашян К. Н.,  Армянские рукописи в Петербургских собраниях. Ка-

талог. Православный Палестинский сборник, выпуск 104 (41), С. Пе-

тербург, 2005, էջ 238, 239-240, 241-242 – Կ. Եուզբաշեան, Ցուցակ 
Պետերբուրգի – 462, 546, 652, 655, 830 
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3. ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ՄԱՄՈՒԼ 

1. Ալիշան Ղ., Հայապատում, Վենետիկ, 1901, էջ 527, – Ղ. Ալիշան, Հայա-

պատում – 626 

2. Ալիշան Ղ.,  Սիսական, Վենետիկ 1893, էջ 20 – Ղ. Ալիշան, Սիսական – 595 

3. Ալիշան Ղ., Սիսուան, Վենետիկ, 1885, էջ 235 – Ղ. Ալիշան, Սիսուան – 75 

4. Աղաւնունի, Մ., Միաբանք և այցելուք հայ Երուսաղէմի, Երուսաղէմ, 1929, 

էջ 199-200 – Միաբանք և այցելուք Երուսաղէմի – 675: 

5. Բարխուդարեան Մ., Արցախ, Բագու, 1895, — Մ. Բարխուդարեան, Արցախ, 

— 533 

6. Զարբհանալեան Գ., Հայկական թարգմանութիւնք նախնեաց, Վենետիկ, 

1889, – Մատենադարան Հայկական թարգմանութեան – 754: 

8. Սրուանձտեանց Գ., Թորոս Աղբար, հ. Բ, Կ. Պոլիս 1884, – Թորոս Աղբար, 

հ. Բ – 620, 643, 697, 774, 810, 838, 846 

9.  «Ազգագրական Հանդէս», գիրք 2, 1897, էջ 284, 285 – 664, 827 

10. «Բազմավէպ», Վենետիկ, 1947, թիւ 9-10, էջ 217 – 534, «Բազմավէպ» 

Վենետիկ, 1990 թ., թիւ 3-4, էջ 484 – 712 

11. «Արարատ», 1868, էջ 102-104 – 525 

12. «Էջմիածին», 1960, էջ 35-619 

4. ԱՆՏԻՊ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐ 

1. Տէր-Աւետիսեան Ս., Ձեռագիրք Նախավկայի  վանաց Դարաշամբի Ս. 

Ստեփանոսի, որ ի Գողթն, 1904 թ.,  անտիպ (Պատմության ինստ. արխիվ, 

թղթապանակ 94) – Տէր-Աւետիսեան Ս., Ցուցակ Սուրբ Նախավկա  վանքի,  

115/1 անտիպ – 729 

3. Լալայեան Ե., Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց, անտիպ, Ե. Լալայեան, անտիպ 

— 826 

4. Թբիլիսի,  Պրոֆ. Դ. Պ. Գորդեեւի ձեռագրերից – 797  

5 Վրաց. թանգարան 40 — 479 

6. Զմմառ, դիւան, Ցուցակ, 168  – 607  

7. Փարիզ, Ֆրանսիայի հայկական թանգարան, 50, 53,  – 566, 748 

8. Քաղաք Տուղանէ, Հայկական կենտրոն, Շվեյցարիա – 69 
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ԱՆՁՆԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ 

Ա  

Աբիմէլք, ստացող, 1347 թ., Ճատընտ. 

- 453 

Աբիսողոմ, որդի Տունկի, 1343 թ., 

Ժողով. - 399 

Աբրահամ 

– (Աբրամ) Մրտնցի, ռայիս, 1331 թ. 

Ճառընտ. - 123 
– վրդ. Թրվանեցի, Կոչորեցի. 1332 թ. 

գնող Հակաճառ. (յետ.) - 160  
– երէց, Սուղտացի, վկա 1337 թ. առքի, 

Տօնակ. (յետ.) - 408 

– որդի Կոստանդ քհյ., 1338 թ., Աստ. 

- 328 

– ստացող, Աւ. 1338 թ. (յետ.) - 330 
– յիշւում է, 1338 թ., Աւ. - 332 
– եղբայր Աստուածատուր ստացողի, 

1341 թ., Շարակ. - 375 
– քհյ., ստացող, 1342 թ., Տօմար. - 383, 

384 
– պարոն, 1344 թ., Քահանայթաղ - 407 
– քհյ., ստացող, 1346 թ., Աւ. - 431, 432 
– եղբայր Ստեփանոս ստացողի, 

1350 թ., Ժողով. - 517 
Աբուղա, եղբայր Ջալալ Օրբել. իշխանի, 

1331 թ., Աւ. - 99 
Աբուսայիտ, ղան (1316 - 1335 թթ.) 

- 11, 13 16, 28, 44, 48, 66, 72, 74, 

93, 94, 130, 133, 137, 162, 167, 
181, 206, 210, 236, 238, 336 

Ազատ 

– սրկ., ստացող, 1328 թ., Ճաշոց. (յետ.) 
- 70  

– (Ազատա), որդի Պիշարի, 1330 թ., Աւ. 
- 72 

– հոգևոր մայր Կոստանդ պարոնի, 

1330 թ., Աւ. - 74 

– հայր Զառայի, 1331 թ., Մաշտ. - 95 

– հայր Հեթում ստացողի, 1331 թ., 

Մաշտոցի (յետ.) - 95 

– ստացող, 1332 թ., Աւ. - 139 

Ազատշահ 

– հայր Մարգարէ քհյ., 1330 թ., Աւ. 

- 76, 77 

– յիշւում է, 1332 թ., Աւ. - 157 

 Ազարիա  

– թոռ պարոն Շախնշախ ստացողի, 

1336 թ., Աւ. - 245 

– կազմող, 1338 թ., Աւ. - 332 

Ազի, փաշա - 106, 244, 250, 279 

Ազիզ  

– զաւակ Գոհար ստացողի, Աւ., 1331 թ. 

(յետ.) - 130 

– մայր Ստեփանոս կրօն. ստացողի, - 

(1331 թ.) Ճաշոց 103, 104 

– հանգուցեալ, ազգական 1349 թ. 

Յովհաննէս ստացողի, Ճաշոց 

- 498 

Ազիզբէկ, որդի Նասխաթուն ստացողի, 

1336 թ., Աւ. - 260 

Ազիզտիկին, քոյր պարոն Շիրաքի 

1350 թ., Աւ. (յետ.) - 516 

Աթանաս Աղէկսադրացի (Դ դ.), 

հեղինակ, Վարք, 1336 թ. 266 

Աթանէս 

– առաջնորդ Մակաղենց նահագի 

1326 թ., Աւ. - 6 

Աթապէն, որդի Պարոնհայրի, 1341 թ., 

Քարոզ. - 374 

Ալամտիկին, մայր Յովաննէս ստացողի, 

1332 թ., Աւ. - 159 

Ալեքսանոս, որդի Բարսեղի, վկա 

1337 թ., Տօմար (յետ.) - 308 
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Ալէքս  

– (Ալէք) հայր Քաւուն ստացողի, 
1330 թ., Աւ. - 80  

– որդի Քաւուն ստացողի, 1330 թ., Աւ. 

- 80 
– ստացող, 1335 թ., Ճաշոց - 225, 226 

Ալթուն Պուղա, նայիպ Հալապայ - 294, 
295 

Ալիծ 

– հարս Թանգեր ստացողի, 1327 թ., Աւ. 

- 18 

– հանգուցեալ, կին Հեթում Նղրեցու, 

1327 թ., Աւ. - 18 

– մայր Վասիլ գրագրի 1337 թ., 
ստացող, Աւ. (յետ.) - 296 

– թագուհի, կին Լեւոնի - (1346 թ.) 426 
Ալիս, քոյր Կոստանդին արքայի - 

(1346 թ.) 426 

Ալիտաշ, յիշւում է 1338 թ., Աւ. - 332 

Ախշիբէկ, եղբայր Հայրապետ քհյ. 

ստացողի, 1338 թ., Աւ. - 331 

Ակոբ - տե՛ս Յակոբ 

Ահարոն 

– սրկ., յիշւում է 1329 թ., Ժողով. - 49 

– ստացող, 1333 թ., Աւ. - 165, 166 

Աղայջան, հորեղբայր Գրիգոր 

ստացողի, Աւ. 1331 թ. (յետ.) 

- 132 

Աղբարշահ, գինեծախ, ստացող, 

1347 թ., Ճառընտ. - 464 

Աղբրաց 

– մայր Վարդան եպս. ստացողի, 

1331 թ., Հայր Մաշտ. - 95 

– քոյր Թորոս գրչի, 1332 թ., Աւ. - 148 

– քոյր Պաւղոս ստացողի, 1334 թ., Աւ. 

- 193 

– կին Թադէոսի, որդո Մելիքշահի, 

1335 թ., Աւ. - 209 

– մայր Ստեփանոս գրչի, 1335 թ., 

Մատենագր. - 213 

– քոյր Մարգարէ քհյ. ստացողի, 

1336 թ., Աւ. - 274 

– (Ախբրաց) քոյր Պռաւշի, 1348 թ., Աւ. 

(յետ.) - 489 

– հարազատ Յովհաննէս ստացողի, 

1349 թ., Ճաշոց (յետ.) - 498  

Աղէքտիդ, հարազատ Մարգարէ քհյ. 

ստացողի, 1336 թ., Աւ. - 274 

Աղուբէկ, փաթիշահ - 248 

Աղութ  

– որդի պարոն Ջումի, 1346 թ., Աւ. 

(յետ.) - 424 

Այնախոջայ, ամուսին Բախտիկ 

ստացողի, 1348 թ., Աւ. - 472, 

473 

Ամատա, իշխան, որդի Վահրամ 

իշխանի, 1349 թ., Աւ. - 490, 491, 

492  

Ամբար, մայր Մրութխաթունի 1332 թ., 

Աւ. (յետ.) - 157 

Ամէնաւագ 

– հանգուցեալ, քեռի Յովհաննէս 

ստացողի, 1349 թ., Ճաշոց. - 498  

– եղբայր Սահակ ստացողի, 1315 թ., 

Աւ. - 286 

Ամէնտիկին 

– յիշւում է 1327 թ., Աւ. - 18 

– մայր Աւան ձեռնտուի, 1346 թ., Աւ. 

(յետ.) - 424 

Ամինատին, հայր Յովանէս դպիր գրչի 

1336 թ. Մաշտ. - 259 

Ամիր 

– որդի Յովանէսի, 1332 թ. ստացողի, 

Աւ. - 159 

– որդի Սառախաթունի, 1336 թ., 

Ժողով. - 267 

– պարոն, որդի Աֆէնդի, 1336 թ., 

Քարոզ. - 272 

– հանգուցեալ, որդի Պարոնհայրի, 

1341 թ., Քարոզ. - 374 

Ամիրազիզ, վրդ. յիշւում է 1350 թ., 

Ժողով. - 518 

Ամիր Ասաթ, որդի Պռոշ իշխանի, 

1328 թ., Աստ. - 28  

Ամիր, Փօլի Քալայմաշ, գրիչ, 1336 թ., 

օրինակ. է Ժողով. - 262, 263 
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Ամիրբէկ 

– թոռ Շախնշախ պարոնի, 1336 թ., Աւ. 

- 245 

– (Ամիրպէկ) որդի Մելիքշահի 1347 թ., 

Աւ. (յետ.) - 471 

Ամիրզա, հոգևոր եղբայր Նաթանիէլ 

եպս. գրչի 1343 թ. Հաւաք. Գրոց. 

- 397 

Ամիրխեր, եղբայր Գրիգոր քհյ. գրչի, 
1346 թ., Ժողով. - 428  

Ամիր Հասան  

– ամուսին Ռըզուքանի, 1328 թ., Աւ. -
 26, 27 

– հայր Էաչիի, 1328 թ., Աւ. - 27 

– որդի Պռոշ իշխանի, 1328 թ., Աւ. - 28 
– հոգևոր որդի Մարգարէ քհյ. 

ստացողի, 1330 թ., Աւ. - 76, 77 
Ամիրհինդու, որդի Տիրացելի 1350 թ., 

Աւ. (յետ.). - 516 
Ամիրշահ  

– հանգուցեալ 1329 թ., Ճաշոց, (յետ.) 
- 70 

– հոգևոր որդի Մարգարէ քհյ. 
ստացողի, 1330 թ., Աւ. - 76  

– մայր Ալէքսի ստացողի, 1335 թ., 
Ճաշոց. - 225 

– օգնող, ձեռագրի գին տուող, 1338 թ., 
Մեկ. - 337 

– (Ամիշահ) ամուսին Մարթայի, 
1339 թ., Աւ. (յետ.) - 346 

– յիշւում է 1341 թ., Աւ - 381 
Ամիր Սարգիս 

– ստացող, 1328 թ., Յիս. Որդի - 42 
– որդի Յովաննէս ստացողի, 1341 թ., 

Աւ. - 365 
Ամիրքայ, դուստր Շահերի, 1346 թ., Աւ. 

- 433 
Ամպետ, կտաւագործ, 1346 թ., 

ստացող, Ճառընտ. - 458 
Անանիա  

– քոյր Վանական քհյ. ստացողի, 
1326 թ., Աւ. - 7 

– Սանահնեցի, (ԺԱ դ.), հեղինակ, 

1332 թ. 160 

– թոռ Շախնշախ պարոնի, 1336 թ., Աւ. 

- 245 

Անաստաս, որդի Ներսէս քհյ. 
ստացողի, 1340 թ., Մանրուս. 
- 360 

Անդրանիկ 

– սպասաւոր Վահնաշէնի տաճարի, 
1334 թ., Ճաշոց - 176 

– եղբայր Աստուածատուր ստացողի, 
1341 թ., Շարակ. - 375  

Անդրէաս 

– եղբայր Գրիգոր գրչի - (1329 թ.) Մեկ. 
60, 61, (1331 թ.) Աւ. 115, 
(1332 թ.) Մեկ. 142, 144, 

(1334 թ.) Աւ. 193 
– որդի Սարգիս քհյ., 1331 թ., Աւ. - 92, 

93 

– միաբան Կոշ անապատի, 1333 թ., 

Ժողով. - 170  

– կրօն., ստացող, 1336 թ., Աւ. - 253 

– որդի Տիրացու քհյ. ստացողի, 

1341 թ., Մարնուս. - 382 

– հայր Մխիթար աբղյ. ստացողի, 

1347 թ., Մեկ. - 446 

– ֆրա, գրիչ, 1348 թ., օրինակ. է, 

Ալբերտոս - 480 

– կրոն., միաբան, Սարի սբ Գէորգ 

վանքի, 1350 թ., Մատ. ողբ. 

- 505 

– եպս., ստացող, 1350 թ., Աւ. - 508, 

509 

Անդրոնիկոս  

– (Անդրօնիկոս) գրիչ, 1327 թ., օրինակ. 

է, Հայր Մաշտ. - 20, 21  

– գաղափար օրինակ, 1341 թ., 

Ոսկեփոր. - 378 

Անիֆա, կին Յովանէսի, 1330 թ., Աւ. 

- 75, 76 

Անխալատ, քոյր Կոստանդին աբղյ. 

1335 թ., Ճառընտ. - 232 

Աննա (Անա) 

– մայր Մարուգէ գրչի, 1342 թ., Աստ. 

- 386 
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– դուստր Մարուգէ գրչի, 1342 թ. Աստ. 
- 386 

– հանգուցեալ, մայր Կիրակոս սրկ. գրչի 
1346 թ., Աւ. - 437 

– հանգուցեալ, ստացող, 1347 թ., 
Ճառընտ. - 460 

Անպէտ 

– ձեռագրի թղթի գին տուող, 1332 թ. 
Մեկ. - 142 

– ոսկերիչ հայր Յովանէսի, 1334 թ., 

Աստ. - 123 
– որդի Սրապի, 1350 թ., Ժողով. - 514 
Անտոն  

– (Անտօն) ճգնաւոր միաբան Ծվանից 
անապատի, 1328 թ., Աւ. - 44 

– ճգնաւոր, օրինակ տուող, 1329 թ., 

Սանդուխտ. - 57 
– ձեռագրի գրման օժանդակող, 

1332 թ., Աստ. - 134 
– գրիչ, 1338 թ. օրինակ. է Աւ. - 339, 

340 
– գրիչ, 1347 թ., Աւ. (յետ.) - 471 

Աշտար, յիշւում է 1349 թ., Աւ. - 491 
Աշրաֆ, զօրավար (1350 թ.) - 516 
Ապրիլուս, տնտես Սարի սբ Գէորգ 

անապատի, 1350 թ., Մատ. ողբ. 
- 505 

Ապլոց, պարոն, նահատակ 1349 թ., Աւ. 

(յետ.) - 59 
Առաքեալ  

– որդի Վարդան գրչի, 1330 թ., Աւ. - 96 
– սրկ. ծաղկող, 1338 թ., Մեկ. - 337 
– ծաղկող, 1339 թ., Աւ. - 350 
Առաքել 

– աբղյ., գրիչ 1326 թ. օրինակ. է Ժողով. 
- 5  

– դպիր, գրիչ 1326 թ., օրինակ. է 
Մանրուս. - 9 

– վրդ., Հաղպատեցի ստացող, 1328 թ., 
Աստ. - 28, 29, 30 

– գրիչ, 1328 թ. օրինակ. է Ժողով. - 33 
– կրօն., ստացող, 1328 թ., Աւ. (յետ.) 

- 44 
– քհյ., հայր Գրիգոր քհյ. ստացողի, 

1329 թ., Աւ. - 58 

– կազմող 1331 թ., Աւ. - 127 

– եղբայր Շեխիջանի, 1331 թ., 

նորոգողի, Ճաշոց. (յետ.) - 128 

– ստացող, 1333 թ., Աւ. - 171 

– գրիչ, որդի Կարապետի, օրինակ. է - 

(1336 թ.) Աւ. 247, 248, 

(1338 թ.) Աւ. 315, 316 

– ծաղկող 1336 թ., Աւ. - 249 

– եղբայր Մարգարէ քհյ. ստացողի, 

1336 թ., Աւ. - 274 

– գրիչ, օրինակ. է - (337 թ.) Մանրուս., 

296, 297, Մանրուս. 297, 298 
– որդի Սարգսի, միջնորդ, 1337 թ., 

Տօնակ. (յետ.). - 308 

– Մոկացի, ծաղկող, 1338 թ., Աւ. - 316, 

317 

– գրիչ, 1338 թ., օրինակ. է Մանրուս. 

- 321 

– գրիչ՞, 1338 թ. օրինակ. է Մանրուս. 

323 

– հայր Սառայի 1338 թ., Աւ. - 341 

– Բաբերդցի, գրիչ. 1339 թ., օրինակ. է 

Աւ. - 345  

– հորեղբայր Յովանէս երէց ստացողի, 

1341 թ., Տօմար. (յետ.) - 384 

– կրօն. ստացող, 1342 թ., Շարակ - 388 

– ծաղկող 1350 թ., Ճաշոց. - 513 

Առիւծ 

– եղբայր Անդրէաս կրօն. ստացողի 
1336 թ., Աւ. - 254 

– հորեղբայր Նասխաթուն ստացողի, 
1336 թ., Աւ. - 261  

– զաւակԴանիէլ տանուտէր ստացողի, 

1349 թ., Աւ. (յետ.) - 495  
Ասարբէկ, որդի Ասլան պարոնի, 

1350 թ., Ժողով. - 514 
Ասթանէս, հանգուցեալ եղբայր Մկրտիչ 

Բաբերթացի ստացողի, 1344 թ., 
Աւ. - 408 

Ասիլ  

– եղբայր Մելքիսեդեկ ոսկերիչ 

ստացողի, 1347 թ., Ճառընտ. 

- 455 
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Ասլան  

– ստացող, 1329 թ., Աւ. 65, 66, 67 

– (Ասլայն) հարս Հիթում ստացողի, 

1331 թ., Մեկ. (յետ.) - 95 

– եղբայր Յովաննէս Տարբերունիի, 

1335 թ., Տաղար. - 242 

– զաւակ Փանոս պարոնի, 1336 թ., 

Քարոզ. - 272 

– ամուսին Թաճմելիք ստացողի, 

1350 թ., Ժողով. - 513, 514 

– եղբայր Ստեփաննոս քհյ. ստացողի, 

1350 թ., Ժողով. - 517 

Ասլմէլիք, մայր Կարապետ կրօն. 

ստացողի, 1344 թ., Աւ. - 408 

Ասպրգործ, հայր Շրգիր վկայի, 

ձեռագրի գնման, 1341 թ., - 382 

Ասուդա, քոյր Յոհաննէս եպս. 

ստացողի, 1345 թ., Մաշտ. - 416 

Աստրո, հայր Հայրապետ քհյ. 

ստացողի, 1338 թ., Աւ. - 331 

Աստուածատուր 

– երէց, գրիչ, 1327 թ., օրինակ. է Աւ. 

- 24 - 25 

– յիշւում է 1327 թ., Աւ. - 25 

– միաբան Ծվանից անապատի, 

1328 թ., Աւ. - 44 

– ազգական Քաւուն ստացողի, 1331 թ., 

Աւ. - 80 

– առաջնորդ Բզնունեաց գաւառի 

1331 թ., Աւ. - 93 

– քհյ., գրիչ, 1331 թ., օրինակ. է, Աւ. 

- 98 

– եպս. Ապահունեաց գաւ., - (1331 թ.) 

Մաշտոց. 101, Ճաշոց 103, Ճաշոց 

104 

– որդի Մելիքշահ ստացողի, 1335 թ., 

Աւ. - 209 

– հարազատ Ներսէս Կրակցի գրչի, 

1335 թ., Ճառընտ. - 232 

– եղբայր Բարսեղ գրչի, 1336 թ., Աւ. 

- 246 

– դպիր, գրիչ, 1337 թ., օրինակ. է, Աւ. 

- 306 

– որդի Մուշեղի, վկա 1337 թ. առքի, 

Տօմար (յետ.) - 308 

– ոսկերիչ, յիշւում է 1338 թ., Աստ. 

- 327 

– ստացող, 1340 թ., Ճառընտ. - 361, 

362 

– ստացող, 1341 թ., Շարակ. - 375, 376 

– կրօն., ստացող, 1341 թ., Աւ. - 395 

– եղբայր Մկրտիչ Բաբերթցի կրօն. 

ստացողի, 1344 թ., Աւ. - 408 

– քհյ., որդի Սարգսի 1345 թ., գնող, 

ստացող, Աւ. (յետ.) - 420 

– որդի Աւան ձեռնաւոր ստացողի, 

1346 թ., Աւ. (յետ.) - 424 

– հայր Աբրահամ երէց ստացողի, 

1346 թ., Աւ. - 431 

– եղբայր Կիրակոս երէց ստացողի, 

1347 թ., Ճաշոց. (յետ.). - 442 

– որդի Կիրակոս ստացողի, 1347 թ. 

Ճատընտ. - 455 

– թաւկիր, ստացող, 1347 թ., Ճառընտ. 

- 461 

– յիշւում է 1347 թ., Աւ. (յետ.) - 471 

– որդի, Ստեփանոս ստացողի, 1348 թ., 

Տօնապատ. - 484 

– պատանի, օգնող Գրիգոր աբղյ. գրչի, 

1348 թ., Տօնապատ. - 485 

– քհյ., հայր Ստեփաննոս կրօն. 

ստացողի, 1350 թ., Մատ. ողբ. -

 505, 506 

Ավրան 

– որդի Փանոս պարոնի, 1336 թ., 

Քարոզ. - 272 

– կտաւագործ, ստացող, 1347 թ., 

Ճառընտ. - 463 

Ատոմ 

– հոգևոր եղբայր Կարապետ գրչի, 

կոկող թղթի, 1332 թ., Աւ. - 157 

– եղբայր Առաքել քհյ. գրչի, 1338 թ., 

Աւ. - 316 

Ատրան, մայր Շատրինի և Ստեփանոսի, 

1330 թ., Աւ. 80  
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Արազխաթուն, հոգևոր մայր Նաթանիէլ 

եպս. գրչի 1343 թ., Հաւաք. Գրոց 

- 397 

Արասբուղ, աշակերտ Մխիթար Անեցի 

գրչի, 1338 թ., Աստ. - 328 

Արեւհատ, հոգևոր հայր Վանական քհյ. 

ստացողի, 1326 թ., Աւ. - 6 

Արեւշատ, միայնակեց, օրինակ տուող, 

1340 թ. Ճառընտ. - 363 

Արեւտիկին, մայր Սարգիս, Սէթ, Սի-

մէոն, Թումայ ստացողների 

1334 թ. Մաշտ. - 205 

Արիստակէս գրիչ, ԺԱ դ., հեղինակ, 

(1350 թ.) - 510  

Արիստոտել, (1343 թ.) - 394 

Արղութխաթուն, կին Սարգիս 

ստացողի, 1336 թ., Աւ. - 262 

Արղուն 

– որդի Վահրամ Պռոշեանի, 1331 թ., 

Հայր Մաշտ. - 87  

Արջուկ (Առջուկ), յիշւում է 1338 թ., Աւ. 

- 394 

Արփաքա ղան - 250, 270, 300 

Արքա 

– հոգևոր մայր Մկրտիչ գրչի, 1331 թ., 

Հայր Մաշտ. - 89 

– կին Վարդան քհյ. ստացողի, 1348 թ., 

Տօնապատ. - 483  

Աւագ  

– երէց, վկա նուիրատ. 1328 թ., Ճաշոց 

(յետ.) - 46 

– դպիր, ծաղկող, կազմող 1329 թ., Աւ. 

- 66, 67 

– կին Յովանէս ստացողի, 1332 թ., Աւ. 

- 158, 159  

– կին Յակոբ տանուտէր ստացողի, 

1333 թ., Մեկ. - 164  

– վրդ. ծաղկող 1334 թ., Աւ. - 200, 201, 

202 

– ծաղկող, գրիչ, 1337 թ., Մանրուս. 
- 277 

– գրիչ, ծաղկող, կազմող - (1337 թ.) Աւ. 

298, 299, 300, (1338 թ.) Ման-
րուս. 325, 326, (1341 թ.) Աստ. 
372 

– գրիչ, 1338 թ. օրինակ. է Մաշտ. - 338 

– դալալ, օգնող ձեռագ. նորոգմ., 
1341 թ., Աւ. (յետ.) - 368 

– գնող ձեռագրի, 1341 թ., Մեկ. (յետ.) 
- 370 

– ստացող, - (1342 թ.) Մեկ. 391, 
(1343 թ.) Մեկ. 396 

– եկեղեցապան, յիշւում է 1347 թ., 
Ճառընտ. - 454 

– կազմող, Աւ. 1347 թ., (յետ.) - 471 

– (Աւաք) 1348 թ., նուիրող Աւ. (յետ.) 
- 488 

– փեսա Յովհաննէս ստացողի, 1349 թ., 

Ճաշոց (յետ.) - 498  
– երէց, յիշւում է 1350 թ., Ժողով. - 518 
Աւագիսար, ՞մայր Դէոսկորոս գրչի 

1331 թ., Աւ. - 97  
Աւագտիդ, մայր Մարգարէ քհյ. ստա-

ցողի, 1336 թ., Աւ. - 274 

Աւագտէր, վրդ., 1337 թ., ստացող, Մեկ. 
- 275 

Աւագտիկին 

– մայր Գրիգոր քհյ. ստացողի, 1326 թ., 
Մեկ. - 11 

– մայր Կարապետ գրչի, 1326 թ., Մեկ. 

- 12 

– կին Կոստանդ տանուտէր ստացողի, 

1330 թ., Աւ. - 74, 75, 76 

– կին Կարապետ Աղթամարցի գրչի, 

1332 թ., Աւ. - 156 

– քոյր Կարապետ Աղթամարցի գրչի, 
1332 թ., Աւ. - 157 

– մայր Զաքարէ տանուտէրի 1332 թ., 
Աւ. (յետ.) - 157 

– մայր Պաւղոս ստացողի, 1348 թ., Աւ. 

- 479 

– մայր Յովհաննէս ստացողի, 1349 թ., 

Ճաշոց (յետ.) - 498 

Աւան, Այբերունացի, ձեռնաւոր, 

1346 թ., ստացող, Աւ. (յետ.) 

- 424  
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Աւգեր, եղբայր Յովսէփ կրօն. ստացողի, 

1333 թ., Ճաշոց (յետ.) - 170 

Աւետաբեր, որդի Արքայի, 1348 թ., 

Տօնապատ. - 483 

Աւետեաց  

– հայր Ստեփանոս կրօն. ստացողի, 

1331 թ., Ճաշոց - 103, Ճաշոց 

104 

– (Աւետ) քեռի Ներսէս Կրակցի գրչի, 

1331 թ. Ճառընտ. 122, 124, 

1335 թ. Ճառընտ. 231 

Աւետիս  

– քհյ., գրիչ, 1327 թ. օրինակ. է 

Մասունք Աւ. - 22, 23 

– քարտիսի բերող, 1331 թ., Հայր 

Մաշտ. - 89 

– րաբունապետ ստացող, 1331 թ., Աւ. 

146  

– եղբայր, Կարապետ Աղթամարցի գրչի, 

1332 թ., Աւ. - 157 
– հայր Մրուաթխաթունի, 1332 թ., Աւ. 

- 157 
– եղբայր Յովսէփ կրօն. ստացողի, 

1333 թ. Ճաշոց. (յետ.) - 170  
– գրիչ, 1335 թ., օրինակ. է Աւ. - 228 
– հոգևոր հայր Բարսեղ գրչի, 1336 թ., 

Աւ. - 246 
– եղբայր Մարգարէ քհյ. ստացողի, 

1336 թ., Աւ. - 274 

– հայր Թադէոսի, յիշւում է, 1336 թ., Աւ.  

274 

– քհյ., գրիչ, 1339 թ., օրինակ. է Ճաշոց 

- 352 

– միաբան Աջաւնից վանքի, 1340 թ., 

- 360 

– հայր Մարուգէ քհյ. գրչի 1342 թ., 

Աստ. - 386 

– (Աւետիք), որդի Նատեր գրչի, 

ծաղկող, կազմող - (1342 թ.) 

Շարակ. 388, (1346 թ.) Աւ. 432, 

(1347 թ.) Աւ. 451 

– (Աւետիք) Խոտաճարակ, րաբունի - 

(1340 թ.) Մատենագր., 366, 375 

(1346 թ.) Աւ. 432 (1349 թ.) 

Ճաշոց 498, (1350 թ.)Ժողով. 510 

– քհյ., ստացող, 1350 թ., Ժողով. 513 

Աւետիք 

– գրիչ, ծաղկող, կազմող, 1335 թ. 

Շարակ. - 243 

– վրդ., 1337 թ., գնող ինչքի, Տօմար 

(յետ.) - 308 

– քհյ., յիշւում է 1344 թ., Աւ. - 408 

– ջուլհակ, հանգուցեալ եղբայր 

Մարգարէ ջուլհակ ստացողի, 

1347 թ., Ճառընտ. - 458, 460 

– գրիչ, 1618 թ., Ժողով. - 17  

Աւետվոր, որդի Պարոնշահ ստացողի, 

1329 թ., Աւ. - 47 

Աւիծ  
– կին Գրիգոր Տվնցու, 1326 թ., Աւ. - 14 
– քոյր Ներսէս Կրակցի գրչի - (1331 թ.) 

Ճառընտ. 120, (1334 թ.) Ճաշոց 
197, (1335 թ.) Ճառընտ. 231 

– քոյր Ներսէս Կրակցի գրչի 1331 թ. 

Ճառընտ. - 120 

Աւզբէկ, ղան Ղրիմի - 268, 273, 397 

(Աղփէկ) 

Աւզման, որդի Մելէքշահի, 1338 թ., Աւ. 

- 340, 341, 342  

Աւծել, յիշւում է 1346 թ., Աւ. (յետ.) 

- 438 

Աւշին (Աւշինդր), արքայ (1309 

- 1320 թթ.) - 7, 14, 17, 32, 33, 

39, 55, 56, 58, 61, 63, 68, 78, 

80, 90, 109, 112, 116, 117, 118, 

133, 142, 147 (Օշին), 173, 193, 

203, 215 (Օշին), 219, 222, 225, 

227 (Օշին), 253, 256, 258, 310, 

321, 322, 343, 344, 373 377 

– որդի Կոստանդին թագաւորի - 

(1345 թ.) 414, 415, 426,  

– Գունդստաբլ, տէր Կաւռիկոսի, պայլ 

(1328 թ.) - 32, 33, 70, (1348 թ.) 

476, 477 

Աւտարշահ 

– հայր Ներսէս Կրակցի գրիչ ստացողի, 
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(1331 թ.) Ճառընտ. 122, 123, 

(1334 թ.) Ճաշոց. 197, (1335 թ.) 

Ճառընտ. 231 

– հայր Յովանէս ստացողի, 1335 թ., 

Մեկ. - 242-243 

– որդի Յովանէսի, 1335 թ., Մեկ. - 242 

Աւտարտիկին, մայր Սառայի, 1338 թ., 

Աւ. - 341 

Աւտրակ, եղբայր Ստեփանոս քհյ., 

1330 թ., Աւ. - 75 

Աւտրիկ, եղբայր Ազատ ստացողի, 

1332 թ., Աւ. - 134 

Աւրան, ձեռագիրը տեսքի բերող, 

1331 թ. Ճառընտ. - 125 

Աքարթ՞, մայր Աստուածատուրի, 

1345 թ. գնողի Աւ. (յետ.) - 420 

Աֆէնդ  

– հայր պարոն Ամիր ստացողի, 1336 թ. 

Քարոզ. - 267 

– պարոն, հայր Կոստանդինի, 1341 թ., 

Քարոզ. - 374 

Բ 

Բազ, հայր Մարտիրոսի, 1331 թ., Աւ. 

- 93 

Բախտիկ, կին Այնախօջա ստացողի, 

1348 թ., Աւ. - 472, 473 

Բաղտատ 

– թոռ Շախնշախ պարոն ստացողի, 

1336 թ., Աւ. - 245 

– մայր մահդասի Սահակ ստացողի, 

1336 թ., Աւ. - 245 

Բանարգէս 
– եղբայր Կարապետ Տիւրիկեցի գրչի 

(1331 թ.), Մասունք Աստ. 119, 
(1332 թ.) Մեկ. - 151, (1341 թ.), 
Շարակ. - 377 

– հայր Յովհաննէս եպս. Սսի, 1345 թ., 
Մաշտ. - 416, 417 

– եղբայր Նորոգէս ստացողի, 1345 թ., 
Ժողով. - 419 

– հորեղբայր Յովանէս աբղյ. ստացողի, 
1350 թ., Աւ. (յետ.) - 516 

Բասիլիոս, եպս. Սսի, 1346 թթ., Մեկ. 

- 444  

Բասիլիոս 

– եպս. որդի Թորոսի, Սսի առաջնորդ - 

(1346 - 1350 թթ.,) 426, 444, 

475. (ստացող), 476, 477, 478, 
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Բաւրինա, կին Աթանէս առաջնորդի, 

1326 թ., Աւ. - 6 

Բարդողիմէոս  

– եղբորորդի Խաչատուր ստացողի, 

1331 թ., Աւ. - 101 

– Մարաղացի, հեղինակ, ԺԴ դ. - 

(1329 թ.) 50, 51, 52, 54, 

(1331 թ.) 105, 106, 107, 

(1332 թ.) 135, (1344 թ.) 413, 

(1346 թ.) 440, ծնթ.,  

Բարիտիկին, մայր Բասիլիոս եպս. 

ստացողի, 1348 թ., Յասմ. - 476 

Բարւոք, որդի Գինոցի, 1334 թ., Ճաշոց. 

- 186 

Բարոք, որդի Շիրաք պարոն ստացողի, 

1350 թ., Աւ. (յետ.) - 516 

Բարսամ, քեռի վարդապետ Յեսու 

Արեւելցի գրչի, 1348 թ. Տաղար. -  

474 

Բարսեղ  

– (Բասիլիոս) Կեսարացի սուրբ, Դ դ. - 

(1330 թ.) 86, (1332 թ.) 130 (հե-

ղինակ) (1348 թ.) 487  

– որդի Մխիթար գրչի, 1328 թ., Աստ. - 

31 

– տնտես Ստեփանոս Ուլնեցու վանքի, 

1328 թ,. Պատմ. - 41 

– երէց, գրիչ, 1330 թ., օրինակ. է Աւ. 

- 77 

– որդի Ստեփանոս ստացողի, 1331 թ., 

Ճաշոց - 98, 90 

– եղբայր Կոստանդին գրչի, 1331 թ., 

Մաշտոց - 113,  

– Կեսարացի, լուսարար 
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Հրեշտակապետացի, 1331 թ., 

Ճառընտ. - 124 

– միաբան Հրեշտակապետացի, 

1332 թ., Մեկ. - 150 

– օրինակ տուող, 1332 թ., Աւ. - 159 

– միաբան Մեծոփավանքի, 1334 թ., 

Ժողով. - 183 

– ստացող, 1335 թ., Ճաշոց. - 225 

– գրիչ, 1336 թ., օրինակ. է Աւ. - 246 

– հայր Ալեքսանոս երէցի, վկա, 1337 թ. 

առքի, Տօմար (յետ.) - 308 

– գրիչ, 1339 թ., գնման յիշտ. - 354 

– ոսկերիչ, ստացող, 1347 թ., Ճառընտ. 

- 459 

Բարսում, հորեղբայր Մխիթար և 

Սինէոն ստացողների, 1332 թ., 

Աւ. - 156 

Բեխնիկ, հայր Գելձագի 1332 թ., Աւ. 

(յետ.) - 159 

Բեներ, եղբայր Բարսեղ գրչի, 1336 թ., 

Աւ. - 246 

Բերդ, վաճառող ձեռագրի - 46 

Բէշքէն, (Պեշքէն), որդի Բուրթէլ իշխանի 

- 28, 49, 100, 162, 179, 277, 

299, 300, 302, 309, 472, 491, 

492 

Բէսուդա, եղբորորդի Յոհաննէս եպս. 

ստացողի, 1345 թ., Մաշտ. - 416 

Բիշար, տե՛ս Պիշար 

Բղլան, հարազատ մահտեսի Սահակ 

ստացողի, 1336 թ., Աւ. - 249 

Բոզեդ, վկայ 1348 թ., ձեռագրի 

նուիրատ., Աւ. (յետ.) - 487 

Բոյս, քուերորդի Կարապետ կրօն. գրչի 

1344 թ., Աւ. - 410 

Բուղլղան, կին Սարգիս քհյ. ստացողի, 

Աւ. 1331 թ. (յետ.) - 131 

Բուսաիդ, տե՛ս Աբուսաիդ խան, նաև 

Պուսայիդ  

Բուղաք, քոյր Մխիթարիչի, 1326 թ., Աւ. 

- 6 

Բուրթէլ (Բաւրթէլ) իշխան, սպարապետ 

(1300 - 1341 թթ.) - 28, 49, 94 

(ստացող), 162, 167, 179, 277, 

299, 302, 309, 372, 491, 492  

Գ 

Գազան, եղբայր Անդրէաս ստացողի, 

1336 թ., Աւ. - 254 

Գալուստ, հագուցեալ որդի Մարտիրոսի 

1332 թ., Աւ. (յետ.) - 157 

Գալուֆ, խոճայ գնող Ճաշոցի, 1331 թ., 

(յետ.) - 126 

Գամաղիէլ, յիշւում է 1331 թ., Աւ. 

(յետ.) - 131 

Գասպար, եղբայր Գրիգոր ստացողի, 

Աւ., 1331 թ. (յետ.) - 132  

Գելձագ, գնող 1332 թ., Աւ. - 159, 160 

Գեղեցիկ, դուստր Զաքարէ տանուտէր 

ստացողի, 1332 թ., Աւ. (յետ.) 

- 157 

Գրեր, դուստր Տատուր նուիրողի, 

1328 թ., Ճաշոց - 46 

Գէորգ  

– հոգեւոր հայր Վանական ստացողի, 

1326 թ., Աւ. - 6 

– Սկևռացի, Լամբրոնացի, գրիչ, հեղի-

նակ (1246 - 1301 թթ.) - 

(1329 թ.) 54 (Աւ. օրինակ), 

(1337 թ.) 307, (Հին Կտ.) 

(1350 թ.) 510 

– կրօն. սրբագրող, 1330 թ., Աւ. - 73 

– եղբայր Պաւղոս ստացողի, 1334 թ., 

Աւ. - 193 

– եղբայր Մխիթար Անեցի գրչի, - 

(1334 թ.) Աւ. 201, (1338 թ.) 

- Աստ, 327 

– սրկ., ստացող, 1341 թ., Աւ. - 367, 

368 

– քհյ., ստացող, 1342 թ., Աւ. - 390 

– հանգուցեալ, որդի Սարգսի և 

Մարոցի. 1347 թ. Ճառընտ. - 453 

– ստացող, 1350 թ., Մանկ. Աւ. - 507 
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Գինոց  

– քոյր Շնորֆոր պարոն ստացողի, 

1334 թ., Ճաշոց. - 186, 187 

– կին Հայրապետ քհյ. ստացողի, 

1338 թ., Աւ. - 332 

Գոնցա, կին Վահրամ իշխանի - 

(1349 թ.) 490, 491, 492,  

Գոհար 

– ստացող, Աւ. 1330 թ., (յետ.) - 130 

– մայր Թորոս ստացողի, 1338 թ., Աւ. 

- 341 

Գոհարխաթուն 

– յիշւում է 1329 թ., Ճաշոց (յետ.) - 70 

– կին Մխիթարի Գնձգերտեցի քհյ. 

ստացողի, Աւ. 1331 թ. (յետ) 

- 129 

– (Գուհարխաթուն) քոյր Յովսէփ կրօն. 

ստացողի, 1333 թ., Ճաշոց (յետ.) 

- 170 

– (Քաւարխաթուն) մորաքոյր Ներսէս 

Կրակցի գրչի, 1335 թ., Ճառընտ. 

- 232 

– մայր Անդրէաս ստացողի, 1336 թ., Աւ. 

- 254 

– կին Մարուգէ քհյ. գրչի, 1342 թ., Աստ. 

- 386 

Գոհարմելէք, մայր Քեմուրատի, Ժողով., 

1331 թ., (յետ.) - 132 

Գոհարմէլիք, մայր Տէրտէր Երևանցի 

գրչի, 1336 թ., Ժողով. - 267, 

270, Ժողով. 270, Քարոզ. 271, 

1341 թ., Քարոզ. 373, 374  

Գոհարտիկին (Գուհարտիկին) 

– մայր Սէթ բարեպաշտի, 1340 թ., 

Մանրուս. - 363 

– մայր Ներսէս երէց գրչի, 1345 թ., 

Ժողով. - 419 

– դուստր Գորգ ներկարար ստացողի, 

1347 թ., Ճառընտ. - 457, 461 

– կին Յովհաննէս ստացողի, 1349 թ., 

Աւ. (յետ.) - 498 

– դուստր Շիրաք պարոն ստացողի, 

1350 թ., Աւ. (յետ.) - 516 

Գոմաճխաթուն, կին Տատուր նուիրողի, 

1328 թ., Ճաշոց. - 46 

Գորգ 

– Մազմնի, հարազատ Ներսէս Կրակցի 

գրչի, 1335 թ., Ճառընտ. - 232 

– մեծ պապ Շախնշախ պարոն 

ստացողի, 1336 թ., Աւ. - 245 

– պարոն, ամուսին Էլթիկի, առաջնորդ 

Քռնայ գիւղի, 1337 թ., 283, 284, 

285, 286, 1338 թ., 313, 315, 

1342 թ., 388, 1343 թ. 394, 

1344 թ., 411 

– թոռ Շախնշախ պարոն ստացողի, 

- 1336 թ., Աւ. - 245 

– Փազան, եղբայր Անդրէաս ստացողի, 

1336 թ., Աւ. - 254 

– հայր Սարգիս սրկ. ստացողի, 1347 թ., 

Ճառընտ. - 456 

– ներկարար, ամուսին Գոհարտիկին 

ստացողի, 1347 թ., Ճառընտ. 

- 457, 461 

– որդի Յուսամի, 1347 թ., կազմել 

տուողի, Աւ. (յետ.) - 471 

– հարազատ Ստեփաննոս կրօն. գրչի, 

ծաղկողի, 1347 թ., Մատ. ողբ. 

- 506 

Գորգէ, (Գաւրգէ), Գէորգի Վրաց թագա-

ւոր - (1321 - 1323 թթ.) 28, 72, 

87 

Գորգիր, որդի Դաւիթ երէց ստացողի, 

1341 թ., Աւ. (յետ.) - 379 

Գորխաթուն, յիշւում է 1326 թ., Աւ. - 6 

Գուլխաթուն 

– քոյր Մարգարէ քհյ., ստացող 1336 թ., 

Աւ. - 274 

– քոյր Մկրտիչ Բաբերտցի կրօն. 

ստացողի, 1344 թ., Աւ. - 408 

Գուման, աղախին, յիշւում է 1338 թ., 

Աւ. - 332 

Գումաճ (Գումայճ), մայր Ստեփանոս 

կրօն. ստացողի, 1337 թ., 

Մանրուս. (յետ.) - 297 
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Գուրջիբէկ  

– հայր Ստեփանոս ստացողի, Աւ. 

1330 թ. (յետ.) - 83 

– (Գուռջիբէկ) քուերորդի Կարապետ 

կրօն. գրչի, 1344 թ., Աւ. - 410 

Գտոն, հանգուցեալ եղբայր Մխիթար և 

Սիմէոն ստացողների 1332 թ., 

Աւ. - 156 

Գրիգոր 

– Լուսաւորիչ կթղ. (302 - 325 թթ.) 66, 

86, 89, 107, 123 435, 456, 462 

– Նիւսացի, Դ դ. հեղինակ - (1337 թ.) 

28  

– Նարեկացի, Ժ դ. հեղինակ - (1327 թ.) 

20, (1331 թ.) 116, (1333 թ.) 

176, (1335 թ.) 210, 

(1336 թ.) 269, (1346 թ.) 428, 

(1350 թ.) 504  

– հայր Սարկաւագի, 1326 թ., Աւ. - 6 

– ստացող, 1326 թ., Մանրուս. - 9 

– քհյ., ստացող, 1326 թ., Մեկ. - 11, 12 

– երէց, գրիչ, Մխիթար սրկ. և Սարգիս 

քհյ. հետ 1326 թ. օրինակ. է Աւ. 

- 14 

– Տիվնցի, ստացող, 1326 թ., Աւ. - 14 

– քհյ. եղբայր Յակովբ կրօն. ստացողի, 

1327 թ., Ճաշոց - 23  

– Չորուկ, Մանրուս. խմբագիր - 37 

– յիշւում է 1328 թ., Աւ. - 39 

– եղբայր Ներսէս քհյ. ստացողի, 

1328 թ., Մանրուս. - 40 

– քհյ., ստացող, 1329 թ., Աւ. - 58 

– քհյ., որդի Վահրամի, գրիչ, օրինակ. է 

1329 թ., Մեկ. 59, 60, 1331 թ., 

Աւ. 114, 115, Մատ. ողբ. - 116, 

1332 թ., Մեկ. 141, 142, 144, 

1334 թ., Աւ. 193 

– միակեց, միաբան Ակներոյ վանքի, 

1329 թ., Մեկ. 60, 62  

– միաբան Ակներոյ վանքի, 1329 թ., 

Մեկ. - 60  

– քհյ., հայր Սարգիս Պիծակի - 

(1329 թ.), Աւ. 64 (գրիչ), 

(1330 թ.) Մանրուս. 81 (1331 թ.) 

Շարակ. 117, 118 (1333 թ.) Շա-

րակ. 173, (1335 թ.) Շարակ. 

222, (1336 թ.) Աւ. 253, 

(1337 թ.) Աւ 297 

– երէց, 1329 թ. օրինակ. է Աւ. - 64, 65 

– երէց գրիչ, 1329 թ. Յասմաւ. (յետ.) 

- 70 - 71 

– Արատեսի առաջնորդ, 1331 թ., Հայր 

Մաշտ. - 87 

– ազգական Դեղիկ ստացողի, 1331 թ., 

Աւ. - 97 

– գրիչ, 1331 թ., Թորոս Հռոմկլայեցու 

հետ օրինակ. է Աւ. - 111 

– կազմող, 1331 թ., Աւ. - 112 

– Յովհաննէսի հետ 1331 թ. ստացող, 

Մաշտ. - 113  

– գրիչ, Ակներցի, որդի Վահրամի 

օրինակ. է - (1331 թ.) Աւ. 114, 

115, (1332 թ.) Մեկ. 141, 142, 

144 (1334 թ.) Աւ. 193 

– հայր Թորոս գրչի, 1331 թ., Մատ. ողբ. 

- 116 

– հայր Մխիթար քհյ. Գնձկերտեցի 

ստացողի, Աւ., 1331 թ., (յետ.) 

- 129 

– որդի Մխիթար քհյ. Գնձկերտեցի 

ստացողի, Աւ., 1331 թ., (յետ.) 

- 130  

– որդի Ղուլիճանի, գրիչ, Աւ. 1331 թ. 

(յետ) - 131, 132 

– եղբայր Դանիէլ գրչի, 1332 թ., Մա-

տենագր. - 137 

– Խուլ, գաղափար օրինակ Շարակ., - 

(1332 թ.) 145, (1335 թ.) 222, 

(1336 թ.) 255, (1346 թ.) 434  

– դպիր, գրիչ, 1332 թ., օրինակ. է Շա-

րակ. - 145 

– Սուքիասանց գրիչ, օրինակ. է - 

(1332 թ.) Աւ. 146, (1339 թ.) 

Ժողով. 351, 352 (1341 թ.) 

Խազագ. 378, (1344 թ.) Աւ. 406, 

407 (1346 թ.) Շարակ. 434 
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– միաբան Հրեշտակապետացի, 

1332 թ., Մեկ. - 150 
– հորեղբայր Սարգիս նուիրողի, 

Մասունք Աստ., 1332 թ., (յետ.) 
- 155 

– միաբան Կոշ անապատի, 1332 թ., 
Ճաշոց. - 170 

– հայր Ներսէսի, 1334 թ., Մանրուս. 

- 180 

– աբղյ, գրիչ, Մխիթար վրդ. հետ 

1334 թ. օրինակ. է Ժողով. 183. 

Ժողով. 184 

– ամուսին Աղբրացի, 1334 թ., Աւ. - 193 

– Անեցի, ստոյգ քարտուղար, 1334 թ., 

Աւ. - 200, 201  

– եպս., եղբայր Սարգիս քորեպ., 
առաջնորդի Սուլթանիայի - 

(1334 թ.) Աւ. - 201, (1338 թ.) 
Աստ. 326, (1341 թ.) Աստ. - 372 

– քհյ., եղբայր Մխիթար Անեցի գրչի, 

(1334 թ.) Աւ. 201, (1338 թ.) 

Աստ. 327 

– փեսա Մխիթար Անեցի գրչի - 

(1334 թ.) Աւ. 201, (1338 թ.) 

Աստ. 327 

– դպիր, գրիչ, 1334 թ. օրինակ. է 

Շարակ. - 203, 204 

– նահատակեալ, եղբայր Սարգիս գրչի, 

1335 թ., Աւ. 206 

– քհյ., գրիչ, 1335 թ., օրինակ. է, Մեկ. -

 210, 211 

– եղբայր Ստեփանոս գրչի, 1335 թ., 

Մատենագր. - 213 

– որդի Եսայեա, գրիչ, Ստեփանոս գրչի 

հետ 1335 թ. օրինակ. է 

Մատենագր. - 214, 215 

– (Գրիգորէս) եղբայր Յոհաննէս քհյ. 

ստացողի, 1335 թ., Մատենագր. 

- 215 

– եղբայր Մարտիրոս քհյ. ստացողի, 

1335 թ., Աւ. - 219 

– հայր Կոստանդին քհյ., 1335 թ., Աւ. 

- 219 

– ստացող, 1335 թ., Մաշտ. - 220 

– Ակներցի, թարգմ. պատուիրատու, 

1332 թ., կանոնի 1335 թ., Մաշտ. 

- 221 

– գրիչ, որդի Դաւթի, 1335 թ., օրինակ. 

է Գործք առաք. - 223 

– առաջնորդ Թիւրքթի ուխտի, ստացող, 

1335 թ., Շարակ. - 224 

– կրօն., ստացող, 1335 թ., Ճաշոց. 

- 226 

– երէց, գրիչ 1335 թ., օրինակ. է Ժողով. 

- 237, 240 

– գրիչ, 1336 թ., օրինակ. է Աղօթ. - 258 

– գրիչ, Կիրակոս գրչի հետ 1338 թ., 

օրինակ. է Երկ. Քահ. - 309, 310 

– եղբայր Առաքել գրչի, 1338 թ., Աւ. 

- 316 

– աշակերտ Մխիթար Անեցի գրչի, 

1338 թ., Աստ. - 328 

– գրիչ, 1338 թ., օրինակ. է Մեկ. - 334, 

337  

– սրկ., որդի Ստեփանոս քհյ. գրչի, 

1340 թ., Ժողով. - 364 

– քհյ., ստացող, 1341 թ., Աստ. - 371, 

372 

– քհյ., Սուղտացի, հայր Ստեփանոս 

արհեպս. Ղրիմի, 1341 թ., 

Քարոզ. - 373 

– Սուքի, գրիչ, ծաղկող, 1341 թ., 

Մանրուս. - 381, 382 

– օրինակ շնորհող, 1344 թ., Քարոզ. 

- 413 

– դպիր, գրիչ, 1345 թ., օրինակ. է 

Մաշտ. - 416, 417 

– եկեղեցապան սբ Գրիգոր Լուսաւորիչ 

եկեղեցու, օրինակ տուող 

1345 թ., Մաշտ. - 417 

– գրիչ, ստացող, 1345 թ., Ժողով. -

 (յետ.) - 419 

– մեղուցեալ, 1345 թ., սրբագրող, 

Մասունք Նոր կտ., (յետ.) - 420, 

421 

– քհյ., գրիչ, 1346 թ., օրինակ. է Ժողով. 

- 427, 428, 429, 430 
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– Արեւելցի, գաղափար օրինակի տէր, 

1346 թ., Ժողով. - 430 

– աբղյ., ստացող, 1346 թ., Աստ. - 433 

– քհյ., ստացող, 1346 թ., Շարակ. - 434 

– քհյ., օրինակ տուող, 1346 թ., Աւ. 

- 437 

– եղբայր Մկրտիչ երէց ստացողի, 

1347 թ., Աւ. - 451 

– որդի Նատեր գրչի - (1347 թ.,) Աւ. - 

452, Ճառընտ. 465, (թուղթ 

կոկող) 

– ծերունի, աղքատ, ստացող, 1347 թ., 

Ճառընտ. - 457 

– ստացող, գին տուող, 1347 թ., 

Ճառընտ. - 466 

– եղբայր Աւագի, 1347 թ., կազմողի Աւ. 

(յետ.) - 471 

– ծաղկող, 1348 թ., Աւ. - 472 

– քհյ., յիշւում է 1348 թ. Տաղար. - 474 

– որդի Աւետաբերի, 1348 թ., 

Տօնապատ. - 483 

– Աղքատ, աբղյ., գրիչ, 1348 թ., 

օրինակ. է Տօնապատ. - 483, 485 

– քհյ., 1348 թ., նուիրող Աւ. (յետ.) 

- 486, 487 

– աբղյ, նուէր ստացող, 1348 թ., Աւ. 

(յետ.) - 486 

– հայր Ստեփաննոս քհյ. ստացողի, 

1348 թ., Աւ. (յետ.) - 488 

– երէց յիշտ. գրիչ, ստացողի, 1348 թ., 

նուիրատ., Աւ. (յետ.) - 488 

– քհյ., գրիչ, 1349 թ., օրինակ. է, 

Մանրուս. - 496, 497 

– որդի Յովհաննէս ստացողի, 1349 թ., 

Ճաշոց. - 498 

– դպիր, գրիչ, 1349 թ. օրինակ. է, 

Տաղաչափ. - 502 

– հորեղբայր Յովանէս աբղյ. ստացողի, 

1350 թ., Աւ. (յետ.) - 516 

– հայր Յովանէս աբղյ. ստացողի, 

1350 թ., Աւ. (յետ.) - 516 

Գրիգորիս (Գրիգոր) 

– Վկայասէր կթղ. (1066-1105 թթ.) - 11 

– Է Անավարզեցի կթղ. (1293 
- 1307 թթ.) - 32, 33 63, 68, 87, 

90, 215, 227, 253, 294 475 
– հոգևոր հայր Վանական քհյ. 

ստացողի, 1326 թ., Աւ. - 6 
– միաբան Հրեշտակապետացի, 

1332 թ., - 227 
– (Գրիգորիոս) միաձնացեալ, 1333 թ., 

ստացող, Աւ. - 162  
– աշակերտ Կիրակոս Ագրակնեցի 

րաբունու, ստացողի, 1334 թ. 
Մեկ. - 182 

– Խարտբերդցի, բանսարկու 1335 թ., 
Ճատընտ. - 234 

– գրիչ, որդի Հայրապետի, 1336 թ., 
օրինակ. է Աւ. - 250  

– աբղյ., Ճիլեմոնի վանքի վանահայր, 
1338 թ., Աւ. - 311 

– երէց, գրիչ, Ներսէս գրչի հետ 1339 թ. 
օրինակ. է Խնդիր հոգեւ. - 353 

– գրիչ, որդի Մկրտիչ քհյ., 1340 թ., 
օրինակ. է Ճառընտ. - 361, 362, 

363 
– որդի Ներսէս քհյ. ստացողի, 1340 թ., 

Մանրուս. - 366 
– քհյ., գրիչ, Յովանէս գրչի հետ 

1342 թ., օրինակ. է Տօմար - 383, 
384 

– (Գրիգորիս) պապ - 398 
– որդի Նորսէս քհյ. ստացողի, 1344 թ., 

Ճաշոց. - 411 
– եգեպան, ստացող, 1347 թ., Ճառընտ. 

- 464 
– որդի Յուսամի, 1347 թ., կազմել 

տուողի Աւ. (յետ.) - 471 

Գրոց 

– մայր Սէթ քհյ. ստացողի, 1344 թ., Աւ. 
- 408 

– կին Յովաննէս ստացողի, 1347 թ., 
Ճառընտ. - 458 

Դ 

Դամուր 

– ձեռագրի գնմանը օժանդակող, 

1332 թ., Աստ. - 134 
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– հանգուցեալ, որդի Աֆենդի, 1341 թ., 

Քարոզ. - 374 

Դամուրտաշ, տե՛ս Թամուրթաշ  

Դանիլ, հանգուցեալ, ընկեր Ստեփան-

նոս կրօն. գրչի և ստացողի, 

1350 թ., Մատ. ողբ. - 505 

Դանիէլ  

– որդի Վանական քհյ. ստացողի, 

1326 թ., Աւ. - 7 

– գրիչ, 1326 թ., օրինակ. է, Աւ. - 13 

– միաբան Խումիթ վանքի, 1331 թ., 

Հայր Մաշտ. - 84 

– եպս., ուսուցիչ Դէոսկորոս գրչի 

1331 թ., Աւ. - 94,  

– գրիչ, որդի Մխիթարի, 1332 թ., 

օրինակ. է, Մատենագր. - 136, 

137 

– եպս. Աղթամարի, հորեղբայր և 

ուսուցիչ Կարապետ գրչի 

1333 թ., Մեկ. - 165 

– հայր Մարգարէ գրչի, 1337 թ., 

Մասունք Հին կտ. - 291 

– տանուտէր, 1349 թ., ստացող, Աւ. 

(յետ.) - 495 

Դաւիթ 

– Անյաղթ, Ե դ., հեղինակ - (1337 թ.), 

289, (1339 թ.), 353, ծնթ. 1 

– Գետկեցի, կրօն., գրիչ, 1328 թ., 

օրինակ. է, Աստ. - 29, 30 

– ստացող, 1328 թ., Մաշտ. - 32 

– րաբունապետ Վերին Նորավանքի 

(1329 թ.) - 49 

– հոգևոր եղբայր Գրիգոր գրչի 1329 թ., 

Մեկ. - 62 

– քհյ., Յովսէփ քհյ. հետ ստացող, 

1331 թ., Ճաշոց. - 105 

– եղբայր Կոստանդին գրչի, 1331 թ. 

Մաշտ. - 113 

– գրիչ, 1331 թ., օրինակ. է Աւ. - 116, 

117 

– կրօն., գրագիր, գրիչ, 1332 թ., 

օրինակ. է, Աստ. - 134, 135, 136 

– եղբայր Մարկոս ստացողի, 1332 թ., 

Մատենագր. - 137 

– Սենեքերիմ թագաւորի որդի (ԺԱ դ.) -

 168, ծնթ. 2 

– Յովսէփ կրօն. հետ ստացող, 1333 թ., 

Ճաշոց. (յետ.) - 169, 170 

– ծաղկող 1334 թ., Աւ. - 191 

– հորեղբայր Թոմա գրչի, 1315 թ., Աւ. 

- 288 

– Հաղպատեցի, եղբայր Սարգիս գրչի, 

1317 թ., Ոսկեփոր. - 319 

– հայր Գրիգոր գրչի, 1335 թ., Գործք 

առաք. - 223 

– կթղ., յիշւում է 1397 թ. յիշտ. - 250 

– քհյ. Խարաթշո գիւղի, 1338 թ., Աւ. 

- 311 

– գրիչ, 1338 թ. օրինակ. է Մաշտ. - 322 

– յիշւում է 1338 թ., Ժողով. - 334 

– եղբայր Ներսէս քհյ. ստացողի, 

1340 թ., Աւ. (յետ.) - 365 

– երէց, 1341 թ. ստացող, Աւ. (յետ.) 

- 379 

– րաբունապետ, յիշւում է 1343 թ՞., 

Ժողով. - 400 

– Խորին, գրիչ, Մկրտիչ գրչի հետ 

1347 թ. օրինակ. է Մեկ. - 444, 

445, 446 

– եղբայր Յեսու Արեւելցի գրչի, 1348 թ., 

Տաղար. - 474 

– հարազատ Աստուածատուր և 

Վարդան ստացողների, 1348 թ., 

Տօնապատ. - 483  

– քրոջորդի Յովանէս աբղյ., 1350 թ. 

հետո ստացողի, Աւ. (յետ.) - 517 

Դաւլաթ 

– կին Վանական քհյ. ստացողի, 

1326 թ., Աւ. - 6 

– մայր Սարգսի, 1326 թ., Աւ. - 6 

Դատիկա, կին Վահրամ իշխանի - 87 

Դաւլփ, մայր Հասանի, Ազատայի, 

Չեսարի, 1330 թ., Աւ. - 72  

Դեղիկ, հայր Մկրտիչ քհյ. ստացողի, 

1331 թ., Աւ. - 97 
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Դէոսկորոս 

– քհյ., գրիչ 1331 թ., օրինակ. է Աւ. - 97 

– սրկ., եղբայր Թորոս գրչի և ստացողի, 

1332 թ., Աւ. - 149 

– քհյ., գրիչ, Յովանէս գրչի հետ, 

1343 թ., օրինակ. է Ճառընտ. 

- 401 

Դինիպէկ, որդի Ազբէկ խանի 1341 թ. 

- 373  

Դիոնիսիոս, Արիսպագացի, Ա դ. հեղի-

նակ - (1337 թ.) 281, (1338 թ.) 

309 

Դոխտար, մայր Մխիթար և Սիմէոն 

ստացողների, 1332 թ., Աւ. - 156 

Դովլաթ, որդի Տիրացելի, 1350 թ. 

ստացողի, Աւ. (յետ.) - 516 

Դոփյան (Տաւփեանց) տոհմ - 88 

Դուդէշ, հարազատ Մելքիսեդեկ գրչի 

1338 թ., Աւ. - 331 

Ե 

Եբրիանոս, քհյ., որդի Մխիթար 

Գնձկերտեցի քհյ. ստացողի, 

1331 թ., Աւ. - 129 

Եդիլ, դուստր Շիրաք պարոն ստացողի, 

1350 թ., Աւ. (յետ.) - 516 

Եզեկիէլ  

– հոգևոր եղբայր Մկրտիչ գրչի, 

1331 թ., Հայր Մաշտ. - 89 

– սրկ., գրիչ, 1337 թ., օրինակ. է Աստ. 

- 307 

Եզնիկ Կողբացի, Ե դ. հեղինակ - 

(1329 թ.) 68, (1339 թ.) 353, 

ծնթ.  

Ելիմելէք  

– վաղամեռիկ փեսա Ազատ ստացողի, 

1332 թ., Աւ. - 140 

– վաղամեռիկ որդի Վարդան Լորեցի 

գրչի, 1334 թ. Ճաշոց. - 185, 188 

– հարազատ Վարադան քհյ. ստացողի, 

1338 թ., Մեկ. - 336, 337 

Ելիսէ, յիշւում է 1347 թ., Ճատընտ. 

- 454 

Ելխաթուն, կին Թորոսի, 1338 թ., Աւ. 

- 341 

Ելչիխաթուն, կին Կարապետ քհյ., 

1338 թ., Մեկ. - 336 

Եղբայրադեղ, սպասաւոր Ջղաւնա 

անապատի, 1330 թ., Աւ. - 72 

Եղիա  

– միայնակեց Լիմ անապատի, 1333 թ., 

Աւ. - 166 

– արհեպս., ստացող, 1335 թ., Ժողով. 

- 240  

Եղիազար, հորեղբայր Յովհաննէսի, 

1349 թ., ստացողի, Ճաշոց (յետ.) 

- 498 

Եղիսաբեթ  

– կին Ստեփանոս ստացողի, 1330 թ., 

Աւ. (յետ.) - 83 

– դուստր Գրիգոր ստացողի, Աւ., 

1331 թ., (յետ.) - 132 

– դուստր Յովանէս պարոնի, 1335 թ., 

Մեկ. - 242 

– յիշւում է 1347 թ., Ճառընտ. - 453, 

461 

Եղիսեր, ստացող, 1347 թ., Ճառընտ. 

- 457 

Եղիսցէ, քհյ., հոգևոր հայր Մարգարէ 

քհյ. ստացողի, 1330 թ., Աւ. - 77 

Եմինա, որդի Երանոսի քհյ., 1330 թ., 

Աւ. - 80 

Եսայի  

– Նչեցի րաբունապետ Գլաձորի (1284 

- 1338 թթ.) - 28, 30, 48, 49, 67, 

99, 133, 162, 179, 210, 215, 

227, 275, 276, 277, 280, 281, 

282 (մեկնող), 300 303, 304, 

ծնթ.  

– հայր Գրիգոր գրչի, 1335 թ., 

Մատենագր. - 215 

Երանոս  

– որդի Պարոնշահ ստացողի, 1329 թ., 

Աւ. - 47 

– հորեղբայր Քաւուն ստացողի, 

1330 թ., Աւ. - 80 
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Եսուգան, կին Մելիքի, 1331 թ., Հայր 

Մաշտ. - 87 

Եւագր, Դ դ., հեղինակ, անապատական 

Պոնտացի - (1331 թ.) 124 

Եւատ, որդի Շիրաք պարոն ստացողի, 

1350 թ., Աւ. (յետ.) - 516 

Եւատշահ, սրկ., որդի Տիրացել 

ստացողի, 1350 թ., Աւ. (յետ.) 

- 516 

Եւզխեր, քոյր Կարապետ գրիչ 

ստացողի, 1332 թ., Աւ. - 151  

Եւսեբիոս Կեսարացի, Դ դ., հեղինակ, 

(1344 թ.) 470 

Եւստռատ, քհյ., եղբայրակից Գրիգոր 

քհյ. գրչի 1346 թ. Ժողով. - 428 

Եւտիքէ - 350 

Երեմիա  

– տնտես Խումիթի վանքի, 1331 թ., 

Հայր Մաշտ. - 89 

– քհյ., գրիչ, ստացող, 1331 թ., օրինակ. 

է Աւ. - 125, 126  

– հայր Ստեփանոս գրչի, 1335 թ., 

Մատենագր. - 213 

– հորեղբայր Յեսու երէց Արեւելցի գրչի, 

1348 թ., Տաղար. - 474 

Երինա, զաւակ Շարաֆի, 1338 թ., Աւ. 

- 340  

Եփիր, միջնորդ ձեռագրի գնման 

1341 թ., Մեկ. - 371 

Եփրեմ  

– Ասորի Դ դ., հեղինակ - (1335 թ.) 

214, 227 

– հայր Գրիգոր քհյ. ստացողի, 1326 թ., 

Մեկ. - 11 

– կրօն. գրագիր, գրիչ, 1332 թ., 

օրինակ. է Աստ. - 134, 135 

– գրիչ, 1337 թ., օրինակ. է Ժողով. 

- 275, 276 

– սրկ., կոկող թղթի, 1338 թ., Աւ - 332 

– որդի Գրիգոր քհյ. ստացողի, 1341 թ., 

Աստ. - 372 

 

Զ 

Զանիկ, քրոջորդի Վահրամ պարոնի, 

1331 թ., Հայր Մաշտ. - 87 

Զապել 

– (Զապլուն) դուստր սպարապետի Հա-

յոց, թագուհի, 63, 109 

– (Զապլուն) կին Սարգիս Պիծակի՞, 

1336 թ., Աւ. - 49 

Զառա, կին Հեթում ստացողի, 1331 թ., 

Մաշտ. (յետ.) - 95 

Զատիկ  

– եղբայր Մինախաթունի, 1326 թ., Աւ. 

- 7 

– (Զադիկ) աշակերտ, Մկրտիչ գրչի, 

թուղթ կոկող, 1331 թ., Հայր 

Մաշտ. - 89 

– եղբայր Աստուածատուր ստացողի, 

1341 թ., Շարակ. - 375 

Զարինայ, հորեղբոր կին Վանական քհյ. 

ստացողի, 1326 թ., Աւ. - 6 

Զաքարիա  

– Աղթամարցի կթղ. (1261 - 1337 թթ.) -

 5, 13, 16, 24, 74, 76, 87, 94, 

97, 130, 164, 166, 218, 249, 

251, 507 

– գրիչ հինգ մագաղաթեայ թերթի - 85  

– վերադիտող Արտազի սբ Թադէի 

(1330 - 1350 թթ.) - 82, 133, 

215, 227, 260, 278, 368, 514 

– օժանդակող ձեռագրի գրման, 

1332 թ., Աստ. - 134 

– առաջնորդ Բզնունեաց գաւառի -

 1337 թ., 288 

Զաքարէ 

– տանուտէր, ստացող, 1332 թ., Աւ. 

(յետ.) - 157 

– (Զաքարէ) կրօն., միաբան Ղրիմի Ս. 

Աստուածածնի, 1336 թ., Քարոզ. 

- 269 

– իշխան, եղբայր, Յովհաննէս 

Որոտնեցու - (1337 թ.) 302, 

(1348 թ.) 491 
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Զաքէոս, մանուկ, միաբան Կոշ 

անապատի, 1330 թ., Ճաշոց. 

- 170 

Զէբէթ, կին Ոսկէտունկի, 1341 թ., Աւ 

(յետ.) - 379 

Զմրութ 

– յիշւում է 1344 թ., Քահանաթաղ. 

- 407 

– կին Աւաքի, 1348 թ., նուիրողի Աւ. 

- 488 

Զմրութխաթուն, կին պարոն Շիրվանի, 

1336 թ., Ժողով. - 267 

Է 

Էաչի, (Իաչի, Թաչի) զաւակ Ըռզուքանի 

և Ամիր Հասանի, 1328 թ., Աւ. - 

- 26, 27  

Էդիլ Շրուան, խան - (1349 թ.) 491 

Էլդէմիր, որդի Սառախաթունի, 1336 թ., 

Ժողով. - 267 

Էլթան, պարոն, յիշւում է 1330 թ., Աւ. 

- 77 

Էլթիկ, կին Գորգի, առաջնորդի Քռնայ 

գիւղի, (1337 - 1347 թթ.).) 283, 

285, 286, 314, 315, 387, 394, 

411, 415, 449 

Էլիկում 

– որդի Տարսաիճ իշխանի - (1331 թ.) 

99,  

– որդի Բէշքենի - (1337 թ.) 299 

Էլիմելէք, ստացող, 1343 թ., Ճառընտ. 

- 401, Ճառընտ. 402 

Էլխաթուն, ստացող, 1349 թ., 

Տօնապատ. - 500 

Էլպասան 

– տանուտէր Արտազի, 1330 թ., Աւ. - 77 

– Չալդրանեցի, յիշւում է 1332 թ., Աստ. 

- 136 

Էմնա, եղբայր Հայրապետ քհյ. 

ստացողի, 1338 թ., Աւ. - 331 

Էնատ, եղբայր Նորիկ Գանձակեցու 

1350 թ., գնողի Աւ. (յետ.) - 520 

Էպիփան, զաւակ Սիմէվոն քհյ., 

1336 թ., Քարոզ. - 272 

Էսթեր 

– (Ըսթեր) քոյր Գելձագի, 1332 թ. 

գնողի, Աւ. (յետ.) - 160 

Էվատ, որդի Չարուխի, փրկողի, Աւ. 

(յետ.) - 403 

Թ 

Թագեր  

– մայր Ճուղարի, 1332 թ., Աւ. - 140 

– կին Սիմէոն քհյ., 1313 թ., Յայսմ. - 246 
– հոգևոր մայր Թորոս գրչի և ստացողի, 

1322 թ., Վարք ողբ. - 449 
Թագւոր  

– որդի Պարոնշահ ստացողի, 1329 թ., 
Աւ. - 47 

– մանկտաւագ, հայր Պաւղոս ստացողի, 
1343 թ., Շարակ. - 393 

Թագվորշահ, Թագւորշախ 

– հայր Հրենիս վկայի 1341 թ., 

ձեռագրի գնման - 382 

– ստացող, 1342 թ., Աւ. (յետ.) - 390, 

391 

– ստացող, 1347 թ., Ճառընտ. - 457 

Թագուխ, մայր Առաքել գրչի, 1336 թ., 

Աւ. - 249 

Թագուհի  

– (Թագոհի) մայր Թովմա գրչի, 1326 թ., 

Աւ. - 6 

– մայր Սարգիս սրկ. ստացողի, 1331 թ., 
Շարակ. - 117 

– կին Թովմա երէցի, 1332 թ., հետո 

ստացողի, Աւ. (յետ.) - 160  
– հոգևոր մայր Ներսէս Կրակցի գրչի, 

1334 թ., Ճաշոց. - 198 
– կին Ներսէս քհյ. ստացողի, 1340 թ., 

Աւ. - 366 
– կին Յովանէս պարոն ստացողի, 

1344 թ., Աւ. - 410 

– մայր Խոսրովշահ ստացողի, Աւ. 

1346 թ., (յետ.). - 423 

– մայր Աբրահամ քհյ. ստացողի, 

1346 թ., Աւ. - 431 
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– կին Աստուածատուր ստացողի, 

1348 թ., Տօնապատ. - 483 

– մայր Յովանէս աբղյ. ստացողի, 

1350 թ., Աւ. (յետ.) - 516 

– քոյր, հանգուցեալ, Ստեփաննոս քհյ. 

ստացողի, 1350 թ., Ժողով. - 517 

Թադէոս, Թաթոս (Թադոս) 

– օրինակ շնորհող, 1326 թ., Աւ. - 16 

– որդի Գրիգոր քհյ. ստացողի, 1329 թ., 

Աւ. - 58 

– քհյ., տուն տուող, 1331 թ., Քարոզ. 

- 106 

– Պաւղոս եղբոր հետ օրինակ տուող, 

1331 թ., Մատ. ողբ. - 116 

– (Թաթէոս) հորեղբորորդի Թորոս գրչի, 

1332 թ., Աւ. - 148 

– միաբան Հրեշտակապետաց վանքի, 

1332 թ., Աւ. - 150 

– որդի Մելիքշահ ստացողի, 1335 թ., 

Աւ. - 209 

– որդի Վասիլի, 1335 թ., Գործք. առաք. 

- 223 

– յիշւում է 1336 թ., Աւ. - 274 

– (Թաթոս) աշակերտ Մխիթար Անեցի 

գրչի, 1338 թ., Աստ. - 328 

– կրօն., ստացող, 1340 թ., Մանրուս. 

- 363 

– Կաֆացի, թարգմանիչ, - (1343 թ.) 

ժամագ. 398, (1344 թ.) Քարոզ. 

413 

– եղբայր, Սոսթենէս գրիչ ստացողի, - 

(1346 թ.) Ճաշոց. 436, (1350 թ.) 

Ճաշոց 512 

– ներկարար, ստացող, 1347 թ., 

Ճառընտ. - 452 

Թադկան, ձեռագրի գրման 

օժանդակող, 1332 թ., Աստ. 

- 134 

Թաթար, հանգուցեալ, որդի 

Մարտիրոսի, 1332 թ., Աւ. (յետ.) 

- 157 

Թաթուլ 

– ստացող, 1329 թ., Աւ. - 47 

– որդի Պարոնշահի, օրինակ տուող 

1331 թ., Աւ. - 93 

– (Թադուլ) որդի Կիրակոս ստացողի, 

1347 թ., Ճառընտ. - 455 

Թաղա, հաջի, կառաւարիչ Արտազի - 

(1337 թ.) 279 

Թաճ 

– կուս. կրօն, եղբորդուստր Դաւիթ 

երէցի, 1341 թ., Աւ. (յետ.) - 379 

– հանգուցեալ կին Դանիէլ տանուտէր 

ստացողի, 1349 թ., Աւ. (յետ.) 

- 495 

Թաճխաթուն  

– կին Աստուածատուր քհյ., 1335 թ., 

Աւ. - 207 

– ստացող, 1341 թ., Շարակ. - 375, 376 

– մայր Մկրտիչ կրօն. ստացողի, 

1350 թ., Մատ. ողբ. (յետ.) - 506 

Թաճմելիք 

– զաւակ Ստեփաննոս քհյ., 1348 թ. 

ստացողի, Աւ. (յետ.) - 488 

– կին պարոն Ասլան ստացողի, 1350 թ., 

Ժողով. - 514 

Թամամ  

– մայր Դանիէլ գրչի, 1332 թ., Մաշտ. 
- 95 

– մայր Թադէոսի, 1336 թ., Աւ. - 27 
Թամար, պարոն, նուիրողի ինչք, 

1343 թ., Հաւք. Գրոց. - 393 
Թամարտիկին, հարս Աստուածատուր 

ստացողի, 1341 թ., Շարակ. 
- 375 

Թամբա, մայր Յոհաննէս եպս. ստա-
ցողի, 1345 թ., Մաշտ. - 416 

Թամթա 

– մայր Թաւրոս միայնակեցի ստացողի, 

1339 թ., Աւ. - 346 

– հոգևոր մայր Մկրտիչ կրօն. ստացողի, 

1350 թ., Մատ. ողբ. - 506 

Թամթիկ, կին Նորիկ Գանձակեցու, 

1350 թ., գնողի Աւ. (յետ.) - 520 

Թամսի, քոյր Շիրաք պարոն ստացողի, 

1350 թ., Աւ. - (յետ.) - 516  

Թամուր, ստացող, 1336 թ., Աւ - 246 
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Թամուրթաշ Դամուրդաշ ղան - 332, 

389, 396  

Թանգեր ստացող, 1327 թ., Աւ. - 18 

Թանզութ, եղբայր Ամիրզայի, 1343 թ., 

Հաւաք. Գրոց - 397  

Թանթիխաթուն, դուստր Ներսէս քհյ. 

ստացողի, 1340 թ., Աւ. (յետ.) 

- 365 

Թանկազիզ 

– ժառանգորդ Պաքանի, 1326 թ., Աւ. -

 6 

– քոյր Կիրակոս երէց ստացողի, 

1347 թ., Ճաշոց. (յետ.) - 442 

Թանկխաթուն, յիշւում է 1338 թ., Աւ. 

- 331 

Թանկտիկին 

– մայր Մկրտիչ ստացողի, Աւ., 1343 թ., 

(յետ.) - 402 

– կին Հայրապետ ստացողի, 1347 թ., 

Աւ. (յետ.). - 470 

Թաչխաթուն, քոյր Պռաւշի, 1348 թ., Աւ. 

(յետ.) - 489  

 Թաւթա, բազազ, ստացող, 1347 թ., 
Ճառընտ. - 464 

Թաւբանդ, որդի Մարտիրոս ստացողի, 
1348 թ., Աւ. (յետ.) - 489  

Թաւղթան, կին Պիչար իշխան 
ստացողի, 1331 թ., Աւ. - 73 

Թաւաքալ  

– որդի Նասխաթուն ստացողի, 1336 թ., 

Աւ. - 260 
– որդի Խերխաթի, 1338 թ., Աստ. - 327 
Թաւրոս 

– որդի Հեթում ստացողի, 1331 թ., 

Մաշտ. - 95 

– միայնակեց, 1339 թ. ստացող, Աւ. 
- 346 

Թեսթէ, քհյ., Յովհաննէս գրչի և 
ստացողի, հետ 1332 թ., օրինակ. 
է Ժողով. - 154 

Թեֆանաւ, Թեոֆանաւ 

– մորաքոյր Վասիլ սրկ., գրչի, 1330 թ., 

Մանրուս. - 78 

– (Թէոֆանա) քոյր Սարգիս Պիծակ գրչի, 

ծաղկողի (1331 թ.) Շարակ. 117, 

(1333 թ.)Շարակ. 173, (1335 թ.) 

Շարակ. 222 

– (Թէֆանէ) զոքանչ Սարգիս գրչի 

(Պիծակ)՞ 1336 թ., Աւ. - 253 

Թէոթոս (Դիոթոս), հանգուցեալ, 

եղբայր Սոսթենէս գրիչ 

ստացողի, - (1346 թ.) Ճառընտ. 

435 (1347 թ.) Ճաշոց. - 467 

Թէոֆիլոս, աշակերտ Թադէոս 

առաքեալի - 86 

Թոմա, կրօն. գրիչ, 1326 թ., օրինակ. է, 

Աւ. - 5 

Թումանբէթ, թոռ Շախնշախ պարոն 

ստացողի, 1336 թ., Աւ. - 247 

Թումա, Թումաս, Թօմաս տե՛ս նաև 

Թովմա 

– (Թում) ազգական Պարոնշահ 

ստացողի, 1329 թ., Աւ. - 47 

– քհյ., վարպետ Կիրակոս ծաղկողի 

1330 թ., Աւ. - 82 

– երէց, ստացող, Աւ. 1330 թ., (յետ.) -

 160 

– երէց, հայր Սարգիս քհյ. ստացողի, 

1331 թ., Աւ. (յետ.) - 131 

– հայր Զաքարէ տանուտէրի, 1332 թ., 

Աւ. (յետ.) - 157 

– հայր Կարապետ գրչի, 1333 թ., Մեկ. 
- 164 

– Սարգիս, Սէթ, Սիմէոն եղբայրների 
հետ 1334 թ., ստացող, Մաշտ. 
- 205 

– Արճիշեցի, գրիչ, 1336 թ., օրինակ. 

է. Աւ. - 244, 245 
– գրիչ, օրինակ. է - (1336 թ.) Աւ. 259, 

260, Աւ. 261, 262 

– հայր Կարապետ Տոսպեցու ստացող, 

1337 թ., ի, Մասունք Աստ. (յետ.) 

- 303, 304 

– եղբայր Առաքել քհյ. գրչի, 1338 թ., 

Աւ. - 316 

– աբղյ., յիշւում է 1341 թ., Աւ. (յետ.) 

- 379 
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– գրիչ, 1344 թ., օրինակ. է, Ճաշոց. 

- 411 

– Աքուինացի, հեղինակ, (1224 

- 1274 թթ.) - (1345 թ.) 415, 

(1347 թ.) 447, 448 

– եղբայր Յեսու Արեւելցի գրչի, 1348 թ., 

Տաղար. - 474 

– որդի Ստեփանոս քհյ. ստացողի, 

1348 թ., Աւ. (յետ.) - 488 

– հարազատ Ստեփաննոս կրօն., գրիչ 

ստացողի, 1350 թ., Մատ. ողբ. 

- 505 

Թորոս  

– եպս., 1358 թ., ծնթ. - 9 

– քհյ., նաւմիկոս 1326 թ., Աւ. - 14 
– փիլիսոփա Դրազարկցի, գաղափար 

օրինակի գրիչ, - (1326 թ.). Աւ. 
15, - (1331 թ.) Աւ. 98  

– եղբայր Յոհաննէս գրչի, 1327 թ., Աւ. 
- 18  

– Տարօնացի, գրիչ, ծաղկող - 
(1328 թ.)Աստ. 30, (1329 թ.) Աւ. 
47, 48 (1331 թ.) Ճաշոց103, 104 
(1332 թ.) Աստ. 136,  

– կրօն., եղբայր Մխիթար ստացողի, 
1328 թ., Մանրուս. - 37 

– եղբայր Յովհաննէս գրչի, 1328 թ., 

Մարուս. - 40 

– միաբան Ստոփանոս Ուլնեցի վանքի, 

1328 թ., Պատմ. - 41 

– կրօն., Ստոփանոս Ուլնեցի վանքի, 

1301 թ., Մեկ. - 41 

– առաջնորդ Ստոփանոս Ուլնեցի 

վանքի, ուսուցիչ Ստեփանոս 

գրչի, 1328 թ., Պատմ. - 41  

– քհյ., սրբագրող 1329 թ., Աւ. - 55 

– քհյ., որդի Մարտիրոս քհյ. ստացողի, 

1329 թ., Ճառք. - 55, 56 

– գրիչ, 1329 թ., օրինակ. է, Ճառք. - 55, 

56 

– գրիչ, Հայրապետ գրչի հետ 1329 թ., 

օրինակ. է, Սանդուխք. - 56, 57 

– եղբայր Ներսէս գրչի, 1329 թ., Աւ. 

- 58 

– միայնակեց, թուղթ կոկող, 1329 թ., 

Աւ. - 59 

– եղբայր Գրիգոր գրչի - (1329 թ.) Մեկ. 

60, 61, (1331 թ.)Աւ., 115, 

(1332 թ.) Մեկ. 142, 144, 

(1334 թ.) Աւ. 193 

– ժառանգ, յիշւում է 1329 թ., Մեկ. - 60 

– Հռոմկլայեցի, գրիչ, 1331 թ. օրինակ. 

է, Աւ. - 110 

– քեռի Ներսէս Կրակցի գրչի, 1331 թ., 

Ճառընտ. - 122, 124 

– միաբան Ակներոյ վանքի, 1332 թ., 

Մեկ. - 140  

– հանգուցեալ, միաբան Ակներոյ 

վանքի, 1332 թ., Մեկ. - 143  

– քհյ., գրիչ, ստացող, 1332 թ., օրինակ. 

է, Աւ. - 147 

– քհյ., թանաք նորոգող, 1332 թ., Աւ. 

- 148 

– միաբան Հրեշտակապետացի, 

1332 թ., Մեկ. - 150,  

– խոստովանահայր 

Հրեշտակապետացի, 1332 թ., 

Մեկ. - 150 

– քհյ., ստացող, 1333 թ., Աւ. - 170 

– պարոն, քեռորդի Ստեփաննոս քհյ., 

1333 թ., Աւ. - 172 

– գրիչ, Մանուիէլ գրչի հետ 1334 թ., 

օրինակ. է, Մեկ. - 182 

– միաբան Երուսաղէմի, Սիոնի վանքի 

1335 թ., Ճառընտ. - 232  

– նորընծայ միաբան Երուսաղէմի, 

Սիոնի վանքի, 1335 թ., Ճառընտ. 

- 232  

– ննջեցեալ քհյ., միաբան Սիոնի վանքի, 

1332 թ., Մեկ. - 232  

– քհյ., գրիչ, 1336 թ., օրինակ. է, Շարակ. 

- 254, 255 

– աշակերտ Ստեփանոս կրօն. 

ստացողի, 1337 թ., Մատենագր. 

(յետ.) - 297 

– քհյ., ստացող, 1337 թ., Մանրուս. 

- 298 



ԱՆՁՆԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ 

550 

– աբղյ., 1337թ գնող, տների, Տօնակ. 

(յետ.) - 308  

– սրկ., ստացող, 1338 թ., Մանրուս. 

- 323 
– քհյ., որդի Խաչատուր երէցի, 1338 թ., 

Մեկ. - 338 
– քհյ., որդի Թութալ ստացողի, 1338 թ., 

Աւ. - 340, 341, 342 
– ամուսին Ելխաթունի, 1338 թ., Աւ. 

- 341 
– հորեղբայր Թորոս ստացողի, 1338 թ., 

Աւ. - 341 
– որդի Մելեքշահի, 1338 թ., Աւ. - 341 
– եղբայր Գրիգոր Սուքիեասեանց գրչի, 

1339 թ., Ժողով. - 351 
– եղբայր Ներսէս քհյ. ստացողի, 

1340 թ., Մանրուս. - 366 
– հանգուցեալ, որդի Պարոնհայրի, 

1341 թ., Քարոզ. - 374 

– ստացող, 1341 թ., Քարոզ. - 378 

– հայր Սպիլի, 1341 թ., ստացողի, Աւ. 

(յետ.) - 380 

– գրիչ, 1342 թ., օրինակ. է Ժողով. 

- 389 

– Թափրոնց, երաժիշտ, յիշւում է 

1342 թ., Յայսմ. - 392 

– Սուքիասանց, գրիչ, ստացող, 1344 թ., 

Շարակ. - 410 

– օրինակ շնորհող, 1344 թ., Քարոզ. 

- 413 

– եպս. եղբայր Ներսէս գրչի, 1346 թ., 

Աւ. - 426 

– Տարոնցի, գրիչ, 1346 թ., օրինակ. է 

Ժողով. - 439 

– քհյ., հայր Կիրակոս քհյ., 1347 թ., 

գնողի Աւ. (յետ.) - 447 

– ջուլհակ, ստացող, 1347 թ., Ճառընտ. 

- 455 

– քհյ., ստացող, 1347 թ., Ճառընտ. 

- 461 

– Երկայն, ստացող, 1347 թ., Ճառընտ. -

 462, 465 

– հայր Սսի Բասիլիոս եպս. ստացողի, 
1348 թ., Յասմաւ. 476 

Թութայլ 

– հայր Թորոս քհյ. ստացողի, 1338 թ., 
Աւ. - 341 

– որդի Թորոս քհյ. ստացողի, 1338 թ., 

Աւ. - 341 

– յիշւում է 1338 թ., Աւ. - 341 

Թուխթանի, իշխանուհի, դուստր 

Իւանէի, 1349 թ., ստացողի, Աւ. 

- 490, 491, 492 

Թուխթանկ, զաւակ Պաքանի, 1326 թ., 
Աւ. - 6 

Թուխմաւր, մայր Աստուածատուր 

ստացողի, 1341 թ., Շարակ. 
- 375 

Թուղտիկ, զաւակ Ռըզուքան ստացողի, 
1328 թ., Աւ. - 26 

Թուրան, ձեռագրի գրմանն 
օժանդակող, 1332 թ., Աստ. 

- 134 

Թուրասան, կին Շիրաք պարոնի, 

1350 թ., ստացողի, Աւ. (յետ.) 

- 516 

Թուրւանէ, կին Մարտիրոսի, 1332 թ., 

Աւ. (յետ.) - 157  

Ի 

Իաղուպ, ստացող, Աւ. 1337 թ., (յետ.) 

- 306 

Իգնատիոս 

– թարգմանիչ, ԺԲ դ., - 1326 թ., 11 

– Աստուածազգեաց, Բ դ. հայրապետ -

 (1331 թ.) 123  

– (Իքնատիոս) որդի Վարդան գրչի և 

ստացողի, 1331 թ., Աւ. - 96 

Իկդել, կին պարոն Վարդի, 1329 թ., Աւ. 

- 47 

Իմպէրտ Տօֆինի, իշխան Վիէնոյի, 

(1346 թ.) - 451 

Իշխան 

– յիշւում է 1326 թ., Աւ. - 6 

– եղբայր Մարտիրոս քհյ. ստացողի, 

1335 թ., Աւ. - 219 

– հայր Մկրտիչ Բաբերթացու, ստացողի, 

1344 թ., Աւ. - 408 
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– ջուլհակ, ստացող, 1347 թ., Ճառընտ. 

- 455 

– երէց, յիշւում է 1346 թ., Ճաշոց. - 435 

Իշխանաւորէ, կին Մանուիէլ ստացողի, 

գաղափար օրինակի - 294 

Իսրայէլ 

– գրիչ, 1327 թ., օրինակ. է, Ոսկեփոր. 

- 17 

– գրիչ, 1331 թ., օրինակ. է, Քարոզ. 

- 105, 106 

– րաբունի, Արտազի սբ Թադէի վանքի - 

(1337 թ.) Ժողով. - 278, 279, 

(1341 թ.) Մեկ. 368 (միջնորդ) 

Իսկատար, Հիթումի հետ ստացող, 

1331 թ., Մաշտոց. (յետ) - 95 

Իւանէ, որդի Բուրթել իշխանի 

– 28, 100, 162, 170, 179, 277, 299, 

302, 309, 472, 490, 491 

Իվատշահ, կնքահայր Մխիթար Անեցի 

գրչի, 1334 թ., Աւ. - 201 

Լ 

Լալեր, հարազատ Աստուածատուրի և 

Վարդան քհյ., ստացողների 

1348 թ., Տօնակ. - 483 

Լալիկ  

– հոգևոր դուստր Սարգիս քհյ. 

ստացողի, Աւ. 1331 թ., (յետ.) -

 131 

– (Լալ) քոյր Վարդան քհյ. ստացողի, 

1338 թ., Մեկ. - 336 

Լալխաթուն, կին Աստուածատուր 

ստացողի, 1341 թ., Շարակ. 

- 375 

Լաւմա, պարոն հոգևոր հայր Յովսէփ 

կրօն. ստացողի, Ճաշոց., 1330 թ. 

(յետ.) - 170 

Լեւոն  

– թագաւոր, որդի Թորոսի - (1301 

- 1307 թթ.) 112, 133,  

– (Ղեւոն) որդի Աւշին թագաւորի, 

(1321 թ. - 1342 թ.) - 7, 9, 11, 

14, 16, 17, 19, 22 (ծնթ.) 28, 32, 

33, 37, 39, 41, 43, 55, 56, 58, 

59, 61, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 

71, 72, 76, 78, 79, 80, 84 

(նուիրող), 90, 95, 103, 104, 

109, 110, 113, 114, 115, 116, 

117, 118, 142, 145, 146, 147, 

151, 162, 167, 168 172, 173, 

181, 191, 193, 196, 203, 206, 

209, 210 (Ղեւոն) 215, 219, 221, 

222 223, 224, 226, 227, 230, 

239, 253, 255, 256, 258, 265, 

273, 277, 288, 293, 295, 296, 

298, 302, 310, 321, 322, 323, 

333, 335 338, 343, 344, 348, 

349, 364, 373, 377, 410  

– քեռի Մարտիրոս քհյ. գրչի 1328 թ., 

Աւ. - 39 

– եղբայր Մլեհի, ձեռագրի գրման 

օժանդակողի, 1332 թ., Աստ. 

- 134 

– հարազատ Ներսէս Կրակցի գրչի, 

1335 թ., Ճառընտ. - 232 

– որդի Կոստանդին թագավորի - 

(1345 թ. - 1346 թ.) 414, 426  

– քեռի Կոստանդին թագավորի - 

(1346 թ.) - 426 

– եղբայր Բասիլիոս եպս. ստացողի, 

1348 թ., Աւ. - 476 

Լիբանան, մայր Մխիթար աբղյ. 

ստացողի, 1347 թ., Մեկ. - 446  

Լիոց, դուստր Թորոս քհյ. ստացողի, 

1338 թ., Աւ. - 341  

Լիսոտ, հարազատ Մխիթար Անեցի գրչի 

- (1334 թ.) Աւ. 201, (1338 թ.) 

Աստ. 327 

Լիտիդ, հարազատ Մարգարէ քհյ., 

1336 թ. ստացողի, Աւ. - 274  

Լուսաբեր, քհյ., հոգևոր ծնող Բարսեղ 
գրչի 1336 թ., Աւ. - 246 

Լուսեր 

– ներկարար, օժանդակող ձեռագրի 

գնման 1332 թ., Աստ. - 134 
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– հայր Աստուածատուր թանկիր 
ստացողի, 1347 թ., Ճառընտ. -
 461 

– եղբայր, Պաւղոս ստացողի, 1348 թ., 
Աւ. - 478 

– եղբայր, Յովհաննէսի, 1349 թ., 
ստացողի, Ճաշոց. - 498 

Լուսիկ 

– հայր Սուլթանշինի, վկայի 1341 թ., 

ձեռագրի գնման Աւ. - 382 

– (Լուս) վկայ, 1348 թ., նուիրատ. Աւ. 

(յետ.) - 488 

– (Լուս), որդի Ասլան պարոն ստացողի, 

1350 թ., Ժողով. - 514 

Լրջիկ, մայր Շիրաք պարոնի, 1350 թ. 

ստացողի, Աւ. (յետ.) - 515 

Խ 

Խազան, 1332 թ., ստացող, Աւ. (յետ.) 

- 161 

Խազար, որդի Թորոս ստացողի, 

1332 թ., Մաշտ. (յետ.) - 93 

Խազարբէկ, որդի Շախնշախ պարոն 

ստացողի, 1336 թ., Աւ. - 245  

Խաթութ (Խաթութէ), մայր Առաքել 

Հաղպատեցի ստացողի, 1328 թ., 

Աստ. - 29 

Խաթուն 

– եղբորդուստր Վանական քհյ. 

ստացողի, 1326 թ., Աւ. - 6 

– ամուսին Պաքանի, 1326 թ., Աւ. - 6 

– յիշւում է 1333 թ., Աւ. (յետ.) - 131 

– կին Յովանէս գրչի, 1336 թ., Աւ. - 252 

– մայր Մելքիսեդեկ գրչի, 1338 թ., Աւ. 

- 331 

Խաթունբէկ 

– ազգական Գրիգոր ստացողի, Աւ. 

1331 թ. (յետ.) - 132 

– քոյր Գրիգոր ստացողի, 1331 թ., Աւ. 

(յետ.) - 132 

Խաժիկ, հորաքոյր Մկրտիչ Բաբերթցի 

կրօն. ստացողի, 1344 թ., Աւ. 

- 408 

Խալիլ, որդի Սելարի, 1332 թ., (յետ.) 

- 131 

Խալինար 

– հոգևոր մայր Վանական քհյ. 

ստացողի, 1326 թ., Աւ. - 6 

– մայր Սարկաւագի, 1326 թ., Աւ. - 6 

Խալխաթուն, կին Վարդան քհյ. 

ստացողի, 1336 թ., Աւ. - 246, 

247 

Խաղութն 

– հայր Սարգիս բազազի, 1347 թ., 

Ճառընտ. - 455 

– հայր Դանիէլ տանուտէրի, 1349 թ., 

ստացողի, Աւ. (յետ.) - 495 

– որդի Դանիէլ տանուտէրի, 1349 թ., 

ստացողի, Աւ. (յետ.) - 495 

Խաղաղութիւն, զաւակ պարոն 

Կարապետի, 1338 թ., Մեկ. - 338 

Խաղբակեան, իշխանական տոհմ - 28 

Խայաթ, հարս, Կիրակոս սրկ., գրչի 

1346 թ., Աւ. - 437 

Խայոց, հարազատ Շախնշախ պարոն 

ստացողի, 1336 թ., Աւ. - 245 

Խաչատուր  

– կրօն., գրիչ, 1330 թ., օրինակ. է, Աւ. 

- 74, 76 

– կրօն., ստացող, 1331 թ. Մաշտ. - 101 

– եպս., գրիչ, 1333 թ. օրինակ. է, Աւ. -

 165, 166 

– Երզնկացի, գրիչ, որդի Վարդանի, 

1333 թ., օրինակ. է. Աւ. - 166, 

167 

– քհյ., Սեւաստացի, հայր Ներսէս սրկ. 

1334 թ., Աւ. - 201 

– եպս., գրիչ, օրինակ. է - (1336 թ.)Աւ. 

249, (1338 թ.) Աւ. 321 

– որդի Ծերուն քհյ., կազմող, 1336 թ., 

Աւ. - 254 

– դպիր, Երուսաղէմցի, կազմող, 

1336 թ., Մանրուս. - 257 

– կրօն., ստացող, 1337 թ., Ժողով. 

- 289 
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– երէց, հայր Թորոս քհյ., 1338 թ., Մեկ. 

- 338 

– եղբայր Սարգիս բազազ ստացողի, 

1347 թ., Ճառընտ. - 455 

Խաչերես, ազգական Քաւուն ստացողի, 

1330 թ., Աւ. - 80 

Խաչիկ  

– հորեղբորորդի Սարգս քհյ. ստացողի, 
Աւ. 1331 թ., - 131 

– հանգուցեալ, եղբայր Խաչատուր եպս. 
գրչի - (1336 թ.) Աւ. 249, 
(1338 թ.) Աւ. 321 

– միաբան Աջաւնից վանքի, 1340 թ., 

Ճաշոց. - 360 

Խաչուկ 

– որդի Թորոս ստացողի, 1331 թ., 

Մաշտ. (յետ.) - 93 

– եղբայր Թորոս գրիչ ստացողի, 

1332 թ., Աւ. - 148 

Խապրիս Պխդաւս, վկայ ձեռագրի 

գնման, 1341 թ., (յետ.) - 382 

Խաւռաս, ստացող, 1347 թ., Ճառընտ. 

- 462 

Խատերես, քոյր Տէրտէր Երեւանցի 

գրչի, 1336 թ., Ժողով. - 267, 269 

Խարիպ 

– եղբայր Սառայի, 1338 թ., Աւ. - 341 

– եղբայր Սահակի և Մեսրոպի, 1338 թ., 

Աւ. - 341 

– եղբայր Թորոս ստացողի, 1338 թ., Աւ. 

- 341 

– եղբայր Մէլէքշահի, 1338 թ., Աւ. - 341 

Խարիպխաթուն, դուստր Յովանէս 

ստացողի, 1335 թ., Մեկ. - 242 

Խարպանդա, ղան, (Ղարբանդա) որդի 

Արղուն ղանի - (1304-1335 թթ.) 

- 236  

Խեթնի, զաւակ Դանիէլ տանուտէրի, 

1349 թ., ստացող, Աւ. (յետ.) 

- 495  

Խելալ, քոյր Թոմա քհյ. ստացողի, Աւ. 

1332 թ., (յետ.) - 160 

Խելոք  

– եղբար Տատուր նուիրողի 1328 թ., 

Ճաշոց. - 46 

– (Խելաւք) մայր Խաչատուր կազմողի, 

1336 թ., Աւ. - 254 

Խերիքտիկին, հարս Շախնշախ պարոն 

ստացողի, 1336 թ., Աւ. - 245  

Խերխաթուն 

– (Խէրխաթուն) ազգական Մխիթար 

Անեցի գրչի - (1334 թ.) Աւ. 201, 

(1338 թ.), Աստ. 327 

– զաւակ Յովանէս ստացողի, 1335 թ., 

Մեկ. - 242 

– դուստր Սիմէվոն քհյ., 1336 թ., 

Քարոզ. - 272 

– քոյր Մկրտիչ կրօն. ստացողի, 

1350 թ., Մատ. ողբ. - 506 

Խէրմելէք, կին Առաքել գրչի, 1338 թ., 

Աւ. - 316 

Խիկար 

– յիշւում է 1347 թ., Աւ. (յետ.) - 470 

– կին Ստեփանոս քհյ. ստացողի, 

1348 թ., Աւ. (յետ.) - 488 

Խոյանդխաթուն 

– (Խոյանխաթուն) կին Քուրդ իշխանի, 

1335 թ., Աւ. - 236 

– քոյր Սարգիս գրչի (Պիծակ)՞, 1336 թ., 

Աւ. - 253 

Խոճայ, նարին, քրոջորդի Յովանէս 

աբղյ., 1350 թ., հետո ստացողի, 

Աւ. (յետ.) - 517 

Խոնծ, յիշւում է 1348 թ., Աւ. (յետ.) 

- 489 

Խոցադեղ  

– նուիրատու 1326 թ., Աւ. - 7 

– հայր Առաքել Հաղբատեցի ստացողի, 

1328 թ., Աստ. - 29 

– հայր Մարկոս ստացողի, 1332 թ., 

Մատենագր. - 137 

– եղբայր Սարգիս նուիրողի, Մասունք 

Աստ., 1332 թ., (յետ.) - 155 

– յիշւում է Աւ., 1332 թ., (յետ.) - 160 



ԱՆՁՆԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ 

554 

– հարազատ Սարգիս ստացողի, 

1336 թ., Աւ - 262 

Խոսրով Անձևացի, Ժ դ., հեղինակ - 273 

Խոսրովանուշ, մայր Ստեփաննոս քհյ., 

1333 թ., Աւ. - 172 

Խոսրովշահ, նորոգել տուող, Աւ. 

1346 թ., (յետ.) - 422, 423  

Խորիշ, հայր Մարտիրոսի, 1338 թ., 

Աստ. - 327 

Խորիշահ 

– քոյր Առաքել Հաղբատեցի ստացողի, 

1328 թ., Աստ. - 29 

– քոյր Հասանի, Ազատայի, Վարդանի, 

1330 թ., Աւ.  - 79 

– քոյր Սարգիս Խաչենցի իշխանի, 

1330 թ., Հայր Մաշտ. - 87 

Խութանխաթուն, կին Մատիրոսի, 

1348 թ., ստացողի, Աւ. (յետ.) 

- 489 

Խութլու, եղբայր Յովանէս կրօն. 

ստացողի, Ճաշոց. 1330 թ., 

(յետ.) - 170 

Խութլաշահ, որդի Շահանշահի 

վաճառող Աւ., 1350 թ., (յետ.) 

- 519 

Խութլուպէկ, պարոն, տանուտէր 

ամուսին Մարխաթունի, 1338 թ., 

Մեկ. - 337 

Խուլթուշախ, որդի Շախնշախ պարոն 

ստացողի, 1336 թ., Աւ. - 134 

Խունդխաթուն (Խուանդ) դուստր 

Կոստանդ ստացողի, 1330 թ., Աւ. 

- 74, 75, 76 

Ծ 

Ծաղիկ, քոյր Գոհարտիկնայ, 1349 թ., 

Ճաշոց - 498 

Ծամ, յիշւում է 1331 թ. Աւ (յետ.). - 131 

Ծափկանց տոհմ, 1331 թ., Ճաշոց. 

(յետ.) - 128 

Ծեր  

– հայր, Ասլան պարոն ստացողի, 

1350 թ., Ժողով. - 514 

– որդի Ասլան պարոն ստացողի, 

1350 թ., Ժողով. - 514 

Ծերուն 

– եղբայր Ստեփանոս քհյ., ստացող 

1326 թ., Աւ. - 13 

– հայր Խաչատուր կազմողի, 1336 թ., 

Աւ. - 254 

– հայր Շնոխվորի, 1338 թ., Աւ. - 331 

– պապ Ստեփաննոս կրօն., գրիչ 

ստացողի, 1350 թ., Մատ. ողբ. 

- 505 

Կ 

Կարապետ 

– գրիչ, որդի Սարգսի, 1326 թ., օրինակ. 

է, Մեկ. - 11, 12 

– քհյ., Հայրապետ քհյ. հետ ստացող, 

1327 թ., Աւ. - 24 

– եղբայր Աստուածատուր գրչի, 

1327 թ., Աւ. - 25 

– վրդ., ստացող, 1328 թ., Շարակ., 

(յետ.) - 35 

– գրիչ, 1328 թ., օրինակ. է, Մանրուս. -

 36, 37 

– միաբան Ստեփանոս Ուլնեցի վանքի 

1328 թ., Պատմ. - 41 

– գրիչ, կազմող, 1329 թ., օրինակ. է, 

Աւ. - 54, 55 

– մորեղբայր Կարապետ գրչի 1329 թ., 

Աւ. - 55 

– քհյ., քեռորդի Հայրապետ գրչի, 

1329 թ., Սանդուղք. - 57 

– ծաղկող 1329 թ., Մեկ. - 61, 62 

– հոգևոր հայր Գրիգոր գրչի, 1329 թ., 

Մեկ. - 62 

– ծաղկող, 1329 թ., Աւ. - 70 

– քհյ., յիշւում է, 1330 թ., Աւ. - 77 

– եղբայր Բարսեղ միայնակեց 

ստացողի, 1331 թ., Ճաշոց. - 90 

– Վայրի, գրիչ, 1331 թ. օրինակ. է, 

Մանրուս. - 113, 114 

– օրինակ տուող, 1331 թ., Աւ. - 115 
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– Տիւրիկեց գրիչ, 1331 թ., օրինակ. է, 

Մասունք Աստ. - 118, 119 

– եղբայր ուստա Սաֆարի, գնողի, 

Ճաշոց. 1331 թ., (յետ.) - 128 

– եղբայր Գրիգոր ստացողի, Աւ., 

1331 թ., (յետ.) - 132 

– քհյ., Պարոնշահի որդի, գրիչ, 

ստացող, 1332 թ., Մեկ. - 148, 

149, 150 

– ուսուցիչ Կարապետ գրիչ ստացողի, 

1332 թ., Մեկ. - 150 

– միաբան Հրեշտակապետացի, 

1332 թ., Մեկ. - 150 
– միւս, միաբան Հրեշտակապետացի, 

1332 թ., Մեկ. - 153 
– Աղթամարցի, գրիչ, 1332 թ., օրինակ. 

է, Աւ. - 156, 157 
– որդի Թումայի գրչի, 1333 թ., օրինակ. 

է, Մեկ. - 163, 164, 165 
– քհյ., ուսուցիչ Խաչատուր Երզնկացի 

գրչի, 1333 թ., Աւ. - 167 

– հայր Պաւղոս ստացողի, 1334 թ., Աւ. 

- 193 

– հանգուցեալ, եղբայր Յովհաննէս 

ծաղկողի, 1335 թ., Աւ. - 218 

– փիլիս. Խարտբերցի, միաբան 
Երուսաղէմի, 1335 թ., Ճառընտ. 
- 234 

– հայր Առաքել գրչի - (1336 թ.) Աւ. 249 
(1338 թ.) Աւ. 316 

– գրիչ, Յովհաննէս Շաբաթեցի գրչի 

հետ, օրինակ. 1336 թ., Վարք. 
- 266 

– որդի Մարգարէ քհյ., 1336 թ., 
ստացողի, Աւ. - 274 

– գրիչ, ծաղկող, կազմող, 1337 թ., 
Շարակ. - 293 

– Տոսպեցի, 1332 թ., ստացողի, 
Մասունք Աստ. (յետ.) - 303 

– կրօն., գրիչ, 1337 թ., օրինակ. է, 
Շարակոց. - 305 

– աբղյ., միաբան Ճլիմոն վանքի, 
1338 թ., Աւ. - 311 

– որդի Առաքել գրչի 1338 թ., Աւ. - 316 

– սրկ., ազգական Առաքել գրչի, 1338 թ. 

Աւ - 316 

– կրօն., ստացող, 1338 թ., Մասունք 

Նոր կտ. - 319 

– աներ Վարդան քհյ. ստացողի, 

1338 թ., Մեկ. - 336 

– թուղթ ծախող, 1338 թ., Մեկ. - 337 

– առաջնորդ Խայիք գիւղի, 1338 թ., 

Մեկ. - 338 

– նորոգող, կազմող, 1341 թ., Մեկ. 

(յետ.) - 370, 371 

– գրիչ, 1341 թ., օրինակ. է, Աստ. - 371, 

372 

– կրօն., որդի Պարոնտատ գրչի, 

1341 թ., ժամագ. - 376, 377 

– եղբայր Սպիլի, 1341 թ., ստացողի, 

Աւ. (յետ.) - 380 

– հայր Յովանէս երէց ստացողի, 

1341 թ., Տօմար (յետ.). - 384 

– գրիչ, 1344 թ., օրինակ. է, Աւ. - 410 

– եղբայր Յոհաննէս եպս. 1345 թ., 

ստացողի, Մաշտ. - 416 

– գրիչ, 1345 թ., Ժողով. - 419 

– աբղյ., որդի Աբրահամ քհյ. ստացողի, 

1346 թ., Աւ. - 431 

– որդի Շահերի 1346 թ., Աւ. - 433 

– հայր Կիրակոս սրկ., գրչի, 1346 թ., 

Աւ. - 437 

– բազազ, յիշւում է 1347 թ., Ճառընտ. 

- 453 

– կազմող Աւ. 1348 թ., (յետ.)– 485, 

486 

– հորեղբայր Ստեփաննոս կրօն., գրիչ 

ստացողի, 1350 թ., Մատ. ողբ. 

- 505 

– որդի Մելքիսեդեկ կազմողի, 1350 թ., 

Ճաշոց - 513 

– գրիչ, 1350 թ., Աւ. (յետ.) - 516 

Կեսարիա, կին Սարգսի, 1326 թ., Աւ. 

- 7 

Կիաւդին, վաղամեռիկ եղբայր Կոստան-

դին Գունդստաբլի, 1348 թ. 

Յայսմաւ. - 476 
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Կիրա  

– մորաքոյր Ներսէս Կրակցի գրչի - 

(1331 թ.) Ճառընտ. - 124, 

(1334 թ.) Ճաշոց. - 197, 

(1335 թ.) Ճառընտ. - 231  

– քոյր Հայրապետ գրչի, 1333 թ., 

Ճաշոց. - 170 

Կիրակոս  

– որդի Պաքանի, 1326 թ., Աւ. - 6 

– (Կիւրակոս) օգնող օրինակ., 1327 թ., 

Աւ. - 18 

– ամուսին Տալիթայի, 1327 թ., Աւ. - 18 

– Երզնկացի վրդ., րաբունապետ - 

(1328 թ.) Աստ. 32, (1332 թ.) 

Մեկ., 150, (1334 թ.) Մեկ. 180, 

181, 182, 183, (ստացող) 

– աբղյ., յիշատ. գրիչ, 1328 թ., Աւ. - 44 

– միաբան Ծվանից սբ Աստուածածնի, 

1328 թ., Աւ. - 44 

– Երզնկացի, գրիչ, 1330 թ., օրինակ. է, 

Աւ. - 72 

– Թավրիզեցի, ծաղկող, 1330 թ., Աւ. 

- 73 

– ծաղկող, 1330 թ., Աւ. - 75 

– սրկ., որդի Պետրոսի, ծաղկող, 

1330 թ., Աւ. - 82, 83 

– վրդ., հոգևոր հայր Ստեփանոս 

Տարսայիճի, 1331 թ., Աւ. - 99 

– վրդ., ստացող, 1331 թ., Մեկ. - 129 
– (Կիւրակոս) վրդ., ուսուցիչ, Կարապետ 

գրչի, 1332 թ., Մեկ. - 150 
– միաբան Հրեշտակապետացի 1332 թ., 

Մեկ. - 150 
– Ագրկեցի, րաբունապետ, ստացող, 

1334 թ., Մեկ. –180, 181, 182, 
183 

– առաջնորդ Ապահունեաց վիճակ 

ստացող, 1335 թ., Մաշտ., - 212 

– զաւակ Յովաննէս պարոնի, 1335 թ. 

Մեկ. - 242 

– վաղամեռիկ որդի Վարդան քհյ., 

1336 թ., Աւ. - 246 

– կրօն., միաբան Հիզանի, 1336 թ., Աւ. 

- 251 

– միւս կրօն., միաբան Հիզանի, 

1336 թ., Աւ. - 251 

– գրիչ, 1337 թ., օրինակ. է, Գիրք Պիտ. 

- 282 

– գրիչ, Գրիգոր գրչի հետ 1338 թ., 

օրինակ. է, Երկն. քահան. - 309 

– միակեց, մուշտակ կարող, 1338 թ., 

Աւ. - 311, ծնթ. 1  

– ծաղկող, 1338 թ., Աւ. - 319 

– քհյ., ծաղկող, 1338 թ., Աւ. - 321 

– տանուտէր, յիշւում է 1338 թ., Աւ. 

- 332 

– հայրպետ, 1338 թ., Մաշտ. - 339 

– քհյ., որդի Թորոս քհյ. ստացողի, 

1338 թ., Աւ. - 340, 341 

– վրդ., Սանահնի, յիշւում է 1341 թ., 

Մեկ. - 382 

– մանուկ, օգնող Անտոն գրչի, 1338 թ., 

Աւ. - 340 

– յիշւում է 1338 թ., Աւ. - 340 

– Սիմէոնի հետ առաջնորդ Աջաւնից 

ուխտի, 1339 թ., Ճառընտ. - 358, 

360 

– միաբան Աջաւնից ուխտի, 1339 թ., 

Ճառընտ. - 360 

– որդի Ստեփաննոս քհյ. գրչի, 1340 թ., 

Ժողով. - 369 

– միաբան Երզնկայի եկեղեցու, 1341 թ., 

Մեկ. - 370, 371  

– րաբունապետ, Յովհաննէս վրդ.-ի հետ 

ստացող, 1342 թ., Ժողով. (յետ). 

- 390 

– ծաղկող, 1343 թ., Ժողով. - 400 

– հայր Կարապետ կրօն. գրչի, 1344 թ., 

Աւ. - 410 

– վրդ., գրիչ, գաղափար օրինակի, 

1346 թ., Աւ. - 427 

– սրկ., գրիչ, 1346 թ., օրինակ. է Աւ. -

 436 

– երէց, 1347 թ., ստացող, Ճաշոց 

(յետ.). - 442 

– քհյ., 1347 թ., գնող Աւ. (յետ.), գրիչ 

- 447 
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– Ճոն, ստացող, 1347 թ., Ճառընտ. -

 458, 459 

– ստացող, 1347 թ., Ճառընտ. - 458, 

459 

– հանգուցեալ, միաբան Ղրիմի սբ 

Յովաննէս վանքի, 1348 թ., 

Տօնապատ. - 484, 485 

– միաբան Ղրիմի, սբ Թէոդորսի վանքի, 

1349 թ., Ճաշոց. (յետ.) - 498 

– առաջնորդ Սարի սբ Գէորգի, 1350 թ., 

Մատ. ողբ. - 504, 505 

– վրդ., յիշւում է 1350 թ., Մատ. ողբ. 

(յետ.) - 507 

– քհյ., գրիչ, 1350 թ., Աւ. (յետ.) - 514, 

515 

– հորեղբայր Յովհաննէս աբղյ., 

ստացողի, 1350 թ., Աւ. (յետ.) 

- 516 

Կիրական, կին Մկրտիչ երէց ստացողի, 

1347 թ., Աւ. - 451 

Կիրամինա, յիշւում է 1327 թ., Մասունք 

Աւ. - 23 

Կիւրեղ  

– Աղեկսանդրացի, Ե դ., հեղինակ -

 (1347 թ.) - 460 

– կրօն., ստացող, Աւ. 1339 թ., (յետ.) 

- 354 

– րաբունապետ Վերին Նորավանքի 

1341 թ., Մեկ. - 368 

Կիւրիոն (Կիրիոն)  

– րաբունապետ Վերին Նորավանքի, - 

(1329 թ.) Ժողով. 49 (ստացող), 

(1333 թ.) Աւ. 162, (1341 թ.) 

Մեկ. 368 

Կլեմենդիոս (Գլեմենդիոս) Զ պապ 

- 440, 468 

Կոկճի, դուստր Իսկատարի, 1331 թ., 

Մաշտ. (յետ.) - 95 

Կոստանդ  

– որդի Սիմէովն քհյ. - (1329 թ.) Մեկ., 

60, 61, (1331 թ.) Աւ. 115, 

(1332 թ.) Մեկ. 142, 144 

– ստացող, 1329 թ., Աւ. - 74, 75, 76 

– երէց, 1332 թ., թարգմանիչ կանոնի, 

1335 թ. Մաշտ. - 221 

– հալածեալ, միաբան Երուսաղէմի, 

1335 թ., Ճառընտ. - 232 

– եղբայր Ներսէս գրչի, 1336 թ., Մեկ. 

- 273 

– քհյ., աշակերտ Մխիթար Անեցի գրչի 

1338 թ., Աւ. - 328 

– եղբայր Ստեփանոս քհյ. գրչի, 

1340 թ., Ժողով. - 364 

– քհյ., Շահի Պալենցի հետ ստացող, 

1347 թ., Ճառընտ. - 451, 465 

– քհյ., Սամուէլ սրկ. հետ ստացող, 

1347 թ., Ճառընտ. - 466 

Կոստանդին 

– Դ Լամբրոնացի կթղ. (1323 

- 1326 թթ.) - 11, 14 

– ստացող, 1326 թ., Հին կտ. - 7 

– պապ Անդրօնիկոս գրչի, 1327 թ. 

Մատ. ողբ. - 21 

– նահատակ, եղբայր Յովհաննէս գրչի, 

1328 թ. Մանրուս. - 40 

– դպիր, միաբան Ստեփաննոս Ուլնեցի 

ուխտի, 1328 թ., Պատմ. - 41 

– փակակալ Ստեփաննոս Ուլնեցի ուխ-

տի, 1328 թ., Պատմ. - 41 

– քհյ., ծերունի, հոգևոր եղբայր Գրիգոր 

գրչի, 1329 թ., Մեկ. - 62 

– սպարապետ, (1329 թ. - 1350 թ.) 70, 

426, 476, 477 

– գրիչ, 1331 թ. օրինակ. է Առակ. 

Սողոմ. - 112 

– գրիչ, որդի Հեթումի, 1331 թ. օրինակ. 

է Մաշտ. - 113 

– քհյ., եղբայր Սարգիս սրկ. ստացողի, 

1331 թ., Շարակ. - 117 

– աբղյ., մորաքրոջորդի Ներսէս Կրակցի 

գրչի, 1331 թ., Ճառընտ. - 120, 

122  

– Յակոբ, Իշխան քհյ., հետ 

ստացող, 1333 թ., Շարակ. - 173 

- 183, 366 
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– սրկ., գրիչ, 1334 թ., օրինակ. է 

Մասունք Աստ. - 190, 191 

– եղբայր Պաւղոս քհյ. ստացողի, 

1334 թ., Աւ. - 193 

– եղբայր Յովանէսի, 1334 թ., Աւ. - 193 

– դպիր, ստացող, 1334 թ., Շարակ. -

 203, 204 

– ընկեր Յոհանէս Կիլիկեցի քհյ. 

ստացողի, 1335 թ., Մատենագր. 

- 216 

– եղբայր Մարտիրոս ստացողի, 

1335 թ., Աւ. - 219 

– հանգուցեալ քհյ. Փոս անապատի, 

1335 թ., Աւ. - 219 

– Դ թագաւոր, - (1344 թ. - 1363 թթ.) 

407, 408, 410, 414, 417, 423, 

426, 428, 444, 448, 474, 476, 

477, 496, 508, 514 

– սրկ., ստացող, 1337 թ., Մանրուս. 

- 297 

– որդի Աֆենդի, 1341 թ., Քարոզ. - 374 

– եղբայր Սսի Բասիլիոս եպս., 

ստացողի, 1348 թ., Յայսմ. - 476 

Կոստանց Կառաֆաստ,  

– քեռի Ներսէս Կրակցի գրչի -

 (1331 թ.)Ճառընտ. 120, 122, 

124, (1334 թ.) Ճաշոց. 197, 

(1335 թ.) Ճառընտ. 231 

Կովճա, որդի Հիթում ստացողի, 

1331 թ., Մաշտ. (յետ.) - 95  

Կուկա, Բէշքէն իշխանի որդի -

 (1349 թ.), 492, 493 

Կունաշ, զաւակ Սիրապի, 1350 թ., 

Ժողով. - 514 

Հ 

Հազար, հորեղբայր Մարգարէ 

ստացողի, 1330 թ., Աւ. - 76, 77 

Հազրապետ, ամուսին Աւագի, 1330 թ., 

Աւ. - 74 

Հազրեվարդ, մայր Հայրանուն 

Մելիվանեցու, 1346 թ., Աւ. 

(յետ.) - 438 

Հախնազար, որդի Գրիգոր ստացողի, 

1331. Աւ. (յետ.) - 132 

Հայոց, հարազատ Շախնշախ պարոն 

ստացողի, 1366 թ., Աւ. - 245 
Հայոցտիկին քոյր Ստեփանոս կրօն. 

ստացողի, 1331 թ., Ճաշոց. - 103 

Հայրանուն, հայր Հայրապետ 

Մելիվանեցու, ստացողի, Աւ. 

1346 թ., (յետ.) - 438 

Հայրապետ  

– վրդ., յիշւում է, 1326 թ., Աւ. - 6 

– քհյ., Կարապետ քհյ. հետ ստացող, 

1327 թ., Աւ. - 24, 25 

– մորեղբայր Կարապետ գրչի, 1329 թ., 

Աւ. - 34 

– գրիչ, Թորոս գրչի հետ 1329 թ., 

օրինակ. է, Սանդուղք. - 56, 57 

– օժանդակող ձեռագրի գնման, 

1332 թ., Աստ. - 134 

– որդի Ղազար ստացողի, 1332 թ., Աւ. 

- 140 

– կրօն., գրիչ, 1333 թ., օրինակ. է, 

Ճաշոց. - 168 

– հանգուցեալ եղբայր Գրիգոր 

ստացողի, 1335 թ., Ճաշոց. - 226 

– հայր Գրիգորիս գրչի, 1336 թ., Աւ. 

- 250 

– ստացող, 1336 թ., Աւ. - 255, 256 

– ստացող, 1338 թ., Աւ. - 317, 318 

– քհյ., միաբան Սուլթանիայի եկեղեցու, 

1338 թ., Աստ. - 327 

– (Հարապետ) քհյ., Մելիվանեցի, 

Հայրանունի որդի, ստացող, Աւ. 

1346 թ., (յետ.). - 438 

– ստացող, 1347 թ., Ճառընտ. - 458 

– ամուսին Թանկտիկինի, 1347 թ., 

ստացողի, Աւ. (յետ.) - 470 

– հորեղբայր Ստեփաննոս կրօն., գրիչ 

ստացողի, 1350 թ., Մատ. ողբ. 

- 505 

– գրիչ, Ներսէս գրչի հետ 1350 թ., 

օրինակ. է Ժողով. - 518 
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Համազասպ 

– որդի Խորիշահի, 1331 թ., Հայր Մաշտ. 

- 87 

– եղբայր Մկրտիչ երէց ստացողի, 

1347 թ., Աւ. - 451 

– հանգուցեալ, որդի Սարգսի, 1347 թ., 

Ճառընտ. - 453 

Համբեր, մայր Ստեփաննոս քհյ. 

ստացողի, 1350 թ., Ժողով. - 517 

Հայրոս, յիշւում է 1336 թ., Աւ. - 260 

Հանէս  

– Խաւֆաւ, մորեղբայր Ներսէս Կրակցու, 

(1331 թ.) Ճառընտ. 120, 122, 

124, 125, (1335 թ.) Ճառընտ. 

231 

– քեռի Ներսէս ծաղկողի, (1332 թ.) 

Մեկ. - 153, (1334 թ.) Ճաշոց. 

- 197  

– եղբայր Վասիլ գրչի, 1339 թ., Ժողով. 

- 348, 349 

– եղբայր Ստեփանոս քհյ. գրչի, 

1340 թ., Ժողով. - 364 

– Ձագուկ պարոն, օրինակ տուող, 

1337 թ., Մեկ. - 472 

Հասան 

– շեխ, Փոքր, - 279, 372 

– հայր Սարգիս մետրոպոլիտի - 

(1337 թ.) 302 

– իշխան, որդի Իւանէի իշխանի  

(1337թ) 302, (1349 թ.) 491 

– որդի Վահամ իշխանի (1349 թ.) 490 

Հասանջան, հորեղբայր Գրիգոր 

ստացողի, Աւ. 1331 թ. (յետ.) 

- 132 

Հասկան, եղբայր Վարդան քհյ. 

ստացողի, 1331 թ., Հայր Մաշտ. 

- 88 

Հատիա, դուստր Կոկճի ստացողի, 

1331 թ., Մաշտ. (յետ) - 95 

Հարկիքտիկին, մայր Սարգիս գրչի, 

1335 թ., Աւ. - 206 

Հարպետ, յիշւում է 1343 թ., Շարակ. 

- 393 

Հեթում 

– թագաւոր, որդի Լեւոնի (1301 

- 1320 թթ.) - 476, 510 

– Նղրեցի, իշխան, եղբայր Լեւոն թագա-

ւորի - 18 

– հայր Կոստանդին գրչի, 1331 թ., 

Մատենագր. - 113 

– քհյ., ստացող, 1334 թ. Պատարագ. 

- 142 

– հարազատ Ներսէս Կրակցի գրչի, 

1335 թ., Ճառընտ. - 232 

– քհյ., միաբան սբ Սիոնի, 1335 թ., 

Ճառընտ. - 232 

– յիշւում է, 1338 թ., Աւ. - 341 

– որդի, Աւշին Կոռիկոսի իշխանի, - 

(1346 թ. - 1348 թ.) 426, 476 

– դարբին, ստացող, 1347 թ., Ճառընտ. 

- 464 

Հեղինէ (Հեղի) 

– կին Գրիգոր քհյ., մայր Սարգիս (Պի-

ծակի) (1329 թ.) Աւ. 64, 

(1330 թ.) Մանրուս. 81, 

(1331 թ.) Շարակ. 117, 118, 

(1333 թ.) Շարակ. 173, (1335 թ.) 

Շարակ. 222, (1337 թ.)Աւ. 294 

– դուստր Յովանէս պարոն ստացողի, 

1335 թ., Մեկ. 242 

– դուստր Նատեր գրչի, 1347 թ., Աւ. 

452 

Հերթիկ, ժամկոչ, ստացող, 1338 թ., Աւ. 

- 310 

Հնդու, կրօն., միայնակեաց, 1345 թ., 

ստացող, Ժողով. (յետ.) - 419 

Հոռովփսիմ 

– դուստր Վանական քհյ. ստացողի, 

1326 թ., Աւ. - 6 

– հարս Շախնշախ պարոն ստացողի, 

1336 թ., Աւ. - 245 

– հաւատաւոր, յիշւում է 1336 թ., 

Ժողով. - 267 

Հոռոմտիկին, յիշւում է 1338 թ., Աւ. 

- 341 
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Հռիփսիմէ 

– քոյր Մարգարէ քհյ. գրչի, 1337 թ., 

Մասունք Հին կտ. - 291 

– հաւատաւոր, յիշւում է 1344 թ., Աւ. -

 410 

– քոյր, Յովանէս աբղյ., 1350 թ., հետո 

ստացողի, Աւ. (յետ.) - 517 

– քոյր Ստեփաննոս քհյ. ստացողի, 

1350 թ., Ժողով. - 517 

Հռաւբ, մայր Մկրտիչ Բաբերդցի կրօն. 

ստացողի, 1344 թ., Աւ. - 408 

Հռոբ, մայր Մարկոս ստացողի, 1332 թ., 

Մատենագր. - 132 

Հրենիս, Թագւորշախի որդի, ձեռագրի 

գնման վկայի, 1341 թ., Աւ. - 382 

Հրպետ, հայր Տիրապետի, ձեռագրի 

գնման վկայի, 1341 թ., Աւ. - 382 

Հունարխաթուն, ստացող, 1342 թ., Աւ. 

- 389 

Հուրիա, կին Աւան ձեռնաւորի, 1346 թ. 

ստացողի, Աւ. (յետ.) - 424 

Ղ 

Ղազան (Խազան), խան, (1295 

- 1304 թթ.) - 236  

Ղազար  

 Փարպեցի, Ե դ., հեղինակ, (1326 թ.) 17 

– որդի Գրիգոր ստացողի, 1331 թ., Աւ. 

(յետ.) - 132 

– պարոն, ստացող, 1332 թ., Աւ. - 140, 

141 

– միաբան Հրեշտակապետացի, 1332 թ. 

Մեկ. - 150 

– գրիչ, 1333 թ., օրինակ. է, Մատ. Ողբ. 

- 176 

– քհյ., ստացող, 1337 թ. Մասունք Հին 

Կտ. - 291, 292 

– որդի Ներսէս քհյ. ստացողի, 1340 թ. 

Մանրուս. - 366 

Ղարա Հասան - (1342 թ.)403 

Ղարբանդա խան - 236 

Ղարիբսթին, մայր Նասխաթուն 

ստացողի, 1336 թ., Աւ. - 261 

Ղարիպշահ, վկայ1348 թ., ձեռագրի 

նուիրատ., Աւ. (յետ.) - 488 

Ղբել, մայր Ստեփանոս քհյ., 1348 թ. 

ստացողի, Աւ. (յետ.) - 488  

Ղեւոնդիոս, քհյ., յիշւում է 1341 թ., 

Շարակ. - 375 

Ղիմաթ, մասնակից ձեռագրի կազմման, 

1347 թ., (յետ.) - 471 

Ղուլիճան, հայր Գրիգոր ստացողի, Աւ. 

1331 թ., (յետ.) - 131 

Ղուկաս  

– քհյ., գրիչ, 1341 թ., օրինակ. է Մեկ. 

- 368 

– եղբայր Սսի Բասիլիոս եպս. Սիս 

ստացողի, 1342 թ. Յասմաւ. 

- 476 

Ղումարիկ, մայր Մարգարէ քհյ. 

ստացողի, 1330 թ., Աւ. - 76, 77 

Ղրիմշահ, փեսա Յովհաննէսի, 1340 թ., 

ստացողի, Ճաշոց. - 498  

Ճ 

Ճան Յակոբ, ուսուցիչ Մխիթար Անեցի 

գրչի 1338 թ. Աստ. - 327  

Ճանիպէկ, խան - (1343 թ. - 1350 թ.) 

403, 432, 433, 436, 498, 513, 

513  

Ճաջիկ, երէց, ստացող, 1347 թ., 

Ճառընտ. - 459  

Ճարմ, 1330 թ. գնող Բժշկ. (յետ.) - 85 

Ճաւշլին,  

– հայր Վասիլի, միաբանի, սբ Սիոնի, 

1335 թ. Ճառընտ. - 232 

– Ոսկեցի, յիշւում է, 1335 թ., Ճառընտ. -

 234 

Ճաւֆրուն, հանգուցեալ կրօն., Ակների 

վանքի, 1332 թ., Մեկ. - 143 

Ճոճ, զաւակ Պաքանի, 1326 թ., Աւ. - 6 

Ճոճեր, եղբայր Դանիէլ գրչի, 1332 թ., 

Մատենագր. - 137 

Ճոն, կաղ, եղբայր Գրիգոր Աղքատ 

գրչի, 1348 թ., Տօնապ. - 485 
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Ճոշարհ, մայր Կարապետ Տիվրիկցի 

գրչի, 1331 թ., Մասունք Աստ. 

- 119 

Ճորան, մայր Ներսէսի, 1339 թ., Աւ. 

(յետ.) - 354 

Ճուան 

– դերձակ, հայր Գրիգոր Տիվնցու, 

1326 թ., Աւ. - 14 

– սիր, հայր Հայրապետ գրչի, 1333 թ., 

Ճաշոց - 168 

– թագուհի, կին Աւշին թագաւորի 

(1346 թ.) - 426  

– գունդստաբլ, եղբայր Կոստանդին 

արքայի -. (1348 թ.) 476 

 Ճուլինար, մայր Անդրօնիկոս գրչի, 

1327 թ., Մատ. ողբ. - 21 

Ճուհար 

– կին Ազարիա ստացողի, 1332 թ., Աւ. -

 139, 140 

– մայր Կարապետ գրիչ ստացողի, 

(1332 թ.) Մեկ. 151, Մեկ. 153 

– հորաքոյր Սիմէոն գրչի, 1335 թ., 

Ճաշոց. - 226 

– մայր Կարապետ գրիչ ստացողի, 

1341 թ., Ժամագ. - 377 

– դուստր Իշխան երէցի, 1346 թ., 

Ճաշոց. - 435 

– մայր Սոսթենէս գրչի -. (1346 թ.)., 

Ճաշոց. 467,. (1347 թ.) ճաշոց 

467 

– քոյր Գոհարխաթունի, 1349 թ., Ճաշոց 

- 498 

Ճուհարտիկին, կին Վարդան քհյ. 

ստացողի, 1338 թ., Մեկ. - 336, 

337 

Մ 

Մաթէոս, Մաթոս, Մատթէոս  

– հարազատ Մխիթար գրչի, 1328 թ., 

Աստ. - - 31 

– աբղյ., կազմող -. (1331 թ.) Ճառընտ.,. 

(1335 թ.) - Ճառընտ., 230 

– միաբան Հրեշտակապետացի, 

1332 թ., Մեկ. - 150 

– կրօն., կազմող 1332 թ. Մեկ. - 152 

– հայր, միաբան Վերին Նորավանքի, 

1333 թ., Աւ. - 162 

– հայր Յակոբ տանուտէր ստացողի, 

1333 թ., Մեկ. - 164 

– կազմող, 1334 թ., Ճաշոց - 198 

– եպս., յիշւում է 1334 թ. Ժողով. - 239, 

240 

– ֆրա, գրիչ, ստացող, 1338 թ., Աստ. 

- 333 

– քհյ., կազմող 1341 թ., Ժամագ. - 377 

– կրօն., փակակալ Հրեշտակապետացի, 

1306 թ. Ժամագ. - 377  

– դպիր, գրիչ, 1341 թ., օրինակ. է, Աւ. 

- 381 

Մակար, ճգնաւոր  Դ դ. - 264 

Մահան, հանգուցեալ մայր Վեգէն 

ճգնաւորի, 1330 թ., Աւ. - 73 

Մահմատ, վկայ ձեռագրի գնման, 

1341 թ., (յետ.) - 382 

Մահմուտ խան - 277, 279, 288 

Մահռու, ամուսին Մումբարագի, 

1336 թ., Աւ. - 261 

Մաղազխաթուն, յիշւում է 1343 թ., 

Հաւաք. Գրոց - 397  

Մաղխսուտ, որդի Կոկճի ստացողի, 

1331 թ., Մաշտ. - 95 

Մայրապետ, յիշւում է (1346 թ.) Աւ. 

432, (1347 թ.) Աւ. 452 

Մայրխաթուն 

– Մերտենցի, հաւատաւոր, 1331 թ., 

Ճառընտ. - 122 

– թոռ Յովաննէս պարոն ստացողի, 

1335 թ., Մեկ. - 242 

– հանգուցեալ կին Մէլքշահի, 1338 թ., 

Աւ. - 341, 342 

Մամ, զաւակ Գոհար ստացողի, 1331 թ., 

Աւ. - 130 

Մամախաթուն, Մամայխաթուն  

– մայր Տատուր նուիրողի, 1328 թ. 

Ճառընտ (յետ.) - 46 
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– մայր Մանուիէլ քհյ., 1330 թ., Աւ. - 80 

– մորաքրոջ դուստր Ներսէս Կրակցի 

գրչի - (1331 թ.) Ճառընտ. 124, 

(1334 թ.) Ճաշոց197, (1335 թ.) 

Ճառընտ. 231 

– քոյր Աբրահամ Կոչորեցի վրդ., 

1332 թ., գնողի Աւ. (յետ.) - 161  

– քոյր Տէրտէր Երևանցի գրչի, 1336 թ., 

Ժողով. - 267 

– հոգևոր քոյր Մելքիսեդեկ գրչի 

1338 թ., Աւ. - 332 

– քոյր Մկրտիչ Բաբերդացի կրօն. 

ստացողի, 1344 թ., Աւ. - 408 

– քոյր Ստեփաննոս քհյ. ստացողի, 

1350 թ., Աւ. - 517 

Մամաս, մայր Կարապետ գրչի 1333 թ., 

Մեկ. - 164 

Մամատիկին 

– մայր Սարգիս քհյ. ստացողի, 1331 թ., 

Աւ. - 110 

– մայր Բարսեղ գրչի, 1336 թ., Աւ. - 246 

Մամեր, մայր ֆրա Յեսու ստացողի, 

1344 թ., Ալբերտ - 462 

Մամիկոնեան տոհմ - 78 

Մամխաթուն, մայր Պռաւշի, 1348 թ., 

գնողի Աւ. (յետ.) - 489 

Մամուէլ, կրօն., օգնող Սիոն գրչի, 

1348 թ., Աւ. - 473 

Մանանա 

– կին Դաւիթ երէցի, 1341 թ., ստացողի, 

Աւ. (յետ) - 379 

– քոյր Յոհաննէս եպս., ստացողի, 

1345 թ., Մաշտ. - 416 

– սրբասէր կին, յիշւում է, 1347 թ., 

Ճառընտ. - 464 

Մանեա, յիշւում է 1341 թ., Շարակ. 

- 375 

Մանուէլ  

– որդի Վանական քհյ. ստացողի, 

1326 թ., Աւ. - 7 

– քհյ., յիշւում է 1330 թ., Աւ. - 80 

– միակեց, կոկող թղթի, 1331 թ., 

Ճառընտ. - 124, 125 

– միաբան Հրեշտակապետացի, կոկող 

թղթի, 1332 թ., Մեկ. - 150 

– մխիթարող Կարապետ Աղթամարցի 

գրչի, 1332 թ., Աւ. - 157 

– գրիչ, Թորոս գրչի հետ 1334 թ., 

օրինակ. է Մեկ. - 180 

– գրիչ, 1335 թ., օրինակ. է Շարակ. 

- 223, 224 

– սրկ., գրիչ, 1335 թ., օրինակ. է Ժողով. 

- 235 

– քհյ., կազմող 1336 թ., Մաշտ. - 259 

– աբղյ., գրիչ, 1337 թ., օրինակ. է 

Ժողով. - 278, 279 

– գաղափարի ստացող, 1337 թ., Աւ. 

- 294 

– որդի Ներսէս քհյ., 1340 թ., ստացողի, 

Աւ. (յետ.) - 365 

– հայր աւագ երէց Սարգսի, 1341 թ., 

Քարոզ. - 373 

– յիշւում է, 1341 թ., Աւ. (յետ.) - 374 

Մանուշակ, հարս Հիթում ստացողի, 

1331 թ. Մաշտ. (յետ.) - 95 

Մասրուբի, հայր Սարգիս, Սէթ, Սիմէոն, 

Թումա ստսցողների, 1334 թ., 

Մաշտ -. 205 

Մարախաթուն, կին Յովաննէսի, 

1326 թ., Աւ. - 6 

Մարանխաթուն, յիշւում է - (1346 թ.) 

Աւ. 432, (1347 թ.) Աւ. 452 

Մարգար, փիլիսոփա, միաբան Թիւրքթի 

անապատի, 1335 թ., Շարակ. 

- 224 

Մարգարէ  

– քհյ., ստացող, 1330 թ., Աւ. - 76, 77 

– կազմող 1332 թ., Աստ. - 135 

– եղբայր Յովսէփ կրօն., 1333 թ. 

ստացող, Ճառընտ. (յետ.) - 170 

– գրիչ, 1333 թ., օրինակ. է, Ժողով. 

- 178 

– փիլիսոփա, եղբայր Կիրակոսի 

1335 թ., Մաշտ. - 212 

– քհյ., 1336 թ., ստացող, Աւ. - 274  
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– քհյ., գրիչ, 1337 թ., օրինակ. է 

Մասունք Հին Կտ. - 291, 292  

– հայր, Յովանէս և Ովհանէս 

միջնորդների 1337 թ., առքի 

Տօմար (յետ.) - 308 

– րաբունի Քռնայի 1344 թ., Ալբերտ 

- 412 

– ջուլհակ, քաթանագործ, ստացող, 

1347 թ., Ճառընտ. - 458, 460 

Մարգարիտ 

– մայր Ասլան ստացողի, 1329 թ., Աւ 

- 66 

– դուստր Հեթումի, 1331 թ. ստացողի, 

Մաշտ. (յետ.) - 95 

– կին Գրիգորի, 1331 թ. ստացողի, Աւ. 

(յետ.) - 132 

– թոռ Շախնշախ պարոն ստացողի, 

1336 թ., Աւ. - 245 

– դուստր Մարգարէ քհյ., 1336 թ., 

ստացողի, Աւ. - 274 

– քոյր Յովհաննէսի, 1349 թ. ստացողի, 

Ճաշոց. - 498 

Մարգրահատ, քոյր Թորոս գրիչ 

ստացողի, 1332 թ., Աւ. - 146 

Մարեմ, մայր Գրիգոր գրչի, 1335 թ., 

Մատենագր. - 215 

Մարեմթագ, քոյր Յոհաննէսի, 

առաջնորդի Երուսաղէմի, 

1335 թ., Ճառընտ. - 230 

Մարեմխաթուն, յիշւում է 1341 թ., Աւ. 

(յետ.) - 381  

Մարեմտիկին  

– մայր Բարսեղ միայնակեց ստացողի, 

1331 թ., Ճաշոց. - 90 

– քոյր Ներսէս գրչի 1336 թ., Մեկ. - 273 

– հարազատ Մելքիսեդեկ գրչի, 1338 թ., 

Աւ. - 331 

– մայր Յովաննէս երէցի, մինչև 1343 թ., 

ստացողի, Աւ. - 402 

Մարզման 

– հարազատ Շախնշախ պարոն 

ստացողի, 1336 թ., Աւ. - 245 

– պապ Շախնշախ պարոն ստացողի, 

1336 թ., Աւ. - 245 

Մարթա  

– դուստր Վանական քհյ. ստացողի, 

1326 թ., Աւ. - 6 

– քոյր Մարտիրոս կրօն., 1328 թ., Աստ. 

- 31 

– կին Ստեփանոս երէցի, 1335 թ., Աւ. 

- 209 

– քոյր Ներսէս գրչի, 1336 թ., Մեկ. 

- 273 

– մայր Մարգարէ քհյ. գրչի 1337 թ., 

Մասունք Հին կտ. - 291 

– մայր Շնոխվորի, 1338 թ., Աւ. - 331 

– քոյր Թորոս միայնակեցի, 1339 թ., Աւ. 

- 346 

– կին Պօղոս քհյ., 1340 թ., Ժողով. 

- 364 

– կին Կիակոս քհյ., 1347 թ., գնողի Աւ. 

(յետ.) - 447 

– մայր Աստուածատուր թաւկիրի, 

1347 թ., Ճառընտ. - 461 

– քոյր Ստեփանոս քհյ., 1348 թ., 

ստացողի, Աւ. (յետ.) - 488 

Մարթախաթուն, կին Խութլուպէկ 

տանուտերի, 1338 թ., Մեկ. - 337 

Մարիամ 

– մայր Թորոս Տարոնացի գրչի, 

ծաղկողի, 1332 թ. Աստ. – 136  

– մայր Վասիլ գրագրի, 1337 թ., 

ստացողի, Աւ (յետ.). - 296 

Մարթին, ֆռաթեր, հեղինակ ԺԴ. դ.,  

(1347 թ.) Ժամակարգ. 468, 

Գաւազ. 489 

Մարիան  

– դուստր Պաքանի, 1326 թ., Աւ. - 6 

– մայր Յովանէս պարոն ստացողի, 

1335 թ., Մեկ. - 242 

Մարիանէ 

– քոյր Բարսեղ գրչի, 1336 թ., Աւ. - 246 

– դուստր Այնախոջայի, 1348 թ., Աւ. 

- 472, 473 
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– հարազատ Աստուածատուր և 

Վարդան ստացողների, 1348 թ., 

Տօնապ. - 483 

– քոյր Գոհարխաթունի, 1349 թ., 

Ճաշոց. (յետ.) - 498 

Մարիաւն (Մարիուն), կին Պաղտ մա-

րաջախտի - (1346 թ.) Աւ 425, 

426, (1348 թ.)Յայսմ. 476 

– մայր Գրիգոր գրչի, 1335 թ., Գործ. 

Առաք. - 223  

Մարխաթուն 

– դուստր Մուրվար ստացողի, 1338 թ., 

Աւ. - 310 

– կին Յովաննէս ստացողի, 1341 թ., Աւ. 

- 381 

– քոյր Ստեփաննոս քհյ. ստացողի, 

1350 թ., Ժողով. - 517 

Մարկոս  

– հանգուցեալ, եղբայր Յոհաննէս գրչի, 

1329 թ., Աւ. - 64 

– ստացող, 1332 թ. Մատենգ. - 136, 

137, 138 

– դաստիարակ Առաքել ստացողի, 

1333 թ., Աւ. - 172 

– հայրապետ, ստացող, 1336 թ., Աւ. 

- 251 

– դպիր, օգնող Առաքել գրչի, 1337 թ., 

Մանրուս. - 297 

– յիշւում է 1338 թ., Մանրուս. - 321 

Մարտիրոս  

– որդի Յոհաննէսի, 1326 թ., Աւ. - 6 

– կրօն., հարազատ Մխիթար գրչի, 

1328 թ., Աստ. - 31 

– քհյ., գրիչ, 1328 թ., օրինակ. է Աւ. - 39 

– հայր Պարոնշահի, 1329 թ., Աւ. - 47 

– հայր Թորոս քհյ. ստացողի, 1329 թ., 

Ճառք. - 55 

– սրկ., եղբայր Յովհաննէսի, կոկող 

թղթի, 1329 թ., Մեկ. - 60 

– քհյ., կազմող 1329 թ., Մեկ. - 61 

– եղբայր Գրիգոր միակեցի, 1329 թ., 

Մեկ. - 60, 62 

– գրիչ, 1330 թ., օրինակ. է Աւ. - 79, 80 

– Բազի որդի, 1331 թ., Աւ. - 93 

– հայր Սարգիս քհյ. ստացողի, 1331 թ., 

Աւ. - 110 

– քհյ., յիշւում է 1331 թ., Աւ (յետ.). 

- 131 

– օժանդակող ձեռագրի գրման, 

1332 թ., Աստ. - 134 

– քհյ., միաբան Ակների վանքի, 

1332 թ., Մեկ. - 143 

– կազմող, 1332 թ., Մեկ. - 143, 144 

– հորեղբորորդի Վարդանի, 

առաջնորդի Երուսաղէմի, 

1332 թ. Մեկ. - 150 

– որդի Զաքարէ տանուտէրի, 1332 թ., 

Աւ. (յետ) - 157 

– որդի Դաւիթ քհյ. ստացողի, 1333 թ., 

Աւ. - 175 

– եղբայր Պաւղոս քհյ. ստացողի, 

1334 թ., Աւ. - 193 

– հայր Յոհանէս ստացողի, 1335 թ., 

Մատենագր. -ա 213, 214, 215, 

216 

– ստացող, 1335 թ., Աւ. - 219 

– որդի Յակոբի, 1335 թ., Աւ. - 219 

– հոգևոր հայր Ներսէս Կրակցի գրչի, 

1335 թ., Ճառընտ. - 232 

– հայր Մարկոս հայրապետ ստացողի, 

1336 թ., Աւ. - 251 

– եղբայր Մարգարէ քհյ., 1336 թ., 

ստացողի, Աւ. - 274 

– հայր Ստեփանոս կրօն. ստացողի, 

1337 թ., Մանրուս. (յետ.) - 297 

– քեռի Կարապետ կրօն. գրչի, 1337 թ., 

Շարակ. - 305 

– հիւսն, հայր Յովաննէս գրչի, 1338 թ., 

Աւ. - 311 

– եղբայր Առաքել գրչի, 1338 թ., Աւ. 

- 316 

– միաբան Սուլթանիայի Ս. 

Աստուածածին եկեղեցու 

1338 թ., Աստ. - 326 

– որդի Խորիշի, 1338 թ., Աստ. - 327 
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– միայնակեց, յիշւում է 1341 թ., Աւ. 

(յետ.) - 379  

– հայր Պաւղոս քհյ., 1342 թ., Աստ. 

- 386 

– եղբայր Սէթ քհյ. ստացողի, 1344 թ., 

Աւ. - 408 

– քհյ., Սանահնեցի ստացող, 1346 թ., 

Ժողով. - 439 

– կնքաւոր Նատեր գրչի, 1347 թ., 

Ճառընտ. - 454 

– հանգուցեալ, որդի Վարդանայ 

ստացողի, 1347 թ., Ճառընտ. 

- 463 

– որդի Աւետաբերի, 1348 թ., Տօնապ. 

- 483 

Մարոց 

– մայր Մկրտիչ երէց ստացողի, 

1347 թ., Աւ. - 451 

– կին Սարգսի, յիշւում է 1347 թ., 

Ճառընտ. - 453 

Մարուգէ, երէց, գրիչ 1342 թ. օրինակ. է 

Աստ. - 385, 386, 387 

Մարուֆ, մայր Հիթում ստացողի, 

1331 թ., Մաշտ. (յետ.) - 95 

Մելեքշահ 

– ստացող, 1336 թ., Վարք - 263, 264, 

265, 266 

– յիշւում է 1338 թ., Աւ. - 340, 341, 342 

Մելիք (Մելէք) Նասր, Մսրայ տէր (1323  

- 1337 թթ.) – 234, 293, 294, 

295 

Մելէքտիկին, վաղամեռիկ դուստր 

Վարդան քհյ. գրչի, 1331 թ., Աւ. 

- 96 

Մելիք 

– որդի Թամբերի, 1331 թ., Հայր Մաշտ. 

- 87 

– ամուսին Ոսկի ստացողի, 1347 թ. 

Ճառընտ. - 456 

Մելիքա, եղբայր Յոհաննէս եպս., 

1345 թ. ստացողի, Մաշտ. - 416 

Մելիք Աշրափ սուլթան - 491 

Մելիքտիկին, մայր Յովաննէս 

ստացողի, 1331 թ., Մանրուս. 

- 114 

Մելքիսաւէ, որդի Վարդան քհյ. 

ստացողի, 1338 թ., Աւ. - 310 

Մելքիսեդեկ, Մելիքսէթ  

– գրիչ, հոր՝ Վարդան գրչի հետ 1332 թ. 

օրինակ. է Աւ. - 138, 139 

– որդի Վարդան Լորեցի գրչի, 1334 թ., 

Ճաշոց. - 186, 188 

– քհյ., յիշւում է 1335 թ., Աւ. - 207 

– գրիչ, 1338 թ., օրինակ. Աւ. - 331, 332  

– որդի Վարդան քհյ. ստացողի, 

1338 թ., Մեկ. - 336, 337 

– (Մելքիսեթ) եղբայր Սոսթենէս գրչի  

(1346 թ.) Ճաշոց - 436, (1347 թ.) 

Ճառընտ. - 467, (1350 թ.) Ճաշոց 

- 512 

– կազմող, որդի Վարդան Լորեցու - 

(1346 թ.) Ճաշոց. 436, (1350 թ.) 

Ճաշոց - 512 

– ոսկերիչ, ստացող, 1337 թ., Ճառընտ. 

- 455 

Մելքոն 

– գնող Ճաշոցի, 1331 թ., Աւ. (յետ.) 

- 128 

– մահտեսի, եղբայր խօճայ Յովանէս 

գնողի, Ճաշոցի, 1331 թ., Աւ. 

(յետ.). - 128 

Մեծատուր, եղբայր Աստուածատուր 

գրչի, 1327 թ., Աւ. - 25 

Մեծխաթուն 

– կին Իաղուպի, 1337 թ., ստացողի, Աւ. 

- 207 (յետ) 

– կին Պարոնշահ ստացողի, 1341 թ., 

Քարոզ. - 374 

Մեծպապ  

– հարազատ Գրիգորի, 1331 թ. 

ստացողի, Աւ. (յետ.) - 132 

Մեծպարոն  

– որդի Նորպազազն ստացողի, 1334 թ., 

Մեկ. - 181, 182 
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– ստացող, 1347 թ., Ճառընտ. - 459 

Մեծտիկին  

– մայր Յովհաննէս գրչի, 1328 թ., 

Մարուս. - 40 

– մայր Յովաննէս աբղյ. գրչի, 1338 թ., 

Աւ. - 311 

Մենտիկին 
– (Մենտիկ) կին Եղիսցէ քհյ., 1330 թ., 

Աւ. - 77 
– (Մէնտիկին) մեծ մայր Ներսէս 

Կրակցի գրչի - 1331 թ., Ճառընտ. 
73, 1334 թ., Ճաշոց 198 

– (Մէնտիկին) մայր Պօղոս սրկ., 
ստացողի, 1343 թ., Շարակ. 
- 393 

Մեսրոպ 

– Մաշտոց, Ե դ. - 86 

– գրիչ, Թորոս գրչի հետ, 1329 թ., 

օրինակ. է, Ճառք. - 56 

– միաբան Խումիր վանքի, 1331 թ., 

Հայր Մաշտ. - 248 

– փիլիսոփա, եղբայր Կիրակոս 

ստացողի, 1335 թ., Մաշտ. - 212 

– րաբունապետ, ուսուցիչ Յովհաննէս 

Կիլիկեցի ստացողի, - (1335 թ.) 

Մատենագր. - 215, 216, Մեկ. 

227 

– հռետոր, փիլիսոփա, 1335 թ., Ժողով. 

- 235 

– որդի Մէլէքշահի, 1338 թ., Աւ. - 340, 

342 

– եղբայր Խարիպի և Սահակի, 1338 թ., 

Աւ. - 342 

– վրդ., յիշւում է, 1341 թ., Մեկ. - 370, 

371  

– հարազատ Ստեփաննոս կրօն. գրչի, 

1350 թ., Մատ. ողբ. - 505 

Մէլիքշահ 

– տանուտէր Արտազի, 1330 թ., Աւ. - 77 

– ստացող, 1335 թ., Աւ. - 209 

– ամուսին Նաթելխաթունի, 1347 թ., 

Աւ. (յետ.) 

Մէնազիզ, մայր Պօղոս քհյ., 1342 թ., 

Աստ. - 386 

Մէնաւագ, հայր Սարգիս ստացողի, 

1336 թ., Աւ. - 261 

Մժդնի, յիշւում է 1338 թ., Աստ. - 307  

Միլա, քոյր Հայրապետ քհյ. ստացողի, 

1338 թ., Աւ. - 332 

Միլիհատ, դուստր Մարգարէ քհյ., 

1336 թ., ստացողի, Աւ. - 274 

Միխայլ  

– հայր Անդրօնիկոս գրչի, 1327 թ., 

Մատ. ողբ. - 21 

– հարազատ Գրիգոր գրչի, 1332 թ., 

Մեկ. - 142 

Միհրան, յիշւում է 1338 թ., Աւ. - 341 

Մինա  

– քոյր Մատթէոս կրօն., 1328 թ., Աստ. 

- 31 

– մայր Յովհաննէս գրչի, 1328 թ., 

Վարք. - 35 

– մայր Քաւուն ստացողի, 1330 թ., Աւ. 

- 80 

– հոգևոր մայր Յովսէփի, 1333 թ., 

ստացողի, Ճաշոց (յետ.). - 170 

– մորաքոյր Ներսէս Կրակցի գրչի - 

(1334 թ.,) Ճաշոց, 197, (1335 թ.) 

Ճառընտ. 231 

– մայր Աստուածատուր և Վարդան քհյ., 

ստացողների, 1348 թ. Տօնապ. 

- 482 

Մինախաթուն 

– կին Վանական քհյ. ստացողի, 

1326 թ., Աւ. - 6, 7 

– քոյր Ստեփաննոսի, 1327 թ., Աւ. - 18 

– յիշւում է, 1327 թ., Աւ. - 27  

Մինաս  

– որդի Յոհաննէս գրիչ ստացողի, 

1327 թ., Աւ. - 17 
– գրիչ, լրացնող, 1328 թ., Մանրուսմ. 

- 40 
– հոգևոր հայր Գրիգոր գրչի, 1328 թ., 

Մեկ. - 62 
– եղբորորդի Յոհաննէս գրչի, 1329 թ., 

Մեկ. - 69 
– քհյ., թուղթ շնորհող, 1332 թ., Մեկ. 

- 143 
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– եղբայր Կիրակոս գրչի, 1346 թ., Աւ. -

 17 

Միարեւ, վկայ, 1348 թ., ձեռագրի 

նուիրատ. Աւ. (յետ.) - 488 

Միրան, որդի Այնախօջա ստացողի, 

1348 թ., Աւ. - 472, 473 

Միրիթուման 

– որդի Գրիգոր ստացողի, Աւ. 1331 թ., 

(յետ.) - 132 

– հորեղբայր Գրիգոր ստացողի, Աւ., 

1331 թ., (յետ.) - 132 

Միքայէլ, որդի Տիրացու քհյ. ստացողի, 

1341 թ., Մանրուս. - 382 

Մլհավան, կին Նատեր գրչի, 1347 թ., 

Աւ. - 453 

Մլուն, յիշւում է, 1337 թ., Աւ. - 295 

Մլքխաթուն, հոգևոր մայր Վանական 

քհյ. ստացողի, 1326 թ., Աւ. - 6 

Մխիթար  

– հոգևոր հայր Վանական քհյ. 

ստացողի, 1326 թ., Աւ. - 6 

– հանգուցեալ որդի Գրիգոր քհյ. 

ստացողի, 1326 թ., Մեկ. - 12 

– սրկ., գրիչ, Սարգիս, Գրիգոր երէց 

հետ 1326 թ., օրինակ. է Աւ. - 13, 

14 

– Անեցի, հոգևոր եղբայր Գրիգոր քհյ. 

ստացողի, 1326 թ., Մեկ. - 35, 36 

– սրկ., գրիչ, Գրիգոր երէցի, Սարգիս 

քհյ. հետ, 1326 թ., օրինակ. է Աւ. 

- 13, 14 

– գրիչ, որդի Պաւղոսի, 1328 թ., 

օրինակ. է, Աստ. - 30, 31 

– ստացող, 1328 թ., Մանրուս. - 37 

– ծաղկող, 1329 թ., Աւ. - 59 

– հայր Վարդան քհյ. ստացողի, 

1331 թ., Հայր Մաշտ. - 88 

– առաջնորդ Ակների վանքի - (1331 թ.) 

Մատ. ողբ. 78, (1332 թ.) Մեկ. 

143 

– Գնձկերտեցի, 1331 թ., Աւ. (յետ.) 

- 129, 130 

– հիւսն, օժանդակող ձեռագրի գրման, 

1332 թ., Աստ - 134 

– եղբորորդի Ներսէս Տորօնացու 

1332 թ., Աստ. - 134 

– հայր Դանիէլ գրչի, 1332 թ., 

Մատենագր. - 137 

– ստացող, 1332 թ., Աւ. - 156 

– միայնակեց Լիմ անապատի, 1333 թ., 

Աւ. - 166 

– վրդ., գաղափարի գրիչ 1334 թ., 

Ժողով. - 183 

– Սասնեցի, հեղինակ, ԺԴ դ., (1334 թ.) 

Ժողով. 183, Բանք Աստ. 184, 

(1337 թ.) Պատմ. 307 

– սպասաւոր Մեծոփավանքի, 1334 թ., 

Բանք Աստ. 184 

– Անեցի, գրիչ, օրինակ. է - (1334 թ.) 

Աւ. - 200, 201, 202, 203, 

(1338 թ.)Աստ. 324, 325 

– քհյ., միջնորդ ձեռագրի, 1335 թ., Մեկ. 

- 242, 243 

– հորեղբայր Նասխաթուն ստացողի, 

1336 թ., Աւ. - 261 

– եղբայր Մարգարէ քհյ. ստացողի, 

1336 թ. Աստ. - 274 

– սրկ., յիշւում է 1338 թ., Աստ. - 330 

– Կթղ., Գռներցի - (1341 - 1351 թթ.) 

- 333, 373, 377, 389, 395, 407, 

408, 410, 417, 423, 426, 428, 

436, 437, 4, 450, 474, 476, 478, 

482, 496, 498, 49, 513, 519 

– հայր Վարդան քհյ. ստացողի, 1338 թ. 

Մեկ. - 336 

– քհյ., ուսուցիչ, Մկրտիչ Բարբերդցի, 

կրօն. ստացողի, 1344 թ., Աւ. 

- 408 

– ստացող, 1347 թ., Մեկ. - 442, 443, 

444, 446 

– պատանեակ, օգնող Յոհանէս գրչի, 

1346 թ., Յաղ. կրօն. - 487 

– որդի Սուքիասի, 1348 թ., նուիրող 

ձեռագրի Աւ. (յետ.) - 489 
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– վրդ., գաղափար օրինակի խմբագիր 

1350 թ. Մատ. ողբ. - 506 

Մխիթարել, հոգևոր որդի Վանական 

քհյ. ստացողի, 1326 թ., Աւ. - 6 

Մնդոր, որդի Մխիթար Գնձկերտեցի 

ստացողի, 1331 թ., Աւ. (յետ.) 

- 129 

Մկրտիչ 

– եղբայր Մինախաթունի, 1326 թ., Աւ. 

- 7 

– քհյ., գրիչ, 1328 թ., օրինակ. է, Աւ. -

 37, 38 
– աշակերտ Կիրակոս Երզնկացի գրչի, 

1330 թ., Աւ. - 73 
– գրիչ, 1330 թ., օրինակ. է, Ճառք. - 83 
– սրկ., գրիչ, 1331 թ., օրինակ. է, Հայր 

Մաշտ. - 87, 88 
– դպիր, 1331 թ., օրինակ. է Մեկ. - 129 
– կրօն., օժանդակող ձեռագրի գրման, 

1332 թ., Աստ. - 134 
– սրկ., շինող հարկի, 1332 թ., Աւ. - 159 
– եղբայր Գելձագի, 1332 թ., գնողի Աւ. 

(յետ.) - 159 

– վերակացու Մեծոփա վանքի, 1334 թ., 

Բանք Աստ. - 184 

– ծաղկող, 1334 թ., Ճաշոց. - 187 

– հայր Յովհաննէս ծաղկողի 1335 թ., 

Աւ. - 218 

– թոռ Յովաննէս պարոն ստացողի, 

1335 թ., Մեկ. - 242 

– եղբայր Բարսեղ գրչի 1336 թ., Աւ. 

- 246 

– ջոջպապ Սահակ մահտ., ստացողի, 

1336 թ., Աւ. - 249 

– կրօն., միաբան, Հիզան, 1336 թ., Աւ. 

- 251 

– հայր Յովանէս գրչի, 1336 թ., Աւ. 

- 252 

– քհյ., ստացող, 1337 թ., Մանրուս. 

- 305 

– Մեծոփեցի, գրիչ, հեղինակ, 1337 թ., 

Պատմութ. - 307 

– եղբայր Առաքել գրչի, 1338 թ., Աւ. 

- 316 

– որդի Կարապետ պարոնի, 1338 թ., 

Մեկ. - 338 
– գրիչ, 1339 թ., օրինակ. է, Խրատք. -

 346, 347 
– գրիչ, յիշտ., 1339 թ., Ճառընտ. - 353 
– հայր Գրիգորիս գրչի, 1340 թ., 

Ճառընտ. - 362 
– գրիչ, ծաղկող, 1340 թ., Մանրուս. 

- 366 
– ստացող, Աւ. 1343 թ., (յետ.) - 402 
– կրօն., Բաբերտցի ստացող, 1344 թ., 

Աւ. - 408 
– դպիր, 1344 թ., օրինակ. է Քարոզ. 

- 413 

– Դանիէլձագ, դպիր, գրիչ, Դաւիթ գրչի 

հետ 1347 թ., օրիկնակ. է, Մեկ. - 

444, 446 

– եղբայր Մխիթար աբղյ. ստացողի, 

1347 թ., Մեկ. - 446 

– երէց, ստացող, 1347 թ., Աւ. - 450, 

451 

– ժամկոչ, յիշւում է 1347 թ., Ճառընտ. 

- 463 

– դանկագործ, որդի Վարդապետի, 

1347 թ., Ճառընտ. - 463 

– միաբան Ղրիմի սբ Յովհաննէս վանքի, 

- 484, 485 

– կրօն., ստացող, 1350 թ. Մատ. ողբ. 

(յետ.) - 506  

Մոլոշ, տնտես Ջղաւնայ անապատի, 

1330 թ., Աւ. - 73 

Մոմեղէն, հայր Շնորֆոր պարոն 

ստացողի, 1334 թ., Ճաշոց. 

- 186, 187 

Մոմիկ, գրիչ, մանրանկարիչ - 1331 թ., 

Աւ. 100  

Մովսէս 

– Երզնկացի, ԺԴ դ., հեղինակ - 

(1331 թ.) 129 

– Խորենացի, Ե դ., հեղինակ - (1347 թ.) 

470 

– եղբայր Աստուածատուր գրչի 

1327 թ., Աւ. - 25 
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– միաբան Ծվանից սբ Աստվածածին ե-

կեղեցու, 1328 թ., Աւ. - 199 

– միաբան, կրօն. Հիզանի եկեղեցու 

1336 թ., Աւ. - 251 
– դպիր, ոսկող, կազմող, եղբայր 

Յովասափ երաժիշտ գրչի, 
ծաղկողի - (1340 թ.) Մանրուս. 
363, (1341 թ.) Խազագ. 380 

– եղբայր, Յովաննէս փիլիսոփայի, 
ծաղկողի, 1343 թ., Շարակ. - 393 

– կրօն., գրիչ, 1349 թ., օրինակ. է Մատ. 
ողբ. - 494 

– կրօն., միաբան Սարի սբ Գէորգ 

վանքի, 1350 թ., Մատ. ողբ. 

- 505 

Մուլքեր, դուստր Իշխան երէցի, 1346 թ., 

Ճաշոց. - 435 

 Մուղալխաթուն, դուստր Մելիքշահի, 

1347 թ., Աւ. (յետ.) - 471 

Մուղբիլ, որդի Յովաննէս ստացողի, 

1332 թ., Աւ. - 152 

Մումբարագ, պապ Նասխաթունի 

ստացողի, 1336 թ., Աւ. - 261 

Մուշեղ, հայր Աստուածատուրի, 

միջնորդի 1337 թ. առքի (յետ.) 

- 308 

Մուսէս, երէց, 1332 թ., ստացող, Աւ. 

(յետ.) - 160 

Մուսի խան - (1331 թ.) - 106 

Մուրադ, որդի Թադէոս ներկարար 

ստացողի, 1347 թ., Ճառընտ. 

- 452 

Մուրղանեցու օրինակ, 1342 թ., Աւ. 390 

Մուրվար, հայր Մարխաթուն ստացողի, 

1338 թ., Աւ. - 310 

Մըրւաթխաթուն, կին Զաքարէ 

տանուտէրի, յիշւում է 1332 թ., 

Աւ. (յետ.) - 157 

Մուրվաթ, դուստր Գրիգոր ստացողի, 

Աւ., 1331 թ., (յետ.) - 132 

Մսրշին, եղբայր Յովանէս աբղյ. 

1350 թ., յետո ստացողի, Աւ. 

(յետ.) - 516 

Յ 

Յակոբ, Յակովբ, Յակոբոս 

– Բ կթղ. (1327 - 1241 թթ.) - 9, 17, 19, 

22 ծնթ., 32, 33, 36, 37, 39, 41, 

43, 55, 56, 58, 59, 61, 66, 67, 

68, 72, 76, 79, 81, 90, 101, 102, 

104, 109, 110, 113, 114, 115, 

116, 117, 133, 142, 145, 147, 

151, 162, 167, 168, 173, 191, 

193, 203, 206, 209, 210, 219, 

221, 222, 223, 224, 225, 227, 

230, 253, 255, 256, 258, 265, 

277, 293, 296, 298, 302, 321, 

322, 323, 335, 338, 343, 344, 

348, 349, 364 

– գրիչ, 1327 թ., օրինակ. է, Ճաշոց. -
 23, 24 

– (Յակովբ) կուս. քհյ., ստացող, 
1327 թ. Ճաշոց. - 23, 24 

– Կրակցի, գրիչ, 1328 թ. օրինակ. է 
Ժողով. - 33, 34 

– հորեղբայր Պարոնշահ ստացողի, 

1329 թ., Աւ. - 47 

– (Յակոբս) Քռնեցի, թարգմանիչ, 

(1329 թ.) Քարոզ. 51, 53, 

(1337 թ.) Համառօտ հաւաք. 

283, Պատարագ. 284, 285, Գիրք 

Առաք. 287, (1338 թ.) Ժամագ. 

(1342 թ.) Մոլութ. 387, (1344 թ.) 

Ալբերտ 411, (1345 թ.)Գիրք 

տնօր. 415, (1347 թ.)Գիրք 

Հաւաք. 448, 449 

– (Յակոբոս) գրիչ, Յովհաննէս քհյ., հետ 
1330 թ., օրինակ. է Աւ. - 77 

– ընկեր Աստուածատուր գրչի, 1331 թ., 
Աւ. - 98 

– համարագրող, 1331 թ., Քարոզ. - 106 
– վրդ., թուղթ տուող, 1331 թ., Առակ. 

Սողոմ. - 112 

– սպասավոր Հանգստարան Հայոցի, 
1331 թ., Աւ. - 126 

– գրիչ, 1332 թ., օրիկնակ. է Աւ. - 140, 

141 
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– հարազատ Յովաննէս ստացողի, 

1332 թ., Աւ. - 159 

– տանուտէր, ստացող, 1333 թ., Մեկ. -

 163, 164, 165 

– գրիչ, յիշտ. 1333 թ., Ճաշոց (յետ.) 

- 169, 170 

– քհյ., Կոստանդին սրկ. հետ 1333 թ., 

ստացող, Շարակ. - 173 
– հայր Մխիթար Անեցի գրչի - (1334 թ.) 

Աւ. 201, (1338 թ.) Աստ. 327 
– հորեղբայր Կոստանդ քհյ., 1335 թ., 

Աւ. - 216 

– (Ակոբ) խառատ, տախտակի զուգող, 

1336 թ., Աւ. - 245 

– դպիր, ծաղկող 1336 թ., Մանրուս. 

- 257 

– րաբունի. ստացող, 1337 թ., Շարակ. 

- 305 

– եղբայր Թաւրոս միայնակեց 

ստացողի, 1339 թ., Աւ. - 346 

– եղբայր Գրիգոր Սուքիասանց գրչի - 
(1339 թ.) Ժողով. 351, (1346 թ.) 
Շարակ. 434 

– միաբան Աջաւնից վանքի, 1340 թ., 

Ճաշոց. - 360 

– միայնակեց, յիշւում է 1341 թ., 

Շարակ. - 376 

– Պռեւս, գրիչ, 1351՞ թ., օրինակ. է, 

Ժամագ. - 399 

– խնդրող թարգմ. 1343 թ., Ժամագ. 

- 399 

– հայր Մկրտիչ ստացողի, Աւ., 1343 թ., 

(յետ.) - 402 

– քհյ., եղբայրակից Գրիգոր գրչի, 

1346 թ., Ժողով. - 428 

– երէց, հայր Դաւիթ Խորին գրչի 

1347 թ. Մեկ. - 445  

– ֆրա, գրիչ, օրինակ. է 
- (1348 թ.) Ժողով. 480, 481, 
(1349 թ.) Ժողով. 499 

– հարազատ Աստուածատուր, Վարդան 
ստացողների, 1348 թ., Տօնապ. 

- 483 

– սպասաւոր Յոհանէս գրչի, 1348 թ. 
Յաղ. կրօն. - 487 

– քեռի Յովհաննէսի, 1349 թ. ստացողի, 
Ճաշոց. - 498 

– եղբայր Ստեփաննոս քհյ. ստացողի, 

1350 թ., Ժողով. - 517 

Յարաթնա (Յարաթնի), տէր Հռոմի -

 (1343 - 1346 թթ.) 393, 423, 

429 

Յարթեն, ստացող, Ճառընտ., 1795 թ. 

(յետ.) - 401 

Յեզդիխաս, կին Միրիթումանի 1331 թ. 

(յետ.) - 132  

Յեսու 

– ֆրա, գրիչ, ստացող, 1344 թ., Ալբերտ 

- 411, 412 

– երէց, Արևելցի, որդի Տիրացու քհյ. 

գրչի, 1348 թ., օրինակ. է Տաղար. 

- 474 

Յինովք 

– հայր Շիրաք պարոն ստացողի, 

1350 թ., Աւ. (յետ.) - 515 

– որդի Շիրաք պարոն ստացողի, 
1350 թ., Աւ. (յետ) - 516 

Յոհան, Յոհաննէս, Յովհաննէս 

– (Յովհան) Ոսկեբերան հեղինակ, Դ դ. 
- (1328 թ. - 1347 թ.) 41, 59, 
141, 142, 144, 154 214, 220, 

226, 440, 456 
– սպասաւոր Մաղարթա վանքի, գրիչ, 

ՂԸ (659 թ.) հիշատակ. - 85  
– Սարկաւագ, մատենագիր, տոմարա-

գետ, խմբագիր Սաղմ. ԺԲ դ. - 
(1346 թ.) 430  

– Արքաեղբայր, ԺԳ դ. - (1328 թ.) 38 

– Խաչենի առաջնորդ, 1326 թ., Աւ. - 5 

– եղբայր Վանական քհյ. ստացողի, 

1326 թ., Աւ. - 6 

– (Յովանէս) միայնակեց, 1326 թ., 

Մանրուս. - 9  

– (Յովանէս), ծաղկող (ԺԶ - Ժէ դդ.) -

 9, ծնթ.  
– քհյ., հայր Ստեփանոս ստացողի, 

1326 թ., Աւ. - 13 
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– քհյ. գրիչ, ստացող, 1327 թ., Աւ. - 15, 
16 

– գրիչ, 1327 թ., օրինակ. է Աւ. - 17, 18 
– գրիչ, 1327 թ., օրինակ. է, Մաշտ. - 21 

– Մելիտենոյ եպս. 1327 թ., Մաշտ. - 22 

– քհյ., եղբայր Յակովբ կրօն. ստացողի, 

1327 թ., Ճաշոց. - 23 

– հայր Աստուածատուր գրչի, 1327 թ., 

Աւ. - 25 

– աբղյ., ծաղկող 1328 թ., Շարակ. - 35 

– Օրբէլ, որդի Լիպարիտ իշխանի, 

մետրոպօլիտ Սիւնեաց -

 (1331 թ.) 100  

– գրիչ, որդի Սարգսի և Մինայի, 

1328 թ., օրինակ. է Վարք սրբ. -

 35, 36 

– րաբունի, 1328 թ., Աւ. - 38 

– միայնակեց, կոկող թղթի, 1328 թ., Աւ. 

- 38 

– գրիչ, որդի Ստեփանոսի, 1328 թ., 

օրինակ. է, Մանրուս. - 40 

– միաբան Ստեփանոս Ուլնեցի վանքի 

1328 թ., Պատմ. - 41 

– միւս, միաբան Ստեփանոս Ուլնեցի 

վանքի 1328 թ., Պատմ. - 41 

– հայր Տատուր նուիրողի, 1328 թ., 

Ճաշոց (յետ.) - 46 

– երէց, գրիչ, յիշտ., 1328 թ., Ճաշոց. 

(յետ.) - 45, 46 

– ջուլհակ, վկայ նուիրատ., 1328 թ., 

Ճաշոց (յետ.). - 46 

– Քռնեցի, ԺԳ - ԺԴ դդ. - (1329 թ.) 51, 

(1337 թ.) 283, 284, 285, 286, 

(1338 թ.) 313, 315, 387, 

(1343 թ.) 394, (1344 թ.) 411, 

412, (1345 թ.) 415, (1346 թ.) 

440, ծնթ., (1347 թ.) 449  

– Հռոմի պապ (ԺԲ) - (1329 թ.) 51, 53 

– եղբայր Թորոս քհյ. գրչի, 1329 թ., 

Ճառք. - 56 

– հանգուցեալ եղբայր Ներսէս քհյ. 

գրչի, 1329 թ., Աւ. - 58 

– քհյ., թուղթ կոկող - (1329 թ.) Մեկ. 

- 59, 60, 61, 62, (1331 թ.) Աւ. 

- 115 

– հորդորող ձեռագրի գրության, 

1329 թ., Մեկ. - 62 

– հոգևոր հայր Ասլան ստացողի, 

1329 թ., Աւ. - 65  

– Կարեւոր, գրիչ, 1329 թ., օրինակ. է 

Շարակ. - 69 

– գրիչ, կազմող, 1329 թ., Աւ. - 69  

– միայնակեց Ջղաւնայ անապատի, 

1330 թ., Աւ. - 73 

– քհյ., յիշւում է, 1330 թ., Աւ. - 77  

– Յակոբոս քհյ., հետ օրինակ տուող, 

1330 թ., Աւ. - 77  

– երեց, գրիչ, 1330 թ., օրինակ. է  

Մաշտ. - 78, 79 

– սրկ., որդի Յովհաննէս երեց գրչի, 

1330 թ., Մաշտ. - 79 

– պարոն, ստացող, 1330 թ., Աւ. - 81, 

82, 83 

– սպասաւոր, 649 թ., գրիչ, Ժողով. - 85 

– Յերկայն, գրիչ, 1331 թ., օրինակ. է 

Ճաշոց. - 89, 90 

– գրիչ, 1331 թ., օրինակ. է  Աւ. - 92, 

93, 94 

– ստացող, 1331 թ., Աւ. - 98 

– ընկեր Աստուածատուր քհյ., 1331 թ., 

Աւ. - 98 

– գրիչ, որդի Տիրացուի, օրինակ. է - 

(1331 թ.) Ճաշոց. 102, 103, 

Ճաշոց 104 

– քաջալերող Ստեփանոս կրօն. 

ստացողի, 1331 թ.,  

Ճաշոց. - 103 

– ընկեր Կոստանդին գրչի, 1331 թ., 

Առակ Սող. - 112 

– միւս, ընկեր Կոստանդին գրչի, 

1331 թ., Առակ Սող. - 112 

– Գրիգորի հետ ստացող, 1331 թ.,  

Մաշտ. - 113 

– քհյ., ստացող, 1331 թ.,  Մանրուս. 

- 114 



ԱՆՁՆԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ 

572 

– կրօն., կոկող թղթի, 1331 թ., Մատ. 

ողբ. - 116 

– եղբայր Կարապետ Տիւրիկեցի գրչի, 

1331 թ., Մասունք Աստ. - 119 

– միայնակեց, քեռի Ներսէս Կրակցի 

գրչի, (1331 թ.) Ճառընտ. 120, 

121, 122, 123, 124, 125, 

(1334 թ.) Ճաշոց 197, (1335 թ.) 

Ճառընտ. 231 

– Գուճեցի, ծաղկող, 1331 թ., Ճառընտ. 

- 120, 122, 123, 125 

– միայնակեց, կոկող թղթի, 1331 թ., 

Ճառընտ. - 123 

– մեծ, գնող Ճաշոցի, 1331 թ. (յետ.). 

- 128 

– խօճայ, գնող Ճաշոցի, 1331 թ. (յետ.). 

- 128 

– (Յօհաննէս) առաջնորդ Լիմ անապա-

տի, 1306 թ., Աւ. - 102 

– եղբայր Սարգիս քհյ. ստացողի, 

1331 թ., Ճաշոց (յետ) - 131 

– օժանդակող ձեռագրի գնման 

1332 թ., Աստ. - 134 

– Մշեցի, միջնորդ, 1332 թ., Աստ. - 134 

– սպասաւոր բանի, 1332 թ., Աստ. - 136 

– վարդապետ Դանիէլ գրչի, 1332 թ., 

Մատենագր. - 137 

– քհյ., սրբագրիչ, 1332 թ., Մեկ. - 143, 

144 

– ծաղկող խորանների, 1332 թ., Մեկ. 

144 

– փակակալ, Երուսաղէմի սբ Յակոբի, 

(1332 թ.) Մեկ. 150, (1341 թ.) 

Ժամագ. 377 

– եղբայր Կարապետ գրչի, (1332 թ.) 

Մեկ. 151, (1341 թ.) Ժամագ. 

- 377 

– քեռի Ներսէս ծաղկողի, 1332 թ., Մեկ. 

- 153 

– գրիչ, ստացող, Թեսթէ գրչի հետ 

1332 թ., օրինակ. է Ժողով. -

 153, 154 

– վրդ. ստացող, 1332 թ., Մատենագր. 

- 155 

– հայր Կարապետ Աղթամարցի գրչի, 

1332 թ., Աւ. - 157 

– կրօն., գրիչ, 1332 թ., օրինակ. է, Աւ. -

 158, 159 

– ստացող, 1332 թ., Աւ. - 158, 159 

– փեսա Յակովբ տանուտէր ստացողի, 

1333 թ., Մեկ. - 165 

– կրօն., սպասաւոր Խաչատուր եպս. 

գրչի, 1333 թ., Աւ. - 166 

– հոգևոր հայր Հայրապետ գրչի, 

1333 թ., Ճաշոց. - 169 

– գրիչ, 1333 թ., օրինակ. է, Աւ. - 175 

– սրկ., որդի Դաւիթ քհյ. ստացողի, 

1333 թ., Աւ. - 175 

– եղբորորդի Սարգիս մետրօպօլիտ 

ստացողի, (Որոտնեցի), 

(1334 թ.) Մանրուս. 180, 

(1337 թ.) Մատենագր. 277, 

Սաղմոս. 302, (1349 թ.)Աւ. 491 

– եղբորորդի Կիրակոս Ագրակնցի 

րաբունու ստացողի, 1334 թ., 

Մեկ. - 180, 182, 183 

– աշակերտ Կիրակոս Ագրակնցի 

ստացողի, 1334 թ., Մեկ. - 182 

– րաբունի Մեծոփավանքի, 1334 թ., 

Ժողով. - 183 

– սրկ., կազմող, 1334 թ., Պատարագ. 

192 

– հոգևոր որդի Պաւղոս քհյ. ստացողի, 

1334 թ., Աւ. - 193 

– Ճոշլին, առաջնորդ Երուսաղէմի - 

(1334 թ.), 196, (1335 թ.), 230, 

(1336 թ.) 258, (1341 թ.), 377 

– Կիլիկեցի, ստացող, - (1335 թ.) 

Մատենագր. 213, 215, 216, Մեկ. 

- 226, 227 

– Ծործորեցի, հեղինակ, - (1335 թ.) 
Մեկ. 214, 227 (1337 թ.) Ժողով. 

278,  

– գրիչ, 1335 թ., օրինակ. է, Աւ. - 216, 

218 
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– որդի Մկրտիչ քհյ., ծաղկող, 1335 թ., 

Աւ. - 218 

– Յովաննէս քհյ. հետ ստացող, 1335 թ., 

Աւ. - 217, 218 

– հանգուցեալ եղբայր Յովհաննէս 

ծաղկողի 1335 թ., Աւ. - 218 

– գրիչ, 1335 թ., օրինակ. է, Աւ. - 219 

– որդի Յակոբի, 1335 թ., Աւ. - 219 

– քհյ., ստացող, 1335 թ., Շարակ. - 222 

– քրոջորդի Յոհաննէս ստացողի, 

1335 թ., Շարակ. - 222 

– ստացող, 1335 թ., Ճաշոց. - 225 

– յիշւում է 1335 թ., Աւ. - 228  

– աբղյ., միաբան Երուսաղէմի սբ Սիոնի 

- (1335 թ.) Ճառընտ. 232 

– Տարբերունի, հեղինակ, 1335 թ., 

Տաղնր. - 241  

– պարոն, ստացող, 1335 թ., Մեկ. - 242, 

243 

– հայր Բարսեղ գրչի, 1336 թ., Աւ. - 246 

– հայր մահտեսի Սահակ ստացողի, 

1336 թ., Աւ. - 248 

– քհյ., յիշւում է, 1336 թ., Աւ. - 249 

– (Յոհան) հայր Առաքել ծաղկողի, 

1336 թ., Աւ. - 249 

– եղբայր Խաչատուր եպս.- գրչի և 

ստացողի, 1336 թ., Աւ. - 249 

– կրօն., Հիզան, 1336 թ., Աւ. - 251 

– գրիչ, որդի Մկրտիչի, 1312 թ., 

օրինակ. է, Աւ. - 255 

– դպիր, որդի Ամինատիս գրիչ, 1336 թ., 

օրինակ. է, Մաշտ. - 258 

– եղբայր Նասխաթուն ստացողի, 

1336 թ., Աւ. - 261 

– Շաբաթեփեցի, գրիչ, 1336 թ., 

օրինակ. է, Վարք. - 263 

– Սամաղար, քհյ., ստացող, - (1337 թ.) 

Ժողով. - 276, Ժողով, 290 

(օրինակ տուող, սրբագրող) 

– Հոռոմայրեցի, գրիչ, 1337 թ., օրինակ. 

է, Մատենագր. - 281 

– քհյ., գրիչ, 1337 թ., օրինակ. է Աւ. 

- 288 

– դպիր, ստացող, գաղափարի, 1337 թ., 

Աւ. - 294 

– Արճիշեցի, վրդ. 1337 թ., Սաղմ. - 303 

– Կլայեցի, 1337 թ., ստացող, Մեկ. 

(յետ.) - 307 

– որդի Մարգարէ միջնորդի, 1337 թ., 

առքի, Տօնակ. (յետ) - 308 

– աբղյ., գրիչ, 1338 թ., օրինակ. է Աւ. 

- 310, 311 

– աբղյ., միաբան Ճիլիմոնի վանքի, 

1338 թ., Աւ. - 311 

– քհյ., Խարաթշու գիւղ, 1338 թ., Աւ. 

- 311 

– եպս., ծաղկող, 1338 թ., Աւ. - 312 

– (Յովան), գրիչ, 1338 թ. օրինակ. է, 

Աւ. - 317, 318 

– եպս., ստացող, 1338 թ., Աւ. - 317 

– առաջնորդ Արծկէի վանքի, 1338 թ., 

Աւ. - 318 

– ստացող, 1338 թ., Աւ. - 320 

– փակակալ Սուլթանիայի եկեղեցու, 

1338 թ., Աստ. - 326 

– օգնող, ձեռագրի գնման, 1338 թ., 

(յետ.), Աւ. - 330 

– յիշւում է, 1338 թ., Աւ. - 331 

– կոկող թղթի, 1338 թ., Մեկ. - 338 

– որդի Կարապետ պարոնի, 1338 թ., 

Մեկ. - 338 

– միւս, որդի Կարապետ պարոնի, 

1338 թ., Մեկ. - 338 

– առաջնորդ Ղազարու վանքի, 1339 թ., 

Աւ. - 344 

– հայր Թաւրոս միայնակեց ստացողի, 

1339 թ., Աւ. - 346 

– գրիչ, կազմող, 1339 թ., օրինակ. է, 

Աւ. - 347 

– հայր Վասիլ գրչի, 1339 թ., Ժողով. 

- 349 

– միաբան Աջաւանից վանքի, 1340 թ., 

Ճառընտ. - 360 

– որդի Ստեփանոս քհյ. գրչի, 1340 թ., 
Ժողով. - 364  

– ստացող, 1340 թ., Մանրուս. - 366 



ԱՆՁՆԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ 

574 

– հանգուցեալ որդի Ներսէս քհյ. 
ստացողի, 1340 թ., Մանրուս. -
 366 

– որդի Կարապետ նորոգողի, 1341 թ., 

Մեկ. (յետ.) - 371 
– ծաղկող, 1341 թ., Շարակ. - 376 
– երեսփոխան, Երուսաղէմի վանքի 

1341 թ., Շարակ. - 378 
– երաժիշտ, գրիչ, 1341 թ., օրինակ. է, 

Խազագր. - 380 

– որդի Տիրացու քհյ. ստացողի, 
1341 թ., Մանրուս. - 382 

– գրիչ, Գրիգորիս գրչի հետ, 1342 թ. 

օրինակ. է Տօմար - 384 

– երէց, որդի Կարապետ ստացողի, 

1342 թ., Տօմար. (յետ.) - 384 

– վրդ., յիշւում է 1342 թ., Տօմար (յետ.) 

- 384 

– վրդ., Կիրայկոսի հետ 1342 թ., 

ստացող, Ժողով. (յետ.) - 390 

– կրօն. Թագւորշահի հետ 1342 թ., 

ստացող, Աւ. (յետ.) - 391 

– քհյ., գրիչ, 1342 թ., օրինակ. է, Մեկ. -

 391 

– փիլիս. ուսուցիչ, Ներսէս սրկ., գրչի, 

1343 թ., Շարակ. - 393 

– գրիչ, 1343 թ., *օրինակ. է Ժողով. -

 399, 400  

– գրիչ, օրինակ. է - (1343 թ.) Ճառընտ. 

Դիոսկորոս գրչի հետ, 401, 402 

– ստացող, մինչև 1343 թ., Աւ. - 402 

– որդի Նատերի գրչի - (1344 թ.) Աւ. 

405, (1346 թ.) Աւ. 432 (1347 թ.) 

Աւ. 451  

– հանգուցեալ եղբայր Մկրտիչ 

Բաբերտցի, կրօն., ստացողի 

1344 թ., Աւ. - 408 

– պարոն, ստացող, 1344 թ., Աւ. - 410 

– քեռորդի Կարապետ կրօն. գրչի, 

1344 թ., Աւ. - 410 

– Դանիէլձագ, եպս. յիշւում է 1344 թ., 

Քարոզ - 413 

– եպս. Սսի, ստացող, 1345 թ., Մաշտ. -

 416, 417 

– հայր Յոհանէս եպս., ստացողի, 

1345 թ., Մաշտ. - 416  

– հայր Նորոգէս ստացողի, 1345 թ., 

Ժողով. - 418 

– Քուշայկերացի, յիշւում է Աւ., 1345 թ. 

(յետ.) - 420 

– սրկ., նահաշ, 1346 թ., նորոգող, 

կազմող, Աւ. (յետ.) - 422, 423 

– կրօն., ստացող, Աւ., 1346 թ., (յետ.) 

- 425 

– կուս. քհյ., եղբայր Ներսէս գրչի, 

1346 թ., Աւ. - 426 

– Սեբաստացի, աթոռակալ Ղրիմի -

 (1346 թ) 433, (1347 թ.) 450, 

(1348 թ.) 478, 482, (1350 թ.) 
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– եղբայր Մկրտիչ դպիր Դանիլձագ գրչի 

1347 թ., Մեկ. - 444 

– ամուսին Գրոց ստացողի, 1347 թ., 

Ճառընտ. - 458 

– սրկ., օրինակ շնորհող, 

1348 թ.,Տաղար. - 474 

– գրիչ, աշակերտ Սարգս գրիչ, 

ծաղկողի, 1348 թ., Յայսմ. - 477, 

478 

– որդի Պաւղոս ստացողի, 1348 թ., Աւ. 

- 478, 479 

– հանգուցեալ միաբան Ղրիմի սբ 

Յովհաննէս վանքի, 1348 թ., 

Տօնապատ. - 484 

– գրիչ, 1348 թ., օրինակ. է Յաղ. կրօն. 

- 487 

– միաբան Հերմոնի վանքի, 1349 թ., 

Մատ. ողբ. - 494 

– որդի Պաւղոսի, 1349 թ., ստացողի, 

Ճաշոց (յետ.) - 497, 498 
– Սեբաստացի ստացող, 1349 թ., 

Տաղաչափ. - 501, 502 
– գրիչ, 1349 թ., օրինակ. է Ճաշոց. 

- 503 
– հարազատ Ստեփաննոս կրօն., գրիչ 

ստացողի, 1350 թ. Մատ. ողբ. 
- 505 
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– եղբայր Ստեփաննոս կրօն., գրիչ 

ստացողի, 1350 թ. Մատ. ողբ. 

- 505 

– հանգուցեալ, ընկեր Ստեփաննոս 

կրօն., գրիչ ստացողի, 1350 թ. 

Մատ. ողբ. - 505 

– Աստուածատուրի որդի, վաճառող 

1350 թ., Մատ. Ողբ (յետ.) - 506 

– եղբայր Մկրտիչ կրօն. ստացողի, 

1350 թ. Մատ. ողբ. (յետ.) - 506 

– քհյ., գրիչ, 1350 թ., օրինակ. է, Մանկ. 

Աւ. - 507 

– աբղյ., գրիչ, Ստեփաննոս քհյ., հետ, 

1350 թ., օրինակ. է, Ժողով. 

- 511 

– եղբայր Մելքիսեդեկ երէցի, կազմողի 

1320 թ., Ճաշոց - 512 

– աբղյ., ստացող, 1350 թ., Աւ. (յետ.) 

- 516 

– որդի Նորիկ Գանձակեցու, 1350 թ., 

գնողի Աւ. (յետ.) - 520 

– վերակացու, յիշւում է Աւ. 1350 թ., 

(յետ.) - 520 

Յովանիսուկ, հաճի, յիշւում է 1344 թ., 

Քահանաթաղ. - 407 

Յովասափ 

– ծերունի քհյ., միաբան Վահնաշէնի, 

1334 թ. Ճաշոց. - 18 

– երաժիշտ, գրիչ, ծաղկող, 1340 թ., 

Մանրուս. - 363 

– մինչև 1348 թ., Աւ. կազմող. - 402 

– հայր Յովանէսի, տուողի օրինակի 

1348 թ., Ճաշոց. - 457 

Յովել, եղբայր Վարդան քհյ., 1338 թ., 

Մեկ. - 336 

Յովսէփ  

– եղբայր Թորոս գրչի, 1329 թ., Ճառք. 

- 56 

– ծաղկող, 1330 թ., Աւ. - 77 

– քհյ, Դաւիթ քհյ. հետ ստացողս, 

1331 թ., Ճաշոց. - 105 
– միակեց, ձեռագրի օգնող, 1331 թ., 

Աւ. - 125 

– փակակալ Հրեշտակապետացի, 

1332 թ., Մեկ. - 150 

– Դաւիթ կրօն. հետ 1333 թ. ստացող, 

Ճաշոց. (յետ.) - 169, 170 

– աներ, Սարգիս գրչի, ծաղկողի 

(Պիծակ) 1336 թ., Աւ. - 253 

– որդի Դաւիթ երէցի, 1341 թ., 

ստացողի, Աւ. (յետ.) - 379 

Յորդանան  

– աբղյ., միաբան Արծկէի անապատի, 

1338 թ., Աւ. - 318 

– հարազատ Ստեփաննոս կրօն., գրիչ 

ստացողի, 1350 թ., Մատ. ողբ. 

- 505 

Յորդանշին, եղբայր Ներսէսի, 1339 թ., 

Աւ (յետ.) - 354  

Յորդոր  

– որդի Մխիթար Գնձկրտեցի քհյ. 

ստացողի, Աւ., 1331 թ., (յետ.) 

- 129 

– հարազատ Ստեփաննոս կրօն., գրիչ 

ստացողի, 1350 թ., Մատ. ողբ. 

- 505 

Յունան, գրիչ 1334 թ., օրինակ. է 

Ժողով. - 179 

Յուսամ, կազմել տուող Աւ. 1347 թ., 

(յետ.) - 471  

Յուսէփ 

– եղբայր Թորոս քհյ. գրչի, 1329 թ., 

Ճառք. - 56 

– ծաղկող 1330 թ., Աւ - 77 

– քհյ., Դաւիթ քհյ. հետ ստացող, 

1331 թ., Ճաշոց - 105  

– միայնակեց, օգնող ձեռագրի, 

1331 թ., Ճառընտ. - 125 

– փակակալ Հրեշտակապետացի, 

1332 թ., Մեկ. - 150 

Դաւիէւ կրօն., 1333 թ., ստացող, Ճաշոց 

(յետ.) - 169, 170 

– աներ Սարգիս գրչի, (Պիծակ), 

1336 թ., Աւ. - 253 

– որդի Դաւիթ երէցի, 1341 թ., 

ստացողի, Աւ. - 279 
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Յուսիկ  

– քհյ., հայր Սէթ գրչի, 1327 թ., Աւ. - 22 

– որդի Սէթ գրչի, 1327 թ., Աւ. - 18, 22 

– հոգևոր եղբայր Յովհաննէս Կարեւոր 

գրչի, 1328 թ., Շարակ. - 69 

Յուսուֆ, խօջայ ստացող, 1336 թ., Աւ. 

- 247 

Ն 

Նազիկ  

– (Նազ) հարազատ Շախնշախ պարոն 

ստացողի, 1336 թ., Աւ. - 245 

– (Նազ) մայր Շախնշախ պարոն 

ստացողի, 1336 թ., Աւ. - 245 

– յիշւում է 1338 թ., Աւ. - 332 

– յիշւում է 1338 թ., Աւ. - 341 

– քոյր Շիրաք պարոնի, 1350 թ., 

ստացողի, Աւ. (յետ.) - 516 

 Նազեր, հարս Շախնշախ պարոն 

ստացողի, 1336 թ., Աւ. - 245 

Նազխաթուն 

– (Նասխաթուն) ստացող, 1336 թ., Աւ. -

 260, 261 

– մայր Հայրապետ քհյ. ստացողի, 

1338 թ., Աւ. - 331 

– յիշւում է 1338 թ., Աւ. - 341 

– կին Սարգսի, 1338 թ., Աւ. - 341 

– (Նասխաթուն) դուստր Աֆէնդի, 

1341 թ., գնողի Աւ. (յետ.) - 374 

Նաթանայել, եպս. գրչի, 1343 թ., 

օրինակ. է Հաւաք. գրոց - 396  

Նաթանիէ, որդի Պարոնշահ ստացողի, 

1329 թ., Աւ. - 47 

Նաթելխաթուն, կին Մելիքշահի, 

1347 թ., Աւ. (յետ.) - 471  

Նաթիլ, իշխանուհի, դուստր Ամատա 

իշխանի - (1349 թ.) 491, 493 

Նախլստան, որդի Մարտիրոսի, 

1332 թ., Աւ. (յետ.) - 157  

Նայիպշի, գնող Ճաշոցի, 1331 թ., 

(յետ.) - 128 

Նասապխաթուն, հանգուցեալ կին 

Շիրաք պարոնի 1350 թ., 

ստացողի, Աւ. (յետ.) - 516 

Նասեր տե՛ս Մելէք Նասեր 

Նատեր 

– գրիչ, Վարդան Լորեցու հետ 1334 թ. 

օրինակ. է Ճաշոց - 186, 188 

– գրիչ, (1339 թ.) Աւ. - 349, 350, 

(134 թ.) Աւ. - 367, 368, (134 թ.), 

Աւ. - 388, (134 թ.) Աւ. - 405, 

(134 թ.) Աւ. - 431, 432, 

(1346 թ.) Աստ. - 433, (1339 թ.) 

Շարակ. 433, 434, (1347 թ.) Աւ. 

450, 451, Ճառընտ. 452, 453, 

454, 456, 457, 459, 460, 461, 

(1348 թ.), Աւ. 478, 479 

– կազմող, 1348 թ., Տօնապ. - 483 

Նաւայպետ, հայր Մելէքշահի, 1338 թ., 

Աւ. - 341, 342 

Նեղոս անապատական - 264 

Նեմեսիոս, Դ. դ. հեղինակ, (1341 թ.) 

382 

Ներսեհս, գրիչ, 1348 թ., օրինակ. Է 

Մաշտ. - 473 

Ներսէս  

– Ա Մեծ կթղ. (353 - 373 թթ.) - 281, 

491 

– Տայեցի, կթղ. (641 - 661 թթ.) - 440 

– Դ Շնորհալի կթղ. (1166 - 1173 թթ.) -

 42, 112, 213, 214, 226, 240, 

511  

– Լամբրոնացի հեղինակ (1198 թ.) 

- 210, 211, 275, 391, 396– Մշե-

ցի րաբունասպետ, Գլաձորի 

(1284 թ.) - 21, 360 

– հայր Սերովբէ գրչի, 1326 թ. Մատ. 

ողբ. - 10 

– առաջնորդ Սալեռն անապատի, 

1327 թ., Մատ. ողբ. - 21 

– քհյ., ստացող, 1328 թ. Մանրուս. - 40 

– հայր Ուստամ երէցի, 1328 թ., 

Ճառընտ. - 46  
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– գրիչ, 1329 թ., օրինակ. է, Աւ. - 58 

– որդի Վահրամ պարոնի, 1331 թ. Հայր 

Մաշտ. - 87 

– գրիչ, 1331 թ., օրինակ. է, Պատմ. 

-109 

– եղբայր Յովհաննէս քհյ. ստացողի, 

1331 թ., Մանրուս. - 114 

– եղբայր Կարապետ Տիւրիկեցի գրչի 

1331 թ., Մասունք Աստ. - 119 

– Կրակցի, որդի Աւտարշահի, գրիչ, 

օրինակ. է - (1331 թ.) Ճառընտ. 

120, 121, 122, 123, 124, 125, 

(1334 թ.) Ճառընտ. 195, 196 

(1335 թ.) Ճառընտ. 228, 229, 

233, 234 

– փակակալԳայերցիի, օրինակ տուող, 

1331 թ., Ճաշոց - 125 

– գրիչ, 1331 թ., Ճաշոց (յետ.). - 130 

– Տարօնացի, վրդ. որդի Վահրամ 

ստացողի, 1332 թ., Աատ. - 133 

– միաբան Հրեշտակապետացի, 

1332 թ., Մեկ. - 150 

– եղբայր Կարապետ գրիչ ստացողի, -

 (1332 թ.) Մեկ. 151, (1341 թ.) 

Ժամագ. 377 

– ծաղկող, 1332 թ., Մեկ. - 152 

– գրագիր, գրիչ, 1332 թ., օրինակ. է, 

Մատենագր. - 154 

– րաբունապետ, որդի Գրիգորի, 

1334 թ., Մանրուս. - 180 

– հոգևոր որդի Կարապետ Ագրակնեցու 

և Յովաննէսի, 1334 թ., Մեկ. 

- 183 

– սրկ., որդի Խաչատուր քհյ, 

Սեւաստցիի, 1334 թ., Աւ. - 201 

– աբղյ., գրիչ, 1335 թ., օրինակ. է, Աւ. -

 209, 210 

– եղբայր Յոհանէս Կիլիկեցի ստացողի, 

1335 թ., Մատենագր. - 213 

– (Ներսիսուկ), Մսկին, վրդ., 1335 թ., 

Ճառընտ. - 234 

– թոռ Յովանէս պարոն ստացողի, 

1335 թ., Մեկ. - 242 

– գրիչ, որդի Սարգսի, 1336 թ., օրինակ. 

է, Մեկ. - 273 

– սրկ., գրիչ, 1337 թ., օրինակ. Ժողով. 

- 289 

– քհյ., գրիչ, 1337 թ., օրինակ. է 

Մանրուս. - 305, 306 

– քհյ., Խարաթշոյ գիւղ, 1338 թ., Աւ. 

- 311 

– սրկ., ստացող, 1338 թ.,  

– միաբան, Սուլթանիայի եկեղեցու, 

1338 թ., Աստ. - 327  

– ստացող, 1338 թ., Թղթ. Պաւղ. - 330 

– քհյ., եղբայր Մելքիսեդեկ գրչի, 

1338 թ., Աւ. - 331 

– Կելնցի, 1339 թ., օրինակ. է Մանրուս. 

- 343, 344  

– սրկ., ծաղկող1339 թ., Աւ. - 346 

– գրիչ, Գրիգորիս գրչի հետ, 1339 թ., 

օրինակ. է Խնդ. հոգևոր - 353 

– հոգևոր որդի Կիւրեղի, 1339 թ., 

ստացողի, Աւ. (յետ.) - 354 

– քհյ., 1340 թ., ստացող, Աւ. (յետ.) 

- 365 

– քհյ., ստացող, 1340 թ., Մանրուս. 

- 366 

– հարազատ Յովանէս երէցի,  

Ստացողի, 1342 թ., Տօմար (յետ.) - 384 

– Կեղնցի, գրիչ, 1342 թ., օրինակ. է 

Շարակ. - 388 

– սրկ., աշակերտ Յովաննէս փիլիս. 

1342 թ., օրինակ. է, Շարակ. 

- 393 

– ստացող, մինչև 1343 թ., Աւ. (յետ.) 

- 402 

– գրիչ, 1345 թ., օրինակ. է, Ժողով. -

 418, 419 

– գրիչ, 1346 թ., օրինակ. է, Աւ. - 425, 

426, 427 

– եղբայրակից Գրիգոր գրչի, 1346 թ., 

Ժողով. - 428 

– նախկին առաջնորդ Սեբաստիայի, 

1346 թ., Ժողով. - 429 
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– Պալիանենց, թարգմանիչ, գրիչ 

(1347 թ.) Ժամագ. 467, 468, 

Գաւազ., 469, 470  

– եղբայր Սսի, Բասիլիոս եպս., 

ստացողի, 1348 թ., Յայսմ. - 476 

– ոսկերիչ, յիշւում է, 1348 թ., 

Տօնապատ. - 483 

– եղբայր Ստեփանոս քհյ. 1348 թ., 

ստացողի, Աւ (յետ.) - 488 

– միաբան Հերմոնի վանքի, 1349 թ., 

Մատ. ողբ. - 494 

– եղբայր Մկրտիչ կրօն. ստացողի, 

1350 թ., Մատ. ողբ. - 506 

– գրիչ, 1350 թ., օրինակ. է, Ժողով. -

 513, 514 

– հորեղբայր Յովանէս աբղյ., 1350 թ., 

հետո ստացողի, Աւ (յետ.) - 516  

– որդի Մսրշինի, 1350 թ., հետո 

ստացողի, Աւ. (յետ.) - 516  

– գրիչ, Հայրապետ գրչի հետ 1350 թ., 

օրինակ. է, Ժողով. - 517, 518 

– գրիչ, 1350 թ., օրինակ. է Ժողով. -

 518, 519 

Նեստոր, Ե դ. - 239, 351 

Նիկար, որդի Յովանէս ստացողի, 

1335 թ. Մեկ. - 242 

Նիկիֆաւրոս, յիշւում է, 1338 թ., Աւ. 

- 341 

Նիկօլայոս, հոգևոր եղբայր 

Անդրօնիկոս գրչի, 1327 թ., 

Մատ. ողբ. - 21 

Նորիկ Գանձակեցի, գնող 1350 թ., Աւ. 

(յետ.) - 519, 520 

Նորխաթուն, քոյր Մարգարէ գրչի, 

1337 թ., Մասունք Հին կտ. - 291 

Նորշա 

– ամուսին Ուստիանի, 1347 թ.,  
ստացողի, Ճառընտ. - 461 
– հորեղբայր Յովանէս աբղյ. 1350 թ., 

հետո ստացողի, Աւ. (յետ.) - 516 

Նորոգէս, որդի Յովանէս ստացող, 

1345 թ., Ժողով. - 418, 419  

Նորսես, քհյ., ստացող, 1344 թ., Ճաշոց 
- 411 

Նորպազազ, հայր Մեծպարոն 
ստացողի, 1334 թ. Մեկ. - 182 

Նուրըսթի, կին Շախնշախ պարոն 

ստացողի, 1336 թ., Աւ. - 245 

Նորտիկին 

– կին Յովանէս ստացողի, 1331 թ., Աւ. 

- 98 

– դուստր Թորոս քհյ. ստացողի, 

1334 թ., Աւ. - 341  

Նուրայխաթուն, մայր Կիրակոս երէցի, 

1347 թ., ստացողի, Ճաշոց. 

(յետ.). - 442 

Նուղտան, հոգևոր մայր Անտոն գրչի, 

1338 թ., Աւ. - 340 

Նուռնազիզ, յիշւում է 1338 թ., Աւ. 

- 341 

Շ 

Շախնշախ, պարոն, ստացող, - 

(1336 թ.) Աւ. 244, 245, 

(1350 թ.)Աւ. 516  

Շահ, յիշւում է, 1338 թ., Աւ. - 341 

Շահանշահ 

– եղբայր Ստեփանոս Տարսայիճ 
մետրօպոլիտի - (1331 թ.) 99 

– առաջնորդ Ղրիմի, 1336 թ., Քարոզ. 
- 268, 269 

– եղբայր Ներսէս քհյ., 1339 թ., Աւ. 

(յետ.) - 354 

– յիշւում է, 1343 թ., Հաւաք. գրոց - 397 

Շահառեցեանց տոհմ - (1349 թ.) 491 

Շահաստան, յիշւում է 1339 թ., Աւ. 

(յետ.) - 354 

Շահնազ, կին Պռոշի, 1348 թ. գնողի 

Աւ. (յետ.) - 489 

Շահպալենց, Կոստանդ քհյ., ստացող, 

1347 թ., Ճառընտ. - 459 

Շահպատ, հայր Կիրակոս երէցի, 

1347 թ., ստացողի, 1347 թ., 

Ճաշոց. (յետ.) - 242  
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Շամամ, հորաքոյր Մկրտիչ Բաբերտցի 

կրօն. ստացողի, 1344 թ., Աւ. 

- 408 

Շամերտիկին, մայր Խաչատուր 

Երզնկացի գրչի, 1333 թ. Աւ - 166 

Շամիրամ, հոգևոր մայր Յովհաննէս 

գրչի, 1338 թ., Աւ. - 311 

Շամշախաթուն, մայր Ստեփանոս 

ստացողի, 1330 թ., Աւ. (յետ.) 

- 83 

Շայմէլիք, դուստր Շիրաք պարոնի, 

1350 թ., ստացողի, Աւ. (յետ.) 

- 516 

Շատարեւ  

– գնող, 1331 թ., Ճաշոց (յետ.) - 128 

– յիշւում է, 1360 թ., Ժողով. - 518  

Շատին, որդի Սարգսի 1330 թ., Աւ. - 80  

Շատլուս, միայնակեց, օգնող ձեռագրի 

1333 թ., Աւ. - 166 

Շարան, եղբայր Մարկոս ստացողի, 

1332 թ., Մատենագր. - 137 

Շարաֆ, մայր Կիրակոսի և Երկնայի, 

1338 թ., Աւ. - 340 

Շարեր 

– թոռ Շախնշախ պարոն ստացողի, 

1336 թ., Աւ. - 245 

– յիշւում է, 1346 թ., Աւ. - 433 

– հաւ Յովհաննէսի, 1349 թ., ստացողի, 

Ճաշոց. (յետ.) - 498 

Շարվին, հայր Յովաննէս ստացողի, 

1332 թ., Աւ. (յետ.) - - 159 

Շաքար, եղբայր Մարգարէ քհյ. 1337 թ., 

ստացողի, Աւ. - 274 

Շաքարբէկ, եղբայր Մարգարէ գրչի, 

1330 թ., Աւ. - 76, 77 

Շաքռնազ, հարազատ Շախնշախ 

պարոն ստացողի, 1336 թ., Աւ. 

- 245 

Շեխիջան, գնող 1331 թ., Ճաշոց. (յետ.) 

- 128 

Շեխ Հասան, նոյնոյ - (1331  

- 1341 թթ.) 87, 389 

Շերասպ, հորեղբայր Վանական քհյ. 
ստացողի, 1326 թ., Աւ. - 6 

Շիրազասց, հայր Վարդերես ստացողի, 
1347 թ., Ճառընտ. - 455  

Շիրաք, պարոն, 1350 թ., ստացող, Աւ. 
(յետ.) - 515, 516 

Շիրին 

– որդի Մարտիրոսի, 1332 թ., Աւ. (յետ.) 
- 157 

– մայր Թումայ քհյ., 1332 թ., ստացողի, 

Աւ. (յետ.) - 160 
Շիրինշահ, եղբայր Խոսրովշահի, 

1346 թ., ստացողի, Աւ. (յետ.) 
- 423 

Շմաւոն  

– ուսուցիչ, Մկրտիչ գրչի, 1331 թ., Հայր 

Մաշտ. - 88 
– գրիչ, Դանիէլ գրչի հետ, 1332 թ., 

օրինակ. է, Մատենագր. - 137 
Շնաւոր, սրկ. որդի Ստեփաննոս երէց 

Խարբերթցիի - (1334 թ.) Աւ. 201 
(1338 թ.)Աստ. 237 

Շնաւրտիկին, կին Իվատշահի, 1334 թ., 
Աւ. - 201 

Շնոխվոր 

– յիշւում է, 1338 թ., Աւ. - 331 
– (Շնովոր) քոյր Ներսէս Կելնցի գրչի, 

1339 թ., Մանրուս. - 343 

– կին Չարուխի., 1343 թ., պահողի, Աւ. 
- 403 

– եղբայր Յովհաննէսի, 1349 թ., 
ստացողի, Ճառընտ. - 498 

Շնոխվորտիկին, կին Մկրտիչ 
ստացողի, Աւ. 1343 թ. (յետ.) 

- 402 
Շնոհվոր, Շնոֆոր 

– երէց ստացող, 1326 թ., Աւ. - 16 

– հորեղբայր Պարոնշահ ստացողի, 
1329 թ., Աւ. - 47 

– աշակերտ Աւագի, ծաղկողի, 1329 թ., 

Աւ. - 67 

– (Շնոհֆոր) մայր Ներսէս Կրակցի 

աբղյ., գրչի - (1331 թ.) Ճառընտ. 

120, 122, 124, (1334 թ.) Ճաշոց. 

197, (1335 թ.) Ճառընտ. - 231 
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– մայր Սարգիս քհյ. ստացողի, 1331 թ., 

Աւ. - 131 

– մայր Հայրապետ գրչի, 1333 թ., 

Ճաշոց. - 168 
– պարոն, մականուն Շաւնշաւ, ստացող, 

1334 թ., Ճաշոց - 185, 186, 187 
– մայր Մարխաթունի, 1335 թ., Մեկ. 

- 242 
– մայր Վարդան քհյ., 1338 թ. 

ստացողի, Մեկ. - 336 
– (Շնոհֆոր) եղբայր Պաւղոս ստացողի, 

1348 թ., Աւ. - 478 

– մայր Դանիէլ տանուտէր ստացողի, 

Աւ. 1349 թ., (յետ.) - 495 

Շնորհք, եղբայր Եղբայրդեղի, 1330 թ., 

Աւ - 73 

Շնովորխաթուն, քոյր Ստեփաննոս քհյ. 

ստացողի, 1350 թ., Ժողով. - 517 

Շնոֆորտիկին  

– օժանդակող ձեռագրի, 1329 թ., Աւ. 

- 66 

– մայր Մկրտիչ գրչի, 1331 թ. Հայր 

Մաշտ. - 88  

– (Շնոքորտիկին) ազգական Յովանէս 
պարոնի, 1335 թ., Մեկ. - 242 

Շողտիկին, մայր Կարապետ կրօն. գրչի, 
1344 թ., Աւ. - 410 

Շրգիր, Ասպրգործի որդի, վկայ ձե-
ռագրի գնման, 1341 թ. Աւ. - 382 

Շրվան, պարոն, ամուսին 
Զմրութխաթունի, 1336 թ., 
Ժողով. - 267 

Շրվանշահ, յիշվում է 1343 թ., Հաւաք. 

գրոց - 393 

Շուշանթաք, քոյր Բասիլիոս եպս., 

ստացողի, 1348 թ., Յայսմ. - 476 

Շուշանտիկին, մայր Հերթիկ ժամկոչ 

ստացողի, 1338 թ., Աւ. - 310 

Ո 

Ոհաննէս, Ովաննէս, Ոհան 

– եղբայր Սարկաւագի, 1326 թ., Աւ. - 6 

– որդի Կոստանդ ստացողի, 1330 թ., 
Աւ. - 74, 75, 76 

– եղբորորդի Աւտրակի, 1330 թ., Աւ. 

- 75 

– եղբայր Մկրտիչ գրչի, 1331 թ., Հայր 

Մաշտ. - 88 

– միջնորդ, 1337 թ., առքի. Տօնակ. 
(յետ.) - 308 

– (Ոհան) յիշւում է, Ճաշոց. 1329 թ., 
(յետ.). - 70 

– որդի Մկրտիչ ստացողի, Աւ. 1343 թ., 
(յետ.) - 402 

– հայր Ներսէս գրչի, 1345 թ., Ժողով. 
- 419 

– եղբայր Հայրապետ Միլիվանեցի 
ստացողի, 1346 թ., Աւ. (յետ.) 
- 438 

– եպս., առաջնորդ սբ Նիկօլայոսի 

1348 թ., Ալբերտ - 480 

Ոսկեհատ, կին Փանոս պարոնի, 

1336 թ., Քարոզ. - 270 

Ոսկէտունկ, եղբայր Դաւիթ երէց 

ստացողի, 1341 թ., Աւ. (յետ.) 

- 378 

Ոսկի 

– քոյր Աստուածատուր գրչի, 1327 թ., 

Աւ. - 25 

– կին Մելիք ստացողի, 1347 թ., 

Ճառընտ. - 456 

Ոսկիտիկին, մայր Մելեքշահ քհյ., 

1338 թ., Աւ. - 341, 342 

Որդան, զաւակ Սարգսի, 1326 թ., Աւ. 

- 6 

Որդանան, հորեղբայր Վանական քհյ. 

ստացողի, 1326 թ., Աւ. - 6 

Ուլուպէկ, որդի Խութշուպէկ 

տանուտէրի, 1338 թ., Մեկ. - 337 

Ումեկ  

– ազգական Քաւուն ստացողի, 1330 թ., 

Աւ. - 80 

– որդիների հետ ձեռագրի գնման 

օժանդակող, 1332 թ., Աստ. 

- 134 

– (Ոմէկ) սպասաւոր Վահնաշէնի 

տաճարի, 1334 թ., Ճաշոց. - 186 
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– հայր Խոսրովշահ ստացողի, 1346 թ., 

Աւ. (յետ.) - 423 

Ուղիտա, դուստր Սարգիս քհյ. 

ստացողի, Աւ., 1331 թ., (յետ.) 

- 131 

Ուռումբէկ, ոսկերիչ, ստացող, 1347 թ., 

Ճառընտ. - 456 

Ուսէփ, քհյ., վարդապետ Կիրակոսի, 

ծաղկողի, 1338 թ., Աւ. - 313 

Ուստամ, երէց վկայ, 1328 թ., նուիրատ. 
Ճաշոց. (յետ.) - 46 

Ուստիան (Յուստիան) 
– կին Յովաննէս պարոն ստացողի, 

1330 թ., Աւ. - 81, 82, 83 
– կին Նորշահ ստացողի, 1347 թ., 

Ճառընտ. - 461 
– (Ուստիան) հարազատ Յովհաննես 

ստացողի, Ճաշոց, 1349 թ. (յետ.) 
- 498 

Ուսուփ, որդի Կոկճի ստացողի, 1331 թ., 
Մաշտ. - 95 

Ուրզուքան  
– դուստր Յոհաննէսի, 1326 թ., Աւ. - 6 
– մայր Վանական քհյ. ստացողի, 

1326 թ., Աւ. - 6  

Ուքան, որդի Վահրամ իշխանի, 1304 թ., 
Աւ. - 490 

Չ 

Չարուխ 

– եղբայր Ասլան ստացողի, 1329 թ., Աւ. 

- 66 

– պահող Աւ., ամուսին Շնոհվորի, 

1343 թ., Աւ. - 403 

Չէսար, իշխան Վայոց ձորի (1332 թ. 

- 1336 թ.) 72, 276 (Ջէսար),  

Չնկուզ խան, - (1327 թ.) 28 

Չոներիոս թագաւոր, Ե դ. - 440  

Պ 

Պակէ, երաշխաւոր սբ Սիոնի, 1335 թ., 

Ճառընտ. - 232 

Պահրխաթուն, կին Սինանի 1350 թ., 

Ժողով. - 514 

Պաղտին, մարաջախտ Հայոց (1311 

- 1336 թթ.) 293, 294, 414, 426, 

428 (Աւշին), 448, 476 

Պապ, յիշվում է 1331 թ., Աւ (յետ.). 

- 131 

Պապաք, որդի Պաքանի 1326 թ., Աւ. - 6 

Պապեր, որդի Պաքանի, 1326 թ., Աւ. - 6 

Պաքան, հոգևոր հայր Վանական քհյ. 

ստացողի, 1326 թ., Աւ. - 6 

Պատոս, հայր Սէթ քհյ. ստացողի, 

1344 թ., թ., Աւ. - 408 

Պարթեւական տոհմ - 336 

Պարոն, որդի Գրիգոր քհյ. ստացողի, 

1326 թ. Մեկ. - 12 

Պարոնիկ 

– ազգական Քաւուն ստացողի, 1330 թ., 

Աւ. - 80 

– հանգուցեալ եղբայր, Խաչատուր եպս. 

գրչի - (1336 թ.) Աւ. 249, 

(1338 թ.) Աւ. 321 

Պարոնհայր, ամուսին Մեծխաթունի, 

1341 թ., Քարոզ. - 374 

Պարոնշահ 

– որդի Մարտիրոս ստացողի, 1329 թ., 

Աւ. - 47 

– հայր Թաթուլի, օրինակ տուողի, 

1331 թ., Աւ. - 94 

– յիշւում է 1338 թ., Աւ. - 341 

– հարազատ Խոսրովշահի, 1346 թ., 

ստացողի, Աւ. (յետ.) - 423 

– սանդրագործ, ստացող, 1347 թ., 

Ճառընտ. - 464 

– կոշկակար, յիշւում է 1347 թ., 

Ճառընտ. - 453 

Պարոնտատ, հայր Կոստանդին 

Տիւրիկնցի գրչի - (1331 թ.) 

Մասունք Աստ. 119, (1332 թ.) 

Մեկ. 115, Մեկ. (1341 թ.) 

ժամագ. 377 

Պաւղոս, Պօղոս 

– վրդ., Աստուածատուր գրչի, 1327 թ., 

Աւ. - 25 



ԱՆՁՆԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ 

582 

– հայր Մխիթար գրչի, 1328 թ., Աստ. 

- 31  

– Արզրումցի, ստացողի, 1651 թ., 

Շարակ. (յետ.) - 34 

– նահատակ եղբայր Յովհաննէս գրչի, 

1328 թ., Մանրուս. - 40 

– եղբայր Թորոս ստացողի, 1329 թ., 

Ճառք. - 55  

– հոգևոր եղբայր Գրիգոր գրչի, 

1329 թ., Աւ. - 62 

– որդի Խունդի, 1330 թ., Աւ. - 75 

– եղբոր, Թաթոսի հետ օրինակ տուող, 

1331 թ., Մատ. ողբ. - 116 

– հանգուցեալ միաբան Ակներոյ վանքի, 

1332 թ., Մեկ. - 143 

– աբղյ., միաբան Ակներոյ վանքի, 

1332 թ., Մեկ. - 143, 144 

– եղբայր Թորոս գրչի, 1332 թ., Աւ. 

- 148 

– քհյ., ուսուցիչ, Կոստանդին սրկ. գրիչ, 

ստացողի, 1334 թ., Մասունք 

Աստ. - 190, 191 

– քհյ., յիշւում է 1334 թ., Աւ. 191 

– քհյ., որդի Կարապետ ստացողի, 

1334 թ., Աւ. - 193 

– գրիչ, թերին լրացնող, 1335 թ., 

Մատենագր. - 215, 216 

– որդի Մարտիրոս քհյ., 1335 թ., 

Ճառընտ. - 232 

– եղբայր Բարսեղ գրչի, 1336 թ., Աւ. 

- 246 

– հայր Նասխաթուն ստացողի, 1336 թ., 

Աւ. - 261 

– քհյ., հայր Ստեփանոս քհյ. գրչի, 

1340 թ. Ժողով. - 364 

– որդի, Ստեփանոս քհյ. գրչի 1340 թ., 

Ժողով. - 364, 365 

– գրիչ, 1341 թ., օրինակ. է Ոսկեփ. Աւ. 

- 378 

– քհյ., որդի Մարտիրոս քհյ., 1342 թ., 

Աստ. - 386 

– սրկ., ստացող, 1343 թ., Շարակ. - 393 

– քհյ., ստացող, 1344 թ., Թղթ. Պաւղ. -

 409, 410 

– աշխատող, օգնող, Գրիգոր գրչի, 

1346 թ. Ժողով. - 429 

– պարոն, հայր Յովհաննէս ստացողի, 

1322 թ., Ճաշոց - 498 

Պեշգէն, հայր Ներսէս քհյ.,. 1339 թ., Աւ. 

- 395  

Պետրոս 

– հանգուցեալ եղբայր Առաքել գրչի, 

1326 թ., Մանրուս. - 9 

– եղբայր Յոհաննէս գրչի, 1327 թ., Աւ. 

- 18  

– գաղափար օրինակի տուող, 1329 թ., 

Սանդուղք. - 58 

– հոգևոր եղբայր Գրիգոր գրչի, 

1329 թ., Մեկ. - 62 

– հայր Ստեփանոս գրչի, 1330 թ., Աւ. 

- 82 

– աբղյ., եղբայր Թորոս գրչի, 1332 թ., 

Աւ. - 148 

– Խարտբերցի, 1336 թ., գնողի, Աւ. 

(յետ.) - 256 

– որդի Մարգրէ քհյ. ստացողի, 1336 թ., 

Աւ. - 274 

– Արագոնացի, ԺԴ դ., հեղինակ, 

թարգմանիչ. - (1337 թ.) 284, 

286 (խմբագիր.) 287 (1338 թ.), 

313, 315 (1342 թ.) 387, 

(1343 թ.) 394 (1344 թ.) 412, 

(1345 թ.) 415, (1347 թ.), 449 

– եղբորորդի Յովհաննէս գրիչ 

ստացողի, 1337 թ., Աւ. - 288 

– Խպտենց, իշխան Կիլիկիայի 1337 թ., 

ստացողի, Աւ (յետ.). - 295, 296 

– սպասաւոր Աջաւանից վանքի, 

1340 թ., Ճաշոց - 360 

– հայր Սոսթենէս գրչի - (1346 թ.) 

Ճաշոց, 436, (1347 թ.) Ճաշոց, 

467 (1350 թ.), Ճաշոց, 512 

– օրինակ տուող, 1346 թ., Ճաշոց - 435 
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– տէր Սարգսի հետ առաջնորդ Վարա-

գա վանքի 1350 թ., Մանկ. Աւ. 

- 507 

– առաջնորդ Երաշխաւոր Ս. 

Աստուածածնի վանքի, 1350 թ., 

Ճաշոց - 511, 512, 513 

– հայրապետ, օրինակ տուող, 1348 թ., 

Տօնապ. - 484 

Պզտիկխաթուն, մայր Գրիգոր 

ստացողի, Աւ., 1331 թ. (յետ.) 

- 132 

Պէմունդ, որդի Պաղտնի մարաջախտի 

- 470  

Պիշար (Բիշար), ստացող, 1330 թ., Աւ. 

- 72, 73 

Պորփիւր, Բ դ., հեղինակ - (1343 թ.) 

394 

Պռոշ 

– իշխան Խաղբակեան, որդի Վասակի 

 (1284 թ.) - 137, 179 

– յիշւում է 1335 թ., Մեկ. - 243 

– տանուտէր, 1348 թ., գնող Աւ. (յետ.) 

- 489 

Պօնիցիուս, րաբուն, թարգմանիչ, 

1341 թ., Մեկ. - 368 

Ջ 

Ջալալ 

– իշխան Սիւնեաց, հայր Ստեփաննոս 

Տարսայիճ իշխանի  (1331 թ.) 

99, 100 

– քոյր Մխիթար Անեցի գրչի - (1334 թ.,) 

Աւ. 201, (1338 թ.,) Աստ. 327 

Ջանմէլիք, քոյր Կարապետ կրօն. գրչի, 

1344 թ., Աւ. - 410 

Ջաւհար  

– մայր Ստեփանոս գրչի 1330 թ., Աւ. 

- 82 

– (Ջուհար) հաւատաւոր յիշւում է, 

1336 թ., Ժողով. - 267 

– (Ջուհար), քոյր Մարգարէ քհյ. 

ստացողի, 1336 թ., Աւ. - 274 

Ջէար տե՛ս Չէսար 

Ջում 

– որդի Պռոշ իշխանի (1328-1333 թթ.) 

- 28, 179 

– պարոն, հայր պարոն Արղութի և 

Չարխիկի, 1346 թ., Աւ. (յետ.) 

- 424 

Ջուանի Անկիլիացի, ԺԳ դ., հեղինակ  

(1337 թ.) 283 

Ջունդիկ, հայր Մինախաթունի, 1326 թ., 

Աւ. - 7 

Ջրղանբէթ, թոռ Շախնշախ պարոնի 

ստացողի, 1336 թ., Աւ. - 245 

Ռ 

Ռազնա, քոյր Թորոս միայնակեցի, 

1339 թ., ստացողի, Աւ. - 346 

Ռամատնա, քաղաքապետ Սուրխաթի, 

- 433, 519 

Ռիթա 

– մայր Ներսէս քհյ. ստացողի, 1328 թ., 

Մանրուս. - 40 

– (Ըռիթա), մայր Վարդան գրչի, 

1331 թ., Աւ. - 96 

– (Ըռիթա) մայր Ստեփանոս գրչի, 

1340 թ., Ժողով. - 364 

Ռըզուքան, ստացող, 1328 թ., Աւ. - 26, 

27 

Ռոմանոս, օժանդակող ձեռագրի 

գրման, 1332 թ., Աստ. - 134 

Ռստակէս, Ըռստայկէս 

– գրիչ, 1330 թ., օրինակ. է Աւ. - 76 

– սրկ., գրիչ, 1331 թ., Ճաշոց (յետ.). 

- 129, 130 

– որդի Ներսէս քհյ. ստացողի, 1340 թ., 

Մատենագր. - 366 

– եղբայր Մկրտիչ Բաբերթացի կրօն. 

ստացողի, 1344 թ., Աւ. - 408 

– եղբայր Սոսթենէս գրչի, 1346 թ., 

Ճաշոց - 436 

– եղբայր Ստեփանոս քհյ. ստացողի, 

1348 թ., Աւ. (յետ.) - 488 

Ռսուս, քոյր Սարգիս քհյ. ստացողի, 

1332 թ., Աւ. - 131 
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Ռուբէն, օրինակի գրիչ, 1332 թ. Մեկ. 

- 142 

Ս 

Սաթի, դերձակ, յիշւում է 1347 թ., 

Ճառընտ. - 462 

Սաթում, ազգական Գրիգոր ստացողի, 

Աւ. 1331 թ., (յետ.) - 132 

Սալւար, դուստր Գրիգոր ստացողի, Աւ 

1331 թ., (յետ.) - 132 

Սահակ 

– (Իսահակ) Պարթեւ կթղ. (387 

- 439 թթ.), 146, 395, 407, 439 

– քհյ., ստացող, 1327 թ., Մասունք Աւ. -

 22, 23 

– որդի Սարգիս քհյ. ստացողի, Աւ., 

1331 թ., (յետ.) - 131 

– որդի Ազատ ստացողի, 1332 թ., Աւ. 

- 139 

– աբղյ., ստացող, 1332 թ., Շարակ. 

- 145 

– եպս., գրիչ, Մանուիէլ գրչի հետ 

1335 թ., օրինակ. է Շարակ. -

 224 

– միջնորդ ձեռագրի, 1335 թ., Մեկ. -

 242, 243 

– Քաջբերունի, կազմող 1336 թ., Աւ. -

 245 

– մահդասի, ստացող, 1336 թ., Աւ. 

- 248  

– կրօն., յիշւում է, 1336 թ., Աւ. - 249 

– 1361 թ., ստացող, Աւ. (յետ.) - 257 

– օրինակ շնորհող, 1338 թ., Մեկ. - 337 

– եղբայր Խարիպի, 1338 թ., Աւ. - 341, 

342  

– եղբայր Ներսէս քհյ., 1340 թ., 

ստացողի, Աւ. (յետ.) - 365 

– եղբայր Աստուածատուր ստացողի, 

1341 թ., Շարակ. - 375  

– որդի Դաւիթ երէց ստացողի, 1341 թ., 

Աւ. (յետ) - 379 

– վերադիտող Խաղտեաց գաւառի, 

1346 թ., Աւ. (յետ) - 423 

– ծաղկող, 1349 թ., Մանրուս. - 497 

– որդի Ստեփանոս քհյ. ստացողի, 

1350 թ., Աւ. - 517, 518 

Սայինբէկ, աշակերտ Մխիթար Անեցի 

գրչի, 1338 թ., Աստ. - 328 

Սամադավլ, հայր Ասլան ստացողի, 

1329 թ., Աւ. - 66 

Սամուէլ, Սանուէլ  

– Անեցի, ԺԲ դ., հեղինակ, - (1342 թ.) 

396 

– որդի Վանական քհյ. ստացողի, 

1326 թ., Աւ. - 7 

– արեամբ նահատակ, 1329 թ., Մեկ. 

- 60, 62 

– քհյ., յիշւում է, 1330 թ., Աւ. - 77 

– եղբայր Ներսէս քհյ., 1340 թ., 

ստացողի, Աւ. (յետ.) - 365 

– կազմող Աւ. 1346 թ., (յետ.) - 438, 

439 

– սրկ. Կոստանդ քհյ. հետ ստացող, 

1347 թ., Ճառընտ. - 466 

– միաբան Հերմոնի վանքի, 1349 թ., 

Մատ. ողբ. - 494  

– հարազատ Ստեփանոս կրօն. 

ստացողի, 1350 թ., Մատ. ողբ. 

- 505 

Սանամխաթուն, դուստր Ասլան 

պարոնի, 1350 թ., Ժողով. - 514 

Սանդուխտ, կին Մարգարէ քհյ. 

ստացողի, 1330 թ., Աւ. - 76, 77 

Սառա 

– քոյր Ստեփանոս կրօն. ստացողի, 

1331 թ., Ճաշոց. - 103 

– մայր Ներսէս գրչի, 1336 թ. Մեկ. - 273 

– կին Թորոս քհյ. ստացողի, 1338 թ., 

Աւ., - 341, 342 

– յիշւում է 1338 թ., Աւ., - 341 

Սառախաթուն, քոյր Տէրտէր քհյ. 

Երեւանցի գրչի, 1336 թ., Ժողով. 

- 267, 268  

Սասնի, եղբայր Վարդան քհյ. ստացողի, 

1331 թ., Հայր Մաշտ. - 88  
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Սարգիս  

– գրիչ, Փոքր Թեղենեցի, վրդ. Թովմա 

կրօն. հետ 1326 թ., օրինակ. է 

Աւ. - 5 

– եղբայր Վանական քհյ. ստացողի, 

1326 թ., Աւ. - 6 

– այլ եղբայր Վանական քհյ. ստացողի, 

1326 թ., Աւ. - 6 

– յիշւում է 1326 թ., Աւ. - 6 

– որդի Վանական քհյ. ստացողի, 

1326 թ., Աւ. - 7 

– եղբայր Մինախաթունի, 1326 թ., Աւ. 

- 7 

– եղբայր Գրիգոր քհյ. ստացողի, 

1326 թ., Մեկ. - 12 

– հայր Կարապետ գրչի, 1326 թ., Մեկ. 

- 12 

– քհյ., գրիչ, Մխիթար սրկ. և Գրիգոր 

երէցի հետ 1326 թ., օրինակ. է 

Աւ. - 14 

– քհյ., գրիչ, 1328 թ., օրինակ. է, 

Մաշտոց. - 32  

– հայր Յովհաննէս գրչի, 1328 թ., 

Վարք. - 35 

– քհյ., ծաղկող 1328 թ., Մանրուս. - 37 

– Անավարզեցու եղբայր, օրինակ 

տուող, 1328 թ., Աւ. - 39 

– զարմիկ Սիմէոն գրչի, 1328 թ., Յիս. 

Որդ. - 43 

– քհյ., կամակից Պարոնշահ ստացողի, 

1329 թ., Աւ. - 47 

– մորեղբայր Կարապետ գրչի, 1329 թ., 

Աւ. - 55  

– ծաղկող, 1329 թ., Աւ. - 55 

– որդի Գրիգոր քհյ. ստացողի, 1329 թ., 

Աւ. - 58 

– եղբայր Գրիգոր քհյ. գրչի - (1329 թ.) 

Մեկ. 60, 61, (1332 թ.) Մեկ. 142, 

144, (1334 թ.) Աւ. 194 

– գրիչ, ծաղկող որդի Գրիգոր քհյ. (Պի-

ծակ) - (1329 թ.), Աւ. 63, 64, 

(1330 թ.), Մանրուս. 80, 81, 

(1331 թ.) Անզիսկ՞ 108, 109, Շա-

րակ. 117, 118, (1333 թ.) 

Շարակ. 173, (1334 թ.) 

Պատարագ. 192 (1335 թ.), 

Շարակ. 221, 222, (1336 թ.) Աւ. 

252, 253 

– քորեպս., ձեռագրի նուիրող 1329 թ., 

Աւ. - 66 

– քորեպս., առաջնորդ Օրդուբազարի - 

(1329թ. - 1341 թ.) 66, 201, 326, 

372  

– պարոն, եղբայր Մարգարէ ստացողի, 

1330 թ., Աւ. - 76, 77 

– ազգական Քաւուն ստացողի, 1330 թ., 

Աւ. - 80 

– հոգևոր որդի Քաւուն ստացողի, 

1330 թ., Աւ. - 80 

– հանգուցեալ որդի Վահան պարոնի, 

1331 թ., Հայր Մաշտ. - 87 

– որդի Յովհաննէս քհյ., ստացող, 

1331 թ., Աւ. - 92, 93 

– որդի Թորոս ստացողի, 1331 թ., 

Մաշտ. (յետ.) - 95 

– եղբայր Ստեփանոս կրօն. ստացողի, - 

(1331 թ.) Ճաշոց. 103, Ճաշոց. 

104 

– աբղյ. 1331 թ., ծաղկող Աւ. - 110, 111 

– քհյ., ստացող, 1331 թ., Աւ. - 110 

– ծաղկող, 1331 թ., Մանրուս. - 114 

– սրկ., ստացող, 1331 թ., Շարակ. 

- 117, 118 

– եղբայր Կարապետ Տիւրիկեցի գրչի, 

1331 թ., Մասունք Աստ. - 119 

– Արեւելցի, կոկող թղթի, 1331 թ., 

Ճատընտ. - 124 

– քհյ., գնող, Աւ., 1331 թ., (յետ.) - 131 

– հայր Թորոս Տարօնացի գրչի, 

ծաղկողի, 1332 թ., Աստ. - 136 

– վարդապետ Մարկոս ստացողի, 

1332 թ., Մատենագր. - 137 

– որդի Ազատ ստացողի, 1332 թ., Աւ. 

- 139 
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– հայր Ազատ ստացողի, 1332 թ., Աւ. 

- 139 

– ծաղկող, 1332 թ., Շարակ. - 145 

– ծաղկող, 1331 թ., Աւ. - 148 

– Հռոմկլայեցի, Շնորհալի, ԺԳ դ. 

հեղինակ, (1332 թ.) Մեկ. 149, 

(1333 թ.) 163, (1335 թ.)242, 

(1338 թ.) 334 

– միաբան Հրեշտակապետացի, 

1332 թ., Մեկ. - 150 

– միւս, միաբան Հրեշտակապետացի, 

1332 թ., Մեկ. - 150 

– եղբայր Կարապետ գրչի և ստացողի, 

(1332 թ.) Մեկ. 151, (1341 թ.) 

Ժամագ. 377 

– աբղյ. նուիրող Մասունք Աստ., 

1332 թ., (յետ.) - 155 

– մետրոպոլի Սիւնեաց (1333 թ. 

- 1337 թ.) - 162, 167, 180 

(ստացող), 277, 278 (ստացող), 

301, 302 

– հայր Կոշի մենաստանի, 1333 թ., 

Ճաշոց (յետ.) - 170 

– միաբան Կոշի մենաստանի, 1333 թ, 

Ճաշոց (յետ.). - 170 

– ծաղկող, 1333 թ., Աւ. - 172 

– քհյ., որդի, Դաւիթ քհյ., ստացող, 

1333 թ., Աւ. - 175 

– սրկ., որդի Գրիգորի, 1334 թ., 

Մանրուս. - 83, 84 

– քհյ., միաբան Վահնաշէնի եկեղեցու, 

1334 թ., Ճաշոց - 186  

– սրկ., գրիչ, 1334 թ., օրինակ. է, 

Մասունք Նոր կտ. - 194 

– կոկող թղթի, 1334 թ., Ճաշոց. - 198 

– հարազատ Մխիթար Անեցի գրչի - 

(1334 թ.) Աւ., 201 (1338 թ.) 

Աստ. 327 

– ծաղկող, 1334 թ., Շարակ. - 204 

– Սէթ, Սիմէոն, Թումա եղբայրների հետ 

ստացող, 1334 թ., Մաշտ. - 204 

– գրիչ, Վարդերեսի որդի, 1335 թ. 

օրինակ. է Աւ. - 206, 208 

– պարոն, ստացող, 1335 թ., Աւ. - 207, 

208 
– որդի, Ստեփանոս քհյ., 1335 թ., Աւ. 

- 1209 

– ստացող, 1335 թ., Մեկ. - 211 

– գրիչ, 1335 թ. օրինակ. է Մաշտ. - 212 

– ծաղկող, 1335 թ., Աւ. - 219 

– եղբայր Ներսէսի, 1335 թ., Մեկ. - 242 

– հորեղբայր մահդասի Սահակ 

ստացողի, 1336 թ., Աւ. - 242 

– որդի Առաքել քհյ., ծաղկողի, 1336 թ., 

Աւ., - 249 

– վաղամեռիկ քհյ., քեռի Յովանէս գրչի, 

(1336 թ.) Մաշտ. 198, ստացողի, 

(1336 թ.) Աւ. 262 

– հայր Տէրտէր Երեւանցի գրչի -

 (1336 թ.) Ժողով. 267, 268, 269, 

Ժողով. 270, Քարոզ. 271 

(1341 թ.) Քարոզ 373, 374 

– պարոն, խնամի Շահանշաի 1336 թ., 

Ժողով. - 269 

– հայր Ներսէս գրչի, 1336 թ., Մեկ. - 

272 
– հայր, Մարգարէ քհյ., 1336 թ., 

ստացողի, Աւ. - 274 

– քհյ., ծաղկող, 1337 թ., Մանրուս. 

(յետ.) - 297 

– հայր Առաքել մասնակցի, 1337 թ. 

առքի Տօն. (յետ.) - 308, 1338 թ., 

Երկն. Քահան. - 310 

– կոկող թղթի, 1338 թ., Աւ. - 311 

– աբղյ., միաբան Ճլիմոնի վանքի, 

1338 թ., Աւ - 311 

– ծաղկող, 1338 թ., Մանրուս. - 323 

– միաբան Սուլթանիայի եկեղեցու, 

1338 թ., Աստ. - 326 

– գրիչ, 1338 թ., օրինակ. է, Թղթ. Պաւղ. 

- 330 

– ամուսին Նազխաթունի 1338 թ., Աւ. 

- 341 

– եղբոր որդի Ներսէս Կլնցի գրչի, 

ստացողի, 1339 թ., Մանրուս. 

- 343 
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– Լորեցի ստացող, 1339 թ., Խրատք 

- 347  

– մանուկ, օգնական, Աւ. 1339 թ., 

(յետ.) - 354 

– կրօն., գրիչ, 1340 թ. օրինակ. է, 

Ճաշոց - 355, 357, 360 

– Ծառերոյ որդի, գրիչ, 1341 թ., 

օրինակ. է Մեկ. - 318, 369 

– եղբայր Կիրակոս վրդ. օգնողի, 

1341 թ., Մեկ. (յետ.) - 370 

– աւագ երէց Ազոխի եկեղեցու, 

- 1341 թ. Քարոզ. - 373 

– երէց, գրիչ, Աւետիս քհյ., հետ 1341 թ., 

օրինակ. է Շարակ. - 375, 376 

– սրկ., միաբան Հրեշտակապետացի, 

1341 թ., Քարոզ. - 378 

– երէց, գրիչ, 1342 թ., օրինակ. է Աւ. 

- 389 
– առաջնորդ Սուրխաթի, 1343 թ., Աւ. 

- 395 

– հայր Յովհաննէս երէցի մինչև 

1343 թ., ստացողի, Աւ. (յետ.) - 

- 402 

– ուսուցիչ, Գրիգոր դպիր գրչի, 

1345 թ., Մատենագր. - 417 

– փոքր, քհյ., վաճառող, Աւ., 1345 թ., 

(յետ.) - 420 

– հայր Աստուածատուր քհյ. գնողի 

1345 թ., Աւ. (յետ.) - 420 

– ծաղկող, 1346 թ., Աւ. - 427 

– հանգուցեալ, կրօն. 1346 թ., Աւ. - 429 

– ամուսին Մարոցի, 1347 թ., Ճառընտ. 

- 453 

– բազազ, որդի Խաղութնա ստացողի,., 

1347թ. Ճառընտ. - 455 

– սրկ., որդի Գորգի ստացողի, 1347 թ., 

ճառընտ - 456 

– եղբայր Յովանէսի, օրինակ տուողի 

1347 թ., Ճառընտ. - 457 

– դանկրար, ստացող, 1347 թ., 

Ճառընտ. - 458 

– Ղարա, ստացող, 1347 թ., Ճառընտ. 

- 462 

– ստացող, 1347 թ., Ճառընտ. - 466 

– քհյ., գրիչ, ծաղկող, 1348 թ., օրինակ. 

է Յայսմ. - 475, 476,. 477  

– դանկրար, օգնող Աւետիք գրչի, 

ծաղկողի, 1348 թ., Աւ. - 478 

– հայր, Պռաւշի, 1348 թ., գնողի Աւ. 

(յետ.) - 489 

– եղբայր Յովհաննէսի, 1349 թ., 

ստցողի Ճաշոց. (յետ.) - 498 

– հանգուցեալ, ընկեր Ստեփաննոս 

կրօն., գրիչ ստացողի, 1350 թ., 

Մատ. ողբ. - 505 

– տէր Պետրոսի հետ, առաջնորդ 

Վարագա ուխտի, 1350 թ., Մանկ. 

Աւ. - 507 

– քհյ., գրիչ, ծաղկող, 1350 թ., օրինակ. 

է, Աւ. - 509 

Սարկաւագ  

– հոգևոր որդի Վանական քհյ. 

ստացողի, 1326 թ., Աւ. - 6 

– յիշւում է 1327 թ., Աւ. - 25 

– առաջնորդ Կուքի վանքի, 1332 թ., 

Մատենագր. - 137 

– քհյ., թուղթ բերող, 1336 թ., Մեկ. -

 337 

– որդի Սամուէլ քհյ., կազմողի 1346 թ., 

Աւ. (յետ.) - 439 

Սաւսան, ստացող, Աւ. 1331 թ., (յետ) 

- 130  

Սատաւն Ապրեփեցի, ստացող, 

1347 թ., Ճառընտ. - 460 

Սաֆար, գնող Ճաշոցի, 1331 թ., (յետ.) 

- 128 

Սեդախաթուն, մայր Մխիթար Անեցի 

գրչի, 1334 թ., Աւ. - 201 

Սեթեկ, հանգուցեալ, որդի Գրիգոր քհյ., 

1348 թ., նորոգողի Աւ. (յետ.) -

 486 

Սելար, հայր Խալիլի, 1331 թ., Աւ. (յետ.) 

- 131 

Սերովբէ 

– գրիչ, 1326 թ., օրինակ. է, Մատ. ողբ. 

- 10 
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– սրբագրող, 1329 թ., Մեկ. - 61 
– եղբայր Յովաննէս քհյ. ստացողի, 

1331 թ., Մատենագր. - 114 
– գրիչ, 1334 թ.,  օրինակ. է, Աւ. - 191 

– հանգուցեալ որդի Թորոս քհյ., 

1338 թ., Աւ. - - 341 

– պարոն, յիշւում է 1347 թ., Աւ., (յետ.). 

- 447 

Սէթ 

– քհյ., գրիչ, 1327 թ., օրինակ. է Աւ. 

- 22 

– կրօն., 1330 թ., Մանրուս. (յետ.) 

ստացող, (1381 թ.) - 78 

– եղբայր Սարգիս քհյ. ստացողի, Աւ. 

1331 թ., (յետ) - 131 

– եղբայր Հայրապետ գրչի, 1333 թ. 

Ճաշոց. - 169 

– ստացող, 1333 թ., Մատ. ողբ - 176, 
177 

– Սարգիս, Սիմէոն, Թումայ եղբայրների 
հետ 1334 թ., ստացող, Մաշտ. 
- 204 

– պարոն, յիշւում է 1335 թ., Ճառընտ. 
- 231 

– աբղյ., միաբան Ճլիմոնի վանքի, 

1338 թ., Աւ. - 311 
– բարեպաշտ, յիշւում է 1340 թ., 

Մանրուս. - 363 
– քհյ., որդի, Պետրոս ստացողի, 

1344 թ., Աւ. - 408 
– հարազատ Աստուածատուր և 

Վարդան քհյ. ստացողների, 
1348 թ., Տօնապատ. - 483  

– սպասաւոր Յոհաննէս ստացողի, 
1349 թ., Ճաշոց (յետ.) - 498 

– եղբայր Սոսթենէս կրօն. գրչի, 

1350 թ., Ճաշոց - 512 

Սիար, պապ Թորոս Տարոնացի գրչի, 

ծաղկողի, 1332 թ., Աստ. - 136 

Սիմէոն, Սիմէովն 

– գրիչ, 1328 թ., օրինակ. է Յիս. Որդի 

- 42 

– առաջնորդ Ծվանից սբ Աստուածածին 

վանքի, 1328 թ., Աւ. - 44 

– երէց, գնող Ճաշոցի 1328 թ. (յետ.) 

- 46 

– քհյ., քեռի Գրիգոր գրչի - (1329 թ.) 

Մեկ. 60, 61 (1332 թ.) Մեկ. 142, 

144  

– միջնորդ ձեռագրի, 1330 թ., Աւ. - 75 

– օրինակ տուող, հայր Ծմակավանից 

1331 թ., Հայր Մաշտ. - 89 

– հայր Վարդան գրչի, 1331 թ., Աւ. - 96 

– քհյ., հայր Դէոսկորոս քհյ. գրչի, 

1331 թ., Աւ. - 97 

– եղբայր Մանուիէլ ստացողի, 1332 թ., 

Աւ. - 157 

– եղբայր Աբրահամ Կոչորեցի վրդ., 

1332 թ., գնողի Հաւաք. Գրոց 

(յետ.) - 161 

– արքեպս., առաջնորդ Սեբաստիայի 
նահանգի - (1332 թ. - 1346 թ.) 
168, 429 

– ստացող, 1333 թ., Աւ. - 175 

– կրօն., միաբան Վահնաշէնի տաճարի, 
1334 թ., Ճաշոց - 180 

– յիշւում է, 1334 թ., Շարակ. - 204 
– Սարգիս, Սէթ, Թումա եղբայրների հետ 

ստացող, 1334 թ., Մաշտ. - 204 

– քհյ., ուսուցիչ գրչի, 1334 թ., Մաշտ. 

- 205 

– գրիչ, ծաղկող 1335 թ., օրինակ. է, 

Ճաշոց. - 224, 225, 226 

– միաբան Երուսաղէմի սբ Սիոնի, 

1335 թ., Ճառընտ. - 232 

– միւս, միաբան Երուսաղէմի սբ Սիոնի, 

1335 թ., Ճառընտ. - 232 

– (Սիմոն) վաղամեռիկ թոռ Շախնշախ 

պարոն ստացողի, 1336 թ., Աւ. 

- 245 

– քհյ., գրիչ, 1336 թ., օրինակ. է, 

Մանրուս. - 256, 257 

– քհյ., միաբան Ղրիմի սբ 

Աստուածածնի - (1336 թ.) 

Քարոզ. 268, 272 

– Հայրմանուկ, յիշւում է 1338 թ., 

Մանրուս. - 323 
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– հայր Եփրեմ քհյ., կոկող թղթի, 
1338 թ., Աւ - 332 

– քհյ., յիշւում է 1338 թ., Աւ. - 342 
– Կիրակոսի հետ առաջնորդ Աջաւնից 

վանքի, 1340 թ., Ճառընտ - 358, 
360 

– եղբայր Ստեփանոս քհյ. գրչի, 
1340 թ., Ժողով. - 364 

– գրիչ, 1342 թ., օրինակ. է, Աւ. - 390 
– եղբայր Պաւղոս գրչի, 1343 թ., 

Շարակ. - 393 
– երէց, գրիչ, 1343 թ., օրինակ. է, Աւ. 

- 395 

– քհյ., օգնող ձեռագրի գնման, Աւ. 

1343 թ., (յետ.) - 402 

– երէց, գրիչ, 1344 թ. օրինակ. է Աւ. -

 407 

– կրօն քհյ., հորեղբայր Ներսէս գրչի, 

1346 թ., Աւ. - 426 

– առաջնորդ Գբոյ անապատի, 1346 թ., 

Աւ. - 427, 428, 429 

– հոգևոր որդի տէր Ստեփանոսի, 

1346 թ., Ժողով. - 430 

– հարազատ Աբրահամ երէց ստացողի, 

1346 թ., Աւ. - 431 

– եղբայր Կիրակոս երէցի, 1347 թ., 
ստացողի, Ճաշոց (յետ.) - 442 

– եղբայր Յովանէսի, տուողի օրինակի 
1347 թ., Ճառընտ. - 457 

– ռայիս, ազգական Յովհաննէսի, 
1349 թ. ստացողի, Ճաշոց (յետ.) 
- 498  

– միաբան Սարի սբ Գէորգ անապատի, 

1350 թ., Մատ. ողբ. - 505 
– հայրապետ, 1350 թ., Ժողով. - 518 
Սիմիկ 

– զաւակ Պաքանի, 1326 թ., Աւ. - 6 
– կին Գրիգոր քհյ., 1348 թ., նորոգողի 

Աւ. (յետ.) - 486 

Սինան, հանգուցեալ եղբայր Ասլանի, 
1350 թ., Ժողով. - 514 

Սիոն  

– եղբայր Ստեփանոս քհյ. ստացողի, 
1326 թ., Աւ. - 13 

– կոկող թղթի, 1331 թ., Աւ. - 98 
– եղբայր Հայարապետ գրչի, 1333 թ., 

Ճաշոց - 169  

– ստացող, 1342 թ., Աւ. - 389 

– գրիչ, 1348 թ., օրինակ. է, Աւ. - 384, 

472 
Սիսախաթուն, յիշւում է, 1326 թ., Աւ. 

- 6 

Սիսակուն, եղբայր Սարգիս նուիրողի, 

Մասունք Աստ. 1332 թ., (յետ.) 

- 155 

Սիսքոյր, հոգևոր մայր Վանական քհյ. 

ստացողի, 1326 թ., Աւ. - 7 

Սիր, երախտաւոր, սբ Սիոն եկեղեցու, 

1335 թ. Ճառընտ. - 232 

Սիրախաթուն 

– հարազատ Մելքիսեդեկ քհյ. գրչի, 

1338 թ., Աւ. - 331 

– մայր Եփրեմ սրկ., կոկողի թղթի, 

1338 թ., Աւ. - 331 

– դուստր Խութլուբէկ տանուտէրի, 

1338 թ., Մեկ. - 337 

Սիրա, հանգուցեալ, կին Մէլէքշահի, 

1338 թ., Աւ. - 341, 342  

Սիրան, յիշւում է, 1330 թ., Աւ. - 80 

Սիրատիկին, հարազատ Խոսրովշահ 

ստացողի, 1346 թ., Աւ. (յետ.) -

 423 

Սիրաւագ, քեռի Յովհաննէս ստացողի, 

1349 թ., Ճաշոց - 498 

Սիրպէկ, որդի Նասխաթուն գնողի, 

1341 թ., Աւ. (յետ.) - 374 

Սիրուհի, մայր Թադէոսի, 1335 թ., 

Գործք Առաք. - 223 

Սիրուն, սիր, դռնապան Լեւոն Դ 

թագաւորի - (1337 թ.) Աստ. -

 294, 295 (յետ.) 

Սմբատ (Սմպատ) 

– սպասաւոր, որդի Լեւոնի, 1330 թ., 

Մաշտ. - 79 

– Կիլիկիայի թագաւոր (1296 

- 1299 թթ.) - 294 
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– որդի Յովհաննէս երէց գրչի, 1330 թ., 

Մաշտ., - 79 

– գնող Ճաշոցի, 1331 թ. (յետ.) - 128  

– Գունդստաբլ, եղբայր Կոստանդին 

թագաւորի - (1346 թ. - 1348 թ.) 

- 426, 476 

Սպիլ 

– կին Վասիլ գրագրի, 1337 թ., 

ստացողի, Աւ. (յետ.) - 296 

– ստացող, Աւ. 1341 թ. (յետ.) - 380 

Սողոմոն, տանուտէր Խարաթշոյ գիւղի, 

1338 թ., Աւ. - 311 

Սոսթենէս  

– քհյ., 1328 թ., օրինակ. է, Աւ. - 43 

– աբղյ., միաբան Ճլիմոնի վանքի, 

1338 թ., - 311 

– որդի Մարգարէ քհյ. գրչի, 1342 թ., 

Աստ. - 386 

– կրօն., որդի Պետրոսի, գրիչ, օրինակ. 

է - (1346 թ.) Ճաշոց, 434, 435, 

436, (1347 թ.) Ճաշոց 466, 467, 

(1350 թ.) Ճաշոց 512, 513 

Սովհար, մայր Մարխաթուն ստացողի, 

1338 թ., Աւ. - 310 

Սուլեյման, Բահադուր խան - (1342 թ. 

- 1343 թ.) - 389, 393 

Սուլթայն, որդի Թորոս ստացողի, 

1331 թ. Մաշտ. (յետ.) - 95 

Սուլթայնխաթուն, դուստր Բանարգէսի, 

1350 թ., հետո, ստացողի, Աւ. 

(յետ.) - 516 

Սուճահ, ամուսին Սառախաթունի 

1336 թ., Ժողով. - 267 

Սումբայ 

– հայր Մինախաթունի, 1326 թ., Աւ. - 7 

– (Սումպ) եղբայր Վարդան քհյ. 

ստացողի, 1331 թ., Հայր Մաշտ. 

- 88 

Սուրուխխաթուն, յիշւում է 1329 թ., 

Ճաշոց (յետ.) - 70 
Սուլտանշահ, հանգուցեալ որդի 

Մարտիրոսի, 1348 թ., նուիրողի 
Աւ. (յետ.) - 489 

Սուլտանշի, որդի Լուսիկի, վկայ, 
1341 թ., ձեռագրի գնման, Աւ. 
(յետ.) - 382 

Սուլտանմէլիք, քոյր Կարապետ կրօն. 
գրչի, 1344 թ., Աւ. - 410 

Սուջաղ, մլքատեր Սարի սբ Գէորգ 
անապատի, 1350 թ., Մատ. ողբ. 
- 506 

Սուփա, յիշւում է, 1347 թ., Ճառընտ. 
- 463 

Սուքիաս 

– մորեղբայր Կարապետ գրչի, 1329 թ., 

Աւ. - 55 

– որդի Սարգիս քհյ. ստացողի,  

1331 թ., Աւ. - 92, 93 

– եղբայր Աբրահամ Կոչորեցի վրդ., 

1332 թ., գնողի Հաւաք. (յետ.) 

- 161 

– եղբորորդի Թադէոս կրօն. ստացող, 

1340 թ., Մանրուս. - 363 

– հայր Մարտիրոսի, 1348 թ., նուիրողի 

Աւ. (յետ.) - 489 

Ստեփանոս, Ստեփաննոս, Ստեփան 

– Երկաթենց (ԺԶ - ԺԷ դդ.), կազմող - 9, 

ծնթ.  

– քհյ., 1326 թ., կազմող, ստացող, Աւ. 

- 13 

– որդի Կիրակոսի, 1327 թ., Աւ. - 18 

– թոռ Թագեր ստացողի, 1327 թ., Աւ. 

- 18 

– Երկայն, գրիչ, 1327 թ., օրինակ. է, 
Շարակ. - 19 

– սիր, յիշւում է, 1327 թ., Մատ. ողբ. 
- 21 

– ստացող, 1327 թ., Մաշտ. - 21  
– արքեպս., Տարսաիճ - Օրբէլ (1326 

- 1331 թթ.) 28, 48, 49, 99 
(ստացող), 100 (ստացող)  

– որդի Գրիգոր Սուղտացի քհյ., 
վերադիտող Ղրիմի - (1328 
- 1350թթ.) 32, 373, 433, 436, 
437, 478, 482, 484, 498, 512, 
519 

– վանական, քհյ., գրիչ, 1328 թ., 
օրինակ. է, Շարակ. - 34 
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– քհյ., ստացող, 1328 թ., Աւ. - 39  
– յիշւում է, 1328 թ., Աւ. - 39 
– հայր Յովհհանէս գրչի, 1328 թ., 

Մանրուս. - 40 
– որդի Ներսէս քհյ., 1328 թ., Մանրուս. 

- 40 
– հայր Յովհաննէս գրչի, 1328 թ., 

Մանրուս. - 40 

– գրիչ, 1328 թ., օրինակ. է, Պատմ. - 41 

– միաբան Ստեփաննոս Ուլնեցի վանքի, 

1328 թ., Պատմ. - 41 

– միւս միաբան Ստեփաննոս Ուլնեցի 

վանքի, 1328 թ., Պատմ. - 41 

– դպիր, Ստեփաննոս Ուլնեցի վանքի, 

1328 թ., Պատմ. - 41 

– գրիչ, ստացող, 1328 թ., Կանոնի. - 45 

– գրիչ, 1329 թ. օրինակ. է Աւ. - 48 

– առաջնորդ Փոս անապատի, 1329 թ., 

Սանդուղք. - 56 

– կթղ. Աղթամարի, աթոռակից 

Զաքարիա կթղ. - (1336 

- 1340 թթ.) - 76, 247, 316, 358 

– քհյ., եղբայր Գրիգոր գրչի - (1329 թ.) 

Մեկ. 60, 61 (օրինակ բերող), 

(1331 թ.) Աւ. 118, (1332 թ.) 

Մեկ., 142, 144, (1334 թ.) Աւ. 

193 

– փակակալ, Ականց վանքի - (1329 թ.) 

Մեկ. 60, 61, (1331 թ.) Աւ. 116, 

(1332 թ.) Մեկ. 142, 143 

(օրինակ տուող)  

– հոգևոր եղբայր Գրիգոր գրչի - 

(1329 թ.) Մեկ. 60, (1332 թ.) 

Մեկ. 144 (թղթի գին տուող) 

– Կռակցի գրիչ, 1329 թ., օրինակ. է 

Ժողով. - 67, 68 

– կրօն., ստացող, 1329 թ., Շարակ. - 69 

– քհյ., աներ Ովանէսի, որդոյ Կարապետ 

ստացողի, 1330 թ., Աւ. - 75 

– որդի Սարգսի, հոգևոր զաւակի, 

Քաւուն ստացողի, 1330 թ., Աւ. 

- 80 

– յիշւում է, 1330 թ., Աւ. - 80 

– երէց գրիչ, 1330 թ., օրինակ. է Աւ 

- 81, 82, 83  

– ստացող, 1330 թ., Աւ. (յետ.) - 83 

– հայր Բարսեղ միայնակեցի, ստացող, 

1331 թ., Ճաշոց. - 89, 90,  

– կրօն., ստացող, - (1331 թ.) Ճաշոց. 

102, 103, Ճաշոց, 104 

– սրբագրող, 1331 թ., Աւ. - 115 

– գրիչ, գրող համաբարբառի, 1331 թ., 

Աւ. - 115 

– Խազան, հարազատ Ներսէս Կրակցի 

գրչի - (1331 թ.) Ճառընտ. 120, 

(1335 թ.) Ճառընտ. 232  

– քհյ., վաճառող Աւ., 1331 թ., (յետ.) 

- 131 

– օրինակ տուող, 1332 թ. Աստ. - 136 

– ջուլհակ, յիշւում է 1332 թ., Մեկ. - 150 

– միաբան Հրեշտակապետացի, 

(1332 թ.) Մեկ. 150, (1341 թ.) 

ժամագ. 377 

– (Ստեփան) հարազատ Գելձագի, 

1332 թ., գնողի Աւ. (յետ.) - 160 

– հայր Թումայ երէցի, 1332 թ., 

ստացողի, Աւ. (յետ.) - 160 

– որդի Յակոբ տանուտէր ստացողի, 

1333 թ., Մեկ. - 164 

– կրօն., միջնորդ ձեռագրի, 1333 թ., 

Մեկ. - 165 

– եղբայր Հայրապետ գրչի, 1333 թ., 

Ճաշոց. - 169 

– հայր Յովսէփ կրօն. ստացողի, 

1333 թ., Ճաշոց. (յետ.) - 170 

– միաբան Կոշ անապատի, 1333 թ., 

Ճաշոց. (յետ.) - 170 

– քհյ., որդի Խոսրովանուշի, 1333 թ., 

Աւ. - 172 

– սպասաւոր, Վահնաշէնի տաճարի 

1334 թ., Ճաշոց - 186 

– երէց. Բաբերթցի, հայր Շնաւոր սրկ. - 

(1334 թ.)Աւ. 201, (1338 թ.)Աստ. 

326 

– որդի Մելիքշահ ստացող, 1335 թ., Աւ. 

- 209 
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– գրիչ, Գրիգոր գրչի հետ 1335 թ., 

օրինակ. է, Մատենագր. - 212, 

213 

– եղբայր Մարտիրոս քհյ. ստացողի, 

1335 թ., Աւ. - 219 

– (Ստեփան), Խազանի, հարազատ 

Ներսէս Կրակցի գրչի, 1335 թ., 

Ճառընտ. - 232 

– միաբան Երուսաղէմի սբ Սիոնի, 

1335 թ., Ճառընտ. - 232 

– դպիր, յիշտ. գրիչ, 1335 թ., Ճառընտ. 

(յետ.). - 235 

– Սեւագլխոց, գրիչ, 1335 թ. օրինակ. է 

Մեկ. - 242, 243  

– որդի մահդասի Սահակ ստացողի, 

1336 թ., Աւ. - 249 

– որդի Առաքել քհյ., ծաղկողի, 1336 թ., 

Աւ. - 249 

– հանգուցեալ եղբայր Խաչատուր եպս. 

գրչի - (1313 թ.) Աւ. 249, 

(1338 թ.) Աւ. 324 

– եղբայր Ներսէս գրչի, 1336 թ., Մեկ. 

- 273 

– եղբայր Մարգարէ ստացողի, 1336 թ., 

Աւ. - 274 

– ուսուցիչ, Մանուիէլ գրչի, 1337 թ., 

Ժողով. - 279 

– գրիչ, գաղափարի (1297 թ.) 1337 թ., 

Աւ. - 294 

– հայր Վասիլ գրագրի, 1337 թ., 

ստացողի, Աւ. (յետ.) - 296 

– կրօն., ստացող, 1337 թ., Մանրուս. 

(յետ.) - 297 

– սրկ., հանգուցեալ հարազատ 

Կարապետ կրօն. գրչի, 1337 թ., 

Շարակ. - 305  
– վրդ., հոգևոր հարազատ Մխիթար 

Սասնեցի վրդ., 1337 թ. Պատմ. -
 307 

– վկայ, 1337 թ. առքի, Տօնակ. (յետ.) 
- 308 

– քհյ., Խարաթշոյ գիւղի, 1338 թ., Աւ. 
- 311 

– եղբայր Առաքել գրչի, 1338 թ., Աւ. 
- 316 

– պապ Առաքել գրչի, 1338 թ., Աւ. - 316 
– գրիչ, 1338 թ., օրինակ. է, Մասունք 

կտ. - 319 
– հոգևոր եղբայր Մելքիսեդեկ գրչի, 

1338 թ., Աւ. - 331 
– գրիչ, 1338 թ., օրինակ. է Շարակ. 

- 333 
– դպիր, տան աշխատող, 1338 թ., Մեկ. 

- 337 
– քհյ., ստացող, 1339 թ., Մանրուս. 

- 344 
– կրօն., գրիչ, կազմող, 1339 թ., Աւ. -

 345, 346 
– քհյ., որդի Պաւղոս գրչի, 1340 թ., 

օրինակ. է, Ժողով. - 364, 365 
– գրիչ, Նատեր գրչի հետ, 1341 թ., 

օրինակ. է Աւ. - 367 
– երէց, վաճառող ձեռագրի, 1341 թ., 

Աւ. (յետ.) - 379 

– գրիչ, 1343 թ., օրինակ. է, Մեկ. - 396 

– սրկ., վարդապետ Ներսէս գրչի, 

1345 թ., Ժողով. - 419 

– առաջնորդ Բաբերդի, 1346 թ., Աւ. 

(յետ.) - 423 

– հորեղբայր Ներսէս գրչի, 1346 թ., Աւ. 

- 426 

– հոգևոր հայր Գրիգոր քհյ. գրչի, 

1346 թ., Ժողով. - 429, 430  
– նախկին առաջնորդ Գբոյ անապատի, 

1346 թ., Ժողով. - 428  
– եղբայր Կիրակոս երէցի, 1347 թ., 

ստացողի, Ճաշոց. (յետ.) - 442 

– Կանչցի, խմբագիր Մեկ., 1347 թ. Մեկ. 

- 443 

– հայրպետ, 1347 թ., ստացող, Աւ. 

(յետ.) - 447 

– քհյ., 1347 թ., օրինակ. է Մանկ. Աւ. 

- 448 

– որդի Նատեր գրչի, 1347 թ., Աւ. - 452  

– Վանեցի, ստացող, 1347 թ., Ճառընտ. 

- 459 

– յիշւում է, 1347 թ., Ճառընտ. - 454 
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– ժամկոչ, ստացող, 1347 թ., Ճառընտ. 
- 461 

– հիւսն, ստացող, 1347 թ. Ճառընտ. 
- 461 

– գրիչ, 1348 թ., օրինակ. է, Տօնապատ. 
- 481, 482 

– հայր Աստուածատուր և Վարդան քհյ. 

ստացողների, 1348 թ. 

Տօնապատ. - 482 

– որդի Աւետաբերի, 1348 թ., 

Տօնապատ. - 483 

– եղբայր Գրիգոր Աղքատ գրչի, 

1348 թ., Տօնապատ. - 485 

– առաջնորդ Մատներոյ վանքի, 

նորոգել և կազմել տուող, Աւ. 

1348 թ., (յետ.) - 486 

– միւս, կրօն., ծերունի, միաբան 

Մատներոյ վանքի, Աւ. 1348 թ., 

(յետ.) - 486 

– աբղյ., 1348 թ., յիշատ. գրիչ Աւ. 

(յետ.) - 487 

– կրօն., ստացող, 1348 թ., Յաղ. կրօն. 

- 487 

– քհյ., որդի Գրիգոր ստացողի, 1348 թ., 

Աւ. (յետ.) - 487, 488  

– երէց, գրիչ,. 1349 թ., օրինակ. է 

Ճաշոց. - 498, 499  

– յիշւում է, 1349 թ., Ճաշոց. - 499 

– կրօն., գրիչ, ստացող, 1350 թ., 
օրինակ. է, Մատ. ողբ. - 504 

– աբղյ., Սագարածենց, ստացող, 
1350 թ., Մատ. ողբ. (յետ.) - 507 

– քհյ., գրիչ, Յովհաննէս աբղյ. հետ, 
1350 թ., օրինակ. է, Ժողով. -
 510 

– քհյ., ստացող, 1350 թ., Ժողով. - 517, 
518 

Սօլթան, դուստր Գրիգոր ստացողի, Աւ. 

1331 թ. (յետ.) - 132 

Վ 

Վախախ  

– կին Սյունեաց Բուրթէլ իշխանաց իշ-

խանի (1328 - 1349 թթ.) - 28, 

49, 100, 162, 299, 491, 492 

– քոյր Հասանի, Չեսարի - (1330 թ.) 72 
– հանիկ, Հասանի և Չէսարի - (1330 թ.) 

73 
– մայր Սարգիս մետրօպոլիտի - 

(1337 թ.), 302 
Վաղարշակ, որդի, Մխիթար 

Գնձկերտեցի քհյ. ստացողի, Աւ. 
1331 թ., (յետ.) - 129 

Վահան 
– Գողթնեցի, սուրբ նահատակ, Ը դ. - 

(1347 թ.) 454 

– պարոն, իշխան Արարտեան գաւառ - 

(1331 թ.) - 87 

– աբղյ., եղբայր Գրիգոր աբղյ. ստացող, 

1346 թ., Աստ. - 433 

– գրիչ, 1349 թ., օրինակ. է, Աւ. - 492 

Վահրամ 

– պարոն, 1328 թ., Աւ. - 27 

– քհյ., հայր, Ներսէս քհյ. ստացողի, 

1328 թ., Մանրուս - 40 
– հանգոււցեալ, եղբայր Պարոնշահ 

ստացողի, 1329 թ., Աւ. - 47 
– հայր Գրիգոր գրիչ ստացողի, - 

(1329 թ.,) Մեկ. 60, (1331 թ.)Աւ. 
115, (1332 թ.) Մեկ. 142, 144 
(1334 թ.)Աւ. 193 

– սրկ., գրիչ, 1330 թ. օրինակ. է 
Մանրուս. - 78 

– եղբայր Կոստանդրին գրչի, 1331 թ., 
Մաշտ. - 113 

– հայր, Ներսէս վրդ., Տարօնացի, 
ստացողի, 1332 թ., Աստ. - 133 

– Իւանէ իշխանի որդի - (1334 թ.) 170 
– հայր Հերթիկ ժամկոչ ստացողի, 

1338 թ., Աւ. - 310 
– իշխան Վայոց ձորի, որդի 

Շահուռնեցի իշխանի, - (1349 թ.) 
490, 492,  

Վանական, քհյ., 1326 թ. ստացող, Աւ. 

- 6, 7 

Վանէ, զաւակ Պաքանի, 1326 թ., Աւ. - 6 

Վաչէ, որդի Տայիր իշխանի (Վաչու-

տեան) - (1335 թ.) 235 
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Վասակ, իշխան Պռոշեան, որդի Պռաւշի 

- (1328 թ. - 1331 թ.) - 28, 137 

Վասիլ  

– սրկ., քրոջորդի Վարդան եպս., 

1327 թ., Շարակ. - 19 
– միակեց, յիշւում է, 1328 թ. Վարք սրբ. 

- 36 
– յիշւում է, 1328 թ., Աւ. - 39 
– մառնպան, 1329 թ., Մեկ. - 59, 60, 61, 

62 
– Սիմակլայի, Բաւդլերի տէր, քեռի 

Լեւոն Դ թագաւորի - (1311 թ.) 
71 

– ճգնաւոր, ազգական Թորոս գրչի, 
1331 թ., Մատենագր. - 116 

– հայր Սարգիս սրկ., ստացողի, 
1331 թ., Շարակ. - 117 

– քեռի Ներսէս Կրակցի գրչի - (1331 թ.) 
Ճառընտ. 124, (1335 թ.) 
Ճառընտ. 232 

– քհյ., միաբան Փերուժի 
Հանգստարանի Հայոց, 1331 թ., 
Աւ. - 126 

– ճգնաւոր, միաբան Ակների վանքի, 
1332 թ., Մեկ. - 142, 143, 144 

– քհյ., գրիչ, 1332 թ., օրինակ. է, 
Շարակ. - 144, 145 

– դպիր, ստացող, 1332 թ., Շարակ. 
- 145 

– քհյ., ստացող, 1334 թ., Աւ. - 191 
– հայր Թադէոսի, 1335 թ., Գործք 

առաք. - 223 
– որդի Ճաւշլին քհյ., 1335 թ., Ճառընտ. 

- 232 

– գրագիր, Լեւոն Դ, 1337 թ., ստացողի, 

Աւ (յետ.) - 294, 295 

– գրիչ, ստացող, որդի Յովանէսի, 

1339 թ., Ժողով. - 348, 349 

– յիշւում է, 1344 թ., Քահանաթաղ. 

- 407 
– հանգուցեալ, միաբան Ղրիմի, սբ 

Յովանէսի վանքի, 1348 թ., 
Տօնապատ. - 484 

Վաւծնեցի, ընտիր օրինակ 
Մանրուսմունքի - (1331 թ.) 114, 
(1336 թ.) 257 

Վատենց, քհյ., յիշւում է, 1330 թ., Աւ. 
- 77 

Վարդ  

– պարոն, 1329 թ., Աւ. - 47 

– որդի Հիթումի, 1331 թ., ստացողի, 

Մաշտ. (յետ.) - 95 
– (Վարդկա), եղբայր Ստեփանոս 

ստացողի, - (1331 թ.) Ճաշոց. -
 103, Ճաշոց 104 

– (Վարթ) հարազատ Շախնշախ պարոն 
ստացողի, 1336 թ., Աւ. - 245 

– (Վարդիկ), հանգուցեալ ընկեր, 
Ստեփաննոս կրօն. ստացողի, 
1350 թ., Մատ. ողբ. - 505 

Վարդազատ, եղբայր Ազատ ստացողի, 

1337 թ., Աւ. - 139  

Վարդան  

– Մամիկոնեան, Ե դ. - (1331 թ.) - 87 

– Այգեկցի (Մարաթացի), հեղինակ, 

ԺԳ դ. (1336 - 1341 թթ.) - 266, 

267, 268, 269, 270, 271, 272 

(Գառնեցոյ՞), 372, 374 

– Մեծ Արևելցի, հեղինակ, ԺԳ դ. 

(1340 թ. - 1350 թ.) - 365, 369, 

391, 396, 510 

– հայր Վանական քհյ. ստացողի, 

1326 թ., Աւ. - 6 

– որդի Մխիթարելի, 1326 թ., Աւ. - 69 

– եպս., Դրազարկ, ստացող, 1327 թ., 

Շարակ. - 19 

– միաբան Ստեփանոս Ուլնեցի վանքի, 

1328 թ. Պատմութ. - 272 

– գրիչ, 1328 թ., օրինակ. է, Ժամագ. 

- 41 

– գրիչ գաղափար օրինակի - (1329 թ.) 

Աւ. - 55, (1329 թ.) Սանդուղք 

- 58, (1329 թ.) Մեկ. - 59, 60, 61, 

(1331 թ.) Աւ. - 115 

– հորեղբայր Կարապետ գրչի, 1329 թ., 

Աւ. - 55 

– որդի Պիշարի, 1330 թ., Աւ. - 72 

– հայր պարոն Վեգենի, 1330 թ., Աւ. 

- 73 
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– ծերունի, միաբան Ակների վանքի - 

(132 9 թ.) Մեկ. 60 (1332 թ.) 

Մեկ. 142, (1335 թ.) Մաշտ. 221 

– քհյ., ստացող, 1330 թ., Աւ. - 77 

– քհյ., ստացող, 1331 թ., Հայր Մաշտ. - 

87, 88 

– օգնող Մկրտիչ գրչի, 1331 թ., Հայր 

Մաշտ. - 89 

– հանգուցեալ որդի Վահրամ պարոնի, 

1331 թ., Հայր Մաշտ. - 87 

– տէր Խաչենո գաւատի Տաւփեանց, 

1331 թ., Հայր Մաշտ. - 88 

– եպս., ստացող, 1331 թ., Մաշտ. - 94, 

95 

– քհյ., որդի Սիմէոն քհյ. գրչի, 1331 թ., 

օրինակ. է, Աւ. - 96 

– առաջնորդ Երուսաղէմի (1331 թ.) 

119, 120, 123, (1332 թ.) 150, 

152 

– քհյ., գնող Ճաշոցի, 1331 թ., (յետ.) 

- 128 

– օժանդակող ձեռագրի գնման, 

1332 թ., Աստ. - 248 

– գրիչ, հայր Մելքիսեդեկ գրչի որդու 

հետ, 1332 թ., օրինակ. է, Աւ. 

- 138 

– մխիթարող Կարապետ Աղթամարցի 

գրչի, 1332 թ., Աւ. - 157 

– հայր Խաչատուր Երզնկացի գրչի, 

1333 թ., Աւ. - 167 

– Լորեցի, գրիչ, Նատեր գրչի հետ, 

1334 թ., օրինակ. է Ճաշոց. -

 185, 186, 188 

– փակակալ Ակների վանքի, 1335 թ., 

Մաշտ. - 220, 221 

– հայր Կիրակոս քհյ., 1336 թ., Աւ. - 246 

– որդի Առաքել ծաղկողի, 1336 թ., Աւ. 

- 249 

– գրիչ, աշակերտ Եսայի Նչեցու, 

1337 թ., օրինակ. է, Մեկ. - 280, 

281 
– քհյ., հոգևոր եղբայր Մելքիսեդեկ 

գրչի, 1332 թ., Աւ. - 331 

– ստացող, 1338 թ., Մեկ. - 335, 336, 
337, 338 

– միաբան, Աջաւնից վանքի, 1340 թ., 
Ճաշոց. - 360 

– հանգուցեալ եղբայր Սոսթենէս գրչի - 
(1346 թ.) Ճաշոց. 436 (1347 թ.) 
Ճաշոց - 467 

– քհյ., Վարագեցի, քարտուղար, 
1345 թ., Մաշտ. - 417 

– յիշւում է, 1346 թ., Աւ. (յետ.) - 438 

– միջնորդ օրինակման, 1348 թ., Աւ. 

- 478, 479 

– ստացող, 1348 թ., Տօնապատ. - 481, 

482  

– Լորեցի, օրինակ տուող, 1348 թ., 

Տօնապատ. - 483 

– եղբայր Ստեփաննոս կրօն. ստացողի, 

1350 թ., Մատ. ողբ. - 505 

– հանգուցեալ ընկեր, Ստեփաննոս 

կրօն. ստացողի, 1350 թ., Մատ. 

ողբ. - 505 

– հայր Մելքիսեդեկ կազմողի, 1350 թ., 

Ճաշոց. - 512 

– հորեղբայր Յովհանէս աբղյ. 516 

Վարդանէ, մայր Սարգիս ստացողի, 

1336 թ., Աւ. - 262 

Վարդանշահ 

– որդի Պաքանի, 1326 թ., Աւ. - 6 

– եղբայր Վարան քհյ. ստացողի, 

1331 թ., Հայր Մաշտ. - 88 

Վարդապետ  
– աներձագ Վարդան քհյ., ստացող, 

1338 թ., Մեկ. - 336 
– հարազատ Աբրահամ երէց ստացողի, 

1346 թ., Աւ.   431 
– հայր Մկրտիչ դանկագործի, 1347 թ., 

Ճառընտ. - 463 
Վարդգունդ, զաւակ Պաքանի, 1326 թ., 

Աւ. - 6 
Վարդերես  
– հայր Սարգիս գրչի, 1335 թ., Աւ. - 206 

– որդի Շիրասցին ստացողի, 1347 թ., 

Ճառընտ. - 455 

– ջուլհակ, ստացող, 1347 թ., Ճառընտ. 

- 561 
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Վարդիհայր, ծնող Վանական քհյ. 

ստացողի, 1326 թ., Աւ. - 6 

Վարդնա, հայր Մարտիրոս ստացողի, 

1347 թ., Ճառընտ - 463 

Վարդուք, եղբայր Վանական քհյ. 

ստացողի, 1326 թ., Աւ. - 6 

Վարթանէս, առաջնորդ, 1328 թ., Աւ. 

- 27 

Վարթեր, հայր Ճուհարի, 1332 թ., Աւ. 

- 140 

Վարթտիկին, քոյր Յուսամ կազմել 

տուողի, 1347 թ., Աւ. (յետ.) 

- 471 

Վեգեն 
– (որ է Վրթանէս) վաճառական, 

եղբայր Պիշար ստացողի, 
1330 թ., Աւ. - 72, 73 

– կրօն., միայնակեց, պատուիրատու, 

գաղափարի, 1334 թ., Ժողով. 

- 183 

Վիրապշահ, հայր Թոմա գրչի, 1326 թ., 

Աւ. - 6 

Վռամշապուհ, թագաւոր, Ե դ. - 

(1346 թ.) 440 

Վրաց, կին Մելիքշահ ստացողի, 

1335 թ., Աւ. - 209 

Վրացտիկին, մայր Գրիգորիս գրչի, 

1336 թ., Աւ. - 250  

Վրթանէս 

– հայր Յովհաննէս քհյ. ստացողի, 

1331 թ., Մանրուս. - 114  

– եղբայր Մկրտիչ Բաբերթացի կրօն. 

ստացողի, 1344 թ., Աւ. - 408 

– որդի Իշխան երէցի, 1346 թ., Շարակ. 

- 435 

Տ 

Տալիթա  

– կին Կիրակոսի, 1327 թ., Աւ. - 18 

– հորաքոյր Հայրապետ ստացողի, 

1338 թ., Աւ. - 331 

– (Տալիթ)մայր Գրիգորիս գրչի, 

1340 թ., Ճառընտ. - 262 

– (Տալիթ) ստացող, 1347 թ., Ճառընտ. 

- 453, 463 

Տամուրշին, ղան - (1328 թ.) 44 

Տամուրտաշ, ղան - (1328 - 1338 թթ.) 
28, 332 

Տայիր, հայր Վաչէ իշխան Վաչուտեանի 
- (1335 թ.) 235 

Տայուսխաթուն, կին Սրապի, 1350 թ., 
Ժողով. - 514 

Տաւնական, փեսա Ոհանէսի, 1335 թ., 
Աւ. - 75 

Տաւնէ, հաւատաւոր, յիշւում է, 1336 թ., 
Ժողով. - 267 

Տաւնիկ  

– հանգուցեալ քեռի Յովհաննէսի, 
1349 թ., ստացողի, Աւ. (յետ.) 
- 498 

– յիշւում է, 1350 թ., Ժողով. - 518 
Տաւնիայտիկին 

– կին Շնորֆոր պարոն ստացողի, 
1334 թ., Ճաշոց. - 186 

– յիշւում է 1338 թ., Մեկ. - 337 
Տատուր 

– որդի Յովհաննէսի, նուիրողի, 1328 թ. 
Ճաշոց (յետ.) - 45, 46 

– քեռի Ներսէս Կրակցի գրչի, 1331 թ., 
Ճաշոց - 124 

Տարսաիճ, աթաբակ, հայր Ստեփանոս 
Օրբէլեանի (1331 - 1349 թթ.) -
 99, 492 

Տէր, որդի Կարապետ պարոնի, 1338 թ., 

Մեկ. - 338 
Տէրպապ 

– քեռի Ներսէս Կրակցի գրչի - (1331 թ.) 
Ճառընտ. 120, 122, 124, 125, 
(1334 թ.) Ճաշոց 197, (1335 թ.) 
Ճառընտ. 231 

– որդի Դաւիթ երէցի, 1341 թ., 

ստացողի, Աւ. (յետ.) - 379 

– հարազատ Յովանէս ստացողի, 

1342 թ., Տօմար (յետ.) - 384 

Տէրտէր 

– քհյ., գրիչ, 1331 թ., օրինակ. է Ճաշոց 

- 105 
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– (Տիրացու), Երեւանցի  գրիչ - 

(1336 թ.) Ժողով. 266, 267, 268, 

269, Ժողով. 270, Քարոզ. 270, 

271, 272, 273, (1341 թ.) Քարոզ. 

372, 373, 374 

Տիկին 

– յիշւում է, 1330 թ., Աւ. - 341 

– կին Ներսէս քհյ., 1340 թ., ստացողի, 

Աւ. (յետ.) - 365  

Տիկնաց, Տիկնանց 

– կին Գրիգոր քհյ. ստացողի, 1326 թ., 

Մեկ. - 12 

– յիշւում է, 1338 թ., Աւ. - 341 

– կին Ղեւոնդիոս քհյ.,  1341 թ., 

Շարակ. - 375 

Տիկնացտիկին 

– հարազատ Ներսէս Կրակցի գրչի, 

1335 թ., Ճառընտ. - 232 

– կին Իւանէ իշխանի - (1349 թ.) 491 

– քոյր Յովհաննէսի, 1349 թ., ստացողի, 

Ճաշոց. (յետ.) - 498 

Տիկիներես, մորաքոյր Աստուածատուր 

գրչի, 1327 թ., Աւ. - 25 

Տիկինմայր, մայր Աստուածատուր գրչի, 

1327 թ., Աւ. - 25 

Տիրամայր, քոյր Յովհաննէս ստացողի, 

1349 թ., Ճաշոց - 498 

Տիրամեր, յիշւում է 1338 թ., Աւ. - 332  

Տիրանց  

– մայր Մխիթար գրչի, 1328 թ., Աստ. 

- 31 

– մայր Յոսէփ կրօն. ստացողի, 1333 թ., 

Ճաշոց (յետ.) - 170 

– քոյր Թաւրոս միայնակեցի, 1339 թ. 

ստացողի, Աւ. - 346  

– կին, Մանուիէլ կազմողի, 1346 թ., Աւ. 

(յետ.) - 439 

Տիրապետ  

– քհյ., ստացող, 1334 թ., Աւ. - 200 

– Հրպետի որդի, վկայ ձեռագրի գնման, 

1341 թ., (յետ.) - 382 

Տիրատիկին, մայր Սէթ գրչի, 1327 թ., 

Աւ. - 22 

Տիրատուր  

– եղբայր Աստուածատուր գրչի, 

1327 թ., Աւ. - 25 

– Կիլիկեցի, րաբունապետ, - (1337 թ.) 

275, (1338 թ.) 306, (1349 թ.) 

494  

– եղբայր Աստուածատուր ստացողի, 

1341 թ., Շարակ. - 375 

– ծառայ սբ Աւքսենտի, 1347 թ., Աւ. 

(յետ.) - 471 

– առաջնորդ Ղրիմի սբ Թէոդորոսի, 

1349 թ., Ճաշոց (յետ.) - 498 

– հորեղբայր Ստեփաննոս կրօն., գրիչ 

ստացողի, 1350 թ., Մատ. ողբ. 

- 505 

Տիրացել, որդի Շիրաք պարոն 

ստացողի, 1350 թ., Աւ. (յետ.) 

- 516 

Տիրացու 

– աթոռակից Արտազի սբ Թադէի 

վանքի - (1330 թ. - 1350 թ.) 76, 

260, 279, 514  

– ստացող, 1330 թ., Մանրուսմ. - 80, 81 

– հայր Յովանէս գրչի - (1331 թ.) Ճաշոց 

103, Ճաշոց 104 

– որդի, Կարապետ պարոնի, 1338 թ., 

Մեկ. - 146 

– ստացող, 1341 թ., Մանրուսմ. - 381, 

382 

– առաջնորդ Թաւրիզի նահանգի - 

(1342 թ.) - 389 

– քհյ., հայր Յեսու Արեւելցի գրչի, 

1348 թ., Տաղար. - 474 

– հանգուցեալ միաբան Ղրիմի, սբ 

Յոհանէսի վանքի, 1348 թ., 

Տօնապատ. - 484, 485 

Տղայպարոն, հայր Հիթում ստացողի, 

1331 թ., Մաշտ. (յետ.) - 95 

Տնդի, հարազատ Ներսէս Կրակցի գրչի, 

1335 թ., Ճառընտ. - 232 

Տնկա, եղբայր Պարոնշահ ստացողի, 

1329 թ., Աւ. - 47 



ԱՆՁՆԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ 

598 

Տովլաթ, քոյր Հայրապետ գրչի, 1333 թ., 
Ճաշոց - 169 

Տուխտարխաթուն, կին Սիմէվոն քհյ., 
1336 թ., Քարոզ. - 272 

Տուման, եղբայր Ասլան ստացողի, 
1350 թ., Ժողով. - 514 

Տուներ, յիշւում է, 1332 թ., Մեկ. - 150 
Տունկի, հայր Աբիսողոմայ, 1343 թ., 

Ժողով. - 399 
Տուրայ, պարոն Ղրիմի վերադիտող, 

եղբայր Ստեփաննոս եպս. 
Ղրիմեցու - (1328 թ. - 1350 թ.) 
32, 436, 498, 513  

Տուրք, էգեպան, ստացող, 1347 թ., 
Ճառընտ. - 465 

Տտուր, հարազատ Ստեփաննոս դպիր 

գրչի, 1350 թ., յիշտ. (յետ.) - 295 
Տրդատ, քհյ., միաբան Սուլթանիայի 

եկեղեցու, 1338 թ., Աստ. - 326 
Տօղան, եղբորորդի Էլպասան 

Չալդրանեցիի, 1332 թ., Աստ. 
- 136 

Տօմինիկոս, հայր, թարգմ. - (1338 թ.) 
Ժամագ. 313 

Փ 

Փանոս 

– հորեղբայր Գրիգոր ստացողի, Աւ., 

1331 թ., (յետ.) - 132 
– պարոն, ամուսին Ոսկեհատի, 1336 թ., 

Քարոզ. - 272 
– պարոն, 1338 թ. ստացող, Աւ. (յետ.) 

- 333 

Փաշա, կին Պեշգէն իշխանի - (1337 թ.) 

- 300 
Փաշիկ, որդի Յոհաննէսի, 1326 թ., Աւ. 

- 6 

Փարին, դուստր Գրիգոր ստացողի, Աւ. 

1331 թ. (յետ.) - 132 

Փիլոն, Եբրաեցի, Բ դ., հեղինակ - 

(1328 թ.) 33, (1342 թ.) 389, 

390,  

Փլաս, որդի Տիրացելի, 1350 թ., 

ստացողի, Աւ. (յետ.) - 516 

Փոփխիկ, կին Պարոնշահ ստացողի, 

1329 թ., Աւ. - 47 

Փոքրտիկին  

– մայր Պարոնշահ ստացողի, 1329 թ., 
Աւ. - 47  

– կին Շահերի, 1346 թ., Աւ. - 433 

– օգնող Սոսթենէս գրչի, 1347 թ., 

Ճաշոց. - 467 
Փօլատ, եղբայր Մխիթար Անեցի գրչի, 

1338 թ., Աստ. - 327 

Ք 

Քաին, որդի Վահան պարոնի, 1331 թ., 

Հայր Մաշտ. - 87 
Քածեր, մայր Վարդան քհյ. ստացողի, 

1331 թ., Հայր Մաշտ. - 88 
Քահանայապետ, որդի Յոհաննէսի, 

1326 թ., Աւ. - 6  
Քավթար, եղբայր Յովհաննէս երէցի, 

մինչև1343 թ. ստացողի, Աւ. 
(յետ.) - 402 

Քաւչիկ, քոյր Հայրապետ ստացողի, 
1338 թ., Աւ. - 332 

Քաւուն  

– կրօն., ստացող, 1330 թ., Աւ. - 79, 80 

– պապ Քաւուն ստացողի, 1330 թ., Աւ. 
- 80 

Քարամ, որդի Իշխան երէցի, 1346 թ., 

Ճաշոց - 435 

Քարամխաթուն, մայր Յովանէս երէց 

ստացողի, 1342 թ., Տօմար (յետ.) 

- 384  

Քեմեր, կին Երանոսի, 1330 թ., Աւ. - 80 

Քեմիախաթուն, մայր Ասլան ստացողի, 

1350 թ., Ժողով. - 514 

Քեմուրատ, որդի Գոհարմելէքի, 

1331 թ., Ժողով. (յետ.) - 132 

Քերոբէ, որդի Թորոս քհյ. ստացողի, 

1338 թ., Աւ. - 341 

Քնար  

– կին Լուսաբեր քհյ., 1336 թ., Աւ. - 246 

– քոյր Ստեփաննոս քհյ. ստացողի, 

1350 թ., Ժողով. - 517 
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Քոյրազատ, քոյր Մկրտիչ Բաբերթացի 
կրօն. ստացողի, 1344 թ., Աւ. -
 408 

Քոյրխաթուն, քոյր Վարդան քհյ. 

ստացողի, 1338 թ., Մեկ. - 336 
Քրիստինէ, հաւատաւոր, կազմի 

կոճակներ գնող - (1331 թ.) 
Ճառընտ. 121, 122, 123, 
(1334 թ.) Ճաշոց 198 

Քրիստոսատուր, եղբայր Աւագի, 
1347 թ., կազմողի Աւ. (յետ). 
- 471 

Քուրդ, որդի Տայիր իշխանի, իշխան Այ-
րարատյան գաւառի - (1335 թ.) 
236 

Քօթիթ, հայր Անդրէաս ստացողի, 

1336 թ., Աւ. - 254 

Օ 

Օգոստինոս Արզրումցի, լրացնող 
Ժամանակ. 1380 թ., Աւ. (յետ.) -
 469 

Օրբելեան, իշխանական տուն - 
(1337 թ.) - 277 

Ֆ  

 Ֆէրս, տանուտէր Խարաթշոյ գիւղի, 

1338 թ., Աւ. - 311 

Ֆիմէ  

– դուստր Պաղտնի, Մարիունի, 

(1346 թ.) - 426 

– դուստր Գրիգոր Տիվենցու, 1326 թ., 

Աւ. - 14 

– մորաքոյր Ներսէս Կրակցի գրչի - 

(1334 թ.) Ճաշոց 197, (1335 թ.) 

Ճառընտ. 231  

ֆռանգ (Ֆռանկ) 

– Խլաթեցի, օժանդակող ձեռագրի 

գնման, 1332 թ., Աստ. - 134 

– հանգուցեալ, յիշւում է, 1347 թ., Աւ. 

(յետ.) - 470 

– հարազատ Աստուածատուր, Վարդան 

քհյ. ստացողների, 1348 թ., 

Տօնապատ. - 483 

Ֆռանկխաթուն, մայր Յովհանէս քհյ. 

ստացողի, 1335 թ., Մատենագր. 

- 213 

Ֆռանկտիկին, մայր Գրիգոր Տվնցիի, 

1326 թ., Աւ. - 14 

Ֆրապօնցի, վրդ., մեկնիչ - (1341 թ.) 

Մեկ. - 368 

Ֆրի, մորաքոյր Ներսէս Կրակցի գրչի 

1335 թ., Ճառընտ. - 231
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Ա 

Ադանա ,տե՛ս Ատանա (Կիլիկիա) 289, 

294, 295 

Ազախ (Ղրիմ) 346, 372, 373, 374 

Աթէնք 353 ծնթ. 

Ալնոց մենաստան 186 

Ականց գիւղ (Արճէշ գաւառ) 204 

Ակն բերդ 364  

Ակներ (Ականց) անապատ (Կիլիկիա) 

10, 36, 54, 59, 60, 61, 115, 116, 

142, 143, 191, 220, 221, 291, 

293 

Աղբերց վանք տե´ս Գլաձոր 

Աղէթ գիւղ (Բզնունեաց գաւառ) 15, 16, 

91, 288 

Աղթամար կղզի, վանք 163, 164 

Աղպինար գիւղ (Պաւղսախի դաշտ) 96  

Աղուանից աշխարհ 236 ծնթ. 

Աջաւնից վանք (Քաջբերունիք) 355, 358 

Աճանա գաւառ 166, 167, 439 

Ամբերդ 236 ծնթ. 

Այաս (Կիլիկիա) 294,  295, 296 

Անդրեասանց անապատ 113, 114 

Այրարատեան գաւառ 236 ծնթ., 253 

Այրերուաց գիւղ 424 

Անաւարզա (Կիլիկիա) 39 

Անդրեասանց անապատ 114 

Անդրուն գիւղ 221 

Անդրունին բերդ 141, 142 

Անի մայրաքաղաք 11, 327, 442 

Ապահունեաց գաւառ 101, 102, 104, 

211, 212 

Ասորեստան 239 

Աւագ անապատ 113, 190, 254, 255 

Աւթմնա վանք (Տիւրիկոյ գաւառ) 473 

Աւանց գիւղ (Վանա գաւառ) 507  

Ատանա 289, 295 

Ատրպայկան/Ատրպատական/ 298, 299 

Արագած լեռ 169 

Արագածոտն գաւառ 236 ծնթ.  

Արարատ լեռ 271, 373 

Արագօն աշխարհ 286, 287, 315, 387, 

394, 411, 415, 449 

Արգելան մենաստան 94 

Արծկոյ վանք 317, 318 

Արճէշ քաղաք 97, 204, 249, 320 

Արտազ գաւառ 85, 215, 226, 227, 278 

Արտաշատ գաւառ 268 

Արտենիս լեռ (հանդէպ Սեբաստիոյ) 428  

Արցախ 236 ծնթ. 

Արքայակաղին (Կիլիկիա) 114 

Բ 

Բաբելոն 239 

Բաբերդ գաւառ 367 

Բաբերդ դղեակ 422, 423 

Բաբերդցիք գիւղ 90  

Բասենոյ գաւառ 246 

Բարիմարդկա անապատ 5 

Բերդակ մենաստան (Խաղտեաց ձոր) 186 

Բերդավանք 158 

Բերդձոր դղեակ 291 

Բթնոյ լեռ 209, 343, 344 

Բզնունեաց գաւառ 16, 91, 93, 288, 486  

ծնթ.  

Բոլորաձոր անապատ (Վայոց ձոր) 291 
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Բստո գիւղ (Գողթն գաւառ) 244 

Բօնոնիա 107 

Գ 

Գալու անապատ (Կիլիկիա) 256 

Գաղիտոյ Սուրբ Գեւորգ 486 

Գանձէ (Գանցէ) դղեակ (Կիլիկիա) 224, 

225, 258  

Գառնի 440 

Գբոյ անապատ 427, 428 

Գեղամայ երկիր, 73, ծնթ. 

Գեղամա լիճ (Սեւանայ լիճ) 440 ծնթ. 

Գերմանաղբեւր վանք (Կիլիկիա) 33 

Գլաձոր (Գայլիձոր) 27, 29, 47*, 133,     

134, 179, 210, 275, 276, 303, 

304, ծնթ. 400*ծնթ. 

Գողթն գաւառ 244 

Գորգ անապատ 153, 154 

Դ 

Դաշտ գիւղ (Մոկս) 247, 248, 315, 316 

Դաստակերտ 155 

Դարանաղեաց գաւառ 214, 227 

Դառվազայի սնջայռանս (Թավրիզ) 262 

(ցուցակի ցանկում Դառւազա) 

Դեղձանավանք 72 

Դեղնքար գիւղ 140 

Դրազարկ (Կիլիկիա) 14, 19, 34, 98, 

110, 307, 475, 477  

Դուդուշի թաղ 37 

Ե 

Եգիպտոս 18, 84 ծնթ., 295, 303, 348, 

349 

Եկեղեաց գաւառ 30, 89, 90, 140, 141, 

209, 214, 227, 289, 311, 343, 

344, 361, 390, 391 

Եղեգիս 89, 100 

Երերոյք  424, ծնթ. 

Երզնկա մայրաքաղաք 90, 310, 311, 

344, 361, 370, 383, 391, 392, 

442 

Երզնկա գաւառ 181 

Երկայնի վանք (Եկեղեաց գաւ.) 30, 32 

Երնջակի գաւառ 50, 51, 53, 180 

Երերան վանք (Հերհեր) 490, 492 

Երեւան, Էրեւան 267, 268, 271, 273, 

373 

Երուսաղէմ 18, 35, 36, 118, 120-124 

148, 151, 153*, 195, 196, 

197, 228, 229, 230, 232, 263, 

265, 301, 303, 376, 377 

Եփրատ գետ 295 

Զ 

Զարդառճոյ վանք (Կիլիկիա) 57 

Զմիւռնիա քաղաք 441 

Է 

Էջմիածին 86 ծնթ., 271, 273, 373  

Էրկան վանք (Երզնկա) 384 

Ը 

Ընձանեաց Սբ Աստուածածին վանք 98 

Ըռամանոս անապատ 322 

Թ 

Թագվորաշէն (Կիլիկիա) 7 

Թավրէժ, Դավրէժ 105, 134, 194, 241 

259, 261, 262, 298, 299, 389, 

418, 419 

Թէոդուպոլիս (Կարին) 422 

Թիլուխարձէն գիւղ 209 

Թիֆլիս 30 (տեղում Թֆլիսի Եր. 4515) 

Թիւրքթի վանք 221, 223, 224, 241, 242 

Թռմուռ գիւղ 41       

Թոնրակ գիւղ (Ապահունեաց գաւառ) 

101, 102, 104 

Ի 

Իտալիա 107, 228* 

Իւրէն աշխարհ 269 
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Լ 

Լանկշէն 74 

Լեւքոսիա քաղաք (Կիպրոս) 378 

Լիկանտոն գիւղ 147, 148, 170 

Լիկէա 441 

Լիմ անապատ 165, 166, 249, 320 

Լոմպարտիա գաւառ (Իտալիա) 228 

Լորի բանակատեղ 138 

Լուսորմ գիւղ (Տարոն) 447 

Խ 

Խաղտեաց գաւառ 422, 423 

Խաղտեաց ձոր 138, 185 

Խաչենոյ երկիր (տուն) 5, 88 

Խայք գիւղ 338 

Խանակահ գիւղ /Ուրնու երկիր/ 134  

Խարամնի երկիր (ազգ) 196, 225, 229 

Խարթաշ գիւղ 310, 311 

Խլաթ 403  

Խոզկրտի գիւղ (Կիլիկիա) 224, 225 

Խորասան 238 

Խոր Վիրապ 267, 271, 373 

Խումիթ վանք (Ծառուտիձոր գաւառ) 

87, 88 

Խուրի անապատ 7 

Ծ 

Ծվանից անապատ (Կարնոյ գաւառ) 

44 

Ծառուտիձոր գաւառ 87 

Ծմակու վանք 87, 89 

Կ 

Կամախ 369, 371 

Կան գիւղ (Բաբերդ գաւառ) 367 

Կապատափ անապատ (Գողթն գաւառ) 

244 

Կապոսի վանք 380 ծնթ., 393  

Կասպից ծով 28, 48, 93, 288 

Կոտ 440 

Կարին մայրաքաղաք 44, 206, 385, 387 

Կարմիր բերդ ուխտ 105 

Կարնոյ գաւառ 5 

Կաւկսու քաղաք 270, 271 

Կաւռիկոս (Կոռիկոս) 33, 426, 475, 477 

Կաֆա 267, 373, 398, 408, 480, 481, 

499, 500 

Կեռսենուր 310 

Կեսարիա 40* 

Կիլիկիա 10, 16, 17, 28, 35 ծնթ., 38. 

39*, 54 (Լեռնային), 56, 67 ծնթ., 

84 ծնթ., 87 ծնթ., 93, 103, 112, 

114, 115 (Լեռնային), 116, 117, 

193, 196, 213, 218 215, 224, 

225, 227, 229, 239, 252, 255, 

256, (Տուն Հայոց) 288, 289, 294, 

296, 303, 338, 344, 443, 446, 

468, 469, 470 

Կիպրոս 84, 378 

Կիրակոսի անապատ 154, 155, 343 

Կոշ գիւղ 254 

Կոշ մենաստան 169 

Կոպիտառայ դղեակ 296, 297, 298, 323 

Կոռ գիւղ (Սասուն) 133 

Կովառայ դղեակ 223  

Կոտայք 440 ծնթ. 

Կրակայ գիւղաքաղաք 33, 55, 56, 232 

Կուքի վանք 136, 137 

Կ. Պօլիս 56 ծնթ. 

Հ 

Հալապ, որ է Բերիայ 67, 68, 294, 295 

Հաղբատ 178,  281, 430 

Հայաստան 28, 32, 107, 236, 277  

Հայոց թառ 397, ծնթ. 439 

Հերմոնի վանք 309, 472, 494 

Հիզան գաւառ 216, 218, 365 

Հիզան քաղաք 251 

Հոնաց աշխարհ, որ Ղրիմ 450, 478, 499, 

511 
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Հոռոմ (Բիւզանդիա), 239 

Հռոմ  283, 285, 286, 315, 412, 423, 

449, 468  

Հռոմկլայ 42, 149  

Ձ 

Ձորոյ վանք 9, 114, 171, 172, 321 

Ձորոյ Սբ Թորոս 59, 61, 115,  

Ղ 

Ղազարու վանք տե՛ս Տարօնի  

Սբ Առաքելոց վանք  

Ղրիմ (Խրիմ) քաղաք 32, 146, 266, 268, 

269, 375*, 378, 388, 395, 405*, 

408, 432, 433, 434, 436, 437, 

450, 450, 471, 478, 483, 497 

Ճ  

Ճահուկ 135  

Ճլիմոն 310, 311  

Ճղբնիս (Սուրխաթի մոտ) 478 

Մ 

Մաղասայ բերդ (Շիրակ) 396, 397 

Մաղարդայ վանք 85  

Մաւշրէֆի գիւղ (Կիլիկիա) 224, 225  

Մատներոյ վանք 485, 486  

Մարաղա 50, 52  

Մարմանց գիւղ 250 

Մելիտենէ 21* 

Մեծոփավանք 183, 184, 307, 319, 345,  

346  

Մընժընկերտ (Բասեն) 246 

Միլիվանք 438* 

Միջագետք 239  

Մոկաց գաւառ 215, 216, 247, 248 

Մոլէոն դղեակ 112  

Մսր (որ է Եգիպտոս) 123, 196, 229, 

348, 349 

Մուղալի երկիր 269, 273  

Մուշ քաղաք 136 

Յ 

Յուլայի վանք 388 

Ն 

Նախիջեւան գաւառ 107, 108  

Նարեկավանք 20, 176, 504 

Նեղուկ գիւղ, 205 ծնթ. 

Նղիր բերդ 252, 293, 295 

Նորավանք 99, 100, 133, 361  

Շ 

Շահառահն 440 

Շաղուագայ վանք 440  

Շատախ գաւառ 447, ծնթ.   

Ո 

Ոսկանապատ 99 ծնթ. 

Որոտան երկիր 302, 490, 491 

Չ 

Չոր Մայր գաւառ 44  

Պ 

Պահլաւեան աշխարհ 239 

Պարսից աշխարհ 134  

Պատրկի վանք 507 

Պաւղսախի դաշտ 96 

Պեղովա (Ղրիմ) 308 

Պղնձահանք (Աճանա գաւառ) 166, 167 

Պոնտոսի ծով 28, 48, 93, 288 

Պոտռաւմ գիւղ 322 

Ջ 

Ջղաւնա անապատ 72 

Ջերմառուաց անապատ  

տե´ս Խումիթ վանք 
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Ջահուն գետ 48, 93, 288 

Ջահան 295, 296 

Ջուր չկա գիւղ (Ապահունեաց գաւառ) 

211, 212  

Ս 

Սալեռնո քաղաք (Իտալիա) 20, 21 

Սալմաստ 391, 396 

Սան-Պէնետ վանք (Լոմպարտք, 

Իտալիա) 228 

Սանահին 382 

Սասուն 133 

Սավրիա 32 

Սարի Սբ Գէորգ վանք (Մոկաց երկիր) 

504  

Սբ Անդրիասանց անապատ (Կիլիկիա) 

113, 114 

Սբ Գէորգ վանք (Եկեղեաց գաւառ) 289 

Սբ Գորգ անապատ  153, 154 

Սբ Թադէի վանք (Արտազ) 76, 212, 213, 

215, 227, 278, 279 

Սբ Կիրակոսի ուխտ (Եկեղեաց գաւառ) 

89, 90, 140, 141, 154*, 155*, 

209, 343, 344 

Սեբաստիա մայրաքաղաք 168, 393, 

418, 419, 428, 513*, 514* 

Սիս մայրաքաղաք 13, 14*, 32*, 34, 62, 

63, 78-85, 108*, 142, 144, 145, 

173, 192, 215, 221, 222, 227, 

252, 253,  256, 268, 363, 416, 

417, 425, 426, 442,  443, 444, 

445, 469, 474, 475, 476, 477, 

508 

Սիւնիք, Տուն Սիսական 26, 28, 98, 100, 

180, 210, 277, 299, 301, 302, 

472, 494 

Սկեւռայի անապատ 35, 36, 496 

Ստեփանոս Ուլնեցու վանք 41  

Սուիննէֆօրթ գիւղ 283 

Սուլթանիա քաղաք 11, 77, 200, 201, 

298, 299, 324, 326, 371, 372, 

373 

Սուրխաթ քաղաք 146, 266, 351*, 395, 

406, 407, 408, 410, 431, 432, 

433, 436, 437, 450, 451, 452, 

466*, 478, 481, 482, 498, 499, 

501 ծնթ., 510, 511  

Վ 

Վահանաշէն (Խաղտեաց ձոր) 185, 345 

Վաղարշապատ 169 

Վայոց ձոր 49, 133, 162, 179, 210, 291, 

309, 472, 490, 491, 494 

Վան քաղաք 164 

Վանա գաւառ 507  

Վանա լիճ  (Ռշտունեաց ծով) 486, ծնթ. 

Վանաց (Վայոց ձոր) 492 

Վարդնշէն գիւղ 367 

Վարդնցեց գիւղ 379 

Վերին Նորավանք 48, 49, 162, 368, 

400, ծնթ. 

Վիէն 441 

Վինիունս (Ավինիոն) քաղաք 467, 468, 

469 

Վտվակա լեռ 367 

Վրաց աշխարհ, տուն 28, 72, 87, 99, 

209, 239, 267, 270, 277, 302, 

422 

Տ 

Տաթեւի վանք 99, 300, 301 

Տայք 367 

Տարկուշի լեռ (Կիլիկիա) 78 

Տարսոն (Տարսուս) 42, 295 

Տարօն գաւառ 48, 133, 135, 344, 447, 

486 ծնթ. 

Տարօնի Սբ Առաքելոց վանք 15, 133, 

344  

Տեռեւանց լեռ (Տայք) 367  

Տիվրիկիոյ գաւառ 205, ծնթ.,  473 
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Տիւրոս լեռ 225 

Տիմոթէոս վանք 24 

Տոսպ գաւառ 303 

Տուն Յունաց 185 

Ց 

Ցախաց քար 99 

Ցախուտ գաւառ (Կիլիկիա) 10 

Ցղնա 495 

Ու 

Ուժան 17 

Ուրէլ գիւղ 448 

Ուրնու երկիր 134 

Ուղագու վանք 235 

Փ 

Փերուժ քաղաք 125, 126 

Փոս անապատ (Կիլիկիա) 56, 57, 58, 

59, 109, 219, 292 

Փոքր Ուռս 98 

Ք 

Քաղաք դղեակ 258 

Քալատակ (Վայոց ձոր) 492 

Քաջբերունեաց գաւառ 345, 346 

Քարաք (Կիլիկիա) 70, 71*, 84 ծնթ. 

Քռնա գիւղ 50, 51, 52, 53, 54, 105, 133, 

134, 283, 284, 286, 287,  312, 

313, 314, 315, 387, 394, 411, 

415, 448, 449 

Օ 

Օրտուբազար 64, 66, 201,  372 

Ֆ 

Ֆրանկաց աշխարհ 21
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ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՑԱՆԿ 

Աղեղ 236, 358 

Աղետ 48, 227, 228, 318, 358, 367, 375, 

376, 377 

Աղքատություն 169, 272, 359 

Ամբաստանություն 234 

Ամրոց  54, 142, 187, 236, 496 

Այծամազ  52 

Այգեպան(եգեպան)  464, 465 

Անօրէնություն 16, 358 

Աշխատող 88, 199, 363 484, 513  

Ավերմունք 229, 246, 252, 260, 516 

Արծաթ 26, 72, 99, 100, 169, 275 356, 

357, 414, 451, 488 

Արկեղ գրեանց  407, 430 

Արհեստ 105, 202, 259, 324, 406 

Արշավանք, պատերազմ 196, 233, 250, 

252, 358, 375, 403 

Բազազ 453, 455, 464,  

Բանալի 234, 519 

Բանտ, բանտարկություն 234, 293, 295, 

456 

Բարշ (վարսեր) 140, 185 

Բերդ, ամրոց 142, 236 ծնթ., 252, 293, 

295, 296, 364, 396, 397, 500   

Բժիշկ, բժշկություն  57, 140, 156, 244, 

450 

Բորոտ 450  

Գերեվարություն 196, 223, 229, 253, 

295, 349, 362, 375, 484 

Գերեզման 49, 94, 215, 300, 301, 307 

Գինի 35 

Գինեծախ 464 

Գողություն 447 

Գրավ դնել  507 

Գրավում բերդի, քաղաքի 252, 293, 

295, 296, 311, 403 

Գրիչ (գործիք) 329 

Գրչության արվեստ  6, 10, 18, 21, 24, 

25, 29, 31, 37, 38, 39,  54, 58,  

59, 60, 61, 67, 68, 69, 73,  82, 

88, 90, 93, 94, 95, 96, 101, 102, 

103, 106, 112, 113, 116, 117, 

124, 125, 126, 127, 128, 131, 

134, 135, 137, 139, 142, 143, 

144, 145, 147,  148, 152, 153, 

154, 164, 167, 171, 173, 177, 

182, 184, 194, 202, 204, 213,, 

218, 219, 224, 226, 231, 233, 

250, 257, 259, 272, 273, 279, 

281, 282,  318,  329, 330, 331, 

337, 338, 344, 347, 351, 352, 

353,  365, 369, 377, 384,  386,  

389,  400, 401, 402, 403, 404, 

405, 413, 417, 420, 421,  429,  

432, 434, 437 444, 445, 471, 

473, 476, 480, 484, 487, 496, 

500, 506, 509, 518 

Գունդստաբլ 417, 426, 476 

Գութ (կոմս) 32, 476 

Դալալ 368 

Դահեկան (Դեկան) 123, 495 

Դաշտ 96, 252, 271, 273, 295 

Դանկրար 458, 479 

Դաստռակ  226 

Դատարան 234, 261 

Դարբին  464 

Դեղ 57, 429 

Դեսպանություն 18 

Դերձակ 311 ծնթ., 462  

Դղյակ 111, 112, 223, 224, 225, 258, 

291, 293, 297, 298, 323, 367, 

422, 423, 427 
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Դպրանոց 107, 276 

Դրամ 123, 134, 135, 303, 438 

Եզ 358 

Եկեղեցու ավիրում, քանդում 177, 244, 

246, 303,  

Եկեղեցու շինարարություն, նորոգում  

28, 72, 204, 267, 268, 269, 283, 

285, 286, 294, 303, 313, 314, 

315, 432, 491, 499 519 

Եկեղեցպան 225, 269, 417 

Երիվար 236, 358  

Երկաթ  33, 234, 452 

Զրահ 236 

Ընծա 36, 66, 99, 150, 155, 200, 302, 

389 

Թալան 249, 260, 283, 284 320 

Թաւկիր 461 

Թարգմանություն 313, 314, 387, 397, 

398, 411, 412, 448 

Թոշակ 138 

Ժամկոչ 310, 461, 463  

Ժառանգություն 368, 371 

Ինչք (ունեցվածք) 6, 18, 39, 95, 146, 

169, 202, 256, 275, 361, 395, 

429, 431, 438, 447, 451, 482 

Լեռ 224, 271, 295, 371 

Լեւոնեան տոմար 232 

Լապտեր 224, 504 

Լումա(դրամ) 430 

Խաղաղություն 236, 396, 512 

Խաղող 332 

Խաչ 488, ծնթ., 516, ծնթ., 519 

Խառատ  245, 485 

Խարճ  135, 375 

Խիլայ  236 

Խորշակ, 62, 479 

Ծախս 134, 375, 433 

Ծախել 111, 221, 308, 507 

Ծածկոց 489 

Ծիրանի 52, 306 

Կաշառք 139, 303 

Կերչ (մանրե) 506 

Կողոպուտ   249, 320, 358, 495 

Կոճակ 121, 471 

Կոստղեղ 471 

Կով 358 

Կտաւագործ 458, 463, 465 

Հալածանք 260 

Հաղթանակ 236, 402 

Համալսարան  302 

Հանդերձանք 358 

Հարկ 74, 358 

Հարկահան  169 

Հարկապահանջություն 138, 168, 318, 

362, 429  

Հաց  52, 59, 142, 144, 174, 198, 281, 

358, 423 

Հեծյալ 295 

Հեծելազօր  236, 358 

Հեղեղատ 174 

Հերձվածներ 114, 418, 419 

Հիվանդություն, 135  134,  

Հյուսն 134, 311, 461  

Հողաթափ 135 

Հողմ  237, 367, 479 

Հովիվ 88 

 

Ձեռագրի վաճառք, գնում 46, 85, 131, 

160, 256, 275,  354, 371 379, 

382, 402, 403, 420, 424, 489, 

497, 519, 520 

Ձեռագրերի գերությունից ազատում  295  

Ձեռագրերի նյութերի նվիրում 143, 148 

338, 375 

Ձեռագրերի նվիրում 23, 27, 155, 220, 

221,  225, 300, 307, 374, 384, 

458, 494,  507 

Ձիաւոր 21 

Ձյուն 187, 311, 367  

Ղալապա (աղմուկ) 518 
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Ճեմարան 65, 80 

Մագաղաթ 73, 85 ծնթ., 86, 294 ծնթ., 

344, 501 

Մալ 295 

Մահ տարաժամ  433, 442 452, 474, 

479, 492 

Մառնպան 59, 60, 61 62 

Մաճկալ 88 

Մեղու 443, 446 

Մերկություն 249, 264, 320, 358, 371, 

443 

Միաբանության հաստատում  215 

Մլքատեր 506 

Մոխիր 133, 374 

Նաղարշ 422, 423 

Նահատակություն 206, 295, 358 

Նետ 358 

Ներկարար 134, 452, 457, 461 

Նիզակ 236, 492 

Նկանակ 52, 513 

Նշան խայտառակության 318 

Նվիրատվություն 7, 155, 158, 308, 372 

Նուկի (չափի միավ.) 29 

Շարգուր  265 

Շուն  78, 358 

Շուրջառ 306 

Ոսկերիչ  123, 193, 327, 445, 456, 483, 

459, 501 

Ոսկի 26, 52, 280, 356, 375, 376, 414   

Ոչխար 358 

Չարչարանք  234 

Պանդխտություն 102, 225, 288, 429 

Պաշարում  311, 408 

Պատուհան  429 

Պարտք 134 

Պուրջ 258 

Ջուլհակ 46, 150, 455, 458, 461, 464 

Ջուր  61, 327, 328, 356 

Ռայիս (ռէս, ըռէս) 123, 498 

Սանդրագործ 464 

Սարկաւագեան տօմար 302  

Սասանություն  48, 218, 247, 251, 316 
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